
ก 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการเป็นหน่วยสาธิตและฝึกอบรม 

การผลิตพืชตามแนวทางเกษตรปลอดภัย ปีท่ี 2 

ระหว่างวันที่ 1 ตลุาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย สาขาวิชาพืชศาสตร์  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 
 



ข 

 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการเป็นหน่วยสาธิตและฝึกอบรม 

การผลิตพืชตามแนวทางเกษตรปลอดภัย ปีท่ี 2 

 

ระหว่างวันที่ 1 ตลุาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาวิชาพืชศาสตร์  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 

 



ค 

 

ค าน า 
  

รายงานฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานภายใต้โครงการสนับสนุนการเตรียมความ
พร้อมในการเป็นหน่วยสาธิตและฝึกอบรมการผลิตพืชตามแนวทางเกษตรปลอดภัย ปีที่ 2 (งบประมาณ
แผ่นดิน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะผู้ด าเนินงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลผลิตและผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้นภายใต้โครงการนี้ นอกจากจะเกิดประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมและเกิดแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ในบทบาทของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในตัวคนคือนักศึกษา จะ
สามารถเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในการร่วมพัฒนาบ้านเกิดจากองค์ความรู้ที่ได้รับจากโครงการนี้ใน
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

หลักการและเหตุผล 
สาขาวิชาพืชศาสตร์ ได้เริ่มด าเนินกิจกรรมการผลิตพืชตามแนวทางเกษตรปลอดภัยมาตั้งแต่ปี

การศึกษา 2557 โดยวิเคราะห์ผลการด าเนินโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการของสาขาวิชา ที่มุ่งไปใน
ทางการผลิตทางการเกษตรแบบลดการใช้สารเคมีซึ่งผลงานเหล่านี้มีมากว่า 6 ปีย้อนหลัง ดังนั้นอาจารย์จึงมี
ประสบการณ์และมุมมองในการผลิตแบบเกษตรปลอดภัยมาในระดับหนึ่ง สาขาวิชาจึงได้ได้ค่อยๆ สอดแทรก
แนวคิดนี้ลงไปในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้นักศึกษาค่อยๆ ปรับมุมมองจากความเคยชินของการเป็นสมาชิก
ครอบครัวเกษตรกรตามกระแสหลัก ต่อมาสาขาวิชาจึงได้ปรับปรุงหลักสูตรพืชศาสตร์ขึ้นใหม่เพ่ือให้การจัดการ
เรียนการสอนชัดเจนไปในแนวทางนี้ เมื่อเดือน เมษายน 2559 ที่ผ่านมา โดยใช้แนวคิดเกษตรปลอดภัยเป็น
แนวคิดหลักในการออกแบบหลักสูตร และประกอบกับแนวโน้มทางการเกษตรที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว ได้แก่ 
เรื่องอาหารปลอดภัย (food security and food safety) การสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของอาหารได้  
มาตรฐานการรับรองคุณภาพความปลอดภัยของผลผลิต การเกษตรแบบแม่นย าสูง (precision agriculture) 
ซึ่งต้องอาศัยข้อมูลที่เก่ียวข้องรอบด้านในการวางแผนการผลิต หรือแม้แต่เรื่องโครงสร้างภาคการเกษตรเปลี่ยน
ทั้งในเรื่องขาดแคลนแรงงาน(labor shortage) การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ(aging society) พ้ืนที่ทางการเกษตร
ลดลง(agricultural land decline) การเป็นเมือง(urbanization)  รวมทั้งการที่ภาคเกษตรกรรมต้องปรับตัว
ให้สามารถรับมือได้กับการแปรปรวนของสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ ที่เปลี่ยนแปลงตาม (climate 
change) และอีกสิ่งหนึ่งที่จะมองข้ามไปไม่ได้คือการที่ผู้ผลิตสามารถเข้าใจตลาด เพราะด้วยความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีท าให้ตลาดไม่มีพรมแดนอีกต่อไป เพียงแค่ต้องเข้าใจและและวางแผนได้ก็จะสามารถเป็นทั้งผู้ผลิต
และผู้จ าหน่ายได้ด้วยตนเอง ซึ่งทั้งหมดข้างต้นนี้ สาขาวิชาพืชศาสตร์ได้ทดลองใช้ในการเรียนการสอนและใช้
เป็นกิจกรรมฝึกนักศึกษาเป็นระยะเวลาประมาณ 3 ปีแล้ว จึงมองเห็นความเป็นไปได้และแนวทางของการสร้าง
ผู้ผลิตที่จะพัฒนาให้มีความเป็นผู้ประกอบการ(entrepreneurship)ของสินค้าเกษตรปลอดภัย นอกจากนี้ เรา
เชื่อว่านักศึกษาที่ผ่านหลักสูตรนี้จะสามารถเป็นผู้ถ่ายทอดหรือเป็นตัวอย่างวิธีการผลิตตามแนวทางเกษตร
ปลอดภัยในชุมชน/หมู่บ้าน ได้อีกด้วย 

จากที่กล่าวมาข้างต้น สาขาวิชาพืชศาสตร์จึงได้ใช้เป็นแนวทางในการออกแบบการด าเนินงาน 
แบ่งเป็น ระยะสั้น(รายปี) ระยะกลาง และระยะยาว โดยสร้างพ้ืนที่จ าลองให้ชื่อว่า “สวนผักอินดี้พืชศาสตร์” 
เพ่ือพัฒนาองค์ประกอบของการด าเนินงานให้สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมได้ เช่น การ
สร้าง/ค้นหาองค์ความรู้ การสร้างวิทยากรเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ จัดท าสื่อเผยแพร่ และพัฒนาพ้ืนที่แปลง
สาธิต เป็นต้น ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ก็คือ ผลผลิตหนึ่ง ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจะสามารถน าไปใช้ใน
ยืนยันบทบาทของการเป็น สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณค่าทางวิชาการ พร้อมเข้าสู่ระดับ
สากล และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ตามแผนพัฒนา 4 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (พ.ศ.2561-2564) คือ 
“มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่สร้างความคุ้มค่าให้ท้องถิ่น” 
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นอกจากนี้ สาขาวิชาพืชศาสตร์ ก็ได้ปรับพันธกิจใหม่ตามการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การด าเนินงาน
ของสาขาวิชา ดังนี้ (1) พัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์และนักศึกษาให้สอดคล้องกับการ
แก้ปัญหาของท้องถิ่นโดยใช้แนวทางการผลิตพืชแบบปลอดภัยเพ่ือมุ่งสู่การเกษตรยั่งยืน  (2) พัฒนาเครือข่าย
การเรียนรู้โดยสร้างความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษาและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่สมาชิกของชุมชน (3) เผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชนทั้งในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบและ
เมื่อได้รับการร้องขอจากนอกพ้ืนที่ ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2561 สาขาวิชาพืชศาสตร์จึงได้รับการสนับสนุนให้
ด าเนิน “โครงการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการเป็นหน่วยสาธิตและฝึกอบรมการผลิตพืชตาม
แนวทางเกษตรปลอดภัย” โดยมีเป้าหมายในการเตรียมพ้ืนที่สาธิตการผลิตและการสร้างวิทยากรเพ่ือเผยแพร่
องค์ความรู้ ที่ก าลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในระหว่างนี้จึงเกิดการปฏิสัมพันธ์ของสวนผักอินดี้พืชศาสตร์กับ
เครือข่ายของบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กร ที่สนใจในแนวทางเดียวกันนี้ ดังนั้น จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้น า 
(ว่าที่)วิทยากรจากโครงการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมฯ ให้ได้ฝึกจากสถานการณ์จริงและยังจะเป็นการ
ร่วมพัฒนาความมั่นใจให้แก่เกษตรกรโดยใช้ต้นแบบองค์ความรู้จากสวนผักอินดี้พืชศาสตร์ไปพัฒนาใน
สถานการณ์จริง ในลักษณะการให้ความรู้เพ่ือเป็นทางเลือกของวิธีการผลิตที่เหมาะกับบริบทของเกษตรกร ซึ่ง
จะสามารถพัฒนาต่อเป็นระบบพ่ีเลี้ยงจากสถาบันการศึกษาให้แก่เกษตรกร และพัฒนาเป็นความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในบทบาทผู้ให้วิชาการกับหน่วยงานอิสระที่ท างานพัฒนาพ้ืนที่ในบทบาท
มิติผู้พัฒนาเชิงสังคม ต่อไปในอนาคต 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1 เพื่อพัฒนาอาจารย์และนักศึกษากลุ่มเป้าหมายให้เป็นวิทยากรส าหรับแปลงสาธิตการผลิตพืชปลอดภัย 
2 เพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การรับรองมาตรฐานแปลงผลิตพืชปลอดภัย 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
        ผลผลิต (Output) 

ตัวช้ีวัดผลผลิต หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย วัดกิจกรรมที่ 
1. จ านวนวิทยากรประจ าแปลงสาธิตการผลิตพืช

แบบปลอดภัย 
คน 17 1 

2. จ านวนแปลงสาธิตการผลิตพืชแบบปลอดภัย พ้ืนที่ 1 2 
3. ด าเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ เดือน 12 1 และ 2 
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        ผลผลลัพธ์ (Outcome)  

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
วัด

วัตถุประสงค์
ข้อที่ 

1. ผลการประเมินความพึงพอใจในการเข้าการ
พัฒนาเป็นวิทยากรและพัฒนาแปลงสาธิตการ
ผลิตพืชปลอดภัย 

ร้อยละ 85 1 และ 2 

2. ความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 85 1 
3. การน าความรู้ไปใช้ของกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 90 1 

 
วัน เวลา และสถานที่ด าเนินการ 

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561   
ณ สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ส่วนที่ 2 
วิธีด าเนินการ 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ประชุมคณะกรรรมการด าเนินงาน เพ่ือร่วมวางแผนโครงการเพื่อขอก าหนดงบประมาณและ
กิจกรรมของโครงการ แล้วจึงจัดท ารายละเอียดโครงการเพื่อเสนอขอรับความเห็นชอบและการ
อนุมัติโครงการเบื้องต้นตามล าดับชั้นการบริหารของมหาวิทยาลัย 

2. เมื่อได้รับอนุมัติโครงการและจ านวนงบประมาณประจ าปีแล้ว จึงปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการ 
รวมทั้งจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส และเสนอขอรับการอนุมัติเพ่ือด าเนินการ
โครงการ 

3. ด าเนินงานโครงการ และจัดท าชุดเบิกรายการจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้
งบประมาณประจ าปี และเสนอต่อมหาวิทยาลัยตามล าดับชั้นเพื่อความถูกต้องของเอกสารชุดเบิก
รายจ่ายงบประมาณเงิน 

4. ประเมินผลการด าเนินงาน 
5. สรุปผลการใช้งบประมาณและจัดท ารายงานสรุปผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 

 
งบประมาณด าเนินโครงการ 
1. รายละเอียดงบประมาณ 

งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2560 ชื่อโครงการงบประมาณ โครงการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมใน
การเป็นหน่วยสาธิตและฝึกอบรมการผลิตพืชตามแนวทางเกษตรปลอดภัย ปีที่ 2 รหัสงบประมาณ 61A77312
คทก13W01 หมวดเงิน งบรายจ่ายอ่ืน ๆ จ านวน 180,000 บาท ผู้รับผิดชอบ สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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2. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

 

 
ร้านค้า 

 

 
จ านวนเงิน 

 
               3/2561  เพื่อเป็นวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
และฝึกอบรมสาขาวิชาพืชศาสตร ์

บริษัทริริน จ ากดั สาขา00001 590 

               4/2561  ณ บ้านค้อเขียว อ.บ้านดุง จ.อุดรธาน ี  1,650.00 
               7/2561  เพื่อซื้อวัสดุส าหรับแพ็คบรรจุและตกแต่ง
การจัดนิทรรศการ (งานสกลเฮ็ด) สาขาวิชาพืชศาสตร์ 

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) สาขาสกลนคร 

1,371.75 

               10/2561  เพื่อใช้ในการจัดการเรยีนการสอน
สาขาวิชาพืชศาสตร ์

บริษัทริริน จ ากดั สาขา00001 2,918.00 

               11/2561  เพื่อจ้างเหมาท าป้ายสื่อประชาสมัพันธ์
สาขาวิชาพืชศาสตร ์

ร้านโจส้ติกเกอร ์ 4,500.00 

               16/2561  เพื่อใช้ในการเตรียมการจัดการเรียนการ
สอนสาขาวิชาพืชศาสตร ์

นายสิงห์ ขอมีกลาง 3,400.00 

               17/2561  เพื่อใช้ในการเตรียมการจัดการเรียนการ
สอนสาขาวิชาพืชศาสตร ์

นายพยุงศักดิ์ มูลสาร 5,250.00 

               18/2561  เดินไปติดตามการด าเนินโครงการ ณ บ้าน
ค้อเขียว อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

 2,100.00 

               21/2561  ณ บ้านหนองครองราษร์ประสงค์ ต.กก
ปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร 

 1,450.00 

               23/2561  ซื้อต้นไม้เพื่อปรับภูมิทัศนส์าขาวิชาพืช
ศาสตร ์

ร้านสกลพันธุ์ไม ้ 780 

               24/2561  เพื่อว้ือวัสดุการเกษตรเพื่อใช้ในกิจกรรม
และการจัดการเรยีนการสอนสาขาวิชาพืชศาสตร ์

ร้านไพโรจน์ การเกษตร 2008 1,800.00 

               25/2561  จ้างเหมาตรวจวิเคราะหต์ัวอย่างวัสดหุมัด
เพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนและวิจัยสาขาวิชาพืช
ศาสตร ์

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 3,630.00 

               28/2561  จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์วสัดุหมักทางการ
เกษตรเพื่อเป็นข้อมลูประกอบการจัดการเรียนการสอนและการ
วิจัย 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2,430.00 

               30/2561  ซื้อต้นไม้ดอกไม้ประดับเพื่อปรบัปรุงภูมิ
ทัศน์สาขาวิชาพืชศาสตร ์

สวนรินนที 3,170.00 
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               33/2561  ซื้อหน้าดินส าหรับปลูกพืชในการจัดการ
เรียนการสอนสาขาวิชาพืชศาสตร ์

นายวัชระ  โคตรชุม 2,000.00 

               34/2561  ซื้อไม้ส าหรับท าเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในนึงฆ่า
เชื้อเห็ดในรายวิชาการผลิตเหด็เศรษฐกิจ สาขาวิชาพืชศาสตร์ 

นายสมศักดิ์  เรียมแสน 1,300.00 

               35/2561  ซื้อฟางข้าวอัดก้อนเพ่ือใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน และเป็นอาหารสตัว์(กระบือ) สาขาวิชาพืชศาสตร์ 

นายพยุงศักดิ์ มูลสาร 2,400.00 

               40/2561  ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

 1,640.00 

               45/2561  เพื่อใช้ในการจัดเตรียมการจัดการเรียน
การสอน และเตรียมแปลงส าหรับปลูกพืชแปลงปฏิบัติการ
สาขาวิชาพืชศาสตร ์

นางหนูพวน  จันทร์โท 7,300.00 

               51/2561  เดินทางร่วมงาน SIMA ASEAN ณ อิม
แพคอารีน่า เมืองทองธาณี จังหวัดนนทบุร ี

 9,086.00 

               52/2561  เพื่อปรับปรุงโรงเรือนในการเตรียมการ
จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาพืชสาสตร ์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซิน ซิน สกลนคร 18,540.00 

               55/2561  เพื่อปรับปรุงโรงเรือนและคอกสัตว์ 
สาขาวิชาพืชศาสตร ์

นางเคลือบ ปิ่นกา 5,500.00 

               56/2561  ซื้อดินเพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณสาขาวิชา
พืชศาสตร ์

นายวัชระ  โคตรชุม 6,000.00 

               57/2561  ซื้อวัสดุเพื่อจัดการพื้นที่แปลงปฏิบตัิการ
สาขาวิชาพืชศาสตร ์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซิน ซิน สกลนคร 15,828.00 

               61/2561  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดการเรียนการ
สอนและเป็นข้อมูลการท าวิจัย สาขาวิชาพืชศาสตร ์

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 12,150.00 

               62/2561  เพื่อใช้ในส านักงานสาขาวิชาพืชศาสตร ์ สหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร จ ากัด 

13,863.00 

               70/2561  จ้างเหมาซ่อมครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์ เพื่อใช้
ในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาพืชศาสตร ์

หจก.ไอเค้น ไซเอนทิฟิค 46,640.00 

               71/2561  จ้างเหมาไถพรวนดินและปรับพื้นท่ีแปลง
ปฏิบัติการ เพื่อในเตรียมการจดัการเรยีนการสอนสาขาวิชาพืช
ศาสตร ์

นายวรภัทร ราชกรม 2,000.00 

               75/2561  ซื้อวัสดุติดตั้งระบบไฟฟ้าส าหรับตดิตั้งพัด
ลมตดิผนังสาขาวิชาพืชสาสตร์ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซิน ซิน สกลนคร 700 

รวมจ านวนเงินทั้งหมดที่เบิกจ่ายในโครงการ 179,986.75 
เงินคงเหลือในโครงการ 13.25 



7 

 

ส่วนที่ 3 
ผลการด าเนินงาน 

 
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการเป็นหน่วย
สาธิตและฝึกอบรมการผลิตพืชตามแนวทางเกษตรปลอดภัย ปีที่ 2 อยู่ในระดับ มาก ดังตาราง 
ตารางท่ี 3.1 ตารางแสดงความพึงพอใจขั้นตอนการด าเนินโครงการ และคุณภาพของโครงการ 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย SD ระดับ 
1..ด้านการด าเนินโครงการ 
    1.1 ความเหมาะสมของสถานที่จัดโครงการ 3.63 0.83 มาก 
    1.2 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 3.84 0.69 มาก 
    1.3 สภาพแวดล้อมการจัดกิจกรรม เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการ
ด าเนินโครงการมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการด าเนินโครงการ 

3.74 0.65 มาก 

2. ด้านกระบวนการด าเนินงาน 
    2.1 ความรู้เนื้อหาของการด าเนินโครงการเหมาะสม 3.84 0.83 มาก 

    2.2 กระบวกการฝึกและทักษะต่าง ๆ ที่เป็นแนวทางเหมาะสมกับการ
เป็นวิทยากรต้นแบบในแปลงสาธิต 

3.95 0.97 มาก 

    2.3 ได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
การรับรองมาตรฐานแปลงผลิตพืชปลอดภัย และการเป็นวิทยากรต้นแบบ 

4.00 0.75 มาก 

3. ด้านคุณภาพของโครงการ 
    3.1 ท่านได้รับความรู้ประสบการณ์ทางการเกษตรจากโครงการนี้
เพ่ิมข้ึน 

3.84 0.83 มาก 

    3.2 ท่านได้รับความรู้และทักษะทางวิชาชีพที่จ าเป็นเพื่อประโยชน์ใน
การศึกษาต่อยอดในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อ่ืน 

4.05 0.78 มาก 

    3.3 โครงการนี้ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถของ
ท่านเพ่ือเป็นวิทยากรในอนาคต 

4.05 0.85 มาก 

4. ความพึงพอใจภาพรวม 
    4.1 ความพึงพอใจภาพรวมส าหรับโครงการ 4.11 0.74 มาก 

รวมค่าเฉลี่ย 3.91 0.79 มาก 
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เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยระดับ และระดับคุณภาพการแปลความหมายในส่วนที่เป็นมา
ตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีดังนี้  
    ค่าเฉลี่ย    ระดับคุณภาพ 
    4.51 – 5.00    มากที่สุด 
    3.51 – 4.50   มาก 
    2.51 – 3.50    ปานกลาง 
    1.51 – 2.50    น้อย 
    1.00 – 1.50    น้อยที่สุด 
 
 
ผลการด าเนินการด้านงบประมาณ 

โครงการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการเป็นหน่วยสาธิตและฝึกอบรมการผลิตพืชตามแนวทาง
เกษตรปลอดภัย ปีที่ 2 รหัสโครงการ 61A77312คทก13W01 งบประมาณแผ่นดิน แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ กิจกรรมหลัก เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ 
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวนเงินทั้งสิ้น 180,000 บาท สามารถแจกแจงตามหมวดรายจ่ายได้ ดังนี้คือ 
หมวดรายจ่ายอื่น ๆ ใช้ไปทั้งสิ้น 179,986.75 บาท คิดเป็น ร้อยละ 99.99 ของจ านวนเงินงบประมาณท้ังหมด 
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ส่วนที่ 4 
สรุปผลการด าเนินการ 

 
สรุปผล 

จากการด าเนินโครงการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2  พบว่า ความพึงพอใจภาพรวมของโครงการอยู่ในระดับ
มากโดยได้คะแนน 4.11±0.74  ซึ่งมีรายละเอียดของผลการด าเนินโครงการ ดังนี้ 

- จ านวนวิทยากรประจ าแปลงสาธิตการผลิตพืชแบบปลอดภัย มีจ านวน 11 คน ซึ่งยังไม่สามารถบรรลุ
เป้าหมายได้ภายในเวลาแค่นี้ 

- จ านวนแปลงสาธิตการผลิตพืชแบบปลอดภัย พัฒนาได้ 1 พ้ืนที่ตามเป้าหมาย ซึ่งปัจจุบันสามารถ
พัฒนานิเวศวิทยาของแปลงปลูก ให้เข้าสู่สภาพการเป็นแปลงผลิตพืชในระบบเกษตรปลอดภัยขั้นสูง
คือระดับเกษตรอินทรีย์ได้ 

- การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ โดยใช้การจัดการความรู้ที่เกิดขึ้นในขณะด าเนินโครงการนี้ ผ่านการ
สร้างองค์ความรู้ด้านเกษตรปลอดภัยด้วยกระบวนการวิจัย ควบคู่ไปกกับการพัฒนาศักยภาพคนทั้ง
ประเภทนักศึกษาและอาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนั้น จึงได้ 1) ชุดความรู้การผลิตพืชชนิดต่างๆ 
(ภาคผนวก ง) 2) บทความวิจัย และรายงานผลการวิจัย 3) การเผยแพร่ในรูปแบบใหม่ผ่านงานนิเทศ
การร่วมกับเอกชนในงานสกลเฮ็ด  4) เผยแพร่ด้วยแบรนด์สินค้า “สวนผักอินดี้พืชศาสตร์” และสื่อโซ
เชียล เพจเฟสบุค https://www.facebook.com/plantsciencesnru/   
และ 5) ได้ทดลองเผยแพร่ผลผ่านกิจกรรมค่ายอาสาพ่ีเพ่ือน้อง (ภาคผนวก จ) 

 
ปัญหา/อุปสรรค 
 เนื่องจากเป็นโครงการที่ด าเนินงานอยู่บนฐานของนิเวศ ระหว่าง คน-สัตว์-สภาพแวดล้อม ดังนั้น จึงไม่
สามารถควบคุมความราบรื่นของกิจกรรมได้ 100% ซึ่งมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายแบบสมบูรณืได้ในปีเดียว  
 

ข้อเสนอแนะ  
 ควรสนับสนุนโครงการนี้ต่อ เนื่องจากผลงานสะสมจากการด าเนินโครงการที่ต่อเนื่องมา 2 

ปีงบประมาณ ก าลังแสดงผลของเป้าหมายที่แท้จริงของโครงการนี้ ในการ พัฒนาองค์ประกอบของการ
ด าเนินงานให้สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมได้ เช่น การสร้าง/ค้นหาองค์ความรู้ การ
สร้างวิทยากรเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ จัดท าสื่อเผยแพร่ และพัฒนาพ้ืนที่แปลงสาธิต เป็นต้น ซึ่งองค์ประกอบ
เหล่านี้ก็คือ ผลผลิตหนึ่ง ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจะสามารถน าไปใช้ในยืนยันบทบาทของการเป็น 
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณค่าทางวิชาการ พร้อมเข้าสู่ระดับสากล  และสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ตามแผนพัฒนา 4 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (พ.ศ.2561-2564) คือ “มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนครเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่สร้างความคุ้มค่าให้ท้องถิ่น” 
 

https://www.facebook.com/plantsciencesnru/
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ก. โครงการที่ได้รับการอนุมัติ 
ข. สรุปค่าใช้จ่ายพร้อมหลักฐาน 
ค. รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างดินและผลิตภัณฑ์ปรับปรุงดิน 

  ง. การจัดการความรู้ท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการผ่านบทความวิจัย 
         และผลงานวิจัย 
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เรื่อง Rice husk charcoal and its combined uses with conventional chemical and organic 
fertilizers influencing corn growth in sandy and lateritic soils 
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Abstract 
Rice husk charcoal (RHC) used as a soil amending material has potential to improve fertility of degraded 

tropical lateritic and sandy textured soils. Two greenhouse experiments were conducted to investigate effects of 
RHC and its combined application with other conventional fertilizers, including chemical fertilizer (CF), cow 
manure (CM), and compost (CP), on corn growth in the lateritic and sandy soils. In the lateritic soil, RHC produced 
significantly higher corn shoot dry biomass (2.77 g pot-1) than unamended soil (0.40 g pot-1), while the RHC 
treatment produced comparable corn biomass to the CF (3.41 g pot-1). Shoot dry biomass of corn under CM (1.14 
g pot-1) was not significantly different to that under unamended soil. Meanwhile in the sandy soil, fertilizers in 
combination with RHC brought about higher biomass than fertilizers applied alone, i.e., CF+RHC (9.25 g pot-1) vs 
CF alone (6.99 g pot-1); and CM+RHC (4.22 g pot-1) vs CM alone (2.18 g pot-1). Regarding CP, there was no significant 
difference in corn shoot dry biomass between CP+RHC (4.32 g pot-1) and CP alone (4.25 g pot-1) in the sandy soil. 
Mechanisms underlying plant negative and positive responses to RHC and the conventional organic and chemical 
fertilizers were discussed. The use of combination of charcoal with different rates of chemical fertilizer with the 
aim of lowering amount of chemical fertilizer used is to be further investigated. 

 
Keyword : Ash component of biochar, Cow manure, Chemical fertilizer, Coarse textured and skeleton soils, 

Compost 
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1. Introduction 
 Fertility improvement of degraded sandy 
and lateritic (skeleton) soils; major problem soils in 
Northeast Thailand [1], have been performed via 
application of various conventional fertilizers, e.g., 
chemical fertilizers, farmyard manure, and compost. 
Although chemical fertilizers can rapidly promote 
plant growth and yields [2], their excessive amounts 
applied could bring about deleterious effects on soil 
fertility and environment. This was reported by Zhu 
et al. [3] that applying excessive amount of chemical 
fertilizers decreased soil fertility as shown by physical 
(e.g., increased hardness) and biological (e.g., 
biodiversity of microorganisms) indicators. 
Environmental degradation is seen in underground 
water air contamination through leaching of mineral 
nitrogen, ammonia volatilization, and greenhouse gas 
emission particularly nitrous oxide [3-5].  
 Organic fertilizers, such as animal and green 
manure and compost, have been promoted for their 
use to improve soil fertility and soil carbon 
sequestration [6]. Nevertheless, sole use of organic 
fertilizers does not meet the crop’s nutrient 
requirement, since nutrients released from organic 
fertilizers do not synchronize with plant uptakes [7]. 
In addition, employing either chemical or organic 
fertilizers do not bring about the highest growth up 
to plants’ genetic limits [8]. Combined uses of 
chemical and organic fertilizers with an organic 
fertilizer, such as charcoal, which has potential to 
further increase soil fertility may bring about higher 
yield not achievable by using either chemical or 
organic fertilizer alone. Charcoal used as soil 
amendment, known as biochar, has been shown to 
increase soil fertility and plant growth [9] and 
decrease greenhouse gas emission [10]. In Northeast 
Thailand, charcoal is widely produced [11, 12], and 
rice husk derived charcoal is abundant due to large 
amount of rice production in this region. Recently, it 
was reported that rice husk charcoal could improve 
growth of certain crops, e.g., lentil (Lens cullinaris) in 
an alkaline soil of Iraq [13], rice (Oryza sativa) in a 
paddy soil in Fukuoka, Japan [14]. Despite the 
aforementioned research on application of rice husk 

charcoal to enhance soil fertility, to our knowledge, 
there is no published work on combined uses of rice 
husk charcoal with and without chemical and organic 
fertilizers in sandy and lateritic soils are still limit.  
 We have hypothesized that (i) rice husk 
charcoal would increase plant growth, and (ii) 
combined uses of rice husk charcoal with chemical 
and organic fertilizers bring about higher plant growth 
than sole uses of each of those fertilizers. The 
objectives of the current study were (i) to compare 
effects of rice husk charcoal with the conventional 
chemical and organic (cow manure) fertilizers on corn 
growth in a lateritic soil, and (ii) to determine effects 
of combined chemical and organic (cow manure and 
compost) fertilizers with rice husk charcoal on corn 
growth in a sandy textured soil.  
 
2. Materials and methods 
 Two bioassays were conducted under 
greenhouse condition during December 2017 to 
January 2018. Average meteorological conditions 
during the experimental period were: mean 
temperature of greenhouse 31oC, dew point 15.6oC, 
relative humidity 64.3%, relative pressure 101.8 kPa 
and wind speed 2.88 km hr-1  
 
2.1 Soils 
 The Yang Talat series (isohyperthermic Typic 
Oxyaquic Kandiustults) represented the sandy 
textured soil while Sakon Nakhon series (Loamy-
skeletal over fragmental mixed, isohyperthermic 
Petroferric Haplustults) was the lateritic soil. The Yang 
Talat soil was collected from 0 – 15 cm depth at the 
Field Research Facilities of the Plant Science Section, 
Sakon Nakhon Rajabhat University (17 ° 11 ' 09 .7 "  N; 
104° 05' 18.8" E), while the Sakon Nakhon series (0 – 
15 cm depth) was collected from a paddy field in 
Kha-min subdistrict (17° 16' 41.8" N; 104° 00' 55.1" E).  
Both sites were located in Sakon Nakhon province, 
Thailand. Both soils were air-dried, ground to pass 
through a 2 mm sieve for further use in the 
greenhouse experiments. Chemical properties of 
both soils are presented in Table 1.   

Table 1 Initial properties of lateritic soil, cow manure, and rice husk charcoal 
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Property Sandy soil Lateritic soil Cow manure Compost Rice husk 
charcoal 

Proximate analysis 
 

 
   

Fixed carbon (%) - - - - 0.4 
Volatile matter (%) - - - - 3.1 
Ash (%) - - - - 96.5 

pH 5.55 5.92 9.42 8.72 - 
EC (mS cm-1) 0.013 0.013 5.35 4.29 - 
Lime requirement (kg CaCO3 rai-1) 296 511 - - - 
Organic matter (g kg-1) 6.7 12.4 313 247 - 
Total nitrogen (g kg-1) 0.092 0.94 16.4 17.3 - 
NH4

+ (mg kg-1) 3 18 18 18 - 
NO3

- (mg kg-1) 3 12 256 189 - 
P (mg kg-1) 54 47 0.31 0.41 - 
K (mg kg-1) 74 136 4.51 3.62 - 
Ca (mg kg-1) 72 39 1.48 1.21 - 
Mg (mg kg-1) 12 34 0.53 0.60 - 
Fe (mg kg-1) 43 60 - - - 

 
2.2 Amending materials 
 Rice (Oryza sativa) husk charcoal was an 
agricultural by-product commercially available in 
agricultural product stores in Sakhon Nakhon 
province. Cow manure was collected from a local 
free-range farm in Sakon Nakhon province.  The 
manure was stored for 1 month before its use in the 
experiments. Compost was produced from raw 
materials including water hyacinth and cow manure. 
They were layered alternately and composted for 
about 2 months before its use in the experiment. 
These organic fertilizers were air dried and screened 
to pass through a 2-mm sieve. Initial characteristics of 
these soil organic fertilizers are presented in Table 1.  
 
2.3 Experiment 1: Effects of rice husk charcoal, 
and conventional chemical and organic fertilizers 
on corn growth in a lateritic soil 
 This experiment was conducted to 
determine whether plant positively responded to rice 
husk charcoal in comparison with the conventional 
fertilizers, i.e., chemical fertilizer and cow manure. A 
randomized complete block design with 4 treatments 
and 5 blocks was conducted. Four treatments 
included (i) unamended (negative control), (ii) 
chemical fertilizer (positive control and conventional 
chemical fertilizer), (iii) cow manure (conventional 

organic fertilizer), and (iv) rice husk charcoal. 
Recommended rate of chemical fertilizer (20 kg N rai-
1 or 125 kg N ha-1; 16 kg P2O5 rai-1 or 100 kg P2O5 ha-1; 
13.5 kg K2O rai-1 or 84.4 kg K2O ha-1) for Ultisols issued 
by Thailand’s Department of Agriculture (DOA) [15] 
were employed. As for the cow manure, the 
recommended rate (1.6 ton rai-1 or 10 ton ha-1) 
following Chakraborty and Kundu [16] was used. 
Amount of rice husk charcoal used was 7.04 ton rai-1 
(44 ton ha-1) which was equal to 2% w/w according 
to Butnan et al. [9]. Pots (17 cm diameter and 14.5 
cm height) were filled with 3 kg air died soil. Cow 
manure and rice husk charcoal were mixed 
thoroughly with the soils, watered to about 70 – 80 
% water holding capacity, and incubated for 7 days 
before corn planting. The following chemical 
fertilizers were used as source of nutrients: 46-0-0 
and 15-15-15.  The amounts of the chemical 
fertilizers were calculated to provide the levels of 
nutrients specified in each treatment above. They 
were applied in solution form at corn planting time. 
 Corn was employed as the test plant. Six 
seeds of a commercial F1 hybrid sweet corn (Zea 
may) were planted directly into each pot. Seedlings 
were thinned down to two plants per pot at 14 days 
after planting (DAP). Watering was done daily to 
about 70 -80% water holding capacity. Harvesting was 
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done at 42 DAP. After shoot fresh weight was 
determined, the shoot samples were oven-dried at 
65oC until constant weight.  
 
2.4 Experiment 2: Effects of chemical fertilizer, 
cow manure, and compost in combination with 
rice husk charcoal on corn growth in a sandy soil 
 The second greenhouse experiment were 
conducted to investigate the effect of rice husk 
charcoal in combination with the conventional 
fertilizers including chemical fertilizer, cow manure, 
and compost on plant growth in a sandy soil. A 3 × 2 
factorial arrangement in randomized complete block 
design with 4 blocks was conducted. Two factors 
were evaluated; i.e., factor 1: fertilizer types including 
chemical fertilizer, cow manure, and compost; and 
factor 2: rice husk charcoal rates consisting of 
unamended and 2% w/w.  Characteristics of fertilizers 
used and their application rates as well as 
experimental management of the experiment 2 were 
similar to those in the experiment 1.  
 
2.5 Laboratory analyses of soils, organic fertilizers, 
and rice husk charcoal 
 Proximate analysis of rice husk charcoal 
including volatile matter, ash, and fixed carbon 
contents was done following ASTM D 7582 [17].  
 Soil pH was determined in a suspension of 
soil:H2O ratio of 1:1, while that of organic fertilizers, 
i.e., cow manure and compost, was at a ratio of 1:10. 
Electrical conductivity of soils was in a suspension of 
soil:H2O to 1:5 while that of organic fertilizers was 
1:10. Lime requirement of soils was determined 
following Wooddruff method [18].  
 For both soils and organic fertilizers, organic 
matter content was determined by the wet digestion 
method of Walkley and Black [19], and available P 
was extracted by Bray2 solution (0.1 M HCl + 0.03 M 
NH4F with pH 1.5) and determined colorimetically by 
a spectrophometer at the wavelength of 820 nm [20]. 
Extractable K, Ca, and Mg were extracted by 1 M 
NH4OAc at pH 7.0 while Fe was extracted by 
diethylenetriaminepentaacetic acid (DTPA) solution, 
and these cations were determined by an atomic 
absorption spectrophotometer [21]. Total N was 
determined by the micro-Kjeldahl method [22], while 
mineral N, i.e., NH4

+ and NO3
-, were extracted with 2 

M KCl and determined by the steam distillation 
method [23]. 
 
2.6 Data calculation and statistical analyses 
 Leaf area of a leaf of corn plant was 
calculated based on Montgomery [24] as follows: 
Leaf area (a single leaf) = leaf width × leaf length × 
0.75 and leaf area per plant followed Mutisya and 
Geadelmann [25] as follows: Leaf area per plant = 
leaf width × leaf length × 0.66 × 5.03.  
 For experiment 1, one-way analysis of 
variance (ANOVA) under randomized complete block 
design (RCBD) was employed to determined effects 
of chemical fertilizer, cow manure, and RHC on corn 
growth. Meanwhile, for experiment 2, two-way 
ANOVA under RCBD was used to test effects of the 
fertilizer types, rice husk charcoal rate, and their 
interactions on corn growth. Mean comparisons were 
performed using Tukey’s studentized range test. The 
statistical analyses were performed using Statistix 10 
(Analytical Software, FL, USA). Significant differences 
were at p ≤0.05.  
 
3. Results 
3.1 Experiment 1 
 In the lateritic Sakon Nakhon soil, corn 
growth including shoot fresh (Figure 1a) and dry 
biomass (Figure 1c), plant height (Figure 2a) and leaf 
area (Figure 3a) in the lateritic soil treated with rice 
husk charcoal and chemical fertilizer were 
significantly higher than those in the unamended soil. 
On the other hand, corn growth parameters under 
cow manure treatment were not significantly 
different from the unamended soil (Figures 1a, 1c, 2a, 
and 3a).  
 
3.2 Experiment 2 
 There were significant interactions between 
fertilizer type factor and rice husk charcoal rate factor 
pertaining to fresh and dry shoot biomass, height of 
corn plant, and leaf area per corn plant in the sandy 
textured Yang Talat soil (Table 2). 
 Combined use of rice husk charcoal with 
chemical fertilizer and with cow manure resulted in 
significantly higher corn growth parameters including 
shoot biomass, plant height and leaf area, than sole 
use of these materials without the charcoal (Figures 
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1b, 1d, 2b, and 3b).  Meanwhile, those growth 
parameters under the compost treatments with as 
compared to without charcoal were not significantly 
different. 
 Cow manure alone treatment produced the 
lowest corn growth as seen in all growth parameters 
including shoot biomass, plant height and leaf area 
(Figures 1b, 1d, 2b, and 3b). 
 
4. Discussion 
4.1 Rice husk charcoal produced comparable 
improvement in corn growth to chemical fertilizer 
in a lateritic soil 
 Rice husk charcoal could improve corn 
growth relative to the unamend soil at a comparable 
level to chemical fertilizer at the DOA recommended 
rate (Figure 1a, c, 2a, 3a). These results corroborated 
those of Abrishamkesh et al. [13] and Pratiwi and 
Shinogi [14], who found increased growth of lentil 
and rice plants, respectively, after application of rice 
husk charcoal. An increase in corn growth under rice 
husk charcoal was likely due to high ash content of 
the charcoal (Table 1). Ash contains a number of 

plant nutrients, such as P, K, Ca, and Mg [9]. High ash 
could result in increased soil pH of the studied acid 
lateritic soil due to the presence of metal oxides, 
such as CaO, K2O, MgO, and SiO2 [10], which could 
increase availability of some plant nutrients [9] in this 
soil. Additionally, charcoal has been reported to add 
N to soils by increasing abundance, diversity, and 
activity of free-living N2-fixing bacteria [26]. Moreover, 
charcoal may reduce N losses through a number of 
mechanisms. Clough et al. [27] reviewed mechanisms 
underlying  charcoal’s capacity to decrease N losses 
including: (i) decreasing NH3 volatilization and N gas 
(N2O and N2) emissions through adsorption of NH4

+ 
and NO3

- in soil solution onto charcoal surface or 
trapping them in charcoal pores, (ii)  providing 
conditions conducive to occurrence of N forms that 
are more resistant to losses such as NH4

+ form, 
through inhibiting nitrification, and organic N form in 
microbial biomass, through promoting N 
immobilization.  
 Furthermore, increased soil pH by charcoal 
could have alleviated deleterious effect of Al and Fe 
which are commonly found in tropical Ultisols [28]. 
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(b) Shoot fresh biomass:
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(c) Shoot dry biomass:
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(d) Shoot dry biomass:
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Figure 1 Effects of different soil amending materials including unamended (control, CT), chemical fertilizer (CF), cow 
manure (CM), and rice husk charcoal (RHC) on: (a) shoot fresh biomass, and (c) shoot dry biomass of corn 
in the lateritic Sakon Nakhon soil series; and effects of CF, CM, and compost (CP) in combination 
applications without (-RHC) and with (+RHC) rice husk charcoal on: (b) shoot fresh biomass, and (d) shoot 
dry biomass of corn in the sandy textured Yang Talat soil series. Bars with the same letters of either fresh 
or dry biomass are not statistically different (p ≤ 0.05; Tukey's Studentized Range Test). Error bars represent 
standard deviation.  
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(a) Plant height:
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(b) Plant height:
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Figure 2 Effects of different soil amending materials including unamended (control, CT), chemical fertilizer (CF), cow 
manure (CM), rice husk charcoal (RHC) on (a) corn height in the lateritic Sakon Nakhon soil series; and 
effects of CF, CM, and compost (CP) in combination applications without (-RHC) and with (+RHC) rice husk 
charcoal on (b) corn height in the sandy textured Yang Talat soil series. The inset tables demonstrate mean 
comparisons among treatments within a soil and a time interval. Similar letters within a time interval are 
not significantly different (p ≤ 0.05, Tukey’s studentized range test). Vertical bars represent standard 
deviation.  

 
4.2 Cow manure at the recommended rate had 
low potential to improve plant growth in a lateritic 
and sandy textured soils 
 The recommended rate of cow manure had 
low potential to improve corn growth in the studied 
tropical soils as seen in no significant improvement in 
corn growth under cow manure relative to the 
unamended in the lateritic soil (Figure 1a, 1c, 2a, and 
3a), and in the lowest corn growth in the sandy 
textured soil compared to chemical fertilizer and 
compost (Figure 1b, 1d, 2b, and 3b). These results 
were rather surprising and inconsistent with previous 
findings that cow manure increased growth of corn in 
the coarse textured Yasothon soil [29], and a medium 
textured dark loessial soil [30]. Cattle manure was 
also reported to increase growth of Chinese kale in 
the fine-textured Ratchaburi and coarse-texture Roi 
Et soils [31].  

 The low corn growth under the cow manure 
treatment found in this study is most likely due to 
lower application rates of cow manure than the 
previous published works. Application rate of cow 
manure employed in this study followed a worldwide 
recommended rate of 10 t ha-1 [16].  This rate was 
much lower than those used in other research works; 
for example, 15.6 t ha-1 in Seripong and Vityakon [29], 
20 t ha-1 in Vityakon et al. [31], 15 t ha-1 in Wang et al. 
[30], and 360 t ha-1 in Shakoor et al. [32]. Even though 
a large number of studies revealed excellent positive 
impact of cow manure on plant growth, large 
quantities of the manure required to achieve 
satisfactory plant growth even at the recommended 
rate (10 t ha-1) are prohibitive for small farmers who 
do not have cattle farming. Combined use of cow 
manure with a potential soil amendment, e.g., 
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charcoal, for enhancing the manure’s benefits and 
minimizing its application quantity is recommended. 
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Figure 3. Effects of different soil amending materials including unamended (control, CT), chemical fertilizer (CF), cow 
manure (CM), rice husk charcoal (RHC) on (a) leaf area per corn plant in the lateritic Sakon Nakhon soil 
series; and effects of CF, CM, and compost (CP) in combination applications without (-RHC) and with (+RHC) 
rice husk charcoal on (b) leaf area per corn plant in the sandy textured Yang Talat soil series. The inset 
tables demonstrate mean comparisons among treatments within a soil and a time interval. Similar letters 
within a time interval are not significantly different (p ≤ 0.05, Tukey’s studentized range test). Vertical bars 
represent standard deviation. 
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Table 2 Analysis of variance (ANOVA) showing the effects of treatments on corn growth: Experiment 1, effects of 
different soil amending materials on corn growth in the lateritic Sakon Nakhon soil series; and Experiment 
2, effects of fertilizer type factor and rice husk charcoal rate factor on corn growth in the sandy textured 
Yang Talat soil series. 

Source of variance df 
p-value 

Fresh biomass Dry biomass Height † Leaf area ‡ 
Experiment 1      

Amending material 3 *** *** *** *** 
      

Experiment 2      
Fertilizer type (FT) 2 *** *** *** *** 
Rice husk charcoal rate (RHC) 1 *** *** ** ** 
FT x RHC 2 * ** *** ns 

*p ≤ 0.05; **p ≤ 0.01; ***p ≤ 0.001; and ns = not significantly different (F-test) 
† Height of corn plant in the final sampling date (42 days after planting) 
‡ Leaf area per corn plant in the final sampling date (42 days after planting) 
 
4.3 Rice husk charcoal enhanced corn growth in 
combination with chemical fertilizer and cow 
manure but not with compost in a sandy textured 
soil 
 Enhancement of corn growth by 
applications of chemical fertilizer and cow manure in 
combination with rice husk charcoal could be due to 
the charcoal beneficial roles in increasing plant 
nutrient availability, and alleviating some toxic 
elements present the tropical acid soils.  
 The non-responsive corn growth to the 
combined use of charcoal with compost relative to 
the use of sole compost could be due to some 
inherent negative effects of rice husk charcoal. 
Charcoal contains metal oxides which interact 
negatively with chelating agents produced by 
decomposing compost. Decomposing compost 
produced chelating agents; e.g., citric, and aspartic, 
acetic, lactic, butyric, propionic, valeric, isobutyric, 
and isovaleric acids, which promoted plant nutrient 
uptakes [33, 34]. Metal oxides of this high-ash-content 
rice husk charcoal may have deactivated the 
chelates. Wang et al. [35] reported that calcite, an ash 
component, could precipitate organic compounds 
such as citrate through ligand exchange process.  
Increased soil pH due to ash component of rice husk 
charcoal may deactivate beneficial enzymes 
produced in composting process. Jindo et al. [36] 
demonstrated that OH- radical from charcoal ash 

deactivated β-glucosidase, p-nitrophenyl 
phosphatase, and acid phosphatase in soils.  
 Fixed carbon component of rice husk 
charcoal could also decrease activity of these 
composting derived enzymes via ligand exchange 
process [36]. Additionally, Fang et al. [37] and Joseph 
et al. [38] suggested that fixed carbon could adsorb 
organic acids and rendered them non-functional. 
 
5. Conclusions 
 The results showed clearly that rice husk 
charcoal in the short term improved plant growth in 
the lateritic soil comparable with the recommended 
rate of chemical fertilizer. However, in sandy soils, to 
enhance effective uses of conventional chemical and 
organic fertilizers, combined uses of rice husk 
charcoal with chemical fertilizer and cow manure 
obviously increased plant growth.  
 As differ from chemical fertilizer and cow 
manure, combination of rice husk charcoal with 
compost did not enhance plant growth. Ash 
component of this high ash charcoal was identified 
as a likely negative factor masking the beneficial 
effects of compounds, especially organic acids and 
decomposition enzymes, produced in composting 
process. Precipitation of compost-derived organic 
compounds by metal oxides in ash and deactivation 
of beneficial enzymes due to increased soil pH were 
proposed as dominant mechanisms underlying the 
negative effects of rice husk charcoal.  
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 Sole use of recommended rate of cow 
manure demonstrated clearly to have low capacity 
to improve plant growth in both the lateritic and 
sandy textured soils. 
 Combining charcoals with chemical fertilizer 
(at lower than recommended rate of the latter) in 
order to lower the amount of the chemical fertilizer 
used is to be further investigated  
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ผลงานวิจัยท่ีจะถูกน าไปใช้เผยแพร่ 
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จ. ภาพกิจกรรม 
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4.1 กิจกรรมแปลงสาธิตการผลิตพืชตามแนวทางเกษตรปลอดภัย ได้แก่ แปลงทดลองปลูกข้าวในระบบ
ประหยัดน้ าและแปลงผลิตพืชผัก 
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4.2 กลุ่มนักศึกษาที่ประสงค์เข้าโครงการฯ 
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4.3 การสร้างการรับรู้สู่สาธารณะ ด้วยการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ สื่อสารผ่านสื่อโซเชียลเฟสบุค และ
ช่องทางการเข้าถึงด้วย QR code 
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4.4 น าเสนอผลงานจากโครงการในลักษณะงานออกร้านในงานสกลเฮ็ด ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 
2560 ณ ลานกิจกรรม ตรงข้ามสถานีขนส่งแห่งใหม่ จ.สกลนคร 
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4.5 การแปรรูปน้ าอ้อยจากผลผลิตอ้อยในระบบเกษตรปลอดภัยท่ีเริ่มท าเป็นปีแรก โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับปราชญ์ภูมิปัญญาในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในวิถีพึ่งตนเอง 
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4.6 การฝึกเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตพืชตามแนวทางเกษตรปลอดภัยให้แก่โรงเรียนน้อง
ผ่านกิจกรรมค่ายอาสา 
 

  

  

  
  

 
 

 


