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บทคัดย่อ 
                    ทดสอบเทคโนโลยีการปรับปรุงบ ารุงดินร่วนปนทรายในพื้นท่ีปลูกพริก บา้นดอนแดงใหญ่ 

ต าบลหนองเหล่า จงัหวดัอุบลราชธานี ระหวา่งปี 2554-2555 ปัญหาการผลิตพริกในพื้นท่ีคือใช้ปุ๋ยเคมีและ
มูลไก่มากทุกปี  ท าให้ฟอสฟอรัสสะสมในดินมาก จึงไดว้างแผนการทดสอบเทคโนโลยีร่วมกบัเกษตรกร
จ านวน 5 ราย เพื่อแกปั้ญหาดงักล่าว โดยมี 2 กรรมวธีิ คือ 1.เกษตรกรปลูกพริกตามกรรมวธีิของเกษตรกรใน
เดือนตุลาคม-พฤษภาคม พื้นท่ีด าเนินงานจ านวน 1 ไร่ 2.เกษตรกรปลูกพริกโดยใส่ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดิน ใน
เดือนตุลาคม-พฤษภาคม พื้นท่ีด าเนินงานจ านวน 1 ไร่ ในปี 2554 จึงเก็บตวัอยา่งดินของเกษตรกรท่ีร่วมงาน
ทดสอบเทคโนโลยไีปวเิคราะห์ก่อนการปลูกพริกพบวา่ใหค้่าเฉล่ียปริมาณอินทรียวตัถุ (OM) ไนโตรเจน(N) 
ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์(Avai P) และโปรแตสเซียมท่ีสามารถแลกเปล่ียนได้(Ex.K) เท่ากบั 1.1  0.058 
423.0 และ 118.8 ตามล าดบั ในขณะท่ีแคลเซียม(Ca) ให้ค่าเฉล่ียท่ี 410.10  และจากการเก็บตวัอย่างดินของ
เกษตรกรท่ีร่วมงานทดสอบเทคโนโลยีไปวิเคราะห์หลังการปลูกพริกในปี 2555 พบว่าวิธีปรับปรุงให้
ค่าเฉล่ียปริมาณอินทรียวตัถุ (OM) ไนโตรเจน(N) ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์(Avai P) และโปรแตสเซียมท่ี
สามารถแลกเปล่ียนได้ (Ex.K) เท่ากบั 1.02   0.05  395.92 และ 60.90ตามล าดบั ในขณะท่ีแคลเซียม(Ca) ให้
ค่าเฉล่ียท่ี 438.72  และจากการทดลองพบว่า กรรมวิธีปรับปรุงโดยการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เป็น
กรรมวิธีท่ีให้ผลผลิตสูง และให้ค่าตน้ทุนท่ีต ่าเม่ือเปรียบเทียบกบักรรมวิธีของเกษตรกร คือ ในปี 2554 และ 
2555 กรรมวิธีปรับปรุงโดยการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินให้ค่าเฉล่ียผลผลิตเท่ากับ 3,115.6 ก.ก/ไร่ และ 
3,057.7 ก.ก/ไร่ ตามล าดบั ซ่ึงมากกวา่กรรมวธีิเกษตรกร ซ่ึงใหค้่าค่าเฉล่ียผลผลิตเท่ากบั 2,965.0 ก.ก/ไร่ และ 
2,913.9 ก.ก/ไร่ ตามล าดบั รวมทั้งกรรมวิธีปรับปรุงโดยการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินมีค่าเฉล่ียตน้ทุน ในปี 
2554 และ 2555 เท่ากับ 29,736 บาท /ไร่ และ 27,878 บาท /ไร่ ตามล าดับ ซ่ึงต ่ ากว่าค่าเฉล่ียต้นทุนของ
กรรมวธีิเกษตรกรท่ีมีค่าเฉล่ียตน้ทุนเท่ากบั 31,236 บาท/ไร่ และ 28,809 บาท/ไร่ ตามล าดบั 
1/  ส านกัวจิยัและพฒันาการเกษตร เขตท่ี 4  



ค าน า 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีพื้นท่ีปลูกพริกประมาณ 100,000 ไร่ ปลูกพริกข้ีหนูผลใหญ่ 68% 

ปลูกมากท่ีจงัหวดันครราชสีมา อุบลราชธานี ศรีสะเกษ  ยโสธร และ  บุรีรัมย ์ โดยจงัหวดัอุบลราชธานีมี
พื้นท่ีปลูกพริก 14,000 ไร่  จงัหวดัอุบลราชธานีเป็นการปลูกพริกในฤดูแลง้เพื่อผลิตพริกสดและพริกแหง้
(ตุลาคม-พฤษภาคม) รวมทั้งบางส่วนปลูกพริกฤดูฝนเพื่อผลิตพริกสด (เมษายน-กนัยายน) ซ่ึงจากการท่ี
เกษตรกรปลูกพริกในพื้นท่ีเดิมเป็นเวลานาน จึงท าใหดิ้นขาดความอุดมสมบูรณ์ และมีความเป็นกรดจดั  
รวมทั้งมีการสะสมโรคและแมลงศตัรูพริกในแปลง  จึงท าใหเ้กิดการระบาด   จากปัญหาดงักล่าวส่งผลให้
เกษตรกรตอ้งใชปุ๋้ยเคมี และสารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืชในอตัราท่ีสูงข้ึน   ในพื้นท่ีปลูกพริก จงัหวดั
อุบลราชธานีประสบปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์ มีปริมาณอินทรียวตัถุในดินต ่ากวา่ 1 %   ดินเป็นกรด  
4.5 -5.9  ปริมาณโพแทสเซียม  4-359  มก./กก. ค่าท่ีเหมาะสม 60-100 มก./กก.    แต่มีปริมาณฟอสฟอรัสใน
ดินสูงจนเกินความจ าเป็น 7-3816 มก./กก.  (กลุ่มพฒันาการตรวจสอบพืชและปัจจยัการผลิต สวพ.4 , 2550) 
ค่าท่ีเหมาะสม 10-20 มก./กก.  สาเหตุท่ีดินมีปริมาณฟอสฟอรัสสูงเน่ืองจากการใส่ปุ๋ยมูลไก่ ซ่ึงมีปริมาณ
ฟอสฟอรัสสูง โดยใส่ในปริมาณมากกวา่ 1 ตนัต่อไร่  จากสภาพดินท่ีเป็นกรดท าใหค้วามสมดุลของธาตุ
อาหารลดลง พืชมีการน าธาตุอาหารในดินไปใชป้ระโยชน์ไดน้อ้ย   ทั้งท่ีเกษตรกรมีการใส่ปุ๋ยเคมีในอตัราท่ี
สูง และใส่อยา่งต่อเน่ือง   

นอกจากน้ีสภาพดินเป็นกรดยงัเป็นปัจจยัท่ีส่งเสริมให้เช้ือราสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่า (Sclerotium 
rolfsii) และโรคเห่ียว(Fusarium oxysporum) เจริญไดดี้ โรคล าตน้ไหม ้ (Phytophthora capcisi) โรคเห่ียวท่ี
เกิดจากเช้ือแบคทีเรีย (Ralstonia solanacearum) โรคกุง้แหง้ (Colletotrichum sp.) ขาดธาตุอาหาร และโรค
ใบหงิกท่ีเกิดจากเช้ือไวรัส นอกจากน้ีเกิดการระบาดของแมลงศตัรูพริก เช่น เพล้ียไฟ ไรขาว หนอน
แมลงวนัเจาะผลพริก Bactrocera latifrons (Hendel)  หนอนเจาะผล  

 ดงันั้นจึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งเร่งรีบแกปั้ญหาดงักล่าว เพื่อเพิ่มผลผลิต และลดตน้ทุนการผลิตของ
เกษตรกร รวมทั้งเพื่อการผลิตพริกอยา่งปลอดภยั และย ัง่ยนืในพื้นท่ีจงัหวดัอุบลราชธานี 

วธีิด าเนินการและอุปกรณ์ 
                       ใชแ้นวทางด าเนินงานตามแนวทางวิจยัระบบการท าฟาร์ม )Farming  system  research : FSR 
ร่วมกบัการประเมินสภาวะชนบทแบบเร่งด่วน  (Rapid  rural  appraisal  :  RRA)  ประกอบดว้ย 5  ขั้นตอน  
คือ 
          1.ส ารวจ คดัเลือก และวิเคราะห์พื้นท่ี ทั้งทางดา้นกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ และสังคมการ
ผลิตพริกในดินร่วนปนทราย ฤดูแลง้ พื้นท่ีเกษตรกร จงัหวดัอุบลราชธานี เพื่อให้ไดพ้ื้นท่ี ท่ีเหมาะสมในการ
ด าเนินงานและประเด็นปัญหาดา้นเทคโนโลยกีารผลิตท่ีเหมาะสมส าหรับพื้นท่ี ประเด็นการทดสอบและวจิยั
เพื่อแกไ้ขปัญหาการผลิต พื้นท่ีเป้าหมายเป็นต าบลท่ีมีพื้นท่ีปลูกพริกเป็นจ านวนมาก 



          2.วเิคราะห์ปัญหาแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม  โดยการจดัเวทีเสวนาเพื่อวิเคราะห์ประเด็นปัญหา
การผลิตพริกในดินร่วนปนทราย เขตจงัหวดัอุบลราชธานี 
          3.วางแผนงานทดสอบเทคโนโลย ี  และหาแนวทางแกไ้ขปัญหารวมทั้งวางแผนการด าเนินการ
ทดสอบและพฒันา โดยใหเ้กษตรกรมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน  
          4.ด าเนินการทดสอบเทคโนโลยตีามท่ีไดว้างแผน  โดยเนน้การมีเกษตรกรเป็นศูนยก์ลางของ
การจดัการองคค์วามรู้  บนัทึกขอ้มูลผลการด าเนินงานท่ีได ้ วเิคราะห์ผลร่วมกบัเกษตรกร เสวนาเพื่อสรุป
และประเมินผลร่วมกนั 
         5.ขยายผลการทดสอบเทคโนโลยท่ีีไดสู่้เกษตรกรท่ียอมรับและมีเง่ือนไขท่ีสอดคลอ้งกนั 
สามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ด ้ รวมทั้งน าเกษตรกรตน้แบบท่ีไดใ้ชเ้ป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดแนว
การพฒันาความคิด  การวิเคราะห์ปัญหา  และการน าองคค์วามรู้มาใชใ้หเ้หมาะสมกบัตนเอง 
วสัดุอุปกรณ์ 
    1. ปุ๋ยเคมี : สูตร 46-0-0 และ 15-15-15 
                 2.สารเคมีก าจดัวชัพืช: alachlor, glyphosate 
                 3.วสัดุ หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น 
วธีิปฏิบัติการทดลอง  ประกอบดว้ย 2  กรรมวธีิ  ดงัน้ี 
       (1) วธีิเกษตรกร มีวธีิปฏิบติัดงัน้ี  
  เกษตรกรปลูกพริกใส่ปุ๋ยตามวธีิของเกษตรกรในเดือนตุลาคม-พฤษภาคม  
        (2) วธีิปรับปรุง มีวธีิปฏิบติัดงัน้ี  
  เกษตรกรปลูกพริกโดยใส่ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดินในเดือนตุลาคม-พฤษภาคม  
ใส่ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดิน  ตามค าแนะน าการใชปุ๋้ยส าหรับพริก มะเขือ มะเขือเทศ กระเจ๊ียบเขียว  

รายการวเิคราะห์ อตัราปุ๋ยท่ีใส่ วธีิการใส่ปุ๋ย 
1. อินทรียวตัถุ (OM,%) 

<1.5 
1.5-2.5 

>2.5 

 
ปุ๋ย N 24 กก./ไร่ 
ปุ๋ย N 18 กก./ไร่ 
ปุ๋ย N 12 กก./ไร่ 

คร้ังแรกใส่ ½ N+P+K หลงัยา้ย
กลา้ปลูกแลว้ประมาณ 7 วนั หรือ
ตน้กลา้ตั้งตวัไดดี้แลว้ 
คร้ังท่ีสอง ใส่ 1/2N ท่ีเหลือ
หลงัจากยา้ยกลา้ปลูกแลว้ 30 วนั
โดยใส่สองขา้งแถวแลว้พรวนดิน
กลบ พร้อมกบัใหน้ ้าทนัที 

2. ฟอสฟอรัส (P, มก./กก.) 
<10 

10-20 
             >20 

 
ปุ๋ย P2O5  16 กก./ไร่ 
ปุ๋ย P2O5  8 กก./ไร่ 
ปุ๋ย P2O5  4 กก./ไร่ 

3. โพแทสเซียม 
<60 

60-100 
            >100 

 
ปุ๋ย K2O  16  กก./ไร่ 
ปุ๋ย K2O  12  กก./ไร่ 
ปุ๋ย K2O  6  กก./ไร่ 

                                                                                                                            กรมวชิาการเกษตร (2553) 



การบันทกึข้อมูล 
 - คุณสมบติัของดินก่อน-หลงัการทดสอบ 
 - ตน้ทุนการผลิต รายได ้และผลตอบแทน  
 - ผลผลิต จากการบนัทึกของเกษตรกรทั้งแปลง   
            -วเิคราะห์หาอตัราส่วนรายไดต่้อการลงทุน (Benefit Cost ratio : BCR) ขอ้มูลตน้ทุนผนัแปรการผลิต
พริกของแต่ละพื้นท่ี เพื่อวิเคราะห์ผลตอบแทนเปรียบเทียบระหวา่งวธีิเกษตรกรและวธีิปรับใช ้                                        
                สูตรค านวณค่า BCR       =      รายไดก่้อนหกัตน้ทุนผนัแปร 
                                                                                ตน้ทุน 
 

เวลาและสถานทีด่ าเนินการ 
ระยะเวลา (เร่ิมต้น – ส้ินสุด)   2   ปี  2554-2555   
เร่ิมตน้เดือน  ตุลาคม  2553  ส้ินสุดเดือน  กนัยายน  2555  
สถานทีด่ าเนินการ 
บา้นดอนแดงใหญ่  ต าบลหนองเหล่า  อ าเภอม่วงสามสิบ  จงัหวดัอุบลราชธานี  
 

ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 
1. การคัดเลือกพืน้ที ่  

               คดัเลือกพื้นท่ีไดบ้า้นดอนแดงใหญ่  ต าบลหนองเหล่า อ าเภอม่วงสามสิบ จงัหวดัอุบลราชธานี 
เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีท่ีมีเกษตรกรเพาะปลูกพริกหลงันา ในพื้นท่ีดินร่วนปนทราย 

2. การวเิคราะห์ปัญหา 
      จากการจดัเวทีเสวนาเกษตรกรผูป้ลูกพริกเพื่อระดมความคิด วเิคราะห์ประเด็นปัญหาการผลิต 

และแนวทางแกไ้ขการผลิตพริกโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมในพื้นท่ีด ำเนินงำนพบวำ่ เกษตรกรมีปัญหำท่ีส ำคญั
ไดคื้อ 1.ดินเส่ือม ซ่ึงจำกกำรวเิครำะห์ดินตวัอยำ่ง พบวำ่ ดินส่วนใหญ่ดินเป็นกรด  4.5 -5.9  ปริมาณ
โพแทสเซียม  4-359  มก./กก. ค่าท่ีเหมาะสม 60-100 มก./กก.    แต่มีปริมาณฟอสฟอรัสในดินสูงจนเกิน
ความจ าเป็น 7-3816 มก./กก.  (กลุ่มพฒันาการตรวจสอบพืชและปัจจยัการผลิต สวพ.4 , 2550) ค่าท่ี
เหมาะสม 10-20 มก./กก.  สาเหตุท่ีดินมีปริมาณฟอสฟอรัสสูงเน่ืองจากการใส่ปุ๋ยมูลไก่ ซ่ึงมีปริมาณ
ฟอสฟอรัสสูง โดยใส่ในปริมาณมากกวา่ 1 ตนัต่อไร่  จากสภาพดินท่ีเป็นกรดท าใหค้วามสมดุลของธาตุ
อาหารลดลง พืชมีการน าธาตุอาหารในดินไปใชป้ระโยชน์ไดน้อ้ย   ทั้งท่ีเกษตรกรมีการใส่ปุ๋ยเคมีในอตัราท่ี
สูง และใส่อยา่งต่อเน่ือง  2. ตน้ทุนกำรผลิตสูงโดยเฉพำะค่ำใชจ่้ำยในกำรใส่ปุ๋ยสูง 

 
 



3. วางแผนงานทดสอบ 
          จากการวางแผนร่วมกบัเกษตรกรเพื่อพฒันาเทคโนโลยกีารผลิตพริก ใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม 
และแกไ้ขปัญหาการผลิตเฉพาะพื้นท่ี จึงไดเ้ลือกประเด็นปัญหาดินเส่ือม ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีส าคญัอนัดบั 1 มา
ทดสอบเพื่อพฒันาเทคโนโลยกีารปรับปรุงบ ารุงดินโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมในจงัหวดัอุบลราชธานี  โดย
ด าเนินการรวมกลุ่มเกษตรกรจ านวน 5 ราย เพื่อจดัท าแปลงทดสอบเทคโนโลยกีารปรับปรุงบ ารุงดิน ใน
พื้นท่ี 10 ไร่ โดยเกษตรกรแต่ละรายมีกรรมวธีิคือ เกษตรกรปลูกพริก และใส่ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดินในพื้นท่ี 
1 ไร่ เปรียบเทียบกบักรรมวิธีการปลูกพริก และใส่ปุ๋ยตามวธีิของเกษตรกรในพื้นท่ี 1 ไร่  ในขณะท่ีจิรภา  
และ เสาวนี(2550) รายงานวา่ การใหปุ๋้ยพริกมี 3 วธีิ คือ 1.การใส่ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดิน 2.ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-
15 อตัรา 30 ก.ก/ไร่ ทุก 20 วนั 3.ใส่ปุ่ยสูตร 15-15-15 อตัราท่ีกรมวชิาการเกษตรแนะน า คือ 100 ก.ก/ไร่ โดย
แบ่งใส่ 2 คร้ัง คร้ังละ 50 ก.ก/ไร่ หลงัยา้ยปลูกและก่อนการออกดอก 

4. ด าเนินการทดสอบเทคโนโลยี  
        จากการทดลองสามารถรายงานผลการทดลองไดด้งัน้ี 
1.    การใส่ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดิน 
             ปี 2554  ค่าวเิคราะห์ดินก่อนการปลูกพริก 
           พบวา่ใหค้่าเฉล่ียปริมาณอินทรียวตัถุ (OM) ,ไนโตรเจน(N) ,ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์(Avai.P) และ
โปรแตสเซียมท่ีสามารถแลกเปล่ียนได(้Exch.K) เท่ากบั 1.1 , 0.058 ,423.0 และ 118.8 ตามล าดบั ในขณะท่ี
แคลเซียม(Ca) ใหค้่าเฉล่ียท่ี 410.10  และจากการวเิคราะห์ดินพบวา่ปริมาณไนโตรเจน(N) อยูใ่นปริมาณท่ีต ่า
ในขณะท่ีปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์(Avai.P) และโปรแตสเซียมท่ีสามารถแลกเปล่ียนได(้Exch.K) 
อยูใ่นปริมาณท่ีสูง จึงด าเนินการวางแผนการทดลองร่วมกบัเกษตรกรโดยใหเ้กษตรกรลดการใชปุ๋้ยสูตร 15-
15-15 ลง และใส่ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดิน ดงันั้นเกษตรกรจึงใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อตัรา 24 ก.ก/ไร่ โดยใส่ 6 คร้ัง
ในช่วงเวลา 6 เดือน และลดการใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ลง โดยใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อตัรา 25 ก.ก/ไร่ 3 คร้ัง 
ในช่วงเวลา 6 เดือน ในเกษตรกรทุกราย ดงัตารางผนวก 1 ในขณะท่ีเกษตรกรใส่ปุ๋ยตามกรรมวธีิของ
เกษตรกร โดยใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อตัรา 25 ก.ก/ไร่ โดยใส่ 6 คร้ังในช่วงเวลา 6 เดือน และปุ๋ยสูตร 15-15-15 
อตัรา 25 ก.ก/ไร่ โดยใส่ 6 คร้ังในช่วงเวลา 6 เดือน ดงัตารางผนวก 2  ในขณะท่ี ชุมพล และคณะ(2551) 
รายงานวา่การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของพริก คือ ปริมาณอินทรียวตัถุ (OM) นอ้ยกวา่ 1.5 เปอร์เซ็นต ์
อตัราการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน (N) เท่ากบั 24 ก.ก/ไร่ ปริมาณฟอสฟอรัสในดิน มากกวา่ 20 ม.ก/ก.ก การใส่อตัรา
ปุ๋ยฟอสฟอรัส (P2O5) เท่ากบั 4 ก.ก/ไร่ ปริมาณโพแทสเซียมในดิน นอ้ยกวา่ 60 ม.ก/ก.ก การใส่อตัราปุ๋ย
โพแทสเซียม (K2O) เท่ากบั 16 ก.ก/ไร่ (N- P2O5- K2O = 24-4-16 ก.ก/ไร่) ใหปุ๋้ยฟอสฟอรัส (P2O5) โดยการ
ใชปุ๋้ยเคมีสูตร 18-46-0 เท่ากบั 8.7 ก.ก/ไร่ ซ่ึงได ้ปุ๋ยไนโตรเจน (N) เท่ากบั 1.57 ก.ก/ไร่ ตอ้งการไนโตรเจน 
(N) เพิ่ม เท่ากบั 22.43 ก.ก/ไร่ โดยใชปุ๋้ยยเูรีย อีก เท่ากบั 48.76 ก.ก/ไร่ และใหปุ๋้ยโพแทสเซียม (K2O) โดยใช้
ปุ๋ยเคมีสูตร 0-46-0 เท่ากบั 26.67 ก.ก/ไร่ แบ่งใส่ 2 คร้ังโดยโรยขา้งแถว คร้ังแรก ใส่หลงัยา้ยปลูก 7 วนั และ
หลงัจากใส่คร้ังแรก 30 วนั ปรับความเป็นกรดของดินโดยใชปู้นโดโลไมท ์ อตัรา 400 ก.ก/ไร่  ในขณะท่ี 



กรมวชิาการเกษตร (2545 ) แนะน าคือ การใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อตัรา 100 กิโลกรัมต่อไร่ แบ่งใส่ 2 
คร้ังๆ ละ 50 กิโลกรัม โรยขา้งแถว คร้ังแรกใส่หลงัยา้ยปลูก 7 วนั และ คร้ังท่ี 2 ใส่เม่ือเร่ิมออกดอก หรือหลงั
ยา้ยปลูกประมาณ 30 วนั ปรับความเป็นกรดของดินโดยใชปู้นโดโลไมท ์อตัรา 200 กิโลกรัมต่อไร่  
              ปี 2554  ค่าวเิคราะห์ดินหลงัการปลูกพริก 
             วธีิปรับปรุง พบวา่ใหค้่าเฉล่ียปริมาณอินทรียวตัถุ (OM) ,ไนโตรเจน(N) ,ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์
(Avai.P) และโปรแตสเซียมท่ีสามารถแลกเปล่ียนได ้ (Exch.K) เท่ากบั 1.16 , 0.058 ,338.89 และ 126.9
ตามล าดบั ในขณะท่ีแคลเซียม (Ca) ใหค้่าเฉล่ียท่ี 302.00 (ตารางผนวก 2) โดยมีปริมาณเฉล่ียของฟอสฟอรัส
ท่ีเป็นประโยชน์(Avai.P) และแคลเซียม(Ca) ท่ีต  ่ากวา่ปริมาณเฉล่ียก่อนการใส่ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดิน  
               วธีิเกษตรกร พบวา่ใหค้่าเฉล่ียปริมาณอินทรียวตัถุ (OM) ,ไนโตรเจน(N) ,ฟอสฟอรัสท่ีเป็น
ประโยชน์(Avai.P) และโปรแตสเซียมท่ีสามารถแลกเปล่ียนได ้ (Exch.K) เท่ากบั 1.31 , 0.066 ,433.62  และ 
149.9 ตามล าดบั (ตารางผนวก 3) ซ่ึงมีปริมาณเฉล่ียท่ีสูงกวา่ก่อนการใส่ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดิน ยกเวน้
แคลเซียม(Ca) ใหค้่าเฉล่ียท่ี 330.65 (ตารางผนวก 3) ต ่ากวา่ปริมาณเฉล่ียก่อนการใส่ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดิน       
            

             ปี 2555 ค่าวเิคราะห์ดินก่อนการปลูกพริก 
           พบวา่ใหค้่าเฉล่ียปริมาณอินทรียวตัถุ (OM) ,ไนโตรเจน(N) ,ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์(Avai.P) และ
โปรแตสเซียมท่ีสามารถแลกเปล่ียนได(้Exch.K) เท่ากบั 1.12 , 0.05 ,406.9 และ 73.4 ตามล าดบั ในขณะท่ี
แคลเซียม(Ca) ใหค้่าเฉล่ียท่ี 544.10  และจากการวเิคราะห์ดินพบวา่ปริมาณไนโตรเจน(N) อยูใ่นปริมาณท่ีต ่า
ในขณะท่ีปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์(Avai.P) และโปรแตสเซียมท่ีสามารถแลกเปล่ียนได(้Exch.K) 
อยูใ่นปริมาณท่ีสูง เช่นเดียวกบัผลวเิคราะห์ดินก่อนการปลูกพริกในปี 2554 จึงด าเนินการวางแผนการ
ทดลองร่วมกบัเกษตรกรโดยใหเ้กษตรกรลดการใชปุ๋้ยสูตร 15-15-15 ลง และใส่ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดิน 
ดงันั้นเกษตรกรจึงใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อตัรา 24 ก.ก/ไร่ โดยใส่ 6 คร้ังในช่วงเวลา 6 เดือน ตามผลวเิคราะห์ดิน 
และลดการใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ลง โดยใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อตัรา25 ก.ก/ไร่ 3 คร้ัง ในช่วงเวลา 6 เดือน ใน
เกษตรกรทุกราย รวมทั้งลดปริมาณการใส่ปุ๋ยมูลไก่ลงคร่ึงหน่ึงจากปี 2554 ดงัตารางผนวก 4  ในขณะท่ี
เกษตรกรใส่ปุ๋ยตามกรรมวธีิของเกษตรกร โดยใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อตัรา 25 ก.ก/ไร่ โดยใส่ 6 คร้ังในช่วงเวลา 
6 เดือน และปุ๋ยสูตร 15-15-15 อตัรา 25 ก.ก/ไร่ โดยใส่ 6 คร้ังในช่วงเวลา 6 เดือน รวมทั้งลดปริมาณการใส่
ปุ๋ยมูลไก่ลงคร่ึงหน่ึงจากปี 2554  ดงัตารางผนวก 4   
               ปี 2555 ค่าวเิคราะห์ดินหลงัการปลูกพริก 
             วธีิปรับปรุง พบวา่ใหค้่าเฉล่ียปริมาณอินทรียวตัถุ (OM) ,ไนโตรเจน(N) ,ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์
(Avai.P) และโปรแตสเซียมท่ีสามารถแลกเปล่ียนได ้ (Exch.K) เท่ากบั 1.02 , 0.05 ,395.92 และ 60.90
ตามล าดบั ในขณะท่ีแคลเซียม(Ca) ใหค้่าเฉล่ียท่ี 438.72 (ตารางผนวก 5) โดยมีปริมาณเฉล่ียธาตุอาหารทุก
ธาตุท่ีวเิคราะห์มีปริมาณท่ีต ่ากวา่ปริมาณเฉล่ียก่อนการใส่ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดิน  



               วธีิเกษตรกร พบวา่ใหค้่าเฉล่ียปริมาณอินทรียวตัถุ (OM) ,ไนโตรเจน(N) ,ฟอสฟอรัสท่ีเป็น
ประโยชน์(Avai.P) และโปรแตสเซียมท่ีสามารถแลกเปล่ียนได ้ (Exch.K) เท่ากบั 1.30 , 0.06 ,542.42  และ 
73.00 ตามล าดบั ในขณะท่ีแคลเซียม(Ca) ใหค้่าเฉล่ียท่ี 518.17 (ตารางผนวก 6) ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัวธีิ
ปรับปรุง พบวา่ปริมาณเฉล่ียธาตุอาหารทุกธาตุท่ีวิเคราะห์มีปริมาณท่ีสูงกวา่ปริมาณเฉล่ียหลงัการใส่ปุ๋ยตาม
ค่าวเิคราะห์ดินของวธีิปรับปรุง  
 
2. ผลผลิต และผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ 
 ปี 2554 พบวา่วธีิเกษตรกร มีค่าเฉล่ียของตน้ทุน ผลผลิต รายได ้ ก าไร เท่ากบั  31,236 บาท/ไร่  
2,965.0 ก.ก/ไร่ 59,300 บาท/ไร่  28,064 บาท/ไร่ ตามล าดบั และใหค้่า Benefit Cost Ratio (BCR) เฉล่ีย
เท่ากบั 1.9 (ตารางผนวก 7)  ในขณะท่ีวธีิปรับปรุง มีค่าเฉล่ียของตน้ทุน ผลผลิต รายได ้ก าไร เท่ากบั  29,736 
บาท/ไร่ 3,115.6 ก.ก/ไร่ 62,312 บาท/ไร่ 32,576 บาท/ไร่ ตามล าดบั และใหค้่า Benefit Cost Ratio (BCR) 
เฉล่ียเท่ากบั 2.1  (ตารางผนวก 8) ซ่ึงพบวา่วธีิปรับปรุงมีตน้ทุนเฉล่ียท่ีต ่ากวา่ แต่ให้ผลผลิตเฉล่ียท่ีสูงกวา่วธีิ
เกษตรกร ดงันั้นจึงใหค้่าเฉล่ียของรายได ้ก าไร รวมทั้งให้ค่า Benefit Cost Ratio (BCR) เฉล่ียสูงกวา่กรรมวธีิ
เกษตรกร ดงัตารางผนวก 9 และหากเปรียบเทียบตน้ทุนการใชปุ๋้ยเคมีกรรมวธีิปรับปรุงกบักรรมวธีิเกษตรกร
จะพบวา่ กรรมวธีิปรับปรุงใหค้่าเฉล่ียตน้ทุนการใชปุ๋้ยเคมีท่ี 4,050 บาท/ไร่ ซ่ึงต ่ากวา่กรรมวธีิเกษตรกรซ่ึงมี
ค่าเฉล่ียท่ี 5,550 บาท/ไร่ ดงันั้นกรรมวธีิปรับปรุงจึงสามารถลดค่าใชจ่้ายในการใหปุ๋้ยเคมีไดเ้ฉล่ียเท่ากบั 
1,500 บาท/ไร่ ในขณะท่ีกรรมวธีิปรับปรุงใหค้่าเฉล่ียผลผลิตเท่ากบั 3,115 ก.ก/ไร่ ซ่ึงสูงกวา่กรรมวธีิ
เกษตรกรท่ีใหค้่าเฉล่ียผลผลิตเท่ากบั 2,965 ก.ก/ไร่ (ตารางผนวก 9) 
 ปี 2555 พบวา่วธีิเกษตรกร มีค่าเฉล่ียของตน้ทุน ผลผลิต รายได ้ ก าไร เท่ากบั 28,809 บาท/ไร่  
2,913.9 ก.ก/ไร่ 58,278 บาท/ไร่  29,469 บาท/ไร่ ตามล าดบั และใหค้่า Benefit Cost Ratio (BCR) เฉล่ีย
เท่ากบั 2.0 (ตารางผนวก 10)  ในขณะท่ีวธีิปรับปรุง มีค่าเฉล่ียของตน้ทุน ผลผลิต รายได ้ ก าไร เท่ากบั 
27,878 บาท/ไร่ 3,057.7 ก.ก/ไร่ 61,154.5 บาท/ไร่  33,276 บาท/ไร่ ตามล าดบั และใหค้่า Benefit Cost Ratio 
(BCR) เฉล่ียเท่ากบั 2.1  (ตารางผนวก 11) ซ่ึงพบวา่วธีิปรับปรุงมีตน้ทุนเฉล่ียท่ีต ่ากวา่ แต่ใหผ้ลผลิตเฉล่ียท่ี
สูงกวา่วธีิเกษตรกร ดงันั้นจึงใหค้่าเฉล่ียของรายได ้ ก าไร รวมทั้งใหค้่า Benefit Cost Ratio (BCR) เฉล่ียสูง
กวา่กรรมวธีิเกษตรกร ดงัตารางผนวก 12 และหากเปรียบเทียบตน้ทุนการใชปุ๋้ยเคมีกรรมวธีิปรับปรุงกบั
กรรมวธีิเกษตรกรจะพบวา่ กรรมวธีิปรับปรุงใหค้่าเฉล่ียตน้ทุนการใชปุ๋้ยเคมีท่ี 4,200 บาท/ไร่ ซ่ึงต ่ากวา่
กรรมวธีิเกษตรกรซ่ึงมีค่าเฉล่ียท่ี 5,850 บาท/ไร่ ดงันั้นกรรมวธีิปรับปรุงจึงสามารถลดค่าใชจ่้ายในการให้
ปุ๋ยเคมีไดเ้ฉล่ียเท่ากบั 1,650 บาท/ไร่ ส าหรับวธีิปรับปรุงใหค้่าเฉล่ียผลผลิตเท่ากบั 3,057.7 ก.ก/ไร่ ซ่ึงสูงกวา่
กรรมวธีิเกษตรกรท่ีใหค้่าเฉล่ียผลผลิตเท่ากบั 2,913.9 ก.ก/ไร่ (ตารางผนวก 12) ในขณะท่ี กองพนัธ์ และ
คณะ (2555) รายงานวา่จากการศึกษาการผลิตและการตลาดพริกข้ีหนูผลใหญ่ฤดูแลง้ของเกษตรกรในอ าเภอ
เกษตรสมบูรณ์จงัหวดัชยัภูมิ ท่ีปลูกในดินร่วนปนทรายนอกเขตชลประทานพบวา่ ผลผลิตพริกมีน ้าหนกั
เฉล่ีย 2,189.51 กิโลกรัม/ไร่ ตน้ทุนในการผลิตเฉล่ีย 9,626.23 บาท/ไร่ มีรายไดเ้ฉล่ีย 44,816.27 บาท และ



ราคาผลผลิตเฉล่ีย 15.37 บาท/กิโลกรัม อยา่งไรก็ตามหากเกษตรกรยอมรับเทคโนโลยกีารจดัการท่ีดี เช่น 
ระบบบเกษตรดีท่ีเหมาะสมสาหรับการผลิตพริก (GAP) อาจเพิ่มสัดส่วนผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการ
ปลูกพริกใหเ้พิ่มข้ึนได ้ ทั้งน้ีเพราะจะท าใหต้น้ทุนการผลิตของเกษตรกรลดลง ซ่ึง สมยนต ์ (2550) ไดศึ้กษา
การยอมรับเกษตรดีท่ีเหมาะสมสาหรับการผลิตพริกของเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมการผลิตสินคา้
เกษตรท่ีปลอดภยัและไดม้าตรฐานในจงัหวดัศรีสะเกษ พบวา่ เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการมีพื้นท่ีปลูกพริก
เฉล่ีย 1.6 ไร่ ตน้ทุนในการผลิตพริกเฉล่ีย 20,171.7 บาท แหล่งเงินทุนในการปลูกพริกส่วนมากใชทุ้นตนเอง 
รายไดจ้ากการปลูกพริกเฉล่ีย 43,533.7 บาท 
 

สรุปผลการทดลองและค าแนะน า 
 

            1. กรรมวิธีปรับปรุงโดยการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เป็นกรรมวิธีท่ีให้ผลผลิตสูง และให้ค่าตน้ทุน
ท่ีต ่าเม่ือเปรียบเทียบกบักรรมวธีิของเกษตรกร คือ ในปี 2554 และ 2555 กรรมวิธีปรับปรุงโดยการใส่ปุ๋ยตาม
ค่าวเิคราะห์ดินให้ค่าเฉล่ียผลผลิตเท่ากบั 3,115.6 ก.ก/ไร่ และ 3,057.7 ก.ก/ไร่ ตามล าดบั ซ่ึงมากกวา่กรรมวิธี
เกษตรกร ซ่ึงให้ค่าค่าเฉล่ียผลผลิตเท่ากบั 2,965.0 ก.ก/ไร่ และ 2,913.9 ก.ก/ไร่ ตามล าดบั รวมทั้งกรรมวิธี
ปรับปรุงโดยการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินมีค่าเฉล่ียตน้ทุน ในปี 2554 และ 2555 เท่ากบั 29,736 บาท/ไร่ 
และ 27,878 บาท/ไร่ ตามล าดบั ซ่ึงต ่ากว่าค่าเฉล่ียตน้ทุนของกรรมวิธีเกษตรกรท่ีมีค่าเฉล่ียตน้ทุนเท่ากับ 
31,236 บาท/ไร่ และ 28,809 บาท/ไร่ ตามล าดบั 
        2.ในอนาคตควรศึกษาเร่ืองการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร ทั้งน้ีเพราะการยอมรับเทคโนโลยีของ
เกษตรกรเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะน าไปสู่การขยายผล และน าไปสู่ความส าเร็จในการด าเนินงานวงกวา้งต่อไป 
 

การน าผลงานวจัิยไปใช้ประโยชน์ 
 

สามารถน าผลการทดสอบเทคโนโลยท่ีีไดไ้ปใชป้ระโยชน์ได ้ดงัน้ี 
        1.สามารถใช้ผลการทดลองท่ีได้ เป็นแนวทางในการก าหนดแผนการวิจยัและพฒันาในอนาคต โดย
เกษตรกรมีส่วนร่วมโดยมุ่งเนน้ไปท่ีการจดัการของเกษตรกร เพื่อแกปั้ญหาดงักล่าว 
        2.สามารถใช้ผลการทดลองท่ีได ้เป็นแนวทางในการขยายผล  ในพื้นท่ีท่ีมีสภาพภูมินิเวศน์ท่ีคลา้ยคลึง
กบัพื้นท่ีทดสอบเทคโนโลย ีฯ ดงักล่าว 
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ภาคผนวก 
 

ตารางผนวก 1 ผลการวเิคราะห์ดินก่อนปลูกพริกของวธีิเกษตรกร วธีิปรับปรุง และการใส่ปุ๋ยตามวธีิ 
                       ปรับปรุง ปี 2554                        

 
 

แปลง 
ค่าวเิคราะห์ดิน 

ใส่ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดิน 
 (กก./ไร่/คร้ัง) 

OM 
(%) 

N 
(%) 

Avai.P 
(มก/กก.) 

Exch.K 
(มก./กก.) 

Ca 
(มก./กก.) 

46-0-0 18-46-0 0-0-60 

นายทวน  นิยมชาติ 1.14 0.057 319.2 167.0 489.25 24 - - 
นายวนิิต คุณาคุณ 0.94 0.047 407.5 94.0 375.25 24 - - 
นางแดง ทองเหลือง 1.50 0.075 558.6 173.0 515.00 24 - - 
นางพิสมยั คุณาคุณ 1.08 0.054 510.9 89.5 353.88 24 - - 
นางมณีวรรณ นิยมชาติ 0.90 0.057 319.2 70.5 317.13 24 - - 
เฉล่ีย 1.1 0.058 423.0 118.8 410.10 24 - - 
หมายเหตุ  ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อตัรา 24 ก.ก/ไร่ โดยใส่ 6 คร้ังในช่วงเวลา 6 เดือน และปุ๋ยสูตร 15-15-15 
อตัรา 25 ก.ก/ไร่ โดยใส่ 6 คร้ังในช่วงเวลา 6 เดือน 
 
ตารางผนวก 2 ผลการวิเคราะห์ดินหลงัการปลูกพริกวธีิปรับปรุง ปี 2554 

 
แปลง ค่าวเิคราะห์ดิน 

OM 
(%) 

N 
(%) 

Avai.P 
(มก/กก.) 

Exch.K 
(มก./กก.) 

Ca 
(มก./กก.) 

นายทวน  นิยมชาติ 1.28 0.064 366.53 158.50 392.63 
นายวนิิต คุณาคุณ 1.05 0.053 304.10 80.50 219.25 
นางแดง ทองเหลือง 1.19 0.060 550.00 154.50 289.13 
นางพิสมยั คุณาคุณ 1.15 0.058 259.66 120.00 349.38 
นางมณีวรรณ นิยมชาติ 1.13 0.057 214.20 121.00 259.63 
เฉล่ีย 1.16 0.058 338.89 126.9 302.00 
 
 



ตารางผนวก 3 ผลการวเิคราะห์ดินหลงัการปลูกพริกวธีิเกษตรกร ปี 2554 
 

แปลง ค่าวเิคราะห์ดิน 
OM 
(%) 

N 
(%) 

Avai.P 
(มก/กก.) 

Exch.K 
(มก./กก.) 

Ca 
(มก./กก.) 

นายทวน  นิยมชาติ 1.51 0.076 407.30 179.00 397.63 
นายวนิิต คุณาคุณ 1.03 0.052 395.60 146.00 165.00 
นางแดง ทองเหลือง 1.35 0.068 620.10 158.50 342.13 
นางพิสมยั คุณาคุณ 1.37 0.069 500.93 146.00 423.25 
นางมณีวรรณ นิยมชาติ 1.30 0.065 244.18 120.00 325.25 
เฉล่ีย 1.31 0.066 433.62 149.9 330.65 
 
ตารางผนวก 4 ผลการวิเคราะห์ดินก่อนการปลูกพริกของวิธีเกษตรกร วธีิปรับปรุง และการใส่ปุ๋ยตามวธีิ  
                       ปรับปรุงปี 2555 
 

แปลง 
ค่าวเิคราะห์ดิน 

ใส่ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดิน 
 (กก./ไร่/คร้ัง) 

OM 
(%) 

N 
(%) 

Avai.P 
(มก/กก.) 

Exch.K 
(มก./กก.) 

Ca 
(มก./กก.) 

46-0-0 18-46-0 0-0-60 

นายทวน  นิยมชาติ 1.11 0.06 343.4 48.5 615.13 24 - - 
นายวนิิต คุณาคุณ 0.96 0.05 413.2 62.5 376.63 24 - - 
นางแดง ทองเหลือง 1.19 0.06 457.8 81.0 624.13 24 - - 
นางพิสมยั คุณาคุณ 1.46 0.07 650.9 115.5 607.63 24 - - 
นางมณีวรรณ นิยมชาติ 0.88 0.04 169.6 59.5 497.00 24 - - 
เฉล่ีย 1.12 0.05 406.9 73.4 544.10 24 - - 
หมายเหตุ  ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อตัรา 24 ก.ก/ไร่ โดยใส่ 6 คร้ังในช่วงเวลา 6 เดือน และปุ๋ยสูตร 15-15-15 
อตัรา 25 ก.ก/ไร่ โดยใส่ 6 คร้ังในช่วงเวลา 6 เดือน 
 
 
 
 



ตารางผนวก 5 ผลการวิเคราะห์ดินหลงัการปลูกพริกวธีิปรับปรุง ปี 2555 
 

แปลง ค่าวเิคราะห์ดิน 
OM 
(%) 

N 
(%) 

Avai.P 
(มก/กก.) 

Exch.K 
(มก./กก.) 

Ca 
(มก./กก.) 

นายทวน  นิยมชาติ 1.22 0.06 367.50 98.50 579.13 
นายวนิิต คุณาคุณ 0.85 0.04 294.23 69.00 204.88 
นางแดง ทองเหลือง 1.07 0.05 606.10 68.00 639.25 
นางพิสมยั คุณาคุณ 1.02 0.05 325.13 29.00 349.00 
นางมณีวรรณ นิยมชาติ 0.98 0.05 386.68 40.00 421.38 
เฉล่ีย 1.02 0.05 395.92 60.90 438.72 
 
ตารางผนวก 6 ผลการวิเคราะห์ดิน หลงัการปลูกพริกวธีิเกษตรกร ปี 2555 

 
แปลง ค่าวเิคราะห์ดิน 

OM 
(%) 

N 
(%) 

Avai.P 
(มก/กก.) 

Exch.K 
(มก./กก.) 

Ca 
(มก./กก.) 

นายทวน  นิยมชาติ 1.29 0.06 470.53 106.00 578.50 
นายวนิิต คุณาคุณ 1.15 0.06 539.80 124.00 311.88 
นางแดง ทองเหลือง 1.32 0.07 699.45 40.00 667.50 
นางพิสมยั คุณาคุณ 1.47 0.07 673.95 63.00 533.63 
นางมณีวรรณ นิยมชาติ 1.28 0.06 328.40 32.00 499.38 
เฉล่ีย 1.30 0.06 542.42 73.00 518.17 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางผนวก 7 ตน้ทุน ผลผลิต รายได ้ก าไร Benefit Cost Ratio (BCR)  วธีิเกษตรกร ปี 2554 
 
รายช่ือเกษตรกร ตน้ทุน 

(บาท/ไร่) 
ผลผลิต 
(กก./ไร่) 

รายได ้ 
(บาท/ไร่) 

ก าไร 
(บาท/ไร่) 

BCR 

นายทวน  นิยมชาติ 38,737 3,094.4 61,888 23,151 1.6 
นายวนิิต คุณาคุณ 26,284 2,556.8 51,136 24,852 1.9 
นางแดง ทองเหลือง 28,300 2,866.0 57,320 29,020 2.0 

นางพิสมยั คุณาคุณ 29,252 3,174.4 63,488 34,236 2.1 
นางมณีวรรณ นิยมชาติ 33,607 3,133.4 62,668 29,061 1.8 
เฉล่ีย 31,236 2,965.0 59,300 28,064 1.9 
หมายเหตุ พริกสดกิโลกรัมละ 20 บาท 
 
ตารางผนวก 8 ตน้ทุน ผลผลิต รายได ้ก าไร Benefit Cost Ratio (BCR)  วธีิปรับปรุง ปี 2554 
 
รายช่ือเกษตรกร ตน้ทุน 

(บาท/ไร่) 
ผลผลิต 
(กก./ไร่) 

รายได ้ 
(บาท/ไร่) 

ก าไร 
(บาท/ไร่) 

BCR 

นายทวน  นิยมชาติ 37,237 3,497.6 69,952 32,715 1.8 
นายวนิิต คุณาคุณ 24,784 2,481.6 49,632 24,848 2.0 
นางแดง ทองเหลือง 26,800 2,694.0 53,880 27,080 2.0 

นางพิสมยั คุณาคุณ 27,752 3,370.6 67,412 39,660 2.4 
นางมณีวรรณ นิยมชาติ 32,107 3,534.4 70,688 38,581 2.2 
เฉล่ีย 29,736 3,115.6 62,312 32,576 2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางผนวก 9 การเปรียบเทียบ ผลผลิตและตน้ทุนค่าปุ๋ยเคมีระหวา่งวธีิเกษตรกรกบัวธีิปรับปรุง ปี 2554 
 

 
แปลง 

ผลผลิต 
(กก./ไร่) 

ตน้ทุนค่าปุ๋ยเคมี 
(บาท/ไร่) 

ผลต่าง
ระหวา่ง 

ตน้ทุนค่าปุ๋ย วธีิเกษตรกร วธีิปรับปรุง วธีิเกษตรกร วธีิปรับปรุง 
นายทวน  นิยมชาติ 3,094.4 3,497.6 5,550 4,050 1,500 
นายวนิิต คุณาคุณ 2,556.8 2,481.6 5,550 4,050 1,500 
นางแดง ทองเหลือง 2,866.0 2,694.0 5,550 4,050 1,500 
นางพิสมยั คุณาคุณ 3,174.4 3,370.6 5,550 4,050 1,500 
นางมะลิวนั นิยมชาติ 3,133.4 3,534.4 5,550 4,050 1,500 
เฉล่ีย 2,965.0 3,115.6 5,550 4,050 1,500 

 
ลดการใชปุ๋้ยเคมีสูตร  15-15-15 ลง 75 กก./ไร่ 
 
 
ตารางผนวก 10 ตน้ทุน ผลผลิต รายได ้ก าไร Benefit Cost Ratio (BCR)  วธีิเกษตรกร ปี 2555 
 
รายช่ือเกษตรกร ตน้ทุน 

(บาท/ไร่) 
ผลผลิต 
(กก./ไร่) 

รายได ้ 
(บาท/ไร่) 

ก าไร 
(บาท/ไร่) 

BCR 

นายทวน  นิยมชาติ 31,878 2,855.6 57,112 25,234 1.8 
นายวนิิต คุณาคุณ 18,558 897.6 17,952 - - 
นางแดง ทองเหลือง 26,474 2,784.8 55,696 29,222 2.1 

นางพิสมยั คุณาคุณ 27,187 3,035.5 60,710 33,523 2.2 
นางมณีวรรณ นิยมชาติ 29,700 2,980.0 59,600 29,900 2.0 
เฉล่ีย 28,809 2,913.9 58,278 29,469 2.0 
หมายเหตุ พริกสดกิโลกรัมละ 20 บาท 
 
 
 
 
 



ตารางผนวก 11 ตน้ทุน ผลผลิต รายได ้ก าไร Benefit Cost Ratio (BCR)  วธีิปรับปรุง ปี 2555 
 
รายช่ือเกษตรกร ตน้ทุน 

(บาท/ไร่) 
ผลผลิต 
(กก./ไร่) 

รายได ้ 
(บาท/ไร่) 

ก าไร 
(บาท/ไร่) 

BCR 

นายทวน  นิยมชาติ 31,025 3,015.0 60,300 29,025 1.9 
นายวนิิต คุณาคุณ 16,302 776.4 15,528 - - 
นางแดง ทองเหลือง 25,352 2,890.5 57,810 32,458 2.2 

นางพิสมยั คุณาคุณ 26,453 3,218.6 64,372 37,919 2.4 
นางมณีวรรณ นิยมชาติ 28,684 3,106.8 62,136 33,452 2.1 
เฉล่ีย 27,878 3,057.7 61,154.5 33,276 2.1 
 
 
ตารางผนวก 12  การเปรียบเทียบ ผลผลิตและตน้ทุนค่าปุ๋ยเคมีระหวา่งวธีิเกษตรกรกบัวธีิปรับปรุง ปี 2555 

 
แปลง ผลผลิต 

(กก./ไร่) 
ตน้ทุนค่าปุ๋ย 
(บาท/ไร่) 

ผลต่าง
ระหวา่ง 

ตน้ทุนค่าปุ๋ย วธีิเกษตรกร วธีิปรับปรุง วธีิเกษตรกร วธีิปรับปรุง 
นายทวน  นิยมชาติ 2,855.6 3,015.0 5,850 4,200 1,650 
นายวนิิต คุณาคุณ 897.6 776.4 5,850 4,200 1,650 
นางแดง ทองเหลือง 2,784.8 2,890.5 5,850 4,200 1,650 
นางพิสมยั คุณาคุณ 3,035.5 3,218.6 5,850 4,200 1,650 
นางมะลิวนั นิยมชาติ 2,980.0 3,106.8 5,850 4,200 1,650 
เฉล่ีย 2,913.9 3,057.7 5,850 4,200 1,650 

 
ลดการใชปุ๋้ยเคมีสูตร  15-15-15 ลง 75 กก./ไร่  
 


