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บทคัดย่อ 
ในการผลิตมะปรางให้มีคุณภาพ ปุ๋ยเคมีเป็นปัจจัยที่ส าคัญในกระบวนการผลิตมะปราง การจัดการธาตุ

อาหารพืชให้เหมาะสมจะท าให้เกษตรกร สามารถลดต้นทุนการผลิตในส่วนของการใส่ปุ๋ยเคมีลงได้ รวมทั้งน าไป
วางแผนการใช้ปุ๋ยเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงได้ท าการทดสอบการจัดการปุ๋ยที่เหมาะสมในการผลิตมะปรางให้
มีคุณภาพในแปลงเกษตรกรที่อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร วิธีการทดลองประกอบด้วย 1) วิธีเกษตรกร 2) วิธี
แนะน า และ 3) การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ผลการวิเคราะห์ดินก่อนการทดสอบปุ๋ยพบว่า ดินมีค่า pH ปาน
กลาง (6.61) ปริมาณอินทรียวัตถุสูงมาก (2.84 %)  ปริมาณฟอสฟอรัสสูงมาก (124.15 mg/kg) โพแทสเซียมสูง
มาก (384.00 mg/kg) ปริมาณไนโตรเจนปานกลาง (14.00 ppm) และมีลักษณะเนื้อดินแบบดินร่วนปนทรายแป้ง 
(silt loam) จากผลการทดลองพบว่า ต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีในวิธีแนะน ามีต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีเฉลี่ยที่ 4,184.40 บาทต่อไร่  
วิธีเกษตรกรมีต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีเฉลี่ยที่ 5,579.20 บาทต่อไร่  และวิธีการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินมีต้นทุนค่าปุ๋ยเคมี
เฉลี่ยที่ 3,084.84 บาทต่อไร่ ทางด้านรายได้ผลตอบแทนพบว่า วิธีการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินให้ ผลตอบแทนมี
รายได้มากที่สุด 52,420.49 บาทต่อไร่ รองลงมาเป็นวิธีแนะน าที่ให้ผลตอบแทนมีรายได้ 51,415.86 บาทต่อไร่ 
และวิธีที่เกษตรกรที่ให้ผลตอบแทนมีรายได้ 49,862.84 บาทต่อไร่ การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินท าให้มีรายได้
เพ่ิมข้ึนจากวิธีการใส่ปุ๋ยตามค าแนะน าและวิธีเกษตรกร 1,040.63 และ 2,557.65 บาทต่อไร่ตามล าดับ   
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1/  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 

ค าน า 
มะปรางเป็นไม้ผลพ้ืนบ้านชนิดหนึ่งบริโภคกันภายในประเทศ และเริ่มมีศักยภาพในการส่งออกไปขายยัง

ต่างประเทศ  ในปี 2549 มีปริมาณการส่งออกมะปราง 24,330 กิโลกรัม คิดเป็นมู ลค่า 1,486,381บาท โดย
ส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ เช่น สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์ ซาอุดิอาระเบีย ฝรั่งเศส แคนาดา (ส านัก
เศรษฐกิจการเกษตร, 2549)  มะยงชิดเป็นพืชตระกูลเดียวกับมะปราง โดยมะปรางจะมีรสหวานจัดกับเปรี้ยวจัด 
ส่วนมะยงชิดจะมีรสหวานอมเปรี้ยว มะปราง มีลักษณะเด่นเฉพาะตัวเป็นผลไม้ที่หายากมีผลผลิตออกสู่ตลาดใน
ขณะที่ผลไม้อ่ืนมีน้อย ในประเทศไทยพบว่ามีพ้ืนที่ปลูกมะปรางหวานประมาณ 5,357 ไร่  ผลผลิต 692,495 
กิโลกรัม ผลผลิตเฉลี่ย 535 กิโลกรัมต่อไร่  ราคาที่เกษตรกรขายเฉลี่ยที่ 66.14 บาทต่อกิโลกรัม (กรมส่งเสริม
การเกษตร, 2556) ส าหรับมะยงชิตมีพ้ืนที่ปลูกประมาณ 20,201 ไร่ ผลผลิต 2,726,660 กิโลกรัม  ผลผลิตเฉลี่ย 
348 กิโลกรัมต่อไร่  ราคาที่เกษตรกรขายเฉลี่ยที่ 87.34 บาทต่อกิโลกรัม (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2556) แหล่ง
ปลูกส าคัญได้แก่ นครนายก อ่างทอง ปราจีนบุรี นครสวรรค์ พิจิตร สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครราชสีมา ชัยนาท 
ก าแพงเพชร ล าพูน สิงห์บุรี เพชรบุรี และ ระนอง เป็นต้น  การปลูกมะปราง ควรเป็นแหล่งที่มีฤดูฝนสลับฤดูแล้งที่
เด่นชัด เพราะช่วงแล้ง (ฤดูหนาว) จะท าให้ต้นมะปรางมีการพักตัว ชะงักการเจริญเติบโตทางใบและกิ่ง ช่วงแล้ง
อุณหภูมิต่ าจะช่วยให้มะปรางออกดอกติดผลได้ดียิ่งขึ้น ปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการแทงช่อดอก การติดผล  และ
ระยะเวลาการสุกของผลมะปรางคือ ถ้าอุณหภูมิต่ าและมีช่วงระยะเวลาของอุณหภูมิต่ านานพอสมควร จะท าให้
มะปรางออกดอกและติดผลได้ดีขึ้น และหลังจากมะปรางติดผลแล้วถ้ามีอุณหภูมิสูงขึ้นเร็วจะท าให้ผลมะปรางแก่ 
หรือสุกเร็วกว่าในที่ที่มีอุณหภูมิต่ า แหล่งปลูกมะปรางที่ให้ได้ผลดีนั้นควรมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีอยู่ในช่วง  20-30 
องศาเซลเซียส (พนม, 2554) กองสุขศึกษา (2554) รายงานว่า คุณค่าทางโภชนาการของมะปราง 100 กรัม มี
สารอาหารที่ส าคัญได้แก่ โปรตีน 0.40 กรัม  คาร์โบไฮเดรต 12.80 กรัม  พลังงาน 53.00 กิโลแคลอรี  แคลเซี่ยม 
9.00 มิลลิกรัม  ฟอสฟอรัส 4.00 มิลลิกรัม  สารเบต้า-แคโรทีน 230.00 มิลลิกรัม และไนอะซิน 0.50 มิลลิกรัม 
(ตารางผนวกท่ี 1) 

ปัจจุบันเริ่มมีการขยายพ้ืนที่ปลูกกันมากขึ้น ปัจจัยที่ส าคัญในการท าสวนไม้ผลคือ ปุ๋ย ซึ่งค่าใช้จ่าย
มากกว่า 25 % ของต้นทุนการผลิตเป็นค่าปุ๋ย การให้ปุ๋ยส าหรับไม้ผลในดินทุกชนิดของไทยยังไม่ใช้หลักวิชาการ
มากเท่าที่ควร ส่วนใหญ่จะแนะน าสูตรปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในปริมาณเท่าๆ กัน  
วิธีการที่ตัดสินใจในการจัดการธาตุอาหารพืชอย่างถูกต้องนั้น ควรจะมีการตรวจวิเคราะห์ดินและพืช เพ่ือให้ทราบ
ถึงสถานภาพที่แท้จริงว่า ดินมีธาตุอาหารแต่ละธาตุมากน้อยแค่ไหน และดินอยู่ในสภาพที่เอ้ืออ านวยให้ธาตุอาหาร
ที่มีอยู่เป็นประโยชน์ต่อพืชหรือไม่ พืชมีความต้องการฟอสฟอรัสในสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเปรี ยบเทียบกับความ
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ต้องการไนโตรเจนและโพแทสเซียม การใส่ปุ๋ยอัตรา 1:1:1 เช่นปุ๋ยสูตร 15-15-15 ท าให้ในดินได้รับธาตุฟอสฟอรัส
มากเกินความจ าเป็น และในช่วงก่อนออกดอกยังมีการใส่ปุ๋ยสูตรที่มีฟอสฟอรัสสูง เช่น 8-24-24 หรือ 9-24-24 ซึ่ง
การใส่ปุ๋ยที่มีธาตุฟอสฟอรัสมากเกินความต้องการของพืช นอกจากท าให้สิ้นเปลืองเงินแล้ว ธาตุฟอสฟอรัสที่มาก
เกินความต้องการและเหลือตกค้างอยู่ในดินปริมาณมาก จะไปจับกับจุลธาตุท าให้จุลธาตุอยู่ในรูปที่พืชดูดไปใช้
ประโยชน์ไม่ได้ พืชจึงแสดงอาการขาดจุลธาตุนั้นตามไปด้วย  การจัดการธาตุอาหารพืชให้เหมาะสมเป็นเรื่องที่
ค่อนข้างยากและสลับซับซ้อน การจัดการที่ไม่ถูกต้องจะท าให้เกษตรกร สูญเสียเงินซื้อปุ๋ย มีผลเสียต่อสุขภาพและ
การให้ผลผลิตของพืช และมีผลกระทบต่อคุณสมบัติของดินด้วย วิธีการแก้ปัญหาที่ดี คือ ควรมีการวิเคราะห์ดิน 
เพ่ือน าไปวางแผนใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ (พีรเดช, 2557)  สุมิตราและคณะ (2547) รายงานว่า รายงานว่า ในไม้
ผลการตอบสนองต่อปุ๋ยค่อนข้างช้า เพราะในไม้ผลมักจะเก็บอาหารสะสมไว้ในส่วนต่างๆ ของต้นเช่น ล าต้น กิ่งก้าน 
และราก  Leece (1976) รายงานว่า การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมีผลท าให้ความเข้มข้นของ Nitrogen (N), Iron (Fe), 
Copper (Cu), Manganese (Mn) แล Zing (Zn) เพ่ิมข้ึน แต่ท าให้ความเข้มข้นของ Potassium (K), Calcium (Ca), 
Magnesium (Mg) และ Boron (B) ลดลง  นอกจากนี้สุมิตราและคณะ (2547) รายงานว่า ปริมาณธาตุฟอสฟอรัสที่
สะสมอยู่ในดินจ านวนมากนั้นถึงแม้จะไม่มีผลเสียโดยตรงกับพืช แต่มีผลในทางอ้อมคือ ท าให้พืชขาดจุลธาตุ
อ่ืนๆ เช่น เหล็ก (Fe) แมงกานีส (Mn) และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังกะสี (Zn)  

การวิเคราะห์ดินก่อนการให้ปุ๋ยจะท าให้ทราบว่าในดินมีธาตุอาหารอะไรอยู่บ้างและในปริมาณมากน้อย
เพียงใด ถ้ามีข้อมูลเหล่านี้เป็นเบื้องต้น การใช้ปุ๋ยก็จะแม่นย ามากขึ้น สามารถช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ยลงได้ และให้ธาตุ
อาหารได้ตรงตามความต้องการของต้นมะม่วงในแต่ละช่วงการเติบโตได้ดีขึ้น ดังนั้นเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตและ
ผลิตมะปรางให้มีคุณภาพ จึงควรหาเทคโนโลยีการจัดการปุ๋ยมะปรางที่เหมาะสม เพ่ือให้ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ในการผลิตมะปรางอย่างมีคุณภาพ  สามารถให้ผลผลิตที่มีคุณภาพไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20 

 
วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์ 
1. แปลงมะยงชิดพันธุ์ชิดท่าอิฐ จ านวน 1 แปลง 
2. ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15, 13-13-21, 12-24-12, 46-0-0, 18-46-0, 0-0-60 
3. เครื่องมือชั่งตวงปุ๋ย 
4. อุปกรณส์ าหรับบันทึกข้อมูล 
5. วัสดุการเกษตรอื่นๆ เช่น ป้ายพลาสติก   

วิธีการ 
1. แผนการทดลองและการปฏิบัติดูแลรักษา 
ด าเนินการทดสอบแปลงใหญ่ในพ้ืนที่ 1 ไร่กับมะปรางอายุ 5 ปี (ปี 2555) ที่ระยะปลูก 6x6 เมตร วิธีการ

ทดลองประกอบด้วย 
               1.1 วิธีแนะน า โดยการใช้ปุ๋ยเคมีตามค าแนะน าของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร(2549) โดย
การใส่ปุ๋ยเคมดีังนี้ 
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1.1.1 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 1.50 กิโลกรัมต่อต้น ในช่วงการตัดแต่งก่ิง เพ่ือบ ารุงต้นให้
สมบูรณ์ (เดือนเมษายน-พฤษภาคม) 

1.1.2 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 อัตรา 1.50 กิโลกรัมต่อต้น ในช่วงก่อนออกดอกดอก เพื่อเร่งการ
สร้างตาดอกและสะสมอาหาร (เดือนกันยายน-ตุลาคม) 

1.1.3 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 อัตรา 1.50 กิโลกรัมต่อต้น ในช่วงติดผล เพ่ือให้ผลมีรสชาติดี 
(เดือนธันวาคม) 
               1.2  การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  

1.2.1 ใส่ปุ๋ยเคมีใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินครั้งที่ 1 ในช่วงการตัดแต่งกิ่งเพ่ือบ ารุงต้นให้สมบูรณ์ 
(เดือนเมษายน-พฤษภาคม) 

1.2.2 ใส่ปุ๋ยเคมีใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินครั้งที่ 2 ในช่วงก่อนออกดอกเพ่ือเร่งการสร้างตาดอก 
(เดือนกันยายน-ตุลาคม)  

1.2.3 ใส่ปุ๋ยเคมีใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินครั้งที่ 3 ในช่วงติดผลเพ่ือให้ผลมีรสชาติดี  (เดือน
ธันวาคม) โดยใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0, 18-46-0 และ0-0-60  
               1.3  วิธีเกษตรกร วิธีที่เกษตรกรปฏิบัติแบบดั้งเดิม  

1.3.1 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 2.00 กิโลกรัมต่อต้น ในช่วงการตัดแต่งก่ิง เพ่ือบ ารุงต้นให้
สมบูรณ์ (เดือนมิถุนายน) 

1.3.2 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 อัตรา 2.00 กิโลกรัมต่อต้น ในช่วงก่อนออกดอกดอก เพื่อเร่งการ
สร้างตาดอกและสะสมอาหาร (เดือนตุลาคม) 

1.3.3 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 อัตรา 2.00 กิโลกรัมต่อต้น ในช่วงติดผล เพ่ือให้ผลมีรสชาติดี 
(เดือนมกราคม) 
            2. การบันทึกข้อมูล 

2.1 การปฏิบัติดูแลรักษา  
2.2 บันทึกการเจริญเติบโต ขนาดเส้นรอบวงโคนต้น ความสูงต้น ความกว้างทรงพุ่ม อายุการเก็บ

เกี่ยว และปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่  
2.3 การระบาดของโรคและแมลง 
2.4 วิเคราะห์ดินก่อนและหลังทดลอง   
2.5 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 
2.6 ปัญหาอุปสรรคการทดลอง 
2.7 วิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ โดยท าการทดสอบความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างโดย

ใช้ One-Way ANOVA 
2.8 วันปฏิบัติการต่างๆ 

เวลาและสถานที่ 
เวลา  เริ่มต้น  2555 สิ้นสุด  2558  
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สถานที ่ แปลงเกษตรกรจ านวน 1 แปลง ณ ต าบลวังส าโรง อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์   
การศึกษาการจัดการปุ๋ยที่เหมาะสมในการผลิตมะปรางให้มีคุณภาพ ด าเนินการทดลองที่แปลงเกษตรกรใน

จังหวัดพิจิตร จ านวน 1 แปลง ตั้งแต่ปี 2554-2558  จากด าเนินการทดสอบการจัดการปุ๋ยการผลิตมะปรางในแปลง
ใหญ่ทั้ง 3 วิธีการคือ วิธีแนะน า วิธีการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และวิธีการใส่ปุ๋ยของเกษตรกร มีผลการทดลอง
ดังนี้ 

จากการศึกษาการจัดการปุ๋ยที่เหมาะสมในการผลิตมะปรางให้มีคุณภาพพบว่า  จากการวิเคราะห์ดินใน
แปลงเกษตรกรก่อนการทดสอบปุ๋ยในปี 2555 (ตารางที่ 1) พบค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของดินเป็นกลาง 
(neutral) มีค่า 6.61  มีปริมาณอินทรียวัตถุ (Organic matter: OM) ค่อนข้างสูง 2.84 % (Land Classifica- tion 
Division and FAO Project Staff, 1973)  มีปริมาณฟอสฟอรัส (P) อยู่ในระดับที่สูงมาก 124.15 mg/kg (Land 
Classification Division and FAO Project Staff, 1973)  มีปริมาณโพแทสเซียม (K) อยู่ ในระดับที่ สู งมาก 
384.00 mg/kg (Land Classification Division and FAO Project Staff, 1973)  มีปริมาณไนโตรเจน (N) อยู่ใน
ระดับปานกลาง 14.00 ppm (Fulton et al. 2010) และมีลักษณะเนื้อดินแบบดินร่วนปนทรายแป้ง (silt loam)
คือ เป็นดินที่ประกอบไปด้วยทรายแป้งมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ดินเหนียว 12-27 เปอร์เซ็นต์ หรือดินที่มีทรายแป้ง 
50-80 เปอร์เซ็นต์ และดินเหนียวน้อยกว่า 12 เปอร์เซ็นต์   
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 1  ผลการวิเคราะห์ดินก่อนการทดสอบปุ๋ยในแปลงเกษตรกร ที่แปลงเกษตรกร ปี 2555-2558 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   1/  ค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน (Positive potential of the hydrogen ions) 

2/   อินทรียวัตถุ (Organic matter) 
3/   ธาตุฟอสฟอรัส (Phosphorus) 
4/   ธาตุโพแทสเซียม (Potassium) 
5/   ธาตุไนโตรเจน (Nitrogen) 

Lab 
No 

pH 1/ 

 
 

OM 2/ 
(%) 

P 3/ 
(ppm) 

K 4/ 
(ppm) 

 

N 5/ 
(ppm) 

 

Texture 6/ 

แปลงเกษตรกร 6.61 2.84 124.15 384.00 14.00 Silt loam 
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6/   เนื้อดิน 
 

หลังจากท าการทดสอบปุ๋ยในแปลงเกษตรในปี 2558 ได้ท าการวิเคราะห์ดินหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต
มะปรางแล้ว (ตารางที่ 2) พบว่า จากการวิเคราะห์ดินมีผลดังนี้ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของดินเป็นกลาง 
(neutral) มีค่าใกล้เคียงกับก่อนการทดสอบปุ๋ยคือ 6.92 ส าหรับปริมาณอินทรียวัตถุพบว่า มีปริมาณลดลงแตอ่ยู่ใน
ระดับปานกลาง 1.72 % การที่ปริมาณอินทรียวัตถุลดลง เนื่องจากเกษตรกรไม่ได้ใส่ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก เลยท า
ให้ปริมาณอินทรียวัตถุลดลง ด้านปริมาณฟอสฟอรัสพบว่า มีปริมาณฟอสฟอรัสอยู่ในระดับที่สูงมากที่ 79.025 
mg/kg ซึ่งลดลงต่ ากว่าค่าวิเคราะห์ดินก่อนการทดสอบปุ๋ย 45.125 mg/kg  ส่วนปริมาณโพแทสเซียม พบว่าอยู่ใน
ระดับที่สูงมากเช่นกันที่ 192.00 mg/kg ซึ่งลดลงต่ ากว่าค่าวิเคราะห์ดินก่อนการทดสอบปุ๋ย 192 mg/kg  ส าหรับ
ปริมาณไนโตรเจนพบว่า อยู่ในระดับที่ต่ าที่ 8.60 ppm  ลดลงต่ ากว่าค่าวิเคราะห์ดินก่อนการทดสอบปุ๋ย 5.4 
ppm  

 
ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ดินหลังการทดสอบปุ๋ยในแปลงเกษตรกร ที่แปลงเกษตรกร ปี 2555-2558 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก า ร ที่
ปริมาณไนโตรเจน
ลดลงอยู่ในระดับที่
ต่ า ก ว่ า เ ก ณ ฑ์ 
เนื่องจากไนโตรเจน
เป็นธาตุที่ เปลี่ ยน

หมายเหตุ   1/  ความเป็นกรด -ด่างของดิน  (Positive potential of the hydrogen 
ions) 
2/   อินทรียวัตถุ (Organic matter) 
3/   ธาตุฟอสฟอรัส (Phosphorus) 
4/   ธาตุโพแทสเซียม (Potassium) 
5/   ธาตุไนโตรเจน (Nitrogen) 
6/   เนื้อดิน 

Lab 
No 

pH 1/ 

 
 

OM 2/ 

(%) 

P 3/ 

(ppm) 

K 4/ 

(ppm) 
 

N 5/ 

(ppm) 
 

Texture 6/ 

แปลงเกษตรกร 6.92 1.72 79.025 192.00 8.60 Silt loam 
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รูปและสูญเสียไปจากดินได้ง่าย โดยทั่วไปเมื่อใส่ปุ๋ยไนโตรเจนลงในดิน พืชสามารถน าไปใช้ในปริมาณ 50-60% 
ส่วนที่เหลือถูกยึดไว้ในดิน หรือเปลี่ยนเป็นรูปที่พืชใช้ประโยชน์ไม่ได้ หรือสูญหายไปโดยการถูกชะละลาย หรือสูญ
หายไปในอากาศ (ยงยุทธและคณะ, 2551)  และจากการวิเคราะห์ดินตั้งแต่ก่อนการทดสอบปุ๋ย และหลังเก็บเกี่ยว
ผลผลิตมะปราง จะเห็นได้ว่าทั้งธาตุฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมมีปริมาณลดลงอย่างมาก  แต่ก็ยังตกค้างอยู่ในดิน
ระดับที่สูงมากเช่นกัน เนื่องจากสารประกอบของฟอสฟอรัสในดินส่วนใหญ่ไม่ค่อยเคลื่อนที่ในดิน หรือละลายน้ าได้
ยาก ซึ่งจะท าให้พืชดูดเอาไปใช้ได้ยาก  ปัทมา (มปป.) รายงานว่าแร่ธาตุต่างๆ ในดินจะท าปฏิกิริยากับอนุมูล
ฟอสเฟตที่ละลายน้ าได้ ดังนั้นฟอสเฟตที่ละลายน้ าได้จะท าปฏิกิริยากับแร่ธาตุในดินกลายเป็นสารประกอบที่
ละลายน้ ายาก ท าให้ไม่เป็นประโยชน์ต่อพืชได้  นอกจากนี้ปัทมา (มปป.) ยังรายงานว่าการตรึงโพแทสเซียมในดิน
เป็นกระบวนการเปลี่ยนรูปของโพแทสเซียม ที่พืชใช้ประโยชน์ได้ทันทีไปอยู่ในรูปที่พืชใช้ประโยชน์ไม่ได้โดยตรง ซึ่ง
โพแทสเซียมส่วนที่ถูกตรึงอยู่นี้จะอยู่ในสภาพไอออนที่ถูกดูดยึดเอาไว้ด้วยแรงจ านวนมากของแร่ดินเหนียว 

ด้านการเจริญเติบโตและผลผลิต จากกรรมวิธีการทดสอบปุ๋ยทั้ง 3 กรรมวิธีคือ วิธีที่เกษตรกรปฏิบัติแบบ
ด้ังเดิม วิธีแนะน า และวิธีการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินพบว่า ต้นมะปรางมีการเจริญเติบโตด้านความสูง เส้นรอบ
วงโคนต้น และเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มใกล้เคียงกันทั้ง 3 กรรมวิธี โดยวิธีแนะน ามีความสูงต้นสูงที่สุด 3.20 เมตร 
ด้านเส้นรอบวงโคนต้นพบว่า ทั้งวิธีการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและวิธีแนะน า มีขนาดของเส้นรอบวงโคนต้น
ใกล้เคียงกันที่  44.50 และ 44.40 เซนติเมตรตามล าดับ ด้านเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มวิธีแนะน ามี ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มกว้างที่สุด 6.20 เมตร ทางด้านผลผลิตจากการคัดคุณภาพด้านน้ าหนักผลผลิตที่ 18-20 
ลูกต่อกิโลกรัม และคุณภาพของผิวผลของมะปรางที่ไม่มีต าหนิพบว่า วิธีแนะน าให้ผลผลิตต่อไร่สูงที่สุด 878.50 
กิโลกรัม วิธีการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินให้ผลผลิตต่อไร่รองลงมาที่  877.00 กิโลกรัม ขณะที่วิธีเกษตรกรให้
ผลผลิตต่อไร่ที่ 876.00 กิโลกรัม (ตารางท่ี 3)   

 
ตารางที่ 3  การเจริญเติบโตด้านความสูง เส้นรอบวงโคนต้น เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม และผลผลิตต่อไร่ ที่แปลง

เกษตรกร ปี 2555-2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  - มะปรางอายุ 8 ปี (ปี 2558)   
             - ระยะปลูก 6x6 เมตร  จ านวน 44 ต้นต่อไร่ 

กรรมวิธี ความสูง 
(เมตร) 

เส้นรอบวงโคนต้น 
(เซนติเมตร) 

 

เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 
(เมตร) 

 

วิธีเกษตรกร 
วิธีแนะน า 

วิธีการใส่ปุ๋ย 
ตามค่าวิเคราะห์ดิน 

 

3.00 
3.20 
3.10 

39.30 
44.40 
44.50 

 

876.00 
878.50 
877.00   

 

ผลผลิตต่อไร่ 
(กิโลกรัม) 

5.40 
6.20 
5.40 
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ทางด้านเศรษฐศาสตร์พบว่า จากกรรมวิธีการทดสอบปุ๋ยทั้ง 3 กรรมวิธีคือ วิธีที่เกษตรกรปฏิบัติแบบ

ดั้งเดิม วิธีแนะน า และวิธีการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินพบว่า  ด้านต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีวิธีเกษตรกรมีต้นทุนค่าปุ๋ยเคมี
เฉลี่ยที่ 5,579.20 บาทต่อไร่ วิธีแนะน ามีต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีเฉลี่ยที่ 4,184.40 บาทต่อไร่  และวิธีการใส่ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดินมีต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีเฉลี่ยที่ 3,084.84 บาทต่อไร่ (ตารางที่ 4 ; ภาพผนวกที่ 1) ทางด้านผลตอบแทน
พบว่า การใส่ปุ๋ยในทุกกรรมวิธีท าให้ค่าเฉลี่ยผลตอบแทนของรายได้หลังจากหักค่าปุ๋ยแล้ว มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ (ตารางที่ 4 ; ตารางผนวกที่ 2) โดยกรรมวิธีการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินให้ผลตอบแทน
รายได้หลังหักจากต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีแล้วมีรายได้มากที่สุด 52,420.49 บาทต่อไร่ (คิดจากราคามะปรางเฉลี่ยที่ 
63.29 บาทต่อกิโลกรัม) รองลงมาเป็นวิธีแนะน าที่ให้ผลตอบแทนรายได้หลังหักจากต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีแล้วมีรายได้ 
51,415.86 บาทต่อไร่ (คิดจากราคามะปรางเฉลี่ยที่ 63.29 บาทต่อกิโลกรัม)  และวิธีที่เกษตรกรที่ให้ผลตอบแทน
รายได้หลังหักจากต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีแล้วมีรายได้ 49,862.84บาทต่อไร่ (คิดจากราคามะปรางเฉลี่ยที่ 63.29 บาทต่อ
กิโลกรัม) (ตารางที่ 4; ภาพผนวกที่ 3) จะเห็นได้ว่าวิธีการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินให้ผลตอบแทนรายได้สุทธิหัก
จากต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีแล้วมีรายได้มากกว่า วิธีการใส่ปุ๋ยตามค าแนะน าและวิธีเกษตรกร 1,004.63 และ 2,557.65 
บาทต่อไร่ตามล าดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 2 และ 5 ตามล าดับ  
 
ตารางที่ 4  ข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์  ต้นทุนค่าปุ๋ย รายได้ และรายได้ที่เพ่ิมขึ้นจากวิธีเกษตรกรและวิธีแนะน า 

ที่แปลงเกษตรกร ปี 2555-2558 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

กรรมวิธี ต้นทุนปุ๋ยเคมี2/ 
(บาทต่อไร่) 

รายได้3/ 
(บาทต่อไร่) 

วิธีเกษตรกร 
วิธีแนะน า 

วิธีการใส่ปุ๋ย 
ตามค่าวิเคราะห์ดิน 

 
 

5,579.20 
4,184.40 
3,084.84 

 

49,862.84c1/ 

51,415.86b 
52,420.49a 

 

รายได้ที่เพิ่มขึ้นจาก 
วิธีเกษตรกรและวิธีแนะน า 

2,557.65 
1,004.63 

- 
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สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
ผลการศึกษาการจัดการปุ๋ยที่เหมาะสมในการผลิตมะปรางให้มีคุณภาพ จากกรรมวิธีการทดสอบปุ๋ยทั้ง 3 

กรรมวิธีคือ วิธีแนะน า วิธีการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และวิธีที่เกษตรกรปฏิบัติแบบดั้งเดิม  ท าให้ได้เทคโนโลยี
การจัดการปุ๋ยที่เหมาะสมคือ วิธีการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ซึ่งสามารถลดต้นทุนการผลิตในส่วนของการจัดการ
ปุ๋ยในการผลิตมะปรางลงได้  และสามารถเพ่ิมรายได้สูงกว่าวิธีของเกษตรกรได้ร้อยละ 5 

 
 
 
 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
การศึกษาการจัดการปุ๋ยที่เหมาะสมในการผลิตมะปรางให้มีคุณภาพ โดยวิธีการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 

สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรในเขตจังหวัดพิจิตร และเกษตรกรทั่วไปที่สนใจ   สามารถลดต้นทุนการ
ผลิตในส่วนของการจัดการปุ๋ยลงได้  และเกษตรกรสามารถเพ่ิมรายได้ให้สูงขึ้นได้   

 
เอกสารอ้างอิง 

กรมส่งเสริมการเกษตร.  2556.  รายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืช.  แหล่งสืบค้น: www.doae.go.th, 18 เมษายน 
2557. 

กองสุขศึกษา.  2554.  คุณค่าทางโภชนาการ.  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณะสุข,   กรุงเทพฯ.  
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ปัทมา วิตยากร แรมโบ.  มปป.  ความอุดมสมบูรณ์ของดินและโภชนาการพืชแหล่งสืบค้น: www.ag..kku.ac. 
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=327, 26 มกราคม 2559. 

หมายเหตุ   1/   ค่าเฉลี่ยของรายได้ที่ตามหลังด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 
0.05 โดยใช้วิธีการทดสอบค่าเฉลี่ยแบบ Scheffe 

2/  ราคาปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  กระสอบละ 950 บาท สูตร 12-24-12 กระสอบละ 1,200 
บาท  สูตร 13-13-21 กระสอบละ 1,020 บาท สูตร 46-0-0 กระสอบละ 1,050 บาท สูตร 
18-46-0 กระสอบละ 730  บาท และสูตร 0-0-60 กระสอบละ 940  บาท 

3/   รายได้หักเฉพาะค่าปุ๋ยเคมีที่ใช้ทดสอบเท่านั้น 
 

http://production.doae.go.th/report/report_main2.php?report_type=1
http://www.doae.go.th/
http://
http://www.eto.ku.ac.th/neweto/e-book
http://www.arda.or.th/.../easy-articles-de%20tail.php?id%20=327
http://www.arda.or.th/.../easy-articles-de%20tail.php?id%20=327
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ภาคผนวก 
 

ตารางผนวกที ่1  คุณค่าทางโภชนาการของมะปราง 100 กรัม  
              สารอาหาร ปริมาณ หน่วย 

             โปรตีน 0.4 กรัม 

             คาร์โบไฮเดรต 12.8 กรัม 

             พลังงาน 53 กิโลแคลอรี 

             แคลเซี่ยม 9 มิลลิกรัม 

             ฟอสฟอรัส 4 มิลลิกรัม 

             สารเบต้า-แคโรทีน 230 ไมโครกรัม 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.oae.go.th%2Fmore_news.php%3Fcid%3D325%26filename%3Dindex&ei=GsZkUb7rFoHyrQfwsIGwCw&usg=AFQjCNHY2qOEVrPIiQhRvYBA3IIOjPE99w
http://www/
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             วิตามินเอรวม 39 ไมโครกรัม 

             วิตามินบี1 0.11 มิลลิกรัม 

             วิตามินบี2 0.05 มิลลิกรัม 

             ไนอะซิน 0.5 มิลลิกรัม 

             วิตามินซี 100 มิลลิกรัม 

ที่มา: กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณะสุข (2554) 
 
ตารางผนวกที่ 2  การทดสอบความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างของกรรมวิธีการทดสอบปุ๋ยทั้ง 3 กรรมวิธี คือ วิธี

เกษตรกร วิธีแนะน า และวิธีการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยวิธี Scheff ที่แปลงเกษตรกร ปี 
2555-2558 

(I) group (J) group Mean 
Difference (I-

J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 
Lower 
Bound 

Upper Bound 

1.00 
2.00 -1553.02600* 329.41446 .000 -2406.2197 -699.8323 
3.00 -2557.65400* 329.41446 .000 -3410.8477 -1704.4603 

2.00 
1.00 1553.02600* 329.41446 .000 699.8323 2406.2197 
3.00 -1004.62800* 329.41446 .018 -1857.8217 -151.4343 

3.00 
1.00 2557.65400* 329.41446 .000 1704.4603 3410.8477 
2.00 1004.62800* 329.41446 .018 151.4343 1857.8217 

* The mean difference is significant at the 0.05 level 
 

 
ภาพผนวกที ่1  ต้นทุนปุ๋ยเคมีต่อไร่จากการทดสอบปุ๋ยในแปลงเกษตรกร 
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ภาพผนวกที่ 2  ผลตอบแทนรายไดจ้ากการทดสอบปุ๋ยในแปลงเกษตรกร  
 

 
ภาพผนวกที่ 3  ค่าเฉลี่ยของรายได้หลังจากหักค่าปุ๋ยของกรรมวิธีการทดสอบปุ๋ยทั้ง 3 กรรมวิธีคือ วิธีเกษตรกร 

(group 1) วิธีแนะน า (group 2) และวิธีการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน (group 3) 
 

 
ภาพผนวกที่ 4  อุณหภูมิเฉลี่ยต่อเดือน ความชื้นเฉลี่ยต่อเดือน และปริมาณน้ าฝนทั้งเดือน  ระหว่างเดือน

มกราคม-ธันวาคม 2555   
 



 13 

 
ภาพผนวกที่ 5  อุณหภูมิเฉลี่ยต่อเดือน ความชื้นเฉลี่ยต่อเดือน และปริมาณน้ าฝนทั้งเดือน  ระหว่างเดือน

มกราคม-ธันวาคม 2556   

 
ภาพผนวกที่ 6  อุณหภูมิเฉลี่ยต่อเดือน ความชื้นเฉลี่ยต่อเดือน และปริมาณน้ าฝนทั้งเดือน  ระหว่างเดือน

มกราคม-ธันวาคม 2557   
 

 
ภาพผนวกที่ 7  อุณหภูมิเฉลี่ยต่อเดือน ความชื้นเฉลี่ยต่อเดือน และปริมาณน้ าฝนทั้งเดือน  ระหว่างเดือน

มกราคม-ตุลาคม 2558   
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