
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองสิ้นสุด 
 

ชุดโครงการวิจัย        วิจัยและพัฒนาพืชท้องถิ่นในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
โครงการวิจัย           โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตครามในพื้นที่จังหวัดสกลนคร 
การทดลอง         ศึกษาอิทธิพลของปุ๋ยต่อการเพ่ิมปริมาณผลผลิตครามพันธุ์ฝักตรงและฝักงอ 
          Influence of Fertilizer to Increase Yield Production for Indigofera tinctoria L.  

        and Indigofera suffruticosa Mill. 
คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง     จุฑามาส  ศรีส าราญ        ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 
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บทคัดย่อ 
  การศึกษาอิทธิพลของปุ๋ยต่อการเพิ่มปริมาณผลผลิตครามพันธุ์ฝักตรงและฝักงอ ด าเนินการในพ้ืนที่แปลง

ทดลองภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปุ๋ยต่อการเพ่ิม
ปริมาณผลผลิตครามรวมถึงปริมาณเนื้อและความเข้มสีครามพันธุ์ฝักตรงและฝักงอ ด าเนินการตั้งแตป่ี 2557 – 
2558  โดยในปี  2557  วางแผนการทดลองแบบ RCB   จ านวน  4  ซ้ า  6  กรรมวิธ ี ได้แก่  ไม่ใส่ปุ๋ย  ใส่ปุ๋ย
คอก อัตรา  250 และ 500  กิโลกรัมต่อไร่   ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 18-46-0 อัตรา 17 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมี
สูตร 0-0-60  อัตรา  10  15  และ  20  กิโลกรัมต่อไร่ ผลการทดลองในครามพันธุ์ฝักตรง พบว่า ทุกกรรมวิธี
ทดลองให้ค่าเฉลี่ยน้ าหนักต้นครามสด น้ าหนักเนื้อครามเปียก และเปอร์เซ็นต์เนื้อครามในใบคราม 100 กรัม 
ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ในขณะที่ความเข้มสีครามมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 
95 เปอร์เซ็นต์  โดยพบว่ากรรมวิธีที่ไม่ใส่ปุ๋ยให้ค่าความเข้มสีสูงสุด คือ 0.786 รองลงมาคือการให้ปุ๋ยคอก 
อัตรา 250  และ  500  กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งให้ความเข้มสี  0.605   และ  0.544  ตามล าดับ  ส าหรับผลการ
ทดลองในครามพันธุ์ฝักงอ  พบว่า ทุกกรรมวิธีทดลองให้ค่าเฉลี่ยน้ าหนักต้นครามสด น้ าหนักเนื้อครามเปียก 
ความเข้มสีคราม และเปอร์เซ็นต์เนื้อครามในใบคราม 100 กรัม ไม่แตกต่างกันทางสถิติ  ส าหรับการด าเนินงาน
ในปี  2558 วางแผนการทดลองแบบ RCB   จ านวน  4  ซ้ า  6  กรรมวิธี ได้แก่  ไม่ใส่ปุ๋ย  ใส่ปุ๋ยคอก อัตรา 
1,000 กิโลกรัมต่อไร่   ใส่ปุ๋ยคอก อัตรา 500 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีไนโตรเจน (N) อัตรา 6  กิโลกรัมต่อ
ไร่  ฟอสฟอรัส (P2O5) อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่  และ โพแทสเซียม (K2O) อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ และใส่ปุ๋ยเคมี
ไนโตรเจน อัตรา  6   12  และ  18  กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับ  ฟอสฟอรัส อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่  และ 
โพแทสเซียม อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ ผลการทดลองในครามพันธุ์ฝักตรง พบว่า ทุกกรรมวิธีทดลองให้ค่าเฉลี่ย
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น้ าหนักต้นครามสด  น้ าหนักเนื้อครามเปียก และเปอร์เซ็นต์เนื้อครามในใบคราม 100 กรัม ไม่แตกต่างกันทาง
สถิติ  โดยให้ค่าเฉลี่ยน้ าหนักต้นครามสด และน้ าหนักเนื้อครามเปียก เท่ากับ 2,573.3  และ  261.3 กิโลกรัม
ต่อไร่ ตามล าดับ  ในขณะที่ความเข้มสีคราม มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยกรรมวิธีการให้
ปุ๋ยเคมไีนโตรเจน อัตรา 6 กิโลกรัมต่อไร่  ร่วมกับ ฟอสฟอรัส อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่  และ โพแทสเซียม อัตรา 
5 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ค่าความเข้มสีครามสูงสุด เท่ากับ 0.937 ส าหรับครามพันธุ์ฝักงอ พบว่า ค่าเฉลี่ยน้ าหนักต้น
ครามสด น้ าหนักเนื้อครามเปียก และความเข้มสีคราม มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยกรรมวิธีที่
ใส่ปุ๋ยเคมไีนโตรเจน อัตรา  12  กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับ ฟอสฟอรัส อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่  และ โพแทสเซียม 
อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ค่าเฉลี่ยน้ าหนักต้นครามสด และน้ าหนักเนื้อครามเปียกมากที่สุด คือ  2,240  และ 
300 กิโลกรัมต่อไร่  และให้ค่าความเข้มสีสูงสุด คือ 2.3978 ส าหรับเปอร์เซ็นต์เนื้อครามในใบคราม 100 กรัม 
พบว่าทุกกรรมวิธีทดลองไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  

 
ค าน า 

คราม (Indigo) จัดเป็นพืชตระกูลถั่ว ที่มีความส าคัญต่อจังหวัดสกลนครเป็นอย่างมาก เนื่องจากประชากร
ส่วนใหญ่ประกอบด้วยชนเผ่าต่าง ๆ ได้แก่  ไทญ้อ ไทโย้ย ภูไท ไทกะเลิง ไทโซ่ ไทข่า และไทลาว ซึ่งมีวัฒนธรรม
การแต่งกาย โดยใช้สีด าหรือสีน้ าเงินเป็นสีพ้ืน และสีที่ใช้ย้อมนั้นส่วนใหญ่ได้มาจากต้นคราม ซ่ึงปลูกมากในพ้ืนที่
อ าเภออากาศอ านวย และอ าเภอพรรณานิคม  โดยมีกลุ่มที่เป็นวิสาหกิจชุมชนการทอผ้าคุณภาพจ าหน่ายทั้งใน
ประเทศและส่งออกต่างประเทศ  จากการเก็บข้อมูลของส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร พบว่า ผลิตภัณฑ์
จากผ้าย้อมครามสามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดสกลนคร คิดเป็นมูลค่ามากถึง 60 ล้านบาท ในปี 2554 และเพ่ิม
เป็น 277 ล้านบาทในปี 2555  ซึ่งผลิตภัณฑ์ของผ้าย้อมครามจะประกอบด้วยผ้าผืน และผลิตภัณฑ์ที่เป็น
ส่วนประกอบของเครื่องแต่งกายและของตกแต่งบ้านต่างๆ โดยมีช่องทางการจัดจ าหน่ายร้อยละ 90 จ าหน่าย
ภายในประเทศ และร้อยละ 10 จ าหน่ายยังต่างประเทศ ซ่ึงมีประเทศญี่ปุ่น และอังกฤษ เป็นตลาดหลัก เนื่องจาก
ผ้าครามมีคุณสมบัติในการป้องกันรังสียูวี อ้อยใจ (2552) ได้ท าการศึกษาวิจัย เรื่องสิ่งทอกับการป้องกันรังสียูว ี
กรณีศึกษาในผ้าฝ้ายย้อมคราม โดยน าผ้าทอจากเส้นใยฝ้ายที่ย้อมสีจากครามธรรมชาติ มาวิเคราะห์ผลของ
ประสิทธิภาพในการป้องกันรังสียูวี ท าการทดสอบทั้งก่อนซัก และหลังซัก พบว่า ผ้าฝ้ายที่ย้อมครามธรรมชาติ
สามารถป้องกันรังสียูวีได้ตั้งแต่ระดับดี ถึง ดีเยี่ยม  และประสิทธิภาพในการป้องกันรังสียูวีเพ่ิมข้ึนเมื่อทดสอบ
ภายหลังการซัก  ท าให้ผ้าย้อมครามได้รับความนิยมมากข้ึน แต่ปัจจุบันพบว่าปริมาณการผลิตเนื้อครามยังมีไม่
เพียงพอต่อความต้องการของตลาด เนื่องจากส่วนใหญ่เกษตรกรปลูกครามโดยไม่มีการดูแลรักษาท่ีเหมาะสมท าให้
ได้ผลผลิตครามสดที่จะน ามาท าเนื้อครามมีน้อย ซึ่งปริมาณครามสด 5-7  กิโลกรัม  เมื่อน ามาท าเนื้อครามเปียกจะ
ได้ปริมาณเพียง  1  กิโลกรัม ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์  และจากการส ารวจการปลูกครามของเกษตรกร พบว่า เกษตรกร
ยังขาดเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม ทั้งระยะปลูก  การใส่ปุ๋ย และการดูแลรักษา ซึ่งยังไม่มีผลงานวิจัยเพื่อยืนยัน
ที่ชัดเจน  ดังนั้น จึงควรท าการศึกษาเทคโนโลยีการผลิตโดยเฉพาะผลของการใช้ปุ๋ยต่อการเพ่ิมปริมาณผลผลติ
ครามท้ังในพันธุ์ฝักตรงและฝักงอ  ซึ่งการวิจัยและพัฒนาการผลิตครามนอกจากจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับ
ท้องถิ่นแล้วยังเป็นการสืบทอดเอกลักษณ์ของชนเผ่าและความหลากหลายของชาติพันธุ์ในท้องถิ่น ให้คงความภูมิใจ
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ของคนรุ่นหลังที่จะสืบสานผลงานและภูมปิัญญาท้องถิ่นเผยแพร่สู่สากล และเสริมสร้างรายได้กลับสู่ประเทศและ
ชุมชนได้ ปลูกฝังการอนุรักษ์ผ้าไทย และเชื่อมโยงให้ถึงแฟชั่นสมัยใหม่ ให้การใช้ผ้าครามกับความทันสมัยสามารถ
รวมกันได้อย่างลงตัวและกลมกลืน 

วิธีด าเนินการ 
อุปกรณ์ 

1. เมล็ดพันธุ์ครามสายพันธุ์ฝักตรงในการทดลองย่อยที่ 1.1 และสายพันธุ์ฝักงอในการทดลองย่อยที่ 1.2    
2. ปุ๋ยคอก  
3. ปุ๋ยเคมีสูตร 18-46-0   46-0-0   0-46-0  และ  0-0-60  
4. วัสดุและอุปกรณ์ในการหมักคราม เช่น ถังพลาสติก น้ า ไม้ตีหรือไม้กวน ขวดและกระปุกเก็บตัวอย่าง 
5. วัสดุและอุปกรณ์ส าหรับการท าครามเปียกเช่นถังพลาสติก ผ้าขาวบาง เชือก วัสดุโจกคราม 
มะขามเปียก ปูน 
6. วัสดุและอุปกรณ์ส าหรับการย้อมเส้นฝ้าย เช่น  หม้อคราม  ถังพลาสติก   
 

แบบและวิธีการทดลอง 

การทดลองที่ 1  ศึกษาอิทธิพลของปุ๋ยต่อการเพ่ิมปริมาณผลผลิตคราม 
แบ่งเป็น  2  การทดลองย่อย คือ 

การทดลองย่อยที่ 1.1  ศึกษาอิทธิพลของปุ๋ยต่อการเพ่ิมปริมาณผลผลิตครามพันธุ์ฝักตรง 
 การทดลองย่อยที่ 1.2  ศึกษาอิทธิพลของปุ๋ยต่อการเพ่ิมปริมาณผลผลิตครามพันธุ์ฝักงอ 

ทั้ง 2  การทดลองย่อยมีสิ่งที่ใช้ในการทดลอง  แบบและวิธีการทดลอง  วิธีปฏิบัติการทดลอง  การบันทึก
ข้อมูล  การวิเคราะห์ปริมาณเนื้อคราม และการวิเคราะห์ปริมาณความเข้มสีคราม เหมือนกัน  ดังนี้ 
 

 ปี 2557  วางแผนการทดลองแบบ RCB    จ านวน  4 ซ้ า   6  กรรมวิธี  ดังนี้ 
กรรมวิธีที่ 1 ไม่ใส่ปุ๋ย  (Control) 
กรรมวิธีที่ 2 ปุ๋ยคอก  อัตรา 250   กก./ไร่   
กรรมวิธีที่ 3 ปุ๋ยคอก  อัตรา 500  กก./ไร่   
กรรมวิธีที่ 4 ปุ๋ยเคมีสูตร 18-46-0 อัตรา  17 กก./ไร่  + 0-0-60 อัตรา 10 กก./ไร่  
กรรมวิธีที่ 5 ปุ๋ยเคมีสูตร 18-46-0 อัตรา 17  กก./ไร่  + 0-0-60 อัตรา 15 กก./ไร่  
กรรมวิธีที่ 6 ปุ๋ยเคมีสูตร 18-46-0 อัตรา 17  กก./ไร่  + 0-0-60 อัตรา 20 กก./ไร่  

ปี  2558    มีการเปลี่ยนแปลงกรรมวิธีทดลองโดยยึดหลักการให้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และอ้างอิงจาก
ความต้องการปุ๋ยของพืชตระกูลถั่ว วางแผนการทดลองแบบ  RCB จ านวน  4  ซ้ า  6  กรรมวิธี ดังนี้ 

กรรมวิธีที่   1 ไม่ใส่ปุ๋ย 
กรรมวิธีที่  2 ใส่ปุ๋ยคอก  อัตรา  1,000   กิโลกรัม/ไร่ 
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กรรมวิธีที่  3 ใส่ปุ๋ยคอก อัตรา  500  กิโลกรัม/ไร่ ร่วมกับ ปุ๋ยเคมีไนโตรเจน (N) อัตรา  6 กิโลกรัม/ไร่ 

ร่วมกับ ฟอสฟอรัส (P2O5)  อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่  และ โพแทสเซียม (K2O) อัตรา 5 
กิโลกรัมต่อไร่ 

กรรมวิธีที่  4 ปุ๋ยเคมีไนโตรเจน (N) อัตรา  6  กิโลกรัม/ไร่ ร่วมกับ ฟอสฟอรัส (P2O5)  อัตรา 5 
กิโลกรัมต่อไร่  และ โพแทสเซียม (K2O) อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ 

กรรมวิธีที่  5 ปุ๋ยเคมีไนโตรเจน (N) อัตรา  12  กิโลกรัม/ไร่ ร่วมกับ ฟอสฟอรัส (P2O5)  อัตรา 5 
กิโลกรัมต่อไร่  และ โพแทสเซียม (K2O) อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ 

กรรมวิธีที่  6 ปุ๋ยเคมีไนโตรเจน (N) อัตรา  18  กิโลกรัม/ไร่ ร่วมกับ ฟอสฟอรัส (P2O5)  อัตรา 5 
กิโลกรัมต่อไร่  และ โพแทสเซียม (K2O) อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ 

 
ขนาดแปลงทดลองย่อย 3 x 6  เมตร  เก็บผลผลิตเมื่ออายุ 4 เดือน      ในพื้นที่เก็บเกี่ยว  8  ตารางเมตร  
 

วิธีปฏิบัติการทดลอง 
1. เก็บตัวอย่างดินแปลงทดลอง ส่งวิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ดิน 
2. ปลูกครามในช่วงเดือน เมษายน-มิถุนายน ซึ่งเป็นช่วงที่เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกและให้ปุ๋ยตามกรรมวิธี

ทดลอง  
3. เก็บผลผลิต ชั่งน้ าหนักสด และบันทึกข้อมูล น าครามสดไปสกัดสีด้วยน้ าตามวิธีของเกษตรกร ซึ่งจะได้

เนื้อครามเปียก ชั่งน้ าหนักครามเปียก และบันทึกข้อมูล (เก็บตัวอย่างครามเปียกวิเคราะห์ใน
ห้องปฏิบัติการเพ่ือหาความเข้มสีโดยการสกัดด้วยสารละลายเบส)  

การบันทึกข้อมูล 
1. วันเพาะกล้า วันงอก วันย้ายปลูก วันออกดอก วันเก็บเก่ียว 
2. บันทึกข้อมูลทางด้านเกษตรศาสตร์ เช่น การเจริญเติบโต ความสูง ความกว้างทรงพุ่ม จ านวนกิ่งต่อต้น 
และน้ าหนักสดผลผลิต   
3. ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา เช่น อุณหภูมิ ปริมาณน้ าฝน ความชื้นสัมพัทธ์ 
4. ข้อมูลการผลิตน้ าคราม ผลผลิตครามเปียก  
5.เก็บตัวอย่างน้ าคราม และเนื้อครามเปียกส่งวิเคราะห์วัดและหาปริมาณเนื้อและความเข้มสีครามที่
ห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต สวพ. 3 บันทึกข้อมูลผลวิเคราะห์เนื้อครามและ
ความเข้มสีครามที่ได้จากห้องปฏิบัติการ 
 
ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 

  ระยะเวลา  เริ่มต้น  กันยายน  2556   สิ้นสุด  กันยายน  2558 
  สถานที่ด าเนินการ แปลงทดลองภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 
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ผลการทดลองและวิจารณ์ 
การทดลองที่  1.1 ศึกษาอิทธิพลของปุ๋ยต่อการเพ่ิมปริมาณผลผลิตครามพันธุ์ฝักตรง 

การด าเนินงาน ปี 2557  ด าเนินการปลูกครามเม่ือเดือนเมษายน และเก็บเก่ียวผลผลิตในเดือน  สิงหาคม  
2557 ผลการทดลอง พบว่า ในครามพันธุ์ฝักตรงทุกกรรมวิธีทดลองให้ค่าเฉลี่ยน้ าหนักต้นครามสด น้ าหนักเนื้อ
ครามเปียก และเปอร์เซ็นต์เนื้อครามในใบคราม 100 กรัม ไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยให้ค่าเฉลี่ยน้ าหนักต้นคราม
สด และน้ าหนักเนื้อครามเปียก เท่ากับ 1,965.3  และ  164.7 กิโลกรัมต่อไร่ตามล าดับ  และเปอร์เซ็นต์เนื้อคราม
ในใบคราม 100 กรัม ให้ค่าเฉลี่ยร้อยละ  52.053 ในขณะที่ความเข้มสีครามมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต ์ โดยพบว่า กรรมวิธีที่ไม่ใส่ปุ๋ยให้ค่าความเข้มสีสูงสุด คือ 0.786 รองลงมา
คือการให้ปุ๋ยคอก อัตรา 250  และ  500  กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งให้ความเข้มสี  0.605   และ  0.544  ตามล าดับ  
(ตารางท่ี 1)   

การด าเนินงานปี 2558  ด าเนินการปลูกครามเม่ือเดือนมิถุนายน และเก็บเกี่ยวผลผลิตในเดือน  ตุลาคม  
2558 พบว่า  ทุกกรรมวิธีทดลองให้ค่าเฉลี่ยน้ าหนักต้นครามสด น้ าหนักเนื้อครามเปียก และเปอร์เซ็นต์เนื้อคราม
ในใบคราม 100 กรัม ไม่แตกต่างกันทางสถิติ  โดยให้ค่าเฉลี่ยน้ าหนักต้นครามสด และน้ าหนักเนื้อครามเปียก 
เท่ากับ 2,573.3  และ  261.3 กิโลกรัมต่อไร ่ ตามล าดับ  ในขณะที่ค่าความเข้มสีคราม มีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 %  โดยพบว่า กรรมวิธีที่มีการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนอัตรา 6 กิโลกรัมต่อไร่ 
ร่วมกับฟอสฟอรัสอัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ และโพแทสเซียม  อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ค่าความเข้มสีครามสูงสุด คือ 
0.937  รองลงมาคือ กรรมวิธีใส่ปุ๋ยไนโตรเจน   อัตรา 12 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับฟอสฟอรัสอัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ 
และโพแทสเซียม  อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ และกรรมวิธีไม่ใส่ปุ๋ย ให้ค่าความเข้มสีคราม  0.761  และ  0.702  
ตามล าดับ  (ตารางที่ 2)   
ตารางที่ 1    อิทธิพลของปุ๋ยต่อการเพ่ิมปริมาณผลผลิตครามพันธุ์ฝักตรงปี  2557   

 

กรรมวิธีทดลอง 

น้ าหนักต้น
ครามสด 
(ก.ก./ไร่) 

น้ าหนักเนื้อ
ครามเปียก 
(ก.ก./ไร่) 

ความเข้ม
สีคราม1/ 

% เนื้อคราม 
ในใบคราม  
100 กรัม 

1. ไม่ใส่ปุ๋ย 1,920 152 0.786a 50.797 

2. ปุ๋ยคอก 250 กก./ไร่ 2,000 176 0.605ab 50.800 

3. ปุ๋ยคอก 500 กก./ไร่ 2,048 160 0.544ab 50.800 

4. 18-46-0 อัตรา 17 กก./ไร่  +    
    0-0-60 อัตรา 10 กก./ไร่ 

1,904 140 0.223b 58.305 

5. 18-46-0 อัตรา 17 กก./ไร่  +    
   0-0-60 อัตรา 15 กก./ไร่ 

1,976 192 0.421ab 50.810 

6. 18-46-0 อัตรา 17 กก./ไร่  +   1,944 168 0.344ab 50.805 
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   0-0-60 อัตรา 20 กก./ไร่ 

ค่าเฉลี่ย 1,965.3 164.7 0.487 52.053 

c.v. (%) 16.5 29.9 55.5 11.8 

1/  ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์ที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 %  เมื่อ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 2    อิทธิพลของปุ๋ยต่อการเพ่ิมปริมาณผลผลิตครามพันธุ์ฝักตรงปี  2558   

 

กรรมวิธีทดลอง 

น้ าหนักต้น
ครามสด 

(กิโลกรัม/ไร่) 

น้ าหนักเนื้อ
ครามเปียก 

(กิโลกรัม/ไร่) 

ความเข้ม
สีคราม1/ 

% เนื้อคราม 
ในใบคราม  
100 กรัม 

1. ไม่ใส่ปุ๋ย 2,560 256 0.702b 50.8425 

2. ปุ๋ยคอก 1,000 ก.ก./ไร่ 2,560 264 0.391c 50.8350 

3. ปุ๋ยคอก 500 กก./ไร่ + N  6 ก.ก./ไร่ +    2,680 268 0.280c 50.8150 
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P2O5  5 กก./ไร่ + K2O  5 กก./ไร่ 

4. N  6 กก./ไร่ + P2O5  5 ก.ก./ไร่ +      
K2O  5 ก.ก./ไร่ 

2,640 264 0.937a 50.8425 

5. N  12 กก./ไร่ + P2O5  5 ก.ก./ไร่ +    
K2O  5 ก.ก./ไร่ 

2,480 256 0.761ab 50.8325 

6. N  18 กก./ไร่ + P2O5  5 ก.ก./ไร่ +   
K2O  5 ก.ก./ไร่ 

2,520 260 0.245c 50.8500 

ค่าเฉลี่ย 2,573.3 261.3 0.553 50.836 

c.v. (%) 5.8 4.8 22.3 0 

1/  ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์ที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 %  เมื่อ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT 

 
การทดลองที่ 1.2  ศึกษาอิทธิพลของปุ๋ยต่อการเพ่ิมปริมาณผลผลิตครามพันธุ์ฝักงอ 

การด าเนินงาน ปี 2557  ด าเนินการปลูกครามเม่ือเดือนเมษายน และเก็บเก่ียวผลผลิตในเดือน  สิงหาคม  
2557 พบว่า ทุกกรรมวิธีทดลองในครามพันธุ์ฝักงอให้ค่าเฉลี่ยน้ าหนักต้นครามสด น้ าหนักเนื้อครามเปียก ความ
เข้มสีคราม และเปอร์เซ็นต์เนื้อครามในใบคราม 100 กรัม ไม่แตกต่างกันทางสถิติ  โดยให้ค่าเฉลี่ยน้ าหนักต้นคราม
สด และน้ าหนักเนื้อครามเปียก เท่ากับ 2,103.3  และ  310 กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะที่ค่าความเข้มสีคราม และ
เปอร์เซ็นต์เนื้อครามในใบคราม 100 กรัม ให้ค่าเฉลี่ย 0.401 และ  50.808 ตามล าดับ (ตารางที่ 3) 

 ส าหรับการด าเนินงานปี  2558  ด าเนินการปลูกครามเมื่อเดือน มิถุนายน  และ เก็บเก่ียวผลผลิตในเดือน 
ตุลาคม  2558  ผลการทดลอง  พบว่า  ทุกกรรมวิธีทดลองให้ค่าเฉลี่ยน้ าหนักต้นครามสด  น้ าหนักเนื้อครามเปียก  
และความเข้มสีคราม แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %  (ตารางท่ี 4)  ดังนี้  

- น้ าหนักต้นครามสด  พบว่า กรรมวิธีที่มีการใส่ปุ๋ยให้ค่าเฉลี่ยน้ าหนักต้นครามสดไม่แตกต่างกันทาง
สถิติ โดยกรรมวิธีที่มีการใส่ปุ๋ยคอก 500 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมี  และการให้ปุ๋ยเคมีไนโตรเจน อัตรา 6  12  
และ 18  กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับ ฟอสฟอรัสอัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ และโพแทสเซียม  อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ ให้
ค่าเฉลี่ยน้ าหนักต้นครามสด เท่ากัน คือ 2,240 กิโลกรัมต่อไร่  รองลงมาคือการให้ปุ๋ยคอก อัตรา 1,000  กิโลกรัม
ต่อไร่  ให้ค่าเฉลี่ย 2,160  กิโลกรัมต่อไร่ แตกต่างจากกรรมวิธีที่ไม่ใส่ปุ๋ยซึ่งให้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1,760  กิโลกรัมต่อไร่   

- น้ าหนักเนือ้ครามเปียก  พบว่า กรรมวิธีใส่ปุ๋ยเคมีไนโตรเจน อัตรา 6 และ 12  กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับ
ร่วมกับ ฟอสฟอรัสอัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ และโพแทสเซียม  อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ค่าเฉลี่ยน้ าหนักเนื้อคราม
เปียกสูงสุดคือ 300 กิโลกรัมต่อไร่  

- ความเข้มสีคราม พบว่า กรรมวิธีที่ใส่ปุ๋ยเคมีไนโตรเจน อัตรา 12 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับ ฟอสฟอรัส
อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ และโพแทสเซียม  อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ค่าความเข้มสีครามสูงสุดคือ  2.398  
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รองลงมาคือการให้ปุ๋ยเคมีไนโตรเจน อัตรา 18 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับ ฟอสฟอรัสอัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ และ
โพแทสเซียม  อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ และการให้ปุ๋ยคอก อัตรา 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ค่าความเข้มสี  2.337  
และ  2.175  ตามล าดับ 

ส าหรับเปอร์เซ็นต์เนื้อครามในใบคราม 100 กรัม  พบว่า ในทุกกรรมวิธีทดลองมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิต ิ
โดยให้ค่าเฉลี่ย ร้อยละ  50.840 

จากการทดลองในปี  2558  พบว่าในครามฝักตรงทุกกรรมวิธีให้ค่าเฉลี่ยน้ าหนักต้นครามสด และเนื้อ
ครามเปียกไม่แตกต่างกัน  และการให้ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 6 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับฟอสฟอรัส อัตรา 5 กิโลกรัมต่อ
ไร่ และโพแทสเซียมอัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ค่าความเข้มสีครามสูงสุด  ในขณะที่ครามฝักงอ พบว่า การให้ปุ๋ย
ไนโตรเจน อัตรา 12 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับฟอสฟอรัส อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ และโพแทสเซียมอัตรา 5 กิโลกรัม
ต่อไร่ ให้ค่าเฉลี่ยน้ าหนักต้นครามสด  เนื้อครามเปียก  และความเข้มสีครามสูงสุด  แต่เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง
ต้นทุนค่าปุ๋ย และผลตอบแทนที่ได้จากการจ าหน่ายเนื้อครามเปียก พบว่า การให้ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 6 กิโลกรัม
ต่อไร่ มีต้นทุนค่าปุ๋ยต่ ากว่าการให้ปุ๋ยทุกกรรมวิธี  ท าให้ได้ผลตอบแทนมากว่ากรรมวิธีอ่ืนทั้งในครามฝักตรงและฝัก
งอ (ตารางที่ 5) 

นอกจากนีย้ังพบว่าปริมาณน้ าฝนในช่วงการเก็บเก่ียวผลผลิตน่าจะมีความสัมพันธ์กับความเข้มสีคราม โดย
ในปีแรกท าการเก็บเก่ียวครามในเดือนสิงหาคม ซึ่งมีปริมาณน้ าฝนรวมทั้งเดือน  214.9  มิลลิเมตร  และมีฝนตก
ติดต่อกันหลายวันช่วงก่อนการเก็บเก่ียว ในขณะที่ปีที่ 2  เก็บเก่ียวครามในเดือนตุลาคม ซึ่งมีปริมาณน้ าฝนรวมทั้ง
เดือนเพียง  76.9  มิลลิเมตร (ภาพท่ี 1)  ท าให้ความเข้มสีครามในปีที่ 2 มีค่าสูงกว่าปีแรกที่ท าการทดลองทั้งใน
ครามฝักตรงและฝักงอ 
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ตารางที่   3    อิทธิพลของปุ๋ยต่อการเพ่ิมปริมาณผลผลิตครามพันธุ์ฝักงอ ปี 2557 

 

กรรมวิธีทดลอง 

น้ าหนักต้น 
ครามสด  

(กิโลกรัม/ไร่) 

น้ าหนักเนื้อ 
ครามเปียก  

(กิโลกรัม/ไร่) 

ความเข้ม 

สีคราม 

% เนื้อคราม
ในใบคราม 
100 กรัม 

1. ไม่ใส่ปุ๋ย 2,160 312 0.57662 50.815 

2. ปุ๋ยคอก 250 กก./ไร่ 1,960 300 0.51535 50.813 

3. ปุ๋ยคอก 500 กก./ไร่ 2,100 296 0.22655 50.813 

4. 18-46-0 อัตรา 17 กก./ไร่  +   
0-0-60 อัตรา 10 กก./ไร่ 

2,200 324 0.29568 50.805 

5. 18-46-0 อัตรา 17 กก./ไร่  +   
0-0-60 อัตรา 15 กก./ไร่ 

2,080 316 0.39240 50.800 

6. 18-46-0 อัตรา 17 กก./ไร่  +   
0-0-60 อัตรา 20 กก./ไร่ 

2,120 312 0.40125 50.802 

ค่าเฉลี่ย 2,103.3 310 0.401 50.808 

CV (%) 7.3 8.4 76.4 0 

ตารางที่  4   อิทธิพลของปุ๋ยต่อการเพ่ิมปริมาณผลผลิตครามพันธุ์ฝักงอปี  2558   

 

กรรมวิธีทดลอง 

น้ าหนักต้น
ครามสด 

(กิโลกรัม/ไร่) 

น้ าหนักเนื้อ
ครามเปียก 

(กิโลกรัม/ไร่) 

ความเข้ม
สีคราม1/ 

% เนื้อคราม 
ในใบคราม  
100 กรัม 

1. ไม่ใส่ปุ๋ย 1,760b 240b 1.987abc 50.840 

2. ปุ๋ยคอก 1,000 ก.ก./ไร่ 2,160a 280a 2.175ab 50.830 

3. ปุ๋ยคอก 500 กก./ไร่ + N  6 ก.ก./ไร่ +    
P2O5  5 กก./ไร่ + K2O  5 กก./ไร่ 

2,240a 296a 1.597c 50.825 

4. N  6 กก./ไร่ + P2O5  5 ก.ก./ไร่ +      
K2O  5 ก.ก./ไร่ 

2,240a 300a 1.678bc 50.840 

5. N  12 กก./ไร่ + P2O5  5 ก.ก./ไร่ +    
K2O  5 ก.ก./ไร่ 

2,240a 300a 2.398a 50.850 

6. N  18 กก./ไร่ + P2O5  5 ก.ก./ไร่ +   
K2O  5 ก.ก./ไร่ 

2,240a 296a 2.337a 50.850 
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ค่าเฉลี่ย 2,146.7 285 2.029 50.840 

c.v. (%) 8.2 7.2 17.4 0 

1/  ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์ที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 %  เมื่อ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT 

ตารางที่ 5  ต้นทุน  ผลผลิต  รายได้  และผลตอบแทนการผลิตครามฝักตรงและครามฝักงอ ปี  2558 
หน่วย :  บาท/ไร่ 

ผลผลิต : กิโลกรัม/ไร่ 
 

ราคาจ าหน่ายเนื้อครามเปียกคิดท่ีกิโลกรัมละ 100  บาท 
 
 

กรรมวิธีทดลอง 
ต้นทุน ครามฝักตรง  ครามฝักงอ 

ค่าปุ๋ย ผลผลิต รายได้ ผลตอบแทน  ผลผลิต รายได้ ผลตอบแทน 

1. ไม่ใส่ปุ๋ย - 256 25,600 25,600  240 24,000 24,000 

2. ปุ๋ยคอก 1,000 ก.ก./ไร่ 2,000 264 26,400 24,400  280 28,000 26,000 

3. ปุ๋ยคอก 500 กก./ไร่ + N  6 ก.ก./ไร่ 
+ P2O5  5 กก./ไร่ + K2O  5 กก./ไร่ 

1,727 268 26,800 25,073 
 

296 29,600 27,873 

4. N  6 กก./ไร่ + P2O5  5 ก.ก./ไร่ +      
K2O  5 ก.ก./ไร่ 

727 264 26,400 25,673  300 30,000 29,273 

5. N  12 กก./ไร่ + P2O5  5 ก.ก./ไร่ +    
K2O  5 ก.ก./ไร่ 

922 256 25,600 24,678  300 30,000 29,078 

6. N  18 กก./ไร่ + P2O5  5 ก.ก./ไร่ +   
K2O  5 ก.ก./ไร่ 

1,118 260 26,000 24,882  296 29,600 27,482 
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ภาพที่ 1 แสดงปริมาณน้ าฝนจังหวัดสกลนคร ปี 2557 – 2558  
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

การให้ปุ๋ยตามกรรมวิธีทดลองปี 2557  ในครามฝักตรงให้ค่าเฉลี่ยน้ าหนักสดผลผลิต น้ าหนักเนื้อคราม

เปียก และเปอร์เซ็นต์เนื้อครามในใบคราม 100 กรัม  ไม่แตกต่างกันทางสถิต แต่ความเข้มสีมีแตกต่างกัน โดย

กรรมวิธีไม่ใส่ปุ๋ยให้ค่าความเข้มสีสูงสุด ส าหรับในครามฝักงอ ทุกกรรมวิธีทดลองให้ค่าเฉลี่ยน้ าหนักต้นครามสด 

น้ าหนักเนื้อครามเปียก ความเข้มสีคราม และเปอร์เซ็นต์เนื้อครามในใบคราม 100 กรัม ไม่แตกต่างกันทางสถิติ   

การให้ปุ๋ยตามกรรมวิธีทดลองปี 2558  ในครามฝักตรงให้ค่าเฉลี่ยน้ าหนักสดผลผลิต น้ าหนักเนื้อคราม

เปียก และเปอร์เซ็นต์เนื้อครามในใบคราม 100 กรัม  ไม่แตกต่างกันทางสถิต แต่ความเข้มสีคราม มีแตกต่างกัน 

โดยกรรมวิธีใส่ปุ๋ยเคมี N อัตรา 6 กิโลกรัมต่อไร่  ร่วมกับ P2O5   อัตรา 5  กิโลกรัมต่อไร่ และ K2O  อัตรา 5  

กิโลกรัมต่อไร่  ให้ค่าความเข้มสีสูงสุด  ส าหรับในครามฝักงอ พบว่า ค่าเฉลี่ยน้ าหนักต้นครามสด น้ าหนักเนื้อคราม

เปียก และความเข้มสีคราม มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยกรรมวิธีที่ใส่ปุ๋ยเคมีไนโตรเจน อัตรา  12  

กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับ ฟอสฟอรัส อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่  และ โพแทสเซียม อัตรา 5 กิโลกรมัต่อไร่ ให้ค่าเฉลี่ย

น้ าหนักต้นครามสด น้ าหนักเนื้อครามเปียก และให้ค่าความเข้มสีครามมากท่ีสุด  แต่เมื่อพิจารณาเรื่องต้นทุนค่าปุ๋ย

และผลตอบแทนที่ได้จากการขายเนื้อครามเปียก พบว่าการให้ปุ๋ย N อัตรา 6 กิโลกรัมต่อไร่  ร่วมกับ P2O5   อัตรา 

5  กิโลกรัมต่อไร่ และ K2O  อัตรา 5  กิโลกรัมต่อไร่  มีต้นทุนต่ าและให้ผลตอบแทนสูงกว่ากรรมวิธีอ่ืน ๆ  

 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกครามและกลุ่มทอผ้าย้อมครามในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร 
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