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ABSTRACT 
Fertilizer management for improving the efficiency of pineapple production was carried 

out in the pineapple plantation at Muang district, Prachuap Khiri Khan Province and Cha-am 
District, Phetchaburi Province during October 2015 and April 2018. The harvest was performed 
only in plots at Muang District. Prachuap Khiri Khan Province The objective was to study the 
method of fertilizer management in pineapple production in farmer condition. The major 
problem for pineapple production in this area was improper fertilizer used. The success of soil 
and fertilizer management project based on soil analysis generated the idea for the 
development of a fertilizer method to increase the efficiency of pineapple production. The 
experiment was arranged in a Randomized Complete Block with 4 treatments and 6 
replications. The treatments were as follows: 1) Fertilizer rate based on soil analysis with 
chemical foliar fertilizer, 2) Soil application with fertilizer rate based on soil analysis, 3) Foliar 
application with fertilizer rate based on farmer practices. 4) Soil application with fertilizer rate 
based on farmer practices. The result showed that Organic matter, Available phosphorus, 
Exchangeable potassium on soil after harvesting. D-leave length and width at 4, 6, 8  months 
after planting. Leave and stem potassium in the plot with soil application of fertilizer based on 
soil analysis was higher in than other. If practicality for farmers practicing was to be 



considered,soil application of fertilizer based on soil analysis was the most convenient method 
and save time.  
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บทคัดย่อ 
 การจัดการปุ๋ยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดได้ด าเนินการในแหล่งปลูกสับปะรดอ าเภอเมือง 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเมษายน 2561 สามารถ
เก็บเกี่ยวได้เฉพาะแปลงที่อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือศึกษาวิธีการจัดการปุ๋ยในการผลิตสับปะรดใน
สภาพแปลงเกษตรกร ปัญหาส าคัญของเกษตรกรในพ้ืนที่คือเกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยไม่ถูกต้องเหมาะสม และจาก
ผลส าเร็จของโครงการจัดการดินและปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาวิธีการใส่ปุ๋ยเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิตสับปะรด วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block จ านวน 6 ซ้ า 4 
กรรมวิธี ได้แก่ 1) อัตราปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินผสมน้ าฉีดพ่นทางใบ 2) อัตราปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินใส่ทางดิน 3) 
อัตราปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรผสมน้ าฉีดพ่นทางใบ 4) อัตราปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรใส่ทางดิน  ผลการทดลอง พบว่า การ
ใช้อัตราปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินใส่ทางดิน ท าให้ปริมาณอินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ และโพแทสเซียมที่
แลกเปลี่ยนในดินหลังการทดสอบ ความยาวใบและความกว้างใบ  D-leave ที่ระยะ 4, 6 และ 8 เดือนหลังปลูก 
ปริมาณโพแทสเซียมในใบ D-leave ที่ระยะ 6 และ 8 เดือน หลังปลูก น้ าหนักผล ความกว้างผล ความยาวผล ค่า
ความหวาน และปริมาณธาตุโพแทสเซียมใน ใบ D-leave ในล าต้น สูงกว่ากรรมวิธีอ่ืน และถ้าพิจารณาความยาก
ง่ายในการปฏิบัติ พบว่า การใช้อัตราปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินใส่ทางดิน เกษตรกรสามารถปฏิบัติได้ง่ายสะดวก  และ
ประหยัดเวลา 
ค าหลัก: ปุ๋ย, สับปะรด 
 

 

ค าน า 

ในการปลูกพืชมากกว่า 25% เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของปุ๋ย แต่ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยโดยทั่วไปยังคงใช้ปุ๋ย
สูตรเดียวกัน ได้แก่ ปุ๋ยสูตร 15-15-15, 8-24-24 และ 13-13-21 ท าให้การใช้ปุ๋ยไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
เนื่องจากพืชแต่ละชนิดมีความต้องการธาตุอาหารแตกต่างกัน  และดินแต่ละชนิดก็มีปริมาณธาตุอาหารแตกต่างกัน
ด้วย การแนะน าปุ๋ยสูตรเดียวกันท าให้การเจริญเติบโตของพืชไม่ดีเท่าที่ควร และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายโดยไม่จ าเป็น
หากดินนั้นมีธาตุอาหารบางธาตุในระดับที่เพียงพอแล้ว นอกจากนั้นยังท าลายสภาพแวดล้อมจากการชะล้างของ
ปุ๋ยส่วนเกินสู่แหล่งน้ า การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนของปุ๋ยเคมี แต่ปัจจุบัน
นิยมใช้ค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับการวิเคราะห์พืชเป็นแนวทางในการจัดการปุ๋ย เพ่ือให้ธาตุอาหารอยู่ในรูปที่เป็น



ประโยชน์พืชสามารถน าไปใช้ได้ (Chang et al.,1996; Leece,1976) หลักการส าคัญของการวิเคราะห์ปริมาณ
ธาตุอาหารในใบพืช เพ่ือประเมินธาตุอาหารและเป็นแนวทางส าหรับการแนะน าปุ๋ย  

สับปะรด เป็นพืชที่มีพ้ืนที่ปลูกมากในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี แต่ยังขาดข้อมูลด้าน
การจัดการดินและปุ๋ยที่เหมาะสม โดยเฉพาะอัตราปุ๋ยเคมีและวิธีการใส่ปุ๋ย และจากผลส าเร็จของโครงการจัดการ
ดินและปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาวิธีการใส่ปุ๋ยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตสับปะรด เพื่อ
ศึกษาการจัดการธาตุอาหารในพืชว่าอยู่ในระดับที่ขาดแคลน เพียงพอ หรือมากเกินไป เป็นแนวทางการก าหนด
ปริมาณปุ๋ย และวิธีการใส่ โดยการวิเคราะห์พืชร่วมกับการวิเคราะห์ดินซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของปุ๋ย 
วิธีการใส่ปุ๋ยให้แก่พืช ดังนั้นการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับการวิเคราะห์พืช จะสามารถใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
ให้เกษตรกรจัดการปุ๋ยได้อย่างเหมาะสม อีกท้ังยังลดต้นทุนในการผลิตอีกทางหนึ่งด้วย 
 

 

วิธีด าเนินการ                         : 

- อุปกรณ์ 
  1. แปลงสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 2 
แปลง แปลงละ 1 ไร่ 

2. ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15, 21-0-0, 18-46-0 และ 0-0-60 
3. สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช ได้แก่ โปรมาซิล และไดยูรอน 
4. สารเคมี เครื่องแก้ว และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ 

  5. อุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างใบ ได้แก่ กรรไกร ถุงกระดาษ 
  6. อุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างดิน ได้แก่ สารเคมี และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ 

- วิธีการ ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 
  วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 6 ซ้ า จ านวน 4 กรรมวิธีดังนี้ 
  กรรมวิธีที่ 1 อัตราปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินผสมน้ าฉีดพ่นทางใบ 
  กรรมวิธีที่ 2 อัตราปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินใส่ทางดิน  
  กรรมวิธีที่ 3 อัตราปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรผสมน้ าฉีดพ่นทางใบ 
  กรรมวิธีที่ 4 อัตราปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรใส่ทางดิน (Control) 
  การปลูกและการดูแลรักษาแปลง ด าเนินการทุกอย่างตามวิธีของเกษตรกร ยกเว้นเรื่องปุ๋ยซึ่งมี
การแบ่งใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง คือ ที่ระยะ 3 เดือน และ 6 เดือน หลังปลูก อัตราและวิธีการใส่ตามกรรมวิธีที่ก าหนดไว้ 
  วิธีการปฏิบัติ 
  1. คัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ จ านวน 2 แปลง แปลงละ 1 ไร่ โดยพิจารณาจากจังหวัด อ าเภอ 
หรือต าบลที่เป็นแหล่งการผลิตสับปะรดที่ส าคัญและมีปัญหาในการผลิต สืบค้นและรวบรวมข้อมูลจากส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรปี 2559 



  2. วิเคราะห์พ้ืนที่ และประเด็นปัญหา ลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ข้อมูลพ้ืนฐานประเด็นปัญหาและการ
ปฏิบัติของเกษตรกรด้วยแบบสัมภาษณ์ วางแผนการด าเนินงาน และสอบถามความสมัครใจในการเข้าร่วม
โครงการ  

3. การเก็บตัวอย่างดินก่อนปลูกและหลังปลูกวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหาร 
    สุ่มเก็บตัวอย่างดินที่ระดับความลึก 0-15 ซม. น าตัวอย่างดินมาผึ่งให้แห้งในที่ร่ม ก่อนน ามาบด แล้ว
วิเคราะห์ ดังนี้ 
   3.1 อินทรียวัตถุในดิน (OM) 
   3.2 ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Avail.P) 
   3.3 โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (Exch.K)  
  4. การปลูกสับปะรด ปลูกแบบแถวคู่ ระยะ 30×50×100 ซม. ปลูกแบบอาศัยน้ าฝน 
  5. การดูแลรักษา ใส่ปุ๋ยตามกรรมวิธีที่ก าหนด ก าจัดวัชพืชจ านวน 3 ครั้ง 
  6. การเก็บตัวอย่างใบสับปะรด 

     6.1 สุ่มเก็บตัวอย่างใบสับปะรดทุก 2, 4, 6, 8 เดือน เก็บตัวอย่างซ้ าละ 10 ใบ ส่ง
ตัวอย่างวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหาร 
  

6.2 สุ่มเก็บตัวอย่างต้นและรากสับปะรดหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต เก็บตัวอย่างซ้ าละ 3 
ต้น ส่งตัวอย่างวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหาร 

  7. การวิเคราะห์ตัวอย่างใบ ล าต้น และรากสับปะรด 
   7.1 วิเคราะห์ไนโตรเจนทั้งหมด   
   7.2 วิเคราะห์ฟอสฟอรัสทั้งหมด 
   7.3 วิเคราะห์โพแทสเซียมทั้งหมด 
   7.4 วิเคราะห์แคลเซียมทั้งหมด 
   7.5 วิเคราะห์แมกนีเซียมทั้งหมด 
  8. น าค่าวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารที่ได้มาเปรียบเทียบกับระดับความเข้มข้นของธาตุอาหารใบ
สับปะรด ว่าอยู่ในระดับขาดแคลน พอเพียง หรือมากเกินไป เพ่ือเปรียบเทียบอัตราการใส่และวิธีการใส่ต่อการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของสับปะรด  
  9. การบันทึกข้อมูล 
   9.1 ปริมาณธาตุอาหารในใบ ต้น และรากสับปะรด 
    - ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด 
    - ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด 
    - ปริมาณโพแทสเซียมทั้งหมด 
    - ปริมาณแคลเซียมทั้งหมด 
    - ปริมาณแมกนีเซียมท้ังหมด 



   9.2 ปริมาณธาตุอาหารในดิน 
    - อินทรียวัตถุในดิน (%OM)  
    - ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Avail.P) 
    - โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (Exch.K)  
     - แคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (Exch.Ca) 
     - แมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (Exch.Mg)  
   9.3 การเจริญเติบโต ได้แก่ ความยาวใบ D-leave และความกว้างใบ D-leave ที่ระยะ 
2, 4, 6 และ 8 เดือนหลังปลูก 
   9.4 การจัดการแปลงของเกษตรกร เช่น วันปลูก การให้น้ า และการใช้สารเคมีต่าง ๆ  
   9.5 ข้อมูลปริมาณน้ าฝน 
 

- เวลาและสถานที่      
เริ่มต้น ตุลาคม 2559 สิ้นสุด กันยายน 2561 

 สถานที่ด าเนินการทดลอง แปลงสับปะรดของเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

1. คัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการทดลอง  
ปี 2559 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีเนื้อที่ปลูกสับปะรด 210,358 ไร่ ผลผลิต 4,107 กิโลกรัมต่อไร่ จังหวัด

เพชรบุรีมีเนื้อที่ปลูกสับปะรด 32,188 ไร่ ผลผลิต 3,387 กิโลกรัมต่อไร่ คัดเลือกแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 2 แปลง คือ แปลงนายเกษม  โลดทะนง ต าบลบ่อนอก อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ้ืนที่ 1 ไร่ 
และ แปลงนายทวีศักดิ์ เผือกหอม ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี พื้นที่ 1 ไร่  

 
2. วิเคราะห์พื้นที่และประเด็นปัญหาในพื้นที่เป้าหมาย  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี มีการปลูกสับปะรดต่อเนื่องกันเป็นเวลานานความอุดม
สมบูรณ์ของดินลดลง ส่งผลให้ ผลผลิตสับปะรดเฉลี่ย 3 -4 ตันต่อไร่ จากการสัมภาษณ์เกษตรกร และวิเคราะห์
พ้ืนที่ พบว่า เกษตรกรมีความรู้และความเข้าใจเรื่องดินและปุ๋ยในระดับหนึ่ง แต่ยังขาดทักษะในเรื่องชนิดของปุ๋ย 
และวิธีการใส่ปุ๋ยให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยเกษตรกรจะแบ่งใส่ปุ๋ยสับปะรด จ านวน 2 ครั้ง ครั้งแรกใส่ปุ๋ยสูตร  
46-0-0 หรือ 21-0-0 ครั้งที่สองใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 และ 0-0-60 ใส่ลงดินแต่ห่างโคนต้น และเกษตรบางรายพ่น
ปุ๋ยทางใบ ซึ่งต้องใช้ปุ๋ยปริมาณน้อยแต่พ่นบ่อยครั้ง จึงมีต้นทุนในส่วนค่าจ้างพ่น 

 
3. ความอุดมสมบูรณข์องดินก่อนการทดลอง 
 3.1 แปลงของนายเกษม  โลดทะนง 



 ความอุดมสมบูรณ์ของดินก่อนด าเนินการทดสอบ พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่างของดินอยู่ระดับกรด
รุนแรงมาก (3.7) ปริมาณอินทรียวัตถุอยู่ในระดับต่ ามาก (0.69 เปอร์เซ็นต์) ปริมาณธาตุฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์
อยู่ในระดับต่ า (7.22 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) และมีธาตุโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้อยู่ในระดับต่ า (45.43 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัม) (คู่มือวิเคราะห์ดินทางเคมีและฟิสิกส์, 2553) กรมวิชาการเกษตรแนะน าการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
ส าหรับสับปะรด (ตารางท่ี 1) 
 3.2 แปลงของนายทวีศักดิ์  เผือกหอม 

ความอุดมสมบูรณ์ของดินก่อนด าเนินการทดสอบ พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ระดับกรดรุนแรงมาก 
(3.89) ปริมาณอินทรียวัตถุอยู่ในระดับต่ ามาก (0.75 เปอร์เซ็นต์) ปริมาณธาตุฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์อยู่ใน
ระดับต่ า (6.26 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) และมีธาตุโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้อยู่ในระดับต่ า (45.51 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม) (คู่มือวิเคราะห์ดินทางเคมีและฟิสิกส์, 2553) ซึ่งกรมวิชาการเกษตรแนะน าการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
ส าหรับสับปะรด (ตารางท่ี 1) 
 
4. ความอุดมสมบูรณข์องดินหลังการทดลอง 
 4.1 แปลงของนายเกษม  โลดทะนง 
 ความอุดมสมบูรณ์ของดินหลังด าเนินการทดสอบ พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ระดับกรดรุนแรงมาก
ที่สุดถึงกรดรุนแรงมาก (3.47-3.82) ปริมาณอินทรียวัตถุอยู่ในระดับต่ ามาก (0.42-0.70 เปอร์เซ็นต์) ปริมาณธาตุ
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์อยู่ในระดับต่ ามากถึงต่ า (0.10-7.20 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) และมีธาตุโพแทสเซียมที่
แลกเปลี่ยนได้อยู่ในระดับต่ า (23.48-36.14 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) (คู่มือวิเคราะห์ดินทางเคมีและฟิสิกส์ , 2553) 
กรมวิชาการเกษตรแนะน าการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินส าหรับสับปะรด  

จากตารางที่ 2 พบว่า ปริมาณอินทรียวัตถุ และปริมาณธาตุฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ของดินหลังการ
ทดสอบมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยพบว่า อัตราปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรใส่ทางดิน  มีปริมาณ
อินทรียวัตถุ 0.70 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงกว่าอัตราปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรผสมน้ าพ่นทางใบ แต่ไม่แตกต่างกับอัตราปุ๋ยตาม
ค่าวิเคราะห์ดินใส่ทางดินและผสมน้ าพ่นทางใบ ปริมาณธาตุฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ พบว่า อัตราปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดินผสมน้ าพ่นทางใบ มีปริมาณธาตุฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 7.50 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ซึ่งสูงกว่าอัตราปุ๋ย
ตามวิธีเกษตรกรผสมน้ าฉีดพ่นทางใบ แต่ไม่แตกต่างจากอัตราปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินใส่ทางดินและอัตราปุ๋ยตามวิธี
เกษตรกรใส่ทางดิน  

ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ของดินหลังการทดสอบ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทาง
สถิติ โดยพบว่า อัตราปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินใส่ทางดิน มีโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยน 36.14 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ซึ่ง
สูงกว่าอัตราปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรผสมน้ าฉีดพ่นทางใบ แต่ไม่แตกต่างจากอัตราปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินใส่ทางดินและ
อัตราปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรใส่ทางดิน 
 4.2 แปลงของนายทวีศักดิ์  เผือกหอม 
 ไมส่ามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได้เนื่องจากมีการระบาดของโรคเหี่ยวสับปะรด 
5. การเจริญเติบโตของสับปะรด 



 5.1 แปลงของนายเกษม  โลดทะนง 
การทดสอบอัตราปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเปรียบเทียบกับอัตราปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรโดยใส่ทางดินและผสม

น้ าฉีดพ่นทางใบ พบว่า ความยาวใบ D-Leave ที่ระยะ 4, 6 และ 8 เดือนหลังปลูก มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญยิ่งทางสถิติ โดยพบว่า ความยาวใบ D-Leave ของอัตราปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินผสมน้ าฉีดพ่นทางใบ มี
ความยาวใบ D-Leave เฉลี่ย 75.30, 87.47 และ 90.20 เซนติเมตรตามล าดับ ซึ่งสูงกว่าความยาวใบ D-Leave 
ของอัตราปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินใส่ทางดิน อัตราปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรผสมน้ าฉีดพ่นทางใบ และอัตราปุ๋ยตามวิธี
เกษตรกรใส่ทางดิน แต่ความยาวใบ D-Leave ของทั้ง 4 กรรมวิธี ที่ระยะ 2 เดือน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
(ตารางที่ 3) 
 การทดสอบอัตราปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเปรียบเทียบกับอัตราปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรโดยใส่ทางดินและผสม
น้ าฉีดพ่นทางใบ พบว่า ความกว้างใบ D-Leave ที่ระยะ  6 และ 8 เดือนหลังปลูก มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญยิ่งทางสถิติ โดยพบว่า ความกว้างใบ D-Leave ของอัตราปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินผสมน้ าฉีดพ่นทางใบ มี
ความกว้างใบ D-Leave เฉลี่ย 5.12 และ 5.95 เซนติเมตรตามล าดับ และความกว้างใบ D-Leave ที่ระยะ 4 เดือน
หลังปลูก มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยพบว่า ความกว้างใบ D-Leave ของอัตราปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดินผสมน้ าฉีดพ่นทางใบ มีความกว้างใบ D-Leave เฉลี่ย 3.75 เซนติเมตร ซึ่งสูงกว่าความกว้างใบ D-
Leave ของอัตราปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินใส่ทางดิน อัตราปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรผสมน้ าฉีดพ่นทางใบ และอัตราปุ๋ย
ตามวิธีเกษตรกรใส่ทางดิน แต่ความกว้างใบ D-Leave ของทั้ง 4 กรรมวิธี ที่ระยะ 2 เดือน ไม่มีความแตกต่างกัน
ทางสถิต(ิตารางที่ 3) 
 

5.2 แปลงของนายทวีศักดิ ์ เผือกหอม 
การทดสอบอัตราปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเปรียบเทียบกับการใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรโดยใส่ทางดินและผสม

น้ าฉีดพ่นทางใบ พบว่า ความยาวใบ D-Leave ที่ระยะ 2 เดือน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
พบว่า ความยาวใบ D-Leave ของอัตราปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรผสมน้ าพ่นทางใบ มีความยาวใบ D-Leave เฉลี่ย 
51.59 เซนติเมตร ซึ่งสูงกว่าความยาวใบ D-Leave ของอัตราปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรใส่ทางดินมีความยาวใบ  
D-Leave เฉลี่ย 48.67 เซนติเมตร แต่ความความยาวใบ D-Leave ที่ระยะ 4, 6 และ 8 เดือน ไม่มีความแตกต่าง
กันทางสถิติ (ตารางที่ 4) 
 การทดสอบอัตราปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเปรียบเทียบกับการใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรโดยใส่ทางดินและผสม
น้ าพ่นทางใบ พบว่า ความกว้างใบ D-Leave ที่ระยะ 6 เดือน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ โดย
พบว่า ความกว้างใบ D-Leave ของอัตราปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินใส่ทางดินและพ่นทางใบ มีความกว้างใบเฉลี่ย 
4.58 และ 4.55 เซนติเมตรตามล าดับ ซึ่งสูงกว่าความกว้างใบ D-Leave ของอัตราตามวิธีเกษตรกรใส่ทางดินและ
พ่นทางใบ มีความกว้างใบเฉลี่ย 3.75 และ 4.19 เซนติเมตร ตามล าดับ และความกว้างใบ D-Leave ที่ระยะ 8 
เดือน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยพบว่า ความกว้างใบ D-Leave ของอัตราปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดินผสมน้ าฉีดพ่นทางใบ มีความกว้างใบเฉลี่ย 5.38 เซนติเมตรซึ่งสูงกว่าความกว้างใบ D-Leave ของ



อัตราตามวิธีเกษตรกรผสมน้ าฉีดพ่นทางใบ มีความกว้างใบเฉลี่ย 4.74 เซนติเมตร แต่ความความกว้างใบ D-Leave 
ที่ระยะ 2 และ 4 เดือน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 4) 
 
6. ปริมาณธาตุอาหารในใบสับปะรด 

6.1 แปลงของนายเกษม  โลดทะนง 
การทดสอบอัตราปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเปรียบเทียบกับการใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรโดยใส่ทางดินและผสม

น้ าฉีดพ่นทางใบ พบว่า ปริมาณโพแทสเซียมทั้งหมด ที่ระยะ 6 เดือน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทาง
สถิติ โดยพบว่า ปริมาณโพแทสเซียมทั้งหมดในใบของอัตราปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินใส่ทางดินและผสมน้ าฉีดพ่นทาง
ใบ มีปริมาณโพแทสเซียมทั้งหมด 3.457 และ 3.235 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ ซึ่งสูงกว่าปริมาณโพแทสเซียมทั้งหมด 
ของอัตราปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรใส่ทางดินและผสมน้ าฉีดพ่นทางใบ มีปริมาณโพแทสเซียมทั้งหมด 2.583 และ 2.520 
เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ (ตารางที่ 7) 

การทดสอบอัตราปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเปรียบเทียบกับการใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรโดยใส่ทางดินและผสม
น้ าฉีดพ่นทางใบ พบว่า ปริมาณฟอสฟอรัสและปริมาณโพแทสเซียมทั้งหมด ที่ระยะ 8 เดือน มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ โดยพบว่า ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดของอัตราปุ๋ยตามวิธีเกษตรกร มีปริมาณ
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.158 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงกว่าปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดของอัตราปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินใส่ทาง
ดิน อัตราปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรผสมน้ าฉีดพ่นทางใบ และอัตราปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินผสมน้ าฉีดพ่นทางใบ มีปริมาณ
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.133, 0.123 และ 0.108 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ (ตารางที่ 8) 

ปริมาณโพแทสเซียมทั้งหมดในใบของอัตราปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินใส่ทางดินและอัตราปุ๋ยตามวิธีเกษตรกร
ผสมน้ าฉีดพ่นทางใบ มีปริมาณโพแทสเซียมทั้งหมด 2.525 และ 2.407 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ ซึ่งสูงกว่าปริมาณ
โพแทสเซียมทั้งหมด ของอัตราปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินผสมน้ าฉีดพ่นทางใบ และอัตราปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรใส่ทางดิน 
มีปริมาณโพแทสเซียมทั้งหมด 2.287 และ 2.133 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ (ตารางที่ 8) 
 

6.2 แปลงของนายทวีศักดิ์  เผือกหอม 
การทดสอบอัตราปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเปรียบเทียบกับการใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรโดยใส่ทางดินและผสม

น้ าฉีดพ่นทางใบ พบว่า ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด ที่ระยะ 6 เดือน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
โดยพบว่า ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดของอัตราปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินผสมน้ าฉีดพ่นทางใบ และใส่ทางดิน มี
ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.134 และ 0.130 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ ซึ่งสูงกว่าปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดของอัตรา
ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรผสมน้ าฉีดพ่นทางใบและใส่ทางดินมีปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด 0.122 และ 0.111 เปอร์เซ็นต์
ตามล าดับ (ตารางท่ี 11) 
 การทดสอบอัตราปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเปรียบเทียบกับการใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรโดยใส่ทางดินและผสม
น้ าฉีดพ่นทางใบ พบว่า ปริมาณโพแทสเซียมทั้งหมด ที่ระยะ 6 เดือน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทาง
สถิติ โดยพบว่า ปริมาณโพแทสเซียมทั้งหมดของอัตราปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินใส่ทางดิน และผสมน้ าฉีดพ่นทางใบ มี
ปริมาณโพแทสเซียมทั้งหมด 3.945 และ 3.666 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ ซึ่งสูงกว่าปริมาณโพแทสเซียมทั้งหมดของ



อัตราปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรผสมน้ าฉีดพ่นทางใบและใส่ทางดินมีปริมาณโพแทสเซียมทั้ งหมด 2.853 และ 2.778 
เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ (ตารางท่ี 11) 

การทดสอบอัตราปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเปรียบเทียบกับการใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรโดยใส่ทางดินและผสม
น้ าฉีดพ่นทางใบ พบว่า ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด ที่ระยะ 8 เดือน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ 
โดยพบว่า ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดของอัตราปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรใส่ทางดิน มีปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด 1.690 
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงกว่าปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดของอัตราปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินผสมน้ าฉีดพ่นทางใบ มีปริมาณ
ไนโตรเจนทั้งหมด 1.367 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 12) 

การทดสอบอัตราปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเปรียบเทียบกับการใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรโดยใส่ทางดินและผสม
น้ าฉีดพ่นทางใบ พบว่า ปริมาณโพแทสเซียมทั้งหมด ที่ระยะ 8 เดือน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทาง
สถิติ โดยพบว่า ปริมาณโพแทสเซียมทั้งหมดของอัตราปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินใส่ทางดิน มีปริมาณโพแทสเซียม
ทั้งหมด 2.133 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงกว่าปริมาณโพแทสเซียมทั้งหมดของอัตราปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรใส่ทางดิน มีปริมาณ
โพแทสเซียมทั้งหมด 1.178 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 12) 

 
7. ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต 
 7.1 ผลผลิต 

แปลงของนายเกษม  โลดทะนง การทดสอบอัตราปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเปรียบเทียบกับอัตราปุ๋ยตามวิธี
เกษตรกรโดยใส่ทางดินและผสมน้ าฉีดพ่นทางใบ พบว่า น้ าหนักผลและความยาวผล มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยพบว่า อัตราปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ใส่ทางดิน ให้น้ าหนักผลและความยาวผลเฉลี่ย 
1,411.90 กรัม และ 16.4 เซนติเมตรตามล าดับ ซึ่งสูงกว่าน้ าหนักผลและความยาวผลเฉลี่ยของอัตราปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดินผสมน้ าฉีดพ่นทางใบ อัตราปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรผสมน้ าฉีดพ่นทางใบ และอัตราปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรใส่
ทางดิน แตน่้ าหนักจุกและความกว้างผลของทั้ง 4 กรรมวิธี ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางท่ี 13) 

7.2 คุณภาพผลผลิต 
แปลงของนายเกษม  โลดทะนง การทดสอบอัตราปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเปรียบเทียบกับอัตราปุ๋ยตามวิธี

เกษตรกรโดยใส่ทางดินและผสมน้ าฉีดพ่นทางใบ พบว่า ความหวาน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
โดยพบว่า อัตราปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินใส่ทางดิน ให้ความหวานเฉลี่ย 17.35 องศาบริกซ์ แต่ไม่แตกต่างจากอัตรา
ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรผสมน้ าฉีดพ่นทางใบ ให้ความหวานเฉลี่ย 16.93 องศาบริกซ์ ซึ่งสูงกว่าความหวานของอัตราปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดินผสมน้ าฉีดพ่นทางใบ และอัตราปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรใส่ทางดิน (ตารางท่ี 14) 

การทดสอบอัตราปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเปรียบเทียบกับอัตราปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรโดยใส่ทางดินและผสม
น้ าฉีดพ่นทางใบ พบว่า pH มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยพบว่า อัตราปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรผสม
น้ าฉีดพ่นทางใบ ให้ค่า pH เฉลี่ย 3.65 แต่ไม่แตกต่างจากอัตราปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินผสมน้ าฉีดพ่นทางใบ ให้ pH 
เฉลี่ย 3.61 ซึ่งสูงกว่า pH ของอัตราปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินใส่ทางดินและอัตราปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรใส่ทางดิน แต่
จ านวนตา ปริมาณกรด และความแน่นเนื้อของทั้ง 4 กรรมวิธี ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางท่ี 14)  

 



   7.3 ปริมาณธาตุอาหารในใบ ล าต้น และราก ที่ระยะการเก็บเกี่ยว 
 ปริมาณธาตุอาหารในใบ D-Leave ที่ระยะการเก็บเก่ียวแปลงของนายเกษม  โลดทะนง 

การทดสอบอัตราปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเปรียบเทียบกับการใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรโดยใส่ทางดินและผสม
น้ าฉีดพ่นทางใบ พบว่า ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในใบ D-Leave มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ 
โดยพบว่า ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในใบ D-Leave ของอัตราปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรใส่ทางดินและผสมน้ าฉีดพ่นทาง
ใบ มีปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในใบ D-Leave 0.783 และ 0.748 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ซึ่งสูงกว่าปริมาณ
ไนโตรเจนทั้งหมดในใบ D-Leave ของอัตราปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินผสมน้ าฉีดพ่นทางใบ  มีปริมาณไนโตรเจน
ทั้งหมดในใบ D-Leave 0.672 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 15) 

การทดสอบอัตราปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเปรียบเทียบกับการใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรโดยใส่ทางดินและผสม
น้ าฉีดพ่นทางใบ พบว่า ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดในใบ D-Leave มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
โดยพบว่า ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดในใบ D-Leave ของอัตราปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินใส่ทางดิน มีปริมาณ
ฟอสฟอรัสทั้งหมดในใบ D-Leave 0.217 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงกว่าปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดในใบ D-Leave ของ
อัตราปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรผสมน้ าฉีดพ่นทางใบ อัตราปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินผสมน้ าฉีดพ่นทางใบและอัตราปุ๋ยตาม
วิธีเกษตรกรใส่ทางดิน มีปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดในใบ D-Leave 0.198,0.185 และ 0.145 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ (ตารางที่ 15) 

การทดสอบอัตราปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเปรียบเทียบกับการใส่ปุ๋ยตามวิธี เกษตรกรโดยใส่ทางดินและผสม
น้ าฉีดพ่นทางใบ พบว่า ปริมาณโพแทสเซียมทั้งหมดในใบ D-Leave มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทาง
สถิติ โดยพบว่า ปริมาณโพแทสเซียมทั้งหมดในใบ D-Leave ของอัตราปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินใส่ทางดิน มีปริมาณ
โพแทสเซียมทั้งหมดในใบ D-Leave 1.178 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงกว่าปริมาณโพแทสเซียมทั้งหมดในใบ D-Leave ของ
อัตราปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรใส่ทางดิน อัตราปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินผสมน้ าฉีดพ่นทางใบและอัตราปุ๋ยตามวิธีเกษตรกร 
ผสมน้ าฉีดพ่นทางใบ มีปริมาณโพแทสเซียมทั้งหมดในใบ D-Leave 0.838, 0.775 และ 0.747 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ แต่ปริมาณแคลเซียมและแมกนีเซียมทั้งหมดในใบ D-Leave ของทั้ง 4 กรรมวิธี ไม่มีความแตกต่างกัน
ทางสถิต ิ(ตารางที่ 15) 

ปริมาณธาตุอาหารในล าต้นที่ระยะการเก็บเก่ียวแปลงของนายเกษม  โลดทะนง 
การทดสอบอัตราปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเปรียบเทียบกับการใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรโดยใส่ทางดินและผสม

น้ าฉีดพ่นทางใบ พบว่า ปริมาณโพแทสเซียมทั้งหมดในล าต้น มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ โดย
พบว่า ปริมาณโพแทสเซียมทั้งหมดในล าต้น ของอัตราปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินใส่ทางดิน มีปริมาณโพแทสเซียม
ทั้งหมดในล าต้น 0.555 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงกว่าปริมาณโพแทสเซียมทั้งหมดในล าต้น ของอัตราปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์
ดินผสมน้ าฉีดพ่นทางใบ อัตราปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรผสมน้ าฉีดพ่นทางใบ และอัตราปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรใส่ทางดิน มี
ปริมาณโพแทสเซียมทั้งหมดในล าต้น 0.360, 0.320 และ 0.225 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ แต่ปริมาณไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส แคลเซียม และแมกนีเซียมทั้งหมดในล าต้นของทั้ง 4 กรรมวิธี ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 
16) 

ปริมาณธาตุอาหารในรากที่ระยะการเก็บเก่ียวแปลงของนายเกษม  โลดทะนง 



การทดสอบอัตราปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเปรียบเทียบกับการใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรโดยใส่ทางดินและผสม
น้ าฉีดพ่นทางใบ พบว่า ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในราก มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยพบว่า 
ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในราก ของอัตราปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรผสมน้ าฉีดพ่นทางใบ มีปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดใน
ราก 0.452 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงกว่าปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในรากของอัตราปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรผสมน้ าฉีดพ่นทาง
ใบ มปีริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในราก 0.398 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 17) 

การทดสอบอัตราปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเปรียบเทียบกับการใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรโดยใส่ทางดินและผสม
น้ าฉีดพ่นทางใบ พบว่า ปริมาณแมกนีเซียมทั้งหมดในราก มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยพบว่า 
ปริมาณแมกนีเซียมทั้งหมดในราก ของอัตราปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรผสมน้ าฉีดพ่นทางใบและใส่ทางดิน มีปริมาณ
ไนโตรเจนทั้งหมดในราก 0.037 และ 0.037 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ซึ่งสูงกว่าปริมาณแมกนีเซียมทั้งหมดในราก
ของอัตราปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรผสมน้ าฉีดพ่นทางใบ มีปริมาณแมกนีเซียมทั้งหมดในราก 0.023 เปอร์เซ็นต์ แต่
ปริมาณฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และแคลเซียม ทั้งหมดในล าต้นของทั้ง 4 กรรมวิธี ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  
(ตารางที่ 17) 

 
 
 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 1. อัตราปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินใส่ทางดิน ท าให้ปริมาณอินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ และ
โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้สูงกว่าอัตราปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรผสมน้ าฉีดพ่นทางใบ 
 2. อัตราปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินใส่ทางดิน ท าให้ความยาวใบและความกว้างใบ D-leave ที่ระยะ 4, 6 และ 
8 เดือนหลังปลูก สูงกว่าอัตราปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรใส่ทางดินและผสมน้ าฉีดพ่นทางใบ 

3. อัตราปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินใส่ทางดินและผสมน้ าฉีดพ่นทางใบ ท าให้ปริมาณโพแทสเซียมในใบ  
D-leave 6 และ 8 เดือน หลังปลูก สูงกว่าอัตราปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรใส่ทางดิน 

4. อัตราปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินใส่ทางดินท าให้น้ าหนักผล ความกว้างผล และความยาวผล สูงกว่ากรรมวิธี
อ่ืน และอัตราปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินผสมน้ าฉีดพ่นทางใบท าให้น้ าหนักจุกน้อยกว่ากรรมวิธีอ่ืน 

5. อัตราปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินใส่ทางดินท าให้ค่าความหวานสูงกว่ากรรมวิธีอ่ืน 

6. อัตราปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินใส่ทางดินท าให้ปริมาณธาตุโพแทสเซียมใน ใบ D-leave ล าต้น สูงกว่า
กรรมวิธีอ่ืน 

7. ถ้าพิจารณาความยากง่ายในการปฏิบัติ พบว่า การใช้อัตราปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินใส่ทางดิน เกษตรกร
สามารถปฏิบัติได้ง่ายสะดวก ประหยัดเวลา และให้ผลผลิตสูงกว่า 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้ให้เกษตรกร เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตได้  



2. เกษตรกรร่วมศึกษากับเจ้าหน้าที่และยอมรับเทคโนโลยี สามารถน าไปใช้ในการผลิตสับปะรดได้ 
3. เผยแพร่ผลงานผ่านทางรายงานประจ าปีของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี 
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ตารางที่  1 ผลการวิเคราะห์สมบัติดินก่อนการทดลองแปลงเกษตรกร อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี และ 

อ าเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

รายชื่อเกษตรกร 
ปฏิกิริยาดิน

(1:1) 
อินทรียวัตถุ

(%) 

ฟอสฟอรัสที่เป็น
ประโยชน์ 

(มิลลิกรัม/กิโลกรัม) 

โพแทสเซียมที่
แลกเปลี่ยนได้

(มิลลิกรัม/กิโลกรัม) 
นายเกษม  โลดทนง 3.70 0.69 7.22 45.43 
นายทวีศักดิ์  เผือกหอม 3.89 0.75 6.26 45.51 
 

ตารางที่  2 ผลการวิเคราะห์สมบัติดินหลังการทดลอง แปลงนายเกษม  โลดทนง อ าเภอเมือง จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์  

กรรมวิธี pH OM (%) P (ppm) K (ppm) 



T1 3.82 0.61ab 7.50a 35.50ab 
T2 3.47 0.54ab 6.98a 36.14a 
T3 3.69 0.42b 0.01b 23.48b 
T4 3.58 0.70a 4.79a 30.10ab 

F-Test ns * * ** 
CV (%) 5.0 19.8 12.0 18.7 

ในสดมภเ์ดียวกันคา่เฉลีย่ที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ ท่ีระดบัความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี LSD 

T1 อัตราปุ๋ยตามคา่วิเคราะห์ดินผสมน้ าฉีดพ่นทางใบ 

T2 อัตราปุ๋ยตามคา่วิเคราะห์ดินใส่ทางดิน  

T3 อัตราปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรผสมน้ าฉีดพ่นทางใบ 

T4 อัตราปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรใส่ทางดิน (Control) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 3 ความยาวใบ และความกว้างใบ D-leave (ซม.) ที่ระยะ 2, 4, 6 และ 8 เดือน แปลงนายเกษม   

โลดทนง อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

กรรมวิธี 

2 เดือน 4 เดือน 6 เดือน 8 เดือน 

ยาว 

(ซม.)  

กว้าง 

(ซม.)  

ยาว 

(ซม.)  

กว้าง 

(ซม.)  

ยาว 

(ซม.)  

กว้าง 

(ซม.)  

ยาว 

(ซม.)  

กว้าง 

(ซม.)  



T1 51.56 3.81 75.30a 4.58a 87.47a 5.12a 90.20a 5.95a 

T2 50.94 3.70 74.60a 4.22ab 83.69b 4.83b 89.50b 5.05b 

T3 50.44 3.58 71.10b 4.17ab 81.20c 4.53c 87.60bc 5.36b 

T4 48.72 3.54 70.80b 3.75b 73.48d 4.28d 77.55c 5.32b 

F-Test ns ns ** * ** ** ** ** 

%CV 8.4 15.0 1.2 13.6 1.5 1.9 2.1 4.5 

ในสดมภเ์ดียวกันคา่เฉลีย่ที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ ท่ีระดบัความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี LSD 

T1 อัตราปุ๋ยตามคา่วิเคราะห์ดินผสมน้ าฉีดพ่นทางใบ 

T2 อัตราปุ๋ยตามคา่วิเคราะห์ดินใส่ทางดิน  

T3 อัตราปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรผสมน้ าฉีดพ่นทางใบ 

T4 อัตราปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรใส่ทางดิน (Control) 

ตารางที่ 4 ความยาวใบ และความกว้างใบ D-leave (ซม.) ที่ระยะ 2, 4, 6 และ 8 เดือน แปลงนายทวีศักดิ์   

เผือกหอม อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

กรรมวิธี 

2 เดือน 4 เดือน 6 เดือน 8 เดือน 

ยาว 

(ซม.)  

กว้าง 

(ซม.)  

ยาว 

(ซม.)  

กว้าง 

(ซม.)  

ยาว 

(ซม.)  

กว้าง 

(ซม.)  

ยาว 

(ซม.)  

กว้าง 

(ซม.)  

T1 50.94ab 3.33 57.38 3.43 75.65 4.55a 87.02 5.38a 

T2 50.46ab 3.33 58.00 3.44 75.80 4.58a 87.08 5.21ab 
T3 51.59a 3.11 59.57 3.37 74.63 4.19b 87.28 4.74b 
T4 48.67b 3.32 58.75 3.46 74.35 3.75c 87.05 4.98ab 

F-Test * ns ns ns ns ** ns * 

%CV 4.0 5.7 3.9 4.6 3.4 4.9 4.7 9.1 

ในสดมภเ์ดียวกันคา่เฉลีย่ที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ ท่ีระดบัความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี LSD 

T1 อัตราปุ๋ยตามคา่วิเคราะห์ดินผสมน้ าฉีดพ่นทางใบ 

T2 อัตราปุ๋ยตามคา่วิเคราะห์ดินใส่ทางดิน  

T3 อัตราปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรผสมน้ าฉีดพ่นทางใบ 

T4 อัตราปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรใส่ทางดิน (Control) 



ตารางที่ 5 ปริมาณธาตุอาหารในใบสับปะรดที่ระยะ 2 เดือนหลังปลูก แปลงนายเกษม  โลดทนง อ าเภอเมือง 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

กรรมวิธี N (%) P (%) K (%) Ca (%) Mg (%) 
T1 1.453 0.123 2.438 0.188 0.173 
T2 1.812 0.127 2.545 0.220 0.188 
T3 1.957 0.127 2.398 0.212 0.155 
T4 1.662 0.132 2.318 0.162 0.153 

F-Test ns ns ns ns ns 
%CV 25.2 16.3 12.5 32.9 18.2 

ในสดมภเ์ดียวกันคา่เฉลีย่ที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ ท่ีระดบัความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี LSD 

T1 อัตราปุ๋ยตามคา่วิเคราะห์ดินผสมน้ าฉีดพ่นทางใบ 

T2 อัตราปุ๋ยตามคา่วิเคราะห์ดินใส่ทางดิน  

T3 อัตราปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรผสมน้ าฉีดพ่นทางใบ 

T4 อัตราปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรใส่ทางดิน (Control) 

 

ตารางที่ 6 ปริมาณธาตุอาหารในใบสับปะรดที่ระยะ 4 เดือนหลังปลูก แปลงนายเกษม  โลดทนง อ าเภอเมือง 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

กรรมวิธี N (%) P (%) K (%) Ca (%) Mg (%) 
T1 1.223 0.183 2.428 0.428 0.173 
T2 1.148 0.187 2.338 0.398 0.180 
T3 1.242 0.200 2.538 0.472 0.197 
T4 1.235 0.183 2.275 0.422 0.188 

F-Test ns ns ns ns ns 
%CV 14.5 12.5 10.6 16.8 11.3 

ในสดมภเ์ดียวกันคา่เฉลีย่ที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ ท่ีระดบัความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี LSD 

T1 อัตราปุ๋ยตามคา่วิเคราะห์ดินผสมน้ าฉีดพ่นทางใบ 

T2 อัตราปุ๋ยตามคา่วิเคราะห์ดินใส่ทางดิน  

T3 อัตราปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรผสมน้ าฉีดพ่นทางใบ 

T4 อัตราปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรใส่ทางดิน (Control) 

 

 



 

 

 

ตารางที่ 7 ปริมาณธาตุอาหารในใบสับปะรดที่ระยะ 6 เดือนหลังปลูก แปลงนายเกษม  โลดทนง อ าเภอเมือง 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

กรรมวิธี N (%) P (%) K (%) Ca (%) Mg (%) 
T1 1.822 0.123 3.235a 0.223 0.200 
T2 1.737 0.132 3.457a 0.283 0.180 
T3 1.685 0.130 2.520b 0.205 0.198 
T4 1.738 0.150 2.583b 0.250 0.205 

F-Test ns ns ** ns ns 
%CV 9.3 27.3 10.0 81.9 15.0 

ในสดมภเ์ดียวกันคา่เฉลีย่ที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ ท่ีระดบัความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี LSD 

T1 อัตราปุ๋ยตามคา่วิเคราะห์ดินผสมน้ าฉีดพ่นทางใบ 

T2 อัตราปุ๋ยตามคา่วิเคราะห์ดินใส่ทางดิน  

T3 อัตราปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรผสมน้ าฉีดพ่นทางใบ 

T4 อัตราปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรใส่ทางดิน (Control) 

 

ตารางที่ 8 ปริมาณธาตุอาหารในใบสับปะรดที่ระยะ 8 เดือนหลังปลูก แปลงนายเกษม  โลดทนง อ าเภอเมือง 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

กรรมวิธี N (%) P (%) K (%) Ca (%) Mg (%) 
T1 1.532 0.133b 2.287ab 0.193 0.147 
T2 1.473 0.108b 2.525a 0.210 0.140 
T3 1.647 0.123b 2.407a 0.185 0.158 
T4 1.543 0.158a 2.133b 0.118 0.185 

F-Test ns ** ** ns ns 
%CV 9.7 15.5 8.2 98.3 22.3 

ในสดมภเ์ดียวกันคา่เฉลีย่ที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ ท่ีระดบัความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี LSD 

T1 อัตราปุ๋ยตามคา่วิเคราะห์ดินผสมน้ าฉีดพ่นทางใบ 

T2 อัตราปุ๋ยตามคา่วิเคราะห์ดินใส่ทางดิน  

T3 อัตราปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรผสมน้ าฉีดพ่นทางใบ 



T4 อัตราปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรใส่ทางดิน (Control) 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 9 ปริมาณธาตุอาหารในใบสับปะรดที่ระยะ 2 เดือนหลังปลูก แปลงนายทวีศักดิ์  เผือกหอม อ าเภอชะอ า 

จังหวัดเพชรบุรี 

กรรมวิธี N (%) P (%) K (%) Ca (%) Mg (%) 
T1 1.122 0.130 2.584 0.252 0.205 
T2 1.178 0.133 2.710 0.231 0.183 
T3 0.988 0.127 2.527 0.237 0.187 
T4 1.179 0.131 2.701 0.228 0.213 

F-Test ns ns ns ns ns 
%CV 13.5 10.3 11.7 28.4 17.6 

ในสดมภเ์ดียวกันคา่เฉลีย่ที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ ท่ีระดบัความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี LSD 

T1 อัตราปุ๋ยตามคา่วิเคราะห์ดินผสมน้ าฉีดพ่นทางใบ 

T2 อัตราปุ๋ยตามคา่วิเคราะห์ดินใส่ทางดิน  

T3 อัตราปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรผสมน้ าฉีดพ่นทางใบ 

T4 อัตราปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรใส่ทางดิน (Control) 

 

ตารางที่ 10 ปริมาณธาตุอาหารในใบสับปะรดที่ระยะ 4 เดือนหลังปลูก แปลงนายทวีศักดิ์  เผือกหอม อ าเภอชะอ า 

จังหวัดเพชรบุรี 

กรรมวิธี N (%) P (%) K (%) Ca (%) Mg (%) 
T1 1.221 0.275 3.106 0.347 0.185 
T2 1.176 0.275 3.208 0.391 0.187 
T3 1.213 0.282 3.246 0.360 0.178 
T4 1.162 0.271 3.222 0.389 0.179 

F-Test ns ns ns ns ns 



%CV 9.9 11.6 6.4 18.4 8.8 
ในสดมภเ์ดียวกันคา่เฉลีย่ที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ ท่ีระดบัความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี LSD 

T1 อัตราปุ๋ยตามคา่วิเคราะห์ดินผสมน้ าฉีดพ่นทางใบ 

T2 อัตราปุ๋ยตามคา่วิเคราะห์ดินใส่ทางดิน  

T3 อัตราปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรผสมน้ าฉีดพ่นทางใบ 

T4 อัตราปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรใส่ทางดิน (Control) 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 11 ปริมาณธาตุอาหารในใบสับปะรดที่ระยะ 6 เดือนหลังปลูก แปลงนายทวีศักดิ์  เผือกหอม อ าเภอชะอ า 

จังหวัดเพชรบุรี 

กรรมวิธี N (%) P (%) K (%) Ca (%) Mg (%) 
T1 1.675 0.130a 3.666a 0.184 0.159 
T2 1.667 0.134a 3.945a 0.239 0.160 
T3 1.756 0.122ab 2.853b 0.243 0.179 
T4 1.845 0.111b 2.778b 0.298 0.185 

F-Test ns * ** ns ns 
%CV 7.8 10.2 10.7 40.7 12.3 

ในสดมภเ์ดียวกันคา่เฉลีย่ที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ ท่ีระดบัความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี LSD 

T1 อัตราปุ๋ยตามคา่วิเคราะห์ดินผสมน้ าฉีดพ่นทางใบ 

T2 อัตราปุ๋ยตามคา่วิเคราะห์ดินใส่ทางดิน  

T3 อัตราปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรผสมน้ าฉีดพ่นทางใบ 

T4 อัตราปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรใส่ทางดิน (Control) 

 

ตารางที่ 12 ปริมาณธาตุอาหารในใบสับปะรดที่ระยะ 8 เดือนหลังปลูก แปลงนายทวีศักดิ์  เผือกหอม อ าเภอชะอ า 

จังหวัดเพชรบุรี 

กรรมวิธี N (%) P (%) K (%) Ca (%) Mg (%) 
T1 1.367b 0.283 1.750ab 0.186 0.192 



T2 1.545ab 0.273 2.133a 0.237 0.199 
T3 1.527ab 0.258 1.473bc 0.221 0.218 
T4 1.690a 0.257 1.178c 0.240 0.209 

F-Test ** ns ** ns ns 
%CV 10.8 15.5 19.5 31.3 16.5 

ในสดมภเ์ดียวกันคา่เฉลีย่ที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ ท่ีระดบัความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี LSD 

T1 อัตราปุ๋ยตามคา่วิเคราะห์ดินผสมน้ าฉีดพ่นทางใบ 

T2 อัตราปุ๋ยตามคา่วิเคราะห์ดินใส่ทางดิน  

T3 อัตราปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรผสมน้ าฉีดพ่นทางใบ 

T4 อัตราปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรใส่ทางดิน (Control) 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 13 น้ าหนักผล(กรัม) น้ าหนักจุก(กรัม) กว้างผล(ซม.) และยาวผล (ซม.) แปลงนายเกษม  โลดทนง  

อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

กรรมวิธี น้ าหนักผล (กรัม) น้ าหนักจุก (กรัม) กว้างผล (ซม.) ยาวผล (ซม.) 

T1 1,364.0ab 317.0 12.5 16.2ab 
T2 1,411.9a 337.6 12.6 16.4a 
T3 1,240.4b 328.2 12.2 15.6b 
T4 1,274.0b 325.3 12.3 15.8ab 

F-Test * ns ns * 

%CV 7.5 11.6 2.8 3.9 
ในสดมภเ์ดียวกันคา่เฉลีย่ที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ ท่ีระดบัความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี LSD 

T1 อัตราปุ๋ยตามคา่วิเคราะห์ดินผสมน้ าฉีดพ่นทางใบ 

T2 อัตราปุ๋ยตามคา่วิเคราะห์ดินใส่ทางดิน  

T3 อัตราปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรผสมน้ าฉีดพ่นทางใบ 

T4 อัตราปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรใส่ทางดิน (Control) 



 

ตารางที่ 14 จ านวนตา ความหวาน(องศาบริกซ์) ปริมาณกรด pH และความแน่นเนื้อ แปลงนายเกษม  โลดทนง  

อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

กรรมวิธี จ านวนตา 
ความหวาน 

(องศาบริกซ์)  
กรด pH ความแน่นเนื้อ 

T1 111.50 15.48b 0.93 3.61ab 1.31 

T2 111.17 17.35a 0.90 3.50b 1.28 

T3 104.08 16.93a 0.83 3.65a 1.28 

T4 108.50 15.15b 0.83 3.48b 1.52 

F-Test ns * ns * ns 

%CV 6.8 7.0 15.7 2.9 14.4 

ในสดมภเ์ดียวกันคา่เฉลีย่ที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ ท่ีระดบัความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี LSD 

T1 อัตราปุ๋ยตามคา่วิเคราะห์ดินผสมน้ าฉีดพ่นทางใบ 

T2 อัตราปุ๋ยตามคา่วิเคราะห์ดินใส่ทางดิน  

T3 อัตราปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรผสมน้ าฉีดพ่นทางใบ 

T4 อัตราปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรใส่ทางดิน (Control) 

 

 

ตารางที่ 15 ปริมาณธาตุอาหารในใบ D-Leave ที่ระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต แปลงนายเกษม  โลดทนง อ าเภอเมือง 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

กรรมวิธี N (%) P (%)  K (%) Ca (%) Mg (%) 

T1 0.672b 0.185b 0.775b 0.247 0.070 

T2 0.740ab 0.217a 1.178a 0.477 0.073 

T3 0.748a 0.198b 0.747b 0.218 0.167 

T4 0.783a 0.145b 0.838b 0.180 0.075 

F-Test ** * ** ns ns 

%CV 7.9 29.3 13.2 111.4 112.2 

ในสดมภเ์ดียวกันคา่เฉลีย่ที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ ท่ีระดบัความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี LSD 



T1 อัตราปุ๋ยตามคา่วิเคราะห์ดินผสมน้ าฉีดพ่นทางใบ 

T2 อัตราปุ๋ยตามคา่วิเคราะห์ดินใส่ทางดิน  

T3 อัตราปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรผสมน้ าฉีดพ่นทางใบ 

T4 อัตราปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรใส่ทางดิน (Control) 

 

ตารางที่ 16 ปริมาณธาตุอาหารในล าต้นสับปะรดที่ระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต แปลงนายเกษม  โลดทนง อ าเภอเมือง 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

กรรมวิธี N (%) P (%)  K (%) Ca (%) Mg (%) 

T1 0.865 0.145 0.360b 0.603 0.163 

T2 0.917 0.137 0.555a 0.528 0.102 

T3 0.992 0.158 0.320b 0.422 0.132 

T4 0.922 0.140 0.225b 0.267 0.135 

F-Test ns ns ** ns ns 

%CV 14.2 31.5 31.5 113.9 58.0 

ในสดมภเ์ดียวกันคา่เฉลีย่ที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ ท่ีระดบัความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี LSD 

T1 อัตราปุ๋ยตามคา่วิเคราะห์ดินผสมน้ าฉีดพ่นทางใบ 

T2 อัตราปุ๋ยตามคา่วิเคราะห์ดินใส่ทางดิน  

T3 อัตราปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรผสมน้ าฉีดพ่นทางใบ 

T4 อัตราปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรใส่ทางดิน (Control) 

 

 

 

ตารางที่ 17 ปริมาณธาตุอาหารในรากสับปะรดที่ระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต แปลงนายเกษม  โลดทนง อ าเภอเมือง 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

กรรมวิธี N (%) P (%)  K (%) Ca (%) Mg (%) 

T1 0.398b 0.042 0.085 0.112 0.023b 

T2 0.445ab 0.042 0.103 0.105 0.030ab 

T3 0.452a 0.043 0.095 0.093 0.037a 



T4 0.448ab 0.047 0.083 0.095 0.037a 

F-Test * ns ns ns * 

%CV 9.2 25.6 29.2 27.8 32.8 

ในสดมภเ์ดียวกันคา่เฉลีย่ที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ ท่ีระดบัความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี LSD 

T1 อัตราปุ๋ยตามคา่วิเคราะห์ดินผสมน้ าฉีดพ่นทางใบ 

T2 อัตราปุ๋ยตามคา่วิเคราะห์ดินใส่ทางดิน  

T3 อัตราปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรผสมน้ าฉีดพ่นทางใบ 

T4 อัตราปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรใส่ทางดิน (Control) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่1 ปริมาณน้ าฝนรวม อุณหภูมิเฉลี่ย ความชื้นสัมพันธ์ ของสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2559 – เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 



  

  

  

 

* จัดส่งข้อมูลไปยังกลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการ 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

  

ในรูปเอกสารหรือส่งข้อมูลทาง  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

  

  

 


