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บทคัดย่อ 
 การทดลองมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารในการเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพ
วัตถุดิบปัญจขันธ์ ด าเนินการที่ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ตั้งแต่ตุลาคม 2559-กันยายน 2560 โดยในปี 2559   
วิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารหลักไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) ในต้นปัญจขันธ์พันธุ์เชียงราย 
01 ซึ่งเป็นพันธุ์ลูกผสมระหว่างพันธุ์พ้ืนเมืองสันก าแพงกับพันธุ์สิบสองปันนา  ประเมินความต้องการธาตุอาหาร
เทียบกับผลผลิตและค่าวิเคราะห์ดินก่อนปลูก จากนั้นน ามาค านวณปริมาณปุ๋ยเพ่ือใส่ในแปลงทดลองในปี 2560 
วางแผนการทดลองแบบ RCB 3 กรรมวิธี 7 ซ้ า กรรมวิธทีี่ 1   ใส่ปุ๋ยเคมีตามความต้องการธาตุอาหารที่วิเคราะห์
ได้ในปีที่ 2559 เท่ากับ 22 กก.N 4.6 กก.P2O5 และ 19.2 กก.K2O./ไร่ หรือใส่ปุ๋ย 46-0-0  18-46-0 และ 0-0-60 
อัตรา 24, 4 และ 14 กก./ไร่/ป ีกรรมวิธีที่ 2  ใส่ปุ๋ย  15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร่ กรรมวิธีที่ 3  ไม่ใส่ปุ๋ยเคมี  ผล
การวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในปัญจขันธ์ ในปี 2559  พบปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม
เท่ากับ 4.89 0.477 และ 3.85 % ตามล าดับ เมื่อค านวณความต้องการธาตุอาหารของปัญจขันธ์เท่ากับ 22, 4.6 
และ 19.2 กก.N P2O5 K2O/ไร่  หรือสัดส่วน N:P2O5:K2O เท่ากับ 5:1:4  และพบมีธาตุเหล็กสูงมาก 186 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม ส่วนผลการทดลองในแปลงทดลองพบว่า การใส่ปุ๋ยตามอัตราประเมินจากค่าวิเคราะห์ใน
กรรมวิธีที่ 1 ให้ผลผลิตสดและแห้งสูงที่สุดคือ 3,776 และ 295 กิโลกรัม/ไร่ในการเก็บเกี่ยวรุ่นที่ 1 และ 2,909 
และ 287 กิโลกรัม/ไร่ในการเก็บเก่ียวรุ่นที่ 2 ให้ผลตอบแทนสูงที่สุด 290,340 บาท/ไร่/ปี ส่วนปริมาณสาร       
ซาโปนินรวมพบว่ามีค่า 6 และ 7 กรัม/น้ าหนักแห้ง 100 กรัม ไม่มีความแตกตา่งกันจากการใส่ปุ๋ยทั้ง   3 กรรมวิธี 

ศศิธร     วรปิติรังสี 1/   วีระ          วรปิติรังสี 2/ 
อรุณี      ใจเถิง 1/ สนอง        จรินทร 1/ 
ทัศนีย์     ดวงแย้ม 1/ ลัดดาวัลย์    อินทร์สังข์ 3/ 
ศรีสุดา    โท้ทอง 3/  
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1/ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย  อ.เมือง จ.เชียงราย 
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ค าน า 
ปัญจขันธ์   (Gynostemma  pentaphyllum  Thunb. Makino) เป็นสมุนไพรที่ใช้ประโยชน์ได้หลาย

ด้าน ได้แก่ ใช้เป็นยา เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพชาสมุนไพร และเป็นส่วนประกอบในเครื่องส าอาง และผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 
มีสารส าคัญคือ gypenoside, total saponin, phenolic compound, antioxidant และอ่ืนๆ  มีคุณสมบัติลด
น้ าตาลในเลือด ลดคลอเรสเตอรอล ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมามีการปลูกกันอย่างแพร่หลาย ตลาดมีความต้องการ
วัตถุดิบสูง ในขณะเดียวกันการผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพยังด้อยประสิทธิภาพ เนื่องจากพบปัญหาของเกษตรกรผู้
ปลูกยังขาดแคลนพันธุ์ดีและเทคโนโลยีด้านพันธุ์ การจัดการธาตุอาหาร ซึ่งเป็นปัญหาหลักของการผลิตวัตถุดิบที่มี
คุณภาพและไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด การใส่ปุ๋ยอย่างไม่ถูกสัดส่วนและความต้องการท าให้ต้นทุนการ
ผลิตสูง จากการศึกษาความต้องการธาตุอาหารของมันฝรั่งและขิงที่ระยะเก็บเกี่ยว พบว่า มันฝรั่งต้องการธาตุอาหาร 
N:P2O5:K2O ในสัดส่วน 6:1:15 ต่อการให้ผลผลิต 4 ตัน/ไร่ (ศศิธร, 2537) ในขณะที่ขิงต้องการสัดส่วน 5:1:9 ต่อการ
ให้ผลผลิต 10 ตัน/ไร่ (ศศิธร, 2553) จากการเปรียบเทียบสารละลายธาตุอาหารที่เหมาะสม  ส าหรับมันฝรั่งที่ปลูก
ในโรงเรือนระบบแอโรโปนิคของสนอง (2556) พบว่า การให้สารละลายธาตุอาหาร N:P2O5:K2O ในสัดส่วน 4:1:5 
จนต้นมันฝรั่งอายุ 30 วัน เปลี่ยนเป็นสารลายธาตุอาหาร 6 :1:15 จนเก็บเกี่ยว ท าให้จ านวนหัวและน้ าหนักหัวต่อ
พ้ืนที่สูงสุด  ส่วนการใช้ปุ๋ยสารละลายธาตุอาหารในปัญจขันธ์ยังไม่ปรากฏรายงานการวิจัยในช่วงที่ผ่านมา มีเพียง
รายงานการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพร่วมกับปุ๋ย 16-16-16 (นฤมล, 2552) ในแปลงทดลองเท่านั้น  ในปัญจขันธ์ก็
เช่นเดียวกันกับพืชอ่ืนๆ ที่ต้องการธาตุอาหารในการเจริญเติบโตและให้ผลผลิต แต่เนื่องจากปัญจขันธ์เป็นพืชที่ไม่ชอบ
สารเคมีทุกชนิด ปุ๋ยที่ให้จะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ทั้งสิ้น ดังนั้นการจะให้ปุ๋ยเคมีแก่ต้นปัญจขันธ์จึงต้องมีการวิเคราะห์ส่วนของ
ใบและต้นเพ่ือให้ทราบปริมาณธาตุอาหารที่มีในต้นเพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการจัดการปุ๋ยไม่ให้กระทบต่อคุณภาพ
ผลผลิต 

 
วิธีการด าเนินการ 

อุปกรณ์ 

 -   พันธุ์ปัญจขันธ์พันธุ์ลูกผสมระหว่างพันธุ์พ้ืนเมืองสันก าแพงกับพันธุ์สิบสองปันนา  

         -  วัสดุการเกษตร ได้แก่ ปูนขาว ปุ๋ยคอก ปุ๋ยเคมี โรงเรือน ตาข่ายพรางแสง ไม้ไผ่ ลวด และอ่ืนๆ 
         -  อุปกรณ์การเก็บเก่ียวและแปรรูป ได้แก่ ถุงตาข่าย เครื่องชั่ง ถุงพลาสติก และตู้อบ 

แบบและวิธีการทดลอง    
  ปี 2559  ไม่มีการวางแผนการทดลองทางสถิติ 
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ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ 
1. เตรียมโรงเรือนชั่วคราวและเตรียมพ้ืนที่      
2. ปลูกปัญจขันธ์พันธุ์ลูกผสมภายใต้โรงเรือนตาข่ายพรางแสง 70%  ในแปลงทดลองขนาดแปลง 1x 4.5 

เมตร ระยะปลูก 50x50 ซม. ปลูกแถวคู่ ท าค้างไม้ไผ่ ดูแลรักษา  ให้น้ า  ก าจัดวัชพืช 
3. เมื่อปัญจขันธ์อายุ 4  เดือน ท าการเก็บตัวอย่างต้นปัญจขันธ์โดยตัดให้ห่างพื้นดิน 10-30 ซม. ล้างน้ าให้

สะอาดหั่นให้เป็นชิ้นจากนั้นสุ่มตัวอย่างมาจ านวนหนึ่งน าไปชั่งน้ าหนักสดบันทึกน้ าหนักสด    ตัวอย่าง
ที่สุ่มมาน าไปอบในตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 48 ชั่วโมงบันทึกน้ าหนักหลัง
อบแห้ง น าไปวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหาร N P K Ca Mg Fe Mn Cu Zn และ B โดยวิเคราะห์ในส่วน
ของต้นทีส่ านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 เชียงใหม่ 

4. บันทึกผลผลิตต่อพ้ืนที่เมื่อเก็บเก่ียว  น าไปล้างน้ าให้สะอาด ผึ่งให้สะเด็ดน้ า หั่นให้เป็นชิ้นขนาด 1-2 
ซม. น าไปอบแห้งที่อุณหภูมิ  60 องศาเซลเซียสเป็นเวลานาน 6  ชั่วโมง  บันทึกน้ าหนักแห้งแต่ละ
กรรมวิธี 

5. ค านวณปริมาณธาตุอาหารที่พบในต้นเทียบกับผลผลิตที่เก็บเก่ียว เพื่อน าไปจัดการการใส่ปุ๋ยในปีที่ 2    
ป ี2560  วางแผนการทดลองแบบ RCB  3  กรรมวิธี 7 ซ้ า 

       กรรมวิธีที่ 1  ใส่ปุ๋ย ปุ๋ย 46-0-0, 18-46-0 และ 0-0-60  อัตรา 24, 4 และ 14 กก./ไร่ 
      กรรมวิธีที่ 2  ใส่ปุ๋ย 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร่ 
 กรรมวิธีที่ 3  ไม่ใส่ปุ๋ยเคมี 

 ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ 
1. เตรียมพื้นท่ี เก็บตัวอย่างดินก่อนการทดลอง วิเคราะห์คุณสมบัติของดินเบื้องต้น 
2. ปลูกปัญจขันธ์พันธุ์ลูกผสมพ้ืนเมืองสันก าแพงxสิบสองปันนาในแปลงทดลอง 1x9 เมตร จ านวน 21 

แปลงย่อย ภายใต้โรงเรือนคลุมด้วยตาข่ายพรางแสง 70% โดยใช้กิ่งตัดช า อายุ 1-2 เดือน ระยะปลูก 
50x50 ซม. ปลูกแถวคู่ ท าค้างไม้ไผ่ 

3. เมื่อปัญจขันธ์ อายุ 1 และ 2 เดือนใส่ปุ๋ยตามกรรมวิธี 
4. ดูแลรักษาปัญจขันธ์จนครบอายุเก็บเก่ียว  ตัดต้นปัญจขันธ์ที่ระดับความสูง 30 ซม. จากพ้ืนบันทึก

น้ าหนักสด น าไปล้างน้ าให้สะอาด ผึ่งให้สะเด็ดน้ า หั่นให้เป็นชิ้นขนาด 1-2 ซม. น าไปอบแห้งที่
อุณหภูมิ  60 องศาเซลเซียสเป็นเวลานาน 6  ชั่วโมง  บันทกึน้ าหนักแห้งแต่ละกรรมวิธี 

5. ดูแลรักษาต้นปัญจขันธ์หลังการเก็บเก่ียวรุ่นที่ 1 โดยการให้น้ าและด าเนินการใส่ปุ๋ยตามกรรมวิธีเมื่อ
อายุ 1 และ 2 เดือนหลังการเก็บเก่ียว เมื่อครบอายุ ท าการเก็บเก่ียวในรุ่นที่ 2 บันทึกผลผลิตสดและ
น้ าหนักแห้งเช่นเดียวกับรุ่นที่ 1 

6. วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง 
การบันทึกข้อมูล 

1. วันปฏิบัติการต่างๆ   
2. ข้อมูลปริมาณธาตุอาหารในต้น ในดิน ข้อมูลผลผลิตต่อพ้ืนที่ 
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3. ปริมาณสารส าคัญในปัญจขันธ์แต่ละกรรมวิธี 
สถานที ่   ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย     
ระยะเวลา  เริ่มต้น ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560 (2 ปี) 

 
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

ปริมาณธาตุอาหารที่ปัญจขันธ์ต้องการสร้างผลผลิตใน 1 ปี 
ปี 2559 ค านวณความต้องการธาตุอาหารหลักไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในต้นปัญจขันธ์ 

ผลการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในปัญจขันธ์พบปริมาณไนโตรเจน (N) 4.89 % ฟอสฟอรัส (P)   0.477 % และ
โพแทสเซียม (K) 3.65 % (ตารางท่ี 1) น ามาค านวณความต้องการธาตุอาหารของปัญจขันธ์ในการให้ผลผลิต 2 
ตัน/ไร่ พบว่าใน 1 ฤดูปลูกปัญจขันธ์ต้องการปริมาณธาตุอาหารเท่ากับ 22, 4.6 และ 19.2 กก.N P2O5 และ K2O 
ต่อไร่ หรือสัดส่วนของ N:P2O5:K2O เท่ากับ 5:1:4 
 
 
 
ตารางท่ี 1  ผลวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในต้นปัญจขันธ์อายุ 4 เดือน ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ปี 2559 
 
พันธุ์   N P K Ca Mg Fe Mn Zn Cu B 

---------------------------------%-----------------------------  --------------------มิลลิกรัม/กโิลกรัม--------------------- 
พื้นเมือง
สันก าแพง
xสิบสอง
ปันนา 

4.89 0.477 3.65 1.17 1.26 185.7 30.7 26 3.64 12.26 

 
วิธีการค านวณ 

1. ประเมินความต้องการธาตุอาหาร  NPK  ตามค่าทีว่ิเคราะห์ได้เทียบกับผลผลิต 
1.1 ธาตุอาหารที่ใช้สร้างผลผลิต (กรัม/น้ าหนักแห้ง) (A)  
     A =ความเข้มข้นของธาตุอาหาร x น้ าหนักแห้งสุ่ม/100 (กรณีไนโตรเจน) 4.89x16.5/100 =0.81 กรัม 
1.2 ธาตุอาหารที่ใช้สร้างผลผลิตในพ้ืนที่ 1 ไร่  (B) 
     น้ าหนักแห้ง 16.5 กรัม มาจากน้ าหนักสดสุ่ม 74.7 กรัม มีธาตุอาหารไนโตรเจน 0.81 กรัม 
     ถ้าต้องการผลผลิต 2,000 กก./ไร่ จะใช้ N  
     น้ าหนักสด 74.7 กรัม ใช้ N 0.81 กรัม 
     น้ าหนักสด 2,000 x1000 กรัม ใช้ N 0.81x2000x1000/74.7/1000 = 21.69 กก. 
     ธาตุอาหารฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมก็ค านวณด้วยวิธีเดียวกัน 
1.3  ประเมินธาตุอาหารฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมตามค่าวิเคราะห์ 
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      ความต้องการธาตุไนโตรเจน                               22 กก. 
      ความต้องการธาตุฟอสฟอรัสในรูปของ P2O5             2  กก.    
      ความต้องการธาตุโพแทสเซียมในรูปของ  K2O         16  กก.      
1.4  น าค่าท่ีได้มาค านวณปริมาณการสูญเสียธาตุอาหารไปกับผลผลิตในรูปของ P2O5 และ K2O (กก./ไร่) 

                N                  = 22  กก./ไร่ 
      P2O5                 =  4.6 (2 x2.3) กก./ไร่ 
      K2O              = 19.2  (16x1.2) กก./ไร่ 

       1.5 ปริมาณความต้องการธาตุอาหาร N P K ของปัญจขันธ์ในรูปของ N  P2O5 และ K2O เท่ากับ  
    22,  4.6   และ 19.2 กก./ไร่  

2.  ปี 2560 น าผลจากข้อ 1 มาวางแผนการทดลองแบบ   RCB  3  กรรมวิธี  7  ซ้ า    
ผลของปุ๋ยเคมีต่อผลผลิตและปริมาณสารซาโปนินในปัญจขันธ์ 
ผลการทดลองในแปลงทดลองปี 2560 แสดงไว้ในตารางที่ 2 พบว่าในผลผลิตรุ่นที่ 1 กรรมวิธีการใส่ปุ๋ยทั้ง 

3 กรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติทั้งน้ าหนักผลผลิตสด น้ าหนักหลังอบแห้ง และปริมาณสารซาโปนินรวม
แต่การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ใบผลผลิตสด 3,766 กก./ไร่ สูงกว่าการใส่ปุ๋ย 15-15-15 และการไม่ใส่ปุ๋ยผลผลิตต่ า
ที่สุด ส่วนน้ าหนักหลังอบแห้งก็ให้ผลเช่นเดียวกันคือการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ใบน้ าหนักหลังอบแห้ง 294.7 กก./
ไร่ สูงกว่าการไม่ใส่ปุ๋ย ส่วนผลผลิตรุ่นที่ 2 (อายุ 4 เดือนหลังเก็บเกี่ยวรุ่นที่ 1) พบว่า การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ใบ
และการไม่ใส่ปุ๋ยเคมี ผลผลิตสดและแห้งสูงกว่าการใส่ปุ๋ย 15-15-15 แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ โดยการ
ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ใบให้ผลผลิตสด 2,909 และน้ าหนักหลังอบแห้ง 287 กก./ไร่ ในขณะที่การใส่ปุ๋ย 15-15-15 
ผลผลิตสดและแห้งต่ าที่สุดเท่ากับ 2,691 และ 225.3 กก./ไร่ ตามล าดับ 
 ต้นทุนค่าปุ๋ยและผลตอบแทนจากการใส่ปุ๋ย 

พบว่าการใส่ปุ๋ยแก่ปัญจขันธ์ตามค่าวิเคราะห์ใบคือใส่ปุ๋ย 46-0-0 24 กก. 18-46-0 4 กก. และ 0-0-60 14 
กก./ไร่/ปี ให้น้ าหนักแห้งรวม 2 ครั้งสูงที่สุด 582 กก./ไร่   ได้ผลตอบแทนหลังหักค่าปุ๋ยเคมีแล้ว 290,340 บาท/ไร่ 
สูงกว่ากรรมวิธีการใส่ปุ๋ย 15-15-15 และการไม่ใส่ปุ๋ยเคมี (ตารางที่ 3) กรรมวิธีไม่ใส่ปุ๋ยเคมีให้ผลผลิตแห้งรองลงมา
คือ 570 กก./ไร่และได้ผลตอบแทน 285,000 บาท/ไร่ สูงกว่าการใส่ปุ๋ย 15-15-15 ให้ผลตอบแทนหลังหักค่าปุ๋ย
แล้วต่ าที่สุด 226,720 บาท/ไร่ ที่เป็นดังนี้เพราะปัญจขันธ์เป็นพืชที่ไม่ค่อยตอบสนองต่อปุ๋ยเคมีถ้าปุ๋ยที่ใส่ไม่ตรง
ตามความต้องการของปัญจขันธ์ กล่าวคือสัดส่วนของธาตุอาหาร N:P2O5:K2O ในปุ๋ยสูตร 15-15-15 เท่ากับ 1:1:1  
แต่ปัญจขันธ์ต้องการสัดส่วนของ N:P2O5:K2O เท่ากับ 5:1:4  จะเห็นว่าปัญจขันธ์มีความต้องการธาตุอาหาร
ไนโตรเจนสูงมาก สูงกว่าธาตุอาหารโพแทสเซียม ส่วนธาตุอาหารฟอสฟอรัสต้องการน้อยมาก ดังนั้นถ้าจะใส่ปุ๋ยเคมี
แก่ปัญจขันธ์ควรใส่ตามค าแนะน าและตามอัตราการประเมินความต้องการธาตุอาหารจากค่าวิเคราะห์ใบคือ ใส่ปุ๋ย 
46-0-0 อัตรา 24 กก. 18-46-0  อัตรา 4 กก. และ 0-0-60 อัตรา 14 กก./ไร่/ปี แบ่งใส่ 4 ครั้ง ใน 2 รุ่น เมื่ออายุ 
1 และ 2 เดือน หลังปลูก และหลังเก็บเกี่ยวรุ่นที่ 1 อายุ 1 และ 2 เดือน 
   
 ตารางท่ี 2  ผลผลิตสด น้ าหนักหลังอบแห้งและปริมาณสารซาโปนินรวมของปัญจขันธ์ทั้ง 3 กรรมวิธี                
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               เมือ่เก็บเก่ียวอายุ 4 เดือนรุ่นที่ 1 และ 2 ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ปี 2560   
  

ปุ๋ย  ผลผลิตสด 
รุ่นที่ 1    

 (กก./ไร่)   

น้ าหนักหลัง
อบแห้ง 
(กก./ไร่)   

 ผลผลิตสด 
รุ่นที่ 2    

 (กก./ไร่)   

น้ าหนักหลัง
อบแห้ง 
(กก./ไร่)   

ปริมาณสาร   
ซาโปนินรวม
(กรัม/น้ าหนัก

แห้ง100 
กรัม) 

ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์
ใบ 

3,766   294.7   2,909 a1/   287.3 a   7 

ปุ๋ย 15-15-15 3,623   309.2   2,691 b   225.3 b   6 
ไม่ใส่ปุ๋ยเคมี 3,446   286.9 2,832 a   283.4 a 7 

CV (%) 11.6 10.6 15.3 13.5 - 

1/ ตัวเลขที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันทางสดมภ์ไม่แตกต่างกันทางสถิติโดยวิธี DMRT   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 3  น้ าหนักหลังอบแห้งรวม 2 รุ่น  ต้นทุนค่าปุ๋ยและผลตอบแทนของปัญจขันธ์ทั้ง 3 กรรมวิธีที่ 
              ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ปี 2560    
 

ปุ๋ย น้ าหนักหลัง
อบแห้ง 
(กก./ไร่)   

ราคาขาย
ผลผลิต 

(บาท/ไร่)   

 ต้นทุนคา่ปุ๋ย    
 (บาท/ไร่)   

 ผลตอบแทน
หลังหักต้นทุน 

ค่าปุ๋ย    
 (บาท/ไร่)   

ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์
ใบ 

582     291,000   660   290,340   
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ปุ๋ย 15-15-15 535    267,500   780   226,720   
ไม่ใส่ปุ๋ยเคมี 570   285,000 -   285,000 
 ราคาขายปัญจขันธ์อบแห้ง 500 บาท/กก. 

ราคาปุ๋ย  46-0-0   24 กก. ๆ ละ 13.20 บาท 317 บาท 
    18-46-0 4 กก. ๆ ละ 22.60 บาท 91  บาท 

                             0-0-60 14 กก. ๆ ละ 18 บาท 252 บาท 
 รวม 660 บาท 

ปุ๋ย 15-15-15 50 กก.ๆ ละ 15.60 บาท  780 บาท 
 

สรุปผลการทดลองและค าแนะน า 
1. ปริมาณธาตุอาหารหลักท่ีพบในต้นปัญจขันธ์พันธุ์เชียงราย 01 ไนโตรเจน (N) 4.89 % ฟอสฟอรัส (P)   

0.477 % และโพแทสเซียม (K) 3.65 % 
2. สัดส่วนความต้องการปริมาณธาตุอาหารของปัญจขันธ์ในการสร้างผลผลิต 2 ตัน/ไร่ เท่ากับ 22, 4.6 

และ 19.2 กก.N P2O5 และ K2O ต่อไร่ หรือสัดส่วนของ N:P2O5:K2O เท่ากับ 5:1:4 
3. การใส่ปุ๋ยเคมีตามอัตราประเมินจากค่าวิเคราะห์คือปุ๋ย 46-0-0 24 กก. 18-46-0 4 กก. และ 0-0-60 

14 กก./ไร่ แบ่งใส่ 4 ครั้ง/ปี ต่อการเก็บเก่ียว 2 รุ่นในการปลูก 1 ครั้ง เมื่ออายุ 1, 2 เดือนหลังปลูก 
และหลังเก็บเกี่ยวรุ่นที่ 1 ปัญจขันธ์มีผลผลิตสูงสุดให้น้ าหนักสดในรุ่นที่ 1 และ 2 เท่ากับ 3,776 และ 
2,909 กก./ไร่ และน้ าหนักหลังอบแห้ง 295 และ 287 กก./ไร่   

4. ค่าวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในปัญจขันธ์นักวิชาการสามารถน าค่าไปประยุกต์ใช้กับระบบการปลูก
ปัญจขันธ์ในรูปแบบอ่ืนๆ ได้ ได้แก่ การปลูกพืชโดยใช้วัสดุอื่นทดแทนดิน หรือระบบแอโรโพนิกส์ 

 
เอกสารอ้างอิง 

นฤมล  มงคลชัยภักดิ์,  ธิดารัตน์  บุญรอด   ปภาวดี  สุฉันทบุตร  สมจิตร์  เนียมสกุล  ปราณี  ชวลิตธ ารง  
       กัลยา อนุลักขณาปกรณ์ และบุษราวรรณ  ศรีวรรธนะ. 2552. การศึกษาปัญจขันธ์จากเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยง. 
       ในวารสารการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2552.  
       หน้า 32-38. 
ศศิธร วรปิติรังสี วินัย เจริญกูล นันทรัตน์ ศุภก าเนิด สมพงษ์ ภู่พวง และพะเนิน ฉลูรัตน์. 2537. อิทธิพลของปุ๋ย  
      NPK ระดับต่างๆ ต่อผลผลิตมันฝรั่ง. รายงานผลงานวจิัยประจ าปี 2537 (เรื่องเต็ม).ศูนย์วิจัยพืชสวน 
      เชียงราย สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. หน้า 45-51. 
ศศิธร วรปิติรังสี วีระ วรปิติรังสี  ปฏิพัทธ์ ใจปิน สนอง จรินทร อาทิตยา พงษ์ชัยสิทธิ์ สิริพร มะเจี่ยว และ       
      ลัดดาวลัย์ อินทร์สังข์. 2556. ศึกษาการใช้ปุ๋ยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและขนาดหัวขิง. รายงานผลงานวิจัยประจ าปี  
      2556 (เรื่องเต็ม).ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ 
      สหกรณ์. หน้า 150-157. 
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สนอง  จรินทร  ทัศนีย์  ดวงแย้ม  มานพ  หาญเทวี  ไว อินต๊ะแก้ว  สมพงษ์  คูตระกูล และวิวัฒน์  ภานุอ าไพ.  
      2556.  การเปรียบเทียบสารละลายธาตุอาหารที่เหมาะสมส าหรับการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่ง Go ในระบบ 
      แอโรโปนิก. รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด ปี 2556. ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย สถาบันวิจัย 
      พืชสวน  กรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. หน้า158-170. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 ต้นกล้าพันธุ์ลูกผสมเชียงราย 01 อายุ 45 วัน (ก)  หลังปลูก 1 วัน (ข) สภาพแปลงปลูกภายใน 
          โรงเรือนชั่วคราว (ค) และภายนอกโรงเรือน (ง) 
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ปุ๋ยค่าวิเคราะห์ 

ปุ๋ย15-15-15 

 ไม่ใส่ปุ๋ยเคมี 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่2 ต้นและใบปัญจขันธ์พันธุ์ลูกผสมเชียงราย 01 อายุ 105 วัน เมื่อได้รับปุ๋ยค่าวิเคราะห์    
            ปุ๋ย 15-15-15 และไม่ใส่ปุ๋ยเคมี 


