
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองที่สิ้นสุด ปีงบประมาณ 2560 

------------------------ 

1. ชุดโครงการวิจัย วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชอินทรีย์ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง 

2. โครงการวิจัย วิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบการปลูกพืชตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่จังหวัด 

ศรีสะเกษ 

    กิจกรรม - 

3. การทดลอง การจัดการดินปุ๋ยเพ่ือการผลิตหน่อไม้ฝรั่งอินทรีย์ในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ 

                   Soil management for organic asparagus production in  Si sa ket 
province 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

    หัวหน้าการทดลอง  นางสาวอัญชลี  โพธิ์ตั้งธรรม ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

    ผู้ร่วมงาน            นางสาวสุนทรี มีเพ็ชร์         ศูนยพั์ฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ   

                  นายสมชาย เชือ้จีน            ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

               นางนวลจันทร์ ศรีสมบัติ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์    

5. บทคัดย่อ     

 การจัดการดินปุ๋ยเพ่ือการผลิตหน่อไม้ฝรั่งอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการปรับปรุงบ ารุงดินในการผลิตหน่อไม้ฝรั่งที่เหมาะสมกับพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ 

ด าเนินการทดสอบในปี 2558-2560 ณ อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ท าการทดสอบเปรียบเทียบวิธีเกษตรกร

ทีผ่ลิตแบบอินทรีย์ กับวิธีทดสอบโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตามค่าวิเคราะห์ดินเทียบจากค าแนะน าการใช้ปุ๋ยกับพืช

เศรษฐกิจของกรมวิชาการเกษตร โดยได้ท าการปรับปรุงดินก่อนปลูกด้วยการหว่านปอเทืองแล้วท าการไถกลบ

เป็นปุ๋ยพืชสด พบว่า ความยาวหน่อเฉลี่ยในกรรมวิธีเกษตรกร 26.95 เซนติเมตร และในกรรมวิธีทดสอบ 

28.34 เซนติเมตร ในส่วนของเส้นผ่าศูนย์กลางหน่อเฉลี่ยในกรรมวิธีเกษตรกร 0.84 เซนติเมตร และในกรรมวิธี

ทดสอบ 0.85 เซนติเมตรตามล าดับ ซึ่งเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามความต้องการของตลาด ทั้งนี้

ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์เฉลี่ยในกรรมวิธีเกษตรกร 1,099 กิโลกรัมต่อไร่ และในกรรมวิธีทดสอบ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 1,866 

กิโลกรัมต่อไร่  

  

Abstract 

 Soil management for organic asparagus production in Si sa ket province. The 
objective is to research and develop soil improvement technology for the production of 



asparagus suitable for the area of Si sa ket Province. A comparative test of organic farmers. 
The method of using organic fertilizer based on soil analysis was based on the 
recommendation of the Department of Agriculture The soil was pre-planted by sowing and 
then harvested as fresh manure. The average shoot length was 26.95 cm in the farmer and 
28.34 cm in the test. The shoot diameter was 0.84 cm in the farmer and 0.85 cm in the test. 
Diameter is standard in the market demand. The average organic fertilizer was 1,099 
kilograms per rai in the farmer. And in the test use organic fertilizer 1,866 kg per rai. 
 

6. ค าน า  

หน่อไม้ฝรั่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่ท ารายได้ให้กับประเทศไทยเพ่ิมขึ้นทุกปีโดยในปี 2553 ประเทศไทย

ส่งออกมีมูลค่า 431.681 ล้านบาทและ 487.222 ล้านบาทในปี 2554  (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2554)

ตลาดที่ส าคัญได้แก่ ญี่ปุ่น ไต้หวัน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  และออสเตรเลีย  โดยประเทศญี่ปุ่นถือเป็นประเทศที่

มีการน าเข้า หน่อไม้ฝรั่งจากประเทศไทยมากที่สุด(ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยความร่วมมือ

ของกรมศุลกากร.2555)ในจังหวัดศรีสะเกษก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่เริ่มมีภาคเอกชนเข้ามาส่งเสริมและสนับสนุน

ให้เกษตรกรที่มีพ้ืนที่ท าการเกษตรขนาดเล็กปลูกหน่อไม้ฝรั่งในหลายอ าเภอ เช่น อ าเภอขุขันธ์ อ าเภอราษีไศล 

อ าเภอขุนหาญ เป็นต้น ซึ่งปัญหาหลักของเกษตรกรผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ  คือ ผลผลิตที่

ไม่ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด ผลผลิตตกต่ าลง ปัญหาดังกล่าวเนื่องจากสภาพดินเสื่อมโทรมและการ

ขาดการจัดการดินที่ดีดังนั้นเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องด าเนินการทดสอบและพัฒนาการผลิต

หน่อไม้ฝรั่งตามระบบอินทรีย์ เพ่ือให้สามารถเพ่ิมคุณภาพผลผลิตให้สูงขึ้นและก่อให้เกิดระบบการผลิตที่มั่นคงและ

ยั่งยืนต่อไป 

เกษตรกรจ านวนมากยังขาดความเข้าใจในการผลิตระบบเกษตรอินทรีย์ที่ถูกต้อง การบริหารจัดการ

ทรัพยากรที่ดีถูกต้องเหมาะสม ขาดความรู้ในด้านมาตรฐานการผลิต ระบบสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ดังนั้น

จึงมีความจ าเป็นต้องมีการวิจัยและพัฒนารูปแบบและระบบการผลิตพืชอินทรีย์ที่เหมาะสม   ทั้งด้านการเลือก

ชนิดพืช การปลูกพืชร่วม การปลูกแซม ระบบการปลูกพืช  เทคโนโลยีการปรับปรุงบ ารุงดิน การอารักขาพืช 

เพ่ือให้ได้ระบบการผลิตพืชอินทรีย์ที่ดีและเหมาะสมกับพ้ืนที่ให้ได้ผลผลิตและมีคุณภาพตรงตามความต้องการของ

ตลาด ซึ่งการผลิตพืชอินทรีย์ใช้แนวทางการปรับใช้ปัจจัยการผลิตที่หลีกเลี่ยงการใช้ปัจจัยการผลิตเคมี   เพ่ือให้ได้

ผลผลิตที่ปลอดภัยสารพิษตกค้างปลอดภัยต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ตลอดจนเป็นทางเลือกให้กับผู้ผลิต และผู้บริโภค 

7. วิธีด าเนินการ                          

-อุปกรณ์  พันธุ์หน่อไม้ฝรั่ง Brock's Improved 



    ปุ๋ยอินทรีย์ 

    เชื้อไตรโคเดอร์มา   

 
-วิธีการ   

ด าเนินการทดลองในแปลงเกษตรกร จ านวน 10 ราย แต่ละราย ประกอบด้วย 2 กรรมวิธีๆละ 2 ซ้ า

ขนาดแปลงย่อย 200 ตารางเมตร   

กรรมวิธีที่ 1 การผลิตหน่อไม้ฝรั่งตามเทคโนโลยีแนะน า และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

กรรมวิธีที่ 2 การผลิตหน่อไม้ฝรั่งโดยวิธีเกษตรกร 

    - กรรมวิธีการทดลอง 

กิจกรรม กรรมวิธีที่ 1 (วิธีทดสอบ) กรรมวิธี 2 (วิธีเกษตรกร) 

1.การเตรียมดิน -หว่านปุ๋ยพืชสด ไถกลบเมื่อออกดอกเต็มที่ท้ิงไว้อย่างน้อย 15 วัน วิเคราะห์คุณสมบัติดิน 

-ไถพรวนทิ้งไว้ให้วัชพืชขึ้น ไถพรวน 1-2 ครั้ง 

-เตรียมแปลง 50 เซนติเมตร ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 50%ของค าแนะน า พรวนคลุกเคล้าให้เข้ากับ

ดิน 

2.วิธีการปลูก -เพาะกล้าในถุงพลาสติกสีด าขนาด 4x6 นิ้วในดินผสมปลูกคลุก 

-แปลงกล้าควรรดน้ าให้ชุ่มทุกวัน 

-ย้ายต้นกล้าที่มีอายุ หรือ 2-4 เดือน น าไปปลูกหลุมละ 1 ต้น 

-ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ระยะระหว่างแถว 150 เซนติเมตร 2 แถว/แปลง ระยะระหว่างหลุม 40 

เซนติเมตร ขุดหลุมลึก 15 เซนติเมตรปลูก 1 ต้น/หลุมใช้วิธีเกษตรกร 

3.การปรับปรุง

บ ารุงดิน 

-ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ตามสมดุลธาตุอาหารของดินและ

พืชหลังไถกลบปุ๋ยพืชสด เตรียมดินก่อนปลูกใน

แปลงปลูกแล้วพรวนดินกลบ 

-ช่วงพักต้น ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ตามสมดุลธาตุอาหาร

ของดินและพืช 

-ใส่ปุ๋ยอินทรีย์รองก้นหลุมๆละ2ก า 

-หลังย้ายต้นกล้าลงแปลงใส่ปุ๋ย

อินทรีย์ อัตรา 300 กิโลกรัม/ไร่ ทุก 

30 วัน 

-ช่วงพักต้นใส่ปุ๋ยอินทรีย์ อัตรา 200 

กิโลกรัม/ไร่ ทุก 30 วัน ช่วงเก็บเกี่ยว

ใส่ทุก 15 วัน 

4.การให้น้ า ใช้สายยาง/สปริงเกอร์/ระบบน้ าหยด 

5.การป้องกัน

ก าจัดโรค และ

-ใช้สารชีวินทรีย์ ตามค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร 

-โรครากเน่า โคนเน่า แอนแทรคโนสใช้เชื้อไตรโคเดอร์มาสดอัตรา 1 กิโลกรัม กรัม/น้ า 



ศัตรูพืช 200 ลิตร ฉีดพ่นหรือให้พร้อมกับการให้น้ าสัปดาห์ละ 2 ครั้งในตอนเย็น 

-หนอนกระทู้ผักใช้ขวดดักแมลงด้วยกากน้ าตาลและใช้วิธีกล 

 

การบันทึกข้อมูล 

ข้อมูลดิน และปุ๋ย : วิเคราะห์คุณสมบัติ และความอุดมสมบูรณ์ของดินก่อนและหลังปลูกพืช  

 - เก็บตัวอย่างดินวิเคราะห์หาปริมาณอินทรียวัตถุ  (% OM) ปริมาณไนโตรเจน (% N) ฟอสฟอรัส 

(P2O5) ที่เป็นประโยชน์ โพแทสเซียม (K2O) ที่แลกเปลี่ยนได้ ธาตุอาหารรอง ได้แก่ Ca Mg S และค่าความ

ต้องการปูน (LR)  

- วิเคราะห์สมบัติทางด้านฟิสิกส์และเคมีอ่ืนประกอบ เช่น เนื้อดิน bulk density ปฏิกิริยากรด-ด่าง 

(pH), ค่าการน าไฟฟ้า (EC) และโลหะหนักในดิน เช่น แคคเมียม (Cd) สังกะสี (Zn) ปรอท ( Hg) และ ตะกั่ว 

(Pb) 

 - วิเคราะห์คุณสมบัติปุ๋ยอินทรีย์  ได้แก่ ปริมาณความชื้น อินทรียวัตถุ  ปฏิกิริยากรด-ด่าง (pH) 

อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N) ค่าการน าไฟฟ้า (EC) ธาตุอาหารหลัก การย่อยสลายที่สมบูรณ์ 

จุลินทรีย์ปนเปื้อน และโลหะหนัก 

ข้อมูลพืช : 

 - ด้านการเกษตร เช่น ผลผลิต  การเจริญเติบโต คุณภาพ รูปลักษณ์  

 - โรคแมลงศัตรูพืช  สัตว์-แมลงที่มีประโยชน์ ในพ้ืนที่แปลงทดลอง 

 - สารพิษตกค้างในผลผลิต 

 - จุลินทรีย์ปนเปื้อนในผลผลิต 

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 

 - อุณหภูมิ  ปริมาณและการกระจายตัวของฝน 

ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ 

 - ต้นทุนการผลิตและรายได้ 

 - การปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรม พร้อมปัญหาอุปสรรค 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล  

o คุณสมบัติของดิน ก่อน-หลัง การปลูกพืช โดยใช้วิธีการตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของ
กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบปัจจัยการผลิต ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 4 

- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) วิเคราะห์โดยใช้วิธี ดิน:น้ า (1:1) 



- Lime Requirement (LR) วิเคราะห์โดยใช้วิธี Woodruff’s method 

- Electrical Conductivity (EC) วิเคราะห์โดยใช้วิธี ดิน:น้ า (1:5) 

- Organic matter (OM %) วิเคราะห์โดยใช้วิธี Walkley-Black method 

- N (%) ค านวณจากเปอร์เซ็นต์อินทรียวัตถุโดยอาศัยหลักการที่อินทรียวัตถุมีปริมาณ
ไนโตรเจนเท่ากับ 5% 

- Avai.P วิเคราะห์โดยใช้วิธ ีBray II 

- Exch.K Ca และ Mg วิเคราะห์โดยใช้วิธ ีIN Am.Acetate pH 7 extraction 
o คุณสมบัติปุ๋ยอินทรีย์  ได้แก่ ความชื้น (%) ที่  75 OC 20 ชม. ความเป็นกรด -ด่าง (pH) 

ไนโตรเจนทั้งหมด (%) ฟอสเฟตทั้งหมด (%) โพแทชทั้งหมด (%) ค่าการน าไฟฟ้า (EC; dS/m) 
ปริมาณอินทรียวัตถุ (%)  และ C/N Ratio  

o ด้านการเกษตร ได้แก่ ประเมินผลผลิตโดยเก็บเก่ียวทั้งแปลง ประเมินการเกิดโรค สารพิษ
ตกค้างและจุลินทรีย์ปนเปื้อนในผลผลิต 
 - วิเคราะห์ต้นทุน รายได้ และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 

 -วิเคราะห์หาค่าอัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุน  BCR (Benefit and Cost ratio) 

  สูตรการหา  
B/C ratio     =   Benefit 
                         Cost 

(B/C > 1   คุ้มค่าการลงทุน   ,   B/C = 1   เท่าทุน   ,   B/C < 1   ไม่คุ้มทุน ขาดทุน) 

 - วิเคราะห์ Yield  GAP Analysis และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้ paired T-

test 

       -  ประเมินการยอมรับของเกษตรกร 

 -ระยะเวลาที่ด าเนินการ  ปีที่เริ่มต้น 2558 ปีที่สิ้นสุด 2560  

       สถานที่ท าการทดลอง แปลงเกษตรกร อ าเออขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ผลการทดลองปี 2558 ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีดินก่อนปลูกของแปลงทดสอบ กลุ่ม

เกษตรกรผู้ผลิตพืชอินทรีย์ ต.โสน อ.ขุขันธ์  จ.ศรีสะเกษ พบว่า ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า(ตารางท่ี 1) 

การด าเนินการในปีแรก กิจกรรมที่ส าคัญคือการศึกษาวิเคราะห์พ้ืนที่ ประชุม เสวนาเกษตรกร 

คัดเลือกเกษตรกรร่วมโครงการ ซักซ้อมความเข้าใจ เตรียมก าหนดแผนการด าเนินงาน และวางแผนร่วมกับ

เกษตรกร จัดเตรียมวัสดุในการทดลองผลการวิเคราะห์คุณสมบัติดินเกษตรกรร่วมโครงการส่วนใหญ่พบว่า ดินมี

ความอุดมสมบูรณ์ต่ า ขาดความสมดุลของธาตุอาหาร จึงต้องมีการปรับปรุงบ ารุงดินให้มีความสมบูรณ์โดยให้



ความส าคัญในการใช้พืชปุ๋ยสด ด้วยการหว่านปอเทือง เพ่ือเป็นพืชปุ๋ยสด เพ่ือปรับปรุงดินให้มีความสมบูรณ์ 

และเตรียมกล้าหน่อไม้ฝรั่ง เพ่ือด าเนินการทดลองปลูกหน่อไม้ฝรั่งตามกรรมวิธีที่ก าหนดต่อไป 

ตารางที่  1 แสดงรายชื่อ ที่อยู่ และพิกัดแปลงของเกษตรกรที่ร่วมทดสอบของจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2558 

เกษตรกร ที่อยู่ 
พิกัดแปลง 

x y 
นายสังคม  น้อยสงวน ม.5 ต.หนองค้า อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 0406119 1624454 
นางจตุพร  พงษ์วัน ม.12 ต.โสน  อ.ขุขันธ์  จ.ศรีสะเกษ 0406068 1617643 
นายยุทธนา บุญพิค า ม.22 ต.โสน  อ.ขุขันธ์  จ.ศรีสะเกษ 0406515 1621202 
นางสุพิน  จินดาวงษ์ ม.20 ต.โสน  อ.ขุขันธ์  จ.ศรีสะเกษ 0406166 1622320 
นายสมปอง  บุตรวงศ์ ม.20 ต.โสน  อ.ขุขันธ์  จ.ศรีสะเกษ 0404590 1620794 
นางบุญมี  สดใส ม.20 ต.โสน  อ.ขุขันธ์  จ.ศรีสะเกษ 0405307 1621244 
นางมณฑา  อัจนา ม.20 ต.โสน  อ.ขุขันธ์  จ.ศรีสะเกษ 0404257 1620528 
นางสาวปรียา ภุมม์จิตร ม.20 ต.โสน  อ.ขุขันธ์  จ.ศรีสะเกษ 0405829 1622632 
นายสุวิทย์   โพธิ์ไพร ม.16 ต.โสน  อ.ขุขันธ์  จ.ศรีสะเกษ 0404146 1617944 
นางเตือนใจ สุวันที ม.20 ต.โสน  อ.ขุขันธ์  จ.ศรีสะเกษ 0406162 1621891 

 

หลังจากท าการปรับปรุงด้วยปุ๋ยพืชสด ผลวิเคราะห์สมบัติดิน(ตารางที่ 2) น าผลที่ได้น ามาค านวณเพ่ือ
หาปริมาณการใช้ปุ๋ยในกรรมวิธีทดสอบ ตามค าแนะน าการใช้ปุ๋ยกับพืชเศรษฐกิจ(ตารางที่ 3) 
 

ตารางที่  2 สมบัติดินก่อนทดสอบและหลังไถกลบปอเทืองการจัดการดินปุ๋ยเพ่ือการผลิตหน่อไม้ฝรั่งอินทรีย์ใน
พ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษปี 2558 

เกษตรกร 
pH % OM Avai.P (mg/kg) Exch.K (mg/kg) EC 

ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง 

สังคม 6.08 6.63 0.50 0.53 24.64 17.52 38.17 52.09 0.0493 0.0455 

จตุพร 5.03 5.50 0.83 0.54 2.88 2.83 14.38 30.77 0.0377 0.0297 

ยุทธนา 5.36 6.79 0.70 0.62 2.02 1.75 22.15 33.34 0.0208 0.0580 

สุพิน 5.54 7.04 0.96 1.53 2.97 52.86 20.61 365.39 0.013 0.0732 

สมปอง 7.07 7.57 0.79 0.70 84.95 67.25 124.57 148.92 0.109 0.1396 

บุญม ี 5.36 - 0.72 - 19.55 - 40.59 - 0.0545 - 

มณฑา 6.31 7.10 0.99 0.59 35.32 29.66 51.76 78.99 0.0488 0.0539 

ปรียา 5.45 6.03 0.66 0.74 4.07 5.09 16.78 21.60 0.0171 0.0231 

สุวทิย ์ 5.54 5.37 0.96 0.56 2.97 4.52 20.61 39.07 0.013 0.0177 

เตือนใจ 5.79 5.75 0.6 0.55 8.81 9.85 70.2 77.74 0.0945 0.0752 



หมายเหตุ  บุญมี ยกเลิกท าการทดสอบ เปลี่ยนไปปลูกมันส าปะหลังแทน 

ตารางที่  3 ปริมาณปุ๋ยเคมีที่ต้องใช้ตามค่าวิเคราะห์ดินของหน่อไม้ฝรั่ง 
รายการวิเคราะห์ อัตราปุ๋ยที่ใส่ วิธีการใส่ปุ๋ย 

อินทรียวัตถุ(OM%)  1. ระยะย้ายกล้าปลูก 

<1.5 ปุ๋ย N 24 กก./ไร่ ครั้งแรก หลังจากย้ายกล้าปลูกแล้ว 

1.5-2.5 ปุ๋ย N 18 กก./ไร่ ประมาณ 7-10 วัน ใส่ ½ N+P+K  

>2.5 ปุ๋ย N 18 กก./ไร่ ครั้งทีส่อง ใส่ ½ N ที่เหลือหลังจากใส่ 

ฟอสฟอรัส (มก./กก.)  ครั้งแรกประมาณ 30 วันใส่สองข้างแถว 

<10 ปุ๋ย P2O5 12 กก./ไร่ แล้วพรวนดินกลบ 

10-20 ปุ๋ย P2O5 6 กก./ไร่ 2. ระยะพักต้น 

>20 ปุ๋ย P2O5 6 กก./ไร่ ครั้งแรก ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน 12 กก./ไร่ 

โพแทสเซียม (มก./กก.)  หลังจากตัดต้นแม่แล้ว 

<60 ปุ๋ย K2O 24 กก./ไร่ ครั้งที่สอง ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน 12 กก./ไร่ 

60-100 ปุ๋ย K2O 16 กก./ไร่ หลังจากส่ครั้งแรก 30 วัน 

>100 ปุ๋ย K2O 6 กก./ไร่  
 

ตารางที่  4 ความหนาแน่นรวมของดินและ % ความชื้นของดิน การจัดการดนิปุ๋ยเพื่อการผลิตหน่อไม้ฝรั่ง
อินทรีย์ในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษปี 2558 

เกษตรกร 
ความหนาแน่นรวมของดิน %  ความชื้นของดิน 

1- 15 ซม. 15-30 ซม. 1-15 ซม. 15-30 ซม. 

นายสังคม  น้อยสงวน 1.86 1.82 8.26 9.76 

นางจตุพร  พงษ์วัน 1.88 1.86 12.13 13.13 

นายยุทธนา บุญพิค า 2.07 2.01 5.82 6.54 

นางสุพิน  จินดาวงษ์ 1.77 1.74 13.93 19.11 

นายสมปอง  บุตรวงศ์ 1.84 1.95 11.80 10.95 

นางบุญมี  สดใส 1.86 1.83 4.27 7.13 

นางมณฑา  อัจนา 1.73 1.79 3.97 4.10 

นางสาวปรียา ภุมม์จิตร 1.82 1.80 2.82 3.10 

นายสุวิทย์   โพธิ์ไพร 1.70 1.70 2.49 2.71 



นางเตือนใจ สุวันที 1.82 1.88 11.52 11.63 

ผลการทดสอบปี 2559 เกษตรกรได้ท าการย้ายกล้าลงปลูกที่มีอายุ 4 เดือนในเดือนกรกฎาคม 2558 

แต่ปัญหาความแห้งแล้งในช่วงฤดูแล้ง จนแปลงเสียหายเหลือเกษตรกรร่วมโครงการเพียง 6 รายจาก 10 ราย

(ตารางที่ 5)  

ตารางที่  5 แสดงรายชื่อ ที่อยู่ และพิกัดแปลงของเกษตรกรที่ร่วมทดสอบของจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2559 

เกษตรกร ที่อยู่ 
พิกัดแปลง 

X Y 

นางจตุพร พงษ์วัน ม.12 ต.โสน  อ.ขุขันธ์  จ.ศรีสะเกษ 0402068 1617643 

นายสังคม น้อยสงวน ม.20 ต.โสน  อ.ขุขันธ์  จ.ศรีสะเกษ 0406119 1624454 
นางมลฑา  อัจนา ม.20 ต.โสน  อ.ขุขันธ์  จ.ศรีสะเกษ 0404257 1620528 
นายยุทธนา บุญพิค า ม.22 ต.โสน  อ.ขุขันธ์  จ.ศรีสะเกษ 0406515 1621202 
นายสุวิทย์   โพธิ์ไพร ม.16 ต.โสน  อ.ขุขันธ์  จ.ศรีสะเกษ 0404146 1617944 
นางเตือนใจ สุวันที ม.20 ต.โสน  อ.ขุขันธ์  จ.ศรีสะเกษ 0406162 1621891 

จากการวิเคราะห์สมบัติดินก่อนปลูก พบว่ามีส่วนใหญ่ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ทั้งนี้ก่อนท าการปลูก

หน่อไม้ฝรั่งได้ท าการหว่านปอเทืองแล้วไถกลบเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสดในการปรับปรุงบ ารุงดิน 

ตารางที่  6 สมบัตดิินหลังไถกลบปอเทืองในแปลงเกษตรกร จ านวน 6 ราย จ.ศรีสะเกษ ปี 2559 

เกษตรกร 
pH OM Avai.P Exch.K EC 

 
(%) (mg/kg) (mg/kg) (mS/cm) 

นางจตุพร พงษ์วัน 5.03 0.83 2.88 14.38 0.0377 
นายสังคม น้อยสงวน 6.08 0.50 24.64 38.17 0.0493 
นางมลฑา  อัจนา 6.31 0.99 35.32 51.76 0.0488 
นายยุทธนา บุญพิค า 6.79 0.62 1.75 33.34 0.0580 
นายสุวิทย์   โพธิ์ไพร 5.37 0.56 4.52 39.07 0.0177 
นางเตือนใจ สุวันที 5.75 0.55 9.85 77.74 0.0752 

ในการท าการทดสอบมี 2 กรรมวิธี คือ กรรมวิธีเกษตรกร โดยใช้ปุ๋ยหมักที่เกษตรกรหมักใช้เอง 

เปรียบเทียบกับกรรมวิธีทดสอบ คือ ใช้ปุ๋ยตามค าแนะน าการใช้ปุ๋ยกับพืชเศรษฐกิจ(ตารางที่ 3) โดยได้น าปุ๋ยที่

ใช้ในการทดสอบ น าไปวิเคราะห์ (ตารางที่ 7)  

ตารางที่  7 ผลวิเคราะห์ธาตุอาหารในปุ๋ยหมักที่ใช้ในการทดสอบ 

เกษตรกร 
pH N P K อินทรียวัตถุ C/N 

 
(%) (%) (%) (%) Ratio 



นางจตุพร พงษ์วัน 8.29 0.6 1.1 1.0 14.84 14/1 

นายสังคม น้อยสงวน 8.13 0.9 0.8 2.7 21.86 14/1 

นางมลฑา  อัจนา 8.23 2.1 0.9 1.1 19.80 5/1 

นายยุทธนา บุญพิค า 8.15 0.8 0.5 0.8 17.41 12/1 

นายสุวิทย์   โพธิ์ไพร 8.35 0.6 0.8 0.8 16.77 16/1 

นางเตือนใจ สุวันที 8.01 0.8 1.3 1.0 19.49 14/1 

ปุ๋ยหมักเติมอากาศของศวพ.มหาสารคาม 7.73 1.4 1.5 2.3 19.29 13/1 

ปุ๋ยหมักเติมอากาศของ ศพก.ภูสิงห์ 8.53 1.7 2.1 1.9 39.06 13/1 

ผลการทดสอบในปี 2560 ได้ท าการเริ่มท าตามแผนที่วางไว้ โดยจะท าการเก็บเก่ียวจ านวน 45 วันและ

ท าการพักต้นจ านวน 30 วันโดยใส่ปุ๋ยทุก 30 วันทั้งระยะเก็บเกี่ยวและระยะพักต้น  ท าการเก็บข้อมูล

องค์ประกอบผลผลิต ความยาวหน่อเฉลี่ยในกรรมวิธีเกษตรกร 26.95 เซนติเมตร และในกรรมวิธีทดสอบ 

28.34 เซนติเมตร พบว่าจากการสุ่มตัวอย่างผลผลิตหน่อไม้ฝรั่งที่มีความยาวหน่อในกรรมวิธีเกษตรกรผ่าน

เกณฑ์มาตรฐานคิดเป็นร้อยละ 23  และในกรรมวิธีทดสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานคิดเป็นร้อยละ 11   ในส่วนของ

เส้นผ่าศูนย์กลางหน่อเฉลี่ยในกรรมวิธีเกษตรกร 0.84 เซนติเมตร และในกรรมวิธีทดสอบ 0.85 เซนติเมตร

ตามล าดับ ทั้งนี้จากสุ่มผลผลิตในกรรมวิธีเกษตรกร และกรรมวิธีทดสอบ พบว่าผลผลิตมีเส้นผ่าศูนย์กลางหน่อ

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (กรมวิชาการเกษตร, 2555) คิดเป็นร้อยละ 43 และ 37 ตามล าดับ ทั้งนี้เก็บข้อมูลได้เพียง 

3 รายอีก 3 รายมีปัญหาเรื่องการก าจัดวัชพืช ท าให้ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ 

ตารางที่  8 ปริมาณปุ๋ยที่ใส่ในแต่ละรายในแต่ละกรรมวิธี ปี 2560 

เกษตรกร 
ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ (กิโลกรัม/ไร่) 

วิธีเกษตรกร วิธีทดสอบ 

นางจตุพร พงษ์วัน 1,019 1,865 

นายสังคม น้อยสงวน 1,251 1,867 

นางมลฑา  อัจนา 1,026 1,865 

เฉลี่ย 1,099 1,866 

 

ตารางที่  9 องค์ประกอบผลผลิตของหน่อไม้ฝรั่ง 

เกษตรกร 
ความยาวหน่อเฉลี่ย(ซม.) เส้นผ่าศูนย์กลางหน่อเฉลี่ย(ซม.) 

วิธีเกษตรกร วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร วิธีทดสอบ 



นางจตุพร พงษ์วัน 26.60 26.72 0.75 0.64 

นายสังคม น้อยสงวน 28.81 30.75 0.86 0.98 

นางมลฑา อัจนา 26.10 27.55 0.95 0.94 

เฉลี่ย 26.95 28.34 0.84 0.85 

ค่ามาตรฐาน 20 - 25 >0.8 

 
ตารางที่  10 ค่าเฉลี่ยผลผลิต ต้นทุน รายได้ ผลตอบแทน ค่า BCR จากการทดสอบ ปี 2560 

ผลผลิตและข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ วิธีเกษตรกร วิธีทดสอบ 

ผลผลิตสด (กิโลกรัม/ไร่/เดือน) 78.53 59.62 

ต้นทุน (บาท/ไร่) 8,790 11,637 

ราคาขาย(บาท/กิโลกรัม) 100 100 

รายได้ (บาท/ไร่) 

ผลตอบแทน (บาท/ไร่/เดือน) 

BCR 

7,853 

937 

1.12 

5,962 

-5,675 

1.95 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

 การผลิตหน่อไม้ฝรั่งอินทรีย์ทั้ง 2 กรรมวิธีสามารถให้คุณภาพเส้นผ่าศูนย์กลางหน่อได้ตามค่ามาตรฐานคือ  

มากกว่า 0.8 เซนติเมตร การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ก็สามารถท าให้สามารถผลิตหน่อไม้ฝรั่งได้คุณภาพ ทั้งนี้

หน่อไม้ฝรั่งเป็นพืชที่มีอายุเก็บเกี่ยวนาน ผลตอบแทนที่แสดง คือ ผลตอบแทนต่อไร่ต่อเดือน ซึ่งปัจจัยหลักจาก

การท าการทดสอบ ท าให้ทราบว่าการจัดการวัชพืชและน้ ามีผลต่อผลผลิต  

จากการสอบถามปัญหาจากเกษตรกรผู้เข้าร่วมการทดสอบ พบว่า ปัญหาเรื่องการก าจัดวัชพืชเป็น
ปัญหาส าคัญในการผลิตหน่อไม้ฝรั่ง รองลงมา คือ การจัดการน้ า ตามล าดับ ในอนาคตควรวิจัยและพัฒนาการ
จัดการวัชพืชในแปลงหน่อไม้ฝรั่งอินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพ  ช่วยให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้นและได้คุณภาพตรงกับ
ความต้องการของตลาด 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 เกษตรกรผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งอินทรีย์  และนักวิจัยเพื่อน าไปต่อยอดในการวิจัยขั้นต่อไป 

11. ค าขอบคุณ 

 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ เกษตรกรที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมทดสอบ บุคลากร ศูนย์พัฒนาการ

เกษตรภูสิงห์  อันเนื่องมาจากพระราชด าริ รวมทั้งนักวิจัยอาวุโส ที่ ได้ให้ค าปรึกษา ความรู้ และความ

อนุเคราะห์ต่างๆ ในงานทดสอบนี้เป็นอย่างดียิ่ง 
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13. อาคผนวก 
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