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บทคัดย่อ 

ท้าการศึกษาผลของการใช้สารเร่งการเจริญเติบโตต่อผลผลิตและคุณภาพอ้อย เพ่ือเป็นแนวทางให้
ค้าแนะน้าเกษตรกร  ณ แปลงทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาขอนแก่น อ. เมือง จ. ขอนแก่น  ระหว่างเดือน
พฤศจิกายน 2556 ถึงธันวาคม 2557  ในอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3  วางแผนการทดลอง แบบ Randomized 
Complete Block Design มี 4 ซ ้า 6 กรรมวิธีทดลอง ได้แก่  1)  ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  2)  ใส่ปุ๋ยตาม
เกษตรกรนิยม  3) ใส่ปุ๋ยตามเกษตรกรนิยมและพ่นสารไคโตซาน  4)  ใส่ปุ๋ยตามเกษตรกรนิยมและพ่นน ้าส้ม
ควัน 5)  ใส่ปุ๋ยตามเกษตรกรนิยมและพ่นยูเรีย   6) ใส่ปุ๋ยตามเกษตรกรนิยมและพ่นน ้า  โดยผสมสารตาม
กรรมวิธีทดลองอัตรา 20 ซีซี (กรัม ส้าหรับยูเรีย)/น ้า 20 ลิตร  พ่นสารเร่งการเจริญเติบโตตามวิธีทดลองทุก 
10 วันหลังอ้อยงอกจนอายุ 2 เดือน อัตรา 80 ลิตรต่อไร่ ขนาดแปลงย่อย 7.8 x 8.0 เมตร  พื นที่เก็บเก่ียว 5.2 
x 6.0 เมตร  พบว่าการทดลองครั งนี  ยืนยันผลการทดลองในปี 2555 – 56 คือ การพ่นสารเร่งการเจริญเติบโต
ไม่มีผลกระทบต่อ ผลผลิตและลักษณะที่ท้าการศึกษาของอ้อย โดยมีผลผลิตเฉลี่ย 12 - 15 ตัน/ไร่ ถึงแม้การ
ใส่ปุ๋ยตามเกษตรกรนิยมและพ่นสารเร่งการเจริญเติบโต มีต้นทุนต่้ากว่าการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน แต่สูง
กว่าการใส่ปุ๋ยตามเกษตรกรนิยมโดยไม่พ่นสารใดๆ โดยเฉพาะค่าพ่นสารฯ จ้านวน 6 ครั ง (600 – 900 บาท/
ไร่) 

 
ค าน า 

อ้อยเป็นพืชที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจพืชหนึ่งของไทย  พื นที่เพาะปลูกทั งประเทศมีประมาณปีละ 
6-7 ล้านไร่  ส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณร้อยละ 54 รองลงมาคือภาคกลาง (รวมภาค
ตะวันออกและภาคะวันตก) ประมาณร้อยละ 32 และภาคเหนือประมาณร้อยละ 14  ผลผลิตส่วนใหญ่ใช้ใน
อุตสาหกรรมน ้าตาล  โดยประเทศไทยส่งออกน ้าตาลมากเป็นอันดับ 2 รองจากประเทศบราซิล  นอกจากนั น
อ้อยยังใช้ในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ รวมถึงเอทานอล  อย่างไรก็ตาม การผลิตอ้อยของไทยยังประสบปัญหาส้าคัญ
คือ ผลผลิตต่้า (10 ตัน/ไร่) แปรปรวน และต้นทุนการผลิตสูง  เนื่องจากพื นที่ปลูกส่วนใหญ่ 90 เปอร์เซ็นต์ 



เป็นพื นที่อาศัยน ้าฝน มีการเสื่อมโทรมของดินที่ใช้เพาะปลูกมานาน และขาดการบ้ารุงรักษาที่ถูกต้อง  ปัจจุบัน
มีการศึกษาและให้ค้าแนะน้าในการเพิ่มผลผลิตอ้อย และลดต้นทุนการผลิต เช่น โดยการใส่ปุ๋ยตามค่า 
------------------------- 
1 ส้านักผู้เชี่ยวชาญ 
2 ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น 
3. ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง 
4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรขอนแก่น 

วิเคราะห์ดิน  การเพ่ิมปุ๋ยไนโตรเจน การใช้ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยอินทรีย์ รวมถึงการให้น ้า  นอกจากนั นเกษตรกรยังมี
การใช้และ/หรือมีการโฆษณาให้ใช้ปุ๋ยหรือสารเร่งการเจริญเติบโต โดยเฉพาะการพ่นทางใบ  และใน
ต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น จีน โปแลนด์ และเกาหลีใต้ มีการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโต ในการเพ่ิมการ
เจริญเติบโตและผลผลิตพืชมานาน (Modal et. al., 2012)  ปัจจุบันมีผลงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าการพ่นสาร
ที่ให้ธาตุอาหารหรือสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชทางใบ ช่วยเร่งการเจริญเติบโตและผลผลิตพืชหลายชนิด 
เช่น สารไคโตซานในข้าว ถั่วเหลือง ข้าวโพด และ กระเจี๊ยบเขียว (Khan et. al. 2002; Chibu et.al., 2002 
และ Modal et. al., 2012)  และน ้าส้มควันไม้ในข้าว (ชญานิชฐ์และคณะ 2547; ศศิวรรณ และคณะ, 2550; 
Hok et.al., 2009).  แต่ยังไม่มีข้อมูลในอ้อย จึงท้าการศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการให้ค้าแนะน้าเกษตรกร
ต่อไป 

การทดลองครั งนี เป็นการทดลองซ ้า ครั งที่ 2 ในอ้อยปลูก โดยมีการศึกษาในอ้อยปลูก และอ้อยตอ
มาแล้วในปี 2555 และ 2556 ตามล้าดับ และไม่พบผลกระทบของกรรมวิธีทดลองทั งในอ้อยดังกล่าว การ
ทดลองครั งนี ได้ปรับเปลี่ยนกรรมวิธีทดลอง โดยเพ่ิมการใส่ปุ๋ยตามค่าตามเกษตรกรนิยม โดยไม่พ่นสารเร่งการ
เจริญเติบโต และตัดกรรมวิธีให้ปุ๋ยตามเกษตรกรนิยมและพ่นสารโอทูออก 

 
วิธีด าเนินการทดลอง 

อุปกรณ์ 

         1.   พันธุ์อ้อยขอนแก่น 3  

 2.  สารที่ใช้พ่นอ้อยเพ่ือเร่งการเจริญเติบโต ได้แก่  ปุ๋ยยูเรีย  สารไคโตซาน  น ้าส้มควันไม้  และน ้า 

 3. อุปกรณ์ในการปลูก  ดูแลรักษา  และเก็บเก่ียวอ้อย  เช่น จอบ  มีด ถังพ่นสารเคมี  

 4.  ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15  ปุ๋ ยยูเรีย  ปุ๋ยทริปเปิลซุปเปอร์ฟอสเฟต  ปุ๋ยโปแตสเซียมคลอไรด์ 

        5.  อุปกรณ์วัดการเจริญเติบโต และคุณภาพท่อนพันธุ์ เช่น ไม้วัดความสูง  เวอเนียร์  กระบะเพาะ 
 
วิธีการทดลอง 

 ใช้แผนการทดลอง  Randomized Complete Block Design (RCB) มี 4 ซ า้   วิธีทดลอง ได้แก่ 1)  
ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  2) ใส่ปุ๋ยตามเกษตรกรนิยม  3) ใส่ปุ๋ยตามเกษตรกรนิยม และพ่นสารไคโตซาน  4) 



ใส่ปุ๋ยตามเกษตรกรนิยม และพ่นน ้าส้มควันไม้  5) ใส่ปุ๋ยตามเกษตรกรนิยม และพ่นน ้าผสมยูเรีย  6) ใส่ปุ๋ย
ตามเกษตรกรนิยม และพ่นน ้าสะอาด   

ปลูกอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 แบบวางล้า ระยะระหว่างร่องปลูก 1.30 เมตร ขนาดแปลงย่อย 7.8 x 8.0 
เมตร   ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน หรือตามเกษตรกรนิยม ได้แก่ 15-15-15 อัตรา 75 กิโลกรัมต่อไร่  โดยแบ่ง
ครึ่งใส่ปุ๋ย 2 ครั ง ครั งแรกใส่พร้อมปลูก และครั งที่ 2 ที่อายุ 2 เดือน   พ่นสารเพื่อเร่งการเจริญเติบโตอ้อยตาม
กรรมวิธีทดลองทุก 10 วันหลังงอกจนอายุ 2 เดือน  โดยใช้สารเร่งการเจริญเติบโต 20 มิลลิลิตร (กรัมส้าหรับยู
เรีย) ต่อน ้า 20 ลิตร จ้านวน 80 ลิตรต่อไร่  ก้าจัดวัชพืชตามความจ้าเป็น  เก็บเกี่ยวผลผลิตที่อายุ 12 เดือน
พื นที่เก็บเกี่ยว 5.2 x 6.0 เมตร 

 
การบันทึกข้อมูล 

 บันทึกวันปฏิบัติงาน  จ้านวนต้นงอก เมื่ออายุ 1 เดือน  วัดการเจริญเติบโต (ความสูง และเส้นผ่าน
ศูนย์กลางล้า) ทุกเดือน  ผลผลิตและลักษณะทางการเกษตร ความหวานและ คุณภาพท่อนพันธุ์ ด้านความ
งอก 

เวลาและสถานที่ 
 แปลงทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรขอนแก่น ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2556 ถึง ธันวาคม 
2557 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
แปลงทดลองมีเนื อดินร่วนปนทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่้า และมีสภาพดินเป็นกรด (ตารางที่ 1)  จึง

ปรับปรุงโดยใส่ยิบซัม และโดโลไมด์ อัตรา 50 และ 100 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล้าดับ เมื่อไถเตรียมพื นที่ และใส่
ปุ๋ยที่ใสต่ามค่าวิเคราะห์ดิน ได้แก่ 18-12-24 กิโลกรัม ของ N-P2O5-K2O/ไร่  ผลการทดลองครั งนี  สอดคล้อง
กับการทดลองในปี 2555 และ 2556 คือ ทุกวิธีการทดลองไม่ท้าให้ ลักษณะที่ศึกษามีความแตกต่างกันทาง
สถิติ ทั งในด้าน จ้านวนต้นต่อพื นที่ (ตารางที่ 2) การเจริญเติบโต ความสูงต้น (ตารางที่ 3) และขนาดล้าอ้อย 
(ตารางที่ 4) รวมถึง ผลผลิต ลักษณะทางการเกษตร ความหวานและคุณภาพท่อนพันธุ์ โดยมีผลผลิตอยู่ในช่วง 
12 – 15 ตันต่อไร่ จ้านวนล้า 7,487-8,666 ล้าต่อไร่ ความสูงต้นและเส้นผ่านศูนย์กลางล้า 286 – 307 
เซนติเมตร และ 29.4 – 32.1 มิลลิเมตร ตามล้าดับ ค่าความหวาน (ซีซีเอส) 11.4 – 12.1 และค่าความงอก 
42-84 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 5)  ถึงแม้มีรายงานว่า สารไคโตซานซึ่งเป็นสารที่สกัดจากเปลือกกุ้ง มีคุณสมบัติ
ในการท้าลายจุลินทรีย์ และช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโต และผลผลิตของพืชหลายชนิด รวมถึงถั่วเหลือง โดย
การพ่นทางใบ เนื่องจากช่วยเพ่ิมกิจกรรมของเอนไซม์ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเมตาโบลิซึมของไนโตรเจน เช่น 
ไนเตรตรีดัคเตส (nitrate reductase) กลูตามิคซินเตอเตส (glutamine synthetase) และโปรตีเอส 
(protease) และการเคลื่อนย้ายไนโตรเจนในใบพืช (Khan et. al. 2002; Chibu et.al., 2002 และ Gornik 
et. al., 2008)  ส่วนน ้าส้มควันไม้ที่ได้จากการควบแน่นของควันที่เกิดจากการเผาถ่านไม้ มีสารประกอบ



มากกว่า 200 ชนิด เช่น กรดอินทรีย์ ฟีนอล รวมถึงแอลกอฮอล์ และ สาร butenolide ที่ช่วยส่งเสริมการงอก
ในเมล็ดพันธุ์พืชหลายชนิด และใช้เป็นปุ๋ยทางใบกระตุ้นการเจริญเติบโตและเพ่ิมผลผลิตในข้าว (ชญานิชฐ์และ
คณะ 2547; ศศิวรรณ และคณะ, 2550; Hok et.al., 2009).  ยูเรียเป็นปุ๋ยที่นิยมให้ทางใบส้าหรับเร่งการ
เจริญเติบโตพืช  ทั งนี อาจเนื่องจากอ้อยเป็นพืชอายุยาวถึง 12 เดือน การให้สารเร่งการเจริญเติบโตในช่วง 2 
เดือนแรกจึงอาจไม่เพียงพอที่จะท้าให้เห็นความแตกต่างของลักษณะที่ท้าการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับการ
ทดลองในมันส้าปะหลัง (นิลุบลและคณะ, 2556)  นอกจากนั นการปลูกอ้อยข้ามแล้ง ท้าให้ช่วงที่อ้อยเล็กเผชิญ
สภาวะแห้งแล้งยาวนาน ตั งแต่ปลูกจนถึงอายุ 4 เดือน (เดือนธันวาคมถึงเมษายน)  ซ่ึงต้องมีการให้น ้าเสริมถึง 
2 ครั งเพ่ือไม่ให้อ้อยตาย  สภาพดังกล่าวอาจเป็นปัจจัยจ้ากัดส้าคัญอย่างหนึ่งที่ท้าให้ ไม่พบความแตกต่าง
ระหว่างวิธีการทดลอง 

ถึงแม้ว่าการใส่ปุ๋ยตามเกษตรกรนิยม แล้วพ่นสารเร่งการเจริญเติบโต มีต้นทุนค่าวัสดุต่้ากว่า การใส่
ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน แตสู่งกว่าการใส่ปุ๋ยตามเกษตรกรนิยมโดยไม่พ่นสารใด ๆ (ตารางที่ 6) โดยเฉพาะเมื่อ
คิดค่าแรงงานในการพ่นสารฯ จ้านวน 6 ครั ง (ครั งละ 100-150 บาท/ไร่) 

 

 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 การพ่นสารเร่งการเจริญเติบโต ไม่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และความหวานอ้อย 
รวมถึงคุณภาพท่อนพันธุ์อ้อย  แต่การศึกษาเพ่ิมเติมในการใช้สารแต่ละชนิด ร่วมกับการจัดการปัจจัยการผลิต 
หรือสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันหลายระดับ รวมถึงการศึกษาในพืชอายุสั น น่าจะเป็นข้อมูลในการให้
ค้าแนะน้าเกษตรกรได้กว้างขวางขึ น 
 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1. ให้ค้าแนะน้าเกษตรกรชาวไร่อ้อย เจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริการเกษตร และ โรงงาน
น ้าตาล โดยการพูดคุยและตอบปัญหาโดยตรง 

2. ให้ความรู้แก่กลุ่มบุคคลในข้อ 1 ผ่านทางการฝึกอบรม จ้านวน 6 ครั ง 
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ตารางท่ี 1  คุณสมบัติดินแปลงทดลองอ้อยในปี 2557 และอัตราปุ๋ยทีใ่ช้ตามค่าวิเคราะห์ดิน 
ธาตุอาหารและคุณสมบัติ

ดิน 
ค่าท่ีวิเคราะห์ได้ อัตราปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ 

(กก./ไร่) 
pH 4.29  
Organic matter (%) 0.213 N = 18  
Avai. P (mg/Kg) 1.5 P2O5 = 12 
Exch. K  11.0 K = 24 
Texture Loamy sand  

 
ตารางท่ี 2  ผลของสารเร่งการเจริญเติบโตต่อจ้านวนต้นต่อพื นที่ ของอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ณ แปลงทดลอง 
              ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรขอนแก่น  ปี 2557 

วิธ ี จ้านวนต้น/ตารางเมตร ที่อายุต่างๆ (เดือน) 



ทดลอง 2 4 6 8 10 
A 8.8 11.6 5.5 4.3 4.8 
B 8.2 11.2 6.2 4.6 4.8 
C 10.6 11.5 6.0 4.5 4.8 
D 8.5 11.3 6.5 4.9 4.8 
E 7.4 9.8 6.1 5.0 4.9 
F 7.7 10.3 4.7 3.8 3.5 

(CV) 2255..33   1188..11   1122..00   1166..55   16.5 
A = ใส่ปุ๋ ยตามค่าวิเคราะห์ดิน   B= ใส่ปุ๋ ยตามเกษตรกรนิยม  C-F = ใส่ปุ๋ ยตามเกษตรกรนิยมและฉีดพน่น ้าผสม (C) สารไคโตซาน (D) น ้าส้ม
ควนัไม ้ (E)  ยเูรีย  หรือ (F) น ้าสะอาด อตัรา 2 ซีซี (ยเูรียใช ้2 กรัม) ต่อน ้า 20 ลิตร 
ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันที่มีอักษรเหมอืนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยวธิี DMRT 
 

ตารางท่ี 3  ผลของสารเร่งการเจริญเติบโตต่อความสูง (ซม) ของอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 แปลงทดลอง ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเกษตรขอนแก่น ปี 2557 

วิธ ี
ทดลอง 

ความสูงต้น (ซม) ที่อายุต่างๆ (เดือน) 
2 4 6 8 10 

A 17 64 120 184 289 
B 17 71 134 196 286 
C 20 66 140 198 307 
D 17 70 132 197 299 
E 18 73 135 190 286 
F 18 76 123 188 288 

(CV) 1166..88   1188..11   1100..77   77..22   6.3 
A = ใส่ปุ๋ ยตามค่าวิเคราะห์ดิน   B= ใส่ปุ๋ ยตามเกษตรกรนิยม  C-F = ใส่ปุ๋ ยตามเกษตรกรนิยมและฉีดพน่น ้าผสม (C) สารไคโตซาน (D) น ้าส้ม
ควนัไม ้ (E)  ยเูรีย  หรือ (F) น ้าสะอาด  อตัรา 2 ซีซี (ยเูรียใช ้2 กรัม) ต่อน ้า 20 ลิตร 
ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันที่มีอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยวธิี DMRT 
 
ตารางท่ี 4  ผลของสารเร่งการเจริญเติบโตต่อเส้นผ่านศูนย์กลางล้าต้น (มม.) ของอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3  
               แปลงทดลอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรขอนแก่น ปี 2557 

วิธ ี
ทดลอง 

เส้นผ่านศูนย์กลางล้าต้น (มม.) ที่อายุต่างๆ (เดือน) 
2 4 6 8 10 

A 13.6 15.9 28.4 25.8 31.3 
B 15.0 17.9 27.6 24.3 29.4 
C 14.9 18.9 27.0 24.4 30.0 



D 14.4 17.0 28.2 24.9 30.1 
E 14.2 20.5 29.1 25.5 32.1 
F 14.8 19.4 27.1 25.2 30.0 

(CV) 88..33   2222..55   66..00   55..88   4.5 
A = ใส่ปุ๋ ยตามค่าวิเคราะห์ดิน   B= ใส่ปุ๋ ยตามเกษตรกรนิยม  C-F = ใส่ปุ๋ ยตามเกษตรกรนิยมและฉีดพน่น ้าผสม (C) สารไคโตซาน (D) น ้าส้ม
ควนัไม ้ (E)  ยเูรีย  หรือ (F) น ้าสะอาด  อตัรา 2 ซีซี (ยเูรียใช ้2 กรัม) ต่อน ้า 20 ลิตร 
ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันที่มีอักษรเหมอืนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยวธิี DMRT 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 5  ผลการใช้สารเร่งการเจริญเติบโตที่มีต่อผลผลิต ลักษณะทางการเกษตร ความหวานและคุณภาพ

ท่อนพันธุ์ เก็บเก่ียวอายุ 12 เดือน ณ แปลงทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรขอนแก่น  ปี 2557 
กรรมวิธี
ทดลอง 

ผลผลิต 
(ตัน/ไร่) 

จน.ล้า 
/ไร่ 

นน./ล้า 
(กก) 

ความสูง  
(ซม) 

เส้นผ่านศูนย์ 
กลางล้า (มม) 

CCS 
 

ความงอก 
ท่อนพันธุ์(%) 

A 12.6 7807 1.60 289 31.3 12.1 42 
B 13.4 8077 1.65 286 29.4 11.4 79 
C 14.5 8666 1.68 307 30.0 11.4 80 
D 14.3 8423 1.70 299 30.1 11.5 84 
E 12.9 7397 1.74 286 32.1 11.4 57 
F 11.9 7487 1.55 288 30.0 11.5 67 

CV (%) 17.5 12.3 11.2 6.3 4.5 10.8 37.7 
A = ใส่ปุ๋ ยตามค่าวิเคราะห์ดิน   B= ใส่ปุ๋ ยตามเกษตรกรนิยม  C-F = ใส่ปุ๋ ยตามเกษตรกรนิยมและฉีดพน่น ้าผสม (C) สารไคโตซาน (D) น ้าส้ม
ควนัไม ้ (E)  ยเูรีย  หรือ (F) น ้าสะอาด  อตัรา 2 ซีซี (ยกเวน้ยเูรีย 2 กรัม) ต่อน ้า 20 ลิตร 
ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันที่มีอักษรเหมอืนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยวธิี DMRT 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 6  ต้นทุนค่าปุ๋ยและสารพ่นทางใบในอ้อยพันธ์ุขอนแก่น 3 ณ ศนูย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรขอนแก่น ปี 2557 
ต้นทุนค่าปุ๋ยและสารที่ใช้พ่นทางใบ ต้นทุน ส่วนต่าง 1 



(บาท/ไร)่ (บาท/ไร)่  

  1. ปุ๋ยตามค่าวิเคราะหด์ิน (18-12-24 กก./ไร่ของ N-P2O5-K2O)  เตรียมจาก 
      -  ยูเรีย 39.1 กก ๆ ละ 17.00 บ. (850 บ./50 กก.) = 664.70 บาท 
      -  ทริปเปิลซุปเปอร์ฟอสเฟต 26.1 กก ๆ ละ 24.00 บ.  (1,200 บ./50 กก.) = 626.40 บาท 
      -  โปแตสเซียมคลอไรด์ 40.0 กก.ๆ ละ 21.00 บ. (1,050 บาท/50 กก.) = 840.00 บาท 

2,131.10 
 
 

0.00 
 

   2. 1 ปุ๋ยเกษตรกรนยิม สตูร 15-15-15 อัตรา 75 กก./ไร่ (825 บาท/50 กก.) =  
   2.2 ปุ๋ยเกษตรกรนิยมและพ่นโตซาน (300 บาท/1,000 มล.) ใช้ 120 ซีซ/ี6 ครั ง (36 บาท) 
   2.3 ปุ๋ยเกษตรกรนิยมและพ่นน า้ส้มควันไม้ (200 บาท/1,000 มล.) ใช้ 120 ซีซ/ี6 ครั ง (24 บาท) 
   2..4 ปุ๋ยเกษตรกรนิยมและพ่นยเูรีย (21 บาท/1,000 ก.)  120 กรัม /6 ครั ง (2.52 บาท) 
   2.5 ปุ๋ยเกษตรกรนิยมและพ่นน า้ 

1,237.50 
1,273.50 
1,261.50 
1240.02 
1,237.50 

893.60 
857.60 
869.60 
891.00 
893.60 

1/  เปรียบเทียบต้นทุนแต่ละวิธทีดลองกับการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดนิ  


