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ค าปรารภ 
แผนงานวิจัยนี้มี เป้าหมายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช  โดยการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องและมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งการใช้ชีวภัณฑ์ก าจัดศัตรูเพื่อลดการใช้สารเคมี  โดยเฉพาะในเรื่องปุ๋ย จะเน้นในการยกระดับ
ความรู้เรื่องปุ๋ย วิธีการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง คือ ถูกสูตร ถูกเวลา ถูกวิธี และ ถูกปริมาณ และการผสมปุ๋ยใช้เอง โดยมี
ขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 1) การถ่ายทอดความรู้เรื่องปุ๋ยและวิธีการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องให้กับเกษตรกร 2) ท าแปลง
ทดสอบการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม 3) ท าแปลงต้นแบบแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม และ 4) จัดงานถ่ายทอด
เทคโนโลยีและสรุปผลร่วมกัน เมื่อสิ้นสุดโครงการเกษตรกรต้นแบบหรือผู้สนใจจะต้องมีความรู้เรื่องปุ๋ย สูตรปุ๋ย 
หน้าที่ของธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม สามารถระบุการตอบสนองของพืชจากการใช้ปุ๋ยได้ 
สามารถผสมปุ๋ยใช้เอง สามารถปรับเพิ่มหรือลดปุ๋ยตามการตอบสนองของพืชได้ เพ่ือเกษตรกรจะได้สามารถจัดการ
เรื่องปุ๋ยซึง่เป็นปัจจัยการผลิตที่ส าคัญมากได้ด้วยตัวเกษตรกรในระดับหนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตได้อย่างเต็มที่ อันจะส่งผลต่อรายได้ของเกษตรกร และเศรษฐกิจส่วนรวมของประเทศต่อไป 
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กิตติกรรมประกาศ 
แผนงานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงลงได้ด้วยความร่วมมือของนักวิจัยและเกษตรกร ที่ร่วมท าแปลงทดสอบและแปลง

ต้นแบบ จนท าให้ได้ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยส าหรับการผลิตพืชในพ้ืนที่นา พ้ืนที่ดอน และพ้ืนที่สูงในเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง และได้ค าแนะน าการวิธีลดการใช้สารเคมีในการผลิตผักบนพ้ืนที่สูง โดยในส่วนของนักวิจัยได้รับความ
ร่วมมือจากทั้งนักวิชาการ เจ้าพนักงาน ตลอดจนผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร ผู้อ านวยการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร โดยงานวิจัยนี้จะไม่ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้เลย หากไม่ได้รับความร่วมมืออย่างดี
ยิ่งจากเกษตรกร ที่ร่วมท าแปลงทดสอบ แปลงต้นแบบ ประชุม เสวนา และสรุปผล รวมทั้งค าแนะน า และ
ข้อเสนอแนะ ท าให้ได้ค าแนะน าปุ๋ยที่เป็นผลมาจากการท างานวิจัยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
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ผู้วิจัย 
วีรวัฒน์ นิลรัตนคุณ  กุลธิดา ดอนอยู่ไพร สุวรรณ ทิพย์เมืองพรหม  นันทนา บุญสนอง   

ยุพา สุวิเชียร  เกตุวดี สุขสันติมาศ  ศุภชาติ ธรรมนิติเวทย์  ดรุณี เพ็งฤกษ์   
สุภชัย วรรณมณี  มนัสชญา สายพนัส  รวีวรรณ เชื้อกิตติศักดิ์  รุ่งทิวา ดารักษ์   
สุรศักดิ์ วัฒนพันธุ์สอน  ธัญพร งามงอน  จิตอาภา จิจุบาล  วราภรณ์ อุดมดี 

อรณิชชา สุวรรณโฉม  วิภาวรรณ ดวนมีสุข  วาสนา สุภาพรหม  อารีรัตน์ พระเพชร   
วราพงษ์ ภิระบรรณ์  ทวีป หลวงแก้ว  พนิต หมวกเพชร  ณรงค์ แดงเปี่ยม   

ชัยณรงค์ จันทร์แสนตอ  กฤชพร  ศรีสังข์  เสงี่ยม แจ่มจ ารูญ  เยาวภา เต้าชัยภูมิ   
ก าพล เมืองโคมพัส  

 
Werawat Nilrattanakoon  Suwan Thipmaungprom  Kultida Donyuprai  Nuntana Boonsanong   

Yupa suwichien  Keswadee Suksantimas  Supachart Tumnitivet  Darunee Phangrerk   
Supachai Wonmanee  Manuschaya Saipanus  Raweewan Chuekittisak  Rungdhiwa Darak   

Surasak Watthanapansorn  Thunyaporn Ngamngon  Jitapa Chichuban  Waraporn Udomdee 
Onnitcha Suwanchom  Wipawan Duanmesuk  Watsana Supaprom  Areerat Prapet   

Warapong Priraban  Thaweep Luangkaew  Panit Muakphet  Narong Dangpuim   
Chaunarong Jansaento  Kritchaporn Srisung  Sangium Jamjomroon  Yaowapa  Taochiyaphum  

Kumpol Muangkompus 
 

บทน า 
 ปัญหาที่ส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้การผลิตพืชของเกษตรกรในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่างไม่มีประสิทธิภาพ 

คือ เกษตรกรส่วนมากยังขาดความรู้เรื่องปุ๋ย และวิธีการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง (รุ่งโรจน์, 2555; ส านักงานกองทุน
สนับสนุนงานวิจัย, 2555) ส่งผลให้มีการใช้ปุ๋ยไม่ถูกชนิด ไม่ถูกเวลา ไม่ถูกวิธี และไม่ถูกปริมาณ ซึ่งนอกจากจะท า
ให้ต้นทุนการผลิตสูงแล้ว ยังส่งผลให้ต้นพืชอ่อนแอ เกิดการระบาดของโรคและแมลง ผลผลิตและคุณภาพต่ า  
ในขณะที่ปุ๋ยเคมีจัดเป็นปัจจัยการผลิตที่ส าคัญ ส่งผลต่อผลผลิตเด่นชัดและแน่นอนที่สุด โดยมีผลต่อผลผลิตของพืช
ถึง 40-60 % ของปัจจัยการผลิตพืชทั้งหมดหรือสูงกว่าในเขตร้อน ดังนั้นการยกระดับความรู้เรื่องปุ๋ยและวิธีการใช้
ปุ๋ยที่ถูกต้องของเกษตรกร โดยการอบรมให้ความรู้ การท าแปลงทดสอบปุ๋ยในพ้ืนที่แบบเกษตรกรมีส่วนร่วม จน
เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องปุ๋ย สามารถน าไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะท าให้
ประสิทธิภาพการผลิตพืชของเกษตรกรเพิ่มขึ้นและเป็นไปอย่างยั่งยืน   

เกษตรกรบนพ้ืนที่สูงของภาคเหนือตอนล่าง ขาดความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช  ท าให้
เกษตรกรใช้นิยมใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชและใช้แบบไม่ถูกต้อง  ส่งผลกระทบต่อตัวเกษตรกรเอง ต่อ
ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลกระทบในระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าวจึงจ าเป็นที่จะต้องมี
การถ่ายทอดวิธีการป้องกันก าจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและเหมาะสม ให้เกษตรกรได้ตระหนักถึงอันตราย และมี
ความรู้ในการป้องกันก าจัดศัตรูพืชและยอมรับไปปฏิบัติด้วยตัวเกษตรกรเอง ซึ่งจะท าให้เกิดความปลอดภัยต่อ
เกษตรกร ผู้บริโภค และสภาพแวดล้อม  

วัตถุประสงค์หลักของแผนงานวิจัย 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่างโดยการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม 
2. ยกระดับความรู้เรื่องปุ๋ย และวิธีการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพให้กับเกษตรกร 
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3. ทดสอบการป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่เหมาะสมกับพ้ืนที่สูงและปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง 

 

วิธีการวิจัย 
ปุ๋ยคือธาตุอาหารพืชที่พืชมีความจ าเป็นต้องใช้เพื่อการเจริญเติบโต ให้ผลผลิต และสืบพันธุ์ โดยที่ธาตุอื่นไม่

สามารถท าหน้าที่ทดแทนได้  หากขาดธาตุอาหารแม้เพียงธาตุเดียวก็จะท าให้การเจริญเติบโตไม่ครบชีพจักรของพืช 
และพืชแต่ละชนิดก็ต้องการธาตุอาหารในปริมาณที่แตกต่างกัน  ดังนั้นการที่พืชได้รับปุ๋ยครบ เพียงพอ และทันกับ
ความต้องการย่อมจะท าให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ แข็งแรง ทนทานต่อการเข้าท าลายของโรคและแมลง 
ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพดี เช่น การที่จะเพ่ิมผลผลิตของพืชไร่ซึ่งเป็น
พืชอายุสั้น ปุ๋ยเคมีจัดเป็นปัจจัยการผลิตที่ส าคัญ ให้ผลผลิตเด่นชัด และแน่นอนที่สุด โดยมีผลต่อผลผลิตของพืชถึง 
40-60 % ของปัจจัยการผลิตพืชทั้งหมด  

ปัญหาส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้การผลิตพืชของเกษตรกรในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่ างยังมีผลผลิตต่ า
หรือไม่มีประสิทธิภาพ คือ เกษตรกรขาดความรู้เรื่องปุ๋ยและวิธีการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง ทั้งจากการใช้ปุ๋ยผิดสูตร ผิดเวลา 
ผิดวิธี และผิดปริมาณ ส่งผลให้พืชอ่อนแอ เกิดการระบาดของโรคและแมลง ผลผลิตและคุณภาพต่ า ดังนั้นการ
ยกระดับความรู้เรื่องปุ๋ยและวิธีการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องให้กับเกษตรกร จึงเป็นวิธีการหนึ่งเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช
ได้โดยตรงและมีประสิทธิผลที่สุด แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากเกษตรกรใช้ปุ๋ยผิดจนเกิดความเคยชิน การที่จะ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเกษตรกรจ าเป็นต้องประกอบด้วยกรรมวิธีต่างๆ ตั้งแต่การบรรยายให้ ความรู้เรื่องปุ๋ย 
วิธีใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง การท าแปลงทดสอบใช้ปุ๋ยตามค าแนะน า และสังเกตการตอบสนองของพืชด้วยตัวเกษตรกรเอง 
โดยมีนักวิชาการให้การสนับสนุนร่วมคิดและร่วมท า และมีการขยายผลในชุมชนโดยความร่วมมือของหน่วยงานใน
ท้องถิ่น ซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะช่วยให้เกษตรกรมีความรู้และเข้าใจวิธีการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง เกษตรกรสามารถน าไป
ปฏิบัติและพัฒนาต่อได้ด้วยตัวเกษตรกรเอง ท าให้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชเป็นไปอย่างยั่งยืน 

การป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน ซึ่งเน้นกระบวนการที่ท าให้พืชมีความแข็งแรง มีการตรวจแปลง
สม่ าเสมอ ใช้ชีววิธีในการปกป้องพืช และใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง ร่วมการท าความเข้าใจกับเกษตรกรให้ตระหนักถึง
อันตรายของการใช้สารเคมี ที่มีต่อตัวเกษตรกรเอง ต่อผู้บริโภค และต่อสภาพแวดล้อม จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ท า
ให้ผลผลิตมีความปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง ซึ่งจะน าไปสู่อาหารปลอดภัยในที่สุด 

 
1. โครงการวิจัยการพัฒนาการผลิตพืชในพื้นที่นาในเขตภาคเหนือตอนล่าง 

การทดสอบการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของระบบการปลูกพืชข้าว-ข้าวโพด โดยการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกร
มีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก ด าเนินงานในพ้ืนที่หมู่ 5 หมู่ 6 หมู่ 11 และ หมู่ 12 ต าบลบ่อโพธิ์ อ าเภอนคร
ไทย จังหวัดพิษณุโลก  ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้  1) ถ่ายทอดความรู้เรื่องปุ๋ยและวิธีการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องให้กับ
เกษตรกร 2) เกษตรกรท าแปลงทดสอบการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม 3) ท าแปลงต้นแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม 
และ 4) จัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีพร้อมสรุปผลร่วมกับเกษตรกรต้นแบบ ด าเนินการในปี 2559-2562 ในแปลงนา
เกษตรกร พบว่า เกษตรกรขาดความรู้เรื่องปุ๋ย และวิธีการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง จึงได้ท าการถ่ายทอดความรู้เรื่องปุ๋ยที่ถูก
ปรับให้ง่าย เหมาะสมกับเกษตรกร มีสาระส าคัญที่จ าเป็นครบ และมีตัวอย่างประกอบชัดเจน ท าให้เกษตรกรมี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปุ๋ยที่ถูกต้องในเบื้องต้นและยอมรับค าแนะน าได้เร็วขึ้น อัตราการใส่ปุ๋ยที่ได้จากการ
เสวนาและสรุปผลร่วมกัน ดังนี้ ข้าว แนะน าปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม อัตรา 9-3-8 กิโลกรัม N-
P2O5-K2O ต่อไร่ แบ่งใส่ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ที่อายุ 15-20 วัน สูตร 46-0-0 อัตรา 7 กิโลกรัมต่อไร่ ผสมกับสูตร 18-
46-0 อัตรา 7 กิโลกรัมต่อไร่ และสูตร 0-0-60 อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ ครั้งที่ 2 ก่อนข้าวตั้งท้อง สูตร 46-0-0 อัตรา 
10 กิโลกรัมต่อไร่ ผสมกับสูตร 0-0-60 อัตรา 8 กิโลกรัมต่อไร่  ข้าวโพดอัตรา 18-7-12 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อ
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ไร่ แบ่งใส่ 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 รองพ้ืนพร้อมปลูกสูตร 46-0-0 อัตรา 3 กิโลกรัมต่อไร่ ผสมกับ สูตร 18-46-0 อัตรา 15 
กิโลกรัมต่อไร่ ผสมกับสูตร 0-0-60 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ ครั้งที่  2 อายุ 20-25 วัน สูตร 46-0-0 อัตรา 10 
กิโลกรัมต่อไร่ ผสมกับสูตร 0-0-60 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ ครั้งที่ 3 อายุ 40-45 วัน สูตร 46-0-0 อัตรา 20 
กิโลกรัมต่อไร่  โดยเกษตรกรสังเกตจาก ข้าว มีผลผลิตเพ่ิมสูงขึ้นกว่าเดิม ต้นข้าวแข็งแรง ใบสีเขียวตองอ่อน มี
แมลงศัตรพืูชรบกวนเพียงเล็กน้อย และสามารถควบคุมได้เมื่อใช้สารเคมีตามค าแนะน าเพียงครั้งเดียว และข้าวโพด
มีต้นโต แข็งแรง ฝักมีขนาดใหญ่และมีน้ าหนักดี การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีในแปลงต้นแบบข้าวและข้าวโพด 
และการเสวนาเพ่ือสรุปผล มีเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาร่วมงาน  53 คน เกษตรกรระบุประโยชน์ที่
ได้รับ ดังนี้ 1) เกษตรกรมีความรู้เรื่องปุ๋ยและวิธีการใช้ปุ๋ยได้ 2) ผลผลิตมีคุณภาพดีขึ้น 3) พืชมีความแข็งแรง และ
ฟ้ืนตัวจากการถูกรบกวนจากแมลงศัตรูพืชได้ดี 4) ผลตอบแทนมากขึ้น ในส่วนการขยายผลมีเกษตรกรในพ้ืนที่
ยอมรับเทคโนโลยีน าไปปฏิบัติในการใส่ปุ๋ยข้าวโพดจ านวน 42 ราย 

การทดสอบการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของระบบการปลูกพืชข้าว-ข้าวโพด โดยการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกร
มีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ด าเนินการในพ้ืนที่ หมู่ 3 และหมู่ 4 ต าบลฟากท่า และหมู่ 4 ต าบลบ้านเสี้ยว 
อ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การถ่ายทอดความรู้เรื่องปุ๋ยและวิธีการใช้ปุ๋ยที่
ถูกต้องให้กับเกษตรกร 2) ท าแปลงทดสอบการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม 3) ท าแปลงต้นแบบแบบเกษตรกรมี
ส่วนร่วม และ 4) จัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีและสรุปผลร่วมกัน ด าเนินการในปี 2559-2562 ในแปลงนาเกษตรกร 
พบว่า เกษตรกรส่วนมากยังขาดความรู้เรื่องปุ๋ย และวิธีการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง การอบรมความรู้เรื่องปุ๋ยและวิธีใช้ปุ๋ยที่
ถูกต้อง ท าให้เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่องปุ๋ยมากขึ้น วิธีทดสอบข้าวให้ผลผลิตใกล้เคียงกับวิธี
เกษตรกร แต่มีต้นทุนการผลิตต่ ากว่าวิธีเกษตรกร 3.5 เปอร์เซ็นต์ ท าให้มีรายได้สุทธิมากกว่าวิธีเกษตรกร 3.4  
เปอร์เซ็นต์ วิธีทดสอบและวิธีเกษตรกรมีค่า BCR 1.7 เท่ากัน คุ้มค่ากับการลงทุน ส่วนข้าวโพด วิธีทดสอบให้
ผลผลิตสูงกว่าวิธีเกษตรกร 1.2 เปอร์เซ็นต์ แต่มีต้นทุนการผลิตสูงกว่าวิธีเกษตรกร 18.0 เปอร์เซ็นต์ แต่ยังมีรายได้
และรายได้สุทธิมากกว่าวิธีเกษตรกร 11.0 และ 10.9 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ วิธีทดสอบและวิธีเกษตรกรมีค่า BCR 
1.7 และ1.6 ตามล าดับ แปลงต้นแบบข้าวให้ผลผลิต 700 กิโลกรัมต่อไร่ ต้นทุนการผลิต 3,361 บาทต่อไร่  มีก าไร 
1,381 บาทต่อไร่ ส่วนแปลงต้นแบบข้าวโพด ให้ผลผลิต 1,371 กิโลกรัมไร่ ต้นทุนการผลิต 4,143 บาทต่อไร่  มี
ก าไร 6,153 บาทต่อไร่ อัตราการใส่ปุ๋ยที่ได้จากการเสวนาและสรุปผลร่วมกัน ดังนี้ ข้าว แนะน าปุ๋ยไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม อัตรา 8-3-6 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ แบ่งใส่ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 รองพ้ืนพร้อมปลูก 
ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ ผสมกับสูตร 18-46-0 อัตรา 7 กิโลกรัมต่อไร่ และสูตร 0-0-60 อัตรา 10 
กิโลกรัมต่อไร่ ครั้งที่ 2 ก่อนข้าวตั้งท้อง ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนข้าวโพด อัตรา 21-7-12 
กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ แบ่งใส่ปุ๋ย 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 รองพ้ืนพร้อมปลูก ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 5 กิโลกรัมต่อ
ไร่ ผสมกับสูตร 18-46-0 อัตรา 15 กิโลกรัมต่อไร่ และสูตร 0-0-60 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ ครั้งที่ 2 ที่อายุ 20-25 
วัน สูตร 46-0-0 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ ครั้งที่ 3 ที่อายุ 40-45 วัน สูตร 46-0-0 อัตรา 15 กิโลกรัมต่อไร่ โดย
เกษตรกรสังเกตจากข้าวมีการแตกกอดี การเจริญสม่ าเสมอ ใบสีเขียวนาน ต้นข้าวไม่ล้ม และผลผลิตสูง ในขณะที่
ข้าวโพด ต้นโต แข็งแรง ใบข้าวโพดเขียวเข้มกว่าแปลงข้างเคียง เมล็ดติดดีและติดสุดปลายฝัก และผลผลิตสูง การ
จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีในแปลงต้นแบบข้าวและข้าวโพด  และการเสวนาเพ่ือสรุปผล มีเกษตรกรและ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องมาร่วมงาน  44 ราย จากการประเมินความพึงพอใจได้ผลดังนี้ 1) เกษตรกรสามารถน าความรู้
ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ มีความพึงพอใจระดับมาก 2) เกษตรกรคิดว่าการทดสอบการใส่ปุ๋ยตามแผนงานวิจัยสามารถ
เพ่ิมผลผลิตให้แปลงเกษตรกรได้ มีความพึงพอใจระดับมาก 3) เกษตรกรคิดว่าการทดสอบการใส่ปุ๋ยตามแผน
งานวิจัย สามารถน าไปปฏิบัติในแปลงอ่ืนได้ มีความพึงพอใจระดับมาก 4) เกษตรกรคิดว่างานวิจัยเรื่องนี้มี
ประโยชน์ต่อตัวเกษตรกร มีความพึงพอใจระดับมาก ในส่วนการขยายผล มีเกษตรกรในพ้ืนที่ยอมรับเทคโนโลยี
น าไปปฏิบัติในการใส่ปุ๋ยข้าว 5 ราย และปุ๋ยข้าวโพด 5 ราย 
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การทดสอบการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของระบบการปลูกพืชข้าว-ถั่วเหลือง โดยการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกร
มีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัย ด าเนินการในพ้ืนที่ ต าบลป่ากุมเกาะ อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย และหมู่ 8 
ต าบลหนองจิก อ าเภอ  คีรีมาส จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นแหล่งปลูกพืชในระบบข้าว-ถั่วเหลืองอยู่แล้ว แต่ประสบ
ปัญหาน้ าท่วม ปีที่ 2 จึงย้ายไปด าเนินการที่ หมู่ 8 ต าบลหนองจิก อ าเภอคีรีมาส จังหวัดสุโขทัย พบว่า เกษตรกร
ส่วนมากยังขาดความรู้เรื่องปุ๋ย และวิธีการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง การอบรมความรู้เรื่องปุ๋ยและวิธีใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง ท าให้
เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่องปุ๋ยมากขึ้น ในส่วนของการทดสอบเนื่องจากพ้ืนที่ของเกษตรกรประสบ
ปัญหาภัยธรรมชาติอย่างต่อเนื่องทั้งน้ าท่วมในฤดูฝนและขาดน้ าในฤดูแล้งจึงได้ขอยุติการทดลอง 

การทดสอบการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของระบบการปลูกพืชข้าว-หอมแดง โดยการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกร
มีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ด าเนินการในพ้ืนที่ หมู่ 7 ต าบลทุ่งยั้ง อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ มีขั้นตอน
ดังนี้ 1) การถ่ายทอดความรู้เรื่องปุ๋ยและวิธีการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องให้กับเกษตรกร 2) ท าแปลงทดสอบการใช้ปุ๋ยแบบ
เกษตรกรมีส่วนร่วม 3) ท าแปลงต้นแบบแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม และ 4) จัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีและสรุปผล
ร่วมกัน ด าเนินการในปี 2559-2562 ในแปลงนาเกษตรกร พบว่า เกษตรกรขาดความรู้เรื่องปุ๋ย และวิธีการใช้ปุ๋ยที่
ถูกต้อง การอบรมให้ความรู้ท าให้เกษตรกรความรู้เรื่องปุ๋ยมากขึ้น วิธีทดสอบข้าวให้ผลผลิตสูงกว่าวิธีเกษตรกร 3.2 
เปอร์เซ็นต์ แต่มีต้นทุนการผลิตต่ ากว่าวิธีเกษตรกร 9.6 เปอร์เซ็นต์ ท าให้มีรายได้สุทธิมากกว่าวิธีเกษตรกร 26.2  
เปอร์เซ็นต์ วิธีทดสอบและวิธีเกษตรกรมีค่า BCR 2.6 และ 2.1 ตามล าดับ คุ้มค่ากับการลงทุน ส่วนหอมแดงวิธี
ทดสอบให้ผลผลิตสูงกว่าวิธีเกษตรกร 1.6 เปอร์เซ็นต์ แต่มีต้นทุนการผลิตต่ ากว่าวิธีเกษตรกร 1.8 เปอร์เซ็นต์ ท า
ให้มีรายได้สุทธิมากกว่าวิธีเกษตรกร 5.1 เปอร์เซ็นต์ วิธีทดสอบและวิธีเกษตรกรมีค่า BCR 3.0 และ 2.9 ตามล าดับ 
คุ้มค่ากับการลงทุน อัตราการใส่ปุ๋ยที่ได้จากการเสวนาและสรุปผลร่วมกัน ดังนี้ ข้าว แนะน าปุ๋ยไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม อัตรา 6-5-6 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ แบ่งใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ที่อายุ 15-20 
วัน ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ ผสมกับสูตร 18-46-0 อัตรา 11 กิโลกรัมต่อไร่ และสูตร 0-0-60 
อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ ครั้งที่ 2 ก่อนข้าวตั้งท้อง สูตร 46-0-0 อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ ผสมกับสูตร 0-0-60 อัตรา 5 
กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนหอมแดง อัตรา 5-10-12 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ แบ่งใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 รองพ้ืนพร้อม
ปลูก ใส่ปุ๋ยสูตร 18-46-0 อัตรา 22 กิโลกรัมต่อไร่ ผสมกับสูตร 0-0-60 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ ครั้งที่ 2 อายุ 30 
วัน ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 2 กิโลกรัมต่อไร่ ผสมกับสูตร 0-0-60 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ โดยเกษตรกรสังเกต
จาก ต้นข้าวแข็งแรง แตกกอดี โรคและแมลงไม่ค่อยรบกวน ออกรวงยาว น้ าหนักดี เมล็ดเต็มและใส เมล็ดลีบน้อย 
ผลผลิตสูงขึ้น และลดต้นทุนการผลิต ต้นหอมแดงใบเขียว ตั้งตัวดี หัวใหญ่ น้ าหนักต่อหัวสูง และผลผลิตสูง  การ
จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีในแปลงต้นแบบข้าวและหอมแดงและการเสวนาเพ่ือสรุปผล มีเกษตรกรมาร่วมงาน  
37 ราย เกษตรกรระบุว่ามีความรู้เรื่องเทคโนโลยีของงานวิจัยและสามารถปรับใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ ตัวเกษตรกร สังคมและวัฒนธรรมได้  

การทดสอบการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของระบบการปลูกพืชข้าว-ข้าวโพด โดยการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกร
มีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดพิจิตร ด าเนินการในพ้ืนที่ หมู่ 1 หมู่ 4 หมู่ 7 ต าบลคลองคูณ และ หมู่ 3 หมู่ 6 ต าบลไผ่
หลวง อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร มีขั้นตอน ดังนี้ 1) การถ่ายทอดความรู้เรื่องปุ๋ยและวิธีการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง
ให้กับเกษตรกร 2) ท าแปลงทดสอบการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม 3) ท าแปลงต้นแบบแบบเกษตรกรมีส่วน
ร่วม และ 4) จัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีและสรุปผลร่วมกัน ด าเนินการในปี 2559-2562 ในแปลงนาเกษตรกร 
พบว่า ก่อนการด าเนินงานเกษตรไม่มีความรู้เรื่องปุ๋ยและวิธีการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง จึงได้ท าการถ่ายทอดความรู้เรื่องปุ๋ย
ให้กับเกษตรกรก่อนเริมการทดสอบ โดยความรู้เรื่องปุ๋ยได้ถูกปรับเนื้อหาให้ง่าย เหมาะสมกับเกษตรกร มี
สาระส าคัญที่จ าเป็น และมีตัวอย่างประกอบการบรรยายที่ชัดเจน ท าให้เกษตรกรเกิดความรู้ ความข้าใจเกี่ยวกับ
ปุ๋ยที่ถูกต้องในเบื้องต้น และยอมรับค าแนะน าไปปฏิบัติ  วิธีทดสอบข้าวให้ผลผลิตสูงกว่าวิธีเกษตรกร 6.2 
เปอร์เซ็นต์ และยังมีต้นทุนการผลิตต่ ากว่าวิธีเกษตรกร 1.5 เปอร์เซ็นต์ ท าให้มีรายได้และรายได้สุทธิมากกว่าวิธี
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เกษตรกร 7.4 และ 12.1 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ วิธีทดสอบและวิธีเกษตรกรมีค่า BCR 2.3 และ 2.1 ตามล าดับ 
คุ้มค่ากับการลงทุน ส่วนข้าวโพด วิธีทดสอบให้ผลผลิตสูงกว่าวิธีเกษตรกร 9.1 เปอร์เซ็นต์ แต่มีต้นทุนการผลิตสูง
กว่าวิธีเกษตรกร 3.1 เปอร์เซ็นต์ แต่ยังมีรายได้และรายได้สุทธิมากกว่าวิธีเกษตรกร 10.3 และ 14.1 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ วิธีทดสอบและวิธีเกษตรกรมีค่า BCR 2.2 และ 2.1 ตามล าดับ คุ้มค่ากับการลงทุน แปลงต้นแบบข้าวให้
ผลผลิต 1,031 กิโลกรัมต่อไร่ ต้นทุนค่าปุ๋ย 443 บาทต่อไร่  มีก าไร 3,435 บาทต่อไร่ ส่วนแปลงต้นแบบข้าวโพด 
ให้ผลผลิต 1,175 กิโลกรัมไร่ ต้นทุนค่าปุ๋ย 1,016 บาทต่อไร่  มีก าไร 3,905 บาทต่อไร่ อัตราการใส่ปุ๋ยที่ได้จากการ
เสวนาและสรุปผลร่วมกัน ดังนี้ ข้าว แนะน าปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม อัตรา 6-4.6-6 กิโลกรัม N-
P2O5-K2O ต่อไร่ โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ที่อายุ 15-20 วัน ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 4 กิโลกรัมต่อไร่ ผสมกับ
สูตร 18-46-0 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ และสูตร 0-0-60 อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ ครั้งที่ 2 ก่อนข้าวตั้งท้อง ใส่สูตร 
46-0-0 อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ ผสมกับ 0-0-60 อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนข้าวโพดแนะน าปุ๋ยอัตรา 21-7-12 
กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ แบ่งใส่ปุ๋ย 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 รองพ้ืนพร้อมปลูก ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 5 กิโลกรัมต่อ
ไร่ ผสมกับสูตร 18-46-0 อัตรา 15 กิโลกรัมต่อไร่ และสูตร 0-0-60 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ ครั้งที่ 2 ที่อายุ 20-25 
วัน สูตร 46-0-0 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ ผสมกับสูตร 0-0-60 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ ครั้งที่ 3 ที่อายุ 40-45 วัน 
สูตร 46-0-0 อัตรา 15 กิโลกรัมต่อไร่ โดยเกษตรกรสังเกตว่า ข้าวแตกกอดี การเจริญเติบโตสม่ าเสมอ ใบตั้ง มีสี
เขียวตองอ่อน ต้นไม่ล้ม ข้าวออกรวงสม่ าเสมอ รวงใหญ่ และเมล็ดติดเต็มรวง ผลผลิตเพ่ิมสูงขึ้น และที่ส าคัญค่า
ปุ๋ยเคมีลดลง ส่วนข้าวโพดต้นสม่ าเสมอ สมบูรณ์ ฝักใหญ่ เมล็ดเต็มฝัก น้ าหนักดี ผลผลิตสูง  การจัดงานงาน
ถ่ายทอดเทคโนโลยีในแปลงต้นแบบข้าวและข้าวโพด และการเสวนาสรุปผล มีเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในพ้ืนที่ ได้แก่ ส านักงานเกษตรอ าเภอตะพานหิน ผู้น าชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบล ธ.ก.ส. สาขาตะพานหิน 
สหกรณ์ตะพานหิน และส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 เข้าร่วมเสวนารวม 200 ราย การประเมินผลการ
ยอมรับเทคโนโลยีโดยใช้แบบสัมภาษณ์เกษตรกรที่มาร่วมงานถ่ายทอดเทคโนโลยี จ านวน 20 ราย พบว่า 1) 
ความรู้เรื่องปุ๋ย ก่อนเสวนามีความรู้ความเข้าใจน้อย 80 % และเข้าใจปานกลาง 20 % หลังเสวนามีความรู้ความ
เข้าใจมากที่สุด 85 % เข้าใจปานกลาง 20 %  2) การประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับ สามารถน าความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้มาก 65 % มากที่สุด 25 % 3) ค าแนะน าการใส่ปุ๋ย สามารถเพ่ิมผลผลิตให้กับแปลงเกษตรกรมากที่สุด 
90 % 4) ค าแนะน าการใส่ปุ๋ย เกษตรกรน าไปปฏิบัติได้ในแปลงได้มากที่สุด 55 % 5) งานวิจัยเรื่องนี้มีประโยชน์ต่อ
ตัวเกษตรกรมากที่สุด 80 % มีเกษตรกรในพ้ืนที่ 26 ราย ยอมรับเทคโนโลยีและน าค าแนะน าการใช้ปุ๋ยไปใช้ในนา
ข้าว 765 ไร่ และข้าวโพดหลังนา 165 ไร่ โดยการผสมปุ๋ยใช้เอง 

การทดสอบการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของระบบการปลูกพืชข้าว-ถั่วลิสง โดยการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรมี
ส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ด าเนินการในพ้ืนที่ หมู่ 2 ต าบลบ้านด่านนาขาม และหมู่ 7 ต าบลน้ าริด อ าเภอ
เมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ มีขั้นตอนดังนี้ 1) การถ่ายทอดความรู้เรื่องปุ๋ยและวิธีการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องให้กับเกษตรกร 2) 
ท าแปลงทดสอบการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม 3) ท าแปลงต้นแบบแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม และ 4) จัดงาน
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและสรุปผลร่วมกัน ด าเนินการในปี 2559-2562 ในแปลงนาเกษตรกร พบว่า เกษตรกรขาด
ความรู้เรื่องปุ๋ย และวิธีการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง การอบรมให้ความรู้ท าให้เกษตรกรความรู้เรื่องปุ๋ยมากขึ้น  วิธีทดสอบ  
ถั่วลิสงให้ผลผลิตสูงกว่าวิธีเกษตรกร 1.4 เปอร์เซ็นต์ แต่มีต้นทุนการผลิตสูงกว่าวิธีเกษตรกร 4.9 เปอร์เซ็นต์ ท าให้
มีรายได้สุทธิน้อยกว่าวิธีเกษตรกร 0.2 เปอร์เซ็นต์ วิธีทดสอบและวิธีเกษตรกรมีค่า BCR 3.2 และ 3.3 ตามล าดับ 
คุ้มค่ากับการลงทุน ส่วนข้าว วิธีทดสอบให้ผลผลิตสูงกว่าวิธีเกษตรกร 11.8 เปอร์เซ็นต์ และยังมีต้นทุนการผลิตต่ า
กว่าวิธีเกษตรกร 7.6 เปอร์เซ็นต์ ท าให้มีรายได้และรายได้สุทธิมากกว่าวิธีเกษตรกร 11.8 และ 26.5 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ วิธีทดสอบและวิธีเกษตรกรมีค่า BCR 1.9 และ 1.6 ตามล าดับ คุ้มค่ากับการลงทุน อัตราการใส่ปุ๋ยที่ได้
จากการเสวนาและสรุปผลร่วมกัน ดังนี้ ข้าว แนะน าปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม อัตรา 6-5-6 
กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ แบ่งใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ที่อายุ 15-20 วัน หลังหว่าน ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 4 
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กิโลกรัมต่อไร่ ผสมกับสูตร 18-46-0 อัตรา 11 กิโลกรัมต่อไร่ และสูตร 0-0-60 อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ ครั้งที่ 2 
ก่อนข้าวตั้งท้อง ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ ผสมกับสูตร 0-0-60 อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วน     
ถั่วลิสง แนะน าปุ๋ยอัตรา 6-9-9 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ แบ่งใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 รองพ้ืนพร้อมปลูก ใส่ปุ๋ย
สูตร 18-46-0 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ ผสมกับสูตร 0-0-60 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ ครั้งที่ 2 ที่อายุ 30 วัน ใส่ปุ๋ย
สูตร 46-0-0 อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ ผสมกับสูตร 0-0-60 อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ โดยเกษตรกรกล่าวว่า ถั่วลิสงมี
ลักษณะทรงพุ่มใหญ่ ใบเขียว ต้นใหญ่ แข็งแรง ออกดอกมาก ฝักใหญ่ ผลผลิตสูง ส่วนข้าว แตกกอดี ต้นไม่ล้ม 
เมล็ดเต็ม การจัดงานงานถ่ายทอดเทคโนโลยีในแปลงต้นแบบข้าวและข้าวโพด และการเสวนาสรุปผล มีเกษตรกร
เข้าร่วม 32 ราย เกษตรกรระบุว่า 1) มีความพึงพอใจต่อเทคโนโลยีที่ใช้ในพ้ืนที่ของเกษตรกรในระดับค่อนข้างมาก 
2) เกษตรกรมีความรู้เรื่องปุ๋ยและวิธีการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง สามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ได้  
3) เกษตรกรยืนยันว่าจะผสมปุ๋ยใช้เองต่อไป มีเกษตรกรในพ้ืนที่ยอมรับเทคโนโลยีน าไปปฏิบัติและซื้อแม่ปุ๋ยมาผสม
ใช้เองจ านวน 16 ราย 

2. โครงการพัฒนาการผลิตพืชในพื้นที่ดอนในเขตภาคเหนือตอนล่าง 
กิจกรรมที่ 1 การทดสอบการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องและเหมาะสม ในการผลิตอ้อย

โรงงาน 
การทดสอบการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องและเหมาะสมในกลุ่มชุดดินที่ 7  แปลง

ทดสอบ ด าเนินการในพ้ืนที่เกษตรกร อ าเภอบางระก า และอ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก การถ่ายทอด
ความรู้เรื่องปุ๋ยที่จ าเป็น เนื้อหาเหมาะสมกับเกษตรกร มีตัวอย่างชัดเจน และท าอย่างต่อเนื่อง เป็นสิ่งส าคัญที่จะท า
ให้เกษตรกรยอมรับค าแนะน าไปปฏิบัติ วิธีทดสอบใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ในอ้อยปลูกและ
อ้อยตอ อัตรา 19.7-9.2-9 และ 24-12-24 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ ตามล าดับ พบว่าวิธีทดสอบให้ผลผลิตสูง
กว่าวิธีทดสอบเฉลี่ย16.9 เปอร์เซ็นต์ วิธีทดสอบมีน้ าหนักล า และค่า CCS สูงกว่าวิธีเกษตรกรเฉลี่ย 12.2 และ 5.2 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ วิธีทดสอบมีต้นทุนการผลิตสูงกว่าวิธีเกษตรกรเฉลี่ย 20.8 เปอร์เซ็นต์ แต่มีรายได้สูงกว่าวิธี
เกษตรกรเฉลี่ย 17.2 เปอร์เซ็นต์ ท าให้มีก าไรสูงกว่าวิธีเกษตรกรเฉลี่ย 11.3 เปอร์เซ็นต์ วิธีทดสอบและวิธีเกษตรกร
มีค่า BCR 1.2 และ 1.1 ตามล าดับ คุ้มค่าต่อการลงทุน แปลงต้นแบบ ด าเนินการในพ้ืนที่ ต าบลสนามคลี อ าเภอ
บางกระทุ่ม และต าบลบางระก า อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก โดยคัดเลือกจากเกษตรกรที่สามารถเป็น
วิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือให้ค าแนะน าปรึกษาให้กับผู้อ่ืนได้ และมีความมุ่ งมั่นในการผสมปุ๋ยใช้เองตาม
ความต้องการของอ้อย เกษตรกรต้นแบบเลือกใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม  ในอ้อยตออัตรา     
24-12-24 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ แบ่งใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 รองพ้ืนพร้อมปลูก สูตร 46-0-0 อัตรา 16 
กิโลกรัมต่อไร่ ผสมกับสูตร 18-46-0 อัตรา 26 กิโลกรัมต่อไร่ และสูตร 0-0-60 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ ครั้งที่ 2 
เมื่ออายุ 2-3 เดือนหลังปลูก สูตร 46-0-0 อัตรา 26 กิโลกรัมต่อไร่ ผสมกับสูตร 0-0-60 อัตรา 20 กิโลกรัม จาก
การเสวนากับเกษตรกรต้นแบบและผู้สนใจจ านวน 24 ราย พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อเทคโนโลยีที่ใช้ใน
พ้ืนที่ของเกษตรกรในระดับมากที่สุด และมีความรู้เรื่องเทคโนโลยีของงานทดสอบและสามารถปรับใช้เทคโนโลยีให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ ตัวเกษตรกร สังคมและวัฒนธรรมได้  ในส่วนของการจัดงานวันถ่ายทอด
เทคโนโลยี มีเกษตรกรและผู้สนใจเข้ารวมงานจ านวน 54 ราย 

การทดสอบการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยอ้อยโรงงานอย่างถูกต้องและเหมาะสมในกลุ่มชุดดินที่ 33
แปลงทดสอบ ด าเนินการในพ้ืนที่ อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร อ าเภอคีรีมาศ และอ าเภอสวรรคโลก 
จังหวัดสุโขทัย การถ่ายทอดความรู้เรื่องปุ๋ยที่จ าเป็น เหมาะสมกับเกษตรกร มีตัวอย่างชัดเจน และมีการด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง เป็นสิ่งส าคัญท่ีจะท าให้เกษตรกรยอมรับค าแนะน าไปปฏิบัติ ในส่วนของแปลงทดสอบ วิธีทดสอบใส่
ปุ๋ยไนโตรเจนอัตรา 6-18 กิโลกรัม N ต่อไร่ ฟอสฟอรัส 3-9 กิโลกรัม P2O5 ต่อไร่ และโพแทสเซียม 12-18 กิโลกรัม 
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K2O ต่อไร่ พบว่า วิธีทดสอบให้ผลผลิตเฉลี่ย 17.6 ตันต่อไร่ ไม่แตกต่างทางสถิติกับวิธีเกษตรกรที่มีผลผลิต 19.3 
ตันต่อไร่ เนื่องจากมีจ านวนกอและล าน้อยกว่าวิธีเกษตรกร วิธีทดสอบมีค่า CCS 14.2 ส่วนวิธีเกษตรกรที่มีค่า CCS 
14.1 วิธีทดสอบมีต้นทุนค่าปุ๋ยต่ ากว่าวิธีเกษตรกร 21.8 เปอร์เซ็นต์ มีรายได้สุทธิเฉลี่ยน้อยกว่าวิธีเกษตรกร 9.2 
เปอร์เซ็นต์  แปลงต้นแบบ ด าเนินการในในไร่เกษตรกร ต าบลทุ่งยางเมือง อ าเภอคีรีมาศ และต าบลป่ากุมเกาะ 
อ าเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย ทั้ง 3 แปลงใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมอัตรา 12-9-12 กิโลกรัม 
N-P2O5-K2O ต่อไร่ จากการเสวนา พบว่า เกษตรกรส่วนมากมีความรู้ความรู้เรื่องปุ๋ยเพ่ิมข้ึน สามารถผสมปุ๋ยได้ แต่
เกษตรกรยังเห็นว่าปริมาณการการใช้ปุ๋ยในแปลงต้นแบบยังต่ าเกินไปและควรแบ่งใส่ 3 ครั้ง 

การทดสอบการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องและเหมาะสมในกลุ่มชุดดินที่ 46 แปลง
ทดสอบ ด าเนินการในพ้ืนทีอ่ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก การถ่ายทอดความรู้เรื่องปุ๋ยที่จ าเป็นเหมาะสมกับเกษตรกร มี
ตัวอย่างชัดเจน และท าอย่างต่อเนื่อง เป็นสิ่งส าคัญท่ีจะท าให้เกษตรกรยอมรับค าแนะน าไปปฏิบัติ วิธีทดสอบใส่ปุ๋ย
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ในอ้อยปลูกและอ้อยตออัตรา 18-9-18 และ24-12-24  กิโลกรัม N-P2O5-
K2O ต่อไร่ ตามล าดับ พบว่า วิธีทดสอบให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงกว่าวิธีเกษตรกร 20.3 เปอร์เซ็นต์ มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย
ต่ ากว่าวิธีเกษตรกร 21.4 เปอร์เซ็นต์  วิธีทดสอบมีรายได้เฉลี่ยและรายได้สุทธิสูงกว่าวิธีเกษตรกร 20.1 และ 31.0 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ วิธีทดสอบและวิธีเกษตรกรมีค่า BCR เฉลี่ย4.5 และ 3.2 ตามล าดับ คุ้มค่าต่อการลงทุน 
แปลงต้นแบบ ด าเนินการในพ้ืนที่ ต าบลแม่กาษา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยใช้ปุ๋ยอัตรา 18-9-18 กิโลกรัม   
N-P2O5-K2O ต่อไร่ แบ่งใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 รองพ้ืนพร้อมปลูก สูตร 46-0-0 อัตรา 12 กิโลกรัมต่อไร่ ผสมกับ
สูตร 18-46-0 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ และสูตร 0-0-60 อัตรา 15 กิโลกรัมต่อไร่ และครั้งที่ 2 อายุ 3 เดือน สูตร 
46-0-0 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ และ 0-0-60 อัตรา 15 กิโลกรัมต่อไร่ เกษตรกรมีความรู้เรื่องปุ๋ยและวิธีการใช้ปุ๋ย
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถผสมปุ๋ยใช้เอง 

การทดสอบการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องและเหมาะสมในกลุ่มชุดดินที่ 54 แปลง
ทดสอบ ด าเนินการในพ้ืนที่ต าบลซับไม้แดง อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ การถ่ายทอดความรู้เรื่องปุ๋ยที่
จ าเป็น มีเนื้อหาเหมาะสมกับเกษตรกร มีตัวอย่างชัดเจน และท าอย่างต่อเนื่อง เป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้เกษตรกร
ยอมรับค าแนะน าไปปฏิบัติ วิธีทดสอบใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ในอ้อยปลูกและอ้อยตออัตรา 
19.7-9.2-9 และ 24-12-24 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ ตามล าดับ พบว่า วิธีทดสอบให้ผลผลิตสูงกว่าวิธีทดสอบ
เฉลี่ย 12.6 เปอร์เซ็นต์ วิธีทดสอบมีน้ าหนักล า และค่า CCS สูงกว่าวิธีเกษตรกรเฉลี่ย 13.8 และ 0.8 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ วิธีทดสอบมีต้นทุนการผลิตสูงกว่าวิธีเกษตรกรเฉลี่ย 19.3 เปอร์เซ็นต์ แต่มีรายได้สูงกว่าวิธีเกษตรกร
เฉลี่ย 13.6 เปอร์เซ็นต์ ท าให้มีก าไรสูงกว่าวิธีเกษตรกรเฉลี่ย 10.5 เปอร์เซ็นต์ วิธีทดสอบและวิธีเกษตรกรมีค่า 
BCR 2.2 และ 2.3 ตามล าดับ คุ้มค่าต่อการลงทุน แปลงต้นแบบ ด าเนินการในไร่พ้ืนที่ต าบลซับไม้แดง อ าเภอ    
บึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยคัดเลือกจากเกษตรกรที่สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือให้
ค าแนะน าปรึกษาให้กับผู้อ่ืนได้ และมีความมุ่งม่ันในการผสมปุ๋ยใช้เองตามความต้องการของอ้อย เกษตรกรเลือกใส่
ปุ๋ยอ้อยตออัตรา 24-12-24 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ แบ่งใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 รองพ้ืนพร้อมปลูก สูตร 46-0-
0 อัตรา 16 กิโลกรัมต่อไร่ ผสมกับสูตร 18-46-0 อัตรา 26 กิโลกรัมต่อไร่ และสูตร 0-0-60 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อ
ไร่ ครั้งที่ 2 เมื่ออายุ 2-3 เดือนหลังปลูก สูตร 46-0-0 อัตรา 26 กิโลกรัมต่อไร่ ผสมกับสูตร 0-0-60 อัตรา 20 
กิโลกรัม จากการเสวนากับเกษตรกรต้นแบบและผู้สนใจจ านวน 20 ราย พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อ
เทคโนโลยีที่ใช้ในพ้ืนที่ของเกษตรกรในระดับมากที่สุด และมีความรู้ เรื่องเทคโนโลยีของงานทดสอบและสามารถ
ปรับใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ ตัวเกษตรกร สังคมและวัฒนธรรมได้ ในส่วนของการจัด
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี มีเกษตรกรและผู้สนใจเข้ารวมงานจ านวน 50 ราย 
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กิจกรรมที่ 2 การทดสอบการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องและเหมาะสมในการผลิตข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ 

การทดสอบการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม
ในพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก แปลงทดสอบ ด าเนินการในพ้ืนที่ต าบลวังนกแอ่น ต าบลแก่งโสภา และ ต าบลท่าหมื่น
ราม อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ท าการถ่ายทอดความรู้เรื่องปุ๋ย และวิธีการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ และท าแปลงทดสอบปุ๋ย พบว่า การอบรมท าให้เกษตรกรมีความรู้เรื่องปุ๋ย และวิธีการผสมปุ๋ยใช้เอง
มากขึ้น จากที่แทบจะไม่มีความรู้เรื่องปุ๋ยเลย ในส่วนของแปลงทดสอบ พบว่า  วิธีทดสอบใส่ปุ๋ยไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม อัตรา 20-10-10 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ แบ่งใส่ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 รองพ้ืนพร้อม
ปลูก สูตร 46-0-0 อัตรา 13 กิโลกรัมต่อไร่ ผสมกับสูตร 18-46-0 อัตรา 22 กิโลกรัมต่อไร่ และสูตร 0-0-60 อัตรา 
8 กิโลกรัมต่อไร่ ครั้งที่ 2 เมื่ออายุ 20-25 วันหลังปลูก สูตร 46-0-0 อัตรา 22 กิโลกรัมต่อไร่ ผสมกับสูตร 0-0-60 
อัตรา 9 กิโลกรัมต่อไร่ วิธีทดสอบให้ผลผลิตไม่แตกต่างจากวิธีเกษตรกร แต่มีต้นทุนการผลิตต่อกิโลกรัมต่ ากว่า 4 
เปอร์เซ็นต์ มีรายได้ และรายได้สุทธิมากกว่าวิธีเกษตรกร 5.2 และ 6.4 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ทั้ง 2 วิธีทดสอบ 
และวิธีเกษตรกรมีค่า BCR 2.6 และ 2.4 คุ้มค่าต่อการลงทุน เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการใส่ปุ๋ยถูกช่วงเวลา 
ตามความต้องการของพืช ต้นข้าวโพดเจริญเติบโตเร็ว สม่ าเสมอ ใบตั้ง ฝักมีขนาดใหญ่ สม่ าเสมอ เมล็ดติดเต็มฝัก 
และฝักกางออกจากต้น ผลผลิตเพ่ิมสูงขึ้น และต้นทุนการใช้ปุ๋ยลดลง แปลงต้นแบบ ด าเนินการในพ้ืนที่ต าบลแก่ง
โสภา อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เกษตรกรเลือกใส่ปุ๋ย อัตรา 20 -10-10 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ จัด
เสวนาเพ่ือประเมินความรู้และความพึงพอใจในเทคโนโลยีที่เกษตรกรได้รับ พบว่า มีเกษตรกรเข้าร่วม 33 ราย มี
ความพึงพอใจมากที่สุดในกระบวนการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม จากผลผลิตและรายได้
ที่เพ่ิมขึ้น และเกษตรกรมีความรู้เรื่องปุ๋ยมากขึ้น  สามารถผสมปุ๋ยใช้ได้เอง และสามารถน าค าแนะน าไปปรับใช้ได้
เอง และมีเกษตรกรยอมรับเทคโนโลยีไปปฏิบัติต่อจ านวน 15 ราย 

การทดสอบการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม
ในพ้ืนที่จังหวัดตาก แปลงทดสอบ ด าเนินการในพ้ืนที่อ าเภอแม่สอด อ าเภอแม่ระมาด และอ าเภอท่าสองยาง 
จังหวัดตาก การถ่ายทอดความรู้เรื่องปุ๋ยที่จ าเป็น มีเนื้อหาเหมาะสมกับเกษตรกร มีตัวอย่างชัดเจน และท าอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้เกษตรกรยอมรับค าแนะน าไปปฏิบัติ  โดยวิธีทดสอบใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 
และโพแทสเซียม อัตรา 15-7-10 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ วิธีทดสอบให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,049 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่
แตกต่างทางสถิติกับวิธีเกษตรกร แต่วิธีทดสอบมีรายได้สูงกว่าวิธีเกษตรกร 7.7 เปอร์เซ็ นต์ แปลงต้นแบบ 
ด าเนินการในพ้ืนที่ ต าบลแม่จะเรา อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เกษตรกร ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียมอัตรา 15-7-10 กิโลกรัมต่อไร่ แบ่งใส่ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 รองพ้ืนพร้อมปลูก สูตร 46 -0-0 อัตรา 10 
กิโลกรัมต่อไร่ ผสมกับสูตร 18-46-0 อัตรา 15 กิโลกรัมต่อไร่ และสูตร 0-0-60 อัตรา 8 กิโลกรัมต่อไร่ ครั้งที่ 2 
เมื่ออายุ 20-25 วันหลังปลูก สูตร 46-0-0 อัตรา 17 กิโลกรัมต่อไร่ ผสมกับสูตร 0-0-60 อัตรา 9 กิโลกรัมต่อไร่ ได้
ผลผลิตเฉลี่ย 773 กิโลกรัมต่อไร่ มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 3,297 บาทต่อไร่ มีรายได้เฉลี่ย 6,181 บาทต่อไร่ จากการ
เสวนาเพ่ือประเมินความรู้และความพึงพอใจในเทคโนโลยีที่เกษตรกรได้รับ พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจมาก
ที่สุดในกระบวนการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม จากผลผลิตและรายได้ที่เพ่ิมขึ้น และ
เกษตรกรมีความรู้เรื่องปุ๋ยมากข้ึน  สามารถผสมปุ๋ยใช้ได้เอง  

การทดสอบการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม
ในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ แปลงทดสอบ ด าเนินการในพ้ืนที่ ต าบลหนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
การถ่ายทอดความรู้เรื่องปุ๋ยที่จ าเป็น เหมาะสมกับเกษตรกร มีตัวอย่างชัดเจน และท าอย่างต่อเนื่อง เป็นสิ่งส าคัญที่
จะท าให้เกษตรกรยอมรับค าแนะน าไปปฏิบัติ  วิธีทดสอบใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม อัตรา 15-
7-12 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ แบ่งใส่ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 รองพ้ืนพร้อมปลูก สูตร 46-0-0 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ 
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ผสมกับสูตร 18-46-0 อัตรา 15 กิโลกรัมต่อไร่ และสูตร 0-0-60 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ ครั้งที่ 2 เมื่ออายุ 20-25 
วันหลังปลูก สูตร 46-0-0 อัตรา 17 กิโลกรัมต่อไร่ ผสมกับสูตร 0-0-60 อัตรา 10 กิโลกรัม วิธีทดสอบให้ผลผลิต 
สูงกว่าวิธีเกษตรกร 10.1 เปอร์เซ็นต์ วิธีทดสอบมีต้นทุนการผลิตต่ ากว่าวิธีเกษตรกร 11.0 เปอร์เซ็นต์  และวิธี
ทดสอบมีรายได้เฉลี่ยมากกว่าวิธีเกษตรกร 10.1 เปอร์เซ็นต์ ท าให้วิธีทดสอบมีรายได้สุทธิสูงกว่าวิธีเกษตรกร  50.6 
เปอร์เซ็นต ์ แปลงต้นแบบ ด าเนินการ ในพ้ืนที่ ต าบลหนองแม่นา อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมจัดเสวนา 
เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีความรู้เพ่ิมขึ้นและความรู้ที่ได้รับเป็นประโยชน์กับเกษตรกร อีกทั้งยังมี
ความพึงพอใจกับความรู้ที่ได้รับค่อนข้างมาก และสนใจในการผสมปุ๋ยใช้เองน าไปปรับใช้กับพืชชนิดอ่ืนในพ้ืนที่ของ
เกษตรกรเอง 

การทดสอบการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม
ในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ แปลงทดสอบด าเนินงานในพ้ืนที่แปลงเกษตรกร ต าบลน้ าอ่าง อ าเภอตรอน จังหวัด
อุตรดิตถ์ การถ่ายทอดความรู้เรื่องปุ๋ยที่จ าเป็น มีเนื้อหาเหมาะสมกับเกษตรกร มีตัวอย่างชัดเจน และท าอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้เกษตรกรยอมรับค าแนะน าไปปฏิบัติ  วิธีทดสอบใช้ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียม อัตรา 15-7-12 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ วิธีทดสอบให้ผลผลิต 954 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่แตกต่าง
ทางสถิติกับวิธีเกษตรกรที่มีผลผลิต 876 กิโลกรัมต่อไร่ แต่วิธีทดสอบมีต้นทุนการผลิตต่ ากว่าวิธีเกษตรกร 8.0 
เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้วิธีทดสอบมีผลตอบแทนสูงกว่าวิธีเกษตรกร 8.2 เปอร์เซ็นต์ วิธีทดสอบและวิธีเกษตรกร มีค่า 
BCR 1.9 และ 1.6 คุ้มค่าต่อการลงทุน แปลงต้นแบบ ด าเนินการในพื้นที่ ต าบลน้ าอ่าง อ าเภอตรอน จังหวัด
อุตรดิตถ์ เกษตรกรเลือกใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม อัตรา 15-7-12 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อ
ไร่ แบ่งใส่ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 รองพ้ืนพร้อมปลูก สูตร 46-0-0 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ ผสมกับสูตร 18-46-0 อัตรา 
15 กิโลกรัมต่อไร่ และสูตร 0-0-60 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ ครั้งที่ 2 เมื่ออายุ 20-25 วันหลังปลูก สูตร 46-0-0 
อัตรา 17 กิโลกรัมต่อไร่ ผสมกับสูตร 0-0-60 อัตรา 10 กิโลกรัม ได้ผลผลิตเฉลี่ย 827 กิโลกรัมต่อไร่ และเกษตรกร
ต้นแบบมีความพึงพอใจต่อการใช้ปุ๋ยตามวิธีการทดสอบ เนื่องจากท าให้ต้นข้าวโพดเขียวทนนาน ผลผลิตข้าวโพด
สูงขึ้น จากการเสวนาร่วมกับเกษตรกรในพ้ืนที่จ านวน 26 ราย พบว่า เกษตรกรมีความรู้เรื่องปุ๋ยมากขึ้น เกษตรกร
มีความพึงพอใจต่อวิธีการใช้ปุ๋ยตามวิธีทดสอบค่อนข้างมาก และสามารถผสมปุ๋ยใช้เองได้ 

กิจกรรมที่ 3 การทดสอบการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องและเหมาะสมในการผลิต        
มันส าปะหลัง 

การทดสอบการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง โดยการใช้ปุ๋ย แบบเกษตรกรมีส่วนร่วมใน
พ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก แปลงทดสอบ ด าเนินการในพ้ืนที่ต าบลบ้านดง อ าเภอชาติตระการ ต าบลบ้านกลาง อ าเภอ
วังทอง จังหวัดพิษณุโลก การถ่ายทอดความรู้เรื่องปุ๋ยที่จ าเป็น มีเนื้อหาเหมาะสมกับเกษตรกร มีตัวอย่างชัดเจน 
และท าอย่างต่อเนื่อง เป็นสิ่งส าคัญท่ีจะท าให้เกษตรกรยอมรับค าแนะน าไปปฏิบัติ  โดยวิธีทดสอบใส่ปุ๋ยไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม อัตรา 16-8-16 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ โดยการแบ่งใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ปุ๋ย
รองพ้ืน ใช้ปุ๋ยสูตร 18-46-0 อัตรา 18 กิโลกรัม/ไร่ ผสมกับสูตร 0-0-60 อัตรา 27 กิโลกรัม/ไร่ ครั้งที่ 2 ปุ๋ย
แต่งหน้าเมื่ออายุ 1-2 เดือน สูตร 46-0-0 อัตรา 28 กิโลกรัม/ไร่ ร่วมกับการไถให้ลึกโดยใช้ผาล 3 และผาล 7 
อย่างละครั้ง แช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารไทอะมีโทแซม 25 เปอร์เซ็นต์ WG อัตรา 4 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร นาน 5-10 นาที 
และใช้ระยะปลูกห่าง 1.2x0.8 เมตร วิธีทดสอบให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงกว่าวิธีเกษตรกร 21.5 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณแป้ง
เฉลี่ยสูงกว่าวิธีเกษตรกร 1.5 เปอร์เซ็นต์  ถึงแม้วิธีทดสอบมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ยสูงกว่าวิธีทดสอบ 19.0 เปอร์เซ็นต์ 
เนื่องจากมีค่าปุ๋ยที่สูงกว่า แต่ก็ยังมีรายได้สูงกว่าวิธีเกษตรกร 21.8 เปอร์เซ็นต์ ท าให้มีรายได้สุทธิเฉลี่ยสูงกว่าวิธี
เกษตรกร 24.3 เปอร์เซ็นต์ ท าแปลงต้นแบบในพ้ืนที่ ต าบลบ้านกลาง อ าเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก ได้ผลผลิต
เฉลี่ย 5621 กิโลกรัมต่อไร่ ปริมาณแป้งเฉลี่ย 30.3 เปอร์เซ็นต์ ในส่วนของการเสวนาสรุปผล มีเกษตรกรเข้าร่วม 
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20 ราย เกษตรกรสรุปว่าวิธีการเตรียมดินโดยใช้ผาล 3 ใช้ระยะปลูกท่ีกว้างขึ้นเป็น 1.2 x 0.8 เมตร และใส่ปุ๋ยตาม
วิธีทดสอบ ท าให้ผลผลิตมันส าปะหลังเพ่ิมขึ้นกว่าเดิม เปอร์เซ็นต์แป้งเพ่ิมขึ้น ต้นทุนค่าปุ๋ยลดลงกว่าเดิมมาก มี
เกษตรกรแปลงขยายผล 15 ราย น าวิธีทดสอบไปใช้ในไร่มันส าปะหลัง 250 ไร่ โดยการผสมปุ๋ยใช้เอง 

การทดสอบการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง โดยการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมใน
พ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชร แปลงทดสอบ ด าเนินงานในพ้ืนที่ต าบลบ่อถ้ า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 
การถ่ายทอดความรู้เรื่องปุ๋ยที่จ าเป็น มีเนื้อหาเหมาะสมกับเกษตรกร มีตัวอย่างชัดเจน และท าอย่างต่อเนื่อง เป็น
สิ่งส าคัญท่ีจะท าให้เกษตรกรยอมรับค าแนะน าไปปฏิบัติ  วิธีทดสอบใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม 
อัตรา 16-8-16 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ แบ่งใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ปุ๋ยรองพ้ืน ใช้ปุ๋ยสูตร 18-46-0 อัตรา 18 
กิโลกรัม/ไร่ ผสมกับสูตร 0-0-60 อัตรา 27 กิโลกรัม/ไร่ ครั้งที่ 2 ปุ๋ยแต่งหน้า สูตร 46-0-0 อัตรา 28 กิโลกรัม/ไร่ 
ร่วมกับการไถให้ลึกโดยใช้ผาล 3 และผาล 7 อย่างละครั้ง แช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารไทอะมีโทแซม 25 เปอร์เซ็นต์ WG 
อัตรา 4 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร นาน 5-10 นาที และใช้ระยะปลูกห่าง 1.2x0.8 เมตรพบว่า วิธีทดสอบได้ผลผลิตเฉลี่ย
สูงกว่าวิธีเกษตรกร 14.7 เปอร์เซ็นต์  และมีปริมาณแป้งสูงกว่าวิธีเกษตรกร 2.1 เปอร์เซ็นต์ ถึงแม้วิธีทดสอบมี
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยสูงกว่าวิธีทดสอบ 22.3 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากมีค่าปุ๋ยที่สูงกว่า แต่มีรายได้สุทธิเฉลี่ยสูงกว่าวิธี
เกษตรกร 14.7 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากผลผลิตที่สูงกว่า จัดท าแปลงต้นแบบที่ต าบลบ่อถ้ า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
จังหวัดก าแพงเพชร และจัดเสวนากับเกษตรในพ้ืนที่ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ยอมรับวิธีการทดสอบ โดยเฉพาะ
การผสมปุ๋ยใช้เอง ท าให้ต้นทุนค่าปุ๋ยลดลง 

การทดสอบการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง โดยการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมใน
พ้ืนที่จังหวัดตาก แปลงทดสอบ ด าเนินงานในพื้นทีอ่ าเภอพบพระ อ าเภอวังเจ้า อ าเภอเมือง และอ าเภอท่าสองยาง 
จังหวัดตาก การถ่ายทอดความรู้เรื่องปุ๋ยที่จ าเป็น มีเนื้อหาเหมาะสมกับเกษตรกร มีตัวอย่างชัดเจน และท าอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นสิ่งส าคัญท่ีจะท าให้เกษตรกรยอมรับค าแนะน าไปปฏิบัติ  วิธีทดสอบใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียม อัตรา 16-8-16 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ แบ่งใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ปุ๋ยรองพ้ืน ใช้ปุ๋ยสูตร 18-
46-0 อัตรา 18 กิโลกรัม/ไร่ ผสมกับสูตร 0-0-60 อัตรา 27 กิโลกรัม/ไร่ ครั้งที่ 2 ปุ๋ยแต่งหน้า สูตร 46-0-0 อัตรา 
28 กิโลกรัม/ไร่ วิธีทดสอบให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงกว่าวิธีเกษตรกร 19.0 เปอร์เซ็นต์ และมีปริมาณแป้งเฉลี่ยไม่แตกต่าง
กับวิธีทดสอบ วิธีทดสอบมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ยต่ ากว่าวิธีทดสอบ 1.1 เปอร์เซ็นต์ ท าให้มีรายได้สูงกว่าวิธีเกษตรกร 
19.0 เปอร์เซ็นต์ และมีรายได้สุทธิเฉลี่ยสูงกว่าวิธีเกษตรกร 30.8 เปอร์เซ็นต์ จัดท าแปลงต้นแบบที่ต าบลโป่งแดง
อ าเภอเมือง จังหวัดตาก จากการเสวนากับเกษตรในพ้ืนที่ พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจที่มีความรู้เรื่องปุ๋ยมาก
ขึ้น และส่วนใหญ่ยอมรับวิธีการทดสอบ  

การทดสอบการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลังโดยการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมใน
พ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ แปลงทดสอบ ด าเนินการในพ้ืนที่ต าบลบ่อทอง และต าบลป่าคาย อ าเภอทองแสนขัน จังหวัด
อุตรดิตถ์ การถ่ายทอดความรู้เรื่องปุ๋ยที่จ าเป็น เนื้อหาเหมาะสมกับเกษตรกร มีตัวอย่างชัดเจน และท าอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นสิ่งส าคัญท่ีจะท าให้เกษตรกรยอมรับค าแนะน าไปปฏิบัติ  วิธีทดสอบใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียม อัตรา 16-8-16 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ แบ่งใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ปุ๋ยรองพ้ืน ใช้ปุ๋ยสูตร 18-
46-0 อัตรา 18 กิโลกรัมต่อไร่ ผสมกับสูตร 0-0-60 อัตรา 27 กิโลกรัมต่อไร่ ครั้งที่ 2 ปุ๋ยแต่งหน้า สูตร 46-0-0 
อัตรา 28 กิโลกรัมต่อไร่ วิธีทดสอบให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงกว่าวิธีเกษตรกร 19.0 เปอร์เซ็นต์ และมีปริมาณแป้งเฉลี่ยไม่
แตกต่างกับวิธีทดสอบ วิธีทดสอบมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ยต่ ากว่าวิธีทดสอบ 1.1 เปอร์เซ็นต์  ท าให้มีรายได้สูงกว่าวิธี
เกษตรกร 19.0 เปอร์เซ็นต์ และมีรายได้สุทธิเฉลี่ยสูงกว่าวิธีเกษตรกร 30.8 เปอร์เซ็นต์ ท าแปลงต้นแบบที่ต าบล  
บ่อทอง อ าเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์  ได้ผลผลิตเฉลี่ย 8,367 กิโลกรัมต่อไร่ ปริมาณแป้งเฉลี่ย 27.8 
เปอร์เซ็นต์ ในส่วนของการเสวนาสรุปผล มีเกษตรกรเข้าร่วม 24 ราย พบว่าเกษตรกรมีความรู้เรื่องปุ๋ยมากขึ้น และ
เกษตรกรยังสังเกตเห็นว่าการใช้ปุ๋ยตามวิธีทดสอบ นอกจากจะให้ผลผลิตสูงขึ้นแล้ว ต้นมันส าปะหลังมีลักษณะล า
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ต้นใหญ่ ใบมีสีเขียวเข้มและมันเงา เกษตรกรบางรายน าหลักการใช้ปุ๋ยตามวิธีทดสอบไปใช้ในข้าว ท าให้เห็นความ
แตกต่างในด้านการเจริญเติบโตอย่างชัดเจน ต้นข้าวมีใบตั้ง สีเขียว ต้นสมบูรณ์แข็งแรง 

กิจกรรมที่ 4 การทดสอบการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องและเหมาะสมในการผลิตมันเทศ 
การทดสอบการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันเทศ โดยการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมในพ้ืนที่

จังหวัดพิษณุโลก แปลงทดสอบ ด าเนินการในพ้ืนที่ต าบลบ่อภาค อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก วิธีทดสอบ
ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม อัตรา 21-8-16 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ วิธีทดสอบให้ผลผลิต
เฉลี่ยสูงกว่าวิธีเกษตรกร 18.4 เปอร์เซ็นต์ มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ยต่ ากว่าวิธีเกษตรกร 4.2 เปอร์เซ็นต์  และมี
ผลตอบแทนเฉลี่ยมากกว่าวิธีเกษตรกร 17.1 เปอร์เซ็นต์ แปลงต้นแบบด าเนินการที่ต าบลบ่อภาค อ าเภอชาติ
ตระการ จังหวัดพิษณุโลก การเสวนากับเกษตรในพ้ืนที่ มีเกษตรกรเข้าร่วม 20 ราย เกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้
เรื่องปุ๋ยดีข้ึน 

การทดสอบการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันเทศ โดยการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกร มีส่วนร่วมในพ้ืนที่
จังหวัดพิจิตร แปลงทดสอบ ด าเนินการในพ้ืนที่อ าเภอเมือง อ าเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร และ อ าเภอบางกระทุ่ม 
จังหวัดพิษณุโลก การถ่ายทอดความรู้เรื่องปุ๋ยและวิธีการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกษตรกรมีความรู้และ
เข้าใจเรื่องปุ๋ยมากขึ้น และช่วยให้เกษตรกรยอมรับการใช้ปุ๋ยตามวิธีการทดสอบง่ายขึ้น วิธีทดสอบใส่ปุ๋ยไนโตรเจน
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมตามค่าวิเคราะห์ดินที่อัตรา 16-8-24  กิโลกรัม N-P2O5–K2O ต่อไร่ โดยการแบ่งใส่ปุ๋ย 
2 ครั้ง ครั้งที ่1 ปุ๋ยรองพ้ืน ใช้ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 11 กิโลกรัมต่อไร่ ผสมกับสูตร 18-46-0 อัตรา 18 กิโลกรัมต่อ
ไร่ และสูตร 0-0-60 อัตรา 40 กิโลกรัมต่อไร่ ครั้งที่ 2 ปุ๋ยแต่งหน้าเมื่ออายุ 30 วัน ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 18
กิโลกรัมต่อไร่ วิธีทดสอบให้ผลผลิตสูงกว่าวิธีเกษตรกร 14.7 เปอร์เซ็นต์ และมีต้นทุนการผลิตต่ ากว่าวิธีเกษตรกร 3 
เปอร์เซ็นต์ ท าให้วิธีทดสอบมีรายได้สุทธิมากกว่าวิธีเกษตรกร 20.2 เปอร์เซ็นต์ เมื่อคิดค่า BCR พบว่า ทั้ง 2 วิธีมี
ความคุ้มค่าต่อการลงทุน โดยวิธีทดสอบมีค่า BCR 3.08 มากกว่าวิธีเกษตรกรที่มีค่า BCR 2.56 แปลงต้นแบบ 
ด าเนินการทีต่ าบลป่ามะคาบ อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร และ ต าบลเนินกุ่ม อ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ได้
ผลผลิตเฉลี่ย 1,339 กิโลกรัมต่อไร่ มีค่า BCR ถึง 4.1 ส่วนการเสวนากับเกษตรในพ้ืนที่ มีเกษตรกรและผู้สนใจเข้า
ร่วมงานรวม 25 ราย พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อเทคโนโลยีที่ใช้ในพ้ืนที่ของเกษตรกรในระดับค่อนข้างมาก  
เนื่องจากมีผลตอบแทนเพิ่มขึ้น ต้นทุนลดลง สามารถต่อยอดน าความรู้ไปใช้กับพืชอื่นๆ ได้ 

กิจกรรมที่ 5 การทดสอบการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องและเหมาะสมในการผลิตสับปะรด 
การทดสอบการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดโดยการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมในพ้ืนที่

จังหวัดอุตรดิตถ์ แปลงทดสอบ ด าเนินงานในพ้ืนที่ต าบลห้วยมุ่น อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ การถ่ายทอด
ความรู้เรื่องปุ๋ยและวิธีการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง ท าให้เกษตรกรมีความรู้เรื่องปุ๋ยมากขึ้น และช่วยให้เกษตรกรยอมรับการ
ใช้ปุ๋ยตามวิธีการทดสอบง่ายขึ้น  วิธีทดสอบใส่ปุ๋ยอัตรา 50-17-68 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ แบ่งใส่ 3 ครั้ง โดย
ครั้งแรกใส่รองพ้ืนพร้อมปลูก ครั้งที่สองหลังปลูก 1-3 เดือน ครั้งที่สามหลังปลูก 6 เดือน วิธีทดสอบให้ผลผลิตไม่
แตกต่างจากวิธีเกษตร แต่มีน้ าผลมากกว่าวิธีเกษตรกร 9.7 เปอร์เซ็นต์  วิธีทดสอบมีต้นทุนค่าปุ๋ยมากกว่าวิธี
เกษตรกร 12.0 เปอร์เซ็นต์ แต่ก็มีรายได้มากกว่าวิธีเกษตรกร 5.3 เปอร์เซ็นต์ ท าให้มีรายได้สุทธิไม่แตกต่างกับวิธี
เกษตรกร เนื่องจากไม่ได้จ าหน่ายตามคุณภาพ ท าให้ราคาไม่แตกต่างกัน ทั้งที่วิธีทดสอบผลผลิตมีคุณภาพเนื้อดีขึ้น 
เนื้อฉ่ า สีสวย น่ารับประทาน แปลงต้นแบบด าเนินงานที่ต าบลห้วยมุ่น อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เสวนา
ร่วมกับเกษตรกร 20 ราย จากการทดสอบ พบว่า เกษตรกรมีความรู้เรื่องปุ๋ยมากขึ้น เกษตรกรมีความพึงพอใจวิธี
ทดสอบ เนื่องจากต้นสับปะรดเจริญเติบโตเร็ว แข็งแรง ทรงต้นมีขนาดใหญ่ขึ้น ให้ผลผลิตเร็ว น้ าหนักผลผลิต
เพ่ิมข้ึน และผลสับปะรดมีขนาดเท่าๆ กัน ตรงตามความต้องการของตลาด ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น  
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กิจกรรมที่ 6 การทดสอบการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องและเหมาะสมในการผลิตทุเรียน 
การทดสอบการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทุเรียน โดยการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมในพ้ืนที่

จังหวัดอุตรดิตถ์ แปลงทดสอบ ด าเนินงานในพ้ืนที่ ต าบลนานกกก อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ การถ่ายทอด
ความรู้เรื่องปุ๋ยและวิธีการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง ท าให้เกษตรกรมีความรู้เรื่องปุ๋ยมากขึ้น และช่วยให้เกษตรกรยอมรับการ
ใช้ปุ๋ยตามวิธีการทดสอบง่ายขึ้น วิธีทดสอบส าหรับต้นทุเรียนที่มีทรงพุ่มขนาด 8 เมตร วิธีทดสอบใส่ปุ๋ยไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม อัตรา 2-0.5-0.8 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อต้น แบ่งใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เตรียมต้น 
สูตร 46-0-0 อัตรา 1.3 กิโลกรัมต่อต้น ผสมกับสูตร 18-46-0 อัตรา 1 กิโลกรัมต่อต้น และสูตร 0-0-60 อัตรา 1.2 
กิโลกรัมต่อต้น ครั้งที่ 2 บ ารุงผล สูตร 46-0-0 อัตรา 1 กิโลกรัมต่อต้น ผสมกับ 18-46-0 อัตรา 0.5 กิโลกรัมต่อต้น 
และสูตร 0-0-60 อัตรา 2 กิโลกรัมต่อต้น วิธีทดสอบและวิธีเกษตรกรมีจ านวนผล 23 ผลเท่ากัน แต่วิธีทดสอบมี
น้ าหนักผลมากกว่าวิธีเกษตรกร 5.7 เปอร์เซ็นต์  ท าให้วิธีทดสอบมีผลผลิตต่อต้นมากกว่าวิธีเกษตรกร 21.4 
เปอร์เซ็นต์ วิธีทดสอบมีต้นทุนการผลิตต่อต้นสูงกว่าวิธีเกษตรกร 25 เปอร์เซ็นต์ แต่ก็มีรายได้ต่อต้นสูงกว่าวิธี
เกษตรกร 21.1 เปอร์เซ็นต์ ท าให้วิธีทดสอบมีก าไรสุทธิต่อต้นสูงกว่าวิธีเกษตรกร 20 เปอร์เซ็นต์ และเกษตรกร
สังเกตเห็นว่า วิธีทดสอบทุเรียนจะติดผลดีกว่า ใบจะมีสีเขียวเข้มกว่า และแตกใบอ่อนช้ากว่าวิธีเกษตรกร แปลง
ต้นแบบ ด าเนินงานในพ้ืนที่ ต าบลนานกกก อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ และเสวนาร่วมกับเกษตรกร 20 ราย  
เกษตรกรมีความพึงพอใจในวิธีทดสอบค่อนข้างมาก โดยเกษตรกรสังเกตเห็น ใบของทุเรียนมีสีเขียวเข้ม กว่าใบ
ทุเรียนของกรรมวิธีเกษตรกร ติดผลดีกว่า และขณะติดผลวิธีทดสอบจะแตกใบอ่อนช้ากว่ากรรมวิธีเกษตรกร  มี
เกษตรกรยอมรับและน าวิธีทดสอบไปปฏิบัติเป็นแปลงขยายผล 10 ราย 

3. โครงการวิจัยการพัฒนาการผลิตพืชบนพื้นที่สูงในเขตภาคเหนือตอนล่าง 
กิจกรรมที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชบนพื้นที่สูงโดยการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

การทดสอบการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกาแฟโดยการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม ในพ้ืนที่
จังหวัดตาก แปลงทดสอบ ด าเนินการในพ้ืนที่ ต าบลแม่ท้อ อ าเภอเมือง จังหวัดตาก ในปี 2559-2562 โดย
เกษตรกรปลูกกาแฟใต้ร่มเงาของต้นมะคาเดเมีย มีอายุมากกว่า 4 ปี มีระยะปลูกระหว่างแถว 1.65 -2 เมตร และ
ระหว่างต้น 1.5-2 เมตร เนื่องจากสภาพต้นกาแฟของเกษตรกรไม่เคยมีการตัดแต่งมาก่อน มีกิ่งแขนงและกิ่ งที่เป็น
โรคมาก ในปีแรกวิธีทดสอบท าการตัดแต่งแบบหนัก และใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม อัตรา 
110-46-210 กรัม N-P2O5-K2O ต่อต้น แบ่งใส่ 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือนพฤษภาคม 46-0-0 อัตรา 100 กรัมผสม 
18-46-0  อัตรา 50 กรัม ผสม 0-0-60 อัตรา 150 กรัม รวม 300 ครั้งที่ 2 เดือนสิงหาคม 46-0-0 อัตรา 
100 กรัม ผสม 0-0-60 อัตรา 150 กรัม และครั้งที่ 3 เดือนตุลาคม 18-46-0  อัตรา 50 กรัม ผสม 0-0-
60 อัตรา 50 กรัม เก็บเกี่ยวผลิตได้ในปี  2560 วิธีทดสอบให้ผลผลิตแบบผลเชอร์รี่ และแบบกะลามากกว่าวิธี
เกษตร 23.7 และ 21.1 เปอร์เซ็นต์  ในส่วนของขนาดทรงพุ่ม มีขนาดใกล้เคียงกับวิธีเกษตรกร แปลงต้นแบบ 
ด าเนินการในพ้ืนที่ ต าบลแม่ท้อ อ าเภอเมือง จังหวัดตาก เกษตรกรต้นแบบทั้ง 3 ราย ใส่ปุ๋ยเช่นเดียวกับวิธีทดสอบ 
ได้ผลผลิตแบบผลเชอรี่และแบบกะลาเฉลี่ย 1,433 และ 299 กิโลกรัมต่อไร่ ได้สารกาแฟ 239 กิโลกรัมต่อไร่ มี
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 11,239 บาทต่อไร่ มีรายได้ 23,933 บาทต่อไร่ ได้ก าไรสุทธิ 12,697 บาทต่อไร่ จากการ
เสวนาร่วมกับเกษตรกร 20 ราย เกษตรกรมีความพอใจและยอมรับวิธีการทดสอบ ในส่วนการจัดงานวันถ่ายทอด
เทคโนโลยีมีเกษตรกรมาร่วมงาน 62 ราย ในส่วนของการขยายผล นายปฏิพล แสงท้าว เกษตรกรต้นแบบได้ขยาย
ผลให้กับเกษตรกรในพื้นที ่

การทดสอบการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ โดยการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมในพ้ืนที่
จังหวัดเพชรบูรณ์ แปลงทดสอบ ด าเนินการในพ้ืนที่ ต าบลเขาค้อ อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในปี 2559-
2562 พบว่า การถ่ายทอดความรู้เรื่องปุ๋ยที่จ าเป็น เหมาะสมกับเกษตรกร มีตัวอย่างชัดเจน  และท าอย่างต่อเนื่อง 
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เป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้เกษตรกรยอมรับค าแนะน าไปปฏิบัติ  ในส่วนของแปลงทดสอบเกษตรกรปลูกกาแฟอารา
บิก้า พันธุ์เชียงใหม่ 80 ระยะปลูก 2x2 เมตร มีไม้บังร่ม เช่น กล้วย อาโวคาโด และไม้ยืนต้นอ่ืนๆ  อาศัยน้ าฝน 
เกษตรกรไม่มีการตัดแต่งกิ่ง ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม อัตรา 110-46-210 กรัม N-P2O5-K2O 
ต่อต้น แบ่งใส่ 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือนพฤษภาคม ใส่สูตร 46-0-0 อัตรา 100 กรัมต่อต้น ผสมกับสูตร 18-
46-0  อัตรา 50 กรัมต่อต้น และสูตร 0-0-60 อัตรา 150 กรัมต่อต้น ครั้งที่ 2 เดือนสิงหาคม สูตร 46-0-
0 อัตรา 100 กรัมต่อต้น ผสมกับสูตร 0-0-60 อัตรา 150 กรัมต่อต้น และครั้งที่ 3 เดือนตุลาคม สูตร   
18-46-0  อัตรา 50 กรัมต่อต้น ผสมกับสูตร 0-0-60 อัตรา 50 กรัมต่อต้น พบว่า วิธีทดสอบให้ผลผลิตสด
แบบผลเชอร์รี่เฉลี่ยสูงกว่าวิธีเกษตรกร 36.2 เปอร์เซ็นต์ โดยวิธีทดสอบมีต้นทุนสูงกว่าวิธีเกษตรกร 22.3 
เปอร์เซ็นต์ แต่มีรายได้มากกว่าวิธีเกษตรกร 38.5 เปอร์เซ็นต์ ท าให้มีรายได้สุทธิมากกว่าวิธีเกษตรกร 49.3 
เปอร์เซ็นต ์ทั้งสองวิธีมีค่า 2.5 และ 2.0 คุมค่าต่อการลงทุน แปลงต้นแบบ ด าเนินการในพ้ืนที่ ต าบลเขาค้อ อ าเภอ
เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เกษตรกรต้นแบบทั้ง 3 คน เลือกใช้ปุ๋ยตามวิธีทดสอบ ได้ผลผลิตแบบกะลาเฉลี่ย 179 
กิโลกรัมต่อไร่ มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 8,180 บาทต่อไร่ มีรายได้เฉลี่ย 10,025 บาทต่อไร่ ได้ก าไรสุทธิ 9,720 บาท
ต่อไร่ จากการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี และเสวนามีเกษตรกรมาร่วมงาน 23 และ 22 ราย ตามล าดับ 
เกษตรกรมีความรู้เรื่องปุ๋ยมากข้ึน มีความพอใจและยอมรับวิธีการทดสอบ ในส่วนการ  

การทดสอบการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะคาเดเมีย โดยการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมในพ้ืนที่
จังหวัดเพชรบูรณ์ แปลงทดสอบ ด าเนินการในพ้ืนที่ต าบลเขาค้อ อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในปี 2559-
2562 พบว่า การถ่ายทอดความรู้เรื่องปุ๋ยที่จ าเป็น เหมาะสมกับเกษตรกร มีตัวอย่างชัดเจน  และท าอย่างต่อเนื่อง 
เป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้เกษตรกรยอมรับค าแนะน าไปปฏิบัติ ในส่วนของแปลงทดสอบ วิธีทดสอบใส่ปุ๋ยไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม อัตรา 10-4.4-8.1 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ แบ่งใส่ 4 ครั้งเท่าๆ กัน ครั้งที่ 1 
เดือนตุลาคม ครั้งที ่2 เดือนมกราคม ครั้งที ่3 เดือนพฤษภาคม และครั้งที่ 4 เดือนสิงหาคม ให้ผลผลิตสูงกว่าวิธีวิธี
เกษตรกรเฉลี่ย 18.3 เปอร์เซ็นต์ วิธีทดสอบมีต้นทุนการผลิตสูงกว่าวิธีเกษตรกรเฉลี่ย 23.3 เปอร์เซ็นต์ แต่มีรายได้
สูงกว่าวิธีเกษตรกรเฉลี่ย 23.5 เปอร์เซ็นต์ ท าให้มีก าไรสูงกว่าวิธีเกษตรกรเฉลี่ย 23.6 เปอร์เซ็นต์ วิธีทดสอบและวิธี
เกษตรกรมีค่า BCR 2.2 และ 2.1 ตามล าดับ คุ้มค่าต่อการลงทุน แปลงต้นแบบด าเนินการในไร่พ้ืนที่ต าบลเขาค้อ 
อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เกษตรกรต้นแบบใส่ปุ๋ยตามวิธีทดสอบ ได้ผลผลิตเฉลี่ย 560 กิโลกรัมต่อไร่ มี
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 4,667 บาทต่อไร่ มีรายได้เฉลี่ย 23,667 บาทต่อไร่ ได้ก าไรสุทธิ 19,00 บาทต่อไร่ จากการ
เสวนากับเกษตรกรต้นแบบและผู้สนใจจ านวน 22 ราย และการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี มีเกษตรกรเข้าร่วม 
24 ราย พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อเทคโนโลยีที่ใช้ในพ้ืนที่ของเกษตรกรในระดับมากที่สุด และมีความรู้
เรื่องเทคโนโลยีของงานทดสอบและสามารถปรับใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ การใช้ปุ๋ย
ตามวิธีทดสอบท าให้มีผลผลิตเพ่ิมข้ึน 

การทดสอบการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสตรอว์เบอร์รีโดยการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมใน
พ้ืนที่เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า การถ่ายทอดความรู้เรื่องปุ๋ยที่จ าเป็น เหมาะสมกับเกษตรกร มีตัวอย่าง
ชัดเจน และท าอย่างต่อเนื่อง เป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้เกษตรกรยอมรับค าแนะน าไปปฏิบัติ  วิธีทดสอบใส่ปุ๋ย
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม อัตรา 27-27-27 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ แบ่งใส่ทุก 15 วัน ให้
ผลผลิตสูงกว่าวิธีเกษตรกรเฉลี่ย 6.1 เปอร์เซ็นต์ มีต้นทุนการผลิตต่ ากว่าวิธีเกษตรกรเฉลี่ย 4.7 เปอร์เซ็นต์ แต่มี
รายได้สูงกว่าวิธีเกษตรกรเฉลี่ย 4.5 เปอร์เซ็นต์ ท าให้มีก าไรสูงกว่าวิธีเกษตรกรเฉลี่ย 9.3 เปอร์เซ็นต์ วิธีทดสอบ
และวิธีเกษตรกรมีค่า BCR 3.1 และ 2.8 ตามล าดับ คุ้มค่าต่อการลงทุน แปลงต้นแบบด าเนินการในไร่พ้ืนที่ต าบล
เขาค้อ อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เกษตรกรต้นแบบใส่ปุ๋ยอัตรา 27-27-27 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ ได้
ผลผลิตเฉลี่ย 2,353 กิโลกรัมต่อไร่ มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 95,667 บาทต่อไร่ มีรายได้เฉลี่ย 349,500 บาทต่อไร่ ได้
ก าไรสุทธิ 290,667 บาทต่อไร่ จากการเสวนากับเกษตรกรต้นแบบและผู้สนใจจ านวน 17 ราย และการจัดงานวัน
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ถ่ายทอดเทคโนโลยี มีเกษตรกรเข้าร่วม 23 ราย พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อเทคโนโลยีที่ใช้ในพ้ืนที่ของ
เกษตรกร และมีความรู้ เรื่องเทคโนโลยีของงานทดสอบและสามารถปรับใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ ในระดับมาก การใช้ปุ๋ยตามวิธีทดสอบท าให้มีผลผลิตเพ่ิมข้ึน 

การทดสอบการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ชาโยเต้โดยการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมในพ้ืนที่
จังหวัดตาก (ยกเลิก) 

การทดสอบการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตชาโยเต้โดยการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมในพ้ืนที่
จังหวัดเพชรบูรณ์ แปลงทดสอบ ด าเนินการในพ้ืนที่ต าบลเขาค้อ อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า การ
ถ่ายทอดความรู้เรื่องปุ๋ยที่จ าเป็น เหมาะสมกับเกษตรกร มีตัวอย่างชัดเจน และท าอย่างต่อเนื่อง เป็นสิ่งส าคัญที่จะ
ท าให้เกษตรกรยอมรับค าแนะน าไปปฏิบัติ วิธีทดสอบใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม อัตรา 35.3 -
7.8-7.8 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ แบ่งใส่ 3 ครั้ง คือครั้งที่ 1 เดือนสิงหาคม สูตร 46-0-0 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อ
ไร่ ผสมกับสูตร 18-46-0 อัตรา 17 กิโลกรัมต่อไร่ และสูตร 0-0-60  อัตรา 13 กิโลกรัมต่อไร่ ครั้งที่ 2  เดือน
ตุลาคม สูตร 46-0-0 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ ครั้งที่ 3  เดือนธันวาคม สูตร 46-0-0 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ พบว่า 
วิธีทดสอบให้ผลผลิตสูงกว่าวิธีวิธีเกษตรกรเฉลี่ย 23.2 เปอร์เซ็นต์ วิธีทดสอบมีต้นทุนการผลิตต่ ากว่าวิธีเกษตรกร
เฉลี่ย 0.2 เปอร์เซ็นต์ แต่มีรายได้สูงกว่าวิธีเกษตรกรเฉลี่ย 23.2 เปอร์เซ็นต์ ท าให้มีก าไรสูงกว่าวิธีเกษตรกรเฉลี่ย 
30.1 เปอร์เซ็นต์ วิธีทดสอบและวิธีเกษตรกรมีค่า BCR 3.5 และ 2.4 ตามล าดับ คุ้มค่าต่อการลงทุน แปลงต้นแบบ 
ด าเนินการในไร่พ้ืนที่ ต าบลเขาค้อ อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เกษตรกรต้นแบบใส่ปุ๋ยอัตรา 35.3 -7.8-7.8 
กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ ได้ผลผลิตเฉลี่ย 26,424 กิโลกรัมต่อไร่ มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 45}617 บาทต่อไร่ มี
รายได้เฉลี่ย 192,400 บาทต่อไร่ ได้ก าไรสุทธิ 146,783 บาทต่อไร่ จากการเสวนากับเกษตรกรต้นแบบและผู้สนใจ
จ านวน 17 ราย และการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี มีเกษตรกรเข้าร่วม 23 ราย พบว่า เกษตรกรมีความพึง
พอใจต่อเทคโนโลยีที่ใช้ในพ้ืนที่ของเกษตรกรในระดับมากที่สุด และมีความรู้เรื่องเทคโนโลยีของงานทดสอบและ
สามารถปรับใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ การใช้ปุ๋ยตามวิธีทดสอบท าให้มีผลผลิตเพ่ิมข้ึน 

กิจกรรมที่ 2 การทดสอบการป้องกันก าจัดศัตรูพืชบนพื้นที่สูงในเขตภาคเหนือตอนล่าง 
การทดสอบการป้องกันก าจัดศัตรูพืชกะหล่ าปลีบนพ้ืนที่สูงในพ้ืนที่จังหวัด ตาก พิษณุโลก  และ

เพชรบูรณ์ ด าเนินการในปี 2559-2562 โดยมีกระบวนการดังนี้ 1) ถ่ายทอดความรู้เรื่องสารชีวภัณฑ์ก าจัดศัตรูพืช 
และวิธีการใช้ 2) ท าแปลงทดสอบแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม 3) ร่วมสรุปผล ในส่วนของแปลงทดสอบประกอบด้วย 
2 กรรมวิธี คือ วิธีทดสอบและวิธีเกษตรกร โดยวิธีทดสอบก าหนดให้ท าการป้องกันก าจัดศัตรูกะหล่ าปลี 5 ครั้ง คือ 
ครั้งที่ 1 หลังปลูกอายุ 7 วัน ติดกับดักกาวเหนียวอัตรา 80 กับดักต่อไร่ และพ่นไส้เดือนฝอยอัตรา 60 ล้านตัวต่อ
น้ า 20 ลิตร ครั้งที่ 2 อายุ 17 วัน พ่นบาซิลัสทูริงเยนซีส (บีที) อัตรา 80 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร ครั้งที่ 3 อายุ 35 วัน 
พ่นสารเคมีป้องกันก าจัดโรคและแมลง ตามที่เกษตรกรมี ครั้งที่ 4 อายุ 40 วัน พ่นบาซิลัสทูริงเยนซีส อัตรา 80 ซีซี
ต่อน้ า 20 ลิตร ครั้งที่ 5 อายุ 50 วัน พ่นไส้เดือนฝอยอัตรา 60 ล้านตัวต่อน้ า 20 ลิตร  หากมีครั้งต่อไปจนถึงการ
เก็บเก่ียว ให้พ่นไส้เดือนฝอยหรือบาซิลัส ทูริงเยนซีส มีเกษตรกรร่วมท าแปลงทดสอบ 15 ราย พบว่า หลังจากการ
บรรยายให้ความรู้เรื่องการใช้ชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดศัตรูกะหล่ าปลี เกษตรกรมีความรู้เพ่ิมขึ้น แต่ยังไม่มั่นใจกับการ
ใช้สารเคมี  แต่การท าแปลงทดสอบท าให้เกษตรกรกรมั่นใจในการใช้ชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมี  โดยในปี 2559 
2560 และ 2561 เกษตรกรยอมรับวิธีการใช้แบบผสมผสานโดยสลับการใช้สารชีวภัณฑ์ กับสารเคมี แต่จะใช้
เฉพาะสารชีวภัณฑ์ในระยะใกล้เก็บผลผลิต ท าให้ลดการใช้สารเคมีได้ ร้อยละ 52.8 62.4 และ 76.4 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ และไม่พบสารพิษตกค้างในผลผลิต ท าให้การใช้สารชีวภัณฑ์เป็นที่ยอมรับของเกษตรกร สามารถลดการ
ใช้สารเคมีได้ ท าให้ผลผลิต เกษตรกร และสิ่งแวดล้อมมีความปลอดภัย และเป็นที่เชื่อถือของผู้บริโภค 
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ทดสอบการป้องกันก าจัดศัตรูพืชสตรอว์เบอร์รีบนพ้ืนที่สูงในพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก และเพชรบูรณ์ 
ด าเนินการในปี 2559-2562  โดยมีกระบวนการดังนี้ 1) ถ่ายทอดความรู้เรื่องสารชีวภัณฑ์ก าจัดศัตรูพืช และ
วิธีการใช้ 2) ท าแปลงทดสอบแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม 3) ร่วมสรุปผล ในส่วนของแปลงทดสอบประกอบด้วย 2 
กรรมวิธี คือ วิธีทดสอบและวิธีเกษตรกร โดยวิธีการป้องกันก าจัดศัตรูพืชสตรอว์เบอร์รีวิธีทดสอบ ก าหนดให้ท าการ
ป้องกันก าจัดศัตรูพืชสตรอว์เบอร์รี  8-11 ครั้ง ครั้งที่ 1 หลังปลูกติดกับดักกาวเหนียวอัตรา 80 กับดักต่อไร่และพ่น
ไส้เดือนฝอยอัตรา 60 ล้านตัวต่อน้ า 20 ลิตร ครั้งที่ 2 ถึงครั้งที่ 4  พ่นสารเคมีที่เกษตรกรมี ครั้งที่ 5 ถึงครั้งที่ 9 
พ่นไส้เดือนฝอย อัตรา 60 ล้านตัวต่อน้ า 20 ลิตร ครั้งที่ 10 ครั้งที่ 11 และครั้งต่อไปจนถึงเก็บเกี่ยวพ่นพ่นไส้เดือน
ฝอย อัตรา 60 ล้านตัวต่อน้ า 20 ลิตร และบาซิลลัส ชับทิลีส อัตรา 80 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร พบว่า การบรรยายให้
ความรู้เรื่องการใช้ชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดศัตรูสตรอว์เบอร์รี เกษตรกรมีความรู้เพ่ิมขึ้น แต่ยังไม่มั่นใจกับการใช้
สารเคมี  ในปี 2559 เริ่มด าเนินการในช่วงที่สตรอว์เบอร์รีใกล้เก็บเกี่ยวผลผลิตท าให้สามารถแนะน าการใช้กับดัก
กาวเหนียวกับชีวภัณฑ์ได้เพียง 1 ครั้ง ลดสารเคมีได้ ร้อยละ 5.79 ต่อมาปี 2560 และ 2561 ได้น าแผนการป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืชสตรอว์เบอร์รี เข้าไปในระบบการผลิตท าให้ลดการใช้สารเคมีได้ ร้อยละ 44.3 และ 57.1 และเป็นที่
ยอมรับของเกษตรกร จากการเสวนาร่วมกับเกษตรกร 20 ราย เกษตรกรสรุปว่า วิธีการป้องกันก าจัดศัตรู  สตรอว์
เบอร์รีแบบผสมผสานมีประโยชน์ระดับมากที่สุด เพราะสามารถลดการใช้สารเคมี ได้ โดยเกษตรกรจะพ่นสารเคมี
เฉพาะในระยะการเจริญเติบโตทางล าต้น 3-4 ครั้งแรกเท่านั้น หลังจากนั้นจะเลือกใช้สารชีวภัณฑ์บีที หรือไส้เดือน
ฝอย เฉพาะช่วงก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต และจะใช้เฉพาะสารเคมีก าจัดไรแทรกเป็นบางครั้ง เนื่องจากยังไม่มีสารชีว
ภัณฑ์ก าจัดได้ เพ่ือให้ผลผลิต เกษตรกร และสิ่งแวดล้อมมีความปลอดภัย 

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

1. เกษตรกรขาดความรู้เรื่องปุ๋ยและวิธีการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
2. การใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้อง คือ ถูกสูตร ถูกเวลา ถูกวิธี และถูกปริมาณ และการผสมปุ๋ยใช้เอง สามารถเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตพืชในที่นา ที่ดอน และท่ีสูงได้  
3. การยกระดับความรู้เรื่องปุ๋ยของเกษตรกร มี 2 ขั้นตอนที่ส าคัญ คือ 1) การถ่ายทอดความรู้เรื่องปุ๋ย 

วิธีการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และการผสมปุ๋ยใช้เอง ซึ่งมีเทคนิคที่ส าคัญ คือ ต้องใช้ภาษาและข้อมูลที่
ง่าย เนื้อหาเหมาะสมกับเกษตรกร มีตัวอย่างที่ชัดเจน และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง จะท าให้เกษตรกรมีความรู้เรื่อง
ปุ๋ยและยอมรับค าแนะน าไปปฏิบัติได้เร็วขึ้น 2) การท าแปลงทดสอบ ให้เกษตรกรได้เรียนรู้วิธีการผสมปุ๋ย ใส่ปุ๋ย 
และได้ทราบถึงบทบาทของธาตุอาหารจากการตอบสนองของพืช และในส่วนของสารชีวภัณฑ์ก็เช่นเดียวกัน 

4. มีเกษตรกรที่ยอมรับค าแนะน าวิธีการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม และน าไปขยายผลในพ้ืนที่ของ
ตนเองแล้ว 164 ราย 

5. ค าแนะน าการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม แบบเกษตรกรมีส่วนร่วม ส าหรับการผลิต
พืชในพ้ืนที่นา 

5.1) ข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
1) อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก อัตรา 9-3-8 และ 18-7-12 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ 

ตามล าดับ 
2) จังหวัดพิจิตร อัตรา 6-4.6-6 และ 21-7-12 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ ตามล าดับ 
3) อ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ อัตรา 8-3-6 และ 21-7-12 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ 

ตามล าดับ 
5.2) ข้าว หอมแดงและถั่วลิสง อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ อัตรา 6-5-6 และ 5-10-12 กิโลกรัม 

N-P2O5-K2O ต่อไร่ ตามล าดับ 
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5.3) ข้าวและถั่วลิสง จังหวัดอุตรดิตถ์ อัตรา 6-5-6 และ 6-6-9 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ 
ตามล าดับ 

6. ค าแนะน าการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม แบบเกษตรกรมีส่วนร่วม ส าหรับการผลิต
พืชในที่ดอน   

6.1) อ้อย  
1) จังหวัดพิษณุโลก ก าแพงเพชร เพชรบูรณ์ อ้อยปลูก อัตรา 20-9-9 กิโลกรัม N-P2O5-K2O 

ต่อไร่ และอ้อยตอ อัตรา 24-12-24 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่  
2) จังหวัดตาก อ้อยปลูก อัตรา 18-9-18 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ และอ้อยตอ อัตรา 24-

12-24 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่  
6.2) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

1) ส าหรับพ้ืนที่ลาดชัน อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก อัตรา 20-10-10 กิโลกรัม N-P2O5-
K2O ต่อไร่  

2) จังหวัดตาก อัตรา 15-7-10 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่  
3) จังหวัดเพชรบูรณ์ อัตรา 15-7-12 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่  
4) จังหวัดอุตรดิตถ์ อัตรา 15-7-12 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่  

6.3) ส าปะหลัง จังหวัดพิษณุโลก ก าแพงเพชร ตาก และอุตรดิตถ์ อัตรา 16-8-16 กิโลกรัม N-P2O5-
K2O ต่อไร่  

6.4) มันเทศเทศ จังหวัดพิษณุโลก และพิจิตร ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม อัตรา 
16-8-24 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่  

6.5) สับปะรด จังหวัดอุตรดิตถ์ อัตรา 50-17-68 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่  
6.6) ทุเรียน ขนาดทรงพุ่ม 8 เมตร ส าหรับพื้นที่บนไหล่เขาอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ อัตรา 1.3-

0.7-1.9 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อต้น  
7. ค าแนะน าการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม แบบเกษตรกรมีส่วนร่วมส าหรับการผลิตพืช

บนที่สูง   
7.1) กาแฟอาราบิก้า จังหวัดตาก และเพชรบูรณ์ อัตรา 110-46-210 กรัม N-P2O5-K2O ต่อต้น  
7.2) มะคาเดเมีย จังหวัดเพชรบูรณ์ อัตรา 10-4.4-8.1 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่  
7.3) ชาโยเต้ จังหวัดเพชรบูรณ์ อัตรา 35.3-7.8-7.8 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่  

8. ค าแนะน าการใช้ชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดศัตรูกะหล่ าปลี และสตรอว์เบอร์รี เพ่ือลดการใช้สารเคมีบนพ้ืนที่
สูง เกษตรกรยอมรับวิธีการการชีวภัณฑ์แบบผสมผสานกับสารเคมี คือ ในระยะแรกของการเจริญเติบโตเกษตรกร
จะใช้สารเคมีก าจัดแมลง 3-4 ครั้ง ต่อจากนั้นจะเลือกใช้สารชีวภัณฑ์บีที (บาซิลลัส ชับทิลีส) อัตรา 80 กรัมต่อน้ า 
20 ลิตร หรือไส้เดือนฝอย อัตรา 60 ล้านตัวต่อน้ า 20 ลิตร  จนเกี่ยวผลผลิต  

9. การท างานวิจัยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้เกษตรกรยอมรับเทคโนโลยีง่ายขึ้น 
10. การเลือกเกษตรกรเข้าร่วมท าการทดสอบเป็นปัจจัยที่ส าคัญ ควรมีกระบวนการคัดเลือกที่ดี เพ่ือให้ได้

เกษตรกรที่มีความสนใจที่จะเรียนรู้ ยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆ และสามารถถ่ายทอดความรู้กับให้กับเพ่ือนเกษตรกร
ต่อไปได ้
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