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3. ช่ือการทดลอง (ภาษาไทย)    การจัดการปุ๋ยที่เหมาะสมในการผลิตเผือกให้มีคุณภาพ     
ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ)    Fertilizer Management for Quality Production of Taro 
 

4. คณะผู้ด าเนินงาน   
หัวหน้าการทดลอง  นายทวีป  หลวงแก้ว  สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 
ผู้ร่วมงาน    

นางสาวกันยารัตน์  ตันยา  สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร  
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5. บทคัดย่อ 

 การผลิตเผือกให้มีคุณภาพ ปุ๋ยเคมีเป็นปัจจัยที่ส าคัญในกระบวนการผลิตเผือก การจัดการธาตุอาหารพืช
ให้เหมาะสมจะท าให้เกษตรกร สามารถลดต้นทุนการผลิตในส่วนของการใส่ปุ๋ยเคมีลงได้ รวมทั้งน าไปวางแผนการ
ใช้ปุ๋ยเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ท าการทดสอบการจัดการปุ๋ยที่เหมาะสมในการผลิตเผือกให้มีคุณภาพ ใน
แปลงเกษตรกรที่อ าเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร  วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block  มี 
5 ซ้ า  4 กรรมวิธี  ประกอบด้วย 1) การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของกรมวิชาการเกษตร  2) การใส่ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดินของอ.ประทีป  3) วิธีเกษตรกร  และ 4) ไม่ใส่ปุ๋ย  ผลการวิเคราะห์ดินหลังการทดสอบปุ๋ยพบว่า ดินมี
ค่า pH เป็นกรดจัด (5.46)  มีปริมาณอินทรียวัตถุสูง (3.92 %) มีปริมาณฟอสฟอรัสค่อนข้างสูง (22.52 มก./กก.) 
โพแทสเซียมต่ า (52.64 มก./กก.)  และมีปริมาณไนโตรเจนสูง (0.17 % total N) และมีลักษณะเนื้อดินแบบดิน
เหนียวปนทรายแป้ง  จากผลการทดลองพบว่า ต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีในวิธีเกษตรกรมีต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีเฉลี่ย 4,220 บาท
ต่อไร่  การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของอ.ประทีป  มีต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีเฉลี่ย 746.80 บาทต่อไร่  และวิธีการใส่ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดินของกรมวิชาการเกษตร  มีต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีเฉลี่ย 384 บาทต่อไร่ ทางด้านรายได้ผลตอบแทน
พบว่า การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของอ.ประทีป  ให้ผลตอบแทนมีรายได้มากที่สุด 56,696.20 บาทต่อไร่ และมี
รายได้เพ่ิมข้ึนมากกว่าวิธีเกษตรกร 7,196.20บาทต่อไร่ 
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Abstract 
 Fertilizer management for quality production of Taro. The experiments design was 
conducted in the field of farmer at Taphan Hin District, Phichit Province.  The experimental 
design was a Randomized Complete Block with 5 replications and 4 treatments including, 1) the 
application by using soil analysis method of Department of Agriculture  2) the application by 
using soil analysis method of Mr.Prateep 3) the farmers’ method and 4) No chemical fertilizer 
(control).  The soil analysis after fertilizer test found that, the soil reaction had pH was strongly 
acid (5.46), the high of organic matter (3.92 %), the rather high of phosphorus (22.52 mg/kg), the 
low of potassium (52.64 mg/kg), the high of nitrogen (0.17 %)  and the silty clay of texture.  As a 
result of the experiment found that, the farmers’ method had cost of chemical fertilizers on 
average of 4,220 baht per rai, the application by using soil analysis method of Mr.Prateep had 
cost of chemical fertilizers on average of 746.80 baht per rai, the application by using soil 
analysis method of Department of Agriculture had cost of chemical fertilizers on average of 384 
baht per rai.  In terms of the income found that, the application by using soil analysis method 
of Mr.Prateep had the highest average of incomes of 56,696.20 baht per rai, had average of 
incomes more than the farmers’ method of 7,196.20 baht per rai   
 
6. ค าน า 

เผือกเป็นพืชเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นที่ส าคัญ คนไทยนิยมบริโภคเผือกเพราะมีกลิ่นหอม และรสชาติดี  หัว
เผือกจะมีส่วนประกอบเป็นพวกแป้ง และแร่ธาตุต่างๆ ส่วนใบประกอบไปด้วยโปรตีน และแร่ธาตุ ซึ่งใบเผือก
สามารถน าไปใช้เป็นอาหารสัตว์ได้ด้วย มีเผือกบางประเภทที่ใช้ใบส าหรับบริโภคซึ่งหัวจะมีขนาดเล็กไม่เหมาะต่อ
การบริโภค (มาลินีและคณะ, 2537) เผือกเป็นพืชเก่าแก่ที่มนุษย์อยู่ในเขตร้อนรู้จัก และน ามาเพาะปลูก แหล่ง 
ก าเนิดของเผือก คือ อินเดียโดยเพาะปลูกกันมาตั้งแต่ราว 9,000 ปีมาแล้ว  และจากอินเดีย เผือกแพร่กระจาย
ออกไปทางตะวันออกสู่จีน  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  หมู่เกาะต่างๆ ในแปซิฟิก  และทางตะวันตกสู่ทวีปแอฟริกา  
ประชาชนชาวเกาะต่างๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิกโดยเฉพาะชาวโพลินิเซีย ซึ่งเป็นชาวพ้ืนเมืองของเกาะฮาวายเป็น
พวกที่บริโภคเผือกมากที่สุดในโลก โดยจะบริโภคเผือกเป็นอาหารหลักแทนข้าว (ทวีทอง , 2545)  ปัจจุบันเผือก
เป็นพืชหัวเศรษฐกิจที่มีศักยภาพในการส่งออก  โดยส่งออกทั้งในรูปหัวเผือก  ก้านเผือก และใบเผือก ในปี 2543 
ประเทศไทยส่งออกหัวเผือกประมาณ 1,093 ตัน มูลค่ากว่า 14.8 ล้านบาท ตลาดต่างประเทศที่ส าคัญมี ญี่ปุ่น 
ฮ่องกง  ออสเตรเลีย  มาเลเซีย  สิงคโปร์  และเนเธอร์แลนด์ (นิรนาม, 2549)  ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกเผือก
ประมาณ 16,148 ไร่  ผลผลิตประมาณ 26,830,573 กิโลกรัม  ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย 2,836 กิโลกรัม แหล่งปลูก
เผือกที่ส าคัญในประเทศไทยได้แก่ จังหวัดสระบุรี  นครปฐมเพชรบุรี  สุพรรณบุรี  แม่ฮ่องสอน  สุโขทัย  
พระนครศรีอยุธยา  ประจวบคีรีขันธ์  สิงห์บุรี  และพิจิตร (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2559)  เผือกมีชื่อวิทยาศาสตร์
ว่า Colocasia esculenta (L.) Schott.  เป็นพืชอายุสั้นฤดูกาลเดียว  เป็นพืชหัวที่มีล าต้นใต้ดินสะสมอาหาร
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เรียกว่า หัว (corm) ซึ่งเกิดจากการขยายของล าต้นใต้ดิน หนังสือพรรณไม้แห่งประเทศไทย เล่ม 1 ของกรมป่าไม้
เรียกว่า ลกกะเซีย (lok-ka-sia) และมีชื่ออ่ืนๆ อีกเช่น ยัวเทีย (yautia) และแทนเนีย (tannia) (ไสวและโสภณ, 
2523)      

ดินเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างยิ่งในการผลิตพืช เพราะเป็นแหล่งให้ธาตุอาหารที่จ าเป็น แต่เนื่องจากการท า
การท าการเกษตรที่ไม่ถูกต้อง  การใช้ปุ๋ยเคมีซึ่งอาจมีปัญหาท าให้สมดุลของธาตุอาหารในดินสูญเสียไป หรืออาจท า
ให้คุณสมบัติของดินเปลี่ยนไปไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืช จึงท าให้พืชไม่ตอบสนองต่อปุ๋ยที่ได้รับ กรมวิชาการ
เกษตร (2548) รายงานว่าการวิเคราะห์ดินเป็นหัวใจส าคัญในการใช้ปุ๋ยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตพืช ค่าวิเคราะห์ดินสามารถ
บอกได้ว่าในดินมีธาตุอาหารพืชในรูปที่เป็นประโยชน์  และมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของพืชหรือไม่ การ
วิเคราะห์ดินเป็นเครื่องมือในการใช้ปุ๋ยให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับความต้องการของพืช และให้ผลตอบแทน
คุ้มค่าทางเศรษฐกิจในการผลิตพืช  การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินสามารถแก้ไขปัญหาค าแนะน าที่ให้ใช้ปุ๋ยสูตร
ตายตัว ที่อาจท าให้เกิดปัญหาการขาดสมดุลของธาตุอาหารพืชในดิน มักจะมีปัญหาเรื่องของการสะสมของธาตุ
อาหารบางธาตุมากเกิน  ท าให้พืชดูดธาตุอาหารอ่ืนได้ลดลง ท าให้ความเป็นประโยชน์ของธาตุทั้งสองลดลง ใน
ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยส าหรับพืชเศรษฐกิจของประเทศเป็นค าแนะน าการใช้ปุ๋ยกว้างๆ ไม่ได้ค านึงถึงชนิดของดิน 
ปริมาณธาตุอาหารพืชในดินขณะนั้น ท าให้การใช้ปุ๋ยจึงไม่ตรงกับความต้องการของพืช ดังนั้นการใช้ปุ๋ยถูกชนิด ถูก
ปริมาณ ถูกเวลา และถูกวิธีจะช่วยให้ผลผลิตเพิ่มข้ึน และลดต้นทุนการผลิตลงได้ (ทัศนีย์, 2556) จากการสอบถาม
เกษตรกรที่ปลูกเผือกในเขตจังหวัดพิจิตรพบว่า ต้นทุนการผลิตเผือกในพ้ืนที่ 1 ไร่ประมาณ 35 ,500 บาท โดย
แบ่งเป็นต้นทุนในส่วนของปุ๋ย (ปุ๋ยเคมี+ปุ๋ยคอก) 20 เปอร์เซ็นต์ ประมาณ 7,000 บาท (นางสชรภรณ์ บุญโต, การ
สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 15 กันยายน 2557) Susan et. al., (2002) ได้มีค าแนะน าความเข้มข้นของธาตุอาหารที่
เพี ยงพอต่อการเจริญ เติบ โตของเผือก ที่ สามารถวิ เคราะห์ ได้ จากใบเผือกดั งนี้  Nitrogen 4.0-4.5 %, 
Phosphorous 0.3-0.5 %, Potassium 3.2-5.5 %, Calsium 0.7-1.5 %, Magnesium 0.2-0.5 %, Sulfur 
0.2-0.3 %, Iron 100-200 ppm, Bolon  20-50 ppm, Manganese  50-300 ppm, Zinc 20-40 ppm, 
Copper 10-20 ppm  

ประทีป (2552) ได้มีค าแนะน าการใช้ปุ๋ยกับพืชเศรษฐกิจ โดยใช้ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยกับพืชเศรษฐกิจของ
กรมวิชาการเกษตรมาใช้เป็นฐานในการค านวณสูตรปุ๋ย และปริมาณปุ๋ย โดยการผสมปุ๋ยใช้เอง  นาตยาและอรรถ
สิทธิ์ (ม.ป.ป.) รายงานว่าในการเพิ่มผลผลิตอ้อยโดยการใช้ปุ๋ยเคมีอัตราที่เหมาะสมร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ควรมีการใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับการใส่ปุ๋ยอินทรีย์  สิทธิชัย (2556) รายงาน
ว่าการใส่ปุ๋ยตามค่าทดสอบดินยางพาราท าให้ธาตุอาหารในใบและเส้นรอบวงที่ความสูง 20 เซนติเมตรเหนือรอย
เท้าช้าง  และที่ความสูง 150 เซนติเมตรจากพ้ืนดิน  มีความเข้มข้นของไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส  และโพแทสเซียม
สูงกว่าเกษตรในปริมาณที่มากท าให้เปอร์เซ็นต์แป้งของหัวมันส าปะหลังมีน้อย  เมื่อเปรียบเทียบกับการใส่ปุ๋ยเคมี
แปลงที่ใส่ปุ๋ยสูตร 20-8-20  
 ดังนั้นจึงได้ท าการวิจัยเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเผือก  โดยท าการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์
ดินเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตกับกรรมวิธีของเกษตรกร  เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีของการให้ปุ๋ยที่เหมาะสมในการ
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ผลิตเผือกให้มีคุณภาพ ผลผลิตสูง และผลผลิตมีคุณภาพการบริโภคที่ดี และลดต้นทุนการผลิตลงได้   ด าเนินการ
ทดลองที่แปลงเกษตรกร  อ าเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร   
 
7. วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์ 
1. ต้นเผือกหอม 

  2. ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0  18-46-0  0-0-60  15-15-15  16-8-8 และ 13-13-21 
  3. สารควบคุมการเจริญเติบโต 
  4. สารเคมีป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช 
  5. สารเคมีก าจัดวัชพืช 
  6. อุปกรณ์ส าหรับบันทึกข้อมูล 

วิธีการ 
แบบและวิธีการทดลอง 

วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 5 ซ้ า 4 กรรมวิธี คือ  
          1. การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของกรมวิชาการเกษตร 
          2. การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของอ.ประทีป 
          3. วิธีเกษตรกร   
          4. ไม่ใส่ปุ๋ย) 

การปลูกและดูแลรักษา 
1) การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของกรมวิชาการเกษตร (ตารางผนวก 1)   
2) การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของอ.ประทีป (ตารางผนวก 2)             
3) วิธีเกษตรกร  ด าเนินการใส่ปุ๋ยจ านวน 3 ครั้งคือ 

                - เผือกอายุ 1 เดือนใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-8 อัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่ 
                - เผือกอายุ 2 เดือนใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  อัตรา 100  กิโลกรัมต่อไร่ 
                - เผือกอายุ 3 เดือนใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21  อัตรา 100  กิโลกรัมต่อไร่ 

4) ไมใส่ปุ๋ย (กรรมวิธีเปรียบเทียบ) 
การบันทึกข้อมูล 

1. ข้อมูลด้านการเจริญเติบโต  ความสูง  จ านวนหน่อ  ระยะห่างของหน่อ  และเส้นรอบวงโคน
ต้น  

2. ข้อมูลด้านผลผลิต ขนาดของหัว   
3. ข้อมูลด้านโรคและแมลง  
4. ข้อมูลวิเคราะห์ดินก่อนปลูกและหลังการเก็บเก่ียว  
5. ข้อมูลวิเคราะห์ธาตุอาหารของใบเผือก (Susan et. al., 2002) 
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6. ข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์  
วิเคราะห์ข้อมูลการทดลอง  โดยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และตรวจสอบความแตกต่าง 

                                                  ของค่าเฉลี่ยแต่ละกรรมวิธี 
เวลาและสถานที่ 

- เริ่มต้น ตุลาคมปี 2559  สิ้นสุด กันยายนปี 2561 
- ณ แปลงเกษตรกรที่อ าเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร 

 
 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
   การจัดการปุ๋ยที่เหมาะสมในการผลิตเผือกให้มีคุณภาพ ด าเนินการทดลองที่แปลงเกษตรกรที่อ าเภอ

ตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร จ านวน 1 แปลง ตั้งแต่ปี 2560-2561 จากการจัดการปุ๋ยที่เหมาะสมในการผลิตเผือกให้มี
คุณภาพทั้ง 4 วิธีการคือ 1) การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของกรมวิชาการเกษตร  2) การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
ของอ.ประทีป  3) วิธีเกษตรกร  และ 4) ไม่ใส่ปุ๋ย (กรรมวิธีเปรียบเทียบ) มีผลการทดลองดังนี้ 

 
การวิเคราะห์ดินก่อนและหลังการทดสอบปุ๋ย 

จากการศึกษาการจัดการปุ๋ยที่เหมาะสมในการผลิตเผือกให้มีคุณภาพพบว่า การวิเคราะห์ดินในแปลง
เกษตรกรก่อนการทดสอบปุ๋ย  พบค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของดินเป็นกรดเล็กน้อย (Slightly Acid) 6.60  มี
ปริมาณอินทรียวัตถุ (Organic matter: OM) ค่อนข้างสูง 3.17 % (Land Classification Division and FAO 
Project Staff, 1973)  ปริมาณ ฟอสฟอรัส  (P) อยู่ ในระดับที่ สู งมาก  69.7 มิ ลลิ กรัมต่อกิ โลกรัม  (Land 
Classification Division and FAO Project Staff, 1973)  ปริมาณโพแทสเซียม (K) อยู่ในระดับที่สูงมาก 606 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (Land Classification Division and FAO Project Staff, 1973)  และปริมาณไนโตรเจน (N) 
สูง 0.16 % (% total N) (ตารางท่ี 1)  

หลังจากท าการทดสอบปุ๋ย ได้ท าการวิเคราะห์ดินหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต เผือกแล้วพบว่า จากการ
วิเคราะห์ดินมีผลดังนี้ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของดินเป็นกรดจัด 5.46  ซึ่งมีค่าความเป็นกรดเพ่ิมขึ้น  เมื่อ
เทียบกับก่อนการทดสอบปุ๋ยคือค่าความเป็นกรดเพ่ิมขึ้น 1.14  ส าหรับปริมาณอินทรียวัตถุพบว่า มีปริมาณสูง 
3.92 % ซึ่งเพ่ิมสูงขึ้นจากก่อนการทดสอบปุ๋ย 0.75 %  ด้านปริมาณฟอสฟอรัสพบว่า ปริมาณฟอสฟอรัสอยู่ใน
ระดับที่ค่อนข้างสูงคือ 22.52 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  แต่ลดลงต่ ากว่าค่าวิเคราะห์ดินก่อนการทดสอบปุ๋ยคือ ลดลง 
47.18 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  ส่วนปริมาณโพแทสเซียมพบว่า อยู่ในระดับต่ า 52.64 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  ซึ่งลดลง
ต่ ากว่าค่าวิเคราะห์ดินก่อนการทดสอบปุ๋ยถึง 553.36 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  ส าหรับปริมาณไนโตรเจนพบว่า ยังอยู่
ในระดับที่สูง 0.17เปอร์เซ็นต์  แต่ก็เพ่ิมขึ้นกว่าค่าวิเคราะห์ดินก่อนการทดสอบปุ๋ยเล็กน้อยคือเพ่ิมขึ้น 0.01 
เปอร์เซ็นต ์(% total N) (ตารางที่ 1)  ไนโตรเจนเป็นธาตุที่เปลี่ยนรูปและสูญเสียไปจากดินได้ง่าย  โดยทั่วไปเมื่อใส่
ปุ๋ยไนโตรเจนลงในดิน  พืชสามารถน าไปใช้ในปริมาณร้อยละ 50-60 ส่วนที่เหลือถูกยึดไว้ในดิน หรือเปลี่ยนเป็นรูป
ที่พืชใช้ประโยชน์ไม่ได้ หรือสูญหายไปโดยการถูกชะล้าง ละลาย หรือสูญหายไปในอากาศ (ยงยุทธและคณะ , 
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2551)  และจากการวิเคราะห์ดินตั้งแต่ก่อนการทดสอบปุ๋ย และหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต เผือก จะเห็นได้ว่าทั้งธาตุ
ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมมีปริมาณลดลงอย่างมาก ปัทมา (มปป.) ยังรายงานว่าการตรึงโพแทสเซียมในดินเป็น
กระบวนการเปลี่ยนรูปของโพแทสเซียมที่พืชใช้ประโยชน์ได้ทันทีไปอยู่ในรูปที่พืชใช้ประโยชน์ไม่ได้โดยตรง ซึ่ง
โพแทสเซียมส่วนที่ถูกตรึงอยู่นี้จะอยู่ในสภาพไอออนที่ถูกดูดยึดเอาไว้ด้วยแรงจ านวนมากของแร่ดินเหนียว 
 
ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์ดินก่อนและหลังการทดสอบปุ๋ย  ที่แปลงเกษตรกรอ าเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร  

ปี 2560-2561 
การวิเคราะห์ดิน pH OM  

(%) 
P  

(มก./กก.) 
K  

     (มก./กก.) 

N   
(% total N)  

ก่อนการทดสอบปุ๋ย 6.60 3.17 69.7 606 0.16 
หลังการทดสอบปุ๋ย 5.46 3.92 22.52 52.64 0.17 

 
ท าการค านวณหาอัตราการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของกรมวิชาการเกษตร และการใส่ปุ๋ยตามค่า

วิเคราะห์ดินของอ.ประทีป (ตารางท่ี 2)  
 
ตารางท่ี 2  ปริมาณการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของกรมวิชาการเกษตร  และการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของอ.

ประทีป ที่แปลงเกษตรกรอ าเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร ปี 2560-2561 
 

สูตรปุ๋ย 
อัตราการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 

ของกรมวิชาการเกษตร 
(กก./ไร่) 

อัตราการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
ของอ.ประทีป 

(กก./ไร่) 
46-0-0 
18-46-0 
0-0-60 

16 
6 
6 

31 
13 
10 

 
การวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในใบเผือก 

ก่อนการ เก็บเกี่ยวเผือกประมาณ 1 เดือน  น าใบเผือกที่มีสภาพสมบูรณ์  ใบมีลักษณะไม่แก่และไม่อ่อน
เกินไป  น าไปอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส  นาน 48 ชั่วโมง  แล้วน าไปบดเป็นผงส่งวิเคราะห์หาปริมาณธาตุ
อาหารหลักที่ส าคัญคือ N  P  K  เพ่ือดูปริมาณความเข้มข้นของธาตุอาหารที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของเผือก  
หลังการจัดการปุ๋ยที่เหมาะสมในการผลิตเผือกให้มีคุณภาพพบว่า ในทุกกรรมวิธีมีปริมาณ P และ K สะสมที่ใบพืช
เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของเผือก  และในทุกกรรมวิธีจะขาด N เล็กน้อย  Susan et al., (2002)  ได้แนะน า
ความเข้มข้นของธาตุอาหารที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของเผือก  ที่สามารถวิเคราะห์ได้จากใบเผือกดังนี้  
Nitrogen 4.0-4.5 %, Phosphorous 0.3-0.5 % และ Potassium 3.2-5.5 % (ตารางท่ี 3) 
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ตารางท่ี 3  ความเข้มข้นของธาตุอาหารที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของเผือก  ที่สามารถวิเคราะห์ได้จากใบเผือก  
ทีแ่ปลงเกษตรกรอ าเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร ปี 2560-2561 

ธาตุอาหาร หน่วย ช่วงที่ขาด ปริมาณพอเพียง 
N % <4.0 4.0-4.5 
P % - 0.3-0.5 
K % - 3.2-5.5 

ที่มา : Susan et al., (2002)   
 
 ความสูง   

จากกรรมวิธีการทดสอบปุ๋ยทั้ง 4 กรรมวิธีพบว่า ด้านความสูงของต้น  กรรมวิธีการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์
ดินของอ.ประทีป ท าให้ต้นเผือกมีความสูงต้นสูงที่สุด 141 เซนติเมตร  เมื่อตรวจสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของ
ความสูงของต้นในแต่ละกรรมวิธีที่ระดับความเป็นไปได้ที่ 5 % พบว่า กรรมวิธีการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของอ.
ประทีป  ให้ความสูงของต้นแตกต่างจากกรรมวิธีการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของกรมวิชาการเกษตร  วิธี
เกษตรกร  และกรรมวิธีไม่ใส่ปุ๋ยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ตารางท่ี 4)  
 
          เส้นรอบวงโคนต้น   

ด้านเส้นรอบวงโคนต้น  กรรมวิธีการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของกรมวิชาการเกษตรและการใส่ปุ๋ยตาม
ค่าวิเคราะห์ดินของอ.ประทีป  ให้เส้นรอบวงโคนต้นกว้างที่สุดเท่ากันที่ 22.0 เซนติเมตร  เมื่อตรวจสอบความ
แตกต่างค่าเฉลี่ยของความสูงของต้นในแต่ละกรรมวิธีที่ระดับความเป็นไปได้ที่ 5 % พบว่า กรรมวิธีการใส่ปุ๋ยตาม
ค่าวิเคราะห์ดินของอ.ประทีป   การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของกรมวิชาการเกษตร  และวิธีเกษตรกร  ให้ความ
กว้างเส้นรอบวงโคนต้น  แตกต่างจากกรรมวิธีไม่ใส่ปุ๋ยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ตารางที่ 4)  โดยเส้นรอบวงโคน
ต้นจะมีความสัมพันธ์กับขนาดของหัวเผือก ถ้าเส้นรอบวงโคนต้นมีขนาดใหญ่จะท า ให้ขนาดของหัวเผือกมีขนาด
ใหญ่ตามเส้นรอบวงโคนต้นไปด้วย  

  
จ านวนหน่อ   
กรรมวิธีการไม่ใส่ปุ๋ยให้จ านวนหน่อต่อต้นน้อยที่สุด 2.34 หน่อ  เมื่อตรวจสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของ

จ านวนหน่อในแต่ละกรรมวิธีที่ระดับความเป็นไปได้ที่ 5 % พบว่า ทุกกรรมวิธีให้จ านวนหน่อต่อต้นไม่แตกต่างกัน
ทางทางสถิติ (ตารางท่ี 4) 

 
ระยะห่างของหน่อ   
ด้านระยะห่างของหน่อ  กรรมวิธีการไม่ใส่ปุ๋ยให้ห่างของหน่อห่างที่สุด 6.25 เซนติเมตร  เมื่อตรวจสอบ

ความแตกต่างค่าเฉลี่ยของระยะห่างของหน่อในแต่ละกรรมวิธีที่ระดับความเป็นไปได้ที่ 5 % พบว่า ทุกกรรมวิธีให้
ระยะห่างของหน่อไม่แตกต่างกันทางทางสถิติ (ตารางท่ี 4) 
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ตารางที่ 4  ความสูง  เส้นรอบวงโคนต้น  จ านวนหน่อ  และระยะห่างของหน่อ  ที่เป็นผลจากการจัดการปุ๋ยที่
เหมาะสมในการผลิตเผือกให้มีคุณภาพ  ที่แปลงเกษตรกรอ าเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร ปี 2560-
2561 

หมายเหตุ   ตัวเลขที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 5 % โดยวิธี DMRT  

 
 ความกว้างของหัว   

ในด้านความกว้างของหัวเผือกพบว่า  การใส่ปุ๋ยแบบวิธีเกษตรกรให้ความกว้างของหัวกว้างที่สุด 8.15 
เซนติเมตร  การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของกรมวิชาการเกษตรให้ความกว้างของหัวรองลงมา 7.52 เซนติเมตร  
เปรียบเทียบกรรมวิธีการไม่ใส่ปุ๋ยให้ความกว้างของหัว 7.45 เซนติเมตร  เมื่อตรวจสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของ
ความกว้างของหัวในแต่ละกรรมวิธีที่ระดับความเป็นไปได้ที่  5 % พบว่า ทุกกรรมวิธีให้ความกว้างของหัวไม่
แตกต่างกันทางสถิต ิ(ตารางท่ี 5)  
 
 ความยาวของหัว   

ด้านความยาวของหัวเผือกพบว่า  การใส่ปุ๋ยแบบวิธีเกษตรกรให้ความยาวของหัวยาวที่สุด 17.5 
เซนติเมตร  การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของกรมวิชาการเกษตรให้ความยาวของหัวรองลงมาที่ 16.9 เซนติเมตร 
ตามล าดับ  เปรียบเทียบกรรมวิธีการไม่ใส่ปุ๋ยให้ความยาวของหัว 13.6 เซนติเมตร ตามล าดับ  เมื่อตรวจสอบความ
แตกต่างค่าเฉลี่ยของความยาวของหัวในแต่ละกรรมวิธีที่ระดับความเป็นไปได้ที่ 5 % พบว่า กรรมวิธีการใส่ปุ๋ยตาม
ค่าวิเคราะห์ดินของกรมวิชาการเกษตร  การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของอ.ประทีป  และวิธีเกษตรกร  ให้ความ
ยาวของหัวไมแ่ตกต่างจากกรรมวิธีไม่ใส่ปุ๋ยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ตารางท่ี 5) 

 
ผลผลิต   
ด้านผลผลิตพบว่า  การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของอ.ประทีป  ให้ผลผลิตต่อไร่สูงที่สุด 3,379 กิโลกรัม  

การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของกรมวิชาการเกษตร  ให้ผลผลิตต่อไร่รองลงมาที่ 3,192 กิโลกรัม  เปรียบเทียบ
กรรมวิธีการไม่ใส่ปุ๋ยที่ให้ผลผลิตต่อไร่ที่ 2,953 กิโลกรัม  เมื่อตรวจสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของผลผลิตต่อไร่ใน
แต่ละกรรมวิธีที่ระดับความเป็นไปได้ท่ี 5 % พบว่า กรรมวิธีการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของอ.ประทีป  ให้ผลผลิต
ต่อไร่ไม่แตกต่างกับกรรมวิธีการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของกรมวิชาการเกษตร  และวิธีเกษตรกร  แต่ให้ผลผลิต
ต่อไร่สูงกว่ากรรมวิธีไม่ใส่ปุ๋ยอย่างมีนัยส าคัญทาง (ตารางท่ี 5) 

กรรมวิธี ความสูง 
(ซม.) 

เส้นรอบวง 
โคนต้น (ซม.) 

จ านวนหน่อ 
(หน่อ) 

ระยะห่างของหน่อ 
(ซม.) 

การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของกรมวิชาการเกษตร 
การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของอ.ประทีป 
วิธีเกษตรกร 

132 b 
141 a 
131 b 

22.0 a 
22.0 a 
21.0 a 

2.65  
2.75  
2.60  

6.06 
5.30 
5.81 

ไม่ใส่ปุ๋ย 129 b 15.0 b 2.34  6.25 
CV. (%) 2.95 14.45 7.80 21.48 
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คุณภาพการบริโภค 
ด้านคุณภาพและความนิยมของผู้บริโภค  เผือกหอมเมื่อน ามาทดสอบคุณภาพพ้ืนฐานโดยการนึ่ง  สังเกต

เส้นใย  ความหอม   ความหวาน  และความนิยมของผู้บริโภคพบว่า  การใส่ปุ๋ยทุกกรรมวิธีให้ความหอม  มีความ
หวานเล็กน้อย  มีเส้นใยเล็กน้อย  และจากการให้ผู้บริโภคได้รับประทานพบว่า  ผู้บริโภคนิยมเผือกหอมที่เป็นผล
จากการจัดการปุ๋ยที่เหมาะสมในการผลิตเผือกให้มีคุณภาพทุกกรรมวิธี  โดยได้คะแนน 4 หรือได้รับความนิยมมาก 
(ตารางที่ 5)  เนื่องจากเผือกหอมเมื่อนึ่งสุกเนื้อเผือกนอกจากมีความหอมแล้วยังมีความร่วนและความร่วนคลุ  ท า
ให้ได้รับความนิยมบริโภค 
 
ตารางที่ 5  ความกว้างของหัว  ความยาวของหัว  ผลผลิต  และความนิยมของผู้บริโภค  ที่เป็นผลจากการจัดการ

ปุ๋ยที่เหมาะสมในการผลิตเผือกให้มีคุณภาพ ที่แปลงเกษตรกรอ าเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร        
ปี 2560-2561 

 
ด้านเศรษฐศาสตร์พบว่า จากกรรมวิธีการทดสอบปุ๋ยทั้ง 4 กรรมวิธีคือ การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของ

กรมวิชาการเกษตร  การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของอ.ประทีป  วิธีเกษตรกร  เปรียบเทียบกับวิธีการไม่ใส่ปุ๋ยเคมี
พบว่า  ต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีของวิธีเกษตรกรมีต้นทุนค่าปุ๋ยเคมี 4,220 บาทต่อไร่  การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของ
กรมวิชาการเกษตรมีต้นทุนค่าปุ๋ยเคมี 384 บาทต่อไร่  การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของอ.ประทีป  มีต้นทุนค่า
ปุ๋ยเคมี 746.80 บาทต่อไร่  ทางด้านผลตอบแทน (ต้นทุนคิดเฉพาะปุ๋ยเคมีไม่รวมต้นทุนอื่นๆ) พบว่า การใส่ปุ๋ยตาม
ค่าวิเคราะห์ดินของอ.ประทีป  ให้ผลตอบแทนรายได้หลังหักจากต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีแล้วมีรายได้มากท่ีสุด 56,696.20 
บาทต่อไร่ (คิดจากราคาเผือกเฉลี่ยที่ 17 บาทต่อกิโลกรัม)  การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของกรมวิชาการเกษตร  
ที่ให้ผลตอบแทนรายได้หลังหักจากต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีแล้วมีรายได้ 53,880 บาทต่อไร่ (คิดจากราคาเผือกเฉลี่ยที่ 17 
บาทต่อกิโลกรัม)  และวิธีเกษตรกรที่ให้ผลตอบแทนรายได้หลังหักจากต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีแล้วมีรายได้ 49 ,500 บาท
ต่อไร่ (คิดจากราคาเผือกเฉลี่ยที่ 17 บาทต่อกิโลกรัม)  เปรียบเทียบกับวิธีการไม่ใส่ปุ๋ย ที่ให้ผลตอบแทนรายได้หลัง
หักจากต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีแล้วมีรายได้ 17,374 บาทต่อไร่ (คิดจากราคาเผือกเฉลี่ยที่ 17 บาทต่อกิโลกรัม)  (ตารางที่ 
6)  จะเห็นได้ว่าการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของอ.ประทีป  ให้ผลตอบแทนรายได้สุทธิหักจากต้นทุนค่าปุ๋ยเคมี
แล้วมีรายได้เพ่ิมขึ้นมากกว่าวิธีการใส่ปุ๋ยของเกษตรกร 7,196.20 บาทต่อไร่ 

กรรมวิธ ี ความกว้างของหัว  
(ซม.)  

ความยาวของหัว  
(ซม.)   

ผลผลิตต่อไร่ 
(กก.) 

ความนิยมของผู้บริโภค 1/ 
 (คะแนน)  

การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของ
กรมวิชาการเกษตร 
การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของ 
อ.ประทีป 
วิธีเกษตรกร 
ไม่ใส่ปุ๋ย 

7.52 
 

7.35 
 

8.15 
7.45 

16.9 
 

16.5 
 

17.5 
13.6 

3,192 a 
 

3,379 a  
 

3,160 a 
2,953 b 

4 
 
4 
 
4 
4 

CV. (%) 14.80 11.20 23.77  
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ตารางที่ 6  ข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์  ต้นทุนค่าปุ๋ย รายได้ และผลผลิต  ที่เป็นผลจากการจัดการปุ๋ยที่
เหมาะสมในการผลิตเผือกให้มีคุณภาพ ทีแ่ปลงเกษตรกรอ าเภอตะพานหิน  ปี 2560-2561 

กรรมวิธ ี ข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์ 
 ต้นทุนปุ๋ยเคม ี2/ 

(บาท/ไร่) 
รายได้ 1/ 
(บาท/ไร่) 

รายได้เพ่ิมขึ้นเปรียบเทียบกับวิธี
เกษตรกร (บาท) 

การใส่ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดินของกรม
วิชาการเกษตร 

384 53,880 4,380 

การใส่ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดินของอ.ประทีป 746.80 56,696.20 7,196.20 
วิธีเกษตรกร 4,220 49,500 - 
ไม่ใส่ปุ๋ย - 17,374 - 

     
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

ผลการทดลองการจัดการปุ๋ยที่เหมาะสมในการผลิตเผือกให้มีคุณภาพ  จากกรรมวิธีการทดสอบปุ๋ยทั้ง 4 
กรรมวิธีคือ วิธีการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของกรมวิชาการเกษตร  การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของอ.ประทีป  
วิธีที่เกษตรกรปฏิบัติแบบดั้งเดิม  เปรียบเทียบกับการไม่ใส่ปุ๋ย  ท าให้ได้เทคโนโลยีการจัดการปุ๋ยที่เหมาะสมคือ 
วิธีการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของอ.ประทีป  ที่สามารถลดต้นทุนการผลิตในส่วนของการจัดการปุ๋ยในการผลิต
เผือกลงได้  สามารถเพ่ิมรายได้สูงกว่าวิธีของเกษตรกร 7,196.20 บาทต่อไร่ 

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
การจัดการปุ๋ยที่เหมาะสมในการผลิตเผือกให้มีคุณภาพ  โดยในปี 2563 สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยี

วิธีการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของอ.ประทีป  สู่เกษตรกรในเขตจังหวัดพิจิตร  และเกษตรกรทั่วไปที่สนใจ  ท าให้
สามารถลดต้นทุนการผลิตในส่วนของการจัดการปุ๋ยลงได้  และเกษตรกรสามารถเพ่ิมรายได้ให้สูงขึ้นได้   
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12. ภาคผนวก 
 
ตารางผนวก 1   การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของกรมวิชาการเกษตร 

รายการวิเคราะห์ อัตราปุ๋ยทีใ่ส่ วิธีการใส่ปุ๋ย 
1) OM, %      N     =  24 kg./rai 

     N     =  16 kg./rai 
     N     =  16 kg./rai 

ครั้งที่ 1  ใส่ครึ่งหนึ่งของ N+P+K รองก้น       
           หลุมก่อนปลูก 
ครั้งที่ 2  ใส่ครึ่งหนึ่งของ N ที่เหลือ 
           ใส่หลังจากปลูกแล้ว 30 วัน  
 

2) P, mg./kg.      P2O  =    8 kg./rai 
     P2O  =    8 kg./rai 
     P2O  =    6 kg./rai  

3) K, mg./kg.      K2O  =  24 kg./rai 
     K2O  =  16 kg./rai 
     K2O  =    6 kg./rai 

 
ตารางผนวก 2   การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของอ.ประทีป             

 
ค่าวิเคราะห์ดิน 

ค าแนะน าการใช้ปุ๋ย (กก./ไร่) 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

N P K 46-0-0 18-46-0 0-0-60 46-0-0 
ต่ า ต่ า-ปานกลาง ต่ า 19 18 40 26 
ต่ า ต่ า-ปานกลาง ปานกลาง 19 18 27 26 

ต่ า ต่ า-ปานกลาง สูง 19 18 10 26 

ต่ า สูง ต่ า 21 18 40 26 

ต่ า สูง ปานกลาง 21 18 27 26 

ต่ า สูง สูง 21 18 10 26 
ปานกลาง ต่ า-ปานกลาง ต่ า 11 18 40 18 

ปานกลาง ต่ า-ปานกลาง ปานกลาง 11 18 27 18 

ปานกลาง ต่ า-ปานกลาง สูง 11 18 10 18 

ปานกลาง สูง ต่ า 13 13 40 18 

ปานกลาง สูง ปานกลาง 13 13 27 18 

ปานกลาง สูง สูง 13 13 10 18 
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ภาพผนวก 1  ลักษณะของหัวเผือกที่เป็นผลจากกรรมวิธีการการใส่ปุ๋ยแบบปุ๋ยสั่งตัด (อ.ประทีป) (ซ้าย)  และวิธี  
                     เกษตรกร (ขวา) 

 

  
ภาพผนวก 2  ลักษณะของหัวเผือกที่เป็นผลจากกรรมวิธีการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของกรมวิชาการเกษตร  

(ซ้าย)  และวิธีเกษตรกร (ขวา) 
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ภาพผนวก 3  ลักษณะของหัวเผือกที่เป็นผลจากกรรมวิธีไม่ใส่ปุ๋ย (ซ้าย)  และวิธีเกษตรกร (ขวา) 

 

  
ภาพผนวก 4  ลักษณะแปลงทดลองการจัดการปุ๋ยที่เหมาะสมในการผลิตเผือกให้มีคุณภาพ  ที่แปลงเกษตรกร

อ าเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร (ซ้าย)  และการเก็บข้อมูลผลผลิต (ขวา) 
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