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ค าปรารภ (Preface) 

ปัญหาที่ส าคัญประการหนึ่ง ที่ท าให้การผลิตพืชของเกษตรกรในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง ไม่มีประสิทธิภาพ 
คือ เกษตรกรส่วนมากยังขาดความรู้เรื่องปุ๋ย และวิธีการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง ท าให้ผลผลิตและคุณภาพต่ า ต้นทุนการ
ผลิตสูง ซึ่งส่งผลต่อความเป็นอยู่ของเกษตรกรโดยตรง เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว จึงได้ท าการทดสอบการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตพืชโดยการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม ซึ่งประกอบไปด้วย 4 กิจกรรม คือ 1) การ
ถ่ายทอดความรู้เรื่องปุ๋ยและวิธีการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องให้กับเกษตรกร 2) การท าแปลงทดสอบการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกร
มีส่วนร่วม 3) การท าแปลงต้นแบบแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม และ 4) จัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีและสรุปผลร่วมกัน 
ซึ่งทุกกิจกรรมจะเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือการยกระดับความรู้เรื่องปุ๋ย วิธีการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง บทบาทของ
ธาตุอาหารหลัก และการตอบสนองของพืช การผสมปุ๋ยใช้เอง จนเกษตรกรสามารถผสมปุ๋ยใช้เอง ใส่ปุ๋ยได้ตาม
อัตราที่แนะน า และปรับปริมาณแม่ปุ๋ยแต่ละชนิดตามการตอบสนองของพืชได้ จากนั้นจึงจะพัฒนาไปสู่การใช้ปุ๋ย
ในระดับท่ีแม่นย ามากขึ้น 
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กิตติกรรมประกาศ 
โครงการวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือของนักวิจัยและเกษตรกรที่ร่วมท าแปลงทดสอบ จนท าให้

ได้ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยส าหรับการปลูกข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หอมแดง และถั่วลิสงในพ้ืนที่นาแบบเกษตรกรมีส่วน
ร่วม โดยในส่วนของนักวิจัยได้รับความร่วมมือจากทั้งนักวิชาการ เจ้าพนักงาน ตลอดจนผู้อ านวยการส านักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเขตท่ี 2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์  และ
งานวิจัยนี้จะไม่ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้เลย หากไม่ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากเกษตรกร ที่ร่วมท าแปลง
ทดสอบ แปลงต้นแบบ ประชุม เสวนา และสรุปผล รวมทั้งค าแนะน า และข้อเสนอแนะ ท าให้ได้ค าแนะน าปุ๋ย
เฉพาะพ้ืนทีท่ีเ่ป็นผลมาจากการท างานวิจัยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
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บทน า 

ปัญหาที่ส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้การผลิตพืชของเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนล่างไม่มีประสิทธิภาพ คือ 
เกษตรกรส่วนมากยังขาดความรู้เรื่องปุ๋ย และวิธีการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง ส่งผลให้มีการใช้ปุ๋ยไม่ถูกชนิด ไม่ถูกเวลา ไม่ถูก
วิธี และไม่ถูกปริมาณ เช่น เกษตรกรนิยมใส่ปุ๋ยยูเรียในนาข้าวในปริมาณมากเพ่ือให้ต้นข้าวมีเขียวเข้ม แต่กลับส่งผล
ให้ข้าวอ่อนแอ ต้นล้ม เกิดการระบาดของโรคและแมลง ต้องใช้สารปูองกันก าจัดโรคและแมลงเป็นปริมาณมาก 
ในขณะที่ปุ๋ยโพแทสเซียมกับถูกละเลยท าให้มีปริมาณเมล็ดข้าวลีบสูง ผลผลิตและคุณภาพต่ า ในขณะเดียวกัน
เกษตรกรกับใส่ปุ๋ยกับพืชที่ปลูกตามข้าวในปริมาณที่น้อยเกินไป ไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช ท าให้ผลผลิต
ต่ ากว่าที่ควรจะเป็นและมีต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ดังนั้นการให้ความรู้เรื่องปุ๋ย และวิธีการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องตามความ
ต้องการของพืช จึงเป็นวิธีการที่ส าคัญท่ีเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร  

ในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่างที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 คือ 
จังหวัดก าแพงเพชร ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และพิจิตร มีพ้ืนที่การเกษตรถึงร้อยละ 68.3 ของ
ภาคเหนือทั้งหมด และเป็นแหล่งผลิตข้าวอันดับสองของประเทศ ในฤดูแล้งในหลายพ้ืนที่เกษตรกรนิยมจะปลูกพืชหลัง
นา เช่น ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ข้าวโพด หอมแดง มันเทศ และพืชอ่ืนๆ เป็นการเสริมรายได้ ประกอบกับสถานการณ์
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ปัจจุบันที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ท าการยกเลิกโครงการจ าน าข้าว ท าให้ราคาข้าวลดลงเหลือเพียงเกวียน
ละประมาณ 6,000-7,000 บาท จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่เกษตรกรจะต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้นทั้ง
ระบบ การใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องจึงเป็นวิธีการที่มีความส าคัญอันดับต้นๆ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและรายได้
ให้กับเกษตรกร  

กลุ่มงานวิจัยความอุดมสมบูรณ์ของดินและปุ๋ยพืชไร่ (2541) ได้แนะน าวิธีการใช้ปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ คือ 1) ชนิดของปุ๋ยที่ใช้ถูกต้อง 2) การใช้ปุ๋ยในปริมาณที่เหมาะสม 3) ใส่ปุ๋ยให้กับพืช
ในขณะที่พืชต้องการ การใส่ปุ๋ยจึงต้องแบ่งใส่ให้พอเหมาะกับระยะที่พืชต้องการโดยแบ่งใส่ปุ๋ยไนโตรเจน 2-3 ครั้ง 
ส่วนปุ๋ยฟอสเฟตและปุ๋ยโพแทชให้ใส่ทั้งหมดในครั้งแรกพร้อมปลูก 4) ใส่ให้ตรงจุดที่พืชสามารถดูดไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย
และเร็วที่สุด 

ส านักวิจัยและพัฒนาข้าว (2557) ได้แนะน าการใส่ปุ๋ยในข้าวไวต่อช่วงแสง ควรแบ่งใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง 
ระยะแรกในช่วงปักด าหรือในนาหว่าน 15-20 วันหลังข้าวงอก และระยะที่ข้าวก าเนิดช่อดอก ส่วนข้าวไม่ไวต่อช่วง
แสง ควรใส่ 3 ระยะ คือ ระยะแรกช่วงปักด าหรือในนาหว่าน 15-20 วันหลังข้าวงอก ระยะที่ข้าวแตกกอสูงสุด 
และระยะที่ข้าวก าเนิดช่อดอก โดยปุ๋ยไนโตรเจนท าหน้าที่กระตุ้นการเจริญเติบโต ความสูง การแตกกอ ขนาดใบ 
จ านวนเมล็ดต่อรวง เปอร์เซ็นต์เมล็ดดี (Dobermann and Fairhurst, 2000) ยิ่งไปกว่านั้นไนโตรเจนท าให้การ
แตกกอเพ่ิมขึ้น ท าให้จ านวนรวงต่อพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นและจ านวนเมล็ดต่อรวงเพ่ิมขึ้น แต่หากมีไนโตรเจนมากเกินไปจะ
ท าให้มีเมล็ดลีบมาก ซึ่งมีผลต่อเนื่องท าให้มีเมล็ดดีต่อรวงน้อยลง ดังนั้นหลังจากข้าวเจริญเติบโตพ้นระยะแตกกอ
สูงสุดแล้ว ระดับของไนโตรเจนในข้าวต้องไม่สูงเพราะหากสูงเกินไปจะท าให้เฝือใบ และเมล็ดลีบ (พิสิฐ, 2544) 
ส่วน Dobermann and Fairhurst (2000) รายงานว่าไนโตรเจนถูกใช้ตลอดการเจริญเติบโต แต่ถูกใช้มากตั้งแต่
เริ่มต้นถึงช่วงกลางของการแตกกอ และระยะเริ่มสร้างรวง หลังการแตกกอสูงสุดแล้วไนโตรเจนที่สูงเกินไปเป็น
สาเหตุให้มีใบมาก ท าให้มีพ้ืนที่สัมผัสต่อเชื้อมากและความชื้นในทรงพุ่มก็มีมาก  เป็นสาเหตุของการอ่อนแอต่อโรค
มากขึ้น (Uexkull, 1976) นอกจากนี้  Dobermann and Fairhurst (2000)   ยังได้รายงานว่าไนโตรเจนที่มาก
เกินไปจะท าให้ข้าวอ่อนแอต่อโรคขอบใบแห้ง และหนอนม้วนใบ ในขณะเดียวกัน Dobermann and Fairhurst 
(2000) ยังรายงานว่า ในข้าวพันธุ์ใหม่นี้จะมีความสามารถในการใช้ไนโตรเจนมาเปลี่ยนเป็นผลผลิตได้ 68 กิโลกรัม 
ข้าวเปลือกต่อหนึ่งกิโลกรัมไนโตรเจน ดังนั้นหากต้องการผลผลิต 800–1,120 กิโลกรัมต่อไร่ จะต้องใส่ปุ๋ย
ไนโตรเจนสูงถึง 12.8 – 24.0 กิโลกรัมNต่อไร่  แต่ทั้งนี้จะต้องมีธาตุอาหารตัวอ่ืน ๆ สมดุลกัน เพราะไนโตรเจน
กระตุ้นการเจริญเติบโตจึงท าให้ข้าวต้องการธาตุอาหารตัวอ่ืนเพ่ิมขึ้นด้วย 

Dobermann and Fairhurst (2000) รายงานว่าฟอสฟอรัสเคลื่อนย้ายได้ภายในต้นข้าว จะส่งเสริมการ
พัฒนาของราก การแตกกอ การออกรวงและการสุกแก่ ฟอสฟอรัสส่วนใหญ่ถูกดูดซับไปในช่วงแรกของการ
เจริญเติบโต แล้วจึงถูกส่งต่อไปยังเมล็ดในตอนหลัง นอกจากนี้ฟอสฟอรัสมีผลต่อการแตกกอมากกว่าองค์ประกอบ
ผลผลิตส่วนอ่ืน แม้ว่าฟอสฟอรัสจะมีผลต่อการสร้างเมล็ด น้ าหนักเมล็ด และคุณภาพเมล็ดก็ตาม  เนื่องจากความ
ต้องการฟอสฟอรัสเริ่มตั้งแต่ช่วงแรกของการเจริญเติบโตของข้าว  ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการให้ปุ๋ยฟอสฟอรัสจึง
ควรใส่เป็นปุ๋ยรองพ้ืน แต่หากเป็นดินที่มีลักษณะดูดยึดฟอสฟอรัสไว้สูงจะต้องมีการแบ่งใส่หลายครั้งและใส่บริเวณ
ใกล้รากข้าวมากที่สุด (Dobermann and Fairhurst, 2000  และ Uexkull, 1976) หากข้าวขาดฟอสฟอรัสจะ
แสดงออกที่พัฒนาการของข้าวโดยต้นข้าวจะแคระใบสีเขียวเข้มแบบสกปรก ใบตั้ง ใบแคบสั้น แตกกอน้อย ต้น
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ผอม จ านวนใบ รวงและเมล็ดต่อรวงลดลง เมล็ดลีบมากขึ้น น้ าหนัก 1,000 เมล็ดน้อยลง ไม่ตอบสนองต่อปุ๋ย
ไนโตรเจน (Dobermann and Fairhurst, 2000) 

Dobermann and Fairhurst (2000) รายงานว่าโพแทสเซียมมีหน้าที่ส าคัญที่เก่ียวข้องกับการเคลื่อนย้าย
แปูงและน้ าตาล เพ่ิมพ้ืนที่ใบ เพ่ิมปริมาณคลอโรฟีลล์ ชะลอการสุกแก่ จึงช่วยให้ข้าวสังเคราะห์แสงมากขึ้น และ
เจริญเติบโตมากขึ้น ท าให้ผนังเซลแข็งแรง ไม่มีผลต่อการแตกกอ แต่ช่วยเพ่ิมจ านวนเมล็ดต่อรวง เปอร์เซ็นต์เมล็ด
ดี และน้ าหนัก 1,000 เมล็ด และได้แนะน าอัตราปุ๋ยโพแทชในการผลิตข้าวที่ต้องสูญเสียฟางข้าวด้วยให้ใส่  1 
กิโลกรัมK2O ต่อการผลิตข้าวเปลือก 100 กิโลกรัม แต่ถ้าจะให้มั่นใจว่าจะไม่ขาดโพแทสเซียมในอนาคต  จากการ
ใส่ในอัตราท่ีน้อยกว่าที่ถูกน าออกไปเป็นเวลานาน ๆ ต้องใส่โพแทสเซียมในอัตรา 1.5 กิโลกรัม ต่อข้าวเปลือก 100 
กิโลกรัม ขณะเดียวกัน Uexkull (1976) กล่าวว่าการให้โพแทสเซียมแก่ข้าวเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงนั้น อัตรามาตรฐาน
คือ 8–16 กิโลกรัม K20 ต่อไร่ อย่างไรก็ตามการทดลองระยะยาวในฟิลิปปินส์พบว่าอัตรา 8 กิโลกรัม K2O ต่อไร่ 
ไม่เพียงพอต่อการรักษาระดับผลผลิต 880 กิโลกรัมต่อไร่ ไว้ได้ Dobermann and Fairhurst  (2000) ในขณะที่
เยาวพา และคณะ  (2540)  ทดลองใช้ปุ๋ยโพแทชกับข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105  ในดินร้อยเอ็ดที่มีโพแทสเซียมที่
เป็นประโยชน์ 7 ppm ในปี พ.ศ. 2534 และ 2535 พบว่า อัตราปุ๋ยโพแทช 4, 8 และ 12 กิโลกรัม K2O ต่อไร่ ให้
ผลผลิตไม่แตกต่างกัน เฉลี่ย 517 กิโลกรัมต่อไร่ หรรษาและคณะ (2542) ได้ศึกษาอัตราปุ๋ยโพแทสเซียมที่
เหมาะสมในการเพ่ิมผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในนาดินทรายโพแทสเซียมต่ าที่สถานีทดลองข้าวสกลนคร 
พบว่า โพแทสเซียมทุกอัตราให้ผลผลิตข้าวไม่แตกต่างกันเฉลี่ย 539 และ 453.2 กิโลกรัมต่อไร่ ในปี 2537 และ 
2538 ตามล าดับ ซึ่งพิสิฐ (2544) ได้อธิบายว่าการที่งานวิจัยทั้งสองไม่แสดงออกถึงการตอบสนองต่อโพแทสเซียม
ของข้าวด้วยเหตุผลหลายประการ พันธุ์ข้าวที่ใช้คือขาวดอกมะลิ 105 เป็นพันธุ์พ้ืนเมือง มีศักยภาพการให้ผลผลิต
ต่ าและผลผลิตเฉลี่ยจาก 2 การทดลองนี้อยู่ที่ 571 539 และ 453 กิโลกรัมต่อไร่  ค่อนข้างสูงอยู่แล้วส าหรับ
ศักยภาพการให้ผลผลิตของข้าวพ้ืนเมือง หากใช้พันธุ์ผลผลิตสูงอาจได้ผลการทดลองท่ีแตกต่างออกไป  

เทคโนโลยีเทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารพืชเฉพาะพ้ืนที่  หรือ “ปุ๋ยสั่งตัด” ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน (1) 
ตรวจสอบข้อมูลชุดดิน โดยใช้เครื่องจับพิกัด GPS แล้วตรวจสอบกับแผนที่ชุดดินของกรมพัฒนาที่ดิน หรือ
สอบถามสถานีพัฒนาที่ดินในทุกจังหวัด (2) วิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ในดินแบบ
รวดเร็ว (3) ใช้ปุ๋ยตามค าแนะน าปุ๋ยสั่งตัด และเทคโนโลยี “ปุ๋ยสั่งตัด” ได้ถูกน าไปทดสอบ ส่งเสริม และแนะน า
ให้กับเกษตรกรในหลายๆ พ้ืนที่ของประเทศไทย โดยมีรายงานผลการด าเนินดังนี้ สุวรรณาและสมพร (2552) 
รายงานผลการประเมินผลกระทบของโครงการจัดการธาตุอาหารพืชเฉพาะพ้ืนที่ พบว่า ในเขต จังหวัด สุพรรณบุรี มี
เกษตรกร ต าบล สนามคลี ต าบล สวนแตง ต าบล สามชุก และ ต าบล สาลี ยอมรับเทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหาร
พืชและน าไปปฏิบัติแล้ว 52 คิดเป็นพื้นที่ 1,108 ไร่ จังหวัด พิษณุโลก มี ต าบล บ้านกร่าง ต าบล ศรีภิรมย์ และ 
ต าบล ท่านางงาม รวม 45 รายที่ยอมรับไปปฏิบัติ คิดเป็นพื้นที่ 1,105 ไร่ และ จังหวัด ฉะเชิงเทรา มี ต าบล สิงโต
ทอง ต าบล ดอนฉิมพลี ต าบล บางโรง และ ต าบล หมอนทอง รวม 19 ราย ที่ยอมรับไปปฏิบัติ คิดเป็นพ้ืนที่ 719 ไร่ 
และพบว่า เกษตรกรมีผลประโยชน์จากการประหยัดปุ๋ยเคมีเฉลี่ยไร่ละ 21.5 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยไร่ละ 
457.20 บาท ผลประโยชน์ประหยัดค่าสารเคมีก าจัดศัตรูพืชเป็นมูลค่าเฉลี่ยไร่ละ 38.01 บาท ประหยัดค่าเมล็ดพันธุ์
ไร่ละ 10 กิโลกรัม คิดเป็น 113.87 บาท รวมเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิน 609.08 บาท ผลผลิตข้าวเพ่ิมข้ึน 163.7 กิโลกรัม
ต่อไร่ คิดเป็นมูลค่าไร่ละ 1,800.53 บาท เกษตรกรได้รับผลประโยชน์ไร่ละ 2,409.61 บาทต่อรอบการผลิต รุ่งโรจน์ 



4 
 

(2555) รายงานว่าการใช้ปุ๋ยสั่งตัดท าให้ใบข้าวแคบและสั้นลง ต้นไม่สูง ต้านทานโรคทางใบได้ดี ต้นแข็งแรง ทนทาน
ต่อการล้มในสภาพฝนตกชุกก่อนเก็บเกี่ยว เมล็ดข้าวมีความชื้นต่ าและมีเมล็ดลีบน้อย 

Arnon (1975) รายงานว่าปุ๋ยไนโตรเจน เป็นปุ๋ยที่มีบทบาทต่อการเจริญของพืชมากที่สุด ไนโตรเจนช่วย
ในการเจริญของราก ล าต้น และใบอย่างรวดเร็ว ช่วยในการตั้งตัวของพืช และการให้ผลผลิต ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ต้องการไนโตรเจนแตกต่างกัน ตามระยะการเจริญเติบโต โดยในระยะแรกของการเจริญเติบโตจะต้องการเพียง
เล็กน้อย และจะต้องการมากขึ้นตามอัตราการเจริญเติบโตที่เพ่ิมขึ้น และจะใช้มากที่สุดในช่วงออกดอกและสร้าง
เมล็ด หรือในระยะการเจริญเติบโต V10-V14 ถึงแม้ในระยะแรกของการเจริญเติบโตของข้าวโพดจะดูดใช้
ไนโตรเจนในปริมาณน้อยแต่ก็มีความส าคัญ การขาดไนโตรเจนในระยะที่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีความสูงประมาณ 20 
ซม. จะมีผลท าให้จ านวนแถวในฝักข้าวโพดลดลง ดังนั้นการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนพร้อมปลูกจึงมีความส าคัญ ถึงแม้ปุ๋ย
ไนโตรเจนสูญเสียไปกับการชะล้างได้ง่าย โดยเฉพาะปุ๋ยไนโตรเจนที่อยู่ในรูปไนเตรตซึ่งจะอยู่อย่างอิสระใน
สารละลายดิน แต่ข้าวโพดก็สามารถดูดใช้ได้ง่ายในปริมาณมากในระยะเวลาอันสั้นได้เช่นเดียวกัน 

Arnon (1975) ได้กล่าวว่าปุ๋ยฟอสฟอรัส ท าหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานในพืช ช่วยส่งเสริมการเจริญของราก
เช่นเดียวกับไนโตรเจน การแบ่งเซลล์ส่วนยอดและปลายราก การแบ่งเซลล์สืบพันธุ์ การตั้งตัวของพืช การออกดอก
และติดผล ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะดูดใช้ฟอสฟอรัสตลอดระยะการเจริญเติบโต โดยจะดูดใช้สูงสุดในช่วงสัปดาห์ที่ 3 
ถึงสัปดาห์ที่ 6 ของการเจริญเติบโต แต่ปุ๋ยฟอสฟอรัสมีความส าคัญอย่างยิ่งในระยะแรกของการเจริญเติบโตของ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะในช่วงที่รากของข้าวโพดยังมีปริมาณน้อย ยังไม่สามารถดูดธาตุอาหารได้เพียงพอกับ
ความต้องการ ในขณะเดียวกันปริมาณความเข้มข้นของฟอสเฟตในสารละลายดินนั้นมีอยู่อย่างเจือจาง ไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการ โดยในระยะแรกของการเจริญเติบโต ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะดูดฟอสฟอรัสไปสะสมไว้ในเนื้อเยื่อ
ของล าต้นและจะน าออกมาใช้ในภายหลังเมื่อเกิดการขาดแคลน (Arnon, 1975; Grant, et. al, 2001) ดังนั้นควร
จะต้องใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสทั้งหมดเป็นปุ๋ยรองพ้ืนโดยใส่พร้อมปลูก โดย Grant, et al, (2001) ได้กล่าวว่า การใส่ปุ๋ย
โพแทสเซียมและฟอสฟอรัสเป็นปุ๋ยรองพ้ืน จะช่วยให้การเจริญเติบโตของข้าวโพดดีขึ้นถึงแม้ว่าค่าวิเคราะห์ดินจะมี
ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูงก็ตาม และยังได้แสดงให้เห็นว่าการใส่ฟอสฟอรัสในข้าวสาลีในช่วงเวลาที่ต่างกันจะมี
ผลต่อการแตกตอ จ านวนราก และน้ าหนักแห้งของพืช ในขณะที่ Gordon (1999) รายงานว่าการใส่ปุ๋ยรองพ้ืน
เป็นสตาร์ทเตอร์จะช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตในระยะแรกท าให้การดูดธาตุอาหารของข้าวโพดดีขึ้น การสุกแก่เร็วขึ้น 
และผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น Whitney (1988) รายงานว่าถึงแม้ในระยะ 20 วันแรกของการเจริญเติบโต ข้าวโพดจะดูด
ฟอสฟอรัสขึ้นไปเพียง 3 % ของความต้องการทั้งหมด แต่ก็มีความส าคัญต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตเป็นอย่าง
มาก นอกจากนั้น Barry and Miller (1989) ได้รายงานว่า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต้องการฟอสฟอรัสอย่างพอเพียงใน
ระยะแรกของการเจริญเติบจนถึงระยะ V6 (24-30 วัน) เพ่ือให้ได้ผลผลิตสูงสุด เนื่องจากฟอสฟอรัสอาจจะมีผลต่อ
ขนาดของเนื้อเยื่อเจริญ (meristem) ที่ก าลังพัฒนาในช่วง V6-V7 การขาดฟอสฟอรัสท าให้เนื้อเยื่อเจริญมีขนาด
เล็กลง ส่งผลให้การสร้างจ านวนเมล็ดลดลงตามไปด้วย ซึ่งสอคล้องกับ (Grant, et al. (2001) ที่กล่าวว่า การขาด
ฟอสฟอรัสในช่วงระยะแรกของการเจริญเติบโตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ท าให้อัตราการงอกใบใหม่ช้าลง ขนาดใบเล็ก
ลงโดยเฉพาะใบล่าง การใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสรองพ้ืนกับข้าวโพด มีผลต่อความเข้มข้นของฟอสฟอรัสในต้นข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ในระยะที่มีใบ 4-5 ใบ และการขาดปุ๋ยฟอสฟอรัสในระยะการสร้างฝักซ่ึงตรงกับระยะที่ใบ 6-7 จะมีผลต่อ
ขนาดฝัก และจ านวนเมล็ดต่อฝัก (Arnon, 1975)   
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Arnon (1975) รายงานว่าโพแทสเซียม มีบทบาทส าคัญในการกระตุ้นการท างานของเอนไซม์ ซึ่งเป็น
พ้ืนฐานส าคัญของกระบวนการเผาผลาญอาหาร โดยเฉพาะการผลิตโปรตีนและน้ าตาล  การควบคุมปริมาณน้ า 
เพ่ือรักษาความแข็งแรงและความตึงของแต่ละเซลล์ ช่วยในการขนย้ายแปูงและโปรตีนไปยังแหล่งเก็บ และช่วยให้
พืชแข็งแรงต้านทานโรค พืชดูดใช้โพแทสเซียมในระยะแรกของการเจริญเติบโตมากกว่าระยะอ่ืน ๆ โดยข้าวโพดจะ
เริ่มดูดใช้โพแทสเซียมในปริมาณมากตั้งแต่เริ่มงอกจนถึงช่วง 3-6 สัปดาห์ หลังจากนั้นปริมาณการดูดใช้จะเริ่ม
ลดลง ในช่วงออกไหมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะสะสมโพแทสเซียมถึง 90 % ของปริมาณที่ดูดใช้ทั้งหมด และจะหยุดดูด
หลังออกไหม 10-15 วัน นอกจากนั้น Amstrong (1998) ยังระบุว่าโพแทสเซียมช่วยให้การออกไหมของข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์เร็วขึ้น และยืดระยะเวลาการสะสมน้ าหนักนานขึ้น ท าให้น้ าหนัก 1,000 เมล็ดเพ่ิมขึ้นและผลผลิตเพ่ิม
สูงขึ้น (Brar et al., 2012) ในขณะเดียวกัน Tabatbii Ebrahimi et al. (2011) ได้รายงานถึงการใช้ปุ๋ยโพแทช
อัตรา 32 กิโลกรัมต่อไร่ เปรียบเทียบกับการไม่ใส่โพแทช สามารถเพ่ิมจ านวนเมล็ดต่อแถว น้ าหนัก 1,000 เมล็ด 
และผลิตเพ่ิมขึ้น 24.96, 13.93 และ 47.9 % ตามล าดับ ดังนั้นการใส่ปุ๋ยโพแทชเป็นปุ๋ยรองพ้ืนจึงมีความส าคัญ 
เพ่ือให้แน่ใจว่าต้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้รับโพแทสเซียมในปริมาณที่เพียงพอและทันเวลา โดยจะใส่เป็นปุ๋ยรองพ้ืน
ทั้งหมดเพียงครั้งเดียว หรือแบ่งใส่ 2 ครั้ง เท่าๆ กัน ในกรณีที่ใส่เป็นปริมาณมาก หรือในดินทราย ครั้งที่ 2 ใส่เมื่อ
ข้าวโพดมีอายุ 20-25 วัน พร้อมก าจัดวัชพืช หรือใส่ที่ความสูงข้าวโพดประมาณ 30 เซนติเมตร และกรมวิชาการ
เกษตร (2553) ได้ให้ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของข้าวโพด 

บุญช่วย และคณะ (2533) รายงานว่า การปลูกถั่วเหลืองฤดูฝนในสภาพไร่ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ซึ่งดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงบ ารุงดินทั้งด้านกายภาพและด้านเคมีดิน โดยการใช้ปุ๋ยเคมี
หรือการใช้อินทรียวัตถุร่วมด้วย ในขณะที่วิโรจน์ และคณะ (2533) รายงานว่า การใช้กากตะกอนหม้อกรองโรงงาน
น้ าตาลอัตรา 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่แบบกลบหลุมหยอดเมล็ด และการโรยข้างแถวปลูกแทนการฝังกลบ ให้ผลดี
ไม่แตกต่างจากการใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 อัตรา 40 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งให้ผลดีกว่าวิธีการไม่ใส่ปุ๋ยร้อยละ 28 และ
ยังมีผลท าให้เมล็ดมีขนาดโตขึ้นด้วย ส่วนสมศักดิ์ (2544) สรุปว่า วิธีการปลูกและดูแลที่เหมาะสมในการเพ่ิม
ผลผลิตและผลตอบแทนการปลูกถั่วเหลืองฤดูฝน ได้แก่ การคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยเชื้อไรโซเบียมก่อนปลูก การใส่ปุ๋ย
สูตร 16-20-0 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ พร้อมการปลูกเพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนธาตุฟอสฟอรัส การปลูกด้วย
เครื่องหยอดล้อเอียงติดท้ายรถไถเดินตาม และการพ่นสารก าจัดวัช พืชหลังการงอก ประกอบกับชะลูดและคณะ 
(2540) สรุปว่าการปลูกถ่ัวเหลืองในดินที่มีระดับธาตุฟอสฟอรัสในเกณฑ์ต่ ากว่า 12 ppm ควรมีการใส่ปุ๋ยที่ให้ธาตุ
ฟอสฟอรัสแก่ถั่วเหลือง แต่ถ้ามีค่าสูงกว่านี้ไม่จ าเป็นต้องมีการใส่ปุ๋ยใดๆเพียงใช้เฉพาะเชื้อไรโซเบียมคลุกเมล็ดก่อน
ปลูกก็เพียงพอแล้ว กรณีที่ดินมีปริมาณธาตุฟอสฟอรัสไม่เพียงพอควรใส่ปุ๋ยสูตร 0 -46-0 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ 
หรือใช้ปุ๋ยหินฟอสเฟต (0-3-0) อัตรา 100-200 กิโลกรัมต่อไร่ หรือใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 ต่อ 10-20-10 ต่อ 
12-12-17 อัตรา 20-50 กิโลกรัมต่อไร่ โดยโรยกันร่อง โรยข้างแถวปลูก หรือหว่านตามแถวแล้วพรวนดินกลบ ใส่
พร้อมปลูกหรือหลังปลูก 20-25 วัน และกรมวิชาการเกษตร (2553) ได้ให้ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
ของถั่วเหลือง 

นวลจันทร์ และนาฏญา (2554) ได้รายงานถึงการผลิตหอมแดงที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยการเตรียมแปลง
ปลูกหลังเก็บเกี่ยว เก็บเศษซากหอมแดงออกจากพ้ืนที่ปลูกเผาท าลาย ไถตากดิน 2-3 ครั้ง เพ่ือลดประชากรเชื้อรา 
ใส่ปูนขาวตามค่าวิเคราะห์ดิน ไถพรวนปลูกหอมแดง ระยะ 16x16 เซนติเมตร ฉีดพ่นสารคุมวัชพืชก่อนงอก คลุม
ฟางหลังปลูก หลังปลูก 15 วนัใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 33 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากนั้น 30 วัน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 
46–0–0 อัตรา 22 กิโลกรัมต่อไร่ โดยวิธีหว่านให้ทั่วแปลง การปูองกนัก าจัดศัตรูพืชใช้สารชีวินทรีย์และสารเคมี
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ตามค าแนะน ากรมวิชาการเกษตรลดการเกิดโรคหอมเลื้อยได้ร้อยละ 26 หอมที่ปลูกจากการผลิตพันธุ์เองเมื่อน ามา
ปลูกในช่วงหอมปีมีความแข็งแรงโตเร็วไม่เป็นโรค ในขณะที่ชอุ่ม และคณะ (ไม่ได้ตีพิมพ์) ได้ท าการทดสอบ
เทคโนโลยีการปูองกันก าจัดศัตรูหอมแดงโดยวิธีผสมผสานในพื้นท่ีจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2555 พบว่า ผลผลิต
หอมแดงน้ าหนักสดเฉลี่ยต่อไร่ วิธีแนะน าให้ผลผลิตเฉลี่ย 3,700 กิโลกรัมต่อไร่ และวิธีเกษตรกรให้ผลผลิตเฉลี่ย 
3,160  กิโลกรัมต่อไร่ การเกิดโรคหอมเลื้อย ทั้งวิธีแนะน าและวิธีเกษตรกรไม่พบการเกิดโรคดังกล่าว ต้นทุนการผลิตต่อ
กิโลกรัมพบว่าวิธีแนะน าจะอยู่ที่ 4.7 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนวิธีเกษตรกรอยู่ที่ 5.3 บาทต่อกิโลกรัม ผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจ วิธีแนะน าให้ผลตอบแทน 12,170 บาทต่อไร่ และวิธีเกษตรกรให้ผลตอบแทน 8,390 บาทต่อไร่ ใน
ขณะเดียวกันยุพา (2556) ได้ท าการทดสอบเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 
2556 โดยวิธีแนะน ามุ่งเน้นการลดต้นทุนการผลิตโดยการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพพบว่า วิธี
แนะน า ให้ผลผลิตหอมแดงสดสูงกว่าวิธีเกษตรกร ร้อยละ 11.8 วิธีแนะน า มีรายได้และผลตอบแทนสูงกว่าวิธี
เกษตรกรร้อยละ 10.5 และ 29.1 ตามล าดับ แต่มีต้นทุนการผลิตรวมต่ ากว่าวิธีเกษตรกรถึง ร้อยละ 9.85 วิธี
แนะน า สามารถลดต้นทุนการผลิตเฉลี่ยต่อหน่วยได้ ร้อยละ 22 เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีเกษตรกร ซึ่งมีต้นทุนการ
ผลิตต่อหน่วย 4.76 บาทต่อกิโลกรัม ผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนต่อการลงทุน (BCR) พบว่า วิธีแนะน ามีค่า BCR 
เท่ากับ 2.78 สูงกว่าวิธีเกษตรกรที่มีค่า BCR เท่ากับ 2.27  

ถ้าหัวหอมขาดโพแทสเซียม หรือได้รับไม่เพียงพออาจท าให้หัวหอมอ่อนแอต่อการเกิดโรค และท าให้ผล
ผลิตลดลง (Develasha and Sugha, 1997) การทดสอบผลกระทบของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และก ามะถัน ที่มี
ผลกระทบต่ออายุการเก็บรักษาของหัวหอม พบว่า อัตราของไนโตรเจน 150 โพแทสเซียม 100 และก ามะถัน 24 
กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อหัวหอมได้รับไนโตรเจน มากเกินไปท าให้อายุการเก็บรักษาสั้นลง และท าให้น้ าหนักของหัวหอม
ลดลงในการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง (Mozumder S.N., 2007) สนั่นและคณะ (2530) ได้ท าการศึกษาระยะเวลา
และวิธีการใส่ปุ๋ยที่เหมาะสมส าหรับหอมแดง พบว่า วิธีการใส่ปุ๋ยกับเวลาการใส่ปุ๋ย  ไม่มีปฏิสัมพันธ์กัน การใส่ปุ๋ย
โดยวิธีหว่านและใส่เป็นแถวไม่ท าให้ผลผลิตแตกต่างกัน แนะน าให้ใส่ปุ๋ยคอกอัตรา 3- 4 ตันต่อไร่ และปุ๋ยหินฟอสเฟต
บดครั้งเดียวก่อนปลูก ปุ๋ยเคมีทั้งหมดเพียงครั้งเดียวเมื่ออายุ 15 วันหลังปลูกหรือแบ่งใส่ 2 ครั้งเมื่ออายุ 15 และ 
30 วันถ้าแรงงานเพียงพอ ปุ๋ยเคมีที่มีสัดส่วนของธาตุทั้ง 3 เป็น 1 :2:1 เช่นสูตร 12-24-12 อาจใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-
15 อัตรา 85 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่หินฟอสเฟตบดก่อนปลูกในอัตรา 200-300 กิโลกรัมต่อไร่ด้วย การใส่ปุ๋ยทั้งหมดเมื่อ
หอมแดงเริ่มแตกกอ (อายุ 15 วันหลังปลูก) จะท าให้หอมแดงใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพราะหอมแดงที่
ปลูกด้วยหัวพันธุ์นั้น ในช่วงแรกหลังจากปลูก จะใช้ธาตุอาหารที่สะสมในหัวพันธุ์เพ่ือการเจริญเติบโตระยะแรกเป็น
หลักก่อนโดยใช้ธาตุอาหารจากดินไม่มากนัก ดังนั้นการใส่ปุ๋ยก่อนปลูกส าหรับหอมแดงที่ปลูกด้วยหัวพันธุ์จึงไม่มี
ความจ าเป็นและอาจมีผลท าให้ปุ๋ยบางส่วนสูญหายไปจากดินโดยเปล่าประโยชน์ ในขณะที่ชูชาติ และคณะ (2541)  
ได้ท าการศึกษาผลของแคลเซียมต่ออายุการเก็บรักษาหอมแดง  โดยการใช้ปูนขาว  ปูนซิเมนต์  แคลเซียมคลอไรด์ 
และแคลเซียมไนเตรท  ใส่ช่วงเตรียมแปลงปลูก  พบว่า  ทุกกรรมวิธีมีปริมาณแคลเซียมในหัว  การสูญเสียน้ าหนัก 
และจ านวนหัวเน่า  ไม่แตกต่างกันทางสถิติ  แต่มีแนวโน้มว่าการใส่ปูนขาวมีจ านวนหัวเน่าน้อยกว่าวิธีการอ่ืนๆ  
ในขณะที่การไม่ใส่ปูนขาวมีจ านวนหัวเน่าสูงสุด และกรมวิชาการเกษตร (2553) ได้ให้ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดินของหอมแดง  
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Fageria et al. (2011) รายงานว่ามันเทศที่ได้รับไนโตรเจนเพียงพอจะมีผลผลิตของรากเพ่ิมมากขึ้น แต่
ถ้าได้รับในปริมาณที่มากเกินไปจะส่งเสริมการเติบโตของเถ ามากกว่าการเจริญของรากสะสมอาหาร 
(Nedunchezhiyan et al., 2012) ในทางกลับกัน ถ้าขาดไนโตรเจนมีการเจริญของรากสะสมอาหาร แต่ยับยั้งการ
เติบโตของใบ เนื่องด้วยการเติบโตของใบเกิดขึ้นในช่วงครึ่งแรกของชีพจักรของการเติบโต และรากสะสมอาหาร
เจริญในช่วงครึ่งหลังของชีพจักรของการเติบโต ดังนั้นจึงควรให้มันเทศได้รับไนโตรเจนสูงในช่วงครึ่งแรกของชีพ
จักรเพ่ือการเติบโตของใบ  และให้ได้รับไนโตรเจนต่ าในช่วงครึ่งหลังของชีพจักรเพ่ือการเจริญของรากสะสมอาหาร 
โดยควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนอยู่ระหว่าง 4.8–14.4 กิโลกรัมต่อไร่ (Lebot, 2009) ในขณะที่ Fageria (2009) ได้
กล่าวถึงความส าคัญของฟอสฟอรัสที่มีบทบาทส าคัญในด้านการสะสมและการส่งถ่ายพลังงานในพืช ซึ่งเกี่ยวข้องใน
กระบวนการสังเคราะห์แสง การหายใจ การสังเคราะห์โปรตีน และการขนส่งไอออนผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ แต่การขาด
ฟอสฟอรัสเกิดขึ้นได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าปลูกในดินที่ตรึงธาตุฟอสฟอรัส ยิ่งจะท าให้อาการขาดธาตุเพ่ิมมาก
ขึ้น ดังนั้นจึงควรใส่ในอัตราที่สูงอาจสูงกว่า 16 กิโลกรัมต่อไร่ หรือใส่ในรูปที่ละลายน้ าได้ เช่น ปุ๋ยทริปเปิลซูเปอร์
ฟอสเฟต ปุ๋ยแอมโมเนียมฟอสเฟต หรือปุ๋ยผสมที่ประกอบด้วยธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซี ยม (Lebot, 
2009)  ในขณะที่ Sebastiani et al. (2007) ศึกษาการตอบสนองของมันเทศพันธุ์ Tengeru Red/Sinia ต่อการใส่
ปุ๋ยไนโตรเจนและปุ๋ยฟอสฟอรัส โดยใส่ปุ๋ยไนโตรเจน 3 ระดับ คือ 0  4.8 และ 14.4 กิโลกรัมต่อไร่ และใส่ปุ๋ย
โพแทสเซียม 3 ระดับ คือ 0  9.6 และ 19.2 กิโลกรัมต่อไร่ พบว่า การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนที่ระดับ 14.4 กิโลกรัมต่อไร่ 
และใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสที่ระดับ 9.6 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงที่สุด 

โพแทสเซียม มีบทบาทส าคัญต่อการสังเคราะห์แปูงในรากสะสมอาหาร (Lebot, 2009) รวมถึงการ
สังเคราะห์และเคลื่อนย้ายแปูงจากยอดสู่ราก (Nedunchezhiyan et al., 2012) การขาดโพแทสเซียมมีผล
มากกว่าการขาดธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ซึ่งส่งผลต่อผลผลิตรากมากกว่าการเติบโตของใบ โพแทสเซียมที่ใส่
เพ่ิมโดยทั่วไปควรอยู่ระหว่าง 12.8–32 กิโลกรัมต่อไร่ (Lebot, 2009) ซึ่งถ้ามันเทศได้รับโพแทสเซียมมากจะส่งผล
ให้ปริมาณแปูงและโปรตีนเพ่ิมสูงขึ้น (Nedunchezhiyan et al., 2012) Bourke (1985) ได้ศึกษาอิทธิพลปุ๋ย
ไนโตรเจนและโพแทสเซียมที่มีการเติบโตของมันเทศพันธุ์ K9 โดยใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ในรูปยูเรีย 4 ระดับ คือ 0 12 
24 และ 36 กิโลกรัมต่อไร่ และใส่ปุ๋ยโพแทสเซียม 4 ระดับ คือ 0  20 40 และ 60 กิโลกรัมต่อไร่ พบว่า การใส่ปุ๋ย
ไนโตรเจนที่ระดับ 36 กิโลกรัมต่อไร่ เพ่ิมผลผลิตราก น้ าหนักรากเฉลี่ย น้ าหนักแห้งทั้งหมด องค์ประกอบของ
น้ าหนักแห้งทั้งหมด ดัชนีพื้นที่ใบ ช่วงเวลาพ้ืนที่ใบ จ านวนใบต่อต้น พ้ืนที่ใบเฉลี่ยต่อใบ อัตราการเติบโต และบาง
ช่วงเวลาอัตราส่วนพ้ืนที่ใบ และอัตราการเติบโตสัมพัทธ์เพ่ิมขึ้นด้วย โดยปุ๋ยไนโตรเจนไปลดจ านวนรากต่อต้นใน
ช่วงแรกของการเติบโต เช่นเดียวกับการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมที่ระดับ 60 กิโลกรัมต่อไร่ เพ่ิมผลผลิตราก จ านวนรากต่อ
ต้น น้ าหนักรากเฉลี่ย น้ าหนักแห้งทั้งหมด พ้ืนที่ใบเฉลี่ยต่อใบ และดัชนีเก็บเกี่ยว 

A. Noguera (2011) ได้สรุปการเจริญเติบโตและพัฒนาการในระยะต่างๆ ของมันเทศ และระยะที่
เหมาะสมในการใส่ปุ๋ยมันเทศ ไว้ดังนี้ 1) อายุ 1-4 สัปดาห์หลังปลูก ในระยะแรก มีการเจริญเติบโตโดยการสร้างตา
ยอด และตาข้าง และมีการเพ่ิมจ านวนใบและพ้ืนที่ใบอย่างรวดเร็วในระยะนี้ต้องปรับสภาพดินโดยการเติมปูนขาว
ให้ดินมีค่า pH อยู่ที่ระดับ 5-5.5 2) อายุ 4-6 สัปดาห์หลังปลูก เริ่มมีการพัฒนารากหาอาหาร เพ่ือดูดน้ า และแร่
ธาตุที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโต และในระยะนี้เองที่มีรากสะสมอาหาร เกษตรกรควรเริ่มใส่ปุ๋ยครั้งแรกในสัปดาห์ที่ 
4-6 นี้ เพราะเป็นระยะที่ทั้งรากฝอย และรากสะสมอาหารปรากฏให้เห็นควรใส่ปุ๋ยตามความจ าเป็นตามค่า
วิเคราะห์ดิน และควรเพิ่มปุ๋ยโพแทชให้มากในช่วงนี้ นอกจากนี้ควรใส่ปุ๋ยตามลักษณะการขาดธาตุอาหารโดย
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สังเกตจากอาการของมันเทศด้วย 3) อายุ 8-10 สัปดาห์หลังปลูก  ในช่วงนี้จะมีการเจริญเติบโตของทรงพุ่มและ
พ้ืนที่ใบมากที่สุด หากดินยังมีความชื้นอยู่ให้ใส่ปุ๋ยโพแทช หรือปุ๋ยที่มีส่วนประกอบของโพแทช ซึ่งสอดคลองกับการ
รายงานของ นรินทร์ (2540) ว่ามันเทศมีความต้องการปุ๋ย N และ P2O5 ในปริมาณปานกลาง แต่ต้องการปุ๋ย K2O 
ในปริมาณท่ีสูง เกษตรกรควรมีการเก็บตัวอย่างดินเพ่ือวิเคราะห์แร่ธาตุอาหารที่มีอยู่ในดิน เพ่ือเป็นการประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยเคมีเกินความจ าเป็น  โดยมันเทศจะดูดธาตุอาหารไปจากดินดังนี้ ไนโตรเจน (N) 14.4 กิโลกรัม
ต่อไร่ ฟอสฟอรัส (P2O5) 2.88 กิโลกรัมต่อไร่ และ โพแทสเซียม (K2O) 28.8 กิโลกรัมต่อไร่  ดังนั้นโดยทั่วๆ ไปแล้ว 
ค าแนะน าในการใส่ปุ๋ยเคมีอย่างกว้างๆ ควรใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 อัตรา 80-100 กิโลกรัมต่อไร่ โดยแบ่งใส่ 2 
ครั้ง ครั้งแรกใส่รองก้อนหลุมก่อนปลูก  และครั้งที่ 2 ใส่หลังปลุกแล้ว 45 วัน และส าหรับการใส่ปุ๋ยมันเทศในช่วง
ฤดูแล้ง ควรใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 60 กิโลกรัมต่อไร่ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2548) ในขณะที่ส านักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเขตท่ี 2 (2554ก.) ได้แนะน าการใส่ปุ๋ยมันเทศท่ีเหมาะสม คือ ในช่วงระยะการสร้างหัวคือระยะ 
5-12 สัปดาห์ ให้ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 อัตรา 50-80 กิโลกรัมต่อไร่ โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง ที่อายุ 2 เดือน และ 3 
เดือนและใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่ออายุได้ 1 เดือน โดยวิธีการโรยบนสันร่องก่อนการ
ให้น้ า และกรมวิชาการเกษตร (2553) มีค าแนะน าการใช้ปุ๋ยในมันเทศตามผลการวิเคราะห์ดิน 

การวิจัยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม Farmer participatory research (PFR) and extension (PFE) คือ 
วิธีการที่เกษตรกรมีส่วนร่วมโดยตรงในการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยี ซึ่งรวมตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา การ
วางแผนการท างานทดลองในแปลงของเกษตรกรเอง เลือกกรรมวิธีที่ดีที่สุด ปรับให้เหมาะสม ยอมรับและเผยแพร่
เทคโนโลยีสู่เพื่อนเกษตรกร (Howeler, 2000) 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชในพ้ืนที่นาโดยการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรมีส่วน 
2. ยกระดับความรู้เรื่องปุ๋ยและวิธีการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพให้กับเกษตรกร 

ขอบเขตของโครงการวิจัย 
ด าเนินการวิจัยในรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กับกลุ่มเกษตรกรที่มีความเข้มแข็ง

และสนใจที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชในพ้ืนที่นาในระบบที่มีการปลูกข้าวตามด้วยพืชไร่หรือพืชหัว โดยเริ่ม
จากการถ่ายทอดความรู้เรื่องปุ๋ยและวิธีการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องให้กับเกษตรกร จากนั้นเกษตรกรอาสาท าแปลงทดสอบ
ปุ๋ยข้าวและพืชตามด้วยตนเอง มีการสรุปผลร่วมกัน และมีการท าแปลงต้นแบบในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานในท้องที่ 
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แผนผังขอบเขตโครงการวิจัย 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวความคิดของโครงการ 

ปัญหาส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้การผลิตพืชของเกษตรกรไม่มีประสิทธิภาพ คือ เกษตรกรขาดความรู้
เรื่องปุ๋ยและวิธีการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง ทั้งจากการใช้ปุ๋ยผิดสูตร ผิดเวลา ผิดวิธี และผิดปริมาณจนเกิดความเคยชิน จึง
จ าเป็นต้องมีการยกระดับความรู้เรื่องปุ๋ยและวิธีการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องให้กับเกษตรกร ซึ่งประกอบด้วยกรรมวิธีต่างๆ 
ตั้งแต่การบรรยายให้ความรู้เรื่องปุ๋ย วิธีใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง การท าแปลงทดสอบใช้ปุ๋ยตามค าแนะน าด้วยตัวเกษตรกร
เอง โดยมีนักวิชาการให้การสนับสนุนร่วมคิดและร่วมท า และมีการขยายผลในชุมชนโดยความร่วมมือของ
หน่วยงานในท้องถิ่น ซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะช่วยให้เกษตรกรมีความรู้และเข้าใจวิธีการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง เกษตรกร
สามารถน าไปปฏิบัติและพัฒนาต่อได้ด้วยตัวเกษตรกรเอง และเป็นไปอย่างยั่งยืน 

 
บทคัดย่อ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วลิสง และหอมแดงในพ้ืนที่นา โดยการใช้ปุ๋ยแบบ
เกษตรกรมีส่วนร่วม และยกระดับความรู้เรื่องปุ๋ยให้กับเกษตร มีกระบวนการด าเนินงาน ดังนี้ 1) การถ่ายทอด
ความรู้เรื่องปุ๋ยและวิธีการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องให้กับเกษตรกร 2) ท าแปลงทดสอบการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม   
3) ท าแปลงต้นแบบแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม และ 4) จัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีและสรุปผลร่วมกัน ด าเนินการใน
ปี 2559-2562 ในแปลงนาเกษตรกร จังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ และพิจิตร พบว่า การถ่ายทอดความรู้เรื่องปุ๋ยที่
จ าเป็น เหมาะสมกับเกษตรกร มีตัวอย่างชัดเจน และอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้เกษตรกรมีความรู้เรื่อง
ปุ๋ยและยอมรับค าแนะน าไปปฏิบัติ การทดสอบการใช้ปุ๋ยเทียบกับวิธีเกษตรกร พบว่า เกษตรกรบางส่วนยอมรับ
ค าแนะน าและได้เปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยตามวิธีทดสอบ ส่วนผลผลิตของพืชแต่ละชนิดแปรปรวนตามฤดูกาลผลิต จ านวน

ถ่ายทอดความรู้เรื่องปุ๋ย วิธีการใช้
ปุ๋ยที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

นักวิชาการเกษตร 
สวพ. 2 
ศวพ. อุตรดิตถ์ 
ศวพ. สุโขทัย 
ศวพ. พิจิตร 
 

เกษตรกรและผู้
มีส่วนเก่ียวข้อง
ในพื้นทีน่า 
 

แปลงทดสอบ 

แปลงตน้แบบ - อบต. 
- สหกรณ์การเกษตร 
- เพื่อนบ้าน 
 

- เกษตรกรสามารถใช้ปุ๋ยได้อยา่งถูกต้อง และสามารถผสมปุย๋ใชเ้อง 
- ประสิทธิภาพการผลิตพืชของเกษตรกรเพิ่มขึ้น 

เกษตรกรในพื้นที่นาใชปุ้๋ยไม่มปีระสิทธิภาพ 
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ประชากร และสภาพพ้ืนที่ของเกษตรกร แต่ส่วนใหญ่วิธีทดสอบให้ผลผลิตสูงกว่าวิธีเกษตรกร และที่ส าคัญ
เกษตรกรมีความพึงพอใจวิธีทดสอบ เนื่องจากสังเกตเห็นการตอบสนองของพืชได้เด่นชัด ดังนี้ ข้าวแตกกอดี ต้นไม่
ล้ม การเจริญเติบโตสม่ าเสมอ ใบตั้งและมีสีเขียวตองอ่อน การออกรวงสม่ าเสมอและมีขนาดใหญ่ มีจ านวนเมล็ด
ลีบน้อยและมีน้ าหนักดี ผลผลิตเพ่ิมสูงขึ้น ข้าวโพดต้นโต แข็งแรง ใบข้าวโพดเขียวเข้ม ฝักมีขนาดใหญ่และมี
น้ าหนักดี หอมแดง ต้นตั้งตัวและเจริญได้เร็ว ใบแข็งและยาว ขนาดหัวโตและมีน้ าหนักดี ผลผลิตสูง และถั่วลิสงมี
ทรงพุ่มใหญ่ ใบเขียว ต้นใหญ่ ฝักดก ผลผลิตสูง ในขณะที่ต้นทุนค่าปุ๋ยของวิธีทดสอบส่วนใหญ่ต่ ากว่าวิธีเกษตรกร
และมีผลก าไรมากกว่า การท าแปลงต้นแบบโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเกษตรกรต้นแบบเพ่ือก าหนดอัตรา
ปุ๋ยที่เหมาะสมส าหรับแต่ละพ้ืนที่ ดังนี้ อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ปุ๋ยข้าวและข้าวโพดอัตรา 9-3-8 และ  
18-7-12 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ ตามล าดับ อ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ปุ๋ยข้าวและข้าวโพดอัตรา 8-3-6 
และ 21-7-12 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ ตามล าดับ จังหวัดพิจิตร ปุ๋ยข้าวและข้าวโพดอัตรา 6-5-6 และ      
21-7-12 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ ตามล าดับ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ปุ๋ยข้าว หอมแดง และถั่วลิสงอัตรา 
6-5-6 5-10-12 และ 6-6-9 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ ตามล าดับ การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีก่อนการ
เก็บเก่ียวแปลงต้นแบบ โดยใช้วิธีการเกษตรกรมีส่วนร่วมเพ่ือเผยแพร่ความรู้สู่เกษตรกรเพ่ือนบ้านและชุมชนอ่ืน มี
เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องมาร่วมงาน 368 ราย เกษตรกรระบุประโยชน์ที่ได้รับ ดังนี้ 1) ได้รับความรู้เรื่อง
ปุ๋ยและวิธีการใช้ปุ๋ย 2) ผลผลิตเพ่ิมข้ึน 3) ต้นทุนค่าปุ๋ยลดลง จากการผสมปุ๋ยใช้เอง 4) ผลตอบแทนมากขึ้น 5) ต้น
พืชสมบูรณ์และแข็งแรง   มีเกษตรกรยอมรับเทคโนโลยีและน าไปปฏิบัติเพ่ิมแล้ว 104 ราย  

ค าส าคัญ 
ประสิทธิภาพการผลิต การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องและเหมาะสม การใช้ปุ๋ยตาม
ค่าวิเคราะห์ดิน พ้ืนที่นา การผลิตพืช 

 
Abstract 

To increase rice, maize, peanut and shallot production efficiency in paddy field and 
enhance the knowledge of fertilizer and appropriated fertilizer application method of farmers. 
The test was conducted by using the participatory action research with farmers in Phitsanulok  
Uttaradit and Phichit province in 2016 to 2018. The test was carried out with the following 
procedures 1) transfer knowledge of fertilizer application method 2) fertilizer test plot with 
farmer participatory method 3) demonstration plot 4) organize field day and conclusion. The 
results showed that the transfer of appropriate knowledge of fertilizer and fertilizer application 
with cleared examples were essential to farmer adoption. Fertilizer tests were carried out by 
farmers for 2 years. The results showed that some farmers already adopted fertilizer used as 
testing method. The yield of each crops of both methods varied with planting season, plant 
populations and farmer’s management. However, the majority of testing methods gave higher 
yield than famer methods. Moreover, farmer still satisfied with the testing methods since they 
noticed some responded from each crop as follow. Rice had a high tillers number, uniform 
growth, upright and light green leaves, no lodging, uniform heading, big panicle size, less unfilled 
grain, high weight of grain and high yield. Corn had a vigorous growth, big stem, dark green leaf, 
big ear size and high yield. Shallot had a vigorous early growth, long and upright leaves, large 
bulb size, high bulb weight and high yield. Peanut had a uniform growth, big canopy, dark green 
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leaves and high pod yield. While, the fertilizer cost of  testing methods except peanut were 
lower than farmer methods. The profits of testing methods were higher than farmer methods. 
The demonstration plots of each crops were carried out in the third year by discussion with 
master farmers to select suitable fertilizer rates for each locations as follow. The 
recommendation of rice and maize at Nakhonthai District, Phisanulok Province were 9-3-8 and 
18-7-12 kg.N-P2O5-K2O per rai respectively. The recommendation of rice and maize at Fak Tha, 
District Uttaradit Province were 8-3-8 and 21-7-12 kilogram N-P2O5-K2O per rai respectively. The 
recommendation of rice and maize at Pichit Province were 6-5-6 and 21-7-12 kilogram N-P2O5-
K2O per rai respectively. The recommendation of rice shallot and peanut at Mueang District, 
Uttaradit Province were 6-5-6 5-10-12 and 6-6-9 kilogram N-P2O5-K2O per rai respectively. The 
field days were carried out before harvesting demonstration plots using farmer participatory 
dissemination to neighbors and other communities. There were 368 farmers and officers joined 
the field days. The farmers stated that the benefit received were 1) gain knowledge of 
appropriate fertilizer application 2) yield increased 3) cost reduction form self-mixed fertilizer 4) 
more income 5) healthy crops and uniform growth. There were 104 farmers adopted fertilizer 
recommendation. 

Key words 
production efficiency, participatory action research, appropriated fertilizer application, soil 
analysis fertilizer application, paddy field, crop production 

วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์   
1. แม่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0  18-46-0 และ  0-0-60 
2. อุปกรณ์เก็บตัวอย่างดิน 
3. ชุดตรวจสอบชุดดินแบบรวดเร็ว (test-kit) 
4. ตลับเมตร เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 
5. เครื่องจับพิกัดทางภูมิศาสตร์ 
6. เครื่องวัดความชื้นในเมล็ด 

วิธีการทดลอง 
ปีที่ 1 แปลงทดสอบ ปี 2559/2560 

วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 2 ซ้ า ประกอบด้วย 2 กรรมวิธี ด าเนินการในพ้ืนที่เกษตรกร 10 
ราย โดยก าหนดให้ 

กรรมวิธีที่ 1 วิธีทดสอบ 
กรรมวิธีที่ 2 วิธีเกษตรกร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

วิธีปฏิบัติการทดลอง  
1. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
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1) วิเคราะห์และคัดเลือกพ้ืนที่ โดยคัดเลือกพื้นที่ ที่มีระบบน้ าเพียงพอ และเป็นพื้นที่ที่
เกษตรกรท าการปลูกพืชระบบ ข้าว-ข้าวโพด อยู่แล้ว 

2) ประสานงานผู้น าหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่  เพ่ือหาเครือข่ายเกษตรกร 
รวมกลุ่มเกษตรกร กลุ่มที่พร้อมเรียนรู้เทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช ด้วยการใช้แม่ปุ๋ยตามค าแนะน า
ของกรมวิชาการเกษตร   

3) นัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องปุ๋ย และ
วิธีการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องแก่เกษตรกรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง   

4) คัดเลือกเกษตรกรที่มีความสนใจท าแปลงทดสอบ 
5) จับพิกัดแปลงทดสอบ เก็บตัวอย่างดินตรวจความอุดมสมบูรณ์ของดินทั้งใน

ห้องปฏิบัติการและใช้ Test kit   
6) วิธีทดสอบ ผสมปุ๋ยใช้เอง ข้าวแบ่งใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 หลังหว่านข้าว 15-20 วัน ครั้ง

ที่ 2 ระยะก าเนิดช่อดอก โดยปุ๋ยไนโตรเจนแบ่งใส่ 2 ครั้งเท่าๆ กัน ปุ๋ยฟอสฟอรัสใส่ครั้งที่ 1 ครั้งเดียว ปุ๋ยโพแทสเซียม
แบ่งใส่ 2 ครั้ง ข้าวโพดแบ่งใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ใส่ปุ๋ยรองพ้ืนพร้อมปลูก ครั้งที่ 2 เมื่ออายุ 20-25 วันหลังปลูก โดยปุ๋ย
ไนโตรเจนแบ่งใส่ 2 ครั้งเท่าๆ กัน ปุ๋ยฟอสฟอรัสใส่ครั้งครั้งที่ 1 ครั้งเดียว ปุ๋ยโพแทสเซียมแบ่งใส่ 2 ครั้ง หอมแดง และ
ถั่วลิสงแบ่งใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ใส่ปุ๋ยรองพ้ืนพร้อมปลูก ครั้งที่ 2 เมื่ออายุ 30 วันหลังปลูก โดยปุ๋ยไนโตรเจนแบ่งใส่ 2 
ครั้งเท่าๆ กัน ปุ๋ยฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมใส่ครั้งที่ 1 ครั้งเดียว โดยผสมปุ๋ยใช้เอง   

7) เกษตรกรท าแปลงทดสอบปุ๋ยข้าว ข้าวโพด หอมแดง และถั่วลิสง ด้วยตัวเอง โดยมี
นักวิชาการเกษตรให้ค าแนะน าอย่างต่อเนื่อง 

8) เกษตรกรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมสรุปผลและวางแผนขยายผล 
2. ขนาดแปลงทดสอบข้าว ข้าวโพด หอมแดง และถั่วลิสงชนิดละ 2 ไร่ สุ่มแบ่งพ้ืนที่เพ่ือเป็น

วิธีทดสอบการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 2 แปลงย่อย แปลงย่อยละ 0.5 ไร่ ในข้าวสุ่มเก็บข้อมูลแปลงย่อยละ 2 
จุดๆ ละ 12 ตารางเมตร ส่วนข้าวโพด ถั่วลิสง และหอมแดงสุ่มเก็บข้อมูลแปลงย่อยละ 2 จุดๆ ละ 20 ตารางเมตร 
ถั่วลิสงสุ่มเก็บข้อมูลแปลงย่อยละ 2 จุดๆ ละ 20 ตรม. 

3. ปฏิบัติดูแลรักษาและการปูองกันก าจัดศัตรูพืชตามวิธีการเกษตรกร 
4. ประเมินการความพึงพอใจเทคโนโลยีโดยการสอบถามเกษตรกร 

ปีที่ 2 แปลงทดสอบ ปี 2560/2561 
วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 2 ซ้ า ประกอบด้วย 2 กรรมวิธี ด าเนินการในพ้ืนที่เกษตรกร 10 

ราย โดยก าหนดให้ 
กรรมวิธีที่ 1 วิธีทดสอบ 
กรรมวิธีที่ 2 วิธีเกษตรกร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

วิธีปฏิบัติการทดลอง 
1. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1) ทดสอบกับเกษตรกรรายเดิมเช่นเดียวกับปีที่ 1 หรือปรับเปลี่ยนเกษตรกรตามความ
จ าเป็น  

2) อบรมเกษตรกร เพ่ือทบทวนความรู้เรื่องปุ๋ย เพ่ิมเติมทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ
เจริญเติบโตของพืชในแต่ละช่วงอายุ ที่สอดคล้องกับวิธีการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องแก่เกษตรกร  

3) การก าหนดอัตราปุ๋ย น าผลจากปีที่ 1 มาวิเคราะห์ร่วมกับเกษตรกรและปรับอัตรา
ปุ๋ย จ านวนครั้งใส่ปุ๋ยตามที่ตกลงกัน 

2. ขนาดแปลงทดสอบเช่นเดียวกับปีที่ 1 
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3. ปฏิบัติดูแลรักษา และการปูองกันก าจัดศัตรูพืชตามวิธีการเกษตรกร 
4. ประเมินความพึงพอใจเทคโนโลยีโดยการสอบถามเกษตรกร 

ปีที่ 3 แปลงต้นแบบ ปี 2561/2562 
วางแผนการทดลอง ไม่มีแผนการทดลอง 
วิธีปฏิบัติการทดลอง 

1. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1) คัดเลือกเกษตรกรต้นแบบท าแปลงต้นแบบ 3 ราย 
2) เกษตรกรต้นแบบท าแปลงต้นแบบและก าหนดอัตราการใช้ปุ๋ยร่วมกันกับนักวิชาการ 

2. ขนาดแปลงต้นแบบ ข้าวและข้าวโพดชนิดละ 5-10 ไร่ ถั่วลิสง 2 ไร่ หอมแดง 1 ไร่  
3. ปฏิบัติดูแลรักษาและการปูองกันก าจัดศัตรูพืชตามวิธีการเกษตรกรต้นแบบ 
4. ก่อนเก็บเกี่ยวข้าวและพืชหลังนา จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมเสวนาเพ่ือขยายผล

การใช้ปุ๋ยกับเกษตรกรในพ้ืนที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพืชละ 1 ครั้ง 
5. ประเมินการความพึงพอใจ และการยอมรับเทคโนโลยีโดยใช้แบบสัมภาษณ์  

การบันทึกข้อมูล 
1. วันปลูก   วันปฏิบัติการดูแลรักษาต่าง ๆ วันเก็บเก่ียว  
2. ข้อมูลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของดิน 
3. ข้อมูลทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ต้นทุน ราคาผลผลิต รายได้ ก าไรสุทธิ 
4. พิกัดแปลง และข้อมูลชุดดิน 
5. ข้อมูลคุณภาพผลผลิต 
6. ปริมาณธาตุอาหารที่ใช้ทดสอบ และปริมาณธาตุอาหารที่เกษตรกรยอมรับ 
7. ระดับความรู้เรื่องปุ๋ยและวิธีการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องของเกษตรกร 
8. จ านวนเกษตรกรทีน่ าไปขยายผล 
9. ความพึงพอใจ และการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร 
10. การประเมินความอุดมสมบูรณของดินโดยใช้ Test kit ตัวอย่างที่มีค่าความอุดมสมบูรณ์ต่ า ปานกลาง 

สูง หมายถึง มีปริมาณอินทรียวัตถุน้อยกว่า 1 %  อยู่ระหว่าง 1-2 % และมากกว่า 2 % ตามล าดับ มีปริมาณ
ฟอสฟอรัส น้อยกว่า 5 ppm อยู่ระหว่าง 5-10 ppm และ มากกว่า 10 ppm ตามล าดับ และมีปริมาณ
โพแทสเซียมน้อยกว่า 60 ppm อยู่ระหว่าง 60-80 ppm และ มากกว่า 80 ppm ตามล าดับ โดยอ้างอิงกับคู่มือ
ชุดตรวจสอบดิน เอ็น-พี-เค-กรดด่าง (ม.ม.ป.) จากนั้นน าไปเทียบเป็นค าแนะน าอัตราปุ๋ยตามค าแนะน าของกรม
วิชาการเกษตร (2553) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนการผลิต สัดส่วนรายได้ต่อการลงทุน (Benefit Cost Ratio : BCR) 
2. ความแตกต่างค่าเฉลี่ยของ 2 ประชากร โดยใช้ t-Test: Paired Two Sample for Means 

เวลาและสถานที่ 
1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2562  
แปลงนาเกษตรกรในพ้ืนที่ อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก  อ าเภอเมืองและอ าเภอฟากท่า จังหวัด

อุตรดิตถ ์และอ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1. การทดสอบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของระบบการปลูกพืชข้าว-ข้าวโพด โดยการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกร
มีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก 

ด าเนินงานในพื้นทีห่มู่ 5 หมู่ 6 หมู่ 11 และ หมู่ 12 ต าบลบ่อโพธิ์ อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก  ซึ่งเป็น
พ้ืนที่ที่มีระบบปลูกข้าว-ข้าวโพดอยู่แล้วถึง 90 เปอร์เซ็นต์ ลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ลุ่มแอ่งกระทะ ประกอบด้วย 4 
ขั้นตอน ดังนี้  1) ถ่ายทอดความรู้เรื่องปุ๋ยและวิธีการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องให้กับเกษตรกร 2) เกษตรกรท าแปลงทดสอบ
การใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม 3) ท าแปลงต้นแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม และ 4) จัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี
พร้อมสรุปผลร่วมกับเกษตรกรต้นแบบ ด าเนินการในปี 2559-2562 ในแปลงนาเกษตรกร พบว่า  

ก่อนด าเนินงานเกษตรกรไม่มีความรู้เรื่องปุ๋ย และวิธีการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง จึงได้ท าการถ่ายทอดความรู้เรื่องปุ๋ย
ให้กับเกษตรกรก่อนเริ่มการทดสอบ โดยความรู้เรื่องปุ๋ยได้ถูกปรับให้ง่าย เหมาะสมกับเกษตรกร มีสาระส าคัญที่
จ าเป็น และมีตัวอย่างประกอบการบรรยายที่ชัดเจน ท าให้เกษตรกรเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปุ๋ยที่ถูกต้องใน
เบื้องต้น และยอมรับค าแนะน าไปปฏิบัติ จะเห็นได้จากในปีแรกเกษตรกรที่ร่วมท าแปลงทดสอบได้เปลี่ยนมาใช้ปุ๋ย
ตามค าแนะน า 2 ราย  และมีการทบทวนให้ความรู้เรื่องปุ๋ยเพ่ิมเติมก่อนด าเนินงานทุกครั้งท าให้เกษตรกรมีความรู้
ความเข้าใจมากข้ึน  

ปีที่ 1 แปลงทดสอบข้าว วิธีทดสอบใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม  อัตรา 9-3-6 และ 9-6-6 
กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ ส่วนวิธีเกษตรกร พบว่า เกษตรกร 2 ราย ได้เปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยตามวิธีทดสอบ ที่เหลือใส่
ไนโตรเจน 4-10 กิโลกรัม N ต่อไร่ ฟอสฟอรัส 0.6-6 กิโลกรัม P2O5 ต่อไร่ และโพแทสเซียม 0-9 กิโลกรัม K2O ต่อ
ไร่ วิธีทดสอบให้ผลผลิตเฉลี่ย 717 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่แตกต่างทางสถิติกับวิธีเกษตรกร (710 กิโลกรัมต่อไร่) วิธีการ
ทดสอบมีต้นทุนค่าปุ๋ย (500 บาทต่อไร่) สูงกว่าวิธีเกษตรกร (397 บาทต่อไร่) แต่เกษตรกรมีความพึงพอใจใน
ผลผลิตที่เพ่ิมข้ึนกว่าเดิม ต้นข้าวแข็งแรง ไม่เขียวเกินไป มีแมลงศัตรูพืชรบกวนเพียงเล็กน้อย และสามารถควบคุม
ไดเ้มื่อใช้สารเคมีตามค าแนะน าเพียงครั้งเดียว  

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ วิธีทดสอบใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม อัตรา 10-6-12 และ   
15-7-12 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ ส่วนวิธีเกษตรกร เกษตรกร 2 ราย ได้เปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยตามวิธีทดสอบ ที่
เหลือใส่ปุ๋ยไนโตรเจน 8-29 กิโลกรัม N ต่อไร่ ฟอสฟอรัส 3-12 กิโลกรัม P2O5 ต่อไร่ และโพแทสเซียม 0-12 
กิโลกรัม K2O ต่อไร่ วิธีทดสอบให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,011 กิโลกรัมต่อไร่ ต่ ากว่าวิธีเกษตร (1,188 กิโลกรัมต่อไร่) อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ เนื่องจากบางแปลงของวิธีทดสอบข้าวโพดไม่งอกหรือมีน้ าท่วมขัง วิธีทดสอบมีค่าปุ๋ย 865 
บาทต่อไร่ ใกล้เคียงกับวิธีเกษตรกร (825 บาทต่อไร่)  

เกษตรกรให้การยอมรับการผสมปุ๋ยใช้เองตามวิธีทดสอบ เพราะถึงแม้สภาพแปลงทดสอบมีน้ าท่วม
ขังในบางแปลง แต่ยังได้ผลผลิตค่อนข้างสูง ฝักใหญ่ และมีน้ าหนักดี แต่เกษตรกรเห็นว่าควรจะเพ่ิมปุ๋ยไนโตรเจน
และแบ่งใส่เป็น 3 ครั้ง เนื่องจากเห็นว่าใบข้าวโพดของวิธีทดสอบแห้งเร็วกว่าวิธีเกษตรกร  

ปีที่ 2 แปลงทดสอบข้าว เกษตรกรหลายรายเริ่มหันมาผสมปุ๋ยใช้เอง และเกษตรกรบางรายสามารถผสมปุ๋ย
เป็นสูตรตามที่ต้องการได้เอง วิธีทดสอบใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมอัตรา 3-6-6  9-3-6  18-6-6 
6-6-6  และ 9-6-6 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ ส่วนวิธีเกษตรกร เกษตรกร 2 ราย ได้เปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยตามวิธี
ทดสอบทั้งหมด เกษตรกรที่เหลือ 8 ราย หันมาผสมปุ๋ยใช้เอง โดยใส่ปุ๋ยไนโตรเจน 9-27 กิโลกรัม N ต่อไร่ 
ฟอสฟอรัส 0-20 กิโลกรัม P2O5 ต่อไร่ และโพแทสเซียม 0-21 กิโลกรัม K2O ต่อไร่ วิธีทดสอบให้ผลผลิตเฉลี่ย 729 
กิโลกรัมต่อไร่ ไม่แตกต่างทางสถิติกับวิธีเกษตรกรที่ใหผ้ลผลิตเฉลี่ย 690 กิโลกรัมต่อไร่ เกษตรกรทุกรายมีความพึง
พอใจในการใช้ปุ๋ยตามวิธีทดสอบ เนื่องจากสังเกตเห็นได้ชัดว่าข้าวยังให้ผลผลิตสูง ถึงแม้ในช่วงที่ข้าวโปรยเกสรมี
ฝนตกติดต่อกัน ท าให้ติดเมล็ดไม่ดแีละมีเมล็ดลีบค่อนข้างมาก  
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ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ วิธีทดสอบได้ปรับอัตราปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม เป็น 18-7-12 
กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ และแบ่งใส่ไนโตรเจน 3 ครั้ง ครั้งที่ 3 เมื่ออายุ 40-45 วัน ส่วนวิธีเกษตรกร ใส่ปุ๋ย
ไนโตรเจน 7-15 กิโลกรัม N ต่อไร่ ฟอสฟอรัส 3-9 กิโลกรัม P2O5 ต่อไร่ และโพแทสเซียม 0-13 กิโลกรัม K2O ต่อ
ไร่ วิธีทดสอบให้ผลผลิต 1309 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่แตกต่างทางสถิติกับวิธีเกษตรกร (1,342 กิโลกรัมต่อไร่) วิธี
ทดสอบมีค่าปุ๋ย 865 บาทต่อไร่ สูงกว่าวิธีเกษตรกร (540 บาทต่อไร่) แต่เกษตรกรยังให้การยอมรับการใช้ปุ๋ยตาม
วิธีการทดสอบ เนื่องจากถึงแม้แปลงข้าวโพดขาดน้ า แต่ข้าวโพดยังมกีารเจริญเติบโตดี  

ปีที่ 3 แปลงต้นแบบ 
จัดท าแปลงต้นแบบข้าวและข้าวโพดแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม คัดเลือกเกษตรกรต้นแบบ 3 ราย คือ นาง

ละม่อม  สุทธิ  นายบุญส่วน  สุทธิ และนายต้อย บุญอาจ ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทของธาตุอาหาร ผสมปุ๋ยใช้
เองได้ สามารถอธิบายความรู้เรื่องปุ๋ยให้กับเพ่ือนเกษตรกรได้ แปลงต้นแบบข้าว เกษตรกรใส่ปุ๋ยไนโตรเจน 9.2-9.4 
กิโลกรัม N ต่อไร่ ฟอสฟอรัส 4.1-6 กิโลกรัม P2O5 ต่อไร่ และโพแทสเซียม 8.4 กิโลกรัม K2O ต่อไร่ และปลูกข้าว
พันธุ์ กข6 เหมือนกัน ได้ผลผลิตเฉลี่ย 624 กิโลกรัมต่อไร่  ส่วนแปลงข้าวโพดใส่ปุ๋ยเหมือนกันอัตรา 18-7-12 
กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่  ได้ผลผลิตเฉลี่ย 1,274 กิโลกรัมต่อไร่  

การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีในแปลงต้นแบบข้าวและข้าวโพด และการเสวนาเพ่ือสรุปผล มีเกษตรกร
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาร่วมงาน  53 คน เกษตรกรระบุประโยชน์ที่ได้รับ ดังนี้ 1) เกษตรกรมีความรู้เรื่องปุ๋ย
และวิธีการใช้ปุ๋ยได้ 2) ผลผลิตมีคุณภาพดีขึ้น 3) พืชมีความแข็งแรง และฟ้ืนตัวจากการถูกรบกวนจากแมลง
ศัตรูพืชได้ดี 4) ผลตอบแทนมากขึ้น ในส่วนการขยายผลมีเกษตรกรในพ้ืนที่ยอมรับเทคโนโลยีน าไปปฏิบัติในการใส่
ปุ๋ยข้าวโพดจ านวน 42 ราย 

2. การทดสอบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของระบบการปลูกพืชข้าว-ข้าวโพด โดยการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกร
มีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ด าเนินการในพ้ืนที่ หมู่ 3 และหมู่ 4 ต าบลฟากท่า และหมู่ 4 ต าบลบ้านเสี้ยว อ าเภอฟากท่า จังหวัด
อุตรดิตถ ์ซ่ึงเป็นแหล่งปลูกพืชในระบบข้าว-ข้าวโพดอยู่แล้ว ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การถ่ายทอดความรู้
เรื่องปุ๋ยและวิธีการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องให้กับเกษตรกร 2) ท าแปลงทดสอบการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม 3) ท า
แปลงต้นแบบแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม และ 4) จัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีและสรุปผลร่วมกัน  ด าเนินการในปี 
2559-2562 ในแปลงนาเกษตรกร พบว่า เกษตรกรบางรายยังไม่ทราบความหมายสูตรปุ๋ย จ าได้แต่ยี่ห้อของปุ๋ย 
และใส่ปุ๋ยตามเกษตรกรแปลงค้างเคียง การอบรมความรู้เรื่องปุ๋ยและวิธีใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง ท าให้เกษตรกรที่เข้าอบรม
ท าคะแนนผ่านการทดสอบได้ทุกคน  

ปีที่ 1 แปลงทดสอบ 
ข้าว วิธีทดสอบใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมอัตรา 9-6-6 และ 18-6-6 กิโลกรัม N-

P2O5-K2O ต่อไร่ ส่วนวิธีเกษตรกร มีการใช้ปุ๋ยที่หลากหลายทั้งสูตร 46-0-0 16-20-0 และ 15-15-15 คิดเป็นปุ๋ย
ไนโตรเจน 8-25 กิโลกรัม N ต่อไร่ ฟอสฟอรัส 0-11 กิโลกรัม P2O5 ต่อไร่ และโพแทสเซียม 1-6 กิโลกรัม K2O ต่อ
ไร่ วิธีทดสอบให้ผลผลิตเฉลี่ย 845 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับวิธีเกษตรกร (848 กิโลกรัมต่อไร่) 
วิธีทดสอบมีค่าปุ๋ยเฉลี่ย 490 บาทต่อไร่ มีต้นทุนเฉลี่ย 3,330 บาทต่อไร่ มีรายได้จากผลผลิตเฉลี่ย 5,420 บาทต่อ
ไร่ และมีรายได้สุทธิเฉลี่ย 2,090 บาทต่อไร่ ส่วนวิธีเกษตรกรมีค่าปุ๋ยเฉลี่ย 656 บาทต่อไร่ ต้นทุนเฉลี่ย 3,446 บาท
ต่อไร่ มีรายได้จากผลผลิตเฉลี่ย 5,465 บาทต่อไร่ และมีรายได้สุทธิเฉลี่ย 2,019 บาทต่อไร่ ทั้ง 2 วิธีมีอัตรา
ผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่ายการลงทุนมากกว่า 1.0  

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ วิธีทดสอบใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมตามอัตราแนะน า 15-7-
10 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ ส่วนวิธีเกษตรกรใส่ปุ๋ยในปริมาณค่อนข้างสูง คิดเป็นปริมาณไนโตรเจน 10-50 
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กิโลกรัม N ต่อไร่ ฟอสฟอรัส 4-26 กิโลกรัม P2O5 ต่อไร่ และโพแทสเซียม 0-16 กิโลกรัม K2O ต่อไร่ วิธีทดสอบให้
ผลผลิตเฉลี่ย 1,054 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่แตกต่างทางสถิติกับวิธีเกษตรกร (1,074 กิโลกรัมต่อไร่) วิธีทดสอบมีต้นทุน
ค่าปุ๋ยเฉลี่ย 767 บาทต่อไร่ ต่ ากว่าวิธีเกษตรกรที่มีต้นทุนค่าปุ๋ยเฉลี่ยสูงถึง 1,520 บาทต่อไร่ วิธีทดสอบมีต้นทุนการ
ผลิตเฉลี่ย 4,196 บาทต่อไร่ ต่ ากว่าวิธีเกษตรกร (4,950 บาทต่อไร่) วิธีทดสอบมีรายได้เฉลี่ย 7,184 บาทต่อไร่ ต่ า
กว่าวิธีเกษตรกรที่มีรายได้เฉลี่ย 7,608 บาทต่อไร่ แต่วิธีทดสอบมีรายได้สุทธิเฉลี่ย 2,988 บาทต่อไร่ สูงกว่าวิธี
เกษตรกร (2,659 บาทต่อไร่) ถึง 300 บาทต่อไร่ ทั้ง 2 วิธีมีค่า BCR มากกว่า 1.0 คือมี ผลตอบแทนที่ได้มากกว่า
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน  

เกษตรกรมีความพึงพอใจการใช้ปุ๋ยตามวิธีทดสอบ เพราะข้าวมีการแตกกอดี ใบสีเขียว ผลผลิตสูง 
ก่อนท าการทดสอบ เกษตรกรคิดว่าการใส่ไนโตรเจนมากกว่าตอนท่ีปฏิบัติอยู่เป็นประจ า จะท าให้ข้าวเขาล้ม แต่ต้น
ข้าวไม่ล้ม เพราะใส่ในปริมาณที่เหมาะสม ในส่วนของปุ๋ยข้าวโพดเกษตรกรมีความพอใจ และให้ความเห็นว่า ช่วง
ระยะ 2 เดือนแรก ข้าวโพดต้นโต แข็งแรง ใบข้าวโพดเขียวเข้มกว่าแปลงข้างเคียง จนเกษตรกรข้างเคียงมาถามถึง
สูตรปุ๋ย แต่มีข้อสังเกตว่าในระยะที่ข้าวโพดเริ่มติดฝัก ต้นข้าวโพดมีอาการใบล่างเหลือง แสดงอาการขาดธาตุ
ไนโตรเจน จึงมีความเห็นว่าในปีที่ 2 ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนเพ่ิมและแบ่งใส่ 3 ครั้ง  

ปีที่ 2 แปลงทดสอบข้าว วิธีทดสอบใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมตามค่าวิเคราะห์ดินอัตรา 
6-3-6 9-3-6 9-6-6 และ 12-3-6 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ ส่วนวิธีเกษตรกรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนอัตรา 3-27 
กิโลกรัม N ต่อไร่ ฟอสฟอรัส 3-8 กิโลกรัม P2O5 ต่อไร่ และโพแทสเซียม 0-8 กิโลกรัม K2O ต่อไร่ วิธีทดสอบมี
ผลผลิตเฉลี่ย 610 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่แตกต่างทางสถิติกับวิธีเกษตรกรที่มีผลผลิตเฉลี่ย 593 กิโลกรัมต่อไร่  

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ วิธีทดสอบใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมตามอัตราแนะน า        
21-7-12 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ โดยแบ่งใส่ปุ๋ยไนโตรเจน 3 ครั้ง ครั้งที่ 3 เมื่อข้าวโพดอายุ 40 วัน ส่วนวิธี
เกษตรกรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนอัตรา 10-50 กิโลกรัม N ต่อไร่ ฟอสฟอรัส 4-19 กิโลกรัม P2O5 ต่อไร่ และโพแทสเซียม   
0-8 กิโลกรัม K2O ต่อไร่ 

เกษตรกรมีความพึงพอใจในการใช้ปุ๋ยตามวิธีทดสอบ เกษตรกรบางรายเริ่มคิดที่จะหาแม่ปุ๋ยมาใช้ 
เช่น ถ้าอยากเพ่ิมน้ าหนักเมล็ดและสีของเมล็ดก็หาปุ๋ยสูตร 0-0-60 มาใช้ ส่วนปุ๋ยสูตร 18-46-0 เกษตรกร บอกว่า
ใช้ดีแต่ยังหาซื้อยาก แต่จะแจ้งทางร้านค้าหรือสหกรณ์ในพ้ืนที่ให้น ามาจ าหน่าย ในปีที่ 2 นี้ การเพาะปลูกข้าวเจอ
สภาวะฝนทิ้งช่วงจึงท าให้ผลผลิตได้น้อยกว่าในปีที่ 1 แต่เกษตรกรยังเห็นว่าการใส่ปุ๋ยตามวิธีทดสอบ ท าให้ต้นข้าว
แตกกอดี ผลผลิตสูง และจะน าสูตรปุ๋ยและวิธีการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องไปใช้ต่อไป ส่วนในข้าวโพดนั้นหลังปรับมาใส่
ปุ๋ยจ านวน 3 ครั้ง ท าให้เกษตรกรมีความพอใจ ต้นข้าวโพดมีใบเขียว ล าต้นแข็งแรง ผลผลิตสูง 

ปีที่ 3 แปลงต้นแบบ 
จัดท าแปลงต้นแบบแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมในข้าวและข้าวโพด คัดเลือกเกษตรกรแปลงต้นแบบ 3 

ราย คือ นายวันชัย  แก้วบุญมา นางนิตยา  แก้วประเสริฐ และนายอนุสิทธิ์ ผุยดา โดยแปลงต้นแบบข้าว เกษตรกร
ต้นแบบเลือกใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมอัตรา 9-3-6 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ ได้ผลผลิต
ข้าวเฉลี่ย 634 กิโลกรัมต่อไร่ รายได้เฉลี่ย 4,742 บาทต่อไร่ ต้นทุนเฉลี่ยในการผลิตข้าว 3,361 บาทต่อไร่ 
รายได้สุทธิ 1,381 บาทต่อไร่ และมีค่า BCR เฉลี่ย 1.40 ส่วนแปลงต้นแบบข้าวโพด เกษตรกรต้นแบบเลือก
ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมอัตรา 21-7-12 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ ได้ผลผลิตเฉลี่ย 1,371 
กิโลกรัมต่อไร่ รายได้เฉลี่ย 10,296 บาทต่อไร่ ต้นทุนเฉลี่ยในการผลิตข้าวโพด 4,143 บาทต่อไร่ รายได้
สุทธิ 6,153 บาทต่อไร่ และมีค่า BCR 2.53 
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การเสวนาและสรุปผล ด าเนินการก่อนเก็บเกี่ยวแปลงต้นแบบข้าวและข้าวโพด ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 
2561 และ 23 พฤษภาคม 2562 ตามล าดับ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 4  ต าบลบ้านเสี้ยว อ าเภอฟากท่า จังหวัด
อุตรดิตถ ์มีเกษตรกร และผู้น าชุมชนเข้าร่วมจ านวน 24 และ 22 รายตามล าดับ  

ความพึงพอใจ จากการประเมินผลความพึงพอใจจากเกษตรกรที่ร่วมเสวนาทั้ง 2 ครั้ง โดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
พบข้อมูลไปในทางเดียวกัน คือ 1) เกษตรกรสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ มีความพึงพอใจระดับมาก 2) 
เกษตรกรคิดว่าการทดสอบการใส่ปุ๋ยตามแผนงานวิจัยสามารถเพ่ิมผลผลิตให้แปลงเกษตรกรได้ มีความพึงพอใจ
ระดับมาก 3) เกษตรกรคิดว่าการทดสอบการใส่ปุ๋ยตามแผนงานวิจัย สามารถน าไปปฏิบัติในแปลงอ่ืนได้ มีความพึง
พอใจระดับมาก 4) เกษตรกรคิดว่างานวิจัยเรื่องนี้มีประโยชน์ต่อตัวเกษตรกร มีความพึงพอใจระดับมาก  

สรุปผลการเสวนา  
ข้าว พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจค าแนะน าปุ๋ยของวิธีทดสอบในระดับมาก และสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้และสร้างประโยชน์กับตัวเกษตรกรได้ การใช้ปุ๋ยตามวิธีทดสอบท าให้ต้นข้าวตั้งตรง เขียวนาน สม่ าเสมอ 
เกษตรกรแปลงข้างเคียงหรือผู้ที่พบเห็นให้ความสนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเกษตรกรแปลงต้นแบบ  อัตราปุ๋ย
ที่เหมาะสมส าหรับข้าวในพ้ืนที่อ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ คือ 8-3-6 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ โดยแบ่งใส่
ปุ๋ย 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ใช้ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ ผสมกับสูตร 18-46-0 อัตรา 7 กิโลกรัมต่อไร่ และ
สูตร 0-0-60 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ หลังหยอดข้าว 20-30 วัน นาด าหว่านปุ๋ยหลังปักด า 15-20 วัน ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 
2 ใช้ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ ในระยะแตกกอสูงสุด 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พบว่า การใส่ปุ๋ยตามวิธีทดสอบ ท าให้ข้าวโพดเจริญเติบโตดี ใบเขียวนาน 
สม่ าเสมอ ล าต้นแบน ฝักกางออก ช่วงใกล้เก็บเกี่ยวเปลือกหุ้มฝักเหลืองแต่ใบยังเขียว ติดเมล็ดดีสุดปลายฝัก 
เกษตรกรต้นแบบและแปลงข้างเคียงให้การยอมรับ เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อเทคโนโลยีที่ใช้ในพ้ืนที่ของ
เกษตรกรในระดับมากและสามารถน าไปประยุกต์ใช้และสร้างประโยชน์กับตัวเกษตรกร  อัตราปุ๋ยที่เหมาะสม
ส าหรับข้าวโพดหลังนา ในพื้นทีอ่ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ คือ 21-7-12 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ โดยแบ่ง
ใส่ปุ๋ย 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 รองพ้ืนพร้อมปลูก ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ 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 ทีอ่ายุ 40-45 วัน สูตร 46-0-0 อัตรา 15 กิโลกรัม การขยายผล มีเกษตรกรในพ้ืนที่ยอมรับ
เทคโนโลยีน าไปปฏิบัติในการใส่ปุ๋ยข้าว 5 ราย และปุ๋ยข้าวโพด 5 ราย 

3. การทดสอบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของระบบการปลูกพืชข้าว -ถั่วเหลือง โดยการใช้ปุ๋ยแบบ
เกษตรกรมีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย  

ด าเนินการในพ้ืนที่ ต าบลปุากุมเกาะ อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย และหมู่ 8 ต าบลหนองจิก อ าเภอ  
คีรีมาส จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นแหล่งปลูกพืชในระบบข้าว-ถั่วเหลืองอยู่แล้ว แต่ประสบปัญหาน้ าท่วม ปีที่ 2 จึงย้าย
ไปด าเนินการที่ หมู่ 8 ต าบลหนองจิก อ าเภอคีรีมาส จังหวัดสุโขทัย 

ปีที่ 1 แปลงทดสอบข้าว วิธีทดสอบใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมตามค่าวิเคราะห์ดินอัตรา 
9-3-3 9-6-6 และ 9-6-6 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ พบว่า แปลงเกษตรกรผลผลิตเสียหายจากน้ าท่วม ไม่
สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 

ถั่วเหลือง วิธีทดสอบใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมตามค่าวิเคราะห์ดินอัตรา 3-9-6 
กก. N-P2O-K2O5  เก็บเก่ียวผลผลิตได้ 3 ราย ผลผลิตเฉลี่ย ระหว่าง 154-168 กิโลกรัมต่อไร่  

ปีที่ 2 แปลงทดสอบข้าว วิธีทดสอบใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ตามค าแนะน าอัตรา     
8-5-6 กิโลกรัม N-P2O-K2O5 ต่อไร่ วิธีเกษตรกรส่วนใหญ่ใส่แต่ปุ๋ยไนโตรเจน 12.6-28.25  กิโลกรัม N ต่อไร่ มี



18 
 

เพียง 1 รายที่ใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัส 7.5 กิโลกรัม P2O5 ต่อไร่ โพแทสเซียม 7.5 กิโลกรัม K2O ต่อไร่ วิธีทดสอบให้
ผลผลิต 720-1,030 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนวิธีเกษตรกรให้ผลผลิต 700-1,000 กิโลกรัมต่อไร่ 

4. การทดสอบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของระบบการปลูกพืชข้าว-หอมแดง โดยการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกร
มีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ด าเนินการในพ้ืนที่ หมู่ 7 ต าบลทุ่งยั้ง อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ซ่ึงเป็นแหล่งปลูกพืชในระบบข้าว-
หอมแดงอยู่แล้ว มีกระบวนการด าเนินงาน ดังนี้ 1) การถ่ายทอดความรู้เรื่องปุ๋ยและวิธีการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องให้กับ
เกษตรกร 2) ท าแปลงทดสอบการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม 3) ท าแปลงต้นแบบแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม 
และ 4) จัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีและสรุปผลร่วมกัน ด าเนินการในปี 2559-2562 ในแปลงนาเกษตรกร ในส่วน
ของการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องปุ๋ย พบว่า ก่อนฝึกอบรมได้คะแนนเฉลี่ย 44.7 เปอร์เซ็นต์ หลังการฝึกอบรมแล้วมี
ความรู้ ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน ได้คะแนนเฉลี่ย 73.3 เปอร์เซ็นต์ 

ปีที่ 1 แปลงทดสอบข้าว วิธีทดสอบใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ตามค่าวิเคราะห์ดินอัตรา 
3-3-0 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ ส่วนวิธีเกษตรกร เกษตรกรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนอัตรา 3-15.5 กิโลกรัม N ต่อไร่ 
ฟอสฟอรัส 3-7 กิโลกรัม P2O5 ต่อไร่ และโพแทสเซียม 0-3.6 กิโลกรัม K2O ต่อไร่ วิธีทดสอบให้ผลผลิตเฉลี่ย 730 
กิโลกรัมต่อไร่ ไม่แตกต่างทางสถิติกับวิธีเกษตรที่ให้ผลผลิตเฉลี่ย 707 กิโลกรัมต่อไร่ วิธีทดสอบมีต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 2,790 บาทต่อไร่ ต่ ากว่าเกษตรกร (3,058 บาทต่อไร่) วิธีทดสอบมีรายได้เฉลี่ย 7,074 บาทต่อไร่ สูงกว่าวิธี
เกษตรกร (6,208 บาทต่อไร่) วิธีทดสอบมีผลตอบแทนเฉลี่ย 4,254 บาทต่อไร่ สูงกว่าวิธีเกษตรกรที่มีผลตอบแทน
เฉลี่ย 3,143 บาทต่อไร่ ส่วนค่าสัดส่วนรายได้ต่อการลงทุนทั้งวิธีทดสอบและวิธีเกษตรกรมีค่ามากกว่า 2 คุ้มค่าต่อ
การลงทุนทั้ง 2 วิธี   

หอมแดง วิธีทดสอบใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ตามค่าวิเคราะห์ดินอัตรา 5-10-5 
กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ ส่วนวิธีเกษตรกรใส่ปุ๋ยไนโตรเจน 6.4-14.5 กิโลกรัม N ต่อไร่ ฟอสฟอรัส 6.4-14.5 
กิโลกรัม P2O5 ต่อไร่ และโพแทสเซียม 7.5-18 กิโลกรัม K2O ต่อไร่ วิธีทดสอบให้ผลผลิตเฉลี่ย 5,795 กิโลกรัมต่อ
ไร่ ไม่แตกต่างทางสถิติกับวิธีเกษตรกร (6,089 กิโลกรัมต่อไร่) วิธีทดสอบมีน้ าหนักหัวต่อกอเฉลี่ย 151 กรัม 
มากกว่าวิธีเกษตรกร (149 กรัม) วิธีทดสอบมีจ านวนหัวต่อกอเฉลี่ย 6.23 หัว และขนาดหัวเฉลี่ย 32.6 มิลลิเมตร 
ไม่แตกต่างทางสถิติกับวิธีเกษตรกรทีม่ีจ านวนหัวต่อกอเฉลี่ย 5.86 หัว และขนาดหัวเฉลี่ย 29.2 มิลลิเมตร ขณะที่มี
วิธีทดสอบมีต้นทุนค่าปุ๋ยเฉลี่ย 595 บาทต่อไร่ ต่ ากว่าวิธีเกษตรกรมีต้นทุนเฉลี่ย 1078 บาทต่อไร่ วิธีทดสอบมี
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 25,810 บาทต่อไร่ ต่ ากว่าวิธีเกษตรกร (26,293 บาทต่อไร่) วิธีทดสอบมีรายได้เฉลี่ย 92,714 
บาทต่อไร่ ต่ ากว่าวิธีเกษตรกรที่มีรายได้เฉลี่ย 97,429 บาทต่อไร่ วิธีทดสอบมีผลตอบแทนเฉลี่ย 66,904 บาทต่อไร่ 
น้อยกว่าวิธีเกษตรกรที่มีผลตอบแทนเฉลี่ย 71,136 บาทต่อไร่ ส่วนค่าสัดส่วนรายได้ต่อการลงทุนทั้งวิธีทดสอบและ
วิธีเกษตรกรมีค่ามากกว่า 2 คุ้มค่าต่อการลงทุนทั้ง 2 วิธี   

ปีที่ 2 แปลงทดสอบข้าว วิธีทดสอบใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ตามค่าวิเคราะห์ดินอัตรา 
3-6-6 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ ส่วนวิธีเกษตรกรใส่ปุ๋ยไนโตรเจน 3.05-16.9 กิโลกรัม N ต่อไร่ ปุ๋ยฟอสฟอรัส 
0.75-7 กิโลกรัม P2O5 ต่อไร่ และใส่ปุ๋ยโพแทสเซียม 0-9 กิโลกรัม K2O ต่อไร่ วิธีทดสอบให้ผลผลิตเฉลี่ย 667 
กิโลกรัมต่อไร่  ไม่แตกต่างทางสถิติกับวิธีเกษตร (678 กิโลกรัมต่อไร่) ส่วนต้นทุนค่าปุ๋ยวิธีทดสอบมีต้นทุนเฉลี่ย 
420 บาทต่อไร่ ต่ ากว่าวิธีเกษตรกรมีต้นทุนเฉลี่ย 504 บาทต่อไร่ 
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หอมแดง วิธีทดสอบมีการปรับสูตรปุ๋ยจากปี 2560 ที่ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เป็นตามอัตราแนะน า 
5-10-12 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ ส่วนวิธีเกษตรกร ใส่ไนโตรเจน 3.05-15 กิโลกรัม N ต่อไร่ ฟอสฟอรัส 0.75-
10 กิโลกรัม P2O5 ต่อไร่ และโพแทสเซียม 0-9 กิโลกรัม K2O ต่อไร่ พบว่า วิธีทดสอบให้ผลผลิตเฉลี่ย 6,965 
กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าวิธีเกษตรกรที่ใหผ้ลผลิตเฉลี่ย 6,383  กิโลกรัมต่อไร่  วิธีทดสอบมีน้ าหนักหัวต่อกอเฉลี่ย 94.5 
กรัม สูงกว่าวิธีเกษตรกรที่มีน้ าหนักหัวต่อกอเฉลี่ย 69.9 กรัม วิธีทดสอบมีจ านวนหัวเฉลี่ย 4.44 หัวต่อกอ ไม่
แตกต่างกับวิธีเกษตรกร (4.54 หัวต่อกอ) วิธีทดสอบมีขนาดหัวเฉลี่ย 29.6 มิลลิเมตร ใหญ่กว่าวิธีเกษตรกรมีขนาด
หัวเฉลี่ย 25.5 มิลลิเมตร วิธีทดสอบมีต้นทุนค่าปุ๋ยเฉลี่ย 711 บาทต่อไร่  ต่ ากว่าวิธีเกษตรกรที่มีต้นทุนเฉลี่ย 1,266 
บาทต่อไร่ และวิธีทดสอบมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 24,962 บาทต่อไร่ ต่ ากว่าเกษตรกรที่มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
25,384 บาทต่อไร่ ในส่วนของรายได้ พบว่า วิธีทดสอบมีรายได้เฉลี่ย 55,723 บาทต่อไร่ สูงกว่าวิธีเกษตรกรที่มี
รายได้เฉลี่ย 51,067 บาทต่อไร่ วิธีทดสอบมีผลตอบแทนเฉลี่ย 30,762 บาทต่อไร่ มากกว่าวิธีเกษตรกรที่มี
ผลตอบแทนเฉลี่ย 25,683 บาทต่อไร่ ส่วนค่าสัดส่วนรายได้ต่อการลงทุน ทั้งวิธีทดสอบและวิธีเกษตรกรมีค่า
มากกว่า 2 คุ้มค่าต่อการลงทุนทั้ง 2 วิธี   

ปีที่ 3 แปลงต้นแบบ 
แปลงต้นแบบข้าวและหอมแดง ด าเนินการกับเกษตรกรแปลงต้นแบบ 3 ราย คือ นางจ าเนียร ขวัญ

มุก นางพิกุล ใสนวล และนางสร้อย บัตรมาก แปลงต้นแบบข้าว ใส่ปุ๋ยอัตรา 6-5-6 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ 
เนื่องจากเกษตรกรเห็นว่าดินมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูง แปลงต้นแบบได้ผลผลิตเฉลี่ย 867 กิโลกรัมต่อไร่ มี
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 3,447 บาทต่อไร่ มีรายได้เฉลี่ย 5,333 บาทต่อไร่ และมีผลตอบแทนเฉลี่ย 1,884 บาทต่อไร่ 
มีค่า BCR เฉลี่ย 1.6 ส่วนแปลงต้นแบบหอมแดง ใส่ปุ๋ยอัตรา 5-10-12 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ ได้ผลผลิต
หอมแดงเฉลี่ย 5,386 กิโลกรัมต่อไร่ มีต้นทุนการผลิตมีค่าเฉลี่ย 16,780 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนมีค่าเฉลี่ย 30,001 
บาทต่อไร่ มีค่า BCR เฉลี่ย 2.9 

การเสวนาและสรุปผล มีเกษตรกรเข้าร่วมการเสวนา จ านวน 37 ราย เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการใช้
ปุ๋ยตามวิธีทดสอบค่อนข้างมาก เกษตรกรต้นแบบแจ้งว่า การใช้ปุ๋ยข้าวตามวิธีทดสอบท าให้ต้นข้าวแข็งแรง แตกกอ
ดี โรคและแมลงไม่ค่อยรบกวน ออกรวงยาว ผลผลิตสูงขึ้น น้ าหนักดี เมล็ดเต็ม ใส เมล็ดลีบน้อย และลดต้นทุนการ
ผลิต และได้สรุปอัตราปุ๋ยที่เหมาะสมในพื้นท่ีอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คือ 6-5-6 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ 
ในส่วนของหอมแดงการใช้ปุ๋ยตามวิธีทดสอบท าให้ต้นหอมแดงใบเขียว ตั้งตัวดี หัวใหญ่ น้ าหนักต่อหัวสูง และ
ผลผลิตสูง  แต่เกษตรกรบางรายยังไม่กล้าใส่แม่ปุ๋ยไนโตรเจน เนื่องจากมีความเชื่อว่าจะท าให้ใบหอมและหัวหอม
เน่าเร็ว อัตราปุ๋ยที่เหมาะสม คือ 5-10-12 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่  

การทดลองที่ 5 การทดสอบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของระบบการปลูกพืชข้าว-ข้าวโพด โดยการใช้ปุ๋ย
แบบเกษตรกรมีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดพิจิตร 

ด าเนินการในพ้ืนที่ หมู่ 1 หมู่ 4 หมู่ 7 ต าบลคลองคูณ และ หมู่ 3 หมู่ 6 ต าบลไผ่หลวง อ าเภอตะพานหิน 
จงัหวัดพิจิตร ซึ่งเปลี่ยนจากการปลูกข้าวทั้ง 2 ฤดู มาเป็นระบบปลูกข้าว-ข้าวโพด ตามนโยบายรัฐบาลที่ให้ลดพ้ืนที่
การท านา และสนับสนุนให้ปลูกพืชใช้น้ าน้อย ประกอบกับบางปีน้ ามีไม่เพียงพอ และข้าวราคาตกต่ า จึงได้เปลี่ยน
มาปลูกข้าวโพดหลังการท านา สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบ มีกระบวนการด าเนินงาน ดังนี้ 1) การถ่ายทอดความรู้เรื่อง
ปุ๋ยและวิธีการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องให้กับเกษตรกร 2) ท าแปลงทดสอบการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม 3) ท าแปลง



20 
 

ต้นแบบแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม 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 หลังการบรรยายเกษตรกรแจ้งให้ทราบว่า พ่ึงจะทราบ
ความหมายของสูตรปุ๋ย และบทบาทของธาตุอาหารอย่างชัดเจนเป็นครั้งแรก ในอดีตที่ใช้ปุ๋ยกันมา เป็นการใช้ปุ๋ย
ผิดวิธี ผิดสูตร มาโดยตลอด คือ จะเลือกใช้ปุ๋ยจากราคา และค าบอกเล่าต่อๆ กันมา และเกษตรกรสนใจที่จะผสมปุ๋ย
ใช้เอง เพราะเห็นว่ามีราคาถูกกว่าและไม่ต้องการแบกสารตัวเติมลงนา 

ปีที่ 1 แปลงทดสอบข้าว วิธีทดสอบใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม อัตรา 6-6-6 และ 12-6-6 
กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ ส่วนวิธีเกษตรกร นิยมแบ่งใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง มีการใช้สูตรปุ๋ยที่หลากหลาย เช่น ครั้งที่ 1 
ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 หรือ 16-20-0 ส่วนครั้งที่ 2 ใส่ปุ๋ยสูตร 16-8-8 คิดเป็นปริมาณปุ๋ยไนโตรเจน 9.0-17.8 กิโลกรัม 
N ต่อไร่ ฟอสฟอรัส 1.6-9.0 กิโลกรัม P2O5 ต่อไร่ และโพแทสเซียม 0-4.5 กิโลกรัม K2O ต่อไร่ วิธีทดสอบให้
ผลผลิตเฉลี่ย 986 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าวิธีเกษตรที่ให้ผลผิตเฉลี่ย 941 กิโลกรัมต่อไร่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ วิธี
ทดสอบมีค่าปุ๋ยเฉลี่ยเพียง 501 บาทต่อไร่ ต่ ากว่าวิธีเกษตรกรที่มีค่าปุ๋ยเฉลี่ย 560 บาทต่อไร่ คิดเป็น 10.1 % (59 
บาท) ในขณะที่วิธีทดสอบมีก าไรเฉลี่ย 3,709 บาทต่อไร่ สูงกว่าวิธีเกษตรกรที่มีก าไรเฉลี่ย 3,371 บาทต่อไร่ คิด
เป็น 9.85 % (338 บาท)  

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ วิธีทดสอบใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม อัตรา 15-10-10       
10-10-10 และ 12-6-6 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ ในขณะที่วิธีเกษตรกรใส่ปุ๋ยสูตรต่างๆ กัน คิดเป็นปุย๋
ไนโตรเจน 10-19 กิโลกรัม N ต่อไร่ ฟอสฟอรัส 4-10 กิโลกรัม P2O5 ต่อไร่ และโพแทสเซียม 0-10 กิโลกรัม K2O 
ต่อไร่ มีเกษตรกร 2 ราย เปลี่ยนมาใส่ปุ๋ยตามวิธีทดสอบ เนื่องจากเห็นด้วยกับการผสมปุ๋ยใช้เองและมั่นใจใน
ค าแนะน า เก็บเก่ียวผลผลิตได้เพียง 5 แปลง พบว่า วิธีทดสอบให้ผลผลิตเฉลี่ย 879 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าวิธีเกษตร 
(825 กิโลกรัมต่อไร่) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ วิธีทดสอบมีค่าปุ๋ยเฉลี่ย 810 บาทต่อไร่ สูงกว่าวิธีเกษตรกรที่มีค่า
ปุ๋ยเฉลี่ย 721 บาทต่อไร่ คิดเป็น 14.3 % (83 บาท) ในขณะที่วิธีทดสอบมีก าไรเฉลี่ย 3,612 บาทต่อไร่ สูงกว่าวิธี
เกษตรกรที่มีก าไรเฉลี่ย 3,218 บาทต่อไร่ คิดเป็น 14.7 % (395 บาท) 

เกษตรกรพอใจการใช้ปุ๋ยตามวิธีทดสอบ เนื่องจากเกษตรกรสามารถสังเกตและอธิบายได้ว่าวิธี
ทดสอบท าให้ต้นข้าวแตกกอดี การเจริญเติบโตสม่ าเสมอ ใบตั้ง มีสีเขียวตองอ่อน ต้นไม่ล้ม ข้าวออกรวงสม่ าเสมอ 
รวงใหญ่ และเมล็ดติดเต็มรวง ผลผลิตเพ่ิมสูงขึ้น และที่ส าคัญค่าปุ๋ย เคมีลดลง ในส่วนของข้าวโพด เกษตรกรพึง
พอใจวิธีทดสอบ ท าให้ต้นข้าวโพดสมบูรณ์และฝักมีขนาดใหญ่ แต่เกษตรกรให้ข้อสังเกตว่าสีใบข้าวโพดไม่ค่อยเขียว 
และเปลี่ยนเป็นสีเหลืองค่อนข้างเร็วตั้งแต่อายุ 80 วัน เมื่อเปรียบเทียบกับแปลงข้าวโพดในบริเวณใกล้เคียง ที่ใส่ปุ๋ย
ไนโตรเจนในปริมาณท่ีสูงกว่าหรือแบ่งใส่ปุ๋ยไนโตรเจน 3 ครั้ง จึงคาดว่าปุ๋ยไนโตรเจนไม่เพียงพอ  

ปีที่ 2 แปลงทดสอบข้าว วิธีทดสอบใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมอัตรา 6-6-6 และ 12-6-6 
กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ ส่วนวิธีเกษตรกรใส่ปุ๋ยไนโตรเจน 11-13.2 กิโลกรัม N ต่อไร่ ฟอสฟอรัส 1.6-6.0 
กิโลกรัม P2O5 ต่อไร่ และโพแทสเซียม 0-6 กิโลกรัม K2O ต่อไร่ มีเกษตรกร 2 รายที่หันมาใช้ปุ๋ยตามกรรมวิธี
ทดสอบ วิธีทดสอบให้ผลผลิตเฉลี่ย 826 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าวิธีเกษตรกรที่ให้ผลผลิต 761 กิโลกรัมต่อไร่ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิต วิธีทดสอบมีค่าปุ๋ยเฉลี่ย 576 บาทต่อไร่ สูงกว่าวิธีเกษตรกรที่มีต้นทุนเฉลี่ย 548 บาทต่อไร่ คิด
เป็น 5.3 % (33 บาท) ในขณะที่วิธีทดสอบมีก าไรเฉลี่ย 3,412 บาทต่อไร่ สูงกว่าวิธีเกษตรกรที่มีก าไรเฉลี่ยเพียง 
2,896 บาทต่อไร่ คิดเป็น 17.8 % (516 บาท) 
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ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพ่ือแก้อาการข้าวโพดใบเหลืองเร็ว จึงได้ก าหนดอัตราปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียม ในแปลงทดสอบเป็น 21-7-12 กิโลกรัม N-P2O5-K2O กิโลกรัมต่อไร่ โดยแบ่งใส่ปุ๋ยไนโตรเจน 3 ครั้ง ครั้งที่ 
3 ใส่ที่อายุ 45-50 วัน หรือเมื่อใบบนตั้ง วิธีทดสอบใส่ปุ๋ยตามอัตราที่ก าหนด คือ 21-7-12 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อ
ไร่ ส่วนวิธีเกษตรกรใส่ปุ๋ยไนโตรเจน 16-20 กิโลกรัม N ต่อไร่ ฟอสฟอรัส 4.0-7.0 กิโลกรัม P2O5 ต่อไร่ และ
โพแทสเซียม 0-12 กิโลกรัม K2O ต่อไร่ มีเกษตรกร 2 รายเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยตามกรรมวิธีทดสอบ วิธีทดสอบให้
ผลผลิตเฉลี่ย 1,217 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าวิธีเกษตรที่ให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,071 กิโลกรัมต่อไร่ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ วิธีทดสอบมีค่าปุ๋ยเฉลี่ย 986 บาทต่อไร่ สูงกว่าวิธีเกษตรกรที่มีค่าปุ๋ยเฉลี่ย 830 บาทต่อไร่ คิดเป็น 19.4 % 
(154 บาท) ในขณะที่วิธีทดสอบมีก าไรเฉลี่ย 5,904 บาทต่อไร่ สูงกว่าวิธีเกษตรกรที่มีก าไรเฉลี่ย 4,900 บาทต่อไร่ 
คิดเป็น 18.4 % (1,004 บาท) 

ปีที่ 3 แปลงต้นแบบข้าว คัดเลือกเกษตรกรแปลงทดสอบจ านวน 3 ราย ที่มีความเข้าใจ สามารถให้ความรู้
เรื่องปุ๋ยเพ่ือนบ้านได้ และปฏิบัติดูแลรักษาแปลงทดสอบในปีที่ 1 และ 2 อย่างสม่ าเสมอ คือ นายนางจ ารอง    
เภาอ่อน นายสุนทร หละวัน และนายวิทยา เภาบัว เกษตรกรเลือกใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม
อัตราเท่ากัน คือ 6-5-6 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ ได้ผลผลิตเฉลี่ย 1031 กิโลกรัมต่อไร่ ต้นทุนค่าปุ๋ยเฉลี่ย 443 
บาทต่อไร่  มีก าไรเฉลี่ย 3,435 บาทต่อไร่ 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรเป็นรายเดียวกันกับแปลงต้นแบบข้าว เกษตรกรเลือกใส่ปุ๋ยไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม อัตรา 21-7-12 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ แบ่งใส่ 3 ครั้ง ให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,175 
กิโลกรัมต่อไร่ ต้นทุนค่าปุ๋ยเฉลี่ย 1,016 บาทต่อไร่  มีก าไรเฉลี่ย 3,905 บาทต่อไร่ 

มีเกษตรกรที่สนใจเข้ามาเรียนรู้กับแปลงต้นแบบ สังเกตว่ารวงข้าวมีจ านวนเมล็ดลีบน้อย น้ าหนักดี 
เมล็ดเต็ม ส่วนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สังเกตเห็นต้นสม่ าเสมอ ฝักใหญ่ เมล็ดเต็มฝัก ได้สอบถามรายละเอียดจาก
เกษตรกรต้นแบบ ซึ่งได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่องปุ๋ยมาตลอดระยะเวลาท าโครงการ 3 ปี เกษตรกรต้นแบบมี
ความเข้าใจ สามารถอธิบายให้เกษตรกรท่านอื่นเข้าใจได้เป็นอย่างดี 

งานถ่ายทอดเทคโนโลยี และการเสวนาสรุปผลการทดสอบการใช้ปุ๋ย ด าเนินการก่อนเก็บเกี่ยวแปลงต้นแบบ
ข้าว วันที่ 4 กันยายน 2561 และข้าวโพด วันที่  30 มกราคม 2562 ที่บ้านนายวิทยา เภาบัว บ้านคลองคูณ ต าบล
คลองคูณ  อ าเภอตะพานหิน ทั้ง 2 ครั้ง โดยมีเกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ได้แก่ 
ส านักงานเกษตรอ าเภอตะพานหิน ผู้น าชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบล ธ.ก.ส. สาขาตะพานหิน สหกรณ์ตะพาน
หิน และส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 เข้าร่วมเสวนารวม 50 ราย และ 150 รายตามล าดับ จากการ
เสวนา เกษตรกรแปลงทดสอบ แจ้งว่า มีความรู้เรื่องปุ๋ยและบทบาทหน้าที่ของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียม ต่อการเจริญเติบโตของพืชเพ่ิมขึ้น สังเกตเห็นถึงความแตกต่างจากการใช้ปุ๋ยชัดเจน ต้นข้าวแตกกอดี 
แข็งแรง เมล็ดเต็ม เต่ง เมล็ดลีบน้อย น้ าหนักดีกว่า ส่วนข้าวโพด ต้นโต ฟักใหญ่ น้ าหนักดี และผลผลิตสูงกว่า ใน
ส่วนของการผสมปุ๋ยใช้เองช่วยลดต้นทุนได้มาก  

ประเมินผลการยอมรับเทคโนโลยีโดยใช้แบบสัมภาษณ์เกษตรกรที่มาร่วมงานถ่ายทอดเทคโนโลยี จ านวน 
20 ราย พบว่า 1) ความรู้เรื่องปุ๋ย ก่อนเสวนามีความรู้ความเข้าใจน้อย 80 % และเข้าใจปานกลาง 20 % หลัง
เสวนามีความรู้ความเข้าใจมากที่สุด 85 % เข้าใจปานกลาง 20 %  2) การประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับ สามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้มาก 65 % มากที่สุด 25 % 3) ค าแนะน าการใส่ปุ๋ย สามารถเพ่ิมผลผลิตให้กับแปลง
เกษตรกร มากที่สุด 90 % 4) ค าแนะน าการใส่ปุ๋ย เกษตรกรน าไปปฏิบัติได้ในแปลงได้ มากที่สุด 55 % 5) 
งานวิจัยเรื่องนี้มีประโยชน์ต่อตัวเกษตรกรมากที่สุด 80 % 

มีเกษตรกรแปลงขยายผล 26 รายยอมรับเทคโนโลยีและน าค าแนะน าการใช้ปุ๋ยไปใช้ในนาข้าว 765 ไร่ และ
ข้าวโพดเหลังนา 165 ไร่ โดยการผสมปุ๋ยใช้เอง 
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การทดลองที่ 6 การทดสอบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของระบบการปลูกพืชข้าว-ถั่วลิสง โดยการใช้ปุ๋ย
แบบเกษตรกรมีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  

ด าเนินการในพ้ืนที่ หมู่ 2 ต าบลบ้านด่านนาขาม และหมู่ 7 ต าบลน้ าริด อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่ง
เป็นแหล่งปลูกพืชในระบบข้าว-ถั่วลิสงอยู่แล้ว  

ปีที่ 1 แปลงทดสอบถั่วลิสง วิธีทดสอบใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ตามค่าวิเคราะห์ดิน
อัตรา 12-9-6  9-9-6 และ 9-9-3 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ ส่วนวิธีเกษตรกรใส่ปุ๋ยไนโตรเจน 0-13.8 กิโลกรัม 
N ต่อไร่ ฟอสฟอรัส 0-2.5 กิโลกรัม P2O5 ต่อไร่ และโพแทสเซียม 0-2.5 กิโลกรัม K2O ต่อไร่ โดยเกษตรกรแปลง
ทดสอบ 7 ราย ได้เปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยตามวิธีทดสอบ วิธีทดสอบให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,254 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่แตกต่างทาง
สถิติกับวิธีเกษตรกร (1,237 กิโลกรัมต่อไร่) เนื่องจากมีเกษตรกรหลายรายได้ปรับมาใช้ปุ๋ยตามวิธีทดสอบ วิธี
ทดสอบมีต้นทุนค่าปุ๋ยเฉลี่ย 694 บาทต่อไร่ สูงกว่าวิธีทดสอบที่มีต้นทุนเฉลี่ย 646 บาทต่อไร่ วิธีทดสอบมีต้นทุน
การผลิตเฉลี่ย 3,923 บาทต่อไร่ สูงกว่าเกษตรกรที่มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 3 ,731 บาทต่อไร่ วิธีทดสอบมีรายได้
เฉลี่ย 12,537 บาทต่อไร่ สูงกว่าวิธีเกษตรกรที่มีรายได้เฉลี่ย 12,365 บาทต่อไร่ เกษตรกรส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
ในการใส่ปุ๋ยตามวิธีทดสอบ โดยสังเกตจากการตอบสนองของต้นพืชและจากผลผลิต โดยเฉพาะการใส่ปุ๋ยรองพ้ืน
ท าให้ต้นถั่วลิสงมีลักษณะทรงพุ่มใหญ่ ใบเขียว ต้นใหญ่ แข็งแรง ผลผลิตสูง 

ข้าว วิธีทดสอบใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมตามค่าวิเคราะห์ดินอัตรา 6-3-3  6-6-6 
18-3-6  3-3-6 และ 9-3-6 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ วิธีเกษตรกรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนอัตรา 9.2-15.5 กิโลกรัม N 
ต่อไร่ ฟอสฟอรัส 0-5 กิโลกรัม P2O5 ต่อไร่ และโพแทสเซียม 0-3.8 กิโลกรัม K2O ต่อไร่ วิธีทดสอบให้ผลผลิตเฉลี่ย 
807 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่แตกต่างทางสถิติกับวิธีเกษตรที่ให้ผลผลิตเฉลี่ย 712 กิโลกรัมต่อไร่ วิธีทดสอบมีต้นทุนค่าปุ๋ย
เฉลี่ย 407 บาทต่อไร่ ต่ ากว่าเกษตรกรที่มีต้นทุนเฉลี่ย 566 บาทต่อไร่  

ปีที่ 2 แปลงทดสอบ ถั่วลิสง วิธีทดสอบใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ตามอัตราแนะน า    
6-9-9 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของดินค่อนข้างสูง ส่วนวิธีเกษตรกรใส่ปุ๋ย
ไนโตรเจนอัตรา 0-7.8 กิโลกรัม N ต่อไร่ ฟอสฟอรัส 0-9 กิโลกรัม P2O5 ต่อไร่ และโพแทสเซียม 0-9 กิโลกรัม K2O
ต่อไร่ โดยมีเกษตรกร 2 รายเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยตามวิธีทดสอบ วิธีทดสอบให้ผลผลิตเฉลี่ย 1103 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่
แตกต่างทางสถิติกับวิธีเกษตรทีใ่ห้ผลผลิตเฉลี่ย 979 กิโลกรัมต่อไร่ วิธีทดสอบมีค่าปุ๋ยเฉลี่ย 629 บาทต่อไร่ สูงกว่า
วิธีเกษตรกร (255 บาทต่อไร่) วิธีทดสอบมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 3,955 บาทต่อไร่ สูงกว่าวิธีเกษตรกรที่มีต้นทุนการ
ผลิตเฉลี่ย 3,705 บาทต่อไร่ วิธีทดสอบมีรายได้เฉลี่ย 16,551 บาทต่อไร่ สูงกว่าวิธีเกษตรกรที่มีรายได้เฉลี่ย 

14,685 บาทต่อไร่  
ปีที่ 3 แปลงต้นแบบ คัดเลือกเกษตรกรแปลงทดสอบจ านวน 3 ราย ที่มีความเข้าใจ สามารถให้ความรู้เรื่อง

ปุ๋ยเพื่อนบ้านได้ และปฏิบัติดูแลรักษาแปลงทดสอบในปีที่ 1 และ 2 อย่างสม่ าเสมอ คือ นายสุเทพ ศรีจันทร์ทับ 
นางนารี  ช านาญ และนางอรทัย ศรีจันทร์ทับ  

ถั่วลิสง เกษตรกรเลือกใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมอัตราเท่ากัน คือ 6-9-9 กิโลกรัม
N-P2O5-K2O ต่อไร่ แบ่งใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 รองพ้ืนพร้อมปลูก ใส่ปุ๋ยสูตร 18-46-0 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ 
ผสมกับสูตร 0-0-60 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ ครั้งที่ 2 ที่อายุ 30 วัน ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ 
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ผสมกับสูตร 0-0-60 อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ ได้ผลผลิตเฉลี่ย 1,150 กิโลกรัมต่อไร่ จ านวนฝักต่อก่อมีค่าเฉลี่ย 22.6 
ฝัก และน าหนักฝักต่อกอเฉลี่ย 75.4 กรัม มีค่า BCR เฉลี่ย 2.64 

ข้าว เกษตรกรเลือกใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมอัตราเท่ากัน คือ 6-5-6 กิโลกรัม  
N-P2O5-K2O ต่อไร่ แบ่งใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ที่อายุ 15-20 วัน หลังหว่าน ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 4 กิโลกรัมต่อ
ไร่ ผสมกับสูตร 18-46-0 อัตรา 11 กิโลกรัมต่อไร่ และสูตร 0-0-60 อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ ครั้งที่ 2 ก่อนข้าวตั้ง
ท้อง ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ ผสมกับสูตร 0-0-60 อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ 

การเสวนาและสรุปผล 
มีเกษตรกรเข้าร่วมการเสวนา จ านวน 32 ราย เกษตรกรแจ้งว่าการใช้ปุ๋ยตามวิธีทดสอบ โดยการใส่

ปุ๋ยรองพ้ืน ท าให้ต้นถั่วลิสงโตเร็ว เขียวนาน ทรงพุ่มกว้าง ออกดอกมาก ฝักใหญ่ และผลผลิตสูง สรุปได้ว่า 1) 
เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อเทคโนโลยีที่ใช้ในพ้ืนที่ของเกษตรกรในระดับค่อนข้างมาก 2) เกษตรกรมีความรู้เรื่อง
ปุ๋ยและวิธีการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง สามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ได้ 3) เกษตรกรต้นแบบให้
การยืนยันว่าจะน าแม่ปุ๋ยมาใช้กับการปลูกข้าว และถั่วลิสง ต่อไป อัตราปุ๋ยข้าวและถั่วลิสงที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ คือ 
6-5-6 และ 6-9-9 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ ตามล าดับ 

การขยายผล  
มีเกษตรกรในพ้ืนที่ยอมรับเทคโนโลยีน าไปปฏิบัติและซื้อแม่ปุ๋ยมาผสมใช้เองจ านวน 16 ราย 

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

ประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วลิสง และหอมแดงที่ปลูกในพ้ืนที่นาได้  
3. การยกระดับความรู้เรื่องปุ๋ยของเกษตรกร ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนส าคัญ คือ 1) การถ่ายทอดความรู้

เรื่องปุ๋ย วิธีการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และการผสมปุ๋ยใช้เอง ซึ่งมีเทคนิคที่ส าคัญ คือ ต้องใช้ภาษาและ
ข้อมูลที่ง่าย เหมาะสมกับเกษตรกร มีตัวอย่างที่ชัดเจน และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง จะท าให้เกษตรกรมีความรู้เรื่อง
ปุ๋ยและยอมรับค าแนะน าไปปฏิบัติได้เร็วขึ้น 2) การท าแปลงทดสอบ ให้เกษตรกรได้เรียนรู้วิธีการผสมปุ๋ย ใส่ปุ๋ย 
และได้ทราบถึงบทบาทของธาตุอาหารจากการตอบสนองของพืช 

4. ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมส าหรับพืชในพื้นที่นาในแต่ละพ้ืนที่ 
4.1 ค าแนะน าการใส่ปุ๋ยข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่นาจังหวัดพิษณุโลก 

ข้าว แบ่งใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ที่อายุ 15-20 วันหลังหว่าน ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 7
กิโลกรมัต่อไร่ ผสมกับสูตร 18-46-0 อัตรา 7 กิโลกรัมต่อไร่ และสูตร 0-0-60 อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ ครั้งที่ 2 ก่อน
ข้าวตั้งท้อง ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ ผสมกับสูตร 0-0-60 อัตรา 8 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็น
ค าแนะน าปุ๋ยอัตรา 9-3-8 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แบ่งใส่ปุ๋ย 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 รองพ้ืนพร้อมปลูก ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 3
กิโลกรัมต่อไร่ ผสมกับสูตร 18-46-0 อัตรา 15 กิโลกรัมต่อไร่ และสูตร 0-0-60 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ ครั้งที่ 2 ที่
อายุ 20-25 วัน สูตร 46-0-0 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ ผสมกับสูตร 0-0-60 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ ครั้งที่ 3 ที่อายุ
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40-45 วัน สูตร 46-0-0 อตัรา อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นค าแนะน าปุ๋ยอัตรา 18-7-12 กิโลกรัม N-P2O5-K2O 
ต่อไร่ 

4.2 ค าแนะน าการใส่ปุ๋ยข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่นา อ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ข้าว 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 
ใช้สูตร 46-0-0 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม คิดเป็นค าแนะน าปุ๋ย
อัตรา 8-3-6 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แบ่งใส่ปุ๋ย 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 รองพ้ืนพร้อมปลูก ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 5 
กิโลกรัมต่อไร่ ผสมกับสูตร 18-46-0 อัตรา 15 กิโลกรัมต่อไร่ และสูตร 0-0-60 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ ครั้งที่ 2 ที่
อายุ 20-25 วัน สูตร 46-0-0 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ ครั้งที่ 3 ที่อายุ 40-45 วัน สูตร 46-0-0 อัตรา 15 กิโลกรัม
ต่อไร่ คิดเป็นค าแนะน าปุ๋ยอัตรา 21-7-12 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ 

4.3 ค าแนะน าการใส่ปุ๋ยข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่นาจังหวัดพิจิตร 
ข้าว แบ่งใส่ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 รองพ้ืนพร้อมปลูก ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 4 กิโลกรัมต่อไร่ 

ผสมกับสูตร 18-46-0 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ และสูตร 0-0-60 อัตรา 4 กิโลกรัมต่อไร่ ครั้งที่ 2 ใช้สูตร 46-0-0 
อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร ่ผสมกับ 0-0-60 อัตรา 6 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นค าแนะน าปุ๋ยอัตรา 6-5-6 กิโลกรัม N-P2O5-
K2O ต่อไร่ 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แบ่งใส่ปุ๋ย 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 รองพ้ืนพร้อมปลูก ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 5 
กิโลกรัมต่อไร่ ผสมกับสูตร 18-46-0 อัตรา 15 กิโลกรัมต่อไร่ และสูตร 0-0-60 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ ครั้งที่ 2 ที่
อายุ 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 คิดเป็นค าแนะน าปุ๋ยอัตรา 21-7-12 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ 

4.5 ค าแนะน าการใส่ปุ๋ยข้าวและหอมแดงในพ้ืนที่นา อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ข้าว แบ่งใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ที่อายุ 15-20 วันหลังหว่าน ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 4 

กิโลกรัมต่อไร่ ผสมกับสูตร 18-46-0 อัตรา 12 กิโลกรัมต่อไร่ และสูตร 0-0-60 อัตรา 6 กิโลกรัมต่อไร่ ครั้งที่ 2 
สูตร 46-0-0 อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ ผสมกับสูตร 0-0-60 อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 
และโพแทสเซียม อัตรา 6-5-6 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ 

หอมแดง แบ่งใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 รองพ้ืนพร้อมปลูก 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 คิดเป็นค าแนะน าปุ๋ยอัตรา 5-10-12 กิโลกรัม N-P2O5-
K2O ต่อไร่ 

4.6 ค าแนะน าการใส่ปุ๋ยข้าวและถ่ัวลิสงในพ้ืนที่นาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ข้าว แบ่งใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ที่อายุ 15-20 วัน หลังหว่าน ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 4 

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 คิดเป็น
ค าแนะน าปุ๋ยอัตรา 6-5-6 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ 
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ถั่วลิสง แบ่งใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 รองพ้ืนพร้อมปลูก ใส่ปุ๋ยสูตร 18-46-0 อัตรา 20 กิโลกรัม
ต่อไร่ ผสมกับสูตร 0-0-60 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ ครั้งที่ 2 ที่อายุ 30 วัน ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 5 กิโลกรัมต่อ
ไร่ ผสมกับสูตร 0-0-60 อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นค าแนะน าปุ๋ยอัตรา 6-6-9 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ 

5. เกษตรกรในพ้ืนที่ที่ท าการทดสอบยอมรับค าแนะน าวิธีการใช้ปุ๋ยตามวิธีการทดสอบ และน าไปขยายผลใน
พ้ืนที่ของตนเองแล้ว 104 ราย 
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