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รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

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

1. ชุดโครงการวิจัย     การพัฒนาระบบการผลิตพืชในพ้ืนที่เขตภาคเหนือตอนล่าง 

 

2. โครงการวิจัย     การพัฒนาการผลิตพืชในพ้ืนที่ดอนเขตภาคเหนือตอนล่าง 

กิจกรรม     การทดสอบการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องและ                              

                                          เหมาะสมในการผลิตสับปะรด 

    

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)    การทดสอบการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดโดย 

                                          การใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ)    Farmer Participatory Testing on Fertilizer Application 

                                             to Enhance Pineapple Production Efficiency in              

                                             Uttaradit Province                                    

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง  :  นายสุภชัย  วรรณมณี    ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ 

ผู้ร่วมงาน                  :  นางสาวยุพา สุวิเชียร       ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2 

               นายก าพล  เมืองโคมพัส   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ 

                                   นายสิทธิ์   แดงประดับ    ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ 

    

5. บทคัดย่อ   

การทดสอบการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด ในพ้ืนที่ จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดโดยการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม และ
ยกระดับความรู้เรื่องปุ๋ยของเกษตรกร ด าเนินการในพ้ืนที่ ต.ห้วยมุ่น อ.น้ าปาด จ.อุตรดิตถ์ ปี 2558-
2561 ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้  1) การคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ 2) การถ่ายทอดความรู้เรื่องปุ๋ย 
วิธีการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง และการผสมปุ๋ยใช้เอง 3) การท าแปลงทดสอบการใช้ปุ๋ยตามค าแนะน า และ 4) 
การสรุปผลร่วมกัน พบว่า วิธีทดสอบ มีน้ าหนักผลเฉลี่ย เท่ากับ 1,490 กรัม มากกว่า วิธีเกษตรกร ที่
มีน้ าหนักผลเฉลี่ย เท่ากับ 1,346 กรัม  และการเจริญเติบโตของต้นสับปะรด พบว่า วิธีทดสอบ มี
ความสูงต้น ความกว้างใบ และ เส้นผ่านศูนย์กลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 91.5 5.40 และ 128 เซนติเมตร 
ตามล าดับ มีค่ามากกว่า วิธีเกษตรกร  รายได้จากผลผลิตเฉลี่ยและมีรายได้สุทธิเฉลี่ยของวิธีทดสอบ 
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มากกว่าวิธีเกษตรกร แต่มีการใช้ต้นทุนเฉลี่ยต่อไร่ที่สูงกว่าวิธีเกษตรกรจึงส่งผลให้ค่า BCR น้อยกว่า 
วิธีเกษตรกร จาการเสวนา มีการประเมินความพึงพอใจต่อการทดสอบการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สับปะรดโดยการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม พบว่า มีความพึงพอใจระดับมากจนถึงระดับมาก ใน
ด้านการน าความรู้เรื่องปุ๋ยไปประยุกต์ใช้ได้จริงในแปลงเกษตรกรและสามารถเพ่ิมผลผลิตสับปะรดให้
เพ่ิมข้ึนได ้
ค าหลัก: สับปะรด ปุ๋ย การมีส่วนร่วม 
 

Testing for increasing the pineapple production efficiency in Uttaradit 
Province. The objectives were to increase pineapple production efficiency by using 
farmer participatory testing of fertilizer application and to enhance the knowledge of 
fertilizer used for farmers. The experiment conducted at Tambon Huai Mun  Nam Pat 
District Uttaradit Province. The testing were conducted during 2 0 1 5-2 0 1 8  and 
consisted of 4  steps including 1 ) selection of suitable testing areas and farmers 2 ) 
transfer the knowledge of efficient fertilizer application and method of mixed 
fertilizer to the farmers 3 ) fertilizer test according to soil analysis and 4 ) discussion 
and conclusion. The result indicated the test process gave fruit weight 1,490 gram. 
more than the farmer method which gave fruit weight 1,346 gram. Pineapple growth 
in the test process gave height , leafwidth and diameters were 91.5 centimetre, 5.40 
millimetre. and 128 centimetre. respectively more than the farmer method. However 
,the income and net income of the test process more than the farmer method. But 
the average production cost would more than the farmer method effected to the 
Benefit Cost Ratio (BCR) less than the farmer method. According to our evaluation 
seminar, it showed that famers were satisfied in this process at good to very good 
level. Especially, receiving knowledge that how to apply efficiency fertilizers to 
improve and value added their pineapple production. 
Key words: pineapple fertilizer participate 
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6. ค าน า                                  

จากการวิเคราะห์ปัญหาการผลิตพืชในที่ดอนในเขตภาคเหนือตอนล่าง พบว่าการผลิตพืชของ

เกษตรกรยังมีประสิทธิภาพต่ า ซึ่งมีสาเหตุส าคัญมาจากการใช้ปุ๋ยที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งเกษตรกรส่วนมากยัง

ขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย ยกตัวอย่างเช่น (สรสิทธิ์,2537) การรู้จัก

ธาตุไนโตรเจนเป็นธาตุอาหารที่ส าคัญมากในการส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของพืช ถ้าพืช

ได้รับไนโตรเจนอย่างเพียงพอนั้นจะท าให้การเจริญเติบโตของต้นสมบูรณ์รวมไปถึงการออกดอกและ

ติดผลที่สมบูรณ์ ถ้าหากได้รับมากเกินความต้องการท าให้เกิดผลเสียต่อพืชปลูกได้เช่นกัน  ถ้าหากมี

ความรู้ในเรื่องธาตุอาหารและการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องจะสามารถท าให้พืชเศรษฐกิจในเขตภาคเหนือ

ตอนล่างซึ่งได้แก่ ข้าวโพด มันส าปะหลัง อ้อย สับปะรด ทุเรียน มีผลผลิตที่ดีข้ึน 

จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นแหล่งผลิตสับปะรดที่มีชื่อเสียงและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกและ

ในปี 2560 มีพ้ืนที่เพาะปลูก 16,536 ไร่ มีการขยายพ้ืนที่เพาะปลูกเพ่ิมขึ้นจากเดิมใน ปี 2559 ที่มี

พ้ืนที่เพาะปลูก 15,744 ไร่ ถึงแม้ว่าพ้ืนที่การผลิตจะเพ่ิมขึ้นแต่ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่นั้นยังคงอยู่ที่ 

3,313 กิโลกรัมต่อไร่(ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร,2560)  อย่างไรก็ตามถ้าหากมีการปฏิบัติดูและ

รักษาที่ดีก็จะสามารถเพ่ิมผลผลิตขึ้นได้  Abutiate และ Eyeson (1973) ได้ท าการศึกษาผลของ

ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมที่มีต่อสับปะรดกลุ่ม Merr.var. Smooth Cayenne จา

การศึกษาพบว่าไนโตรเจน และโพแทสเซียมมีผลต่อการเพ่ิมผลผลิต เปอร์เซ็นต์รวมของของแข็งที่

ละลายได้และเพ่ิมน้ าหนักต่อผล ส่วนฟอสฟอรัส นั้นไม่มีผลต่อการเพ่ิมผลผลิต เปอร์เซ็นต์รวมของ

ของแข็งที่ละลายได้และเพ่ิมน้ าหนัก แต่มีผลต่อการเพิ่มกรดซิตริก   

ยงยุทธ และ คณะ (2551) ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตและปุ๋ยยูเรีย เป็นแหล่งธาตุไนโตรเจนที่

ส าคัญของสับปะรดโดยทั่วไปธาตุไนโตรเจนในรูปปุ๋ยยูเรียมีราคาต่อหน่วยธาตุอาหารถูกกว่าปุ๋ยในรูป

แอมโมเนียมซัลเฟตท าใหเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยยูเรียเป็นแหล่งไนโตรเจน 

Arnon (1975) ได้รายงานว่าปุ๋ยฟอสฟอรัส ท าหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานในพืช ช่วยส่งเสริม

การเจริญของรากเช่นเดียวกับไนโตรเจน การแบ่งเซลล์ส่วนยอดและปลายราก การแบ่งเซลล์สืบพันธุ์ 

การตั้งตัวของพืช การออกดอกและติดผล 

Saradhuldhat and Paull (2007) ท าการศึกษาเปรียบเทียบสับปะรด 2 สายพันธุ์ คือ สาย

พันธุ์ที่มีปริมาณกรดสูง (ส าหรับบรรจุกระป๋อง) และปริมาณกรดต ่า (ส าหรับบริโภคสด) พบว่าใน

ระหว่างการเจริญเติบโต ปริมาณโพแทสเซียมในส่วนเนื้อจะเพ่ิมขึ้นโดยสายพันธุ์ที่มีปริมาณกรดต่ า จะ

มีปริมาณธาตุ โพแทสเซียอยู่สูงกว่า แต่ในช่วงท้ายของการเจริญเติบโต ปริมาณโพแทสเซียมลดลงและ

ไม่ต่างกันทั้ง 2 สายพันธุ์ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงปริมาณโพแทสเซียมมีรูปแบบเหมือนกับการ
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เปลี่ยนแปลงปริมาณกรดในผล นอกจากนี้ การให้ปุ๋ยโพแทสเซียมยังมีผลต่อการพัฒนาสีเปลือก และ

ความทนทานต่ออาการ lodging โดยไปเพ่ิมขนาดของ ก้านผล และยังสามารถลดอาการไส้สีน้ าตาล 

(internal browning) ได้ด้วย  

การผลิตสับปะรดเพ่ือให้คุณภาพดีในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ยังประสบปัญหาหลายประการซึ่ง

ปัญหาที่ส าคัญก็คือ การผลิต ยังขาดความรู้ด้านการผลิตที่ถูกต้องและเหมาะสม เช่น การวางแผนการ

ผลิต การปลูก การใส่ปุ๋ย และการป้องกันก าจัดโรคและแมลง ซึ่งจะท าให้ผลผลิตที่ได้ต่ าและคุณภาพ

ไม่ได้มาตรฐาน ท าให้เกิดสินค้าล้นตลาด ราคาตกต่ า ดังนั้นถ้ามีการเพ่ิมความรู้ให้กับเกษตรกรในเรื่อง

ปุ๋ยนั้นเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะสามารถท าให้ผลผลิตของสับประรดเพ่ิมขึ้นและได้คุณภาพตามที่ตลาด

ต้องการ 

ซึ่งการทดลองนี้มีวัตถุประสงค์ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดโดยการใช้ปุ๋ยแบบ

เกษตรกรมีส่วนและพัฒนาความรู้เรื่องปุ๋ยและวิธีการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพให้กับเกษตรกร 

 

 

7. วิธีด าเนินการ                          

สิ่งที่ใช้ในการทดลอง 

1. หน่อพันธุ์สับปะรด 

2. แม่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0  21-0-0 18-46-0 และ  0-0-60 

3. อุปกรณ์เก็บตัวอย่างดิน 

4. เครื่องวัดความหวาน (ดิจิตอล) ,องศาบริกซ์ (ºBrix)   

5. ตลับเมตร เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 

 

แบบและวิธีการทดลอง  

 ปีท่ี 1 แปลงทดสอบ  

วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 2 ซ้ า ประกอบด้วย 2 กรรมวิธี 

กรรมวิธีที่ 1 วิธีทดสอบการใช้ปุ๋ยสับปะรดตามค่าวิเคราะห์ดิน 

กรรมวิธีที่ 2 วิธีเกษตรกร 

1. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1) ท าการวิเคราะห์และคัดเลือกพ้ืนที่ และประสานงานผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

2) ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการแก่เกษตรกรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  
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3) ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องปุ๋ย และวิธีการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องแก่เกษตรกรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

และรับเกษตรกรอาสาสมัครท าแปลงทดสอบจ านวน 10 แปลง 

4) จับพิกัดแปลง เก็บตัวอย่างดินตรวจความอุดมสมบูรณ์ของดินทั้งในห้องปฏิบัติการ 

5) ก าหนดวิธีการทดสอบ โดยนักวิชาการเกษตรก าหนดร่วมกับเกษตรกร โดยกรรมวิธีการใช้

ปุ๋ยตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร และผสมปุ๋ยใช้เอง  

6) เกษตรกรท าแปลงทดสอบด้วยตัวเกษตรกรเอง โดยมีนักวิชาการเกษตรให้ค าแนะน าอย่าง

ต่อเนื่อง  

7) เกษตรกรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมสรุปผลและวางแผนขยายผล 

2. ขนาดแปลงทดสอบแปลงละ 1 ไร่ วิธีทดสอบแปลงย่อยละ 400 ตรม. สุ่มเก็บข้อมูลแปลงย่อยละ 2 

จุดๆ ละ 20 ตรม. 

3. ปฏิบัติดูแลรักษา และการป้องกันก าจัดศัตรูพืชตามวิธีการเกษตรกร 

4. การประเมินความพึงพอใจเทคโนโลยีโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 

ปีท่ี 2 ท าการทดสอบกับเกษตรกรรายเดิมเช่นเดียวกับปีที่ 1 โดยน าผลจากปีท่ี 1 มาวิเคราะห์ร่วมกับ

เกษตรกรและปรับให้เหมาะสมกับวิธีการปฏิบัติของเกษตรกร  

ปีท่ี 3 แปลงต้นแบบ  

1. แปลงต้นแบบ 3 แปลง ไม่มีแผนการทดลอง 

2. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1) การประเมินความพึงพอใจ และถ่ายทอดความรู้เรื่องปุ๋ย วิธีการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องและมี

ประสิทธิภาพให้กับเกษตรกร 

2) เกษตรกรต้นแบบอาสาท าแปลงต้นแบบ  

3) เก็บตัวอย่างดินตรวจความอุดมสมบูรณ์ของดินทั้งในห้องปฏิบัติการ  

4) เกษตรกรต้นแบบท าแปลงต้นแบบ  

5) จัดเสวนากับเกษตรกรในพ้ืนที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

6) ประเมินความคิดเห็น 

3. ขนาดแปลงต้นแบบแปลงละ 1 ไร่  

4. ปฏิบัติดูแลรักษาและการป้องกันก าจัดศัตรูพืชตามวิธีเกษตรกร 

5. การประเมินความพึงพอใจเทคโนโลยีโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 

6. บันทึกข้อมูล เช่นเดียวกับปีที่ 1 

การบันทึกข้อมูล  
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        -วันปลูก   วันเก็บเก่ียว 
        -ข้อมูลการวิเคราะห์ทางเคมีของดิน 
        -ข้อมูลทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ต้นทุน รายได้ ก าไรสุทธิ 
        -ข้อมูลการเจริญเติบโตของพืช ผลผลิต   
        -วัดความหวานองศาบริกซ์ (ºBrix) ด้วยใช้เครื่องวัดความหวาน (ดิจิตอล) 
         -ระดับความรู้เรื่องปุ๋ยและวิธีการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง 
        -ความพึงพอใจของเกษตรกร 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

- วิเคราะห์ผลการทดลองแบบ t-test วิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ รายได้ รายได้สุทธิ  

 - อัตราผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่ายการลงทุน (Benefit Cost Ratio : BCR)  

ด าเนินการในเดือนตุลาคม 2558 ถึง เดือนกันยายน 2561 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ปีท่ี1 2558/2559 

 

  ด าเนินการวิเคราะห์ คัดเลือกพ้ืนที่ ต.ห้วยมุ่น อ.น้ าปาด จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นพ้ืนที่เพาะปลูก

สับปะรดที่มีชื่อเสียงของทางจังหวัดอุตรดิตถ์ คือ สับปะรดห้วยมุ่น เห็นสมควรที่จะน างานวิจัยเข้ามา

ท าการทดสอบและด าเนินการประสานงานผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องท าการ ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของ

โครงการแก่เกษตรกร โดยเกษตรกรบางรายเคยได้รับการอบรมความรู้จากหน่วยงานราชการ เช่น 

นายแดง บุญพันธ์ นางปี บุตรดีกอง ซึ่งทั้งสองท่านนี้ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับให้กับเพ่ือน

บ้านได้และจากการการพูดคุยกับเกษตรกรนั้นพบว่า พ้ืนที่ ต.ห้วยมุ่น นั้นอยู่พ้ืนที่ชายแดนระหว่ าง

อุตรดิตถ์และประเทศลาว จะมีการโฆษณาและจ าหน่ายปุ๋ยจากทางพ่อค้าหรือพนักงานบริษัทอยู่เป็น

ประจ าจึงอย่างได้ความรู้ที่ถูกต้องเก่ียวกับปุ๋ยเพ่ือจะได้รู้หลักในการใช้และจะได้ไม่สิ้นเปลืองไปกับของ

โฆษณาชวนเชื่อต่างๆที่เอามาจ าหน่ายให้ดังนั้นทางคณะท างานจึงจัดการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องปุ๋ย 

และวิธีการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องแก่เกษตรกรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในรูปแบบที่มีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย 

สามารถน าไปใช้ได้จริง แบบทดสอบที่ใช้ตรงกับการท าเกษตรในปัจจุบันของเกษตรกร  และคัดเลือก

เกษตรกรร่วมท าแปลงทดสอบจ านวน 10 ราย ท าการจับพิกัดแปลง (ตาราง1) 
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ซึ่งจากการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องปุ๋ย วิธีการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องและเหมาะสม และการผสมปุ๋ย

ใช้เอง และมีการประเมินความรู้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการพบว่า  เกษตรกรที่ผ่านการทดสอบ      

(Pre-test) ได้ 7 คะแนนขึ้นไป จ านวน 2 ราย คิดเป็น 20 เปอร์เซ็นต์ เกษตรกรที่ผ่านการทดสอบ 

(Post-test)   ได้ 7 คะแนนขึ้นไป จ านวน 10 ราย คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์เกษตรกรที่มีความรู้

เพ่ิมข้ึน จ านวน 10 ราย คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์   

ตาราง 1 ชื่อและที่อยู่ และพิกัดแปลงของเกษตรกรที่ร่วมท าแปลงทดสอบ จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2559   

ชื่อ ที่อยู่ พิกัด 
  X Y 
นางลัดดา ปันบุ่ง 
นางจันทรา ก้อนทอง 

50/4 ม.2 ต.ห้วยมุ่น อ.น้ าปาด จ.อุตรดิตถ์ 
15/8 ม.2 ต.ห้วยมุ่น อ.น้ าปาด จ.อุตรดิตถ์ 

704492 
706930 

1972470 
1968067 

นางปี บุตรดีกอง 
นางอรวรรณ ขันปล้อง 
นายรัก มั่นคง 
นายแดง บุญพันธ์ 
นายกิตติภพ บุญพันธ์ 
นางณัฐธิดา บังค า 
นายอดิศักดิ์ สมงาม 
นางรัตนาพรรณ มาดีคาน 

43/7 ม.2 ต.ห้วยมุ่น อ.น้ าปาด จ.อุตรดิตถ์ 
33/14 ม.2 ต.ห้วยมุ่น อ.น้ าปาด จ.อุตรดิตถ์ 
38/3 ม.2 ต.ห้วยมุ่น อ.น้ าปาด จ.อุตรดิตถ์ 
43/5 ม.2 ต.ห้วยมุ่น อ.น้ าปาด จ.อุตรดิตถ์ 
40/5 ม.2 ต.ห้วยมุ่น อ.น้ าปาด จ.อุตรดิตถ์ 
47/4 ม.2 ต.ห้วยมุ่น อ.น้ าปาด จ.อุตรดิตถ์ 
1/5 ม.2 ต.ห้วยมุ่น อ.น้ าปาด จ.อุตรดิตถ์ 
39 ม.2 ต.ห้วยมุ่น อ.น้ าปาด จ.อุตรดิตถ์ 

707048 
707642 
707145 
703359 
706969 
705559 
703753 
707045 

1968127 
1973722 
1966508 
1971019 
1967558 
1968620 
1969218 
1968494 

 

 
ภาพ 1 ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของงานทดสอบ 

  
ภาพ 2 ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมทดสอบ 
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ภาพ 3 แผนที่และต าแหน่งของแปลงทดสอบสับปะรด ต. ห้วยมุ่น อ. น้ าปาด จ. อุตรดิตถ์ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

จากตาราง 2 พบว่า เกษตรกรมีการใส่ปุ๋ย 1 ถึง 3 ครั้ง และจะใส่เมื่อสับปะรดมีอายุ ได้ 1 
เดือน ถึง 15 เดือน โดยใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 21-0-0 46-0-0 18-46-0 และ 0-0-60 อัตราที่ใช้ อยู่ที่ 
25 ถึง 50 กิโลกรัมต่อไร่ เช่น นายแดง บุญพันธ์  ใส่ปุ๋ยสับปะรด อายุ 5 และ 9 เดือน ใช้ 15-15-15 
อัตรา 70 กิโลกรัมต่อไร่ 46-0-0 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ 0-0-60 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ นางปี      
บุตรดีกอง ใส่ปุ๋ยสับปะรด อายุ 3 เดือน ใช้ 15-15-15  อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ อายุ 9 เดือน ใช้    
21-0-0 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ อายุ 15 เดือน ใช้ 21-0-0 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ 

คุณสมบัติเคมีของดินในแปลงทดสอบ มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) อยู่ในช่วง 4.61 ถึง 

5.67 อินทรียวัตถุ(OM ,%) อยู่ในช่วง 0.60 ถึง 2.70 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัส P2O5 (Mg/kg) อยู่ในช่วง 

2.40 ถึง 6.40 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โพแทสเซียม (Mg/kg) อยู่ในช่วง 42.0 ถึง 132 มิลลิกรัมต่อ

กิโลกรัม (ตาราง3) 

 

 
ภาพ 4 สภาพพ้ืนที่แปลงสับปะรดใน ต.ห้วยมุ่น อ.น้ าปาด จ.อุตรดิตถ์ 
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ตาราง 2 การจัดการปุ๋ยวิธีเกษตรกร 

ชื่อ วิธีการใส่ปุ๋ยแบบเกษตรกร 
นางลัดดา ปันบุ่ง อายุ 15 เดือน ใช้ 21-0-0 อัตรา 50 กก./ไร่ 
นางจันทรา ก้อนทอง อายุ  1-2  เดือน ใช้ 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร่   46-0-0 อัตรา 50 กก./ไร่ 
นางปี บุตรดีกอง อายุ 3 เดือน ใช้ 15-15-15  อัตรา 50 กก./ไร่, อายุ 9 เดือน ใช้ 21-0-0 

อัตรา 50 กก./ไร่, อายุ 15 เดือน ใช้ 21-0-0 อัตรา 50 กก./ไร่ 
นางอรวรรณ ขันปล้อง อายุ 3 เดือน ใช้ 21-0-0 อัตรา 50 กก./ไร่, อายุ 6 เดือน ใช้ 18-46-0 อัตรา 

50 กก./ไร่, อายุ 18 เดือน ใช้ 0-0-60 อัตรา 50 กก./ไร่ 
นายรัก มั่นคง อายุ 6 เดือน ใช้ 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร่, อายุ 11 เดือน ใช้ 21-0-0 

อัตรา 50 กก./ไร่, อายุ 15 เดือน ใช้ 21-0-0 อัตรา 50 กก./ไร่ 
นายแดง บุญพันธ์ อายุ 5 และ 9 เดือน ใช้ 15-15-15 อัตรา 70 กก./ไร่ 46-0-0 อัตรา 20 กก./

ไร่ 0-0-60 อัตรา 25 กก./ไร่ 
นายกิตติภพ บุญพันธ์ อายุ 6 เดือน ใช้ 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร่, อายุ 12 เดือน ใช้ 21-0-0 

อัตรา 50 กก./ไร่, อายุ 15 เดือน ใช้ 21-0-0 อัตรา 50 กก./ไร่ 
นางณัฐธิดา บังค า อายุ 1 เดือน ใช้ 21-0-0 อัตรา 50 กก./ไร่ ใช้ 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร่ 
นายอดิศักดิ์ สมงาม อายุ  3  เดือน ใช้ 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร่   21-0-0 อัตรา 50 กก./ไร่ 
นางรัตนาพรรณ มาดีคาน อายุ  11  เดือน ใช้ 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร่    

 
ตาราง 3 คุณสมบัติทางเคมีของดินในแปลงที่ท าการทดสอบ ต.ห้วยมุ่น อ.น้ าปาด จ.อุตรดิตถ์ รายงานผล ปี 2559 

ชื่อ 
คุณสมบัติทางเคมีของดิน 

pH OM (%) P2O5 (Mg/kg) K2O (Mg/kg) 
นางลัดดา ปันบุ่ง 5.67 1.50 6.40 132 
นางจันทรา ก้อนทอง 5.04 0.90 2.40 54.0 
นางปี บุตรดีกอง 5.13 1.00 4.10 120 
นางอรวรรณ ขันปล้อง 5.18 0.70 4.10 42.0 
นายรัก มั่นคง 4.61 1.50 3.00 60.0 
นายแดง บุญพันธ์ 5.58 2.70 3.70 114 
นายกิตติภพ บุญพันธ์ 4.60 1.50 2.80 48.0 
นางณัฐธิดา บังค า 5.30 1.40 2.90 186 
นายอดิศักดิ ์สมงาม 5.21 0.60 3.70 42.0 
นางรัตนาพรรณ มาดีคาน 5.44 1.00 3.30 60.0 
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การปลูกและการใส่ปุ๋ย 

           เกษตรกรทั้ง 10 ราย ปลูกสับปะรด เดือนกุมภาพันธ์ 2559 

          วิธีทดสอบการใส่ปุ๋ ยตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร ใช้ อัตราปุ๋ ย 50-17-68            

กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ โดยการน าแม่ปุ๋ย 46-0-0, 18-46-0 และ 0-0-60 มาผสมให้ได้ปริมาณ

ธาตุอาหารตามที่ต้องการ (ตาราง 4) มีการแบ่งใส่ 2 ครั้ง โดยครั้งแรก ใส่รองพ้ืนพร้อมปลูก และ   

ครั้งที่สอง หลังปลูก 4-6 เดือน ท าการใส่ปุ๋ย ในช่วงเดือน สิงหาคม และ กันยายน 2559 ครั้งที่สาม

ก่อนบังคับออกดอก ท าการใส่ปุ๋ย ในช่วงเดือน เมษายน 2560 

      วิธีเกษตรกร ไม่ใช้ปุ๋ยรองพ้ืน ตอนปลูก และใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกร (ตาราง2) โดยเกษตรกรมี

การใช้ อัตราปุ๋ ย  29-8-8  กิ โลกรัม  N-P2O5-K2O ต่อไร่  จ านวน  3 ราย  ใช้ อัตราปุ๋ ย  19-8-8              

กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ จ านวน 2 ราย ใช้อัตราปุ๋ย 11-0-0  กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ จ านวน 

1 ราย ใช้อัตราปุ๋ย 31-8-8  กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ จ านวน 1 ราย ใช้อัตราปุ๋ย 8-8-8 กิโลกรัม 

N-P2O5-K2O ต่อไร่ จ านวน 1 ราย ราย ใช้อัตราปุ๋ย 20-23-30  กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ จ านวน 

1 ราย ใช้อัตราปุ๋ย  20-11-26  กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ จ านวน 1 ราย (ตาราง 4) 

 
ตาราง 4 ปริมาณธาตุอาหารที่ใช้ในสับปะรด ต.ห้วยมุ่น อ.น้ าปาด จ.อุตรดิตถ์ ปี 2559  

 
ชื่อ 

วิธีทดสอบ (กก./ไร่) วิธีเกษตรกร (กก./ไร่) 
N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

นางลัดดา ปันบุ่ง 50 17 68 11 - - 
นางจันทรา ก้อนทอง 50 17 68 31 8 8 
นางปี บุตรดีกอง 50 17 68 29 8 8 
นางอรวรรณ ขันปล้อง 50 17 68 20 23 30 
นายรัก มั่นคง 50 17 68 29 8 8 
นายแดง บุญพันธ์ 50 17 68 20 11 26 
นายกิตติภพ บุญพันธ์ 50 17 68 29 8 8 
นางณัฐธิดา บังค า 50 17 68 19 8 8 
นายอดิศักดิ์ สมงาม 50 17 68 19 8 8 
นางรัตนาพรรณ มาดีคาน 50 17 68 8 8 8 
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ปีท่ี 2 2559/2560 
 

    ด าเนินการเก็บเกี่ยวผลผลิตแปลงทดสอบเดือน กรกฎาคม 2560 พบว่า จ านวนผลต่อไร่และ

น้ าหนักผลผลิตต่อไร่ ไม่พบความแตกต่างระหว่างวิธีทดสอบและวิธี เกษตรกร โดยที่ วิธีทดสอบ มี

จ านวนผลต่อไร่ เฉลี่ยเท่ากับ 3,280 ผล และ มีน้ าหนักผลผลิตต่อไร่ เฉลี่ยเท่ากับ 4,560 กิโลกรัม 

ส่วนวิธีเกษตรกร จ านวนผลต่อไร่ เฉลี่ยเท่ากับ 3,176 ผล และ มีน้ าหนักผลผลิตต่อไร่ เฉลี่ยเท่ากับ 

4,320 กิโลกรัม (ตาราง 5) 

ตาราง 5 ข้อมูลค่าเฉลี่ย จ านวนผลต่อไร่ และ น้ าหนักผลผลิตต่อไร่ ปี 2560 

ชื่อ 
จ านวนผล น้ าหนักผลผลิต 

วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 
นางลัดดา ปันบุ่ง 4,000 3,840 4,248 4,432 
นางจันทรา ก้อนทอง 2,960 2,720 4,560 4,408 
นางปี บุตรดีกอง 3,040 3,040 4,256 4,160 
นางอรวรรณ ขันปล้อง 3,600 3,280 4,928 4,904 
นายรัก มั่นคง 3,520 3,200 6,000 5,200 
นายแดง บุญพันธ์ 3,680 3,360 5,408 4,080 
นายกิตติภพ บุญพันธ์ 3,280 3,520 3,760 3,920 
นางณัฐธิดา บังค า 2,560 2,560 3,376 3,280 
นายอดิศักดิ์ สมงาม 2,560 2,400 3,624 3,520 
นางรัตนาพรรณ มาดีคาน 3,600 3,840 5,440 5,296 

เฉลี่ย 3,280 3,176 4,560 4,320 
t-test 1.517ns 1.626ns 

ns = ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอร์เซ็นต์ 

 
ภาพ 5 การใช้แม่ปุ๋ยในการท าแปลงทดสอบ 

 

ภาพ 6 การใส่ปุ๋ยบริเวณกาบใบล่างตามค าแนะน า 
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ภาพ 7 การสุ่มเก็บผลผลิตสับปะรดงานในทดสอบ 

 
ภาพ 8 การวัดน้ าหนักของผลผลิต 

 

 
ภาพ 9 ผลผลิตของวิธีทดสอบ 

 
ภาพ 10 ผลผลิตของวิธีเกษตรกร 

 
ภาพ 11 ลักษณะเนื้อของผลผลิตวิธีทดสอบ 

 
ภาพ 12 ลักษณะเนื้อของผลผลิตวิธีทดสอบ 
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ท าการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต พบว่า ความสูงต้น ความกว้างใบ และ เส้นผ่านศูนย์กลาง

ของต้นสับปะรด มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งในวิธีทดสอบ มีค่าเฉลี่ยของความสูง

ต้น ความกว้างใบ และ เส้นผ่านศูนย์กลางของต้นสับปะรด มีค่าเท่ากับ 91.5 5.40 และ 128 

เซนติเมตร ตามล าดับ และวิธีเกษตรกร มีค่าเฉลี่ยของความสูงต้น ความกว้างใบ และ เส้นผ่าน

ศูนย์กลางของต้นสับปะรด มีค่าเท่ากับ 85.8 5.10 และ 119 เซนติเมตร ตามล าดับ (ตาราง6) 

ตาราง 6 ข้อมูลการเจริญเติบโตเฉลี่ยของสับปะรดแปลงทดสอบ ปี 2559 

ช่ือ 
ความสูงต้น (ซม.) ความยาวใบ (ซม.) ความกว้างใบ (ซม.) เส้นผา่นศนูย์กลาง(ซม.) 
วิธี

ทดสอบ 
วิธี 

เกษตรกร 
วิธี 

ทดสอบ 
วิธี 

เกษตรกร 
วิธี 

ทดสอบ 
วิธี 

เกษตรกร 
วิธี 

ทดสอบ 
วิธี 

เกษตรกร 
นางลัดดา ปันบุ่ง 97.6 81.5 80.6 73.3 5.78 5.42 138 122 

นางจันทรา ก้อนทอง 93.6 81.5 80.9 72.6 4.88 4.52 131 122 

นางปี บุตรดีกอง 87.3 92.9 74.1 82.1 5.50 5.39 124 111 

นางอรวรรณ ขันปล้อง 84.1 72.5 70.7 63.7 4.83 5.53 124 116 

นายรัก มั่นคง 96.5 95.2 82.8 80.8 6.36 5.45 124 127 

นายแดง บุญพันธ์ 95.1 80.8 84.1 72.6 5.14 4.61 146 119 

นายกิตตภิพ บุญพันธ์ 85.4 81.0 73.9 69.9 5.30 4.84 115 118 

นางณัฐธดิา บังค า 93.9 98.9 83.1 84.5 5.65 5.01 119 125 

นายอดิศักดิ์ สมงาม 81.1 80.5 67.2 71.4 5.00 4.62 117 109 

นางรัตนาพรรณ มาดีคาน 100.3 93.2 83.7 82.1 5.83 5.44 140 125 

เฉลี่ย 91.5 85.8 78.1 75.3 5.40 5.10 128 119 

t-test 2.304* 1.466ns 2.576* 2.604* 

ns = ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอร์เซ็นต์ 
*   = มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
ภาพ 14การวัดข้อมูลการเจริญเติบโตของต้นสับปะรด 

 
ภาพ 13 การสุ่มเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตสับปะรด 
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ในการตรวจสอบคุณภาพผลผลิตของสับปะรด พบว่า น้ าหนักผลมีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ ค่าเฉลี่ยของน้ าหนักผลในวิธีทดสอบ มีค่าเท่ากับ 1,490 กรัม วิธีเกษตรกรมี

ค่าเฉลี่ยของน้ าหนักผลเท่ากับ 1,346 กรัม ส่วนน้ าหนักจุก ขนาดผลยาว ในวิธีทดสอบมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 214 กรัม และ 14.6 เซนติเมตร ตามล าดับ ในวิธีเกษตรกรมีค่าเฉลี่ยน้ าหนักจุก ขนาดผลยาว 

เท่ากับ 237 กรัม และ 14.2 เซนติเมตร ตามล าดับ (ตาราง 7) 

ตาราง 7 ค่าเฉลี่ยคุณภาพของสับปะรด น้ าหนักจุก(กรัม), น้ าหนักผล(กรัม) และ ผลยาว(เซนติเมตร) ปี 2560            

ชื่อ 
น้ าหนักจุก (ก.) น้ าหนักผล(ก.) ผลยาว(ซม.) 

วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 
นางลัดดา ปันบุ่ง 115 325 1,540 1,180 14.9 12.3 
นางจันทรา ก้อนทอง 200 250 1,340 1,260 13.3 13.0 
นางปี บุตรดีกอง 280 200 1,460 1,400 13.8 14.5 
นางอรวรรณ ขันปล้อง 230 305 1,320 1,240 14.7 13.9 
นายรัก มั่นคง 300 200 1,720 1,480 16.2 16.3 
นายแดง บุญพันธ์ 140 170 1,840 1,700 16.5 15.5 
นายกิตติภพ บุญพันธ์ 220 220 1,120 980 12.8 11.3 
นางณัฐธิดา บังค า 160 155 1,760 1,520 16.2 15.9 
นายอดิศักดิ์ สมงาม 260 280 1,160 1,120 13.6 14.3 
นางรัตนาพรรณ มาดีคาน 235 260 1,640 1,580 14.4 14.7 

เฉลี่ย 214 237 1,490 1,346 14.6 14.2 
t-test -0.834ns 4.359** 1.432ns 

ns = ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอร์เซ็นต์ 
**  = มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ 
 

 ในการตรวจสอบคุณภาพผลผลิตของสับปะรด  พบว่า ขนาดผลกว้าง ความยาวแกน และ 

ความกว้างแกน ไม่มีความแตกต่างกันทั้งในวิธีทดสอบและวิธีเกษตรกร ซึ่งในวิธีทดสอบ มีค่าเฉลี่ยของ 

ขนาดผลกว้าง ความยาวแกน และ ความกว้างแกน เท่ากับ 12.3 12.5 และ 2.91 เซนติเมตร 

ตามล าดับ ส่วนในวิธีเกษตรกรมีค่าเฉลี่ยของ ขนาดผลกว้าง ความยาวแกน และ ความกว้างแกน 

เท่ากับ 12.1 11.9 และ 2.89 เซนติเมตร ตามล าดับ (ตาราง 8) 
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ตาราง 8 ค่าเฉลี่ยคุณภาพของสับปะรด ผลกว้าง(เซนติเมตร), ความยาวแกน(เซนติเมตร) และ ความกว้างแกน 

           (เซนติเมตร) ปี 2560 

ชื่อ 
ผลกว้าง(ซม.) ความยาวแกน(ซม.) ความกว้างแกน(ซม.) 

วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 
นางลัดดา ปันบุ่ง 12.2 11.8 13.4 10.2 3.11 2.55 
นางจันทรา ก้อนทอง 11.5 11.2 12.5 11.2 2.87 2.64 
นางปี บุตรดีกอง 13.0 12.2 11.7 12.1 3.04 3.02 
นางอรวรรณ ขันปล้อง 12.3 12.2 12.6 11.1 2.59 2.59 
นายรัก มั่นคง 12.9 12.5 14.3 13.5 2.97 2.66 
นายแดง บุญพันธ์ 12.5 13.0 13.3 13.4 2.58 3.36 
นายกิตติภพ บุญพันธ์ 11.5 11.5 10.7 9.0 2.98 2.72 
นางณัฐธิดา บังค า 12.5 12.6 12.8 13.6 2.95 3.32 
นายอดิศักดิ์ สมงาม 11.4 10.7 11.8 12.7 2.86 2.85 
นางรัตนาพรรณ มาดีคาน 13.2 12.8 12.2 12.5 3.19 3.19 

เฉลี่ย 12.3 12.1 12.5 11.9 2.91 2.89 
t-test 2.045ns 1.431ns 0.202ns 

ns = ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอร์เซ็นต์ 
 
 

ในการตรวจสอบคุณภาพผลผลิตของสับปะรด  พบว่า ความลึกตา ความหนาเปลือก และ 

ความหวานองศาบริกซ์ (ºBrix) ไม่มีความแตกต่างกันทั้งในวิธีทดสอบและวิธีเกษตรกร ซึ่งใน          

วิธีทดสอบ มีค่าเฉลี่ยของ ความลึกตา ความหนาเปลือก และ ความหวานองศาบริกซ์ (ºBrix) เท่ากับ 

3.85 เซนติเมตร 0.77 เซนติเมตร และ 14.1 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ส่วนในมวิธีเกษตรกรมีค่าเฉลี่ย

ของ ความลึกตา ความหนาเปลือก และ  ความหวานองศาบริกซ์ (ºBrix)  เท่ากับ 3.82 เซนติเมตร 

0.77 เซนติเมตร และ 14.7  เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (ตาราง 9) 
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ตาราง 9 ค่าเฉลี่ยคุณภาพของสับปะรด ความลึกตา(เซนติเมตร), ความหนาเปลือก(เซนติเมตร) และความหวาน 
            องศาบริกซ์ (ºBrix) ปี 2560 

ชื่อ 
ความลึกตา(ซม.) ความหนาเปลือก(ซม.) ความหวาน(ºBrix) 

วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 
นางลัดดา ปันบุ่ง 3.77 3.58 0.85 0.99 13.9 16.7 
นางจันทรา ก้อนทอง 3.71 3.82 0.78 0.83 12.5 13.4 
นางปี บุตรดีกอง 3.81 4.18 0.75 0.69 12.0 12.9 
นางอรวรรณ ขันปล้อง 3.94 3.95 0.84 0.73 17.1 13.8 
นายรัก มั่นคง 4.01 3.97 0.74 0.77 13.6 16.0 
นายแดง บุญพันธ์ 4.00 3.73 0.74 0.95 15.0 13.3 
นายกิตติภพ บุญพันธ์ 3.52 3.64 0.94 0.46 13.5 13.8 
นางณัฐธิดา บังค า 4.06 3.60 0.66 0.80 13.6 14.6 
นายอดิศักดิ์ สมงาม 3.61 3.52 0.71 0.64 17.3 18.1 
นางรัตนาพรรณ มาดีคาน 4.06 4.16 0.68 0.79 12.6 14.1 

เฉลี่ย 3.85 3.82 0.77 0.77 14.1 14.7 
t-test 0.460ns 0.064ns -0.972ns 

ns = ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอร์เซ็นต์ 

 

วิธีทดสอบมีต้นทุนเฉลี่ย 15,597 บาท/ไร่ มีรายได้จากผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 36,480 บาท/ไร่ 
และมีรายได้สุทธิเฉลี่ยเท่ากับ 20,883 บาท/ไร่ ส่วนวิธีเกษตรกรต้นทุนเฉลี่ย 13,718 บาท/ไร่ มี
รายได้จากผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 34,560 บาท/ไร่ และมีรายได้สุทธิเฉลี่ยเท่ากับ 20,883 บาท/ไร่ ในวิธี
ทั้ ง 2 มีอัตราผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่ายการลงทุน  (BCR) ที่  มากกว่า 1.00 ซึ่ งหมายความว่า 
ผลตอบแทนที่ได้มีมากกว่าค่าใช้จ่ายในการลงทุน ซึ่งในวิธีทดสอบและวิธีเกษตรกร มีค่า อัตรา
ผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่ายการลงทุน เท่ากับ 1.34 และ 1.52 ตามล าดับ(ตาราง 10) 
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ตาราง 10 ต้นทุนการปลูกสับปะรดของเกษตรกร ต.ห้วยมุ่น อ.น้ าปาด จ.อุตรดิตถ์  

ช่ือ 
รายได้ (บาท/ไร่) ต้นทุน (บาท/ไร่) รายได้สุทธิ (บาท/ไร่) BCR 
วิธี 

ทดสอบ 
วิธี 

เกษตรกร 
วิธี 

ทดสอบ 
วิธี 

เกษตรกร 
วิธี 

ทดสอบ 
วิธี 

เกษตรกร 
วิธี 

ทดสอบ 
วิธี 

เกษตรกร 
นางลัดดา ปันบุ่ง 33,984 35,456 16,255 13,460 17,729 21,996 1.09 1.63 
นางจันทรา ก้อนทอง 36,480 35,264 16,035 14,170 20,445 21,094 1.28 1.49 
นางปี บุตรดีกอง 34,048 33,280 15,575 13,970 18,473 19,310 1.19 1.38 
นางอรวรรณ ขันปล้อง 39,424 39,232 14,855 13,650 24,569 25,582 1.65 1.87 
นายรัก มั่นคง 48,000 41,600 15,595 13,990 32,405 27,610 2.08 1.97 
นายแดง บุญพันธ์ 43,264 32,640 15,455 13,850 27,809 18,790 1.80 1.36 
นายกิตตภิพ บุญพันธ์ 30,080 31,360 15,615 14,010 14,465 17,350 0.93 1.24 
นางณัฐธิดา บังค า 27,008 26,240 15,575 13,570 11,433 12,670 0.73 0.93 
นายอดิศักดิ์ สมงาม 28,992 28,160 15,435 13,340 13,557 14,820 0.88 1.11 
นางรัตนาพรรณ มาดีคาน 43,520 42,368 15,575 13,170 27,945 29,198 1.79 2.22 

เฉลี่ย 36,480 34,560 15,597 13,718 20,883 20,842 1.34 1.52 

 
 
ปีท่ี 3 2560/2561 
 

จากการด าเนินงานมา 2 ปี ทางคณะท างานได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงและทบทวนความรู้
เรื่องปุ๋ย วิธีการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องและเหมาะสมและการผสมปุ๋ยใช้เอง มีการประเมินความรู้เกษตรกรเข้า
ร่วมโครงการ พบว่า เกษตรกรที่ผ่านการทดสอบ (Pre-test) ได้ 11 คะแนนขึ้นไป จ านวน 2 ราย คิด
เป็น 20 เปอร์เซ็นต์ เกษตรกรที่ผ่านการทดสอบ (Post-test)   ได้ 11 คะแนนขึ้นไป จ านวน 10 ราย 
คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์เกษตรกรที่มีความรู้เพ่ิมข้ึน จ านวน 9 ราย คิดเป็น 90 เปอร์เซ็นต ์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 15 ประชุมชี้แจงและทบวนความรู้ 

 
ภาพ 16 การมีส่วนร่วมในการแสดงข้อคิดเห็น 
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จัดท าแปลงต้นแบบ จ านวน 3 แปลง โดยมีเกษตรกรคือ นางปี บุตรดีกอง  นางอรวรรณ   

ขันปล้อง และ นายแดง บุญพันธ์ เกษตรกรทั้ง 3 ราย มีความสนใจที่จะรับเทคโนโลยีที่ต่างจากที่

ตนเองใช้ เป็นเกษตรกรที่เรียนรู้เร็ว ขยันสอบถามข้อสงสัยต่างๆ สามารถเป็นผู้น าในการถ่ายทอด

เทคโนโลยีได้ ใช้ อัตรา 35-17-50 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่  จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

หลังจากท าแปลงทดสอบ มีการปรับเปลี่ยน จากการใช้ปุ๋ยสูตร 46-0-0 เป็น ปุ๋ยสูตร 21-0-0 ดังนั้น

การใส่ปุ๋ยในแปลงต้นแบบ จึงใส่ปุ๋ยครั้งแรก รองพ้ืน เดือน ธันวาคม 2560 ใช้ปุ๋ยสูตร 21-0-0 อัตรา 

54 กิโลกรัมต่อไร่ ใช้ปุ๋ยสูตร 18-46-0 อัตรา 37 กิโลกรัมต่อไร่ ใช้ปุ๋ยสูตร 0-0-60 อัตรา 34 กิโลกรัม

ต่อไร่ ด าเนินการใส่ปุ๋ยครั้งที่ สอง ในเดือน มิ.ย. 61 ใช้ปุ๋ยสูตร 21-0-0 อัตรา 40 กิโลกรัมต่อไร่ ใช้ปุ๋ย

สูตร 0-0-60 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ ด าเนินการใส่ปุ๋ยครั้งที่ สาม ก่อนบังคับออกดอก ใช้ปุ๋ยสูตร    

21-0-0 อัตรา 40 กิโลกรัมต่อไร่ ใช้ปุ๋ยสูตร 0-0-60 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ (ตาราง 11) 

 
ตาราง 11 เกษตรกรที่จัดท าแปลงต้นแบบในปีที่ 3 

ชื่อ วันปลูก 
แปลงต้นแบบ(กก./ไร่) 

N P2O5 K2O 
นางปี บุตรดีกอง 15 ธ.ค. 60 35 17 50 

นางอรวรรณ ขันปล้อง 6 ธ.ค. 60 35 17 50 
นายแดง บุญพันธ์ 18 ธ.ค. 60 35 17 50 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ภาพ 18 การจัดเสวนาร่วมกับเกษตรกรในปีที่ 3 

 
ภาพ 17 เกษตรกรต้นแบบ นางปี บุตรดีกอง 
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จัดงานเสวนา วันที่ 6 กันยายน 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.ห้วยมุ่น อ.น้ าปาด      
จ.อุตรดิตถ์ พบว่า มีเกษตรกรเข้าร่วมจ านวน 20 ราย ก่อนการเสวนาได้มีการถ่ายทอดความรู้ให้กับ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เกษตรกรผู้สนใจ และผู้น าชุมชน 

การประเมินความพึงพอใจของการเสวนาจากการวิเคราะห์ทางสถิติใช้แบบสัมภาษณ์ พบว่า
1)เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในงานวิจัยการทดสอบการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดโดยการ
ใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมในจังหวัดอุตรดิตถ์ ก่อนการเสวนา พบว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมเสวนามี
ความรู้เรื่องปุ๋ยที่ระดับมาก หลังการเสวนา พบว่าเกษตรที่เข้าร่วมเสวนามีความรู้เรื่องปุ๋ยที่ระดับมาก
2) เกษตรกรสามารถน าความรู้เรื่องปุ๋ยที่ได้ไปประยุกต์ใช้มีความพึงพอใจระดับมาก3)เกษตรกรคิดว่า
การทดสอบการใส่ปุ๋ยตามแผนงานวิจัยสามารถเพ่ิมผลผลิตให้แปลงเกษตรกรได้ มีความพึงพอใจระดับ
มาก 4) เกษตรกรคิดว่าการทดสอบการใส่ปุ๋ยตามแผนงานวิจัย สามารถน าไปปฏิบัติในแปลงได้มีความ
พึงพอใจระดับมากที่สุด5) เกษตรกรคิดว่างานวิจัยเรื่องการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมนี้มี
ประโยชน์ต่อตัวเกษตรกรมีความพึงพอใจระดับมาก 

 
สรุปผลการเสวนา 
     เกษตรกรได้แสดงความคิดเห็นว่า มีความจ าเป็นที่จะต้องน าหลักการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิตสับปะรดในการใช้ปุ๋ยของกรมวิชาการเกษตรไปใช้เพราะว่าหลังจากที่ได้มีการทดสอบแล้วพบ
กว่า การเจริญเติบโตของต้นสับปะรดขนาดของทรงต้นใหญ่ขึ้น แข็งแรง และผลสับปะรดตรงตาม
ความต้องการของตลาด ให้ผลผลิตเร็ว น้ าหนักผลผลิตมีน้ าหนักที่เพ่ิมขึ้น ผลผลิตต่อไร่เพ่ิมขึ้น เนื้อ
สวย แต่จะมีรสเปรี้ยวไม่ค่อยหวานเท่าที่ควรซึ่งพบในบางแปลงที่ท าการเพาะปลูก ด้านคุณภาพ
ผลผลิตนั้นคุณภาพเนื้อดีขึ้น ฉ่ า สีสวยขึ้น น่ารับประทาน ยังมีข้อคิดเห็นในการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียม จะ
ท าให้สับปะรดมีรสหวานขึ้น แสดงถึงความพึงพอใจต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดโดยการ
ใช้ปุ๋ยตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร จากการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจึงได้ค าแนะน าที่
เหมาะสมในสับปะรดในพ้ืนที่ ต.บ้านเสี้ยว อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ คือ อัตรา 35-17-50 กิโลกรัม N-
P2O5-K2O ต่อไร่ใส่ปุ๋ยครั้งแรก ใช้ปุ๋ยสูตร 21-0-0 อัตรา 54 กิโลกรัมต่อไร่ ใช้ปุ๋ยสูตร 18-46-0 
อัตรา 37 กิโลกรัมต่อไร่ ใช้ปุ๋ยสูตร 0-0-60 อัตรา 34 กิโลกรัมต่อไร่ ครั้งที่ สอง ใช้ปุ๋ยสูตร 21-0-0 
อัตรา 40 กิโลกรัมต่อไร่ ใช้ปุ๋ยสูตร 0-0-60 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ ครั้งที่ สาม ใช้ปุ๋ยสูตร 21-0-0 
อัตรา 40 กิโลกรัมต่อไร่ ใช้ปุ๋ยสูตร 0-0-60 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งเป็นการใส่ในแปลงที่ท าการ
ปลูกเป็นรุ่นแรกนั้นเกษตรกรต้นแบบมีความพึงพอใจและมีเกษตรกรข้างเคียงมีความสนใจการใช้
อัตราปุ๋ยที่แนะน า และมีความคิดเห็นกับเกษตรกรต้นแบบ คือ นายแดง บุญพันธ์ ได้ท าการทดลองใส่
ในแปลงที่จะให้ผลผลิตในรุ่นที่สองนั้นมีความคิดเห็นว่า ในการใช้ปุ๋ยสูตร 0-0-60 นั้น ควรมีการลดลง 
โดยในการใส่ครั้งที่ สอง และ สาม ควรใส่ในอัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ เพราะจะท าให้ต้นสับปะรดมี
คุณภาพเนื้อท่ีฉ่ า พอดีและเหมาะสมกับเวลาที่เก็บเกี่ยวของเกษตรกร 
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9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

            การทดสอบการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดโดยการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม

ในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ วิธีทดสอบ มีน้ าหนักผลเฉลี่ย เท่ากับ 1,490 กรัม มากกว่า วิธีเกษตรกร ที่มี

น้ าหนักผลเฉลี่ย เท่ากับ 1,346 กรัม  และการเจริญเติบโตของต้นสับปะรด พบว่า วิธีทดสอบ มีความ

สูงต้น ความกว้างใบ และ เส้นผ่านศูนย์กลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 91.5 5.40 และ 128 เซนติเมตร 

ตามล าดับ มีค่ามากกว่า วิธีเกษตรกร 

วิธีทดสอบ มีรายได้จากผลผลิตเฉลี่ยและมีรายได้สุทธิเฉลี่ยเท่ากับ 36,480  และ 20,883 
บาทต่อไร่ ตามล าดับ มากกว่าวิธีเกษตรกร แต่มีการใช้ต้นทุนเฉลี่ยต่อไร่ที่สูงกว่าวิธีเกษตรกรจึงส่งผล
ให้ค่า BCR น้อยกว่า วิธีเกษตรกร 

จาการเสวนาเกษตรกรเข้ารับร่วม จ านวน 20 ราย การประเมินความคิดเห็นของเกษตรกร 
ในหัวข้อการทดสอบสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ หัวข้อการใส่ปุ๋ยตามแผนงานวิจัยสามารถเพ่ิม
ผลผลิตให้แปลงเกษตรกร หัวข้อการทดสอบนี้สามารถน าไปปฏิบัติในแปลงและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
เกษตรกร พบว่า มีความพึงพอใจระดับมากจนถึงระดับมากที่สุด 

 
 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

 จากการท าแปลงทดสอบและแปลงต้นแบบ รวมถึงการเสวนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ร่วมกัน ตลอดระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 3 ปีต่อเนื่องในพ้ืนที่ ต.ห้วยมุ่น จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งจากเดิม 
การใช้ปุ๋ยในพ้ืนที่ห่างไกลและติดชายแดนนั้นถูกชักชวนให้ใช้ตามพ่อค้าที่น ามาเสนอขายเป็นส่วนมาก 
ซึ่งเกษตรกรที่ซื้อปุ๋ยมาใช้นั้นเกษตรกรไม่รู้จักสูตรปุ๋ยและหน้าที่ของธาตุอาหารพืช ในการด าเนินงาน
ครั้งนี้มีการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรจึงท าให้เกษตรกรที่มี
ความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องเพ่ิมขึ้น ลักษณะต้นสับปะรดที่สมบูรณ์ ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพและ
ท าให้เกษตรกรยอมรับเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตรและยังสามารถน า
ความรู้เรื่องปุ๋ยไปปรับใช้ในระดับชุมชนได ้
 

11. ค าขอบคุณ  

   การด าเนินงานวิจัยในครั้งนี้ คณะผู้วิจัย ขอขอบคุณเกษตรกร ต.ห้วยมุ่น  อ.น้ าปาด จ.

อุตรดิตถ์ ที่ร่วมจัดท าแปลงทดสอบและร่วมแบ่งปันข้อมูลที่มีประโยชน์ให้กับคณะผู้วิจัย  ที่อ านวยความ

สะดวกและช่วยในการด าเนินงานต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วง 
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