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รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด  
 

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

1. แผนงานวิจัย     
 
2. โครงการวิจัย     วิจัยและพัฒนาการผลิตเผือก 

กิจกรรม     การวิจัยเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเผือก 
 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)   การจัดการปุ๋ยที่เหมาะสมในการผลิตเผือกให้มีคุณภาพ     
ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ)    

 
4. คณะผู้ด าเนินงาน   

หัวหน้าการทดลอง    ทวีป หลวงแก้ว 1/       
ผู้ร่วมงาน     นายวราพงษ์  ภิระบรรณ์ 1/   

  ณรงค์  แดงเปี่ยม 1/   
  เสงี่ยม แจ่มจ ารูญ 1/ 
 

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

5. บทคัดย่อ 
การผลิตเผือกให้มีคุณภาพ ปุ๋ยเคมีเป็นปัจจัยที่ส าคัญในกระบวนการผลิตเผือก การจัดการธาตุอาหารพืช

ให้เหมาะสมจะท าให้เกษตรกร สามารถลดต้นทุนการผลิตในส่วนของการใส่ปุ๋ยเคมีลงได้ รวมทั้งน าไปวางแผนการ
ใช้ปุ๋ยเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงได้ท าการทดสอบการจัดการปุ๋ยที่เหมาะสมในการผลิตเผือกให้มีคุณภาพ 

วิธีการทดลองประกอบด้วย 1) วิธีเกษตรกร และ 2) การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ผลการวิเคราะห์ดินก่อนการ
ทดสอบปุ๋ยพบว่า ดินมีค่า pH เป็นกรดเล็กน้อย (6.4) ปริมาณอินทรียวัตถุค่อนข้างสูง (2.59 %) ปริมาณฟอส- 
ฟอรัสสูง (25.46 มก./กก.) โพแทสเซียมต่ า (56.64 มก./กก.) ปริมาณไนโตรเจนต่ า (0.12 % total N) จากผลการ
ทดลองพบว่า ต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีในวิธีเกษตรกรมีต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีเฉลี่ย 5,840 บาทต่อไร่ และวิธีการใส่ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดินมีต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีเฉลี่ย 875 บาทต่อไร่ ทางด้านรายได้ผลตอบแทนพบว่า วิธีการใส่ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดินให้ผลตอบแทนมีรายได้มากที่สุด 61,525 บาทต่อไร่ และวิธีที่เกษตรกรที่ให้ผลตอบแทนมีรายได้ 
56,160 บาทต่อไร่ การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินท าให้มีรายได้เพ่ิมข้ึนมากกว่าวิธี 5,365 บาทต่อไร่  
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1/  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 
6. ค าน า 

เผือกเป็นพืชเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นที่ส าคัญ คนไทยนิยมบริโภคเผือกเพราะมีกลิ่นหอม และรสชาติดี  หัว
เผือกจะมีส่วนประกอบเป็นพวกแป้ง และแร่ธาตุต่างๆ ส่วนใบประกอบไปด้วยโปรตีน และแร่ธาตุ ซึ่งใบเผือก
สามารถน าไปใช้เป็นอาหารสัตว์ได้ด้วย มีเผือกบางประเภทที่ใช้ใบส าหรับบริโภคซึ่งหัวจะมีขนาดเล็กไม่เหมาะต่อ
การบริโภค (มาลินีและคณะ, 2537) เผือกเป็นพืชเก่าแก่ที่มนุษย์อยู่ในเขตร้อนรู้จัก และน ามาเพาะปลูก แหล่ง 
ก าเนิดของเผือก คือ อินเดียโดยเพาะปลูกกันมาตั้งแต่ราว 9,000 ปีมาแล้ว และจากอินเดีย เผือกแพร่กระจาย
ออกไปทางตะวันออกสู่จีน  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  หมู่เกาะต่างๆ ในแปซิฟิก และทางตะวันตกสู่ทวีปแอฟริกา  
ประชาชนชาวเกาะต่างๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิกโดยเฉพาะชาวโพลินิเซีย ซึ่งเป็นชาวพ้ืนเมืองของเกาะฮาวายเป็น
พวกที่บริโภคเผือกมากท่ีสุดในโลก โดยจะบริโภคเผือกเป็นอาหารหลักแทนข้าว (ทวีทอง, 2545) ปัจจุบันเผือกเป็น
พืชหัวเศรษฐกิจที่มีศักยภาพในการส่งออก  โดยส่งออกทั้งในรูปหัวเผือก  ก้านเผือก และใบเผือก ในปี 2543 
ประเทศไทยส่งออกหัวเผือกประมาณ 1,093 ตัน มูลค่ากว่า 14.8 ล้านบาท ตลาดต่างประเทศที่ส าคัญมี ญี่ปุ่น 
ฮ่องกง ออสเตรเลีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และเนเธอร์แลนด์ (นิรนาม, 2549)  ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกเผือกประมาณ 
11,932 ไร่  ผลผลิตประมาณ 23,054,055 กิโลกรัม  ผลผลิตเฉลี่ย 2,837 กิโลกรัมต่อไร่  แหล่งปลูกเผือกที่ส าคัญ
ในประเทศไทยได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่  อยุธยา อุบลราชธานี แม่ฮ่องสอน ก าแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร สุโ ขทัย 
เพชรบูรณ์ นครราชสีมา สระบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี และตรัง (กรมส่งเสริมการเกษตร , 
2556) จากข้อมูลปริมาณมูลค่าการส่งออกและการใช้ประโยชน์ของเผือกภายในประเทศ ทั้งการบริโภคเป็นอาหาร
โดยตรงและอุตสาหกรรมแปรรูปแห้ง เผือกเป็นพืชหัวที่มีศักยภาพในการผลิตเป็นการค้าสูงมากพืชหนึ่ง  

 
สารอาหารที่มีในหัวและใบเผือก (per 100 g edible portion) 
หัว มี พลังงาน 393 กิโลแคลอรี, ความชื้น 75.4 เปอร์เซ็นต์, โปรตีน 2.20 กรัม, ไขมัน 0.40 กรัม, เส้นใย

อาหาร 0.80 กรัม, คาร์โบไฮเดรทและใยอาหารรวม 21 กรัม, เถ้า 1 กรัม, แคลเซียม 34 มิลลิกรัม,ฟอสฟอรัส 62 

มิลลิกรัม, เหล็ก 1.20 มิลลิกรัม, โพแทสเซียม 448 มิลลิกรัม, โซเดียม 10 มิลลิกรัม, แคโรทีน-β 35 ไมโครกรัม, 
ไทอามีน 0.12 มิลลิกรัม, ไรโบฟลาวิน 0.04 มิลลิกรัม, ไนอาซีน 1 มิลลิกรัม, กรดแอสคอร์บิก 8 มิลลิกรัม 

ใบ มี พลังงาน 255 กิโลแคลอรี, ความชื้น 81.4 เปอร์เซ็นต์, โปรตีน 4 กรัม, คาร์โบไฮเดรทและใยอาหาร
รวม 11.9 กรัม, แคลเซียม 162 มิลลิกรัม, ฟอสฟอรัส 69 มิลลิกรัม, เหล็ก 1 มิลลิกรัม, โพแทสเซียม 963 
มิลลิกรัม, ไทอามีน 0.13 มิลลิกรัม, ไรโบฟลาวิน 0.34 มิลลิกรัม, ไนอาซีน 1.50 มิลลิกรัม, กรดแอสคอร์บิก 63 
มิลลิกรัม, กรดโฟลิก 163 ไมโครกรัม 
(Food and Agriculture Organization, 1990)   

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwjOj635k5nSAhXBuY8KHQQYCqQQFggwMAQ&url=https%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%259A%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259F%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599&usg=AFQjCNHISYWbc4xB_4iXVlSd5lXSRTB15w&sig2=qYis9VOsr5XZGKvt4on81Q&bvm=bv.147448319,d.c2I
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwjOj635k5nSAhXBuY8KHQQYCqQQFggwMAQ&url=https%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%259A%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259F%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599&usg=AFQjCNHISYWbc4xB_4iXVlSd5lXSRTB15w&sig2=qYis9VOsr5XZGKvt4on81Q&bvm=bv.147448319,d.c2I
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ดินเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างยิ่งในการผลิตพืช เพราะเป็นแหล่งให้ธาตุอาหารที่จ าเป็น แต่เนื่องจากการท า

การท าการเกษตรที่ไม่ถูกต้อง  การใช้ปุ๋ยเคมีซึ่งอาจมีปัญหาท าให้สมดุลของธาตุอาหารในดินสูญเสียไป หรืออาจ
ท าให้คุณสมบัติของดินเปลี่ยนไปไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืช จึงท าให้พืชไม่ตอบสนองต่อปุ๋ยที่ได้รับ  กรมวิชาการ
เกษตร (2548) รายงานว่าการวิเคราะห์ดินเป็นหัวใจส าคัญในการใช้ปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตพืช ค่าวิเคราะห์ดินสามารถ
บอกได้ว่าในดินมีธาตุอาหารพืชในรูปที่เป็นประโยชน์  และมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของพืชหรือไม่ การ
วิเคราะห์ดินเป็นเครื่องมือในการใช้ปุ๋ยให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับความต้องการของพืช และให้ผลตอบแทน
คุ้มค่าทางเศรษฐกิจในการผลิตพืช  การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินสามารถแก้ไขปัญหาค าแนะน าที่ให้ใช้ปุ๋ยสูตร
ตายตัว ที่อาจท าให้เกิดปัญหาการขาดสมดุลของธาตุอาหารพืชในดิน มักจะมีปัญหาเรื่องของการสะสมของธาตุ
อาหารบางธาตุมากเกิน  ท าให้พืชดูดธาตุอาหารอ่ืนได้ลดลง ท าให้ความเป็นประโยชน์ของธาตุทั้งสองลดลง ใน
ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยส าหรับพืชเศรษฐกิจของประเทศเป็นค าแนะน าการใช้ปุ๋ยกว้างๆ ไม่ได้ค านึงถึงชนิดของดิน 
ปริมาณธาตุอาหารพืชในดินขณะนั้น ท าให้การใช้ปุ๋ยจึงไม่ตรงกับความต้องการของพืช ดังนั้นการใช้ปุ๋ยถูกชนิด ถูก
ปริมาณ ถูกเวลา และถูกวิธีจะช่วยให้ผลผลิตเพ่ิมข้ึน และลดต้นทุนการผลิตลงได้ (ทัศนีย์, 2556) จากการสอบถาม
เกษตรกรที่ปลูกเผือกในเขตจังหวัดพิจิตรพบว่า ต้นทุนการผลิตเผือกในพ้ืนที่ 1 ไร่ประมาณ 35,500 บาท โดย
แบ่งเป็นต้นทุนในส่วนของปุ๋ย (ปุ๋ยเคมี+ปุ๋ยคอก) 20 เปอร์เซ็นต์ ประมาณ 7,000 บาท (นางสชรภรณ์ บุญโต, การ
สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 15 กันยายน 2557) 

 
7. วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์ 
1. ต้นเผือกหอม 

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

 6. อุปกรณ์ส าหรับบันทึกข้อมูล 
วิธีการ 

1. แบบและวิธีการทดลอง 
   ไม่วางแผนการทดลอง 

               ด าเนินการทดสอบแปลงใหญ่ ประกอบด้วย 
วิธีการทดลองประกอบด้วย 
1)  การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน   
2) วิธีเกษตรกร   

2. การปลูกและดูแลรักษา 
                      1)  การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน (กรมวิชาการเกษตร, 2548)   
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                        - ใส่ครั้งที่ 1 รองก้นหลุมใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0+18-46-0+0-0-60 
                        - ใส่ครั้งที่ 2 หลังปลูก 30 วันใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 
                    2) วิธีเกษตรกร   
                        - เผือกอายุ 1 เดือนใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-8 อัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่ 
                        - เผือกอายุ 2 เดือนใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  อัตรา 100  กิโลกรัมต่อไร่ 
                        - เผือกอายุ 3 เดือนใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21  อัตรา 100  กิโลกรัมต่อไร่ 
                    3) การป้องกันก าจัดโรคและแมลงตามค าแนะน าของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 
(2555) 

3. การบันทึกข้อมูล 
         1. ข้อมูลด้านการเจริญเติบโต ความสูง จ านวนหน่อ ความถี่ของหน่อ เส้นรอบวงโคนต้น  

           2. ข้อมูลด้านผลผลิต ขนาดของหัว   
           3. คุณภาพการบริโภคทดสอบคุณภาพพ้ืนฐานโดยการนึ่ง สังเกตเส้นใย รสชาติ และความหนา 

แน่นของเนื้อ   
           4. ข้อมูลด้านโรคและแมลงที่ระบาด   
            5. ข้อมูลวิเคราะห์ดินก่อนปลูกและหลังการเก็บเกี่ยว  ค านวณร้อยละของความเข้มข้นของ

ปริมาณไนโตรเจนในดินโดยใช้สูตร % N =   OM (%) x 0.05 (นิรนาม, 2560) 
           6. ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา   
           7. ข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์  
            8. ข้อมูลการเปรียบเทียบต้นทุนการผลิต 

เวลาและสถานที่  
- เริ่มต้น ตุลาคมปี 2558 สิ้นสุด กันยายนปี 2559 
- ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร 
 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
การจัดการปุ๋ยที่เหมาะสมในการผลิตเผือกให้มีคุณภาพ ด าเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

พิจิตร จ านวน 1 แปลง ตั้งแต่ปี 2559  จากการจัดการปุ๋ยที่เหมาะสมในการผลิตเผือกให้มีคุณภาพทั้ง 2 วิธีการคือ 
วิธีการใส่ปุ๋ยของเกษตรกร และวิธีการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน มีผลการทดลองดังนี้ 

จากการศึกษาการจัดการปุ๋ยที่เหมาะสมในการผลิตเผือกให้มีคุณภาพพบว่า การวิเคราะห์ดินในแปลง
เกษตรกรก่อนการทดสอบปุ๋ยในปี 2559 พบค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของดินเป็นกรดเล็กน้อย (Slightly Acid) 
6.4 มีปริมาณอินทรียวัตถุ (Organic matter: OM) ค่อนข้างสูง 2.59 % (Land Classifica-tion Division and 
FAO Project Staff, 1973) ปริมาณ ฟอสฟอรัส  (P) อยู่ ในระดับที่ สู ง  25.46 มิลลิกรัมต่อกิ โลกรัม  (Land 
Classification Division and FAO Project Staff, 1973)  ปริมาณโพแทสเซียม (K) อยู่ ในระดับต่ า 56.64 
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มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (Land Classification Division and FAO Project Staff, 1973)  และปริมาณไนโตรเจน (N) 
อยู่ในระดับต่ า 0.12 % (% total N) โดย % total N ได้จาก 2.59 (OM %) x 0.05 = 0.12 (ตารางท่ี 1)  

หลังจากท าการทดสอบปุ๋ย ได้ท าการวิเคราะห์ดินหลังจากเก็บเกี่ ยวผลผลิตเผือกแล้วพบว่า จากการ
วิเคราะห์ดินมีผลดังนี้ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของดินเป็นกลาง (neutral) มีค่าใกล้เคียงกับก่อนการทดสอบ
ปุ๋ยคือ 6.8 ส าหรับปริมาณอินทรียวัตถุพบว่า มีปริมาณลดลงอยู่ในระดับต่ า 0.87 % ปริมาณอินทรียวัตถุลดลง 
เนื่องจากเกษตรกรไม่ได้ใส่ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก ด้านปริมาณฟอสฟอรัสพบว่า ปริมาณฟอสฟอรัสอยู่ในระดับ
ค่อนข้างต่ าคือ 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งลดลงต่ ากว่าค่าวิเคราะห์ดินก่อนการทดสอบปุ๋ยคือ  ลดลง 15.46 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ส่วนปริมาณโพแทสเซียมพบว่า อยู่ในระดับต่ าเช่นกัน 38.56 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งลดลง
ต่ ากว่าค่าวิเคราะห์ดินก่อนการทดสอบปุ๋ยคือลดลง 18.08 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ส าหรับปริมาณไนโตรเจนพบว่า 
อยู่ในระดับต่ ามาก 0.04 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ลดลงต่ ากว่าค่าวิเคราะห์ดินก่อนการทดสอบปุ๋ยคือลดลง 0.08 % 
(% total N) โดย % total N ได้จาก 0.87 (OM %) x 0.05 = 0.04 (ตารางที่ 1) การที่ปริมาณไนโตรเจนลดลง
อยู่ในระดับที่ต่ ากว่าเกณฑ์ เนื่องจากไนโตรเจนเป็นธาตุที่ เปลี่ยนรูปและสูญเสียไปจากดินได้ง่าย โดยทั่วไปเมื่อใส่
ปุ๋ยไนโตรเจนลงในดิน พืชสามารถน าไปใช้ในปริมาณร้อยละ 50-60 ส่วนที่เหลือถูกยึดไว้ในดิน หรือเปลี่ยนเป็นรูป
ที่พืชใช้ประโยชน์ไม่ได้ หรือสูญหายไปโดยการถูกชะล้าง ละลาย หรือสูญหายไปในอากาศ (ยงยุทธและคณะ , 
2551)  และจากการวิเคราะห์ดินตั้งแต่ก่อนการทดสอบปุ๋ย และหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต เผือก จะเห็นได้ว่าทั้งธาตุ
ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมมีปริมาณลดลงอย่างมาก ปัทมา (มปป.) ยังรายงานว่าการตรึงโพแทสเซียมในดินเป็น
กระบวนการเปลี่ยนรูปของโพแทสเซียมที่พืชใช้ประโยชน์ได้ทันทีไปอยู่ในรูปที่พืชใช้ประโยชน์ไม่ได้โดยตรง ซึ่ง
โพแทสเซียมส่วนที่ถูกตรึงอยู่นี้จะอยู่ในสภาพไอออนที่ถูกดูดยึดเอาไว้ด้วยแรงจ านวนมากของแร่ดินเหนียว 

 
 
 
 

ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์ดินก่อนและหลังการทดสอบปุ๋ย การจัดการปุ๋ยที่เหมาะสมในการผลิตเผือกให้มี
คุณภาพ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ปี 2559 

การวิเคราะห์ดิน pH1/  OM 
(%)2/ 

P  
  (ppm)3/ 

K 
(ppm)4/ 

N  
(% total N)5/ 

ก่อนการทดสอบปุ๋ย 6.4 2.59 25.46 56.64 0.12 
หลังการทดสอบปุ๋ย 6.8 0.87 10.0 38.56 0.04 

หมายเหตุ    1/ค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน (Positive potential of the hydrogen ions) 2/อินทรียวัตถุ 
(Organic matter) 3/ธาตุฟอสฟอรัส (Phosphorus) 4/ธาตุโพแทสเซียม (Potassium) 5/ธาตุ
ไนโตรเจน (Nitrogen)  

 



6 

ท าการค านวณหาปริมาณการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินตามค าแนะน าการใช้ปุ๋ยกับพืชเศรษฐกิจของกรม
วิชาการเกษตร (2548) พบว่า ต้องใส่ปุ๋ยไนโตรเจนอัตรา 16 กิโลกรัมต่อไร่ ปุ๋ยฟอสฟอรัสอัตรา 6 กิโลกรัมต่อไร่ 
และปุ๋ยโพแทสเซียมอัตรา 24 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางที่ 2) โดยการใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยไนโตรเจนอัตรา 
8 กิโลกรัมต่อไร่ ปุ๋ยฟอสฟอรัสอัตรา 6 กิโลกรัมต่อไร่ และปุ๋ยโพแทสเซียมอัตรา 24 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 
หลังปลูก 30 วันใส่ปุ๋ยไนโตรเจนอัตรา 8 กิโลกรัมต่อไร่พร้อมกับพรวนดินพูนโคนต้นเผือก 

 
ตารางท่ี 2 ปริมาณการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การจัดการปุ๋ยที่เหมาะสมในการผลิตเผือกให้มีคุณภาพ ที่ศูนย์วิจัย

และพัฒนาการเกษตรพิจิตร ปี 2559 
ผลการวิเคราะห์ดิน อัตราปุ๋ยที่ใส่ 

อินทรียวัตถุ (OM %) = 2.56 % - ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนอัตรา 16 กิโลกรัมต่อไร่ 

ฟอสฟอรัส (ppm) = 25.46 ppm - ใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสอัตรา 6 กิโลกรัมต่อไร่ 

โพแทสเซียม (ppm) = 56.64 ppm - ใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมอัตรา 24 กิโลกรัมต่อไร่ 

 
การเจริญเติบโตและผลผลิต จากกรรมวิธีการทดสอบปุ๋ยทั้ง 2 กรรมวิธีคือ วิธีที่เกษตรกรปฏิบัติแบบ

ดั้งเดิม และวิธีการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินพบว่า การเจริญเติบโตด้านความสูง เส้นรอบวงโคนต้น จ านวนหน่อ 
ความถ่ีของหน่อ และผลผลิตใกล้เคียงกันทั้ง 2 กรรมวิธี โดยการใส่ปุ๋ยตามวิธีที่เกษตรกรปฏิบัติแบบดั้งเดิมมีความ
สูงต้น เส้นรอบวงโคนต้น จ านวนหน่อ และความถ่ีของหน่อที ่123, 24, 4.5 และ 15 เซนติเมตรตามล าดับ ขณะที่
ผลผลิตพบว่า วิธีที่เกษตรกรปฏิบัติแบบดั้งเดิมให้ผลผลิตต่อไร่ที่ 3,100 กิโลกรัม ส าหรับวิธีการใส่ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดิน มีความสูงต้น เส้นรอบวงโคนต้น จ านวนหน่อ และความถี่ของหน่อที่ 119, 28.7, 3.20 และ 14 
เซนติเมตรตามล าดับ (ตารางท่ี 3)  

 
ตารางที่ 3  ความสูง เส้นรอบวงโคนต้น จ านวนหน่อ และความถี่ของหน่อ การจัดการปุ๋ยที่เหมาะสมในการผลิต

เผือกให้มีคุณภาพ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ปี 2559 

ในขณะที่ผลผลิตพบว่า วิธีการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินให้ผลผลิตต่อไร่ที่ 3,120 กิโลกรัม ทางด้านความ
นิยมของผู้บริโภคพบว่า ทุกกรรมวิธีการใส่ปุ๋ยท าให้เผือกมีคุณภาพการบริโภคดีที่ 4 คะแนน (ตารางท่ี 4) 
 
ตารางที่ 4  ผลผลิตและความนิยมของผู้บริโภค การจัดการปุ๋ยที่เหมาะสมในการผลิตเผือกให้มีคุณภาพ  ที่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ปี 2559 

กรรมวิธ ี ความสูง 
(ซม.) 

เส้นรอบวง 
โคนต้น (ซม.) 

จ านวนหน่อ 
(หน่อ) 

ความถี่ของหน่อ 
(ซม.) 

วิธีเกษตรกร 123 24 4.5 15 
วิธีการใส่ปุ๋ย 

ตามค่าวิเคราะห์ดิน 
 

119 
 

28.7 
 

3.2 
 

14 
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หมายเหตุ  1/ระดับการให้คะแนนความนิยมของผู้บริโภค (ความหอม หวาน ความหนาแน่นของเนื้อ) แบ่งได้ 6 
ระดับ ได้แก่ 1) บริโภคไม่ได้  2) คุณภาพการบริโภคไม่ดี  3) คุณภาพการบริโภคพอใช้ได้  4) 
คุณภาพการบริโภคดี  5) คุณภาพการบริโภคดีมาก  6) คุณภาพการบริโภคดีท่ีสุด 

 
ด้านเศรษฐศาสตร์พบว่า จากกรรมวิธีการทดสอบปุ๋ยทั้ง 2 กรรมวิธีคือ วิธีที่เกษตรกรปฏิบัติแบบดั้งเดิม 

และวิธีการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินพบ ต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีของวิธีเกษตรกรมีต้นทุนค่าปุ๋ยเคมี 5,840 บาทต่อไร่ และ
วิธีการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินมีต้นทุนค่าปุ๋ยเคมี 875 บาทต่อไร่ ทางด้านผลตอบแทนพบว่า กรรมวิธีการใส่ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดินให้ผลตอบแทนรายได้หลังหักจากต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีแล้วมีรายได้มากที่สุด 61,525 บาทต่อไร่ 
(คิดจากราคาเผือกเฉลี่ยที่ 20 บาทต่อกิโลกรัม) และวิธีที่เกษตรกรที่ให้ผลตอบแทนรายได้หลังหักจากต้นทุนค่า
ปุ๋ยเคมีแล้วมีรายได้ 56,160 บาทต่อไร่ (คิดจากราคาเผือกเฉลี่ยที่ 20 บาทต่อกิโลกรัม) (ตารางที่ 4) จะเห็นได้ว่า
วิธีการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินให้ผลตอบแทนรายได้สุทธิหักจากต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีแล้วมีรายได้เพ่ิมขึ้นมากกว่า 
วิธีการใส่ปุ๋ยของเกษตรกร 5,365 บาทต่อไร่ 
 
ตารางที่ 4  ข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์  ต้นทุนค่าปุ๋ย รายได้ และผลผลิต ในการจัดการปุ๋ยที่เหมาะสมในการ

ผลิตเผือกให้มีคุณภาพ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ปี 2559 
 
 

 
 
 
 
 

 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

ผลการจัดการปุ๋ยที่เหมาะสมในการผลิตเผือกให้มีคุณภาพ จากกรรมวิธีการทดสอบปุ๋ยทั้ง 2 กรรมวิธีคือ 
วิธีการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และวิธีที่เกษตรกรปฏิบัติแบบดั้งเดิม ท าให้ได้เทคโนโลยีการจัดการปุ๋ยที่เหมาะสม
คือ วิธีการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน สามารถลดต้นทุนการผลิตในส่วนของการจัดการปุ๋ยในการผลิต เผือกลงได้  
สามารถเพ่ิมรายได้สูงกว่าวิธีของเกษตรกร 5,365 บาทต่อไร่ 

กรรมวิธ ี ผลผลิตต่อไร่ 
(กก.) 

ความนิยมของผู้บริโภค 
 (คะแนน) 1/ 

วิธีเกษตรกร 3,100 4 
วิธีการใส่ปุ๋ย 

ตามค่าวิเคราะห์ดิน 
 

3,120 
 
4 

กรรมวิธ ี ต้นทุนปุ๋ยเคม ี
(บาทต่อไร่) 

รายได้ 
(บาทต่อไร่) 

วิธีเกษตรกร 
วิธีการใส่ปุ๋ย 

ตามค่าวิเคราะห์ดิน 

 
 

5,840 
 

875 
 

56,160  
 

61,525 
 

รายได้เพ่ิมขึ้น (บาท) 
เปรียบเทียบกับวิธีเกษตรกร 

 

- 
 

5,365 
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10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
การจัดการปุ๋ยที่เหมาะสมในการผลิตเผือกให้มีคุณภาพ โดยวิธีการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน สามารถ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรในเขตจังหวัดพิจิตร และเกษตรกรทั่วไปที่สนใจ สามารถลดต้นทุนการผลิตในส่วน
ของการจัดการปุ๋ยลงได้ และเกษตรกรสามารถเพ่ิมรายได้ให้สูงขึ้นได้   

 
11. เอกสารอ้างอิง 
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