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บทคัดย่อ
กำรทดสอบปุ๋ ยอินทรี ยค์ ุณภำพสู งในกำรปลูกพริ กที่จงั หวัดตรำด โดยสู ตรปุ๋ ยอินทรี ยค์ ุณภำพสู ง
100 กิโลกรัม จะประกอบด้วย กำกถัว่ เหลือง 42 กิโลกรัม หิ นฟอสเฟต 24 กิโลกรัม รำละเอียด 12 กิโลกรัม
กระดูกป่ น 8 กิโลกรัม มูลค้ำงคำว 8 กิโลกรัม และมูลสัตว์ 6 กิโลกรัม เมื่อเป็ นปุ๋ ยอินทรี ยค์ ุณภำพสู งจะมี
ปริ มำณธำตุอำหำรไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส และโพแทสเซี ยม เท่ำกับ 2.75, 6.75 และ 1.33 เปอร์ เซ็นต์
ตำมลำดับ ผลกำรทดลองปรำกฏว่ำกำรเจริ ญทำงด้ำนควำมสู งของต้นพริ ก วิธีกำรใส่ ปุ๋ยอินทรี ยค์ ุณภำพสู ง
ในปริ มำณครึ่ งหนึ่งของกำรใส่ ปุ๋ยเคมี วิธีกำรใส่ ปุ๋ยอินทรี ยค์ ุณภำพสู งปริ มำณเท่ำกับกำรใส่ ปุ๋ยเคมี วิธีกำร
แปลงควบคุม วิธีกำรใส่ ปุ๋ยเคมีอตั รำแนะนำ 100 กิโลกรัมต่อไร่ วิธีกำรใส่ ปุ๋ยอินทรี ยค์ ุณภำพสู งปริ มำณ
2.0 เท่ำของกำรใส่ ปุ๋ยเคมี วิธีกำรใส่ ปุ๋ยเคมีตำมค่ำวิเครำะห์ดิน วิธีกำรใส่ ปุ๋ยอินทรี ยค์ ุณภำพสู งปริ มำณ 1.5
เท่ำของกำรใส่ ปุ๋ยเคมี และวิธีกำรใส่ ปุ๋ยอินทรี ยค์ ุณภำพสู ง 3.0 เท่ำของกำรใส่ ปุ๋ยเคมี ทำให้ตน้ พริ กมีควำม
สู งเท่ำกับ 42.1, 40.8, 38.7, 37.0, 36.8, 35.6, 35.4 และ 34.9 เซนติเมตรตำมลำดับ สำหรับผลผลิตพบว่ำ
วิธีกำรใส่ ปุ๋ยเคมีตำมค่ำวิเครำะห์ดิน วิธีกำรใส่ ปุ๋ยอินทรี ยค์ ุณภำพสู งปริ มำณ 1.5 เท่ำของกำรใส่ ปุ๋ยเคมี
วิธีกำรใส่ ปุ๋ยอินทรี ยค์ ุณภำพสู งปริ มำณเท่ำกับใส่ ปุ๋ยเคมี วิธีกำรปุ๋ ยเคมีอตั รำแนะนำ วิธีกำรแปลงควบคุม
วิธีกำรใส่ ปุ๋ยอินทรี ยค์ ุณภำพสู งปริ มำณ 2.0 เท่ำของกำรใส่ ปุ๋ยเคมี วิธีกำรใส่ ปุ๋ยอินทรี ยค์ ุณภำพสู งปริ มำณ
เท่ำกับ 0.5 เท่ำของกำรใส่ ปุ๋ยเคมี และวิธีกำรใส่ อินทรี ยค์ ุณภำพสู ง 3.0 เท่ำของกำรใส่ ปุ๋ยเคมีให้ผลผลิตพริ ก
เท่ำกับ 59.9, 58.7, 58.1, 58.1, 55.7, 54.5, 53.2, 48.0 และ 42.7 กิโลกรัมต่อไร่ ตำมลำดับ
เนื่องจำกกำรใส่ ปุ๋ยล่ำช้ำกว่ำแผนที่กำหนดไว้ จึงทำให้กำรเจริ ญเติบโตและผลผลิตของพริ กไม่
เป็ นไปตำมที่ควรจะเป็ น ดังนั้นกำรที่พริ กขำดธำตุอำหำรในช่วงแรกของกำรเจริ ญเติบโตถึง 2 เดือน น่ำจะมี
อิทธิ พลเหนือกว่ำควำมแตกต่ำงของตำรับกำรทดลอง
หลักการและเหตุผล
ตำมที่รัฐบำลมีนโยบำยให้เกษตรอินทรี ยเ์ ป็ นวำระแห่งชำติ
ปรับเปลี่ยนระบบกำรผลิตที่พ่ ึงพำแต่กำรใช้ปุ๋ยเคมีและสำรเคมีอย่ำงเดียว

โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อให้มีกำร
มำเป็ นกำรพึ่งพำตนเองให้มำก
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ขึ้น โดยกำรผลิตปุ๋ ยอินทรี ยแ์ ละสำรชีวภำพเพื่อใช้เองในประเทศตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียงและคำนึงถึง
ควำมปลอดภัยของเกษตรกรและผูบ้ ริ โภค
กำรฟื้ นฟูนิเวศของดินและทรัพยำกรธรรมชำติรวมทั้งกำร
ประหยัดค่ำใช้จ่ำยที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ ดังนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเริ่ มดำเนินกำรรณรงค์
ส่ งเสริ มแนะนำให้เกษตรกรมีควำมรู ้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับกำรปรับปรุ งดินด้วยอินทรี ยวัตถุและ
สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำงจริ งจังเพื่อพัฒนำคุณภำพของดิน ลดปริ มำณกำรใช้ปุ๋ยเคมีและสำรเคมี
ทำงกำรเกษตร
เนื่ องจำกกำรใช้ปุ๋ยเคมีและสำรเคมีมกั ก่อให้เกิดผลเสี ยต่อสภำพดินและสภำพแวดล้อม
โดยรวมในระยะยำว ประกอบกับรำคำน้ ำมันตลำดโลกมีแนวโน้มสู งขึ้นตำมลำดับ ซึ่ งมีผลกระทบต่อรำคำ
ปุ๋ ยเคมีให้มีรำคำสู งขึ้น มีผลทำให้ตน้ ทุนกำรผลิตกำรเกษตรเพิ่มมำกขึ้นด้วย ดังนั้นกำรฟื้ นฟูและจัดตั้ง
โรงงำนปุ๋ ยอินทรี ยช์ ีวภำพชุมชน
ซึ่ งเป็ นกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญในเรื่ องของกำรใช้สำรอินทรี ยท์ ดแทน
สำรเคมีทำงกำรเกษตร
เพื่อให้กำรดำเนินงำนบรรลุเป้ ำหมำยในด้ำนกำรนำไปใช้ประโยชน์สำหรับกำร
ปรับปรุ งบำรุ งดินอย่ำงต่อเนื่ องเป็ นรู ปธรรม ดังนั้นจึงต้องมีกำรวิจยั และทดสอบอัตรำที่เหมำะสมของปุ๋ ย
อินทรี ยค์ ุณภำพสู งกับพริ ก ให้ได้ขอ้ มูลครบถ้วนทุกขั้นตอนก่อนนำไปถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกร
และผูส้ นใจ โดยเฉพำะในตำบลท่ำพริ กและท่ำกุ่ม เป็ นแหล่งปลูกพริ กพืชผักเศรษฐกิจอย่ำงหนึ่งของจังหวัด
ตรำด
วัตถุประสงค์
1. ศึกษำอัตรำที่เหมำะสมของสู ตรปุ๋ ยอินทรี ยค์ ุณภำพสู ง เพื่อเพิ่มผลผลิตพริ ก
2. เพือ่ ศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติบำงประกำรของดินหลังจำกใช้ปุ๋ยอินทรี ยค์ ุณภำพสู ง
3. เพือ่ ศึกษำผลตอบแทนทำงเศรษฐกิจ
การตรวจเอกสาร
พริ กเป็ นพืชที่มีกำรปลูกทัว่ ไปในทุกภูมิภำคของประเทศไทย
ส่ วนใหญ่ใช้ในกำรบริ โภคใน
ครัวเรื อน มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ เท่ำกับ 1,128 กิโลกรัม โดยมีจงั หวัดตรำดเป็ นหนึ่งในพื้นที่ปลูกที่สำคัญและ
เหมำะสมทำงธุ รกิจ โดยทัว่ ไปกำรปลูกพริ กจะมีกำรเพำะกล้ำจนกระทัง่ อำยุประมำณ 30 วัน ถึงย้ำยลงแปลง
ปลูก ระยะปลูก 80x80 เซนติเมตร ใสปุ๋ ยคอกรองพื้นอัตรำ 800-1,000 กิโลกรัมต่อไร่ และปุ๋ ยเคมีสูตร 1515-15 อัตรำ 50-100 กิโลกรัมต่อไร่ แบ่งใส่ ครั้งละ 25 กิโลกรัมต่อไร่ ช่วงเวลำทุก 15-30 วัน และมีกำรให้
น้ ำแบบพ่นฝอยทุก 3-5 วันต่อครั้ง
วัสดุอินทรี ยแ์ ละอนินทรี ยธ์ รรมชำติจะเป็ นแหล่งธำตุอำหำรพืช โดยแหล่งธำตุไนโตรเจน ได้แก่
มูลไก่ กระดูกป่ น สำหร่ ำยสี เขียวแกมน้ ำเงิน แหนแดง กำกถัว่ เหลือง ปลำป่ น ปุ๋ ยพืชสด เป็ นต้น แหล่งธำตุ
ฟอสฟอรัส ได้แก่ มูลค้ำงคำว หิ นฟอสเฟต มูลไก่ กระดูกป่ น เปลือกหอย เป็ นต้น แหล่งธำตุโพแทสเซียม
ได้แก่ หิ นโพแทส ขี้เถ้ำแกลบ เป็ นต้น โดยวัสดุแต่ละชนิดจะมีปริ มำณธำตุอำหำรแตกต่ำงกัน ธงชัย (2546)
มีขอ้ มูลปริ มำณธำตุในวัสดุอินทรี ย ์ กำกถัว่ เหลือง มีปริ มำณไนโตรเจน 7.04 เปอร์ เซ็นต์และฟอสฟอรัส
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0.20 เปอร์ เซ็นต์ ส่ วนรำละเอียดมีปริ มำณไนโตรเจน 1.92 เปอร์ เซ็นต์ และฟอสฟอรัส 0.47 เปอร์ เซ็นต์
สำหรับมูลค้ำงคำวมีไนโตรเจน 1.54 เปอร์ เซ็นต์ ฟอสฟอรัส 14.28 เปอร์เซ็นต์ และโพแทสเซียม 0.6
เปอร์เซ็นต์ มูลวัวมีปริ มำณไนโตรเจน 1.10 เปอร์ เซ็นต์ ฟอสฟอรัส 0.40 เปอร์ เซ็นต์ และโพแทสเซียม 1.6
เปอร์เซ็นต์
ระยะเวลาและสถานทีด่ าเนินการ
ระยะเวลาดาเนินการ เริ่ มต้นเดือน มกรำคม พ.ศ. 2550
สิ้ นสุ ดเดือน กันยำยน พ.ศ. 2551
สถานทีด่ าเนินการ
1. สถำนที่ต้ งั บ้ำนหนองปรื อ ตำบลท่ำกุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตรำด
พิกดั E 0236988 N 1360703
2. Site characterization สภำพพื้นที่ค่อนข้ำงรำบ เป็ นไร่ ร้ำง เคยมีกำรปลูกพืช
มำก่อน เนื้ อดินเป็ นดินร่ วนปนทรำย จำกกำรนำตัวอย่ำงดินไปหำค่ำวิเครำะห์ ปรำกฏผลว่ำดินเป็ นกรดจัด มี
ปริ มำณอินทรี ยวัตถุดิบในดินปำนกลำง ฟอสฟอรัสในดินสู ง ส่ วนโพแทสเซี ยมมีนอ้ ย (ภำคผนวกที่ 1)
ข้อมูลเริ่ มต้นของดิน ชุดดินสวี (Sawi series : Sw) จัดอยูใ่ น loamy
skeletal, mixed, semiactive, isohyperthermic typic Paleudults เกิดจำกกำรทับถมของตะกอนลำน้ ำ
เก่ำ บนลำนตะพักลำน้ ำต่ำ และบนลำนตะพักลำน้ ำระดับกลำง สภำพพื้นที่ที่พบมีลกั ษณะค่อนข้ำงรำบเรี ยบ
ถึงลูกคลื่นลอนลำด มีควำมลำดชัน 2-5 เปอร์ เซ็นต์ ชุ ดดินนี้เป็ นดินลึกปำนกลำง มีกำรระบำยน้ ำดี คำดว่ำ
ดินมีควำมสำมำรถให้น้ ำซึ มผ่ำนได้เร็ วในดินบน และปำนกลำงในดินล่ำงมีกำรไหลบ่ำของน้ ำบนผิวดินเร็ ว
ตำมปกติแล้วระดับน้ ำใต้ดินอยูล่ ึกกว่ำ 1 เมตร ตลอดปี
ดินบนลึกไม่เกิน 15 เซนติเมตร มีเนื้ อดินเป็ นดินร่ วนปนทรำย สี พ้นื เป็ นสี น้ ำตำล หรื อสี
เข้มมำกของสี น้ ำตำลปนเทำ ปฏิกิริยำดินเป็ นกรดจัดถึงกรดรุ นแรงมำก (pH 4.5-5.5) ดินบนตอนล่ำงมีเนื้อ
ดินเป็ นดินร่ วนปนทรำย สี พ้ืนเป็ นสี น้ ำตำลเข้มถึงสี น้ ำตำลแก่ ปฏิกิริยำดินเป็ นกรดปำนกำลำงถึงกรด
รุ นแรงมำก (pH 4.5-6.0) ดินล่ำงมีเนื้อดินเป็ นดินร่ วนเหนี ยวปนทรำย ปนกรวดมำก หรื อดินร่ วนเหนียวปน
กรวดมำก (ส่ วนมำกพบในส่ วนที่ลึกกว่ำ 50 ซม.) กรวดที่วำ่ นี้เป็ นพวกศิลำแลงที่ไม่จบั ตัวกันแน่น สี พ้นื
เป็ นสี น้ ำตำลแก่ หรื อสี เหลืองปนน้ ำตำล ปฏิกิริยำดินเป็ นกรดปำนกลำงถึงกรดรุ นแรงมำก (pH 4.5-6.0)
อุปกรณ์ และวิธีการ
อุปกรณ์
1.
2.
3.
4.

กล้ำพันธุ์พริ ก
ปุ๋ ยอินทรี ยค์ ุณภำพสู ง
ปุ๋ ยอินทรี ยน์ ้ ำ
ปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15, สู ตร 46-0-0 และสู ตร 0-0-46
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5. เครื่ องพ่นปุ๋ ยอินทรี ยน์ ้ ำแบบสะพำยหลัง
วิธีการ
แผนการทดลอง
วำงแผนกำรทดลองเป็ น Randomized Complete Block Design (R C B) มี 8 ตำรับกำรทดลอง
แต่ละตำรับมี 3 ซ้ ำดังนี้
ตำรับที่ 1 แปลงควบคุม
ตำรับที่ 2 ใส่ ปุ๋ยเคมีตำมอัตรำที่กรมวิชำกำรเกษตรแนะนำ
ตำรับที่ 3 ใส่ ปุ๋ยเคมีตำมค่ำวิเครำะห์ดิน
ตำรับที่ 4 ใส่ ปุ๋ยอินทรี ยค์ ุณภำพสู ง ปริ มำณ 0.5 ของอัตรำปุ๋ ยเคมีแนะนำ
ตำรับที่ 5 ใส่ ปุ๋ยอินทรี ยค์ ุณภำพสู ง ปริ มำณ 1.0 เท่ำอัตรำปุ๋ ยเคมีแนะนำ
ตำรับที่ 6 ใส่ ปุ๋ยอินทรี ยค์ ุณภำพสูู ง ปริ มำณ 1.5 เท่ำ ของอัตรำปุ๋ ยเคมีแนะนำ
ตำรับที่ 7 ใส่ ปุ๋ยอินทรี ยค์ ุณภำพสู ง ปริ มำณ 2 เท่ำของอัตรำปุ๋ ยเคมีแนะนำ
ตำรับที่ 8 ใส่ ปุ๋ยอินทรี ยค์ ุณภำพสู ง ปริ มำณ 3 เท่ำของอัตรำปุ๋ ยเคมีแนะนำ
แปลงควบคุม เป็ นวิธีกำรปลูกพริ กโดยไม่มีกำรใส่ ปุ๋ยเคมีและไม่มีกำรใส่ ปุ๋ยอินทรี ยค์ ุณภำพสู งแต่
อย่ำงใด
แปลงใส่ ปุ๋ยเคมีตำมอัตรำที่กรมวิชำกำรเกษตรแนะนำ เป็ นวิธีกำรปลูกพริ กที่ใส่ ปุ๋ยเคมี สู ตร 15-1515 อัตรำ 100 กิโลกรัมต่อไร่
แปลงใส่ ปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์ดิน ต้องกำรปริ มำณธำตุอำหำร N – P2 O5 – K2 O เท่ำกับ 12-0-16
กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่ งจะใส่ ปุ๋ยยูเรี ย สู ตร 46-0-0 อัตรำ 26 กิโลกรัมต่อไร่ และปุ๋ ยโพแทสเซี ยมคลอไรด์ สู ตร 00-60 อัตรำ 26.7 กิโลกรัม (ภำคผนวกที่ 1)
แปลงใส่ ปุ๋ยอินทรี ยค์ ุณภำพสู ง เป็ นวิธีกำรปลูกพริ กโดยใส่ ปุ๋ยอินทรี ยค์ ุณภำพสู งตำมตำรับกำร
ทดลองต่ำง ๆ ดังนี้ ปริ มำณครึ่ งหนึ่งของอัตรำปุ๋ ยเคมี ปริ มำณเท่ำกับอัตรำปุ๋ ยเคมี ปริ มำณเท่ำครึ่ งของอัตรำ
ปุ๋ ยเคมี ปริ มำณสองเท่ำของอัตรำปุ๋ ยเคมี และปริ มำณสำมเท่ำของอัตรำปุ๋ ยเคมีแนะนำ
การผลิตปุ๋ ยอินทรีย์คุณภาพสู ง
วัตถุดิบที่จะนำมำใช้ในกำรผลิตปุ๋ ยอินทรี ยค์ ุณภำพสู งที่ใช้ในกำรวิจยั (ภำคผนวกที่ 2) จำนวน 100
กิโลกรัม ประกอบด้วย
- กำกถัว่ เหลือง
42 กิโลกรัม ๆ ละ 17.71 บำท เป็ นเงิน 743.82 บำท
- หินฟอสเฟต
24 กิโลกรัม ๆ ละ 2.20 บำท เป็ นเงิน 52.80 บำท
- รำละเอียด
12 กิโลกรัม ๆ ละ 10.60 บำท เป็ นเงิน 127.20 บำท
- กระดูกป่ น
8 กิโลกรัม ๆ ละ 6.00 บำท เป็ นเงิน 48.00 บำท
- มูลค้ำงคำว
8 กิโลกรัม ๆ ละ 8.60 บำท เป็ นเงิน 68.80 บำท
- มูลวัว
6 กิโลกรัม ๆ ละ 1.50 บำท เป็ นเงิน 9.00 บำท
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เป็ นปุ๋ ยอินทรี ยค์ ุณภำพสู ง 100 กิโลกรัม ๆ ละ 10.50 บำท เป็ นเงิน 1,049.62 บำท
นำวัตถุดิบ แต่ละชนิดเกลี่ยเป็ นชั้น ๆ ก่อนผสมคลุกเคล้ำจะได้สม่ำเสมอทัว่ กันได้ง่ำย พร้อมกับใส่
สำรเร่ ง พด. 1 ที่เตรี ยมจำกน้ ำ 10 ลิตร ใส่ เชื้อสำรเร่ งจำนวน 1 ซอง คนไว้ 10 นำที สำหรับกำรปรับ
ควำมชื้นให้ได้ประมำณ 35 เปอร์ เซ็นต์ ใช้สำรเร่ ง พด.2 ที่เตรี ยมไว้ล่วงหน้ำ 3 วัน จำกกำรใช้เชื้อสำรเร่ งใน
สำรละลำยกำกน้ ำตำล ต่อน้ ำอัตรำส่ วน 1:10 รดในกองวัสดุ แล้วทำกำรตั้งกองให้เป็ นสี่ เหลี่ยมผืนผ้ำ ให้มี
ควำมสู งประมำณ 50 เซนติเมตร ใช้ผำ้ พลำสติกคลุมป้ องกันควำมชื้นระเหยออกไป หมักทิ้งไว้ 9 วัน
หลังจำกนั้นใส่ สำรเร่ ง พด.3 คลุกเคล้ำให้ทวั่ กองหมักไว้อีก 3 วัน จึงพร้อมที่ปุ๋ยอินทรี ยค์ ุณภำพสู งจะ
นำไปใช้ได้
เตรียมพันธุ์พริก
พันธุ์พริ กหอม ทำกำรเพำะเมล็ดพริ กในกะบะ หลังงอกทำกำรแยกลงถุง ดูแลรดน้ ำจนกระทัง่ อำยุ
กล้ำ 1 เดือน
เตรียมพืน้ ทีป่ ลูก
ทำกำรใส่ ปูนเพื่อยกระดับควำมเป็ นกรดของดิน ไถดะ พรวน และครำดย่อยดิน กระทัง่ มีขนำดเล็ก
เหมำะสมกับกำรปลูกพริ ก
กาหนดขนาดแปลง
ใช้สำยเทปวัดแปลงให้มีขนำดกว้ำง 4.5 เมตร ยำว 10.5 เมตร จำนวนทั้งหมด 24 แปลง พร้อมทั้งใช้
ไม้ปักหัวแปลงเป็ นขนำดของแต่ละแปลงย่อย (plot)
ปลูกพริก
ขุดหลุมปลูกขนำด 1 หน้ำจอบ ใส่ ปุ๋ยหมักรองพื้นคลุกเคล้ำกับดินในหลุม ในอัตรำ 1,000 กิโลกรัม
ต่อไร่ ทุกตำรับกำรทดลอง แล้วเอำต้นกล้ำพริ กออกจำกถุงเพำะนำไปปลูกในหลุม โดยมีระยะปลูกระหว่ำง
ต้น 0.75 เมตร ระหว่ำงแถว 1.5 เมตร ดังนั้นแต่ละแปลงย่อยจะปลูกได้ 30 ต้น จำนวนทั้งหมด 24 แปลง
ทดลอง เป็ นจำนวนต้นพริ ก 720 ต้น ซึ่ งเป็ นอัตรำปลูกเท่ำกับ 1,422 ต้นต่อไร่
การใส่ ปุ๋ย
นอกเหนือจำกใส่ ปุ๋ยหมักรองก้นหลุมทุกต้นแล้ว วิธีกำรใส่ ปุ๋ยอินทรี ยค์ ุณภำพสู งในทุกตำรับกำร
ทดลอง จะมีกำรแบ่งใส่ เป็ น 4 ครั้ง ช่วงระยะห่ำงกัน 15 วัน เมื่อใส่ ปุ๋ยลงในดินแล้วใช้ดินกลบ
ดูแลรักษา
การกาจัดวัชพืช : ทำกำรกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกพริ กตำมควำมเหมำะสม โดยเฉพำะช่วงแรก
ของกำรเจริ ญเติบโต เพื่อลดกำรแข่งยันระหว่ำงพริ กกับวัชพืช
การให้ นา้ : ทำกำรติดตั้งระบบน้ ำแบบพ่นฝอย (sprinkler) ทัว่ ทุกแปลง และทำกำรเปิ ด ปิ ด น้ ำให้
ดินมีควำมชื้นเพียงพอต่อกำรเจริ ญเติบโตของพริ ก ประมำณ 5 วันต่อครั้ง
การให้ ปุ๋ยอินทรีย์นา้ : ทำกำรฉี ดพ่นปุ๋ ยอินทรี ยน์ ้ ำที่ผลิตจำกสำรเร่ ง พด. 2 ใช้อตั รำส่ วนปุ๋ ยอินทรี ย ์
น้ ำต่อน้ ำเท่ำกับ 1 : 1,000 ใส่ ในถังพ่นสะพำยหลังและ ฉี ดพ่นทุก 15 วัน ในทุกตำรับกำรทดลอง
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การเก็บข้ อมูล
ข้ อมูลดิน : เก็บตัวอย่ำงดินก่อนกำรทดลองและหลังเก็บผลผลิต ที่ระดับควำมลึกจำกผิวดิน 0-15
เซนติเมตร โดยเก็บทุกตำรับกำรทดลอง แต่ละตำรับเก็บจำนวน 4 จุด คลุกเคล้ำรวมเป็ น 1 ตัวอย่ำง เพื่อ
วิเครำะห์หำปริ มำณอินทรี ยวัตถุในดิน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซี ยม และค่ำควำมเป็ นกรดด่ำงของ
ดิน
ความสู งพริก : วัดกำรเจริ ญเติบโตทำงด้ำนควำมสู งของต้นพริ ก จำนวน 10 ต้นต่อตำรับกำร
ทดลองทุกเดือนหลังปลูก
ผลผลิตพริก : ทำกำรเก็บผลผลิตเมล็ดพริ ก นับจำนวนและชัง่ น้ ำหนัก จำนวน 5 ต้นต่อตำรับกำร
ทดลองทุกเดือนหลังให้ผลผลิต
การวิเคราะห์
วัสดุปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสู ง : วิเครำะห์หำปริ มำณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ซึ่งเป็ น
ธำตุอำหำรพืชหลักในปุ๋ ยอินทรี ยค์ ุณภำพสู ง
ตารับการทดลอง : วิเครำะห์หำควำมแตกต่ำงของแต่ละวิธีกำรปลูกพริ ก โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ IRRI STAT ในกำรเปรี ยบเทียบผลกำรทดลอง
ผลการวิจัย
ปริมาณธาตุอาหารในวัสดุปุ๋ย
กำรวิเครำะห์หำค่ำปริ มำณธำตุอำหำรในวัสดุทำปุ๋ ยอินทรี ยค์ ุณภำพสู ง และปุ๋ ยอินทรี ยค์ ุภำพสู งที่ทำ
สำเร็ จแล้ว จะมีปริ มำณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม มีผลเป็ นดังนี้ กำกถัว่ เหลือง เท่ำกับ 1.34,
6.65 และ 1.58 เปอร์เซ็นต์ตำมลำดับ หินฟอสเฟสมี 0.17, 4.23 และ 0.68 เปอร์เซ็นต์ตำมลำดับรำละเอียดมี
2.25, 8.22 และ 1.41 เปอร์เซ็นต์ตำมลำดับ กระดูกป่ นมี 4.20, 8.00 และ 0.13 เปอร์เซ็นต์ตำมลำดับ มูล
ค้ำงคำวมี 2.22, 6.11 และ 2.75 เปอร์ เซ็นต์ตำมลำดับ มูลวัวมี 1.10, 0.40 และ 1.60 เปอร์ เซ็นต์ตำมลำดับ
ส่ วนปุ๋ ยอินทรี ยค์ ุณภำพสู งเมื่อทำเสร็ จแล้วจะมีปริ มำณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซี ยมเท่ำกับ
2.75, 6.75 และ 1.33 เปอร์ เซ็นต์ตำมลำดับ (ตำรำงที่ 1)
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ตำรำงที่ 1 ค่ำวิเครำะห์ปริ มำณธำตุอำหำรพืช ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมของวัสดุปุ๋ยอินทรี ย ์
วัสดุปุ๋ยอินทรีย์
กำกถัว่ เหลือง
หินฟอสเฟต
รำละเอียด
กระดูกป่ น
มูลค้ำงคำว
มูลวัว
ปุ๋ ยอินทรี ยค์ ุณภำพสู ง

N
(%)
1.34
0.17
2.25
4.20
2.22
1.10
2.75

P
(%)
6.65
4.23
8.22
8.00
6.11
0.40
6.75

K
(%)
1.58
0.68
1.41
0.13
2.75
1.60
1.33

ที่มำ : กลุ่มวิเครำะห์ดิน สำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 2
การเจริญเติบโตและผลผลิตของพริก
ผลกำรทดลองกำรใช้ปุ๋ยอินทรี ยค์ ุณภำพสู งในตำรับต่ำงกัน นำมำเปรี ยบเทียบกำรเจริ ญเติบโตของ
ต้นพริ กทำงด้ำนควำมสู ง พบว่ำ วิธีกำรใส่ ปุ๋ยอินทรี ยค์ ุณภำพสู งในปริ มำณครึ่ งหนึ่งของกำรใส่ ปุ๋ยเคมี,
วิธีกำรใส่ ปุ๋ยอินทรี ยค์ ุณภำพสู งปริ มำณเท่ำกับกำรใส่ ปุ๋ยเคมี วิธีกำรแปลงควบคุมไม่ใส่ ปุ๋ย วิธีกำรใส่ ปุ๋ยเคมี
อัตรำแนะนำ วิธีกำรใส่ ปุ๋ยอินทรี ยค์ ุณภำพสู งปริ มำณ 2.0 เท่ำของกำรใส่ ปุ๋ยเคมี วิธีกำรใส่ ปุ๋ยเคมีตำมค่ำ
วิเครำะห์ดิน วิธีกำรใส่ ปุ๋ยอินทรี ยค์ ุณภำพสู งปริ มำณ 1.5 เท่ำของกำรใส่ ปุ๋ยเคมี และวิธีกำรใส่ ปุ๋ยอินทรี ย ์
คุณภำพสู ง 3.0 เท่ำของกำรใส่ ปุ๋ยเคมี ทำให้ตน้ พริ กมีควำมสู งเท่ำกับ 42.1, 40.8, 38.7, 37.0, 36.8, 35.6,
35.4 และ 34.9 เซนติเมตร ตำมลำดับ (ตำรำงที่ 2)
สำหรับน้ ำหนักของเมล็ดพริ กต่อต้น ปรำกฏว่ำสำมำรถเก็บเมล็ดพริ กได้ 2 ครั้ง ครั้งที่หนึ่งและครั้ง
ที่สองห่ำงกันประมำณ 1 เดือน โดยครั้งแรกจะเห็นว่ำ วิธีกำรใส่ ปุ๋ยตำมค่ำวิเครำะห์ดิน วิธีกำรใส่ ปุ๋ยอินทรี ย ์
คุณภำพสู ง 1.0 เท่ำของปุ๋ ยเคมี วิธีกำรแปลงควบคุม วิธีกำรใส่ ปุ๋ยเคมีตำมอัตรำแนะนำ วิธีกำรใส่ ปุ๋ยอินทรี ย ์
คุณภำพสู ง 0.5 เท่ำของปุ๋ ยเคมี วิธีกำรใส่ ปุ๋ยอินทรี ยค์ ุณภำพสู ง 3.0 เท่ำของปุ๋ ยเคมี วิธีกำรใส่ ปุ๋ยอินทรี ย ์
คุณภำพสู ง 1.5 เท่ำของปุ๋ ยเคมี และวิธีกำรใส่ ปุ๋ยอินทรี ยค์ ุณภำพสู ง 2.0 เท่ำของปุ๋ ยเคมี จะมีน้ ำหนักของ
เมล็ดพริ กต่อต้น เท่ำกับ 27.92, 21.67, 19.17, 17.50 17.08, 15.00, 13.75 และ 11.67 กรัมต่อต้นตำมลำดับ
ส่ วนกำรเก็บเมล็ดพริ กครั้งที่ 2 วิธีกำรใส่ ปุ๋ยอินทรี ยค์ ุณภำพสู ง 1.5 เท่ำของปุ๋ ยเคมี วิธีกำรใส่ ปุ๋ยอินทรี ย ์
คุณภำพสู ง 2.0 เท่ำของปุ๋ ยเคมี วิธีกำรใส่ ปุ๋ยเคมีตำมอัตรำแนะนะ วิธีกำรใส่ ปุ๋ยอินทรี ยค์ ุณภำพสู ง 1.0 เท่ำ
ของปุ๋ ยเคมี วิธีกำรแปลงควบคุม วิธีกำรใส่ ปุ๋ยอินทรี ยค์ ุณภำพสู ง 0.5 เท่ำของปุ๋ ยเคมี วิธีกำรใส่ ปุ๋ยอินทรี ย ์
คุณภำพสู ง 3.0 เท่ำของปุ๋ ยเคมี และวิธีกำรใส่ ปุ๋ยเคมีตำมค่ำวิเครำะห์ดินจะมีน้ ำหนักของเมล็ดพริ กเท่ำกับ
27.50, 25.83, 21.67, 19.17, 19.17, 16.67, 15.00 และ 14.17 กรัมต่อต้นตำมลำดับ เมื่อรวมเป็ นน้ ำหนักเมล็ด
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ต่อต้น จะเห็นได้วำ่ วิธีกำรใส่ ปุ๋ยเคมีตำมค่ำวิเครำะห์ดิน วิธีกำรใส่ ปุ๋ยอินทรี ยค์ ุณภำพสู ง 1.5 ของปุ๋ ยเคมี
วิธีกำรใส่ ปุ๋ยอินทรี ยค์ ุณภำพสู ง 1.0 เท่ำของปุ๋ ยเคมี วิธีกำรใส่ ปุ๋ยเคมีตำมอัตรำแนะนำ วิธีกำรแปลงควบคุม
วิธีกำรใส่ ปุ๋ยอินทรี ยค์ ุณภำพสู ง 2.0 เท่ำของปุ๋ ยเคมี วิธีกำรใส่ ปุ๋ยอินทรี ยค์ ุณภำพสู ง 0.5 เท่ำของปุ๋ ยเคมี และ
วีกำรใส่ ปุ๋ยอินทรี ยค์ ุณภำพสู ง 3.0 เท่ำของปุ๋ ยเคมี จะมีน้ ำหนักเมล็ดพริ กต่อต้นเท่ำกับ 42.09, 41.25, 40.84,
39.17, 38.34, 37.50, 33.75 และ 30.00 กรัมต่อต้นตำมลำดับ (ตำรำงที่ 2)
ตำรำงที่ 2 กำรเจริ ญเติบโตด้ำนควำมสู ง น้ ำหนักเมล็ดต่อต้น และผลผลิตของพริ ก
ตารับการทดลอง
1. แปลงควบคุม
2. ใส่ ปุ๋ยเคมีตำมอัตรำแนะนำ
3. ใส่ ปุ๋ยเคมีตำมค่ำวิเครำะห์ดิน
4. ใส่ ปุ๋ยอินทรี ยค์ ุณภำพสู ง 0.5 เท่ำของปุ๋ ยเคมี
5. ใส่ ปุ๋ยอินทรี ยค์ ุณภำพสู ง 1.0 เท่ำของปุ๋ ยเคมี
6. ใส่ ปุ๋ยอินทรี ยค์ ุณภำพสู ง 1.5 เท่ำของปุ๋ ยเคมี
7. ใส่ ปุ๋ยอินทรี ยค์ ุณภำพสู ง 2.0 เท่ำของปุ๋ ยเคมี
8. ใส่ ปุ๋ยอินทรี ยค์ ุณภำพสู ง 3.0 เท่ำของปุ๋ ยเคมี

ความสู ง
นน.เมล็ด (กรัม/ต้ น)
(ซม.) ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
รวม
38.7
19.17 19.17 38.34
37.0
17.50 21.67 39.17
35.6
27.92 14.17 42.09
42.1
17.08 16.67 33.75
40.8
21.67 19.17 40.84
35.4
13.75 27.50 41.25
36.8
11.67 25.83 37.50
34.9
15.00 15.00 30.00

ผลผลิต
(กก./ไร่ )
54.5
55.7
59.9
48.0
48.0
58.1
58.7
42.7

หมำยเหตุ : ตำชัง่ ที่ใช้ชงั่ น้ ำหนักเมล็ดมีค่ำควำมละเอียดขึ้นทีละ 5 กรัม กำรชัง่ วัตถุที่มีน้ ำหนักน้อยจึงมี
ควำมแม่นยำต่ำ
ส่ วนผลผลิตของพริ ก พบว่ำ วิธีกำรใส่ ปุ๋ยเคมีตำมค่ำวิเครำะห์ดิน วิธีกำรใส่ ปุ๋ยอินทรี ยค์ ุณภำพสู ง
ปริ มำณ 1.5 เท่ำของกำรใส่ ปุ๋ยเคมี วิธีกำรใส่ ปุ๋ยอินทรี ยค์ ุณภำพสู งปริ มำณเท่ำกับใส่ ปุ๋ยเคมี วิธีกำรใส่ ปุ๋ยเคมี
ตำมอัตรำแนะนำ วิธีกำรแปลงควบคุมไม่ใส่ ปุ๋ย วิธีกำรใส่ ปุ๋ยอินทรี ยค์ ุณภำพสู งปริ มำณ 2.0 เท่ำของกำรใส่
ปุ๋ ยเคมี วิธีกำรใส่ ปุ๋ยอินทรี ยค์ ุณภำพสู งปริ มำณ 0.5 เท่ำของกำรใส่ ปุ๋ยเคมี และวิธีกำรใส่ ปุ๋ยอินทรี ย ์
คุณภำพสู ง 3.0 เท่ำของกำรใส่ ปุ๋ยเคมี ให้ผลผลิตของพริ กเท่ำกับ 59.9, 58.7, 58.1, 55.7, 54.5, 53.2, 48.0
และ 42.7 กิโลกรัมต่อไร่ ตำมลำดับ (ตำรำงที่ 2)

10

วิจารณ์ผลการทดลอง
ตำมแผนกำรทดลองจะมีกำรปลูกพริ กและใส่ ปุ๋ยแต่ละตำรับ ในเดือนมกรำคม 2550 ดังนั้นต้องมี
กำรเตรี ยมต้นกล้ำพริ กตั้งแต่เดือนธันวำคม จึงจะทำกำรปลูกพริ กเดือนมกรำคม แล้วหลังปลูกพริ กต้องมี
กำรใส่ ปุ๋ยตำมตำรับกำรทดลองอีก 4 ครั้ง ทุก 15 วัน แต่ทว่ำกำรทดลองครั้งนี้ ไม่ได้มีกำรใส่ ปุ๋ยตำม
กำหนดเวลำ เนื่ องจำกสู ตรกำรผลิตปุ๋ ยอินทรี ยค์ ุณภำพสู งยังไม่พร้อม จึงเตรี ยมไม่ได้ ทำให้ไม่สำมำรถที่จะ
ใส่ ปุ๋ยตำมตำรับกำรทดลองต่ำง ๆ ได้ตำมแผน กำรที่ได้ผลิตปุ๋ ยอินทรี ยค์ ุณภำพสู งหลังปลุกพริ กไปแล้วเป็ น
เวลำนำนถึง 2 เดือน แล้วจึงได้ทำกำรใส่ ปุ๋ยครั้งแรก เป็ นกำรทิ้งช่วงเวลำนำนเกินไป เป็ นผลทำให้พริ ก
ได้รับธำตุอำหำรไม่เพียงพอในช่วงแรกของกำรเจริ ญเติบโต ส่ งผลกระทบกำรเจริ ญเติบโตของพริ กอยูใ่ น
สภำพชะงักงัน และถึงแม้วำ่ จะมีกำรใส่ ปุ๋ยแต่ละตำรับกำรทดลองทุก 15 วันต่อไป ก็ไม่ทำให้พริ กมีกำร
เจริ ญเติบโตตำมที่ควรจะเป็ น เนื่องจำกเข้ำสู่ ช่วงระยะเริ่ มออกดอกแล้ว กำรเจริ ญทำงลำต้นหยุดลง จะเห็น
ได้วำ่ กำรทดลองครั้งนี้มีปัจจัยที่พริ กขำดธำตุอำหำร ในระยะแรกของกำรเจริ ญเติบโตต้นแกรนจะมีอิทธิพล
เหนื อกว่ำปั จจัยตำรับกำรทดลองที่แตกต่ำงกันของตำรับกำรทดลอง
ทำให้ได้ผลผลิตพริ กน้อยมำกอยู่
ในช่วง 42.7 ถึง 54.5 กิโลกรัมต่อไร่ เท่ำนั้น ดังนั้นเมื่อนำมำคิดเป็ นค่ำใช้จ่ำยของกำรใช้ตำรับกำรทดลองต่ำง
ๆ กำรที่ไม่ใช้ปุ๋ยใด ๆ จะดีกว่ำตำรับอื่น
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่เหมำะสม เนื่องจำกขณะนี้สำมำรถผลิตและใส่ ปุ๋ยอินทรี ยค์ ุณภำพสู งให้ตรงตำม
ระยะเวลำตำมแผนได้ ดังนั้น จะดำเนินกำรวิจยั ซ้ ำอีกครั้ง และจำกกำรสอบถำมเกษตรกรที่ปลูกพริ ก
บริ เวณแถบนี้ พบว่ำ เกษตรกรจะใช้ปุ๋ยเคมีในอัตรำที่สูงกว่ำอัตรำปุ๋ ยเคมีของกรมวิชำกำรเกษตรที่แนะนำไว้
100 กิโลกรัมต่อไร่ กำรที่เกษตรกรต้องกำรผลผลิตพริ กให้ได้มำกแต่ละปี จะใช้ปุ๋ยเคมีในปริ มำณที่มำกถึง
400 กิโลกรัมต่อไร่ ด้วยสำเหตุดงั กล่ำวในกำรทดลองครั้งต่อไปจะได้มีกำรปรับแผนบำงตำรับกำรทดลอง
ให้สอดคล้องกับกำรปลูกพริ กของเกษตรกรบริ เวณนี้
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มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์, กรุ งเทพ.
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ผสมปุ๋ ยอินทรี ย์คุณภาพสู ง

ใส่ ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสู งก่ อนใช้ ดินกลบ

ใส่ ปุ๋ยเคมีเปรียบเทียบ กับปุ๋ ยอินทรีย์คุณภาพสู ง

ยกร่ องพูนโคน

พริกมีความสู งประมาณ 50 เซนติเมตร

ชั่งผลผลิตพริก
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ภำคผนวกที่ 1 ปริ มำณไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส, โพแทสเซี ยม และปริ มำณธำตุอำหำรที่ตอ้ งกำรตำมค่ำวิเครำะห์ดิน และสู ตรปุ๋ ยที่แนะนำ
ตารับ
การทดลอง
1
2
3
4
5
6
7
8

N
(%)
0.12
0.14
0.10
0.10
0.11
0.13
0.14
0.13

P
(ppm)
284
203
330
285
288
331
309
244

K
(ppm)
63
69
50
423
57
53
51
41

ปริมาณธาตุอาหารปุ๋ ย
N – P2O5 - K2O
12 – 0 – 8
12 – 0 – 8
12 – 0 – 16
12 – 0 – 16
12 – 0 – 16
12 – 0 – 16
12 – 0 – 16
12 – 0 – 16

สู ตรปุ๋ ยที่แนะนา
46 – 0 - 0 = 26 กก./ไร่ ใช้ร่วมกับ 0 – 0 - 60 = 13.3 กก./ไร่
46 – 0 - 0 = 26 กก./ไร่ ใช้ร่วมกับ 0 – 0 - 60 = 13.3 กก./ไร่
46 – 0 - 0 = 26 กก./ไร่ ใช้ร่วมกับ 0 – 0 - 60 = 26.7 กก./ไร่
46 – 0 - 0 = 26 กก./ไร่ ใช้ร่วมกับ 0 – 0 - 60 = 26.7 กก./ไร่
46 – 0 - 0 = 26 กก./ไร่ ใช้ร่วมกับ 0 – 0 - 60 = 26.7 กก./ไร่
46 – 0 - 0 = 26 กก./ไร่ ใช้ร่วมกับ 0 – 0 - 60 = 26.7 กก./ไร่
46 – 0 - 0 = 26 กก./ไร่ ใช้ร่วมกับ 0 – 0 - 60 = 26.7 กก./ไร่
46 – 0 - 0 = 26 กก./ไร่ ใช้ร่วมกับ 0 – 0 - 60 = 26.7 กก./ไร่
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ภำคผนวกที่ 2 น้ ำหนักต่อกระสอบ รำคำต่อกระสอบ และรำคำต่อกิโลกรัมของวัสดุปุ๋ย
วัสดุปุ๋ย
กำกถัว่ เหลือง
หินฟอสเฟต
รำละเอียด
กระดูกป่ น
มูลค้ำงคำว
มูลวัว
ปุ๋ ยอินทรี ยค์ ุณภำพสู ง
ปุ๋ ยเคมี 15-15-15
ปุ๋ ยเคมี 46-0-0
ปุ๋ ยเคมี 0-0-46

นา้ หนักต่ อกระสอบ
(กก.)
70
50
50
50
50
10
10.0
50
50
50

ราคาต่ อกระสอบ
(บาท)
1,240
110
530
300
430
15
10.50
1,100
800
1,300

ราคาต่ อกิโลกรัม
(บาท/กก.)
17.71
2.20
10.60
6.00
8.60
1.50
10.50
22.00
16.00
26.00

