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บทคัดย่อ 

 กำรทดสอบปุ๋ยอินทรียคุ์ณภำพสูงในกำรปลูกพริกท่ีจงัหวดัตรำด โดยสูตรปุ๋ยอินทรียคุ์ณภำพสูง 
100 กิโลกรัม จะประกอบดว้ย กำกถัว่เหลือง 42 กิโลกรัม หินฟอสเฟต 24 กิโลกรัม ร ำละเอียด 12 กิโลกรัม 
กระดูกป่น 8 กิโลกรัม มูลคำ้งคำว 8 กิโลกรัม และมูลสัตว ์ 6 กิโลกรัม เม่ือเป็นปุ๋ยอินทรียคุ์ณภำพสูงจะมี
ปริมำณธำตุอำหำรไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม เท่ำกบั 2.75, 6.75 และ 1.33 เปอร์เซ็นต ์
ตำมล ำดบั ผลกำรทดลองปรำกฏวำ่กำรเจริญทำงดำ้นควำมสูงของตน้พริก วธีิกำรใส่ปุ๋ยอินทรียคุ์ณภำพสูง
ในปริมำณคร่ึงหน่ึงของกำรใส่ปุ๋ยเคมี วธีิกำรใส่ปุ๋ยอินทรียคุ์ณภำพสูงปริมำณเท่ำกบักำรใส่ปุ๋ยเคมี วธีิกำร
แปลงควบคุม  วธีิกำรใส่ปุ๋ยเคมีอตัรำแนะน ำ 100 กิโลกรัมต่อไร่ วธีิกำรใส่ปุ๋ยอินทรียคุ์ณภำพสูงปริมำณ 
2.0 เท่ำของกำรใส่ปุ๋ยเคมี วิธีกำรใส่ปุ๋ยเคมีตำมค่ำวเิครำะห์ดิน วธีิกำรใส่ปุ๋ยอินทรียคุ์ณภำพสูงปริมำณ 1.5 
เท่ำของกำรใส่ปุ๋ยเคมี และวิธีกำรใส่ปุ๋ยอินทรียคุ์ณภำพสูง 3.0 เท่ำของกำรใส่ปุ๋ยเคมี ท ำใหต้น้พริกมีควำม
สูงเท่ำกบั 42.1, 40.8, 38.7, 37.0, 36.8, 35.6, 35.4 และ 34.9 เซนติเมตรตำมล ำดบั  ส ำหรับผลผลิตพบวำ่ 
วธีิกำรใส่ปุ๋ยเคมีตำมค่ำวเิครำะห์ดิน วธีิกำรใส่ปุ๋ยอินทรียคุ์ณภำพสูงปริมำณ 1.5 เท่ำของกำรใส่ปุ๋ยเคมี 
วธีิกำรใส่ปุ๋ยอินทรียคุ์ณภำพสูงปริมำณเท่ำกบัใส่ปุ๋ยเคมี วธีิกำรปุ๋ยเคมีอตัรำแนะน ำ วธีิกำรแปลงควบคุม 
วธีิกำรใส่ปุ๋ยอินทรียคุ์ณภำพสูงปริมำณ 2.0 เท่ำของกำรใส่ปุ๋ยเคมี วธีิกำรใส่ปุ๋ยอินทรียคุ์ณภำพสูงปริมำณ
เท่ำกบั 0.5 เท่ำของกำรใส่ปุ๋ยเคมี และวธีิกำรใส่อินทรียคุ์ณภำพสูง 3.0 เท่ำของกำรใส่ปุ๋ยเคมีใหผ้ลผลิตพริก
เท่ำกบั 59.9, 58.7, 58.1, 58.1, 55.7, 54.5, 53.2, 48.0 และ 42.7 กิโลกรัมต่อไร่ตำมล ำดบั  
 เน่ืองจำกกำรใส่ปุ๋ยล่ำชำ้กวำ่แผนท่ีก ำหนดไว ้ จึงท ำใหก้ำรเจริญเติบโตและผลผลิตของพริกไม่
เป็นไปตำมท่ีควรจะเป็น ดงันั้นกำรท่ีพริกขำดธำตุอำหำรในช่วงแรกของกำรเจริญเติบโตถึง 2 เดือน น่ำจะมี
อิทธิพลเหนือกวำ่ควำมแตกต่ำงของต ำรับกำรทดลอง 
 

หลกัการและเหตุผล 

 ตำมท่ีรัฐบำลมีนโยบำยใหเ้กษตรอินทรียเ์ป็นวำระแห่งชำติ โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อใหมี้กำร
ปรับเปล่ียนระบบกำรผลิตท่ีพึ่งพำแต่กำรใชปุ๋้ยเคมีและสำรเคมีอยำ่งเดียว  มำเป็นกำรพึ่งพำตนเองใหม้ำก
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ข้ึน โดยกำรผลิตปุ๋ยอินทรียแ์ละสำรชีวภำพเพื่อใชเ้องในประเทศตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียงและค ำนึงถึง
ควำมปลอดภยัของเกษตรกรและผูบ้ริโภค กำรฟ้ืนฟูนิเวศของดินและทรัพยำกรธรรมชำติรวมทั้งกำร
ประหยดัค่ำใชจ่้ำยท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ดงันั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเร่ิมด ำเนินกำรรณรงค์
ส่งเสริมแนะน ำใหเ้กษตรกรมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจท่ีถูกตอ้ง เก่ียวกบักำรปรับปรุงดินดว้ยอินทรียวตัถุและ
สำมำรถน ำไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยำ่งจริงจงัเพื่อพฒันำคุณภำพของดิน ลดปริมำณกำรใชปุ๋้ยเคมีและสำรเคมี
ทำงกำรเกษตร เน่ืองจำกกำรใชปุ๋้ยเคมีและสำรเคมีมกัก่อใหเ้กิดผลเสียต่อสภำพดินและสภำพแวดลอ้ม
โดยรวมในระยะยำว ประกอบกบัรำคำน ้ำมนัตลำดโลกมีแนวโนม้สูงข้ึนตำมล ำดบั ซ่ึงมีผลกระทบต่อรำคำ
ปุ๋ยเคมีใหมี้รำคำสูงข้ึน มีผลท ำใหต้น้ทุนกำรผลิตกำรเกษตรเพิ่มมำกข้ึนดว้ย ดงันั้นกำรฟ้ืนฟูและจดัตั้ง
โรงงำนปุ๋ยอินทรียชี์วภำพชุมชน ซ่ึงเป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีส ำคญัในเร่ืองของกำรใชส้ำรอินทรียท์ดแทน
สำรเคมีทำงกำรเกษตร เพื่อใหก้ำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยในดำ้นกำรน ำไปใชป้ระโยชน์ส ำหรับกำร
ปรับปรุงบ ำรุงดินอยำ่งต่อเน่ืองเป็นรูปธรรม ดงันั้นจึงตอ้งมีกำรวจิยัและทดสอบอตัรำท่ีเหมำะสมของปุ๋ย
อินทรียคุ์ณภำพสูงกบัพริก ใหไ้ดข้อ้มูลครบถว้นทุกขั้นตอนก่อนน ำไปถ่ำยทอดเทคโนโลยใีหแ้ก่เกษตรกร
และผูส้นใจ โดยเฉพำะในต ำบลท่ำพริกและท่ำกุ่ม เป็นแหล่งปลูกพริกพืชผกัเศรษฐกิจอยำ่งหน่ึงของจงัหวดั
ตรำด 
 

วตัถุประสงค์ 

1. ศึกษำอตัรำท่ีเหมำะสมของสูตรปุ๋ยอินทรียคุ์ณภำพสูง เพื่อเพิ่มผลผลิตพริก 
2. เพือ่ศึกษำกำรเปล่ียนแปลงคุณสมบติับำงประกำรของดินหลงัจำกใชปุ๋้ยอินทรียคุ์ณภำพสูง 
3. เพือ่ศึกษำผลตอบแทนทำงเศรษฐกิจ 

 

การตรวจเอกสาร 
 พริกเป็นพืชท่ีมีกำรปลูกทัว่ไปในทุกภูมิภำคของประเทศไทย ส่วนใหญ่ใชใ้นกำรบริโภคใน
ครัวเรือน มีผลผลิตเฉล่ียต่อไร่เท่ำกบั 1,128 กิโลกรัม โดยมีจงัหวดัตรำดเป็นหน่ึงในพื้นท่ีปลูกท่ีส ำคญัและ
เหมำะสมทำงธุรกิจ โดยทัว่ไปกำรปลูกพริกจะมีกำรเพำะกลำ้จนกระทัง่อำยปุระมำณ 30 วนั ถึงยำ้ยลงแปลง
ปลูก ระยะปลูก 80x80 เซนติเมตร ใสปุ๋ยคอกรองพื้นอตัรำ 800-1,000 กิโลกรัมต่อไร่ และปุ๋ยเคมีสูตร 15-
15-15 อตัรำ 50-100 กิโลกรัมต่อไร่ แบ่งใส่คร้ังละ 25 กิโลกรัมต่อไร่ ช่วงเวลำทุก 15-30 วนั และมีกำรให้
น ้ำแบบพน่ฝอยทุก 3-5 วนัต่อคร้ัง 
 วสัดุอินทรียแ์ละอนินทรียธ์รรมชำติจะเป็นแหล่งธำตุอำหำรพืช โดยแหล่งธำตุไนโตรเจน ไดแ้ก่ 
มูลไก่ กระดูกป่น สำหร่ำยสีเขียวแกมน ้ำเงิน แหนแดง กำกถัว่เหลือง ปลำป่น ปุ๋ยพืชสด เป็นตน้ แหล่งธำตุ
ฟอสฟอรัส ไดแ้ก่ มูลคำ้งคำว หินฟอสเฟต มูลไก่ กระดูกป่น เปลือกหอย เป็นตน้ แหล่งธำตุโพแทสเซียม 
ไดแ้ก่ หินโพแทส ข้ีเถำ้แกลบ เป็นตน้ โดยวสัดุแต่ละชนิดจะมีปริมำณธำตุอำหำรแตกต่ำงกนั  ธงชยั (2546) 
มีขอ้มูลปริมำณธำตุในวสัดุอินทรีย ์ กำกถัว่เหลือง มีปริมำณไนโตรเจน 7.04 เปอร์เซ็นตแ์ละฟอสฟอรัส 
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0.20 เปอร์เซ็นต ์ ส่วนร ำละเอียดมีปริมำณไนโตรเจน 1.92 เปอร์เซ็นต ์ และฟอสฟอรัส 0.47 เปอร์เซ็นต ์
ส ำหรับมูลคำ้งคำวมีไนโตรเจน 1.54 เปอร์เซ็นต ์ ฟอสฟอรัส 14.28 เปอร์เซ็นต ์ และโพแทสเซียม 0.6 
เปอร์เซ็นต ์มูลววัมีปริมำณไนโตรเจน 1.10 เปอร์เซ็นต ์ฟอสฟอรัส 0.40 เปอร์เซ็นต ์และโพแทสเซียม 1.6 
เปอร์เซ็นต ์ 
 

ระยะเวลาและสถานทีด่ าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ เร่ิมตน้เดือน มกรำคม  พ.ศ.  2550 
   ส้ินสุดเดือน กนัยำยน  พ.ศ.  2551 
สถานทีด่ าเนินการ 1.  สถำนท่ีตั้ง บำ้นหนองปรือ  ต ำบลท่ำกุ่ม  อ ำเภอเมือง  จงัหวดัตรำด 
พิกดั E 0236988  N 1360703 
   2. Site characterization สภำพพื้นท่ีค่อนขำ้งรำบ เป็นไร่ร้ำง เคยมีกำรปลูกพืช 
มำก่อน เน้ือดินเป็นดินร่วนปนทรำย จำกกำรน ำตวัอยำ่งดินไปหำค่ำวเิครำะห์ ปรำกฏผลวำ่ดินเป็นกรดจดั มี 
ปริมำณอินทรียวตัถุดิบในดินปำนกลำง ฟอสฟอรัสในดินสูง ส่วนโพแทสเซียมมีนอ้ย (ภำคผนวกท่ี 1) 
       ขอ้มูลเร่ิมตน้ของดิน  ชุดดินสว ี (Sawi series : Sw)   จดัอยูใ่น loamy 

skeletal, mixed, semiactive, isohyperthermic typic Paleudults เกิดจำกกำรทบัถมของตะกอนล ำน ้ำ
เก่ำ บนลำนตะพกัล ำน ้ำต ่ำ และบนลำนตะพกัล ำน ้ำระดบักลำง สภำพพื้นท่ีท่ีพบมีลกัษณะค่อนขำ้งรำบเรียบ 
ถึงลูกคล่ืนลอนลำด มีควำมลำดชนั 2-5 เปอร์เซ็นต ์ ชุดดินน้ีเป็นดินลึกปำนกลำง มีกำรระบำยน ้ำดี คำดวำ่
ดินมีควำมสำมำรถใหน้ ้ำซึมผำ่นไดเ้ร็วในดินบน และปำนกลำงในดินล่ำงมีกำรไหลบ่ำของน ้ำบนผิวดินเร็ว 
ตำมปกติแลว้ระดบัน ้ำใตดิ้นอยูลึ่กกวำ่ 1 เมตร ตลอดปี  
  ดินบนลึกไม่เกิน 15 เซนติเมตร มีเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทรำย สีพื้นเป็นสีน ้ำตำล หรือสี
เขม้มำกของสีน ้ำตำลปนเทำ ปฏิกิริยำดินเป็นกรดจดัถึงกรดรุนแรงมำก (pH 4.5-5.5) ดินบนตอนล่ำงมีเน้ือ
ดินเป็นดินร่วนปนทรำย สีพื้นเป็นสีน ้ำตำลเขม้ถึงสีน ้ำตำลแก่ ปฏิกิริยำดินเป็นกรดปำนกำลำงถึงกรด
รุนแรงมำก (pH 4.5-6.0) ดินล่ำงมีเน้ือดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรำย ปนกรวดมำก หรือดินร่วนเหนียวปน
กรวดมำก (ส่วนมำกพบในส่วนท่ีลึกกวำ่ 50 ซม.) กรวดท่ีวำ่น้ีเป็นพวกศิลำแลงท่ีไม่จบัตวักนัแน่น สีพื้น
เป็นสีน ้ำตำลแก่ หรือสีเหลืองปนน ้ำตำล ปฏิกิริยำดินเป็นกรดปำนกลำงถึงกรดรุนแรงมำก (pH 4.5-6.0)  
 

อุปกรณ์และวธีิการ 
อุปกรณ์ 

1. กลำ้พนัธ์ุพริก 
2. ปุ๋ยอินทรียคุ์ณภำพสูง  
3. ปุ๋ยอินทรียน์ ้ำ 
4. ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15, สูตร 46-0-0 และสูตร 0-0-46 
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5. เคร่ืองพน่ปุ๋ยอินทรียน์ ้ำแบบสะพำยหลงั 
วธีิการ 
 แผนการทดลอง 
 วำงแผนกำรทดลองเป็น Randomized Complete Block Design (R C B) มี 8 ต ำรับกำรทดลอง 
แต่ละต ำรับมี 3 ซ ้ ำดงัน้ี 
  ต ำรับท่ี 1  แปลงควบคุม 
  ต ำรับท่ี 2  ใส่ปุ๋ยเคมีตำมอตัรำท่ีกรมวชิำกำรเกษตรแนะน ำ 
  ต ำรับท่ี 3  ใส่ปุ๋ยเคมีตำมค่ำวิเครำะห์ดิน 
  ต ำรับท่ี 4  ใส่ปุ๋ยอินทรียคุ์ณภำพสูง ปริมำณ 0.5 ของอตัรำปุ๋ยเคมีแนะน ำ 
  ต ำรับท่ี 5  ใส่ปุ๋ยอินทรียคุ์ณภำพสูง ปริมำณ 1.0 เท่ำอตัรำปุ๋ยเคมีแนะน ำ 
  ต ำรับท่ี 6  ใส่ปุ๋ยอินทรียคุ์ณภำพสููง ปริมำณ 1.5 เท่ำ ของอตัรำปุ๋ยเคมีแนะน ำ 
  ต ำรับท่ี 7  ใส่ปุ๋ยอินทรียคุ์ณภำพสูง ปริมำณ 2 เท่ำของอตัรำปุ๋ยเคมีแนะน ำ 
  ต ำรับท่ี 8  ใส่ปุ๋ยอินทรียคุ์ณภำพสูง ปริมำณ 3 เท่ำของอตัรำปุ๋ยเคมีแนะน ำ 
 แปลงควบคุม เป็นวธีิกำรปลูกพริกโดยไม่มีกำรใส่ปุ๋ยเคมีและไม่มีกำรใส่ปุ๋ยอินทรียคุ์ณภำพสูงแต่
อยำ่งใด 
 แปลงใส่ปุ๋ยเคมีตำมอตัรำท่ีกรมวชิำกำรเกษตรแนะน ำ เป็นวธีิกำรปลูกพริกท่ีใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-
15 อตัรำ 100 กิโลกรัมต่อไร่  
 แปลงใส่ปุ๋ยตำมค่ำวเิครำะห์ดิน ตอ้งกำรปริมำณธำตุอำหำร N – P2 O5 – K2 O เท่ำกบั 12-0-16 
กิโลกรัมต่อไร่ ซ่ึงจะใส่ปุ๋ยยเูรีย สูตร 46-0-0 อตัรำ 26 กิโลกรัมต่อไร่ และปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด ์สูตร 0-
0-60 อตัรำ 26.7 กิโลกรัม (ภำคผนวกท่ี 1) 
 แปลงใส่ปุ๋ยอินทรียคุ์ณภำพสูง เป็นวธีิกำรปลูกพริกโดยใส่ปุ๋ยอินทรียคุ์ณภำพสูงตำมต ำรับกำร
ทดลองต่ำง ๆ ดงัน้ี ปริมำณคร่ึงหน่ึงของอตัรำปุ๋ยเคมี ปริมำณเท่ำกบัอตัรำปุ๋ยเคมี ปริมำณเท่ำคร่ึงของอตัรำ
ปุ๋ยเคมี ปริมำณสองเท่ำของอตัรำปุ๋ยเคมี และปริมำณสำมเท่ำของอตัรำปุ๋ยเคมีแนะน ำ 
 การผลติปุ๋ยอนิทรีย์คุณภาพสูง 
 วตัถุดิบท่ีจะน ำมำใชใ้นกำรผลิตปุ๋ยอินทรียคุ์ณภำพสูงท่ีใชใ้นกำรวจิยั (ภำคผนวกท่ี 2) จ ำนวน 100 
กิโลกรัม ประกอบดว้ย 
  -  กำกถัว่เหลือง  42  กิโลกรัม ๆ ละ   17.71   บำท เป็นเงิน     743.82  บำท 
  -  หินฟอสเฟต  24  กิโลกรัม ๆ ละ     2.20   บำท เป็นเงิน       52.80  บำท 
  -  ร ำละเอียด  12  กิโลกรัม ๆ ละ   10.60   บำท เป็นเงิน     127.20  บำท 
  -  กระดูกป่น    8  กิโลกรัม ๆ ละ     6.00   บำท เป็นเงิน       48.00  บำท 
  -  มูลคำ้งคำว    8  กิโลกรัม ๆ ละ     8.60   บำท เป็นเงิน       68.80  บำท 
  -  มูลววั     6  กิโลกรัม ๆ ละ     1.50   บำท เป็นเงิน         9.00  บำท 
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  เป็นปุ๋ยอินทรียคุ์ณภำพสูง 100 กิโลกรัม ๆ ละ  10.50  บำท เป็นเงิน   1,049.62  บำท 
 น ำวตัถุดิบ แต่ละชนิดเกล่ียเป็นชั้น ๆ ก่อนผสมคลุกเคลำ้จะไดส้ม ่ำเสมอทัว่กนัไดง่้ำย พร้อมกบัใส่
สำรเร่ง พด. 1 ท่ีเตรียมจำกน ้ำ 10 ลิตร ใส่เช้ือสำรเร่งจ ำนวน 1 ซอง คนไว ้ 10 นำที ส ำหรับกำรปรับ
ควำมช้ืนใหไ้ดป้ระมำณ 35 เปอร์เซ็นต ์ใชส้ำรเร่ง พด.2 ท่ีเตรียมไวล่้วงหนำ้ 3 วนั จำกกำรใชเ้ช้ือสำรเร่งใน
สำรละลำยกำกน ้ำตำล ต่อน ้ำอตัรำส่วน 1:10 รดในกองวสัดุ แลว้ท ำกำรตั้งกองใหเ้ป็นส่ีเหล่ียมผนืผำ้ ใหมี้
ควำมสูงประมำณ 50 เซนติเมตร ใชผ้ำ้พลำสติกคลุมป้องกนัควำมช้ืนระเหยออกไป หมกัทิ้งไว ้ 9 วนั 
หลงัจำกนั้นใส่สำรเร่ง พด.3 คลุกเคลำ้ใหท้ัว่กองหมกัไวอี้ก 3 วนั จึงพร้อมท่ีปุ๋ยอินทรียคุ์ณภำพสูงจะ
น ำไปใชไ้ด ้
 เตรียมพนัธ์ุพริก  
 พนัธ์ุพริกหอม ท ำกำรเพำะเมล็ดพริกในกะบะ หลงังอกท ำกำรแยกลงถุง ดูแลรดน ้ำจนกระทัง่อำยุ
กลำ้ 1 เดือน 
 เตรียมพืน้ทีป่ลูก 
 ท ำกำรใส่ปูนเพื่อยกระดบัควำมเป็นกรดของดิน ไถดะ พรวน และครำดยอ่ยดิน กระทัง่มีขนำดเล็ก
เหมำะสมกบักำรปลูกพริก 
 ก าหนดขนาดแปลง 
 ใชส้ำยเทปวดัแปลงใหมี้ขนำดกวำ้ง 4.5 เมตร ยำว 10.5 เมตร จ ำนวนทั้งหมด 24 แปลง พร้อมทั้งใช้
ไมปั้กหวัแปลงเป็นขนำดของแต่ละแปลงยอ่ย (plot) 

 ปลูกพริก 

 ขดุหลุมปลูกขนำด 1 หนำ้จอบ ใส่ปุ๋ยหมกัรองพื้นคลุกเคลำ้กบัดินในหลุม ในอตัรำ 1,000 กิโลกรัม 
ต่อไร่ ทุกต ำรับกำรทดลอง แลว้เอำตน้กลำ้พริกออกจำกถุงเพำะน ำไปปลูกในหลุม โดยมีระยะปลูกระหวำ่ง
ตน้ 0.75 เมตร ระหวำ่งแถว 1.5 เมตร ดงันั้นแต่ละแปลงยอ่ยจะปลูกได ้ 30 ตน้ จ  ำนวนทั้งหมด 24 แปลง
ทดลอง เป็นจ ำนวนตน้พริก 720 ตน้ ซ่ึงเป็นอตัรำปลูกเท่ำกบั 1,422 ตน้ต่อไร่ 
 การใส่ปุ๋ย   
 นอกเหนือจำกใส่ปุ๋ยหมกัรองกน้หลุมทุกตน้แลว้ วธีิกำรใส่ปุ๋ยอินทรียคุ์ณภำพสูงในทุกต ำรับกำร
ทดลอง จะมีกำรแบ่งใส่เป็น 4 คร้ัง ช่วงระยะห่ำงกนั 15 วนั เม่ือใส่ปุ๋ยลงในดินแลว้ใชดิ้นกลบ 
 ดูแลรักษา 
 การก าจัดวชัพชื :  ท  ำกำรก ำจดัวชัพืชในแปลงปลูกพริกตำมควำมเหมำะสม โดยเฉพำะช่วงแรก
ของกำรเจริญเติบโต เพื่อลดกำรแข่งยนัระหวำ่งพริกกบัวชัพืช 
 การให้น า้ :  ท  ำกำรติดตั้งระบบน ้ำแบบพน่ฝอย (sprinkler) ทัว่ทุกแปลง และท ำกำรเปิด ปิด น ้ำให้
ดินมีควำมช้ืนเพียงพอต่อกำรเจริญเติบโตของพริก ประมำณ 5 วนัต่อคร้ัง 
 การให้ปุ๋ยอนิทรีย์น า้ :  ท ำกำรฉีดพน่ปุ๋ยอินทรียน์ ้ำท่ีผลิตจำกสำรเร่ง พด. 2 ใชอ้ตัรำส่วนปุ๋ยอินทรีย์
น ้ำต่อน ้ำเท่ำกบั 1 :  1,000 ใส่ในถงัพน่สะพำยหลงัและ ฉีดพน่ทุก 15 วนั ในทุกต ำรับกำรทดลอง 
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 การเกบ็ข้อมูล 
 ข้อมูลดิน :  เก็บตวัอยำ่งดินก่อนกำรทดลองและหลงัเก็บผลผลิต ท่ีระดบัควำมลึกจำกผวิดิน 0-15 
เซนติเมตร โดยเก็บทุกต ำรับกำรทดลอง แต่ละต ำรับเก็บจ ำนวน 4 จุด คลุกเคลำ้รวมเป็น 1 ตวัอยำ่ง เพื่อ
วเิครำะห์หำปริมำณอินทรียวตัถุในดิน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และค่ำควำมเป็นกรดด่ำงของ
ดิน 
 ความสูงพริก :  วดักำรเจริญเติบโตทำงดำ้นควำมสูงของตน้พริก จ ำนวน 10 ตน้ต่อต ำรับกำร
ทดลองทุกเดือนหลงัปลูก 
 ผลผลติพริก :  ท ำกำรเก็บผลผลิตเมล็ดพริก นบัจ ำนวนและชัง่น ้ำหนกั จ ำนวน 5 ตน้ต่อต ำรับกำร
ทดลองทุกเดือนหลงัใหผ้ลผลิต 
 การวเิคราะห์ 

 วสัดุปุ๋ยอนิทรีย์คุณภาพสูง :  วเิครำะห์หำปริมำณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ซ่ึงเป็น
ธำตุอำหำรพืชหลกัในปุ๋ยอินทรียคุ์ณภำพสูง 
 ต ารับการทดลอง :  วเิครำะห์หำควำมแตกต่ำงของแต่ละวธีิกำรปลูกพริก โดยใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ IRRI STAT ในกำรเปรียบเทียบผลกำรทดลอง 
  

ผลการวจัิย 

 ปริมาณธาตุอาหารในวสัดุปุ๋ย     
 กำรวเิครำะห์หำค่ำปริมำณธำตุอำหำรในวสัดุท ำปุ๋ยอินทรียคุ์ณภำพสูง และปุ๋ยอินทรียคุ์ภำพสูงท่ีท ำ
ส ำเร็จแลว้ จะมีปริมำณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม มีผลเป็นดงัน้ี  กำกถัว่เหลือง เท่ำกบั 1.34,  
6.65 และ 1.58 เปอร์เซ็นตต์ำมล ำดบั หินฟอสเฟสมี 0.17, 4.23 และ 0.68 เปอร์เซ็นตต์ำมล ำดบัร ำละเอียดมี 
2.25, 8.22 และ 1.41 เปอร์เซ็นตต์ำมล ำดบั  กระดูกป่นมี 4.20, 8.00 และ 0.13 เปอร์เซ็นตต์ำมล ำดบั  มูล
คำ้งคำวมี 2.22, 6.11 และ 2.75   เปอร์เซ็นตต์ำมล ำดบั  มูลววัมี 1.10, 0.40 และ 1.60 เปอร์เซ็นตต์ำมล ำดบั  
ส่วนปุ๋ยอินทรียคุ์ณภำพสูงเม่ือท ำเสร็จแลว้จะมีปริมำณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมเท่ำกบั 
2.75, 6.75 และ 1.33 เปอร์เซ็นตต์ำมล ำดบั  (ตำรำงท่ี 1) 
 



 8 

ตำรำงท่ี 1  ค่ำวิเครำะห์ปริมำณธำตุอำหำรพืช ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมของวสัดุปุ๋ยอินทรีย  ์
 

วสัดุปุ๋ยอนิทรีย์ 
N 

(%) 
P 

(%) 
K 

(%) 
กำกถัว่เหลือง 
หินฟอสเฟต 
ร ำละเอียด 
กระดูกป่น 
มูลคำ้งคำว 
มูลววั 
ปุ๋ยอินทรียคุ์ณภำพสูง 

1.34 
0.17 
2.25 
4.20 
2.22 
1.10 
2.75 

6.65 
4.23 
8.22 
8.00 
6.11 
0.40 
6.75 

1.58 
0.68 
1.41 
0.13 
2.75 
1.60 
1.33 

 

ท่ีมำ :  กลุ่มวเิครำะห์ดิน  ส ำนกังำนพฒันำท่ีดินเขต 2 
 
การเจริญเติบโตและผลผลติของพริก 
 ผลกำรทดลองกำรใชปุ๋้ยอินทรียคุ์ณภำพสูงในต ำรับต่ำงกนั น ำมำเปรียบเทียบกำรเจริญเติบโตของ
ตน้พริกทำงดำ้นควำมสูง พบวำ่ วธีิกำรใส่ปุ๋ยอินทรียคุ์ณภำพสูงในปริมำณคร่ึงหน่ึงของกำรใส่ปุ๋ยเคมี,  
วธีิกำรใส่ปุ๋ยอินทรียคุ์ณภำพสูงปริมำณเท่ำกบักำรใส่ปุ๋ยเคมี วธีิกำรแปลงควบคุมไม่ใส่ปุ๋ย วธีิกำรใส่ปุ๋ยเคมี
อตัรำแนะน ำ วธีิกำรใส่ปุ๋ยอินทรียคุ์ณภำพสูงปริมำณ 2.0 เท่ำของกำรใส่ปุ๋ยเคมี วธีิกำรใส่ปุ๋ยเคมีตำมค่ำ
วเิครำะห์ดิน วธีิกำรใส่ปุ๋ยอินทรียคุ์ณภำพสูงปริมำณ 1.5 เท่ำของกำรใส่ปุ๋ยเคมี และวธีิกำรใส่ปุ๋ยอินทรีย์
คุณภำพสูง 3.0 เท่ำของกำรใส่ปุ๋ยเคมี ท ำใหต้น้พริกมีควำมสูงเท่ำกบั 42.1, 40.8, 38.7, 37.0, 36.8, 35.6, 
35.4 และ 34.9 เซนติเมตร ตำมล ำดบั (ตำรำงท่ี 2) 
 ส ำหรับน ้ำหนกัของเมล็ดพริกต่อตน้ ปรำกฏวำ่สำมำรถเก็บเมล็ดพริกได ้2 คร้ัง คร้ังท่ีหน่ึงและคร้ัง
ท่ีสองห่ำงกนัประมำณ 1 เดือน โดยคร้ังแรกจะเห็นวำ่ วธีิกำรใส่ปุ๋ยตำมค่ำวเิครำะห์ดิน วธีิกำรใส่ปุ๋ยอินทรีย์
คุณภำพสูง 1.0 เท่ำของปุ๋ยเคมี วธีิกำรแปลงควบคุม วธีิกำรใส่ปุ๋ยเคมีตำมอตัรำแนะน ำ วธีิกำรใส่ปุ๋ยอินทรีย์
คุณภำพสูง 0.5 เท่ำของปุ๋ยเคมี วธีิกำรใส่ปุ๋ยอินทรียคุ์ณภำพสูง 3.0 เท่ำของปุ๋ยเคมี วธีิกำรใส่ปุ๋ยอินทรีย์
คุณภำพสูง 1.5 เท่ำของปุ๋ยเคมี และวธีิกำรใส่ปุ๋ยอินทรียคุ์ณภำพสูง 2.0 เท่ำของปุ๋ยเคมี จะมีน ้ำหนกัของ
เมล็ดพริกต่อตน้ เท่ำกบั 27.92, 21.67, 19.17, 17.50 17.08, 15.00, 13.75 และ 11.67 กรัมต่อตน้ตำมล ำดบั 
ส่วนกำรเก็บเมล็ดพริกคร้ังท่ี 2 วธีิกำรใส่ปุ๋ยอินทรียคุ์ณภำพสูง 1.5 เท่ำของปุ๋ยเคมี วธีิกำรใส่ปุ๋ยอินทรีย์
คุณภำพสูง 2.0 เท่ำของปุ๋ยเคมี วธีิกำรใส่ปุ๋ยเคมีตำมอตัรำแนะนะ วธีิกำรใส่ปุ๋ยอินทรียคุ์ณภำพสูง 1.0 เท่ำ
ของปุ๋ยเคมี วธีิกำรแปลงควบคุม วธีิกำรใส่ปุ๋ยอินทรียคุ์ณภำพสูง 0.5 เท่ำของปุ๋ยเคมี วธีิกำรใส่ปุ๋ยอินทรีย์
คุณภำพสูง 3.0 เท่ำของปุ๋ยเคมี และวธีิกำรใส่ปุ๋ยเคมีตำมค่ำวเิครำะห์ดินจะมีน ้ำหนกัของเมล็ดพริกเท่ำกบั 
27.50, 25.83, 21.67, 19.17, 19.17, 16.67, 15.00 และ 14.17 กรัมต่อตน้ตำมล ำดบั เม่ือรวมเป็นน ้ำหนกัเมล็ด
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ต่อตน้ จะเห็นไดว้ำ่ วธีิกำรใส่ปุ๋ยเคมีตำมค่ำวเิครำะห์ดิน วธีิกำรใส่ปุ๋ยอินทรียคุ์ณภำพสูง 1.5 ของปุ๋ยเคมี 
วธีิกำรใส่ปุ๋ยอินทรียคุ์ณภำพสูง 1.0 เท่ำของปุ๋ยเคมี วธีิกำรใส่ปุ๋ยเคมีตำมอตัรำแนะน ำ วธีิกำรแปลงควบคุม 
วธีิกำรใส่ปุ๋ยอินทรียคุ์ณภำพสูง 2.0 เท่ำของปุ๋ยเคมี วธีิกำรใส่ปุ๋ยอินทรียคุ์ณภำพสูง 0.5 เท่ำของปุ๋ยเคมี และ
วกีำรใส่ปุ๋ยอินทรียคุ์ณภำพสูง 3.0 เท่ำของปุ๋ยเคมี จะมีน ้ำหนกัเมล็ดพริกต่อตน้เท่ำกบั 42.09, 41.25, 40.84, 
39.17, 38.34, 37.50, 33.75 และ 30.00 กรัมต่อตน้ตำมล ำดบั (ตำรำงท่ี 2) 
 

ตำรำงท่ี 2  กำรเจริญเติบโตดำ้นควำมสูง น ้ำหนกัเมล็ดต่อตน้ และผลผลิตของพริก 
 

ต ารับการทดลอง 
ความสูง นน.เมลด็ (กรัม/ต้น) ผลผลติ 

(ซม.) คร้ังที ่1 คร้ังที ่2 รวม (กก./ไร่) 
1. แปลงควบคุม 
2. ใส่ปุ๋ยเคมีตำมอตัรำแนะน ำ 
3. ใส่ปุ๋ยเคมีตำมค่ำวเิครำะห์ดิน 
4. ใส่ปุ๋ยอินทรียคุ์ณภำพสูง 0.5 เท่ำของปุ๋ยเคมี 
5. ใส่ปุ๋ยอินทรียคุ์ณภำพสูง 1.0 เท่ำของปุ๋ยเคมี 
6. ใส่ปุ๋ยอินทรียคุ์ณภำพสูง 1.5 เท่ำของปุ๋ยเคมี 
7. ใส่ปุ๋ยอินทรียคุ์ณภำพสูง 2.0 เท่ำของปุ๋ยเคมี 
8. ใส่ปุ๋ยอินทรียคุ์ณภำพสูง 3.0 เท่ำของปุ๋ยเคมี 

38.7 
37.0 
35.6 
42.1 
40.8 
35.4 
36.8 
34.9 

19.17 
17.50 
27.92 
17.08 
21.67 
13.75 
11.67 
15.00 

19.17 
21.67 
14.17 
16.67 
19.17 
27.50 
25.83 
15.00 

38.34 
39.17 
42.09 
33.75 
40.84 
41.25 
37.50 
30.00 

54.5 
55.7 
59.9 
48.0 
48.0 
58.1 
58.7 
42.7 

 

หมำยเหตุ :  ตำชัง่ท่ีใชช้ัง่น ้ำหนกัเมล็ดมีค่ำควำมละเอียดข้ึนทีละ 5 กรัม กำรชัง่วตัถุท่ีมีน ้ำหนกันอ้ยจึงมี 

       ควำมแม่นย  ำต ่ำ 
 

 ส่วนผลผลิตของพริก พบวำ่ วธีิกำรใส่ปุ๋ยเคมีตำมค่ำวเิครำะห์ดิน วธีิกำรใส่ปุ๋ยอินทรียคุ์ณภำพสูง
ปริมำณ 1.5 เท่ำของกำรใส่ปุ๋ยเคมี วธีิกำรใส่ปุ๋ยอินทรียคุ์ณภำพสูงปริมำณเท่ำกบัใส่ปุ๋ยเคมี วธีิกำรใส่ปุ๋ยเคมี
ตำมอตัรำแนะน ำ วธีิกำรแปลงควบคุมไม่ใส่ปุ๋ย วธีิกำรใส่ปุ๋ยอินทรียคุ์ณภำพสูงปริมำณ 2.0 เท่ำของกำรใส่
ปุ๋ยเคมี วธีิกำรใส่ปุ๋ยอินทรียคุ์ณภำพสูงปริมำณ 0.5 เท่ำของกำรใส่ปุ๋ยเคมี และวธีิกำรใส่ปุ๋ยอินทรีย์
คุณภำพสูง 3.0 เท่ำของกำรใส่ปุ๋ยเคมี ใหผ้ลผลิตของพริกเท่ำกบั 59.9, 58.7, 58.1, 55.7, 54.5, 53.2, 48.0 
และ 42.7  กิโลกรัมต่อไร่ตำมล ำดบั (ตำรำงท่ี 2) 
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วจิารณ์ผลการทดลอง 
 ตำมแผนกำรทดลองจะมีกำรปลูกพริกและใส่ปุ๋ยแต่ละต ำรับ ในเดือนมกรำคม 2550 ดงันั้นตอ้งมี
กำรเตรียมตน้กลำ้พริกตั้งแต่เดือนธนัวำคม จึงจะท ำกำรปลูกพริกเดือนมกรำคม แลว้หลงัปลูกพริกตอ้งมี
กำรใส่ปุ๋ยตำมต ำรับกำรทดลองอีก 4 คร้ัง ทุก 15 วนั แต่ทวำ่กำรทดลองคร้ังน้ีไม่ไดมี้กำรใส่ปุ๋ยตำม
ก ำหนดเวลำ เน่ืองจำกสูตรกำรผลิตปุ๋ยอินทรียคุ์ณภำพสูงยงัไม่พร้อม จึงเตรียมไม่ได ้ ท ำใหไ้ม่สำมำรถท่ีจะ
ใส่ปุ๋ยตำมต ำรับกำรทดลองต่ำง ๆ ไดต้ำมแผน กำรท่ีไดผ้ลิตปุ๋ยอินทรียคุ์ณภำพสูงหลงัปลุกพริกไปแลว้เป็น
เวลำนำนถึง 2 เดือน แลว้จึงไดท้  ำกำรใส่ปุ๋ยคร้ังแรก เป็นกำรทิ้งช่วงเวลำนำนเกินไป เป็นผลท ำใหพ้ริก
ไดรั้บธำตุอำหำรไม่เพียงพอในช่วงแรกของกำรเจริญเติบโต ส่งผลกระทบกำรเจริญเติบโตของพริกอยูใ่น
สภำพชะงกังนั และถึงแมว้ำ่จะมีกำรใส่ปุ๋ยแต่ละต ำรับกำรทดลองทุก 15 วนัต่อไป ก็ไม่ท ำใหพ้ริกมีกำร
เจริญเติบโตตำมท่ีควรจะเป็น เน่ืองจำกเขำ้สู่ช่วงระยะเร่ิมออกดอกแลว้ กำรเจริญทำงล ำตน้หยดุลง จะเห็น
ไดว้ำ่กำรทดลองคร้ังน้ีมีปัจจยัท่ีพริกขำดธำตุอำหำร ในระยะแรกของกำรเจริญเติบโตตน้แกรนจะมีอิทธิพล
เหนือกวำ่ปัจจยัต ำรับกำรทดลองท่ีแตกต่ำงกนัของต ำรับกำรทดลอง ท ำใหไ้ดผ้ลผลิตพริกนอ้ยมำกอยู่
ในช่วง 42.7 ถึง 54.5 กิโลกรัมต่อไร่เท่ำนั้น ดงันั้นเม่ือน ำมำคิดเป็นค่ำใชจ่้ำยของกำรใชต้  ำรับกำรทดลองต่ำง 
ๆ กำรท่ีไม่ใชปุ๋้ยใด ๆ จะดีกวำ่ต ำรับอ่ืน  
 เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเหมำะสม เน่ืองจำกขณะน้ีสำมำรถผลิตและใส่ปุ๋ยอินทรียคุ์ณภำพสูงใหต้รงตำม
ระยะเวลำตำมแผนได ้  ดงันั้น จะด ำเนินกำรวจิยัซ ้ ำอีกคร้ัง และจำกกำรสอบถำมเกษตรกรท่ีปลูกพริก
บริเวณแถบน้ี พบวำ่ เกษตรกรจะใชปุ๋้ยเคมีในอตัรำท่ีสูงกวำ่อตัรำปุ๋ยเคมีของกรมวชิำกำรเกษตรท่ีแนะน ำไว ้
100 กิโลกรัมต่อไร่ กำรท่ีเกษตรกรตอ้งกำรผลผลิตพริกใหไ้ดม้ำกแต่ละปีจะใชปุ๋้ยเคมีในปริมำณท่ีมำกถึง 
400 กิโลกรัมต่อไร่ ดว้ยสำเหตุดงักล่ำวในกำรทดลองคร้ังต่อไปจะไดมี้กำรปรับแผนบำงต ำรับกำรทดลอง
ใหส้อดคลอ้งกบักำรปลูกพริกของเกษตรกรบริเวณน้ี 
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เอกสารอ้างองิ 
 

ธงชยั  มำลำ. 2546.  ปุ๋ยอนิทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเทคนิคการผลติและการใช้ประโยชน์. ส ำนกัพิมพ ์
 มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์, กรุงเทพ. 
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ผสมปุ๋ยอนิทรีย์คุณภาพสูง ใส่ปุ๋ยอนิทรีย์คุณภาพสูงก่อนใช้ดินกลบ 

ใส่ปุ๋ยเคมีเปรียบเทยีบ กบัปุ๋ยอนิทรีย์คุณภาพสูง ยกร่องพูนโคน 

พริกมีความสูงประมาณ 50 เซนติเมตร ช่ังผลผลติพริก 



ภำคผนวกท่ี 1  ปริมำณไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส, โพแทสเซียม และปริมำณธำตุอำหำรท่ีตอ้งกำรตำมค่ำวเิครำะห์ดิน และสูตรปุ๋ยท่ีแนะน ำ 
 

ต ารับ 

การทดลอง 

N 

(%) 
P 

(ppm) 
K 

(ppm) 
ปริมาณธาตุอาหารปุ๋ย 

N – P2O5 - K2O 
สูตรปุ๋ยที่แนะน า 

 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

0.12 
0.14 
0.10 
0.10 
0.11 
0.13 
0.14 
0.13 

284 
203 
330 
285 
288 
331 
309 
244 

63 
69 
50 

423 
57 
53 
51 
41 

12 – 0 – 8 
12 – 0 – 8 
12 – 0 – 16 
12 – 0 – 16 
12 – 0 – 16 
12 – 0 – 16 
12 – 0 – 16 
12 – 0 – 16 

46 – 0 - 0 =  26  กก./ไร่ ใชร่้วมกบั 0 – 0 - 60 = 13.3 กก./ไร่ 

46 – 0 - 0 = 26  กก./ไร่ ใชร่้วมกบั 0 – 0 - 60 = 13.3 กก./ไร่ 
46 – 0 - 0 = 26  กก./ไร่ ใชร่้วมกบั 0 – 0 - 60 = 26.7 กก./ไร่ 

46 – 0 - 0 = 26  กก./ไร่ ใชร่้วมกบั 0 – 0 - 60 = 26.7 กก./ไร่ 

46 – 0 - 0 = 26  กก./ไร่ ใชร่้วมกบั 0 – 0 - 60 = 26.7 กก./ไร่ 
46 – 0 - 0 = 26  กก./ไร่ ใชร่้วมกบั 0 – 0 - 60 = 26.7 กก./ไร่ 

46 – 0 - 0 = 26  กก./ไร่ ใชร่้วมกบั 0 – 0 - 60 = 26.7 กก./ไร่ 
46 – 0 - 0 = 26  กก./ไร่ ใชร่้วมกบั 0 – 0 - 60 = 26.7 กก./ไร่ 
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ภำคผนวกท่ี 2  น ้ำหนกัต่อกระสอบ รำคำต่อกระสอบ และรำคำต่อกิโลกรัมของวสัดุปุ๋ย 
 

วสัดุปุ๋ย 
น า้หนักต่อกระสอบ 

(กก.) 
ราคาต่อกระสอบ 

(บาท) 
ราคาต่อกโิลกรัม 

(บาท/กก.) 
กำกถัว่เหลือง 
หินฟอสเฟต 
ร ำละเอียด 
กระดูกป่น 
มูลคำ้งคำว 
มูลววั 
ปุ๋ยอินทรียคุ์ณภำพสูง 
ปุ๋ยเคมี 15-15-15 
ปุ๋ยเคมี 46-0-0 
ปุ๋ยเคมี 0-0-46 

70 
50 
50 
50 
50 
10 
10.0 
50 
50 
50 

1,240 
110 
530 
300 
430 
15 

10.50 
1,100 
800 
1,300 

17.71 
2.20 
10.60 
6.00 
8.60 
1.50 
10.50 
22.00 
16.00 
26.00 
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