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บทคัดยอ 
การศึกษาการใชข้ีเถาแกลบสีเทารวมกับปุยโพแทสเซียมเพื่อเพิ่มผลผลติและคุณภาพสับปะรดพันธุตราด

สีทอง ดําเนินการวิจัยในกลุมชุดดินที่  34  ตําบลทากุม  อําเภอเมือง  จังหวัดตราด วางแผนการทดลองแบบ  
Randomized Complete Block Design  (RCBD )  3 ช้ํา 7 ตํารับการทดลอง ประกอบดวย ตํารับที่ 1  ไมใส
ปุยเคมี (control)  ตํารับที่ 2  ใสปุยเคมีตามอัตราแนะนําของกรมวิชาการเกษตร  ตํารับที่ 3 ใสปุยโพแทสเซียม 
0 % รวมกับข้ีเถาแกลบสีเทา อัตรา 300 กิโลกรัมตอไร   ตํารับที่ 4  ใสปุยโพแทสเซียม 25% รวมกับข้ีเถาแกลบ
สีเทา อัตรา 300 กิโลกรัมตอไร ตํารับที่ 5  ใสปุยโพแทสเซียม 50 % รวมกับข้ีเถาแกลบสีเทา อัตรา 300 
กิโลกรัมตอไร  ตํารับที่ 6  ใสปุยโพแทสเซียม 75 % รวมกับข้ีเถาแกลบสีเทา อัตรา 300 กิโลกรัมตอไร  และ
ตํารับที่ 7 ใสปุยโพแทสเซียม 100 % รวมกับข้ีเถาแกลบสีเทา อัตรา 300 กิโลกรัมไร   พบวาการใสข้ีเถาแกลบสี
เทาเพื่อทดแทนปุยโพแทสเซียมไมมีผลทําใหขนาดและน้ําหนักผลผลิตสับปะรดตราดสีทองเพิ่มข้ึน  แตมีแนวโนม
ความเปนไปไดวาการใสข้ีเถาแกลบสีเทาจะมีผลทําใหขนาดและน้ําหนักผลผลิตของสับปะรดตราดสีทองเพิ่มข้ึน 
เนื่องจากทุกตํารับการที่ใสข้ีเถาแกลบใหผลผลิตสูงกวาทุกตํารับที่ไมใสข้ีเถาแกลบ โดยการใสปุยโพแทสเซียม 100 
% รวมกับข้ีเถาแกลบเทา อัตรา 300 กิโลกรัมตอไร  ใหน้ําหนักผลผลิตสูงสุด คือ มีน้ําหนักผลผลิตรวมจุก  
6,138.37  กิโลกรัมตอไร น้ําหนักผลผลิตไมรวมจุก 5,009.70 กิโลกรัมตอไร และมีขนาดของผลใหญกวาทุกตํารับ
การทดลอง คือ มีเสนผานศูนยกลางผล 9.56  เซนติเมตร ความยาวผล 13.46 เซนติเมตร ในขณะที่เปอรเซ็นต
ความหวาน พบวาการใสข้ีเถาแกลบสีเทาไมมีผลตอความหวานของสับปะรด โดยเปอรเซ็นตความหวานของแตละ
ตํารับการทดลองอยูระหวาง 15.97-16.91 องศาบริกซ  และพบวาการใสปุยโพแทสเซียม 100 %  รวมกับข้ีเถา
แกลบเทา อัตรา 300 กิโลกรัมตอไร มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจคุมคาสูงกวาทุกตํารับการทดลอง 

 
 
 
 

Abstract 

 Study on the effect of ultilization of grey husk ash with potassium fertilizer to increase 
yield and quality of pineapple ( Trat Sritong varieties). Conduct experiments on soilgroup 34 at 
Tumbon Tha Kum, Amphoe Muaeng, Trat Province. Seven treatments included 1.) no fertilizer 
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application (control)  2.)  chemical fertilizer application on the rate of advice from Department 
of Agriculture. 3.) 300 Kg per rai of grey husk ash. 4.) Potassium fertilizer 25 % with 300 Kg per 
rai of grey husk ash. 5.) Potassium fertilizer 50 % with 300 Kg per rai of grey husk ash. 6.) 
Potassium fertilizer 75 % with 300 Kg per rai of grey husk ash and 7.) Potassium fertilizer 100 % 
with 300 Kg per rai of grey husk ash were managed in RCBD with 3 replications. Results showed 
that grey husk ash application to replace potassium fertilizers not have any effect to increase 
size and weight of pineapple. But tends to be that grey husk ash application will increase size 
and weight of pineapple .Due to all treatments that have grey husk ash application have yield 
higher than treatment without grey husk ash application. Study on yield of pineapple found 
that  Potassium fertilizer 100 % with 300 Kg per rai of grey husk ash gave the highest yield (with 
cork 6,138.37 Kg per rai and without cork 5,009.70 Kg per rai) and gave biggest size of 
pineapple (diameter 9.56 cm and length 13.46 cm). Study on sweetness found that grey husk 
ash application have no effect to sweetness of pineapple. All treatments have percentage of 
sweetness in the ranged from 15.97 to 16.91 Degrees Brix and found that Potassium fertilizer 
100 % with 300 Kg per rai of grey husk ash gave the highest economic return. 

 

หลักการและเหตุผล 

จากการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการยุทธศาสตรสับปะรดป 2553-2557 ตามที่กระทรวงเกษตร
และสหกรณเสนอ เพื่อใหประเทศไทยรักษาความเปนผูนําอันดับหนึ่งในการผลิตการสงออกสับปะรด และ
ผลิตภัณฑสับปะรดที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานโดยตั้งเปารักษาระดับพื้นที่ ใหผลผลิตสับปะรด ในเขตเกษตร
เศรษฐกิจ สําหรับสับปะรดไมใหเกิน 600,000 ไรตอป เพิ่มผลผลิตเฉลี่ยตอไรจาก 3.90 ตันในป 2551 เปน 6 ตัน
ตอไร ในป 2557  และจังหวัดตราดถือวาเปนหนึ่งในจังหวัดเขตเศรษฐกิจในดานการเพาะปลูกสับปะรด  
เกษตรกรมีการปลูกสับปะรดกันอยางแพรหลายโดยมีแหลงผลิตที่สําคัญอยูที่ อําเภอเมือง อําเภอบอไร และ 
อําเภอเขาสมิง  นอกจากการปลูกสับปะรดพันธุปตตาเวียแลว จังหวัดตราดยังมีพันธุสับปะรดที่มีชื่อเสียงคือพันธุ
ตราดสีทอง   ดวยมีรสชาติที่เปนเอกลักษณ เปนที่ยอมรับของผูบริโภค มีลักษณะเฉพาะคือ เนื้อมีสีเหลืองเหมือน
ทองคํา มีความกรอบมาก  สวนที่เปนไสสับปะรดก็ยังทานไดและมีความกรอบ เมื่อสุกงอมเต็มที่ จะไมมีลักษณะ
ฉํ่า สามารถเก็บไดนาน เปนพันธุที่สามารถใหผลผลิตตลอดป  สามารถกําหนดแผนการผลิตไดคอนขางแมนยํา 
ทั้งการปลูกการเก็บเก่ียว กระจายการผลิตไดตลอดป มีความแนนอน แผนการผลิตและเก็บเก่ียวจะผิดพลาดไม
มาก  มีตลาดรองรับผลผลิตทั้งภายในประเทศและตางประเทศ (ญี่ปุน)  ทําใหเกษตรกรที่ปลูกสับปะรดพันธุนี้มี
มากข้ึน และดวยราคาที่นาพอใจเกษตรกรจึงเรงผลผลิตเพื่อใหทันตอความตองการของตลาด โดยการใชปุยและ
สารเคมีที่มากข้ึน ประกอบกับการที่บริษัทจําหนายปุยเคมีตางๆมีการโฆษณา ทําการทดลองและสงเสริมการใช
ปุยเคมีใหกับเกษตรกรอยางทั่วถึง สงผลใหเกษตรกรยังมีความเชื่อมั่นในการใชปุยเคมีกันเปนอยางมากโดยมิไดมี
การคํานึงถึงการรักษาความอุดมสมบูรณของดินเลย   อันจะสงผลใหเกิดความไมยั่งยืนในการทําการเกษตรใน
อนาคต เนื่องจากเกษตรกรตองพึ่งพาสารเคมีซึ่งตองนําเขาจากตางประเทศและทําใหดินเกิดการเสื่อมโทรม  การ
จะทําใหเกษตรกรหันมาสนใจการใชปุยอินทรีย หรือเขาใจการจัดการดินและปุยที่เหมาะสมนั้น  เปนเร่ืองที่ทําได
แตตองใชเวลาโดยสงเสริมการใชปุยอินทรียแตละชนิดอยางเหมาะสมใหกับเกษตรกร  สงเสริมใหลดการใชปุยเคมี
ลง เชน การหาวัสดุที่เหมาะสมสําหรับปรับปรุงดินหรือวิธีที่สามารถเพิ่มธาตุอาหารพืชบางชนิดโดยไมใสปุยเคมี 
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หรือใสในปริมาณที่ลดลงจากเดิม  ซึ่งอาจจะชวยลดคาใชจายในเร่ืองของตนทุนการผลิตในการใสปุยในฤดูกาล
ตอไปได  โดยวัสดุเหลือใชจากการเกษตรซึ่งมีปริมาณปุยโพแทสเซียมในปริมาณคอนขางสูงคือข้ีเถาแกลบสีเทา  
เนื่องจากข้ีเถาแกลบสีเทาจะใหปริมาณของธาตุโพแทสเซียมที่สูงกวาถานแกลบเผา หากนํามาศึกษาคาดวาจะ
ชวยปรับปรุงโครงสรางดินใหดีข้ึนพรอมๆกับการทดแทนปุยโพแทสเซียมอันจะชวยลดตนทุนการผลิตใหกับ
เกษตรกรสําหรับการปลูกสับปะรดในอนาคต 

วัตถุประสงค 
1.  ศึกษาวิธีลดการใชปุยเคมีโดยใชวัสดุทดแทนโพแทสเซียมทีม่ีผลตอปริมาณและคุณภาพสับปะรดพันธุตราดสี

ทอง 
2.  ศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการใชข้ีเถาแกลบสีเทาแทนปุยโพแทสเซียมเพื่อปลูกสบัปะรดตราดสีทอง    

 

 

การตรวจเอกสาร 

   พันธุสับปะรด ที่ปลูกเพื่อรับประทานผลสดในประเทศไทยแบงเปน 2 กลุมใหญๆ ไดแกพันธุที่มี
ลักษณะเนื้อสีทอง นิ่ม ฉํ่าน้ํา มีเสนใยมาก  เรียกวาพันธุ ปตตาเวีย หรือ ศรีราชา และกลุมพันธุที่มีลักษณะเนื้อสี
เหลืองอมสม เนื้อกรอบทรงกระบอก คือพันธุตราดสีทอง สวี และ ภูเก็ต เปนตน         

   สับปะรดตราดสีทอง  เปนสับปะรดรับประทานผลสดอยูในกลุม Queen  เกษตรกรนิยมปลูกกันมาก
ในภาคตะวันออก โดยเฉพาะจังหวัดตราด ลักษณะพันธุ  มีขนาดลําตนเล็ก ใบแคบและยาวสีเขียวออนมีแถบหรือ
เสนสีแดงตอนกลางใบที่ขอบใบมีหนามสีแดงรูปโคง มีหนามของกาบเล็กและถ่ีกาบเวียนลักษณะเหมือนกนหอย  
จุกมีหนามเหมือนใบ ผลเปนรูปทรงกระบอกสม่ําเสมอ เปลือกบาง เปลือกสีเขียวอมสมแก สีเหลืองทั้งผล ผลยอย
(ตา) นูน และลึก ขนาดของผลหนัก 1.2-1.5 กิโลกรัม  เนื้อมีสีเหลืองเขมละเอียดไมฉํ่าน้ํา เยื่อใยนอย มีชองวางใน
เนื้อ แกนกลางเล็กสม่ําเสมอ เนื้อ และแกนกรอบ รสหวานมาก มีกลิ่นหอม มีคาน้ําตาล 18 -20  องศาบริกซ 
           สภาพและปจจัยที่มีความเหมาะสมตอการปลูกสับปะรด ควรอยูในเขตเศรษฐกิจสับปะรด เปนพื้นที่ราบ
หรือที่ดอน มีความสูงจากระดับน้ําทะเลไมเกิน 600 เมตร ความลาดเอียงประมาณ 1-3 เปอรเซ็นต  ไมมีน้ําทวม
ขัง อยูใกลแหลงรับซื้อ สําหรับดินที่มีความเหมาะสมคือดินรวนหรือรวนปนทรายความอุดมสมบูรณปานกลาง    
มีปริมาณอินทรียวัตถุไมต่ํากวา 1.5 เปอรเซ็นต มีการถายเทน้ําและอากาศไดดี ระดับหนาดินลึกไมนอยกวา 50 
เซนติเมตร มีคาความเปนกรดเปนดางของดินอยูระหวาง 4.5-5.5 อุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของ
สับปะรดอยูระหวาง 24-30 องศาเซลเซียส  มีปริมาณน้ําฝนกระจายสม่ําเสมอ ระหวาง 1,000-1,500  มิลลิเมตร
ตอปและมีแสงแดดจัด  (กรมพัฒนาที่ดิน, 2546)     

ลักษณะกลุมชุดดินที่ 34  เปนดินรวนละเอียดลักษณะ เนื้อดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือดินรวนปน
ทรายหยาบ  สีดินเปนสีน้ําตาลถึงสีแดง ดินชั้นบนมีปฏิกิริยาเปนกรดปานกลางถึงกรดจัดมาก (pH 5.0 - 6.0 ) 
และดินชั้นลางมีปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดรุนแรงมาก (pH4.5-5.5) ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา  
ขาดแคลนน้ําในระยะที่ฝนทิ้งชวงนานและในพื้นที่ที่มีความลาดชันดินงายตอการถูกชะลาง ( กรมพัฒนาที่ดิน, 
2548) 

การใสปุยสับปะรด  สําหรับดินรวนทรายและดินทราย อัตราปุยเคมีที่เหมาะสมคือ  ไนโตรเจน 50  
กิโลกรัมตอไร  ฟอสฟอรัส  25 กิโลกรัมตอไร และโพแทสเซียม 60  กิโลกรัมตอไร  สูตรปุยที่แนะนําคือ 15-15-
15  อัตรา 160 -170  กิโลกรัมตอไร หรือ 13-13-21 อัตรา 180 -190 กิโลกรัมตอไร รวมกับ 21-0-0  อัตรา  
120- 130  กิโลกรัมตอไร  และ 0-0-60  อัตรา  30-40 กิโลกรัมตอไร  (กรมวิชาการเกษตร, 2548)  ในพื้นที ่   
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1 ไร  ซึ่งมีจํานวนสับปะรด 8,500 ตน มีความตองการ ธาตุอาหารโพแทสเซียมมากที่สุดคือ ประมาณ  85 
กิโลกรัมตอไร  และไนโตรเจนตองการประมาณ 68 กิโลกรัมตอไร สําหรับฟอสฟอรัสนั้น ตองการ 25.5 กิโลกรัม
ตอไร  โพแทสเซียมเปนธาตุอาหารที่มีความสําคัญที่สุดสําหรับคุณภาพของผลผลิตสับปะรด เชน ชวยใหตนและ
ผลสับปะรดตานทานตอโรคตางๆ โดยเฉพาะโรคเนื้อแกน ชวยใหเนื้อผลสับปะรดไมฟาม  ชวยใหเนื้อผลมีสีเหลือง
สวยมีกลิ่นและรสชาติดี ชวยเพิ่มปริมาณกรดในผลและมีผลกับปริมาณสัดสวนของกรดและน้ําตาลในผล 
นอกจากนี้ยังชวยใหสับปะรดทนทานตอความแหงแลง ปุยที่ใหโพแทสเซียมไดแก โพแทสเซียมคลอไรด 60% 
K2O  โพแทสเซียมซัลเฟต 50 %  K2O ( จิรพรรณ, 2548)  ธาตุอาหารโพแทสเซียมเปนธาตุที่ทําใหเกิดตัวเรง
ปฏิกิริยาในพืช โดยจะเรงการทํางานในกระบวนการตางๆ เชนการสรางแปง น้ําตาล เนื่องจากโพแทสเซียม
สามารถเคลื่อนยายผานผนงัเซลลพืชไดงายมาก จึงสามารถเคลื่อนยายผานจากใบแกไปยังใบออนไดดี อาการของ
โพแทสเซียมในพืชจึงเห็นไดชัดที่ใบแก  โดยปลายใบจะไหม จะมีจุดไหมที่ใบแก ตอมาเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลและ
เห่ียวแหงไป ผลจะมีขนาดเล็กสุกชา และมีปริมาณกรดในเนื้อสับปะรดนอยมาก  กรมพัฒนาที่ดิน, (2551 ) แหลง
ธาตุอาหารโพแทสเซียมตามธรรมชาติที่สามารถใชเพื่อทดแทนปุยเคมีบางชนิดได  เชน ข้ีเถา และหินปูนบางชนิด   
ปยะ, (2553) การใชประโยชนจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เชน แกลบดิบบด ขี้เถาแกลบ เศษฟางขาว 
นอกจากจะชวยเพิ่มซิลิกาในดินแลว ยังชวยปรับปรุงสมบัติดานอ่ืนๆของดินดวย โดยเฉพาะดินที่มีปญหาทางดาน
กายภาพ เชนการปรับปรุงสภาพการระบายอากาศของดิน การระบายน้ําและความจุ ในการอุมน้ํา รวมทั้งสมบัติ
ทางเคมีและทางจุลชีพของดินบางประการ  

เถาจากโรงงานไฟฟา เปนเถาชีวมวลเกิดจากการใชวัตถุดิบที่เก่ียวของเปนเชื้อเพลิง ซึ่งภายหลังจากการ
เผาและนําความรอนไปใชแลวสวนที่เหลือจากการเผาคือเถา ปญหาสวนใหญของเถาเหลานี้ คือมักไดรับการ
รังเกียจวาเปนของสกปรก มีสีเทา เทาดําหรือสีดํา เปนฝุนฟุงกระจายไดงาย สรางความสกปรกดานมลภาวะ
ใหกับโรงงาน และเกิดข้ึนในปริมาณมาก จึงตองกําจัดเถาทั้งหลายทิ้งโดยเร็ว เถาชีวมวลในที่นี้เปนเถาที่เกิดจาก
การเผาวัสดุที่เหลือจากการเกษตร เชน แกลบ ชานออย กากปาลมนามัน เพื่อใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิต
กระแสไฟฟาหรือเปนเชือ้เพลิงใหความรอนในโรงงานอุตสาหกรรม ในแตละปจะมีแกลบที่เหลือจากการสีขาวสาร
ประมาณปละ 5 ลานตันและหากเผาแกลบทั้งหมดจะไดเถาแกลบประมาณ 1 ลานตันตอป  ซึ่งข้ีเถาแกลบที่
หลงเหลือจากการเผาวัสดุแลวมีซิลิกา (Silica Sio2) เปนองคประกอบประมาณ 70 - 90 % อยางไรก็ตามอาจมี
การใชเถาชีวมวลในงานประเภทอ่ืน เชน นําไปทําปุย นําไปลดความเปนกรดของดินเปร้ียว เนื่องจากเถาสวนใหญ
มักมีสภาพเปนดาง (ชัย, 2555)  
 สําหรับปริมาณแกลบดิบในพื้นที่ของประเทศไทย มีการคาดการณผลผลิตขาวจาวและขาวเหนียวทั้ง
ประเทศในป 2554 รวม 5,618,344 ตันตอป เพราะฉะนั้นจะมีปริมาณแกลบดิบทั้งประเทศประมาณ 
1,179,852.24 ตันตอป   ในพื้นที่ภาคตะวันออก 7  จังหวัด ( ระยอง จันทบุรี ตราด ชลบุรี ปราจีนบุรี สระแกว 
และ ฉะเชิงเทรา) ในป 2554  มีผลผลิตขาว 1,081,366 ตันตอป เพราะฉะนั้นจะมีปริมาณแกลบดิบในพื้นที่ 
ประมาณ 227,086.86 ตันตอป  (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2554) 

กรมวิชาการเกษตร, (2553) การใชข้ีเถาแกลบเพื่อปรับปรุงบํารุงดิน เนื่องจากข้ีเถาแกลบมีคุณสมบัติ
ในการอุมน้ําและระบายน้ําไดดี จุดเดนที่สุดคือ ผานกระบวนการเผาไหมมาแลว จึงเปนวัสดุที่สะอาดปราศจาก
โรคและแมลงศัตรู คาวิเคราะหของขี้เถาแกลบ พบวา มีอินทรียวัตถุ 7.95 เปอรเซ็นต คาความเปนกรด-ดาง 
7.96 หรือมีฤทธิ์เปนดางออน มีคาการนําไฟฟา 0.2 หมายถึงมีเกลือในปริมาณนอยมาก จนไมมีผลกระทบตอการ
เจริญเติบโตของพืช มีธาตุไนโตรเจน โพแทสเซียม และฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนกับตนพืช 1.98  4.06 และ 
0.23 เปอรเซ็นต ดังนั้น จะเห็นวาในวัสดุข้ีเถาแกลบมีปริมาณโพแทสเซียมสูงกวาธาตุอ่ืนๆ ที่ 4.06 เปอรเซ็นต 
สวนธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัสมีในปริมาณต่ํา คือที่ 1.98 และ 0.23 เปอรเซ็นต ตามลําดับ นอกจากนี้ 
ปริมาณอินทรียวัตถุที่ 7.95 เปอรเซ็นต นับวามีปริมาณสูงจึงชวยปรับปรุงดินใหรวนซุยและเก็บความชื้นได
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พอเหมาะ จึงมีผลทําใหรากพืชเจริญเติบโตไดดี อีกทั้งมีฤทธิ์เปนดางออนเกือบเปนกลาง เมื่อนําไปเปนสวนผสมของ
วัสดุปลูกพืชจะมี  ผลตอการเปลี่ยนแปลงคาความเปนกรด-ดางนอยมาก   

ทองออน และคณะ, (2538) ทําการทดลองใชข้ีเถาแกลบ 4  อัตราคือ 0 100 200 และ 300 กิโลกรัม
ตอไร และใชขาวโพดเปนพืชทดสอบ ผลปรากฏออกมาวาผลผลิตขาวโพดทั้งน้ําหนักฝกและจํานวนฝก มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยที่การใสข้ีเถาแกลบ 300 กิโลกรัมตอไร ใหน้ําหนักฝก และจํานวนฝก
สูงสุด คือ 261.22 กิโลกรัมตอไร และ 2,266.5 ฝกตอไร ตามลําดับ ขณะที่ไมใสข้ีเถาแกลบใหน้ําหนักฝกและ
จํานวนฝกเพียง 119.18 กิโลกรัมตอไร และ 1,188.8 ฝกตอไร (เพิ่มข้ึน 118 เปอรเซ็นต และ 90.7 เปอรเซ็นต 
ตามลําดับ) สวนคุณสมบัติทางเคมีของดิน ไมมีความแตกตางกันทางสถิติทั้งกอนปลูกขาวโพดและหลังการเก็บ
เก่ียว  

การเผาไหมวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรตางๆ เพื่อนําไปใชประโยชนนัน้  พบวาในข้ีเถาทะลายปาลมมีทั้ง
โพแทสเซียมและซิลิกาในปริมาณสูงสามารถนําไปใชเปนปุยธรรมชาติหรือใชแทนสวนประกอบในซีเมนตได สวน
ข้ีเถาจากแกลบ ชานออย เปลือกถ่ัวลิสง  เปลือกเม็ดมะมวงหิมพานต  เปลือกหมากจะมีซิลิกาเปนองคประกอบ
หลัก โดยพบแคลเซียม  แมกนีเซียม โพแทสเซียม ในข้ีเถาจากเปลือกเม็ดมะมวงหิมะพานตและเปลือกถ่ัวลิสง  
พบคารบอนที่ไมเผาไหม  ฟอสฟอรัส (ในรูปของ P2O5) และสารระเหยอ่ืนๆในข้ีเถาจากชานออย เปลือกเม็ด
มะมวงหิมะพานต  (Umamaheswaran, K. และ V. S. Bata, 2008)   และพบลิกนิน  โพแทสเซียม  สังกะสี 
เปนปริมาณสูงในข้ีเถากาบมะพราว เปลือกถ่ัวลิสง และแกลบเชนกัน   ( Raveendran และคณะ, 1995)   

การปลูกสับปะรดตราดสีทองในชุดดินหุบกะพง พบวาการปลูกสับปะรดแบบแถวคูใหความหวานสูงกวา
การปลูกแบบแถวเดี่ยว แตในทางตรงกันขามการปลูกแบบแถวเดี่ยวจะใหผลผลิตสูงกวาแบบแถวคู ทั้งนี้เนื่องจาก
การปลูกแบบแถวเดี่ยวมีขนาดของผลใหญกวา จึงทําใหความหวานของเนื้อสับปะรดลดลง  นอกจากนี้ในการปลูก
แถวคูซึ่งใหผลผลิตต่ําจะมีปริมาณวิตามินซีสูงกวาการปลูกแถวเดี่ยวที่ใหผลผลิตสูง ซึ่งนอกจากระยะการปลูกที่มี
ผลตอขนาดและคุณภาพของสับปะรดแลวการจัดการดินและปริมาณปุยที่ใสตองเพียงพอตอความตองการของ
สับปะรดดวย ( จินดารัตนและคณะ, 2547)  
 

ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 2  ป    เร่ิมตนเดือน ตุลาคม    พ.ศ.  2555 
             สิ้นสุดเดือน กันยายน    พ.ศ.  2557 
สถานที่ดําเนินการ 1.  สถานที่ตั้ง หมูที ่1  ตําบลทากุม  อําเภอเมือง จังหวัดตราด 
   2.  Site characterization   
การจัดเรียงชั้น             Ap-Bt7 
สัณฐานดิน                

                ดินบนลึกไมเกิน 10 เซนติเมตร เนื้อดินเปนดินรวนปนทราย เปนสีน้ําตาล  ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด 
(pH 5.5) ดินลาง มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายปนกรวด มีสีน้ําตาลปนเหลืองออนมีจุดประสีน้ําตาลแก และมีจุด
ประสีแดงมีปฏิกิริยาดิน เปนกรดจัด (pH 5.0) 

ตารางที่ 1 :   แสดงสมบัติทางเคมีที่สําคัญของชุดดินนาทาม 

 
 

    ความลึก 
(ซม) 

อินทรียวัตถุ CEC %BS Avai.P Avai.K ความอุดม
สมบูรณของดิน 
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ที่มา:  กรมพัฒนาที่ดิน. 2548. 

ปริมาณนํ้าฝนและอุณหภูมิเฉลีย่จังหวัดตราดป  2555-2557 

      มีลักษณะภูมิอากาศแบบรอนชื้น ฝนตกเกือบตลอดป ปริมาณน้ําฝนของเฉลี่ย 5,211 มิลลิเมตรตอป  มีฝน
ตกเฉลี่ยตลอดทั้งป 195 วัน ปริมาณฝนตกเฉลี่ยสูงสุด 212 มิลลิเมตร อุณหภูมิสูงสุด 35.43 องศาเซลเซียส 
ต่ําสุด 18.86 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ําฝนของเฉลี่ย 5,210.67 มิลลิเมตรตอป  มีวันที่ฝนตกเฉลี่ยตลอดทั้งป 
195 วัน 

ตารางที่ 2 : แสดงปริมาณน้าํฝนและอุณหภูมิเฉลี่ยจังหวัดตราด ป 2555-2557 

รายการ ป พ.ศ.  

2555 2556 2557 เฉลี่ย 
ปริมาณน้าํฝนรวม   (มิลลิเมตร) 5,376.8 5,111.3 5,143.9 5,210.67 

จํานวนวันที่ฝนตก   (วัน) 211 191 184 195.33 

ปริมาณฝนตกสูงสุด (มิลลิเมตร) 189.2 261.5 186.2 212.30 

อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส) 35.2 35.5 35.6 35.43 

อุณหภูมิต่ําสุด (องศาเซลเซียส) 21.1 19.8 15.7 18.86 

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

อุปกรณและวิธีการ 
 อุปกรณ        

1. ปุยเคมี สูตร 21-0-0 , 18- 46-0 และ 0 -0 -60 
2. หนอพันธุสบัปะรดพันธุตราดสีทอง 
3. ข้ีเถาแกลบสีเทาจากโรงไฟฟา 
4. สารเคมีที่จําเปนตองใชกําจัดวัชพืช และสารเอทธิฟอนเรงการสรางดอก 
5. เคร่ืองมือเก็บตัวอยางดิน ( Augor ) 
6. อุปกรณสําหรับเก็บขอมูลผลผลิต  เชน ตาชัง่, เวอรเนียรวัดขนาด, เคร่ืองมือวัดความหวาน (Brix 

Refractometer)  
 ตํารับการทดลอง     มี  7   วิธีการ  3  ซ้ํา 
   ตํารับที่  1.    ไมใสปุยเคมี (contral) 
  ตํารับที่  2.    ปุยเคมีตามอัตราแนะนาํของกรมวิชาการเกษตร 

ตํารับที่  3.    ปุยโพแทสเซียม   0   % +  ข้ีเถาแกลบสีเทาอัตรา  300 กก./ไร 
   ตํารับที่  4.    ปุยโพแทสเซียม  25  % +  ข้ีเถาแกลบสีเทาอัตรา  300 กก./ไร 

  0- 15 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํามาก ต่ํา 

15 - 30 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
30 - 60 ต่ํามาก ต่ํา ต่ํา ต่ํามาก ปานกลาง ต่ํา 
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   ตํารับที่  5.    ปุยโพแทสเซียม  50  % +  ข้ีเถาแกลบสีเทาอัตรา  300 กก./ไร 
  ตํารับที่  6.    ปุยโพแทสเซียม  75  % +  ข้ีเถาแกลบสีเทาอัตรา  300 กก./ไร 
   ตํารับที่  7.    ปุยโพแทสเซียม 100 % +  ข้ีเถาแกลบสีเทาอัตรา  300 กก./ไร 
หมายเหตุ   ปุยโพแทสเซียมอัตราตางๆทีล่ดลง คิดจากปุยโพแทสเซียมอัตรา 100 เปอรเซน็ตของอัตราแนะนํา
จากกรมวิชาการเกษตร 

วิธีดําเนินการวิจัย    
1. การคัดเลือกพื้นที่  

 คัดเลือกพื้นที่ปลูกสบัปะรดของเกษตรกรที่มีกลุมชุดดิน 34 
 สํารวจกลุมชดุดินโดยใชหลุมหนาตัดดินขนาดเล็ก (mini pit) 

          2.   การเตรียมดิน 
 ไถพรวนดนิดวยผาน 3 จํานวน 1 คร้ัง   คร้ังที่ 2 ไถพรวนยอยดินใหละเอียดดวยผาน 7 ไถใน

แนวขวางกับคร้ังแรก  
 เก็บตัวอยางดินทัง้แปลง เพื่อวิเคราะหคุณสมบัติทางเคมีกอนปลูกสับปะรด 
 สุมเลือกพื้นที่ตัวแทนของแตละวิธีการทดลองจํานวน  21  แปลงทดลองยอย  
 เตรียมดินในแปลงยอยที่ตองใสข้ีเถาแกลบ จํานวน 15 แปลงยอย     

 3.  การปลูก 
  ปลูกในชวงเดือน มกราคม 2555 
  ปลูกสับปะรด  เปนแถวคู ระยะการปลูก  50 x 50 x100 ซม.   

  4.  การดูแลรักษา 
  ใสปุยเคมี โดยใชปุยเคมีสูตร 21-0-0  18- 46-0 และ 0-0-60 ผสมรวมกันในอัตราตางๆตาม

ตํารับการทดลอง ใสจํานวน 3 คร้ัง 
  กําจัดวชัพชืโดยใชแรงงานคนถากจํานวน 1 คร้ัง  และใชสารกําจัดวชัพชืจาํนวน 1 คร้ัง  
  บังคับการออกดอกดวยสารเอทธิฟอน จํานวน 1คร้ัง เมื่อสับปะรดอายุ 9 เดือนหลังปลูก 

5. เก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูล           
  เก็บตัวอยางดิน   2 คร้ัง  กอนและหลังการทาํการทดลอง  เพื่อวิเคราะหคุณสมบัติทางเคมี

ไดแก  pH OM P  K  และ EC 
   เก็บขอมูลพืช 

 -   เก็บขอมูลผลผลิตดานปริมาณ ไดแก ความสูงตน ขนาดเสนผาศูนยกลางตน จํานวน
ผลผลติตันตอไร , น้ําหนักสดผลผลิตกรัมตอผล , ขนาดผลผลิต, จํานวนผลตอไร ,น้ําหนักจุก 

 -   เก็บขอมูลผลผลิตดานคุณภาพ  เชน  ความหวาน 
  วิเคราะหขอมูลทางสถิติ  
  วิเคราะหขอมูลทางเศรษฐกิจ โดยคิดจากราคาในปทีผ่ลผลิตออกสูตลาด 

6. เขียนรายงาน 
  เขียนรายงานความกาวหนา  
  เขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 

 

ผลการวิจัยและวิจารณ 
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ผลวิเคราะหดินกอนการทดลอง 

ท่ีระดับความลึก 0 -15 เซนติเมตร พบวาคาความเปนกรดดางอยูในระดับกรดจัด คือ 4.5  
และมีปริมาณอินทรียวัตถุอยูในระดับปานกลาง คือ 2.08 เปอรเซ็นต  มีปริมาณฟอสฟอรัส อยูในระดับต่ํา คือ  
9.15 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม มีโพแทสเซียม อยูในระดับต่ํา คือ  24.18 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม และไมมีคาความเค็ม 
คือ 0.02 เดซิซีเมนตอเมตร ดังตารางที่ 3 

ที่ระดับความลึก 15-30 เซนติเมตร พบวาคาความเปนกรดดางอยูในระดับกรดจัด คือ 4.5  
และมีปริมาณอินทรียวัตถุอยูในระดับปานกลาง คือ 2.03 เปอรเซ็นต มีปริมาณฟอสฟอรัส อยูในระดับต่ํา คือ  
11.67 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม มีโพแทสเซียมอยูในระดับต่ํา คือ  29.80 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม และไมมีคาความเค็ม 
คือ 0.02 เดซิซีเมนตอเมตร ดังตารางที ่3 

ตารางที่ 3 : แสดงผลการวิเคราะหดินกอนการทดลอง 

ที่ระดับความลึก 

(ซม.) 

pH OM 

(%) 

P 

(ppm) 

K 

(ppm) 

EC(1:5) 

(ds/m) 

0 - 15 4.5 2.08 9.15 24.18 0.02 

15- 30 4.5 2.03 11.67 29.80 0.02 

 ท่ีมา : กลุมวิเคราะหดิน สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต2 

ผลวิเคราะหดินหลังการทดลอง 

ที่ระดับความลึก 0-15 เซนติเมตร พบวาดินมีความเปนกรดลดลงแตยังอยูในระดับความเปนกรดจัด
ยกเวนตํารับที่ 7 ดินมีความเปนกรดลดลงอยูในระดับกรดแก คือ 5.2  ตํารับที่ 1 มีความเปนกรดจัด 5.0  และ
ตํารับที่ 2  มีความเปนกรดจัด  4.8 ตํารับที่ 3 มีความเปนกรดจัด 4.8 ตํารับที่ 4  มีความเปนกรดจัด 4.8  ตํารับ
ที่ 5  มีความเปนกรดจัด 4.7 ตํารับที่ 6 มีความเปนกรดจัด 4.8 ตามลําดับ  ดังตารางที่ 4  

ที่ระดับความลึก 15-30 เซนติเมตร ดินมีความเปนกรดลดลงบางตํารับแตยังคงอยูในระดับกรดจัด คือ 
ตํารับที่ 1 มีความเปนกรด 4.6  และตํารับที่ 7 มีความเปนกรด 4.7  สวนตํารับที่ 3  ตํารับที่ 4 และ ตํารับที่ 5 มี
ความเปนกรดจัดในระดับเทาเดิมคือ 4.5  แตตํารับที่ 2  มีความเปนกรดเพิ่มข้ึนอยูในระดับกรดจัดมาก คือ 4.4   
ดังตารางที่ 4 

 

 

 

 

ตารางที่ 4 : แสดงผลการวิเคราะหคาความเปนกรด-ดางหลังการทดลอง 

 
ตํารับการทดลอง 

คาความเปนกรดดาง 

ความลึก  
0-15 ซม. 

 ความลึก  
15-30 ซม. 

ตํารับที่  1. ไมใสปุยเคมี (control) 5.0 4.6 
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ตํารับที่  2. ปุยเคมีตามอัตราแนะนําของกรมวิชาการเกษตร 4.8 4.4 
ตํารับที่  3. ปุยโพแทสเซียม 0 % + ข้ีเถาแกลบสเีทาอัตรา  300 กก./ไร 4.8 4.5 
ตํารับที่  4. ปุยโพแทสเซียม 25 % + ข้ีเถาแกลบสีเทาอัตรา  300 กก./ไร 4.8 4.5 
ตํารับที่  5. ปุยโพแทสเซียม 50 % +  ข้ีเถาแกลบสีเทาอัตรา  300 กก./ไร 4.7 4.5 
ตํารับที่  6. ปุยโพแทสเซียม 75 % +  ข้ีเถาแกลบสีเทาอัตรา  300 กก./ไร 4.8 4.5 
ตํารับที่ 7. ปุยโพแทสเซียม 100 % +  ข้ีเถาแกลบสีเทาอัตรา 300 กก./ไร 5.2 4.7 

ที่มา : กลุมวิเคราะหดิน สาํนักงานพฒันาที่ดินเขต2 

ที่ระดับความลึก 0-15 เซนตเิมตร พบวาดนิมีปริมาณอินทรียวตัถุลดลงทุกตาํรับการทดลอง แตยังคงมี
อินทรียวัตถุอยูในระดับปานกลาง โดยตํารับที่ 1และตาํรับที ่4 มีปริมาณอินทรียวตัถุ 2.07 เปอรเซ็นต รองลงมา
ไดแก ตํารับที ่3 ตํารับที ่2 ตํารับที่ 7 ตํารับที ่5 และตํารับที่ 6 มีปริมาณอินทรียวตัถุลดลงอยูในระดับปานกลาง
เชนกัน คือ 1.95  1.90  1.83  1.74  และ 1.73 เปอรเซ็นต  ตามลําดบั ดังตารางที่ 5 

ที่ระดับความลึก 15-30 เซนติเมตร พบวาดินมีปริมาณอินทรียวัตถุลดลงเล็กนอยทุกตํารับการทดลอง 
ยกเวนตํารับที่ 4 มีปริมาณอินทรียวัตถุเทาเดิมคือ คือ 2.03 เปอรเซ็นต รองลงมา ไดแก ตํารับที่ 3  ตํารับที่ 1  
ตํารับที่ 2 ตํารับที่ 6 ตํารับที่ 5 และตํารับที่ 7 มีปริมาณอินทรียวัตถุลดลงอยูในระดับปานกลางเชนกัน  คือ 2.02  
2.01  1.92  1.73  1.59 และ 1.52  เปอรเซ็นต ตามลําดับ ดังตารางที่ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 5 : แสดงผลการวิเคราะหปริมาณอินทรียวัตถุหลังการทดลอง  

 
ตํารับการทดลอง 

 

ปริมาณอินทรียวัตถุ (%) 

ความลึก  
0-15 ซม. 

 
  

 ความลึก  
15-30 ซม. 

  ตํารับที่  1. ไมใสปุยเคมี (control) 2.07 2.01 

ตํารับที่  2. ปุยเคมีตามอัตราแนะนําของกรมวิชาการเกษตร 1.90 1.92 

ตํารับที่  3. ปุยโพแทสเซียม 0 % + ข้ีเถาแกลบสเีทา อัตรา  300 กก./ไร 1.95 2.02 

ตํารับที่  4. ปุยโพแทสเซียม 25  % +  ข้ีเถาแกลบสีเทา อัตรา  300 กก./ไร 2.07 2.03 
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ตํารับที่  5. ปุยโพแทสเซียม 50  % +  ข้ีเถาแกลบสีเทา อัตรา  300 กก./ไร 1.74 1.59 

ตํารับที่  6. ปุยโพแทสเซียม 75 %  +  ข้ีเถาแกลบสีเทา อัตรา  300 กก./ไร 1.73 1.73 

ตํารับที่ 7. ปุยโพแทสเซียม 100 % +  ข้ีเถาแกลบสีเทา อัตรา  300 กก./ไร 1.83 1.52 

ที่มา : กลุมวิเคราะหดิน สาํนักงานพฒันาที่ดินเขต2 

ที่ระดับความลึก 0-15 เซนติเมตร พบวาดินมีปริมาณฟอสฟอรัสเพิ่มข้ึนทุกตํารับการทดลอง ยกเวน
ตํารับที่ 1 มีปริมาณฟอสฟอรัสลดลง ตํารับที่ 3 มีปริมาณฟอสฟอรัสเพิ่มข้ึนสูงสุดคือ 20.97  มิลลิกรัมตอกิโลกรัม  
มีปริมาณฟอสฟอรัสอยูในระดับปานกลาง รองลงมาไดแก ตํารับที่ 2 ตํารับที่ 4   ตํารับที่ 6  ตํารับที่ 7 ตํารับที่ 5 
และตํารับที่ 1  มีปริมาณฟอสฟอรัสอยูในระดับปานกลางเชนกัน คือ 16.21 14.02  13.50  13.50 12.99 และ 
8.80 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม  ตามลําดับ ดังตารางที่ 6 

ที่ระดับความลึก 15-30 เซนติเมตร พบวาดินมีปริมาณฟอสฟอรัสเพิ่มข้ึนบางตํารับการทดลอง ไดแก 
ตํารับที่ 3 มีปริมาณฟอสฟอรัสเพิ่มข้ึนสูงสุดคือ 18.88  มิลลิกรัมตอกิโลกรัม  มีปริมาณฟอสฟอรัสอยูในระดับ
ปานกลาง รองลงมาไดแก  ตํารับที่ 4  และตํารับที่ 5 มีปริมาณฟอสฟอรัสอยูในระดับปานกลาง  คือ 14.31 และ 
14.25  มิลลิกรัมตอกิโลกรัม  ตามลําดับ สวนตํารับที่ 2  ตํารับที่ 6  ตํารับที่ 7  มีปริมาณฟอสฟอรัสลดลงอยูใน
ระดับต่ํา คือ  11.58  11.56  7.49  มิลลิกรัมตอกิโลกรัม  ตามลําดับ  สวนตํารับที่ 1 มีปริมาณฟอสฟอรัสลดลง
อยูในระดับต่ํามาก คือ  6.52  มิลลิกรัมตอกิโลกรัม  ดังตารางที่ 6 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 6 : แสดงผลการวิเคราะหปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนหลังการทดลอง  

 
ตํารับการทดลอง 

  ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm) 

ความลึก  
0-15 ซม. 

 ความลึก  
15-30 ซม. 

ตํารับที่  1. ไมใสปุยเคมี (control) 8.80 6.52 

ตํารับที่  2. ปุยเคมีตามอัตราแนะนําของกรมวิชาการเกษตร 16.21 11.58 

ตํารับที่  3. ปุยโพแทสเซียม 0 % + ข้ีเถาแกลบสเีทา อัตรา  300 กก./ไร 20.97 18.88 

ตํารับที่  4. ปุยโพแทสเซียม 25 % + ข้ีเถาแกลบสีเทา อัตรา  300 กก./ไร 14.02 14.31 

ตํารับที่  5. ปุยโพแทสเซียม 50 % +  ข้ีเถาแกลบสีเทา อัตรา  300 กก./ไร 12.99 14.25 

ตํารับที่  6. ปุยโพแทสเซียม 75 % +  ข้ีเถาแกลบสีเทา อัตรา  300 กก./ไร 13.50 11.56 

ตํารับที่ 7. ปุยโพแทสเซียม100 % +  ข้ีเถาแกลบสีเทา อัตรา  300 กก./ไร 13.50 7.49 
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ที่มา : กลุมวิเคราะหดิน สาํนักงานพฒันาที่ดินเขต2 

ที่ระดับความลึก 0-15 เซนติเมตร พบวาดินมีปริมาณโพแทสเซียมเพิ่มข้ึนทุกตํารับการทดลอง โดยตํารับ
ที่ 7 มีปริมาณฟอสฟอรัสเพิ่มข้ึนสูงสุดคือ 43.58  มิลลิกรัมตอกิโลกรัม   มีปริมาณโพแทสเซียมระดับปานกลาง 
รองลงมาไดแก ตํารับที่ 2 และตํารับที่ 4  มีปริมาณโพแทสเซียมระดับปานกลาง  คือ  30.38 และ 30.04 
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม  ตามลําดับ  ตํารับที่ 1 ตํารับที่ 3   ตํารับที่ 5 และตํารับที่ 6  มีปริมาณฟอสฟอรัสอยูใน
ระดับต่ํา คือ 29.05  28.39  27.07 และ 25.09 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม  ตามลําดับ ดังตารางที่ 7 

         ที่ระดับความลึก 15-30 เซนติเมตร พบวาดินมีปริมาณโพแทสเซียมเพิ่มข้ึนบางตํารับการทดลอง ไดแก 
ตํารับที่ 7 มีปริมาณโพแทสเซียมเพิ่มข้ึนสูงสุดคือ 56.46  มิลลิกรัมตอกิโลกรัม  มีปริมาณฟอสฟอรัสอยูในระดับ
ปานกลาง รองลงมาไดแก ตํารับที่ 4  ตํารับที่ 2  และตํารับที่ 3  มีปริมาณโพแทสเซียมอยูในระดับปานกลาง  คือ 
40.61   39.62 และ 31.70  มิลลิกรัมตอกิโลกรัม  ตามลําดับ  ตํารับที่ 5  ตํารับที่ 6  และ ตํารับที่ 1 ปริมาณ
โพแทสเซียมลดลงอยูในระดับต่ํา คือ  23.77 23.77 และ 22.78  มิลลิกรัมตอกิโลกรัม  ตามลําดับ ดังตารางที่ 7 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 7 : แสดงผลการวิเคราะหปริมาณโพแทสเซียมที่เปนประโยชนหลังการทดลอง 

 
ตํารับการทดลอง 

ปริมาณโพแทสเซียม (ppm) 

ความลึก  
0-15 ซม. 

 ความลึก  
15-30 ซม. 

ตํารับที่  1. ไมใสปุยเคมี (control) 29.05 22.78 

ตํารับที่  2. ปุยเคมีตามอัตราแนะนําของกรมวิชาการเกษตร 30.38 39.62 

ตํารับที่  3. ปุยโพแทสเซียม 0 % + ข้ีเถาแกลบสเีทา อัตรา  300 กก./ไร 28.39 31.70 

ตํารับที่  4. ปุยโพแทสเซียม 25 % +  ข้ีเถาแกลบสีเทา อัตรา 300 กก./ไร 30.04 40.61 

ตํารับที่  5. ปุยโพแทสเซียม 50 % +  ข้ีเถาแกลบสีเทา อัตรา  300 กก./ไร 27.07 23.77 

ตํารับที่  6. ปุยโพแทสเซียม 75 %  +  ข้ีเถาแกลบสีเทา อัตรา 300 กก./ไร 25.09 23.77 

ตํารับที่ 7. ปุยโพแทสเซียม 100 % +  ข้ีเถาแกลบสีเทา อัตรา 300 กก./ไร 43.58 56.46 

ที่มา : กลุมวิเคราะหดิน สาํนักงานพฒันาที่ดินเขต2 



14 

 
 ที่ระดับความลึก 0-15 เซนติเมตร และ ที่ระดับความลึก 15-30 เซนติเมตร พบวา ทุกตํารับการทดลอง

ไมมีคาความเค็มเพิ่มข้ึน  คือ 0.02 เดซิซีเมนตอเมตร  ดังตารางที่ 8 

ตารางที่  8 : แสดงผลการวิเคราะหคาการนาํไฟฟาหลังการทดลอง 

 
ตํารับการทดลอง 

คาการนําไฟฟา (ds/m) 

ความลึก  
0-15 ซม. 

 ความลึก  
15-30 ซม. 

ตํารับที่  1. ไมใสปุยเคมี (control) 0.02 0.02 

ตํารับที่  2. ปุยเคมีตามอัตราแนะนําของกรมวิชาการเกษตร 0.02 0.02 

ตํารับที่  3. ปุยโพแทสเซียม 0 % + ข้ีเถาแกลบสเีทา อัตรา 300 กก./ไร 0.02 0.02 

ตํารับที่  4. ปุยโพแทสเซียม 25 % +  ข้ีเถาแกลบสีเทา อัตรา 300 กก./ไร 0.02 0.02 

ตํารับที่  5. ปุยโพแทสเซียม 50 % +  ข้ีเถาแกลบสีเทา อัตรา 300 กก./ไร 0.02 0.02 

ตํารับที่  6. ปุยโพแทสเซียม 75 %  +  ข้ีเถาแกลบสีเทา อัตรา 300 กก./ไร 0.02 0.02 

ตํารับที่ 7. ปุยโพแทสเซียม 100 % +  ข้ีเถาแกลบสีเทา อัตรา 300 กก./ไร 0.02 0.02 

ที่มา : กลุมวิเคราะหดิน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต2 

 

 

ผลวิเคราะหขี้เถาแกลบสีเทาเปรียบเทียบกับขี้เถาแกลบดํา      
       เปรียบเทียบปริมาณธาตุอาหารในข้ีเถาแกลบสีเทาและข้ีเถาแกลบดํา พบวา ข้ีเถาแกลบสีเทามี    
ปริมาณ คารบอนตอไนโตรเจน อินทรียวัตถุ ไนโตรเจน โพแทสเซียม และคาความเค็มสูงกวาข้ีเถาแกลบดํา   แต
มีปริมาณฟอสฟอรัสต่ํากวาข้ีเถาแกลบดํา คือ มีคารบอนตอไนโตรเจน 11.59 มีปริมาณอินทรียวัตถุ  7.40 
เปอรเซ็นต  มีปริมาณไนโตรเจน 0.66 เปอรเซ็นต มีปริมาณฟอสฟอรัส 0.289 เปอรเซ็นต  มีปริมาณโพแทสเซียม 
2.149 เปอรเซ็นต คาความเปนกรดดาง 8.6 และมีคาความเค็ม 3.14  เดซิซีเมนตอเมตร 

ในขณะที่ข้ีเถาแกลบดํามี คารบอนตอไนโตรเจน  11.53 มีปริมาณอินทรียวัตถุ 5.39 เปอรเซ็นต  มี
ปริมาณไนโตรเจน 0.42 เปอรเซ็นต  มีปริมาณฟอสฟอรัส 1.136 เปอรเซ็นต มีปริมาณโพแทสเซียม 0.348 
เปอรเซ็นต คาความเปนกรดดาง 8.5 และมีคาความเค็ม 0.68  เดซิซีเมนตอเมตร ดังตารางที่ 9 

ตารางที่ 9 :  แสดงผลการวิเคราะหข้ีเถาแกลบสีเทาเปรียบเทียบกับข้ีเถาแกลบดํา      

 
วัสด ุ

C/N OM 
(%) 

N 
(%) 

P 
(%) 

K 
(%) 

pH Ec 
(ds/m) 
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ที่มา : กลุมวิเคราะหดิน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต2 

การเจริญเติบโตทางดานความสูงและขนาดเสนผานศูนยกลางรอบโคนตน 

        จากการทดลอง พบวาตํารับที่ 7 ใสปุยโพแทสเซียม 100 % รวมกับข้ีเถาแกลบ 300 กิโลกรัมตอไร     
มีความสูงตนสูงสุด คือ 85.72 เซนติเมตร รองลงมาคือ ตํารับที่ 6 ใสปุยโพแทสเซียม 75 % รวมกับข้ีเถาแกลบสี
เทา 300 กิโลกรัมตอไร มีความสูงตน  83.57 เซนติเมตร ตํารับที่ 3  ใสปุยโพแทสเซียม 0 % รวมกับข้ีเถาแกลบ
สีเทา 300 กิโลกรัมตอไร  มีความสูงตน 83.42 เซนติเมตร  ตํารับที่ 4  ใสปุยโพแทสเซียม 25 % รวมกับข้ีเถา
แกลบสีเทา 300 กิโลกรัมตอไร  มีความสูงตน 83.20 เซนติเมตร ตํารับที่ 5 ใสปุยโพแทสเซียม 50 % รวมกับ
ข้ีเถาแกลบสีเทา 300 กิโลกรัมตอไร  มีความสูงตน 83.09 เซนติเมตร ตํารับที่ 2 ใสปุยเคมีตามอัตราแนะนําของ
กรมวิชาการเกษตร มีความสูงตน 81.75 เซนติเมตร และตํารับที่ 1 ไมใสปุยเคมี 533.12 มีความสูงตนต่ําสุด คือ 
77.92 เซนติเมตร ซึ่งมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญกับตํารับอ่ืนๆ แตไมมีความแตกตางกับตํารับที่ 2           
ดังตารางที่ 10   

ขนาดเสนผานศูนยกลางรอบโคนตนพบวา ตํารับที่ 7 ใสปุยโพแทสเซียม 100 % รวมกับข้ีเถาแกลบสี
เทา 300 กิโลกรัมตอไร มีขนาดสูงสุด คือ 6.12 เซนติเมตร รองลงมาคือ ตํารับที่ 4 ใสปุยโพแทสเซียม 25 % 
รวมกับข้ีเถาแกลบสีเทา 300 กิโลกรัมตอไร  มีขนาดเสนผานศูนยกลางรอบโคนตน 6.00 เซนติเมตร ตํารับที่ 6 
ใสปุยโพแทสเซียม75% รวมกับข้ีเถาแกลบสีเทา 300 กิโลกรัมตอไร มีเสนผานศูนยกลางรอบโคนตน 5.99 
เซนติเมตร ตํารับที่ 3 ใสปุยโพแทสเซียม 0% รวมกับข้ีเถาแกลบสีเทา 300 กิโลกรัมตอไร มีขนาดเสนผาน
ศูนยกลางรอบโคนตน 5.72 เซนติเมตร  ตํารับที่ 5 ใสปุยโพแทสเซียม 50%รวมกับข้ีเถาแกลบสีเทา 300 
กิโลกรัมตอไร ขนาดเสนผานศูนยกลางรอบโคนตน 5.62 เซนติเมตร  ตํารับที่ 2 ใสปุยเคมีตามอัตราแนะนําของ
กรมวิชาการเกษตร มีขนาดเสนผานศูนยกลางรอบโคนตน 5.53 เซนติเมตร  และตํารับที่ 1 ไมใสปุยเคมี มีขนาด
เสนผานศูนยกลางรอบโคนตน 5.00  เซนติเมตร  ซึ่งมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญกับตํารับอ่ืนๆ แตไมมีความ
แตกตางกับตํารับที่ 2  ดังตารางที่ 10   

ตารางที่10 :  แสดงการเจริญเติบโตทางดานความสูงและเสนผานศูนยกลางรอบโคนตน (เซนติเมตร) 

ข้ีเถาแกลบสีเทา 11.59 7.40 0.66 0.289 2.149 8.6 3.14 

ข้ีเถาแกลบดํา 11.53 5.39 0.42 1.136 0.348 8.5 0.68 

 
ตํารับการทดลอง 

ความสูง 
(ซม./ผล) 

รอบโคนตน 
(ซม./ผล) 
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 หมายเหตุ  * มีความแตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %      

นํ้าหนักผลผลิตรวมจุกและไมรวมจุก (กรัมตอผล) 

จากการทดลองพบวาน้ําหนักผลผลิตรวมจุก ทุกตํารับการทดลองไมมีความแตกตางกันทางสถิติ ยกเวน
ตํารับที่ 1 ไมใสปุยเคมี มีความแตกตางกับทุกตํารับการทดลองอยางมีนัยสําคัญยิ่ง และพบวาตํารับที่ 7 ใสปุย
โพแทสเซียม 100 % รวมกับข้ีเถาแกลบสีเทา 300 กิโลกรัมตอไร มีน้ําหนักผลผลิตสูงสุด คือ 959.12  กรัมตอผล  
รองลงมาคือ ตํารับที่ 3 ใสปุยโพแทสเซียม 0 % รวมกับข้ีเถาแกลบสีเทา 300 กิโลกรัมตอไร  มีน้ําหนักผลผลิต 
879.50 กรัมตอผล  ตํารับที่ 6 ใสปุยโพแทสเซียม 75 % รวมกับข้ีเถาแกลบสีเทา 300 กิโลกรัมตอไร  มีน้ําหนัก 
ผลผลิต 824.18 กรัมตอผล  ตํารับที่ 4  ใสปุยโพแทสเซียม 25 %รวมกับข้ีเถาแกลบสีเทา 300 กิโลกรัมตอไร     
มีน้ําหนักผลผลิต 823.50 กรัมตอผล ตํารับที่ 5 ใสปุยโพแทสเซียม 50 % รวมกับข้ีเถาแกลบสีเทา 300 กิโลกรัม
ตอไร  มีน้ําหนักผลผลิต 811.98 กรัมตอผล ตํารับที่ 2 ใสปุยเคมีตามอัตราแนะนําของกรมวิชาการเกษตร        
มีน้ําหนักผลผลิต 791.32 กรัมตอผล ตามลําดับ  และตํารับที่ 1 ไมใสปุยเคมี มีน้ําหนักผลผลิตต่ําสุดคือ 533.12 
กรัมตอผล  ดังตารางที่ 11    
         น้ําหนักผลผลิตไมรวมจุก ทุกตํารับการทดลองไมมีความแตกตางกันทางสถิติ ยกเวนตํารับที่ 1ไมใสปุยเคมี 
มีความแตกตางกับทุกตํารับการทดลองอยางมีนัยสําคัญยิ่ง และพบวาตํารับที่ 7 ใสปุยโพแทสเซียม 100 % 
รวมกับข้ีเถาแกลบสีเทา 300 กิโลกรัมตอไร มีน้ําหนักผลผลิตสูงสุด คือ 782.77 กรัมตอผล รองลงมาคือ ตํารับที ่
3 ใสปุยโพแทสเซียม 0% รวมกับข้ีเถาแกลบสีเทา 300 กิโลกรัมตอไร  มีน้ําหนักผลผลิต 712.32 กรัมตอผล  
ตํารับที่ 6 ใสปุยโพแทสเซียม 75 % รวมกับข้ีเถาแกลบสีเทา 300 กิโลกรัมตอไร  มีน้ําหนักผลผลิต 686.84 กรัม
ตอผล  ตํารับที่ 4 ใสปุยโพแทสเซียม  25%  รวมกับข้ีเถาแกลบสีเทา 300 กิโลกรัมตอไร  มีน้ําหนักผลผลิต 
655.04 กรัมตอผล  ตํารับที่ 5 ใสปุยโพแทสเซียม 50% รวมกับข้ีเถาแกลบสีเทา 300 กิโลกรัมตอไร  มีน้ําหนัก
ผลผลิต 652.67 กรัมตอผล  ตํารับที่ 2 ใสปุยเคมีตามอัตราแนะนําของกรมวิชาการเกษตร  มีน้ําหนักผลผลิต 
634.75 กรัมตอผล ตามลําดับ และตํารับที่ 1ไมใสปุยเคมี มีน้ําหนักผลผลิตต่ําสุดคือ 401.11 กรัมตอผล         
ดังตารางที่ 11    

ตารางที่11:  แสดงน้ําหนักผลผลิตรวมจุก และไมรวมจุก (กรัมตอผล) 

ตํารับที่1  ไมใสปุย(control) 77.92 b 5.00 b 
ตํารับที่2  ปุยเคมีตามอัตราแนะนํา  81.75 ab  5.53 ab 
ตํารับที่3  ปุยโพแทสเซียม 0  % + ข้ีเถาแกลบสีเทา 300 กก./ไร          83.42 a 5.72 a 
ตํารับที่4  ปุยโพแทสเซียม25 % + ข้ีเถาแกลบสีเทา  300 กก./ไร          83.20 a 6.00 a 
ตํารับที่5  ปุยโพแทสเซียม50 % + ข้ีเถาแกลบสีเทา  300 กก./ไร          83.09 a 5.62 a 
ตํารับที่6  ปุยโพแทสเซียม75 % + ข้ีเถาแกลบสีเทา  300 กก./ไร          83.57 a 5.99 a 
ตํารับที่7  ปุยโพแทสเซียม 100 % +ข้ีเถาแกลบสีเทา 300 กก./ไร          85.72 a 6.12 a 

F-test * * 

c.v.(%) 2.86 5.60 
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หมายเหตุ ** มีความแตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99%      

นํ้าหนักผลผลิตรวมจุกและไมรวมจุก (กิโลกรัมตอไร) 

         น้ําหนักผลผลิตรวมจุกกิโลกรัมตอไร  ทุกตํารับการทดลองไมมีความแตกตางกันทางสถิติ ยกเวนตํารับที่ 1 
ไมใสปุยเคมี มีความแตกตางกับทุกตํารับการทดลองอยางมีนัยสําคัญยิ่ง และพบวาตํารับที่ 7 ใสปุยโพแทสเซียม 
100 % รวมกับข้ีเถาแกลบสีเทา 300 กิโลกรัมตอไร มีน้ําหนักผลผลิตสูงสุด คือ 6,138.37 กิโลกรัมตอไร  
รองลงมาคือ ตํารับที่ 3 ใสปุยโพแทสเซียม 0% รวมกับข้ีเถาแกลบสีเทา 300 กิโลกรัมตอไร  มีน้ําหนักผลผลิต 
5,628.47 กิโลกรัมตอไร  ตํารับที่ 6 ใสปุยโพแทสเซียม 75% รวมกับข้ีเถาแกลบสีเทา 300 กิโลกรัมตอไร         
มีน้ําหนักผลผลิต 5,274.71 กิโลกรัมตอไร  ตํารับที่ 4  ใสปุยโพแทสเซียม 25 % รวมกับข้ีเถาแกลบสีเทา 300 

กิโลกรัมตอไร มีน้ําหนักผลผลิต 5,255.34 กิโลกรัมตอไร  ตํารับที่ 5 ใสปุยโพแทสเซียม 50 % รวมกับข้ีเถาแกลบ
สีเทา 300 กิโลกรัมตอไร  มีน้ําหนักผลผลิต 5,196.68 กิโลกรัมตอไร  ตํารับที่ 2 ใสปุยเคมีตามอัตราแนะนําของ
กรมวิชาการเกษตร  มีน้ําหนักผลผลิต 5,064.47 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ  และตํารับที่ 1 ไมใสปุยเคมี มีน้ําหนัก
ผลผลิตต่ําสุดคือ 3,411.95 กิโลกรัมตอไร ดังตารางที่ 12    

น้ําหนักผลผลิตไมรวมจุกกิโลกรัมตอไร  พบวาตํารับที่ 7 ใสปุยโพแทสเซียม 100 % รวมกับข้ีเถาแกลบ
สีเทา 300 กิโลกรัมตอไร มีน้ําหนักผลผลิตสูงสุด คือ 5,009.70 กิโลกรัมตอไร  รองลงมาคือ ตํารับที่ 3 ใสปุย
โพแทสเซียม 0% รวมกับข้ีเถาแกลบสีเทา 300 กิโลกรัมตอไร  มีน้ําหนักผลผลิต 4,558.87 กิโลกรัมตอไร  ตํารับ
ที่ 6 ใสปุยโพแทสเซียม 75% รวมกับข้ีเถาแกลบสีเทา 300 กิโลกรัมตอไร  มีน้ําหนักผลผลิต 4,282.27 กิโลกรัม
ตอไร  ตํารับที่ 4  ใสปุยโพแทสเซียม 25%  รวมกับข้ีเถาแกลบสีเทา 300 กิโลกรัมตอไร มีน้ําหนักผลผลิต 
4,184.90 กิโลกรัมตอไร  ตํารับที่ 5 โพแทสเซียม 50% รวมกับข้ีเถาแกลบสีเทา 300 กิโลกรัมตอไร  มีน้ําหนัก
ผลผลิต 4,177.08 กิโลกรัมตอไร ตํารับที่ 2 ใสปุยเคมีตามอัตราแนะนําของกรมวิชาการเกษตร  มีน้ําหนักผลผลิต 
4,062.40 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ และตํารับที่ 1 ไมใสปุยเคมี มีน้ําหนักผลผลิตต่ําสุดคือ 2,567.09 กิโลกรัมตอ
ไร ซึ่งมีความแตกตางกับทุกตํารับการทดลองอยางมีนัยสําคัญยิ่ง ดังตารางที่ 12     

 
ตํารับการทดลอง 

น้ําหนักผลผลิตรวมจุก 
(กรัม/ผล) 

น้ําหนักผลผลิต 
ไมรวมจุก 
(กรัม/ผล) 

ตํารับที่1  ไมใสปุย (control) 533.12 b 401.11 b 
ตํารับที่2  ปุยเคมีตามอัตราแนะนํา 791.32 a 634.75 a 
ตํารับที3่  ปุยโพแทสเซียม 0  % + ข้ีเถาแกลบสีเทา 300 กก./ไร 879.50 a 712.32 a 
ตํารับที4่  ปุยโพแทสเซียม25 % + ข้ีเถาแกลบสีเทา  300 กก./ไร 823.50 a 655.04 a 
ตํารับที5่  ปุยโพแทสเซียม50 % + ข้ีเถาแกลบสีเทา  300 กก./ไร 811.98 a 652.67 a 
ตํารับที6่  ปุยโพแทสเซียม75 % + ข้ีเถาแกลบสีเทา  300 กก./ไร 824.18 a 686.84 a 
ตํารับที7่  ปุยโพแทสเซียม 100 % +ข้ีเถาแกลบสีเทา 300 กก./ไร 959.12 a 782.77 a 

F-test ** ** 

c.v.(%) 11.88 12.27 

 
ตํารับการทดลอง 

น้ําหนักผลผลิตรวมจุก 
(กก./ไร) 

น้ําหนักผลผลิต 
ไมรวมจุก 
(กก./ไร) 
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 ตารางที่ 12 :  แสดงน้ําหนักผลผลิตรวมจุก และไมรวมจุก (กิโลกรัมตอไร) 

 หมายเหตุ **  มีความแตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99%      

องคประกอบผลผลิต (นํ้าหนักจุก ขนาดความกวางผล ความยาวผล และเปอรเซ็นตความหวาน)   

น้ําหนักจุกกิโลกรัมตอผล  ทุกตํารับการทดลองไมมีความแตกตางกันทางสถิติ  โดยตํารับที่ 7 ใสปุย
โพแทสเซียม 100% รวมกับข้ีเถาแกลบสีเทา 300 กิโลกรัมตอไร มีน้ําหนักจุกสูงสุด คือ 176.36 กรัมตอผล  
รองลงมาคือ ตํารับที่ 4 ใสปุยโพแทสเซียม 25 % รวมกับข้ีเถาแกลบสีเทา 300 กิโลกรัมตอไร มีน้ําหนักจุก 
168.76 กรัมตอผล  ตํารับที่ 3 ใสปุยโพแทสเซียม 0 % รวมกับข้ีเถาแกลบสีเทา 300 กิโลกรัมตอไร  มีน้ําหนักจุก 
167.18  กรัมตอผล  ตํารับที่ 5 ใสปุยโพแทสเซียม 50 % รวมกับข้ีเถาแกลบสีเทา 300 กิโลกรัมตอไร  มีน้ําหนัก
จุก 159.31 กรัมตอผล ตํารับที่ 2 ใสปุยเคมีตามอัตราแนะนําของกรมวิชาการเกษตร มีน้ําหนักจุก 151.57 กรัม
ตอผล  ตํารับที่ 6 ใสปุยโพแทสเซียม 75 % รวมกับข้ีเถาแกลบสีเทา 300 กิโลกรัมตอไร  มีน้ําหนักจุก 137.34  
กรัมตอผล ตามลําดับ และตํารับที่ 1 ไมใสปุยเคมี มีน้ําหนักผลผลิตต่ําสุดคือ 132.01 กรัมตอผล ดังตารางที่ 13    

เสนผานศูนยกลางความกวางผล  พบวาตํารับที่ 7 ใสปุยโพแทสเซียม 100 % รวมกับข้ีเถาแกลบสีเทา 
300 กิโลกรัมตอไร มีความกวางผลสูงสุด คือ 9.56 เซนติเมตรตอผล  รองลงมาคือ ตํารับที่ 3 ใสปุยโพแทสเซียม 
0% รวมกับข้ีเถาแกลบสีเทา 300 กิโลกรัมตอไร  มีความกวางผล 9.23 เซนติเมตรตอผล ตํารับที่ 4 ใสปุย
โพแทสเซียม 25 % รวมกับข้ีเถาแกลบสีเทา 300 กิโลกรัมตอไร มีความกวางผล 9.20 เซนติเมตรตอผล ตํารับที่ 
5 ใสปุยโพแทสเซียม 50 % รวมกับข้ีเถาแกลบสีเทา 300 กิโลกรัมตอไร  มีความกวางผล  9.18 เซนติเมตรตอผล  
ตํารับที่ 6 ใสปุยโพแทสเซียม 75% รวมกับข้ีเถาแกลบสีเทา 300 กิโลกรัมตอไร  มีความกวางผล 9.14 เซนติเมตร
ตอผล  ตํารับที่ 2 ใสปุยเคมีตามอัตราแนะนําของกรมวิชาการเกษตร มีความกวางผล  9.06 เซนติเมตรตอผล 
ตามลําดับ และตํารับที่ 1 ไมใสปุยเคมี มีความกวางผลต่ําสุดคือ 8.32 เซนติเมตรตอผล ซึ่งมีความแตกตางกับทุก
ตํารับการทดลองอยางมีนัยสําคัญยิ่ง  ดังตารางที่ 13   

เสนผานศูนยกลางความยาวผล  พบวาตํารับที่ 7 ใสปุยโพแทสเซียม 100 % รวมกับข้ีเถาแกลบสีเทา 
300 กิโลกรัมตอไร มีความยาวผลสูงสุด คือ 13.46 เซนติเมตรตอผล  รองลงมาคือ ตํารับที่ 3 ใสปุยโพแทสเซียม 
0 % รวมกับข้ีเถาแกลบสีเทา 300 กิโลกรัมตอไร  มีความยาวผล 13.06 เซนติเมตรตอผล ตํารับที่ 4 ใสปุย
โพแทสเซียม  25 % รวมกับข้ีเถาแกลบสีเทา 300 กิโลกรัมตอไร มีความยาวผล 12.33 เซนติเมตรตอผล ตํารับที่ 
5 ใสปุยโพแทสเซียม 50% รวมกับข้ีเถาแกลบสีเทา 300 กิโลกรัมตอไร  มีความยาวผล 11.99 เซนติเมตรตอผล 
ตํารับที่ 6 ใสปุยโพแทสเซียม 75 % รวมกับข้ีเถาแกลบสีเทา 300 กิโลกรัมตอไร  มีความกวางผล 11.88 
เซนติเมตรตอผล ตํารับที่ 2 ใสปุยเคมีตามอัตราแนะนําของกรมวิชาการเกษตร มีความกวางผล 11.75 เซนติเมตร

ตํารับที่1  ไมใสปุย (control) 3,411.95 b 2,567.09 b 
ตํารับที่2  ปุยเคมีตามอัตราแนะนํา 5,064.47 a 4,062.40 a 
ตํารับที3่  ปุยโพแทสเซียม 0 % + ข้ีเถาแกลบสีเทา 300 กก./ไร 5,628.47 a 4,558.87 a 
ตํารับที4่  ปุยโพแทสเซียม25% + ข้ีเถาแกลบสีเทา 300 กก./ไร 5,255.34 a 4,184.90 a 
ตํารับที5่  ปุยโพแทสเซียม50% + ข้ีเถาแกลบสีเทา 300 กก./ไร 5,196.68 a 4,177.08 a 
ตํารับที6่  ปุยโพแทสเซียม75% + ข้ีเถาแกลบสีเทา 300 กก./ไร 5,274.71 a 4,282.27 a 
ตํารับที7่  ปุยโพแทสเซียม100%+ ข้ีเถาแกลบสีเทา 300 กก./ไร 6,138.37 a 5,009.70 a 

F-test ** ** 

c.v.(%) 12.27 13.45 
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ตอผล ตามลําดับ และตํารับที่ 1 ไมใสปุยเคมี มีความยาวผลต่ําสุดคือ 10.19 เซนติเมตรตอผล ซึ่งมีความแตกตาง

กับทุกตํารับการทดลองอยางมีนัยสําคัญ  ยกเวนตํารับที่ 2 ไมมีความแตกตางกัน ดังตารางที่ 13    
เปอรเซ็นตความหวาน  พบวาทุกตํารับการทดลองไมมีความแตกตางกันทางสถิติ โดยตํารับที่ 1 ไมใส

ปุยเคมี มีเปอรเซ็นตความหวานสูงสุด คือ 16.91 องศาบริกซ  รองลงมาคือ ตํารับที่ 7 ใสปุยโพแทสเซียม 100 % 
รวมกับข้ีเถาแกลบสีเทา 300 กิโลกรัมตอไร มีเปอรเซ็นตความหวาน 16.59 องศาบริกซ  ตํารับที่ 4 ใสปุย
โพแทสเซียม 25 %  รวมกับข้ีเถาแกลบสีเทา 300 กิโลกรัมตอไร มีเปอรเซ็นตความหวาน 16.52 องศาบริกซ  
ตํารับที่ 2 ใสปุยเคมีตามอัตราแนะนําของกรมวิชาการเกษตร มีเปอรเซ็นตความหวาน 16.42 องศาบริกซ ตํารับที่ 
6 ใสปุยโพแทสเซียม 75 % รวมกับข้ีเถาแกลบสีเทา 300 กิโลกรัมตอไร มีเปอรเซ็นตความหวาน 16.16 องศา- 
บริกซ  ตํารับที่ 3 ใสปุยโพแทสเซียม 0 % รวมกับข้ีเถาแกลบสีเทา 300 กิโลกรัมตอไร มีเปอรเซ็นตความหวาน 
16.06 องศาบริกซ ตามลําดับ และตํารับที่ 5 ใสปุยโพแทสเซียม 50 % รวมกับข้ีเถาแกลบสีเทา 300 กิโลกรัมตอ
ไร มีเปอรเซ็นตความหวานต่ําสุด คือ 15.97 องศาบริกซ  ดังตารางที่ 13  

 
 
 
ตารางที่13 :  แสดงองคประกอบผลผลิตของสบัปะรดพันธุตราดสีทอง   

 
ตํารับการทดลอง 

นน.จุก 
(กรัม/
ผล) 

ความ
กวางผล 
(ซม.) 

ความยาว
ผล 

(ซม.) 

ความ
หวาน 

(%บริกซ) 

ตํารับที่1  ไมใสปุย (control) 132.01 8.32 b 10.19 b 16.91 

ตํารับที่2  ปุยเคมีตามอัตราแนะนํา 151.57 9.06 a  11.75 ab 16.42 

ตํารับที3่  ปุยโพแทสเซียม 0 % + ข้ีเถาแกลบสีเทา 300 กก./ไร 167.18 9.23 a 13.06 a 16.06 

ตํารับที4่  ปุยโพแทสเซียม25% + ข้ีเถาแกลบสีเทา 300 กก./ไร 168.76 9.20 a 12.33 a 16.52 
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 หมายเหตุ   *   มีความแตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%     **  มีความแตกตางทางสถิติที่ระดับ     
ความเชื่อมั่น 99%   ns ไมแตกตางกันทางสถิต ิ

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 

  พบวา ตํารับที่ 7 ใสปุยโพแทสเซียม 100 % รวมกับข้ีเถาแกลบสีเทา 300 กิโลกรัมตอไร มีผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจสูงสุดคือ 51,658.24 บาทตอไร รองลงมาไดแก ตํารับที่ 3 ใสปุยโพแทสเซียม 0 % รวมกับข้ีเถา
แกลบสีเทา 300 กิโลกรัมตอไร มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 46,611.62 บาทตอไร ตํารับที่ 6 ใสปุยโพแทสเซียม 
75% รวมกับข้ีเถาแกลบสีเทา 300 กิโลกรัมตอไร  มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 42,467.02 บาทตอไร  ตํารับที่ 4  
ใสปุยโพแทสเซียม 25% รวมกับข้ีเถาแกลบสีเทา 300 กิโลกรัมตอไร มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 41,803.11 
บาทตอไร  ตํารับที่ 5 ใสปุยโพแทสเซียม 50 % รวมกับข้ีเถาแกลบสีเทา 300 กิโลกรัมตอไร  มีผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจ 41,738.74 บาทตอไร ตํารับที่ 2 ใสปุยเคมีตามอัตราแนะนําของกรมวิชาการเกษตร มีผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจ 40,092.34 บาทตอไร   และตํารับที่ 1 ไมใสปุยเคมี มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจต่ําสุดคือ 25,746.70  
บาทตอไร ดังตารางที่ 14 

 

 

 

 

ตารางที่14 :  แสดงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 

ตํารับที5่  ปุยโพแทสเซียม50% + ข้ีเถาแกลบสีเทา 300 กก./ไร 159.31 9.18 a 11.99 a 15.97 

ตํารับที6่  ปุยโพแทสเซียม75% + ข้ีเถาแกลบสีเทา 300 กก./ไร 137.34 9.14 a 11.88 a 16.16 

ตํารับที7่  ปุยโพแทสเซียม100% +ข้ีเถาแกลบสีเทา 300 กก./ไร 176.36 9.56 a 13.46 a 16.59 

F-test ns ** * ns 

c.v.(%) 14.55 3.00 7.34 3.59 

 
วิธีการ 

ผลผลติ
เฉลี่ย 

(กก./ไร) 

ราคา
ผลผลติ
เฉลี่ย 

(บาท/กก.) 

รายได 
(บาท/ไร) 

ตนทุน 
(บาท/ไร) 

รายไดสทุธ ิ
(บาท/ไร) 

ตํารับที1่  ไมใสปุย(control) 3,411.95 10.77 36,746.70 11,000 25,746.70 

ตํารับที2่  ปุยเคมีตามอัตราแนะนํากรม
วิชาการเกษตร 

5,064.47 10.77 54,544.34 14,452 40,092.34 

ตํารับที3่  ปุยโพแทสเซียม 0  % + ข้ีเถา
แกลบสีเทา 300 กก./ไร 

5,628.47 10.77 60,618.62 14,007 46,611.62 

ตํารับที4่  ปุยโพแทสเซียม 25 % + ข้ีเถา
แกลบสีเทา 300 กก./ไร 

5,192.41 10.77 55,922.25 14,119.14 41,803.11 
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สรุปและขอเสนอแนะ 

      เนื่องจากดินเดิมกอนการทดลองมีปริมาณโพแทสเซียมอยูในระดับต่ํา และในระหวางการทดลองมีการใสปุย
โพแทสเซียมใน ตํารับที่ 2 ตํารับที่ 4 ตํารับที่ 5 ตํารับที่ 6 และ ตํารับที่7 ทําใหมีปริมาณโพแทสเซียมในดิน
เพิ่มข้ึนเล็กนอย โดยตํารับที่ 7 การใสปุยโพแทสเซียม 100 เปอรเซ็นตตามอัตราแนะนําของกรมวิชาการเกษตร
รวมกับข้ีเถาแกลบสีเทาอัตรา 300 กิโลกรัมตอไร  มีปริมาณโพแทสเซียมเพิ่มข้ึนสูงสุด ซึ่งเปนผลมาจากการใสปุย
โพแทสเซียมอัตราสูงสุดและผลจากการใสข้ีเถาแกลบ เพราะจากผลวิเคราะหปริมาณโพแทสเซียมในข้ีเถาแกลบสี
เทามีโพแทสเซียมอยูในปริมาณ 2.149 เปอรเซ็นต และเนื่องจากข้ีเถาแกลบมีซิลิกาเปนองคประกอบอยูสูง70-90 
เปอรเซ็นต ซึ่งมีความสามารถในการดูดซับความชื้นและดูดซับสารเคมีตางๆไดดี รวมทั้งมีคุณสมบัติเปนดาง และ
จากการวิเคราะหดินหลังการทดลองดินมีความเปนกรดลดลง ซึ่งทั้งกอนและหลังการทดลองคาความเปนกรดดาง
อยูในระดับที่สับปะรดสามารถเจริญเติบโตไดดี จึงทําใหตํารับที่ 7 ใหผลผลิตสูงสุดและเปนวิธีการที่ให
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงสุด  รวมทั้งในตํารับอ่ืนๆ ที่ใสข้ีเถาแกลบสีเทา แมแตตํารับที่3 ไมมีการใสปุย
โพแทสเซียมแตมีการใสข้ีเถาแกลบสีเทาในอัตรา 300 กิโลกรัมตอไร ก็พบวาใหผลผลิตไมแตกตางกัน  

 สําหรับตํารับที่ 2 ใสปุยเคมีตามอัตราแนะนําของกรมวิชาการเกษตรแตไมมีการใสข้ีเถาแกลบ ซึ่งแม
ผลผลิตจะไมมีความแตกตางกันกับตํารับที่ใสข้ีเถาแกลบสีเทาแตพบวาดินกลับมีความเปนกรดเพิ่มข้ึน สวนตํารับที่ 
1 ซึ่งเปนตํารับควบคุม ไมมีการใสปุยเคมีเลย แตพบวาโพแทสเซียมเพิ่มข้ึนเล็กนอยหลังการทดลอง ซึ่งอาจเกิด
จากการชะลางปุยจากตํารับอ่ืนๆ แตทั้งการเจริญเติบโตของลําตนและผลผลิตต่ํากวาทุกตํารับการทดลองอยาง
ชัดเจน  ในดานคุณภาพความหวานของสับปะรดข้ีเถาแกลบไมมีผลทําใหความหวานของสับปะรดเพิ่มข้ึน 
เนื่องจากแตละตํารับการทดลองมีความหวานใกลเคียงกัน แมแตตํารับที่ 1ซึ่งไมใสปุยเคมีเลย แตกลับมีเปอรเซ็นต
ความหวานสูงกวาตํารับอ่ืนๆ 

  ผลจากการทดลองในคร้ังนี้อาจกลาวไดวาข้ีเถาแกลบสีเทามีคุณสมบัติเหมาะสมในการนํามาปรับปรุง
ดินสําหรับปลูกสับปะรดโดยเฉพาะดินที่มีสภาพความเปนกรดและดินที่มีการอุมน้ําไดนอย และสามารถนําข้ีเถา
แกลบสีเทามาใชทดแทนปุยโพแทสเซียมไดในกรณีที่ดินนั้นมีโพแทสเซียมอยูบางแลว ซึ่งหากใสข้ีเถาแกลบสีเทา
เพียงอยางเดียวในดินที่มีโพแทสเซียมต่ํามาก อาจสงผลการทบตอการเจริญเติบโตของพืชได  
   
ขอเสนอแนะ 

1. เกษตรกรสามารถหาข้ีเถาแกลบสีเทามาใชไดในปริมาณมาก โดยนํามาจากโรงไฟฟาที่ใชพลงังานจาก
แกลบ 

ตํารับที5่  ปุยโพแทสเซียม 50 % + ข้ีเถา
แกลบสีเทา 300 กก./ไร 

5,196.68 10.77 55,968.24 14,229.50 41,738.74 

ตํารับที6่  ปุยโพแทสเซียม 75 %  + ข้ีเถา
แกลบสีเทา 300 กก./ไร 

5,274.71 10.77 56,808.62 14,341.60 42,467.02 

ตํารับที7่  ปุยโพแทสเซียม 100 %  + ข้ีเถา
แกลบสีเทา 300 กก./ไร 

6,138.37 10.77 66,110.24 14,452.00 51,658.24 
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2. การใชข้ีเถาแกลบมาทดแทนปุยโพแทสเซียมควรคํานึงสภาพดินดวยวาดินมีสภาพความเปนกรดหรือ

ดางเพราะถึงแมข้ีเถาแกลบจะมีปริมาณโพแทสเซียมอยูแตก็มีความเปนดางสูงดวยเชนกัน และควรศึกษาพืชที่
ปลูกดวยวาพืชชนิดนั้นชอบสภาพความเปนกรดดางอยูในระดับไหน สําหรับสับปะรดชอบดินที่มีคา pH 4.5-5.5   

3. การทดลองเก่ียวกับการลดการใชปุยในสับปะรดตองคํานึงถึงชวงระยะเวลาในการเรงผลผลิตดวย 
หากปลูกในปลายฤดูรอนหรือตนฤดูฝน ตนสับปะรดในตํารับที่ไดรับปุยอัตราสูงๆ จะเจริญเติบโตสูงสุดในชวงฤดู
หนาว (เดือน พฤศจิกายน-มกราคม) หากมีสภาพอากาศหนาวเย็น ตนที่ไดรับปุยเพียงพอและมีความสมบูรณจะ
สามารถออกดอกไดโดยไมตองเรงการสรางตาดอกโดยเอทธิฟอน ในขณะที่ตํารับที่ไดรับปุยอัตราต่ํา ตนสับปะรด
ยังไมมีความสมบูรณและไมมีความพรอมที่จะเรงการสรางดอก แตละตํารับการทดลองจึงใหผลผลิตไมพรอมกัน 
ทําใหชวงระยะเวลาการเก็บเก่ียวไมพรอมกัน 

ประโยชนท่ีไดรับ 

1. ประโยชนในดานปรับปรุงบํารุงดิน เกษตรกรสามารถนําข้ีเถาแกลบที่เหลือใชจากการเกษตรหรือจาก
โรงไฟฟามาใชในข้ันตอนการเตรียมดินกอนปลูก เพื่อปรับปรุงดินแกปญหาดินกรดจัดและดินที่มีความสามารถใน
การอุมน้ําไดนอย 

2. ประโยชนทางดานลดตนทุนการผลิต ในกรณีที่เกษตรกรผสมปุยใชเอง สามารถใสข้ีเถาแกลบสีเทา
รวมกับปุยเคมีตามอัตราแนะนําของกรมวิชาการเกษตรหรือสามารถลดอัตราการใชปุยโพแทสเซียมลงไดในอัตรา 
25 –75 เปอรเซ็นต จากอัตราแนะนําของกรมวิชาการเกษตร  
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ภาคผนวก 

    ตารางภาคผนวกที่ 1 :   เกณฑสูงต่าํของคาวิเคราะหดิน ปฏิกิริยาดิน (Soil reaction) (ดิน:น้ํา  =  1:1) 

ระดับ  (rating) พิสัย  (range) 
เปนกรดจัดมาก (extreamely  acid) < 4.5 
เปนกรดจัด (very  strongly  acid) 4.5-5.0 
เปนกรดแก (strongly  acid) 5.1-5.5 
เปนกรดปานกลาง (moderately acid) 5.6-6.0 
เปนกรดเล็กนอย (slightly  acid) 6.1-6.5 
เปนกลาง (near  neutral) 6.6-7.3 
เปนกลางอยางออน (slightly  alkali) 7.4-8.4 
เปนดางแก (strongly  alkali) 8.5-9.0 
เปนดางจัด (extreamely  alkali) > 9.0 

     ที่มา  :  สํานักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ดนิ  กรมพัฒนาที่ดิน  (2547) 
    

  ตารางภาคผนวกที่ 2 : เกณฑสูงต่าํของคาวิเคราะหดินอินทรียวัตถุในดิน (organic  matter) (Walkly  and  
Black  method) 

ระดับ  (rating) พิสัย  (range) 
ต่ํามาก (very  low) < 0.5 
ต่ํา (low) 0.5-1.0 
คอนขางต่ํา (moderately  low) 1.0-1.5 
ปานกลาง (moderately) 1.5-2.5 
คอนขางสูง (moderately  high) 2.5-3.5 
สูง (high) 3.5-4.5 
สูงมาก (very  high) > 4.5 

    ที่มา  :  สํานักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ดิน  กรมพัฒนาที่ดิน  (2547) 
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     ตารางภาคผนวกที่ 3  : เกณฑสูงต่ําของคาวิเคราะหดินฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (Mehlich I   method) 

ระดับ  (rating) พิสัย  (range)  (mg/kg) 
ดินทราย ดินเหนียว 

ต่ํามาก (very  low) <7 <5 
ต่ํา (low) 7-12 5-8 

ปานกลาง (moderately) 13-24 9-16 
สูง (high) 25-50 17-30 

สูงมาก (very  high) >50 >30 

ที่มา  :  สํานักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ดิน  กรมพฒันาที่ดนิ  (2547) 

        ตารางภาคผนวกที่ 4  : เกณฑสงูต่าํของคาวิเคราะหดนิโพแทสเซยีมที่เปนประโยชน  (Mehlich I  method) 

ระดับ  (rating) 
พิสัย  (range) 

(mg/kg) 
ต่ํามาก (very  low) <15 

ต่ํา (low) 16-30 
ปานกลาง (moderately) 31-60 

สูง (high) 61-120 
สูงมาก (very  high) >120 

        ที่มา  :  สํานักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ดนิ  กรมพัฒนาที่ดิน  (2547) 

         
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
ภาพประกอบการดําเนินกิจกรรมโครงการวิจัยฯ 
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