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บทคัดย่อ 

 การศึกษาการใช้ประโยชน์ชุดตรวจดินภาคสนามกรมพัฒนาที่ดินส าหรับให้ค าแนะน าปุ๋ยส าหรับการ
ปลูกข้าวโพดในจังหวัดแพร่ ในพ้ืนที่ต าบลไผ่โทน อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ด าเนินการในชุดดินมวกเหล็ก 
(Ml) ในระหว่าง ปี พ.ศ. 2557-2558 วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางการใช้ LDD Soil Test Kit ที่เหมาะสม
ส าหรับใช้ประเมินอัตราการใส่ปุ๋ยส าหรับการปลูกข้าวโพด เพ่ือศึกษาอัตราการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพด และเพ่ือศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ โดยแบ่งออกเป็น 2 การทดลอง 
คือ การทดลองที่ 1 ด าเนินการในปี พ.ศ. 2557 วางแผนการทดลอง แบบ Randomized Complete Block 
Design จ านวน 5 ซ้ า 6 วิธีการ ประกอบด้วย 1) ควบคุม (ไม่ใส่ปุ๋ยทุกชนิด) 2) ใส่ปุ๋ยตามวิธีการและอัตราที่
เกษตรกรเคยปฏิบัติ 3) ประเมินอัตราปุ๋ยจากค่าวิเคราะห์ดินโดยใช้เกณฑ์ของกรมวิชาการเกษตร  4) ประเมิน
อัตราปุ๋ยจากค่าวิเคราะห์ดินโดยใช้ปริมาณการดูดใช้ไนโตรเจนของพืช และค่าวิกฤตของฟอสฟอรัสและ
โพแทสเซียมในดินเป็นเกณฑ์ ร่วมกับการปลดปล่อยไนโตรเจนจากอินทรียวัตถุในดินและประสิทธิภาพการดูดใช้
ไนโตรเจนของพืชที่ 50% 5) ประเมินอัตราปุ๋ยจากค่าวิเคราะห์ดินโดยใช้ปริมาณการดูดใช้ธาตุอาหารหลักของ
พืชร่วมกับการชดเชยปริมาณธาตุอาหารที่สูญเสียจากกระบวนการชะล้างของดินคิดเป็นปริมาณ 30% ของการ
ดูดใช้ของพืชเป็นเกณฑ์ และ 6) ประเมินอัตราปุ๋ยจากค่าวิเคราะห์ดินโดยใช้ค าแนะน าของส านักวิทยาศาสตร์
เพ่ือการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
 ผลการทดลอง พบว่า การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดินหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพด โดยความ
เป็นกรดเป็นด่างของดินและปริมาณอินทรียวัตถุในดินทุกวิธีการมีแนวโน้มลดลง แต่ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็น
ประโยชน์ทุกวิธีการมีแนวโน้มลดลง ยกเว้นการใส่ปุ๋ยเคมีในวิธีการที่ 3 และ 6 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น และปริมาณ
โพแทสเซียมที่สกัดได้ทุกวิธีการมีแนวโน้มลดลง ยกเว้นการใส่ปุ๋ยเคมีในวิธีการที่ 5 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ในด้าน
การเจริญเติบโตของข้าวโพดและน้ าหนักแห้งส่วนเหนือดินของข้าวโพด การใส่ปุ๋ยเคมีในวิธีการที่  4 และ 5 มี
ความสูงและน้ าหนักแห้งส่วนเหนือดินของข้าวโพดสูงที่สุด นอกจากนี้การใส่ปุ๋ยเคมีในแต่ละอัตรามีผลท าให้
ความเข้มข้นของธาตุอาหารหลักในใบชี้วัด ปริมาณธาตุอาหารหลักในผลผลิตข้าวโพด และการดูดสะสมธาตุ
อาหารหลักของข้าวโพดแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการไม่ใส่ปุ๋ย โดยการใส่ปุ๋ยเคมีในวิธีการที่ 4 และ 
5 ท าให้มีปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมสะสมสูงกว่าการใส่ปุ๋ยเคมีในวิธีการอ่ืน ซึ่งข้าวโพดมี



การตอบสนองต่อการใส่ปุ๋ยเคมีในแต่ละอัตรา โดยการใส่ปุ๋ยเคมีในวิธีการที่ 4 และ 5 ให้ผลผลิตข้าวโพดสูง
ที่สุดอยู่ระหว่าง 2,046.96-2,330.97 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งแตกต่างกันทางสถิติกับการไม่ใส่ปุ๋ยเคมีให้ผลผลิต
ข้าวโพดต่ าที่สุด 1,065.19 กิโลกรัมต่อไร่ การใส่ปุ๋ยเคมีในแต่ละวิธีการท าให้ผลผลิตข้าวโพดสูงกว่าการไม่ใส่ปุ๋ย 
แต่เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตด้านปุ๋ยเคมีที่ใส่ในแต่ละอัตรากับการใส่ปุ๋ยเคมีตามวิธีการเกษตรกร พบว่า 
การใช้ปุ๋ยเคมีที่ประเมินตามเกณฑ์ของกรมวิชาการเกษตร สามารถลดต้นทุนการผลิตด้านปุ๋ยเคมีลงร้อยละ 
62.44 รองลงมาคือ การใช้ปุ๋ยเคมีที่ประเมินตามเกณฑ์ของส านักวิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาที่ดิน  ลดลงร้อย
ละ 24.39 ส่วนการใส่ปุ๋ยเคมีในวิธีการที่ 4 และ 5 ท าให้ต้นทุนการผลิตด้านปุ๋ยเพ่ิมสูงขึ้น ร้อยละ 16.42 และ 
76.65 ตามล าดับ แต่เมื่อคิดผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ การใส่ปุ๋ยเคมีในวิธีการที่ 6 ให้ผลตอบแทนสุทธิ 
เท่ากับ 11,471.32 บาทต่อไร่ ซึ่งให้ผลตอบแทนสุทธิใกล้เคียงกับการใส่ปุ๋ยเคมีในวิธีการที่ 4 คือ 11,985.23 
บาทต่อไร่ การใส่ปุ๋ยเคมีในวิธีการดังกล่าวมีอัตราส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio) เท่ากับ 1.84 ซึ่ง
มีค่าสูงที่สุด ท าให้คุ้มค่ากับการลงทุนและให้ผลผลิตของข้าวโพด ดังนั้นในการประเมินอัตราปุ๋ยเคมีโดยใช้
ค าแนะน าของส านักวิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาที่ดิน จึงน่าจะเป็นวิธีการที่มีความเหมาะสมส าหรับเป็น
ทางเลือกให้เกษตรกรใช้ในการประเมินการใส่ปุ๋ยของข้าวโพด เพ่ือลดต้นทุนการผลิตด้านปุ๋ยเคมีและเพ่ิม
ผลผลิตข้าวโพดได้ 
 ส่วนการทดลองท่ี 2 ด าเนินการในปี พ.ศ. 2558 วางแผนการทดลอง แบบ Randomized Complete 
Block Design จ านวน 5 ซ้ า 6 วิธีการ ประกอบด้วย 1) ควบคุม (ไม่ใส่ปุ๋ยทุกชนิด) 2) ใส่ปุ๋ยตามวิธีการและ
อัตราที่เกษตรกรเคยปฏิบัติ 3) ประเมินอัตราปุ๋ยจากค่าวิเคราะห์ดินโดยใช้เกณฑ์ของกรมวิชาการเกษตร      
4) ประเมินอัตราปุ๋ยจากค่าวิเคราะห์ดินโดยใช้ปริมาณการดูดใช้ไนโตรเจนของพืช และค่าวิกฤตของฟอสฟอรัส
และโพแทสเซียมในดินเป็นเกณฑ์ ร่วมกับการปลดปล่อยไนโตรเจนจากอินทรียวัตถุในดินและประสิทธิภาพการ
ดูดใช้ไนโตรเจนของพืชที่ 50% 5) ประเมินอัตราปุ๋ยจากค่าวิเคราะห์ดินในอัตราสูงสุดตามเกณฑ์ของกรม
วิชาการเกษตร และ 6) ประเมินอัตราปุ๋ยจากค่าวิเคราะห์ดินจาก LDD Soil Test Kit โดยใช้เกณฑ์ของกรม
วิชาการเกษตร ผลการทดลอง พบว่า การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดินหลังเก็บเก่ียวผลผลิตข้าวโพด โดย
ความเป็นกรดเป็นด่างของดินและปริมาณอินทรียวัตถุในดินทุกวิธีการมีแนวโน้มลดลง แต่ปริมาณฟอสฟอรัสที่
เป็นประโยชน์ทุกวิธีการมีแนวโน้มลดลง ยกเว้นการใส่ปุ๋ยเคมีในวิธีการที่ 5 และ 6 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น และ
ปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได้ทุกวิธีการมีแนวโน้มลดลง ยกเว้นการใส่ปุ๋ยเคมีในวิธีการที่ 4, 5 และ 6 มี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้น ในด้านการเจริญเติบโตของข้าวโพดและน้ าหนักแห้งส่วนเหนือดินของข้าวโพด การใส่ปุ๋ยเคมี
ในวิธีการที่ 4 และ 5 มีความสูงและน้ าหนักแห้งส่วนเหนือดินของข้าวโพดสูงที่สุด นอกจากนี้การใส่ปุ๋ยเคมีใน
แต่ละวิธีการมีผลท าให้ความเข้มข้นของธาตุอาหารหลักในใบชี้วัด ปริมาณธาตุอาหารหลักในผลผลิตข้าวโพด 
และการดูดสะสมธาตุอาหารหลักของข้าวโพดแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการไม่ ใส่ปุ๋ย โดยการใส่
ปุ๋ยเคมีในวิธีการที่ 4 และ 5 ท าให้มีปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมสะสมสูงกว่าการใส่ปุ๋ยเคมี
ในวิธีการอ่ืน ซึ่งข้าวโพดมีการตอบสนองต่อการใส่ปุ๋ยเคมีในแต่ละอัตรา โดยการใส่ปุ๋ยเคมีในวิธีการที่ 4, 5 และ 
6 ให้ผลผลิตข้าวโพดสูงที่สุดอยู่ระหว่าง 1,586.89-1,781.08 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งแตกต่างกันทางสถิติกับการไม่ใส่
ปุ๋ยเคมีให้ผลผลิตข้าวโพดต่ าที่สุด 949.67 กิโลกรัมต่อไร่ การใส่ปุ๋ยเคมีในแต่ละวิธีการท าให้ผลผลิตข้าวโพดสูง



กว่าการไม่ใส่ปุ๋ยเคมี แต่เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตด้านปุ๋ยเคมีที่ใส่ในแต่ละอัตรากับการใส่ปุ๋ยเคมีตาม
วิธีการเกษตรกร พบว่า การใช้ปุ๋ยเคมีที่ประเมินตามเกณฑ์ของกรมวิชาการเกษตร สามารถลดต้นทุนการผลิต
ด้านปุ๋ยเคมีลงร้อยละ 73.73 ส่วนการใส่ปุ๋ยเคมีในวิธีการอ่ืนมีผลท าให้ต้นทุนการผลิตด้านปุ๋ยเพ่ิมสูงขึ้น  คือ 
การใส่ปุ๋ยเคมีในวิธีการที่ 6, 4 และ 5 ท าให้ต้นทุนการผลิตด้านปุ๋ยเพ่ิมสูงขึ้นร้อยละ 14.88, 15.37 และ 27.66 
ตามล าดับ แต่เมื่อคิดผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ การใส่ปุ๋ยเคมีในวิธีการที่ 5 ให้ผลตอบแทนสุทธิสูงที่สุด 
เท่ากับ 13,892.42 บาทต่อไร่ และมีอัตราส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio) เท่ากับ 1.02 ซึ่งมีค่าสูง
ที่สุด ท าให้คุ้มค่ากับการลงทุนและให้ผลผลิตของข้าวโพด แต่เมื่อเปรียบเทียบการประเมินอัตราปุ๋ยเคมีโดยใช้
ค าแนะน าของ LDD Soil Test Kit ถึงแม้จะมีต้นทุนการผลิตด้านปุ๋ยเคมีสูงกว่าการใช้ปุ๋ยตามวิธีการเกษตร แต่
เมื่อค านึงถึงผลตอบแทนสุทธิและผลผลิตข้าวโพดจะสูงกว่า และมีค่า B/C ratio สูงกว่าวิธีการเกษตรกร ดังนั้น
ในการประเมินอัตราการปุ๋ยเคมีโดยใช้ค าแนะน า LDD Soil Test Kit จึงน่าจะมีความเหมาะสมส าหรับเป็น
ทางเลือกให้เกษตรกรใช้ในการประเมินการใส่ปุ๋ยในข้าวโพดในอัตราที่เหมาะสมและคุ้มค่าแก่การลงทุนและ
เพ่ิมผลผลิตข้าวโพดต่อไป 


