ตารางที 1 ค่าวิเคราะห์ปริ มาณธาตุอาหารในดินก่อนและหลังการทดลองทีระดับความลึก 0-15 เซนติเมตร ตลอดการทดลอง
วิธีการ
ทีระดับ 0-20 เซนติเมตร
ปุ๋ ยเคมีตามอัตราแนะนํา (Control) (T1)
ปุ๋ ยหมัก (ซุ ปเปอร์ พด.1) (T2)

ก่ อน
4.6
4.6

ปุ๋ ยหมัก (ซุ ปเปอร์ พด.1)+นํBาหมักชีวภาพ (ซุ ปเปอร์ พด.2) (T3)
/8ของปุ๋ ยเคมีตามอัตราแนะนํา+ปุ๋ ยหมัก (ซุ ปเปอร์ พด.1) (T4)
/8ของปุ๋ ยเคมีตามอัตราแนะนํา+นํBาหมักชีวภาพ (ซุ ปเปอร์ พด.2) (T5)
หมายเหตุ ค่าวิเคราะห์ดินหลังการทดลองเป็ นค่าเฉลียตลอดการทดลอง

pH
หลัง
4.47
4.64

OM (%)
ก่ อน หลัง
8.44 8.49
8.44 ;. 6

P (mg/Kg)
ก่ อน หลัง
6.88 4 .7:
6.88
9. :

K ( mg/Kg )
ก่ อน หลัง
;8.9 7:.6
;8.9 ;6.:

Ca( mg/Kg )
ก่ อน หลัง
896
387
896
203

4.6

4.E

8.44

;.8F

6.88

.:F

;8.9

;7.E

896

222

4.6
4.6

4.79
4.48

8.44
8.44

;.60
8.4E

6.88
6.88

;.9
86.:7

;8.9
;8.9

F9.7
66.;

896
896

288
256

แบบ วจ.
รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์
สํานักงานพัฒนาทีดินเขต

กอง / สํ านัก / เขต

11299

รหัสโครงการวิจัย
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ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรี ยเ์ พือลดการใช้ปุ๋ยเคมีกบั สับปะรดในชุดดินโคกกลอย

ชื# อโครงการ

นายณัฐวุฒิ จุลสงค์
นายนคร เพ็ชรบุรี
นางสาวชลธิ รา หนูเนื8อ
เริ#มต้ นเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2549 สิ'นสุ ดเดือน กันยายน พ.ศ. 2551
รวมระยะเวลาทั'งสิ'น 29 เดือน
สถานทีด# ําเนินการ
ชุ ดดิน
กลุ่มชุ ดดิน
หมู่ที 11 ตําบลเทพกษัตรี
โคกกลอย
26
อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้ร่วมดําเนินงาน

ชนิดพืช
สับปะรด

ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงานทั'งสิ'น
ปี งบประมาณ

2551

ค่ าจ้ างชั# วคราว
10,000
15,000
15,000

แหล่ งงบประมาณทีใ# ช้

ค่ าตอบแทนใช้ สอยวัสดุ
25,000
30,000
30,000

งบประมาณปกติกรมพัฒนาทีดิน

ค่ าวัสดุ
25,000
25,000
25,000

รวม
60,000
70,000
70,000

2
พร้อมนี8ได้แนบรายละเอียดประกอบตามแบบฟอร์ มทีกําหนดมาด้วยแล้ว

ลงชือ ......................................................
( นายณัฐวุฒิ จุลสงค์ )
ผูร้ ับผิดชอบโครงการ

ลงชือ ......................................................
( นายชุมพล คงอินทร์ )
ประธานคณะกรรมการกลันกรองผลงานวิชาการของหน่วยงานต้นสังกัด
วันที ........ เดือน ....พฤษภาคม... พ.ศ. ....2552....
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บทคัดย่ อ
ผลของการใช้ ปุ๋ ยอิ น ทรี ย์เพื อลดการใช้ ปุ๋ ยเคมี ก ั บ สั บ ปะรดในชุ ด ดิ น โคกกลอย
ด◌ําเนิ นการทดลองในพื8นทีของเกษตรกรหมู่ที 1 ตําบลเทพกษัตรี อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ในกลุ่มชุ ด
ดิ นที 26
ชุ ดดิ นโคกกลอย ระหว่างปี
วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete
Block Design จํานวน 5 วิธีการ ` ซํ8า ประกอบด้วย วิธีการจัดการดิ นโดยใส่ ปุ๋ยเคมีตามอัตราแนะนํา
(Control) สู ตร `- `- อัตรา 20 กรัมต่อต้น และสู ตร - - 7 อัตรา 20 กรัมต่อต้น , วิธีการจัดการ
ดินโดยใส่ ปุ๋ยหมัก (ซุ ปเปอร์ พด.1) อัตรา 3 ตันต่อไร่ , วิธีการจัดการดิ นโดยใส่ ปุ๋ยหมัก (ซุ ปเปอร์ พด.1)
อัตรา 3 ตันต่อไร่ ร่ วมกับการฉี ดนํ8าหมักชี วภาพ (ซุ ปเปอร์ พด.2) อัตรา 1: 500 จํานวน 200 ลิตรต่อไร่ ทุก
10 วัน , วิธีการจัดการดิ นโดยใส่ ปุ๋ยเคมีอตั ราครึ งหนึ งตามอัตราแนะนํา สู ตร `- `- อัตรา 10 กรัมต่อ
ต้น และสู ตร - - 7 อัตรา 10 กรัมต่อต้น ร่ วมกับใส่ ปุ๋ยหมัก (ซุ ปเปอร์ พด.1) อัตรา 3 ตันต่อไร่ และ
วิธีการจัดการดินโดยใส่ ปุ๋ยเคมีอตั ราครึ งหนึ งตามอัตราแนะนํา สู ตร `- `- อัตรา 10 กรัมต่อต้น และ
สู ตร - - 7 อัตรา 10 กรัมต่อต้น ร่ วมกับการฉี ดนํ8าหมักชี วภาพ (ซุ ปเปอร์ พด.2) อัตรา 1: 500 จํานวน
200 ลิตรต่อไร่ ทุก 10 วัน
จากการทดลองพบว่า วิธีการจัดการดิ นโดยใส่ ปุ๋ ยเคมี อตั ราครึ งหนึ งตามอัตราแนะนําสู ตร
`- `- อัตรา 10 กรั มต่อต้น และสู ตร - - 7 อัตรา 10 กรัมต่อต้น ร่ วมกับ ใส่ ปุ๋ยหมัก (ซุ ป เปอร์
พด.1) อัต รา 3 ตัน ต่ อ ไร่ อย่างต่ อ เนื องทํา ให้ คุ ณ สมบัติ ท างเคมี ข องดิ น หลัง การทดลองที ระดับ 0-15
เซนติเมตร มีค่าความเป็ นกรดเป็ นด่างและปริ มาณอินทรี ยวัตถุ ในดิ นมีการเปลียนแปลงเพิมขึ8นสู งสุ ดเมือ
เปรี ยบเทียบกับการจัดการดิ นด้วยวิธีอืน เท่ากับ 4.80 จัดอยูใ่ นระดับกรดรุ นแรง และ 3.50 เปอร์ เซ็ นต์ จัด
อยูใ่ นระดับสู ง ในขณะทีปริ มาณฟอสฟอรัส โพแทสเซี ยม และแคลเซี ยมจะมีค่าเปลี ยนแปลงเพิมสู งขึ8น
มากที สุ ดเมื อมีการจัดการดิ นโดยใส่ ปุ๋ยเคมีตามอัตราแนะนํา (Control) สู ตร `- `- อัตรา 20 กรัมต่อ
ต้น และสู ตร - - 7 อัตรา 20 กรัมต่อต้น เมือเปรี ยบเทียบกับการจัดการดิ นด้วยวิธีอืน ซึ งมีค่าเท่ากับ
41.89 , 89.5 และ 387 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จัดอยูใ่ นระดับสู งมาก ปานกลาง และตํา ตามลําดับ สําหรับ
ค่าเฉลี ยผลผลิ ตนํ8าหนักสด นํ8าหนักสดต้น นํ8าหนักสดจุก และความสู งลําต้นของทั8ง 2 ปี ทีเก็บเกี ยว โดย
วิธีการจัดการดินทีใส่ ปุ๋ยเคมีอตั ราครึ งหนึ งตามอัตราแนะนําสู ตร `- `- อัตรา 10 กรัมต่อต้น และสู ตร
- - 7 อัตรา 10 กรัมต่อต้น ร่ วมกับใส่ ปุ๋ยหมัก (ซุ ปเปอร์ พด.1) อัตรา 3 ตันต่อไร่ อย่างต่อเนื อง จะมี
ความแตกต่างกันในทางสถิติอย่างมีนยั สําคัญยิงเมือเปรี ยบเทียบกับการจัดการดินด้วยวิธีอืนและมีค่ามาก
ที สุ ด ซึ งมีค่าเฉลี ยเท่ากับ 15.87 , 48.27 , 1.23 ตันต่อไร่ และ 99.5 เซนติเมตร ตามลําดับ รวมทั8งค่าเฉลี ย
การเจริ ญเติบโตและผลผลิตของสับปะรดจะใกล้เคียงกับวิธีการจัดการดินโดยใส่ ปุ๋ยเคมีตามอัตราแนะนํา
สู ตร `- `- อัตรา 20 กรัมต่อต้น และสู ตร - - 7 อัตรา 20 กรัมต่อต้น และวิธีการจัดการดินโดยใส่
ปุ๋ ยเคมีอตั ราครึ งหนึ งตามอัตราแนะนําสู ตร `- `- อัตรา 10 กรัมต่อต้น และสู ตร - - 7 อัตรา 10
กรัมต่อต้น ร่ วมกับใส่ ปุ๋ยหมัก (ซุ ปเปอร์ พด.1) อัตรา 3 ตันต่อไร่ ส่ วนวิธีการจัดการดินโดยใส่ ผลิตภัณฑ์
เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที ดิ นเพี ยงอย่างเดี ยว คื อ วิธีการจัดการดิ นโดยใส่ ปุ๋ยหมัก (ซุ ป เปอร์
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พด.1) อัตรา 3 ตันต่อไร่ ร่ วมกับการฉี ดนํ8าหมักชี วภาพ (ซุ ปเปอร์ พด.2) อัตรา 1: 500 จํานวน 200 ลิ ตรต่อ
ไร่ ทุ ก 10 วัน และวิธี ก ารจัดการดิ น โดยใส่ ปุ๋ ยหมัก (ซุ ป เปอร์ พด.1) อัตรา 3 ตัน ต่ อ ไร่ ทําให้ ค่ า เฉลี ย
ผลผลิตนํ8าหนักสด นํ8าหนักสดต้น นํ8าหนักสดจุก และความสู งลําต้นสับปะรดของทั8ง 2 ปี ทีเก็บเกียว มีค่า
น้อยทีสุ ด เท่ากับ 10.08 , 31.32 , 0.68 ตันต่อไร่ , 82.8 เซนติเมตร และ 9.81 , 28.32 , 0.58 ตันต่อไร่ , 76.2
เซนติเมตร ตามลําดับ
หลักการและเหตุผล
การดําเนิ นงานขับเคลือนวาระแห่งชาติเกษตรอินทรี ย ์ สรุ ปเป้ าหมาย
ปี (ปี
- )
ต้องการลดการนําเข้าปุ๋ ยเคมี สารเคมีทางการเกษตร % (ปี
ลดลง %) มีพ8นื ทีปรับเปลียนใช้
สารอินทรี ยท์ ดแทนการใช้สารเคมี ล้านไร่ (ปี
เนื8อที ล้านไร่ แบ่งเป็ นพื8นทีเกษตรอินทรี ย ์
, ไร่ เกษตรกรลดใช้สารเคมีทางการเกษตร k. ล้านไร่ ) เกษตรกรจํานวน . ล้านราย
ใช้สารอินทรี ยท์ ดแทนสารเคมีทางการเกษตร (ปี
จํานวนเกษตรกร ,
ราย) เกษตรกรมี
รายได้สุทธิ เพิมขึ8น % และสิ นค้าเกษตรอินทรี ยม์ ีปริ มาณมูลค่าส่ งออกเพิมขึ8น %
เกษตรอินทรี ย ์ จัดเป็ นรู ปแบบหนึงของการพัฒนาการเกษตรแบบยังยืนเป็ นระบบการผลิตทาง
การเกษตร ทีหลีกเลียงการใช้ปุ๋ยเคมีสังเคราะห์ สารเคมีกาํ จัดศัตรู พืช และฮอร์ โมนทีกระตุน้ การ
เจริ ญเติบโตของพืชและสัตว์ โดยมีการจัดการเพิมอินทรี ยวัตถุจากการใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยพืชสด การ
ไถกลบตอซัง พืชคลุมดิน และการปลูกพืชหมุนเวียน ตลอดจนการใช้ธาตุอาหารจากการผุพงั ของหิ น
และแร่ รวมถึงการใช้หลักการควบคุมศัตรู พืชโดยวิธีชีวภาพ
จากคําจํากัดความข้างต้นจะเห็นได้วา่
เกษตรอินทรี ยเ์ น้นรู ปแบบในการปรับปรุ งบํารุ งดินด้วยวัสดุอินทรี ย ์
และหลีกเลียงการใช้ปุ๋ยเคมี
สังเคราะห์ ซึ งในทางปฏิบตั ิอาจทําได้ยากในพื8นทีทัว ๆ ไป ทีดินมีความอุดมสมบูรณ์ตาํ ดังนั8นในการ
ผลิตพืชอินทรี ย ์ จึงจําเป็ นอย่างยิงทีจะต้องทําการคัดเลือกพื8นทีทีดินมีความอุดมสมบูรณ์สูง และยังต้องมี
การใช้วสั ดุชนิดอืนในการเพิมปริ มาณธาตุอาหารในดิน เช่น การใช้ปุ๋ยพืชสดในการทดแทนแหล่งธาตุ
ไนโตรเจน การใช้กระดูกป่ น มูลไก่ มูลค้างคาว และหิ นฟอสเฟตเป็ นแหล่งธาตุฟอสฟอรัส รวมทั8งการ
ใช้ข8 ีเถ้า และหิ นปูนบางชนิดเป็ นแหล่งธาตุโพแทสเซี ยม เป็ นต้น นอกจากการเพิมความอุดมสมบูรณ์ของ
ดินโดยการใช้วสั ดุอินทรี ยท์ ีกล่าวมาแล้ว การใช้ปุ๋ยอินทรี ยน์ 8 าํ ก็จดั เป็ นปุ๋ ยอินทรี ยท์ ีมีความสําคัญต่อการ
เจริ ญเติบโตของพืช กล่าวคือ มีปริ มาณกรดอินทรี ยท์ ีเป็ นประโยชน์ โดยเร่ งการเจริ ญเติบโตของพืช
การส่ งเสริ มการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาทีดิน ทดแทนสารเคมี
ทางการเกษตรในการปรับเปลียนระบบการผลิตจากเกษตรเคมีเป็ นเกษตรลดใช้สารเคมีหรื อเกษตรอินทรี ย ์
จัดเป็ นเป้ าหมายการดําเนิ นงานของกรมพัฒนาทีดินในปี
จํานวน ,
ราย (เฉลียตําบลละ
ราย) เนื8 อที ล้านไร่ ซึ งคิดเป็ นในส่ วนของพื8นทีในเขตรับผิดชอบของสํานักงานพัฒนาทีดินเขต
จังหวัดภาคใต้ตอนบนเท่ากับ , ,
ไร่ และเกษตรกรจํานวน ,
ราย การปรับเปลียน
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ระบบการผลิตดังกล่าวจําเป็ นต้องมีขอ้ มูลทางวิชาการเข้าไปสนับสนุนเพือให้การขับเคลือนดังกล่าว
เป็ นไปอย่างมีผลสัมฤทธิo มีการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพของกรมพัฒนาทีดินอย่างต่อเนื อง และมีแปลงสาธิ ต
ทดสอบไว้สาํ หรับศึกษาดูงานในพื8นที
สํานักงานพัฒนาทีดินเขต
จึงขอนําเสนอโครงการ ผลของการใช้ ป๋ ุยอินทรี ย์เพื#อลดการใช้
ปุ๋ยเคมีกบั สั บปะรดในชุ ดดินโคกกลอย ซึ งเป็ นโครงการวิจยั เชิงทดสอบ เพือสนับสนุนนโยบายการใช้
ผลิตภัณฑ์ชีวภาพของกรมพัฒนาทีดินในการปรับเปลียนระบบการผลิตเป็ นเกษตรลดการใช้สารเคมีหรื อ
เกษตรอินทรี ยใ์ นพื8นทีภาคใต้ตอนบน
วัตถุประสงค์
. เพื อศึ กษาการใช้ผลิ ตภัณ ฑ์ชีวภาพของกรมพัฒนาที ดิ นเพือพัฒนาการเกษตร ในรู ป แบบ
เกษตรอินทรี ยท์ ี มี ผลต่อการเปลี ยนแปลงด้านผลผลิ ตและการเจริ ญเติบโตของสับปะรดที ปลู กในพื8นที
ภาคใต้ตอนบน
. ศึกษาการใช้ผลิ ตภัณฑ์ชีวภาพของกรมพัฒนาทีดิ นเพือพัฒนาการเกษตรในรู ปแบบเกษตร
อินทรี ยท์ ี มีผลต่อการเปลี ยนแปลงคุ ณสมบัติทางเคมีของดิ น ก่อนและหลังการใช้ผลิ ตภัณฑ์ชีวภาพของ
กรมพัฒนาทีดิน รวมทั8งเปรี ยบเทียบผลการเปลียนแปลง คุณสมบัติดงั กล่าวกับแปลงเกษตรกรทีใช้ระบบ
การเกษตรในท้องถิน
3. เป็ นแปลงสาธิ ตทดสอบทีสามารถใช้ศึกษาดูงานในพื8นทีภาคใต้ตอนบน
การตรวจเอกสาร
เกษตรอินทรี ย ์ คือ ระบบการผลิตทีคํานึ งถึงสภาพแวดล้อมรักษาสมดุลของธรรมชาติและความ
หลากหลายของทางชีวภาพโดยมีระบบการจัดการนิเวศวิทยาทีคล้ายคลึงกับธรรมชาติและหลีกเลียงการใช้
สารสังเคราะห์ไม่วา่ จะเป็ นปุ๋ ยเคมี สารเคมีกาํ จัดศัตรู พืชและฮอร์ โมนต่าง ๆ ตลอดจนไม่ใช้พืชหรื อสัตว์ที
เกิ ดจากการตัดต่อทางพันธุ กรรมที อาจเกิ ดมลพิษในสภาพแวดล้อมโดยเน้นการใช้อินทรี ยว์ ตั ถุ เช่ น ปุ๋ ย
คอก ปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยพืชสด และ ปุ๋ ยชีวภาพในการปรับปรุ งบํารุ งให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ (วิบูลย์, 2547)
ปุ๋ ยหมัก เป็ นปุ๋ ยอินทรี ยท์ ีเกิดจากกิจกรรมของจุลินทรี ยห์ ลายชนิ ดในการย่อยสลายสารอินทรี ย ์
ซึ งเป็ นองค์ประกอบของเศษพืชหรื อวัสดุเหลือใช้ชนิ ดต่างๆ จนกระทังได้สารอินทรี ยวัตถุทีมีความคงทน
ไม่มีกลิน มีสีน8 าํ ตาลปนดํา เนื องจากการย่อยสลายเกิดจากกิจกรรมของจุลินทรี ย ์ กรมพัฒนาทีดินจึงได้
ผลิ ตสารเร่ ง ซุ ปเปอร์ พด. ซึ งเป็ นกลุ่มจุลินทรี ยท์ ีมีความสามารถสู งในการย่อยสลายวัสดุ เหลื อใช้ทาง
การเกษตร เพือผลิ ตเป็ นปุ๋ ยหมักในระยะเวลาสั8 น กลุ่ม จุลินทรี ยด์ งั กล่ าวประกอบด้วย เชื8 อแบคที เรี ย
แอคติโนมัยซี ส และเชื8อรา (กรมพัฒนาทีดิน,
ก)
นํ8าหมักชีวภาพ หมายถึง นํ8าหมักอินทรี ยใ์ นรู ปของเหลวทีได้มาจากการย่อยสลายวัสดุเหลือใช้
จากพืชหรื อสัตว์ลกั ษณะสด โดยกิจกรรมของจุลินทรี ยใ์ นสภาพทีไม่มีออกซิ เจนเป็ นส่ วนใหญ่ ผลิตภัณฑ์
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ที ได้มี ล ัก ษณะเป็ นของเหลวสี น8 ํา ตาลซึ งประกอบด้ว ย คาร์ โบไฮเดรท (carbohydrates) กรดอิ น ทรี ย ์
(organic acid) กรดอะมิ โ น (amino acid) กรดฮิ ว มิ ก (humic acid) นํ8 าย่ อ ย (enzymes) วิ ต ามิ น
(vitamins) ฮอร์ โ มน (growth hormones) และแร่ ธ าตุ จะช่ วยเร่ งการเจริ ญเติ บโตของรากพื ช เพิ มการ
ขยายตัวของใบและลําต้น (กรมพัฒนาทีดิน, 5)
การขยายเชื8 อจุลินทรี ยค์ วบคุ มเชื8 อสาเหตุโรคพืชโดยใช้สารเร่ ง ซุ ปเปอร์ พด.3 มีส่วนผสมใน
การผลิ ตเชื8 อ จุลินทรี ยค์ วบคุมเชื8 อสาเหตุโรคพืช คือ ปุ๋ ยหมัก 100 กิโลกรัม รําข้าว 1 กิโลกรัม สาร
เร่ งซุ ปเปอร์ พด.3 จํานวน 1 ซอง (25 กรัม) ใช้ระยะเวลาในการขยายเชื8 อในกองปุ๋ ยหมักเป็ นเวลา 7 วัน
วิธีการใช้สารผสมของสารเร่ งซุ ปเปอร์ พด.3 ทําโดยหว่านส่ วนผสมของสารเร่ งซุ ปเปอร์ พด.3 ทีขยาย
เชื8อในปุ๋ ยหมักแล้วร่ วมกับการใส่ ปุ๋ยหมัก (กรมพัฒนาทีดิน, 2548ข)
สารป้ องกันแมลงศัตรู พืชทีผลิ ตจากสารเร่ ง พด.7 เป็ นปุ๋ ยอินทรี ยน์ 8 าํ ทีได้จากการย่อยสลายพืช
สมุนไพรโดยกิ จกรรมจุลินทรี ยใ์ นสภาพทีไม่มีออกซิ เจน ได้ของเหลวสี น8 าํ ตาลใส ซึ งประกอบด้วยกรด
อินทรี ยห์ ลายชนิ ดในปริ มาณทีสู ง และสารต่างๆนี8 สามารถออกฤทธิo ไล่แมลงทีสกัดได้จากพืชสมุนไพร
เชื8 อจุลินทรี ยใ์ นสารเร่ ง พด.7 นั8นได้มาจากการนําตัวอย่างปุ๋ ยอินทรี ยน์ 8 าํ ทีเกิ ดจากกระบวนการหมักตาม
ธรรมชาติของเกษตรกรจากแหล่งต่างๆทั8งปุ๋ ยอินทรี ยน์ 8 าํ ทีได้จากผัก ผลไม้ ปลา และโดยเฉพาะอย่างยิงที
ได้จ ากการหมัก พื ช สมุ น ไพร โดยเชื8 อ ที แยกได้จ ากผลไม้สุ ก งอมมาทํา การคัด แยกเชื8 อ จุ ลิ น ทรี ย ์ที มี
ประสิ ทธิ ภาพในการย่อยสลายวัสดุ จากพืชสมุนไพรเพือให้สามารถย่อยพืชสมุนไพรได้ดีและเร็ วยิงขึ8 น
(กรมพัฒนาทีดิน, 2548ค)
ธงชัย (2540) ได้กล่าวถึงสภาพแวดล้อมทีเหมาะสมต่อการปลูกสับปะรด ไว้ดงั นี8คือ สับปะรด
สามารถปลูกได้ในดินทุกประเภท แต่ดินต้องมีหน้าดินลึกพอสมควร มีสภาพเป็ นดินเปรี8 ยวเล็กน้อย โดยมี
pH ประมาณ 4.5-5.5 ดิ น มี ก ารระบายนํ8าดี ในดิ นเหนี ยวก็ ส ามารถปลู ก ได้เช่ นกัน แต่ ต้องยกร่ องเพื อ
ป้ องกันนํ8าท่วมหรื อนํ8าขัง ควรเลื อกพื8นทีทีมีการกระจายของฝนอย่างสมําเสมอตลอดปี มีปริ มาณนํ8าฝน
อยู่ระหว่าง 1,000-1,500 มิ ลลิ เมตรต่อปี สําหรับ อุ ณ หภู มิที เหมาะสมต่อการปลู กสับ ปะรดอยู่ระหว่าง
22-32 องศาเซลเซี ยส ระดับความสู งของพื8นที สามารถปลู กได้ทวไปตั
ั
8 งแต่ระดับนํ8าทะเลขึ8 นไปจนถึ ง
ระดับความสู ง 1,200 เมตร ดิ นเหนี ยวควรยกร่ องไม่ให้มีน8 าํ ขัง สู งประมาณ 6 นิ8 ว เพือป้ องกันโรคเน่ า
ควรนําไปจุ่มลงในยาฆ่าแมลงเพือฆ่าเพลี8 ยแป้ ง และเชื8 อราเพือป้ องกันโรครากเน่ าและโคนเน่ า สําหรั บ
สารเคมีทีใช้ชุบหน่ อ เช่ น ไดฟูราแทน 80 ผสมในอัตรา 400 กรัมต่อนํ8า 20 ลิ ตร ถ้าจําเป็ นจะต้องฉี ดยา
หรื อป้ องกันเชื8 อรา ควรใช้ไดฟู ราแทนในอัตรา 1.8 กิ โลกรั มต่อไร่ สามารถปลู กได้ตลอดปี ฤดู กาลที
เหมาะสมที สุ ด คื อ ตอนต้นฤดู ฝน แต่ไม่เหมาะที จะปลู กและปลายฝนในช่ วงทีมี ฝนตกชุ ก ๆ ปลู กเป็ น
แถวคู่ ระยะระหว่างต้น เซนติเมตร ระหว่างแถว เซนติเมตร ระหว่างแถวคู่ เซนติเมตร การใส่
ปุ๋ ยเคมีกบั สับปะรดตั8งแต่ปลู กจนกระทังเก็บเกี ยวรุ่ นแรก มีการใส่ ปุ๋ย ครั8ง คือ ครั8งที ใส่ หลังจาก
ปลูกประมาณ ` เดือน โดยใส่ ทีกาบใบล่าง โดยใช้สูตร - - หรื อ `- `- ใส่ ในอัตรา - กรัม
ต่อต้น ครั8งที ใส่ เมืออายุ k เดือน โดยใส่ ปุ๋ยทีใช้เร่ งการเจริ ญเติบโตของต้นและผล ใช้สูตร - -

7
ในอัตรา - กรัม โดยใส่ ทีกาบใบล่างสุ ด โดยทัวไปในสภาพแวดล้อมปกติ เมื อสับปะรดอายุได้
เดือน หรื อมีน8 าํ หนักต้น ประมาณ . กิโลกรัมขึ8นไป หรื อมีใบประมาณ ใบ จะใช้สารอีเทรลหยอดที
ยอดสับปะรด เพือเร่ งให้สับปะรด ออกดอกพร้อมกัน แต่ในกรณี การปลูกสับปะรดในดินเปรี8 ยวจัด เมือ
สับปะรดอายุ เดือน ต้นสับปะรดยังมีขนาดเล็ก (น้อยกว่า . กิโลกรัม) จึงรอจนกระทังสับปะรด อายุได้
เดื อ น จึ ง หยอดสารอี เทรล ( -chloro ethyl phosphonic acid) อัต รา
มิ ล ลิ ลิ ต ร ต่ อ นํ8า ลิ ต ร
ร่ วมกับปุ๋ ยยูเรี ย กรัม หยอดต้นละ มิลลิ ลิตร หลังจากหยอดอีเทรลแล้ว วัน สับปะรดจะออก
ดอก และอีก k วัน จึงเก็บเกียวผลผลิตได้ การเก็บผลจะสังเกตได้จาก ตาสับปะรด โดยดูจากตาในแถว
ที 1 และแถวที 2 จากโคน ผลตาจะขยายออก ขอบตาจะนู นกลม ทีร่ องของตาจะตึงเต็มที ใบเล็ก ๆ ที
อยูใ่ ต้ผลจะเหี ยวแห้งลง ก้านผลจะสังเกตเห็นร่ องรอยของการเหี ยวตามระยะยาว (กรมส่ งเสริ มการเกษตร,
)
ระยะเวลาและสถานทีด# ําเนินการ
ระยะเวลาทําการวิจัย
สถานทีด# ําเนินการ

เริ มต้น เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549
สิ8 นสุ ด เดือนกันยายน พ.ศ. 2551
หมู่ที 11 ตําบลเทพกษัตรี อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
อุปกรณ์ และวิธีการ

อุปกรณ์ ทจี# ําเป็ นในการวิจัย
1. หน่อสับปะรดพันธุ์ภูเก็ต
2. วัสดุผลิตปุ๋ ยหมัก (ซุ ปเปอร์ พด.1) , นํ8าหมักชีวภาพ (ซุปเปอร์ พด. ) , จุลินทรี ยป์ ้ องกันโรค
โคนและรากเน่า (ซุ ปเปอร์ พด.3) , สารป้ องกันแมลงศัตรู พืช (พด.7) และปุ๋ ยเคมี
3. อุปกรณ์วางผังการทดลอง และป้ ายแปลง
4. อุปกรณ์เก็บตัวอย่างดิน
5. อุปกรณ์วดั การเจริ ญเติบโตและผลผลิต
วิธีการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบ Completely Random Design จํานวน ` ซํ8า ประกอบด้วย 5 วิธีการ
คือ
1. วิธีการจัดการดินโดยใส่ ปุ๋ยเคมีตามอัตราแนะนํา (Control) สู ตร `- `- อัตรา 20 กรัมต่อ
ต้น และสู ตร - - 7 อัตรา 20 กรัมต่อต้น (T1)
2. วิธีการจัดการดินโดยใส่ ปุ๋ยหมัก (ซุ ปเปอร์ พด.1) อัตรา 3 ตันต่อไร่ (T2)
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3. วิธีการจัดการดิ นโดยใส่ ปุ๋ยหมัก (ซุ ปเปอร์ พด.1) อัตรา 3 ตันต่อไร่ ร่ วมกับการฉี ดนํ8าหมัก
ชีวภาพ (ซุ ปเปอร์ พด.2) อัตรา 1: 500 จํานวน 200 ลิตรต่อไร่ ทุก 10 วัน (T3)
4. วิธีการจัดการดิ นโดยใส่ ปุ๋ ยเคมี อตั ราครึ งหนึ งตามอัตราแนะนํา สู ตร `- `- อัตรา 10
กรัมต่อต้น และสู ตร - - 7 อัตรา 10 กรัมต่อต้น ร่ วมกับใส่ ปุ๋ยหมัก (ซุ ปเปอร์ พด.1) อัตรา 3 ตันต่อไร่
(T4)
5. วิธีการจัดการดิ นโดยใส่ ปุ๋ ยเคมี อตั ราครึ งหนึ งตามอัตราแนะนํา สู ตร `- `- อัตรา 10
กรัมต่อต้น และสู ตร - - 7 อัตรา 10 กรัมต่อต้น ร่ วมกับการฉี ดนํ8าหมักชี วภาพ (ซุ ปเปอร์ พด.2) อัตรา
1: 500 จํานวน 200 ลิตรต่อไร่ ทุก 10 วัน (T5)
หมายเหตุ วิธีการที - ใส่ จุลินทรี ยป์ ้ องกันโรครากและโคนเน่า (ซุ ปเปอร์ พด.`) อัตรา 100
กิโลกรัมต่อไร่ และฉี ดสารป้ องกันแมลงศัตรู พืช (พด. ) อัตรา : 200 จํานวน 50 ลิตรต่อไร่ ต่อครั8ง ซึ งฉี ด
พ่นทุกๆ วัน หรื อในช่วงทีมีแมลงศัตรู ระบาดจะฉี ดพ่นทุกๆ ` วัน ติดต่อกัน ` ครั8ง และวิธีการที - ใช้
แคลเซี ยมคาร์ ไบท์ในการเร่ งการออกดอก
วิธีดําเนินการ
1. วางผังแปลงทดสอบ วิธีการละ 8 ตารางเมตร รวมพื8นที 2.5 ไร่
2. ผลิตปุ๋ ยหมัก (ซุ ปเปอร์ พด.1) , นํ8าหมักชี วภาพสู ตรปลาผสมผักและผลไม้ (ซุ ปเปอร์ พด. ) ,
จุ ลิ น ทรี ย ์ป้ อ งกัน โรคโคนและรากเน่ า (ซุ ป เปอร์ พด.3) และสารป้ อ งกัน แมลงศัต รู พื ช (พด.7) ตาม
คําแนะนําของกรมพัฒนาทีดิน
3. ใส่ ปุ๋ยหมัก อัตรา 3 ตันต่อไร่ ในวิธีการที 2 , 3 และ 4 และใส่ ปุ๋ยหมักทีขยายเชื8อด้วยจุลินทรี ย ์
ป้ องกันโรคโคนและรากเน่าแล้ว อัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่ ในทุกวิธีการ
4. ปลูกสับปะรดเป็ นแถวคู่ ระยะระหว่างต้น
เซนติเมตร ระหว่างแถว
เซนติเมตร
ระหว่างแถวคู่ เซนติเมตร
5. ใส่ ปุ๋ยเคมีในวิธีการที 1 จํานวน ครั8ง คือ ครั8งที ใส่ หลังจากปลูกประมาณ ` เดือน โดย
ใส่ ทีกาบใบล่าง โดยใช้สูตร `- `- ใส่ ในอัตรา 20 กรัมต่อต้น ครั8งที ใส่ เมืออายุ k เดือน โดยใส่
ปุ๋ ยทีใช้เร่ งการเจริ ญเติบโตของต้นและผล ใช้สูตร - - 7 ในอัตรา 20 กรัมต่อต้น โดยใส่ ทีกาบใบ
ล่างสุ ด รวมทั8งใส่ ปุ๋ยเคมีในวิธีการที 4 และ 5 จํานวน ครั8ง คือ ครั8งที ใส่ หลังจากปลูกประมาณ `
เดือน โดยใส่ ทีกาบใบล่าง โดยใช้สูตร `- `- ใส่ ในอัตรา 10 กรัมต่อต้น ครั8งที ใส่ เมืออายุ k เดือน
โดยใส่ ปุ๋ยทีใช้เร่ งการเจริ ญเติบโตของต้นและผล ใช้สูตร - - 7 ในอัตรา 10 กรัม โดยใส่ ทีกาบใบ
ล่างสุ ด
6. ฉี ดนํ8าหมักชีวภาพ โดยเจือจางนํ8าหมักชีวภาพ 4 มิลลิลิตร ต่อนํ8า 2 ลิตร ต่อไร่ ต่อครั8ง ซึ ง
ฉี ดพ่นทุก วัน ในวิธีการที 3 และ 5
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7. ฉี ดสารป้ องกันแมลงศัตรู พืช อัตรา : 200 จํานวน 50 ลิตรต่อไร่ ต่อครั8ง ซึ งฉี ดพ่นทุกๆ
วัน หรื อในช่วงทีมีแมลงศัตรู ระบาดจะฉี ดพ่นทุกๆ ` วัน ติดต่อกัน ` ครั8ง ในวิธีการที 2-5
8. ดูแลรักษาจนกระทังเก็บเกียวผลผลิต
การรวบรวมข้ อมูล
1. เก็ บ ตั ว อ ย่ า งดิ น ก่ อ น แ ล ะ ห ลั ง ก ารท ด ล อ งที ระ ดั บ ค วาม ลึ ก 0-15 เซ น ติ เม ต ร
เพือศึกษาการเปลียนแปลงคุณสมบัติของดินก่อนและหลังการทดลอง
2. เก็บข้อมูลการเจริ ญเติบโตและผลผลิตของสับปะรด เช่น ความสู งลําต้น นํ8าหนักต้นสด
นํ8าหนักจุก และผลผลิตนํ8าหนักสดสับปะรด
ผลการทดลองและวิจารณ์
การวิเคราะห์ การเปลี#ยนแปลงของดิน
จากตารางที จะเห็ น ได้ว่า สภาพดิ น ก่ อ นการดํา เนิ น การทดลองที ระดับ ความลึ ก 0-15
เซนติเมตร ทีได้จากการสกัดด้วยตัวทําลาย DA พบว่า มีความเป็ นกรดเป็ นด่างของดิ นวัดได้ . อยูใ่ น
ระดับ กรดจัด ปริ ม าณอิ น ทรี ย วัต ถุ ว ดั ได้ 2.44 เปอร์ เซ็ น ต์ อยู่ใ นระดับ ปานกลาง สํ า หรั บ ปริ ม าณ
ฟอสฟอรัส โพแทสเซี ยม แคลเซี ยม วัดค่าได้ 5.22 , 32.0 และ 205 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จัดอยูใ่ นระดับตํา
ตํา และตํามาก ตามลําดับ
การเปลียนแปลงคุณสมบัติทางเคมีของดินหลังการทดลองด้วยวิธีการใส่ ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว
และวิธีการจัดการดิ นโดยใส่ ปุ๋ยเคมีอตั ราครึ งหนึ งตามอัตราแนะนําร่ วมกับผลิ ตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ
ของกรมพัฒนาทีดิน รวมทั8งวิธีการจัดการดินโดยการใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาทีดิน
เพียงอย่างเดียวในการจัดการดินเพือปลูกสับประรด มีผลทําให้คุณสมบัติทางเคมีของดินหลังการทดลองที
ระดับความลึก 0-15 เซนติเมตร ทีได้จากการสกัดด้วยตัวทําลาย DA ปรากฎผลดังนี8
1. วิธีการจัดการดินโดยใส่ ปุ๋ยเคมีอตั ราครึ งหนึ งตามอัตราแนะนําสู ตร `- `- อัตรา 10 กรัม
ต่อต้น และสู ตร - - 7 อัตรา 10 กรัมต่อต้น ร่ วมกับใส่ ปุ๋ยหมัก (ซุ ปเปอร์ พด.1) อัตรา 3 ตันต่อไร่ (T4)
มี ค่ าความเป็ นกรดเป็ นด่ างของดิ นเพิ มสู งขึ8 นจากก่ อนการทดลองและเพิ มสู งขึ8 น มากที สุ ดเท่ ากับ 4.80
จัดอยู่ในระดับกรดจัด รองลงมาคือ วิธีการจัดการดิ นโดยใส่ ปุ๋ยหมัก (ซุ ปเปอร์ พด.1) อัตรา 3 ตันต่อไร่
ร่ วมกับการฉี ดนํ8าหมักชี วภาพ (ซุ ปเปอร์ พด.2) อัตรา 1: 500 จํานวน 200 ลิ ตรต่อไร่ ทุ ก 10 วัน (T3) และ
วิธีการจัดการดินโดยใส่ ปุ๋ยหมัก (ซุ ปเปอร์ พด.1) อัตรา 3 ตันต่อไร่ (T2) มีค่าเท่ากับ 4.71 และ 4.54 จัดอยู่
ในระดับ กรดจัด ตามลําดับ ซึ งมี ค่ าความเป็ นกรดเป็ นด่ างของดิ น ที เหมาะสมต่ อการเจริ ญ เติ บ โตของ
สับปะรด (เกตุอร, 2547) นอกจากนี8 ท8 งั 3 วิธีการจัดการดิ นข้างต้นมีค่าความเป็ นกรดเป็ นด่างของดิ นสู ง
กว่าวิธีการจัดการดิ นโดยใส่ ปุ๋ยเคมีอตั ราครึ งหนึ งตามอัตราแนะนําสู ตร `- `- อัตรา 10 กรัมต่อต้น
และสู ตร - - 7 อัตรา 10 กรั ม ต่ อต้น ร่ วมกับ การฉี ดนํ8าหมัก ชี วภาพ (ซุ ป เปอร์ พ ด.2) อัตรา 1: 500
จํานวน 200 ลิตรต่อไร่ ทุก 10 วัน (T5)และวิธีการจัดการดินโดยใส่ ปุ๋ยเคมีตามอัตราแนะนํา (Control) สู ตร

10
`- `- อัตรา 20 กรัมต่อต้น และสู ตร - - 7 อัตรา 20 กรัมต่อต้น (T1) มีค่าเท่ากับ 4.48 จัดอยูใ่ น
ระดับกรดรุ นแรง
2. ปริ มาณอินทรี ยว์ ตั ถุหลังการทดลองมีค่าเพิมสู งขึ8นในวิธีการจัดการดินทีใส่ ปุ๋ยหมักทีผลิตมา
จากสารเร่ ง ซุ ป เปอร์ พด.1 ซึ งวิ ธี ก ารจัด การดิ น โดยใส่ ปุ๋ ยเคมี อ ัต ราครึ งหนึ งตามอัต ราแนะนําสู ต ร
`- `- อัตรา 10 กรัมต่อต้น และสู ตร - - 7 อัตรา 10 กรั มต่อต้น ร่ วมกับ ใส่ ปุ๋ยหมัก (ซุ ป เปอร์
พด.1) อัตรา 3 ตันต่อไร่ (T4) จะมีปริ มาณอินทรี ยว์ ตั ถุมากทีสุ ดเท่ากับ 3.50 เปอร์ เซ็นต์ จัดอยูใ่ นระดับสู ง
รองลงมา คือ วิธีการจัดการดิ นโดยใส่ ปุ๋ยหมัก (ซุ ปเปอร์ พด.1) อัตรา 3 ตันต่อไร่ ร่ วมกับการฉี ดนํ8าหมัก
ชี วภาพ (ซุ ปเปอร์ พด.2) อัตรา 1: 500 จํานวน 200 ลิ ตรต่อไร่ ทุก 10 วัน (T3) และวิธีการจัดการดิ นโดยใส่
ปุ๋ ยหมัก (ซุ ปเปอร์ พด.1) อัตรา 3 ตันต่อไร่ (T2) มีค่าเท่ากับ 3.26 และ 3.15 เปอร์ เซ็นต์ ตามลําดับ จัดอยูใ่ น
ระดับสู ง ซึ งการใส่ ปุ๋ยหมักทีผลิตมาจากสารเร่ ง ซุ ปเปอร์ พด.1 จะช่วยเพิมอินทรี ยวัตถุให้แก่ดิน (สํานัก
เทคโนโลยี ชี ว ภาพทางดิ น , 2551) รวมทั8ง วิ ธี ก ารจัด การดิ น ทั8ง 3 วิ ธี ก ารดัง กล่ า วข้า งต้น มี ป ริ ม าณ
อินทรี ยว์ ตั ถุ มากกว่าวิธีการจัดการดิ นโดยใส่ ปุ๋ยเคมีอตั ราครึ งหนึ งตามอัตราแนะนําสู ตร `- `- อัตรา
10 กรัมต่อต้น และสู ตร - - 7 อัตรา 10 กรัมต่อต้น ร่ วมกับการฉี ดนํ8าหมักชี วภาพ (ซุ ปเปอร์ พด.2)
อัตรา 1: 500 จํานวน 200 ลิตรต่อไร่ ทุก 10 วัน (T5) และวิธีการจัดการดินโดยใส่ ปุ๋ยเคมีตามอัตราแนะนํา
(Control) สู ตร `- `- อัตรา 20 กรัมต่อต้น และสู ตร - - 7 อัตรา 20 กรัมต่อต้น (T1) มีค่าเท่ากับ
2.47 และ 2.40 เปอร์ เซ็นต์ จัดอยูใ่ นระดับปานกลาง
3. ปริ มาณฟอสฟอรัส โพแทสเซี ยม และแคลเซี ยม พบว่า วิธีการจัดการดิ นโดยใส่ ปุ๋ยเคมีตาม
อัตราแนะนํา (Control) สู ตร `- `- อัตรา 20 กรัมต่อต้น และสู ตร - - 7 อัตรา 20 กรัมต่อต้น
(T1) มี ปริ มาณเพิมสู งขึ8 นจากก่ อนการทดลองและเพิมสู งขึ8 นมากทีสุ ด มี ค่าเท่ากับ 41.89 , 89.5 และ 387
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จัดอยูใ่ นระดับ สู งมาก , ปานกลาง และตํา ตามลําดับ รองลงมาคือ วิธีการจัดการดิน
โดยใส่ ปุ๋ ยเคมี อตั ราครึ งหนึ งตามอัตราแนะนําสู ตร `- `- อัตรา 10 กรั มต่อต้น และสู ตร - - 7
อัตรา 10 กรัมต่อต้น ร่ วมกับใส่ ปุ๋ยหมัก (ซุ ปเปอร์ พด.1) อัตรา 3 ตันต่อไร่ (T4) และวิธีการจัดการดิ น
โดยใส่ ปุ๋ ยเคมี อตั ราครึ งหนึ งตามอัตราแนะนําสู ตร `- `- อัตรา 10 กรั มต่อต้น และสู ตร - - 7
อัตรา 10 กรัมต่อต้น ร่ วมกับการฉี ดนํ8าหมักชี วภาพ (ซุ ปเปอร์ พด.2) อัตรา 1: 500 จํานวน 200 ลิ ตรต่อไร่
ทุ ก 10 วัน (T5) มี ค่าเท่ ากับ 31.10 , 60.8 , 288 มิ ลลิ กรั มต่อกิ โลกรั ม และ 25.98 , 55.3 , 256 มิ ลลิ กรั มต่ อ
กิโลกรัม จัดอยู่ในระดับสู งมาก , ปานกลาง และตํา ตามลําดับ ซึ งทั8ง 3 วิธีการจัดการดิ นข้างต้นมีปริ มาณ
ฟอสฟอรัส โพแทสเซี ยม และแคลเซี ยม สู งกว่าวิธีการจัดการดิ นโดยใส่ ปุ๋ยหมัก (ซุ ปเปอร์ พด.1) อัตรา
3 ตันต่อไร่ (T2) และวิธีการจัดการดินโดยใส่ ปุ๋ยหมัก (ซุ ปเปอร์ พด.1) อัตรา 3 ตันต่อไร่ ร่ วมกับการฉี ดนํ8า
หมักชี วภาพ (ซุ ปเปอร์ พด.2) อัตรา 1: 500 จํานวน 200 ลิตรต่อไร่ ทุก 10 วัน (T3) มีค่าเท่ากับ 11.96 , 38.7 ,
222 และ 10.19 , 35.9 , 203 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จัดอยูใ่ นระดับปานกลาง , ตํา และ ตํามาก ตามลําดับ
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การวิเคราะห์ การเจริ ญเติบโตและผลผลิตสั บปะรด
1. ความสู งลําต้ นของสั บปะรด (เซนติเมตร)
จากตารางที จะเห็นได้วา่ ความสู งลําต้นของสับปะรดมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญยิง
ทั8ง 2 ปี ของการเก็บเกียว ซึ งความสู งลําต้นของสับปะรดทั8ง 2 ปี ทีเก็บเกียว พบว่า วิธีการจัดการดินโดยใส่
ปุ๋ ยเคมี อตั ราครึ งหนึ งตามอัตราแนะนําร่ วมกับใส่ ปุ๋ยหมัก (ซุ ปเปอร์ พด.1) สู ตร `- `- อัตรา 10 กรัม
ต่อต้น และสู ตร - - 7 อัตรา 10 กรัมต่อต้น ร่ วมกับใส่ ปุ๋ยหมัก (ซุ ปเปอร์ พด.1) อัตรา 3 ตันต่อไร่ (T4)
มีความสู งแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญยิงกับวิธีการจัดการดินโดยวิธีใส่ ปุ๋ยหมัก (ซุ ปเปอร์ พด.1) อัตรา 3
ตันต่อไร่ (T2) , วิธีการจัดการดินโดยใส่ ปุ๋ยหมัก (ซุ ปเปอร์ พด.1) อัตรา 3 ตันต่อไร่ ร่ วมกับการฉี ดนํ8าหมัก
ชี วภาพ (ซุ ปเปอร์ พด.2) อัตรา 1: 500 จํานวน 200 ลิ ตรต่อไร่ ทุก 10 วัน (T3) และวิธีการจัดการดิ นโดยใส่
ปุ๋ ยเคมีอตั ราครึ งหนึ งตามอัตราแนะนําสู ตร `- `- อัตรา 10 กรัมต่อต้น และสู ตร - - 7 อัตรา 10
กรัมต่อต้น ร่ วมกับการฉี ดนํ8าหมักชี วภาพ (ซุ ปเปอร์ พด.2) อัตรา 1: 500 จํานวน 200 ลิตรต่อไร่ ทุก 10 วัน
(T5) ซึ งมีค่าเฉลียความสู งลําต้นมากกว่าเท่ากับ 23.3 , 16.7 และ 10.7 เซนติเมตร ตามลําดับ และไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติกบั วิธีการจัดการดินโดยใส่ ปุ๋ยเคมีตามอัตราแนะนํา สู ตร `- `- อัตรา 20 กรัมต่อ
ต้น และสู ต ร - - 7 อัต รา 20 กรั ม ต่ อ ต้น (T1) แต่ มี ค่ าค่ าเฉลี ยความสู งลําต้น มากกว่า เท่ า กับ 3.4
เซนติเมตร ซึ งวิธีการจัดการดินโดยใส่ ปุ๋ยเคมีอตั ราครึ งหนึงตามอัตราแนะนําร่ วมกับใส่ ปุ๋ยหมัก (ซุ ปเปอร์
พด.1) (T4) จะทําให้สมบัติทางเคมีของดิ นมีค่าเพิมสู งขึ8นจากก่อนดําเนิ นการทดลอง โดยเฉพาะอย่างยิง
ปริ มาณอินทรี ยวัตถุในดินทีเพิมสู งขึ8นมากทีสุ ดเมือเปรี ยบเทียบกับวิธีการจัดการดินด้วยวิธีอืนๆ ซึ งดินทีมี
ปริ มาณอินทรี ยวัตถุ สูงจะทําให้ดินนั8นมีความร่ วนซุ ย อุม้ นํ8าและระบายอากาศได้ดี เป็ นแหล่งธาตุอาหาร
ของพืชทีจะค่อยๆปลดปล่อยให้เป็ นประโยชน์ในระยะยาว (มุกดา, 2548) เหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโต
ของสับปะรด ประกอบกับสับปะรดได้รับธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซี ยมจากการใส่ ปุ๋ยเคมี
อัตราครึ งหนึ งตามอัตราแนะนํา ซึ งจะช่วยเพิมในการเจริ ญเติบโตของสับปะรดอีกทางหนึ งด้วย (สัมฤทธิo ,
2538) ส่ งผลให้ความสู งของลําต้นสับปะรดมีค่ามากทีสุ ด
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ตารางที# : ความสู งลําต้น (เซนติเมตร) ของสับปะรดในแต่ละปี ทีเก็บเกียว
วิธีการ
ปี ทีเ# ก็บเกี#ยวสั บปะรด
2550
2551
T1 (ปุ๋ ยเคมี)
91.8cd
100.3cd
T2 (พด.1)
70.6a
81.8a
78.5ab
87.1ab
T3 (พด.1+ พด.2)
T4 (1/2ปุ๋ ยเคมี+พด.1)
97.1d
101.9d
T5 (1/2ปุ๋ ยเคมี+พด.2)
85.3bc
92.2bc
F-test
**
**
CV (%)
6.78
หมายเหตุ ** มีความแตกต่างกันในทางสถิติทีระดับ 0.01

เฉลีย#
96.1
76.2
82.8
99.5
88.8

5.22

2. นํา' หนักต้ นสดของสั บปะรด (ตันต่ อไร่ )
จากตารางที 3 จะเห็นได้วา่ นํ8าหนักต้นสดของสับปะรดมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญยิง
ทั8ง 2 ปี ของการเก็บเกียว ซึ งนํ8าหนักต้นสดของสับปะรดทั8ง 2 ปี ทีเก็บเกียว พบว่า วิธีการจัดการดินโดยใส่
ปุ๋ ยเคมีอตั ราครึ งหนึงตามอัตราแนะนําร่ วมกับใส่ ปุ๋ยหมัก (ซุ ปเปอร์ พด.1) สู ตร `- `- อัตรา 10 กรัมต่อ
ต้น และสู ตร - - 7 อัตรา 10 กรัมต่อต้น ร่ วมกับใส่ ปุ๋ยหมัก (ซุ ปเปอร์ พด.1) อัตรา 3 ตันต่อไร่ (T4) มี
นํ8าหนักต้นสดแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญยิงกับวิธีการจัดการดินโดยวิธีใส่ ปุ๋ยหมัก (ซุ ปเปอร์ พด.1) อัตรา
3 ตันต่อไร่ (T2) , วิธีการจัดการดิ นโดยใส่ ปุ๋ยหมัก (ซุ ปเปอร์ พด.1) อัตรา 3 ตันต่อไร่ ร่ วมกับการฉี ดนํ8า
หมักชี วภาพ (ซุ ปเปอร์ พด.2) อัตรา 1: 500 จํานวน 200 ลิ ตรต่อไร่ ทุ ก 10 วัน (T3) และวิธีการจัดการดิ น
โดยใส่ ปุ๋ ยเคมี อตั ราครึ งหนึ งตามอัตราแนะนําสู ตร `- `- อัตรา 10 กรั มต่อต้น และสู ตร - - 7
อัตรา 10 กรัมต่อต้น ร่ วมกับการฉี ดนํ8าหมักชี วภาพ (ซุ ปเปอร์ พด.2) อัตรา 1: 500 จํานวน 200 ลิ ตรต่อไร่
ทุ ก 10 วัน (T5) ซึ งมี ค่าเฉลี ยนํ8าหนักต้นสดมากกว่าเท่ ากับ 19.95 , 16.95 และ 8.49 ตันต่อไร่ ตามลําดับ
และไม่ มีความแตกต่างกันทางสถิ ติกบั วิธีก ารจัดการดิ นโดยใส่ ปุ๋ ยเคมี ตามอัตราแนะนําสู ตร `- `อัตรา 20 กรัมต่อต้น และสู ตร - - 7 อัตรา 20 กรัมต่อต้น (T1) แต่มีค่าค่าเฉลียนํ8าหนักต้นสดมากกว่า
เท่ากับ 3.41 ตันต่อไร่ ซึ งวิธีการจัดการดิ นโดยใส่ ปุ๋ยเคมี อตั ราครึ งหนึ งตามอัตราแนะนําสู ตร `- `อัตรา 10 กรัมต่อต้น และสู ตร - - 7 อัตรา 10 กรัมต่อต้น ร่ วมกับใส่ ปุ๋ยหมัก (ซุ ปเปอร์ พด.1) อัตรา
3 ตันต่อไร่ (T4) จะทําให้สมบัติทางเคมีของดินมีค่าเพิมสู งขึ8นจากก่อนดําเนิ นการทดลอง โดยเฉพาะอย่าง
ยิงปริ มาณอินทรี ยวัตถุในดินทีเพิมสู งขึ8นมากทีสุ ดเมือเปรี ยบเทียบกับวิธีการจัดการดินด้วยวิธีอืนๆ ซึ งดิน
ที มี ป ริ มาณอิ นทรี ยวัตถุ สู งจะทําให้ดินนั8นมี ความร่ วนซุ ย อุ ม้ นํ8าและระบายอากาศได้ดี เป็ นแหล่ งธาตุ
อาหารของพื ช ที จะค่ อ ยๆปลดปล่ อ ยให้ เป็ นประโยชน์ ใ นระยะยาว (มุ ก ดา, 2548) เหมาะสมต่ อ การ
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เจริ ญเติบโตและสะสมนํ8าหนักสดของสับปะรด ประกอบกับสับปะรดได้รับธาตุจากการใส่ ปุ๋ยเคมีอตั รา
ครึ งหนึงตามอัตราแนะนํา เช่น ไนโตรเจนซึ งจะช่วยทําให้มีใบใหม่งอกเพิมมากขึ8นและมีขนาดใหญ่ และ
แคลเซี ย มซึ งจะทําให้ ใ บหนาขึ8 น (เกตุ อ ร, 2547 ; สั ม ฤทธิo , 2538) ส่ ง ผลให้ น8 ํา หนัก ต้น สดของลํา ต้น
สับปะรดมีค่ามากทีสุ ด
ตารางที# 3 นํ8าหนักต้นสด (ตันต่อไร่ ) ของสับปะรดในแต่ละปี ทีเก็บเกียว
วิธีการ
ปี ทีเ# ก็บเกี#ยวสั บปะรด
2550
2551
T1 (ปุ๋ ยเคมี)
43.63bc
46.08bc
T2 (พด.1)
27.52a
29.12a
30.84a
31.79a
T3 (พด.1+ พด.2)
T4 (1/2ปุ๋ ยเคมี+พด.1)
46.93c
46.60c
T5 (1/2ปุ๋ ยเคมี+พด.2)
39.24b
40.32b
F-test
**
**
CV (%)
6.44
หมายเหตุ ** มีความแตกต่างกันในทางสถิติทีระดับ 0.01

เฉลีย#
44.86
28.32
31.32
48.27
39.78

8.27

3. นํา' หนักสดจุกของสั บปะรด (ตันต่ อไร่ )
จากตารางที 4 จะเห็นได้วา่ นํ8าหนักสดจุกของสับปะรดมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญยิง
ทั8ง 2 ปี ของการเก็บเกียว ซึ งนํ8าหนักสดจุกของสับปะรดทั8ง 2 ปี ทีเก็บเกียว พบว่า วิธีการจัดการดินโดยใส่
ปุ๋ ยเคมีอตั ราครึ งหนึ งตามอัตราแนะนําร่ วมกับใส่ ปุ๋ยหมัก (ซุ ปเปอร์ พด.1) สู ตร `- `- อัตรา 10 กรัม
ต่อต้น และสู ตร - - 7 อัตรา 10 กรัมต่อต้น ร่ วมกับใส่ ปุ๋ยหมัก (ซุ ปเปอร์ พด.1) อัตรา 3 ตันต่อไร่ (T4)
มี น8 าํ หนักสดจุ กแตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญยิงกับ วิธีการจัดการดิ นโดยวิธีใส่ ปุ๋ ยหมัก (ซุ ปเปอร์ พด.1)
อัตรา 3 ตันต่อไร่ (T2) และวิธีการจัดการดินโดยใส่ ปุ๋ยหมัก (ซุ ปเปอร์ พด.1) อัตรา 3 ตันต่อไร่ ร่ วมกับการ
ฉี ด นํ8าหมัก ชี ว ภาพ (ซุ ป เปอร์ พ ด.2) อัต รา 1: 500 จํา นวน 200 ลิ ต รต่ อ ไร่ ทุ ก 10 วัน (T3) ซึ งมี ค่ าเฉลี ย
นํ8าหนักจุกสดมากกว่าเท่ากับ 0.65 และ 0.55 ตันต่อไร่ ตามลําดับ รวมทั8งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิ ติ
กับวิธีการจัดการดิ นโดยใส่ ปุ๋ยเคมี อตั ราครึ งหนึ งตามอัตราแนะนําสู ตร `- `- อัตรา 10 กรัมต่อต้น
และสู ตร - - 7 อัตรา 10 กรั ม ต่ อต้น ร่ วมกับ การฉี ดนํ8าหมัก ชี วภาพ (ซุ ป เปอร์ พ ด.2) อัตรา 1: 500
จํานวน 200 ลิตรต่อไร่ ทุก 10 วัน (T5) และวิธีการจัดการดินโดยใส่ ปุ๋ยเคมีตามอัตราแนะนํา สู ตร `- `อัตรา 20 กรัมต่อต้น และสู ตร - - 7 อัตรา 20 กรัมต่อต้น (T1) แต่มีค่าค่าเฉลียนํ8าหนักจุกสดมากกว่า
เท่ ากับ 0.10 และ 0.03 ตันต่ อไร่ ตามลําดับ ซึ งวิธีการจัดการดิ นโดยใส่ ปุ๋ ยเคมี อตั ราครึ งหนึ งตามอัตรา
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แนะนําสู ตร `- `- อัตรา 10 กรัมต่อต้น และสู ตร - - 7 อัตรา 10 กรัมต่อต้น ร่ วมกับใส่ ปุ๋ยหมัก
(ซุ ปเปอร์ พด.1) อัตรา 3 ตันต่อไร่ (T4) จะทําให้สมบัติทางเคมีของดิ นมีค่าเพิมสู งขึ8นจากก่อนดําเนิ นการ
ทดลอง โดยเฉพาะอย่างยิงปริ ม าณอิ นทรี ยวัตถุ ในดิ นที เพิ มสู งขึ8 นมากที สุ ดเมื อเปรี ยบเที ยบกับ วิธีก าร
จัดการดิ นด้วยวิธีอืนๆ ซึ งดินทีมีปริ มาณอินทรี ยวัตถุ สูงจะทําให้ดินนั8นมีความร่ วนซุ ย อุม้ นํ8าและระบาย
อากาศได้ดี เป็ นแหล่ งธาตุ อาหารของพื ชที จะค่อยๆปลดปล่ อยให้เป็ นประโยชน์ ในระยะยาว (มุ กดา,
2548) เหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตและสะสมนํ8าหนักจุกของสับปะรด ประกอบกับสับปะรดได้รับธาตุ
จากการใส่ ปุ๋ยเคมีอตั ราครึ งหนึ งตามอัตราแนะนํา เช่ น ฟอสฟอรัสซึ งจะช่ วยทําให้การเจริ ญเติ บโตและ
สะสมนํ8าหนักจุกของลําต้นสับปะรด (เกตุอร, 2547 ; สัมฤทธิo , 2538) ส่ งผลให้น8 าํ หนักจุกสดมีค่ามากทีสุ ด
ตารางที# 4 นํ8าหนักสดจุก (ตันต่อไร่ ) ของสับปะรดในแต่ละปี ทีเก็บเกียว
วิธีการ
ปี ทีเ# ก็บเกี#ยวสั บปะรด
2550
2551
T1 (ปุ๋ ยเคมี)
1.16b
1.23b
T2 (พด.1)
0.56a
0.60a
0.61a
0.75a
T3 (พด.1+ พด.2)
T4 (1/2ปุ๋ ยเคมี+พด.1)
1.18b
1.28b
T5 (1/2ปุ๋ ยเคมี+พด.2)
1.09b
1.16b
F-test
**
**
CV (%)
10.45
หมายเหตุ ** มีความแตกต่างกันในทางสถิติทีระดับ 0.01

เฉลีย#
1.20
0.58
0.68
1.23
1.13

13.31

4. ผลผลิตนํา' หนักสดของสั บปะรด (ตันต่ อไร่ )
จากตารางที 5 จะเห็ น ได้ว่า ผลผลิ ต นํ8าหนัก สดของสั บ ปะรดมี ค วามแตกต่ า งกัน อย่างมี
นัยสําคัญ ทั8ง 2 ปี ของการเก็บเกี ยว ซึ งผลผลิ ตนํ8าหนักสดของสับปะรดทั8ง 2 ปี ทีเก็บเกี ยว พบว่า วิธีการ
จัดการดินโดยใส่ ปุ๋ยเคมีอตั ราครึ งหนึ งตามอัตราแนะนําสู ตร `- `- อัตรา 10 กรัมต่อต้น และสู ตร - 7 อัตรา 10 กรัมต่อต้น ร่ วมกับใส่ ปุ๋ยหมัก (ซุ ปเปอร์ พด.1) อัตรา 3 ตันต่อไร่ (T4) , วิธีการจัดการดิ น
โดยใส่ ปุ๋ยเคมีตามอัตราแนะนําสู ตร `- `- อัตรา 20 กรัมต่อต้น และสู ตร - - 7 อัตรา 20 กรัมต่อ
ต้น (T1) และวิธีการจัดการดินโดยใส่ ปุ๋ยเคมีอตั ราครึ งหนึ งตามอัตราแนะนําสู ตร `- `- อัตรา 10 กรัม
ต่อต้น และสู ตร - - 7 อัตรา 10 กรัมต่อต้น ร่ วมกับการฉี ดนํ8าหมักชี วภาพ (ซุ ปเปอร์ พด.2) อัตรา 1:
500 จํานวน 200 ลิ ตรต่อไร่ ทุ ก 10 วัน (T5) ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิ ติ แต่ท8 งั 3 วิธีการจัดการดิ น
ดังกล่าวจะมีความแตกต่างกันในทางสถิ ติอย่างมีนยั สําคัญกับวิธีการจัดการดิ นโดยใส่ ปุ๋ยหมัก (ซุ ปเปอร์
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พด.1) อัตรา 3 ตัน ต่ อไร่ (T2) และวิธี ก ารจัด การดิ น โดยใส่ ปุ๋ ยหมัก (ซุ ป เปอร์ พด.1) อัต รา 3 ตัน ต่ อไร่
ร่ วมกับ การฉี ดนํ8าหมักชี วภาพ (ซุ ป เปอร์ พ ด.2) อัตรา 1: 500 จํานวน 200 ลิ ตรต่ อไร่ ทุ ก 10 วัน (T3) ซึ ง
ค่าเฉลียผลผลิ ตนํ8าหนักสดของสับปะรดทีมีจดั การดินโดยใส่ ปุ๋ยเคมีอตั ราครึ งหนึ งตามอัตราแนะนําสู ตร
`- `- อัตรา 10 กรัมต่อต้น และสู ตร - - 7 อัตรา 10 กรั มต่อต้น ร่ วมกับ ใส่ ปุ๋ยหมัก (ซุ ป เปอร์
พด.1) อัตรา 3 ตันต่อไร่ (T4) มี ค่ามากทีสุ ดเท่ากับ 15.87 ตันต่อไร่ รองลงมาคื อ วิธีการจัดการดิ นโดยใส่
ปุ๋ ยเคมีตามอัตราแนะนํา สู ตร `- `- อัตรา 20 กรัมต่อต้น และสู ตร - - 7 อัตรา 20 กรัมต่อต้น
(T1) , วิธีการจัดการดินโดยใส่ ปุ๋ยเคมีอตั ราครึ งหนึ งตามอัตราแนะนําสู ตร `- `- อัตรา 10 กรัมต่อต้น
และสู ตร - - 7 อัตรา 10 กรั ม ต่ อต้น ร่ วมกับ การฉี ดนํ8าหมัก ชี วภาพ (ซุ ป เปอร์ พ ด.2) อัตรา 1: 500
จํานวน 200 ลิ ตรต่อไร่ ทุก 10 วัน (T5) และวิธีการจัดการดิ นโดยใส่ ปุ๋ยหมัก (ซุ ปเปอร์ พด.1) อัตรา 3 ตัน
ต่อไร่ ร่ วมกับการฉี ดนํ8าหมักชี วภาพ (ซุ ปเปอร์ พด.2) อัตรา 1: 500 จํานวน 200 ลิ ตรต่อไร่ ทุก 10 วัน (T3)
ซึ งมี ค่ า เท่ า กับ 15.38 , 14.81 และ 10.08 ตัน ต่ อ ไร่ ตามลํา ดับ ส่ ว นวิ ธี ก ารจัด การดิ น โดยใส่ ปุ๋ ยหมัก
(ซุ ปเปอร์ พด.1) อัตรา 3 ตันต่อไร่ (T2) จะมีผลทําให้ค่าเฉลียผลผลิตนํ8าหนักสดของสับปะรดมีค่าน้อยทีสุ ด
เท่ากับ 9.81 ตันต่อไร่ ผลจากการทดลองจะทําให้เห็นว่าหากเกษตรกรผูป้ ลูกสับปะรดมีการจัดการดินโดย
ลดการใส่ ปุ๋ยเคมีลงจํานวนครึ งหนึ งของอัตราแนะนํา สู ตร `- `- อัตรา 10 กรัมต่อต้น และสู ตร - 7 อัตรา 10 กรัมต่อต้น ร่ วมกับการใส่ ปุ๋ยหมักทีผลิตจากสารเร่ งซุ ปเปอร์ พด.1 อัตรา 3 ตันต่อไร่ จะ
ทําให้ผลผลิตนํ8าหนักสดของสับปะรดมีค่าใกล้เคียงกับการจัดการดินโดยใส่ ปุ๋ยเคมีตามอัตราแนะนํา สู ตร
`- `- อัตรา 20 กรัมต่อต้น และสู ตร - - 7 อัตรา 20 กรัมต่อต้น เพียงอย่างเดียว ทั8งนี8 เนื องจาก
การใส่ ปุ๋ยหมักทีผลิตจากสารเร่ งซุ ปเปอร์ พด.1 จะเพิมอินทรี ยวัตถุให้แก่ดิน ทําให้สมบัติทางกายภาพของ
ดินดี กล่าวคือ โครงสร้างดินมีเสถียรภาพ การแทรกซึ มนํ8าของดินดี ระบายนํ8าและระบายอากาศดี รวมทั8ง
เป็ นแหล่ งธาตุ อาหารหลัก และธาตุ อาหารรองของสั บ ปะรด อาทิ เช่ น ธาตุ ไนโตรเจนที จะช่ วยในการ
เจริ ญเติ บโตของใบทําให้พ8ืนทีในการสังเคราะห์แสงเพิมขึ8น รวมทั8งเร่ งการติดผลและเพิมขนาดของผล
สั บ ปะรด ธาตุ ฟ อสฟอรั ส ที ช่ ว ยทําให้ ต้น แข็ ง แรง ธาตุ โพแทสเซี ย มที ช่ วยให้ ผ ลมี ข นาดใหญ่ และ
แคลเซี ยมที ช่ วยให้ใบมี สี เขี ย วเข้ม และหนา เป็ นต้น (ยงยุท ธและคณะ, 2551 ; เกตุ อร, 2547 ; สั ม ฤทธิo ,
2538) ในทํานองเดียวกันหากเกษตรกรผูป้ ลูกสับปะรดมีการฉี ดนํ8าหมักชี วภาพทีผลิตจากสารเร่ งซุ ปเปอร์
พด.2 โดยเจือจางนํ8าหมักชี วภาพ 4 มิลลิลิตร ต่อนํ8า 2 ลิตร ต่อไร่ ต่อครั8ง ซึ งฉี ดพ่นทุก วัน ร่ วมกับ
การใส่ ปุ๋ยเคมีลงจํานวนครึ งหนึ งของอัตราแนะนํา สู ตร `- `- อัตรา 10 กรัมต่อต้น และสู ตร - 7 อัตรา 10 กรัมต่อต้น จะช่วยในการเร่ งการเจริ ญเติบโตของใบและลําต้น จะทําให้ใบขยายใหญ่และต้น
อวบ ส่ งผลให้ผลผลิ ตของสับปะรดเพิมขึ8นใกล้เคียงกับวิธีการจัดการดิ นโดยใส่ ปุ๋ยเคมีตามอัตราแนะนํา
สู ตร `- `- อัต รา 20 กรั ม ต่ อ ต้ น และสู ตร - - 7 อั ต รา 20 กรั ม ต่ อ ต้ น เพี ย งอย่ า งเดี ย ว
(กรมพัฒนาทีดิน, 2546) ซึ งวิธีการจัดการดินโดยลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงครึ งหนึงของอัตราแนะนําสู ตร `- `อัตรา 10 กรัมต่อต้น และสู ตร - - 7 อัตรา 10 กรัมต่อต้น ร่ วมกับผลิ ตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ
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ของกรมพัฒนาทีดินจะเป็ นแนวทางในการเพิมผลผลิตของการปลูกสับปะรด รวมทั8งให้ผลผลิตสู งกว่าการ
จัดการดินโดยใส่ ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาทีดินเพียงอย่างเดียว
ตารางที# 5 ผลผลิตนํ8าหนักสด (ตันต่อไร่ ) ของสับปะรดในแต่ละปี ทีเก็บเกียว
วิธีการ
ปี ทีเ# ก็บเกี#ยวสั บปะรด
2550
2551
T1 (ปุ๋ ยเคมี)
14.99b
15.77b
T2 (พด.1)
9.44a
10.17a
9.70a
10.46a
T3 (พด.1+ พด.2)
T4 (1/2ปุ๋ ยเคมี+พด.1)
15.21b
16.53b
T5 (1/2ปุ๋ ยเคมี+พด.2)
14.72b
14.90b
F-test
*
*
CV (%)
21.05
หมายเหตุ * มีความแตกต่างกันในทางสถิติทีระดับ 0.05

เฉลีย#
15.38
9.81
10.08
15.87
14.81

16.38

สรุ ปผลการทดลอง
ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรี ยเ์ พือลดการใช้ปุ๋ยเคมีกบั สับปะรดในชุดดินโคกกลอยพอสรุ ปได้ดงั นี8
1. วิธีการจัดการดินโดยใส่ ปุ๋ยเคมีอตั ราครึ งหนึ งตามอัตราแนะนําสู ตร `- `- อัตรา 10 กรัม
ต่อต้น และสู ตร - - 7 อัตรา 10 กรัมต่อต้น ร่ วมกับใส่ ปุ๋ ยหมัก (ซุ ปเปอร์ พด.1) อัตรา 3 ตันต่อไร่
อย่างต่อเนื องทําให้คุณสมบัติทางเคมีของดินหลังการทดลองทีระดับ 0-15 เซนติเมตร มีค่าความเป็ นกรด
เป็ นด่างและปริ มาณอินทรี ยวัตถุในดินเปลียนแปลงเพิมขึ8นสู งสุ ดเมือเปรี ยบเทียบกับการจัดการดินด้วยวิธี
อื น เท่ ากับ 4.80 จัดอยู่ในระดับ กรดรุ นแรง และ 3.50 เปอร์ เซ็ น ต์ จัดอยู่ในระดับ สู ง ในขณะที ปริ ม าณ
ฟอสฟอรัส โพแทสเซี ยม และแคลเซี ยมจะมีค่าเปลียนแปลงเพิมสู งขึ8นมากทีสุ ดสําหรับการจัดการดินโดย
ใส่ ปุ๋ยเคมีตามอัตราแนะนํา (Control) สู ตร `- `- อัตรา 20 กรัมต่อต้น และสู ตร - - 7 อัตรา 20
กรัมต่อต้น เมือเปรี ยบเทียบกับการจัดการดินด้วยวิธีอืน ซึ งมีค่าเท่ากับ 41.89 , 89.5 และ 387 มิลลิกรัมต่อ
กิ โลกรัม จัดอยู่ในระดับ สู งมาก ปานกลาง และตํา ตามลําดับ ส่ วนวิธีการจัดการดิ นโดยใส่ ผลิ ตภัณ ฑ์
เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที ดิ นเพี ยงอย่างเดี ยว คื อ วิธีการจัดการดิ นโดยใส่ ปุ๋ยหมัก (ซุ ป เปอร์
พด.1) อัตรา 3 ตันต่อไร่ และวิธีการจัดการดินโดยใส่ ปุ๋ยหมัก (ซุ ปเปอร์ พด.1) อัตรา 3 ตันต่อไร่ ร่ วมกับ
การฉี ดนํ8าหมักชี วภาพ (ซุ ปเปอร์ พด.2) อัตรา 1: 500 จํานวน 200 ลิตรต่อไร่ ทุก 10 วัน ทําให้คุณสมบัติทาง
เคมีของดินหลังการทดลองมีการเปลียนแปลงน้อยทีสุ ด
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2. วิธีการจัดการดินโดยใส่ ปุ๋ยเคมีอตั ราครึ งหนึ งตามอัตราแนะนําสู ตร `- `- อัตรา 10 กรัม
ต่อต้น และสู ตร - - 7 อัตรา 10 กรัมต่อต้น ร่ วมกับใส่ ปุ๋ ยหมัก (ซุ ปเปอร์ พด.1) อัตรา 3 ตันต่อไร่
อย่างต่อเนื องมีผลทําให้ค่าเฉลียผลผลิตนํ8าหนักสด นํ8าหนักสดต้น นํ8าหนักสดจุก และความสู งลําต้นของ
ทั8ง 2 ปี ทีเก็บเกียวมีความแตกต่างกันในทางสถิติอย่างมีนยั สําคัญยิงเมือเปรี ยบเทียบกับการจัดการดินด้วย
วิธีอืนและมีค่ามากทีสุ ด ซึ งมีค่าเฉลียเท่ากับ 15.87 , 48.27 , 1.23 ตันต่อไร่ และ 99.5 เซนติเมตร ตามลําดับ
ซึ งค่าเฉลี ยการเจริ ญเติบโตและผลผลิ ตของสับปะรดจะใกล้เคียงกับวิธีการจัดการดิ นโดยใส่ ปุ๋ยเคมี ตาม
อัตราแนะนํา สู ตร `- `- อัตรา 20 กรัมต่อต้น และสู ตร - - 7 อัตรา 20 กรัมต่อต้น และวิธีการ
จัดการดิ นโดยใส่ ปุ๋ ยเคมี อตั ราครึ งหนึ งตามอัตราแนะนํา สู ตร `- `- อัตรา 10 กรัมต่อต้น และสู ตร
- - 7 อัตรา 10 กรัมต่อต้น ร่ วมกับการฉี ดนํ8าหมักชี วภาพ (ซุ ปเปอร์ พด.2) อัตรา 1: 500 จํานวน 200
ลิตรต่อไร่ ทุก 10 วัน ส่ วนวิธีการจัดการดินโดยใส่ ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาทีดินเพียง
อย่างเดียว กล่าวคือ วิธีการจัดการดินโดยใส่ ปุ๋ยหมัก (ซุ ปเปอร์ พด.1) อัตรา 3 ตันต่อไร่ และวิธีการจัดการ
ดินโดยใส่ ปุ๋ยหมัก (ซุ ปเปอร์ พด.1) อัตรา 3 ตันต่อไร่ ร่ วมกับการฉี ดนํ8าหมักชีวภาพ (ซุ ปเปอร์ พด.2) อัตรา
1: 500 จํานวน 200 ลิตรต่อไร่ ทุก 10 วัน ทําให้ค่าเฉลียการเจริ ญเติบโตและผลผลิตของสับปะรดมีค่าน้อย
ทีสุ ด
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