แบบ วจ.3
ทะเบียนวิจยั
ชุดโครงการวิจัย
แผนงานวิจยั ยอยที่ 1
ชื่อโครงการวิจัยที่ 2
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การจัดการดินที่เหมาะสมเพือ่ เพิ่มผลผลิตสับปะรดตามกลุมชุดดิน
การจัดการดินที่เหมาะสมเพือ่ ปลูกสับปะรดในกลุมชุดดินตางๆ
ผลของเชื้อจุลินทรียควบคุมโรคพืชและปุยอินทรียนา้ํ ตอการเปลี่ยนแปลง
การเกิดโรคของสับปะรดในจังหวัดประจวบคิรีขันธ
ผูรับผิดชอบโครงการ นายเกษมสุข ศรีแยม สํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
กรพัฒนาที่ดิน
ที่ปรึกษาโครงการ ผูประสานงานโครงการ
ดร.พิทยากร ลิ่มทอง
ผูรวมดําเนินการ
เริ่มตนเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2547 สิ้นสุดเดือนกันยายน พ.ศ. 2549
สถานที่ดําเนินการ
ชุดดิน กลุมชุดดิน
ชนิดพืช
ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จังหวัดประจวบคิรขี ันธ ปรานบุรี
36
สับปะรด
คาใชจายในการดําเนินงานทั้งสิ้น
ปงบประมาณ
งบบุคลากร
2547
4,900
2548
2549
รวม
4,900

งบดําเนินงาน
130,100
117,000
90,000
337,100

รวม
135,000
117,000
90,000
342,000

แหลงงบประมาณที่ใช
พรอมนี้ไดแนบรายละเอียดประกอบตามแบบฟอรมที่กาํ หนดมาดวยแลว
(ลงชื่อ)......................................................................
(นายเกษมสุข ศรีแยม)
ผูรับผิดชอบโครงการ
(ลงชื่อ)......................................................................
ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานวิชาการของหนวยงานตนสังกัด
วันที่...................เดือน......................พ.ศ..................
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ทะเบียนวิจยั เลขที่
ชื่อโครงการวิจัย
กลุมชุดดินที่
สถานที่ดําเนินการ
ผูดําเนินการ
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ผลของเชื้อจุลินทรียควบคุมโรคพืชและปุยอินทรียนา้ํ ตอการเปลี่ยนแปลง
การเกิดโรคของสับปะรดในจังหวัดประจวบคิรีขันธ
36 ชุดดินปราณบุรี
ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จังหวัดประจวบคิรขี ันธ
นายเกษมสุข ศรีแยม
บทคัดยอ

ผลของเชื้อจุลินทรียควบคุมโรคพืชและปุยอินทรียนา้ํ ตอการเปลี่ยนแปลงการเกิดโรคของ
สับปะรดในจังหวัดประจวบคิรีขันธไดดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ. 2547-2549 ในพื้นที่เกษตรกร
ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จังหวัดประจวบคิรีขันธ โดยวางแผนการทดลองแบบ Observation trial
จํานวน 6 วิธกี าร 2 ซ้ํา คือ
วิธีการที่ 1 โดยวิธีของเกษตรกร วิธีการที่ 2 แปลงควบคุม วิธีการที่ 3 ไถกลบตอชัง
วิธีการที่ 4 ไถกลบถั่วพรา วิธีการที่ 5 ไถกลบตอชัง และเชื้อจุลนิ ทรียควบคุมโรคพืช (พด.3)
วิธีการที่ 6 ไถกลบถั่วพรา และเชื้อจุลินทรียควบคุมโรคพืช (พด.3)
ผลจากการศึกษาพบวา
การใชปุยอินทรียโดยวิธีการไถกลบตอซังสับปะรดและใส
เชื้อจุลินทรียค วบคุมโรคพืชลงไปในดินมีอิทธิพลทําใหผลผลิตของสับปะรดเฉลี่ยสูงสุด 10.31
ตันตอไร และมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่สูงสุดเฉลี่ย 10,145 บาทตอไร สวนการใชถวั่ พรา
ปลูกเปนพืชปุย สดแลวสับกลบลงดินใหผลผลิตเฉลี่ยต่าํ สุด 8.24 ตันตอไร และมีผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจทีต่ ่ําที่สุดเฉลี่ย 4,920 บาทตอไร
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หลักการและเหตุผล
สับปะรดเปนพืชเศรษฐกิจทีส่ ําคัญของประเทศไทย เปนพืชที่ใชบริโภคทั้งในเชิงผลไมสด
แปรรูปเปนผลไมกระปอง และน้ําสับปะรด สงออกไปตางประเทศ มีพื้นที่ปลูกทั้งหมดแตละป
ประมาณ 5 แสนถึง 1 ลานไร มีผลผลิตรวม 1.52 ลานตัน/ป สวนมากมีพื้นที่ปลูกอยูในจังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ เพชรบุรี ระยอง และชลบุรี ซึ่งมีโรงงานอุตสาหกรรมรองรับอยูในพื้นที่ จึงทําให
เกษตรกรนิยมปลูกกันมาก ประกอบกับสับปะรดเปนพืชที่มีการเจริญเติบโตไดดีในพื้นที่ดินรวนปน
ทราย มีหนาดินลึก มีการระบายน้ําดี แตไมชอบน้ําขัง ทําใหเกษตรกรสวนมากเตรียมดินและยกรอง
ปลูกเฉียงขึ้นลงตามความลาดเท เพื่อระบายน้ําและปองกันน้ําทวมขัง จึงทําใหดินมีโอกาสเกิดการ
กัดเซาะพังทลายอยางรุนแรง พื้นที่ดินเสื่อมโทรม และดินมีความอุดมสมบูรณลดลง เนื่องมาจากมี
การเขตกรรมและการจัดการดินและพืชทีไ่ มเหมาะสม และการดูดใชแรธาตุอาหารพืชจากดิน จึงทํา
ใหผลผลิตสับปะรดลดลงอยางเดนชัดตลอดระยะเวลาที่ผานมา การเพิ่มผลผลิตสับปะรดสวนมาก
เกษตรกรจะใชปุยเคมีในอัตราคอนขางสูง
แตก็จะมีการสูญเสียปุยเคมีไปกับขบวนการชะลางด
พังทลายมากเชนกัน ดังนั้นการใชประโยชนกลุมดินที่ลกั ษณะเนื้อดินรวนปนทราย มีความสมบูรณ
ตามธรรมชาติต่ํา และมีปญหาการชะลางทลายของดิน เพื่อการปลูกสับปะรด จําเปนตองมีมาตรการ
จัดการดินและพืช รวมถึงการเขตกรรมตาง ๆ ที่เหมาะสมสําหรับบูรณาการความอุดมสมบูรณของ
ดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตและรักษาคุณภาพของสับปะรด ซึ่งจะทําใหสามารถใชที่ดินไดอยางยั่งยืน
นอกจากวิธีการใชสารเคมีเพื่อเรงการบังคับการออกดอก ที่กลาวมานี้ การใชสารอินทรีย
ประเภท สารเสริมการเจริญเติบโตหรือกรดอินทรียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของจุลินทรีย โดยการนํา
วัสดุเหลือใชจากการเกษตรลักษณะเปยกหรือมีความชืน้ สูง ไดแก เศษปลา ผักหรือผลไม มาทําการ
หมักรวมกับกากน้ําตาล
จะทําใหเกิดกิจกรรมของจุลินทรียซึ่งทําหนาทีใ่ นการสกัดสารที่เปน
ประโยชนออกจากวัสดุ โดยเฉพาะอยางยิง่ สารเสริมการเจริญเติบโต วิตามิน และกรดอินทรียหลาย
ชนิด ซึ่งคุณสมบัติของสารอินทรียดังกลาวที่ไดนี้มีคุณสมบัติในการเรงการเจริญเติบโตของพืชได
(กรมพัฒนาทีด่ ิน, 2545)
จากการหมักวัสดุเหลือใชจากการเกษตรลักษณะเปยกหรือมีความชื้นสูงนี้
จุลินทรียทํา
หนาที่สกัดฮอรโมนออกจากวัสดุและผลิตขึ้นโดยจุลินทรียดวย ไดแก ฮอรโมนออกซิน จิบเบอร
เรลลิน และ ไซโตไคนิน รวมถึงกรดอินทรียและแอลกอฮอล ซึ่งสารอินทรียดังกลาวนี้มีคุณสมบัติ
ทําใหเกิดรากฝอยและรากแขนงมากขึ้น โดยเซลลพืชจะมีการขยายตัวมากขึ้น ทําใหมีการยืดตัวของ
ลําตนมากขึ้น ทําใหเกิดหนอออนและหนอขางเพิ่มขึ้น มีการขยายตัวของใบเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มพื้นที่
ในกระบวนการสังเคราะหแสง นอกจากนีย้ ังมีบทบาทในดานการสงเสริมการเกิดตาดอก โดยทําให
มีการติดดอกไดเร็วขึ้นและมีผลทําใหเกิดการติดผลไดมากขึ้น ชวยกระตุนการสุกของผล และยังมี
ผลในดานการเพิ่มน้ําหนักของผลผลิตอีกดวย
กลุมชุดดินที่มศี ักยภาพและความเหมาะสมที่จะปลูกสับปะรด ไดแก กลุมชุดดินที่ 35
(มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 7.8 ลานไร) กลุม ชุดดินที่ 36 (มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1.6 ลานไร) และ
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กลุมชุดดินที่ 44 (มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 3.2 ลานไร) อนึ่ง ในชวงหลายสิบปที่ผานมา การใช
ประโยชนกลุม ชุดดินดังกลาว เชน ชุดดินมาบบอน ปราณบุรี สัตหีบ จันทึก และหุบกระพง เปนตน
เพื่อปลูกสับปะรด จะมีการจัดการดินและพืชไมเหมาะสม ทําใหดนิ เกิดการชะลางมีความเสื่อม
โทรมอยางรุนแรง และผลผลิตพืชลดลง ซึ่งสงผลกระทบโดยรวมตอสภาวะเศรษฐกิจสังคมและ
สิ่งแวดลอมของประเทศ เพื่อการแกไขปญหาดังกลาว จําเปนตองมีการปรับปรุงพื้นฟู บูรณาการ
ความอุดมสมบูรณของกลุมชุดดินดังกลาวอยางเรงดวน
ปจจัยสําคัญทีต่ องมีการวิจยั และพัฒนากลุมชุดดินดังกลาวคือ การเพิ่มความอุดมสมบูรณ
ของดินที่เสื่อมลงเนื่องจากการปลูกพืชตอเนื่องกันมาหลายสิบป
การใชปุยเปนวิธกี ารที่มี
ประสิทธิภาพสูงในการเพิ่มการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช ตลอดจนเพิ่มความอุดมสมบูรณ
ใหแกดิน อยางไรก็ตาม การใชสารอินทรียแ ละวัสดุธรรมชาติชนิดตาง ๆ เชน ปุยพืชสด ปุยหมัก ปุย
คอก ปุยอินทรียน้ํา วัสดุปรับปรุงดิน ฯลฯ นาจะเปนทางเลือกที่สามารถนํามาปรับปรุงดินและเพิม่
ความอุดมสมบูรณของดินไดดีเชนกัน
วัตถุประสงค
1. ศึกษาผลการใชสารเรง พด.3 ตอการควบคุมโรคพืชในพื้นที่ปลูกสับปะรด รวมกับการ
ใชปุยอินทรียน ้ํา
2 ศึกษาแนวทางการจัดการดินโดยการใชปยุ อินทรียนา้ํ และสารเรง พด.2 และพด.3 เพื่อ
เพิ่มผลผลิตสับปะรดอยางยัง่ ยืน
การตรวจเอกสาร
กรมพัฒนาที่ดนิ ไดผลิตสารเรง พด.3 ซึ่งเปนกลุมจุลินทรียที่มีคุณสมบัติเปนปฏิปกษตอเชื้อ
สาเหตุโรคพืชในดิน โดยมีความสามารถปองกันหรือยับยั้งการเจริญของเชื้อโรคพืชใหเกิดอาการ
รากหรือโคนเนา และแปรสภาพแรธาตุในดินบางชนิดใหเปนประโยชนตอพืช ไดแก เชื้อไตรโค
เดอรมา (Trichoderma sp.) และบาซิลลัส (Bacillus sp.) จุลินทรียควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช หมายถึง
จุลินทรียที่เปนประโยชนปฏิปกษตอเชื้อสาเหตุโรคพืช สามารถทําลายและยับยัง้ การแพรระบาด
ของเชื้อโรคพืชได หรือการเขาทําลายเซลลของเชื้อโรคพืชโดยตรง และหรือการสรางาปฏิชีวนะ
ยับยั้งการเจริญของเชื้อโรคพืช (กรมพัฒนาที่ดิน, 2546) เชื้อจุลินทรียไตรโคเดอรมามีคุณสมบัติ
ปองกันและควบคุมการเจริญของเชื้อสาเหตุโรคพืชเศรษฐกิจหลายชนิด ไดแก โรครากและโคนเนา
ของไมผลและไมยืนตน เชน ทุเรียน สม และยางพารา โรคเนาคอดินและลําตนเนาของพืชไร เชน
ออย มันสําปะหลัง สับปะรด ขาวโพด พืชเสนใย และพืชตระกูลถั่ว โรคเนาและเหี่ยวของพืชผัก
และไมดอกไมประดับ เชน พริก มะเขือเทศ แตง กะหล่ําปลี เบญจมาศ และมะลิ เปนตน ชวยแปร
สภาพแรธาตุในดินใหอยูใ นรูปที่เปนประโยชนตอพืช และเจริญไดดใี นดินที่มีอินทรียวัตถุสูงและมี
ความเปนกรดเปนดางอยูระหวาง 5.5-6.5 ดังนั้นการใชจุลินทรียควบคุมเชื้อสาเหตุโรคราก และโคนเนามี
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จุดมุงหมายเพือ่ ศึกษาแนวทางในการที่จะควบคุมการแพรระบาดโรคราก และโคนเนาของสับปะรด
รวมกับการปรับปรุงดินบํารุงดินดวยอินทรียวัตถุ
สับปะรดเปนไมผลเศรษฐกิจสงออกที่สําคัญของประเทศไทย มีปริมาณการผลิตและการ
สงออกสูงเปนอันดับหนึ่งของโลก คิดเปนมูลคาการสงออกมากกวาหนึ่งหมื่นลานบาทตอป ใน
ปจจุบันมีการแขงขันทางการคาภายใตองคการคาโลก (กรมวิชาการเกษตร 2541) ซึ่งมี
ผลกระทบตอกิจกรรมทางการคาเปนอยางมาก เชน มีการใชมาตรการดานสุขอนามัย และ
สุขอนามัยพืช
นอกจากนี้สหภาพยุโรปมีมาตรการตรวจสอบการผลิตทุกขั้นตอนตั้งแตระดับ
ฟารมจนถึงผูบริโภคมีผลทําใหเกษตรกรและผูประกอบการผลิตสับปะรดตองปรับปรุงระบบการ
ผลิต เพื่อตอบสนองตอกฎเกณฑทางการคาดังกลาว ในการผลิตพืชอินทรีย จะเห็นไดวา
แผนการจัดการดินเปนแผนหนึ่งเพื่อการปองกันการชะลางพังทลายของดิน ดังนั้นหากมีการ
จัดการดินโดยการใชปุยอินทรีย เชน ปุยหมัก รวมทั้งการใชปุยอินทรียที่มีคุณภาพอยาง
เหมาะสมและถูกตอง ทั้งปริมาณและวิธกี ารแลวจะทําใหสับปะรดมีความสมบูรณ เจริญเติบโตดี
รวมทั้งไมมีโรคและแมลงรบกวนทําความเสียหาย
ก็จะสามารถผลิตสับปะรดในรูปแบบของ
เกษตรอินทรียไดอยางแนนอน
สับปะรดเปนพืชที่เจริญไดดีในดินรวนหรือดินรวนปนทราย
ระบายน้ําดี ดินมีความอุดมสมบูรณปานกลางและมีปริมาณอินทรียวัตถุมากกวา 1.5 เปอรเซ็นต
ดินในพื้นที่ปลูกสับปะรดสวนใหญมักจะมีสภาพเปนดินรวน ดินรวนปนทราย หรือดิน
ทรายที่มีการระบายน้ําดี ซึ่งลักษณะการระบายน้ําดีเปนสิ่งจําเปนสําหรับการปลูกสับปะรด แต
ลักษณะการระบายน้ําดีของดินดังกลาวมาแลวนั้นก็มกั จะเปนผลใหมีการสูญเสียธาตุอาหารและ
ความอุดมสมบูรณของดินคอนขางเร็ว โดยสูญเสียไปกับน้ําที่ชะลางเหนาดิน หรือน้ําที่ซึมลงไป
ในดินเกินระดับความลึกของระบบรากพืช กรมพัฒนาที่ดิน (2541) นอกจากการสูญเสียธาตุ
อาหารไปกับน้ําแลว ธาตุอาหารอีกจํานวนหนึ่งก็จะถูกนําออกไปจากพื้นที่โดยติดไปกับผลผลิต
ของสับปะรดอีกดวย
ดังนั้นถึงแมวาดินในพื้นที่ทใี่ ชปลูกสับปะรดในระยะแรกจะมีความอุดม
สมบูรณดี แตเมื่อปลูกสับปะรดไปไดระยะหนึ่ง ดินก็จะเสื่อมความอุดมสมบูรณไปไดในเวลาไม
มากนัก

ระยะเวลาและสถานที่ดาํ เนินการ
ระยะเวลาดําเนินการ

เริ่มตนเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2547
สิ้นสุดเดือนกันยายน พ.ศ. 2549

สถานที่ดําเนินการ
1. สถานที่ตั้ง พื้นที่เกษตรกร ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จังหวัดประจวบคิรีขันธ
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อุปกรณและวิธีการ
อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ปุยวิทยาศาสตรสูตร 15-15-15 0-0-60 และสูตรอื่นๆ
เครื่องมือการเกษตร
เชือก
ถังพลาสติกหมักพด.2
ถุงพลาสติก
ปายแปลงทดลอง
สารบังคับออกดอก
เครื่องมือวัดระยะและอืน่ ๆ

วิธีการ
วางแผนการทดลองแบบ observation trial ประกอบดวย 6 วิธีการการทดลอง จํานวน 2 ซ้ํา
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
วิธีการที่ 1: โดยวิธีของเกษตรกร
วิธีการที่ 2: แปลงควบคุม
วิธีการที่ 3: ไถกลบตอชัง
วิธีการที่ 4: ไถกลบถั่วพรา
วิธีการที่ 5: ไถกลบตอชัง + เชื้อจุลินทรียควบคุมโรคพืช (พด.3)
วิธีการที่ 6: ไถกลบถั่วพรา + เชื้อจุลินทรียควบคุมโรคพืช (พด.3)
สําหรับแปลงทดลองใชขนาด 5 X 10 เมตร ประกอบดวยวิธีการการทดลอง 6 วิธีการ
จํานวน 2 ซ้ํา รวมทั้งหมด 12 แปลงทดลอง การเตรียมดินสําหรับปลูกสับปะรดในกรณีที่มีการไถ
กลบตอซัง ซึ่งเปนพื้นที่ที่เคยปลูกสับปะรดใหไถกลบ ใบ และ ตนสับปะรด และปลอยใหยอยสลาย
เปนเวลา 1 เดือน แลวทําการฉีดปุยอินทรียน้ําหรือใสเชื้อจุลินทรียควบคุมโรคพืชตามแตละวิธีการ
การทดลอง จึงทําการปลูกสับปะรด และในกรณีที่เปนแปลงที่ยังไมเคยปลูกสับปะรด ทําการปลูก
พืชปุยสดกอนเมื่อมีอายุ 50 วัน ทําการไถกลบพืชปุยสดและปลอยใหยอยสลายเปนเวลา 15 วัน
จากนั้นใสเชื้อจุลินทรียควบคุมโรคพืชหรือฉีดปุยอินทรียน้ํา ตามแตละวิธีการการทดลอง จึงทําการ
ปลูกสับปะรด การใสเชื้อจุลินทรียควบคุมโรคพืช (พด.3) ใสเชื้อจุลินทรียควบคุมโรคพืชจํานวน
100 กิโลกรัมตอไร โดยหวานใหทวั่ แปลงปลูกสับปะรดกอนที่จะทําการปลูกสับปะรด
การเก็บขอมูลจะทําการเก็บขอมูลพืช และผลผลิตของสับปะรดในพืน้ ที่เก็บเกี่ยวของแตละ
แปลงยอยโดยชั่งน้ําหนักผลผลิตที่ไดนํามาหาคาเฉลี่ยของแตละแปลงยอย โดยชั่งน้ําหนักของขอมูล
ดินจะเก็บตัวอยางดินกอน และหลังการทดลองโดยตัวอยางดินดังกลาวจะนํามาวิเคราะหสมบัติทาง
เคมีของดิน ไดแก pH ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (OM) ปริมาณฟอสฟอรัส โปตัสเซียม แคลเซียม
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แมกนีเซียม และฟลเฟอร สําหรับสมบัติทางกายภาพบางประการ รวมถึงการบันทึกขอมูล อัตราการ
เกิดโรคยอดเนา โดยทําการวิเคราะหปริมาณของไนเตรทในผลสับปะรดโดยเฉพาะสับปะรดสง
โรงงาน จะตองมีความเขมขนของไนเตรท (ในสวนเนื้อของสับปะรด) ไมเกิน 10 ppm.
ผลการทดลองและวิจารณ
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะหดนิ กอนการทดลอง ป 2547 และหลังการทดลองป 2549
ระยะ

กอน
หลัง/วิธีการ
1
2
3
4
5
6

OM
(%)
0.85

pH
7.4

0.58
0.63
0.75
62
63
0.72

7.2
6.4
6.7
7
7
6.8

P
K
Ca
Mg
S
ม.ก./ก.ก ม.ก/ก.ก ม.ก/ก.ก ม.ก/ก.ก ม.ก/ก.ก
7
115
530
24
9
12
6
15
18
7
11

153
163
168
183
198
144

2,356
351
720
4,379
1,309
1,275

46
31
38
62
37
40

1
1
8
5

จากการทดลองพบวา อินทรียวัตถุกอนการทดลอง มีปริมาณที่ต่ํา คือ 0.85 เปอรเซ็นต
เมื่อมีการดําเนินการใสปจจัยการผลิตเขาไป ไมสามารถเพิ่มอินทรียใหสูงขึ้นได เนื่องจาก
อินทรียวัตถุทใี่ สลงไปมีปริมาณนอย และพืชที่ปลูกมีความหนาแนนในพื้นที่ปริมาณที่สูง ซึ่งใชใน
ขบวนการเจริญเติบโตในปริมาณที่มาก
ความเปนกรดเปนดางของดินกอนการทดลองมีคา 7.4 คอนขางเปนดางเล็กนอย สวนหลัง
การทดลองมีวิธีการที่ 4 ไถกลบถั่วพราและวีการที่ 5 ไถกลบตอซังและใสเชื้อจุลินทรียควบคุม
โรคพืช มีคาความเปนกรดดางเทากับ 7 สวนวิธีการอื่นลดลง อันเนื่องมาจากมีการใสปุยเคมี ซึง่
มีสภาพเปนกรด
ฟอสฟอรัส สวนมากจะเพิม่ ขึ้นเล็กนอยจาก 7 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม เปน 11-18
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม สวนวิธีการที่ 2 และวีการที่ 5 มีปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน 6และ 7
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ตามลําดับ
โพแทสเซียมที่เปนประโยชน มีคาเพิ่มขึ้นเล็กนอยตั้งแต 144 -198 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
แคลเซียมที่เปนประโยชน แมกนีเซียมที่เปนประโยชน จะเพิ่มขึ้นทุกวิธีการทดลอง
เนื่องจากมีการใสปุยเคมีลงไปในดิน
ซัลเฟอรที่เปนประโยชนนนั้ มีปริมาณลดลง อันเนื่องมาจากพืชนําไปใชในขบวนการสรางผล
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ตารางที่ 2 แสดงผลผลิตของสับปะรดและองคประกอบผลผลิต
วิธีการ
1. โดยวิธีของเกษตรกร
2. แปลงควบคุม
3. ไถกลบตอซัง
4. ไถกลบถัว่ พรา
5.ไถกลบตอซัง+เชื้อจุลินทรีย
ควบคุมโรคพืช
6.ไถกลบถั่วพรา+เชื้อจุลินทรีย
ควบคุมโรคพืช

ผลิต
(ตัน/ไร)
10.14
8.47
10.14
8.24
10.31

เสนผาศูนยกลาง
(ซม.)
13.8
13.0
13.6
14.4
13.8

ความยาวผล
(ซม.)
19.6
17.8
18.4
20.8
20.0

8.64

14.4

20.2

วิธีการไถกลบตอซังและใสเชื้อจุลินทรียควบคุมโรคพืชใหผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด 10.31 ตันตอไร
รองลงมาไดวิธีการของเกษตรกรและวิธีการไถกลบตอซังใหผลผลิตเฉลี่ย 10.14 ตันตอไรสวนวิธีการ
ไถกลบถั่วพรา ใหผลผลิตเฉลี่ยต่ําสุด คือ 8.24 ตันตอไร วิธีการไถกลบตอซังกับวิธีการไถกลบ
ตอซังและผสมเชื้อจุลินทรียลงไปในดิน ใหผลผลิตใกลเคียงกัน ซึ่งเชื้อจุลินทรียที่เพิ่มไปนั้นไมมี
อิทธิพลตอการเจริญเติบโตของพืชและผลผิตของพืชแตเพื่อควบคุมโรครากเนาโคนเนาที่เกิดขึ้น
จากเชื้อโรคชนิดหนึ่ง วิธีการไถกลบถั่วพรากับวิธีการไถกลบถั่วพราและผสมเชื้อจุลินทรียลงไป
ในดิน ใหผลผลิตใกลเคียงกันซึ่งไมแตกตางกันมากนัก เมื่อเปรียบเทียบวิธีการไถกลบตอซังกับ
วิธีการไถกลบถั่วพราแลวจะเห็นวาวิธีการไถกลบตอซังใหผลผลิตที่สูงกวาวิธีการไถกลบถั่วพรา
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากถั่วพราหลังจากการไถกลบแลวถั่วพรามีมวลชีวภาพโดยรวมแลวนอยกวา
มวลชีวภาพของตอซังสับปะรดซึ่งมีมากกวาถึงแมวาตนถั่วพราจะมีปริมาณไนโตเจนที่มากกวา
แตปริมาณฟอสฟอรัสและปริมาณโพแทสเซียมก็ใกลเคียงกันกับตนสับปะรด วิธีการไถกลบถั่ว
พราและวิธีการไถกลบถั่วพราผสมเชื้อจุลินทรียลงไปในดินใหผลิตใกลเคียงกับวิธีการควบคุม
เสนผาศูนยกลางของผลมีขนาดตั้งแต 13.0-14.4 เซนติเมตรและความยาวของผลมี
ความยาวตั้งแต 17.8-20.8 เซนติเมตร

9

ตารางที่ 3 แสดงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
วิธีการ
1.โดยวิธีของเกษตรกร
2. แปลงควบคุม
3. ไถกลบตอซัง
4.ไถกลบถั่วพรา
5.ไถกลบตอซัง+เชื้อจุลินทรีย
ควบคุมโรคพืช
6.ไถกลบถั่วพรา+เชื้อจุลินทรีย
ควบคุมโรคพืช
หมายเหตุ

ผลตอบแทน
(บาท/ไร)
8,900
5,945
9,920
4,920
10,145

ตนทุนการผลิต
(บาท/ไร)
16,850
15,200
15,430
15,680
15,630

5,720

15,880

ราคาสับปะรดขณะเก็บเกีย่ วราคา 2.50 บาท
เนื่องจากราคาสับปะรดมีการเปลี่ยนแปลงอยางมากดานราคา

วิธีการทีใ่ ชไถกลบตอซังและใสเชื้อจุลินทรียควบคุมโรคพืชใหผลตอบแทนสูงสุดเฉลี่ย
10,145 บาท/ไร รองลงมาไดแก การไถกลบตอซัง ใหผลผลิตเฉลี่ย 9,920 บาท
สวนวิธีการไถกลบถัว่ พรา ใหผลตอบแทนต่ําสุดเฉลีย่ 4,920 บาท เนื่องจากมีคาใชจาย
มากกวาวิธีการของแปลงควบคุม
ตนทุนการผลิตวิธีการของเกษตรกรมีตนทุนการผลิตเฉลี่ยสูงสุด 16,850 บาทตอไร ซึ่ง
ตองใชสารเคมีมากกวาแปลงอื่นๆ รองลงมาไดแกวิธกี ารไถกลบถัว่ พราและเชื้อจุลินทรียควบคุม
โรคพืช มีตนทุนการผลผลิตเฉลี่ย 15,880 บาทตอไร และวิธีการแปลงควบคุมมีตนทุนการผลิต
เฉลี่ยต่ําสุด 15,200 บาทตอไร ซึ่งมีการใสปจจัยการผลิตนอยทําใหมีตนทุนการผลผลิตนอยตาม
ไปดวย
สรุปผลทดลอง
จากการทดลองผลของเชื้อจุลินทรียควบคุมโรคพืชและปุยอินทรียน้ําตอการเปลี่ยนแปลงการเกิด
โรคของสับปะรดในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธนั้น
การใชวิธีการไถกลบตอซังสับปะรดและใส
เชื้อจุลินทรียค วบคุมโรคพืชใหผลผลิตของสับปะรดพันธุปตตาเวียสูงสุด 10.31 ตันตอไร และ
ยังใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเฉลี่ยสูงสุด 10,145 บาทตอไร ซึ่งเปนการเพิ่มอินทรียวัตถุลงไป
ในดินและรวมทั้งธาตุอาหารกลับคืนดิน
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ขอเสนอแนะ
การใชไถกลบตอซังสับปะรดเกษตรกรสวนใหญไมคอยนิยมไถกลบตอซัง จะนิยมเผา
โดยรวบรวมเปนกองๆ แลวเผา มีเพียงสวนนอยที่ใชรถตีใหเศษพืชแหลกละเอียดแลวไถกลบลง
ในดิน ดังนั้นควรจะมีการรณรงคการไถกลบตอซังสับปะรดเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุลงไปในดิน และ
เปนการปรับธาตุอาหารของสับปะรดกลับลงไปในดินเหมือนเดิมเหมือนการรณรงคไถกลบตอซัง
ของขาว
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เอกสารอางอิง
กรมพัฒนาที่ดิน 2541 รายงานการจัดการทรัพยากรดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุม
ชุดดิน เลมที่ 2 ดินบนที่ดอน 484 หนา
กรมพัฒนาที่ดนิ 2545 การผลิตและประโยชนของปุยอินทรียน้ํา กระทรวงเกษตรและสหกรณ
57 หนา
กรมพัฒนาที่ดนิ 2546 การผลิตเชื้อจุลินทรียควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชโดยใชสารเรง พด. 3 เอกสาร
เผยแพร กระทรวงเกษตรและสหกรณ
เกตุอร ทองเครือ 2539 การปลูกสับปะรด คําแนะนําที่ 37 กรมสงเสริมการเกษตร 38 หนา
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ภาคผนวก
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ตารางที่ผนวกที่ 1 แสดงผลการวิเคราะหพชื
ชนิดพืช
ถั่วพรา
ตนสับปะรด

N(%)
2.81
0.96

P(%)
0.20
0.08

K(%)
1.85
1.44

ตารางผนวกที่ 2 แสดงน้ําหนักสดและน้ําหนักแหงของถั่วพราและสับปะรด
พืช
ถั่วพรา
สับปะรด

น้ําหนักสดเฉลี่ย(กก./ไร)
1,180
2,400

ตารางผนวกที่ 3 แสดงความเขมขนของไนเตรท
วิธีการ
1.โดยวิธีของเกษตรกร
2. แปลงควบคุม
3. ไถกลบตอซัง
4.ไถกลบถั่วพรา
5.ไถกลบตอซัง+เชื้อจุลินทรีย
ควบคุมโรคพืช
6.ไถกลบถั่วพรา+เชื้อจุลินทรีย
ควบคุมโรคพืช

ความเขมขนของไนเตรท
(มก/กก.)
6
5
5
4
5
4

น้ําหนักแหงเฉลี่ย(กก./ไร)
608
800
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ตารางผนวกที่ 4 : การประเมินคาใชจายและผลตอบแทนจากการจัดการดินกลุมชุดดินที่ 36 ชุดดินปราณบุรี
ตํารับที่ T1 = วิธีเกษตรกร
กิจกรรม

คาใชจายผันแปร

หมายเหตุ

(บาทตอไร)

1. การเตรียมดิน
2.ตนพันธุ
3. การปลูก
4. การดูแลรักษา
- ฉีดพนสารปองกันกําจัดวัชพืช และปุยเคมี 5 ครัง้
-คาแกส
5.เก็บเกี่ยว
รวมคาใชจาย
ผลผลิตตอไร( ตัน/ไร)
ราคาผลผลิต (บาท/กก.)
มูลคาผลผลิต
ผลตอบแทนเหนือคาใชจายผันแปร

350.00
10,800.00
1,050.00
4,350.00
200
500
16,850.00
10.14
2.50
25,350
8,900

ตารางผนวกที่ 5 : การประเมินคาใชจายและผลตอบแทนจากการจัดการดินกลุมชุดดินที่ 36 ชุดดินปราณบุรี
ตํารับที่ T2 = วิธีการควบคุม
กิจกรรม

คาใชจายผันแปร

หมายเหตุ

(บาทตอไร)

1. การเตรียมดิน
2.ตนพันธุ
3. การปลูก
4. การดูแลรักษา
- ฉีดพนสารปองกันกําจัดวัชพืช และปุยเคมี
-คาแกส
5.เก็บเกี่ยว
รวมคาใชจาย
ผลผลิตตอไร( ตัน/ไร)
ราคาผลผลิต (บาท/กก.)
มูลคาผลผลิต
ผลตอบแทนเหนือคาใชจายผันแปร

350.00
10,800.00
1,050.00
2,230
200
500
15,230.00
8.47
2.50
21,175
5,945

.ใสปุย 16-16-0 อัตรา 100 กก/ไร
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ตารางผนวกที่ 6 : การประเมินคาใชจายและผลตอบแทนจากการจัดการดินกลุมชุดดินที่ 36 ชุดดินปราณบุรี
ตํารับที่ T3 = วิธีการไถกลบตอซัง
กิจกรรม

คาใชจายผันแปร

หมายเหตุ

(บาทตอไร)

1. การเตรียมดิน
2.ตนพันธุ
3. การปลูก
4. การดูแลรักษา
- ฉีดพนสารปองกันกําจัดวัชพืช และปุยเคมี

350.00
10,800.00
1,050.00

-คาแกส
5.เก็บเกี่ยว

200
500
15,430.00
10.14
2.50
25,350
9,920

รวมคาใชจาย
ผลผลิตตอไร( ตัน/ไร)
ราคาผลผลิต (บาท/กก.)
มูลคาผลผลิต
ผลตอบแทนเหนือคาใชจายผันแปร

2,530.00

ใสปุย 16-16-0 อัตรา 100 กก/ไรและ
ฉีดปุยอินทรียนา้ํ

ตารางผนวกที่ 7 : การประเมินคาใชจายและผลตอบแทนจากการจัดการดินกลุมชุดดินที่ 36 ชุดดินปราณบุรี
ตํารับที่ T4 = วิธีเกษตรกรไถกลบถั่วพรา
กิจกรรม

คาใชจายผันแปร

หมายเหตุ

(บาทตอไร)

1. การเตรียมดิน
2.ตนพันธุ
3. การปลูก
4. การดูแลรักษา
- ฉีดพนสารปองกันกําจัดวัชพืช และปุยเคมี

600.
10,800.
1,050.

-คาแกส
5.เก็บเกี่ยว

200
500
15,680
8.24
2.50
20,600
4,920

รวมคาใชจาย
ผลผลิตตอไร( ตัน/ไร)
ราคาผลผลิต (บาท/กก.)
มูลคาผลผลิต
ผลตอบแทนเหนือคาใชจายผันแปร

2,530.

ใสปุย 16-16-0 อัตรา 100 กก/ไรและ
ฉีดปุยอินทรียนา้ํ
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ตารางผนวกที่ 8 : การประเมินคาใชจายและผลตอบแทนจากการจัดการดินกลุมชุดดินที่ 36 ชุดดินปราณบุรี
ตํารับที่ T5 = วิธีการไถกลบตอซัง+เชื้อจุลินทรียควบคุมโรคพืช
กิจกรรม

คาใชจายผันแปร

หมายเหตุ

(บาทตอไร)

1. การเตรียมดิน
2.ตนพันธุ
3. การปลูก
4. การดูแลรักษา
- ฉีดพนสารปองกันกําจัดวัชพืช และปุยเคมี
-คาแกสและเชื้อจุลนิ ทรีย
5.เก็บเกี่ยว
รวมคาใชจาย
ผลผลิตตอไร( ตัน/ไร)
ราคาผลผลิต (บาท/กก.)
มูลคาผลผลิต
ผลตอบแทนเหนือคาใชจายผันแปร

350.00
10,800.00
1,050.00
2,530

ใสปุย 16-16-0 อัตรา 100 กก/ไรและ
ฉีดปุยอินทรียนา้ํ

400
500
15,630
10.31
2.50
25,775
10,145

ตารางผนวกที่ 9 : การประเมินคาใชจายและผลตอบแทนจากการจัดการดินกลุมชุดดินที่ 36 ชุดดินปราณบุรี
ตํารับที่ T6 = วิธีการไถกลบถั่วพรา+เชื้อจุลินทรียควบคุมโรค
พืช
กิจกรรม

คาใชจายผันแปร

หมายเหตุ

(บาทตอไร)

1. การเตรียมดิน
2.ตนพันธุ
3. การปลูก
4. การดูแลรักษา
- ฉีดพนสารปองกันกําจัดวัชพืช และปุยเคมี

660.00
10,800.00
1,050.00

-คาแกสและเชื้อจุลนิ ทรีย
5.เก็บเกี่ยว

400
500
15,880.00
8.64
2.50
21,600
5,720

รวมคาใชจาย
ผลผลิตตอไร( ตัน/ไร)
ราคาผลผลิต (บาท/กก.)
มูลคาผลผลิต
ผลตอบแทนเหนือคาใชจายผันแปร

2,530.00

ใสปุย 16-16-0 อัตรา 100 กก/ไรและ
ฉีดปุยอินทรียนา้ํ
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