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บทคัดยอ 

การศึกษาผลของการจัดการดินและปุยตอการใหผลผลิตและคุณภาพของหนอไมฝร่ัง ท่ีปลูกบนชุด

ดินกําแพงเพชร กลุมชุดดินท่ี 33 โดยมีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาการใหผลผลิตท้ังดานปริมาณ และคุณภาพ

ของหนอไมฝร่ัง ท่ีจัดการดินและปุยแบบตางๆ 2. เพือ่ศึกษาการเปล่ียนแปลงสมบัติทางเคมีของดิน และ 3. 

เพื่อศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ   ไดดําเนินการในพื้นท่ีแปลงปลูกหนอไมฝร่ังของเกษตรกร ตําบลปาก

ชอง อาํเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ ระหวางเดือนมกราคม พ.ศ. 2549 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2550 วาง

แผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block  4 ซ้ํา ประกอบดวย 5 ตํารับทดลอง ไดแก (1) ตํารับ

ควบคุม ซึ่งไมใสปุย (2)  ตํารับวิธีของเกษตรกร ซึ่งมีการใชปุยเคมี ฉีดฮอรโมนและจุลธาตุอาหารเสริมทางใบ 

(3)  ตํารับใสปุยเคมีตามคําแนะนําจากผลการวิเคราะหดิน คือปุยเคมีสูตร 16-20-0 (อัตรา 100 กิโลกรัมตอไร

ตอป)และปุยยูเรีย  (อัตรา 9 กิโลกรัมตอไรตอป) (4) ตํารับท่ีใสปุยหมักอัตรา 3 ตันตอไรตอป รวมกับการใช

ปุยเคมีอัตราคร่ึงหน่ึงของคําแนะนําจากผลการวิเคราะหดิน  และ (5) ตํารับท่ีใชปุยหมัก อัตรา 6 ตันตอไรตอป 

ทุกตํารับทดลองฉีดพนดวยนํ้าหมักชีวภาพ พด.2   และ พด.7 ยกเวนตํารับควบคุม   

ผลการทดลองพบวา ระบบการผลิตท่ีใชปุยเคมีตามคําแนะนําจากผลการวิเคราะหดิน คือปุยเคมีสูตร 

16-20-0 (อัตรา 100 กิโลกรัมตอไรตอป)และปุยยูเรีย  (อัตรา 9 กิโลกรัมตอไรตอป) ใหผลผลิตรวม 2 ปสูงท่ีสุด 

คือ 2,791 กิโลกรัมตอไร และใหคุณภาพของหนอไมฝร่ังดีท่ีสุด คือมีสัดสวนของหนอเกรด A เฉล่ีย 2 ป 35.7 

เปอรเซ็นต แตผลทางสถิติแสดงใหเห็นวาสามารถท่ีจะลดการใชปุยเคมีลงไดอยางนอยครึ่งหน่ึงของอัตราตาม

คําแนะนําโดยใชรวมกบัปุยหมกัอัตรา 3 ตันตอไรตอป  หรือไมใชปุยเคมีเลยแตใชปุยหมกัอยางเดียวอัตรา 6 

ตันตอไรตอป ซึ่งการใชปุยหมักอัตรา 6 ตันตอไรตอปโดยไมมีการใชสารเคมีตามการวิจัยน้ี เปรียบเสมือนเปน

การผลิตในระบบเกษตรอินทรีย สามารถใหผลผลิตและคุณภาพท่ีสูงไมแตกตางทางสถิติจากการใชสารเคมี  

คือใหผลผลิตเฉล่ียรวม 2 ป 2,518 กิโลกรัมตอไร และใหคุณภาพหนอไมฝร่ังเกรด A จํานวน 35.5 เปอรเซ็นต 

เมื่อพิจารณาจากผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ รวม 2 ป พบวา การใชปุยตามคําแนะนําจากผลการวิเคราะหดิน 

ใหผลตอบแทนรายไดเหนือรายจายท้ังหมดสูงท่ีสุด คือ 27,901 บาทตอไร  และการใชปุยหมักอัตรา 6 ตันตอไร

ตอป หากผลผลิตขายไดในราคาสินคาเกษตรอินทรีย จะมีรายไดเหนือรายจายท้ังหมด 25,551 บาทตอไร  



 จากการศึกษาการเปล่ียนแปลงทางเคมีของดิน  พบวาการใชปุยเคม ี  คือปุยเคมีสูตร 16-20-0 (อัตรา 

100 กิโลกรัมตอไรตอป) และปุยยูเรีย  (อัตรา 9 กิโลกรัมตอไรตอป)  มีผลทําใหดินมีคาปฏิกิริยาดินลดตํ่าลง 

ปริมาณอินทรียวัตถุในดินของตํารับทดลองท่ีใชปุยหมักมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น สําหรับในทกุตํารับการทดลองท่ี

ใชปุยเคมี พบวา มีปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชนเพิ่มขึ้นเน่ืองจากผลตกคางของการใชปุยเคมี แตยังคงอยู

ในระดับตํ่ามาก สวนปริมาณโพแทสเซียมท่ีเปนประโยชนลดตํ่าลง 
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Abstract 

The study on the effect of soil and fertilizer management on the amount and quality of 

asparagus yield, which was cultivated on Kamphaeng Phet soil series (soil group 33), was 

conducted in farmer’s cultivating plot at Pakchong sub-district, Lomsak district, Petchabun 

province. The experimental design was 4-replication Randomized Block Design with 5 fertilizer 

management treatments. There were 1) control treatment which is no-fertilizer application 2) farmer 

practice method which included chemical fertilizer, hormone application and trace element foliar 

application 3) fully mineral fertilizers application interpreted from soil analysis data which included 

16-20-0 (100 kg/rai/yr.) + urea (9 kg/rai/yr.) 4) half rate of soil analysis interpreting mineral fertilizer 

+ compost at 3 t/rai/yr. and 5) fully compost application at 6 t/rai/yr.. The solution of organic 

fertilizer products of LDD included LDD.2  and LDD.7 was applied for all treatments except control 

treatment.  

The results showed that the full mineral fertilizer treatment, suggested from soil analysis 

data, provided the maximum amount of yield and the highest proportion of top asparagus quality 

(grade A) which were 2,791 kg/rai/2-yr. and 35.7%, respectively. However, the non-significant 

difference between treatment 3, 4 and 5 implied that the substitution of mineral fertilizer by using 

compost fertilizer was possible and there was high potential to substitute a half amount of mineral 

fertilizer by compost (3 ton/rai/yr.), or extremely to use no-chemical fertilizer (fully compost at 6 

ton/rai/yr.) which represent the principle of organic farming.  Economical analysis, for 2-year 

production, showed that the highest income was obtained from fully mineral fertilizer treatment 

suggested from soil analysis data which was 27,901 baht/rai. The income obtained from fully 

compost treatment at 6 ton/rai/yr. was as high as 25,551 baht/rai based on organic product market 

price.    

Soil chemical analysis data showed that pH value of soil was significantly decreased in 

fully mineral fertilizer treatment. Soil organic matter was increased in all compost-using 

treatment.The amount of available phosphorus was trended to increase but the amount of available 

potassium was trended to decrease in all mineral fertilizer treatments, however the amount of 

available phosphorus was at very low level. 



คํานํา 
 หนอไมฝร่ังเปนพืชผักท่ีไดรับความสนใจมากในปจจบุัน เพราะเปนพืชท่ีมีแนวโนมในดานความ

ตองการของตลาดสูง ท้ังการสงออกในรูปหนอสด และอตุสาหกรรมแปรรูป ซึ่งประเทศไทยมีภูมิอากาศท่ี

สามารถปลูกและเก็บเกี่ยวหนอไมฝร่ังไดตลอดท้ังป  ไดเปรียบคูแขงขันท่ีมีขอจํากัดดานภูมิอากาศไม

เอื้ออํานวย 

 จากขอมูลศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร รายงานการสงออกหนอไมฝร่ัง 

ในป 2545 มีการสงออกหนอไมฝร่ังในรูปหนอไมฝร่ังปรุงแตง และหนอไมฝร่ังสด ปริมาณ 8,059,069  กิโลกรัม 

มูลคา 593,395,675 บาท  ป 2550 มีการสงออกหนอไมฝร่ัง ปริมาณ 13,927,097 กิโลกรัม มูลคา 

833,799,785 บาท (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร,2551) จะเห็นวา การสงออกหนอไมฝร่ังในรอบ 5 ป 

เพิ่มขึ้นท้ังปริมาณและมูลคา อยางไรก็ตาม ปจจบุันปจจัยการผลิตตางๆ มีราคาสูงขึ้นมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ปุยเคมี และสารเคมีปองกัน กําจัดศัตรูพืช อกีท้ังการต่ืนตัวของตลาดเกษตรอินทรียท่ัวโลก ซึ่งมีความตองการ

หนอไมฝร่ังอินทรียปริมาณมาก แตการผลิตยังมีปริมาณจาํกัด การผลิตหนอไมฝร่ังอินทรียจึงเปนทางเลือก

หน่ึงของเกษตรกรไทย   

  ชุดดินกําแพงเพชร จัดเปนชดุดินท่ีมีความเหมาะสมกับการปลูกหนอไมฝร่ังชุดดินหน่ึง ท้ังสมบัติทาง

กายภาพและเคมี กลาวคือ เปนดินท่ีมีเน้ือดินเปนดินรวนปนทรายแปง มกีารระบายนํ้าไดดี เหมาะสมกับการ

แทงหนอของหนอไมฝร่ัง  และจัดเปนดินท่ีมีระดับความอุดมสมบูรณในเกณฑปานกลางถึงสูง  ประกอบกับมี

การเขามาสงเสริมใหมีการปลูกหนอไมฝร่ังเพื่อการสงออกของภาคเอกชนในพื้นท่ีชุดดินกําแพงเพชรอยาง

กวางขวาง ดังน้ัน จึงควรมีการศึกษาวิธีจัดการดินและปุย ในชุดดินกําแพงเพชร เพื่อหาวิธีการเพิ่มผลผลิต

หนอไมฝร่ังท่ีสามารถลดตนทุนการผลิต  ใหไดผลผลิตท้ังปริมาณและคุณภาพ รวมท้ังมีผลตอบแทนทาง

เศรษฐกิจท่ีสูง เพื่อใหเกษตรกรใชเปนแนวทาง หรือทางเลือกในการผลิตใหสอดคลองกับสภาพแตละพื้นท่ี และ

การตลาด 

 หนอไมฝร่ัง (Asparagus) มีชือ่วิทยาศาสตรวา Asparagus  officinalis  L. อยูในตระกูล Liliaceae    

หนอไมฝร่ังจัดเปนพืชผักประเภทใบเล่ียงเด่ียว ท่ีมีอายุหลายป ปลูกเพื่อใชประโยชนจากหนอสีขาว หรือหนอสี

เขียว เรียกวา สเปยร (spear) ซึ่งเปนสวนของลําตน (สมพรและคณะ,มปป) พันธุหนอไมฝร่ังท่ีเกษตรกรใชปลูก

เปนการคาหลัก มจีํานวน 8 สายพันธุ ไดแก พันธุแมร่ีวอชิงตัน พันธุแคลิฟอรเนีย 309 พันธุแคลิฟอรเนีย 500  

พันธุยูซ ี157  พันธุอพอลโล  พันธุแอทลาส  พันธุบล็อคอมิพีเรียล     และพันธุบร็อคอมิปรูฟ  ซึ่งพันธุบร็อคอิม

ปรูฟ เปนพันธุลูกผสมท่ีใหผลผลิตดีมาก หนอมีขนาดใหญ โดยเฉพาะสวนโคนหนอจะใหญ แตสวนปลายยอด

หนอจะเรียวเล็กกวาสวนโคน สวนปลายหนอจะมีกาบใบหุมไมคอยแนน  (กรมวิชาการเกษตร,มปป) 

 หนอไมฝร่ังสามารถเจริญเติบโตไดในดินเกือบทุกประเภท  แตดินท่ีเหมาะสมแกการปลูก ควรเปนดิน

ท่ีมีหนาดินลึก เก็บความชื้นไดดีพอสมควร สามารถระบายนํ้าและถายเทอากาศไดดี ไมขัดขวางการ

เจริญเติบโตของหนอออน และการไชชอนของราก ซึ่งดินทรายจัดและดินปนกรวดไมเหมาะสมแกการปลูก

หนอไมฝร่ัง เน่ืองจากดินทรายจัดเก็บความชื้นไดนอย สวนดินปนกรวดทําใหหนอโคงงอ ดินเหนียวจัดก็ไม

เหมาะแกการปลูกหนอไมฝร่ังเชนกัน เน่ืองจากมีการระบายน้ําและถายเทอากาศไมดี อาจมีนํ้าขังแฉะ และทํา

ใหการแทงหนอไมคอยดีนัก (สมพรและคณะ,มปป)  ธวัช (2518) รายงานวา  หนอไมฝร่ังเปนพืชท่ีปลูกงาย 

การดูแลรักษาไมยุงยาก สามารถทนแลงและการขาดนํ้าได เจริญเติบโตไดดีในดินท่ีมีคาความเปนกรดเปนดาง
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ประมาณ 6.5-7.5 หนอไมฝร่ังจะใหผลผลิตหลังจากยายปลูกประมาณ 4-6 เดือน  การเก็บเกี่ยวกระทําโดย

เลือกหนอท่ีไดขนาดและคุณภาพท่ีตองการ คือหนอมีขนาดใหญและยาวประมาณ 25 เซนติเมตร หนอตรง 

ยอดหนอตองแนน และไมบาน (กรมสงเสริมการเกษตร,2530) 
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 การใหปุยหนอไมฝร่ัง จําเปนตองใหปุยเคมคีวบคูไปกับปุยอินทรีย  จึงจะทําใหการเจริญเติบโตของ

หนอไมฝร่ังท่ีปลูกในเขตรอนชื้น ท่ีไมมีการพกัตัวเปนไปไดอยางดี และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดสูง ประกอบ

กับหนอไมฝร่ังเปนพืชท่ีมอีายุยาวนาน 3-6 ป จึงร้ือแปลงแลวปลูกพืชอื่นหมุนเวียน ดังน้ันจึงตองมีการเตรียม

ดินใหดี  การใชปุยกบัหนอไมฝร่ังท่ีแนะนําสําหรับดินรวนปนทราย ท่ีมีอินทรียวัตถุ และธาตุอาหารพชืตํ่า คือ 

รองกนหลุมดวยปุยอินทรีย 1 ตันตอไร รวมกบัปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร  ปุยแตงหนาคร้ัง

ท่ี 1 หลังยายปลูก 15 วัน สูตร 21-0-0 อัตรา 30 กิโลกรัมตอไร  ปุยแตงหนาคร้ังท่ี 2 หลังยายปลูก 30 วนั สูตร 

21-0-0 อัตรา 30 กิโลกรัมตอไร ปุยแตงหนาคร้ังท่ี 3 หลังยายปลูก 45 วัน สูตร 15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัมตอ

ไร ปุยแตงหนาคร้ังท่ี 4 หลังยายปลูก 60 วัน สูตร 15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัมตอไร ปุยแตงหนาคร้ังท่ี 5 หลัง

ยายปลูก 90 วนั สูตร 15-15-15  จํานวน 30 กิโลกรัม ผสมกับปุยสูตร 0-0-15 จํานวน 10 กิโลกรัม  ใสอตัรา 40 

กิโลกรัมตอไร และปุยแตงหนาคร้ังท่ี 6 หลังยายปลูก 120 วัน สูตร 15-15-15 จาํนวน 30 กิโลกรัม ผสมกับปุย

สูตร 0-0-15 จํานวน 10 กิโลกรัม  ใสอัตรา 40 กิโลกรัมตอไร   ชวงระยะการเก็บเกี่ยวผลผลิต ใสปุยเคมีสูตร 

15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัมตอไรตอเดือน  หลังเก็บเกี่ยวนาน 2-3 เดือน ตองพักตน 1-3 เดือน ขณะพักตอน

จะใหปุย 15-15-15 อัตรา 30-50 กิโลกรัมตอไรตอคร้ังตอเดือน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,2549) 

 วรรณลดา และคณะ (2538) ดําเนินการศึกษาผลของปุยหมักและสารสกัดอินทรียตอสมบัติของดิน 

ชุดดินมาบบอนและผลผลิตของหนอไมฝร่ัง จากผลการวิจัยบงบอกใหทราบวาปุยหมกัมีบทบาทสําคัญอยาง

มากตอการเพิม่จํานวนประชากรของจุลินทรียท่ีเปนประโยชนในดิน และความเปนประโยชนของธาตุอาหารพืช

ในดินดวย การใสปุยเคมีอยางเดียวไมมีผลตอการเพิ่มศักยภาพของดินเพื่อเพิ่มผลผลิตหนอไมฝร่ังเมื่อ

เปรียบเทียบกับตํารับท่ีใสปุยหมักรวมกับปุยเคมี การใสปุยหมักในอัตราท่ีมากขึ้นจะสงผลตอการพัฒนาสมบัติ

ทางชีวภาพ เคมีและกายภาพของดินเพิ่มขึ้น การใสปุยหมกั 4 ตันตอไรรวมกับปุยเคมี จะมีผลตกคางตอการ

เพิ่มกิจกรรมของจุลินทรียดินและความเปนประโยชนของธาตุอาหารตอพืชในดินในชวง 2 ป ของการปลูก

หนอไมฝร่ัง สําหรับปุยหมัก อัตรา6 และ 8 ตันตอไรจะมีผลอยูในชวง 3 ปของการปลูกพืช เมื่อเปรียบเทียบ

ระหวางการใสปุยหมัก 6 กับ 8 ตันตอไรพบวาจะใหผลผลิตของหนอไมฝร่ังใกลเคียงกัน 

 การผลิตหนอไมฝร่ังเพื่อการสงออก มีการกําหนดเกณฑมาตรฐาน คือหนอไมฝร่ังเกรด A จะมีหนอ

ยาว 25 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลาง 1 เซนติเมตรขึ้นไป และไมมีสีขาวที่โคนหนอ รูปรางหนอตรงไมคดงอ 

ยอดหนอไมบาน สะอาด ปราศจากโรคและแมลง เกรด B  หนอยาว 25 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลาง 0.8-0.9 

เซนติเมตร ไมมีสีขาวท่ีโคนหนอ รูปรางหนอตรงไมคดงอ ยอดหนอไมบาน และปราศจากโรคและแมลง  

(สํานักงานเกษตรอําเภอดําเนินสะดวก,มปป) 

อุปกรณและวิธีการ 

อุปกรณ ประกอบดวย  

เมล็ดพันธุหนอไมฝร่ัง พันธุบรอคอิมปรูฟ  แกลบ ปุยหมัก นํ้าหมักชีวภาพ พด.2  พด.3 และ พด.7 

ปุยเคมี สูตร 16-20-0  46-0-0 20-20-20  30-10-10 15-15-15 6-20-30 และ 10-52-17 ฮอรโมน ปุยทางใบ

ตางๆ สารเคมีปองกันเชื้อรา และระบบนํ้า 
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5
วิธีการ 

วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block จํานวน 5 ตํารับทดลอง  4  ซ้าํ ไดแก 

ตํารับการทดลองท่ี 1 (T1)             แปลงควบคุม (ไมใสปุย) 

ตํารับการทดลองท่ี 2 (T2)  วิธีของเกษตรกร  

ตํารับการทดลองท่ี 3 (T3)   ใสปุยเคมีตามคําแนะนําจากผลการวิเคราะหดิน คือปุยเคมีสูตร  

    16-20-0 (อัตรา 100 กิโลกรัมตอไรตอป) และปุยยูเรีย  (อัตรา 9  

    กิโลกรัมตอไรตอป) 

ตํารับการทดลองท่ี 4 (T4)  ใสปุยหมัก อัตรา 3 ตันตอไรตอป รวมกับปุยเคมีอัตรา  

                 คร่ึงหน่ึงของคําแนะนําจากผลการวิเคราะหดิน 

ตํารับการทดลองท่ี 5 (T5)  ใสปุยหมัก อัตรา 6 ตันตอไรตอป 

 
ผลการทดลองและวิจารณ 

1. การใหผลผลิต 
 1.1 ดานปริมาณ 
 0นํ้าหนักผลผลิตรวม  ของหนอไมฝร่ัง ในปท่ี 1 มีความแตกตางกันจากอิทธิพลของตํารับทดลอง ซึ่ง

นํ้าหนักผลผลิต จะมีผลทางสถิติเปนไปในทิศทางเดียวกัน คือ ตํารับทดลองท่ี 4 ใสปุยหมักอัตรา 3 ตันตอไรตอ

ป รวมกบัปุยเคมีอัตราคร่ึงหน่ึงของคําแนะนําจากผลการวิเคราะหดิน ใหผลผลิตตอไร  สูงท่ีสุด โดยใหผลผลิต 

432.4 กิโลกรัมตอไร   แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับตํารับทดลองท่ี 5 การใชปุยหมัก อัตรา 6 ตันตอไร

ตอป และตํารับทดลองท่ี 1 ตํารับควบคุม ไมใสปุยทุกชนิด แตอยางไรก็ตาม ตํารับทดลองท่ี 4 ท่ีใหผลผลิตสูง

ท่ีสุดน้ี ไมมีความแตกตางทางสถิติจากตํารับทดลองท่ี 3 คือการใชปุยเคมีตามคําแนะนําฯ และตํารับทดลองท่ี 

2 ซึ่งเปนวิธีการของเกษตรกร ในปท่ี 1 น้ี ทุกตํารับทดลองใหผลผลิตตํ่า เน่ืองจากระยะเวลาการใหผลผลิตส้ัน 

และตนยังไมสมบูรณเต็มท่ี  สวนในปท่ี 2 ผลผลิตของหนอไมฝร่ัง   ทุกตํารับทดลองไมมคีวามแตกตางกันทาง

สถิติ มีคาผลผลิตรวมอยูระหวาง 2,140.5 -  2,395.4 กิโลกรัมตอไร ยกเวนตํารับควบคุม ท่ีไมใสปุย ซึง่ใหผล

ผลิตตํ่าท่ีสุด คือ 1,845.6 กิโลกรัมตอไร แตกตางทางสถิติจากตํารับทดลองอื่นๆ      

เมื่อรวมผลผลิตของท้ัง 2 ป จะใหผลทางสถิติเหมือนกันกับการทดลองในปท่ี 2 ซึ่งตํารับทดลองท่ี 3 

การใชปุยเคมีตามคําแนะนําฯ   จะใหผลผลิตสูงท่ีสุด 2,790.6 กิโลกรัมตอไร สวนตํารับควบคุมจะใหผลผลิต

ตํ่าสุด แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจากตํารับทดลองอื่นๆ คือใหผลผลิตเพียง 2,109.4 กิโลกรัมตอไร ดัง

แสดงในตารางท่ี 1   ผลผลิตหนอไมฝร่ัง ปท่ี 1 ปท่ี 2 และรวม 2 ป แสดงในภาพท่ี 1                      

 



ตารางที่ 1  แสดงผลผลิต  ของหนอไมฝร่ัง ท่ีไดรับอิทธิพลจากปจจัยของตํารับทดลองตางๆ 

  ผลผลิต (กก./ไร)  
 ปที่ 1 ปที่ 2 รวม 2 ป 
 
 
 
 
 
 
 

T1 263.8 c 1,845.6 b 2,109.4 b 

T2 394.6 ab 2,194.0 a 2,588.6 a 

T3 395.2 ab 2,395.4 a 2,790.6 a 

T4 432.4 a 2,314.8 a 2,747.2 a 

T5 378.0 b 2,140.5 a 2,518.5 a 

CV(%) 8.6 8.1 7.6 

ตํารับการทดลอง 
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หมายเหต ุ  

 1) ผลผลิตท่ีตามดวยตัวอักษรเหมือนกันอยางนอย 1 ตัวไมมีความแตกตางทางสถิติ  

      ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต โดย DMRT 

 2) T1 คือ ตํารับการทดลองท่ี 1 แปลงควบคุม (ไมใสปุย) 

     T2 คือ  ตํารับการทดลองท่ี 2 วิธีของเกษตรกร 

                  T3 คือ ตํารับการทดลองท่ี 3 ใสปุยเคมีตามคําแนะนําจากผลการวิเคราะหดิน 

     T4 คือ ตํารับการทดลองท่ี 4 ใสปุยหมัก อัตรา 3 ตันตอไรตอป รวมกับปุยเคมีอัตรา   

                                                                     คร่ึงหน่ึงของคําแนะนําจากผลการวิเคราะหดิน 

ผลผลิต (กก./ไร) 
                  T5 คือ ตํารับการทดลองท่ี 5 ใสปุยหมัก อัตรา 6 ตันตอไรตอป 
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ภาพที่ 1  แสดงผลผลิตหนอไมฝร่ัง ปท่ี 1  ปท่ี 2 และรวม 2 ป  (กก./ไร)  

 1.2  ดานคุณภาพ 
 เมื่อดําเนินการคัดแยกเกรดหนอไมฝร่ัง ออกเปน 3 เกรดตามมาตรฐานการคัดเกรดหนอไมฝร่ังเพื่อ

การสงออก  ทําการชั่งนํ้าหนักแตละเกรด แลวนําไปวิเคราะหหาความแตกตางทางสถิติ ไดผลดังน้ี 

 ปท่ี 1 ตํารับทดลองท่ีใหคุณภาพของหนอไมฝร่ังเกรด A สูงท่ีสุด คือตํารับทดลองท่ี 4 ท่ีใชปุยหมัก

อัตรา 3 ตันตอไรตอป รวมกับปุยเคมี อัตราคร่ึงหน่ึงของคําแนะนําฯ คือใหผลผลิตเกรด A จํานวน 124.5 

กิโลกรัมตอไร และแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับตํารับทดลองอื่นๆ สวนตํารับท่ีใหผลผลิตเกรด A ตํ่า



ตารางที่ 2 แสดงคุณภาพของผลผลิตหนอไมฝร่ัง ปท่ี 1 และสัดสวนของแตละเกรด  

คุณภาพผลผลิต ปที่ 1 

         ตํารับ 
     การทดลอง 

เกรด A เกรด B เกรด C 
 

ผลผลิต ผลผลิต ผลผลิต 
(กก./ไร) (กก./ไร) (กก./ไร) 

A:B:C 

T1 16.9 c 167.2 b 79.7 a 6:64:30 

T2 97.7 b 231.3 a 65.6 b 25:59:16 

T3 91.2 b 236.0 a 68.0 ab 23:60:17 

T4 124.5 a 246.8 a 61.1 b 29:57:14 

T5 93.4 b 221.7 a 62.9 b 25:59:16 

CV (%) 19.0 10.9 11.3  

หมายเหต ุ  
 1) ผลผลิตท่ีตามดวยตัวอักษรเหมือนกันอยางนอย 1 ตัวไมมีความแตกตางทางสถิติ ท่ีระดับความ

เชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต โดย DMRT 

 ปท่ี 2 ตํารับทดลองท่ีใหคุณภาพของหนอไมฝร่ังเกรด A สูงท่ีสุด ไดแก ตํารับทดลองท่ี 3 ใชปุยเคมี

อัตราตามคําแนะนําการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน  คือใหผลผลิตเกรด A จํานวน 906.0 กิโลกรัมตอไร แตไม

แตกตางทางสถิติกับทุกตํารับทดลอง ยกเวนตํารับควบคุม ซึ่งใหผลผลิตเกรด A เพียง 610.4 กิโลกรัมตอไร 

สวนผลผลิตเกรด C ปท่ี 2 ไมพบความแตกตางทางสถิติ  เมื่อพิจารณาสัดสวน เกรด A:B:C จะพบวา ตํารับ

ทดลองท่ีใหสัดสวนของหนอไมฝร่ัง เกรด A สูงท่ีสุด คือตํารับทดลองท่ี 3 จํานวน 37.8 เปอรเซ็นต ตํ่าท่ีสุดคือ

ตํารับทดลองท่ี 1 ตํารับควบคุม ซึ่งมีหนอไมฝร่ังเกรด A  จํานวน  33.1 เปอรเซ็นต  ดังแสดงในตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3 แสดงคุณภาพของผลผลิตหนอไมฝร่ัง ปท่ี 2 และสัดสวนของแตละเกรด 

คุณภาพผลผลิต ปที่ 2 

   ตํารับ 
การ ทดลอง 

เกรด A เกรด B เกรด C 
 

ผลผลิต ผลผลิต ผลผลิต 
(กก./ไร) (กก./ไร) (กก./ไร) 

A:B:C 

T1 610.4 b 745.6 b 489.5 33:40:27 

T2 802.9 a 883.3 a 507.8 37:40:23 

T3 906.0 a 921.1 a 568.3 38:38:24 

T4 846.7 a 925.5 a 542.6 37:40:23 

T5 800.5 a 853.0 a 487.0 37:40:23 

CV(%) 8.3 6.9 12.7  

หมายเหต ุ  
 1) ผลผลิตท่ีตามดวยตัวอักษรเหมือนกันอยางนอย 1 ตัวไมมีความแตกตางทางสถิติ ท่ีระดับความ

เชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต โดย DMRT 

 ผลรวม 2 ป เมือ่พิจารณาคุณภาพของหนอไมฝร่ังรวมท้ัง 2 ป พบวา ในดานผลผลิตหนอไมฝร่ังเกรด 

A ตํารับทดลองท่ีใหผลผลิตเฉล่ียรวมสูงท่ีสุด ไดแก ตํารับทดลองท่ี 3 ซึ่งใชปุยเคมีตามอตัราคําแนะนําจากผล

การวิเคราะหดิน ใหผลผลิตเฉล่ีย 997.2 กิโลกรัมตอไร รองลงมาคือ ตํารับทดลองท่ี 4 ใชปุยหมักอัตรา 3 ตัน

ตอไรตอป รวมกับปุยเคมีอัตราคร่ึงหน่ึงของคําแนะนําฯ  ตํารับทดลองท่ี 2 วิธีการของเกษตรกร และตํารับท่ี 5 

ใชปุยหมักอัตรา 6 ตันตอไรตอป ซึ่งใหผลผลิตเฉล่ีย เกรด A ตามลําดับ ดังน้ี 971.2 900.6 และ 893.9 กิโลกรัม

ตอไร ท้ัง 4 ตํารับทดลองดังกลาว ผลผลิตเฉล่ียเกรด A ไมแตกตางกันทางสถิติ และตํารับควบคุมใหผลผลิต

เฉล่ียเกรด A ตํ่าท่ีสุด คือ 627.3 กิโลกรัมตอไร แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับตํารับทดลองอื่นๆ ทุก

ตํารับ สวนผลผลิตเฉล่ียเกรด B ตํารับทดลองท่ีใหผลผลิตเกรด B สูงท่ีสุด คือตํารับทดลองท่ี 4 ใชปุยหมกัอัตรา 

3 ตันตอไรตอป รวมกบัปุยเคมอีัตราคร่ึงหน่ึงของคําแนะนําฯ ใหผลผลิตเฉล่ียเกรด B จํานวน 1,172.3 กโิลกรัม

ตอไร อยางไรก็ตาม ไมมีความแตกตางทางสถิติกับตํารับทดลองท่ี 3  2  และ 5 ซึ่งใหผลผลิตเฉล่ียเกรด B 

จํานวน 1,157.1  1,114.6  และ 1,074.7 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ แตทุกตํารับทดลองแตกตางอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติกับตํารับควบคุม ซึ่งใหผลผลิตเฉล่ียเกรด B เพียง 912.8 กิโลกรัมตอไร และผลผลิตเฉล่ีย

เกรด C รวม 2 ป ไมมีความแตกตางทางสถิติจากอิทธิพลของตํารับทดลอง   เมื่อพิจารณาสัดสวน เกรด A:B:C 

จะพบวา ตํารับทดลองท่ีใหสัดสวนของหนอไมฝร่ัง เกรด A สูงท่ีสุด คือตํารับทดลองท่ี 3 จํานวน 35.7 

เปอรเซ็นต ตํ่าท่ีสุดคือตํารับทดลองท่ี 1 ตํารับควบคุม ซึ่งมหีนอไมฝร่ังเกรด A  จํานวน  29.7 เปอรเซ็นต  ดัง

แสดงในตารางท่ี 4 

8



ตารางที่ 4 แสดงคุณภาพของผลผลิตหนอไมฝร่ัง รวม 2 ป และสัดสวนของแตละเกรด 

คุณภาพผลผลิต รวม 2 ป 

   ตํารับ 
การทดลอง 

เกรด A เกรด B เกรด C 
 

ผลผลิต ผลผลิต ผลผลิต 
(กก./ไร) (กก./ไร) (กก./ไร) 

A:B:C 

T1 627.3 b 912.8 b 569.2 30:43:27 

T2 900.6 a 1,114.6 a 573.4 35:43:22 

T3 997.2 a 1,157.1 a 636.3 35:42:23 

T4 971.2 a 1,172.3 a 603.7 35:43:22 

T5 893.9 a 1,074.7 a 549.9 35:43:22 

CV(%) 8.0 6.8 11.1  

หมายเหต ุ  
 1) ผลผลิตท่ีตามดวยตัวอักษรเหมือนกันอยางนอย 1 ตัวไมมีความแตกตางทางสถิติ ท่ีระดับความ

เชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต โดย DMRT 

การเปลี่ยนแปลงสมบัตทิางเคมีของดนิ 2.  
 เก็บตัวอยางดินกอนการใสตํารับทดลองในปแรก  วิเคราะหคาปฏิกิริยาของดิน (1:1 ดิน:นํ้า) ปริมาณ

ฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชน (Mehlich I) โพแทสเซียมท่ีเปนประโยชน (Mehlich I) และปริมาณอินทรียวตัถุใน

ดิน (Walkly and Black Method) พบวาดินมีคาปฏิกิริยาดินเปนกลางถึงดางออน คือ 7.2 ปริมาณฟอสฟอรัส

ท่ีเปนประโยชนตํ่ามาก คือ 2 มก./กก.  ปริมาณโพแทสเซยีมท่ีเปนประโยชนสูงมาก คือ 220 มก./กก. และ

ปริมาณอินทรียวัตถุอยูในระดับปานกลาง คือ 2.35 เปอรเซ็นต เกณฑสูงตํ่าของคาวิเคราะหดิน แสดงในตาราง

ผนวกท่ี 2 หลังการเก็บเกี่ยวหนอไมฝร่ังคร้ังสุดทาย ดําเนินการเก็บตัวอยางดินทุกตํารับทดลอง พบวามีการ

เปล่ียนแปลงสมบัติทางเคมีของดิน ตามแสดงในตารางท่ี 5 ซึ่งมีรายละเอยีดดังน้ี 

 2.1 คาความเปนกรดเปนดางของดิน (pH) คาความเปนกรดเปนดางของดินทุกตํารับทดลอง อยู

ในระดับท่ีเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืช คือระหวาง 6.1-6.9 ยกเวนตํารับทดลองท่ี 3 ซึ่งใสปุยเคมีอัตรา

ตามคําแนะนําจากผลการวิเคราะหดิน คือปุยเคมีสูตร 16-20-0 และปุยยเูรีย อัตรา 100 และ 9 กิโลกรัมตอไร

ตอป ตามลําดับ ซึ่งเปนอัตราการใชปุยท่ีสูง ทําใหดินมีคาปฏิกิริยาลดลงอยูในระดับท่ีเปนกรดแก (strong 

acid) ซึ่งอาจมผีลกระทบตอการเจริญเติบโตของหนอไมฝร่ังในฤดูกาลตอๆไปได  

 2.2 ปริมาณอนิทรียวัตถุในดิน งานวิจัยน้ี มีระยะเวลาดําเนินการเพียง 2 ป ดังน้ันการเปล่ียนแปลง

ของปริมาณอินทรียวัตถุในดินจึงยังไมชัดเจน อยางไรก็ตาม ปริมาณอนิทรียวัตถุในดินตํารับทดลองท่ีใชปุย

หมักท้ัง 2 ตํารับทดลอง คือ ตํารับทดลองท่ี 4 ท่ีใชปุยหมัก อตัรา 3 ตันตอไรตอป รวมกบัปุยเคมีอัตราคร่ึงหน่ึง

ของคําแนะนําฯ และตํารับทดลองท่ี 5 ท่ีใชปุยหมัก อตัรา 6 ตันตอไรตอป มีแนวโนมท่ีดินจะมปีริมาณ

อินทรียวัตถุเพิ่มสูงขึ้น คือมปีริมาณอินทรียวตัถุ 3.79 และ 3.45 เปอรเซ็นต ตามลําดับ สวนตํารับทดลองอื่นๆ 

ไมมีการเปล่ียนแปลงอยางชัดเจนนัก  

9



 2.3 ปริมาณฟอสฟอรัสทีเ่ปนประโยชนในดิน  ตํารับทดลองท่ีมีการใชปุยเคมี ไดแก ตํารับทดลอง

ท่ี 2 วิธีการของเกษตรกร ตํารับทดลองท่ี 3 ใสปุยเคมีอัตราตามคําแนะนําฯ ตํารับทดลองท่ี 4 ใสปุยเคมอีัตรา

คร่ึงหน่ึงของคําแนะนําฯ รวมกับปุยหมักอัตรา 3 ตันตอไรตอป มีแนวโนมท่ีจะมฟีอสฟอรัสท่ีเปนประโยชนใน

ดินเพิ่มสูงขึ้น จากผลตกคางของปุยเคมี  โดยเฉพาะอยางยิ่งตํารับทดลองท่ี 3 ซึ่งพบปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเปน

ประโยชนในดินเพิ่มขึ้นจาก 2 มก./กก. เปน 6.5 มก./กก. อยางไรก็ตาม ก็ยังเปนปริมาณท่ียังอยูในระดับตํ่า

มาก (ตํ่ากวา 7 มก./กก.)       

 2.4 ปริมาณโพแทสเซียมทีเ่ปนประโยชนในดนิ  ทุกตํารับทดลอง มปีริมาณโพแทสเซียมท่ีเปน

ประโยชนในดินลดตํ่าลง โดยเฉพาะอยางยิง่ตํารับควบคุม ซึ่งมีปริมาณโพแทสเซียมท่ีเปนประโยชนในดิน 92 

มก./กก. แตก็ยังคงเปนปริมาณท่ีอยูในระดับสูง  สวนตํารับท่ีมีการใสปุยเคมีโพแทสเซียมรวมดวย คือตํารับ

ทดลองท่ี 2 วิธกีารของเกษตรกรน้ัน มีปริมาณโพแทสเซียมท่ีเปนประโยชนสูงท่ีสุด คือ 172 มก./กก.  ดังแสดง

ในตารางท่ี 5  

ตารางที่ 5 แสดงสมบัติทางเคมีของดิน กอนและหลังการทดลอง 

คาวิเคราะหดิน
หลังการทดลอง  

กอนทดลอง 
T1 T2 T3 T4 T5 

pH 7.2 6.8 6.9 5.4 6.1 6.8 

Avai. P (mg/kg) 2.0 3.0 3.7 6.5 3.7 3.5 

Avai. K (mg/kg) 220 92 172 128 120 120 

OM (%) 2.35 2.40 2.59 2.40 3.79 3.45 

 

3. ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ     
 เน่ืองจากการวจิัยในคร้ังน้ี ดําเนินงานเพียง 2 ป ซึ่งไมครบรอบการใหผลผลิตของหนอไมฝร่ัง ท่ี

สามารถดําเนินการปลูกและเก็บเกี่ยวไดถึง 6-7 ป ดังน้ัน การประเมนิผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการ

ทดลองน้ี จึงยังไมสมบูรณนัก 

 ผลรวม 2 ป  พบวา ทุกตํารับทดลองมีผลตอบแทนเปนรายไดเหนือรายจาย โดยตํารับทดลองท่ี 3 ใช

ปุยเคมีตามคําแนะนําฯ ใหผลตอบแทนรายไดเหนือรายจายท้ังหมด (รวมคาแรงงานของเกษตรกรเจาของ

แปลง) สูงท่ีสุด เปนจาํนวนเงิน 27,900.8 บาทตอไร รองลงมาคือ ตํารับทดลองท่ี 4 ใชปุยหมักอัตรา 3 ตันตอไร

ตอป รวมกบัปุยเคมีอัตราคร่ึงหน่ึงของคําแนะนําฯ ตํารับทดลองท่ี 1 แปลงควบคุม ตํารับทดลองท่ี 2 วิธีการ

ของเกษตรกร และตํารับทดลองท่ี 5 ใชปุยหมักอัตรา 6 ตันตอไรตอป ใหผลตอบแทนรายไดเหนือรายจาย

ท้ังหมด เปนเงิน 17,153.8  4,994.0  4,756.6  และ 339.5 บาทตอไร ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 6 

 อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงราคาสินคาเกษตรอินทรีย โดยท่ัวไปจะมีราคาสูงกวาราคาสินคาปกติ 

30 เปอรเซ็นต ดังน้ัน ตํารับทดลองท่ี 5 ซึ่งใชปุยหมักอัตรา 6 ตันตอไรตอป โดยไมใชสารเคมีเลยน้ัน  เมื่อคิด

มูลคาตามราคาสินคาเกษตรอินทรียแลว จะมีรายได  จํานวนเงิน 109,251.3 บาทตอไร หรือหากหักคาแรงงาน

ของเกษตรกรเจาของแปลงเอง จะมีรายไดเหนือรายจายจาํนวน 71,111.3 บาทตอไร ทําใหมีผลตอบแทนสูง

อยูในลําดับท่ี 2 รองจากตํารับท่ีใชปุยเคมีตามอัตราคําแนะนําฯ เทาน้ัน   
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    ตํารับ 
การทดลอง 

ตารางที่ 6 แสดงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการปลูกหนอไมฝร่ัง รวม 2 ป  ของตํารับทดลองตางๆ 

รายไดรวม 2 ป 
 (บาท/ไร) 

 ตนทุน
ทั้งหมด 
(บาท/ไร) 

ตนทุน
เงินสด 

(บาท/ไร) เกรด A เกรด B เกรด C รวม 

รายไดเหนือ
รายจาย 
(บาท/ไร) 

T1 62,800 14,840 28,229.4 26,472.4 13,092.3 67,794.0 4,994.0 

T2 81,282 33,322 40,527.0 32,323.4 13,188.2 86,038.6 4,756.6 

T3 65,164 17,204 44,874.0 33,555.9 14,634.9 93,064.8 27,900.8 

T4 74,432 26,472 43,704.0 33,996.7 13,885.1 91,585.8 17,153.8 

T5 83,700 35,740 40,225.5 31,166.3 12,647.7 84,039.5 339.5 

 

 
สรุป 

1. ระบบการผลิตท่ีใชปุยเคมตีามคําแนะนําจากผลการวิเคราะหดิน คือปุยเคมีสูตร 16-20-0 และปุย

ยูเรีย อัตรา 100 และ 9 กิโลกรัมตอไรตอป ตามลําดับ ใหผลผลิตรวม 2 ปสูงท่ีสุดคือ 2,790.6 กิโลกรัมตอไร 

และใหคุณภาพของหนอไมฝร่ังดีท่ีสุด คือมีสัดสวนของเกรด A สูงท่ีสุด เฉล่ีย 2 ป 35.7 เปอรเซ็นต ผลการ

ทดลองยังแสดงวา สามารถลดการใชปุยเคมลีงไดอยางนอยครึ่งหน่ึงของอัตราตามคําแนะนําฯ  โดยใชรวมกับ

การใชปุยหมัก อัตรา 3 ตันตอไรตอป หรือการไมใชปุยเคมีเลย โดยใชปุยหมัก อัตรา 6 ตันตอไรตอป ซึ่งใหผล

ผลิตและคุณภาพของหนอไมฝร่ัง ไมแตกตางกันทางสถิติกับตํารับท่ีมีการใชปุยเคมอียางเดียว 

การใชปุยหมัก อัตรา 6 ตันตอไรตอป ซึ่งเสมือนเปนระบบหนอไมฝร่ังอินทรียน้ัน สามารถใหผลผลิต

และคุณภาพท่ีสูงไมแตกตางทางสถิติจากการใชปุยเคมี คือใหผลผลิตเฉล่ียรวม 2 ป จํานวน 2,518.5  กิโลกรัม

ตอไร และใหคุณภาพหนอไมฝร่ังเกรด A เปนสัดสวนเฉล่ีย 2 ป   35.5 เปอรเซ็นต 

2. การเปล่ียนแปลงทางเคมีของดิน พบวา การใชปุยเคมีสูตร 16-20-0 และปุยยูเรีย อัตรา 100 และ 9 

กิโลกรัมตอไรตอป ตามลําดับ มีผลทําใหดินมีคาปฏิกิริยาดินลดตํ่าลง ปริมาณอินทรียวัตถุในดินในตํารับ

ทดลองท่ีใชปุยหมัก ท้ัง 2 ตํารับทดลอง มีแนวโนมเพิ่มขึ้น ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชนในดินเพิ่มขึ้นจาก

ผลตกคางของตํารับทดลองท่ีมีการใชปุยเคม ี แตก็ยังคงอยูในระดับตํ่ามาก  สวนปริมาณโพแทสเซียมท่ีเปน

ประโยชนลดตํ่าลงทุกกรรมวิธี 

3. เมื่อวิเคราะหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ  พบวา ระบบการปลูกหนอไมฝร่ัง โดยใชปุยเคมีอัตราตาม

คําแนะนําฯ คือปุยเคมีสูตร 16-20-0 และปุยยูเรีย  อัตรา 100 และ 9 กโิลกรัมตอไรตอป ตามลําดับน้ัน ให

ผลตอบแทนรายไดเหนือรายจายท้ังหมดสูงท่ีสุด คือ 27,900.8 บาทตอไรตอ 2 ป  และสําหรับการใชปุยหมัก 

อัตรา 6 ตันตอไรตอป หากผลผลิตสามารถขายไดในราคาสินคาเกษตรอินทรีย จะมรีายไดเหนือรายจาย

ท้ังหมด 25,551.3 บาทตอไรตอ 2 ป 
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	 น้ำหนักผลผลิตรวม  ของหน่อไม้ฝรั่ง ในปีที่ 1 มีความแตกต่างกันจากอิทธิพลของตำรับทดลอง ซึ่งน้ำหนักผลผลิต จะมีผลทางสถิติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ ตำรับทดลองที่ 4 ใส่ปุ๋ยหมักอัตรา 3 ตันต่อไร่ต่อปี ร่วมกับปุ๋ยเคมีอัตราครึ่งหนึ่งของคำแนะนำจากผลการวิเคราะห์ดิน ให้ผลผลิตต่อไร่  สูงที่สุด โดยให้ผลผลิต 432.4 กิโลกรัมต่อไร่   แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับตำรับทดลองที่ 5 การใช้ปุ๋ยหมัก อัตรา 6 ตันต่อไร่ต่อปี และตำรับทดลองที่ 1 ตำรับควบคุม ไม่ใส่ปุ๋ยทุกชนิด แต่อย่างไรก็ตาม ตำรับทดลองที่ 4 ที่ให้ผลผลิตสูงที่สุดนี้ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติจากตำรับทดลองที่ 3 คือการใช้ปุ๋ยเคมีตามคำแนะนำฯ และตำรับทดลองที่ 2 ซึ่งเป็นวิธีการของเกษตรกร ในปีที่ 1 นี้ ทุกตำรับทดลองให้ผลผลิตต่ำ เนื่องจากระยะเวลาการให้ผลผลิตสั้น และต้นยังไม่สมบูรณ์เต็มที่  ส่วนในปีที่ 2 ผลผลิตของหน่อไม้ฝรั่ง   ทุกตำรับทดลองไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ มีค่าผลผลิตรวมอยู่ระหว่าง 2,140.5 -  2,395.4 กิโลกรัมต่อไร่ ยกเว้นตำรับควบคุม ที่ไม่ใส่ปุ๋ย ซึ่งให้ผลผลิตต่ำที่สุด คือ 1,845.6 กิโลกรัมต่อไร่ แตกต่างทางสถิติจากตำรับทดลองอื่นๆ     

