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บทคัดยอ 
ผลของปุยอินทรียคุณภาพสูงรวมกับปุยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตลองกอง  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 

ผลของปุยอินทรีย คุณภาพสูงรวมกับปุยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิต ลดตนทุน  ของลองกอง  เพื่อศึกษา

ประสิทธิภาพและอัตราที่เหมาะสมของปุยอินทรียคุณภาพสูงตอการเจริญเติบโต  และศึกษาผลตอบแทน

ทางดานเศรษฐกิจของลองกองแตละตํารับการทดลอง ทําการทดลองในกลุมชุดดินที่ 47 แปลงเกษตรกร 

หมูที่  7 ตําบลแมพูล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ ระหวางเดือนตุลาคม 2552 ถึงเดือนกันยายน 2555 

โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block (RCBD) จํานวน 5 ซ้ํา มีตํารับการทดลอง    

4 ตํารับ คือ ตํารับที่ 1 วิธีเกษตรกร (ใสปุยหมัก อัตรา 10 กิโลกรัมตอตน) ตํารับที่ 2 ปุยเคมีอัตราแนะนํา

(สูตร 15-15-15 อัตรา 2 กิโลกรัมตอตน, สูตร8-24-24 อัตรา 2 กิโลกรัมตอตน และสูตร13-13-21 อัตรา    

2 กิโลกรัมตอตน) ตํารับที่ 3 ใสปุยอินทรียคุณภาพสูง (อัตรา 3 กิโลกรัมตอตน) ตํารับที่ 4 คร่ึงหนึ่งของ

ปุยเคมีอัตราแนะนํารวมกับคร่ึงหนึ่งของปุยอินทรียคุณภาพสูง  

ผลการศึกษาพบวา  ผลผลิตของลองกองในป 2553 มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ           

สวนในป 2554 ไมมีความแตกตางกัน และป 2555 มีความแตกตางอยางนัยสําคัญยิ่ง  โดยตํารับที่ 4 

คร่ึงหนึ่งของปุยเคมีอัตราแนะนํารวมกับคร่ึงหนึ่งของปุยอินทรียคุณภาพสูง ทําใหผลผลิต และจํานวน    

ชอตอตนสูงที่สุด  และตํารับที่ 1 แบบวิธีเกษตรกร ทําใหผลผลิตและจํานวนชอตอตนต่ําที่สุด              

สวนผลตอบแทนทางเศรษฐกิจทั้ง 3 ป พบวา ตํารับที่ 4  คร่ึงหนึ่งของปุยเคมีอัตราแนะนํารวมกับคร่ึงหนึ่ง

ของปุยอินทรียคุณภาพสูง ทําใหตนทุนผันแปร มูลคาผลผลิตและผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปรสูงที่สุด  

ตํารับที่ 1 วิธีเกษตรกร ทําใหผลผลิต  ตนทุนผันแปร  และผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปรต่ําที่สุด 
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Abstract 

 

The study of the effects of the high quality organic fertilizer combine with chemical 

fertilizer for increase Longkong fruit yield was to study the effect of the high quality organic 

fertilizer combine with chemical fertilizer for increase Longkong fruit yield, efficiency and 

appropriate rate of fertilizer for Longkong, and to study economic return of Longkong. The 

experiment conduct in soil series group No. 47  at  Moo. 7 Maepoon Sub-district  Lablae district  

Uttaradit province on October 2009 – September 2002.  The experiment  was Randomized 

Complete Block (RCB) with 5 replications and 4 treatments.  There are treatment 1: control 

(compose 10 kg/tree-1)  treatment 2: chemical fertilizer by advise (15-15-15 2 kg/ tree-1, 8-24-24        

2 kg/tree-1, and 13-13-21 2 kg/ tree-1) treatment 3: high quality organic fertilizer 3 kg/ tree-1  and 

treatment 4 50% of chemical fertilizer by advise combine with 50% of high quality organic 

fertilizer 

The results found that Longkong yield on year 2009 and 2012 were significant different 

while on year 2011 was no significant different. Treatment 4  was highest yield and panicle    

per trees while treatment 1  was lowest. For economic return, treatment 4 was highest variable 

cost, product value, and return over variable cost while treatment 1 was lowest. 
 

 

หลักการและเหตุผล 
พื้นที่ อําเภอลับแล    จังหวัดอุตรดิตถสวนใหญจะทําการเกษตรโดยปลูกไมผลเปนหลัก 

เชน ทุเรียน ลองกอง ลางสาด  มังคุด และมะไฟ เปนตน  โดยเฉพาะลองกองที่มีการปลูกมากขึ้น ซึ่งมี

จํานวนเกษตรกรที่ปลูกลองกอง 3,765  ราย    พื้นที่ผลผลิต   19,260  ไร     ผลผลิตเฉลี่ย 700.00 กก./ไร 

ผลผลิตทั้งหมด 13,482.00  ตัน เก็บเกี่ยวเดือนกันยายน-ตุลาคม  (http://www.doae.go.th/library/html/ 

-/detail/longgong/long1.htm) ซึ่งปจจุบันมีการสงออก และเปนที่ตองการของตลาดเปนปริมาณมาก 

 จากสภาพปญหาที่มักพบเสมอในการ ผลิต คือการไดผลผลิตต่ํา  ซึ่งสวนใหญพื้นที่ปลูกในกลุม

ชุดดินที่ 47 มีลักษณะพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดถึงเนินเขา  มีความลาดชัน ประมาณ 2-20 เปอรเซ็นต  

เปนดินที่มีความอุดมสมบูรณตํ่าถึงปานกลาง ความเปนกรด-ดาง ชวง 5.0-7.3 และเปนเนื้อดินพวก      

ดินเหนียวหรือดินรวนมีเศษหินปะปนมาก  ซึ่งแตละปใหผลผลิตไมแนนอน และตลาด มีความตองการ

บริโภคมากขึ้น  แตดวยเนื่องจากดินขาดความอุดมสมบูรณ  ขาดการปรับปรุงบํารุงดิน  และพบปริมาณ

อินทรียวัตถุตํ่า และจากการทําสวนของเกษตรกรในสมัยกอนที่ตองการใหผลผลิตสูงนั้นเกษตรกรจะซื้อ

ปุยเคมีมาเพื่อเพิ่มผลผลิต          ซึ่งชาวสวนตองมีการลงทุนซื้อปุยเคมีมาบํารุงหลังจากใหผลผลิต ซึ่งปุยมี

ราคาแพงขึ้น  ดังนั้น จึงมีแนวคิดวา จะชวยเพิ่มผลผลิตของลองกองจากการปรับเปล่ียนมาใชปุยอินทรีย

คุณภาพสูงแทน  และชวยปรับปรุงโครงสรางดินให ดี ข้ึน  โดยการใช ปุยอินทรีย คุณภาพสูงของ                

กรมพัฒนาที่ดินมาใชทดแทนสารเคมีทางการเกษตรมากขึ้น   เพื่อนําไปสูการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย
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มากขึ้น    ซึ่งตองมีขอมูลทางวิชาการที่ชวยสนับสนุนเพื่อการขับเคลื่อนวาระแหงชาติเกษตรอินทรีย       

ซึ่งเห็นไดวามีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีแปลงสาธิตทดสอบเพื่อเก็บขอมูล  อยางเปนรูปธรรม  รวมทั้ง

ประโยชนทางดานการศึกษาดูงานในพื้นที่ไดอีก  ซึ่งการปลูกลองกองของจังหวัดอุตรดิตถนับวาเปนพืชที่

สําคัญของจังหวัด ทางสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถจึงไดนําเสนอโครงการวิจัยดังกลาว เพื่อปรับเปลี่ยน

แนวความคิดของเกษตรกรที่ปลูกลองกองเขาใจในการทําลองกองในระบบเกษตรอินทรียโดยการใชปุย

อินทรียคุณภาพสูงมากขึ้น 

ดังนั้นศึกษาผลของปุยอินทรียคุณภาพสูงรวมกับปุยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตลองกองจะทําใหทราบ

แนวทางการลดตนทุน และอัตราการใชปุยที่เหมาะสมที่มีผลตอผลผลิต  และผลตอบแทนทางดาน

เศรษฐกิจของลองกอง 
 

วัตถุประสงค ์
ศึกษาผลของปุยอินทรียคุณภาพสูงรวมกับปุยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตลองกองจะทําใหทราบแนว

ทางการลดตนทุน และอัตราการใชปุยที่เหมาะสมที่มีผลตอผลผลิต  และผลตอบแทนทางดานเศรษฐกิจ

ของลองกอง 

การตรวจเอกสาร 
 

1. ความสาํคญั และสถานการณ์การเพาะปลูกลองกอง ในประเทศไทย 
พ้ืนที่อําเภอลับแล   จังหวัดอุตรดิตถ์ส่วนใหญ่จะทําการเกษตรโดยปลูกไม้ผลเป็นหลัก  เช่น ทุเรียน 

ลองกอง ลางสาด  มังคุด และมะไฟ เป็นต้น  โดยเฉพาะลองกองที่มีการปลูกมากขึ้น ซึ่งมีจํานวนเกษตรกรที่
ปลูกลองกอง 3,765  ราย    พ้ืนที่ผลผลิต   19,260  ไร่     ผลผลิตเฉลี่ย 700.00 กก./ไร่ ผลผลิตทั้งหมด 
13,482.00  ตัน เก็บเกี่ยวเดือนกันยายน-ตุลาคม  (http://www.doae.go.th/library/html/ -
/detail/longgong/long1.htm) ซึ่งปัจจุบันมีการส่งออก และเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นปริมาณมาก 
 จากสภาพปัญหาที่มักพบเสมอในการ ผลิต คือการได้ผลผลิตตํ่า  ซึ่งส่วนใหญ่พ้ืนที่ปลูกในกลุ่มชุดดิน
ที่ 47 มีลักษณะพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดถึงเนินเขา  มีความลาดชัน ประมาณ 2-20 เปอร์เซ็นต์  เป็นดินที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ตํ่าถึงปานกลาง ความเป็นกรด-ด่าง ช่วง 5.0-7.3 และเป็น  เนื้อดินพวกดินเหนียวหรือดิน
ร่วนมีเศษหินปะปนมาก  ซึ่งแต่ละปีให้ผลผลิตไม่แน่นอน และตลาด มีความต้องการบริโภคมากขึ้น  แต่ด้วย
เนื่องจากดินขาดความอุดมสมบูรณ์  ขาดการปรับปรุงบํารุงดิน  และพบปริมาณอินทรียวัตถุตํ่า และจากการ
ทําสวนของเกษตรกรในสมัยก่อนที่ต้องการให้ผลผลิตสูงนั้นเกษตรกรจะซื้อปุ๋ยเคมีมาเพื่อเพิ่มผลผลิต  ซึ่ง
ชาวสวนต้องมีการลงทุนซื้อปุ๋ยเคมีมาบํารุงหลังจากให้ผลผลิต ซึ่งปุ๋ยมีราคาแพงขึ้น  และมีการใช้สารเคมีทาง
การเกษตรมากขึ้นเพื่อให้ได้ผลผลิตดี อาจทําให้เกิดสารพิษตกค้างกับผลผลิตได้   ซึ่งเป็นอุปสรรคในการ
ส่งออก  ดังนั้น จึงมีแนวคิดว่า จะช่วยเพิ่มผลผลิตของลองกองจากการปรับเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
แทน  เพื่อลดต้นทุน  ลดปัญหาสารพิษตกค้างในผลผลิต  และช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินให้ดีขึ้น    โดยการใช้
ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงของกรมพัฒนาที่ดินมาใช้ทดแทนสารเคมีทางการเกษตรมากขึ้น   เพื่อนําไปสู่การผลิต
สินค้าเกษตรอินทรีย์มากขึ้น    ซึ่งต้องมีข้อมูลทางวิชาการที่ช่วยสนับสนุนเพื่อการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ
เกษตรอินทรีย์   ซึ่งเห็นได้ว่ามีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีแปลงสาธิตทดสอบเพื่อเก็บข้อมูล  อย่างเป็น
รูปธรรม  รวมทั้งประโยชน์ทางด้านการศึกษาดูงานในพื้นที่ได้อีก  ซึ่งการปลูกลองกองของจังหวัดอุตรดิตถ์
นับว่าเป็นพืชที่สําคัญของจังหวัด ทางสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์จึงได้นําเสนอโครงการวิจัยดังกล่าว เพื่อ
ปรับเปลี่ยนแนวความคิดของเกษตรกรที่ปลูกลองกองเข้าใจในการทําลองกองในระบบเกษตรอินทรีย์โดยการ
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงมากขึ้น 
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3. การใช้ปุย๋อินทรีย์คุณภาพสูงเพื่อปรบัปรงุบํารุงดนิ  

ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง   เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากการหมักวัสดุอินทรีย์และอนินทรีย์ธรรมชาติที่มี
ปริมาณธาตุอาหารหลักของพืชสูงซึ่งเกิดจากกิจกรรมของจุลินทรีย์ย่อยสลายสารอินทรีย์และแปรสภาพธาตุ
อาหารให้อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืช  คุณสมบัติเด่นของปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง  เป็นแหล่งธาตุอาหารหลัก
ที่มีความเพียงพอต่อความต้องการของพืชในการเจริญเติบโตและให้ผลผลิต  เป็นแหล่งธาตุอาหารรองและจุล
ธาตุแก่พืช  มีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์  การปลดปล่อยธาตุอาหารให้แก่พืชแบบช้าๆ ทําให้ลดการสูญเสียธาตุ
อาหาร เป็นทางเลือกให้เกษตรกรในการทดแทนปุ๋ยเคมี  เกษตรกรสามารถจะผลิตใช้เองได้ (กรมพัฒนาที่ดิน, 
2550) 

1)วัสดุอินทรีย์  อาจแบ่งเป็นประเภทต่างๆได้ 4 ประเภท คือ 

(1) ปุ๋ยอินทรีย์  ได้แก่  ปุ๋ยคอก  ปุ๋ยหมัก  ปุ๋ยพืชสด  เศษวัสดุเหลือใช้จากโรงงานฆ่าสัตว์  
โรงงานแปรรูปผลิตทางการเกษตร เป็นต้น 

(2) วัสดุอินทรีย์เหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ Filter cake จากโรงงานน้ําตาล         
กากถั่วเหลือง  กากมันสําปะหลัง เป็นต้น 

(3) วัสดุเหลือทิ้งจากไร่นา  ได้แก่  ฟางข้าว เศษต้นข้าวโพด  ข่าวฟ่าง  เศษต้นถั่วต่างๆ เป็นต้น 
(4) เศษวัชพืชต่างๆ เช่น ผักตบชวา 

2) วัสดุอนินทรีย์  ได้แก่  หินและแรท่ั้งที่ยังสดอยู่และที่ผพัุงสลายตัวแล้วเข้ากับวัสดุอินทรีย์  เช่น   
หินบด  หินฟอสฟอต  หินโพแทส  เปลือกหอย  เถ้าถ่าน  ซีโอไลท ์เป็นต้น 

ตารางแสดงปริมาณธาตุอาหารของวัตถุดิบชนิดต่างๆ 

ปริมาณธาตุอาหาร (เปอร์เซ็นต์) 
 

วัตถุดิบ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม 
เลือดแห้ง 8-13 0.3-1.5 0.5-0.8 
เศษเนื้อบดอบแห้ง 9-11 0.1-3.5 - 
มูลค้างคาว 1.54 14.28 0.6 
มูลวัว 1.10 0.40 1.6 
มูลควาย 0.81-1.15 0.52-0.92 0.62-3.73 
มูลสุกร 1.30 2.4 1.0 
มูลไก่ 1.90-3.19 2.98-11.14 0.51-3.52 
มูลเป็ด 0.56-2.37 1.03-3.16 0.02-2.05 
ชานอ้อย 0.60 0.24 0.47 
Filter cake 1.01 2.41 0.44 
แหนแดง 3.30 0.57 1.23 
ถั่วพร้า 3.03 0.37 3.12 
กระถินยักษ ์ 3.70 0.04 1.32 
ปลาป่น 7.86-9.60 3-3.8 - 
กากถั่วเหลือง 7.04 0.20 - 
รําละเอียด 1.92 0.47 - 
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ที่มา : กองปฐพีวิทยา  กรมวิชาการเกษตร, 2542 

http://www.dld.go./nutrition/exhibision/feed_stuft/soybean_meal.htm 

http://wedhost.wu.ac.th/msomsak/Fertech/History.htm 

ปัจจัยที่สําคัญในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 
1. วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 
2. กิจกรรมของจุลินทรีย์ ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ และแปรสภาพธาตุอาหาร 

 
สูตรปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง  สูตรไนโตรเจนสูง  ของกรมพัฒนาที่ดิน 
ปริมาณธาตุอาหารหลักในปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง  สูตรไนโตรเจนสูงประกอบด้วย ไนโตรเจน  

ฟอสฟอรัส  และโพแทสเซียม  เท่ากับ  4.0-5.0,  3.0-4.0  และ  1.0-2.0  %  ตามลําดับ ซึ่งคุณสมบัติเด่น
ของปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง  คือ เป็นแหล่งธาตุอาหารหลักและรองต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิต  มีจุลินท
รีย์ที่มีประโยชน์ต่อดินและพืช  ปลดปล่อยธาตุอาหารให้แก่พืชแบบช้าๆ ทําให้ลดการสูญเสียธาตุอาหาร  
เกษตรกรสามารถผลิตใช้เองได้ (กรมพัฒนาที่ดิน, 2550) 

 
ส่วนผสมที่ใช้ในการผลิต 
วัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 100  กิโลกรัม 

-  กากเมล็ดถั่วเหลืองหรือปลาป่น       60     กิโลกรัม 
-  มูลสัตว์                                 40     กิโลกรัม 
-  สารเร่งซุปเปอร์พด.1                        1      ซอง 
-  สารเร่งซุปเปอร์  พด.2  ที่ขยายเชื้อในกากน้ําตาล  26-30  ลิตร 

 
การขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 

- เจือจางกากน้ําตาล ต่อ น้ํา อัตราส่วน  กากน้ําตาล 5 กิโลกรัม ต่อ น้ํา 50 ลิตร 
- ใส่สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 จํานวน 1 ซอง คนให้เข้ากัน 
- ปิดฝาต้ังไว้ในที่ร่ม โดยขยายเชื้อเป็นเวลา 3 วัน 

ขั้นตอนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 
1. ผสมวัตถุดิบให้เข้ากัน  ตามส่วนผสมของปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 
2. นําสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 จํานวน 1 ซองใส่ลงใน สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ที่ขยายเชื้อ

แล้ว จํานวน 25 ลิตร  คน  10-15  นาที  เทลงในวัตถุดินคลุกเคล้าให้เข้ากัน 
3. ต้ังกองปุ๋ยหมักเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้มีความสูง 20-30 เซนติเมตร และใช้วัสดุคลุม

เพื่อรักษาความช้ืน 
4. หมักเป็นเวลา 9-12 วัน หรือไว้จนกระทั่งอุณหภูมิลดลงเท่ากับภายนอกกอง 
5. ใส่สารเร่ง พด.9 อย่างละ 1 ซอง คลุกเคล้าให้ทั่วกอง และหมักไว้ 3 วัน 

คุณสมบัติเด่นของปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 
1. เป็นแหล่งธาตุอาหารหลักที่เพียงพอต่อความต้องการของพืชในการเจริญเติบโต  และ

ให้ผลผลิต 
2. เป็นแหล่งธาตุอาหารรองและจุลธาตุแก่พืช 
3. มีจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อดินและพืช 
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4. การปลดปล่อยธาตุอาหารให้แก่พืชแบบช้าๆ ทําให้ลดการสูญเสียธาตุอาหาร 
5. เป็นทางเลือกให้แก่เกษตรกรในการทดแทนปุ๋ยเคมี 
6. เกษตรกรสามารถผลิตใช้ได้เอง (สํานักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน. 2551) 

4. การใสปุ่๋ยตามความต้องการ 

ในการใช้ปุ๋ยกับลองกองของเกษตรกรนั้น  ส่วนใหญ่ร้อยละ 32  จะให้ปุ๋ยแก่ลองกองเพียงครั้งเดียว
ในช่วงระยะหลังเก็บเกี่ยว  ร้อยละ 20 มีการให้ปุ๋ย 3 ระยะ  คือ  ระยะหลังเก็บเกี่ยว  ก่อนออกดอก  และติด
ผลอ่อน  ในระยะหลังเก็บเกี่ยวร้อยละ 20 มีการให้ปุ๋ย 3 ระยะ คือ  ระยะหลังเก็บเกี่ยว   ก่อนออกดอก     
และติดผลอ่อน  ในระยะเก็บเกี่ยวเกษตรกรจะทําการตัดก่ิงและให้ปุ๋ย 

การใช้ปุ๋ยกับลองกองของเกษตรกรนั้น ส่วนใหญ่ร้อยละ 32 จะให้ปุ๋ยแก่ลองกองเพียงครั้งเดียวในช่วง
ระยะหลังเก็บเกี่ยว ร้อยละ 20 มีการให้ปุ๋ย 3 ระยะ คือ ระยะหลังเก็บเกี่ยว ก่อนออกดอก และติดผลอ่อน ใน
ระยะหลังเก็บเกี่ยวเกษตรกรจะทําการตัดก่ิงและให้ปุ๋ยถึงร้อยละ 96 โดยส่วนใหญ่จะนิยมใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-
15-15 ในระยะก่อนออกดอกเกษตรกรจะทําการงดการให้น้ําลองกองประมาณ 1 เดือน และให้ปุ๋ยคิดเป็นร้อย
ละ 54 โดยส่วนใหญ่จะให้ปุ๋ยเคมีสูตร 8-24-24 เพื่อกระตุ้นการออกดอก ระยะติดผลอ่อนเกษตรกรจะทําการ
ตัดแต่งช่อดอกและผลอ่อน บางรายจะใช้ฮอร์โมนจิบเบอเรลลินเสริมด้วย  โดยเกษตรกรจะให้ปุ๋ยในช่วงนี้คิด
เป็นร้อยละ 43 โดยส่วนใหญ่ จะใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 เพื่อบํารุงผลอ่อนให้โต สําหรับในระยะปรับปรุง
คุณภาพ พบว่าเกษตรกรมีการให้ปุ๋ยกับลองกองน้อย ในช่วงนี้เกษตรกรจะทําการให้น้ําโดยสมํ่าเสมอ และตัด
แต่งผลและช่อดอกที่แน่นเกินไปออก ใช้ปุ๋ยสูตร 13-13-21 เกษตรกรร้อยละ 39 นิยมใช้แรงงานคนในการ
กําจัดวัชพืช ร้อยละ 80 ไม่เคยเก็บตัวอย่างดินไปวิเคราะห์ ร้อยละ 51 ไม่เคยใช้ปูนขาวในการปรับปรุงบํารุง
ดิน(สุวิช และคณะ. 2541) 

เนื่องจากพื้นที่ปลูกลองกองส่วนใหญ่มฝีนตกชุก ดินมีการชะล้างสูง การจัดการปุ๋ยเพื่อเพิ่มความ
สมบูรณ์ของดินจึงเป็นเรื่องที่จําเป็นควรปฏิบัติดังนี้ 
               -ควรใส่ปุ๋ยหลังจากการตัดแต่งกิ่งและกําจัดวัชพืช 
              - ควรหว่านปุ๋ยในบริเวณใต้ทรงพุ่มโดยรอง ห่างจากโคนต้นพอสมควรประมาณ 20-30 ซม. และ
พรวนดินกลบต้ืน ๆ ซึ่งรากฝอยของลองที่ทําหน้าที่ดูดน้ํา และปุ๋ยนี้จะมีหนาแนน่บริเวณใกล้โคนต้นและ
น้อยลงเมื่อห่างโคนต้นออกไปยังชายพุ่ม 
              - ควรใส่ทั้งปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคม ี โดยใส่ปุ๋ยคอกก่อนแล้วตามด้วยปุ๋ยเคมี ปริมาณที่ใส่ขึ้นอยู่กับอายุ
และขนาดของต้น โดยให้ยึดหลักว่า ใส่น้อยแต่บ่อยครั้ง 

การใส่ปุ๋ยในปทีี่1หลังปลูกควรใส่ปุ๋ยช่วงปลายฤดูฝนดังนี้ 
:  ปุ๋ยคอก 5 กก./ต้น 
: ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 150-200 กรัมต่อต้น (ประมาณครึ่งกระป๋องนมข้น) 

การใส่ปุ๋ยในปต่ีอ ๆ ไป (ระยะที่ต้นลองกองยังไม่ให้ผลผลติ) ควรใส่ปุ๋ยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง คือ ต้นและปลาย
ฤดูฝน ดังนี้ 
            : ปุ๋ยคอก 15-50 กก.ต่อต้นต่อครั้ง 
            : ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 ประมาณ 0.5-3 กก.ต่อต้นต่อครั้ง โดยยดึหลักง่าย ๆ ว่า
วัดจากโคนต้นมายังชายพุ่มเป็นเมตรได้เท่าไร คือ จํานวนปุ๋ยเคมีที่ใส่เป็นกิโลกรัมต่อครั้ง เช่น 
            ระยะจากโคนต้นถึงชายพุ่ม 0.5 เมตร ใส่ปุ๋ย 0.5 กก. 
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           ระยะจากโคนต้นถึงชายพุ่ม 1.0 เมตร ใส่ปุ๋ย 1.0 กก.
(http://www.ldd.go.th/web_study_center/khoahinson/plantAll/longon/4.html) 
            ใส่ปุ๋ยหลังเก็บผลเสร็จแล้ว ใส่ปุ๋ย 15-15-15,16-16-16 ต้นละ 2-3 กก.ใส่ปุ๋ยก่อนการออกดอก  
ช่วงปลายฤดูฝนใช้ปุ๋ย 12-24-12, 8-24-24 หรือ 9-24-24 ประมาณ 2-3 กก./ต้นใส่ปุ๋ยเมื่อติดผลแล้ว ใช้ปุ๋ย 
15-15-15 หรือ 16-16-16 ปริมาณ 1-2 กก./ต้น เมื่อผลมังคุดมี อายุประมาณ 4-5 สปัดาห์ หลังดอกบานใส่
ปุ๋ย 12-12-17-2 หรือ 13-13-21 อัตรา 1-2 กก.-ต้น 
           ลองกอง (ปลูกในภาคใต้) ช่วงที่ 1 ใส่ปุ๋ยอินทรย์ี 1-2 ป๊ิบ/ต้น ร่วมกับปุ๋ยเคมี 15-15-15 อัตรา  
การใส่เป็นกิโลกรัมเท่ากับครึง่หนึ่งของอายุต้น แบ่งใส่ 2 ครั้ง คือ ต้นและปลายฤดูฝนหลังย้ายปลูก 1-2 เดือน 
จะให้ปุ๋ยไนโตรเจน 100-150 กรัม/ต้น 
            ช่วงที่ 2 เริ่มให้ผล ให้ปุ๋ยคอกทุก 4 เดือน ส่วนปุ๋ยเคมีจะให้ 4 ครั้ง เช่นลองกอง อายุ 8 ปี ให้ปุ๋ย
ดังนี้ 
            1. หลังเก็บเกี่ยวและตัดแต่งกิ่งแล้วให้ปุ๋ย 15-15-15 อัตรา 2 กก./ต้น 
            2. เร่งการออกดอกให้ปุ๋ย 12-24-12 อัตรา 2 กก./ต้น 
            3. บํารุงช่อดอกให้ปุ๋ย 13-13-21 อัตรา 2 กก./ต้น 
            4. บํารุงผล ให้ปุ๋ย 13-13-21 อัตรา 2 กก./ต้น 
(http://r07.ldd.go.th/webstation/R07_4/Soil/SoilGroup33.html) 

 ภายหลังการติดผลแล้ว ควรให้ปุ๋ยที่มสีัดสว่นของธาตุไนโตรเจนสูง เช่น สัดส่วน 3-1-2 หรือ 4-1-
2 เพื่อช่วยในการขยายผล       การใช้ปุ๋ยทีม่ี potassium (K) สูงช่วงประมาณ 1-1 ½ เดือนก่อนเก็บเกี่ยวจะ
เป็นการช่วยให้รสชาติเข้มข้นมากขึ้น เช่น สดัส่วน 1-1-3 หรือ1-1-4 

(http://chanthaburi.doae.go.th/div_extension/horticulture/longkong1/long3.htm) 
           -  ใส่ปุ๋ยอินทรย์ีที่หมักตัวสมบูรณ์แล้ว อัตรา 20-30 กิโลกรัมต่อต้น 

-  ใส่ปุ๋ยเคมีทางดินสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16  อัตราเป็นกิโลกรัมต่อต้นเท่ากับ 1 ใน 3 เท่าของ
เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มเป็นเมตร ควรเก็บตัวอย่างดินบริเวณที่เคยใส่ปุ๋ย (หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต) และเก็บ
ตัวอย่างใบเพสลาด (ก่อนการออกดอก) และใส่ปุ๋ยให้สอดคล้องกับค่าวิเคราะห์ดินและใบ และพ่นด้วยปุ๋ยทาง
ใบหรือสูตรทางด่วน (คาร์โบไฮ-ไฮเดรต สําเร็จรูปอัตรา 20 มิลลิลิตร + ปุ๋ยเกล็ดทางใบ  สูตร 20-20-20 ที่มี
ธาตุรองและจุลธาตุร่วมด้วยอัตรา 60 กรัม+ กรดฮิวมิค อัตรา 20 มิลลิลิตรผสมรวมกันในน้ํา 20 ลิตร)  
จํานวน 1-2 ครั้ง ในช่วงใบเพสลาด 
            การใส่ปุ๋ยเพื่อการพัฒนาการของผลผลเล็กไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ คณุภาพผลมีการเจริญเตบิโตปกติใส่
ปุ๋ยตามขนาดต้น เมื่อตัดแต่งผลเสร็จเรียบรอ้ยแล้วไม่ควรเกินสัปดาห์ที่ 5 หลังดอกบาน 

การศึกษาการเจริญเติบโตของใบ การออกดอก การติดผล และการพัฒนาผลของลองกอง พร้อมกับ
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับของธาตุอาหาร N, P และ K ในใบ และการเปลี่ยนแปลงระดับของ
คาร์โบไฮเดรตในลําต้นและรากของลองกอง โดยทําการศึกษาเป็นรายเดือน ในช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม 
2537 ที่สวนเกษตรกร ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน สําหรับใช้ใน
การศึกษาการจัดการต่างๆ ต่อต้นลองกองที่เหมาะสม ระดับของคาร์โบไฮเดรตที่สะสมในลําต้นและราก ลดลง
ในช่วงที่มีการพัฒนาดอกและผลรวมทั้งการแตกใบอ่อน ในช่วงเดือนเมษายน-สิงหาคม และจะเพิ่มขึ้นในช่วง
เดือนพฤศจิกายน-มีนาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ต้นลองกองอยู่ในระยะพักตัว ปริมาณและอัตราการเปลี่ยนแปลงของ
คาร์โบไฮเดรตที่สะสมในลําต้นจะมีมากกว่าในราก สําหรับระดับธาตุอาหาร N, P และ K จะเปลี่ยนแปลง
สัมพันธ์กับการเจริญเติบโตและการพัฒนาของลองกอง โดยในช่วงพัฒนาดอกและแตกใบอ่อนช่วงเดือน
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เมษายน-พฤษภาคม ระดับของ N, P และ K จะอยู่ที่ระดับสูงที่สุด จากนั้นจะลดลงในช่วงการพัฒนาผล
ลองกอง และจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิต และมีการแตกใบอ่อนชุดที่ 2 ซึ่งสามารถสรุปได้
ว่าปริมาณธาตุอาหารในใบ และการสะสมคาร์โบไฮเดรตในต้นและรากของลองกอง มีความสัมพันธ์กับการ
เปลี่ยนแปลง(ชาย  และคณะ, 2538) 

5. ทฤษฎีเก่ียวกับต้นทุนการศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 
องค์ประกอบของต้นทนุการผลิตพืชตามฤดูกาล แบ่งเป็น 2 ประเภท  คือ  
1). ต้นทุนผันแปร หมายถึง ต้นทุนการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณของผลผลิตที่เป็นค่าใช้จ่าย

ที่เกิดจากการใช้ปัจจัยผันแปรในการผลิต คือ ปัจจัยที่ผู้ผลิตสามารถเปลี่ยนแปลงการใช้ได้ในช่วงระยะเวลา
การผลิต เช่น ค่าแรงงาน เมล็ดพันธ์ุ ปุ๋ยเคมี และยาปราบวัชพืช 

2). ต้นทุนคงที่ หมายถึง ต้นทุนในการผลิตที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณของผลผลิต คือไม่ว่าจะ
เป็นปริมาณเท่าใดผู้ผลิตจะต้องเสียต้นทุนในจํานวนคงที่ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้ปัจจัยคงที่ในการ
ผลิต คือ เป็นปัจจัยการผลิตที่ผู้ผลิตไม่สามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณการใช้ได้ในช่วงระยะเวลาของการผลิต 
เช่น พ้ืนที่ปลูก และอุปกรณ์การเกษตร 

ลักษณะขอบเขตและความหมายของต้นทุนและผลตอบแทนแยกตามกิจกรรมเป็น 3 ประเภท คือ 
1). ต้นทุนการผลิตกิจกรรมการเตรียมดินปลูก ประกอบด้วย ค่าแรงงานคน ค่าแรงงานสัตว์ และค่า

เครื่องจักรที่ใช้ในการเตรียมดินและการปลูก ค่าเมล็ดพันธ์ุ และค่าน้ํามันเชื้อเพลิง 
2). ต้นทุนการผลิตกิจกรรมการดูแลรักษา ประกอบด้วย ค่าแรงงานคน ค่าแรงงานสัตว์ และค่า

เครื่องจักรที่ใช้ในกิจกรรมดูแลรักษา เช่น การพรวนดิน ดายหญ้า ใส่ปุ๋ย และการปราบศัตรูพืช 
3). ต้นทุนการผลิตกิจกรรมการเก็บเกี่ยวและแปรรูปก่อนขาย ประกอบด้วย ค่าแรงงานคน 

ค่าแรงงานสัตว์และแรงงานเครื่องจักรที่ใช้ เช่นการเก็บเกี่ยว การล้าง การขนย้ายผลผลิต และการบรรจุหีบห่อ 
ประโยชน์ที่ได้รับคือ ทําให้ทราบว่าปริมาณการผลิตเท่าใดจึงจะคุ้มทุนหรือมีกําไร เพื่อสามารถใช้ใน

การประเมินการดําเนินงานและเลือกลงทุนได้อย่างเหมาะสม (พจน์, 2546)  
 

ระยะเวลาและสถานที่ดําเนนิการ 
 

ระยะเวลาดําเนินงาน    เริ่มต้น เดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 
     สิ้นสุด เดือนกันยายน พ.ศ. 2555 
สถานทีดํ่าเนนิงาน        

1. สถานที่ต้ัง  
แปลงเกษตรกร  หมูท่ี่ 7 ตําบลแม่พูล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
พิกัดแปลงทดลอง  607933E 1959627N  

   

2. สภาพพื้นที ่
แปลงทดลองอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 47 
มีลักษณะพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดถึงเนินเขา  มีความลาดชัน ประมาณร้อยละ 2-20 เนื้อดินบน 

เป็นดินร่วนปนดินเหนียวหรือเป็นดินเหนียวส่วนเนื้อดินล่าง  เป็นดินเหนียวปนกรวดมาก(เศษหิน) เป็นดินต้ืน  
การระบายน้ําดีปานกลางถึงดี  การซาบซึมน้ําปานกลาง  การไหลบ่าของน้ําบนผิวดินปานกลางถึงเร็ว ค่า
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ความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ระหว่าง 5.5-7.0 ส่วนดินชั้นล่างเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง ค่าความเป็นกรด
เป็นด่างอยู่ระหว่าง 5.0-6.5 ความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างตํ่าถึงปานกลาง  
 ชุดดิน ได้แก่ ชุดดินลี้ ชุดดินมวกเหล็ก ชุดดินนครสวรรค์ ชุดดินโป่งน้ําร้อน ชุดดินสบปราบ และชุด
ดินท่าลี่  
 การใช้ประโยชน์ ป่าผสมผลัดใบและเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์  
 ปัญหาการใช้ประโยชน์ เป็นดินต้ืน มีเศษหินปะปนอยู่ในเนื้อดินเป็นปริมาณมาก  ในบริเวณที่มี
ความลาด ชันสูงจะมีปัญหาเกี่ยวกับการชะล้างพังทลายของหน้าดินอย่างรุนแรง (กรมพัฒนาที่ดิน, 2548ข) 

 

อุปกรณและวิธีการ 
อุปกรณ    

1. ปุยอินทรียคุณภาพสูง สูตรฟอสฟอรัส 

2. ปุยเคมี 

3. วัสดุดิบอินทรียและอนนิทรียธรรมชาต ิ

4. อุปกรณการเก็บตัวอยางดิน 

5. ตลับเทปวัดความยาว (เมตร)  และเครื่องชั่งน้ําหนัก 
 

วิธีการ 
โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block (RCBD) จํานวน 5 ซ้ํา มีตํารับการ

ทดลอง 4 ตํารับ คือ  

ตํารับที่ 1 ใสปุยวิธีเกษตรกร (ใสปุยหมัก อัตรา 10 กิโลกรัมตอตน)  

ตํารับที่ 2 ปุยเคมีอัตราแนะนําตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร( สูตร 15-15-15 อัตรา          

2 กิโลกรัมตอตน, 8-24-24 อัตรา 2 กิโลกรัมตอตน  และ13-13-21 อัตรา 2 กิโลกรัมตอตน)  

ตํารับที่ 3 ใสปุยอินทรียคุณภาพสูง สูตรฟอสฟอรัส(อัตรา 3 กิโลกรัมตอตน)  

ตํารับที่ 4 คร่ึงหนึ่งของปุยเคมีอัตราแนะนําของกรมวิชาการเกษตรรวมกับคร่ึงหนึ่งของปุยอินทรีย

คุณภาพสูง สูตรฟอสฟอรัส(อัตรา 1.5 กิโลกรัมตอตน) 
 

 

ขั้นตอนการทดลอง 
1.คัดเลือกพื้นที่จากแปลงเกษตรกรที่ไดมีการสํารวจและคัดเลือกแลว 

2.คัดเลือกตนลองกองที่ใหผลผลิตแลว ที่มตีนใกลเคียงกนัอาย ุ8-10 ป  จํานวน  40  ตน 

3.เก็บตัวอยางดินกอนและหลังทาํการทดลองเพื่อหาธาตอุาหารในดิน  

4.เก็บตัวอยางปุยอินทรียคุณภาพสูง  

4.ใสปุยตามตาํรับการทดลอง 

5. สังเกตและจดบันทกึขอมูลต้ังแตเร่ิมการทดลองจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตลองกองตาม

แผนการทดลอง 

6.ทําการดูแลรักษาตามปกติจนถึงการเกบ็ผลผลิต 
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การเก็บขอมลู 

ขอมูลดิน 

เก็บตัวอยางดินที่ระดับความลึก 0-15 เซนติเมตร กอนการทดลองและหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต 

นําไปวิเคราะหหาความเปนกรดเปนดางของดิน (pH) ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (OM) ปริมาณธาตุ

ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (Available P)และปริมาณธาตุโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได(Exchangeable K)    

ขอมูลปุยอินทรียคุณภาพสูง 

วิเคราะหธาตุอาหารของปุยอินทรียคุณภาพสูง สูตรฟอสฟอรัส 
 

 

ขอมูลพืช 

จํานวนชอดอก น้ําหนักผลผลิต 

ขอมูลดานผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ     

โดยบันทึกขอมูลคาใชจายในการดําเนินการและรายได ของแตละตํารับการทดลอง 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 วิเคราะหขอมูลของหอมแดงโดยใชวิธีทางสถิติ (ANOVA: Analysis of Variance) และหาคา

ความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี LSD เปรียบเทียบผลการวิเคราะหดินกอนปลูกและหลังเก็บเกี่ยว

ผลผลิต และวิเคราะหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
 

1. การเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการของดิน 
สมบัติทางเคมี ไดแก  คาความเปนกรดเปนดางของดนิ  ปริมาณอินทรียวัตถุในดนิ   

ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนและปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได จากผลการทดลองไมพบ    

การเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินทั้งทางเคมีระหวางกอนและหลังการทดลอง ดังตารางที่ 1 

 
 

ตารางที่ 1 ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดในดิน 
 

pH %OM  P(mg.kg-1 ) K(mg.kg-1)  

วิธีการทดลอง 
กอน หลัง กอน หลัง กอน หลัง กอน หลัง 

ตํารับที่ 1 4.69 4.84 1.72 1.68 2.7 2.8 24 26 

ตํารับที่ 2 4.69 4.91 1.72 1.80 2.7 2.9 24 28 

ตํารับที่ 3 4.69 4.87 1.72 1.84 2.7 3.1 24 30 

ตํารับที่ 4 4.69 4.95 1.72 1.86 2.7 3.0 24 29 
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ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะหปุยอินทรียคุณภาพสูง   

 
 
 

2. ผลผลิตของลองกอง 

 ผลผลิตของลองกอง พบวา ป 2553 ผลผลิตของลองกองมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ      

โดยตํารับที่ 4 คร่ึงหนึ่งของปุยเคมีอัตราแนะนํา รวมกับคร่ึงหนึ่งของปุยอินทรียคุณภาพสูง ผลผลิตสูงที่สุด

เทากับ 13.83 กิโลกรัมตอตน ตํารับที่ 1 วิธีแบบเกษตรกร ผลผลิตต่ําที่สุดเทากับ 7.40 กิโลกรัมตอตน  

 ผลผลิตของลองกอง พบวา ป 2554 ผลผลิตของลองกองไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ       

โดยตํารับที่ 4 คร่ึงหนึ่งของปุยเคมีอัตราแนะนํา รวมกับคร่ึงหนึ่งของปุยอินทรียคุณภาพสูง ผลผลิตสูงที่สุด

เทากับ 7.62 กิโลกรัมตอตน ตํารับที่ 1 วิธีแบบเกษตรกร ผลผลิตต่ําที่สุดเทากับ 4.21 กิโลกรัมตอตน  

ผลผลิตของลองกอง พบวา ป 2555 ผลผลิตของลองกองมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่ง  

โดยตํารับที่ 4 คร่ึงหนึ่งของปุยเคมีอัตราแนะนํา รวมกับครึ่งหนึ่งของปุยอินทรียคุณภาพสูง ผลผลิตสูงที่สุด

เทากับ74.33 กิโลกรัมตอตน ตํารับที่1วิธีแบบเกษตรกร ผลผลิตต่ําที่สุดเทากับ 43.47กิโลกรัมตอตน

(ตารางที่ 3) 

 

 

 

 

 

 
 

คาการวิเคราะหปุย ผลการวิเคราะห 

pH 8.43 

Moisture Content at 75 deg.c.20.hrs.(%) 15.97 

Total Nitrogen(%) 2.8072 

Total Phosphate(%) 3.3119 

Total Potash(%) 1.59 

C/N 4.6004 

EC (ds/m) 8.13 

Organic  carbon (%) 12.9145 

Organic  Matter (%) 22.2130 

Sodium(%) 0.25 
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ตารางที่  3  ผลผลิตของลองกอง ป 2553-2555 
 
 

 

  ตัวเลขที่ตามหลังดวยตัวอกัษรเหมือนกนัไมมีความแตกตางกนัทางสถิติ = ns 

*    =  มีความแตกตางกนัอยางมีนยัสําคญั คา p = 0.05 โดย LSD ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% = 4.4245 

* *  = มีความแตกตางกนัอยางมีนยัสําคญัยิ่ง คา p = 0.01โดย LSD ที่ระดับความเชื่อมั่น 99% = 15.542 
3. จํานวนชอของลองกอง   

     จํานวนชอของลองกอง พบวา ป 2553 จํานวนชอตอตนของลองกองไมมีความแตกตางอยางมี

นัยสําคัญ โดยตํารับที่ 4 คร่ึงหนึ่งของปุยเคมีอัตราแนะนํา รวมกับคร่ึงหนึ่งของปุยอินทรียคุณภาพสูง 

จํานวนชอสูงที่สุดเทากับ 47.07 ชอตอตน ตํารับที่ 2 ปุยเคมีตามอัตราแนะนํา จํานวนชอตํ่าที่สุดเทากับ 

27.80      ชอตอตน  

จํานวนชอของลองกอง พบวา ป 2554 จํานวนชอตอตนของลองกองไมมีความแตกตาง           

อยางมีนัยสําคัญ โดยตํารับที่ 4 คร่ึงหนึ่งของปุยเคมีอัตราแนะนํา รวมกับคร่ึงหนึ่งของปุยอินทรีย

คุณภาพสูง จํานวนชอสูงที่สุดเทากับ 28.87 ชอตอตน ตํารับที่ 1วิธีแบบเกษตรกร จํานวนชอตํ่าที่สุด

เทากับ 21.40 ชอตอตน 

จํานวนชอของลองกอง พบวา ป 2555 จํานวนชอตอตนของลองกองมีความแตกตาง                

อยางมีนัยสําคัญยิ่ง โดยตํารับที่ 3 ใสปุยอินทรียคุณภาพสูง จํานวนชอที่สุดเทากับ 289.87 ชอตอตน      

ซึ่งไมแตกตางกันทางสถิติ ตํารับที่ 4 คร่ึงหนึ่งของปุยเคมีอัตราแนะนํา รวมกับคร่ึงหนึ่งของปุยอินทรีย

คุณภาพสูง จํานวนชอเทากับ 285.80 ชอตอตน ตํารับที่ 1 วิธีแบบเกษตรกร จํานวนชอตํ่าที่สุดเทากับ 

161.00 ชอตอตน (ตารางที่ 4) 

 

 

 

 

 

ตํารับการทดลอง 
 

ผลผลิต ป 2553 

(กก.ตอตน) 

 

ผลผลิตป 2554 

(กก.ตอตน) 

 

ผลผลิตป 2555 

(กก.ตอตน) 

ตํารับที่ 1 7.40 b 4.21 43.47  b 
ตํารับที่ 2  9.51 ab 4.79 53.20 b 
ตํารับที่ 3            12.95 a 6.01 74.00 a 
ตํารับที่ 4            13.83 a 7.62 74.33 a 

F-test * ns ** 
%CV 29.40 13.13 13.13 
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ตารางที่  4   จํานวนชอตอตนของลองกอง ป 2553-2555 
 

  ตัวเลขที่ตามหลังดวยตัวอกัษรเหมือนกนัไมมีความแตกตางกนัทางสถิติ = ns 

* *  = มีความแตกตางกนัอยางมีนยัสําคญัยิ่ง คาp = 0.01โดยใชLSD ที่ระดับความเชื่อมั่น 99%= 57.016 
 

4. มูลคาผลผลิต ตนทุนผันแปร และผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร ของลองกอง 
      จากผลการวิเคราะหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของลองกอง ป 2553 พบวา ตํารับที่ 4 

คร่ึงหนึ่งของปุยเคมีอัตราแนะนํา รวมกับคร่ึงหนึ่งของปุยอินทรียคุณภาพสูง ทําใหมูลคาผลผลิต ตนทุน   

ผันแปร และผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปรสูงที่สุดเทากับ 346 192 และ154 บาทตอตน ตามลําดับ     

และตํารับที่ 1 วิธีแบบเกษตรกร ทําใหมูลคาผลผลิต ตนทุนผันแปร และผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร 

ตํ่าที่สุด เทากับ 185 77 และ 108 บาทตอตน ตามลําดับ (ตารางที่ 5) 

     จากผลการวิเคราะหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของลองกอง ป 2554 พบวา ตํารับที่ 4 คร่ึงหนึ่ง

ของปุยเคมีอัตราแนะนํา รวมกับคร่ึงหนึ่งของปุยอินทรียคุณภาพสูง ทําใหมูลคาผลผลิต ตนทุนผันแปร 

และผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปรสูงที่สุดเทากับ 183  185 และ 2 บาทตอตน ตามลําดับ และตํารับที่ 1 

วิธีแบบเกษตรกร ทําใหมูลคาผลผลิต ตนทุนผันแปร และผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร ตํ่าที่สุด เทากับ 

101 81 และ 20 บาทตอตน ตามลําดับ (ตารางที่ 5) 

    จากผลการวิเคราะหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของลองกอง ป 2555 พบวา ตํารับที่ 4 คร่ึงหนึ่ง

ของปุยเคมีอัตราแนะนํา รวมกับคร่ึงหนึ่งของปุยอินทรียคุณภาพสูง ทําใหมูลคาผลผลิต และตนทุนผันแปร

สูงที่สุดเทากับ 2,081 และ 497 บาทตอตน ตามลําดับ ตํารับที่ 3 ใสปุยอินทรียคุณภาพสูง ทําให

ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปรสูงที่สุดเทากับ 1,592 บาทตอตน และตํารับที่ 1 วิธีแบบเกษตรกร ทําให

มูลคาผลผลิต ตนทุนผันแปร และผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร ตํ่าที่สุด เทากับ 1,217 257 และ 960 

บาทตอตน ตามลําดับ (ตารางที่ 5) 

 

 

 
 
 

ตํารับการทดลอง จํานวนชอตอตน ป 2553 จํานวนชอตอตน ป 2554 จํานวนชอตอตน ป 2555 
ตํารับที่ 1 33.53 21.40 161.00 b 
ตํารับที่ 2 27.80 22.40 206.93 b 
ตํารับที่ 3 42.33 22.40 289.87 a 
ตํารับที่ 4 47.07 28.87 285.80 a 

F-test ns ns ** 
%CV 30.65 18.50 12.51 
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  ตารางที่ 5 มูลคาผลผลติ ตนทุนผันแปร และผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปร ป 2553 -2555 

 

ป 2553 ป 2554 ป 2555 

ตํารับ 

การ

ทดลอง 

มูลคา 

ผลผลิต 

(บาท

ตอตน) 

ตนทุน 

ผันแปร 

(บาท

ตอตน) 

ผลตอบ 

แทน 

เหนือ

ตนทุนผนั

แปร 

(บาทตอ

ตน) 

มูลคา 

ผลผลิต 

(บาท

ตอตน) 

ตนทุน 

ผันแปร 

 (บาทตอ

ตน) 

ผลตอบ 

แทน 

เหนือ

ตนทุนผนั

แปร 

(บาทตอ

ตน) 

มูลคา 

ผลผลิต 

(บาท

ตอตน) 

ตนทุน 

ผันแปร 

 (บาท

ตอตน) 

ผลตอบ 

แทน 

เหนือ

ตนทุนผนั

แปร 

(บาทตอ

ตน) 

ตํารับที่ 1 185 77 108 101 81 20 1,217 257 960 

ตํารับที่ 2 238 145 93 115 142 -27 1,490 363 1,127 

ตํารับที่ 3 324 173 151 144 167 -23 2,072 480 1,592 

ตํารับที่ 4 346 192 154 183 185 2 2,081 497 1,584 
 

สรุปผลการทดลอง 
 

1. การศึกษาผลของปุยอินทรียคุณภาพสูงรวมกับปุยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิต พบวา ผลผลิตของ 

ลองกองในตํารับที่ 4 คร่ึงหนึ่งของปุยเคมีอัตราแนะนํา รวมกับคร่ึงหนึ่งของปุยอินทรียคุณภาพสูงให

ผลผลิตสูงที่สุด สวนตํารับที่ 1 วิธีเกษตรกรใหผลผลิตต่ําที่สุด 

2. สวนการศึกษาจํานวนชอตอตนพบวา จํานวนชอตอตนของลองกอง พบวา ในตํารับที่ 4  

คร่ึงหนึง่ของปุยเคมีอัตราแนะนํา รวมกับคร่ึงหนึ่งของปุยอินทรียคุณภาพสูงใหจํานวนชอตอตนสูงทีสุ่ด 

สวนตํารับที่ 1 วิธีเกษตรกรใหจํานวนชอตอตนต่ําที่สุด 

3. ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของลองกองตํารับที่ 4 คร่ึงหนึ่งของปุยเคมีอัตราแนะนํา รวมกับ 

คร่ึงหนึ่งของปุยอินทรียคุณภาพสูง ทําใหผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปรรวม 3 ปสูงที่สุด  และตํารับที่ 1 

วิธีแบบเกษตรกร ทําใหผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปรรวม 3 ปตํ่าที่สุด 
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