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บทคัดย่ อ
การพัฒนาระบบการค�ำนวณสูตรปุ๋ ยบนระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์ เป็ นการด�ำเนินการโดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อที่จะท�ำให้ เกษตรกรสามารถผสมปุ๋ ยใช้ เองได้ โดยได้ ปยเคมี
ุ๋
ที่ตรงตามความต้ องการของพืชมากที่สดุ และเป็ นการ
ลดต้ นทุนในการใช้ ปยเคมี
ุ๋
ซึง่ ผลการด�ำเนินโครงการพบว่า เกษตรกรผู้ใช้ ระบบสามารถค�ำนวณปริ มาณของแม่ปยุ๋
สูตรต่างๆ ทีเ่ ลือกใช้ เพือ่ ท�ำปุ๋ ยผสม ตามสูตร และจ�ำนวนทีต่ ้ องการ โดยสามารถก�ำหนดสูตรปุ๋ ยผสมทีต่ ้ องการได้ อย่าง
อิสระและก�ำหนดจ�ำนวนน� ้ำหนักรวมของปุ๋ ยผสมที่ต้องการได้ ทังนี
้ ้ผู้ใช้ สามารถเลือกใช้ ปยส�
ุ๋ ำเร็จรูป สูตรต่างๆ มาเป็ น
แม่ปยุ๋ และค�ำนวณหาปริมาณทีใ่ ช้ ผสม ให้ ได้ ปยผสมตามสู
ุ๋
ตรและจ�ำนวนทีต่ ้ องการได้ จากนันคณะผู
้
้ พฒ
ั นาได้ ทำ� การ
ส�ำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ งานโปรแกรม จากผู้ใช้ จำ� นวน 107 คน ที่หลากหลายการศึกษา อาชีพ และลักษณะการ
ใช้ งานโทรศัพท์มือถือ พบว่าผู้ใช้ มีความพึงพอใจในการใช้ งานในช่วงระดับดี ถึงดีมาก โดยได้ คะแนนประเมินเฉลี่ยที่
4.5 จาก 5 ด้ วยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74
ค�ำส�ำคัญ: สูตรปุ๋ ย ปุ๋ ยเคมี แอนดรอยด์

Abstract
The objective of designing and developing the system of calculating fertilizer on Android operating
system is to enable farmers to have their calculator for mixing the fertilizer for their own use and meet the
needs of their own plants. Moreover, it could help to reduce the cost of chemical fertilizers. We found that
farmers can calculate the amount of fertilizer followed their own fertilizer formula. Farmers can freely formulated
with the total weight of the fertilizer. They can choose three ready-made composts as the main ingredients
and calculate the amount of each compost to provide the fertilizer with formula. After conducted a satisfaction
survey of 107 users from diverse educational and professional usage of mobile phones, we found that
users were satisfied this application in good to very good level by average score of 4.5 out of 5 with
a standard deviation of 0.74.
Keywords: Fertilizer Formula, Chemical Fertilizer, Android
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บทน�ำ
ประเทศไทยมีพื ้นที่ที่มีดนิ และน� ้ำอุดมสมบูรณ์
จึงเหมาะแก่การเพาะปลูก ทังการท�
้
ำนา ท�ำสวน และท�ำ
ไร่ ประกอบกับมีการจัดระบบชลประทานที่ดีโดยเฉพาะ
ในภาคตะวันตกและภาคเหนือซึง่ มีลกั ษณะภูมิประเทศ
เป็ นเทือกเขาสูงเป็ นแหล่งต้ นน� ้ำล�ำธารที่ส�ำคัญจึงเป็ น
แหล่งทีเ่ หมาะแก่การสร้ างเขือ่ นขนาดใหญ่เพือ่ กักเก็บน� ้ำ
ไว้ เพื่อการเกษตรและการบริ โภค ท�ำให้ มีการขยายพื ้นที่
การเกษตรออกไปอย่างกว้ างขวาง สามารถปลูกพื ช
หมุนเวียนได้ ตลอดทังปี
้ ซึง่ เกษตรกรไทยได้ ปลูกพืชหลาก
หลายชนิด เช่น อ้ อย ยางพารา มะนาว มังคุด ส้ มโอ ข้ าว
เป็ นต้ น โดยแต่ละพื ้นที่จะปลูกตามแต่ละชนิดแล้ วแต่
สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ ปั จจัยที่ส�ำคัญในการ
เจริ ญเติบโตของพืช ได้ แก่ ดิน น� ้ำ แสง และอากาศ ถ้ ามี
ปั จจัยที่เหมาะสม ผลผลิตของพืชก็จะสูงตามขึ ้นไปด้ วย
[10] เกษตรกรโดยทัว่ ไปปลูกพืชโดยใช้ ปยเคมี
ุ๋
ซึง่ ปลด
ปล่อยธาตุอาหารให้ แก่พืชได้ เร็ว พืชสามารถน�ำไปใช้ ได้
ทันที ท�ำให้ มีการเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็วและมีผลผลิต
ที่สงู ขึ ้น และมีปริ มาณการสัง่ ซื ้อปุ๋ ยจากต่างประเทศเพิ่ม
มากขึ ้นทุกปี
แต่ในปัจจุบนั เกษตรกรขาดความรู้ความเข้ าใจ
ในการใช้ ปยเคมี
ุ๋
ซึ่งต้ องน�ำเข้ าปุ๋ ยเคมีจากต่างประเทศ
จ�ำนวนมาก และบางธาตุอาหารเกินความจ�ำเป็ นของพืช
ท�ำให้ ธาตุอาหารตกค้ างอยู่ในดินเป็ นจ�ำนวนมาก เช่น
ธาตุฟอสฟอรัส (P) ซึง่ ไม่มีงานวิจยั ชิ ้นไหนระบุวา่ ธาตุ
ฟอสฟอรัสจ�ำเป็ นต่อพืชมาก เมื่อธาตุฟอสฟอรัสสูงเกิน
ไปจะท�ำให้ พืชขาดธาตุสงั กะสี ใบจะมีลกั ษณะเป็ นสี
เหลือง เส้ นใบสีเขียว ท�ำให้ ต้องเสียต้ นทุนในการซื ้อธาตุ
สังกะสีเพิ่ม ส่วนธาตุไนโตรเจน (N) ถ้ าพืชได้ รับปริ มาณ
มากจะท�ำให้ ใบมีจ�ำนวนมาก ต้ นอ่อนแอ โรคและแมลง
เข้ าท�ำลายง่าย ส่งผลให้ เสียต้ นทุนในการใช้ ยาฆ่าแมลง
เพิม่ ปุ๋ ยเคมีจะมีสดั ส่วนระหว่าง N:P:K แตกต่างกัน แล้ ว
แต่จะน�ำไปใช้ กบั พืชชนิดใด ตลอดจนการใช้ กบั ดินที่มี
ระดับธาตุอาหาร N P และ K ทีแ่ ตกต่างกัน กล่าวอีกอย่าง
หนึง่ ก็คอื ก่อนใช้ ปยได้
ุ๋ อย่างถูกต้ อง ก็จะต้ องรู้จกั ดิน และ
รู้จกั พืชทีป่ ลูกเสียก่อน ทังนี
้ ้เนื่องจากดินแต่ละแห่ง แต่ละ
ชนิด จะมีระดับธาตุอาหารปุ๋ ยในดินแตกต่างกัน ส่วนพืช
ที่ปลูกต่างชนิดกัน หรื อแม้ แต่ อายุพืชแตกต่างกันก็มี
ความต้ องการธาตุอาหาร N P K ในปริ มาณ และสัดส่วน
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เพื่อการเจริ ญเติบโต และสร้ างผลิตผลแตกต่างกันเป็ น
อย่างมากด้ วยเช่นกัน [5]
ดังนัน้ ก่อนเราจะใส่ปุ๋ยเคมี เราควรน� ำดินไป
ตรวจค่าดินและปรับปรุ งสภาพดินตามค�ำแนะน�ำของ
สถานที่ไปตรวจมา เพื่อที่จะหาค่าปริ มาณธาตุอาหารที่
อยู่ในดินหรื อธาตุอาหารที่ขาด จะได้ ใส่ปยเคมี
ุ๋
ให้ ตรง
ตามความต้ องการของพืชมากที่สดุ แต่การจะใส่ปยุ๋
เคมี ใ ห้ ไ ด้ ต รงตามความต้ อ งการของพื ช นัน้ ปุ๋ ยเคมี
ส�ำเร็จรูปจะไม่มสี ตู รทีต่ รงตามความต้ องการของพืชมาก
นัก และมีราคาที่แพงกว่า
จากเหตุผลดังกล่าว การผสมปุ๋ ยใช้ เองจะได้ ปยุ๋
เคมี ที่ ต รงตามความต้ อ งการของพื ช มากที่ สุด และ
เป็ นการลดต้ นทุนในการใช้ ปยเคมี
ุ๋
ซึง่ คณะผู้พฒ
ั นาระบบ
มุ่งหวังที่จะท�ำโปรแกรมค�ำนวณสูตรปุ๋ ยบนโทรศัพท์มือ
ถือระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์ เพือ่ ให้ เกษตรกรน�ำไปใช้
เป็ นการลดต้ นทุนการใช้ ปุ๋ยเคมี และได้ ปุ๋ยเคมีที่ตรง
ความต้ องการของพืชมากที่สดุ

ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้ อง
ในการวิจยั นี ้ มีหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนงาน
วิจยั ที่เกี่ยวข้ องดังต่อไปนี ้
ปุ๋ย ประเภทปุ๋ย และการผสมสูตรปุ๋ยเคมี
ปุ๋ ย [11][13] นันช่
้ วยให้ สารอาหารกับพืช หรื อ
ช่วยปรับปรุงดิน โดยเมือ่ ใส่ลงไปในดินจะเพิม่ ธาตุอาหาร
ที่จ�ำเป็ นส�ำหรับพืช เพื่อให้ เหมาะสมกับการเพาะปลูก
พืชต้ องการธาตุ ไฮโดรเจน คาร์ บอน พืชได้ รับจากน� ้ำและ
อากาศ ส่วนไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม พืช
ต้ องการในปริ มาณมากเมื่อเทียบกับธาตุอื่นๆ ซึง่ ถูกจัด
เป็ นธาตุอาหารหลักหรื อธาตุปยุ๋ และในดินมักมีไม่เพียง
พอต่อการเพาะปลูก จึงมีความจ�ำเป็ นต้ องเพิ่มเติมธาตุ
เหล่านี ้โดยการให้ ปยุ๋ โดยปุ๋ ยแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท
ใหญ่ๆ ได้ แก่
ประเภทที่ 1 ปุ๋ ยเคมี คือ ปุ๋ ยทีไ่ ด้ มาจากการผลิต
หรื อสังเคราะห์ทางอุตสาหกรรมจากแร่ ธาตุต่างๆ ที่ได้
ตามธรรมชาติ หรื อเป็ นผลพลอยได้ จากโรงงานอุตสาหร
รมบางชนิด เป็ นอนินทรี ย์สาร อาจเป็ นปุ๋ ยเชิงเดี่ยว ปุ๋ ย
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เชิงผสม และปุ๋ ยเชิงประกอบ ตัวอย่างปุ๋ ยเคมีเช่น ยูเรี ย
ปุ๋ ยเม็ด 16-20-0 แต่ไม่รวมถึงสารทีใ่ ช้ สำ� หรับปรับปรุงดิน
เช่ น ซี โ อไลต์ ภู ไ มท์ และสารต่ า งๆ ที่ มี คุ ณ สมบัติ
โครงสร้ างทางฟิ สกิ ส์ของดินให้ ดขี ึ ้น ปุ๋ ยเคมีแบ่งได้ เป็ น 2
ประเภท คือ
ปุ๋ ยเดี่ยวหรื อแม่ปยุ๋ คือ ปุ๋ ยที่มีธาตุอาหารหลัก
พืช คือ N P K เป็ นส่วนประกอบอยูด่ ้ วยหนึง่ หรื อสองธาตุ
แล้ วแต่ละชนิดของสารประกอบที่เป็ นแม่ปุ๋ยนัน้ ของ
ปริ มาณธาตุอาหารคงที่
ปุ๋ ยผสม คือ ปุ๋ ยที่ได้ จากการเอาแม่ปยหลายๆ
ุ๋
ชนิด มารวมกันเพือ่ ให้ ได้ ปริมาณธาตุอาหารหลักของปุ๋ ย
ตามต้ องการเพือ่ ให้ เหมาะตามสภาพดินในแต่ละพื ้นที่ ที่
ตรงตามความต้ องการของพืชสามารถผสมเข้ าด้ วยกัน
ซึง่ ปั จจุบนั มีการปั น้ เป็ นเม็ด เพื่อสะดวกแก่การน�ำไปใช้
ประเภทที่ 2 ปุ๋ ยอินทรี ย์ คือ ปุ๋ ยที่ได้ มาจาก
สารประกอบทางธรรมชาติ เช่นสิ่งมีชีวิตและสัตว์ที่เน่า
เปื่ อยผุผงั ส่วนใหญ่เกิดจากการย่อยสลายจากจุลนิ ทรี ย์
ก่อน เป็ นกระบวนการผลิตสารอาหารจากธรรมชาติ ปุ๋ ย
อินทรีย์มปี ริมาณธาตุอาหารอยูน่ ้ อยมากเมือ่ เทียบกับปุ๋ ย
เคมี ซึง่ ส่วนใหญ่มกั จะน�ำไปใช้ ประโยชน์ในการปรับปรุง
คุณภาพดิน แบ่งชนิดของปุ๋ ยอินทรี ย์ได้ 3 ประเภท คือ
ปุ๋ ยหมัก คือ ปุ๋ ยอินทรีย์ชนิดหนึง่ ซึง่ เกิดจากเศษ
พืชต่างๆ เช่น หญ้ าและใบไม้ ต้ นถั่ว ต้ นข้ าวโพด ซัง
ข้ าวโพด เปลือกถัว่ ต่างๆ ใบจามจุรี ฟางข้ าว ผักตบชวา
เมื่อน�ำมากองหมักซ้ อนกันบนพื ้นดินหรื ออยูใ่ นหลุม โดย
ผ่านกระบวนการย่อยสลายเน่าเปื่ อยเสียก่อน
ปุ๋ ยคอก คือ ปุ๋ ยที่ได้ จากสิง่ ที่สตั ว์เลี ้ยง เช่น โค
กระบือ สุกร เป็ ด ไก่ ฯลฯ อาจจะใช้ ในรูปแบบสด แห้ ง
หรื อน�ำไปหมักให้ เกิดการย่อยสลายก่อนน�ำไปใช้ ปุ๋ ย
คอกเป็ น ปุ๋ ยที่ มี ป ระโยชน์ ใ นการปรั บ ปรุ ง สภาพทาง
กายภาพของดิน ช่วยลดอัตราการพังทลายของดิน เพิ่ม
ธาตุอาหารให้ แก่ดนิ
ปุ๋ ยพืชสด คือ ปุ๋ ยที่ได้ จากการปลูกพืชบ�ำรุงดิน
ได้ แก่ พืชตระกูลถัว่ ถ้ าใช้ ท�ำปุ๋ ยพืชสดควรมีอายุสนั ้ มี
รากลึก ทนแล้ ง ทนโรคและแมลง เมื่อพืชเจริ ญเติบโตถึง
ระยะหนึง่ เราก็ไถกลบในขณะทีพ่ ชื ยังเขียวและสดอยู่ ซึง่
มักจะไถกลบในช่วงที่พืชก�ำลังออกดอก เพราะเป็ นช่วงที่
เหมาะสมแก่การให้ ธาตุอาหารแก่พืชมากที่สดุ
ประเภทที่ 3 ปุ๋ ยชีวภาพ คือ การน�ำจุลนิ ทรี ย์ที่
มี ชี วิ ต อยู่แ ละมี คุณ สมบัติ พิ เ ศษสามารถสัง เคราะห์
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สารประกอบธาตุอาหารพืชได้ เอง มาใช้ เพื่อเพิ่มปริ มาณ
ธาตุอาหาร หรื อเพิ่มความเป็ นประโยชน์ของธาตุอาหาร
ในดิน ปุ๋ ยชีวภาพอาจมีบทบาทในการปรับปรุงบ�ำรุงดิน
ทางชีวภาพ ทางกายภาพ และทางชีวเคมี และปุ๋ ยชีวภาพ
ยังหมายความรวมถึงหัวเชื ้อจุลนิ ทรี ย์
ประเภทที่ 4 ปุ๋ ยอินทรี ย์ชีวภาพ คือ การน�ำข้ อดี
ของปุ๋ ย 2 ชนิ ด มาผสมกัน โดยน� ำปุ๋ ยอินทรี ย์ที่ผ่าน
กระบวนการ ควบคุมคุณภาพการผลิตที่ใช้ สงู ถึงระดับที่
สามารถฆ่าเชื ้อจุลินทรี ย์ ทังที
้ ่เป็ นโรคพืช โรคสัตว์ และ
โรคมนุษย์ รวมทังจุ
้ ลนิ ทรี ย์ทวั่ ๆไปด้ วย เช่น คีเลต ธาตุ
อาหารเสริม สารบ�ำรุงดินมาผ่านการฆ่าเชื ้อและเพาะเชื ้อ
จุลินทรี ท่ีเหมาะสม น�ำมาผสมกับปุ๋ ยอินทรี ย์และหมัก
เพาะเชื อ้ จุลิ น ทรี ย์ ที่ ผ สมลงไปจนถึ ง ระยะเวลาที่ พ อ
เหมาะจึงสามารถน�ำไปใช้ งานได้ เป็ นปุ๋ ยที่เหมาะแก่การ
ท�ำเกษตรอินทรี ย์ ทัง้ ยังช่วยผลิตสารฮอร์ โมนพืชเพื่อ
กระตุ้นการเจริ ญเติบโตของรากพืชและกระตุ้นให้ พืช
สร้ างภูมิคมุ ิกนั โรคได้ อีกด้ วย
ปุ๋ ยที่ เ กษตรกรนิ ย มใช้ คื อ ปุ๋ ยเคมี เนื่ อ งจาก
สามารถจั ด หาได้ ด้ วยความสะดวกรวดเร็ ว และมี
ประสิทธิ ภาพดี แต่ทงั ้ นีจ้ ะต้ องพิจารณาสูตรปุ๋ ยเคมีที่
เหมาะสมกับพื ้นที่การเกษตรของเกษตรแต่ละรายด้ วย
ซึง่ สูตรปุ๋ ยเคมีนี หมายถึ
้
ง การบอกการรับประกันปริมาณ
ธาตุปยขั
ุ๋ นต�
้ ำ่ ที่สดุ ที่มีอยูใ่ นปุ๋ ยชนิดนันๆ
้ โดยจะบอกเป็ น
เปอร์ เซ็นต์ โดยน� ำ้ หนักของปริ มาณไนโตรเจนทัง้ หมด
(Total Nitrogen) ส่วนฟอสฟอรัสจะบอกเป็ นเปอร์ เซ็นต์
ฟอสเฟตที่ เ ป็ นประโยชน์ (Available P 2O 5) และ
โพแทสเซียมจะบอกเป็ นเปอร์ เซ็นต์โพแทสทีล่ ะลายน� ้ำได้
(Water Soluble K2O) เช่น ปุ๋ ยสูตร 10-20-30 จ�ำนวน 2
กระสอบ (100 กก. ) เป็ นปุ๋ ยผสมที่มีปริ มาณ N ทังหมด
้
10 กก. ฟอสเฟตที่เป็ นประโยชน์ 20 กก. และโพแทส ที่
ละลายน� ้ำได้ 30 กก. ถ้ าปุ๋ ย 1 กระสอบ (50 กก. ) จะมี
ปริ มาณ N ทังหมด
้
5 กก. ฟอสเฟตที่เป็ นประโยชน์ 10
กก. และโพแทส ที่ละลายน� ้ำได้ 15 กก. รวมทังสิ
้ ้นมีเนื ้อ
ธาตุ 60% อีก 40% เป็ นสารตัวเติมที่ต้องใส่เพื่อให้ ได้ น� ้ำ
หนักปุ๋ ยครบ 100 กก. ตามข้ อก�ำหนดในพระราชบัญญัติ
ปุ๋ ย พ.ศ. 2518 ซึง่ การเรี ยงล�ำดับของธาตุอาหารในปุ๋ ย
จะต้ องเรี ยง N-P-K สลับที่ไม่ได้ ดังการผสมสูตรปุ๋ ยจาก
แม่ปยสามชนิ
ุ๋
ดจากคู่มือการผสมปุ๋ ยใช้ เอง [8] โดยแม่
ปุ๋ ย [7] หมายถึง ปุ๋ ยเคมีที่ผลิตขึ ้นมาโดยมีปริ มาณธาตุ
อาหารในสูตรเข้ มข้ นมาก การผลิตเป็ นการท�ำปฏิกิริยา
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เคมี แม่ปยไม่
ุ๋ มีสารตัวเติม โดยแม่ปยอาจมี
ุ๋
ธาตุปยธาตุ
ุ๋
ใดธาตุหนึง่ หรื อมากกว่าเป็ นองค์ประกอบ เช่น
แม่ปยที
ุ๋ ่ให้ ธาตุอาหารไนโตรเจน
แอมโมเนียมซัลเฟต หรื อ 21- 0 - 0 เป็ นปุ๋ ยที่มี
ไนโตรเจน 21%
ยูเรี ย หรื อ 46 - 0 - 0 มีไนโตรเจน 46%
แอมโมเนี ย มคลอไรด์ ห รื อ 26 - 0 - 0 มี
ไนโตรเจน 26%
แม่ปยที
ุ๋ ่ให้ ธาตุอาหารฟอสฟอรัส
ซูเ ปอร์ ฟ อสเฟต หรื อ 0-20-0 มี ฟ อสฟอรั ส
(P2O5) 20
ทริ ป เปิ ล้ ซู เ ปอร์ ฟ อสเฟต หรื อ 0-46-0 มี
ฟอสฟอรัส (P2O5) 46%
ไดแอมโมเนี ย มฟอสเฟต หรื อ 18-46-0 มี
ไนโตรเจน (N) 18% ฟอสฟอรัส (P2O5) 46%
โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต หรื อ 11-52-0 มี
ไนโตรเจน (N) 11% ฟอสฟอรัส (P2O5)
52%
แม่ปยที
ุ๋ ่ให้ ธาตุอาหารโพแทสเซียม
โพแทสเซี ย มคลอไรด์ หรื อ 0-0-60 มี
โพแทสเซียม (K2O) 60%
โพแทสเซียมซัลเฟต หรือ 0-0-50 มีโพแทสเซียม
(K2O) 50%
โพแทสเซียมไนเตรท หรือ 13-0-46 มีไนโตรเจน
(N) 13% โพแทสเซียม (K2O) 46%
หลักการใช้ ป๋ ุยเคมี
การใช้ ปุ๋ยเคมี [14] เมื่อใส่ลงไปในดิน จะมี
โอกาสสูญ เสี ย ไปมากกว่ า ครึ่ ง หนึ่ ง แต่ ส� ำ หรั บ ธาตุ
ไนโตรเจน และโพแทสเซียม ส่วนฟอสฟอรั สนัน้ พื ช
สามารถดึงดูดไปใช้ ประโยชน์ได้ เพียงไม่เกินร้ อยละ 10
ของปริ มาณที่ใส่ลงไปในดิน ฟอสฟอรัสที่เหลือทังหมด
้
จะท�ำปฏิกิริยากับดิน กลายเป็ นสารประกอบทีล่ ะลายน� ้ำ
ยาก พืชดึงดูดไปใช้ ไม่ได้ ดังนันการใส่
้
ปยลงไปในดิ
ุ๋
น เพือ่
ให้ พืชสามารถดึงดูดไปใช้ ได้ มากที่สดุ และสูญ เสียน้ อย
ที่สดุ จึงมีความส�ำคัญเป็ นอย่างยิง่ ปุ๋ ย ชนิดเดียวกัน สูตร
เดี ย วกัน ใส่ล งไปในดิ น โดยวิ ธี แตกต่า งกัน พื ช จะใช้
ประโยชน์จากปุ๋ ยได้ ไม่เท่ากัน เช่น ปุ๋ ยที่ใส่แบบหว่านจะ
ให้ ผลแตกต่างจากปุ๋ ยที่ ใส่โรยแบบเป็ นแถวหรื อเป็ นจุด
ใกล้ ต้นพืช ฉะนัน้ การใช้ ปยเคมี
ุ๋
ให้ มีประสิทธิภาพจึงควร
มีหลักเกณฑ์ ในการใส่ปยที
ุ๋ ่ควรจะยึดถือเป็ นแนวทาง
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ดังนี ้คือ ชนิดของปุ๋ ยที่ใช้ ถกู ต้ อง การใช้ ปยในปริ
ุ๋
มาณที่
เหมาะสม การใส่ปยให้
ุ๋ พืชขณะที่พืชต้ องการ และการ
ใส่ปยให้
ุ๋ พืชตรงจุดที่พืชสามารถดึงดูดไปใช้ ประโยชน์ได้
ง่ายและเร็ วที่สดุ
ชนิดของปุ๋ยที่ใช้ ถูกต้ อง
การใช้ ปยที
ุ๋ ่ถกู ต้ อง [12] นัน้ หมายถึง สูตร เรโช
และรูปของธาตุอาหารในปุ๋ ย ปุ๋ ยเคมีจะมีทงสามอย่
ั้
างนี ้
แตกต่างกันออกไปอย่างกว้ างขวาง สูตรปุ๋ ย หรื อบางที
เรี ยกว่า “เกรดปุ๋ ย” หมายถึง ตัวเลขเขียนบอกปริ มาณ
ธาตุ อ าหาร ที่ มี อ ยู่ ใ นปุ๋ ยเคมี โดยบอกเป็ น ค่ า ของ
เปอร์ เซ็นต์ โดยน� ้ำหนักของปริมาณไนโตรเจนทังหมด
้
(N)
ปริ มาณฟอสฟอรัสที่เป็ นประโยชน์ (P2O5) และปริ มาณ
โพแทสเซียมที่ละลายน� ้ำได้ (K2O) สูตรปุ๋ ยจะเขียนไว้ ที่
ภาชนะบรรจุปยุ๋ เห็นได้ อย่างชัดเจน เช่น 20-10-5 ตัวเลข
แรกจะบอกปริ มาณไนโตรเจนว่ามี อยูห่ นัก 20 กิโลกรัม
เลขที่สองบอกปริ มาณ ฟอสฟอรัสที่เป็ นประโยชน์มีอยู่
10 กิโลกรัม เลขตัวที่สามบอกปริ มาณโพแทสเซียมที่
ละลายน� ้ำได้ มีอยู่ 5 กิโลกรัม รวมเป็ นธาตุอาหารทังหมด
้
35 กิโลกรัม ในปุ๋ ยหนัก 100 กิโลกรัม และเป็ นที่ ทราบ
กันเป็ นสากลว่าเลขตัวแรก คือ ไนโตรเจน ตัวกลาง คือ
ฟอสฟอรัส ตัวสุดท้ าย คือ โพแทสเซียม จะไม่มีการสลับ
ที่กนั จึงไม่จ�ำเป็ นต้ องเขียนตัวหนังสือก�ำกับไว้
ส�ำหรับ “เรโช” ของปุ๋ ยนัน้ เป็ นสัดส่วนเปรี ยบ
เทียบกันระหว่างธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียม ในสูตรปุ๋ ย เรโชปุ๋ ยจะบอกเป็ นตัวเลขลงตัว
น้ อ ยๆ ระหว่า งไนโตรเจน ฟอสฟอรั ส (P 2O 5 ) และ
โพแทสเซียม (K2O) ของสูตรปุ๋ ยนันๆ
้ เช่น
16-16-8 เท่ากับเรโช 2:2:1 ได้ จากการหารตลอดด้ วย 8
20-10-5 เท่ากับเรโช 4:2:1 ได้ จากการหาร ตลอดด้ วย 5
นัน่ คือ ปุ๋ ยสูตรต่างๆ ที่มีเรโชเดียวกัน จะแตก
ต่างกัน ที่ปริ มาณธาตุอาหารรวม ที่มีอยูใ่ นปุ๋ ย เช่น สูตร
10-10-10 มีธาตุอาหารรวม N P K หนัก 30 กิโลกรัม ใน
ปุ๋ ยหนัก 100 กิโลกรัม ส่วนปุ๋ ย 20-20-20 มีธาตุอาหาร
รวมหนัก 60 กิ โลกรั ม ในปุ๋ ยหนัก 100 กิ โลกรั ม ซึ่ง
มากกว่าปุ๋ ยสูตรแรกเท่าตัว ปุ๋ ยที่มีเรโชเดียวกัน จะบอก
ให้ ทราบว่า เป็ นปุ๋ ยชนิดเดียวกัน สามารถใช้ แทนกันได้
ดัง นันถ้
้ าใช้ ปยุ๋ 10-10-10 อยู่โดยใช้ อตั รา 50 กก./ ไร่
สามารถเปลี่ยนมาใช้ ปยุ๋ 20-20-20 แทนได้ แต่เนื่องจาก
ปุ๋ ยนี ้มีธาตุอาหารรวมมากกว่า ก็จะ ต้ องลดอัตราที่ใช้ ให้
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น้ อยลง คือใช้ เพียง 25 กก./ ไร่ เท่านัน้ ก็จะได้ ธาตุอาหาร
ที่เท่ากัน
ปุ๋ ยเคมีจะมีสดั ส่วนระหว่าง N:P:K แตกต่างกัน
แล้ วแต่จะน�ำไปใช้ กบั ชนิดของพืช และกับที่ดนิ ที่มีระดับ
ธาตุอาหาร N P และ K แตกต่างกันอย่างไร กล่าวอีก
อย่างหนึง่ ก็คือ ก่อนใช้ ปยได้
ุ๋ อย่างถูกต้ อง ก็จะต้ องรู้จกั
ดิน และรู้ จกั พืชที่ปลูกเสียก่อน ทังนี
้ ้เนื่องจากดินแต่ละ
แห่ง และแต่ละชนิด จะมีระดับธาตุอาหารปุ๋ ยในดินแตก
ต่างกัน ส่วนพืชทีป่ ลูกต่างชนิดกัน หรือแม้ แต่อายุพชื แตก
ต่างกัน ก็มีความต้ องการธาตุอาหาร N P K ในปริ มาณ
และสัดส่วน เพื่อการเจริ ญเติบโต และสร้ างผลิตผลแตก
ต่างกันเป็ นอย่างมากด้ วยเช่นกัน
ปุ๋ ยทีม่ เี รโชของ N สูงเมือ่ เปรียบเทียบกับ P และ
K มักจะใช้ เป็ นปุ๋ ยเร่งต้ น เร่งใบ เหมาะส�ำหรับพืชผักกิน
ใบ หรื อเร่งการเจริ ญเติบโตทางด้ านต้ น และเร่งให้ พืชโต
เร็ วในระยะแรกของการเจริ ญเติบโต ในกรณีที่ดนิ ขาด N
อย่างรุนแรง ส่วน P และ K มีอยูใ่ นดินระดับปานกลาง
หรื อค่อนข้ างสูง การใช้ ปยเคมี
ุ๋
ที่เรโชของ N สูงๆ ก็จะ
เป็ น การช่ ว ยปรั บ ระดับ ความเป็ น ประโยชน์ ข องธาตุ
อาหาร N P K ในดินให้ เหมาะสมแก่พืชที่ปลูกได้ ดีขึ ้น
หรื อในกรณีของดินนาทางภาคอีสาน และภาคใต้ ของ
ประเทศไทย ระดับความเป็ นประโยชน์ของ K ในดินค่อน
ข้ างต�่ำ เมื่อเปรี ยบเทียบกับดินนาทางภาคกลาง ดังนัน้
ปุ๋ ยนาทีแ่ นะน�ำให้ ใช้ ในทางภาคอีสาน และภาคใต้ จงึ ควร
มี K รวมอยูด่ ้ วย แต่เป็ นสัดส่วนที่ต�่ำกว่า N และ P เช่น
เรโช 2:2:1 เช่นสูตร 16-16- 8 หรื อ 2:2:1 เช่นสูตร 18-126 แทนที่จะเป็ น 16- 20-0 หรื อ 20-20-0 เช่น ปุ๋ ยนาใน
ภาคกลาง ดังนี ้เป็ นต้ น
การใช้ ป๋ ุยในปริมาณที่เหมาะสม
ปริมาณปุ๋ ยทีเ่ หมาะสมนี หมายถึ
้
ง จ�ำนวน หรือ
เรโชปุ๋ ย ที่ใช้ ตอ่ ไร่ หรื อต่อต้ น ที่พืชจะได้ รับ ซึง่ ความพอ
เหมาะนี ้มีอยู่ 2 ลักษณะคือ พอเหมาะในแง่ของปริ มาณ
ที่พืชควรจะได้ รับเพื่อให้ ได้ ผลิตผลสูงสุด ถ้ าน้ อยกว่านัน้
ก็จะท�ำให้ พืชไม่เจริ ญเติบโต และให้ ผลิตผลไม่มากเท่าที่
ควร หรื อถ้ าให้ มากเกินกว่านันก็
้ อาจเป็ นพิษแก่พืชหรื อ
จะไม่ทำ� ให้ พชื เติบโต แต่ทำ� ให้ เสียเงินโดยเปล่าประโยชน์
ไป ส่วนความพอเหมาะอีกประการหนึง่ ก็คือ พอเหมาะ
ในแง่ของหลักเศรษฐกิจ กล่าวคือ ปริมาณของปุ๋ ยที่ใช้ จะ
ต้ องพิจารณาร่วมกับราคาของปุ๋ ย และราคาของผลิตผล
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ทีจ่ ะขายได้ ซึง่ การใช้ ปยที
ุ๋ พ่ อเหมาะในแง่นี ้เป็ นการใส่ปยุ๋
จ�ำนวนหนึง่ (ต่อไร่ หรื อต่อต้ น) ซึง่ จะมีผลท�ำให้ ผลิตผล
สูงขึ ้นที่ระดับหนึง่ (ไม่จ�ำเป็ นต้ องเป็ นผลิตผลสูงสุด) อัน
จะท�ำให้ ได้ ก�ำไรต่อเงินลงทุนในการซื ้อปุ๋ ยมาใช้ มากทีส่ ดุ
การพิจารณาความพอเหมาะพอดีของจ�ำนวน
ปุ๋ ย หรื ออัตราปุ๋ ยที่จะใช้ จะต้ องอาศัยหลักเกณฑ์ และวิธี
การต่างๆหลายประการมาประกอบการพิจารณา อาทิ
ชนิดของพืช ระดับความชื ้น และความอุดมสมบูรณ์เดิม
ของดิน วิธีการปลูก การดูแล และการบ�ำรุ งรักษาของ
กสิกร ตลอดจนราคาของปุ๋ ยและของพืชที่ปลูกประกอบ
ด้ วย
2.2.3 การใส่ปยให้
ุ๋ พืชขณะที่พืชต้ องการและ
ตรงจุดที่พืชสามารถดึงดูดไปใช้ ประโยชน์ได้ งา่ ยและเร็ ว
ที่สดุ
พื ช ที่ ป ลูก ในดิ น ที่ ไ ม่ อุด มสมบูร ณ์ ด้ ว ยธาตุ
อาหารมักจะแคระแกร็น และให้ ผลิตผลต�ำ่ การใส่ปยุ๋ จะ
ช่วยยกระดับธาตุอาหาร ที่ขาดแคลนให้ มีปริ มาณเพียง
พอกับความต้ องการของพืช อย่างไรก็ตาม ปุ๋ ยที่ใส่ลงไป
ในดินเดียวกันกับพืชชนิดเดียวกันอาจจะให้ ผลแตกต่าง
กันได้ เป็ นอย่างมาก ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั จังหวะเวลาของการ
ให้ ปยแก่
ุ๋ พืชนัน้ ตรงกับระยะเวลาที่พืชมีความ ต้ องการ
ธาตุอ าหารนัน้ ๆ มากที่ สุด หรื อ ไม่ ช่ ว งจัง หวะความ
ต้ องการธาตุอาหารมากที่สดุ ของพืช แต่ละชนิดจะแตก
ต่างกันออกไป พืชที่มีอายุสนั ้
ธาตุไนโตรเจนในปุ๋ ย จะเคลือ่ นทีไ่ ด้ รวดเร็วมาก
เพราะละลายน� ้ำได้ งา่ ย ไนโตรเจนในรูปไนเทรต จะถูกน� ้ำ
พัดพาออกไปจากชันของดิ
้
นได้ อย่างรวดเร็ ว ถ้ ารากพืช
ดึ ง ดูด เอาไว้ ไ ม่ ทัน ก็ จ ะสูญ เสี ย ไปหมด และไม่ เ กิ ด
ประโยชน์ตอ่ พืชแต่อย่างใด ปกติแล้ วปุ๋ ยไนโตรเจนในดิน
จะสูญ เสี ย ไป โดยการชะล้ า งประมาณครึ่ ง หนึ่ง ของ
จ�ำนวนที่ใส่ลงไป ไนโตรเจนในรูปของแอมโมเนีย ถึงแม้
จะดูดยึดอยูท่ ผี่ วิ ของอนุภาคดินเหนียวได้ และถูก ชะล้ าง
ได้ ยากก็จริ ง เมื่อดินมีการถ่ายเทอากาศดี จะถูกแปรรูป
โดยจุลินทรี ย์ในดินจะท�ำปฏิกิริยา เพิ่มออกซิเจน (oxidized) ให้ กลายเป็ นไนเทรต (NO3- N) ได้ ง่ายและเร็ ว
มาก
ฟอสฟอรัสในปุ๋ ย ถึงแม้ จะละลายน� ้ำได้ งา่ ย แต่
เมือ่ อยูใ่ นดิน จะท�ำปฏิกิริยาอย่างรวดเร็วกับแร่ธาตุตา่ งๆ
ในดิน กลายเป็ นสารประกอบที่ละลายน� ้ำยาก ความเป็ น
ประโยชน์ตอ่ พืชลดลง และไม่เคลื่อนย้ ายไปไหน ดังนัน้
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เมื่อใส่ปยฟอสเฟตตรงจุ
ุ๋
ดไหน ฟอสเฟตที่ละลายน�ำ้ ได้
ง่าย ก็มกั จะอยูต่ รงจุดนัน้ ถ้ าจะเคลื่อนย้ ายจากจุดเดิม
ก็เป็ นระยะใกล้ ๆ ในรัศมี 1-5 ซม. เท่านัน้ ดังนันการใส่
้
ปุ๋ ยฟอสเฟตให้ กบั พืช จึงต้ องให้ อยูใ่ กล้ กบั รากมากที่สดุ
เพื่อที่รากจะไม่เป็ นอันตรายจากปุ๋ ยนัน้ การใส่บนผิวดิน
จะเป็ นประโยชน์ตอ่ พืชน้ อยกว่าใส่ใต้ ผิวดินในบริ เวณที่
รากจะแพร่กระจายไปได้ ถงึ ซึง่ ผิดกับปุ๋ ยไนโตรเจน ที่ใส่
บนผิวดินก็สามารถซึมลงมายังบริ เวณรากที่อยูใ่ ต้ ผิวดิน
ได้ ง่าย ดังนัน้ การใส่ปยไนโตรเจนใต้
ุ๋
ผิวดินจึงไม่มีข้อดี
ไปกว่า ใส่บนผิวดิน
ปุ๋ ยโพแทสเซี ย มจะเคลื่ อ นย้ า ยได้ ง่ า ยกว่ า
ฟอสเฟต แต่จะช้ ากว่าไนโตรเจน โพแทสเซียมในปุ๋ ย
ละลายน� ้ำได้ งา่ ยพอๆ กับไนโตรเจนก็จริง แต่เนื่องจากมี
ประจุบวก ซึง่ ดูดยึดอยูท่ ผี่ วิ ของอนุภาคดินเหนียวได้ จึงถูก
ชะล้ างได้ ยาก แต่กย็ งั เป็ นประโยชน์ได้ งา่ ยแก่พชื อยู่ ดังนัน้
การใส่ปยโพแทสเซี
ุ๋
ยม จึงสามารถใส่บนผิวดิน หรือใต้ ผวิ
ดินก็ได้ แต่การเคลือ่ นย้ ายจะช้ ากว่าไนโตรเจน และในเวลา
เดียวกันการสูญเสียโดยการชะล้ างก็ จะน้ อยกว่าด้ วย
การแก้ สมการเชิงเส้ นแบบหลายตัวแปร
ความรู้ ในเรื่ อ งระบบสมการเชิ ง เส้ น [15]
สามารถน�ำไปแก้ ปัญหาโจทย์ทางคณิตศาสตร์ ได้ หลาย
เรื่ อ ง ซึ่ ง ในงานวิ จัย นี ไ้ ด้ น� ำ มาใช้ ใ นการค� ำ นวณหา
ปริ มาณปุ๋ ยที่พอเหมาะในแง่หลักเศรษฐกิจ เพื่อให้ ได้
ก� ำ ไรต่อ เงิ น ที่ ล งทุน ซื อ้ ปุ๋ ยมาใช้ ม ากที่ สุด โดยระบบ
สมการลักษณะนี ้จะประกอบไปด้ วยสมการอย่างน้ อย
สองสมการ ตัวอย่างเช่น ให้ a,b,c,d,e,f เป็ นจ�ำนวนจริ ง
ใดๆ โดย a,b และ c,d ไม่เท่ากับศูนย์พร้ อมกัน จะได้
สมการ aX+bY=e และ cX+dY=f โดย X และ Y เป็ น
ตัวแปร ซึง่ จะเรี ยกสมการทังสองนี
้
้ว่า สมการเชิงเส้ นสอง
ตัวแปร โดยค�ำตอบของสมการเชิงเส้ นนี ้คือ ค่า X และ
ค่า Y ทีไ่ ปแทนในทังสองสมการแล้
้
วเป็ นจริง ระบบสมการ
เชิงเส้ นสองตัวแปรอาจมีค�ำตอบเดียวหรื อหลายค�ำตอบ
หรื ออาจไม่มีค�ำตอบเลยก็ได้ ส่วนสมการเชิงเส้ นหลาย
ตัวแปร จะหมายถึงระบบสมการเชิงเส้ น n ตัวแปร โดยที่
n เป็ นจ�ำนวนเต็มบวกที่มากกว่า 1 ซึง่ มีนิยามดังนี ้
ให้ a 1,a 2,...,a n,b เป็ นจ� ำ นวนจริ ง ใดๆ ที่
a 1 ,a 2 ,...,a n ไม่ เ ป็ นศู น ย์ พ ร้ อมกั น จะเรี ย กสมการ
a1X1+a2X2,...,anXn =b ว่าสมการเชิงเส้ น n ตัวแปร โดยที่
X1,X2,...Xn เป็ นตัวแปร
ระบบสมการเชิงเส้ นทีม่ ี X1,X2,...Xn เป็ นตัวแปร
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หมายถึงชุดของสมการเชิงเส้ นที่ประกอบไปด้ วยตัวแปร
X1,X2,...Xn จ�ำนวน m สมการ โดย m³2 และค�ำตอบของ
ระบบสมการนี ้คือจ�ำนวน n จ�ำนวน ที่เมื่อไปแทนค่าใน
X1,X2,...Xn ในทุกๆ สมการแล้ ว ได้ สมการที่ เป็ นจริ ง
ทังหมด
้
โมบายแอพพลิเคชั่น
โมบายแอพพลิเคชัน่ [16] คือโปรแกรมที่ถกู
พัฒนาเพื่อช่วยการท�ำงานของผู้ใช้ บนอุปกรณ์ สื่อสาร
แบบพกพา เช่นโทรศัพท์มือถือ ที่มีอยูห่ ลากหลายระบบ
ปฏิบตั กิ าร ได้ แก่ มือถือ Nokia ที่ใช้ ระบบปฏิบตั กิ ารซิม
เบียน, มือถือ IPhone ที่ใช้ ระบบไอโอเอส หรื อมือถืออื่นๆ
ที่ใช้ ระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์ เป็ นต้ น
โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ ในปั จ จุบัน ที่ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
สมาร์ ทโฟนนัน้ เป็ นอุปกรณ์ที่ได้ รับความนิยมในการใช้
งานสูง และมีแนวโน้ มการใช้ งานมากขึ ้นเรื่ อยๆ เพราะ
ระบบปฏิบตั ิการของสมาร์ ทโฟนเหล่านี ้สามารถรองรับ
การติดตังใช้
้ งานแอพพลิเคชันต่างๆ ได้ โดยเฉพาะระบบ
ปฏิบตั กิ ารแอนดรอย์ที่เป็ นระบบแบบ Open Source ซึง่
ท�ำให้ มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ ว และมีโปรแกรมต่างๆ
ให้ เลือกใช้ งานมากมาย ไม่ว่าจะเป็ นแอพพลิเคชัน่ ใน
กลุม่ เกม, เครื อข่ายสังคมออนไลน์, การเงิน และทางด้ าน
มัลติมีเดีย
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
ศ.ดร.ทั ศ นี ย์ อั ต ตะนั น ทน์ [1] ได้ พั ฒ นา
โปรแกรมการค� ำ นวณปุ๋ ยให้ กั บ พื ช ชนิ ด ต่ า งๆ โดย
สามารถคาดคะเนผลผลิตที่ได้ ก�ำไรสูงสุด สามารถบอก
ได้ ว่าพืชชนิดนัน้ ควรใช้ ปยเท่
ุ๋ าใด ให้ ค�ำแนะน�ำในการ
ปลูก เช่ น วัน ที่ เป็ น โปรแกรมหนึ่ ง ที่ ร้ ู จัก กัน ดี ใ นชื่ อ
DSSAT ซึ่งรวมโปรแกรมย่อยหลายๆ ตัวเข้ าด้ วยกัน
โปรแกรมจ� ำ ลองการปลู ก พื ช นี ไ้ ด้ พั ฒ นาขึ น้ โดย
มหาวิทยาลัยฮาวายร่ วมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ซึง่ ได้ รับ
การยอมรับในประเทศสหรัฐอเมริ กา โปรแกรมนี ้มีฐาน
ข้ อมูลหลักอยู่ 3 ประเภทคือ ฐานข้ อมูลดิน ฐานข้ อมูลภูมิ
อากาศ และฐานข้ อมูลพืช เมื่อต้ องการให้ ค�ำแนะน�ำปุ๋ ย
ข้ า วโพดในดิ น ชนิ ด หนึ่ ง สถานที่ แ ห่ ง หนึ่ ง และพัน ธุ์
ข้ าวโพดชนิดหนึ่ง โปรแกรมก็จะค�ำนวณให้ โดยใช้ ฐาน
ข้ อมูลของดินชนิดนัน้ สถานที่นนั ้ และพันธุ์ข้าวโพดชนิด
นัน้ ซึง่ ข้ อมูลดังกล่าวได้ จากฐานข้ อมูลดินทีไ่ ด้ รวบรวมไว้
ในคอมพิ ว เตอร์ การให้ ค� ำ แนะน� ำ ปุ๋ ยลัก ษณะนี ้ จึ ง
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สามารถปรับปรุง และขยายผลต่อไปยังดินชนิดอืน่ สถาน
ที่อื่น และพันธุ์ข้าวโพดอื่นได้
ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล [2] ได้ ท�ำการวิจยั เรื่ อง
การพัฒนาโปรแกรม “1 2 3–ปุ๋ ยสัง่ ตัด-ผ่านมือถือ” เพื่อ
ให้ บริ การสัง่ ตัดปุ๋ ยที่เหมาะสมกับแปลงปลูกข้ าวแต่ละ
แปลง ปุ๋ ยที่ เ ป็ น สูต รที่ เ หมาะสมส� ำ หรั บ พื ช ระบบจะ
ค�ำนวณสูตรปุ๋ ยโดยอัตโนมัติและตอบกลับเป็ นข้ อความ
เพื่อให้ เกษตรกรใช้ ได้ ทนั ทีสะดวกต่อการพกพาและ ให้
ค�ำแนะน�ำปริ มาณปุ๋ ยที่ต้องใส่ในแต่ละครัง้ โปรแกรมดัง
กล่าวเกิดจากการเชื่อมโยงฐานข้ อมูลการเกษตรจาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนองค์ความรู้ จาก
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นต่างๆ ไว้ ด้วยกัน รวมถึงระบบค�ำนวณ
สูตรปุ๋ ยจากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้
รับการสนับสนุนจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์ แห่งชาติ
พงศ์ธร เพียรพิทกั ษ์ [4] ได้ ท�ำการวิจยั เรื่ อง การ
จัดการดินและปุ๋ ยส�ำหรับปาล์มน� ้ำมัน มีวตั ถุประสงค์เพือ่
ทดลองเปรี ยบเทียบการใช้ ปยแบบประหยั
ุ๋
ด และศึกษา
อัตราการใช้ ปยเคมี
ุ๋
ที่เหมาะสมส�ำหรับการปลูกปาล์ม
น� ้ำมัน วางแผนการทดลองแบบ CRD ประกอบด้ วยวิธี
การใส่ปยเคมี
ุ๋
แบบเกษตรกร,ปุ๋ ยเคมีแบบผสมปุ๋ ยเอง,ปุ๋ ย
เคมีแบบประหยัด และปุ๋ ยอินทรี ย์
ปรมินทร์ วงษ์ ค�ำสิงห์ [3] ได้ ท�ำการการค้ นคว้ า
แบบอิสระเรื่ อง การพัฒนาระบบแจ้ งผลการเรี ยนบน
โทรศัพท์มือถือแอนดรอยด์ โดยใช้ หลักการธุรกิจชาญ
ฉลาด เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์มือถือระบบ
ปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ โดยอาศัยหลักการธุรกิจชาญ
ฉลาด เป็ นเครื่ องมือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริ หาร
และเพิม่ ทางเลือกให้ ผ้ ทู สี่ นใจสามารถเข้ าไปใช้ ตรวจสอบ
ผลการเรียนในแต่ละภาคเรียนของนักศึกษา โดยการแจ้ ง
ผลการเรี ยนบนโทรศัพท์มือถือแอนดรอยด์วิธีการศึกษา
ประกอบไปด้ วย การวิเคราะห์และออกแบบระบบด้ วย
การวิเคราะห์เชิงวัตถุ เพิม่ ความสามารถในการสนับสนุน
การท�ำงานแบบเอ็มวีซี โดยการใช้ โทรศัพท์มือถือแอน
ดรอยด์แสดงผลการเรี ยน โดยเฉพาะคุณสมบัตขิ องส่วน
แสดงผลแบบกราฟิ กเพื่อสร้ างกราฟแสดงรายงานข้ อมูล
สรุปผลการเรี ยน โดยวิเคราะห์จากฐานข้ อมูลของระบบ
เดิมที่ใช้ งานในปั จจุบนั
สุชาดา พลาชัยภิรมย์ศลิ [6] ได้ ทำ� การวิจยั เรื่อง
แนวโน้ มการใช้ โมบายแอพพลิเคชัน่ โดยแนวโน้ มการใช้
งาน Mobile Device อย่างสมาร์ ทโฟนทีเ่ พิม่ ขึ ้นอย่างก้ าว
กระโดดในช่วงไม่กี่ปีที่ผา่ นมา เป็ นผลมาจากการพัฒนา
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โมบายแอพพลิเคชัน่ และเทคโนโลยีของเครื่ องโทรศัพท์
จากค่ายผู้ผลิตโทรศัพท์ไร้ สาย โดยเฉพาะการพัฒนาต่อย
อดแอพพลิเคชัน่ บนอุปกรณ์ มือถือ ที่แข่งขันกันเพื่อชิง
ความเป็ นผู้น�ำในตลาดด้ านโมบายแอพพลิเคชัน่ การ
พัฒ นาแอพพลิเ คชั่น แบ่ง เป็ นการพัฒ นาแอพพลิเ คชั่
นระบบ(Operation System) และแอพพลิเคชัน่ ซอฟต์แวร์
ที่ตอบสนองการใช้ งานบนอุปกรณ์และด้ วยแอพพลิเคชั่
นที่เพิ่มขึ ้นจึงจ�ำเป็ นต้ องมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ ้นด้ วย
เพื่อตอบสนองกิจกรรมในชีวิตประจ� ำวันของผู้ใช้ งาน
ได้ แก่ การท�ำธุรกรรมทางการเงิน เชื่อมต่อและสืบค้ น
ข้ อมูลบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต หรื อแม้ แต่การเล่นเกม
ด้ วยอัตราการขยายตัวด้ านการใช้ งานอุปกรณ์เคลื่อนที่
ท�ำให้ บริษทั ชันน�
้ ำด้ านโทรศัพท์มอื ถือหลายแห่งหันมาให้
ความส�ำคัญกับการพัฒนาโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ
โดยเชื่อว่าจะมีอตั ราการดาวน์โหลดเพื่อใช้ งานที่เติบโต
เพิ่มมากขึ ้นอย่างเห็นได้ ชดั

วิธีการด�ำเนินงานวิจยั
การพัฒนาระบบการค�ำนวณสูตรปุ๋ ยบนระบบ
ปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์ คณะผู้พฒ
ั นาได้ ศกึ ษาและรวบรวม
ข้ อมูล ตลอดจนวิเคราะห์และออกแบบระบบ ไว้ ดงั นี ้
การศึกษาและรวบรวมข้ อมูล
คณะผู้พฒ
ั นาได้ ศกึ ษาและรวบรวมข้ อมูลจาก
หลายๆแหล่ง โดยมีการศึกษาในเรื่ องต่างๆ ดังนี ้
การศึกษาเกี่ยวกับการผสมปุ๋ ยโดยใช้ แม่ปยุ๋ ซึง่
คณะผู้พัฒ นาได้ ศึ ก ษาข้ อ มูล จากเว็ บ ไซต์ งานวิ จัย
บทความทางการเกษตรต่างๆ และญาติพี่น้องที่ เป็ น
เกษตรกร แล้ วท�ำการทดลองค�ำนวณตามสูตรต่างๆ ที่
ศึกษามาเพื่อตรวจสอบความถูกต้ อง
จากนัน้ คณะผู้พฒ
ั นาจึงได้ ศกึ ษาวิธีการพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือระบบระบบปฏิบตั ิ
การแอนดรอยด์ และชุดโปรแกรมที่ทางกูเกิ ้ลพัฒนาออก
มาเพื่อให้ นกั พัฒนาแอพพลิเคชัน (SDK) ซึง่ ในชุด SDK
นี ้จะมีโปรแกรมและไลบรารี่ตา่ งๆ ทีจ่ ำ� เป็ นต่อการพัฒนา
แอพพลิเคชันบนแอนดรอยด์ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องที่
แนะน�ำการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ นอกจากนันยั
้ งจะ
ศึกษาการเขียนโปรแกรมโดยการใช้ ซอฟต์แวร์ Eclipse
IDE for Java Developers และ Eclipse Plug-in เพื่อ
เครื่ องมือในการเขียนและการทดสอบโปรแกรมภาษา
จาวาอีกด้ วย
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การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ
Start

Input N-P-K fomular, Primary
fertilizers and kg dose

Completed
input data

no

yes
Calculate

Output display
End

Figure 1. System Flow Chart
ผังการท�ำงานของระบบ
คณะผู้พฒ
ั นาได้ สร้ างผังการท�ำงานของระบบ
(System Flow Chart) เพื่อแสดงขันตอนในการท�
้
ำงาน
ของโปรแกรมตังแต่
้ เริ่มต้ น การรับข้ อมูล การค�ำนวณ หรือ
การประมวล จนถึงการแสดงผลลัพธ์ ซึง่ ผังงานนี ้จะช่วย
เพิม่ ความสะดวกในการเขียนโปรแกรม เพราะสามารถดู
ได้ งา่ ยว่าในแต่ละขันตอนการท�
้
ำงานควรใช้ คำ� สัง่ อย่างไร
ดังแสดงในภาพที่ 1
การวิเคราะห์ ปัญหาและหาค�ำตอบในรู ปแบบ
ของสมการเชิงเส้ นหลายตัวแปร
จากปั ญหาการผสมสูตรปุ๋ ยนี ้คณะผู้พฒ
ั นาได้
วิเคราะห์ Input และ Output ของระบบได้ ดงั นี ้
Input1 สัดส่วนปริ มาณ N-P-K ต่อปุ๋ ย 100
กิโลกรัม (สูตรปุ๋ ยที่ต้องการ) ตังเป็
้ นตัวแปร N, P และ K
Input2 สัดส่วนปริมาณ N-P-K ในปุ๋ ยวัตถุดบิ
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(แม่ปย)
ุ๋ สามชนิด ทีจ่ ะเอามาผสมให้ ได้ สตู รตามต้ องการ
ปุ๋ ยวัตถุดิบที่ 1: ตังเป็
้ นตัวแปร N1, P1, K1
ปุ๋ ยวัตถุดิบที่ 2: ตังเป็
้ นตัวแปร N2, P2, K2
ปุ๋ ยวัตถุดิบที่ 3: ตังเป็
้ นตัวแปร N3, P3, K3
Input3 ปริ มาณปุ๋ ยหลั ง ผสมที่ ต้ องการ
(กิโลกรัม) ตังเป็
้ นตัวแปร x
Output1 ปริ มาณ (กิโลกรัม) ของปุ๋ ยชนิดที่
1,ปุ๋ ยชนิดที่ 2 และปุ๋ ยชนิดที่ 3 ที่ต้องใช้ ในการผสม
ให้ ตวั แปร a แทนปริ มาณของปุ๋ ยชนิดที่ 1
ให้ ตวั แปร b แทนปริ มาณของปุ๋ ยชนิดที่ 2
ให้ ตวั แปร c แทนปริ มาณของปุ๋ ยชนิดที่ 3
Output2 ปริ มาณสารเติม (Filter) ที่ต้องเติม
เพิม่ ลงไปเพือ่ ให้ ได้ ปริมาณปุ๋ ยหลังผสมตรงตามต้ องการ
โดยตังเป็
้ นตัวแปร F
จากนันคณะผู
้
้พฒ
ั นาได้แทนค่าความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรต่างๆ ในรูปของสมการเชิงเส้น ได้ ดงั สมการที่ (1)
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a[N1,P1,K1]+b[N2,P2,K2]+c[N3,P3,K3] = N-P-K
(1)
เขียนแยกส่วนเฉพาะธาตุได้เป็นสมการที่ (2) (3) และ (4)
aN1+bN2+cN3 = N 					(2)
aP1+bP2+cP3 = P 					(3)
aK1+bK2+cK3 = K 					
(4)
พบว่าได้ สมการเชิงเส้ นทังหมด
้
3 สมการ และ
มีตวั แปรที่ต้องการหา 3 ตัวแปร จึงสามารถแก้ สมการ

ด้ วยหลักการของสมการเชิงเส้ นหลายตัวแปร เพื่อหาค่า
3 ตัวแปร (a, b, c) ได้ ดงั สมการที่ (5) (6) และ (7)

			

		

(5)

			

(6)

									

(7)

							
ส่วนปริ มาณฟิ ลเตอร์ (F) ที่จะต้ องใส่เพื่อให้ ได้ ปริ มาณปุ๋ ยหลังผสมที่ผ้ ใู ช้ ต้องการ (x) ลบด้ วยปริ มาณ
ั้
ดังสมการที่ (8)
ปริ ม าณครบตามต้ อ งการ จะสามารถค� ำ นวณจาก รวมของวัตถุดบิ ที่ต้องใส่ทงหมด
F = x - x(a+b+c)					
จากนั น้ ท� ำ การวิ เ คราะห์ เ งื่ อ นไขกรณี ที่ ไ ม่
สามารถค�ำนวณปริ มาณปุ๋ ยวัตถุดิบเพื่อผสมให้ ได้ ตาม
ต้ องการ ดังเงื่อนไขต่อไปนี ้
กรณีที่เลือกวัตถุดิบที่เป็ นไปไม่ได้ ที่จะผสมให้
ได้ ตามสูตรที่ต้องการ ซึง่ หากค�ำนวณจะได้ สดั ส่วนของ
บางวัตถุดิบติดลบ หรื อปริ มาณรวมเกินปริ มาณปุ๋ ยหลัง
ผสมที่ผ้ ใู ช้ ต้องการ
กรณีที่ตวั หารของสมการ (5) หรื อ (6) หรื อ (7)
เป็ นศูนย์
การออกแบบหน้ าจอระบบ
คณะผู้พฒ
ั นาได้ ออกแบบหน้ าจอเพื่อให้ ผ้ ูใช้
สามารถใช้ ได้ สะดวกและได้ ผลลัพธ์ตรงตามต้ องการ ดัง
ภาพที่ 2

ปุ๋ย N

(8)

ใส่สูตรที�ท่านต้องการ
N:____ P:____ K:____
กรุณาระบุแม่ปุ๋ย
P
K
จํานวน (กก.)

ชนิดที1� ____ - ____ - ____
ชนิดที2� ____ - ____ - ____
ชนิดที3� ____ - ____ - ____
จํานวน: _________กก. รวม: _______
ต้องการใส่ ________ ก./ต้น ต้องใช้:

ก./ต้น

ถ้าคุณผสม Filler คุณต้องผสม________ กก.
คํานวณ

เริ�มใหม่

วิธีใช้

Figure 2. System and User Interface Design
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ผลการด�ำเนินงาน
คณะผู้พฒ
ั นาได้ วิเคราะห์และออกแบบระบบเพื่อ
ช่วยให้ ผ้ ใู ช้ มีความสะดวกรวดเร็วในการค�ำนวณสูตรปุ๋ ย
โดยมีผลการด�ำเนินงาน ดังนี ้
ผลการทดลอง
การใช้ งานระบบ จะเริ่ มจากการติดตังระบบ
้
โดยจากภาพที่ 3 เป็ นภาพหน้ าจอการติดตังระบบ
้
ที่เมื่อ
ผู้ใช้ ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ ลงบนโทรศัพท์เคลือ่ นทีเ่ ป็ น
ที่เรี ยบร้ อยแล้ ว และกดปุ่ มติดตัง้ แอพพลิเคชัน่ ก็จะถูก
ติดตังจนเสร็
้
จสมบูรณ์ ส่วนในภาพที่ 4 เป็ นรูปแสดงหน้ า
จอหลัก ของระบบ ที่ เ ปิ ด ขึ น้ มาหลัง จากติ ด ตัง้ เสร็ จ
เรี ยบร้ อยแล้ ว ซึ่งประกอบไปด้ วยเมนู สูตรที่ต้องการ

Figure 3. System Installation Screen
ช่องต้ องการใส่ เมือ่ ผู้ใช้ ต้องการก�ำหนดจ�ำนวน
ที่ต้องการใส่ มีหน่วยเป็ นกรัม
ช่ อ งต้ อ งการใช้ จะแสดงจ� ำ นวนที่ ต้ อ งใช้ มี
หน่วยเป็ นกรัม จ�ำนวนที่ต้องใช้ นี ้จะไม่ผสม Filler
ช่อง Filler คือ สารเติมเต็มท�ำให้ ปยครบจ�
ุ๋
ำนวน
เช่น ต้ องการปุ๋ ย 100 แต่ผสมแล้ วได้ 70 ต้ องเติม Filler
อีก 30 ปุ๋ ยจึงจะครบจ�ำนวน
ปุ่ มค�ำนวณ เมื่อผู้ใช้ กดปุ่ มค�ำนวณระบบจะ
แสดงจ� ำนวนปุ๋ ยแต่ละชนิดที่จะน� ำมาผสมหน่วยเป็ น
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ช่องปุ๋ ยชนิดที่1 ชนิดที่ 2 และชนิดที่ 3 จ�ำนวนที่ต้องการ
ช่องป้อนข้ อมูลทีต่ ้ องการใส่ ช่องแสดงผลทีต่ ้ องใช้ ช่อง
แสดงปริมาณ Filler ปุ่ มค�ำนวณ ปุ่ มเริ่มใหม่ และปุ่ มวิธใี ช้
ช่องสูตรที่ ต้องการช่อง N เมื่ อผู้ใช้ ต้องการ
ไนโตรเจน สามารถปรับเปลี่ยนตัวเลขได้ ตามต้ องการ
ช่อ งสูต รที่ ต้ อ งการช่อ ง P เมื่ อ ผู้ใ ช้ ต้ อ งการ
ฟอสฟอรัส สามารถปรับเปลี่ยนตัวเลขได้ ตามต้ องการ
ช่อ งสูต รที่ ต้ อ งการช่อ ง K เมื่ อ ผู้ใ ช้ ต้ อ งการ
โพแทสเซียม สามารถปรับเปลี่ยนตัวเลขได้ ตามต้ องการ
ช่องปุ๋ ยชนิดที่ 1 2 3 คือสูตรปุ๋ ยแต่ละชนิดที่
ผู้ใช้ จะน�ำมาผสมสามารถก�ำหนดได้ ตามต้ องการ ช่อง
จ�ำนวน เมื่อผู้ใช้ ต้องการก�ำหนดจ�ำนวนปุ๋ ยรวม มีหน่วย
เป็ นกิโลกรัม

Figure 4. System Main Screen
(กก.),จะแสดงจ�ำนวนที่ต้องใช้ มีหน่วยเป็ นกรัม, (จ�ำนวน
ที่ไม่ผสม Filler) และระบบจะแสดงจ�ำนวน Filler ที่ท�ำให้
ปุ๋ ยครบจ�ำนวน ซึง่ มีหน่วยเป็ นกิโลกรัม
ปุ่ มเริ่ มใหม่ คือ การกลับเป็ นค่าเริ่ มต้ น
ปุ่ มวิธีใช้ คือ ปุ่ มเมือ่ ผู้ใช้ กดปุ่ มแสดงหน้ าจอวิธี
ใช้ และค�ำอธิบายเกี่ยวกับโปรแกรมนี ้
ส่วนภาพที่ 5 เป็ นภาพแสดงหน้ าจอวิธีใช้ และ
ค�ำอธิบายต่างๆ เช่น N,P,K, ช่องปุ๋ ยชนิดที1่ ,ชนิดที่ 2และ
ชนิดที่ 3จ�ำนวน และอื่น ๆ
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Figure 5. Help Screen
วิเคราะห์ ผลการใช้ งานระบบ
คณะผู้พฒ
ั นาได้ ท�ำการส�ำรวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ งานโปรแกรมค�ำนวณสูตรปุ๋ ยบนระบบปฏิบตั ิ
การ Android นี ้โดยรวบรวมข้ อมูลความพึงพอใจในการ
ใช้ ง านของผู้ใ ช้ โ ปรแกรมจ� ำ นวน 107 คน ซึ่ง มี ก าร
วิเคราะห์ข้อมูลและจ�ำแนกรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ งานโปรแกรมค�ำนวณสูตรปุ๋ ยบนระบบปฏิบตั ิการ
Android ซึง่ ได้ จากแบบสอบถามความพึงพอใจในการ
ใช้ โปรแกรม โดยแสดงไปรู ปแบบค่าเฉลี่ย และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตารางที่ 1
การวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล ทั่ วไปของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม
ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล ทั่ ว ไปของผู้ ใช้ งาน
โปรแกรม โดยจ�ำแนกตามประเภทของผู้ใช้ พบว่าจากผู้
ตอบแบบสอบถามจ�ำนวน 107 คน ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็ นเพศชายจ�ำนวน 65 คน คิดเป็ นร้ อยละ 60.7

ส่วนเพศหญิงมีจ�ำนวน 42 คน คิดเป็ นร้ อยละ 39.3 และ
ผู้ตอบแบบสอบถามมีการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี
ขึ ้นไป มากที่สดุ จ�ำนวน 71 คน คิดเป็ นร้ อยละ 66.4
รองลงมาเป็ นระดับปวส./อนุปริ ญญา จ�ำนวน 23 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 21.5 ส่วนระดับมัธยมศึกษา/ปวช. มี
จ�ำนวน 12 คน คิดเป็ นร้ อยละ 11.2 และในระดับประถม
ศึกษามีจ�ำนวน 1 คน คิดเป็ นร้ อยละ 0.9 โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอื่นๆ มากที่สดุ
จ�ำนวน 45 คน คิดเป็ นร้ อยละ 42.1 รองลงมาประกอบ
อาชีพรับจ้ าง จ�ำนวน 21 คน คิดเป็ นร้ อยละ 19.6 รองลง
มาประกอบอาชีพเกษตรกร จ�ำนวน 17 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 15.9 รองลงมาประกอบอาชีพรับราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ/พนักงานส่วนท้ องถิ่น จ�ำนวน 13 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 12.1 รองลงมา และประกอบอาชี พ ค้ า ขาย
น้ อยที่สดุ จ�ำนวน 11 คน คิดเป็ นร้ อยละ 10.3 ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่ว นใหญ่ ใ ช้ โ ทรศัพ ท์ ร ะบบปฏิ บัติ ก าร
Android 8 ชั่ว โมงต่อ วัน จ� ำ นวน 43 คน มากที่ สุด
คิดเป็ นร้ อยละ 40.2 รองลงมาใช้ โทรศัพท์ระบบปฏิบตั ิ
การ Android 0-4 ชัว่ โมงต่อวัน จ�ำนวน 40 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 37.4 รองลงมาใช้ โ ทรศัพ ท์ ร ะบบปฏิ บัติ ก าร
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Android 16 ชัว่ โมงต่อวันจ�ำนวน 18 คน คิดเป็ น ร้ อยละ
16.8 และใช้ โทรศัพท์ระบบปฏิบตั กิ าร Android 24 ชัว่ โมง
ต่อวัน จ�ำนวน 6 คน น้ อยที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 5.6 ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีเครื่ องโทรศัพท์ใช้ 1 เครื่ อง มาก
ที่สดุ จ�ำนวน 74 คน คิดเป็ นร้ อยละ 69.2 รองลงมามี
เครื่ องโทรศัพท์ใช้ 2 เครื่ องจ�ำนวน 26 คน คิดเป็ นร้ อยละ
24.3 รองลงมามีเครื่ องโทรศัพท์ใช้ มากกว่า 3 เครื่ อง
จ�ำนวน 6 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.6 และมีเครื่ องโทรศัพท์ใช้
3 เครื่ อง น้ อยที่สดุ จ�ำนวน 1 คน คิดเป็ นร้ อยละ 0.9
ผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของผู้ใช้
งานโปรแกรมค�ำนวณสูตรปุ๋ยบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ ซ่ งึ แสดงผลในรู ปของค่ าเฉลี่ย และค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
จากตารางที่ 1 พบว่าระดับความคิดเห็นของ
ผู้ใช้ งานโปรแกรมค�ำนวณสูตรปุ๋ ยบนระบบปฏิบตั ิการ
แอนดรอยด์ ด้ านความพึงพอใจในการใช้ โปรแกรม ใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( x =4.50) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้ อพบว่า ข้ อ 8, 10 และ12 ความพึงพอใจในการใช้

โปรแกรม อยูใ่ นระดับ มากทีส่ ดุ โดยหากเรียงจากคะแนน
เฉลี่ยมากไปหาน้ อย จะเป็ นไปดังรายการต่อไปนี ้ ข้ อมูล
ที่ได้ รับมีประโยชน์ตอ่ ผู้ใช้ ( x =4.66) เป็ นเทคโนโลยีที่
ทันสมัยและสะดวกรวดเร็ วต่อการใช้ งาน ( x =4.60)
ข้ อความอ่านได้ ชดั เจนและเข้ าใจง่าย ( x =4.57)
ส่วนข้ อที่ 1, 2, 3, 4, 5 ,6, 7, 9, 11 และ 13
ความพึงพอใจในการใช้ โปรแกรม พบว่าอยูใ่ นระดับมาก
โดยหากเรี ยงคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้ อย จะเป็ นไป
ดังนี ้ โปรแกรมมีความสะดวกในการใช้ งาน และขันตอน
้
การใช้ โปรแกรมง่ายไม่ซบั ซ้ อน ( x =4.54) ลดค่าใช้ จา่ ย
ในการผสมปุ๋ ยใช้ เองได้ จริ ง และมีความถูกต้ องในระบบ
การค�ำนวณ ( x =4.52) ความพึงพอใจในประสิทธิภาพ
การใช้ งานโปรแกรมโดยรวม ( x =4.50) ท่านเข้ าใจ
การท� ำ งานของโปรแกรมเป็ นอย่ า งดี ( x =4.48)
ค�ำอธิบายวิธีการใช้ งานโปรแกรมเข้ าใจง่าย และระบบ
แจ้ งเตือนเมือ่ ใส่ข้อมูลผิดพลาด ( x =4.44) การออกแบบ
แอปพลิ เ คชั่น มี ค วามสวยงาม ( x =4.40) การใช้
โปรแกรมผ่านระบบปฏิบตั กิ าร Android ( x =4.29)

Table 1. Mean and standard deviation of users’ satisfaction levels Development with the application
(n=107)
x
The satisfaction of the application
S.D.
Level
1. Application on the Android operating system
4.29
1.03
good
2. Ease of use
4.54
0.69
good
3. An explanation of how to use is easier to understand
4.44
0.74
good
4. Simple, not complicated
4.54
0.65
good
5. Notifications when entering the wrong information
4.44
0.75
good
6. Actually reduce the cost of compound fertilizer
4.52
0.70
good
7. Design application functionality with aesthetics
4.40
0.78
good
8. Text legible, easy to understand
4.57
0.71
Very good
9. Users understand how the program works
4.48
0.74
good
10. The output information has been useful to the user
4.66
0.60
Very good
11. Accurate in the calculation
4.52
0.69
good
12. Modern technology, convenient and easy to use
4.60
0.65
Very good
13. Overall satisfaction
4.50
0.74
good
Average
4.50
0.74
good

The Sci J of Phetchaburi Rajabhat University
Volume 13 Number 1 January-June 2016

วารสารวิทยาศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559

43

สรุ ป
สรุ ปผลการด�ำเนินงาน
คณะผู้พัฒ นาได้ ด� ำ เนิ น การสร้ างโปรแกรม
ค�ำนวณโดยการค�ำนวณสูตรปุ๋ ยจะท�ำบนระบบปฏิบตั กิ าร
แอนดรอยด์ เพือ่ ช่วยเกษตรกรลดค่าใช้ จา่ ยด้ านต้ นทุนลง
โดยการผสมปุ๋ ยใช้ เอง และง่ายต่อการใช้ งานอีกทังยั
้ ง
สะดวกรวดเร็ว ท�ำให้ เกษตรกรสามารถค�ำนวณสูตรปุ๋ ยที่
ต้ องการด้ วยตนเอง ง่ายต่อการพกพาและมีประสิทธิภาพ
ทีด่ ตี อ่ ไปในอนาคต นอกจากนันยั
้ งได้ ทำ� การส�ำรวจความ
พึงพอใจของผู้ใช้ งานโปรแกรม จากผู้ใช้ จำ� นวน 107 คน ที่
หลากหลายการศึกษา อาชีพ และลักษณะการใช้ งาน
โทรศัพท์มอื ถือ พบว่าผู้ใช้ มคี วามพึงพอใจในการใช้ งานใน
ช่วงระดับดี ถึงดีมาก โดยได้ คะแนนประเมินเฉลีย่ ที่ 4.5
จาก 5 ด้ วยค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.74
ข้ อจ�ำกัด
ระบบค� ำ นวณสูต รปุ๋ ยนี ส้ ามารถค� ำ นวณได้
เฉพาะปุ๋ ยวัตถุดบิ ที่ทราบปริ มาณ N P K แน่นอนเท่านัน้
5.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับ
เกษตรกรสามารถน�ำโปรแกรมไปใช้ และท�ำให้
ลดต้ นทุนในการใช้ ปยเคมี
ุ๋
ได้ อีกทังได้
้ ปยเคมี
ุ๋
ตรงตามที่
ต้ องการมากที่สดุ
ข้ อเสนอแนะ
เพือ่ ประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
ให้ มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึ ้น คณะผู้พฒ
ั นามีข้อเสนอแนะดังนี ้
1. ควรมีการพัฒนาโดยการใส่ราคาปุ๋ ยทีใ่ ช้ เป็ น
วัตถุดบิ เพื่อค�ำนวณราคาต่อกระสอบที่ได้
2. ควรมีการแนะน�ำว่าพืชชนิดใดควรใส่ปุ๋ย
อย่างไร
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