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1. ชื่อผลงาน     การจัดการดนิที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตขิงปลอดสารเคมีในกลุมชุดดินที่ 29   
         Appropriate soil management for free-chemical ginger production on soil group no.29 

          รหัสโครงการวิจยั 49 50 04 12 08107 102 201 07 12 
 
2. บทคัดยอ  

การวิจัยนี้ไดดําเนินการตั้งแตป 2549-2550 ในพื้นที่หมูบานสงคุม  ตําบลเขาคอ   อําเภอเขาคอ 
จังหวดัเพชรบรูณ ในการทดลองครั้งนี้ดําเนินการวิจยัปลูกขิง  โดยมีวางแผนการทดลองแบบ Randomized 
Complete Block Design จํานวน 5 ตํารับการทดลอง 4  ซํ้า ประกอบดวย   ตํารับที ่ 1 แปลงควบคุม (ไมใส
ปุยเคมีและปุยอินทรีย)    ตํารับที่ 2 แบบเกษตรกร (ใสปุยเคมี)   ตํารับที่ 3 ใสปุยหมกั (พด.1) + ปุยอินทรียน้าํ 
(พด.2)    ตํารับที่ 4 ใสปุยคอกจากมูลววั + ปุยอินทรียน้ํา (พด.2)   ตํารับที่ 5 ใสปุยคอกจากมูลไก + ปุย
อินทรียน้ํา (พด.2)  จากผลการทดลอง พบวาในปผลผลิตในปแรกและปที่สองไมแตกตางกันมากนกั  โดยท้ัง
สองปมีแนวโนมคลายกันคอื  ผลผลิตที่ไดสูงสุดคือตํารับที่ 5 ใสปุยคอกจากมูลไก + ปุยอินทรียน้าํ (พด.2)ได
ผลผลิตในปแรก 2,628 กก./ไร  และในปที่สองใหผลผลิต  2,547 กก./ไร  สวนในตํารับที่ 1 แปลงควบคุม
ใหผลผลิตต่ําสุดทั้งสองปคือ ในปแรก 1,778 กก./ไร  และในปที่สองใหผลผลิต  1,741 กก./ไร     และเมื่อ
เปรียบเทียบกบัตํารับที่ 2 แบบเกษตรกร (ใชปุยเคมี) ในปแรกใหผลผลิต 2,058 กก./ไร ปที่สองใหผลผลิต  
2,213 กก./ไร   พบวาแตกตางกับตํารับที ่ 5 ใสปุยคอกจากมูลไก+ปุยอินทรียน้ํา(พด.2) อยางมนีัยสําคัญทาง
สถิติ   
 
3. หลักการและเหตุผล 

ปจจุบันในประเทศไทยมีการใชทรัพยากรดิน โดยไมคํานึงถึงผลเสียของปุยเคมีสังเคราะห ซ่ึง
กอใหเกิดความไมสมดุลในแรธาตุ และกายภาพของดินทําใหส่ิงมีชีวิตที่มีประโยชนในดินนั้นสูญหายและไร
สมรรถภาพ ความไมสมดุลนี้เปนอันตรายอยางยิ่ง โดยกระบวนการนี้เมื่อเกิดขึ้นแลวจะกอใหเกิดความ
เสียหายอยางตอเนื่อง ผืนดินที่ถูกผลาญไปนั้นไดสูญเสียความสามารถในการดูดซับแรธาตุ ทําใหผลิตผลมี 
แรธาตุ วิตามิน และพลังชีวิตต่ํา เปนผลทําใหเกิดการขาดแคลนธาตุอาหารรองของพืช พืชจะออนแอขาดภูมิ
ตานทานโรค และทําใหการคุกคามของแมลงเชื้อโรคเกิดขึ้นไดงาย จึงทําใหเกษตรกรมีการใชสารเคมี
สังเคราะหกําจัดวัชพืช โรคพืช  และแมลงศัตรูพืช จากรายงานการสํารวจขององคกรการอาหารและ
การเกษตรแหงประชาชาติ เมื่อป พ.ศ. 2543 พบวาประเทศไทยมีเนื้อที่ทําการเกษตรอันดับที่ 48 ของโลก แต
ใชยาฆาแมลงเปนอันดับ 5 ของโลก ใชยาฆายาเปนอันดับ 4 ของโลก ใชฮอรโมนเปนอันดับ 4 ของโลก 
ประเทศไทยนําเขาสารเคมีสังเคราะหทางการเกษตร เปนเงินสามหมื่นลานบาทตอป เกษตรกรตองมีปจจัย
การผลิตที่เปนสารเคมีสังเคราะหในการเพาะปลูก ทําใหเกิดการลงทุนสูงและเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ขณะที่
ราคาผลผลิตในรอบยี่สิบปไมไดสูงขึ้นตามสัดสวนของตนทุนที่สูงขึ้นนั้นมีผลใหเกษตรขาดทุน มีหนี้สิน 
การเกษตรอินทรียจะเปนหนทางของการแกปญหาเหลานี้ได 



 2

   ขิง (Ginger) เปนพืชที่เจริญเติบโตไดดีในดินรวนปนทราย  การระบายน้ําและอากาศดี มี
อินทรียวัตถุและธาตุอาหารสูง ความเปนกรดเปนดาง (pH) ระหวาง 6–6.5 เปนพืชผักชนิดหนึ่งทีม่ีศักยภาพ 
ในการสงออกตลาดตางประเทศมาก และเปนพืชผักเศรษฐกิจที่มีสําคัญของประเทศไทย ที่สามารถ
รับประทานไดในหลายรูปแบบ ทั้งในรูปของ ขิงสดที่นํามาใชเปนสวนประกอบในการปรุงอาหารตางๆ แลว
ยังสามารถนํามาแปรรูปอื่นๆ ได เชน ขิงผง ขิงดอง ขิงแชอ่ิม ตลอดจนนํามาทําเปนยาสมุนไพร ยารักษาโรค 
และเครื่องสําอาง เปนตน  ในป 2546 มีพืน้ที่การปลูกขงิรวมทั้งประเทศ 93,843 ไร ผลผลิตประมาณ 242,390 
ตัน  ดานการสงออกซึ่งมีการสงออกทั้งในรปูของขิงสด และขิงแปรรูปตางๆ มีปริมาณรวม 21,778.6 ตัน รวม
เปนมูลคา 350.5 ลานบาท พื้นที่เหมาะสมเชิงธุรกิจในการปลูกขิง ไดแกจังหวัดเชยีงราย เพชรบรูณ  พื้นที่
ปลูกที่สําคัญ ไดแก จังหวัดเชียงราย ประจวบฯ พะเยา เลย เพชรบูรณ เพชรบุรี พิษณุโลก ซ่ึงขงิที่ปลูกใน
ประเทศไทยมคีุณภาพอยูในระดับดีเยี่ยม ดังนั้นขิงควรไดรับการสงเสริมใหปลูกแบบปลอดภยัจากสารพิษ 
เพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพขิงไทย ในการวจิัยคร้ังนี้ไดเลือกกลุมชุดดินที่ 29 เปนตัวแทนในการปลูกขิง ซ่ึงเปน
กลุมชุดินที่เนือ้ดินเปนพวกดินเหนยีว มีการระบายน้ําด ี ความอุดมสมบูรณของดินคอนขางต่ํา pH ประมาณ 
4.5-5.5 

 
4. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อศึกษาวิธีการจัดการดินที่เหมาะสมสําหรับการปลูกขิงแบบปลอดสารเคมี 
  2. เพื่อศึกษาพัฒนาการ ผลผลิตของขิงแบบปลอดสารเคมี 
 
5. การตรวจเอกสาร 

ขิง  (Ginger) เปนพืชใบเลี้ยงเดียวจัดอยูในพืชตระกูลเดียวกับขา ขมิ้น กระทือ และกระชาย มีช่ือ
สามัญวา  Ginger  ช่ือวิทยาศาสตร  Zingiber officnale Rosc  และมีช่ืออ่ืนที่เรียกกันตามทองถ่ินวา ช่ือทองถ่ิน 
: ขิงแกลง, ขิงแดง (จันทรบุรี), ขิงเผือก (เชียงใหม), สะเอ(แมฮองสอน), ขิงบาน, ขิงแครง, ขิงปา, ขิงเขา, ขิง
ดอกเดียว(ภาคกลาง), เกีย(จีนแตจิ๋ว) โดยขิงเปนพืชที่มีลักษณะทั่วไปดังนี้ ชอบสภาพดินปลูกที่รวนซุย 
ระบายน้ําดี ขยายพันธุโดยใชทอนพันธุแงงขิง ตัดขนาดใหมี  1-3 ตาเมื่อเจริญเติบโตครบ 6 เดือน สามารถขุด
ขายเปนขิงออนได และเมื่อครบ 10 - 12 เดือน สามารถขุดขายเปนขิงแกได โดยสังเกตเมื่อขิงแกจะเริ่มทิ้งใบ
โทรมลง แตลําตนสะสมอาหารใตดินยังอยูในสภาพที่สมบูรณ (กรมสงเสริมการเกษตร, 2544) 
  ขิงเปนพืชเศรษฐกิจที่มีคุณคาทั้งในเชิงอาหารและเครื่องเทศที่สําคัญของโลก โดยมีปริมาณการ
ผลิตมูลคามากกวา 20,000 ลานบาทตอป ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตเพื่อการสงออกเปนมูลคา 1,000 
ลานบาทตอป ปริมาณการผลิตขิงในประเทศรอยละ 65 ถูกผลิตเปนขิงออน ผลผลิตอีกรอยละ 35 เปยขิงแก 
จากศักยภาพที่การผลิตเพื่อสงออกขิงของประเทศไทย ควรมีแนวทางในการสงเสริมการปลูกขิงในเรื่องตางๆ 
ดังนี้ สงเสริมใหเกษตรกรปลูกขิงโดยใชพันธุขิงที่มีคุณภาพและปลอดโรค ใหความรูแกเกษตรกรเรื่องการ
ปลูกขิงใหมีคุณภาพ และสงเสริมการผลิตขิงในเขตที่มีน้ําตลอดป (กรมสงเสริมการเกษตร, มปป) 
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  ปญหาและอุปสรรคในการปลูกขิงที่พบทั่วๆ ไป ไดแก เกษตรกรขาดความรู ความชํานาญในการ
ปลูกขิง รวมทั้งในปจจุบันยังขาดขอมูลทางวิชาการในเรื่องการปองกันและกําจัดโรคโคนเนา (กรมสงเสริม
การเกษตร, มปป) 
 กลุมชุดดินที่ 29 มีลักษณะเนื้อดินเปนพวกดินเหนียว ดินมีสีน้ําตาลปนเหลืองหรือแดง เปนดินลึก 
มีการระบายน้ําดี ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติคอนขางต่ํา pH ประมาณ 4.5-5.5 ไดแกชุดินบานจอง เชียง
ของ หนองมด แมแตง ปากชอง หางฉัตร เขาใหญ โชคชัย และสูงเนิน ซ่ึงกลุมชุดดินที่ 29 มีศักยภาพ
เหมาะสมในการปลูกพืชไรและไมผลมากกวาการทํานา กลุมชุดดินที่ 29 มีขอจํากัดดานความอุดมสมบูรณ
ของดินต่ําถึงระดับปานกลาง รวมทั้งมีการใชประโยชนในกาสรเพาะปลูกมาเปนระยะเวลานาน ทําใหธาตุ
อาหารพืชบางอยางตองสูญเสียไปโดยกระบวนการชะลางพังทลายและพืชที่ปลูกนําไปใชในการเจริญเติบโต 
จึงทําใหปริมาณธาตุอาหารพืชบางอยางที่ไมเพียงพอในชวงการเพาะปลูกพืช และยังพบปญหาการขาดแคลน
น้ําหรือดินมีความชื้นไมเพียงพอในการปลูกพืช เนื่องจากกลุมชุดดินที่ 29 พบระดับน้ําใตดินอยูลึกมากและ
ดินบางชุดมีความพรุนสูงเก็บกักน้ําไมคอยอยู ดังนั้น ในชวงที่ฝนทิ้งชวงดินมักจะแหง มีความชื้นไมเพียงพอ
ตอความตองการของพืช จึงทําใหพืชชะงักการเจริญเติบโต ซ่ึงจะมีผลกระทบตอผลผลิตของพืชที่ปลูกดวย 
(กรมพัฒนาที่ดิน, 2548) 
 
6. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ 

ระยะเวลาการดําเนินการ เร่ิมตน เดือนตุลาคม   พ.ศ. 2549 
    ส้ินสุด เดือนเมษายน พ.ศ. 2551 
 สถานที่ดําเนินการ  หนวยพัฒนาที่ดินที่ 3  บานสงคุม  ตําบลเขาคอ  อําเภอเขาคอ จังหวัด
เพชรบูรณ 
        พิกัดแปลงดังนี้  1852140N  714005E   
 ชนิดพืชคือ ขิง 
   
7. ผูดําเนินการ 
 7.1 นางชุติมา  จันทรเจริญ  นักวิชาการเกษตร 5  รับผิดชอบในฐานะหัวหนาโครงการ  มีหนาที่
จัดทําโครงการวางแผนควบคุมดําเนินงาน  การจัดเตรยีมแปลงทดลอง  รวบรวมขอมูลตาง ๆ ขณะดําเนินการ
ทดลอง    วิเคราะหขอมูล  สรุปผลการทดลองและจัดพิมพรายงานผลการปฏิบัติงาน  ปฏิบัติงาน   50 
เปอรเซ็นต 
 7.2 นางสาวนิรมล  เกษณา  นักสํารวจดิน 4  รับผิดชอบในฐานะผูรวมปฏิบัติงาน  มีหนาที่เก็บ
รวบรวมขอมูลตาง ๆ จากแปลงทดลอง  ปฏิบัติงาน 30 เปอรเซ็นต 
 7.3 นางสาวทรายแกว  มีสิน  นักวิชาการเกษตร 5 รับผิดชอบในฐานะผูรวมปฏิบัติงาน  มีหนาที่
เก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ ปฏิบัติงาน 10 เปอรเซ็นต 
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 7.4 นางสาวประกาย  สอนอุน  นักวิชาการเกษตร  รับผิดชอบในฐานะผูรวมปฏิบัติงาน  มีหนาที่
เก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ ปฏิบัติงาน 10 เปอรเซ็นต 
 
8. วิธีดําเนินงาน 

8.1วางแผนการทดลองแบบ RAndomized Complete Block Design จํานวน 5 ตํารับการทดลอง ทํา 
4 ซํ้า ดังนี้ 
   ตํารับที่ 1 แปลงควบคุม (ไมใสปุยเคมีและปุยอินทรีย) 
   ตํารับที่ 2 แบบเกษตรกร (ใสปุยเคมี) 
  ตํารับที่ 3 ใสปุยหมัก (พด.1) + ปุยอินทรียน้ํา (พด.2) 
   ตํารับที่ 4 ใสปุยคอกจากมูลวัว + ปุยอินทรียน้ํา (พด.2) 
   ตํารับที่ 5 ใสปุยคอกจากมูลไก + ปุยอินทรียน้ํา (พด.2) 
  หมายเหตุ : ทุกตํารับใสปูนขาวเพื่อปรับคา pH ใหอยูประมาณ 6.0-6.5 
    ตํารับที่ 1-5 ใสเชื้อควบคุมสาเหตุโรครากเนาโคนเนา (พด.3) 
  8.2 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน มีวิธีปฏิบัติดังนี้ 
  1. การเตรียมพันธุ 
   - เลือกพันธุขิง ที่มีอายุ 10-12 เดือน  
   - ตัดทอนพันธุที่สมบูรณเทานั้น (ปราศจากรองรอยการทําลายของโรคและแมลง) 
   - เมื่อจะตัดทอนพันธุขิงในแงงหนึ่งๆ ตองทําความสะอาดมีดที่ใชตัดทุกครั้ง โดยแชไว
ในแอลกอฮอลหรือคลอรอคเพื่อปองกันกําจัดเชื้อโรค เพราะถานํามีดที่ตัดแงงขิงที่เปนโรคไปใชตัดทอน
พันธุดี จะทําใหพันธุขิงดีติดเชื้อโรคได  
   - ตัดขิงพันธุเปนทอน ๆ ใหแตละทอนมี 2-3 ตาเทานั้น จะใชพันธุขิงประมาณ 300 
กิโลกรัมตอไร  
  2. การเตรียมดิน 
   - ไถพรวนดิน 3 คร้ัง  โดยครั้งแรกเปนการไถเพื่อปรับหนาดินใหสม่ําเสมอ คร้ังที่ 2 ไถ
เพื่อคลุกเคลาดิน กําจัดวัชพืช แลวตากดินไว 15 วัน คร้ังที่ 3 ไถเพื่อยอยดินใหละเอียด พรอมทั้งเก็บเศษหญา
แหงและวัชพืชออกทิ้ง  
   - ยกแปลงหรือยกรองปลูก ใหมีขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 5 เมตร สูง 15-20 เซนติเมตร 
ใสปูนขาวประมาณ 200-400 กิโลกรัม / ไร เพื่อปรับคาความเปนกรดเปนดาง (pH) ใหอยูระหวาง 6-6.5 
  3. การปลูก 
   - ปลูกในชวงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 
   - วางทอนพันธุลงในหลุมๆละ 1 ทอน หลุมลึกประมาณ 4-5 เซนติเมตร  
   - ระยะระหวางตน 20-25 เซนติเมตร และระยะระหวางแถว 50-70 เซนติเมตร 
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   - ทอนพันธุที่แตกหนองอกขึ้นมาแลวใหวางดานที่แตกหนอตั้งขึ้นขางบนแลวใชดินกลบ
หนา 2-4 เซนติเมตร 
   - เมื่อปลูกเสร็จใชใบไม ใบหญาคา ใบออย หรือเศษหญาแหงคลุมตลอดทั้งในรองและ
สันรอง เพื่อรักษาความชุมชื้นและเปนการปองกันวัชพืชข้ึนมารบกวน และที่สําคัญเปนการกําบังไมใหหนอ
ออน ซ่ึงแตกหนอใหมไดรับอันตรายจากแสงแดดโดยตรง 
  4. การดูแลรักษา 
   - การใหน้ํา การปลูกขิงอาจจะใชน้ําฝนหรือปลูกโดยอาศัยน้ําชลประทาน  
   - การคลุมดิน ใชวัสดุที่หาไดงายในทองถ่ิน ราคาประหยัดคาใชจาย  
   - การใสปุย ใสปุยตามตํารับการทดลอง ใสขณะทําการเตรียมดินและใสหลังจากปลูกขิง
แลว 2 คร้ัง โดยครั้งแรกจะใสหลังจากปลูกขิงไดประมาณ 2 เดือน และครั้งหลังจะใสปุยเมื่อขิงมีอายุได 4 
เดือน ซ่ึงการใสปุยทั้งสองครั้งจะใชปุยในอัตราประมาณ 5,000 กิโลกรัมตอไร 
   - การกลบโคนกอขิง จะทําการกลบโคน 2 คร้ัง คร้ังที่ 1 เมื่อขิงอายุ 2 เดือน โดยการใช
จอบโกยดินบนสันรองกลบโคนตนขิง และกลบโคนครั้งที่ 2 เมื่อขิงมีอายุ 3 เดือน 
   - การปองกันกําจัดวัชพืช แมลงและศัตรูพืช ใชปุยอินทรียน้ําปองกันแมลงศัตรูพืช (พด.
7) และปุยอินทรียน้ํากําจัดวัชพืช (พด.5) ถาเกิดวัชพืชอีกใหใชมือถอน เนื่องจากเปนวิธีที่กระทบกระเทอืนตอ
ขิงนอยที่สุด  
  5. การเก็บเกี่ยว 
    การเก็บเกี่ยวขิงแก จะเร่ิมเก็บเมื่อขิงมีอายุไดประมาณ 8-12 เดือน โดยจะสังเกตไดจาก
ใบและลําตน เร่ิมมีอาการเหี่ยวเฉา โดยปกติใบจะเริ่มเหี่ยวเมื่อขิงมีอายุยางเขาเดือนที่ 8 โดยทั่วไปประมาณ
เดือนมกราคม ซ่ึงชวงดังกลาวดินคอนขางแหงและแข็ง จึงไมสะดวกตอการใชจอบขุด จึงตองรดน้ําใหทั่ว
แปลงเพื่อใหดินออนตัว ขุดงาย แลวจึงใชมือดึงขึ้นมา เขยาดินออกทิ้งไปลางน้ํา ตัดรากและใบเหี่ยวออก 
  6. การเก็บบันทึกขอมูล 
  ขอมูลดิน : เก็บตัวอยางดิน 2 คร้ัง ที่ระดับความลึก 0-20 เซนติเมตร กอนปลูกและหลัง
ปลูกทุกป เพื่อวิเคราะหหา pH OM P K lime requirement 
  ขอมูลพืช : เก็บตัวอยางพืช เพื่อวิเคราะหองคประกอบของธาตุอาหารพืช 
  ขอมูลปุยในแตละตํารับการทดลอง : สุมตัวอยางปุยที่ใชเพื่อวิเคราะหหาธาตุอาหารพืช 
  7. วิเคราะหขอมูลทางสถิติ : วิเคราะหความแตกตางระหวางตํารับการทดลองโดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรวิเคราะหทางสถิติ 
  8. แปลผลการวิเคราะหและเขียนรายงานผลการวิจัย 
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9. ผลการทดลองและวิจารณ 
9.1 การเปล่ียนแปลงสมบัติของดิน 
 9.1.1 คาความเปนกรดเปนดางของดิน 

  จากผลการทดลองพบวา คาความเปนกรดเปนดางของดินกอนการทดลองโดยเฉลี่ยทุก
ตํารับมีคา 4.3  มีความเปนกรดรุนแรง  ซ่ึงไมแตกตางกันทางสถิติ  หลังการทดลองมีคาความเปนกรดเปนดาง
อยูระหวาง 4.73-5.20  มีความเปนกรดจัด  สังเกตไดวาหลังการทดลองมีคาความเปนกรดเปนดางเพิ่มขึ้น
เนื่องจากมีการใสปูนขาวลงไปทุกตํารับการทดลอง  ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 คาความเปนกรดเปนดางของดนิ 
 

pH  
ตํารับการทดลอง กอนการทดลอง หลังการทดลอง 

ตํารับที่ 1  แปลงควบคุม (ไมใสปุยเคมีและปุยอินทรยี 4.3A 4.73A 
ตํารับที่ 2  แบบเกษตรกร(ใสปุยเคมี) 4.3A 4.73A 
ตํารับที่ 3 ใสปุยหมัก (พด.1)+ปุยอินทรียน้าํ(พด.2) 4.3A 5.05A 
ตํารับที่ 4  ใสปุยคอกจากมูลวัว+ปุยอินทรยีน้ํา(พด.2) 4.3A 5.20A 
ตํารับที่ 5 ใสปุยคอกจากมูลไก+ปุยอินทรียน้ํา(พด.2) 4.3A 5.00A 

* หมายเหตุ ระดับความเชื่อมัน 95%  
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  9.1.2 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (Organic matter) 
  จากผลการทดลองพบวา   ปริมาณอินทรียวัตถุในดินกอนการทดลองในตํารับที่ 1-5 ไมมี
ความแตกตางกันทางสถิติโดยมีปริมาณอินทรียวัตถุในดินสูงอยูระหวาง 3.36-3.79 เปอรเซ็นต   สวนหลังการ
ทดลองเชนเดียวกันคือมีคาปริมาณอินทรียวัตถุในดินสูงอยูระหวาง 2.89-3.54 เปอรเซ็นต และไมมีความ
แตกตางกันทางสถิติระหวางตํารับการทดลอง  ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน 
 

% OM  
ตํารับการทดลอง กอนการทดลอง หลังการทดลอง 

ตํารับที่ 1  แปลงควบคุม (ไมใสปุยเคมีและปุยอินทรยี 3.85A 3.53A 
ตํารับที่ 2  แบบเกษตรกร(ใสปุยเคมี) 3.64A 2.89A 
ตํารับที่ 3 ใสปุยหมัก (พด.1)+ปุยอินทรียน้าํ(พด.2) 3.36A 3.36A 
ตํารับที่ 4  ใสปุยคอกจากมูลวัว+ปุยอินทรยีน้ํา(พด.2) 3.79A 3.54A 
ตํารับที่ 5 ใสปุยคอกจากมูลไก+ปุยอินทรียน้ํา(พด.2) 3.35A 3.12A 

* หมายเหตุ ระดับความเชื่อมัน 95%  
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  9.1.3 ปริมาณฟอสฟอรัสในดิน  (Available P) 
  จากการทดลองพบวา ปริมาณฟอสฟอรัสในดินกอนการทดลองในทุกตํารับการทดลอง
มีปริมาณต่ํามาก คือเฉลี่ยนอยกวา 1 mg/kg    และหลังการทดลองก็พบวามีปริมาณฟอสฟอรัสในดินต่ําถึงต่ํา
มากคืออยูในชวง 1.75-7  mg/kg   และไมมีความแตกตางกันทางสถิติในทุกตํารับการทดลอง  ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ปริมาณฟอสฟอรัสในดิน  (Available P) 
 

Available P (mg/kg)  
ตํารับการทดลอง กอนการทดลอง หลังการทดลอง 

ตํารับที่ 1  แปลงควบคุม (ไมใสปุยเคมีและปุยอินทรยี <1A 2.75A 
ตํารับที่ 2  แบบเกษตรกร(ใสปุยเคมี) <1A 7A 
ตํารับที่ 3 ใสปุยหมัก (พด.1)+ปุยอินทรียน้าํ(พด.2) <1A 2.25A 
ตํารับที่ 4  ใสปุยคอกจากมูลวัว+ปุยอินทรยีน้ํา(พด.2) <1A 1.75A 
ตํารับที่ 5 ใสปุยคอกจากมูลไก+ปุยอินทรียน้ํา(พด.2) <1A 7.5A 

* หมายเหตุ ระดับความเชื่อมัน 95%  
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9.1.4 ปริมาณโพแทสเซียมในดิน (Exchangeable K) 
  จากผลการทดลองพบวาปริมาณโพแทสเซียมในดินกอนการทดลองสูง อยูระหวาง108-
164 mg/kg  และไมมีความแตกตางทางสถิติในแตละตํารับการทดลอง    หลังการทดลองพบวาปริมาณ
โพแทสเซียมในดินต่ําลง คืออยูระหวาง 17-37 mg/kg และไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 
 
ตารางที่ 4  ปริมาณโพแทสเซียมในดนิ (Exchangeable K) 
  

Exchangeable  K (mg/kg)  
ตํารับการทดลอง กอนการทดลอง หลังการทดลอง 

ตํารับที่ 1  แปลงควบคุม (ไมใสปุยเคมีและปุยอินทรยี 164A 18A 
ตํารับที่ 2  แบบเกษตรกร(ใสปุยเคมี) 144A 37A 
ตํารับที่ 3 ใสปุยหมัก (พด.1)+ปุยอินทรียน้าํ(พด.2) 160A 17A 
ตํารับที่ 4  ใสปุยคอกจากมูลวัว+ปุยอินทรยีน้ํา(พด.2) 108A 18A 
ตํารับที่ 5 ใสปุยคอกจากมูลไก+ปุยอินทรียน้ํา(พด.2) 145A 17A 

* หมายเหตุ ระดับความเชื่อมัน 95%  
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9.2 ผลผลิตขิงแก 
 

9.2.1 ผลผลิตของขิงปแรก (เก็บเกี่ยวป 2550) 
  จากการทดลองพบวาในปแรก ผลผลิตเฉลี่ยของขิงแก ตํารับที่ 5 ใสปุยคอกจากมูลไก+
ปุยอินทรียน้ําใหผลผลิตสูงสุด คือ 2,628 กก./ไร  รองลงมาคือตํารับที่ 3 ใสปุยหมกั พด1 + ปุยอินทรียน้ําคือ 
1,806 กก./ไร สวนตํารับที่ 2 แบบเกษตรกร ใหผลผลิตเฉลี่ย 2,058 กก./ไร  ตํารับที่ 4 ใสปุยคอกจากมูลวัว+
ปุยอินทรียน้ําใหผลผลิต 1,806 กก./ไร  และตํารับที่1 แปลงควบคุมใหผลผลิต 1,778 กก./ไร  ซ่ึงในตาํรับที่ 2 
4 และ 1 ไมมคีวามแตกตางกันทางสถิติ  แตทั้ง 3 ตํารับมีความแตกตางกันทางสถิติกับตํารับที่ 2 และ 1   ดัง
ตารางที่ 5  
 
ตารางที่ 5  ผลผลิตขิง  เขาคอ เพชรบูรณ  ป 2549  

 
  

T 
 

วิธีการ 
ผลผลิตเฉล่ีย 

(กก./ไร) 

1 แปลงควบคุม (ไมใสปุยเคมีและปุยอินทรีย) 1,778B 

2 แบบเกษตรกร(ใสปุยเคม)ี 2,058B 

3 ใสปุยหมกั (พด.1)+ปุยอินทรียน้ํา(พด.2) 2,142AB  

4    ใสปุยคอกจากมูลวัว+ปุยอินทรียน้ํา(พด.2) 1,806B 

5 ใสปุยคอกจากมูลไก+ปุยอินทรียน้ํา(พด.2) 2,628A 

* หมายเหตุ ระดับความเชื่อมัน 95%  
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9.2.2 ผลผลิตขิงแกปท่ี 2 (เก็บเกี่ยว ป 2551) 
  จากผลการทดลองผลผิตขิงแกในปที่ 2 ตํารับที่ 5 ใสปุยคอกจากมูลไก+ปุยอินทรียน้ํา
(พด.2) ใหผลผลิตสูงที่สุดคือ  2,547 กก./ไร   ซ่ึงไมแตกตางทางสถิติกับกับตํารับที่ 3 และ4 ใหผลผลิต 2,213 
กก./ไร และ 1,973 กก./ไร ตามลําดับ   สวนในตํารับที่ 2 แบบเกษตรกร (ใสปุยเคมี) ใหผลผลิต 1,952 กก./ไร 
ไมแตกตางจากตํารับที่ 1 คือแปลงควบคุม (ไมใสปุยเคมีและปุยอินทรีย) ใหผลผลิตเฉลี่ยต่ําสุดคือ 1,741 กก./
ไร ดังตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6  ผลผลิตขิง  เขาคอ เพชรบูรณ  ป 2550 

 
  

T 
 

วิธีการ 
ผลผลิตเฉล่ีย 

(กก./ไร) 

1 แปลงควบคุม (ไมใสปุยเคมีและปุยอินทรีย) 1,741C 

2 แบบเกษตรกร(ใสปุยเคม)ี 1,952BC 

3 ใสปุยหมกั (พด.1)+ปุยอินทรียน้ํา(พด.2) 2,213AB 

4    ใสปุยคอกจากมูลวัว+ปุยอินทรียน้ํา(พด.2) 1,973AB 

5 ใสปุยคอกจากมูลไก+ปุยอินทรียน้ํา(พด.2) 2,547A 

 
* หมายเหตุ ระดับความเชื่อมัน 95%  
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9.2.3 ผลผลิตโดยรวมสองป 
  ผลผลิตโดยรวมสองป พบวาในปผลผลิตในปแรกและปที่สองไมแตกตางกันมากนัก  
โดยทั้งสองปมีแนวโนมคลายกันคือ  ผลผลิตที่ไดสูงสุดคือตํารับที่ 5 ใสปุยคอกจากมูลไก + ปุยอินทรียน้ํา 
(พด.2)ไดผลผลิตในปแรก 2,628 กก./ไร  และในปที่สองใหผลผลิต  2,547 กก./ไร  สวนในตํารับที่ 1 แปลง
ควบคุมใหผลผลิตต่ําสุดทั้งสองปคือ ในปแรก 1,778 กก./ไร  และในปที่สองใหผลผลิต  1,741 กก./ไร     
และเมื่อเปรียบเทียบกับตํารับที่ 2 แบบเกษตรกร (ใชปุยเคมี) ในปแรกใหผลผลิต 2,058 กก./ไร ปที่สองให
ผลผลิต  2,213 กก./ไร   พบวาแตกตางกับตํารับที่ 5 ใสปุยคอกจากมูลไก+ปุยอินทรียน้ํา(พด.2) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 7  ตารางเปรียบเทียบผลผลิตเฉลี่ยปแรกกับปที่สอง 

 
  

T 
 

วิธีการ 
ผลผลิตเฉล่ียปแรก 

(กก./ไร) 
ผลผลิตเฉล่ียปท่ีสอง 

(กก./ไร) 

1 แปลงควบคุม (ไมใสปุยเคมีและปุยอินทรีย) 1,778B 1,741C 

2 แบบเกษตรกร(ใสปุยเคม)ี 2,058B 1,952BC 

3 ใสปุยหมกั (พด.1)+ปุยอินทรียน้ํา(พด.2) 2,142AB  2,213AB 

4    ใสปุยคอกจากมูลวัว+ปุยอินทรียน้ํา(พด.2) 1,806B 1,973AB 

5 ใสปุยคอกจากมูลไก+ปุยอินทรียน้ํา(พด.2) 2,628A 2,547A 

 
* หมายเหตุ ระดับความเชื่อมัน 95% 
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 9.4 ผลการวิเคราะหปุยหมัก ปุยอินทรียน้าํ  
  9.4.1 ผลการวิเคราะหปุยหมกั 
 
ตารางที่ 8   ผลการวิเคราะหธาตุอาหารในปุยหมักและปุยอินทรียน้าํ 
 

ชนิดปุย pH Ec (ms/cm) %N %P %K 
ปุยหมัก 6.7 0.18 1.11 0.36 0.66 

ปุยคอกมูลววั 8.4 2.46 1.33 0.59 0.90 
ปุยคอกมูลไก 8.6 0.44 1.96 0.49 1.69 
  
 จากตารางที่ 8 ผลการวิเคราะหธาตุอาหารในปุยหมักและปุยอินทรียน้ําที่ใชใสในแปลงทดลอง 
พบวา ปุยหมักมีคาความเปนกรดเปนดาง 6.7  คาการนําไฟฟา 0.18 ms/cm  มีปริมาณไนโตรเจน 1.11 
เปอรเซ็นต   ปริมาณฟอสฟอรัส 0.36 เปอรเซ็นต  ปริมาณโพแทสเซียม 0.66 เปอรเซ็นต    ปุยมูลวัวมีมีคา
ความเปนกรดเปนดาง 8.4  คาการนําไฟฟา 2.46 ms/cm  มีปริมาณไนโตรเจน 1.33 เปอรเซ็นต   ปริมาณ
ฟอสฟอรัส 0.59 เปอรเซ็นต  ปริมาณโพแทสเซียม 0.90 เปอรเซ็นต  ปุยมูลไกมีมีคาความเปนกรดเปนดาง 
8.6  คาการนําไฟฟา 0.44 ms/cm  มีปริมาณไนโตรเจน 1.96 เปอรเซ็นต   ปริมาณฟอสฟอรัส 0.49 เปอรเซ็นต  
ปริมาณโพแทสเซียม 1.69 เปอรเซ็นต   จากการวิเคราะหธาตุอาหารในปุยอินทรียที่ใสพบวา ปุยมูลไกมี
ปริมาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม สูงกวาปุยมูลวัวและปุยหมัก พด.1   
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10. สรุปผลการทดลอง 
 10.1  ผลผลิตขิงแกโดยภาพรวมทั้งสองป พบวา  ตํารับที่ 5 ใสปุยคอกจากมูลไก+ปุยอินทรียน้าํ
(พด.2) ใหผลผลิตสูงสุด และแตกตางจากตํารับที่ 1แปลงควบคุม (ไมใสปุยเคมีและปุยอินทรีย) และ 2 แบบ
เกษตรกร(ใสปุยเคมี)  อยางมีนัยสําคัญ ซ่ึงตํารับที่ 1 ใหผลผลิตต่ําสุด 
 10.2  สมบัติของดิน ไดแก pH  OM P K พบวา กอนการทดลองกบัหลังสิ้นสุดการทดลองไมมี
ความแตกตางกันทางสถิติ 
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