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บทคัดยอ 
 
 การทดลองเปรียบเทียบสมบัติของดินระหวางการปลูกขาวอินทรีย  การปลูกขาวลดการใชปุยเคมี
และการปลูกขาวแบบใชปุยเคมี  ดําเนินการทดลองในแปลงเกษตรกร นายสมชาย  กุลทอง  บานคลองตาล  
ตําบลหนองแขม  อําเภอพรมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก  ในระหวางป พ.ศ. 2549-2550  ประกอบดวย 4  ตํารับ
การทดลอง คือ ตํารับที่ 1    ปลูกขาวแบบเคมี (ใสปุยเคมีแบบเกษตรกร)    ตํารับที่ 2  ปลูกขาวแบบลดการใช
ปุยเคมี (ลดการใชปุยเคมีคร่ึงหนึ่งของเกษตรกร+ปุยคอก+ ปุยอินทรียน้ํา)    ตํารับที่ 3 ปลูกขาวแบบลดการใช
ปุยเคมี (ลดการใชปุยเคมีคร่ึงหนึ่งของเกษตรกร+ปุยพืชสด+ ปุยอินทรียน้ํา)   และตํารับที่ 4    ปลูกขาวอนิทรยี  (ปุย
พืชสด+ปุยคอก+ปุยอินทรียน้ํา)  ผลการทดลองพบวา ในการปลูกขาวฤดูกาลแรก ผลผลิตเฉลี่ยของขาวตํารับ
ที่มีการปลูกขาวแบบใชปุยเคมีตามเกษตรกร (T1) คือ 854 กก./ไร  ตํารับที่ 2 การปลูกขาวแบบลดการใช
ปุยเคมี (ใสปุยเคมีคร่ึงหนึ่งของคาวิเคราะหดิน+ปุยอินทรียน้ํา+ปุยคอก) ใหผลผลิตเฉลี่ย 826 กก./ไร  ตํารับที่ 
3  การปลูกขาวแบบลดการใชปุยเคมี (ใสปุยเคมีคร่ึงหนึ่งของคาวิเคราะหดิน+ปุยอินทรียน้ํา+ปอเทือง) ให
ผลผลิตเฉลี่ย 960 กก./ไร ตํารับที่ 4 การปลูกขาวแบบอินทรีย (ปุยคอก+ปอเทือง+ปุยอินทรียน้ํา) ใหผลผลิต
เฉลี่ยคือ 850 กก.ไร  โดยพบวาแตละตํารับผลผลิตขาวไมมีความแตกตางกันทางสถิติ  และในฤดูปลูกที่สอง
พบวา ตํารับที่ 3 การปลูกขาวแบบลดการใชปุยเคมี (ใสปุยเคมีคร่ึงหนึ่งของคาวิเคราะหดิน+ปุยอินทรียน้ํา+
ปอเทือง) ใหผลผลิตเฉลี่ย 947 กก./ไร ใหผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด  แตไมแตกตางกับตํารับที่ 4 การปลูกขาวแบบ
อินทรีย (ปุยคอก+ปอเทือง+ปุยอินทรียน้ํา) ใหผลผลิตเฉลี่ยรองลงมากคือ 896 กก.ไร  แตอยางไรก็ตามตํารับ
ที่ 4 และตํารับที่ 3  มีผลผลิตมากกวาและแตกตางตํารับที่ 2 การปลูกขาวแบบลดการใชปุยเคมี (ใสปุยเคมี
คร่ึงหนึ่งของคาวิเคราะหดิน+ปุยอินทรียน้ํา+ปุยคอก) ใหผลผลิตเฉลี่ย 860 กก./ไร   และตํารับที่ 1 การปลูก
ขาวแบบใชปุยเคมีตามเกษตรกร (T1) คือ 803 กก./ไร  อยางมีนัยสําคัญ   การเปลี่ยนแปลงสมบัติของดิน
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พบวา   การปลูกขาวแบบลดการใชปุยเคมี (ใสปุยเคมีคร่ึงหนึ่งของคาวิเคราะหดิน+ปุยอินทรียน้ํา+ปอเทือง) 
และ การปลูกขาวแบบอินทรีย (ปุยคอก+ปอเทือง+ปุยอินทรียน้ํา) มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินเพิ่มขึ้นจาก 
2.68 เปอรเซ็นต เปน 2.86 เปอรเซ็นต  สวนความหนาแนนของดิน  ความเปนกรดเปนดาง  ปริมาณ
ฟอสฟอรัสในดิน ปริมาณโพแทสเซียมในดิน ไมมีความแตกตางกันอยางชัดเจน         การเปลี่ยนแปลง
สมบัติทางชีวภาพของดินนั้นพบวา มวลชีวภาพคารบอนและไนโตรเจนในดินของการปลูกขาวแบบอินทรีย 
(ปุยคอก+ปอเทือง+ปุยอินทรียน้ํา)   การปลูกขาวแบบลดการใชปุยเคมี (ใสปุยเคมีคร่ึงหนึ่งของคาวิเคราะห
ดิน+ปุยอินทรียน้ํา+ปอเทือง) และ การปลูกขาวแบบลดการใชปุยเคมี     (ใสปุยเคมีคร่ึงหนึ่งของคาวิเคราะห
ดิน+ปุยอินทรียน้ํา+ปุยคอก) มีคามวลชีวภาพคารบอนและไนโตรเจน มากกวาตํารับที่ 1 ปลูกขาวแบบใช
ปุยเคมีตามเกษตรกร อยางมีนัยสําคัญ ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจโดยรวมสองปพบวามูลคาผลผลิตในปที่
สองสูงกวาฤดูปลูกแรกทําใหผลตอบแทนสูงขึ้นในปที่สอง   แตอยางไรก็ตามในตํารับที่  3 )   การปลูกขาว
แบบลดการใชปุยเคมี (ใสปุยเคมีคร่ึงหนึ่งของคาวิเคราะหดิน+ปุยอินทรียน้ํา+ปอเทือง) ทั้งฤดูกาลแรกและ
ฤดูกาลที่สอง จะใหผลตอบแทนสูงที่สุดและมีตนทุนการผลิตต่ําที่สุด  
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หลักการและเหตุผล 
 

 เกษตรกรไทยทําการปลูกขาวโดยใชปุยเคมีและสารเคมีกันมาก การใชปุยเคมีติดตอกันเปน
เวลานานอาจมีผลทําใหดินเสื่อมคุณภาพลง  รัฐบาลจึงมีนโยบายรณรงคใหมีการปลูกพืชอินทรียและลดการ
ใชปุยเคมี  เพือ่รักษาคุณภาพของดินและสิ่งแวดลอม  รวมถึงคํานึงถึงความปลอดภยัของผูผลิตและผูบริโภค  
การปลูกขาวอนิทรียเปนการผลิตขาวที่ไมทําใหเกิดมลพษิตอส่ิงแวดลอม  รักษาความอุดมสมบรูณของดิน
และความหลากหลายทางชวีภาพ แตอยางไรก็ตามไมพบรายงานเชิงวิชาการเกีย่วกบัสมบัติของดินที่มีการ
ปลูกขาวอินทรีย  และการปลูกขาวแบบลดการใชปุยเคมี  มีเพียงแตประสบการณของเกษตรกรเทานั้นที่
พบวาการปลูกขาวแบบอินทรียและลดการใชปุยเคมีสงผลทําใหดินดีขึน้ ผลผลิตดีขึ้น   ดังนั้นในการทดลอง
คร้ังนี้จะทําใหทราบขอมูลเชิงวิชาการเพื่อสามารถอธิบายอยางชัดเจนวาการปลูกขาวอินทรียและลดการใช
ปุยเคมีทําใหดนิดีขึ้นหรือไม  รวมทั้งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่ไดจะทําใหเกษตรกรสามารถทําการเกษตร
ไดอยางยั่งยนืหรือไม 

  
 
 

วัตถุประสงค 
 

1. เปรียบเทียบสมบัติของดินและผลผลิตขาวที่มีการปลูกขาวแบบเคมี  ขาวปลอดสารพิษและขาว
อินทรีย 

2. ศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการปลูกขาวแบบตาง ๆ  
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การตรวจเอกสาร 
 

การปลูกพืชอินทรียเปนการผลิตพืชที่ไมทําใหเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอม  รักษาความอุดมสมบูรณ
ของดินและความหลากหลายทางชีวภาพ (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย, 2542)     

หมอดินอาสานายไพโรจน  แสนบุญมา  ตําบลหัวเรือ  อําเภอวาปปทุม  จังหวัดมหาสารคาม  ทําปุย
อินทรียน้ําและปลูกปอเทืองปรับปรุงดินในพื้นที่ปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 จํานวน 20 ไร  ฉีดปุยอินทรียน้ํา 
30 ลิตรตอไร  เมื่อขาวอายุ 30 วัน  และฉีดอีกครั้ง 20 ลิตรตอไร  เมื่อขาวอายุ 60-70 วัน  คุณภาพขาวและ
ผลผลิตขาว  เพิ่มจาก 400 กิโลกรัมตอไร เปน 500 กิโลกรัมตอไร  ตนขาวแข็งแรง  ออกรวงใหญขึ้น  ไมมี
โรครบกวน  รสชาติหอมอรอยกวาเดิมที่ใชปุยเคมี   เดิมใชปุยเคมีสูตร 16-16-8 อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร รวม 
1,000 กิโลกรัมตอ 20 ไร  ปจจุบันใชปุยเคมีเพียง 50 กิโลกรัม (กรมพัฒนาที่ดิน,2548) 

การเปรียบเทียบการปลูกขาวโดยใชปุยเคมีกับปุยอินทรียน้ําของนายแกว  พิมพิสวย  ปลายป พ.ศ. 
2546  พื้นที่ 3.12 ไร  บานนายาง  เมืองนาทรายทอง  กําแพงนครเวียงจันทร  ประเทศลาว   พบวา การใชปุย
อินทรียน้ํามีผลทําใหน้ําหนักเมล็ดตอกระสอบมากกวาและเมล็ดขาวลีบนอยกวาการใชปุยเคมี  เมื่อขาว
เจริญเติบโตมีความหนาแนนของแตละกอดีกวา  มีการแตกกอ 25-27 ตนตอกอ    (กรมพัฒนาที่ดิน, 2547)    

ทวีและคณะ (2542)  ทดลองเปรียบเทียบเทคโนโลยีการจัดการดินในการผลิตขาวอินทรียป 2540-
2541  ณ ศูนยวิจัยขาวแพร ดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ํา  โดยมี 4 กรรมวิธี  คือ ไมใสปุย  ใสปุยเคมี   ปุยพืช
สด (ถ่ัวเขียว)  และปุยหมักฟางขาว  พบวาปแรก กรรมวิธีใสปุยเคมีใหผลผลิตขาวขาวดอกมะลิ 105 มาก
ที่สุด (660 กก./ไร)  ในปที่สองพบวากรรมวิธีที่ใชปุยพืชสดใหผลผิตขาวมากที่สุด (652 กก./ไร)  ไมแตกตาง
จากการใสปุยเคมี ซ่ึงใหผลผลิต 632 กก./ไร    ดังนั้นการใสปุยพืชสดในการผลิตขาวอินทรียนั้นแมววา
ปริมาณไนโตรเจนจะไมมากนักก็สามารถเพิ่มผลผลิตขาวไดเปนอยางดี เนื่องจากปุยพืชสดมีสวนสําคัญใน
การปรับปรุงทางกายภาพของดินใหดีในระยะยาว  นอกจากนี้ยังทดลองในสถานีทดลองขาวสันปาตอง  
เชียงใหม  ซ่ึงเปนดินที่มีความอุดมสมบูรณปานกลาง  มี 5 กรรมวิธี คือคือ ไมใสปุย  ใสปุยเคมี   ปุยพืชสด 
(ถ่ัวเขียว)   ปุยพืชสดรวมกับปุยอินทรีย   และปุยอินทรียอยางเดียว   พบวาปแรก ทุกกรรมวิธีไมมีความ
แตกตางกัน   ในปที่สองพบวากรรมวธีที่ใสปุยพืชสดรวมกับปุยอินทรียใหผลผลิตสูงสุด  (687 กก./ไร)  
มากกวาวิธีที่ใสปุยเคมี ซ่ึงใหผลผลิต 627 กก./ไร     

นายโหล  แสนราช  เกษตรกรบานศรีจอมแจง  ตําบลหงสเหิน  อําเภอจุน  จังหวัดพะเยา  ผลิตขาว
อินทรียตั้งแตป 2535  โดยใชปุยหมัก โดยเริ่มแรกจะทดลองใสในนาทีดินไมดี  พบวาการเจริญเติบโตขาว
สมบูรณพอดี   ไมเฝอใบแมจะเห็นผลชากวาปุยเคมี  แตอยูไดนานกวา  และขาวจะทนแลงไดดีกวาการใช
ปุยเคมี  ผลผลิตขาวเฉลี่ย 500-560  กก./ไร  โรคและแมลงไมพบวาเปนปญหา นอกจากนี้ยังปลูกถ่ัวเขียวกอน
ขาว  ผลดีคือ ชวยควบคุมวัชพืช  ขาวเจริญเติบโตดีกวา  เนื้อดินดี ไถพรวนงาย  (กรมวิชาการเกษตร,2543) 

การรณรงคสงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดินทดแทนการใชปุยเคมีและ
สารเคมี   กรณี  หมอดินชื่อนายบุดดา  เพ็งภักดี 54/1  หมูบานมะอึ  อ.ธวัชบุรี  จ.รอยเอ็ด  ปลูกขาวโดยปลูก
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ปุยพืชสด เชน โสน  ถ่ัวพรา  กอนการทนาปลูกขาวในพื้นที่ 10 ไร  และใชปุยคอกแหงมาทําการราดผสมดวย
เชื้อปุยหมักสูตร พด. 1 และ ใชปุยอินทรียน้ํา พด.2  อัตรา 20 ลิตรตอปุยคอก 1,000 กิโลกรัม  แลวนําไปใส
แปลงนาไถกลบกอนปลูกขาว  พันธุขาวดอกมะลิ  พบวา ตนขาวแข็งแรงไมลมงาย  รวงขาวยาวกวาเดิม  
เมล็ดขาวใหญไมลีบ  กล่ินขาวหอมกวาเดิมที่เคยใชปุยเคมี  ผลผลิตขาวเพิ่มขึ้นจากเดิม 30 ถัง/ไร เปน 45 ถัง
ตอไร  ลดตนทุนการผลิต  เดิมใชปุยเคมีแตปจจุบันไมใชปุยเคมีใด ๆ และไมมีโรคแมลงรบกวน (กรมพัฒนา
ที่ดิน, 2547) 

สมบัติของดินสามารถจัดจําแนกได 3 ประเภทตามความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลง (sentitive) คือ 
สมบัติที่ออนไหวงาย (sensitive properties) สมบัติที่ออนไหวไดปานกลาง (moderately sensitive properties) 
และสมบัติที่ไมออนไหว(non-sensitive properties)   สมบัติที่ออนไหวไดงายเปนสมบัติทีจ่ะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนภายในระยะเวลา 10 ป ไดแก ปฏิกิริยาดิน (pH) ปริมาณฟอสฟอรัสและโปแตสเซียม
ที่สามารถเปนประโยชนได อินทรียคารบอน ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด ความหนาแนนรวมของดิน การ
กระจายขนาดของอนุภาคแบบแหง การกระจายของซีเซียม และปรมิาณเหล็กและอลูมิเนียมที่สามารถสกัด
ได    สมบัตทิี่ออนไหวไดปานกลางเปนสมบัติที่จะเกดิการเปลี่ยนแปลงไดตองใชเวลามากกวา 10 ป ไดแก 
ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (CEC) ปริมาณประจบุวกที่สามารถแลกเปลี่ยนได ปริมาณ
คารบอเนตและปริมาณความชื้นที่สามารถกักเก็บได สมบัติที่ไมออนไหวเปนสมบัติของดินที่ไมคาดหวังวา
จะเปลี่ยนแปลงในระยะเวลา 10 ป ไดแก การกระจายขนาดของอนุภาคชนดิของแรดินเหนยีว พื้นที่ผิว
ทั้งหมด ปริมาณทั้งหมดของธาตุ Al Ca Co Cu Fe K Li Mg Mn Na Ni Pb และ Zn     จากสมบัติของดินที่
ออนไหวสามารถนํามาใชเปนตัวบงชี้คณุภาพของดินในสวนที่เกดิการเปลี่ยนแปลงได (Carter  และคณะ 
1997)  

มวลชีวภาพของจุลินทรียดิน  (microbial biomass)  เปนตัวบงชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของดิน (Doran , 
1987)  จากรายงานของ Fraser et al. (1988)  มวลชีวภาพคารบอนของจุลินทรียในดินมีผลตอการเพิ่มปริมาณ
และคุณภาพของคารบอน  ความเปนประโยชนของธาตุอาหารจากเศษพืช  อินทรียวัตถุ และการแพรกระจาย
ของราก  การที่ดินมีปริมาณจุลินทรียเพิ่มขึ้นทําใหอัตราการยอยสลายธาตุอาหารและพืชดูดใชธาตุอาหารพืช
ในดินและปริมาณการดูดใชธาตุอาหารเพิ่มขึ้น  และจุลินทรียดินยังชวยสงเสริมการกระจายของรากพืชให
พืชดูดใชธาตุอาหารที่เปนประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ     
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ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ 
 ระยะเวลาดําเนินการ 

เร่ิมตน  เดือนเมษายน  2549 
  ส้ินสุด  เดือนกรกฎาคม  2551 
 สถานที่ดําเนินการ 
  พื้นที่เกษตรกร  นายสมชาย กุลทอง  บานคลองตาล  ตําบลหนองแขม  อําเภอพรหม
พิราม  จังหวัดพิษณุโลก 
 
 

วิธีดําเนินงาน 
 

1.  วางแผนการทดลอง 
การทดลองครั้งนี้จะดําเนินการในพื้นที่เกษตรกร     อ.พรมพิราม   จ.พิษณุโลก  เปนพื้นที่ในเขต

ชลประทาน    วางแผนการทดลองแบบ  Observation trail   มี 4  ตํารับ  ขนาดแปลงยอย 24x24 ตารางเมตร  
ตํารับที่ 1    ปลูกขาวแบบเคมี (ใสปุยเคมีแบบเกษตรกร) 
ตํารับที่ 2    ปลูกขาวแบบลดการใชปุยเคมี (ลดการใชปุยเคมีคร่ึงหนึ่งของเกษตรกร+ปุยคอก+ ปุย

อินทรียน้ํา) 
ตํารับที่ 3    ปลูกขาวแบบลดการใชปุยเคมี (ลดการใชปุยเคมีคร่ึงหนึ่งของเกษตรกร+ปุยพืชสด+ ปุย

อินทรียน้ํา) 
ตํารับที่ 4    ปลูกขาวอินทรีย  (ปุยพืชสด+ปุยคอก+ปุยอินทรียน้ํา) 

 
ทําการทดลองปลูกขาวพันธุพิษณุโลก 2    โดยเนนถึงวัสดุปรับปรุงดินที่เปนอินทรียหรืออนินทรีย

สําหรับการปลูกขาวแบบเคมี   ขาวแบบปลอดสารพิษ   ขาวอินทรีย เทานั้น  ในสวนการใชสารเคมีปองกัน
กําจัดศัตรูพืชสามารถใชไดตามความเหมาะสมแตจะตองมีการใชเหมือนกันทั้ง 3 ตํารับ  เนื่องจาก
จุดประสงคคือตองการทราบสมบัติของดินเปนหลัก   

การปลูกขาวแบบเคมี เปนการปลูกขาวตามวิธีเกษตรกรทั่วไป  ใหมีการใสปุยเคมีตามที่เกษตรกร
เคยปฏิบัติ 

การปลูกขาวแบบลดการใช ปุยเคมี  โดยใชในปริมาณที่ลดลงครึ่งหนึ่งจากที่เกษตรกรเคยปฏิบัติ 
และบํารุงดวยปุยอินทรียน้ําฉีดพนทุกๆ 15 วัน จํานวน 6 คร้ังตอฤดูกาล โดยฉีดทั้งปุยอินทรียน้ํา พด.2 และ 
พด.7   (วิธีการที่ 2 จะใสปุยหมัก  วิธีการที่ 3 ใชปุยพืชสด) 

การปลูกขาวอินทรียเปนการปลูกขาวแบบไมใชปุยเคมีเลย  ใชวัสดุอินทรียในการปรับปรุงดินแทน
ปุยเคมี   เชน  ปุยพืชสด    ปุยคอก  และปุยอินทรียน้ํา  
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2. ขั้นตอนและวิธีการทดลอง 
2.1. เตรียมเมล็ดพันธุขาว    ใชเมล็ดพันธุขาวตามพันธุของเกษตรกรในพื้นที่   วิธีการปลูกแบบ

หวานน้ําตม   
2.2  เตรียมดินตามวิธีการตางๆ 
กอนเตรียมดิน  ไถกลบตอซังที่เหลือ  ทิ้งไวใหยอยสลาย 20 วัน 
ตํารับที่ 3 และ 4  ปลูกปอเทืองในอัตรา 5 กิโลกรัมตอไร   
2.3 การจัดการดิน 
ตํารับที่ 1  ใสปุยเคมีตามอัตราเกษตรกร 
ตํารับที่  2  ใสปุยหมักจํานวน 1 ตันตอไรกอนหวานขาวแลวไถกลบ ใสปุยเคมีลดลงครึ่งหนึ่งจาก

เกษตรกรเคยใช    ใสปุยเคมีลดลงครึ่งหนึ่งจากเกษตรกรเคยใช  ใชปุยอินทรียน้ํา  ทําการฉีดปุยอินทรียน้ําที่
ในอัตรา  5 ลิตรตอไร  เจือจาง 1 : 500     หรือใสปุยอินทรียน้ําพรอมปลอยน้ําลงในแปลงนาชวงระหวางการ
ปลูกขาวทุก ๆ 10 วัน ดังนี้ 

ตํารับที่ 3  ใสปุยเคมีลดลงครึ่งหนึ่งจากเกษตรกรเคยใช    ใชปุยอินทรียน้ํา  ทําการฉีดปุยอินทรียน้ํา
ที่ในอัตรา  5 ลิตรตอไร  เจือจาง 1 : 500     หรือใสปุยอินทรียน้ําพรอมปลอยน้ําลงในแปลงนาชวงระหวาง
การปลูกขาวทุก ๆ 10 วัน ดังนี้ 

ตํารับที่ 4   ใสปุยหมักจํานวน 1 ตันตอไรกอนหวานขาวแลวไถกลบ  หลังจากนั้น ใสปุยอินทรียน้ํา  
ทําการฉีดปุยอินทรียน้ําอัตรา  5 ลิตรตอไร  เจือจาง 1 : 500     หรือใสปุยอินทรียน้ําพรอมปลอยน้ําลงใน
แปลงนาชวงระหวางการปลูกขาวทุก ๆ  10 วัน  
  2.4 การปลูกขาวแบบหวานน้ําตม 

เตรียมแปลงโดยไถดะ  ทิ้งไว 7-10  วัน  ไถแปร  เอาน้ําแชขี้ไถใหพอเหมาะกับการคราด  คราด
ปรับระดับผิวดิน  แลวทําเทือก  แบงแปลง  กวาง 5-10 เมตร ยาวตามความยาวของแปลง  ทํารองน้ําระหวาง
แปลงกวาง 30 เซนติเมตร  แลวระบายน้ําออก  หวานเมล็ดที่เตรียมไว  ใชเมล็ดพันธุ ประมาณ 15-20  
กิโลกรัมตอไร  หลังหวานอยาใหน้ําทวมแปลง     ใหมีความชื้นเพียงพอสําหรับการงอก  หลังขาวออกรวง 80 
เปอรเซ็นต แลวประมาณ 20 วัน  ใหระบายน้ําออก   เก็บเกี่ยวที่ระยะพลับพลึง 

 
3. การศึกษาสมบัติบางประการของดิน 

 ทําการเก็บตัวอยางดิน   4  คร้ัง  ในชวงเวลา กอนปลูกปอเทือง  กอนปลูกขาว    กลางฤดูปลูก และ
เก็บเกี่ยว ในการเก็บตัวอยางดิน  ใชวิธีการเก็บแบบ composite sample  จํานวน 1 ตัวอยางตอซํ้า   แตละพื้นที่
จะเก็บจํานวน 4 ซํ้า   ตัวอยางดินที่เก็บมาจะนํามา เพื่อหาสมบัติบางประการของดิน    ไดแก Bulk density   
pH OM available P และ exchangeable K  ในสวนของสมบัติทางชีวภาพของดิน  ไดแก  มวลชีวภาพของจุลิ
นทรียดิน (microbial biomass)    ทําการหามวลชีวภาพของจุลินทรียดินโดยวิธี chloroform  Fumigation และ  



8 
 

UV-absorption  (Nunan et al., 1998)  โดยเก็บตัวอยางดินจํานวน 5  คร้ัง  คือ  กอนปลูกปอเทือง  กอนปลูก
ขาว  ชวงแตกกอสูงสุด  ชวงขาวเริ่มออกดอก   และเก็บเกี่ยว       

การหามวลชีวภาพของจุลินทรียดิน  โดยวิธีchloroform  Fumigation และ  UV-absorption  (Nunan 
et al., 1998)   

ช่ังตัวอยางดิน 20 กรัม  ดวยชอนตักสารที่ผานการจุมแอลกอฮอล  แลวเผาไฟ  ใชกระดาษที่ผาน
การนึ่งฆาเชื้อแลวใสลงในขวดแกวขนาด 50 มล.  โดยแยกดินออกเปน 2 ชุด  ชุดละ 3 ตัวอยาง  โดยชุดที่ 1 
สําหรับรม chloroform  และชุดที่ 2 ไมรม chloroform  นําตัวอยางดินชุดที่ 1 ใสลงในโถดูดความชื้นที่มี
กระดาษทิชชูวางอยูดานลาง  ใส chloroform ปริมาตร 40 มล.  ในบีกเกอรแลวนําไปวางไวในโถดูดความชื้น  
ปดฝาโถดูดความชื้นใชเครื่องดูดอากาศดูดอากาศในโถดูดความชื้นออกจนกระทั่งไอ chloroform  มาเกาะ
ตามผนังของโถดูดความชื้น  รม chloroform  เปนเวลา 24 ช่ัวโมง  ในที่มืดสําหรับชุดดินที่สองนําไปบมไวที่
มืดเปนเวลา 24 ช่ัวโมงเชนเดียวกัน  เมื่อครบกําหนดนํา chloroform และกระดาษทิชชูออก   ดูด chloroform  
ที่เหลือในตัวอยางดินออกใหหมดโดยใชเครื่องดูดอากาศออก  8 คร้ัง  คร้ังละ 3 นาที   นําดินถายใสขวด
พลาสติกที่มีฝาปด เติม K2SO4   0.5 M จํานวน 100 มล. เขยาเปนเวลาครึ่งชั่วโมง  แลวกรองดวยกระดาษ
กรองเบอร 42  นําสารละลายที่กรองไดไปอานคาการดูดกลืนแสงของ UV  ดวยเครื่อง Spectrophotometer  
ที่ความยาวคลื่น 280 nm  ภายใน 1 ช่ัวโมงหลังจากการกรอง  นําคาที่อานไดไปคํานวณหาปริมาณชีวมวล
คารบอนและไนโตรเจน  ดังสมการ 

 Biomass C = 21,747(E280)   มีหนวยเปน μ gC.g-1 soil 
Biomass N = 3,479(E280)+ 40  มีหนวยเปน μ gC.g-1 soil 

เมื่อ  E280 : คาการดูดกลืนแสงตอกรัมดิน   
 
 4. วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยการวิเคราะหแบบจําแนกทางเดียว (One-way ANOVA) เพื่อ
ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยผลผลิตขาวและองคประกอบผลผลิตขาวและเปรียบเทียบความ
แตกตางระหวางตํารับการทดลองโดยวิธี Duncan’s new multiple range test (DMRT) 
 5. วิเคราะหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 
 6. สรุปผลและเขียนรายงาน 
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ผลการทดลองและวิจารณ 
  
1. ผลผลิตและองคประกอบผลผลิตขาว 

 
  1.1 ผลผลิตและองคประกอบผลผลิตขาวปแรก (2549) 

ในการปลูกขาวฤดูกาลแรกพบวา ผลผลิตเฉลี่ยของขาวตํารับที่มีการปลูกขาวแบบใช
ปุยเคมีตามเกษตรกร (T1) คือ 854 กก./ไร  ตํารับที่ 2 การปลูกขาวแบบลดการใชปุยเคมี (ใสปุยเคมีคร่ึงหนึ่ง
ของคาวิเคราะหดิน+ปุยอินทรียน้ํา+ปุยคอก) ใหผลผลิตเฉลี่ย 826 กก./ไร  ตํารับที่ 3 การปลูกขาวแบบลดการ
ใชปุยเคมี (ใสปุยเคมีคร่ึงหนึ่งของคาวิเคราะหดิน+ปุยอินทรียน้ํา+ปอเทือง) ใหผลผลิตเฉลี่ย 960 กก./ไร 
ตํารับที่ 4 การปลูกขาวแบบอินทรีย (ปุยคอก+ปอเทือง+ปุยอินทรียน้ํา) ใหผลผลิตเฉลี่ยคือ 850 กก.ไร  โดย
พบวาแตละตํารับผลผลิตขาวไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (ตารางที่ 1) 
  องคประกอบผลผลิตขาวพบวา มีจํานวนตนตอตารางเมตรอยูระหวาง 220-306 ตนตอ
ตารางเมตร  จํานวนรวงตอตารางเมตร อยูระหวาง 220-306 รวง  ความยาวรวงเฉลี่ย 81-88 เซนติเมตร 
เปอรเซ็นตเมล็ดดี 79-81   เปอรเซ็นตเมล็ดเสีย 19-21  น้ําหนัก 100 เมล็ด 2.8-2.92 กรัม  องคประกอบผลผลิต
ดังกลาวพบวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (ตารางที่ 1) 
 
ตารางที่ 1 ผลผลิตและองคประกอบผลผลิตขาวปแรก (2549)  
 

ตํารับการทดลอง ผลผลิต จํานวน
ตน 

จํานวน
รวง 

ความยาว
รวง 

% 
เมล็ดดี 

%       
เมล็ดเสีย 

น้ําหนัก 
100 เมล็ด  

 (กก./ไร) /ตร.ม. /ตร.ม. (ซ.ม.)   (กรัม) 
T1 = การปลูกขาวแบบใชปุยเคมีตาม
เกษตรกร 

854 254 254 66 67 33 2.9 

T2 = การปลูกขาวแบบลดการใช
ปุยเคมี (ใสปุยเคมีครึ่งหนึ่งของคา
วิเคราะหดิน+ปุยอินทรียน้ํา+ปุยคอก) 

826 251 251 68 74 26 2.8 

T3 =การปลูกขาวแบบลดการใช
ปุยเคมี (ใสปุยเคมีครึ่งหนึ่งของคา
วิเคราะหดิน+ปุยอินทรียน้ํา+ปอเทือง) 

966 287 287 67 72 28 2.8 

T4 = การปลูกขาวแบบอินทรีย      
(ปุยคอก+ปอเทือง+ปุยอินทรียน้ํา) 

850 263 263 69 76 24 2.8 

% C.V. 16.01 11.76 11.76 9.11 7.55 26.76 4.16 
หมายเหตุ :  ตัวเลขในคอลัมนเดียวกันที่ตามดวยอักษรเหมือนกันไมมีความแตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  

โดยวิธี DMRT 
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  1.2 ผลผลิตและองคประกอบผลผลิตขาวปท่ีสอง (2550) 
ในการปลูกขาวฤดูกาลที่สองพบวา ตํารับที่ 3 การปลูกขาวแบบลดการใชปุยเคมี (ใส

ปุยเคมีคร่ึงหนึ่งของคาวิเคราะหดิน+ปุยอินทรียน้ํา+ปอเทือง) ใหผลผลิตเฉลี่ย 947 กก./ไร ใหผลผลิตเฉลี่ย
สูงสุด  แตไมแตกตางกับตํารับที่ 4 การปลูกขาวแบบอินทรีย (ปุยคอก+ปอเทือง+ปุยอินทรียน้ํา) ใหผลผลิต
เฉลี่ยคือ 896 กก.ไร  แตอยางไรก็ตามตํารับที่ 3 มีผลผลิตมากกวาและแตกตางอยางมีนัยสําคัญกับตํารับที่ 2 
การปลูกขาวแบบลดการใชปุยเคมี (ใสปุยเคมีคร่ึงหนึ่งของคาวิเคราะหดิน+ปุยอินทรียน้ํา+ปุยคอก) ให
ผลผลิตเฉลี่ย 860 กก./ไร   และตํารับที่ 1 การปลูกขาวแบบใชปุยเคมีตามเกษตรกร (T1) คือ 803 กก./ไร  ซ่ึง
แสดงใหเห็นวาการใชปุยพืชสดรวมกับปุยเคมีคร่ึงหนึ่งของคาวิเคราะหดินและปุยอินทรียน้ํา  ทําใหผลผลิต
ขาวสูงขึ้น (ตารางที่ 2) 
  องคประกอบผลผลิตขาวพบวา มีจํานวนตนตอตารางเมตรอยูระหวาง 220-306 ตนตอ
ตารางเมตร  จํานวนรวงตอตารางเมตร อยูระหวาง 220-306 รวง  ความยาวรวงเฉลี่ย 81-88 เซนติเมตร 
เปอรเซ็นตเมล็ดดี 79-81   เปอรเซ็นตเมล็ดเสีย 19-21  น้ําหนัก 100 เมล็ด 2.8-3.1 กรัม  องคประกอบผลผลิต
ดังกลาวพบวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (ตารางที่ 2) 
 
 
ตารางที่ 2 ผลผลิตและองคประกอบผลผลิตขาวปท่ีสอง (2550)  
 

ตํารับการทดลอง ผลผลิต จํานวน
ตน 

จํานวน
รวง 

ความยาว
รวง 

% 
เมล็ดดี 

%       
เมล็ดเสีย 

น้ําหนัก 
100 เมล็ด  

 (กก./ไร) /ตร.ม. /ตร.ม. (ซ.ม.)   (กรัม) 
T1 = การปลูกขาวแบบใชปุยเคมีตาม
เกษตรกร 

803b 286 286 82 81 19 2.8 

T2 = การปลูกขาวแบบลดการใช
ปุยเคมี (ใสปุยเคมีครึ่งหนึ่งของคา
วิเคราะหดิน+ปุยอินทรียน้ํา+ปุยคอก) 

860b 291 291 87 76 24 3.0 

T3 =การปลูกขาวแบบลดการใช
ปุยเคมี (ใสปุยเคมีครึ่งหนึ่งของคา
วิเคราะหดิน+ปุยอินทรียน้ํา+ปอเทือง) 

947a 270 270 88 75 25 3.1 

T4 = การปลูกขาวแบบอินทรีย      
(ปุยคอก+ปอเทือง+ปุยอินทรียน้ํา) 

896ab 306 306 81 79 21 3.1 

% C.V. 15.44 13.70 13.70 3.85 112.18 31.53 8.19 
หมายเหตุ :  ตัวเลขในคอลัมนเดียวกันที่ตามดวยอักษรเหมือนกันไมมีความแตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  

โดยวิธี DMRT 
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1.3 ผลผลิตและองคประกอบผลผลิตขาวโดยรวม 
  แนวโนมโดยรวมของผลผลิตขาวพบวาจะชัดเจนวาผลผลิตของขาวที่ปลูกโดยการลด
การใชปุยเคมีโดยใสปุยเคมีใสปุยเคมีคร่ึงหนึ่งของคาวิเคราะหดิน+ปุยอินทรียน้ํา+ปอเทือง จะใหผลผลิต
สูงสุด  ทั้งสองป แตในปที่สองจะเห็นชัดเจนและมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ  แสดงใหเห็นวาการใช
ปอเทืองรวมกับปุยเคมีเพียงคร่ึงหนึ่งของคาวิเคราะหดินนั้นมีสวนในการสงเสริมใหผลผลิตเพิ่มขึ้น 
เนื่องมาจากการใชปอเทืองเปนปุยพืชสดชวยเพิ่มปริมาณธาตุอาหารโดยเฉพาะไนโตรเจน สอดคลองกับ
ธงชัย (2547) การใชปุยพืชสดชวยเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน  ปอเทืองใหปริมาณไนโตรเจน 15-20      
กก.ไร เมื่อใชเมล็ดปอเทือง 5 กก.ไร   ซ่ึงเปนประโยชนตอพืชที่ปลูกตามมา และสอดคลองกับรายงานของ 
ประชาและคณะ (2543) ปลูกปอเทือง เปนปุยพืชสดแลวไถกลบในชุดดินวาริน หมุนเวียนกับขาวโพดหวาน 
พบวาปอเทืองสามารถลดการใชปุยเคมีลดลงอยางนอยครึ่งหนึ่งของอัตราแนะนําและใหผลลผิตของขาวโพด
มากกวาการใชปุยเคมีอยางเดียว 

 
2. การเปรียบเทียบสมบัติของดิน 

 
 2.1 สมบัติทางกายภาพของดนิ 

  กอนการทดลอง พบวาคาความหนาแนนรวมของดินเฉล่ียมีคาใกลเคียงกันคือ ตํารับที่ 1 
การปลูกขาวแบบใชปุยเคมีตามเกษตรกร (T1) คือ 1.28 gm/cm3 ตํารับที่ 2 การปลูกขาวแบบลดการใชปุยเคมี 
(ใสปุยเคมีคร่ึงหนึ่งของคาวิเคราะหดิน+ปุยอินทรียน้ํา+ปุยคอก) มีคาความหนาแนนรวมของดินเฉลี่ย  1.26  
gm/cm3 ตํารับที่ 3 การปลูกขาวแบบลดการใชปุยเคมี (ใสปุยเคมีคร่ึงหนึ่งของคาวิเคราะหดิน+ปุยอินทรียน้ํา+
ปอเทือง) มีคาความหนาแนนรวมของดินเฉลี่ย  1.25 gm/cm3 ตํารับที่ 4 การปลูกขาวแบบอินทรีย (ปุยคอก+
ปอเทือง+ปุยอินทรียน้ํา) มีคาความหนาแนนรวมของดินเฉลี่ย1.24 gm/cm3 (ตารางที่ 3) 

หลังการทดลอง พบวาคาความหนาแนนรวมของดินเฉลี่ยมีคาใกลเคียงกันคือ ตํารับที่ 1 
การปลูกขาวแบบใชปุยเคมีตามเกษตรกร (T1) คือ 1.40 gm/cm3 ตํารับที่ 2 การปลูกขาวแบบลดการใชปุยเคมี 
(ใสปุยเคมีคร่ึงหนึ่งของคาวิเคราะหดิน+ปุยอินทรียน้ํา+ปุยคอก) มีคาความหนาแนนรวมของดินเฉลี่ย1.31 
gm/cm3ตํารับที่ 3 การปลูกขาวแบบลดการใชปุยเคมี (ใสปุยเคมีคร่ึงหนึ่งของคาวิเคราะหดิน+ปุยอินทรียน้ํา+
ปอเทือง) มีคาความหนาแนนรวมของดินเฉลี่ย 1.21 gm/cm3 ตํารับที่ 4 การปลูกขาวแบบอินทรีย (ปุยคอก+
ปอเทือง+ปุยอินทรียน้ํา) มีคาความหนาแนนรวมของดินเฉลี่ย 1.21 gm/cm3 (ตารางที่ 3) 
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ตารางที่ 3  ความหนาแนนรวมของดนิ 
 

ความหนาแนนรวมของดิน (gm/cm3) ตํารับ 
กอนการทดลอง หลังการทดลอง 

T1 = การปลูกขาวแบบใชปุยเคมีตามเกษตรกร 1.28 1.40 
T2 = การปลูกขาวแบบลดการใชปุยเคมี (ใสปุยเคมีครึ่งหนึ่งของ
คาวิเคราะหดิน+ปุยอินทรียน้ํา+ปุยคอก) 

1.26 1.31 

T3 =การปลูกขาวแบบลดการใชปุยเคมี (ใสปุยเคมีครึ่งหนึ่งของ
คาวิเคราะหดิน+ปุยอินทรียน้ํา+ปอเทือง) 

1.25 1.21 

T4 = การปลูกขาวแบบอินทรีย     (ปุยคอก+ปอเทือง+ปุยอินทรีย
น้ํา) 

1.24 1.21 

 
 
 2.2 สมบัติทางเคมีของดิน 
 
  2.2.1 คาความเปนกรดเปนดางของดิน 

   กอนการทดลองปแรกพบวาคาความเปนกรดเปนดางทั้งสี่ตํารับการทดลองอยู
ระหวาง 5.0-5.1  มีคาความเปนกรดจัด  หลังไถกลบปอเทืองปแรกคาความเปนกรดเปนดางอยูระหวาง 5.1-
5.2 มีคาความเปนกรดจัด  กอนปลูกปที่สองคาความเปนกรดเปนดางอยูระหวาง 5.1-5.2   หลังไถกลบ
ปอเทืองปสองคาความเปนกรดเปนดางอยูระหวาง 4.9-5.2 มีคาความเปนกรดจัด  สวนหลังเก็บเกี่ยวปที่สอง
แนวโนมของคาความเปนกรดเปนดางเพิ่มขึ้นคือมีความเปนกรดปานกลางในตํารับที่ 2-4 ไดแก  ตํารับที่ 2 
การปลูกขาวแบบลดการใชปุยเคมี (ใสปุยเคมีคร่ึงหนึ่งของคาวิเคราะหดิน+ปุยอินทรียน้ํา+ปุยคอก)  คาความ
เปนกรดเปนดาง คือ 5.5  ตํารับที่ 3 การปลูกขาวแบบลดการใชปุยเคมี (ใสปุยเคมีคร่ึงหนึ่งของคาวิเคราะห
ดิน+ปุยอินทรียน้ํา+ปอเทือง) คาความเปนกรดเปนดาง คือ 5.4   ตํารับที่ 4 การปลูกขาวแบบอินทรีย (ปุย
คอก+ปอเทือง+ปุยอินทรียน้ํา)  คือ 5.4   สวนตํารับที่ 1 คาความเปนกรดเปนดาง คือ 5.2 มีคาความเปนกรด
จัด(ตารางที่ 4) 
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ตารางที่ 4  คาความเปนกรดเปนดางของดนิ (pH) 
 

ตํารับการทดลอง คาความเปนกรดเปนดาง (pH) 
 กอนการ

ทดลองป 1 
หลังไถกลบ
ปอเทืองป 1 

กอนปลูกป 
2 

หลังไถกลบ
ปอเทืองป 2 

หลังเก็บ
เกี่ยวป 2 

T1 = การปลูกขาวแบบใชปุยเคมีตามเกษตรกร 5.1 5.1 5.2 5.1 5.2 
T2 = การปลูกขาวแบบลดการใชปุยเคมี                
(ใสปุยเคมีครึ่งหนึ่งของคาวิเคราะหดิน+ปุย
อินทรียน้ํา+ปุยคอก) 

5.1 5.1 5.2 5.2 5.5 

T3 =การปลูกขาวแบบลดการใชปุยเคมี                 
(ใสปุยเคมีครึ่งหนึ่งของคาวิเคราะหดิน+ปุย
อินทรียน้ํา+ปอเทือง) 

5.0 5.2 5.1 4.9 5.4 

T4 = การปลูกขาวแบบอินทรีย                         
(ปุยคอก+ปอเทือง+ปุยอินทรียน้ํา) 

5.1 5.2 5.1 5.1 5.4 

  
 

2.2.2  ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน(Organic matter) 
   
   ปริมาณอินทรียวัตถุในดินกอนการทดลองปแรก มีคา 2.4-2.76 % อยูในระดับ
ปานกลาง  สวนหลังไถกลบปอเทืองปแรกพบวา ปริมาณอินทรียวัตถุในดินเพิ่มขึ้นใน ตํารับที่ 3 การปลูกขาว
แบบลดการใชปุยเคมี (ใสปุยเคมีคร่ึงหนึ่งของคาวิเคราะหดิน+ปุยอินทรียน้ํา+ปอเทือง) มีปริมาณอินทรียวัตถุ
ในดิน คือ 3.16 เปอรเซ็นต และใน ตํารับที่ 4 การปลูกขาวแบบอินทรีย (ปุยคอก+ปอเทือง+ปุยอินทรียน้ํา)  
คือ 3.64 เปอรเซ็นต ซ่ึงมีปริมาณอินทรียวัตถุสูง     สวนในตํารับที่ 1 การปลูกขาวแบบใชปุยเคมีตาม
เกษตรกรและตํารับที่  2 การปลูกขาวแบบลดการใชปุยเคมี     (ใสปุยเคมีคร่ึงหนึ่งของคาวิเคราะหดิน+ปุย
อินทรียน้ํา+ปุยคอก)  ยังคงมีปริมาณอินทรียวัตถุอยูในระดับปานกลางคือ 2.52 และ 2.80 เปอรเซ็นต 
ตามลําดับ   เนื่องมาจากการไถกลบพืชปุยสดทําใหอินทรียวัตถุในดินเพิ่มขึ้น  สวนในฤดูกาลที่สอง คา
ปริมาณอินทรียวัตถุในดินในตํารับที่ 1 การปลูกขาวแบบใชปุยเคมีตามเกษตรกรและตํารับที่  2 การปลูกขาว
แบบลดการใชปุยเคมี     (ใสปุยเคมีคร่ึงหนึ่งของคาวิเคราะหดิน+ปุยอินทรียน้ํา+ปุยคอก)  ยังคงมีปริมาณ
อินทรียวัตถุอยูในระดับปานกลางคือ 2.55 และ 2.73 เปอรเซ็นต เชนเดียวกับตํารับที่ 3 การปลูกขาวแบบลด
การใชปุยเคมี (ใสปุยเคมีคร่ึงหนึ่งของคาวิเคราะหดิน+ปุยอินทรียน้ํา+ปอเทือง) และตํารับที่ 4 การปลูกขาว
แบบอินทรีย (ปุยคอก+ปอเทือง+ปุยอินทรียน้ํา)  มีปริมาณอินทรียวัตถุอยูในระดับที่สูง คือ 3.00 และ 3.57 
เปอรเซ็นต ตามลําดับ  แตปริมาณอินทรียวัตถุลดลง เนื่องจากมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตไป    หลังไถกลบ
ปอเทืองฤดูกาลที่สองพบวา  ในตํารับที่ 3 การปลูกขาวแบบลดการใชปุยเคมี (ใสปุยเคมีคร่ึงหนึ่งของคา
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วิเคราะหดิน+ปุยอินทรียน้ํา+ปอเทือง) และตํารับที่ 4 การปลูกขาวแบบอินทรีย (ปุยคอก+ปอเทือง+ปุย
อินทรียน้ํา) ยังคงมีปริมาณที่สูงคือ 3.24 เปอรเซ็นต  และ 3.60  เปอรเซ็นต  ตามลําดับ  หลังเก็บเกี่ยวขาว
ฤดูกาลที่สองพบวาปริมาณอินทรียวัตถุในตํารับที่ 1 การปลูกขาวแบบใชปุยเคมีตามเกษตรกรและตํารับที่  2 
การปลูกขาวแบบลดการใชปุยเคมี     (ใสปุยเคมีคร่ึงหนึ่งของคาวิเคราะหดิน+ปุยอินทรียน้ํา+ปุยคอก)  มีคา 
2.40 เปอรเซ็นต และ 2.52  เปอรเซ็นต  ตามลําดับ  อยูในระดับปานกลางเทาเดิม  สวนตํารับที่ 3 การปลูกขาว
แบบลดการใชปุยเคมี (ใสปุยเคมีคร่ึงหนึ่งของคาวิเคราะหดิน+ปุยอินทรียน้ํา+ปอเทือง) และตํารับที่ 4 การ
ปลูกขาวแบบอินทรีย (ปุยคอก+ปอเทือง+ปุยอินทรียน้ํา) มีคาปริมาณอินทรียวัตถุในระดับสูงคือ 3.00 
เปอรเซ็นต และ 3.10 เปอรเซ็นต  ตามลําดับ (ตารางที่ 5) 
  จะเห็นไดวาตํารับที่ 3 การปลูกขาวแบบลดการใชปุยเคมี (ใสปุยเคมีคร่ึงหนึ่งของคา
วิเคราะหดิน+ปุยอินทรียน้ํา+ปอเทือง) และตํารับที่ 4 การปลูกขาวแบบอินทรีย (ปุยคอก+ปอเทือง+ปุย
อินทรียน้ํา) มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการไถกลบปอเทือง ซ่ึงสอดคลองกับประชาและ
คณะ (2543) ทดลองปลูกปุยพืชสดไดแก ปอเทือง โสนจีนแดง โสนอัฟริกัน ถ่ัวพุม ถ่ัวพรา แซมขาวโพด
พันธุสุวรรณ 3 ในดินชุดโคราช  พบวาถ่ัว 3 ชนิดสามารถเพิ่มอินทรียวัตถุในดินไดจาก 0.53 เปอรเซ็นต เปน 
0.77 เปอรเซ็นตในปที่ 2 (ตารางที่ 5) 
 
ตารางที่ 5  ปริมาณอินทรียวัตถุในดนิ 
 

ตํารับการทดลอง ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (%) 
 กอนการ

ทดลองป 1 
หลังไถกลบ
ปอเทืองป 1 

กอนปลูกป 
2 

หลังไถกลบ
ปอเทืองป 2 

หลังเก็บ
เกี่ยวป 2 

T1 = การปลูกขาวแบบใชปุยเคมีตามเกษตรกร 2.76 2.52 2.55 2.94 2.40 
T2 = การปลูกขาวแบบลดการใชปุยเคมี                
(ใสปุยเคมีครึ่งหนึ่งของคาวิเคราะหดิน+ปุย
อินทรียน้ํา+ปุยคอก) 

2.42 2.80 2.73 3.10 2.52 

T3 =การปลูกขาวแบบลดการใชปุยเคมี                 
(ใสปุยเคมีครึ่งหนึ่งของคาวิเคราะหดิน+ปุย
อินทรียน้ํา+ปอเทือง) 

2.68 3.16 3.57 3.24 2.70 
 

 
T4 = การปลูกขาวแบบอินทรีย                         
(ปุยคอก+ปอเทือง+ปุยอินทรียน้ํา) 

2.68 3.64 3.00 3.60 2.86 
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2.2.3  ปริมาณฟอสฟอรัสในดิน (Available P) 
   ปริมาณฟอสฟอรัสในดินพบวาในทกุตํารับการทดลองมีคาต่ํา  และไมมกีาร
เปลี่ยนแปลงเมื่อมีการปลูกขาวตามตํารับทดลองตาง ๆ เมื่อส้ินสุดการทดลอง ดังตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6  ปริมาณฟอสฟอรสัในดิน 
 

ตํารับการทดลอง ปริมาณฟอสฟอรัสในดิน (mg.kg-1) 
 กอนการ

ทดลองป 1 
หลังไถกลบ
ปอเทืองป 1 

กอนปลูกป 
2 

หลังไถกลบ
ปอเทืองป 2 

หลังเก็บ
เกี่ยวป 2 

T1 = การปลูกขาวแบบใชปุยเคมีตามเกษตรกร 4 3 3 2 2 
T2 = การปลูกขาวแบบลดการใชปุยเคมี                
(ใสปุยเคมีครึ่งหนึ่งของคาวิเคราะหดิน+ปุย
อินทรียน้ํา+ปุยคอก) 

5 3 4 3 4 

T3 =การปลูกขาวแบบลดการใชปุยเคมี                 
(ใสปุยเคมีครึ่งหนึ่งของคาวิเคราะหดิน+ปุย
อินทรียน้ํา+ปอเทือง) 

4 2 3 1 1 

T4 = การปลูกขาวแบบอินทรีย                         
(ปุยคอก+ปอเทือง+ปุยอินทรียน้ํา) 

4 3 3 3 4 

 
 

2.2.4  ปริมาณโพแทสเซียมในดิน (Exchangeable K) 
   จากการทดลองพบวาปริมาณฟอสฟอรัสในดินกอนการทดลองทุกตํารับการ
ทดลองจะมีคาระหวาง 48-61 mg.kg-1   อยูในระดับปานกลาง   หลังไถกลบปอเทืองปแรกมีคาระหวาง 59-63 
mg.kg-1 อยูในระดับปานกลาง  กอนปลูกปที่สองมีคาระหวาง 47-68  mg.kg-1    มีปริมาณฟอสฟอรัสปาน
กลาง  หลังไถกลบปที่สองมีปริมาณฟอสฟอรัส 49-64 mg.kg-1    มีคาปานกลาง  สวนหลังเก็บเกี่ยวมีปริมาณ
ฟอสฟอรัสอยูในระดับต่ําถึงปานกลาง คือ 31-52   mg.kg-1  (ตารางที่ 7)   
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ตารางที่ 7  ปริมาณโพแทสเซียมในดิน 
 

ตํารับการทดลอง ปริมาณโพแทสเซียมในดิน (mg.kg-1) 
 กอนการ

ทดลองป 1 
หลังไถกลบ
ปอเทืองป 1 

กอนปลูกป 
2 

หลังไถกลบ
ปอเทืองป 2 

หลังเก็บ
เกี่ยวป 2 

T1 = การปลูกขาวแบบใชปุยเคมีตามเกษตรกร 61 63 68 62 32 
T2 = การปลูกขาวแบบลดการใชปุยเคมี                
(ใสปุยเคมีครึ่งหนึ่งของคาวิเคราะหดิน+ปุย
อินทรียน้ํา+ปุยคอก) 

61 66 61 64 40 

T3 =การปลูกขาวแบบลดการใชปุยเคมี                 
(ใสปุยเคมีครึ่งหนึ่งของคาวิเคราะหดิน+ปุย
อินทรียน้ํา+ปอเทือง) 

48 62 47 56 31 

T4 = การปลูกขาวแบบอินทรีย                         
(ปุยคอก+ปอเทือง+ปุยอินทรียน้ํา) 

48 59 47 49 52           

 
 
9.2.3 สมบัติทางชีวภาพ  

   2.3.1 มวลชีวภาพคารบอนของจุลินทรียดิน  
   จากการทดลองจะเห็นไดวามวลชีวภาพคารบอนของจุลินทรยดินจะมีคาสูง
ในชวงหลังไถกลบปอเทืองในทั้งสองฤดูกาลปลูก  เนื่องมาจากเปนชวงที่มีการดําเนินกิจกรรมของจุลินทรีย  
แตไมมีความแตกตางกันทางสถิติในตํารับการทดลอง   และในชวงหลังการทดลองปที่สองพบวามวลชีวภาพ
คารบอนของจุลินทรยดินมีคาแตกตางกันคือ  ตํารับที่ 4 การปลูกขาวแบบอินทรีย (ปุยคอก+ปอเทือง+ปุย
อินทรียน้ํา)   ตํารับที่ 3 การปลูกขาวแบบลดการใชปุยเคมี (ใสปุยเคมีคร่ึงหนึ่งของคาวิเคราะหดิน+ปุยอินทรีย
น้ํา+ปอเทือง) และตํารับที่  2 การปลูกขาวแบบลดการใชปุยเคมี     (ใสปุยเคมีคร่ึงหนึ่งของคาวิเคราะหดิน+
ปุยอินทรียน้ํา+ปุยคอก) มีคามวลชีวภาพคารบอนเทากับ 228  μg/gsoil  212 μg/gsoil  และ 170 μg/gsoil  

ตามลําดับ ซ่ึงมีคามากกวาตํารับที่ 1 ตํารับที่ 1 การปลูกขาวแบบใชปุยเคมีตามเกษตรกรซึ่งมีคาเทากับ 109  
μg/gsoil   อยางมีนัยสําคัญ (ตารางที่ 8) 
 
 
 
 
 
 



17 
 

ตารางที่ 8  มวลชีวภาพคารบอนของจุลินทรียดิน 
 

ตํารับการทดลอง มวลชีวภาพคารบอนของจุลินทรียดิน(μg/gsoil)  
 กอนการ

ทดลองป 1 
หลังไถกลบ
ปอเทืองป 1 

กอนปลูกป 
2 

หลังไถกลบ
ปอเทืองป 2 

หลังเก็บ
เกี่ยวป 2 

T1 = การปลูกขาวแบบใชปุยเคมีตามเกษตรกร 140 630 288 812 109b 
T2 = การปลูกขาวแบบลดการใชปุยเคมี                
(ใสปุยเคมีครึ่งหนึ่งของคาวิเคราะหดิน+ปุย
อินทรียน้ํา+ปุยคอก) 

104 568 143 1054 170ab 

T3 =การปลูกขาวแบบลดการใชปุยเคมี                 
(ใสปุยเคมีครึ่งหนึ่งของคาวิเคราะหดิน+ปุย
อินทรียน้ํา+ปอเทือง) 

103 768 133 1246 212a 

T4 = การปลูกขาวแบบอินทรีย                         
(ปุยคอก+ปอเทือง+ปุยอินทรียน้ํา) 

110 1182 138 1079 228a 

%CV 33.65 24.80 95.73 61.74 66.27 
หมายเหตุ :  ตัวเลขในคอลัมนเดียวกันที่ตามดวยอักษรเหมือนกันไมมีความแตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  

โดยวิธี DMRT 
 

2.3.2 มวลชีวภาพไนโตรเจนของจุลินทรยีดิน  
   จากการทดลองจะเห็นไดวามวลชีวภาพไนโตรเจนของจุลินทรยดินจะมีคาสูง
ในชวงหลังไถกลบปอเทืองในทั้งสองฤดูกาลปลูก  เนื่องมาจากเปนชวงที่มีการดําเนินกิจกรรมของจุลินทรีย  
แตไมมีความแตกตางกันทางสถิติในตํารับการทดลอง   และในชวงหลังการทดลองปที่สองพบวามวลชีวภาพ
ไนโตรเจนของจุลินทรยดินมีคาแตกตางกันคือ  ตํารับที่ 4 การปลูกขาวแบบอินทรีย (ปุยคอก+ปอเทือง+ปุย
อินทรียน้ํา)   ตํารับที่ 3 การปลูกขาวแบบลดการใชปุยเคมี (ใสปุยเคมีคร่ึงหนึ่งของคาวิเคราะหดิน+ปุยอินทรีย
น้ํา+ปอเทือง) และตํารับที่  2 การปลูกขาวแบบลดการใชปุยเคมี     (ใสปุยเคมีคร่ึงหนึ่งของคาวิเคราะหดิน+
ปุยอินทรียน้ํา+ปุยคอก) มีคามวลชีวภาพไนโตรเจน เทากับ 228  μg/gsoil  212 μg/gsoil  และ 170 μg/gsoil  

ตามลําดับ ซ่ึงมีคามากกวาตํารับที่ 1 การปลูกขาวแบบใชปุยเคมีตามเกษตรกรโดนมีคาเทากับ 109  μg/gsoil   
อยางมีนัยสําคัญ (ตารางที่ 9) 
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ตารางที่ 9 มวลชีวภาพไนโตรเจนของจุลินทรียดิน 
 

ตํารับการทดลอง มวลชีวภาพไนโตรเจนของจุลินทรียดิน(μg/gsoil)  
 กอนการ

ทดลองป 1 
หลังไถกลบ
ปอเทืองป 1 

กอนปลูกป 
2 

หลังไถกลบ
ปอเทืองป 2 

หลังเก็บ
เกี่ยวป 2 

T1 = การปลูกขาวแบบใชปุยเคมีตามเกษตรกร 22 101 46 130 18b 
T2 = การปลูกขาวแบบลดการใชปุยเคมี                
(ใสปุยเคมีครึ่งหนึ่งของคาวิเคราะหดิน+ปุย
อินทรียน้ํา+ปุยคอก) 

16 91 23 169 27ab 

T3 =การปลูกขาวแบบลดการใชปุยเคมี                 
(ใสปุยเคมีครึ่งหนึ่งของคาวิเคราะหดิน+ปุย
อินทรียน้ํา+ปอเทือง) 

17 123 22 199 34a 

T4 = การปลูกขาวแบบอินทรีย                         
(ปุยคอก+ปอเทือง+ปุยอินทรียน้ํา) 

16 189 24 152 36a 

%CV 33.65 24.80 95.73 61.74 66.27 
หมายเหตุ :  ตัวเลขในคอลัมนเดียวกันที่ตามดวยอักษรเหมือนกันไมมีความแตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  

โดยวิธี DMRT 

 
 
3. ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 

3.1  ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในฤดูปลูกปแรก 
จากการวิเคราะหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในฤดูกาลแรกที่สองพบวา มูลคาผลผลิตใน

ตํารับที่ 3 การปลูกขาวแบบลดการใชปุยเคมี          (ใสปุยเคมีคร่ึงหนึ่งของคาวิเคราะหดิน+ปุยอินทรียน้ํา+ปอ
เทือง)มีมูลคาผลผลิตสูงสุด 11,592 บาทตอไร  รองลงมาคือในตํารับที่ 1 การปลูกขาวแบบใชปุยเคมีตาม
เกษตรกรคือ 10,248 บาทตอไร ใหมูลคาผลผลิตตอไรต่ําสุด   และตํารับที่ 4 การปลูกขาวแบบอินทรีย   (ปุย
คอก+ปอเทือง+ปุยอินทรียน้ํา) คือ 10,200 บาทตอไร  สวนตํารับที่ 2 การปลูกขาวแบบลดการใชปุยเคมี (ใส
ปุยเคมีคร่ึงหนึ่งของคาวิเคราะหดิน+ปุยอินทรียน้ํา+ปุยคอก) มีมูลคาผลตอบแทนต่ําสุดคือ  9,912  บาทตอไร    
เมื่อพิจารณาผลตอบแทนตอไรพบวา ตํารับที่ 3 การปลูกขาวแบบลดการใชปุยเคมี (ใสปุยเคมีคร่ึงหนึ่งของคา
วิเคราะหดิน+ปุยอินทรียน้ํา+ปอเทือง)ใหผลตอบแทนสูงสุดคือ 9,130 บาทตอไร  รองลงมาคือตํารับที่ 4 
ตํารับที่ 4 การปลูกขาวแบบอินทรีย   (ปุยคอก+ปอเทือง+ปุยอินทรียน้ํา)  7,998 บาทตอไร และ ตํารับที่ 1 การ
ปลูกขาวแบบใชปุยเคมีตามเกษตรกร  7,528 บาทตอไร  สวนตํารับที่ 2 การปลูกขาวแบบลดการใชปุยเคมี 
(ใสปุยเคมีคร่ึงหนึ่งของคาวิเคราะหดิน+ปุยอินทรียน้ํา+ปุยคอก)  ใหผลตอบแทนต่ําสุดคือ 6,950 บาทตอไร    
ตนทุนการผลิตตอกิโลกรัมพบวา  ตํารับที่ 2 การปลูกขาวแบบลดการใชปุยเคมี(ใสปุยเคมีคร่ึงหนึ่งของคา
วิเคราะหดิน+ปุยอินทรียน้ํา+ปุยคอก) มีตนทุนมากที่สุดคือ 3.6 บาทตอกิโลกรัม  รองลงมาคือตํารับที่ 1 การ
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ปลูกขาวแบบใชปุยเคมีตามเกษตรกร คือ 3.2  บาทตอกิโลกรัม และตํารับที่ 4 การปลูกขาวแบบอินทรีย(ปุย
คอก+ปอเทือง+ปุยอินทรียน้ํา)  2.6 บาทตอกิโลกรัม  ตามลําดับ  สวนตํารับที่ 3 การปลูกขาวแบบลดการใช
ปุยเคมี (ใสปุยเคมีคร่ึงหนึ่งของคาวิเคราะหดิน+ปุยอินทรียน้ํา+ปอเทือง)ใหมูลคาตนทุนนอยที่สุดคือ 2.5 บาท
ตอกิโลกรัม ดังตารางที่ 10  
 
ตารางที่ 10 ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในการปลูกขาวฤดูปลูกปแรก 

ตํารับการทดลอง ฤดูปลูกแรก 
 ผลผลิต(กก./ไร) มูลคาผลผลิต

(บาท) 
ผลตอบแทน 

(บาท) 
ตนทุน/กก.

(บาท) 
T1 = การปลูกขาวแบบใชปุยเคมีตามเกษตรกร 854 10248 7528 3.2 
T2 = การปลูกขาวแบบลดการใชปุยเคมี                
(ใสปุยเคมีครึ่งหนึ่งของคาวิเคราะหดิน+ปุยอินทรีย
น้ํา+ปุยคอก) 826 9912 6950 3.6 
T3 =การปลูกขาวแบบลดการใชปุยเคมี                 
(ใสปุยเคมีครึ่งหนึ่งของคาวิเคราะหดิน+ปุยอินทรีย
น้ํา+ปอเทือง) 966 11592 9130 2.5 
T4 = การปลูกขาวแบบอินทรีย                         
 (ปุยคอก+ปอเทือง+ปุยอินทรียน้ํา) 850 10200 7998 2.6 
 

 
3.2 ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในฤดูปลูกปท่ีสอง 

จากการวิเคราะหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในฤดูกาลที่สองพบวา มูลคาผลผลิตในตํารับที่3 การปลูกขาว
แบบลดการใชปุยเคมี          (ใสปุยเคมีคร่ึงหนึ่งของคาวิเคราะหดิน+ปุยอินทรียน้ํา+ปอเทือง)มีมูลคาผลผลิต
สูงสุด 5,303 บาทตอไร  รองลงมาคือตํารับที่ 4 การปลูกขาวแบบอินทรีย   (ปุยคอก+ปอเทือง+ปุยอินทรียน้ํา) 
คือ 5,018 บาทตอไร  และตํารับที่ 2 การปลูกขาวแบบลดการใชปุยเคมี (ใสปุยเคมีคร่ึงหนึ่งของคาวิเคราะห
ดิน+ปุยอินทรียน้ํา+ปุยคอก) 4,816 บาทตอไร  ตามลําดับ สวนในตํารับที่ 1 การปลูกขาวแบบใชปุยเคมีตาม
เกษตรกรคือ 4,497 บาทตอไร ใหมูลคาผลผลิตตอไรต่ําสุด   เมื่อพิจารณาผลตอบแทนตอไรพบวา ตํารับที่ 3 
การปลูกขาวแบบลดการใชปุยเคมี (ใสปุยเคมีคร่ึงหนึ่งของคาวิเคราะหดิน+ปุยอินทรียน้ํา+ปอเทือง)ให
ผลตอบแทนสูงสุดคือ 3,123 บาทตอไร  รองลงมาคือตํารับที่ 1 การปลูกขาวแบบใชปุยเคมีตามเกษตรกร 
2,341 บาทตอไร และ ตํารับที่ 4  การปลูกขาวแบบอินทรีย (ปุยคอก+ปอเทือง+ปุยอินทรียน้ํา)2,316 บาทตอ
ไร  สวนตํารับที่ 2 การปลูกขาวแบบลดการใชปุยเคมี (ใสปุยเคมีคร่ึงหนึ่งของคาวิเคราะหดิน+ปุยอินทรียน้ํา+
ปุยคอก)  ใหผลตอบแทนต่ําสุดคือ 2,136 บาทตอไร    ตนทุนการผลิตตอกิโลกรัมพบวา  ตํารับที่ 2 การปลูก
ขาวแบบลดการใชปุยเคมี(ใสปุยเคมีคร่ึงหนึ่งของคาวิเคราะหดิน+ปุยอินทรียน้ํา+ปุยคอก) มีตนทุนมากที่สุด



20 
 

คือ 3.1 บาทตอกิโลกรัม  รองลงมาคือตํารับที่ 4 การปลูกขาวแบบอินทรีย(ปุยคอก+ปอเทือง+ปุยอินทรียน้ํา)
และตํารับที่ 1 การปลูกขาวแบบใชปุยเคมีตามเกษตรกร คือ 3 บาทตอกิโลกรัม และ 2.7 บาทตอกิโลกรัม  
ตามลําดับ  สวนตํารับที่ 3 การปลูกขาวแบบลดการใชปุยเคมี (ใสปุยเคมีคร่ึงหนึ่งของคาวิเคราะหดิน+ปุย
อินทรียน้ํา+ปอเทือง)ใหมูลคาตนทุนนอยที่สุดคือ 2.3 บาทตอกิโลกรัม ดังตารางที่ 11  
 
ตารางที่ 11 ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในการปลูกขาวฤดูปลูกปท่ีสอง 

 
ตํารับการทดลอง ฤดูปลูกแรก  

 ผลผลิต(กก./ไร) มูลคาผลผลิต
(บาท) 

ผลตอบแทน 
(บาท) 

ตนทุน/กก.
(บาท) 

T1 = การปลูกขาวแบบใชปุยเคมีตามเกษตรกร 803 4,497 2,341 2.7 
T2 = การปลูกขาวแบบลดการใชปุยเคมี                
(ใสปุยเคมีครึ่งหนึ่งของคาวิเคราะหดิน+ปุยอินทรีย
น้ํา+ปุยคอก) 860 4,816 2,136 3.1 
T3 =การปลูกขาวแบบลดการใชปุยเคมี                 
(ใสปุยเคมีครึ่งหนึ่งของคาวิเคราะหดิน+ปุยอินทรีย
น้ํา+ปอเทือง) 947 5,303 3,123 2.3 
T4 = การปลูกขาวแบบอินทรีย                         
 (ปุยคอก+ปอเทือง+ปุยอินทรียน้ํา) 896 5,018 2,316 3.0 
 

 
  จากกการวิเคราะหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจโดยรวมสองปพบวามูลคาผลผลิตในปที่
สองสูงกวาฤดูปลูกแรกทําใหผลตอบแทนสูงขึ้นในปที่สอง   สาเหตุที่ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นในปที่สองคือราคา
ผลผลิตขาวสูงขึ้น  แตอยางไรก็ตามในตํารับที่  3 ทั้งฤดูกาลแรกและฤดูกาลที่สองจะใหผลตอบแทนสูงที่สุด
และมีตนทุนการผลิตต่ําที่สุด แสดงใหเห็นวาหากเกษตรกรลดการใชปุยเคมีคร่ึงหนึ่งรวมกับการปลกูปอเทอืง
แลวไถกลบและฉีดพนดวยปุยอินทรียน้ําจะชวยลดตนทุนและทําใหไดผลตอบแทนสูง 
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สรุปผลการทดลอง 
 

 1. ผลผลิตของขาวที่ปลูกโดยการลดการใชปุยเคมีโดยใสปุยเคมีใสปุยเคมีคร่ึงหนึ่งของคาวิเคราะห
ดิน+ปุยอินทรียน้ํา+ปอเทือง จะใหผลผลิตสูงสุดทั้งสองป    แตในปที่สองจะเห็นชัดเจนและมีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญ  แสดงใหเห็นวาการใชปอเทืองรวมกับปุยเคมีเพียงครึ่งหนึ่งของคาวิเคราะหดินนั้นมีสวนใน
การสงเสริมใหผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องมาจากการใชปอเทืองเปนปุยพืชสดชวยเพิ่มปริมาณธาตุอาหารโดยเฉพาะ
ไนโตรเจน 
 2.  การเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินพบวา   และ การปลูกขาวแบบอินทรีย (ปุยคอก+ปอเทือง+ปุย
อินทรียน้ํา) พบแนวโนมวาปริมาณอินทรียวัตถุในดินเพิ่มขึ้นหลังจากสิ้นสุดการทดลองในปที่สอง  สวน
ความหนาแนนของดิน  ความเปนกรดเปนดาง  ปริมาณฟอสฟอรัสในดิน ปริมาณโพแทสเซียมในดิน ไมมี
ความแตกตางกันอยางชัดเจนนัก 
 3. การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางชีวภาพของดินนั้นพบวา มวลชีวภาพคารบอนและไนโตรเจนในดิน
ของการปลูกขาวแบบอินทรีย (ปุยคอก+ปอเทือง+ปุยอินทรียน้ํา)   การปลูกขาวแบบลดการใชปุยเคมี (ใส
ปุยเคมีคร่ึงหนึ่งของคาวิเคราะหดิน+ปุยอินทรียน้ํา+ปอเทือง) และ การปลูกขาวแบบลดการใชปุยเคมี     (ใส
ปุยเคมีคร่ึงหนึ่งของคาวิเคราะหดิน+ปุยอินทรียน้ํา+ปุยคอก) มีคามวลชีวภาพไนโตรเจน มากกวาตํารับที่ 1 
ปลูกขาวแบบใชปุยเคมีตามเกษตรกร อยางมีนัยสําคัญ  
 4. ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจโดยรวมสองปพบวามูลคาผลผลิตในปที่สองสูงกวาฤดูปลูกแรกทําให
ผลตอบแทนสูงขึ้นในปที่สอง   สาเหตุที่ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นในปที่สองคือราคาผลผลิตขาวสูงขึ้น  แต
อยางไรก็ตามในตํารับที่  3 ทั้งฤดูกาลแรกและฤดูกาลที่สองจะใหผลตอบแทนสูงที่สุดและมีตนทุนการผลิต
ต่ําที่สุด แสดงใหเห็นวาหากเกษตรกรลดการใชปุยเคมีคร่ึงหนึ่งรวมกับการปลูกปอเทืองแลวไถกลบและฉีด
พนดวยปุยอินทรียน้ําจะชวยลดตนทุนและทําใหไดผลตอบแทนสูง 
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เอกสารอางอิง 
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ตารางผนวกที่ 1  การประเมินระดับความอุดมสมบูรณของดินนาจากคาวิเคราะหดิน 
 

ระดับความอุดมสมบูรณ อินทรียวัตถ ุ
 (%) 

ฟอสฟอรัส  
(มก.กก-1) 

โพแทสเซียม  
(  มก.กก-1) 

ต่ํามาก < 0.5 < 3 < 20 
ต่ํา 0.5-1.4 3-7 21-40 

ปานกลาง 1.5-2.9 8-15 41-80 
สูง 3.0-4.5 16-20 81-160 

สูงมาก > 4.5 > 30 > 160 
 
ที่มา: หองปฏิบัติการวิเคราะหดิน สํานกังานพัฒนาที่ดนิเขต 8 กรมพัฒนาที่ดิน 
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ภาคผนวกตารางที่ 2 การประเมินคาใชจายและผลตอบแทนการปลูกขาวพิษณุโลก 2 ป 2549 

กิจกรรม T1 T2 T3 T4 

1. การเตรียมดิน         

    1.1  ไถเตรียมดินปลูกพืชปุยสด  - 200  200 200 

    1.3  ไถเตรียมดินปลูก 400.00 400.00 400.00 400.00 

2. การปลูก         

    2.1  ปลูกขาวโพด 35.00 35.00 35.00 35.00 

3. คาแรงงานในการดูแลรักษา         

    3.1  ใสปุยเคม ี 35 35 35   

    3.2  ใสปุยอินทรียน้ํา   240 240 240 

    3.3  ฉีดพนสารเคมีฯวัชพืช 40 40 40   

    3.4  ฉีดพนสารเคมีในฯศัตรูพืช 80 - -   

    3.5  กําจัดวัชพืชดวยแรงงานคน - - - 450.00 

4. การเก็บเกี่ยว         

    4.1  เก็บเกี่ยว (แรงงานคนหักขาวโพด) 450.00 450.00 450.00 450.00 

    4.2  สีขาวโพด         

    4.3  ขนขึ้นรถ 100.00 100.00 100.00 100.00 

5. คาวัสดุการเกษตร         

    5.1  คาพันธุขาวโพด 325.00 325.00 325.00 325.00 

    5.2  คาปุยเคม ี         

           สูตร........16-20-0................... 390 195 195   

           สูตร........46-0-0................... 216 108 108   

    5.3  คาปุยพืชสด/ปุยคอก - 500   500 

    5.4  คาปุยอินทรยีน้ํา - 1.92 1.92 1.92 

    5.5  คายาปองกนัและปราบวัชพืช 50 50 50 - 

    5.6  คายาปองกนัและปราบศัตรูพืช 35 - - - 

     รวมตนทุนผันแปร 2156.00 2679.92 2179.92 2701.92 

     ผลผลิตตอไร (กก.)              803             860             947              896  

    ราคาผลผลิตตอกิโลกรัม  (บาท) 5.60 5.60 5.60 5.60 

     มูลคาผลผลิตตอไร  (บาท)      4,496.80     4,816.00     5,303.20      5,017.60  

     ตนทุนการผลิตตอกิโลกรัม  (บาท)             2.68            3.12            2.30             3.02  

     ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปรตอไร  (บาท)      2,340.80     2,136.08     3,123.28      2,315.68  
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ภาคผนวกตารางที่ 3  การประเมินคาใชจายและผลตอบแทนการปลูกขาวพิษณุโลก 2 ป 2550 

กิจกรรม T1 T2 T3 T4 

1. การเตรียมดิน         

    1.1  ไถเตรียมดินปลูกพืชปุยสด  - 200 200 200 

    1.2  ไถเตรียมดินปลูก 400.00 400.00 400.00 400.00 

2. การปลูก         

    2.1  ปลูกขาวโพด 35.00 35.00 35.00 35.00 

3. คาแรงงานในการดูแลรักษา         

    3.1  ใสปุยเคม ี 35 35 35   

    3.2  ใสปุยอินทรียน้ํา  - 240 240 240 

    3.3  ฉีดพนสารเคมีฯวัชพืช 40 40 40   

    3.4  ฉีดพนสารเคมีในฯศัตรูพืช 80 - -   

    3.5  กําจัดวัชพืชดวยแรงงานคน - - - 450.00 

4. การเก็บเกี่ยว         

    4.1  เก็บเกี่ยว (แรงงานคนหักขาวโพด) 450.00 450.00 450.00 450.00 

    4.2  สีขาวโพด         

    4.3  ขนขึ้นรถ 100.00 100.00 100.00 100.00 

5. คาวัสดุการเกษตร         

    5.1  คาพันธุขาวโพด 325.00 325.00 325.00 325.00 

    5.2  คาปุยเคม ี         

           สูตร........16-20-0................... 750 375 375   

           สูตร........46-0-0................... 420 210 210   

    5.3  คาปุยปุยคอก - 500 -  -  

    5.4  คาปุยอินทรยีน้ํา - 1.92 1.92 1.92 

    5.5  คายาปองกนัและปราบวัชพืช 50 50 50 - 

    5.6  คายาปองกนัและปราบศัตรูพืช 35 - - - 

     รวมตนทุนผันแปร 2720.00 2961.92 2461.92 2201.92 

     ผลผลิตตอไร (กก.)              854             826             966              850  

    ราคาผลผลิตตอกิโลกรัม  (บาท) 12.00 12.00 12.00 12.00 

     มูลคาผลผลิตตอไร  (บาท)    10,248.00     9,912.00   11,592.00    10,200.00  

     ตนทุนการผลิตตอกิโลกรัม  (บาท)             3.19            3.59            2.55             2.59  

     ผลตอบแทนเหนือตนทุนผันแปรตอไร  (บาท)      7,528.00     6,950.08     9,130.08      7,998.08  
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ภาคผนวกรูปที่ 1  ภาพกิจกรรมแปลงทดลอง 
 


