
 

 

                                        

ชื่อโครงการวจัิย     การจัดการดินโดยใชพืชปุยสดรวมกับปุยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตขาวใน  
                      กลุมชุดดิน    ที ่7 
                      Appropriate soil management by using green manure cooperate with chemical  
                      fertilizer for increase rice yield in soil group No. 7           
 

ทะเบียนวิจัยเลขท่ี   53 54 14 12 04 022 108 03 11  

ผูดําเนนิการวจัิย     นายสุชาติ   ภูเกดิ                                                     Mr.Suchard Pookerd 

                               นางสาววนัเพ็ญ หลวงกวาง                                     Miss Wanpen Luangkwang 

 

บทคัดยอ 
 

การศึกษาการจัดการดินที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มมวลชีวภาพพืชปุยสดหลายชนิด สําหรับปลูกขาว    

ในกลุมชุดดินที่ 7 ไดดําเนินการศึกษาในพื้นที่ จุดเรียนรูงานพัฒนาที่ดินประจําตําบล บานตาลหมูที่ 4 

ตําบลทุงยั้ง อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ โดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการจัดการดินที่เหมาะสมเพื่อเพิ่ม

มวลชีวภาพพืชปุยสดหลายชนิด ศึกษาความอุดมสมบูรณของดิน และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของขาว 

โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) มีตํารับการทดลองทั้งหมด 

5 ตํารับ 4 ซ้ํา ดังนี้ ตํารับที่ 1 วิธีแบบเกษตรกร (Control) ตํารับที่ 2 ใสปุยเคมี ½ ของอัตราแนะนํา ตํารับที่ 

3 ใสปุยเคมี ¼ ของอัตราแนะนํา รวมกับ ปอเทือง  ตํารับที่ 4 ใสปุยเคมี ¼ ของอัตราแนะนํา รวมกับ ถั่วพุม

ดํา ตํารับที่ 5 ใสปุยเคมี  ¼ ของอัตราแนะนํา รวมกับ โสนอัฟริกัน 

             ผลการทดลองพบวา ผลผลิตของขาวพันธุสุพรรณ1 จากวิธีการจัดการดินตางๆ ที่มีการใสปุยตาม

อัตราแนะนํา และการใชปุยพืชสดชนิดตางๆ ไดแก ปอเทือง ถั่วพุม และโสนอัฟริกันรวมกับปุยเคมีในอัตรา 

1 สวนใน 4 สวนของอัตราแนะนําการใชปุยเคมี เพื่อปลูกขาวนั้น ไมมีความแตกตางกันในทางสถิติ ถึงแม

ผลผลิตของขาวจากวิธีการจัดการดินที่ตางกันจะไมมีความแตกตางกันในทางสถิติ แตแนวโนมของตํารับที่ 

5 ใสปุยเคมี ¼ ของอัตราแนะนํา รวมกับ โสนอัฟริกัน ใหผลผลิตสูงสุด 790.7 และ 886.6 กิโลกรัมตอไร    

ในปที่ 1 และปที่ 2 รองลงมา ไดแก ตํารับที่ 3 ใสปุยเคมี ¼ ของอัตราแนะนํา รวมกับ ปอเทืองใหผลผลิต

เทากับ744.8 และ 876.6 กิโลกรัมตอไร ในปที่ 1 และปที่ 2 ตํารับที่ 2 ใสปุยเคมี ½  ของอัตราแนะนํา ให

ผลผลิต 710.9 และ 810.9 กิโลกรัมตอไร ในปที่ 1 และปที่ 2  และตํารับที่ 4 ใสปุยเคมี ¼  ของอัตราแนะนํา 

รวมกับปอเทืองใหผลผลิต 851.5 และ 813.4 กิโลกรัมตอไร ในปที่ 1 และปที่ 2 ตามลําดับ สวนตํารับที่ 1 

วิธีแบบเกษตรกร (Control) มีความแตกตางกันในทางสถิติกับทุกตํารับ โดยใหผลผลิตต่ําสุด 675.6 และ 

721.4 กิโลกรัมตอไร ในปที่ 1 และปที่ 2 

 
 



 

 

Abstract 
 

Appropriate soil management by using green manure combine with chemical fertilizer 

for increase rice yield in soil group No. 7 was conduct in BanTarn sub-district land development 

center Moo. 4  Tungyang sub-district  Lablae district  Uttaradit province.  The objectives are to 

study appropriate soil management for increase rice yield, soil fertility, and economic return of 

rice.  The experiment design was Randomized Combiete Block Design (RCBD) with 5 

treatments and 4 replications. There were Farmer method (Control), chemical fertilizer 50% of 

recommend rate, chemical fertilizer 25% of recommend rate combine with sunn hemp 

(Crotolaria juncea),  chemical fertilizer 50% of recommend rate combine with black cow pea, 

and chemical fertilizer 50% of recommend rate combine with Sesbania rostata. 

The results found that rice yield of Suphunburi 1 with treatment 1 was significant 

difference with treatment 2, 3, 4 and 5. The rice yield in treatment 2, 3, 4 and 5 were no 

significant difference. However, the rice yield in treatment 5 (chemical fertilizer 50% of 

recommend rate combine with Sesbania rostata) was tend to highest (790.7 kg/rai in 1st year 

and 886.6 kg/rai in 2nd year) then treatment 3 (chemical fertilizer 25% of recommend rate c 

combine with sunn hemp (Crotolaria juncea) was 744.8 kg/rai and 876.6 kg/rai, treatment 2 

(chemical fertilizer 50% of recommend rate) was 710.9 kg/rai and 810.9 kg/rai, treatment 4 was 

851.5 kg/rai and 813.4 kg/rai, and treatment 1 (Control) was lowest (675.6 kg/rai and 721.4 

kg/rai). 

                 Economic return analysis of treatment 5 was tend to highest (1,333.65 Baht/rai in 1st 

year and 2,391.44 Baht/rai in 2nd year), treatment 3 were 1,521 and 2,327.52 Baht/rai, treatment 

4 were 2,244.37 and 1,897.76 Baht/rai, treatment 2 were 1,176.31 and 1,697.98 Baht/rai, and 

treatment 1 was lowest (1,363.98 and 1,555.10 Baht/rai) 
 

หลักการและเหตุผล 

              ขาวเปนพืชอาหารของประชากรโลก โดยเฉพาะอยางยิง่ประชากรในแถบเอเชีย ประมาณ 3,000 

ลานคน บริโภคขาวเปนหลัก  และอยูในบริเวณที่ต้ังมรสมุ สวนใหญมอีากาศรอนและความชืน้สงู จึงเปน

พื้นที่เหมาะกบัการปลูกขาวมากที่สุด สําหรับประเทศไทยนัน้ ขาวเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ปจจุบัน

ประเทศไทยมพีื้นที่ปลูกขาวประมาณ  45 ลานไร หรือประมาณรอยละ 16 ของพืน้ที่ทัง้ประเทศ ไดผลผลิต 



 

 

24 ลานตันขาวเปลือกนาป 19 ลานตัน นาปรัง 5 ลานตัน ทํารายไดเขาประเทศ 70,000 ลานบาท เปน

อันดับสามของของบประเทศ 

                 ปจจุบันการผลิตขาวตองประสบปญหา ปุยเคมีมีราคาแพง ซึง่ทาํใหตนทุนการผลิตสงูขึ้น และ

การใชปุยเคมขีองเกษตรกรบางรายใชปุยเคมีมากเกินความจาํเปนทาํใหมีผลกระทบตอคุณสมบัติของดิน

ทั้งทางเคมี และกายภาพอยางมาก การขาดความเอาใจใสในการปรับปรุงบํารุงดนิ และการจัดการดินที่ไม

เหมาะสม ทาํใหดินขาดความอุดมสมบูรณ และผลผลิตขาวลดลง ดังนัน้การจัดการดินที่เหมาะสมจึงมี

ความสาํคัญอยางยิ่งในการเพิ่มความอุดมสมบูรณของดินใหมีความยั่งยืนตอการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ

ของขาว การปรับปรุงบํารุงดนิทาํไดหลายวธิี เชน การใชปุยหมกั ปุยคอก  และการใชปุยพืชสด ซึ่งเปนอีก

วิธีหนึง่ในการปรับปรุงดิน และเพิ่มมวลชวีภาพใหกับดิน เปนวธิีการที่ลงทนุต่ํา ใชระยะเวลาปลกูและดูแล

รักษานอย เมือ่ครบกําหนดก็ไถกลบลงดนิ เพื่อปรับปรุงบํารุงดนิ รวมถึงการใชปุยเคมีในอัตราที่เหมาะสม

ดวย ทั้งนี้เพื่อลดตนทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตใหกับเกษตรกรทําใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มข้ึนและยังเปนการ

รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอีกทางหนึง่ดวย 
ขอบเขตการศึกษา 

 
          ทําการวิจัยรวมกับเกษตรกรเจาของแปลง โดยศึกษาการจัดการดินที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มมวลชีวภาพ

พืชปุยสดหลายชนิดสําหรับปลูกขาวในกลุมชุดดินที ่7 เพื่อเพิ่มผลผลิตขาวพนัธุสุพรรณบุรี 1 ในกลุมชุดดิน

ที่ 7 และการปรับปรุงบํารุงดนิเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน ผลผลิต และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ

ของขาว ในจดุเรียนรูงานพฒันาที่ดินประจําตําบล บานตาล หมูที ่4 ตําบลทุงยัง้ อําเภอลับแล จังหวัด

อุตรดิตถ 

 

 
ตรวจเอกสาร 

 

             ทรัพยากรดินเปนปจจัยที่สําคัญทางการเกษตร แตปจจุบันทรัพยากรดินไดเสื่อมโทรมลงเปนอยาง

มาก ทัง้นีเ้นื่องจากมีการใชประโยชนทรัพยากรดินเพื่อการเพาะปลูกอยางตอเนื่อง ประกอบกับสภาพดินใน

ประเทศไทยสวนใหญมีอินทรียวัตถุตํ่า มีการจัดการดินทีไ่มเหมาะสมมผีลทําใหปริมาณอินทรียวัตถนุอยลง 

นอกจากนัน้ยงัมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดนิทําใหดินขาดความอุดมสมบูรณ

เกษตรกรจงึเพิ่มผลผลิตโดยการใชปุยเคมีและสารเคมเีพิ่มมากขึ้น ทาํใหตนทนุการผลิตเพิ่มสูงขึน้ และยังมี

ผลตอความเสือ่มโทรมของทรัพยากรดินและน้ําอกีดวย 

             กลุมชุดดินที ่ 7 เกิดจากการทบัถมของตะกอนลําน้ําบนลานตะพักน้ําคอนขางใหม สภาพพืน้ที่ที่

พบมีลักษณะราบเรียบ ถงึคอนขางเรียบ มีความลาดชัน 0-2 เปอรเซ็นต ชุดดินนี้เปนดินลกึมากมีการ



 

 

ระบายน้ําคอนขางเลว ดินมีความสามารถใหน้าํซึมผานไดชา มีความสามารถในการอุมน้าํไดสูง ตามปกติ

แลวระดับน้ําใตดินประมาณ 1-1.20 เมตร ดินบนลึกไมเกิน 20 เซนติเมตร มีเนือ้ดินเปนดนิรวนปนทราย

แปง สีพืน้เปนสีน้ําตาลปนเทาหรือสีน้ําตาลปนแดง  ปฎิกิริยาของดินเปนกรดจัดถงึกรดจัดมาก ( pH 0.5-

5.5 )ดินลางเปนรวนเหนียวปนทรายแปง ดินรวนเหนียว หรือดินเหนียว สีเปนสนี้ําตาลปนแดง มจีุดประสี

แดงปนเหลือง จะมีปริมาณนอยลงตามความลกึของดนิ และสีไมคอยชัดเจน ปฎิกริิยาของดินเปนกลางถงึ

ดางปานกลาง pH 7.0-8.0 (กรมพัฒนาทีดิ่น,2548) พืชปุยสด คือพืชตระกูลถั่วชนดิหนึง่ที่ปลูกลงดิน เมื่อ

ไถหรือสับกลบลงดินแลวจะไดปุยพืชสด(ชุมพล 2532)  การปลูกพืชปุยสดเปนวิธีทีเ่หมาะสมที่สุดในการ

ปลูกขาว เนื่องจากพชืตระกูลถั่วสามารถตรงึไนโตรเจนจากอากาศโดยอาศัยจุลินทรียที่อยูรวมกับพชื

ตระกูลถั่วที่ราก ดูดเอาไนโตรเจนจากอากาศลงไปในดินแลวเปลี่ยนใหเปนสารประกอบไนโตรเจน อ่ืนๆ เชน 

แอมโมเนยีม และกรดอะมิโน ซึ่งเมื่อธาตุเหลานี้สลายตัวโดยจุลินทรียในดนิแลวพืชที่ปลูกตามมาก็จะดูด

เอาไนโตรเจนไปใชได (สันติภาพ 2527) นอกจากนีย้ังชวยใหดินรับอาหารเพิ่มมากขึ้น เชน ธาตฟุอสฟอรัส 

โพแทสเซยีม และซัลเฟอร ที่สําคัญที่สุด ชวยเพิ่มความสามารถในการดูดซับอาหารของดินใหสูงขึ้น ทาํให

การปลูกพืชในดินที่มีปริมาณอินทรียวัตถตํุ่า มีการตอบสนองในการใชปุยเคมีมากขึน้ (ชุมพล 2532) และ

อินทรียวัตถทุีย่ังไมสลายตัว จะชวยปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดิน เชน ทาํใหดินโปรง ซึง่มีผลทําให

การระบายน้าํ ระบายอากาศของดินดีข้ึน (สมศักดิ์ 2526) พืชตระกูลถั่วทีเ่หมาะสมกับการปลูกและไถกลบ

เปนปุยพืชสด ไดแก ปอเทอืง โสน ถัว่พรา ถัว่พุม แตทีเ่หมาะสม มีอยู 2 ชนิด คือ ปอเทือง และโสน การ

ปลูกปอเทืองเพื่อไถกลบโดยมากใชวิธีหวาน อัตรา 5 กก.ตอไร เมื่ออายุประมาณ 50 วัน จงึไถกลบ ประชา

(2535) ไดกลาววา เมื่อปอเทืองอายุได 50 วัน จะใหน้าํหนักสดประมาณ 1.5-5 ตันตอไร ใหธาตุไนโตรเจน 

8.7-28.9 กิโลกรัมตอไร สวนโสน ใชเมลด็พันธุ 2 กิโลกรัมตอไร และควรไถกลบเมื่อโสนมีอายุไดประมาณ 

90 วัน 

                           จากปญหาหลักเรื่องดนิและปุยก็คือ ดินทาํการเกษตรสวนใหญมอิีนทรียวัตถุตํ่า จึงขาด

ไนโตรเจน การผลิตพืชอินทรียในระยะเริ่มตนจะสําเร็จหรือไม ข้ึนอยูกบัความสามารถของเกษตรกรที่จะหา

แหลงไนโตรเจนที่ไมใชจากปุยเคมีใหแกพืชอยางพอเพียง ซึ่งสวนใหญไดแกปุยอินทรีย ซึ่งถาอยูในรูปปุย

หมักหรือปุยคอกจะตองใหในปริมาณที่สูง ซึ่งทาํใหตนทนุการผลิตสงูดวย ปุยอินทรียที่ใหไนโตรเจนสูง 

ไดแก พืชตระกูลถั่วตางๆ เชน โสน ปอเทือง ถั่วพรา แตตองมีไรโซเบียมอยูที่ปมรากดวย การใชปุยพืชสด

จากถัว่ดังกลาว เกษตรกรตองมีคาใชจายเพิ่มในดานการเตรียมพื้นที่ปลูก และไถกลบกอนปลูกพืชหลัก จึง

เหมาะสมกับพืชไรเพราะสามารถใชรถแทรกเตอรขนาดใหญไถกลบได สําหรับในนาขาวสามารถใชไดแต

เกษตรกรจะตองทาํการปลกูกอนที่น้าํจะขงัในนา และทําการไถกลบกอนน้าํขัง เพราะถาน้าํขังกระบวนการ

หมักที่เกิดขึน้จะอยูในสภาพที่ไรอากาศ และวัสดุพชืยังสดอยูมีปริมาณมากจะทําใหเกิดสารพิษตาง ๆ 

ออกมาจากกระบวนการนี ้ ไดแก แกสไขเนา (ไฮโดรเจนซัลไฟด,H2S), กรดบิวทารกิ, อะซิติก, โพรพิโอนิก 



 

 

และจะเกิดรุนแรงมากในดินเนื้อหยาบ เชน ดินทราย ดินรวนปนทราย ดินรวน เปนตน จะสังเกตไดงายเมื่อ

ลงไปย่ําในดินจะพบฟองแกสคารบอนไดออกไซดและมีเทนผุดขึ้นมาเปนจํานวนมากและมีกลิน่แกสไขเนา 

ผลกระทบกับขาวจะเกิดตั้งแต 20 วัน หลังปกดํา จนกระทัง่ออกรวง อาการเริ่มจากรากที่มีสีขาวจะ

เปลี่ยนเปนสนี้าํตาลและดําในที่สุด รากอวนสั้น มีรากขนออนนอย จงึมีผลทาํใหตนขาวเหลือง แคระแกรน 

ผลผลิตต่ํา 

          จากผลงานวิจยัในอดตี พบวา แหนแดงสามารถใชเปนปุยขาวไดดีมาก และใหไนโตรเจนไดมากเทา 

ๆ กับปุยพืชสด แตตองเลือกพนัธุที่เหมาะสมเพราะพันธุพืน้เมืองของไทยคอนขางจะออนแอตอ

สภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม เชน อุณหภูมิน้าํสูงเกินไปจะเจริญเติบโตชามาก ปจจุบันนี ้ คณะนักวิจัย

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารีไดคัดเลือกพันธุที่เหมาะสมไวหลายพนัธุ และยินดีที่จะใหผูที่สนใจนาํไปใช

http://www.clinictech.most.go.th/techlist/0214/agriculture/00000-884.html 

   การศึกษาการใชโสนอัฟริกันเปนปุยพืชสดใหกับขาว 2 พันธุ ที่ปลูกโดยการปกดําและการ

หยอด 

ขาวแหงไดทําการศึกษาในแปลงเกษตรกรที่บานทาบอ อ.ธวัชบุรี จ.รอยเอ็ด ซึ่งเปนพื้นที่ดินเค็มที่มีความ

อุดมสมบูรณต่ํา ระหวางป 2534-2536 โดยใชการจัดสิ่งทดลอง 2x2x2 factorial in RCB ประกอบดวย 3 

ปจจัย ไดแก วิธีการทํานา คือ นาดําและนาหยอด ปุยพืชสด คือ การใช และไมใชโสนอัฟริกัน พันธุขาว คือ 

กข 15 และ ขาวดอกมะลิ 105 หลังการเก็บเกี่ยวขาวทําการปลูกถั่วพราในทุกแปลงทดลอง จากการทดลอง

พบวา โสนอัฟริกันที่ปลูกสําหรับสับกลบในนาดํา (ปลูกเดือนพฤษภาคม) และนาหยอด (ปลูกเดือน

เมษายน) มีการเจริญเติบโตเร็วใหมวลชีวภาพและปริมาณไนโตรเจนสะสมสูงอยางไรก็ตามการ

เจริญเติบโตไดรับอิทธิพลจากปริมาณและการกระจายของฝนอยางเดนชัด การใชโสนอัฟริกันสงผลใหขาว

ไดผลผลิตเพิ่มข้ึน 46 เปอรเซ็นต เมื่อเปรียบเทียบกับแปลงควบคุมการหยอดขาวแหงมีแนวโนมใหผลผลิต

ขาวสูงกวานาดํา อยางไรก็ตามไมพบความแตกตางระหวางพันธุขาว การใชโสนอัฟริกันในนาหยอดให

ผลผลิตขาวเพิ่มข้ึนสูงกวาตํารับการปกดํา ผลผลิตขาวแปรปรวนไปแตละป ข้ึนกับปริมาณและการกระจาย

ของฝน จากการปลูกถั่วพราหลังนาแสดงใหเห็นวา ถั่วพราสามารถทนตอสภาวะแหงแลงและดินเค็มได คือ 

สามารถเติบโตไดจนครบวัฏจักร(ไพรัช และคณะ.2536) 

           การจัดการชุดดินอบุล (กลุมชุดดินที ่ 24) เพื่อการปลูกขาวในจังหวัดศรีสะเกษ ป 2538 และ 2539

ในแปลงนาของเกษตรกร อ.คําเขื่อนแกว จ.ยโสธร วางแผนการทดลองแบบ Observation trial มี 3 วิธีการ 

4 ซ้ํา คือ T1 ปุยเคมีอยางเดยีว (16 - 16 - 8) เต็มอัตรา (25 กก./ไร) T2 โสนอัฟริกนั + ปุยเคมีคร่ึงอตัรา  



 

 

(12.50 กก./ไร) และ T3 ปอเทืองและถั่วพราและปุยเคมีคร่ึงอัตรา (12.50 กก./ไร) กอนทําการทดลองเก็บ

ตัวอยางดินที่ระดับความลกึ 0 - 15 และ 15 - 30 cm. ปลายเดือนเมษายนปลูกพชืปุยสดและไถกลบเมื่อ

อายุ 60 วัน กอนไถกลบเกบ็ตัวอยางเพื่อหามวลชีวภาพ และตนเดือนสิงหาคมปกดําขาว ผลการวิเคราะห

ดินกอนการทดลอง พบวา ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่ามากทัง้ในระดับความลึก 0 - 15 และ 15 - 30 cm. 

คือมีคา pH อยูระหวาง 4.2 - 5.8 OM อยูระหวาง 0.19 - 0.41% P อยูระหวาง 1.60 - 4.00 ppm K อยู

ระหวาง 7.30 - 20.10 ppm และหลงัการทดลองดินยงัคงมีความอุดมสมบูรณตํ่า แตในวิธีการใชปุยพืชสด

รวมดวย ปริมาณ OM P K และ Ca จะมีแนวโนมที่เพิม่ข้ึนเล็กนอย ผลการศึกษา พบวา วิธีการที่มีการใช

ปุยพืชสดบํารุงดินกอนการปลูกขาวจะมกีารแตกกอและผลผลิตของขาวอยูในเกณฑที่สูงกวาวิธกีารที่ไมใช

ปุยพืชสด กลาวคือ ในวิธีการที่ 3 มีมวลชีวภาพของปอเทอืงและถั่วพรา 755.70 และ 620.99 กก./ไร (ป 

2538 และ 2539) ขาวมกีารแตกกอ 8.32 และ 8.25 ตน/กอ ใหผลผลิตขาว 455.70 และ 299.27 กก./ไร 

เทียบกับวิธกีารที่ 2 ซึ่งมีมวลชีวภาพของโสนอัฟริกนั 735.70 และ 420.84 กก./ไร ขาวมีการแตกกอ 8.48 

และ 8.50 ตน/กอ ใหผลผลิตขาว 461.34 และ 326.10 กก./ไร ในขณะที่วธิีการที่ 1 ขาวมกีารแตกกอนอย

ที่สุด คือ 7.70 และ 7.65 ตน/กอ ใหผลผลิตต่ําที่สุด คือ 360.17 และ 267.77 กก./ไร ในป 2538 และ 2539 

ตามลําดับ จะเห็นไดวา การใชปุยพืชสด เชน โสนอฟัริกนั ปอเทือง และถั่วพรา เปนปุยพืชสดปรับปรุงบํารุง

ดิน รวมกับปุยเคมีสูตร 16 - 16 - 8 เพยีงครึ่งอัตรา ตางก็มีผลทาํใหผลผลิตขาวสูงกวาวธิกีารที่ไมมีการใช

ปุยพืชสด แตใชปุยเคมีเต็มอัตราเพียงอยางเดียว  

 จากการศึกษาผลของการนําโสนจีนแดง (S. cannabina) มาใชเปนปุยพืชสดในการปลูกขาวในดิน

เค็ม ณ แปลงทดลองที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน โดยใชปุยพืชสดโสนเพียงอยาง

เดียว ปุยพืชสดโสนรวมกับปุยเคมี อัตรา 8 กก. ไนโตรเจน/ไร และปุยเคมีอยางเดียว อัตรา 15 กก. 

ไนโตรเจน/ไร ทั้งในสภาพกระถางและแปลงปลูก พบวา ในสภาพกระถาง ขาวที่ไดรับปุยพืชสดโสนรวมกับ

ปุยเคมี สามารถใหผลผลิตและการเจริญเติบโตทางดานความสูง จํานวนตน/กอ จํานวนรวง/กอ สูงที่สุด ถดั

มาคือ ขาวที่ไดรับปุยพืชสดโสนอยางเดียวและปุยเคมีอยางเดียวตามลําดับ แตในสภาพแปลงปลูก ขาวที่

ไดรับปุยเคมีอยางเดียวใหผลผลิต การเจริญเติบโตดานความสูง จํานวนตน/กอ และจํานวนรวง/กอ มาก

ที่สุด รองลงมาคือ ขาวที่ไดรับปุยพืชสดโสนรวมกับปุยเคมีและขาวที่ไมใสปุย และจากการศึกษาผลของ

การใสโสนลงในดินตอการปลดปลอยแอมโมเนียม NH4+ จากดินเค็ม ซึ่งขังน้ําทันทีและเมื่อสัปดาหที่ 4 

หลังการใสโสน บมที่อุณหภูมิหอง ในหองปฏิบัติการเปนเวลา 16 สัปดาห พบวาการใสโสนลงในดินชวย

เพิ่มปริมาณ NH4+ และการทําใหดินอยูในสภาพน้ําขังทันทีหลังการใสโสนนั้นทําให NH4+ ที่ปลดปลอย

ออกมามีปริมาณมากกวาการขังน้ําเมื่อสัปดาหที่ 4 โดยเฉพาะในชวง 5 สัปดาหแรก (พัชราภรณ.2534) 



 

 

 การทดสอบเพื่อการหาวิธีการจัดการดิน เพื่อนําไปสงเสริมแกเกษตรกร และผลตอบแทนทาง

เศรษฐกิจในดินชุดทาตูม (Tt) กลุมชุดดินที่ 7 ไดดําเนินการในที่นาเกษตรกร บ.ตาเสือ ต.กุลารองไหอ.ทา

ตูม จ.สุรินทร เปนเวลา 2 ป (2538-2539) วางแผนการทดสอบแบบ Observationtrial เก็บขอมูลวิเคราะห

แบบ RCB มี 6 ซ้ํา 4 วิธีการคือ ใชปุย 16–20–0 และปุย 16–16–8 อัตราชนิดละ 30 กิโลกรัม/ไร ใชปอเทือง

เปนปุยพืชสดรวมกับปุย 16–20–0 และปุย 16–16–8 อัตราชนิดละ 15 กิโลกรัม/ไร ผลการทดสอบปรากฏ

วา ปอเทืองยังไมมีศักยภาพในการใชเปนปุยพืชสดปรับปรุงดินที่มีปญหาความเสื่อมโทรมในพื้นที่แหงแลง

ซ้ําซาก ตนปอเทืองแคระแกรนมีน้ําหนักมวลชีวภาพต่ํา อินทรียวัตถุในดินไมเพิ่มดินกลับเปนกรดเพิ่มข้ึน 

ความเค็มดินไมลดลง และธาตุอาหารสวนหนึ่งสูญเสียจากการ   ชะลาง เกษตรกรเจาของนาไมมั่นใจใน

ประสิทธิภาพปรับปรุงดินของปอเทือง ผลที่ไดเปนดังที่คาดไว จึงยังเปนเทคโนโลยีไมเหมาะสมเผยแพร

ขณะนี้ การเจริญเติบโตของขาวปแรกใกลเคียงกันและผลผลิตไมแตกตางกัน เชนเดียวกับปที่สองแต

ผลผลิตมีความแตกตางกันทางสถิติ โดยรวมผลผลิตปแรกสูงกวาปที่สอง แตทั้งสองปไดผลกําไรขาดทุน

และปที่สองขาดทุนมากกวาปแรก การใชปุย 16–16–8 มีแนวโนมไดผลผลิตสูงกวาปุย 16–20–0 อัตรา

เทากัน 30 กิโลกรัม/ไร และสูงกวาใชอัตราครึ่งหนึ่งที่มีปอเทืองเปนปุยพืชสด ปุย 16–16–8 อัตรา 30 

กิโลกรัม/ไร   จึงขาดทุนนอยกวาคือ ขาดทุน 88 และ 610 บาท/ไร ในปที่หนึ่งและปที่สองตามลําดับ ขณะที่

ปุย 16–20–0 อัตรา 30 กิโลกรัม/ไร ขาดทุน 221 และ 651 บาท/ไร ในปที่หนึ่งและปที่สองตามลําดับ 

ถึงแมวาปุย 16–16–8 จะราคาแพงกวาปุย16–20–0 แตการใชปุย 16-16-8 ยังมีความคุมทุนกวา ดังนั้น

คําแนะนําปุยจึงควรเปนปุย 16-16-8 แทนปุย 16-20-8 ถึงแมจะมีราคาถูกกวาก็ตาม(สมศักดิ์ และคณะ.

2539) 

            ขาวเปนพืชอาหารที่สําคัญของคนไทยมาชานาน เพราะขาวเปนทั้งพืชอาหารหลักของคนไทยและ

ยังเปนพืชสงออกที่สําคัญและสามารถทํารายไดใหกับประเทศปละหลายลานบาท ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูก

ขาวทั้งหมด 66.2 ลานไร แบงเปนพื้นที่ปลูกขาวนาป 5,708 ลานบาท พื้นที่ปลูกขาวนาปรัง 8.4 ลานบาท 

(กรมวิชาการเกษตร.2547) 

             ลักษณะประจําพนัธุขาวหอมพนัธุสุพรรณบุรี 1 ไดจากลูกผสม 3 ทางระหวางพันธุ SPR84177-8-

2-2-2-1 /SPR85091-13-1-1-4 // ขาวขาวดอกมะลิ 105 ที่สถานีทดลองพนัธุขาวสุพรรณบุรี ไดรับการ

รับรองพันธุ จากคณะกรรมการวิจยัและพฒันากรมวิชาการเกษตร เมือ่วันที่ 27 ตุลาคม 2540 ลักษณะเดน 
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               การปลูกขาวแบงเปน 3 ชนิด คือ 1.ขาวไร  2.ขาวนาดํา 3.ขาวนาหวาน 

              -การเตรียมดินสําหรับการปลูกขาวแบบนาหวานน้าํตม ไถดวยผานสาม 1 คร้ัง ลึก 20-30 

เซนติเมตร ตากดินไว 15 วนั แลวไถแปรทิ้งไวอีก 7 วัน จากนัน้ไถแปรอีก 1 คร้ัง แลวคราดเก็บวัชพืชออกให

หมด 

              -ทําเทือกใหสม่ําเสมอ ทิง้ไว 1 คืน หวานเมล็ดขาวทิง้ไว 4-5วันทําการปลอยน้ําใหทวมหนาดิน 

เพื่อคลุมวัชพชืที่งอกตามระดับความสูงของน้าํ จนถงึระดับความสงูของน้ํา 10-15 เซนติเมตร  ตนขาวจะ

เจริญเติบโตพอคลุมวัชพืชได  

              -การใสปุย แบงใส 3 คร้ัง ดังนี้  

              1.ขาวไมไวแสง อัตราธาตุอาหารหลักที่ควรใสคือ 12 กก.N/ไร 6 กก. P2O5/ไร และ 3 กก.K2O/ไร 

คิดเปนน้าํหนกัปุยแลวแบงใส 3 คร้ัง ดังนี ้

                  คร้ังที่ 1 สําหรับนาดําใสชวงปกดํา สําหรับนาหวานใสหลังขาวงอก 15-20 วัน โดยใสสูตร 16-

20-0 หรือใสสูตรใกลเคียง อัตรา 30 กิโลกรัมตอไร และปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 5 กิโลกรัมตอไร  

                   คร้ังที่ 2 ใสในระยะขาวแตกกอ หรือ 30 วนั หลังการใสปุยครั้งแรก คือปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 9

กิโลกรัมตอไร  

                      คร้ังที ่3 ใสในระยะขาวกําเนิดชอ คือปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 9 กิโลกรัมตอไร  

                 2.ขาวไวแสง อัตราธาตุอาหารหลักที่ควรใสคือ 6 กก.N/ไร 6 กก. P2O5/ไร และ 3 กก.K2O/ไร คิด

เปนน้าํหนกัปุยแลวแบงใส 3 คร้ัง ดังนี ้

                   คร้ังที่ 1 สําหรบันาดําใสชวงปกดํา สําหรับนาหวานใสหลังขาวงอก 15-20 วัน โดยใสสูตร 16-

20-0 หรือใสสูตรใกลเคียง อัตรา 30 กิโลกรัมตอไร และปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 5 กิโลกรัมตอไร 

                 คร้ังที ่2 ใสในระยะขาวแตกกอ หรือ 30 วนั หลังการใสปุยครั้งแรก คือปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 9

กิโลกรัมตอไร  

                      คร้ังที ่3 ใสในระยะขาวกําเนิดชอ คือปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 3 กิโลกรัมตอไร 

          ประพาส (2523) กลาววา ดินนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังแรกใหใสปุยรองพื้นกอนปกดํา 

สูตร      16-20-0 จํานวน 20 กก./ไร รวมกับปุยโปแตสเซี่ยมครอไรด (60 % K2O) อัตรา 4 กก./ไร คร้ังที่สอง

ใสปุยแตงหนาดวย  ยูเรีย (45 % N) อัตรา 6-10 กก./ไร รวมเปนอัตรา 6 - 4 - 2 (N - P2O5 - K2O) กก./ไร 



 

 

Kind et al. (1982) รายงานวาปุยพืชสดทีไ่ดจากการไถกลบ Dhaincha และ Cowpea สามารถ

แทนปุยไนโตรเจนได 14 กก./ไร และ Guara ทดแทนปุยไนโตรเจนได 10 กก./ไร 

ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ 

       ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ     เร่ิมตน   เดือนตุลาคม   พ.ศ.2552 

                                                               ส้ินสุด    เดือนกันยายน พ.ศ.2554 

       สถานทีดํ่าเนินการ 

                        1.สถานที่ต้ัง 

                        บานตาล  ตําบลทุงยัง้  อําเภอลับแล  จงัหวัดอุตรดิตถ 

                        พิกัดแปลง 

                        2.สภาพพื้นที ่

     แปลงทดลองอยูในกลุมชดุดินที่ 7 ลักษณะโดยทัว่ไปของดินในกลุมชุดดินที ่7 เนื้อดินบน

เปนดินรวนเหนียวปนทรายแปงสีน้ําตาลเขม น้าํตาลหรอืน้ําตาลปนเทา สวนดินชัน้ลางเปนดินเหนียวหรือ

เหนยีวปนทรายแปงสีน้าํตาลปนแดงหรือน้ําตาลเขมปนแดง พบจุดปะสีน้ําตาลแกและแดงปนเหลอืงตลอด

หนาตัดดิน เกดิจากวัตถุตนกําเนิดจากตะกอนที่น้าํพัดพามาทับถม สภาพพืน้ที่ราบเรียบ ความลาดชันไม

เกิน 2% การระบายน้ําของดินคอนขางเลว มีน้าํขังที่ผิวดนิประมาณ 2-3 เดือน ปฎิกริยาของดินเปนกรดแก

ถึงเปนกรดเลก็นอย ในดนิชัน้บนคาความเปนกรดเปนดางอยูระหวาง 5.5-6.5 สวนดินชั้นลางเปนกรด

เล็กนอย ถงึเปนดางปานกลาง คาความเปนกรดเปนดางอยูระหวาง 6.5-8   ปญหาและขอจํากัดในการใช

ประโยชนที่ดินคือ โครงสรางดินแนนทึบ ดินแหงแข็งทาํใหไถพรวนยาก มีน้าํแชขังในชวงฤดูฝน เนือ่งจาก

สภาพพืน้ที่ราบต่ํา การระบายน้าํของดนิไมดี และระดับน้ําใตดินตืน้ ดินขาดธาตุอาหารพชืบางอยางหรือมี

แตไมเพียงพอตอการเจริญเติบโตของพืช จําเปนตองมีการปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน (กรมพัฒนา

ที่ดิน,2541) 

วัตถุประสงค 

1. ศึกษาวิธกีารจัดการดนิที่เหมาะสมโดยใชพืชปุยสดหลายชนิดเพื่อเพิม่ผลผลิตขาว ใน กลุมชุดดินที่ 7 

2  ศึกษาความอุดมสมบูรณของดิน ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 
 



 

 

                                                                      อุปกรณและวิธีการ 

1.อุปกรณ 

            1.เมลด็พันธุปอเทือง โสนอัฟริกนั และถั่วพุมดํา 

            2.เมลด็พันธุขาวพันธุสุพรรณบุรี1 

            3.ปุยเคมีสูตร 46-0-0 และสูตร 16-20-0  ยากาํจดัศัตรูพืช 

            4.อุปกรณที่ใชในการเตรียมดิน 

            5.เทปวัดระยะ เครื่องชั่งน้ําหนัก 

            6.อุปกรณเก็บตัวอยางดนิ และพชื  

            7.ถุงตาขายไนลอน ถุงกระดาษเกบ็ตัวอยางพืช 

2.วิธกีารดําเนินงาน 

             2.1 ดําเนนิการทดลองในพืน้ที่จุดเรียนรูงานพัฒนาที่ดินประจาํตําบลบานตาล หมูที ่4 ตําบลทุงยั้ง 

อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design 

(RCBD)มีตํารับการทดลองทั้งหมด 5 ตํารับ 4 ซ้ํา 

             T1   =  แปลงควบคุม (Control)   

 T2   =  ใสปุยเคมี  ½ ของอัตราคําแนะนํา     

 T3   =  ใสปุยเคมี ¼ ของอัตราแนะนาํ  +  ปอเทือง   

 T4   =  ใสปุยเคมี ¼ ของอัตราแนะนาํ  + ถั่วพุมดํา 

            T5   =  ใสปุยเคมี ¼ ของอัตราแนะนํา  + โสนอัฟริกัน 

2 ขั้นตอนและวิธีการทดลอง 

1.  คัดเลือกพืน้ที ่ ปรับปรุงพื้นที่ใหสม่ําเสมอ  ขนาดแปลง  3 X 5 เมตร 



 

 

2  การเก็บตัวอยางดิน ดําเนินการสุมเก็บตัวอยางดินที่ระดับความลึก 0 – 15 ซม. กอนทําการทดลองและ

หลังเก็บเกี่ยว  ผลผลิตทุกป เพื่อวิเคราะหหา pH OM N P K  lime requirement 

ความหนาแนนรวม และความชื้นในดิน 

3. ทาํการไถเตรียมดินวางแนวทางทดลอง  และแบงแปลงตามตํารับที่กําหนดไว  

4.ทาํการปลกูปุยพืชสดโดยใชวิธีหวานเมล็ดพันธุ  ปอเทือง อัตรา 5 กิโลกรัม/ไร โสนอัฟริกนัใช 

อัตรา 5  กโิลกรัม/ไร และถั่วพุมดํา อัตรา 8  กิโลกรัม/ไร แลวคราดกลบ 

5. ไถกลบ ปอเทือง โสนอัฟริกัน และถั่วพุมดํา เมื่อตนพืชมีอายุได 50 วนั ปลอยใหยอยสลาย เปน

เวลา 15 วนั 

6. เตรียมดนิทําเทือกเพื่อหวานขาว โดยไถดะทิง้ไว 7 วนัแลวไถแปร คราดปรับระดับผิวดินให

สม่ําเสมอ ในแตละแปลงยอย 

7. หวานขาวพันธุสุพรรณบุรี 1 อัตรา 20 กิโลกรัมตอไร  

8. ใสปุยเคมตีามอัตราที่กาํหนด โดยแบงใส 2 คร้ัง 

     - คร้ังที ่1 ใสในชวงระหวาง 18-30 วัน หลังหวานขาว 

     - คร้ังที ่2 ใสเมื่อขาวเริ่มต้ังทอง อายุขาวประมาณ 52-55 วันหลงัหวานขาว 

9. ปฏิบัติบํารุงรักษาตามความจําเปน การควบคุมวัชพืช และแมลงศัตรูพืช 

10. การเก็บขอมูล 

 10.1 การเก็บตัวอยางดิน 

                        10.1.1 เก็บตัวอยางดินครัง้ที ่1 กอนการทดลอง ทําการสุมเก็บประมาณ 5 จุด ในแตละ

แปลงที่ระดับความลึก   0-15 เซนติเมตรเพื่อวิเคราะหสมบัติทางเคมี และทางกายภาพ 

                        10.1.2 เก็บตัวอยางดนิครั้งที ่2 หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตขาว 

10.2 การเก็บตัวอยางพชื 



 

 

                         10.2.1 พืชปุยสด กอนทีจ่ะทาํการไถกลบ เก็บตัวอยางพืช ตํารับละ 1 ตารางเมตร โดยชั่ง  

น้ําหนกัสด จากนัน้นาํไปอบแหงที่อุณหภมูิ 70 องศาเซลเซียส จนน้าํหนกัตัวอยางคงที่                                    

                         10.2.2  ตัวอยางขาว สุมเก็บในแตละตาํรับ แปลงละ 10 ตัวอยาง เพื่อหาจํานวนตน ความ

สูง น้ําหนกั สดและ   น้ําหนักแหง ของตน 

สวนผลผลิต เก็บตัวอยางในแตละตํารับ 

จํานวน เมล็ดดีตอ 100 เมล็ด และ

ผลผลิตขาวตอไร 

ผลการทดลองและวิจารณ 

1.สมบัติทางเคมีของดนิ 

              1.1 สมบัติทางเคมีของดินกอนการทดลอง 

              จากการเก็บตัวอยางดินกอนการทดลองที่ระดับความลึก 0-15 เซนติเมตร เพื่อทาํการวิเคราะห

สมบัติทางเคมีบางประการของดินพบวา ดินมีคาความเปนกรดเปนดาง 4.7  อินทรียวัตถุอยูในระดบัปาน 

กลางคือ 23 ตอกิโลกรัม ปริมาญธาตฟุอสฟอรัสที่เปนประโยชนอยูในระดับสูงคือ 23 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

และปริมาณาตุโพแทสเซยีมที่เปนประโยชน อยูในระดับสูงคือ 53 มลิลิกรัมตอกิโลกรัม 

ตารางที่ 1  สมบัติทางเคมบีางประการของดินกอนการทดลองทีร่ะดับความลึก 0-15 เซนติเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมบัติทางเคมีของดิน ผลการวิเคราะห 

pH 4.7 

OM 2.12 

Avai.p 23 

Exch.K 53 



 

 

          1.2 สมบัติทางเคมขีองดินหลงัเก็บเกี่ยวผลผลิตขาว 

                คาความเปนกรดเปนดางของดนิพบวาตาํรับที่ใชปุยเคมีและปุยพืชสด คาความเปนกรดเปนดาง

ของดินเพิม่ข้ึน  ปริมาณอนิทรียวัตถ ุพบวา ตํารับที่มกีารใชปุยเคมีรวมกับพืชปุยสด มีปริมาณอินทรียวัตถุ

เพิ่มข้ึนเลก็นอย ปริมาณธาตุฟอสฟอรัสทีเ่ปนประโยชนจากผลการทดลองพบวา หลังจากป 2554 ตํารับที ่

3 มีปริมาณฟอสฟอรัสเพิ่มข้ึนมากที่สุด มจีํานวน 29 mg kg-1  รองลง ไดแก ตํารับที ่ 4  5 มีปริมาณ

ฟอสฟอรัส คือ 28  27 mg kg-1  ตามลําดบั และ ตํารับที่ 2 มีปริมาณฟอสฟอรัสลดลง เทากับ 23  mg kg-1  

สวนตํารับที่ 1  เพิ่มข้ึนเล็กนอย ปริมาณธาตุฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนจากผลการทดลองพบวา หลังจากป 

2554 ตํารับที่ 3 มีปริมาณฟอสฟอรัสเพิม่ข้ึนมากที่สุด มีจํานวน 29 mg kg-1  รองลง ไดแก ตํารับที ่4  5 มี

ปริมาณฟอสฟอรัสคือ 28  27 mg kg-1  ตามลําดับ และ ตํารับที่ 2 มีปริมาณฟอสฟอรัสลดลง เทากับ 23  

mg kg-1  สวนตํารับที่ 1  มีปริมาณฟอสฟอรัสนอยที่สุด คือ  22   mg kg- และปริมาณธาตุโพแตสสเซียมที่

แลกเปลี่ยนได หลังการทดลองในป  2554   พบวา  ทุกตํารับมปีริมาณโพแทสเซียมเพิ่มข้ึนจากปแรก  

โดยเฉพาะตํารับที่ 4 มปีริมาณโพแทสเซยีมสูงสุดเชนเดียวกับปแรก รองลงมา คือ ตํารับที ่ 3  4 และ 2 มี

ปริมาณโพแทสเซียม เทากบั 71  69  68และ 61 mg kg-1   ตามลําดบั  สวนตํารับที่ มีปริมาณโพแทสเซยีม

นอยที่สุด ไดแก ตํารับที่ 1 มปีริมาณโพแทสเซียม คือ 52 mg kg- (ตารางที่ 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางที่ 2 สมบัติทางเคมบีางประการของดินหลงัเก็บเกี่ยวผลผลิตขาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ขอมูลขาว 

                  จากการทดลองพบวาความสูงของตนขาวมีความแตกตางกนัในทางสถิติจากอทิธพิลของ

ปุยเคมีและปุยพืชสด โดยตาํรับที่ 5 ใสปุยเคมี ¼ ของอัตราแนะนาํ  และไถกลบโสนอัฟริกนัมีความสงูมาก

ที่สุด เทากับ 159.8 เซนติเมตร รองลงมาไดแก ตํารับที่ 3 ใสปุยเคมี ¼ ของอัตราแนะนํา และไถกลบ ปอ

เทือง  ตํารับที ่ 4 ใสปุยเคมี ¼ ของอัตราแนะนํา และไถกลบ ถัว่พุมดํา ตํารับที่ 2 ใสปุยเคมี ½ ของอัตรา

คําแนะนํา     วัดคาความสงูไดเทากับ 157.7  157.3  และ 153.8  เซนติเมตร ตามลําดับ สวน ตํารับที่ 1 

แปลงควบคุม (Control) วดัความสูงไดตํ่าสุดเทากับ 148.6 เซนติเมตร และแตกตางกนัในทางสถิติกวาทุก

ตํารับ 

              สําหรับการแตกกอของขาว พบวาทุกตาํรับไมมคีวามแตกตางกันในทางสถติิ ตํารับที่มกีารแตกกอ

ตอตนมากที่สุดไดแก ตํารับที่ 5 ใสปุยเคมี ¼ ของอัตราแนะนาํ และไถกลบ โสนอัฟริกัน มีจาํนวนตนตอกอ

มากที่สุด คือ 10.1 ตนตอกอ รองลงมาไดแก ตํารับที ่2 ใสปุยเคมี ½ ของอัตราคําแนะนํา และตํารับที่ 3 ใส

ปุยเคมี ¼ ของอัตราแนะนํา และไถกลบ ปอเทือง ใหจาํนวนตนตอกอ เทากนัคือ 9.7 ตนตอกอ และตํารับที่ 

 สมบัติทางเคมีของดิน 
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4 ใสปุยเคมี ¼ ของอัตราแนะนํา และไถกลบ ถั่วพุมดํา ใหจาํนวนตนตอกอ เทากบั 9.2 ตนตอกอ สวน

ตํารับที่ 1 แปลงควบคุม (Control) ใหจํานวนตนตอกอนอยที่สุด (ตารางที ่3) 

                  จาํนวนรวงตอกอไมมีความแตกตางกนัในทางสถิติ โดย ตํารับที ่ 2 ใสปุยเคมี ½  ของอัตรา

แนะนาํ มีจาํนวนรวงตอกอมากที่สุด คือ 9.4 รวงตอกอ รองลงมาไดแก ตํารับที่ 5 ใสปุยเคมี ¼ ของอัตรา

แนะนาํ และไถกลบโสนอัฟริกันมีจาํนวนรวงตอกอ เทากับ 9.3 สวนตํารับที่ 3 ใสปุยเคม ี ¼ ของอัตรา

แนะนาํ และไถกลบปอเทือง ตํารับที่ 4 ใสปุยเคม ี¼ ของอัตราแนะนํา และไถกลบ ถั่วพุมดํา มีจํานวนรวง

ตอกอ เทากบั 9และ 8.6 ตามลําดับ สวน ตํารับที่ 1 แปลงควบคุม(Control) ใหจาํนวนรวงตอกอนอยที่สุด 

คือ 8.2 (ตารางที ่5) 

               จํานวนเมล็ดตอรวงไมมีความแตกตางกนัในทางสถิติ โดย ตํารับที่ 5 ใสปุยเคมี ¼ ของอัตรา

แนะนาํ และไถกลบ โสนอฟัริกัน มจีํานวนเมล็ดตอรวงมากที่สุด คือ 158.3 รวงตอกอ รองลงมาไดแก ตํารับ

ที่ 2 ใสปุยเคม ี½ ของอัตราคําแนะนํา  ตํารับที ่ตํารับที ่4 ใสปุยเคม ี¼ ของอัตราแนะนํา และไถกลบ ถั่วพุม

ดํา มีจํานวนรวงตอกอ เทากับ 138.7  132.7  3 ใสปุยเคมี ¼ ของอัตราแนะนาํ และไถกลบ ปอเทือง  และ 

130.5 ตามลาํดับ สวน ตํารับที่ 1 แปลงควบคุม (Control) ใหจาํนวนเมล็ดตอรวงนอยที่สุด   คือ 116.7 

(ตารางที ่3) 

 เปอรเซ็นตเมลด็ดี ไมมีความแตกตางกนัในทางสถิติ จากการทดลองพบวา ตํารับที่ 4 ใสปุยเคมี ¼ 

ของอัตราแนะนํา และไถกลบ ถั่วพุมดํา มีเมล็ดดี 92 เปอรเซ็นต  รองลงมาไดแก ตํารับที่ 2 ใสปุยเคมี ½ 

ของอัตราคําแนะนํา ตํารับที ่5 ใสปุยเคมี ¼ ของอัตราแนะนํา และไถกลบ โสนอฟัริกัน ตํารับที่ 3 ใสปุยเคม ี

¼ ของอัตราแนะนํา และไถกลบ ปอเทือง มีเปอรเซ็นตเมล็ดดี เทากับ 91.3  87.4 และ87.0 เปอรเซ็นต 

ตามลําดับ สวน ตํารับที่ 1 แปลงควบคมุ (Control) ใหเปอรเซ็นตเมล็ดดี นอยทีสุ่ด คือ 86.1 เปอรเซ็นต 

(ตารางที ่3) 

              น้ําหนักรอยเมล็ดตอกรัม พบวาไมมีความแตกตางกนัในทางสถิติ โดยตํารับที่ 3 ใสปุยเคมี ¼ ของ

อัตราแนะนาํ และไถกลบ ปอเทืองใหน้าํหนักตอรอยเมลด็มากที่สุดคือ 2.66  กรัม รองลงมาไดแก ตํารับที่ 4 

ใสปุยเคมี ¼ ของอัตราแนะนํา และไถกลบ ถัว่พุมดํา ไดแก ตํารับที ่ 2 ใสปุยเคม ี ½ ของอัตราคาํแนะนํา 

ตํารับที่ 5 ใสปุยเคม ี¼ ของอัตราแนะนํา และไถกลบ โสนอัฟริกนั ใหน้ําหนกัรอยเมล็ดตอกรัมเทากับ 2.65 

2.60 และ2.54 สวน ตํารับที ่1 แปลงควบคุม (Control) ใหเปอรเซน็ตเมล็ดดี นอยที่สุด คือ 2.48 เปอรเซน็ต 

(ตารางที ่3) 

                สําหรับผลผลิตขาว พบวาไมมคีวามแตกตางกันในทางสถติิ โดยตํารับที ่ 4 ใสปุยเคม ี ¼ ของ

อัตราแนะนาํ และไถกลบ ถั่วพุมดําใหผลผลิตมากที่สุด คือ 851.1 กิโลกรัมตอไร รองลงมาไดแก ไดแก  

ตํารับที่ 5 ใสปุยเคม ี¼ ของอัตราแนะนาํ และไถกลบ โสนอัฟริกนั ตํารับที่ 3 ใสปุยเคมี ¼ ของอัตราแนะนาํ 



 

 

และไถกลบ ปอเทือง ตํารับที่ 2 สปุยเคม ี ½ ของอัตราคําแนะนํา ใหผลผลิตตอไร เทากับ 790.7  744.8  

และ 710.9  กโิลกรัมตอไร ตามลําดับ (ตารางที ่3) 

ตารางที่ 3 องคประกอบผลผลิตขาว และผลผลิตขาว ป พ.ศ.2553 

ตํารับทดลอง 
ความสูง 

(ซม.) 

จํานวน
ตน 

(ตน/กอ) 

จํานวน
รวง 

(รวง/กอ) 

เมล็ด/ 
รวง 

% 
เมล็ดดี 

นน.100 
เมล็ด 
(กรัม) 

ผลผลิต 
(กก./ไร) 

T1 วิธีแบบเกษตรกร (Control) 148.6 9.0 8.3 138.0 91.3 2.54 675.6 
T2 ใสปุยเคมี ½ ของอัตราคําแนะนํา 153.8 9.7 9.4 132.7 87.4 2.60 710.9 
T3 ใสปุยเคมี ¼ ของอัตราแนะนํา + ปอเทือง 157.7 9.7 9.2 116.7 87.0 2.66 744.8 
T4 ใสปุยเคมี ¼ ของอัตราแนะนํา + ถ่ัวพุมดํา 157.3 9.2 8.6 130.7 92.0 2.65 851.1 
T5 ใสปุยเคมี ¼ ของอัตราแนะนํา + โสนอัฟริกัน 159.8 10.1 9.3 158.3 86.1 2.48 790.7 
F-test * ns ns ns ns ns * 
CV (%) 2.3 10.9 12.9 15.3 4.4 3.2 9.9 

                 จากการทดลองพบวาความสงูของตนขาวในป2554ไมมีความแตกตางกันในทางสถติิจาก

อิทธิพลของการใชปุยเคมีและปุยพืชสด โดยตํารับที่ 5ใสปุยเคมี ¼ ของอัตราแนะนาํและไถกลบ        

โสนอัฟริกนัมคีวามสงูมากที่สุด เทากับ 154.3 เซนติเมตร รองลงมาไดแก ตํารับที่ 3 ใสปุยเคม ี¼ ของอัตรา

แนะนาํ และไถกลบ ปอเทือง  ตํารับที่ 2 ใสปุยเคมี ½ ของอัตราแนะนํา และ ตํารับที่ 4 ใสปุยเคมี ¼ ของ

อัตราแนะนาํ และไถกลบ ถัว่พุมดํา วัดคาความสูงไดเทากบั 149.3  147.3  และ 144.5  เซนติเมตร 

ตามลําดับ สวน ตํารับที่ 1 แปลงควบคมุ (Control) วัดความสงูไดนอยสุดเทากบั 145.8 เซนติเมตร และ

แตกตางกนัในทางสถิติกวาทกุตํารับ 

              สําหรับการแตกกอของขาว พบวาทุกตาํรับไมมคีวามแตกตางกันในทางสถติิ ตํารับที่มกีารแตกกอ

ตอตนมากที่สุดไดแก ตํารับที่ 5 ใสปุยเคมี ¼ ของอัตราแนะนาํ และไถกลบ โสนอัฟริกัน มีจาํนวนตนตอกอ

เฉลี่ยมากที่สุด คือ 14.4 ตนตอกอ รองลงมาไดแก ตํารับที่ 2 ใสปุยเคมี ½ ของอัตราคําแนะนาํ และตํารับที ่

3 ใสปุยเคมี ¼ ของอัตราแนะนํา และไถกลบ ปอเทือง และตํารับที ่4 ใสปุยเคมี ¼ ของอัตราแนะนํา และไถ

กลบ ถั่วพุมดํา ใหจาํนวนตนตอกอ เทากบั  13.5 13.0 และ12.5 ตนตอกอ ตามลําดับ สวนตํารับที่ 1 แปลง

ควบคุม (Control) ใหจาํนวนตนตอกอนอยที่สุด คือ 12.3 (ตารางที่ 4) 

                จาํนวนรวงตอกอไมมีความแตกตางกันในทางสถิติ โดย ตํารับที่ 5 ใสปุยเคมี ¼ ของอัตรา

แนะนาํ และไถกลบ โสนอฟัริกัน มีจํานวนรวงตอกอมากที่สุด คือ 14.3 รวงตอกอ รองลงมาไดแก ตํารับที่ 2 

ใสปุยเคมี ½ ของอัตราคําแนะนํา ตํารับที ่3 ใสปุยเคมี ¼ ของอัตราแนะนํา และไถกลบ ปอเทือง ใสตํารับที่ 



 

 

4 ใสปุยเคม ี ¼ ของอัตราแนะนาํ และไถกลบ   มีจาํนวนรวงตอกอ เทากับ 13.5   13.0  และ 12.5 

ตามลําดับ สวน ตํารับที่ 1 แปลงควบคุม (Control) ใหจํานวนรวงตอกอนอยที่สุด   คือ 12.2 (ตารางที ่4) 

               จํานวนเมล็ดตอรวงไมมีความแตกตางกนัในทางสถิติ โดย ตํารับที่ 4 ใสปุยเคม ี ¼ ของอัตรา

แนะนาํ และไถกลบ ถั่วพุมดํา มีจาํนวนเมล็ดตอรวงมากที่สุด คือ 223.9 เมล็ดตอรวง รองลงมาไดแก ตํารับ

ที่ 3 ใสปุยเคมี ¼ ของอัตราแนะนํา และไถกลบ ปอเทอืง  ตํารับที่ 2 ใสปุยเคมี ½ ของอัตราคําแนะนํา 

ตํารับที่ 5 ใสปุยเคมี ¼ ของอัตราแนะนาํ และไถกลบ โสนอฟัริกัน มีจํานวนเมล็ดตอรวง เทากบั 216.0  

210.3  และ 207.6รวงตอกอ  ตามลําดับ สวน ตํารับที ่ 1 แปลงควบคุม (Control) ใหจาํนวนเมล็ดตอรวง

นอยที่สุด   คือ 204.2 (ตารางที ่4) 

 เปอรเซ็นตเมลด็ดี ไมมีความแตกตางกนัในทางสถิติ จากการทดลองพบวา ตํารับที่ 5 ใสปุยเคมี ¼ 

ของอัตราแนะนํา และไถกลบ โสนอฟัริกนั มีเปอรเซน็ตเมล็ดดีมากที่สุด 95.1 เปอรเซ็นต รองลงมาไดแก

ตํารับที่ 3 ใสปุยเคมี ¼ ของอัตราแนะนํา และไถกลบ ปอเทือง   ตํารับที่ 4 ใสปุยเคมี ¼ ของอัตราแนะนาํ 

และไถกลบ ถัว่พุมดํา ตํารับที่ 2 ใสปุยเคมี ½ ของอัตราคําแนะนาํ มเีปอรเซ็นตเมลด็ดี เทากับ 94.5  91.5 

และ90.7 เปอรเซ็นต ตามลาํดับ สวน ตํารับที่ 1 แปลงควบคุม (Control) ใหเปอรเซ็นตเมล็ดดี นอยที่สุด คือ 

89.9 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 4) 

              น้ําหนักรอยเมล็ดตอกรัม พบวาไมมีความแตกตางกนัในทางสถิติ โดยตํารับที่ 5 ใสปุยเคมี ¼ ของ

อัตราแนะนาํ และไถกลบ โสนอัฟริกนั มนี้ําหนกัรอยเมล็ดตอกรัมเทากับ 2.60 รองลงมาไดแก ตํารับที่ 3 ใส

ปุยเคมี ¼ ของอัตราแนะนาํ และไถกลบ ปอเทือง ตํารับที่ 4 ใสปุยเคมี ¼ ของอัตราแนะนาํ และไถกลบ    

ถั่วพุมดํา และ ตํารับที่ 2 ใสปุยเคมี ½ ของอัตราคําแนะนํา ใหน้าํหนักรอยเมลด็ตอกรัมเทากับ 2.59   2.55 

และ2.54  สวน ตํารับที่ 1 แปลงควบคุม (Control) ใหเปอรเซ็นตเมล็ดดี นอยที่สุด คือ 2.51 เปอรเซ็นต

(ตารางที ่4) 

               สําหรับผลผลิตขาว พบวามีความแตกตางกนัในทางสถิติ โดยตํารับที่ 5 ใสปุยเคม ี ¼ ของอัตรา

แนะนาํ และไถกลบ โสนอัฟริกันใหผลผลิตมากที่สุด คือ 888.6 กิโลกรัมตอไร รองลงมาไดแก ตํารับที่ 3 ใส

ปุยเคมี ¼ ของอัตราแนะนํา และไถกลบ ปอเทือง ตํารับที่ 4 ใสปุยเคมี ¼ ของอัตราแนะนํา และไถกลบ ถั่ว

พุมดํา ตํารับที ่2 ใสปุยเคมี ½ ของอัตราคําแนะนํา ใหผลผลิต  เทากับ  876.6  813.4  และ 805.3 กิโลกรัม

ตอไร ตามลําดับสวน ตํารับที่ 1 แปลงควบคุม (Control)ใหผลผลิตต่ําที่สุด คือ 721.4 กิโลกรัมตอไร และมี

ความแตกตางกันในทางสถติิกับทุกตาํรับ(ตารางที่ 4) 

 



 

 

ตารางที่ 4  องคประกอบผลผลิตขาว และผลผลิตขาว  ป พ.ศ. 2554 

 

4.ผลการวิเคราะหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 

 จากการวเิคราะหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการปลูกขาวป 2553 พบวา ตํารับที่ 4 ใสปุยเคมี 

¼ ของอัตราแนะนํา และไถกลบ ถั่วพุมดํา ซึง่ไดผลผลิตสูงที่สุด 851.1 กโิลกรัมตอไร ใหผลตอบแทนสงูสุด 

2244.37 บาทตอไรแตมีตนทนุตอหนวยการผลิตต่ําสดุ รองลงมาไดแก ตํารับที ่ 5 ใสปุยเคมี ¼ ของอัตรา

แนะนาํ และไถกลบ โสนอฟัริกันใหผลผลิต เทากับ 790.7 กิโลกรัมตอไร และตํารับที่ 3 ใสปุยเคมี ¼ ของ

อัตราแนะนาํ และไถกลบ ปอเทือง ใหผลผลิต เทากับ 744.8 กิโลกรมัตอไร ใหผลตอบแทน 1521.53 บาท

ตอไร มีตนทุนตอหนวยการผลิต คือ 4.75 บาท ตอขาว 1 กิโลกรัม และตํารับที่ 2 ใสปุยเคมี ½ ของอัตรา

คําแนะนํา ใหผลผลิต  เทากับ 710.9 กิโลกรัมตอไร ใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจตํ่าสุด คือ 1176.31 บาท

ตอไร มีตนทุนตอหนวยการผลิตสูงสุด คือ 5.17 บาท ตอขาว 1 กิโลกรัม ซึ่งเปนเพราะมีตนทนุจากการใช

ปุยเคมีเพยีงอยางเดียว  

                จากการวเิคราะหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการปลูกขาวป 2554 พบวา ตํารับที่ 5 ใสปุยเคมี 

¼ ของอัตราแนะนํา และไถกลบ โสนอัฟริกันใหผลผลิตเพิ่มข้ึนจากป 2553 เทากับ 886.0 กิโลกรมัตอไร ให

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงสุด 2,391.44 บาทตอไร และมีตนทนุตอหนวยการผลิตต่ําสุด คือ 4.10 บาท 

ตอขาว 1 กิโลกรัม รองลงมาไดแก ตํารับที่ 3 ใสปุยเคมี ¼ ของอัตราแนะนาํ และไถกลบ ปอเทือง ให

ผลผลิต เทากบั 876.6 กิโลกรัมตอไร ใหผลตอบแทน 2,327.52 บาทตอไร มีตนทนุตอหนวยการผลิต คือ 

4.14 บาท ตอขาว 1 กโิลกรัม สวนตํารับที่ 1 แปลงควบคุม (Control) ใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจตํ่าสุด 

คือใหผลผลิต เทากับ 721.4 กิโลกรัมตอไร ใหผลตอบแทน 1,555.10 บาทตอไร มีตนทนุตอหนวยการผลิต 

คือ 4.64 บาท ตอขาว 1 กิโลกรัม (ตารางที่ 7) 

 

ตํารับทดลอง 
ความ
สูง 

(ซม.) 

จํานวน
ตน 

(ตน/กอ) 

จํานวนรวง 
(รวง/กอ) 

เมล็ด/ 
รวง 

% 
เมล็ดดี 

นน.100 
เมล็ด (กรัม) 

ผลผลิต 
(กก./ไร) 

T1 วิธีแบบเกษตรกร (Control) 145.8 12.3 12.2 204.2 89.9 2.51 721.4 
T2 ใสปุยเคมี ½ ของอัตราคําแนะนํา 147.3 13.5 13.5 210.3 90.7 2.54 805.3 
T3 ใสปุยเคมี ¼ ของอัตราแนะนํา + ปอเทือง 149.3 13.0 13.0 216.0 94.5 2.59 876.6 
T4 ใสปุยเคมี ¼ ของอัตราแนะนํา + ถ่ัวพุมดํา 144.5 12.5 12.5 223.9 91.5 2.55 813.4 
F-test ns ns ns ns ns ns ns 
CV (%)  2.3 10.3 10.1 8.5 2.21 1.8 9.0 



 

 

ตารางที่ 5  ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของขาว  

ปการทดลอง 2553 ปการทดลอง 2554 
ตํารับ 

 ผลผลติ 
(กก./ไร) 

มูลคา
ผลผลติ 

 

ตนทุน 
(บาท/ไร) 

ผลตอบแทน 
(บาท/ไร) 

ตนทุน/กก. 

(บาท) 
ผลผลติ 
(กก./ไร) 

มูลคา
ผลผลติ 

 

ตนทุน 
(บาท/ไร) 

ผลตอบแทน 
(บาท/ไร) 

ตนทุน/กก. 

(บาท) 

1 675.6 4594.08 3230.17 1363.91 4.78 721.4 4905.52 3350.42 1555.10 4.64 
2 710.9 4834.12 3657.81 1176.31 5.17 805.3 5476.04 3778.06 1697.98 4.69 
3 744.8 5064.64 3543.11 1521.53        4.75 876.6 5960.88 3633.36 2327.52 4.14 
4 851.1 5787.48 3543.11 2244.37 4.16 813.4 5531.12 3633.36 1897.76 4.46 
5 790.7 5376.76 3543.11 1833.65 4.48 886.0 6024.80 3633.36 2391.44 4.10 

 

สรุปผลการทดลอง 

        1.การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดิน พบวา เมื่อส้ินสุดการทดลองตาํรับที่มีการใชพชืปุยสด

รวมกับปุยเคม ี มีผลใหคาความเปนกรดลดลงปริมาณอินทรียวัตถเุพิ่มข้ึน และปริมาณฟอสฟอรัส 

โพแทสเซยีม มีแนวโนมเพิ่มข้ึน สวนตํารับที่มีการใสปุยเคมี เพยีงอยางเดียว การเปลี่ยนแปลงสมบัติทาง

เคมี มีแนวโนมลดลง 

          2.จากผลการทดลองพบวาใชปุยพชืสดรวมกับปุยเคมี ทาํใหผลผลิตขาวเพิ่มสูงขึ้นโดย ตํารับที่ 5 ใส

ปุยเคม ี ¼ ของอัตราแนะนํา และไถกลบ โสนอัฟริกันใหผลผลิตสูงสุด เทากบั 886.0 กโิลกรัมตอไร 

ใกลเคียงกบัตํารับที่ 3 ใสปุยเคมี ¼ ของอัตราแนะนํา และไถกลบ ปอเทือง ใหผลผลิต เทากบั 876.6 

กิโลกรัมตอไร สวน ตํารับที ่1 แปลงควบคมุ (Control)ใหผลผลิตต่ําทีสุ่ด คือ 721.4 กิโลกรัมตอไร 

           3. ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ พบวา ตํารับที่ 5 ใสปุยเคมี ¼ ของอัตราแนะนํา และไถกลบโสนอัฟริ

กันใหผลผลิตสูงสุด เทากับ 886.0 กิโลกรัมตอไร ใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงสุด 2,391.44 บาทตอไร 

และมีตนทนุตอหนวยการผลิตต่ําสุด คือ 4.10 บาท ตอขาว 1 กิโลกรัม ใกลเคยีงกับไดแก ตํารับที่ 3 ใส

ปุยเคมี ¼ ของอัตราแนะนํา และไถกลบ ปอเทือง ใหผลผลิต เทากบั 876.6 กิโลกรัมตอไร ใหผลตอบแทน 

2,327.52 บาทตอไร มีตนทนุตอหนวยการผลิต คือ 4.14 บาท ตอขาว 1 กิโลกรัม และตํารับที่ 4 ใสปุยเคมี 

¼ ของอัตราแนะนํา และไถกลบ ถั่วพุมดํา ซึ่งไดผลผลิต เทากับ 813.4 กิโลกรัมตอไร สวนตํารับที่ 1 แปลง

ควบคุม (Control) ใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจตํ่าสดุ คือใหผลผลิต เทากับ 721.4 กิโลกรัมตอไร ให

ผลตอบแทน 1,555.10 บาทตอไร มีตนทนุตอหนวยการผลิต คือ 4.78 บาท ตอขาว 1 กิโลกรัม 
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