แบบ วจ.3
แบบฟอรมรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ
กอง โครงการ เขต
รหัสโครงการวิจัย
ชื่อโครงการ
ผู#รับผิดชอบโครงการ
ผู#ร%วมดําเนินการ
ที่ปรึกษาโครงการ
เริ่มต#นเดือน
รวมระยะเวลาทั้งสิ้น
สถานที่ดําเนินการ
จังหวัดเชียงราย
อําเภอเวียงป/าเป0า
ตําบลสันสลี
บ&านสันสลี

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
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ผลของชนิดของปุยพืชสดต#อการเพิ่มผลผลิตข&าวนาดําในกลุ#มชุดดินที่ 21
ชุดดินสรรพยา (Sa) ในพื้นที่ อําเภอเวียงป/าเป0า จังหวัดเชียงราย
นายศรัญณุพงศ6 ชัยวัฒนกุล
ผู&อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
กุมภาพันธุ6 2551 สิ้นสุดเดือน มกราคม 2554
36 เดือน
ชุดดิน
กลุ%มชุดดิน
ชนิดพืช
สรรพยา
21
ข&าว
(Sa)

ค%าใช#จ%ายในการดําเนินงานทั้งสิ้น
ป2งบประมาณ
(บาท)
2551
2552
2553
2554
รวม

งบบุคลากร
(บาท)
-

งบดําเนินงาน
(บาท)
78,000
78,000
78,000
47,000
281,000

แหล%งงบประมาณที่ใช# งบโครงการวิจัยและพัฒนา กรมพัฒนาที่ดิน

รวม
(บาท)
78,000
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47,000
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โครงการวิจัย 51 54 01 08 04 00 04 021 104 02 11
ชื่อโครงการ ผลของชนิดของปุยพืชสดต#อการเพิ่มผลผลิตข&าวนาดําในกลุ#มชุดดินที่ 21
ชุดดินสรรพยา (Sa) ในพื้นที่ อ. เวียงป/าเป0า จ. เชียงราย
Effects of Green Manure Types to Increasing Rice Yield in Soil
Series Group No. 21 (Sapphaya : Sa Soil Series) in Wiang Pa Pao District,
Chaing Rai Province
กลุ%มชุดดินที่ 21 ชุดดิน สรรพยา
(Sapphaya series: Sa)
ผู#ดําเนินการ นายศรัญณุพงศ6 ชัยวัฒนกุล
Mr. Srunnupong Chaiwattanagul
บทคัดย%อ
การศึกษาผลของชนิดของปุยพืชสดต#อการเพิ่มผลผลิตข&าวนาดําในกลุ#มชุดดินที่ 21 ชุดดิน
สรรพยา (Sa) ดําเนินการที่ บ&านสันสลี ตําบลสันสลี อําเภอเวียงป/าเป0า จังหวัดเชียงราย ในฤดูปลูก
2551, 2552 และ 2553 วางแผนการทดลอง แบบ Randomized Complete Block Design
มี 5 วิธีการ จํานวน 3 ซ้ํา วิธีการประกอบด&วย 1) วิธีเกษตรกร (ปุยเคมีเกรด 16-20-0 อัตรา 60
กิโลกรัมต#อไร#) 2) ใช&ถั่วมะแฮะเปoนปุยพืชสด 3) ใช&ปอเทืองเปoนปุยพืชสด 4) ใช&ถั่วเขียวเปoนปุยพืชสด
5) ใช&ถั่วพุ#มดําเปoนปุยพืชสด
ผลการทดลองพบว#า พืชปุยสดให&น้ําหนักสดเฉลี่ยใกล&เคียงกัน 2,597-4,246 กิโลกรัมต#อไร#
การใช&ปุยพืชสดในการปรับปรุงบํารุงดิน ข&าวมีการเจริญเติบโตใกล&เคียงกับการใช&ปุยเคมี โดยข&าว
มีความสูงเฉลี่ย 133-142 เซนติเมตร จํานวนต&นต#อกอ 8-11 ต&น และให&ผลผลิตข&าวเฉลี่ยสูงกว#าการ
ใช& ปุยเคมีอย#า งมีนั ยสํ าคั ญทางสถิติ แต#พืช ปุยสดแต# ละชนิ ด (ถั่ว มะแฮะ ปอเทือง ถั่ วเขีย วและถั่ ว
พุ#มดํา) ให&ผลผลิตข&าวเฉลี่ยใกล&เคียงกันและไม#แตกต#างกันทางสถิติคือ 650, 653,664,และ 686
กิโลกรัมต#อไร#ตามลําดับ ชนิดปุยพืชสดที่เหมาะสมคือ ถั่วมะแฮะ เนื่องจากเปoนพืชท&องถิ่นขยายพันธุ6
ง#าย เกษตรกรสามารถขยายพันธุ6ได&เอง ผลของการใช&พืชปุยสดปรับปรุงบํารุงดิน ทําให&สมบัติทางเคมี
และกายภาพของดินเปลี่ยนแปลงเล็กน&อย เมื่อเปรียบเทียบกับการก#อนดําเนินงาน
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Abstract
The effects of Green Manure Types to Increasing Rice Yield in Soil Series
Group No. 21 (Sapphaya : Sa Soil Series) The experiment was conducted at Ban
Sansalee, Tambon Sansalee, Wiang Pa Pao District, Chiang Rai Province during the rice
growing season of 2008, 2009 and 2010. The experiment was Randomized Complete
Block Design with 3 replications, there were 5 treatment, 1) farmer practice method
(fertilizer grade 16-20-0 at 60 kg/rai) 2) Use the Pigeon pea be Green Manure.
3) Use the Sunn hemp be Green Manure. 4) Use the Mungbean be Green Manure.
5) Use the Cowpea be Green Manure.
The results showed that Green Manure to a biomass average weight 2,5974,246 kg./rai. Using green manure to improve soil. Rice is growing close to the use
chemical fertilizers by rice Average height of 133-142 cm. The number of stem per
clump 8-11. The average rice yield by green manure higher the use of chemical
fertilizers. significant. However, The type of green manure (Pigeon pea, Sunn hemp,
Mungbean and Cowpea) to the average rice yield similar and non significantly
different between the 650, 653, 664, and 686 kg./rai. The type of green manure as
Appropriate Is Pigeon pea. Because it is local propagation easy. Farmers can
propagate it self. Effect of Green Manure improved soil. The physical properties and
chemical properties of soil change slightly. Compared to previous operations.
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หลักการและเหตุผล
ข&าว (Rice) อยู#ใน Family Gramineae มีชื่อวิทยาศาสตร6ว#า Oryza sativa เปoนพืช
เศรษฐกิ จ ที่ สํ า คั ญ ของประเทศไทย มี พื้น ที่ เ พาะปลู กข& า วนาป{ แ ละนาปรั ง ประมาณ 69 ล& า นไร#
ผลผลิต ที่ ได& ป ระมาณ 31 ล& านตั น ผลผลิ ตเฉลี่ย 541 กิโ ลกรั มต#อไร# เปo นผู& ส# งออกข& า วอั น ดับ หนึ่ ง
ของโลก ส#งออกไปยัง ฟ|ลิปป|นส6 ไนจีเรีย สหภาพยุโรป ซาอุดิอาระเบีย อิหร#าน อิรัก และมาเลเซีย
ส#งออกประมาณ 9-9.5 ล&านตัน (ข&าวเปลือก) มูลค#าการส#งออก 4,950-5,225 ล&านเหรียญสหรัฐฯ
เมื่อพิจารณาผลผลิตเฉลี่ยของข&าวในแต#ละประเทศมีความแตกต#างกันมาก ข&าวที่มีการปรับปรุงพันธุ6
ดีแล&วจะให&ผลผลิตสูงมาก สําหรับผลผลิตสูงสุดที่แต#ละประเทศได&รายงานไว&คือ ญี่ปุ/น 2,112 กิโลกรัม
ต#อไร# ฟ|ลิปป|นส6 1,760 กิโลกรัมต#อไร# อินเดีย 2,848 กิโลกรัมต#อไร# ในขณะที่ประเทศไทย มีผลผลิต
เฉลี่ ย สู งสุ ด เพี ย ง 541 กิ โ ลกรั ม ต# อ ไร# จึ งเห็ น ได& ว# า ยั งมี ช# องทางในการเพิ่ มผลผลิ ต ข& า วได& อี กมาก
(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2553)
ระบบเกษตรที่มีการเพาะปลูกพืชอย#างต#อเนื่องเปoนระยะเวลานาน ดังเช#นในพื้นที่ปลูกข&าว
เปoนพืชหลัก และใช&ปุยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตตลอดทั้งป{ ส#งผลให&พื้นที่ดินนั้นขาดความอุดมสมบูรณ6
ประการสําคัญได& แก# ปริมาณอินทรียวัตถุในดินลดลง และขาดแหล#งแร#ธาตุอาหารโดยเฉพาะธาตุ
ไนโตรเจนที่จําเปoนต#อการเจริญเติบโตของพืช การปรับปรุงบํารุงดินโดยใช&ปุยพืชสดเปoนวิธีหนึ่งที่มี
ศักยภาพในการแก&ไขป~ญหาดังกล#าว ซึ่งสามารถฟ•€นฟูสภาพดินให&เอื้ออํานวยต#อการใช&ที่ดินอย#างยั่งยืน
การใช&ปุ ยพื ชสดจากพืช ตระกูล ถั่ว นอกจากจะช#ว ยเพิ่ มอิ นทรี ยวัต ถุในดิน แล& ว ยั งมีบ ทบาทสํ าคั ญ
ในการใช&เปoนแหล#งธาตุไนโตรเจนของพืช เนื่องจากสามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศได& และเมื่อ
ไถกลบลงไปในดินจะปลดปล#อยไนโตรเจนในรูปที่เปoนประโยชน6ต#อพืชได&
พื ช ที่ มี การนํ า มาใช& ป ลู ก และไถกลบเปo น ปุ ยพื ช สด ส# ว นใหญ# จ ะเปo น พื ช ตระกู ล ถั่ ว ที่ มีการ
เจริญเติบโตเร็วให&มวลชีวภาพมาก แต#ละชนิดมีความแตกต#างกันทั้งรูปร#างลักษณะ และสรีระมีการ
เจริ ญ เติ บ โตแบบเถาเลื้ อ ย และแบบเปo น พุ# มพื ช ปุ ยสดแต# ล ะชนิ ด เมื่ อ ไถกลบลงดิ น แล& ว จะมี การ
ปลดปล#อยอิ นทรี ยวัตถุ และธาตุ ไนโตรเจนที่เ ปoนประโยชน6ต#อการปรับปรุงโครงสร&างของดิ นและ
พืชหลักที่ปลูกตามแต#ละชนิดแตกต#างกันออกไป ดังนั้นการใช&ประโยชน6เปoนปุยพืชสดในการปรับปรุง
บํารุงดินของพืชตระกูลถั่วแต#ละชนิด จึงมีความแตกต#างกันออกไป ซึ่งยังขาดข&อมูลในการเลือกใช&ชนิด
พืชตระกูลถั่วในดินนาน้ําขังเพื่อการเพิ่มผลผลิตข&าว
เนื่องจากการศึกษาวิจัยการใช&ปุยพืชสดเพื่อการปรับปรุงผลผลิตข&าวในพื้นที่นาน้ําขัง ในพื้นที่
ภาคเหนือตอนบน ยังอยู#ในขอบเขตที่จํากัด โดยเฉพาะข&อมูลที่เปoนองค6ความรู& ที่เกิดขึ้นอันเปoนผลจาก
การย#อยสลายของมวลชีวภาพ หลังการไถกลบซึ่งเปoนช#วงเวลาการเพาะปลูก ดังนั้นในการทดลอง
ครั้ งนี้ จึ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค6 เ พื่ อ ศึ กษาเปรี ย บเที ย บศั ก ยภาพของการใช& พืช ตระกู ล ถั่ ว 4 ชนิ ด ได& แ ก#
ถั่วมะแฮะ ปอเทือง ถั่วเขียว และถั่วพุ#มดํา ในการไถกลบเปoนปุยพืชสด เพื่อปรับปรุงบํารุงดินและเพิ่ม
ผลผลิ ต ของข& า วที่ ป ลู ก ตาม เปรี ย บเที ย บกั บ การใช& ปุ ยเคมี ต ามวิ ธี เ กษตรกร ภายใต& ก ารจั ด การที่
เหมือนๆ กัน โดยใช&การเจริญเติบโต องค6ประกอบของผลผลิต และผลผลิตข&าว สมบัติทางเคมีและ
สมบั ติ ทางกายภาพของดิน เปo น ข& อมูล เพื่ อการศึกษา ได& ทําการทดลองที่ บ& า นสั น สลี ตํ า บลสั น สลี
อําเภอเวียงป/าเป0า จังหวัดเชียงราย เมื่อเดือนกุมภาพันธ6 2551 ถึงเดือน มกราคม 2554
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วัตถุประสงค
1. ศึกษาชนิดของปุยพืชสดชนิดใหม# ที่เหมาะสมในการใช&ปรับปรุงบํารุงดินเพื่อการปลูกข&าว
ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
2. ศึกษาผลของชนิดปุยพืชสดที่มีต#อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข&าว
3. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีและกายภาพของดิน ก#อนและหลังการทดลอง
ตรวจเอกสาร
การนํ าปุ ยพื ชสดมาใช&เ พื่อปรั บปรุงดิน และเพิ่มผลผลิ ตนั้ น มีการบัน ทึกไว& ตั้งแต# 500 ป{
ก#อนคริสตศักราช (Meelu et al.,1994) และใช&กันอย#างแพร#หลายทั้งในแถบเมดิเตอร6เรเนียล
อเมริกา และเอเชีย เช#น ประเทศอินเดีย จีน พม#า เวียดนาม เนปาล ฟ|ลิปป|นส6 และไทย เปoนต& น
ซึ่งแต#ละประเทศมีการใช&พืชตระกูลถั่วหลากหลายชนิด โดยมีวิธีการจัดการและการเลือกพืชมาใช&
ให& เ กิ ด ประสิ ทธิ ภ าพสู งสุ ด ในแต# ล ะพื้ น ที่ นั้ น แตกต# า งกั น เกษตรกรสามารถเลื อกใช& พืช ตระกู ล ถั่ ว
ให&เหมาะสมต#อการจัดการในระบบการเกษตรต#างๆ ได& เช#น การใช&โสนอัฟริกันเปoนพืชที่สามารถเจริญ
ได&ดีในพื้นที่นาลุ#ม ปอเทืองเปoนพืชที่สามารถเจริญได&ในสภาพพื้นที่ดอน และทนแล&งได&ดี หรือถั่วเขียว
ซึ่งเปoนพืชเศรษฐกิจที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น ก็สามารถนํามาใช&เปoนปุยพืชสดได&เปoนต&น ดังนั้นจึงจําเปoน
ต&องทําความเข&าใจต#อบทบาทของพืช ที่นํามาใช&เปoนปุยพืชสด วิธีการจัดการในระบบการปลูกพืช
รวมทั้งกระบวนการในการย#อยสลาย และปลดปล#อยธาตุอาหารที่เปoนประโยชน6 อันจะนําไปสู#การเพิ่ม
ศักยภาพในการปรับปรุงดินและเพิ่มผลผลิตพืช
บทบาทและศักยภาพของการใช#ปุ?ยพืชสด
การไถกลบปุยพืชสดจากพืชตระกูลถั่วลงไปในดิน มีบทบาทสําคัญในการเพิ่มอินทรียวัตถุและ
เปoนแหล#งของธาตุไนโตรเจนในดิน อันจะส#งผลให&พืชที่ปลูกตามสามารถเจริญเติบโตและสร&างผลผลิต
ได&เพิ่มขึ้นอินทรียวัตถุเปoนส#วนหนึ่งของโครงสร&างของดิน การเพิ่มอินทรียวัตถุจะสามารถปรับปรุง
สมบัติทางกายภาพของดินให&ดีขึ้น โดยเข&าไปแทรกอยู#ระหว#างเม็ดดิน ทําให&ดินโปร#งมีความร#วนซุย
ช#วยในการยึดเกาะเม็ดดิน และการอุ&มน้ําดีขึ้น จากสมบัติดังกล#าวนี้ Schwab (1976) กล#าวว#า
จะสามารถควบคุมความเปoนประโยชน6ของดินได&ถึง 60 เปอร6เซ็นต6 Takkar and Nayyar (1986)
ใช&พืชในกลุ#มโสน ทดสอบการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพของดิน พบว#าความสามารถในการอุ&ม
น้ําของดินเพิ่มขึ้นถึง 148 เปอร6เซ็นต6 ในด&านการปรับปรุงสมบัติทางเคมีของดินนา ค#า Eh (redox
potential) ลดลงจาก +200 mv เปoน –200 mv ภายใน 1-2 วันหลังจากขังน้ํา ค#า EC (electrical
conductivity) สูงขึ้น เนื่องจากการสลายของ NH4+, Na+, K+, Fe2+, Ca2+ และ Mg2+ เพิ่มมากขึ้น
และ มีการเปลี่ยนแปลงของ pH โดย pH จะสูงขึ้นในดินที่เปoนกรดและลดลงในดินที่เปoนด#าง (Wen
and Yu, 1988) แต#โดยทั่วไปดินนาส#วนใหญ#จะเปoนดินกรด การไถกลบปุยพืชสดทําให& pH ของดิน
สูงขึ้นได&อย#างรวดเร็วและเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ จนถึงจุดหนึ่งแล&วจะคงที่ซึ่งมีค#าใกล&เคียง 7 และ pH ใน
สภาพนี้จะมีค#าสูงกว#าในสภาพที่ไม#มีการใส#ปุยพืชสด การเพิ่มขึ้นของ pH ทําให&ธาตุฟอสฟอรัส เหล็ก
แมงกานี ส ละลายออกมาเปo น ประโยชน6 กับ พื ช ได& มากขึ้ น การเพิ่ มอิ น ทรี ย วั ต ถุ จ ากการใช&
ปุยพืชสดยังทําให&ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกของดิน (CEC) ที่ขาดความอุดมสมบูรณ6
สูงขึ้น ซึ่งปกติอินทรียวัตถุจะมีค#า CEC ระหว#าง 150 - 300 meq/ดิน 100 กรัม (Allison,1973)
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นอกจากปุยพืชสดจากพืชตระกูลถั่วจะสามารถปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน
แล& ว บทบาทที่ สํ า คั ญ อี กประการหนึ่ งคื อ การปลดปล# อยธาตุ ที่เ ปo น องค6 ป ระกอบของสารอิ น ทรี ย6
โดยเฉพาะปริมาณธาตุไนโตรเจน จะเพิ่มขึ้นได&เปoนอย#างดีในดินที่มีความอุดมสมบูรณ6ของไนโตรเจน
ต่ํา ในดินที่มีความชื้นและอุณหภูมิที่เหมาะสม การสลายตัวจะเริ่มต&นหากพืชชนิดนั้นมีไนโตรเจนสูง
กว#า 2 เปอร6เซ็นต6 การปลดปล#อยแอมโมเนียมและธาตุอื่นๆจะเริ่มขึ้นทันที ซึ่งอัตราการสลายตัวและ
การปลดปล#อยธาตุอาหารจะเร็วมากในช#วงหนึ่งเดือนหรือสองเดือนแรกและยังคงดําเนินต#อไปในอัตรา
ที่ต่ําลง (Allison,1973) จากการไถกลบโสนอัฟริกันในนาข&าว จะปลดปล#อยธาตุอาหารออกมาสูงสุด
ภายใน 28 วัน ซึ่งเปoนช#วงพอดีกับระยะข&าวตั้งท&องที่ต&องการธาตุอาหารโดยเฉพาะไนโตรเจนสูง หรือ
แอมโมเนียมซัลเฟตได&ประมาณ 24-48 กก./ไร# และ 57-59 กก./ไร# ตามลําดับ (มุกดา, 2545)
เมื่อพื้นที่เพาะปลูกมีอินทรียวัตถุในระดับที่เหมาะสมและมีธาตุอาหารเพียงพอ การใช&โสน
อัฟริกันให&ธาตุไนโตรเจนประมาณ 10-20 กก.N/ไร# (หรือเปรียบเทียบได&เท#ากับการใช&ปุยยูเรีย)
ปุยพืชสดจึงมีเป0าหมายสําคัญ เพื่อใช&ในการเพิ่มผลผลิตของพืชที่ปลูกตาม โดยเฉพาะอย#างยิ่งการ
ปรับปรุงผลผลิตข&าว ส#งเสริมประสิทธิภาพของปุยไนโตรเจน และสามารถลดการใช&ปุยเคมีได& การใช&
ปุยพืชสดในการเพิ่มผลผลิตข&าว แสดงให&เห็นถึงค#าเฉลี่ยของผลผลิตข&าวที่เพิ่มขึ้นจากการใช&ปุยพืชสด
นั้นอยู#ในช#วงระหว#าง 80-528 กก./ไร# การใช&ปุยพืชสดชนิดต#างๆ มีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตของพืช
ที่ปลูกตามแตกต#างกัน (Becker et al.,1995)
การใช&ปอเทือง โสนอินเดีย และโสนอัฟริกันเปoนปุยพืชสดที่มีผลต#อข&าว พบว#าการใช&โสน
อินเดียและโสนอัฟริกัน ทําให&ข&าวมีการเจริญเติบโตและน้ําหนักสดรวมทั้งให&ผลผลิตสูงกว#าการใช&
ปอเทืองเปoนปุยพืชสด ในส#วนของการใช&ปุยพืชสดเพื่อทดแทนปุยเคมีในการเพิ่มผลผลิตข&าว นิทัศน6
(2539) ใช&โสนอัฟริกันเปoนปุยพืชสด ทําให&ข&าวสามารถสะสมน้ําหนักแห&งเพิ่มขึ้น ส#งผลให&ผลผลิตข&าว
เพิ่มขึ้น 26 เปอร6เซ็นต6 เทียบเท#ากับการใส#ปุยไนโตรเจน 7 กก.N/ไร# (นิพนธ6 และคณะ, 2538) การ
ทดสอบการใช&พืชตระกูลถั่ว 5 ชนิดคือ โสนอินเดีย โสนอัฟริกัน ถั่วพุ#มดํา ถั่วเขียว และถั่วลิสง เปoนพืช
บํารุงดินโดยการไถกลบเปoนปุยพืชสดทิ้งไว& 15 วัน จึงปลูกข&าวตามในชุดดินบางนรา (กลุ#มชุดดินที่ 6)
พบว#าถั่วพุ#มดํามีความเหมาะสมต#อการปลูกเปoนปุยพืชสดก#อนการปลูกข&าว เนื่องจากให&น้ําหนักสด
เฉลี่ย 2 ป{ สูงสุด 4,891 กิโลกรัมต#อไร# และให&ผลผลิตข&าวที่ปลูกตามมาเฉลี่ย 2 ป{สูงสุด 593 กิโลกรัม
ต#อไร# (สมศักดิ์, 2543) ซึ่งสอดคล&องกับผลการทดลองการไถกลบโสนอัฟริกัน ปอเทือง และถั่วพุ#ม
ในชุดดินปากช#อง (Pc) หลังจากการย#อยสลายเปoนเวลา 15 วัน ระดับไนโตรเจนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
จาก 0.12 เปoน 0.18 เปอร6เซ็นต6 ปริมาณฟอสฟอรัส โปแตสเซียม โดยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยจาก106 และ148
เปoน139 และ174 ppm ตามลําดับและไถกลบปอเทืองร#วมกับปุยเคมี (16–16–8) อัตรา 30 กิโลกรัม
ต#อไร# ในชุดดินวาริน (Wa) ให&ผลผลิตข&าวโพดหวานสูงสุด มากกว#าแปลงเปรียบเทียบที่ไม#มีการปลูก
พืชปุยสด (Arunin et a., 1994)
พืชตระกูลถั่วเขตร&อนที่มีศักยภาพ ในการใช&เปoนพืชปุยสดที่ระยะออกดอก พบว#าปอเทือง
ให&น้ําหนักสด 15–31 ตันต#อเฮกตาร6 ถั่ว cow pea เมล็ดดํา 7–25 ตันต#อเฮกตาร6 ถั่วเขียว 4–25 ตัน
ต#อเฮกตาร6 โสนอัฟริกัน 3–17 ตันต#อเฮกตาร6และถั่วนิ้วนางแดง 2–19 ตันต#อเฮกตาร6 (ประชาและ
คณะ, 2535.) จากรายงานวิจัยพบว#าถั่วพร&า ให&การสะสมน้ําหนักแห&งมากที่สุด 8–12 ตันต#อเฮกตาร6
ถั่วขอ (Mucuna) 4–9 ตันต#อเฮกตาร6 ปอเทือง 5–7 ตันต#อเฮกตาร6 ถั่งแปป 5 ตันต#อเฮกตาร6 และถั่ว
เหลือง สะสมน้ําหนักแห&งน&อยที่สุด 1 ตันต#อเฮกตาร6 (Wortmann et al.,2000) การใช&พืชตระกูลถั่ว
3 ชนิด เปoนปุยพืชสดสําหรับมันสําปะหลังได&แก# ถั่วพุ#ม ปอเทือง และถั่วมะแฮะ แล&วไถกลบเมื่ออายุ
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60 วัน ซึ่งมีผลต#อการปลูกมันสําปะหลัง โดยที่แปลงควบคุมไม#มีการปลูกพืชตระกูลถั่วให&ผลผลิตเฉลี่ย
1.88 ตันต#อไร# แต#เมื่อมีการปลูกถั่วพุ#ม ปอเทือง และถั่วมะแฮะ ปรับปรุงดิน จะยกระดับการผลิตมัน
สําปะหลังได&โดยเฉลี่ย 5 ป{ เพิ่มขึ้นเปoน 2.49 , 2.13 และ 1.92 ตันต#อไร#ตามลําดับ (กอบเกียรติและ
คณะ, 2534) การศึกษาการใช& ถั่วพร&า ถั่วพุ#ม ถั่วมะแฮะ และปอเทืองเปoนปุยพืชสดเพื่อเพิ่มผลผลิต
ของมันสําปะหลังในชุดดินมาบบอนพบว#าผลผลิตมันสําปะหลังตอบสนองต#อปอเทืองและถั่วพร&าให&
น้ําหนักสดเฉลี่ย 5,499 และ 4,527 กิโลกรัมต#อไร# และให&ผลผลิตแป0งเฉลี่ยสูงสุด 1,487 และ 1,157
กิโลกรัมต#อไร# ตามลําดับ แต#เปอร6เซ็นต6แป0ง วิธีการที่ใช&ถั่วพุ#มให&เปอร6เซ็นต6แป0งเฉลี่ยสูงสุดคือ 30.07
เปอร6เซ็นต6 (นงปวีณ6, 2549)
การใช& เ ทคโนโลยี ชี ว ภาพเพื่ อเพิ่ มผลผลิ ต มั น สํ า ปะหลั งในชุ ด ดิ น ปากช# อง พบว# า วิ ธี การที่
เหมาะสมที่สุดคือ การไถกลบถั่วพุ#มคลุมดินด&วยถั่วพร&า และใช&น้ําหมักชีวภาพให&ผลผลิตมันสําปะหลัง
โดยเฉลี่ย 3 ป{ เท#ากับ 5,209.18 กิโลกรัมต#อไร# ให&ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ เฉลี่ย 3 ป{ 2,765.53
บาท รองลงมาคือ การไถกลบปอเทื อง คลุ มดิ นด& วยถั่ว พร&า และใช& น้ํา หมั กชีว ภาพ ให& ผลผลิ ตมั น
สําปะหลังโดยเฉลี่ย 3 ป{ เท#ากับ 5,194.96 กิโลกรัมต#อไร# ให&ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ เฉลี่ย 3 ป{
2,721.48 บาท (กมลาภา, 2552) ผลศึกษาการใช&ปุยอินทรีย6ต#อผลผลิตข&าวสังข6หยดในกลุ#มชุดดินที่ 6
จังหวัดพัทลุง พบว#า การใช&ปุยอินทรีย6โดยการไถกลบตอซัง ไถกลบพืชปุยสด (ถั่วพร&า ปอเทือง และ
ถั่วพุ#ม) การใช&น้ําหมักชีวภาพ ร#วมกับปุยเคมี อัตราครึ่งหนึ่งของอัตราที่แนะนํา สามารถเพิ่มผลผลิต
ข&าวสังข6หยด ได&ตั้งแต# 39-43 เปอร6เซ็นต6 ให&ผลผลิตเฉลี่ย 2 ป{ เท#ากับ 347.07, 358.50 และ357.60
กิโลกรัมต#อไร# ตามลําดับ เปรียบเทียบกับการใช&ปุยเคมีตามอัตราที่แนะนํา (ครั้งที่ 1 หลังจากหว#าน
ข&าวแล&ว 20-30 วัน ใส#ปุยเคมี สูตร 16-20-0 อัตรา 25 กิโลกรัมต#อไร# ครั้งที่ 2 ระยะกําเนิดช#อดอก
หรือก#อนข&าวออกดอกประมาณ 25-30 วัน ใส#ปุยเคมี สูตร 46-0-0 อัตรา 10 กิโลกรัมต#อไร#) ให&
ผลผลิตเฉลี่ย 2 ป{ 258.67 กิโลกรัมต#อไร# มีความแตกต#างกันทางสถิติ (ทวีศักดิ์ และคณะ, 2552) การ
ตอบสนองของข&าวทนเค็มขาวดอกมะลิ 105 ในระบบเกษตรอินทรีย6 พบว#า ผลผลิตของข&าวทนเค็ม
ขาวดอกมะลิ 105 ของข&าวที่ได&รับสารอินทรีย6 คือปุยหมักจากโสนอัฟริกัน 3 ตัน/ไร# ปุยคอก อัตรา 3
ตัน/ไร# สับกลบโสนอัฟริกัน อัตรา 3 ตันต#อไร# สับกลบโสนอัฟริกัน ที่อายุ 60 วันหลังปลูก สับกลบ
โสนอัฟริกันที่ปลูกในระบบพืชหมุนเวียนที่ระยะออกดอก เปรียบเทียบกับแปลงควบคุม ให&ผลผลิตข&าว
เฉลี่ย 2 ป{ (ป{ 2549 - ป{ 2550) 404.46, 422.52, 503.26, 418.99, 450.42 และ 384.90 กิโลกรัม
ต#อไร# ตามลําดับ ไม#มีความแตกต#างกันทางสถิติ แต#มีแนวโน&มที่ชี้ให&เห็นว#าการใช& สารอินทรีย6ทําให&ผล
ผลิตข&าวเพิ่มมากขึ้นกว#าไม#มีการใช&สารอินทรีย6 (ชัยนาม, 2552)
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ชุดดินสรรพยา (Sapphaya series: Sa) กลุ%มชุดดินที่ 21
การจําแนกดิน Fine-Loamy, mixed, activc, nonacid, isohyperthermic Aquic
Ustifluvents. วัตถุต&นกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพามาทับถมอยู#บนส#วนต่ําหลังสันดินริมน้ํา สภาพ
พื้นที่ ราบเรียบ มีความลาดชันน&อยกว#า 1 เปอร6เซ็นต6 พืชพรรณธรรมชาติและการใช&ประโยชน6ที่ดิน
ทํานา ปลูกพืชไร#และยาสูบในฤดูแล&ง ถ&ามีน้ําเพียงพอ การแพร#กระจาย พบทั่วไปในบริเวณที่ราบลุ#ม
หลังสันดินริมน้ํา
การจัดเรียงชั้น A-AC-C สัณฐานดิน เปoนดินลึก มีการระบายน้ําดีปานกลาง น้ําซึมผ#านได&
ปานกลาง การไหลบ#าของน้ําบนผิวดินช&า ดินบนเปoนดินร#วนหรือดินร#วนเหนียวปนทรายแป0ง สีน้ําตาล
ปนเทา มีจุดประสีเทา ดินล#างมีลักษณะเนื้อดินและสีไม#แน#นอน ขึ้นอยู#กับตะกอนที่น้ําพามาทับถมใน
แต#ละป{ ซึ่งอาจมีลักษณะแตกต#างกันเห็น ได&ชัดเจน มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลืองหรือสีน้ําตาลแก#
จะพบเกล็ดแร#ไมก&าตลอดหน&าตัดดิน อาจพบก&อนเหล็กและแมงกานีสสะสมในดินล#าง
คุณสมบัติทางเคมีที่สําคัญ
อินทรียวัตถุ CEC
%B.S. avai.P avai.K
pH
ความอุดมสมบูรณ6
ดินบน ปานกลาง สูง
ต่ํา ปานกลาง 6.0-7.0
ปานกลาง
ดินล#าง
ต่ํา
สูง
ต่ํา
ต่ํา
5.5-6.5
ต่ํา
ข&อจํากัดในการใช&ประโยชน6 อาจมีน้ําท#วมขังในฤดูฝน ข&อเสนอแนะในการใช&ประโยชน6 ทํานา
ควรปรับปรุงบํารุงดินโดยใช&ปุยเคมี ปุยหมัก ปุยคอก เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ6และแร#ธาตุที่จําเปoน
แก#พืชให&กับดิน และทําให&คุณสมบัติทางกายภาพของดินดีขึ้น ปรับปรุงการระบายน้ําของดินและ
ป0องกันน้ําขัง โดยทําการระบายน้ําผิวดิน ชุดดินที่คล&ายคลึงกัน ชุดดินสายบุรี (Sai Buri series: Bu)
: pH ต่ํากว#า มีจุดประสีแดง มีสี chromas 6-8 ในดินล#าง (cambic B) มีการระบายน้ําค#อนข&างเลว
ชุดดินท#าม#วง (Tha Muang series: Tm): ไม#ใช&ทํานา หน&าดินไม#มีสีเทา อาจพบจุดประในดินล#าง
ลักษณะทั่วไปของพืชตระกูลถั่วที่นํามาใช#เปJนปุ?ยพืชสด
ถั่วมะแฮะ (Pigeon pea)
ถั่วมะแฮะ มีชื่อสามัญว#า Pigeon pea ชื่อวิทยาศาสตร6คือ Cajanus cajan เปoนพืชเมือง
เขตร&อนหรือกึ่งร&อน ที่ปลูกอยู#ทั่วไปในทวีปอัฟริกา ประเทศต#างๆ ในหมู#เกาะอินเดียตะวันตก อเมริกา
กลาง อเมริกาใต& ตอนเหนือของประเทศออสเตรเลีย และแพรหลายที่สุดในประเทศอินเดีย (Pathak,
1970) ไม#ปรากฏหลักฐานว#าถั่วมะแฮะเข&ามาประเทศไทยตั้งแต#เมื่อใด แต#พบว#ามีถั่วมะแฮะปลูกอยู#
ทั่วไปตามหัวไร#ปลายนาทุกภูมิภาคของประเทศไทย ส#วนใหญ#บริโภคเปoนฝ~กสด ถั่วมะแฮะมีชื่อเรียก
ต#างๆกันตามภาคของประเทศ ถั่วมะแฮะ (ภาคเหนือ) ถั่วแระ (ภาคกลาง) ถั่วแรด (ภาคใต&) และถั่วแฮ
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) พื้นที่ปลูกส#วนใหญ#อยู#ในภาคเหนือ รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ซึ่งส#วนใหญ#อยู#ในจังหวัดอุดรธานี ใช&ปลูกหมุนเวียนกับอ&อยเพื่อไถกลบเปoนปุยพืชสด ถั่วมะแฮะมีอยู#
ด&วยกัน 2 ประเภทคือ พวกยืนต&นทรงพุ#มใหญ#อายุยาว มีดอกสีแดงหรือม#วง ฝ~กสีเข&ม มี 4-5 เมล็ดต#อ
ฝ~ก และพวกต&นเล็ก มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น ดอกสีเหลือง ฝ~กสีอ#อน มี 2-3 เมล็ดต#อฝ~ก โดยทั่วไปถั่วมะ
แฮะ จะสูงตั้งแต# 2-12 ฟุต แตกกิ่งก&านสาขามาก มีระบบรากยาวและหยั่งลึกในพวกที่มีลําต&นสูงชะลูด
เปoนพืชไวแสง จะออกดอกในช#วงวันสั้น หากปลูกผิดฤดูต&นจะสูง อายุการเก็บเกี่ยวจะยาวขึ้น แต#ใน
ป~จจุบันได&มีการคัดเลือกพันธุ6ที่เหมาะสม เพื่อปลูกเมล็ดพันธุ6เปoนการค&า คือ พันธุ6ต&นเตี้ยไม#ไวแสง
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อายุการเก็บเกี่ยวสั้น ให&ผลผลิตสูง แต#อย#างไรก็ตามสําหรับประเทศไทยก็ยังคงใช&พันธ6พื้นเมืองปลูก
ซึ่งมีลักษณะต&นสูงไวต#อช#วงแสง ออกดอกและติดฝ~กไม#พร&อมกัน ไม#เหมาะจะปลูกเปoนการค&า แต#จะใช&
เปoนพืชปุยสดได&ดี ถั่วมะแฮะขึ้นได&ในดินทุกชนิดที่ระบายน้ําดี ทนต#อสภาพแห&งแล&งและอุณหภูมิสูง
เจริญเติบโตได&ดีในดินที่มีความเปoนกรดเปoนด#างระหว#าง 5.5-7.0 ถั่วมะแฮะไม#ทนต#อสภาพน้ําขังและ
ไม#ทนเค็ม ในด&านการใช&ประโยชน6นั้นถั่วมะแฮะใช&ปลูกและไถกลบเปoนปุยพืชสดได&เมื่ออายุ 60-90 วัน
โดยใช&อัตราเมล็ดพันธุ6ปลูก 8 กิโลกรัมต#อไร# ได&น้ําหนักสดก#อนไถกลบประมาณ 7 ตันต#อไร# มีปริมาณ
ธาตุอาหารหลัก N P และ K คือ 1.92 % , 0.05 % และ 0.90 % ตามลําดับ ส#วนการขยายพันธุ6 ใช&
เมล็ดปลูกในอัตรา 5 กิโลกรัมต#อไร# ใช&ระยะปลูก 50x100เซนติเมตร ใส#ปุยเคมีสูตร 3-6-9 อัตรา 5-6
กิโลกรัมต#อไร# เก็บเกี่ยวผลผลิตได&เมื่ออายุประมาณ 180-270 วัน ได&น้ําหนักเมล็ด 300-400 กิโลกรัม
ต#อไร#
ปอเทือง (sunn hemp)
มีชื่อสามัญว#า Sunn – hemp ชื่อวิทยาศาสตร6คือ Crotalaria juncea เปoนพืชตระกูลถั่ว
นําเข&ามาจากประเทศฟ|ลิปป|นส6 ก#อน พ.ศ. 2485 ปลูกครั้งแรกที่แม#โจ& จังหวัดเชียงใหม# เปoนพืช
ตระกูลถั่วที่นําเข&ามาจากประเทศฟ|ลิปป|นส6 ก#อน พ.ศ. 2485 ปลูกครั้งแรกที่แม#โจ& จังหวัดเชียงใหม#
หลังจากนั้นได&นําไปปลูกใช&เปoนปุยพืชสด
ลักษณะโดยทั่วไปของปอเทืองคือ มีขนาดลําต&นประมาณ 150–170 เซนติเมตร ลําต&นตั้ง
ตรงแตกกิ่งก&านสาขามาก มีดอกสีเหลือง ประกอบด&วยดอกย#อย 8–10 ดอก จะออกดอกเมื่ออายุ
ประมาณ 5–50 วัน ฝ~กเปoนทรงกระบอกยาว 3–6 เซนติเมตร กว&าง 1–2 เซนติเมตร ฝ~กมีสีน้ําตาล
หรือสีดํา ขึ้นได&ดีในพื้นที่ดอนที่มีการระบายน้ําดี ทนแล&งได&ดี เปoนพืชไม#ชอบน้ําขัง เมื่อใช&ปลูกเปoน
ปุยพืชสด จะนิยมปลูกเปoนพืชหมุนเวียน (Rotation) หรือปลูกแซม (Intercropping) กับพืชหลัก
ได&เปoนอย#างดี โดยวิธีหว#านเมล็ดพันธุ6อัตราประมาณ 5 กก./ไร# ทั้งนี้ขึ้นอยู#กับเปอร6เซ็นต6ความงอกของ
เมล็ดพันธุ6 ไถกลบได&ในช#วงออกดอกอายุประมาณ 50–60 วัน หลังจากไถกลบแล&วประมาณ 15 วัน
ก็สามารถปลูกพืชตามได&เลย การปลูกเพื่อขยายพันธุใ6 ช&ระยะปลูก 50 x 100 เซนติเมตรโดยวิธีหยอด
เปoนหลุม หลุมละ เมล็ด จะใช&เมล็ดพันธุ6ประมาณ 3 กก./ไร# เก็บเกี่ยวผลผลิตได&เมื่ออายุประมาณ
120–150 วันผลผลิตเมล็ดพันธุ6ประมาณ 80–150 กก./ไร# ขึ้นอยู#กับการดูแลรักษา ปอเทืองเปoนพืช
ที่ตอบสนองต#อปุยฟอสฟอรัสได&ดี มีแมลงศัตรูพืช เช#น หนอนชอนใบ และหนอนจําฝ~ก เปoนต&น
ปอเทืองจะให&น้ําหนักสดต#อการไถกลบประมาณ 240–800 กก./ไร# ขึ้นอยู#กับความอุดมสมบูรณ6ของ
ดินและสภาพภูมิอากาศ ให&ธาตุไนโตรเจนประมาณ 8.7–28.9 กก.N/ไร# โดยทั่วไปมีปริมาณธาตุ N, P
และ K เฉลี่ย 2.76, 0.22 และ 2.40 เปอร6เซ็นต6 ตามลําดับ จําลองและคณะ (2544) ศึกษาการสะสม
ธาตุ N, P และ K ในปอเทืองที่อายุ 45–90 วันพบว#าปอเทืองมีการสะสมมวลชีวภาพ (น้ําหนักสด)
เพิ่มขึ้นตามอายุของปอเทือง โดยมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นจาก 925 เปoน 2,379 กก./ไร# และมีปริมาณธาตุ N,
P และ K เพิ่มขึ้นตามอายุของปอเทือง ซึ่งเปoนผลจากการเพิ่มขึ้นของมวลชีวภาพ โดยมีไนโตรเจนสูง
ถึง 2.28 –2.69 เปอร6เซ็นต6โดยน้ําหนักแห&ง (6.1–19.5 กก./ไร#) ให&ฟอสฟอรัส 1.3–4.3 กก./ไร# และ
โพแทสเซียม 1.9–7.0 กก./ไร#
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ถั่วพุ%ม (Cowpea)
ถั่วพุ#ม (Vigna spp.) เปoนพืชในวงศ6 Leguminosae มีชื่อสามัญว#า Cowpea พันธุ6ที่นิยม
ปลูกในประเทศไทย คือ ถั่วพุ#มแดงหรือลาย เปoนพันธุ6พื้นเมือง มีชื่อวิทยาศาสตร6ว#า Vigna sinesis
ถั่วพุ%มดํา มีชื่อวิทยาศาสตร6ว#า Vigna unguiculata ซึ่งมีเมล็ดเปoนสีดํา นิยมปลูกมากในภาคเหนือ
ถั่วพุ#มเปoนพืชปุยสดตระกูลถั่วชนิดหนึ่ง มีถิ่นกําเนิดอยู#ในอัฟริกา และอเมริกาใต& เปoนพืชทน
แล&ง สามารถเจริญเติบโตได&ดีในสภาพภูมิอากาศร&อน ชอบดินร#วนซุยที่มีการระบายน้ําดี เจริญเติบโต
เร็ ว ลํ า ต& น เปo น ทรงพุ# มเตี้ ย สู ง ประมาณ 40 เซนติ เ มตร เปo น พื ช ล& ม ลุ ก มี ลํ า ต& น เปo น พุ# มใหญ# แ ตก
กิ่งก&านสาขามาก มีลําต&นสูงประมาณ 1–3 ฟุต มีใบหนา ลําต&นและก&านใบมีสีเขียว ถ&าเปoนพันธุ6
พื้นเมืองจะไวแสง มีระบบรากแก&วลึกลงในดินประมาณ 3–5 ฟุต และมีรากแตกแขนงออกมา ใบเปoน
ใบรวมแบบ 3 ใบ (trifoliate) ดอกมีสีเหลีองหรือเขียวอมเหลือง อยู#เปoนกลุ#มๆ ละประมาณ 10–15
ดอก มีการผสมตัวเอง ฝ~กมีลักษณะเหมือนถั่วฝ~กยาว เมล็ดมีขนาดใหญ# และแบนกว#าเมล็ดถั่วเขียว
เมล็ด 1 กิโลกรัม มีจํานวน 5,000–6,000 เมล็ด ถั่วพุ#มขึ้นได&ดีในสภาพอากาศร&อนและกึ่งแห&งแล&ง
เจริญเติบโตเร็ว ในภาคะวันออกเฉียงเหนือนิยมปลูกพันธุ6ถั่วพุ#มแดง ในภาคเหนือนิยมปลูกพันธุ6ถั่วพุ#ม
ดําพันธุ6เบาได&แก#พันธุ6 พด.1 ถั่วพุ#มดําสามารถปลูกได&ตลอดป{ ถ&ามีน้ําชลประทาน ถั่วพุ#มขยายพันธุ6
ด&วยเมล็ด และมีแมลงศัตรูพืชรบกวนง#าย จึงควรวัดเปอร6เซ็นต6ความงอกก#อนทุกครั้ง การปลูกเพื่อทํา
เปoนปุยพืชสด ควรทําการไถพรวนดินแล&วปลูก ปลูกโดยการหว#านในอัตรา 8–10 กิโลกรัมต#อไร# ปลูก
แบบโรยเปoนแถวระยะระหว#างแถว 50–70 เซนติเมตร ในอัตรา 6–8 กิโลกรัมต#อไร# วิธีนี้จะได&ถั่วพุ#มที่
ขึ้นเปoนแถวอย#างมีระเบียบ หรือปลูกแบบหยอดหลุม ใช&ระยะปลูก 30 x 50 เซนติเมตร หยอดเมล็ด
2–3 เมล็ดต#อหลุม ใช&อัตรา 4–5 กิโลกรัมต#อไร# หลังจากถั่วพุ#มอายุประมาณ 30–45 วัน ก็ไถกลบ
การไถกลบควรไถขณะมีความชื้นในดิน การใช&ประโยชน6 ปลูกเพื่อใช&เปoนปุยพืชสด นิยมใช&เปoนปุยพืช
สดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยปลูกหมุนเวียนสลับกับพืชหลัก เช#น ข&าวโพด มันสําปะหลัง อ&อย
โดยหว#านหรือโรยเมล็ดก#อนการปลูกหลักอย#างน&อย 45–60 วัน แล&วไถกลบถั่วพุ#มที่อายุประมาณ
45–60 วัน หรือปลูกแซมในแถวพืชหลัก โดยปลูกหลังจากปลูกพืชหลักไปแล&วประมาณ 1–2 สัปดาห6
ให&น้ําหนักสดประมาณ 1–4 ตันต#อไร# ให&ไนโตรเจนประมาณ 10–20 กิโลกรัมต#อไร# เทียบกับปุยยูเรีย
และแอมโมเนียมซัลเฟต ได&ประมาณ 23–48 และ 47–95 กิโลกรัม หรือมีเปอร6เซ็นต6ไนโตรเจน
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ประมาณ 2.00–2.89 , 0.50–0.58 และ 2.50–3.51 ตามลําดับ ใน
สภาพไร# ถั่วพุ#มสามารถตรึงไนโตรเจน ได&ถึง 12–59 กิโลกรัมต#อไร#ต#อป{ ในภาคเหนือ นิยมปลูกเปoน
ปุยพืชสดบํารุงดิน โดยปลูกเปoนพืชหมุนเวียน ในระบบการปลูกพืชบนพื้นที่ดอน ทั้งในสภาพพื้นที่ไร#
และในสวนผลไม& ซึ่งเศษเหลือจากต&นถั่วพุ#มควรไถกลบลงดินหรือคลุมดินไว& เพื่อป0องกันความชื้น
ระเหยจากหน& าดิ น การใช& ถั่ว พุ#มแล&ว ไถกลบเปoนปุ ยพื ชสดแล&วปลูกข&า วโพด โดยใส#ปุยฟอสฟอรั ส
6 กิโลกรัมต#อไร# และโพแทสเซียม 3 กิโลกรัมต#อไร# ที่อําเภอพระพุทธบาท อําเภอปากช#อง และ
จังหวัดขอนแก#น ทําให&ผลผลิตของข&าวโพด เพิ่มขึ้นเปoน 408, 459 และ 265 กิโลกรัมต#อไร#ตามลําดับ
(ประชา, 2544)
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ถั่วเขียว (mungbean)
ถั่วเขียว มีชื่อสามัญว#า Mungbean,Green gram หรือ Goldengram วงศ6 Leguminosea
มีชื่อวิทยาศาสตร6ว#า Vigna radiata วงศ6 Leguminosae จากหลักฐานเก#าแก#ที่สุดของการปลูก
ถั่วขียวในโลก พบว#ามีการปลูกถั่วเขียวในแคว&นมัธยประเทศ เมื่อกว#า 4,000 ป{มาแล&ว และยังปลูก
แพร#หลายในพม#า ไทย ศรีลังกา ปากีสถาน อิหร#าน จีน ฟ|ลิปป|นส6 และอินเดีย และ เปoนพืชฤดูเดียว
ของเขตร&อน ถิ่นกําเนิดของถั่วเขียวเชื่อว#ามาจากแคว&นอัสสัม ประเทศอินเดีย และพม#า ต#อมาได&
แพร#กระจายไปยังทวีปต#างๆ (กรมวิชาการเกษตร, 2547)
สําหรับประเทศไทย ได&มีการบันทึกประวัติของถั่วเขียว ในป{ 2480 โดยใช&พันธุ6เมล็ดเล็ก ชื่อ
พันธุ6ศรีสําโรง ปลูกในอําเภอสวรรคโลก จังหวัดนครสวรรค6 ในปลายฤดูฝน ต#อมาป{ พ.ศ. 2503 ได&มี
การปรับปรุงพันธุ6ถั่วเขียวขึ้นเปoนครั้งแรก จนได&พันธุ6มาตรฐานชื่อว#า อู#ทอง 1 หลังจากนั้นก็มีการ
พัฒนาสายพันธุ6ต#อมาเรื่อยๆ จนได&พันธุ6ส#งเสริมหลายพันธุ6เช#น ถั่วเขียวพันธุ6กําแพงแสน 1 และพันธุ6
กําแพงแสน 2 ซึ่งเปoนพันธุ6ที่ปรับปรุงขึ้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร6 วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัด
นครปฐม เปoนพันธุ6ที่มีทรงพุ#มเล็ก อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 65-75 วัน และพันธุ6ชัยนาท 60 ให&ผลผลิต
สูง ลําต&นเตี้ย ทรงพุ#มแคบ อายุเก็บเกี่ยว 47-52 วัน ลักษณะทั่วไปของถั่วเขียว มีทรงพุ#ม ลําต&นตั้ง
ตรง บางพันธุ6มีลักษณะเลื้อย แตกกิ่งก&านได&ดี มีความสูงตั้งแต# 25-150 เซนติเมตร ฝ~กมีลักษณะเปoน
รูปทรงกระบอกกลมยาว เมล็ดมีทั้งมันและด&าน มีหลายสี เช#นสีเขียว น้ําตาล ลายดําเขียว เหลือง
หรือดํา มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้นเจริญเติบโตได&ดีในดินหลายชนิด pH ของดินตั้งแต# 5.5-7.0 สําหรับดิน
ที่เปoนดินเหนียว ถ&าปลูกโดยใช&น้ําชลประทาน จะต&องสามารถระบายน้ําที่อยู#ในแปลงได& เพราะถั่ว
เขียวไม#ชอบดินแฉะและน้ําขังแต#หากปลูกโดยไม#ใช&น้ําชลประทาน ก็อาศัยเพียงความชื้นที่เหลืออยู#ใน
ดินและจะต&องรักษาความชื้นนั้นให&ยาวนานที่สุด เกษตรกรนิยมปลูกถั่วเขียวเปoนพืชหมุนเวียนร#วมกับ
พืชหลัก เช#นข&าวและพืชไร#ต#างๆ อาจปลูกเปoนพืชเสริมก#อนหรือหลังการปลูกพืชหลัก เพื่อเพิ่มรายได&
ให&กับเกษตรกรทั้งยังช#วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ6ของดิน เนื่องจากเกษตรกรจะเก็บเกี่ยวฝ~กออกไปจาก
แปลงเท# า นั้ น ซากถั่ ว เขี ย วที่ เ หลื อเมื่ อถู กไถกลบและคลุ กเคล& า ลงไปในดิ น จะเปo น การเพิ่ มปริ มาณ
อินทรียวัตถุและไนโตรเจน การปลูกถั่วเขียวที่มีข&าวเปoนพืชหลักในเขตอาศัยน้ําฝน โดยเฉพาะพื้นที่ที่
ไม#มีน้ําชลประทาน และใช&พันธุ6ข&าวพื้นเมือง ซึ่งส#วนใหญ#เปoนข&าวที่ไวต#อช#วงแสงมีอายุการเจริญเติบโต
ยาวนานเกษตรกรมักป~กดําข&าวในเดือนสิงหาคมและเก็บเกี่ยวข&าวในช#วงต&นเดือนมกราคม จากสภาพ
ระบบการปลูกข&าวเช#นนี้ ถั่วเขียวสามารถปลูกเปoนพืชก#อนป~กดําข&าวได&อย#างดี โดยปลูกหลังจากฝน
เริ่มตกในเดือนพฤษภาคม สําหรับพันธุ6อู#ทอง 1 ซึ่งมีอายุการเก็บเกี่ยวเพียง 60 วัน สามารถเก็บเกี่ยว
ได&ในช#วงต&นเดือนกรกฎาคม ในภาคกลางถั่วเขียวสามารถปลูกหลังจากเก็บเกี่ยวข&าวในปลายเดือน
ธันวาคมถึงต&นเดือนมกราคม โดยหว#านเมล็ดลงไปในนาตามด&วยการไถกลบและเก็บเกี่ยวในต&นเดือน
มีนาคมได& (เพิ่มพูน, 2531)
ข#าวพันธุ กข 6
เปo น ข& า วเหนี ย วต& น สู ง ส# ง เสริ ม ให& ป ลู ก แบบข& า วนาสวนในภาคเหนื อ และภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ปลู ก ได& เ ฉพาะนาป{ ได& จ ากการปรั บ ปรุ ง พั น ธุ6 โ ดยการชั ก นํ า ให& เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงทางกรรมพันธุ6 โดยใช&รังสีแกนม#าขนาด 20 กิโลแรต อาบเมล็ดพันธุ6ข&าวขาวดอกมะลิ
105 ให&กลายเปoน พัน ธุ6ข&าวเหนีย วแล&ว นํา มาปลู กคั ดเลือกที่ สถานี ทดลองข& าวบางเขนและสถานี
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ทดลองข&าวพิมาย จากการคัดเลือกได&ข&าวเหนียวหลายสายพันธุ6ในข&าวชั่วที่ 2 นําไปปลูกคัดเลือกจน
อยู#ตัวได&สายพันธุ6ที่ให&ผลผลิตสูงสุดคือ ขาวดอกมะลิ 105(KDML105) , 65-G2 ,U-68-254 เปoนข&าว
เหนี ย วหอมที่ มี คุณ ภาพดี พั น ธุ6 แ รกของประเทศไทยที่ ไ ด& จ ากการอาบรั ง สี เปo น ที่ นิ ย มปลู ก และ
รับประทานกันมาก คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให&เปoนพันธุ6รับรอง เมื่อ
วันที่ 4 พฤษภาคม 2520 และใช&ชื่อว#า พันธุ6 กข 6
ลักษณะประจําพันธุ' เปoนข&าวเหนียว ไวต#อช#วงแสง ปรับตัวเข&ากับสภาพแวดล&อมได&ดี ต&น
สูงเหมาะกับสภาพนาลุ#ม ทรงกอกระจายเล็กน&อย การแตกกออยู#ในเกณฑ6ดี ใบยาวสีเขียวเข&ม ใบธง
ตั้ง ลําต&นแข็งไม#ล&มง#าย รวงยาว เมล็ดยาวเรียว เมล็ดข&าวเปลือกสีน้ําตาล คุณภาพการขัดสีดี อายุ
เก็บเกี่ยวประมาณ 21 พฤศจิกายน ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 5 สัปดาห6 เมล็ดข&าวกล&อง กว&าง
2.28 มิลลิเมตร ยาว 7.23 มิลลิเมตร หนา 1.7 มิลลิเมตร สูงประมาณ 154 เซนติเมตร
คุณภาพข+าวสุก เหนียวนุ#ม มีกลิ่นหอม
ผลผลิต ประมาณ 670 กิโลกรัมต#อไร#
ลักษณะเด3น ให&ผลผลิตสูงและทนแล&งดีกว#าพันธุ6เหนียวสันป/าตอง ต&านทานโรคใบจุดสี
น้ําตาล เก็บเกี่ยวง#าย
คุณภาพการหุงต+มดี มีกลิ่นหอม ลําต&นแข็งปานกลาง ต&านทานโรคใบจุดสีน้ําตาล คุณภาพ
การสีดี เปอร6เซ็นต6แป0งอะไมโลส น&อยมาก ข+อดี ทนแล&งไดดี ทําให&ผลผลิตไม#ลดในฤดูการทํานาที่ฝน
ทิ้งช#วง
ข+อควรระวัง เปoนพันธุ6ที่ปลูกได&เฉพาะฤดูนาป{ เนื่องจากพันธุ6นี้มีต&นกําเนิดมาจากข&าวเจ&า
เมื่อปลูกไปนานๆ จะกลายเปoนข&าวเจ&าได&ง#าย ไม#ต&านทานโรคขอบใบไหม& ไม#ต&านทานเพลี้ยกระโดดสี
น้ําตาล และแมลงบั่ว (สถาบันวิจัยข&าว, 2539)
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พืชไร# และสถานีวิจัยและศูนย6ฝŽกอบรมการเกษตรแม#เหียะ คณะเกษตรศาสตร6
มหาวิทยาลัยเชียงใหม#. หน&า 1–21.
ทวีศักดิ์ ชนะสิทธิ์ กิตติศักดิ์ ประชุมทอง. 2552. ผลศึกษาการใช#ปุ?ยอินทรียต%อผลผลิตข#าวสังขหยด
ในกลุ%มชุดดินที่ 6 จังหวัดพัทลุง. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน.
ประจําป{ 2552 วันที่ 13–15 พฤษภาคม 2549 ณ โรงแรมไดมอนด6พลาซ#า อําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร6ธานี. ปรับปรุงบํารุงดิน หน&า 1–1 ถึง 1–10.
นิพนธ6 ชูขํา, สมศักดิ์ สระแก&ว, สามารถ สร&อยทอง และวิโรจน6 สธนเสาวภาคย6. 2538. ผลของปุ?ย
พืชสดบางชนิดต%อผลผลิตข#าวในดินชุดระแงะ. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ
งานวิชาการ กรมพัฒนาที่ดินครั้งที่ 3. กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพ. น. 456-462.
ประชา นาคะประเวศ. 2544. การใช#ปุ?ยพืชสดบํารุงดินเพื่อเกษตรยั่งยืน. กลุ#มอินทรียวัตถุและวัสดุ
เหลือใช&. กองอนุรักษ6ดินและน้ํา กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ. หน&า 16-26.
ประชา นาคเวช ปรัชญา ธัญญาดี. 2535. พืชปุ?ยสดบํารุงดิน. กลุ#มอินทรียวัตถุและวัสดุเหลือใช&
กองอนุรักษ6ดินและน้ํา กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ. หน&า 1–42.
ไพบูลย6 วิวัฒน6วงศ6วนา. 2546.เคมีดิน (Soil Chemical).คณะเกษตรศาสตร6 มหาวิทยาลัยเชียงใหม#.
หน&า 171–191.
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นงปวีณ6 บุตรามรา. 2549. การศึกษาการปรับปรุงดิน โดยการใช#ปุ?ยพืชสดเพื่อเพิ่มผลผลิตของ
มันสําปะหลังในชุดดินมาบบอน.เอกสารประกอบการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน
ประจําป{ 2549 วันที่ 17–19 กรกฎาคม 2549 ณ โรงแรมหินสวยน้ําใส อําเภอแกลง
จังหวัดระยอง. หน&า 2/5–1 ถึง 2/5–11.
ปรีดี ดีรักษา อุษา เกลาฉีด สุปราณี ศรีทําบุญ และนิตยา บัวลอย. 2548. การจัดการดินที่
เหมาะสม สําหรับการปลูกข#าวพันธุ กข 6 ในกลุ%มชุดดินที่ 17 ชุดดินร#อยเอ็ด. รายงาน
ผลการวิจัยกลุ#มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 กรมพัฒนาที่ดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ6.
ปราโมทย6 แย&มคลี่. 2548. ผลของปุ?ยอินทรียและปุ?ยเคมีในการจัดการดิน กลุ%มชุดดินที่ 17 ชุดดิน
เรณู สําหรับการปลูกข#าวขาวดอกมะลิ 105. รายงานผลการวิจัยกลุ#มวิจัยและพัฒนาการ
จัดการดินเค็ม. สํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ6.
ไพรัช พงษ6วิเชียร. 2548. ผลของปุ?ยอินทรียและปุ?ยเคมีในการจัดการดิน กลุ%มชุดดินที่ 17 ชุดดิน
ร#อยเอ็ด สําหรับการปลูกข#าวพันธุ กข 6. รายงานผลการวิจัยกลุ#มวิจัยและพัฒนาการ
จัดการดินเค็ม. สํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ6.
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2553 สถิติการเกษตรของประเทศไทย. ป{เพาะปลูก 2552/255
สถิติการเกษตร เลขที่ 3/2553 121 หน&า
สถาบันวิจัยข&าว. 2539. การทํานานําฝน โครงการพัฒนาข#าวในเขตเกษตรล#าหลัง. สถาบันวิจัยข&าว
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ6. หน&า 24-25
สุทัส โปรษยกุล. 2548. ผลของปุ?ยอินทรียและปุ?ยเคมีในการจัดการดิน กลุ%มชุดดินที่ 17 ชุดดิน
ร#อยเอ็ด สําหรับการปลูกข#าวขาวดอกมะลิ 105. รายงานผลการวิจัยกลุ#มวิจัยและ
พัฒนาการจัดการดินเค็ม. สํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ6.
มุกดา สุขสวัสดิ.์ 2545. ปุ?ยอินทรีย. สายธุรกิจโรงพิมพ6, กรุงเทพ, บ&านและสวน. 216 น.
ยงยุทธ โอสถสภา อรรถศิษฐ6 วงศ6มณีโรจน6 และชวลิต ฮงประยูร. 2551. ปุยเพื่อการเกษตรยั่งยืน.
สํานักพิมพ6มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร6. กรุงเทพฯ. หน&า 256-278.
ยุพาพร กิ่งโสดา รังสฤษฏ6 สําเภาพล ยุทธสงค6 นามสาย. 2548. ผลของปุ?ยอินทรียและปุ?ยเคมีใน
การจัดการดินที่เหมาะสมสําหรับการปลูกข#าวขาวดอกมะลิ 105 ในกลุ%มชุดดินที่ 17 ชุด
ดินเรณู. รายงานผลการวิจัย กลุ#มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ6.
สมศักดิ์ ชัยนา สุริยะ ยืนยง วิสิษฐ6 จุ&ยดอนกลอย. การปรับปรุงชุดดินเรณู เพื่อการปลูกข#าวใน
จังหวัดสุรินทร. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 6 วันที่ 15-18 .
กุมภาพันธ6 2543. ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก&ว อ.เมือง จ.เชียงใหม#. หน&า 13-1 ถึง 13-27.
สมศักดิ์ สระแก&ว. 2543. ทดสอบการใช#พืชตระกูลถั่วบํารุงดินนาชุดดินบางนราเพื่อเพิ่มผลผลิต
ข#าว. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 6 วันที่ 15– 18
กุมภาพันธ6 2543. ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก&ว อ.เมือง จ.เชียงใหม#. หน&า 15–1
ถึง 15–10.
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สุทัศ โปรษยกุล. 2548. ผลของปุ?ยอินทรียและปุ?ยเคมีในการจัดการดิน กลุ%มชุดดินที่ 17 ชุดดิน
ร#อยเอ็ด สําหรับการปลูกข#าวขาวดอกมะลิ 105. รายงานผลการวิจัยกลุ#มวิจัยและ
พัฒนาการจัดการดินเค็ม. สํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ6.
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ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มต&นเดือน..…กุมภาพันธ6………..พ.ศ…2551…………
สิ้นสุดเดือน
สิ้นสุดเดือน……มกราคม...………..พ.ศ…2554…………
สถานที่ดําเนินการ
สถานที่ตั้ง....บ&านสันสลี หมู#ที่ 5 ตําบลสันสลี อําเภอเวียงป/าเป0า จังหวัดเชียงราย
อุปกรณและวิธีการ
อุปกรณ
1. พื้นที่ทําแปลงทดลอง เปoนพื้นที่นาที่มีความสม่ําเสมอ เนื้อที่ประมาณ 3 ไร#
2. ปุยเคมีเกรด 16 – 20 – 0
3. เมล็ดพันธุ6ข&าว พันธุ6 กข 6
4. เมล็ดพันธุ6ถั่วมะแฮะ,ปอเทือง,ถั่วเขียว และถั่วพุ#มดํา
5. สารเคมีป0องกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืช
วิธีการ
วางแผนการทดลอง แบบ Randomized Complete Block Design จํานวน 3 ซ้ํา 5 วิธีการ
มีวิธีการทดลองดังนี้
วิธีการที่ 1 วิธีเกษตรกร (ปุยเคมีเกรด 16-20-0 อัตรา 60 กิโลกรัมต#อไร#) (ตรวจสอบ)
วิธีการที่ 2 ใช&ถั่วมะแฮะเปoนปุยพืชสด
วิธีการที่ 3 ใช&ปอเทืองเปoนปุยพืชสด
วิธีการที่ 4 ใช&ถั่วเขียวเปoนปุยพืชสด
วิธีการที่ 5 ใช&ถั่วพุ#มดําเปoนปุยพืชสด
ขั้นตอนดําเนินงาน
1. การสํารวจและคัดเลือกพื้นที่ แบ#งแปลงย#อยตามพื้นที่กระทงนา ขนาด 20x20 ตาราง
เมตร จํานวน 15 แปลง
2. แปลงเปรียบเทียบ วิธีเกษตรกร ใส#ปุยเคมีสูตร 16–20–0 อัตรา 60 กิโลกรัมต#อไร# โดย
แบ#งใส# 2 ครั้ง หลังจากข&าวอายุได& 25 และ 45 วัน
3. การเตรียมดินก%อนปลูกพืชปุ?ยสด ไถเตรียมดินด&วยผาน 7 จํานวน 1 ครั้ง ตามพื้นที่
กระทงนา ขนาด 20x20 ตารางเมตร จํานวน 12 แปลง และเก็บเศษวัชพืชออกจากแปลง
4. การปลูกพืชปุ?ยสด ปลูกพืชตระกูลถั่วทั้ง 4 ชนิด คือ ถั่วมะแฮะ ปอเทือง ถั่วเขียว และ
ถั่วพุ#มดํา โดยไม#มีการใช&ปุยเคมี ปลูกถั่วมะแฮะในช#วงปลายเดือนเมษายน ระยะปลูก ระหว#างต&น 50
เซนติเมตร ระหว#างแถว 75 เซนติเมตร จํานวน 2 ต&นต#อหลุมแล&วไถกลบในช#วงกลางเดือนกรกฎาคม
ถั่วมะแฮะจะมีอายุได& 75 วัน ส#วนปอเทือง ถั่วเขียว และถั่วพุ#มดําปลูกในเดือนพฤษภาคม แล&วไถกลบ
ในช#วงกลางเดือนกรกฎาคม การปลูกปอเทือง โดยโรยเปoนแถวในอัตรา 5 กิโลกรัมต#อไร# ระยะระหว#าง
แถว 75 เซนติเมตร ปลูกถั่วเขียวระยะระหว#างต&น 25 เซนติเมตร ระหว#างแถว 50 เซนติเมตร จํานวน
2 ต&นต#อหลุม ปลูกถั่วพุ#มดํา ระยะปลูกระหว#างต&น 30 เซนติเมตรระหว#างแถว 50 เซนติเมตร จํานวน
2 ต&นต#อหลุม เมื่อปอเทือง ถั่วเขียว และถั่วพุ#มดํา อายุ 60 วัน ทําการไถกลบ แล&วหมักดินทิ้งไว&ให&
ย#อยสลายตามธรรมชาติ 15 วัน
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5. การเตรียมแปลงกล#า ไถเตรียมดินเพื่อตกกล&าในเดือน มิถุนายน โดยการไถดะ ไถแปร
คราด เก็บเศษวัชพืชออกให&หมด แล&วจึง คราด และทําเทือก
6. การเตรียมเมล็ดพันธุข#าว นําเมล็ดพันธุ6แช#น้ํา 24 ชั่วโมง และหุ&มโดยใช&กระสอบป/านเพื่อ
รักษาความชื้นเปoนระยะเวลา 48 ชั่วโมง แล&วนําไปหว#านในแปลงตกกล&าที่เตรียมไว&
7. การดูแลรักษาแปลงกล#า ก#อนหว#านเมล็ดพันธุ6ข&าว ปล#อยน้ําออกจากแปลงกล&าให&แห&ง
เพื่อให&ยอดอ#อนได&รับแสง หลังจากหว#านกล&าแล&ว 7 วัน เป|ดน้ําเข&าแปลง รักษาระดับน้ําให&อยู#ที่ระดับ
5 เซนติเมตร และไม#มีการใส#ปุย แต#มีการฉีดพ#นสารเคมีป0องกันโรคขอบใบไหม&
8. การเตรียมแปลงปvกดํา ไถเตรียมดินเพื่อปลูกข&าวในเดือนกรกฎาคมโดยไถดะทิ้งไว&
10-15 วัน ไถแปรเอาน้ําเข&าทิ้งไว&จนกว#าดินจะอ#อนตัวพอเหมาะจึงคราดปรับระดับผิวดิน แล&วทํา
เทือกรักษาระดับน้ําในแปลงป~กดําประมาณ 5 เซนติเมตร จากผิวดิน วิธีการทดลองที่ 2-5 ไถกลบพืช
ปุยสดก#อนป~กดําประมาณ 15 วัน (ต&นเดือนกรกฎาคม)
9. การปลูกข#าว ป~กดําข&าวโดยใช&ต&นกล&าอายุ 30 วัน ระยะปลูก 25x25 เซนติเมตร จํานวน
3-5 ต&นต#อจับ
10. การดูแลรักษา
10.1 การให#น้ํา ทุกป{ที่ดําเนินการทดลองมีการให&น้ําแก#พืชดังนี้
10.1.1พืชปุ?ยสด ให&น้ําเดือนละ 2 ครั้ง
10.1.2 แปลงกล#า รักษาระดับน้ําให&สูงประมาณ 5 เซนติเมตร ตลอดไปจนถึง
ระยะป~กดํา
10.1.3 แปลงข#าว ใช&น้ําชลประทาน รักษาระดับน้ําให&สูงประมาณ 25-30
เซนติเมตร ตลอดไปจนถึงก#อนเก็บเกี่ยว
10.2 การใส%ปุ?ย ทุกป{ที่ดําเนินการทดลองมีการใส#ปุยต#าง ๆ ดังนี้
10.2.1 พืชปุ?ยสด ไม#มีการใส#ปุยแก#พืชปุยสด
10.2.2 แปลงกล#า ไม#มีการใช&ปุยในแปลงกล&า
10.2.3 ข#าว ในวิธีการที่ 1 (วิธีเกษตรกร) ใช&ปุยเคมีเกรด 16-20-0 อัตรา 60
กิโลกรัมต#อไร# ) แบ#งใส# 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 ใส#ปุยเคมีครึ่งหนึ่งของวิธีการที่ 1 (วิธีเกษตรกร) ในแปลงนาข&าว
หลังจากป~กดําแล&ว 30 วัน
ครั้งที่ 2 ใส#ปุยเคมีที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งของวิธีการที่ 1 (วิธีเกษตรกร) เมื่อ
ข&าวเริ่มตั้งท&องอายุได& 90 วัน (นับตั้งแต#วันที่เริ่มตกกล&า)
10.2.4 ข#าว ในวิธีการที่ 2-5 ไม#มีการใส#ปุยเคมี แต#มีการไถกลบพืชปุยสด
10.3 การปxองกันกําจัดศัตรูพืช มีการป0องกันกําจัดโรคและแมลง ในแปลงกล&าและ
แปลงข&าวนาดํา เนื่องจากมีโรคขอบใบไหม&ระบาด ได&ใช&สารเคมีป0องกันและกําจัด คือ เบนเลท
(bennomyl)
11. การเก็บเกี่ยวข#าว ในเดือน พฤศจิกายน ของทุกป{ที่ได&ดําเนินการ
12. การเก็บข#อมูล
1. ข#อมูลด#านดิน
1.1 สมบัติทางเคมีของดิน เก็บตัวอย#างดินก#อนการทดลอง ที่ระดับความลึก 0–15
เซนติเมตร โดยการสุ#มในแต#ละแปลงย#อย 5 จุด จํานวน 15 แปลง แล&วนํามาคลุกเคล&ารวมกัน
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(composite sample) เลือกมา 1 กิโลกรัม เพื่อวิเคราะห6หาปฏิกิริยาของดิน (pH) อินทรียวัตถุในดิน
(OM) ปริมาณฟอสฟอรัสที่สกัดได& (P) และหาปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได& (K) และหลัง
ดําเนิ นงานป{สุ ดท&า ย ป{ 2553 เก็บ ตัวอย#างดินโดยแยกตามวิธี การทดลอง ที่ระดับความลึก 0–15
เซนติเมตร เพื่อวิเคราะห6หาปฏิกิริยาของดิน (pH) อินทรียวัตถุในดิน (OM) ปริมาณฟอสฟอรัสที่สกัด
ได& (P) และหาปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได& (K)
2.2 สมบัติทางกายภาพของดิน เก็บตัวอย#างดินก#อนและหลังดําเนินงาน โดยแยก
ตามวิธีการทดลอง เพื่อวิเคราะห6หาความหนาแน#นรวมของดิน (Bulk density)
2. ข#อมูลด#านพืช
2.1 พืชปุ?ยสด เก็บข&อมูลในระยะก#อนการไถกลบพื้นที่เก็บตัวอย#าง 1x2 ตารางเมตร
แปลงย#อยละ 2 จุด ประกอบด&วยน้ําหนักสดและน้ําหนักแห&ง ของใบและลําต&นเหนือดิน
2.2 ข#าว เก็บข&อมูลการเจริญเติบโตของข&าวในระยะก#อนการเก็บเกี่ยวผลผลิต
(วัดความสูงของต&นข&าวจากโคนต&นถึงปลายรวง นับจํานวนต&นต#อกอ และชั่งน้ําหนักฟางข&าวหลังจาก
นวดข&าวด&วยการฟาดด&วยมือ) เก็บข&อมูลผลผลิต ในพื้นที่เก็บตัวอย#าง 3x5 ตารางเมตร แปลงย#อยละ2
จุด (ชั่งน้ําหนักเมล็ดข&าวที่ความชื้น 14 เปอร6เซ็นต6) และองค6ประกอบผลผลิต (น้ําหนักเมล็ดข&าว 100
เมล็ด และเปอร6เซ็นต6เมล็ดดี)
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13. ระดับสถานะสมบัติทางเคมีของดิน
ตาราง 1 แสดงระดับสถานะสมบัติทางเคมีของดิน
ระดับของสมบัติทางเคมีของดิน
อินทรียวัตถุ
ต่ํามาก (very low)
ต่ํา (low)
ค#อนข&างต่ํา (moderately low)
ปานกลาง (medium)
ค#อนข&างสูง (moderately high)
สูง (high)
สูงมาก (very hight)
ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปJนประโยชน
ต่ํามาก (very low)
ต่ํา (low)
ค#อนข&างต่ํา (moderately low)
ปานกลาง (medium)
ค#อนข&างสูง (moderately high)
สูง (high)
สูงมาก (very hight
ปริมาณโพแทสเซียมที่เปJนประโยชน
ต่ํามาก (very low)
ต่ํา (low)
ปานกลาง (medium)
สูง (high)
สูงมาก (very hight)
สภาพกรดหรือสภาพด%างของดิน
กรดรุนแรงมากที่สุด (Ultra acid)
กรดรุนแรงมาก (extremely acid)
กรดจัดมาก (very strongly acid)
กรดจัด (strongly acid)
กรดปานกลาง (moderately acid)
กรดเล็กน&อย (slightly acid)
กลาง (neutral)
ด#างเล็กน&อย (slightly alkaline)
ด#างปานกลาง (moderately alkaline)
ด#างจัด (strongly alkaline)
ด#างจัดมาก (very strongly alkaline)

เปอรเซ็นตของอินทรียวัตถุ
< 0.5
0.5 – 1.0
1.0 – 1.5
1.5 – 2.5
2.5 – 3.5
3.5 – 4.5
> 4.5
(mg/kg)
<3
3–6
6 – 10
10 – 15
15 – 25
25 – 45
> 45
mg/kg
< 30
30 – 60
60 – 90
90 – 20
> 120
pH
< 3.5
3.5 – 4.5
4.6 – 5.0
5.1 – 5.5
5.6 – 6.0
6.1 – 6.5
6.6 – 7.3
7.4 – 7.8
7.9 – 8.4
8.5 – 9.0
> 9.0

- 22 -

ตาราง 1 แสดงระดับสถานะสมบัติทางเคมีของดิน (ต%อ)
ระดับของสมบัติทางเคมีของดิน
ปริมาณแอมโมเนียมและไนเตรท
ต่ํามาก (very low)
ค#อนข&างต่ํา (moderately low)
ปานกลาง (medium)
ค#อนข&างสูง (moderately high)
สูงมาก (very hight)

mg/kg
< 10
10 – 20
20 – 30
30 – 50
> 50

หมายเหตุ : ปฐพีวิทยาเบื้องต#น/คณาจารย6ภาควิชาปฐพีวิทยา ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร6. พิมพ6ครั้งที่ 10. สํานักพิมพ6มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร6,
กรุงเทพฯ. หน&า 188–189 และหน&า 241–255.
: รายงานการสํารวจดิน.มโนทัศน หลักการและการคิด /อวบ เขียวรื่นรมย6. 2542.
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร6. สํานักพิมพ6
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร6, กรุงเทพฯ.หน&า 640–664.
14. การวิเคราะหข#อมูล
การวิเคราะห6หาความแปรปรวน (Analysis of variance) และเปรียบเทียบสิ่งทดลองโดยใช&
วิธี LSD (Least Significant Difference) ที่ค#าความเชื่อมั่น P≤0.05 ทําการวิเคราะห6โดยใช&โปรแกรม
วิเคราะห6ทางสถิติ SX 8
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ผลการทดลองและวิจารณ
1. การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดิน
สมบัติทางเคมีของดินก%อนการทดลองป2 2551 และหลังการทดลองป2 2553
ผลการวิเคราะห6ดินก#อนการทดลองและหลังการทดลอง แสดงในตาราง 2
ความเปJนกรดเปJนด%างของดิน
วิธีการที่ 1 วิธีเกษตรกร (ปุยเคมี 16-20-0 อัตรา 60 กิโลกรัมต#อไร#) ดินก#อนการทดลอง
ป{ พ.ศ. 2551 ดินมีระดับเปoนกรดจัดมาก (very strong acid) มีค#า pH 4.71 หลังการทดลอง ป{ พ.ศ.
2553 มีค#า pH เพิ่มขึ้นเปoน 4.81 ยังอยู#ในระดับเปoนกรดจัดมาก (very strong acid)
วิธีการที่ 2 ใช&ถั่วมะแฮะเปoนปุยพืชสด ดินก#อนการทดลองป{ พ.ศ. 2551 ดินก#อนการทดลอง
ป{ พ.ศ. 2551 ดินมีระดับสถานะเปoนกรดจัดมาก (very strong acid) มีค#า pH 4.71 หลังการทดลอง
ป{ พ.ศ. 2553 มีค#า pH ลดลงเปoน 4.56 ระดับสถานะเปoนกรดรุนแรงมาก (extremely acid)
วิธีการที่ 3 ใช&ปอเทืองเปoนปุยพืชสด ดินก#อนการทดลองป{ พ.ศ.2551 ดินมีระดับเปoนกรดจัดมาก
(very strong acid) มีค#า pH 4.71 หลั ง การทดลองป{ พ.ศ.2553 มี ค# า pH เพิ่ ม ขึ้ น เปo น 4.51
ระดับเปoนกรดรุนแรงมาก (extremely acid)
วิธีการที่ 4 ใช&ถั่วเขียวเปoนปุยพืชสด ก#อนการทดลองป{ พ.ศ.2551 ดินมีระดับเปoนกรดจัดมาก
(very strong acid) มีค#า pH 4.50 หลังการทดลองป{ พ.ศ.2553 มีค#า pH pH เพิ่มขึ้นเปoน 4.50
ระดับเปoนกรดรุนแรงมาก (extremely acid)
วิธีการที่ 5 ใช&ถั่วพุ#มดําเปoนปุยพืชสด ดินก#อนการทดลองป{ พ.ศ.2551 ดินมีระดับเปoนกรดจัด
มาก (very strong acid) มีค#า pH 4.71 หลังการทดลองป{ พ.ศ.2553 มีค#า pH เพิ่มขึ้นเปoน 4.57
ระดับเปoนกรดรุนแรงมาก (extremely acid)
ในการทดลองครั้งนี้ การใช&พืชตระกูลถั่วทั้ง 4 ชนิด เปoนปุยพืชสด ค#าความเปoนกรดเปoนด#าง
(pH) ของดินมีค#าลดลง จากดินที่มีสภาพเปoนกรดจัดมาก (very strong acid) เปoนกรดรุนแรงมาก
(extremely acid) ทําให&ดินเปoนกรดมากขึ้น จากการไถกลบตอซังข&าว และไถกลบพืชปุยสด การ
สลายตัวของปุยพืชสด ทําให&เกิดกรดอินทรีย6และคาร6บอนไดออกไซด6 ซึ่งจะช#วยเพิ่มไฮโดรเจนไอออน
(โปรตอน) เปoนเหตุให& pH ของดินลดต่ํากว#าเดิม (ยงยุทธ และคณะ, 2551) ส#วนการใช&ปุยเคมีค#า pH
มี ค# า เพิ่ ม ชึ้ น การใส# ปุ ยไนโตรเจนในรู ป ของแอมโมเนี ย ม (NH4+) เช# น ปุ ยแอมโมเนี ย มซั ล เฟต
[(NH4 )2SO4], แอมโมเนียมไนเตรท (NH4 NO3) , แอนไฮดรัสแอมโมเนีย (NH3 )และยูเรีย (CO(NH2)2)
ในกรณีแอมโมเนีย และ ยูเรีย (CO (NH2)2) เมื่อใส#ลงไปในดินไนโตรเจนจะเปลี่ยนรูปเปoนแอมโมเนียม
(NH4+) ในกรณีดินมีการถ#ายเทอากาศดี มีกšาซออกซิเจนพอเพียง แอมโมเนียม NH4+ จะถูกออกซิไดส6
ไปเปoน NO2- และ NO3- โดยกิจกรรมของแบคทีเรียบางชนิดซึ่งได&ทําปฏิกิริยา พร&อมทั้งปล#อยปล#อย
H+ ออกมาในสารละลายดิน ดังขบวนการ nitrification เกิดขึ้นโดยแบคทีเรีย Nitrosomonas spp.
และ Nitrobacter spp. จากกระบวนการ nitrification การออกซิไดส6แอมโมเนียม (NH4+) 1 โมล
ให&เปoนไนเตรท ทําให&เกิด H+ จํานวน 2 โมล มีผลทําให&ดินเปoนกรดมากขึ้น หรือการใส#ปุยฟอสฟอรัส
เช#น ปุยซุเปอร6ฟอสเฟต ที่มีโมโนแคลเซียลฟอสเฟต Ca(N2PO4)2 สามารถทําให&ดินเปoนกรดเพิ่มมาก
ขึ้น (ไพบูลย6, 2546)
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อินทรียวัตถุในดิน
วิธีการที่ 1 วิธีเกษตรกร (ปุยเคมี 16-20-0 อัตรา 60 กิโลกรัมต#อไร#) ดินก#อนการทดลอง
ป{ พ.ศ. 2551 ปริมาณอินทรียวัตถุในดินอยู#ในระดับปานกลาง (medium) 1.78 เปอร6เซ็นต6 หลังการ
ทดลองป{ พ.ศ. 2552 ปริมาณอินทรียวัตถุในดินมีค#าเพิ่มสูงขึ้น อยู#ในระดับปานกลาง (medium)
2.37 เปอร6เซ็นต6
วิธีการที่ 2 ใช&ถั่วมะแฮะเปoนปุยพืชสด ดินก#อนการทดลองป{ พ.ศ. 2551 ปริมาณอินทรียวัตถุ
ในดินอยู#ในระดับปานกลาง (medium) 1.78 เปอร6เซ็นต6 หลังการทดลองป{ พ.ศ. 2553 ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดินมีค#าเพิ่มสูงขึ้น อยู#ในระดับปานกลาง (medium) 2.31 เปอร6เซ็นต6
วิธีการที่ 3 ใช&ปอเทืองเปoนปุยพืชสด ดินก#อนการทดลองป{ พ.ศ. 2551 ปริมาณอินทรียวัตถุ
ในดินอยู#ในระดับปานกลาง (medium) 1.78 เปอร6เซ็นต6 หลังการทดลองป{ พ.ศ. 2553 ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดินมีค#าเพิ่มสูงขึ้น อยู#ในระดับปานกลาง (medium) 2.40 เปอร6เซ็นต6
วิธีการที่ 4 ใช&ถั่วเขียวเปoนปุยพืชสด ดินก#อนการทดลองป{ พ.ศ. 2551 ปริมาณอินทรียวัตถุ
ในดินอยู#ในระดับปานกลาง (medium) 1.78 เปอร6เซ็นต6 หลังการทดลองป{ พ.ศ. 2553 ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดินมีค#าเพิ่มสูงขึ้น อยู#ในระดับปานกลาง (medium) 2.44 เปอร6เซ็นต6
วิธีการที่ 5 ใช&ถั่วพุ#มดําเปoนปุยพืชสด ดินก#อนการทดลองป{ พ.ศ. 2551 ปริมาณอินทรียวัตถุ
ในดินอยู#ในระดับปานกลาง (medium) 1.78 เปอร6เซ็นต6 หลังการทดลองป{ พ.ศ. 2553 ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดินมีค#าเพิ่มสูงขึ้น อยู#ในระดับปานกลาง (medium) 2.35 เปอร6เซ็นต6
ในการทดลองครั้งนี้ ปริมาณอินทรียวัตถุมีแนวโน&มเพิ่มสูงขึ้นในทุกวิธีการ อินทรียวัตถุของดิน
หลังการไถกลบปุยพืชสดทั้ง 4 ชนิด เมื่อวิเคราะห6หาเปอร6เซ็นต6อินทรียวัตถุแล&ว พบว#าปริมาณ
อินทรียวัตถุโดยเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้น 0.60 เปอร6เซ็นต6 แสดงว#าการใช&ปุยพืชสดทั้ง 4 ชนิด สามารถเพิ่ม
ปริมาณอินทรียวัตถุได&เหมือนกัน อาจเปoนผลจากกิจกรรมของจุลินทรีย6ดินที่ย#อยสลายอินทรียวัตถุ
และปลดปล#อยอินทรีย6คาร6บอนแก#ดิน ซึ่งจะทําให&อินทรียวัตถุของดินสูงไปด&วย (Baldock and
Skjemstad, 1999) การเพิ่มอินทรียวัตถุและเพิ่มธาตุไนโตรเจนให&แก#ดิน ธาตุไนโตรเจนที่เพิ่มเติมให&นี้
อยู# ใ นรู ป สารอิ น ทรี ย6 ประกอบด& ว ยทั้ ง ไนโตรเจนที่ ป ลดปล# อ ยได& ร วดเร็ ว และปลดปล# อ ยได& ช& า
(Bouldin, 1988) ในวิธีการที่ 1 วิธีเกษตรกร (ปุยเคมี 16-20-0 อัตรา 60 กิโลกรัมต#อไร#) มีการ
ไถกลบตอซั งข&าวเพื่อเตรียมดินปลู กข&าว เมื่อมีการไถพรวนทําให&มีซากอิน ทรียวั ตถุเหลืออยู# ในดิ น
ปริมาณอินทรียวัตถุในดินจึงเพิ่มสูงขึ้น 0.59 เปอร6เซ็นต6
ฟอสฟอรัส
วิธีการที่ 1 วิธีเกษตรกร (ปุยเคมี 16-20-0 อัตรา 60 กิโลกรัมต#อไร#) ดินก#อนการทดลอง
ป{ พ.ศ. 2551 ปริมาณฟอสฟอรัสอยู#ในระดับต่ํามาก (very low) 2.60 mg/kg หลังการทดลอง
ป{ พ.ศ. 2553 ปริมาณฟอสฟอรัสมีค#าเพิ่มขึ้นเปoน 5.35 mg/kg อยู#ในระดับต่ํา (low)
วิธีการที่ 2 ใช&ถั่วมะแฮะเปoนปุยพืชสด ดินก#อนการทดลองป{ พ.ศ. 2551 ปริมาณฟอสฟอรัสอยู#
ในระดับต่ํามาก (very low) 2.60 mg/kg หลังการทดลองป{ พ.ศ.2553 ปริมาณฟอสฟอรัสมีค#า
เพิ่มขึ้นเปoน 3.67 mg/kg อยู#ในระดับต่ํา (low)
วิธีการที่ 3 ใช&ปอเทืองเปoนปุยพืชสด ดินก#อนการทดลองป{ พ.ศ. 2551 ปริมาณฟอสฟอรัส
อยู#ในระดับต่ํามาก (very low) 2.60 mg/kg หลังการทดลองป{ พ.ศ. 2553 ปริมาณฟอสฟอรัสมีค#า
เพิ่มขึ้นเปoน 4.28 mg/kg อยู#ในระดับต่ํา (low)
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วิธีการที่ 4 ใช&ถั่วเขียวเปoนปุยพืชสด ดินก#อนการทดลองป{ พ.ศ. 2551 ปริมาณฟอสฟอรัสอยู#ใน
ระดับต่ํามาก (very low) 2.60 mg/kg หลังการทดลองป{ พ.ศ. 2553 ปริมาณฟอสฟอรัสมีค#าเพิ่มขึ้น
เปoน 5.88 mg/kg อยู#ในระดับต่ํา (low)
วิธีการที่ 5 ใช&ถั่วพุ#มดําเปoนปุยพืชสด ดินก#อนการทดลองป{ พ.ศ. 2551 ปริมาณฟอสฟอรัสอยู#
ในระดับต่ํามาก (very low) 2.60 mg/kg หลังการทดลองป{ พ.ศ. 2553 ปริมาณฟอสฟอรัสมีค#า
เพิ่มขึ้นเปoน 3.38 mg/kg อยู#ในระดับต่ํา (low)
จากการทดลองในครั้งนี้ พบว#าปริมาณฟอสฟอรัสมีแนวโน&มเพิ่มสูงขึ้นในทุกวิธีการ ฟอสฟอรัส
ของดินหลังการไถกลบปุยพืชสดทั้ง 4 ชนิด เมื่อวิเคราะห6หาฟอสฟอรัสแล&ว พบว#าปริมาณฟอสฟอรัส
โดยเฉลี่ยเพิ่มสู งขึ้น 1.70 เปอร6เ ซ็นต6 แสดงว#า การใช&ปุยพืชสดทั้ง 4 ชนิด สามารถเพิ่มปริมาณ
ฟอสฟอรัสได&เหมือนกัน โดยเฉพาะโดยเฉพาะถั่วเขียว และปอเทือง ปริมาณฟอสฟอรัสมีแนวโน&มเพิ่ม
สูงขึ้นมากกว#าถั่วมะแฮะและถั่วพุ#มดํา ปุยพืชสดที่ถูกไถกลบลงไปในดินอินทรีย6ที่มีฟอสฟอรัสเปo น
องค6ประกอบ ก็ผ#านกระบวนการ mineralization แล&วปลดปล#อยรูปที่เปoนประโยชน6ต#อพืช ทําให&ดิน
มีปริมาณฟอสฟอรัสเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากพืช ตระกูล ถั่วทั้ง 4 ชนิด ดูดซึมฟอสฟอรัสไปใช&ในการ
เจริญเติบโต เมื่อไถกลบลงไปในดินเปoนการนําฟอสฟอรัสกลับคืนสู#ดินเปoนการหมุนเวียนฟอสฟอรัส
จากดินชั้นล#างขึ้นมาสู#ดินชั้นบน ดังนั้นการวิเคราะห6ดินชั้นบนจึงพบปริมาณฟอสฟอรัสเพิ่มมากขึ้น
ในส#วนของวิธีเกษตรกร ใส#ปุยเคมี 16-20-0 อัตรา 60 กิโลกรัมต#อไร# (12 กก.P2O5 ต#อไร#) ปริมาณ
ฟอสฟอรัสในดินหลังการทดลองมีแนวโน&มเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากฟอสฟอรัสเปoนธาตุอาหารที่ไม#เคลื่อนที่
เมื่อข&าวดูดซึมไปใช&ไม#หมด จึงทําให&ฟอสฟอรัสจากปุยเคมีเหลืออยู#ในดิน
โพแทสเซียม
วิธีการที่ 1 วิธีเกษตรกร (ปุยเคมี 16-20-0 อัตรา 60 กิโลกรัมต#อไร#) ดินก#อนการทดลอง
ป{ พ.ศ. 2551 ปริมาณโพแทสเซียมอยู#ในระดับต่ํา (low) 52.40 mg/kg หลังการทดลองป{ พ.ศ. 2553
ปริมาณโพแทสเซียมมีค#าลดลงเปoน 43.73 mg/kg
วิธีการที่ 2 ใช&ถั่วมะแฮะเปoนปุยพืชสด ดินก#อนการทดลองป{ พ.ศ. 2551 ปริมาณโพแทสเซียม
อยู#ในระดับต่ํา (low) 52.40 mg/kg หลังการทดลองป{ พ.ศ. 2553 ปริมาณโพแทสเซียมมีค#าลดลง
เปoน 49.10 mg/kg
วิธีการที่ 3 ใช&ปอเทืองเปoนปุยพืชสด ดินก#อนการทดลองป{ พ.ศ. 2551 ปริมาณโพแทสเซียม
อยู#ในระดับต่ํา (low) 52.40 mg/kg หลังการทดลองป{ พ.ศ. 2553 ปริมาณโพแทสเซียมมีค#าเพิ่มขึ้น
เปoน 61.30 mg/kg อยู#ในอยู#ในระดับปานกลาง (medium)
วิธีการที่ 4 ใช&ถั่วเขียวเปoนปุยพืชสด ดินก#อนการทดลองป{ พ.ศ. 2551 ปริมาณโพแทสเซียม
อยู#ในระดับต่ํา (low) 52.40 mg/kg หลังการทดลองป{ พ.ศ. 2553 ปริมาณโพแทสเซียมมีค#าลดลง
เปoน 43.70 mg/kg อยู#ในระดับต่ํา (low)
วิธีการที่ 5 ใช&ถั่วพุ#มดําเปoนปุยพืชสด ดินก#อนการทดลองป{ พ.ศ. 2551 ปริมาณโพแทสเซียม
อยู#ในระดับต่ํา (low) 52.40 mg/kg หลังการทดลองป{ พ.ศ. 2553 ปริมาณโพแทสเซียมมีค#าเพิ่ม
สูงขึ้น เปoน 55.03 mg/kg ยังอยู#ในระดับต่ํา (low)
จากการทดลองในครั้งนี้ พบว#าการใช&ปอเทือง และถั่วพุ#มดําเปoนปุยพืชสด ทําให&ปริมาณ
โพแทสเซียมมีค#าเพิ่มสูง 8.90 และ 2.63 mg/kg ตามลําดับ เนื่องมาจากปอเทือง และถั่วพุ#มดํา
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ให&ปริมาณน้ําหนักสดเฉลี่ยสูงสุด 4,246 และ 4,072 กิโลกรัมต#อไร# ต#อน้ําหนักแห&ง 1,688 และ 941
กิโลกรัมต#อไร# (ตาราง 4) ให&ปริมาณโพแทสเซียมเฉลี่ย 24.98 และ 20.32 กิโลกรัมต#อไร#ตามลําดับ
(ตาราง 6) ซึ่งมากกว#ามะแฮะและถั่วเขียว การใส#ปุยพืชสดทําให&ความเปoนประโยชน6ของโพแทสเซียม
ในดินสูงขึ้น เนื่องจากคาร6บอนไดออกไซด6และกรดอินทรีย6 จากกระบวนการสลายตัวของซากพืช ช#วย
ละลายแร# ที่ มี โ พแทสเซี ย มเปo น องค6 ป ระกอบ จึ ง เพิ่ ม โพแทสเซี ย มไอออนในสารละลายดิ น และ
โพแทสเซียมที่เปoนองค6ประกอบของซากพืช ก็ถูกปลดปล#อยออกมาในกระบวนการสลายตัวด&วย เมื่อ
ข&าวนําไปใช&ในการเจริญเติบโตแล&ว จึงทําให&มีโพแทสเซียมเหลืออยู#ในดิน ส#วนการใช&ปุยพืชสดอีก
2 ชนิดคือถั่วเขียวและมะแฮะ ปริมาณโพแทสเซียมมีค#าลดลง แต#ยังอยู#ในระดับเดิมคือระดับต่ํา (low)
เนื่องจากถั่วเขียว และมะแฮะ ให&ปริมาณน้ําหนักสดเฉลี่ยที่ไม#สูงมากนักคือ 2,992 และ 2,597
กิโลกรัมต#อไร# ต#อน้ําหนักแห&ง 1,130 และ 894 กิโลกรัมต#อไร# (ตาราง 4) และให&ปริมาณโพแทสเซียม
เฉลี่ย 16.04 และ 15.82 กิโลกรัม ต#อไร#ตามลําดับ (ตาราง 4) ซึ่งต่ํากว#าปอเทืองและถั่วพุ#มดํา แต#ก็
เพียงพอที่จะใช&ในการเจริญเติบโตและการเพิ่มผลผลิตของข&าว ประกอบกับการใส#ปุยพืชสดทําให&ข&าว
สามารถใช&ประโยชน6จากโพแทสเซียมในดินได&มากขึ้น ทําให&โพแทสเซียมในดินลดลง ในส#วนของวิธี
เกษตรกรที่ใช&ปุยเคมีเกรด 16-20-0 อัตรา 60 กิโลกรัมต#อไร# คิดเปoนโพแทสเซียม 12 กิโลกรัม K2 O
ดินหลังการทดลองโพแทสเซียมมีค#าลดลง เนื่องจากข&าวดูดไปใช&ในการเจริญเติบโต แต#ยังพอมีเหลือ
ตกค&างอยู#ในดิน
โดยสรุปแล&วการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินหลังการไถกลบปุยพืชสดทั้ง 4 ชนิด และการใช&
ปุยเคมี เกรด 16-20-0 อัตรา 60 กิโลกรัมต#อไร# มีการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีหลายประการได&แก#
ค#า pH ของดินมีค#าเฉลี่ยลดลง เนื่องจากอินทรียวัตถุย#อยสลายแล&วเกิดกรดอินทรีย6 ทําให&ค#า pH
ลดลง ปริมาณอินทรียวัตถุโดยเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้น 0.60 เปอร6เซ็นต6 แสดงว#าการใช&ปุยพืชสดทั้ง 4 ชนิด
และการใช&ปุยเคมี เกรด 16-20-0 อัตรา 60 กิโลกรัมต#อไร# สามารถเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดินได&
เหมือนกัน อาจเปoนผลจากกิจกรรมของจุลินทรีย6ดินที่ย#อยสลายอินทรียวัตถุ และปลดปล#อยอินทรีย6
คาร6บอนแก#ดิน ซึ่งจะทําให&อินทรียวัตถุของดินสูงไปด&วย (Baldock and Skjemstad, 1999) การเพิ่ม
อิ น ทรี ย วั ต ถุ และเพิ่ ม ธาตุ ไนโตรเจนให& แ ก# ดิ น ธาตุ ไนโตรเจนที่ เ พิ่ มเติ มให& นี้ อยู# ใ นรู ป สารอิ น ทรี ย6
ประกอบด&วยไนโตรเจนที่ปลดปล#อยได&รวดเร็วและปลดปล#อยได&ช&า (Bouldin, 1988) นอกจากนี้
ปุยพืชสดทั้ง 4 ชนิดสามารถปลดปล#อยไนโตรเจนให&แก#ดินได&อย#างมีประสิทธิภาพ โดยเฉลี่ยแล&ว
ปอเทือง ให&ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมได&ดีที่สุด 34.43, 2.53 และ 24.98 กิโลกรัมต#อไร#
ตามลําดับ รองลงมาคือ ถั่วพุ#มดํา ให&ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม เท#ากับ 22.20, 2.07
และ 20.32 กิโลกรัมต#อไร# (ตาราง 6)
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ตาราง 2 การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดินก%อนป2 2551 และหลังการทดลองป2 2553
pH

วิธีการ
1
2
3
4
5

OM (%)
ก%อน
หลัง
ก%อน
หลัง
การ
การ
การ
การ
ทดลอง ทดลอง ทดลอง ทดลอง
4.71
4.71
4.71
4.71
4.71

4.81
4.56
4.51
4.50
4.57

1.78
1.78
1.78
1.78
1.78

2.73
2.31
2.40
2.44
2.35

Avai. P (mg/kg)
ก%อน
หลัง
การ
การ
ทดลอง ทดลอง
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60

5.35
3.67
4.28
5.88
3.38

Avai. k (mg/kg)
ก%อน
หลัง
การ
การ
ทดลอง ทดลอง
52.40
52.40
52.40
52.40
52.40

43.73
49.10
61.30
43.70
55.03

2. การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพของดิน
จากผลตรวจวัดความหนาแน#นรวมของดินเพื่อใช&อธิบายสมบัติทางกายภาพของดิน ก#อนการ
ทดลอง ป{ พ.ศ. 2551 และดินหลังการทดลอง ป{ พ.ศ. 2553 แสดงในตาราง 3
ดินก#อนการทดลอง ป{ พ.ศ. 2551 ความหนาแน#นรวมของดินไม#มีความแตกต#างกันทางสถิติ
ที่ P≤0.05 หลังการทดลอง พบว#าความหนาแน#นรวมของดินมีแนวโน&มลดลงในทุกวิธีการ โดยวิธีการ
ที่ 3 ใช&ปอเทืองเปoนปุยพืชสด หลังการทดลองความหนาแน#นรวมของดินมีแนวโน&มลดลงสูงสุด 0.255
g/cm3 รองลงมาคือวิธีการที่ 5 ใช&ถั่วพุ#มดําเปoนปุยพืชสด และวิธีการที่ 1 วิธีเกษตรกร (ปุยเคมีเกรด
16-20-0 อัตรา 60 กิโลกรัมต#อไร#) หลังการทดลองความหนาแน#นรวมของดินมีแนวโน&มลดลง 0.248
และ 0.210 g/cm3 ตามลําดับ ส#วนวิธีการที่ 2 ใช&ถั่วมะแฮะเปoนปุยพืชสด ความหนาแน#นรวมของดิน
มีแนวโน&มลดลงต่ําสุด 0.083 g/cm3
จากผลตรวจวัดความหนาแน#นรวมของดิน เพื่อใช&อธิบายสมบัติทางกายภาพของดิน พบว#า
ดินมีสมบัติทางกายภาพดีขึ้น กล#าวคือก#อนการทดลอง ดินมีความหนาแน#นรวมเฉลี่ย 1.394 g/cm3
ดินหลังการทดลองเฉลี่ย 3 ป{ ดินมีความหนาแน#นรวมลดลงทุกวิธีการ อาจเปoนผลเนื่องมาจากได&มีการ
ไถกลบตอซังข&าวลงไปในดินทุกครั้งหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต และมีการไถกลบปุยพืชสดคือ ถั่วมะแฮะ
ปอเทือง ถั่วเขียว และถั่วพุ#มดํา เปoนการเพิ่มอินทรียวัตถุ และปรับปรุงโครงสร&างของดิน ทําให&ดิน
โปร#งขึ้น สอดคล&องกับรายงานของ Tiark et al., 1974 การเพิ่มอินทรียวัตถุมีผลทําให&มีการสร&างเม็ด
ดินที่เสถียรภาพเพิ่มขึ้น ความหนาแน#นรวมของดินลดลง ระบายน้ําได&ดีขึ้น เก็บความชื้นที่ประโยชน6
ต#อพืชได&มากขึ้น ลดแรงต&านทานและการยืดขยายของรากพืช และ Chantigny et al., 1999
กล#าวว#า อินทรียวัตถุยังช#วยเพิ่มช#องว#างและลดความหนาแน#นรวมของดิน
ความหนาแน#นรวมของดินในทุกวิธีการมีค#าลดลง แสดงว#าการใช&ปุยพืชสดทั้ง 4 ชนิด ทําให&
ดินโปร#งขึ้น มีความร#วนซุยมากขึ้น เนื่องจากการไถกลบพืชปุยสดลงไปในดิน ทําให&ดินมีอินทรียวัตถุ
เพิ่มสู งขึ้น การเพิ่มอิ นทรี ย6สารลงไปในดิ น ทําให&ดิ นมีความสามารถในการอุ& มน้ําสู ง และมีแรงยึ ด
เหนี่ ย วระหว# า งอนุ ภ าคที่ พอเหมาะ จึ งปรากฏว# า เมื่ อใส# ล งไปในดิ น จะทํ า ให& ดิ น อุ& มน้ํ า ดี ขึ้ น และมี
ปริมาณความชื้นที่เปoนประโยชน6สูงขึ้น ทําให&อนุภาคหยาบๆ เกาะตัวกันดีขึ้น ในส#วนดินเหนียวจะร#วน
ขึ้น โปร#งขึ้น มีการระบายน้ําและอากาศดี ขึ้น ความหนาแน#น ลดลง ไม#แข็งจัดเมื่อแห& ง และไม#จั บ
เครื่องมือไถพรวนเมื่อมีความชื้นสูง (คณาจารย6ภาควิชาปฐพี, 2548) ในส#วนของการใช&ปุยเคมี ความ
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หนาแน#นรวมของดินลดลง ส#วนหนึ่งอาจมีผลมาจากซากตอซังข&าวและรากของข&าวที่เหลืออยู#ในดิน
เมื่อมีการไถพรวนดินจึงทําให&ดินความหนาแน#นรวมของดินลดลง แสดงว#าปุยพืชสดทําให&เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพของดินในทางที่ดีขึ้น ทําให&ดินร#วนซุยและโปร#งขึ้น
ตาราง 3 ความหนาแน%นรวมของดิน (Bulk density)
วิธีการ

ความหนาแน%นรวม
ของดินก%อนการ
ทดลอง (g/cm3)

วิธีการที่ 1 วิธีเกษตรกร
(ปุยเคมี 16-20-0 อัตรา 60 กิโลกรัมต#อไร#)
วิธีการที่ 2 ใช&ถั่วมะแฮะเปoนปุยพืชสด
วิธีการที่ 3 ใช&ปอเทืองเปoนปุยพืชสด
วิธีการที่ 4 ใช&ถั่วเขียวเปoนปุยพืชสด
วิธีการที่ 5 ใช&ถั่วพุ#มดําเปoนปุยพืชสด
F-test
C.V. ( % )
LSD.05
(Treatment)

ความหนาแน%นรวม
ของดินหลังการ
ทดลอง (g/cm3)

1.423 a

1.213 a

1.403 a
1.460 a
1.400 a
1.386 a
ns
3.62

1.321 a
1.205 a
1.214 a
1.138 a
ns
13.04

0.0963

0.3103

3. ปvจจัยสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีและกายภาพของดิน
3.1 มวลชีวภาพ และธาตุอาหารจากปุ?ยพืชสด
3.1.1 การเจริ ญเติ บโตทางมวลชี ว ภาพ แสดงการเจริ ญ เติ บ โตทางมวลชี ว ภาพคื อ
น้ําหนักสด และน้ําหนักแห&งของพืชปุยสดทั้ง 4 ชนิด (ถั่วมะแฮะ ปอเทือง ถั่วเขียว และถั่วพุ#มดํา)
ป{ พ.ศ. 2551-2553 และเฉลี่ย 3 ป{ แสดงในตาราง 4
น้ําหนักสดในป{แรกที่ดําเนินการ (ป{ พ.ศ. 2551) น้ําหนักสดเฉลี่ยไม#แตกต#างกันทางสถิติ
พบว#าวิธีการที่ 2 ไถกลบถั่วมะแฮะให&น้ําหนักสดเฉลี่ย 4,500 กิโลกรัมต#อไร# และวิธีการที่ 5 ไถกลบ
ถั่วพุ#มดํา ให&น้ําหนักสดเฉลี่ย 3,576 กิโลกรัมต#อไร# วิธีการที่ 4 การไถกลบถั่วเขียวและวิธีการที่ 3
ไถกลบปอเทือง ให&น้ําหนักสดเฉลี่ย 2,653 และ 2,540 กิโลกรัมต#อไร#ตามลําดับ ในส#วนของน้ําหนัก
แห&งมีความแตกต#างกันทางสถิติ พบว#าวิธีการที่ 2 ไถกลบถั่วมะแฮะ ให&น้ําหนักแห&งเฉลี่ยสูงสุด 1,548
กิโลกรัมต#อไร# รองลงมาคือวิธีการที่ 3 ไถกลบปอเทือง วิธีการที่ 4 การไถกลบถั่วเขียว และวิธีการ
ที่ 5 ไถกลบถั่ ว พุ# ม ดํ า ให& น้ํ า หนั ก แห& ง เฉลี่ ย 650 , 612 และ 558 กิ โ ลกรั ม ต# อ ไร# ต ามลํ า ดั บ
การเจริญเติบโตทางมวลชีวภาพของพืชปุยสดทั้ง 4 ชนิด ในป{แรก น้ําหนักสดอยู#ในช#วง 2,540-4,500
กิโลกรัมต#อไร# น้ําหนักแห&งอยู#ในช#วง 612-1,548 กิโลกรัมต#อไร# เปoนช#วงที่พืชปุยสดมีการเจริญเติบโต
ที่ดี ส#งผลให&มีน้ําหนักสด และน้ําหนักแห&งสูง
น้ําหนักสดในป{ที่สองที่ดําเนินการ (ป{ พ.ศ. 2552) น้ําหนักสดเฉลี่ยมีความแตกต#างกันทาง
สถิติ พบว#าวิธีการที่ 3 การไถกลบปอเทืองให&น้ําหนักสดเฉลี่ยสูงสุด 4,680 กิโลกรัมต#อไร# รองลงมา
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คือวิธีการที่ 4 การไถกลบถั่วเขียว และวิธีการที่ 5 การไถกลบถั่วพุ#มดํา ให&น้ําหนักสดเฉลี่ย 3,933
และ 2,960 กิโ ลกรั มต# อไร# ส#ว นวิ ธี การที่ 2 การไถกลบถั่ วมะแฮะ ให& น้ํ า หนั กสดเฉลี่ ย ต่ํ าสุ ด 600
กิโลกรัมต#อไร# ในส#วนของน้ําหนักแห&งเฉลี่ยมีความแตกต#างกันทางสถิติ โดยวิธีการที่ 3 การไถกลบ
ปอเทือง ให&น้ําหนักแห&ง 2,362 กิโลกรัมต#อไร# รองลงมาคือ วิธีการที่ 5 การไถกลบถั่วพุ#มดํา และ
วิธีการที่ 4 การไถกลบถั่วเขียว ให&น้ําหนักแห&ง 833 และ 814 กิโลกรัมต#อไร# ตามลําดับ ส#วนวิธีการ
ที่ 2 การไถกลบถั่วมะแฮะ ให&น้ําหนักแห&ง 260 กิโลกรัมต#อไร# การเจริญเติบโตทางมวลชีวภาพของ
พืชปุยสดทั้ง 3 ชนิด คือ ปอเทือง ถั่วเขียว และถั่วพุ#มดํา ในป{ที่สองให&น้ําหนักสดอยู#ในช#วง 2,9604,680 กิโลกรัมต#อไร# น้ําหนักแห&งอยู#ในช#วง 814-2,362 กิโลกรัมต#อไร# พืชปุยสดมีการเจริญเติบโตที่ดี
ส#วนถั่วมะแฮะ มีการเจริญเติบโตไม#ดี ส#งผลให&มีน้ําหนักสดและน้ําหนักแห&งที่ต่ํา
น้ําหนักสดในป{ที่สามที่ดําเนินการ (ป{ พ.ศ. 2553) น้ําหนักสดเฉลี่ยมีความแตกต#างกันทาง
สถิติ พบว#า วิธีการที่ 3 การไถกลบปอเทืองให&น้ําหนักสดเฉลี่ยสูงสุด 5,520 กิโลกรัมต#อไร# รองลงมา
คือ วิธีการที่ 5 การไถกลบถั่วพุ#มดํา และวิธีการที่ 4 การไถกลบถั่วเขียวให&น้ําหนักสดเฉลี่ย 4,706
และ 3,426 กิโลกรัมต#อไร# ส#วนวิธีการที่ 2 การไถกลบถั่วมะแฮะ ให&น้ําหนักสดเฉลี่ยต่ําสุด 2,696
กิโลกรัมต#อไร# ในส#วนของน้ําหนักแห&งเฉลี่ยมีความแตกต#างกันทางสถิติ โดยวิธีการที่ 3 การไถกลบ
ปอเทืองให&น้ําหนักแห&งสูงสุด 2,054 กิโลกรัมต#อไร# รองลงมาคือวิธีการที่ 2 การไถกลบถั่วมะแฮะ
ให&น้ําหนักแห&ง 1,583 กิโลกรัมต#อไร# ในส#วนวิธีการที่ 5 การไถกลบถั่วพุ#มดํา และวิธีการที่ 4 การไถ
กลบถั่วเขียว ให&น้ําหนักแห&ง 1,434 และ 1,256 กิโลกรัมต#อไร# ตามลําดับ การเจริญเติบโตทางมวล
ชีวภาพของพืชปุยสดทั้ง 4 ชนิด ในป{ที่ 3 น้ําหนักสดอยู#ในช#วง 2,696-5,520 กิโลกรัมต#อไร# น้ําหนัก
แห&งอยู#ในช#วง 1,256-2,054 กิโลกรัมต#อไร# เปoนช#วงที่พืชปุยสดมีการเจริญเติบโตที่ดี ส#งผลให&มี
น้ําหนักสดและน้ําหนักแห&งที่สูง
น้ําหนักสดเฉลี่ยสามป{ (ป{ พ.ศ.2551-2553) น้ําหนักสดเฉลี่ยมีความแตกต#างกันทางสถิติ
พบว#า วิธีการที่ 3 การไถกลบปอเทือง และวิธีการที่ 5 การไถกลบถั่วพุ#มดําให&น้ําหนักสดเฉลี่ยสูงสุด
4,246 และ 4,072 กิโลกรัมต#อไร#ตามลําดับ รองลงมาคือวิธีการที่ 4 การไถกลบถั่วเขียว และวิธีการ
ที่ 2 การไถกลบถั่วมะแฮะ ให&น้ําหนักสดเฉลี่ย 2,992 และ 2,597 กิโลกรัมต#อไร# ในส#วนของน้ําหนัก
แห&งเฉลี่ยมีความแตกต#างกันทางสถิติ โดยวิธีการที่ 3 การไถกลบปอเทือง ให&น้ําหนักแห&งเฉลี่ยสูงสุด
1,688 กิโลกรัมต#อไร# รองลงมาคือ วิธีการที่ 2 การไถกลบถั่วมะแฮะ วิธีการที่ 5 การไถกลบถั่วพุ#มดํา
และวิธีการที่ 4 การไถกลบถั่วเขียว ให&น้ําหนักแห&งเฉลี่ย 1,130 และ 941 และ 894 กิโลกรัมต#อไร#
ตามลําดับ
การเจริ ญ เติ บ โตทางมวลชี ว ภาพของพื ช ปุ ยสดทั้ ง 4 ชนิ ด ที่ ดํ า เนิ น การ เฉลี่ ย 3 ป{
ให& น้ํ า หนั กสดอยู# ในช# ว ง 2,597-4,246 กิ โ ลกรั มต# อไร# และให& น้ํ า หนั กแห& งอยู# ใ นช# ว ง 894-1,688
กิโลกรัมต#อไร# อยู#ในเกณฑ6มาตรฐานของกรมพัฒนาที่ดิน รายงานว#าถั่วมะแฮะ ให&น้ําหนักสด 2,0002,500 กิโลกรัมต#อไร# ต#อน้ําหนักแห&ง 400-700 กิโลกรัมต#อไร# ปอเทือง ให&น้ําหนักสด 2,500-3,000
กิโลกรัมต#อไร# ต#อน้ําหนักแห&ง 500-840 กิโลกรัมต#อไร# ถั่วเขียว ให&น้ําหนักสด 2,500-3,000 กิโลกรัม
ต#อไร# ต#อน้ําหนักแห&ง 500-840 กิโลกรัมต#อไร# ถั่วพุ#มดํา ให&น้ําหนักสด 1,000-3,000 กิโลกรัมต#อไร#
ต#อน้ําหนักแห&ง 300-672 กิโลกรัมต#อไร# (กรมพัฒนาที่ดิน, 2551)
พืชตระกูลถั่วที่แตกต#างกัน 4 ชนิดได&แก# ถั่วมะแฮะทําการไถกลบเปoนปุยพืชสด ที่อายุ 75 วัน
ในส#วน ปอเทือง ถั่วเขียว และถั่วพุ#มดํา ทําการไถกลบเปoนปุยพืชสดที่อายุ 60 วันหลังปลูก มีลักษณะ
การเจริญเติบโตแบ#งออกเปoน 2 กลุ#ม คือกลุ#มที่มีลักษณะการเจริญเติบโตแบบเลื้อยพัน (climbing
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bean) คื อ ถั่ ว พุ# ม ดํ า และถั่ ว เขี ย ว กลุ# ม ที่ มี ก ารเจริ ญ เติ บ โตแบบทรงพุ# ม คื อ ปอเทื อ ง และ
ถั่วมะแฮะ (ทรงเชาว6และอรรณพ, 2535) พืชตระกูลถั่วทั้ง 4 ชนิด มีความแตกต#างกันในทางสรีรวิทยา
การเจริญเติบโต ศักยภาพการสร&างมวลชีวภาพ รวมถึงการตรึงหรือสะสมไนโตรเจน ความแตกต#างใน
ลักษณะดังกล#าว ย#อมมีผลแตกต#างกันในการย#อยสลายและการปลดปล#อยธาตุอาหารพืชโดยเฉพาะ
ไนโตรเจนหลังจากที่ถูกไถกลบ (Vlek et al.,1981) ซึ่งจะส#งผลต#อการเจริญเติบโตและผลผลิตของ
ข& า วที่ ป ลู ก ตามหลั ง ในดิ น นาน้ํ า ขั ง จากการทดลองครั้ ง นี้ จ ะเห็ น ได& ว# า ปอเทื อ ง และถั่ ว พุ# ม ดํ า ให&
น้ําหนักสดของมวลชีวภาพดีกว#าถั่วเขียวและถั่วมะแฮะ เมื่อทําเปoนน้ําหนักแห&ง พบว#าปอเทือง และ
ถั่วมะแฮะ ให&น้ําหนักแห&งของมวลชีวภาพดีกว#าถั่วเขียวและถั่วพุ#มดํา (ตาราง 4) ปริมาณการสะสม
ธาตุไนโตรเจนของปอเทือง ถั่ว มะแฮะ และถั่ว พุ# มดํ า ดีกว#า ถั่ว เขี ย ว (ตาราง 6) ซึ่งความแตกต# า ง
ในปริมาณการสะสมธาตุไนโตรเจน บ#งชี้ว#าปอเทือง ถั่วมะแฮะ และถั่วพุ#มดํา เหมาะสมที่จะใช&เปoน
ปุยพืชสดมากกว#าถั่วเขียว (ตาราง 4) ซึ่งยังส#งผลให&ปริมาณการสะสมธาตุฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม
สูงกว# าถั่วเขียว (ตาราง 6) อย#างไรก็ต าม เมื่อพิ จารณาจากน้ําหนักสดส#วนเหนือดินของพืช ปุยสด
ทั้ง 4 ชนิด ที่ดําเนินการเฉลี่ยสามป{ให&น้ําหนักสดอยู#ในช#วง 2,597-4,246 กิโลกรัมต#อไร# และให&
น้ําหนักแห&งอยู#ในช#วง 894-1,688 กิโลกรัมต#อไร# ยังอยู#ในระดับเดียวกับรายงานของกรมพัฒนาที่ดิน
รายงานว#าถั่วมะแฮะ ให&น้ําหนักสด 2,000-2,500 กิโลกรัมต#อไร# ต#อน้ําหนักแห&ง 400-700 กิโลกรัม
ต#อไร# ปอเทือง ให&น้ําหนักสด 2,500-3,000 กิโลกรัมต#อไร# ต#อน้ําหนักแห&ง 500-840 กิโลกรัมต#อไร#
ถั่วเขียว ให&น้ําหนักสด 2,500-3,000 กิโลกรัมต#อไร# ต#อน้ําหนักแห&ง 500-840 กิโลกรัมต#อไร# ถั่วพุ#มดํา
ให&น้ําหนักสด 1,000-3,000 กิโลกรัมต#อไร# ต#อน้ําหนักแห&ง 300-672 กิโลกรัมต#อไร# (กรมพัฒนาที่ดิน,
2551) ในส#ว นของถั่ ว พุ#มดํ า และปอเทื อง มี การเจริญ เติ บโตทางลํ า ต& นและใบแผ# ปกคลุ มพื้ น ที่ ได&
เร็วกว#าถั่วมะแฮะ และถั่วเขียว และมีความสุกแก#ในทางสรีรวิทยา (ระยะใกล&สุกแก#) ซึ่งมีปริมาณ
การสะสมไนโตรเจนในระดับที่ดี จึงเหมาะที่จะนํามาเปoนปุยพืชสดและนํามาเปoนพืชคลุมดินได&อีก
วัตถุประสงค6หนึ่ง
ตาราง 4 การเจริญเติบโตทางมวลชีวภาพ (น้ําหนักสด น้ําหนักแห#ง) ของพืชปุ?ยสด
ก%อนการไถกลบ ป2 พ.ศ. 2551-2553 และเฉลี่ย 3 ป2
วิธีการ
2. ถั่วมะแฮะ
3. ปอเทือง
4. ถั่วเขียว
5. ถั่วพุ#มดํา
F-test
C.V. ( % )
LSD.05
(Treatment)

ป2 2551
ป2 2552
ป2 2553
เฉลี่ย 3 ป2
นน.สด นน.แห#ง นน.สด นน.แห#ง นน.สด นน.แห#ง นน.สด นน.แห#ง
(กก./ไร%) (กก./ไร%) (กก./ไร%) (กก./ไร%) (กก./ไร%) (กก./ไร%) (กก./ไร%) (กก./ไร%)
4,500 a 1,548 a 600 c
260 b 2,696 c 1,583 ab 2,597 b 1,130 b
2,540 a 650 b 4,680 a 2,362 a 5,520 a 2,054 a 4,246 a 1,688 a
2,653 a 612 b 2,960 b 814 b 3,426 ab 1,256 b 2,992 b 894 b
3,576 a 558 b 3,933 ab 833 b 4,706 ab 1,434 b 4,072 a 941 b
ns
s
s
s
s
s
s
s
32.27
49.95
27.24
37.08
15.99
19.46
10.59
14.58
2,137.2 840.32 1649.1 790.83 1305.4 615.18 735.96 339.16
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3.1.2 ปริมาณธาตุอาหารของพืชปุ?ยสด ป2 พ.ศ. 2551
ผลการวิเคราะห6ธาตุอาหารของพืชปุยสดทั้ง 4 ชนิด (ถั่วมะแฮะ ปอเทือง ถั่วเขียว และถั่วพุ#ม
ดํา) แสดงในตาราง 5 พบว#าถั่วพุ#มดํา ถั่วมะแฮะ ปอเทือง และถั่วเขียว มีปริมาณการสะสมไนโตรเจน
เฉลี่ย 23.60 , 20.80 , 20.40 และ 20.00 mg/kg ตามลําดับ ในส#วนของการสะสมธาตุฟอสฟอรัส
พบว#าถั่วพุ#มดํา ถั่วเขียว ถั่วมะแฮะ และปอเทือง มีปริมาณการสะสมฟอสฟอรัสเฉลี่ย 2.20, 1.80,
1.50 และ 1.50 mg/kg ตามลํ า ดั บ ในส# ว นของการสะสมโพแทสเซี ย มพบว# า ถั่ ว พุ# มดํ า
ถั่วเขียว ปอเทือง และถั่วมะแฮะมีปริมาณการสะสมโพแทสเซียมเฉลี่ย 21.60, 17.70, 14.80 และ
14.20 mg/kg ตามลําดับ
ปริมาณการสะสมธาตุอาหารของพืชปุยสดทั้ง 4 ชนิด อยู#ในเกณฑ6ที่ใกล&เคียงกับรายงานของ
กรมพัฒนาที่ดิน ป{ 2551 ถั่วมะแฮะ ให&ปริมาณไนโตรเจน 23.40 mg/kg ฟอสฟอรัส 2.50 mg/kg
โพแทสเซียม 11.10 mg/kg ปอเทือง ให&ปริมาณไนโตรเจน 27.60 mg/kg ฟอสฟอรัส 2.20
เปอร6เซ็นต6 โพแทสเซียม 24.00 mg/kg ถั่วเขียว ให&ปริมาณไนโตรเจน 27.60 mg/kg ฟอสฟอรัส
2.20 mg/kg โพแทสเซียม 24.00 mg/kg ถั่วพุ#มดํา ให&ปริมาณไนโตรเจน 26.80 mg/kg ฟอสฟอรัส
3.90 mg/kg โพแทสเซียม 24.60 mg/kg
ตาราง 5 ปริมาณธาตุอาหารของพืชปุ?ยสด (ป2 พ.ศ. 2551)
ชนิดของพืชปุ?ยสด
วิธีการที่ 2 ถั่วมะแฮะ
วิธีการที่ 3 ปอเทือง
วิธีการที่ 4 ถั่วเขียว
วิธีการที่ 5 ถั่วพุ#มดํา

ปริมาณไนโตรเจน
ที่สะสม
(mg/kg)
20.80
20.40
20.00
23.60

ปริมาณฟอสฟอรัส
ที่สะสม
(mg/kg)
1.50
1.50
1.80
2.20

ปริมาณโพแทสเซียม
ที่สะสม
(mg/kg)
14.20
14.80
17.70
21.60

วิเคราะหโดย : สํานักวิทยาศาสตร6เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
3.1.3 ปริมาณการสะสมธาตุอาหารของพืชปุ?ยสด ป2 พ.ศ. 2551-2553 และเฉลี่ย 3 ป2
ธาตุอาหารจากพืชปุยสดทั้ง 4 ชนิด (ถั่วมะแฮะ ปอเทือง ถั่วเขียว และถั่วพุ#มดํา) ป{ พ.ศ.
2551-2553 และเฉลี่ย 3 ป{หลังการไถกลบปุยพืชสด 15 วัน แสดงในตารางที่ 6
ธาตุอาหารจากพืชปุยสดในป{แรกที่ดําเนินการ (ป{ พ.ศ. 2551) การไถกลบถั่วมะแฮะ ให&ธาตุ
ไนโตรเจน 32.19 กิโลกรัมต#อไร# ให&ธาตุฟอสฟอรัส 2.32 กิโลกรัมต#อไร# ให&ธาตุโพแทสเซียม 21.98
กิโลกรัมต#อไร# การไถกลบปอเทือง ให&ธาตุไนโตรเจน 13.26 กิโลกรัมต#อไร# ให&ธาตุฟอสฟอรัส 0.97
กิโลกรัมต#อไร# ให&ธาตุโพแทสเซียม 9.62 กิโลกรัมต#อไร#การไถกลบถั่วเขียว ให&ธาตุไนโตรเจน 12.24
กิโลกรัมต#อไร# ให&ธาตุฟอสฟอรัส 1.10 กิโลกรัมต#อไร# ให&ธาตุโพแทสเซียม 10.83 กิโลกรัมต#อไร#
การไถกลบถั่วพุ#มดํา ให&ธาตุไนโตรเจน 13.16 กิโลกรัมต#อไร# ให&ธาตุฟอสฟอรัส 1.22 กิโลกรัมต#อไร#
ให&ธาตุโพแทสเซียม 12.05 กิโลกรัมต#อไร#
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ธาตุ อ าหารจากพื ช ปุ ยสดในป{ ที่ส องที่ ดํ า เนิ น การ (ป{ พ.ศ. 2552) การไถกลบถั่ ว มะแฮะ
ให&ธาตุไนโตรเจน 5.40 กิโลกรัมต#อไร# ให&ธาตุฟอสฟอรัส 0.39 กิโลกรัมต#อไร# ให&ธาตุโพแทสเซียม 3.69
กิโลกรัมต#อไร# การไถกลบปอเทือง ให&ธาตุไนโตรเจน 48.18 กิโลกรัมต#อไร# ให&ธาตุฟอสฟอรัส 3.54
กิโลกรัมต#อไร# ให&ธาตุโพแทสเซียม 34.95 กิโลกรัมต#อไร# การไถกลบถั่วเขียว ให&ธาตุไนโตรเจน 16.28
กิโลกรัมต#อไร# ให&ธาตุฟอสฟอรัส 1.46 กิโลกรัมต#อไร# ให&ธาตุโพแทสเซียม 14.40 กิโลกรัมต#อไร#
การไถกลบถั่วพุ#มดํา ให&ธาตุไนโตรเจน 19.65 กิโลกรัมต#อไร# ให&ธาตุฟอสฟอรัส 1.83 กิโลกรัมต#อไร#
ให&ธาตุโพแทสเซียม 17.99 กิโลกรัมต#อไร#
ธาตุ อาหารจากพื ช ปุ ยสดในป{ ที่ ส ามที่ ดํ า เนิ น การ (ป{ พ.ศ. 2553) การไถกลบถั่ ว มะแฮะ
ให&ธาตุไนโตรเจน 32.92 กิโลกรัมต#อไร# ให&ธาตุฟอสฟอรัส 2.37 กิโลกรัมต#อไร# ให&ธาตุโพแทสเซียม
22.47 กิโลกรัมต#อไร# การไถกลบปอเทือง ให&ธาตุไนโตรเจน 41.90 กิโลกรัมต#อไร# ให&ธาตุฟอสฟอรัส
3.08 กิโลกรัมต#อไร# ให&ธาตุโพแทสเซียม 30.39 กิโลกรัมต#อไร# การไถกลบถั่วเขียว ให&ธาตุไนโตรเจน
25.12 กิโลกรัมต#อไร# ให&ธาตุฟอสฟอรัส 2.26 กิโลกรัมต#อไร# ให&ธาตุโพแทสเซียม 22.23 กิโลกรัมต#อไร#
การไถกลบถั่วพุ#มดํา ให&ธาตุไนโตรเจน 33.84 กิโลกรัมต#อไร# ให&ธาตุฟอสฟอรัส 3.15 กิโลกรัมต#อไร#
ให&ธาตุโพแทสเซียม 30.97 กิโลกรัมต#อไร#
ธาตุอาหารจากพืชปุยสดเฉลี่ย 3 ป{ การไถกลบถั่วมะแฮะ ให&ธาตุไนโตรเจน 23.50 กิโลกรัม
ต#อไร# ให&ธาตุฟอสฟอรัส 1.69 กิโลกรัมต#อไร# ให&ธาตุโพแทสเซียม 16.04 กิโลกรัมต#อไร# การไถกลบ
ปอเทือง ให&ธาตุไนโตรเจน 34.43 กิโลกรัมต#อไร# ให&ธาตุฟอสฟอรัส 2.53 กิโลกรัมต#อไร# ให&ธาตุ
โพแทสเซียม 24.98 กิโลกรัมต#อไร# การไถกลบถั่วเขียว ให&ธาตุไนโตรเจน 17.88 กิโลกรัมต#อไร# ให&ธาตุ
ฟอสฟอรัส 1.60 กิโลกรัมต#อไร# ให&ธาตุโพแทสเซียม 15.82 กิโลกรัมต#อไร# การไถกลบถั่วพุ#มดํา ให&ธาตุ
ไนโตรเจน 22.20 กิโลกรัมต#อไร# ให&ธาตุฟอสฟอรัส 2.07 กิโลกรัมต#อไร# ให&ธาตุโพแทสเซียม 20.32
กิโลกรัมต#อไร#
โดยสรุปแล&วพืชปุยสดทั้ง 4 ชนิด ให&ปริมาณธาตุไนโตรเจนเฉลี่ย อยู#ในช#วง 17.88-34.43
กิโลกรัมต#อไร# ให&ปริมาณธาตุฟอสฟอรัส 1.60-2.53 กิโลกรัมต#อไร# ให&ปริมาณธาตุโพแทสเซียม 15.8224.98 กิ โ ลกรั มต# อ ไร# อยู# ใ นเกณฑ6 ที่ใ กล& เ คี ย งกั บ ค# า มาตรฐาน จากรายงานของกรมพั ฒ นาที่ ดิ น
ได&เปรียบเทียบกับการประเมินธาตุอาหารจากพืชปุยสดกับปุยเคมี ไว&ว#าถั่วมะแฮะ เทียบเท#ากับปุย
ยูเรีย (CO(NH2)2) สูตร 46–0–0 อัตรา 20-36 กิโลกรัมต#อไร# หรือให&ปริมาณธาตุไนโตรเจน
9.2-16.56 กิโลกรัมต#อไร# เทียบเท#ากับปุยทริปเป|ลซุปเปอร6ฟอสเฟต Triple super phosphate
(Ca(H2PO4) 2 ) สูตร 0–46–0 อัตรา 2-4 กิโลกรัมต#อไร# หรือให&ปริมาณธาตุฟอสฟอรัส 0.92-1.84
กิโลกรัมต#อไร# เทียบเท#ากับปุยโพแทสเซียมคลอไรด6 Potassium chloride (KCl) สูตร 0–0–60 อัตรา
7-13 กิโลกรัมต#อไร# หรือให&ปริมาณธาตุโพแทสเซียม 4.2-7.8 กิโลกรัมต#อไร#
ปอเทือง เทียบเท#ากับปุยยูเรีย (CO( NH2)2) สูตร 46–0–0 อัตรา 30-50 กิโลกรัมต#อไร# หรือ
ให&ปริมาณธาตุไนโตรเจน 13.8-23 กิโลกรัมต#อไร# เทียบเท#ากับปุยทริปเป|ลซุปเปอร6ฟอสเฟต Triple
super phosphate (Ca(H2PO4) 2 ) สูตร 0–46–0 อัตรา 2-4 กิโลกรัมต#อไร# หรือให&ปริมาณธาตุ
0.92-1.84 ฟอสฟอรัส กิโลกรัมต#อไร# เทียบเท#ากับปุยโพแทสเซียมคลอไรด6 Potassium chloride
(KCl) สูตร 0–0–60 อัตรา 20-34 กิโลกรัมต#อไร# หรือให&ปริมาณธาตุโพแทสเซียม 12-20.4 กิโลกรัม
ต#อไร#
ถั่วพุ#ม เทียบเท#ากับปุยยูเรีย (CO( NH2)2) สูตร 46–0–0 อัตรา 17-39 กิโลกรัมต#อไร# หรือ
ให&ปริมาณธาตุไนโตรเจน 7.82-17.94 กิโลกรัมต#อไร# เทียบเท#ากับปุยทริปเป|ลซุปเปอร6ฟอสเฟต
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Triple super phosphate (Ca(H2PO4) 2 ) สูตร 0–46–0 อัตรา 3-6 กิโลกรัมต#อไร# หรือให&ปริมาณ
ธาตุฟอสฟอรัส1.38-2.76 กิโลกรัมต#อไร# เทียบเท#ากับปุยโพแทสเซียมคลอไรด6 Potassium chloride
(KCl) สูตร 0–0–60 อัตรา 13-29 กิโลกรัมต#อไร# หรือให&ปริมาณธาตุโพแทสเซียม 7.8-17.4 กิโลกรัม
ต#อไร#
ตาราง 6 ปริมาณการสะสมธาตุอาหารของพืชปุ?ยสด ป2 2551 – 2553 และเฉลี่ย 3 ป2
วิธีการ/ชนิด
พืชปุ?ยสด

ปริมาณไนโตรเจน
ที่สะสม
(กิโลกรัมต%อไร% )

ปริมาณฟอสฟอรัส
ที่สะสม
(กิโลกรัมต%อไร%)

ปริมาณโพแทสเซียม
ที่สะสม
(กิโลกรัมต%อไร%)

ป{
ป{
ป{ เฉลี่ย ป{
ป{
ป{ เฉลี่ย ป{
ป{
ป{ เฉลี่ย
2551 2552 2553 3 ป{ 2551 2552 2553 3 ป{ 2551 2552 2553 3 ป{
2. มะแฮะ
3. ปอเทือง
4. ถั่วเขียว
5. ถั่วพุ#มดํา

32.19 5.40 32.92 23.50
13.26 48.18 41.90 34.43
12.24 16.28 25.12 17.88
13.16 19.65 33.84 22.20

2.32
0.97
1.10
1.22

0.39
3.54
1.46
1.83

2.37
3.08
2.26
3.15

1.69 21.98 3.69 22.47 16.04
2.53 9.62 34.95 30.39 24.98
1.60 10.83 14.40 22.23 15.82
2.07 12.05 17.99 30.97 20.32

4. ธาตุอาหารจากปุ?ยเคมี ป2 พ.ศ. 2551-2553 และเฉลี่ย 3 ป2
ธาตุอาหารจากปุยเคมี ป{ พ.ศ. 2551-2553 และเฉลี่ย 3 ป{ แสดงในตาราง 7
ธาตุอาหารจากปุยเคมี ป{ พ.ศ. 2551 ในวิธีการที่ 1 วิธีเกษตรกร ใช&ปุยเคมีเกรด 16-20-0
อัตรา 60 กิโลกรัมต#อไร# ให&ธาตุไนโตรเจน 9.60 กิโลกรัมต#อไร# ให&ธาตุฟอสฟอรัส 12.00 กิโลกรัมต#อไร#
ให&ธาตุโพแทสเซียม 0.00 กิโลกรัมต#อไร#
ธาตุอาหารจากปุยเคมี ป{ พ.ศ. 2552 ในวิธีการที่ 1 วิธีเกษตรกร ใช&ปุยเคมีเกรด 16-20-0
อัตรา 60 กิโลกรัมต#อไร# ให&ธาตุไนโตรเจน 9.60 กิโลกรัมต#อไร# ให&ธาตุฟอสฟอรัส 12.00 กิโลกรัมต#อไร#
ให&ธาตุโพแทสเซียม 0.00 กิโลกรัมต#อไร#
ธาตุอาหารจากปุยเคมี ป{ พ.ศ. 2553 ในวิธีการที่ 1 วิธีเกษตรกร ใช&ปุยเคมีเกรด 16-20-0
อัตรา 60 กิโลกรัมต#อไร# ให&ธาตุไนโตรเจน 9.60 กิโลกรัมต#อไร# ให&ธาตุฟอสฟอรัส 12.00 กิโลกรัมต#อไร#
ให&ธาตุโพแทสเซียม 0.00 กิโลกรัมต#อไร#
ธาตุอาหารจากปุยเคมี เฉลี่ย 3 ป{ ในวิธีการที่ 1 วิธีเกษตรกร ใช&ปุยเคมีเกรด 16-20-0 อัตรา
60 กิโลกรัมต#อไร# ให&ธาตุไนโตรเจน 9.60 กิโลกรัมต#อไร# ให&ธาตุฟอสฟอรัส 12.00 กิโลกรัมต#อไร#
ให&ธาตุโพแทสเซียม 0.00 กิโลกรัมต#อไร#
ตาราง 7 ปริมาณธาตุอาหารของปุ?ยเคมี ป2 พ.ศ. 2551 – 2553 และเฉลี่ย 3 ป2
วิธีการ/ชนิด
พืชปุ?ยสด
1.วิธีเกษตรกร

ปริมาณไนโตรเจน
(กิโลกรัมต%อไร% )

ปริมาณฟอสฟอรัส
(กิโลกรัมต%อไร%)

ปริมาณโพแทสเซียม
(กิโลกรัมต%อไร%)

ป2
ป2
ป2 เฉลี่ย ป2
ป2
ป2
เฉลี่ย ป2
ป2
ป2 เฉลี่ย
2551 2552 2553 3 ป2 2551 2552 2553 3 ป2 2551 2552 2553 3 ป2
9.60 9.60 9.60 9.60 12.00 12.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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5. ปริมาณน้ําฝน ป2 พ.ศ. 2551 – 2553
ปริมาณน้ําฝนรวม เก็บข&อมูลปริมาณน้ําฝนในแต#ละวันจากเครื่องวัดฝนแบบกระบอกตวง
ที่ติดตั้งไว&บริเวณแปลงทดลอง ฝนเริ่มตกประมาณเดือนเมษายน สิ้นสุดเดือน พฤศจิกายน ตั่งแต#เดือน
เมษายน-มิถุนายน เปoนช#วงที่ปลูกพืชปุยสด ในป{แรกของการปลูกพืชปุยสด ป{ พ.ศ. 2551 มีปริมาณ
น้ําฝนเพียงพอสําหรับการเจริญเติบโตของพืชปุยสด ในป{ที่สองและป{ที่สามในช#วงที่ปลูกพืชปุยสด
ป{ พ.ศ.2552-2553 ปริมาณน้ําฝนลดลง ต&องใช&น้ําชลประทาน ช#วยรดพืชปุยสด ปริมาณน้ําฝนเดือน
สิงหาคม-กันยายน มากที่สุด ในป{ พ.ศ. 2551-2553 ของการดําเนินงาน มีปริมาณน้ําฝนมากจึง
เพียงพอสําหรับการปลูกข&าว ปริมาณน้ําฝนรวมป{ พ.ศ. 2551 เท#ากับ 686.10 มิลลิเมตร (เก็บข&อมูล
ตั้งแต#เดือน มกราคม 2551) ปริมาณน้ําฝนรวมป{ พ.ศ. 2552 เท#ากับ 974 มิลลิเมตร ปริมาณน้ําฝน
รวมป{ พ.ศ. 2552 เท#ากับ 1,011 มิลลิเมตร ดังนั้นในป{ พ.ศ. 2553 บริเวณแปลงทดลองมีแนวโน&มมี
ปริ มาณน้ํ า ฝนมากที่ สุ ด ปริ มาณน้ํ า ฝนนอกจากมี ความสั มพั น ธ6 กั บ การเจริ ญ เติ บโตของพื ช ปุ ยสด
และข&าว ปริมาณน้ําฝนยังมีความสัมพันธ6กับกับความชื้นในอากาศด&วย (ตาราง 8)
ตาราง 8 ปริมาณน้ําฝน
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ6
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม

ปริมาณน้ําฝน (มิลลิเมตร)
ป2 2551

ป2 2552

ป2 2553

60.7
110.1
117.2
93.9
111.6
119.2
58.5
14.9
686.1

7
175
76
121
216
227
152
974

10
88
69
152
443
236
13
1,011
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6. การเจริญเติบโตของข#าว
6.1 ความสูงของต#นข#าวจากโคนต#นถึงปลายรวง ป2 พ.ศ. 2551-2553 และ เฉลี่ย 3 ป2
การศึกษาการเจริญ เติบโตของข&า วพัน ธุ6 กข 6 ที่ป ลูกในชุดดินสรรพยา จากการจัดการ
ดิน และปุ ย ตามวิธีก ารทดลอง ความสู งของข&า ว การเก็บ ข&อมูล ความสู งโดยการวั ดความสู งจาก
โคนต&นถึงปลายรวง ที่อายุ 120 วัน ซึ่งสรุปได&ดังนี้
ความสูงของข&าว เมื่ออายุ 120 วัน หลังการทดลองป{ พ.ศ. 2551-2553 และเฉลี่ย 3 ป{ แสดง
ในตาราง 9 ดังนี้
ความสูงของข&าวในป{แรกที่ดําเนินการ (ป{ พ.ศ. 2551) ความสูงของข&าวไม#มีความแตกต#างกัน
ทางสถิติที่ (P≤0.05) โดย พบว#า ความสูงของต&นข&าวเฉลี่ย อยู#ร ะหว#า ง 126.87–129.27 เซนติเมตร
โดยวิธีการที่ 1 วิธีเกษตรกร ใส#ปุยเคมีเกรด 16-20-0 อัตรา 60 กิโลกรัมต#อไร# ข&า วมีความสูงเฉลี่ย
126.73 เซนติเมตร วิธีการที่ 2 ใช&ถั่วมะแฮะเปoนปุยพืชสด ข&า วมีความสูงเฉลี่ย 126.87 เซนติเมตร
วิธีการที่ 3ใช&ปอเทืองเปoนปุยพืชสด ข&า วมีความสูงเฉลี่ย 129.27 เซนติเมตร วิธีการที่ 4 ใช&ถั่วเขียว
เปoนปุยพืชสด ข&า วมีความสูงเฉลี่ย 126.90 เซนติเมตร วิธีการที่ 5 ใช&ถั่วพุ#มดําเปoนปุยพืชสด ข&า วมี
ความสูงเฉลี่ย 127.43 เซนติเมตร
ความสูงของข&าวในป{ที่สองที่ดําเนินการ (ป{ พ.ศ. 2552) พบว#า ความสูงของต&นข&าวเฉลี่ย อยู#
ระหว#าง 139.30–164.23 เซนติเมตร มีความแตกต#างกันอย#างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ (P≤0.05) โดย
วิธีการที่ 3ใช&ปอเทืองเปoนปุยพืชสด ข&าวมีความสูงเฉลี่ยสูงสุด 164.23 เซนติเมตร รองลงมาคือวิธีการ
ที่ 5 ใช&ถั่วพุ#มดําเปoนปุยพืชสด และวิธีการที่ 4 ใช&ถั่วเขียวเปoนปุยพืชสด ข&า วมีความสูงเฉลี่ย 159.33
และ 158.83 เซนติเมตร ตามลําดับ และวิธีการที่ 1 วิธีเกษตรกร ใส#ปุยเคมีเกรด 16-20-0 อัตรา 60
กิโลกรัมต#อไร# ข&า วมีความสูงเฉลี่ย 153.27 เซนติเมตร ส#วนวิธีการที่ 2 ใช&ถั่วมะแฮะเปoนปุยพืชสด
ข&าวมีความสูงเฉลี่ยต่ําสุด 139.30 เซนติเมตร
ความสูงของข&าวในป{ที่สามที่ดําเนินการ (ป{ พ.ศ. 2553) พบว#า ความสูงของต&นข&าวเฉลี่ย อยู#
ระหว#าง 133.30–142.27 เซนติเมตร มีความแตกต#างกันอย#างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ (P≤0.05) โดย
วิธีการที่ 3 ใช&ปอเทืองเปoนปุยพืชสด และวิธีการที่ 1 วิธีเกษตรกร ใส#ปุยเคมีเกรด 16-20-0 อัตรา 60
กิโลกรัมต#อไร# ข&า วมีความสูงเฉลี่ย สูงสุด 142.27 และ 141.83 เซนติเมตร ตามลําดับ รองลงมาคือ
วิธีการที่ 5 ใช&ถั่วพุ#มดําเปoนปุยพืชสด และวิธีการที่ 4 ใช&ถั่วเขียวเปoนปุยพืชสด ข&า วมีความสูงเฉลี่ย
139.57 และ 135.80 เซนติเมตร ตามลําดับ ส#วนวิธีการที่ 2 ใช&ถั่วมะแฮะเปoนปุยพืชสด ข&า วมีความ
สูงเฉลี่ยต่ําสุด 133.30 เซนติเมตร
ความสูงของข&าวเฉลี่ย 3 ป{ พบว#า ความสูงของต&นข&าวเฉลี่ย อยู#ร ะหว#า ง 133.15–145.25
เซนติเมตร มีความแตกต#างกันอย#างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ (P≤0.05) โดยวิธีการที่ 3 ใช&ปอเทืองเปoน
ปุยพืชสด ข&า วมีความสูงเฉลี่ย สูงสุด 145.25 เซนติเมตร รองลงมาคือวิธีการที่ 5 ใช&ถั่วพุ#มดําเปoน
ปุยพืชสด และวิธีการที่ 1 วิธีเกษตรกร ใส#ปุยเคมีเกรด 16-20-0 อัตรา 60 กิโลกรัมต#อไร# ข&า วมีความ
สูงเฉลี่ย 142.11 และ 140.61 เซนติเมตร ตามลําดับ ในวิธีการที่ 4 ใช&ถั่วเขียวเปoนปุยพืชสด ข&า วมี
ความสูงเฉลี่ย 140.51 เซนติเมตร ส#วนวิธีการที่ 2 ใช&ถั่วมะแฮะเปoนปุยพืชสด ข&า วมีความสูงเฉลี่ย
ต่ํา สุด 133.15 เซนติเมตร โดยเฉลี่ยแล&วความสูงของข&าว ที่ได&ยังต่ํามาตรฐานของสถาบันวิจัยข&าว
ป{ 2539 (154 เซนติเมตร)
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โดยสรุปความสูงของข&าวป{แรก (126.87–129.27 เซนติเมตร) มีการเจริญเติบโตทางด&าน
ความสู งที่ ไม# ถึงเกณฑ6 มาตรฐาน ของลั กษณะประจํ า พั น ธุ6 ของข& าวพั น ธุ6 กข 6 ที่ ส ถาบั น วิ จั ย ข& า ว
ป{ 2539 รายงานว#า ข&าวพันธุ6 กข 6 มีความสูงจากโคนต&นถึงปลายรวง สูงประมาณ 154 เซนติเมตร
อาจเปoนผลเนื่องมาจาก ในป{ที่ 1 มีโรคขอบใบไหม&และมีโรคเน#าคอรวงระบาด ทําให&ความสูงของข&าว
ไม#ดีเท#าที่ควร ความสูงของข&าวที่ใช&ปุยพืชสดทั้ง 4 ชนิด เปรียบเทียบกับการใช&ปุยเคมี มีความสูงที่ไม#
แตกต#างกัน อีกประการหนึ่งในเรื่องของการใช&ปุยพืชสด อยู#ในป{แรกของการดําเนินการการสะสมธาตุ
อาหารและปริมาณอินทรียวัตถุยังมีไม#มาก ความสูงของข&าวป{ที่ส อง (139.30-164.23 เซนติเมตร)
ของการดําเนินการข&าวมีความสูงเฉลี่ยเพิ่มมากขึ้นกว#าป{แรก เปoนความสูงที่ใกล&เคียงกับมาตรฐานของ
สถาบันวิจัยข&าวป{ 2539 (154 เซนติเมตร) เนื่องจากข&าวได&รับธาตุไนโตรเจนที่สะสมและปลดปล#อย
จากปุยพืชสด ทั้ง 3 ชนิดคือ ปอเทือง ถั่วพุ#มดํา และถั่วเขียว ส#วนถั่วมะแฮะในป{ที่ 2 ให&น้ําหนักสดใน
ปริมาณที่ต่ํา (600 กิโลกรัมต#อไร#ต#อน้ําหนักแห&ง 260กิโลกรัมต#อไร#) ส#งผลให&ข&าวมีความสูงที่ต่ําไปด&วย
ในวิธีเกษตรกร (ใช&ปุยเคมี) มีการสะสมธาตุอาหารจากป{แรก และเติมลงไปในป{ที่สอง ส#งผลให&ข&าว
มีความสูงเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับในป{ที่สองของการดําเนินงาน ไม#มีโรคขอบใบไหม&และโรคเน#าคอ
รวงระบาด จึงทําให&ความสูงของต&นข&าวโดยรวมเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการใช&ปอเทืองเปoนปุยพืชสด
ที่ให&น้ําหนักสด 4,680 กิโลกรัมต#อไร#ต#อน้ําหนักแห&ง 2,362 กิโลกรัมต#อไร# (ตาราง 4) ปริมาณการ
สะสมไนโตรเจน 48.18 กิโลกรัมต#อไร# (ตาราง 6) ส#งผลให&ข&าวมีการเจริญเติบโตด&านความสูงสูงสุด
164.23 เซนติเมตร ความสูงของข&าวป{ที่ 3 (133.30–142.27 เซนติเมตร) ของการดําเนินการข&าวมี
ความสูงเฉลี่ย เพิ่มมากขึ้นกว#าป{ที่แรก แต#ต่ํากว#าป{ทื่สอง ความสูงที่ได&ต่ํามาตรฐานของสถาบันวิจัยข&าว
ป{ 2539 (154 เซนติเมตร) เนื่องจากป{ที่สาม ในช#วงต&นเดือนเมษายน ถึงกลางเดือนกรกฎาคม 2553
มีสภาพอากาศที่ร&อนจัด ฝนทิ้งช#วง ส#งผลกระทบในทางลบต#อการเจริญเติบโตของข&าว ในระยะกล&า
ระยะป~กดํา มีโรคขอบใบไหม&ระบาดในช#วงกล&า และในช#วงการเจริญเติบโตของข&าว ส#งผลให&ข&าวมีการ
เจริ ญ เติ บ โตด& า นความสู ง ในวิ ธี ก ารที่ 3 การใช& ป อเทื อ งเปo น ปุ ยพื ช สด เฉลี่ ย สู ง สุ ด เพี ย ง 142.27
เซนติเมตร สรุปแล&วความสูงของข&าวเฉลี่ย 3 ป{ ที่ได&ยังต่ํามาตรฐานของ สถาบันวิจัยข&าว ป{ 2539
(154 เซนติเมตร)
การใช&ปอเทืองเปoนปุยพืชสดในนาข&าวน้ําขัง ส#งผลให&มีความสูงของข&าวเฉลี่ย สามป{สูงสุ ด
145.25 เซนติเมตร อาจเปoนผลเนื่องมาจากปอเทืองมีการปลดปล#อยไนโตรเจนลงสู#ดินได&ดี (20.4
mg/kg) และให&ปริมาณการสะสมธาตุไนโตรเจนสูงสุด 34.43 กิโลกรัมต#อไร# รองลงมาคือถั่วพุ#มดํา
และการใช&ปุยเคมีของวิ ธีเกษตรกร ให& ปริมาณการสะสมธาตุไนโตรเจนสูงสุด 20.32 และ 9.60
กิโ ลกรั มต# อไร# ต ามลํ า ดั บ (ตารางที่ 6) และมี ป ริ มาณของน้ํ า หนั กสดที่ ส ะสมอยู# ในปริ มาณที่ สู ง
(4,246 กก.N/ไร#) จึงทําให&ข&าวมีการเจริญเติบโตในด&านความสูงเฉลี่ยสูงสุด และสูงกว#าการใช&ถั่วเขียว
และถั่ ว มะแฮะเปo น ปุ ยพื ช สด เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ผลการใช& ปุ ยพื ช สดเปรี ย บเที ย บกั บ วิ ธี เ กษตรกร
(ใส#ปุยเคมี) ในด&านความสูงของข&าว การใช&ปอเทือง ถั่วพุ#มดํา เปoนปุยพืชสด (145.25 และ 142.11
เซนติเมตรตามลําดับ) มีแนวโน&มให&ความสูงที่สูงกว#าวิธีเกษตรกร (ใส#ปุยเคมี) (140.61 เซนติเมตร)
การใช&ถั่วเขียวเปoนปุยพืชสดมีความสูงเฉลี่ย (140.51 เซนติเมตร) ไม#แตกต#างกันทางสถิติกับวิธี
เกษตรกร (ใส#ปุยเคมี) สรุปแล&วการใช&ปอเทือง ถั่วพุ#มดํา และถั่วเขียว เปoนปุยพืชสด ก็เพียงพอที่จะทํา
ให&ข&าวมีความสูงเฉลี่ยสูงสุด (142.62 เซนติเมตร) และความสูงของข&าวไม#แตกต#างกับวิธีเกษตรกร
(ใส#ปุยเคมี) (140.61 เซนติเมตร) ส#วนการใช&ถั่วมะแฮะเปoนปุยพืชสด ให&ความสูงของข&าวเฉลี่ยต่ําสุด
(133.15) สรุปแล&วการใช&ปุยพืชสด 3 ชนิดคือ ปอเทือง ถั่วพุ#มดํา และถั่วเขียวเปรียบเทียบกับวิธี
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เกษตรกร (ใส#ปุยเคมี) ส#งผลให&ข&าวมีความสูง (145.25, 142.11 และ 140.51เซนติเมตร) ตามลําดับ
ไม#แตกต#างกันทางสถิติกับวิธีเกษตรกร (ใส#ปุยเคมี) (140.61 เซนติเมตร) เปoนการบ#งชี้ว#าการใช&
ปอเทือง ถั่วพุ#มดํา และถั่วเขียว เปoนปุยพืชสด สามารถใช&ทดแทนปุยเคมีเกรด 16-20-0 อัตรา 60
กิโลกรัมต#อไร# ในด&านความสูงได&อย#างมีประสิทธิภาพ (ตาราง 9)
ตาราง 9 ความสูงของต#นข#าวจากโคนต#นถึงปลายรวง ป2 พ.ศ. 2551-2553 และ เฉลี่ย 3 ป2
วิธีการ

วิธีการที่ 1 วิธีเกษตรกร (ปุยเคมี เกรด
16-20-0 อัตรา 60 กิโลกรัมต#อไร#)
วิธีการที่ 2 ใช&ถั่วมะแฮะเปoนปุยพืชสด
วิธีการที่ 3 ใช&ปอเทืองเปoนปุยพืชสด
วิธีการที่ 4 ใช&ถั่วเขียวเปoนปุยพืชสด
วิธีการที่ 5 ใช&ถั่วพุ#มดําเปoนปุยพืชสด
F-test
C.V. ( % )
LSD.05 ( Treatment )

ความสูงของต#นข#าวจากโคนต#นถึงปลายรวง
ป2 2551

ป2 2552

ป2 2553

เฉลี่ย 3 ป2

(เซนติเมตร)

(เซนติเมตร)

(เซนติเมตร)

(เซนติเมตร)

126.73 a

153.27 b

141.83 a

140.61 ab

126.87 a
129.27 a
126.90 a
127.43 a
ns
3.26
7.8333

139.30 c
164.23 a
158.83 ab
159.33 ab
s
3.53
10.312

133.30 b
142.27 a
135.80 ab
139.57 ab
s
3.24
8.4532

133.15 c
145.25 a
140.51 b
142.11 ab
s
3.24
8.4532

6.2 จํานวนต#นต%อกอของข#าว ป2 พ.ศ. 2551-2553 และ เฉลี่ย 3 ป2
จํานวนต&นต#อกอของข&าว เมื่ออายุ 120 วัน หลังการทดลอง ป{ พ.ศ. 2551-2553 และเฉลี่ย 3
ป{ แสดงในตาราง 10 ดังนี้
จํานวนต&นต#อกอของข&าว ในป{แรกที่ดําเนินการ (ป{ พ.ศ. 2551) จํานวนต&นต#อกอของข&าว
มีความแตกต#างกันอย#างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ (P≤0.05) พบว#าจํานวนต&นต#อกอของข&าว อยู#ร ะหว#า ง
6.56–9.66 โดยวิธีการที่ 5 ใช&ถั่วพุ#มดําเปoนปุยพืชสด และวิธีการที่ 4 ใช&ถั่วเขียวเปoนปุยพืชสด และ
วิธีการที่ 2 ใช&ถั่วมะแฮะเปoนปุยพืชสด ให&จํานวนต&นต#อกอของข&าวเฉลี่ยสูงสุดเท#ากับ 9.66, 9.40 และ
9.30 ตามลําดับ รองลงมาคือวิธีการที่ 3 ใช&ปอเทืองเปoนปุยพืชสด ให&จํานวนต&นต#อกอของข&าว เท#ากับ
8.30 ส#วนวิธีการที่ 1 วิธีเกษตรกร ใส#ปุยเคมีเกรด 16-20-0 อัตรา 60 กิโลกรัมต#อไร# จํานวนต&นต#อกอ
เฉลี่ยต่ําสุดเท#ากับ 6.56
จํานวนต&นต#อกอในป{ที่สองที่ดําเนินการ (ป{ พ.ศ. 2552) จํานวนต&นต#อกอ ไม#มีความแตกต#าง
กันทางสถิติที่ (P≤0.05) พบว#า จํานวนต&นต#อกออยู#ร ะหว#า ง 10.26–16.13 โดยวิธีการที่ 3 ใช&
ปอเทืองเปoนปุยพืชสด วิธีการที่ 5 ใช&ถั่วพุ#มดําเปoนปุยพืชสด วิธีการที่ 4 ใช&ถั่วเขียวเปoนปุยพืชสด
วิธีการที่ 2 ใช&ถั่วมะแฮะเปoนปุยพืชสด และวิธีการที่ 1 วิธีเกษตรกร ใส#ปุยเคมีเกรด 16-20-0 อัตรา 60
กิโลกรัมต#อไร# ให&จํานวนต&นต#อกอเฉลี่ยเท#ากับ 16.13, 13.53,12.26,11.30 และ10.26 ตามลําดับ
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จํานวนต&นต#อกอในป{ที่สามที่ดําเนินการ (ป{ พ.ศ. 2553) จํานวนต&นต#อกอมีความแตกต#างกัน
อย#างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ (P≤0.05) พบว#า จํานวนต&นต#อกอ อยู#ร ะหว#า ง 10.13–12.86 โดยวิธีการ
ที่ 3 ใช&ปอเทืองเปoนปุยพืชสด ให&จํานวนต&นต#อกอเฉลี่ยสูงสุดเท#ากับ 12.86 รองลงมาคือวิธีการที่ 2
ใช&ถั่วมะแฮะเปoนปุยพืชสด วิธีการที่ 5 ใช&ถั่วพุ#มดําเปoนปุยพืชสด วิธีการที่ 4 ใช&ถั่วเขียวเปoนปุยพืชสด
ให&จํานวนต&นต#อกอเฉลี่ยเท#ากับ 12.10 , 11.86 และ 11.86 ตามลําดับ ส#วนวิธีการที่ 1 วิธีเกษตรกร
ใส#ปุยเคมีเกรด 16-20-0 อัตรา 60 กิโลกรัมต#อไร# ให&จํานวนต&นต#อกอเฉลี่ยต่ําสุดเท#ากับ 10.13
จํานวนต&นต#อกอเฉลี่ย 3 ป{ จํานวนต&นต#อกอ มีความแตกต#างกันอย#างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
(P≤0.05) พบว#า จํานวนต&นต#อกอเฉลี่ยอยู#ร ะหว#า ง 8.98–11.46 วิธีการที่ 5 ใช&ถั่วพุ#มดําเปoนปุย
พืชสดวิธีการที่ 3 ใช&ปอเทืองเปoนปุยพืชสด วิธีการที่ 4 ใช&ถั่วเขียวเปoนปุยพืชสด วิธีการที่ 2 ใช&ถั่ว
มะแฮะเปoนปุยพืชสด ให&จํานวนต&นต#อกอเฉลี่ยสูงสุดเท#ากับ 11.46,11.39, 11.17และ10.89 ส#วน
วิธีการที่ 1 วิธีเกษตรกร ใส#ปุยเคมีเกรด 16-20-0 อัตรา 60 กิโลกรัมต#อไร# ให&จํานวนต&นต#อกอเฉลี่ย
ต่ําสุดเท#ากับ 8.98
สรุปโดยรวมแล&ว การใช& ถั่วพุ#มดํา ปอเทือง ถั่วเขียว และถั่วมะแฮะ เปoนปุยพืชสดในนาข&าว
ส#งผลให&จํานวนต&นต#อกอเฉลี่ยของข&าวสูงกว#าการใช&ปุยเคมี มีความแตกต#างอย#างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ (P≤0.05) อาจเปoนผลเนื่องมาจากมีการเพิ่มอินทรียวัตถุลงไปในดิน ทําให&ดินร#วนซุย มีความโปร#ง
มากขึ้น และได&รับธาตุไนโตรเจนจากปุยพืชสดอย#างเพียงพอ ทําให&มีการการแตกกอของข&าวเพิ่มสูงขึ้น
ผลจากการทดลองปลู กข&าวตามหลังการไถกลบพื ชตระกูลถั่ว ทั้ง 4 ชนิด คื อถั่วมะแฮะ
ปอเทือง ถั่วเขียว และถั่วพุ#มดํา เปoนปุยพืชสด จะเห็นได&ว#าชนิดของปุยพืชสดมีผลจํานวนต&นต#อกอ
ของข&าว โดยการที่ใช&ปุยพืชสดทั้ง 4 ชนิด ให&จํานวนต&นต#อกอของข&าวเฉลี่ยสูงสุด (11.46, 11.39,
11.17 และ 10.98 ต&นต#อกอ) ตามลําดับ สูงกว#าการใช&ปุยเคมี เกรด 16-20-0 อัตรา 60 กิโลกรัมต#อ
ไร# ในวิธีเกษตรกร (8.98 ต&นต#อกอ) มีความแตกต#างอย#างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ P≤0.05 การใช&ปุยพืช
สดทั้ง 4 ชนิด ส#งผลทําให&ดินร#วนซุย โปร#งขึ้น และให&ธาตุอาหารอย#างเพียงพอ ทําให&ข&าวมีการแตกกอ
เพิ่มสูงขึ้น แสดงว#าการใช&พืชตระกูลถั่ว ทั้ง 4 ชนิดดังกล#าว เปoนปุยพืชสดชนิดใดก็ได& มีความเหมาะสม
ต#อการแตกกอของข&าว (ตารางที่ 10) สอดคล&องกับงานวิจัยของ สมศักดิ์ และคณะ (2543) การ
ปรับปรุงชุดดินเรณู เพื่อการปลูกข&าวในจังหวัดสุรินทร6 รายงานว#า วิธีการใช&โสนอัฟริกันเปoนปุยพืชสด
1 ป{ และวิธีการใช&โสนอัฟริกันเปoนปุยพืชสด 2 ป{ ทําให&ข&าวแตกกอระหว#าง 7.1-7.4 ต&นต#อกอ ไม#มี
ความแตกต#างกันทางสถิติ กับวิธีการใช&ปุยเคมีเกรด 16-20-0 อัตรา 20 กิโลกรัมต#อไร#เพียงอย#างเดียว
(7.4 ต&นต#อกอ)
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ตาราง 10 จํานวนต#นต%อกอของข#าว ป2 พ.ศ. 2551-2553 และ เฉลี่ย 3 ป2
วิธีการ

วิธีการที่ 1 วิธีเ กษตรกร (ปุยเคมี เกรด
16-20-0 อัตรา 60 กิโลกรัมต#อไร#)
วิธีการที่ 2 ใช&ถั่วมะแฮะเปoนปุยพืชสด
วิธีการที่ 3 ใช&ปอเทืองเปoนปุยพืชสด
วิธีการที่ 4 ใช&ถั่วเขียวเปoนปุยพืชสด
วิธีการที่ 5 ใช&ถั่วพุ#มดําเปoนปุยพืชสด
F-test
C.V. ( % )
LSD.05 ( Treatment )

จํานวนต#นต%อกอของข#าว
ป2 2551

ป2 2552

ป2 2553

เฉลี่ย 3 ป2

(ต#น/กอ)

(ต#น/กอ)

(ต#น/กอ)

(ต#น/กอ)

6.56 b

10.26 a

10.13 b

8.98 b

9.30 a
8.30 ab
9.40 a
9.66 a
s
13.63
2.21

11.30 a
16.13 a
12.26 a
13.53 a
ns
26.16
6.25

12.10 ab
12.86 a
11.86 ab
11.86 ab
s
10.30
2.28

10.89 a
11.39 a
11.17 a
11.46 a
s
7.14
1.44

6.3 น้ําหนักฟางข#าว ป2 พ.ศ. 2551-2553 และ เฉลี่ย 3 ป2
น้ําหนักฟางข&าว หลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตข&าว ป{ พ.ศ. 2551-2553 และเฉลี่ย 3 ป{ แสดง
ในตาราง 11
น้ําหนักฟางข&าวในป{แรกที่ดําเนินการ (ป{ พ.ศ. 2551) น้ําหนักฟางข&าวไม#มีความแตกต#างกัน
ทางสถิติที่ P≤0.05 พบว#า น้ําหนักฟางข&าวเฉลี่ย อยู#ร ะหว#า ง 1,461–1,635 กิโลกรัมต#อไร# โดยวิธีการ
ที่ 5 ใช&ถั่วพุ#มดําเปoนปุยพืชสด วิธีการที่ 2 ใช&ถั่วมะแฮะเปoนปุยพืชสด วิธีการที่ 4 ใช&ถั่วเขียวเปoนปุย
พืชสด วิธีการที่ 1 วิธีเกษตรกร ใส#ปุยเคมีเกรด 16-20-0 อัตรา 60 กิโลกรัมต#อไร# และวิธีการที่ 3 ใช&
ปอเทืองเปoนปุยพืชสด ให&น้ําหนักฟางข&าวเฉลี่ย 1,635 , 1,614 , 1,565 , 1,461 และ 1,456
กิโลกรัมต#อไร# ตามลําดับ
น้ําหนักฟางข&าวในป{ที่สองที่ดําเนินการ (ป{ พ.ศ. 2552) น้ําหนักฟางข&าวมีความแตกต#างกัน
อย#างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ P≤0.05 พบว#าน้ําหนักฟางข&าว เฉลี่ย อยู#ร ะหว#า ง 2,018–2,913 กิโลกรัม
ต#อไร# โดยวิธีการที่ 5 ใช&ถั่วพุ#มดําเปoนปุยพืชสด ให&น้ําหนักฟางข&าวเฉลี่ยสูงสุด 2,913 กิโลกรัมต#อไร#
รองลงมาคือวิธีการที่ 4 ใช&ถั่วเขียวเปoนปุยพืชสด วิธีการที่ 3 ใช&ปอเทืองเปoนปุยพืชสด ให&น้ําหนักฟาง
ข&าวเฉลี่ย 2,658 และ 2,448 กิโลกรัมต#อไร#ตามลําดับ และวิธีการที่ 1 วิธีเกษตรกร ใส#ปุยเคมีเกรด
16-20-0 อัตรา 60 กิโลกรัมต#อไร# ให&น้ําหนักฟางข&าวเฉลี่ย 2,286 กิโ ลกรัมต#อไร# ส#ว นวิธีก ารที่ 2
ใช&ถั่วมะแฮะเปoนปุยพืชสด ให&น้ําหนักฟางข&าวเฉลี่ยต่ําสุด 2,018 กิโลกรัมต#อไร#
น้ําหนักฟางข&าวในป{ที่สามที่ดําเนินการ (ป{ พ.ศ. 2552) น้ําหนักฟางข&าวมีความแตกต#างกัน
อย#างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ P≤0.05 พบว#า น้ําหนักฟางข&าว เฉลี่ย อยู#ร ะหว#า ง 1,818–2,598 กิโลกรัม
ต#อไร# โดยวิธีการที่ 3 ใช&ปอเทืองเปoนปุยพืชสด และวิธีการที่ 5 ใช&ถั่วพุ#มดําเปoนปุยพืชสด ให&น้ําหนัก
ฟางข&าวเฉลี่ยสูงสุด 2,598 และ 2,455 กิโลกรัมต#อไร# รองลงมาคือวิธีการที่ 4 ใช&ถั่วเขียวเปoนปุย
พื ช สด และวิธ ีก ารที ่ 2 ใช& ถั่ ว มะแฮะเปo น ปุ ยพื ช สด ให&น้ํ า หนั ก ฟางข& า ว 2,388.3 และ 2,041
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กิโลกรัมต#อไร#ตามลําดับ ส#วนวิธีการที่ 1 วิธีเกษตรกร ใส#ปุยเคมีเกรด 16-20-0 อัตรา 60 กิโลกรัมต#อ
ไร# ให&น้ําหนักฟางข&าวเฉลี่ยต่ําสุด 1,818.3 กิโลกรัมต#อไร#
น้ําหนักฟางข&าวเฉลี่ย 3 ป{ น้ําหนักฟางข&าวมีความแตกต#างกันอย#างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
P≤0.05 พบว#า น้ําหนักฟางข&าว อยู#ระหว#า ง 1,855–2,335 กิโลกรัมต#อไร# โดยวิธีการที่ 5 ใช&ถั่วพุ#มดํา
เปoนปุยพืชสด ให&น้ําหนักฟางข&าวเฉลี่ยสูงสุด 2,335 กิโลกรัมต#อไร# รองลงมาคือ วิธีการที่ 4 ใช&ถั่วเขียว
เปoนปุยพืชสด วิธีการที่ 3 ใช&ปอเทืองเปoนปุยพืชสด วิธีการที่ 2 ใช&ถั่วมะแฮะเปoนปุยพืชสด ให&น้ําหนัก
ฟางข&าวเฉลี่ย 2,204 , 2,167 และ 1,891 กิโลกรัมต#อไร# ตามลําดับ ส#ว นวิธีการที่ 1 วิธีเกษตรกร
ใส#ปุยเคมีเกรด 16-20-0 อัตรา 60 กิโลกรัมต#อไร# ให&น้ําหนักฟางข&าวเฉลี่ยต่ําสุด 1,855.2 กิโ ลกรัม
ต#อ ไร# สรุป แล&ว การใช&ถั่วพุ#มดํา ถั่วเขียว เปoนปุยพืชสดในนาข&า ว ให&น้ํา หนัก ฟางข&า วเฉลี่ย 3 ป{
(2,335 และ 2,204 กิโลกรัมต#อไร#) ตามลําดับ สูงกว#าการใส#ปุยเคมีเกรด 16-20-0 อัตรา 60 กิโลกรัม
ต#อไร# (1,855 กิโลกรัมต#อไร#) อย#างมีนัยสําคัญทางสถิติ ในส#วนของใช&ปอเทือง และถั่วมะแฮะ เปoนปุย
พืชสด น้ํา หนักฟางข&า วเฉลี่ย 3 ป{ (2,167 และ 1,891 กิโลกรัมต#อไร#ตามลําดับ) มีแนวโน&มสูงกว#า
การใส#ปุยเคมีเกรด 16-20-0 อัตรา 60 กิโลกรัมต#อไร# (1,855 กิโลกรัมต#อไร#) แสดงว#าการปลูกใช&ปุย
พืชสด 2 ชนิด คือ ถั่วพุ#มดํา ถั่วเขียว ทําให&น้ําหนักฟางข&าวสูงกว#าวิธีเกษตรกร (ใช&ปุยเคมี) ส#วนปุยพืช
สด อีก 2 ชนิดคือ ปอเทือง และถั่วมะแฮะ ทําให&น้ําหนักฟางข&าวมีแนวโน&มสูงกว#าการใช&ปุยเคมี
โดยสรุปแล&วการปลูกข&าว ตามหลังการไถกลบพืชปุยสดทั้ง 4 ชนิดคือ ถั่วมะแฮะ ปอเทือง
ถั่วเขียว และถั่วพุ#มดํา เปoนปุยพืชสด มีผลต#อน้ําหนักฟางข&าว แสดงว#าการใช&พืชตระกูลถั่วทั้ง 4 ชนิด
คือถั่วพุ#มดํา ถั่วเขียว ปอเทือง และถั่วมะแฮะ ชนิดใดก็ได&ใช&เปoนปุยพืชสดในนาข&าว โดยสามารถใช&
ทดแทนปุยเคมีเกรด 16-20-0 อัตรา 60 กิโลกรัมต#อไร# ในการเจริญเติบโตของข&าวในด&านน้ําหนัก
ฟางข&าวได&อย#างมีประสิทธิภาพ
ตาราง 11 น้ําหนักฟางข#าว ป2 พ.ศ. 2551-2553 และ เฉลี่ย 3 ป2
วิธีการ

วิธีการที่ 1. วิธีเกษตรกร (ปุยเคมีเกรด
16-20-0 อัตรา 60 กิโลกรัมต#อไร#)
วิธีการที่ 2 ใช&ถั่วมะแฮะเปoนปุยพืชสด
วิธีการที่ 3 ใช&ปอเทืองเปoนปุยพืชสด
วิธีการที่ 4 ใช&ถั่วเขียวเปoนปุยพืชสด
วิธีการที่ 5 ใช&ถั่วพุ#มดําเปoนปุยพืชสด
F-test
C.V. ( % )
LSD.05 ( Treatment )

น้ําหนักฟางข#าว
ป2 2551

ป2 2552

ป2 2553

เฉลี่ย 3 ป2

(กก./ไร%)

(กก./ไร%)

(กก./ไร%)

(กก./ไร%)

1,461 a

2,286 abc

1,818 b

1,855 c

1,614 a
1,456 a
1,565 a
1,635 a
ns
12.00
349.31

2,018 c
2,448 abc
2,658 ab
2,913 a
s
11.46
531.71

2,041 ab
2,598 a
2,388 ab
2,455 a
s
13.52
575.45

1,891 bc
2,167 abc
2,204 ab
2,335 a
s
8.17
321.40
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7. องคประกอบผลผลิตข#าว
7.1 น้ําหนัก 100 เมล็ดของข#าว ป2 พ.ศ. 2551-2553 และ เฉลี่ย 3 ป2
น้ําหนัก 100 เมล็ดของข&าว หลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตข&าว ป{ พ.ศ. 2551-2553 และเฉลี่ย
3 ป{ แสดงในตาราง 12
น้ําหนัก 100 เมล็ดของข&าวในป{แรกที่ดําเนินการ (ป{ พ.ศ. 2551) น้ําหนัก 100 เมล็ดของข&าว
ไม#มีความแตกต#างกันทางสถิติที่ P≤0.05 พบว#า น้ําหนัก 100 เมล็ดของข&าว อยู#ร ะหว#า ง 1.98–2.35
กรัม โดยวิธีการที่ 2 ใช&ถั่วมะแฮะเปoนปุยพืชสด วิธีการที่ 4 ใช&ถั่วเขียวเปoนปุยพืชสด วิธีการที่ 3 ใช&
ปอเทืองเปoนปุยพืชสด วิธีการที่ 5 ใช&ถั่วพุ#มดําเปoนปุยพืชสด และวิธีการที่ 1 วิธีเกษตรกร ใส#ปุยเคมี
เกรด 16-20-0 อัตรา 60 กิโลกรัมต#อไร# น้ําหนัก 100 เมล็ดของข&าวมีค#า 2.35, 2.22, 2.16, 2.16
และ1,98 กรัม ตามลําดับ
น้ําหนัก 100 เมล็ดของข&าวในป{ที่สองที่ดําเนินการ (ป{ พ.ศ. 2552) น้ําหนัก 100 เมล็ดของ
ข&าว ไม#มีความแตกต#างกันทางสถิติที่ P≤0.05 พบว#า น้ําหนัก 100 เมล็ดของข&าว อยู#ร ะหว#า ง 2.90–
3.01 กรัม โดยวิธีการที่ 1 วิธีเกษตรกร ใส#ปุยเคมีเกรด 16-20-0 อัตรา 60 กิโลกรัมต#อไร# วิธีการที่ 3
ใช&ปอเทืองเปoนปุยพืชสด วิธีการที่ 5 ใช&ถั่วพุ#มดําเปoนปุยพืชสดวิธีการที่ 2 ใช&ถั่วมะแฮะเปoนปุยพืชสด
และวิธีการที่ 4 ใช&ถั่วเขียวเปoนปุยพืชสด น้ําหนัก 100 เมล็ดของข&าวมีค#า 3.01, 3.01, 2.95, 2.94
และ 2,90 กรัม ตามลําดับ
น้ําหนัก 100 เมล็ดของข&าวในป{ที่สามที่ดําเนินการ (ป{ พ.ศ. 2553) ไม#มีความแตกต#างกันทาง
สถิติที่ P≤0.05 พบว#าน้ําหนัก 100 เมล็ดของข&าวอยู#ร ะหว#า ง 2.82–2.97 กรัม วิธีการที่ 3 ใช&ปอเทือง
เปoนปุยพืชสดวิธีการที่ 4 ใช&ถั่วเขียวเปoนปุยพืชสด วิธีการที่ 5 ใช&ถั่วพุ#มดําเปoนปุยพืชสด วิธีการที่ 2 ใช&
ถั่วมะแฮะเปoนปุยพืชสด และวิธีการที่ 1 วิธีเกษตรกร ใส#ปุยเคมีเกรด 16-20-0 อัตรา 60 กิโลกรัมต#อ
ไร# น้ําหนัก 100 เมล็ดของข&าวมีค#า 2.97, 2.96, 2.95, 2.92 และ 2,82 กรัม ตามลําดับ
น้ําหนั ก 100 เมล็ดของข&า วเฉลี่ย 3 ป{ ไม#มีความแตกต# างกั นทางสถิติ ที่ P≤0.05 พบว# า
น้ําหนัก 100 เมล็ดของข&าว อยู#ร ะหว#า ง 2.82–2.97 กรัม โดยวิธีการที่ 2 ใช&ถั่วมะแฮะเปoนปุยพืชสด
วิธีการที่ 3 ใช&ปอเทืองเปoนปุยพืชสด วิธีการที่ 4 ใช&ถั่วเขียวเปoนปุยพืชสด วิธีการที่ 5 ใช&ถั่วพุ#มดําเปoน
ปุยพืชสด และวิธีการที่ 1 วิธีเกษตรกร ใส#ปุยเคมีเกรด 16-20-0 อัตรา 60 กิโลกรัมต#อไร# น้ําหนัก 100
เมล็ดของข&าวมีค#า 2.74, 2.71, 2.69, 2.69 และ 2,60 กรัม ตามลําดับ
สรุปโดยรวมแล&ว น้ําหนัก 100 เมล็ดของข&าวเฉลี่ย 3 ป{ (ป{ พ.ศ. 2551-2553) จากการใช&
ถั่วพุ#มดํา ปอเทือง ถั่วเขียว และถั่วมะแฮะ เปoนปุยพืชสดในนาข&าว (2.69-2.74 กรัม) เปรียบเทียบกับ
วิธีการที่ 1 วิธีเกษตรกร ใส#ปุยเคมีเกรด 16-20-0 อัตรา 60 กิโลกรัมต#อไร# มีแนวโน&มทําให&น้ําหนัก
100 เมล็ดของข&าวสูงกว#าการใช&ปุยเคมี (2.60 กรัม) เปoนผลเนื่องมาจากข&าวได&รับธาตุไนโตรเจนจาก
ปุยพืชสดอย#างเพียงพอ ทําให&มีการสะสมน้ําหนักเมล็ดข&าวที่สูง
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ตาราง 12 น้ําหนัก 100 เมล็ดของข#าว ป2 พ.ศ. 2551-2553 และ เฉลี่ย 3 ป2
วิธีการ

วิธีการที่ 1. วิธีเกษตรกร
(ปุยเคมี เกรด 16-20-0
อัตรา 60 กิโลกรัมต#อไร#)
วิธีการที่ 2 ใช&ถั่วมะแฮะเปoน
ปุยพืชสด
วิธีการที่ 3 ใช&ปอเทืองเปoนปุย
พืชสด
วิธีการที่ 4 ใช&ถั่วเขียวเปoน
ปุยพืชสด
วิธีการที่ 5 ใช&ถั่วพุ#มดําเปoน
ปุยพืชสด
F-test
C.V. ( % )
LSD.05 ( Treatment )

น้ําหนัก 100 เมล็ดของข#าว
ป2 2551

ป2 2552

ป2 2553

เฉลี่ย 3 ป2

(กรัม)

(กรัม)

(กรัม)

(กรัม)

1.98 a

3.01 a

2.82 a

2.60 a

2.35 a

2.94 a

2.92 a

2.74 a

2.16 a

3.01 a

2.97 a

2.71 a

2.22 a

2.90 a

2.96 a

2.69 a

2.16 a

2.95 a

2.95 a

2.69 a

ns
14.00
0.57

ns
4.33
0.24

ns
3.46
0.19

ns
4.76
0.24

7.2 เปอรเซ็นตเมล็ดดีของข#าว ป2 พ.ศ. 2551-2553 และ เฉลี่ย 3 ป2
เปอร6เซ็นต6เมล็ดดีของข&าว ป{ พ.ศ. 2551-2553 และ เฉลี่ย 3 ป{ หลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิต
ป{ พ.ศ. 2551-2553 และเฉลี่ย 3 ป{ แสดงในตาราง 13
เปอร6เซ็นต6เมล็ดดีของข&าวในป{แรกที่ดําเนินการ (ป{ พ.ศ. 2551) เปอร6เซ็นต6เมล็ดดีของข&าว
ไม#มีความแตกต#างกันทางสถิติที่ P≤0.05 พบว#า เปอร6เซ็นต6เมล็ดดีของข&าว อยู#ในช#วง 17.00–24.33
กรัม โดยวิธีการที่ 5 ใช&ถั่วพุ#มดําเปoนปุยพืชสด วิธีการที่ 4 ใช&ถั่วเขียวเปoนปุยพืชสด วิธีการที่ 2 ใช&
ถั่วมะแฮะเปoนปุยพืชสด วิธีการที่ 3 ใช&ปอเทืองเปoนปุยพืชสด และวิธีการที่ 1 วิธีเกษตรกร ใส#ปุยเคมี
เกรด 16-20-0 อัตรา 60 กิโลกรัมต#อไร# เปอร6เซ็นต6เมล็ดดีของข&าว มีค#า 83.00, 82.00, 81.00,
79.00 และ 75.66 ตามลําดับ
เปอร6เซ็นต6เมล็ดดีของข&าวในป{ที่สองที่ดําเนินการ (ป{ พ.ศ. 2552) เปอร6เซ็นต6เมล็ดดีของข&าว
ไม#มีความแตกต#างกันทางสถิติที่ P≤0.05 พบว#า เปอร6เซ็นต6เมล็ดดีของข&าว อยู#ร ะหว#า ง 90.33–88.33
โดยวิธีการที่ 4 ใช&ถั่วเขียวเปoนปุยพืชสด วิธีการที่ 3 ใช&ปอเทืองเปoนปุยพืชสด วิธีการที่ 5 ใช&ถั่วพุ#มดํา
เปoนปุยพืชสด วิธีการที่ 2 ใช&ถั่วมะแฮะเปoนปุยพืชสด และวิธีการที่ 1 วิธีเกษตรกร ใส#ปุยเคมีเกรด 1620-0 อัตรา 60 กก./ไร# เปอร6เซ็นต6เมล็ดดีของข&าวมีค#า 90.33, 90.00, 90.00, 89.66 และ 88.33
ตามลําดับ
เปอร6เซ็นต6เมล็ดดีของข&าวในป{ที่สามที่ดําเนินการ (ป{ พ.ศ. 2553) เปอร6เซ็นต6เมล็ดดีของข&าว
ไม#มีความแตกต#างกันทางสถิติที่ P≤0.05 พบว#า เปอร6เซ็นต6เมล็ดดีของข&าว อยู#ร ะหว#า ง 86.66–88.00
โดยวิธีการที่ 2 ใช&ถั่วมะแฮะเปoนปุยพืชสด วิธีการที่ 3 ใช&ปอเทืองเปoนปุยพืชสด วิธีการที่ 5 ใช&ถั่วพุ#มดํา
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เปoนปุยพืชสด วิธีการที่ 1 วิธีเกษตรกร ใส#ปุยเคมีเกรด 16-20-0 อัตรา 60 กก./ไร# และวิธีการที่ 4 ใช&
ถั่วเขียวเปoนปุยพืชสด เปอร6เซ็นต6เมล็ดดีของข&าวมีค#า 88.00, 87.00, 87.00, 87.00 และ 86.66
ตามลําดับ (ตาราง 8)
เปอร6เซ็นต6เมล็ดดีของข&าวเฉลี่ย 3 ป{ ไม#มีความแตกต#างกันทางสถิติที่ P≤0.05 พบว#า
เปอร6เซ็นต6เมล็ดดีของข&าว อยู#ร ะหว#า ง 83.66–86.66 โดยวิธีการที่ 5 ใช&ถั่วพุ#มดําเปoนปุยพืชสด
วิธีการที่ 4 ใช&ถั่วเขียวเปoนปุยพืชสด วิธีการที่ 2 ใช&ถั่วมะแฮะเปoนปุยพืชสด วิธีการที่ 3ใช&ปอเทืองเปoน
ปุยพืชสด และวิธีการที่ 1 วิธีเกษตรกร ใส#ปุยเคมีเกรด 16-20-0 อัตรา 60 กก./ไร# เปอร6เซ็นต6เมล็ดดี
ของข&าวมีค#า 86.66 , 86.33 , 86.22, 85.33 และ 83.66 ตามลําดับ
สรุ ปโดยรวมแล&ว เปอร6เ ซ็ น ต6เ มล็ด ดี ของข& าวเฉลี่ ย 3 ป{ (ป{ พ.ศ. 2551-2553) การใช&
ถั่วพุ#มดํา ถั่วเขียว ถั่วมะแฮะ และปอเทือง เปoนปุยพืชสดในนาข&าว (86.22-86.66 เปอร6เซ็นต6 )
เปรียบเทียบกับวิธีการที่ 1 วิธีเกษตรกร ใส#ปุยเคมีเกรด 16-20-0 อัตรา 60 กิโลกรัมต#อไร# มีแนวโน&ม
ให&เปอร6เซ็นต6เมล็ดดีของข&าวเฉลี่ย 3 ป{ สูงกว#าการใช&ปุยเคมี (83.66 เปอร6เซ็นต6) เปoนผลเนื่องมาจาก
ข&าวได&รับธาตุไนโตรเจนจากพืชปุยสดอย#างเพียงพอ ทําให&มีเปอร6เซ็นต6เมล็ดดีของข&าวสูงกว#า
โดยสรุปการปลูกข&าวตามหลังการไถกลบปุยพืชสดทั้ง 4 ชนิดคือ ถั่วมะแฮะ ปอเทือง ถั่วเขียว
และถั่วพุ#มดํา ไม#มีผลต#อเปอร6เซ็นต6เมล็ดดีของข&าว แต#มีแนวโน&มให&เปอร6เซ็นต6เมล็ดดีของข&าวสูงกว#า
(86.22, 85.33, 86.33 และ 86.66 เปอร6เซ็นต6) การใช&ปุยเคมี เกรด 16-20-0 อัตรา 60 กิโลกรัมต#อ
ไร# ในวิธีเกษตรกร (83.66 เปอร6เซ็นต6) โดยมีค#าเฉลี่ยของน้ําหนัก 100 เมล็ด หลังการไถกลบถั่วมะ
แฮะ ปอเทือง ถั่วเขียว และถั่วพุ#มดํา ใกล&เคียงกันและไม#แตกต#างกันทางสถิติแสดงว#าการใช&พืชตระกูล
ถั่วทั้ง 4 ชนิดดังกล#าว เปoนปุยพืชสดชนิดใดก็ได& มีความเหมาะสมต#อเปอร6เซ็นต6เมล็ดดีของข&าว โดย
สามารถใช&ทดแทนปุยเคมีเกรด 16-20-0 อัตรา 60 กิโลกรัมต#อไร# ทางด&านองค6ประกอบผลผลิตของ
ข&าว (เปอร6เซ็นต6เมล็ดดีของข&าว) ได&อย#างมีประสิทธิภาพ (ตาราง 13)
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ตาราง 13 เปอรเซ็นตเมล็ดดีของข#าว ป2 พ.ศ. 2551-2553 และ เฉลี่ย 3 ป2
วิธีการ

วิธีการที่ 1 วิธีเกษตรกร
(ปุยเคมี เกรด 16-20-0
อัตรา 60 กิโลกรัมต#อไร#)
วิธีการที่ 2 ใช&ถั่วมะแฮะ
เปoนปุยพืชสด
วิธีการที่ 3 ใช&ปอเทือง
เปoนปุยพืชสด
วิธีการที่ 4 ใช&ถั่วเขียวเปoน
ปุยพืชสด
วิธีการที่ 5 ใช&ถั่วพุ#มดํา
เปoนปุยพืชสด
F-test
C.V. ( % )
LSD.05 ( Treatment )

เปอรเซ็นตเมล็ดดีของข#าว (%)
ป2 2551

ป2 2552

ป2 2553

เฉลี่ย 3 ป2

(%)

(%)

(%)

(%)

75.66 a

88.33 a

87.00 a

83.66 a

81.00 a

89.66 a

88.00 a

86.22 a

79.00 a

90.00 a

87.00 a

85.33 a

82.00 a

90.33 a

86.66 a

86.33 a

83.00 a

90.00 a

87.00 a

86.66 a

ns
10.08
15.21

ns
1.83
3.08

ns
1.04
1.70

ns
2.90
4.67

8. ผลผลิตข#าว ป2 พ.ศ. 2551-2553 และ เฉลี่ย 3 ป2
ผลผลิตข&าว ป{ พ.ศ. 2551-2553 และ เฉลี่ย 3 ป{ หลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิต แสดงใน
ตาราง 14
ผลผลิตข&าวในป{แรกที่ดําเนินการ (ป{ พ.ศ. 2551) มีความแตกต#างกันอย#างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ P≤0.05 พบว#า ผลผลิตข&าว อยู#ในช#วง 338.67–582.33 กิโลกรัมต#อไร# โดยวิธีการที่ 2 ใช&ถั่ว
มะแฮะเปoนปุยพืชสด และวิธีการที่ 5 ใช&ถั่วพุ#มดําเปoนปุยพืชสด ให&ผลผลิตข&าวเฉลี่ยสูงสุด 582.33
และ 552.67 กิโลกรัมต#อไร# ตามลําดับ รองลงมาคือวิธีการที่ 4 ใช&ถั่วเขียวเปoนปุยพืชสด และวิธีการที่
3 ใช&ปอเทืองเปoนปุยพืชสด ให&ผลผลิตข&าว 582.33 และ 472.33 กิโลกรัมต#อไร# ตามลําดับ ส#วนวิธีการ
ที่ 1 วิธีเกษตรกร ใส#ปุยเคมีเกรด 16-20-0 อัตรา 60 กิโลกรัมต#อไร# ให&ผลผลิตข&าวต่ําสุด 338.67
กิโลกรัมต#อไร# โดยสรุปแล&วผลผลิตข&าวป{แรก การใช&ปุยพืชสดทั้ง 4 ชนิด คือ ถั่วมะแฮะ ถั่วพุ#มดํา
ถั่วเขียว และ ปอเทือง ให&น้ําหนักผลผลิตเมล็ดข&าว (472.33-582.33 กิโลกรัมต#อไร#) สูงกว#าการใช&
ปุยเคมี (338.67 กิโลกรัมต#อไร#) แสดงให&เห็นว#าการใช&ปุยพืชสดทั้ง 4 ชนิดสามารถใช&ทดแทนปุยเคมี
ในนาข&าวได& การใช&สารอินทรียวัตถุแก#ข&าวในระบบการปลูกข&าวแบบเกษตรอินทรีย6 สามารถทําให&
ผลผลิตข&าวเพิ่มมากขึ้นกว#าการใช&ปุยเคมีเพียงอย#างเดียว แต#น้ําหนักผลผลิตของเมล็ดข&าวที่ได&ในป{แรก
ยังที่ไม#ถึงเกณฑ6มาตรฐาน ของลักษณะประจําพันธุ6 ของข&าวพันธุ6 กข 6 ที่สถาบันวิจัยข&าว ป{ 2539
ได& ร ายงานไว& ว# า ข& า วพั น ธุ6 กข 6 ให& น้ํ า หนั ก ผลผลิ ต ของเมล็ ด ข& า ว 670 กิ โ ลกรั ม ต# อ ไร# เปo น ผล
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เนื่องมาจากในป{แรก มีโรคขอบใบไหม&และมีโรคเน#าคอรวงระบาด และอยู#ในป{แรกของการดําเนินการ
การสะสมธาตุอาหารและปริ มาณอิ น ทรี ยวั ตถุ ยังมี ไม# มาก ทําให&น้ํ าหนักผลผลิต ข&า วโดยรวมไม# สู ง
เท#าที่ควร
ผลผลิ ต ข& า วป{ ที่ ส องที่ ดํ า เนิ น การ (ป{ พ.ศ. 2552) ผลผลิ ต ข& า ว มี ความแตกต# า งกั น อย# า ง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ P≤0.05 พบว#า ผลผลิตข&าว อยู#ในช#วง 655.56–777.60 กิโลกรัมต#อไร# วิธีการ
ที่ 4 ใช&ถั่วเขียวเปoนปุยพืชสด และวิธีการที่ 5 ใช&ถั่วพุ#มดําเปoนปุยพืชสด ให&ผลผลิตข&าวเฉลี่ยสูงสุด
777.60 และ 766.22 กิโลกรัมต#อไร# ตามลําดับ รองลงมาคือวิธีการที่ 3 ใช&ปอเทือง เปoนปุยพืชสด
และโดยวิธีการที่ 2 ใช&ถั่วมะแฮะเปoนปุยพืชสด ให&ผลผลิตข&าวเฉลี่ย 739.57 และ 691.56 กิโลกรัมต#อ
ไร# ตามลําดับ ส#วนวิธีการที่ 1 วิธีเกษตรกร ใส#ปุยเคมีเกรด 16-20-0 อัตรา 60 กิโลกรัมต#อไร# ให&
ผลผลิตข&าวต่ําสุด 655.56 กิโลกรัมต#อไร# โดยสรุปผลผลิตของข&าวป{ที่สอง การใช&ปุยพืชสด 2 ชนิด
คือ ถั่วเขียว ถั่วพุ#มดํา ให&น้ําหนักผลผลิตเมล็ดข&าว 777.60 และ 766.22 กิโลกรัมต#อไร#ตามลําดับ
สูงกว#าการใช&ปุยเคมี (655.56 กิโลกรัมต#อไร#) และการใช&ปุยพืชสดอีก 2 ชนิด คือ ปอเทือง และ
ถั่วมะแฮะ ให&น้ําหนักผลผลิตเมล็ดข&าว 739.57 และ 691.56 กิโลกรัมต#อไร#ตามลําดับ มีแนวโน&มให&
ผลผลิตข&าวสูงกว#าการใช&ปุยเคมี (655.56 กิโลกรัมต#อไร#) แสดงให&เห็นว#าการใช&ปุยพืชสดทั้ง 4 ชนิด
สามารถใช&ทดแทนปุยเคมีในนาข&าวได& การใช&สารอินทรียวัตถุแก#ข&าวในระบบการปลูกข&าวแบบเกษตร
อินทรีย6 สามารถทําให&ผ ลผลิตของข&าวเพิ่ มมากขึ้ นกว#าการใช&ปุยเคมีเพีย งอย#างเดียว และน้ําหนั ก
ผลผลิตของเมล็ดข&าวที่ได&ในป{ที่สอง สูงกว#าเกณฑ6มาตรฐานของลักษณะประจําพันธุ6 ของข&าวพันธุ6
กข 6 ที่สถาบันวิจัยข&าวป{ 2539 ได&รายงานไว&ว#า ข&าวพันธุ6 กข 6 ให&น้ําหนักผลผลิตของเมล็ดข&าว 670
กิโลกรัมต#อไร#
ผลผลิตข&าวในป{ที่สามที่ดําเนินการ (ป{ พ.ศ. 2553) ไม#มีความแตกต#างกันอย#างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ พบว#าผลผลิตข&าว อยู#ในช#วง 643.55–750.49 กิโลกรัมต#อไร# โดยวิธีการที่ 3 ใช&ปอเทืองเปoน
ปุยพืชสด วิธีการที่ 5 ใช&ถั่วพุ#มดําเปoนปุยพืชสด วิธีการที่ 4 ใช&ถั่วเขียวเปoนปุยพืชสด วิธีการที่ 3 ใช&
ปอเทืองเปoนปุยพืชสด วิธีการที่ 2 ใช&ถั่วมะแฮะเปoนปุยพืชสด และวิธีการที่ 1 วิธีเกษตรกรใส#ปุยเคมี
เกรด 16-20-0 อัตรา 60 กิโลกรัมต#อไร# ให&ผลผลิตข&าวเฉลี่ย 750.49, 742.82, 741.21, 679.28 และ
643.55 กิ โ ลกรั ม ต# อ ไร# ตามลํ า ดั บ โดยสรุ ป ผลผลิ ต ข& า ว ป{ ที่ ส าม การใช& ปุ ยพื ช สดทั้ ง 4 ชนิ ด คื อ
ปอเทือง ถั่ว พุ#มดํา ถั่ว เขี ยว และถั่ว มะแฮะ ให&น้ํ าหนักผลผลิ ตเมล็ ดข& าวอยู# ในช#ว ง 679.28-750.49
กิโลกรัมต#อไร# มีแนวโน&มให&ผลผลิตข&าวสูงกว#าการใช&ปุยเคมี (643.55 กิโลกรัมต#อไร#) แสดงให&เห็นว#า
การใช&ปุยพืชสดทั้ง 4 ชนิด สามารถใช&ทดแทนปุยเคมี (เกรด 16-20-0 อัตรา 60 กิโลกรัมต#อไร#)
ในนาข&าวได& การใช&สารอินทรียวัตถุแก#ข&าวในระบบการปลูกข&าวแบบเกษตรอินทรีย6 สามารถทําให&
ผลผลิตของข&าวเพิ่มมากขึ้นกว#าการใช&ปุยเคมีเพียงอย#างเดียว และน้ําหนักผลผลิตของเมล็ดข&าวที่ได&ใน
ป{ที่ส าม สู งกว#า เกณฑ6 มาตรฐาน ของลั กษณะประจํ า พั นธุ6 ของข& า วพั นธุ6 กข 6 ที่ สถาบั น วิ จั ย ข& า ว
ป{ 2539 ได&รายงานไว&ว#า ข&าวพันธุ6 กข 6 ให&น้ําหนักผลผลิตของเมล็ดข&าว 670 กิโลกรัมต#อไร#
ผลผลิตข&าวเฉลี่ยสามป{ที่ดําเนินการ มีความแตกต#างกันอย#างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ P≤0.05
พบว#าผลผลิตข&าว อยู#ในช#วง 545.78–686.887 กิโลกรัมต#อไร# โดยวิธีการที่ 5 ใช&ถั่วพุ#มดําเปoนปุยพืช
สด วิธีการที่ 4 ใช&ถั่วเขียวเปoนปุยพืชสด วิธีการที่ 3 ใช&ปอเทืองเปoนปุยพืชสด และโดยวิธีการที่ 2 ใช&ถั่ว
มะแฮะเปoนปุยพืชสด ให&ผลผลิตข&าวเฉลี่ยสูงสุด 686.88, 664.44, 653.88 และ 650.77 กิโลกรัมต#อ
ไร# ตามลําดับ ส#วนวิธีการที่ 1 วิธีเกษตรกร ใส#ปุยเคมีเกรด 16-20-0 อัตรา 60 กิโลกรัมต#อไร# ให&
ผลผลิตข&าวเฉลี่ยต่ําสุด 545.78 กิโลกรัมต#อไร# (ตาราง 14) โดยสรุปผลผลิตข&าวเฉลี่ยสามป{โดยการใช&
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ปุยพืชสดทั้ง 4 ชนิด คือ ปอเทือง ถั่วเขียว ปอเทือง และ ถั่วมะแฮะ ให&น้ําหนักผลผลิตเมล็ดข&าวอยู#
ในช#วง 650.778–686.88 กิโลกรัมต#อไร# สูงกว#าการใช&ปุยเคมี (545.78กิโลกรัมต#อไร#) แสดงให&เห็นว#า
การใช&ปุยพืชสดทั้ง 4 ชนิดสามารถใช&ทดแทนปุยเคมีในนาข&าวได& การใช&สารอินทรียวัตถุแก#ข&าวใน
ระบบการปลูกข&าวแบบเกษตรอินทรีย6 สามารถทําให&ผลผลิตของข&าวเพิ่มมากขึ้นกว#าการใช&ปุยเคมี
เพียงอย#างเดียว และน้ําหนักผลผลิตของเมล็ดข&าวที่ได&เฉลี่ย 3 ป{ ที่ใช&ปุยพืชสดทั้ง 4 ชนิด อยู#ในเกณฑ6
ใกล&เคียงกับมาตรฐาน ของลักษณะประจําพันธุ6ของข&าวพันธุ6 กข 6 ที่สถาบันวิจัยข&าว ป{ 2539 ได&
รายงานไว&ว#า ข&าวพันธุ6 กข 6 ให&น้ําหนักผลผลิตของเมล็ดข&าว 670 กิโลกรัมต#อไร# แสดงให&เห็นว#าการ
ใช&ปุยพืชสดทั้ง 4 ชนิดสามารถใช&ทดแทนปุยเคมีในนาข&าวได&
ผลการศึกษาในฤดูปลูก 2551,2552 และ 2553 และเฉลี่ย 3 ป{ พบว#า ผลผลิตน้ําหนักของ
เมล็ดข&าว รวมไปถึงความสูงของข&าว น้ําหนักฟางข&าว จํานวนต&นต#อกอ เปอร6เซ็นต6เมล็ดดี และน้ําหนัก
100 เมล็ดของข&าว ที่ได&รับสารอินทรีย6ในรูปของปุยพืชสด โดยการไถกลบพืชตระกูลถั่วทั้ง 4 ชนิด คือ
ถั่วมะแฮะ ปอเทือง ถั่วเขียว และถั่วพุ#มดํา เปoนปุยพืชสด มีค#าเพิ่มสูงขึ้นมากกว#าแปลงเปรียบเทียบวิธี
เกษตรกรที่มีการใช&ปุยเคมีเกรด 16-20-0 อัตรา 60 กิโลกรัมต#อไร# มีความแตกต#างกันอย#างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ที่ P≤0.05 แสดงให&เห็นว#าการใช&สารอินทรีย6ในรูปของปุยพืชสดทั้ง 4 ชนิด สามารถทําให&
การเจริญเติบโต และผลผลิตของข&าวเพิ่มสูงขึ้นกว#าการใช&ปุยเคมี (เกรด 16-20-0 อัตรา 60 กิโลกรัม
ต#อไร#) สาเหตุที่สามารถเห็นผลของสารอินทรีย6ในรูปของปุยพืชสดได&อย#างชัดเจน อาจเนื่องจากข&าว
ได&รับธาตุไนโตรเจน และโพแทสเชียม ในปริมาณที่สูงจากปุยพืชสด และได&รับปริมาณธาตุอาหารสูง
กว#าการใช&ปุยเคมี (เกรด 16-20-0 อัตรา 60 กิโลกรัมต#อไร#) ประกอบกับชุดดินสรรพยา (Sa) เปoนดิน
ที่มีความอุดมสมบูรณ6ปานกลาง สอดคล&องกับงานวิจัยของ สมศักดิ์ และคณะ (2543) ซึ่งศึกษาการใช&
พืชตระกูลถั่วบํารุงดินนาชุดดินบางนราเพิ่มผลผลิตข&าว จากการทดลองพบว#า การใช&ถั่วดํา เปoนปุยพืช
สดให&ผลผลิต ข&าวเฉลี่ ยสู งสุด 593.74กิโ ลกรั มต#อไร# รองลงมาคื อ การใช&โสนอิ นเดี ย ถั่ วเขี ยว โสน
อัฟริกัน และถั่วลิสง เปoนปุยพืชสด ให&ผลผลิตข&าว 570.93, 528.97, 497.37 และ 489.50 กิโลกรัม
ต#อไร# ตามลําดับ สูงกว#าแปลงควบคุมที่ให&ผลผลิตต่ําสุด 464.46 กิโลกรัมต#อไร# จากศึกษาการใช&
ผลผลิตภัณฑ6ชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดินในระบบเกษตรอินทรีย6เพื่อการปลูกข&าวทางภาคใต&ตอนบน
พบว#า วิ ธีการจั ดการดิ นโดยการปลู กพื ชปุ ยสดคือ ถั่ วพุ# ม ถั่ วพร&า และปอเทื อง ร# วมกั บการใส# ปุ ย
อินทรีย6น้ํา และใส#หินปูนบดตามค#าวิเคราะห6ดิน ส#งผลให&ความสูงของข&าว จํานวนรวงต#อกอ น้ําหนัก
100 เมล็ด เปอร6เซ็นต6เมล็ดดี และผลผลิตของข&าว มีค#าเพิ่มสูงขึ้น โดยวิธีการไถกลบปอเทือง ร#วมกับ
การใส#ปุยอินทรีย6น้ํา และใส#หินปูนบดตามค#าวิเคราะห6ดิน ให&ผลผลิตข&าวสูงสุดเท#ากับ 775 กิโลกรัม
ต#อไร# รองลงมาคือวิธีการไถกลบถั่วพร&า และถั่วพุ#ม ร#วมกับการใส#ปุยอินทรีย6น้ํา และใส#หินปูนบดตาม
ค#าวิเคราะห6ดิน ให&ผลผลิตข&าว 709 และ 671 กิโลกรัมต#อไร#ตามลําดับ (ณัฐวุฒิ และคณะ, 2550)
จากผลการทดลอง แสดงว#าการใช&พืชตระกูลถั่วทั้ง 4 ชนิดคือ ถั่วมะแฮะ ปอเทือง ถั่วเขียว
และถั่ ว พุ# มดํ า เปo น ปุ ยพื ช สดชนิ ดใดก็ ได& มี ความเหมาะสมต# อการเพิ่ มผลผลิ ต ของข& า วพั น ธุ6 กข 6
ในชุ ด ดิ น สรรพยา กลุ#มชุ ด ดิ น ที่ 21 สอดคล&องกั บ งานวิจั ย ของยุ พา และคณะ (2548) ปราโมทย6
(2548) ไพรัช (2548) ปรีดีย6 และคณะ (2548) และสุทัส (2548) ซึ่งศึกษาผลของปุยอินทรีย6และ
ปุยเคมีในการจัดการดินสําหรับการปลูกข&าวขาวดอกมะลิ 105 ในชุดดินร&อยเอ็ด การปลูกข&าวพันธุ6
กข 6 ในชุดดินเรณู ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจากการทดลองดังกล#าวพบว#า การใช&สารอินทรีย6
ในรูปแบบพืชพืชปุยสด และปุยอินทรีย6น้ํา มีแนวโน&มที่แสดงให&เห็นว#าการใช&ปุยอินทรีย6ทําให&ข&าวขาว
ดอกมะลิ 105 และข&าวพันธุ6 กข 6 มีการเจริญเติบโต ผลผลิตและองค6ประกอบของผลผลิตของข&าวสูง
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กว#าการใช&ปุยเคมี ซึ่งผู&ทําการทดลองได&สรุปว#าปุยอินทรีย6สามารถใช&ทดแทนปุยวิทยาศาสตร6ได& และ
สอดคล&องกับกับงานวิจัยของ ชัยนาม (2552) ซึ่งศึกษาการตอบสนองของข&าวทนเค็มขาวดอกมะลิ
105 ในระบบเกษตรอินทรีย6 พบว#า การใช&โสนอัฟริกันสับกลบ อัตรา 3 ตันต#อไร# และระบบการปลูก
พืชหมุนเวียน โดยการปลูกโสนอัฟริกันแล&วไถกลบที่ระยะออกดอก แล&วปลูกข&าวตาม ได&ผลผลิตข&าว
503.26 และ 450.42 กิโลกรัมต#อไร# มีแนวโน&มให&ผลผลิตสูงกว#าแปลงควบคุมที่ไม#การเติมสารอินทรีย6
(384.90 กิโลกรัมต#อไร#) และได&สรุปว#า การใช&สารอินทรียวัตถุมีแนวโน&มทําให&ข&าวขาวดอกมะลิ 105
มีการเจริญ เติบโต ผลผลิ ตและองค6 ประกอบของผลผลิต ของข& าวเพิ่มมากขึ้น โดยผู&ทํา การทดลอง
แนะนํ าว# า การใช& ปุยพื ช สดโสนอัฟริ กันสั บ กลบ หรื อปลู กพืช สดโสนอั ฟริ กัน ในระบบการปลู กพื ช
หมุนเวียน โดยการปลูกโสนอัฟริกันแล&วไถกลบที่ระยะออกดอก และปลูกข&าวที่ไวต#อช#วงแสงตาม
ภายหลัง จะทําให&ดินมีความอุดมสมบูรณ6เพิ่มมากขึ้นทุกป{ เนื่องจากมีการเติมอินทรียวัตถุลงไปในดิน
อย#างสม่ําเสมอ วิธีการที่แนะนําคือ ให&ทําในพื้นที่ชลประทาน โดยการปลูกข&าว นาปรังตามหลังการ
ปลูกพืชปุยสด แล&วไถกลบเมื่อโสนอัฟริกันอยู#ในระยะออกดอก แสดงให&เห็นว#าการใช&สารอินทรียวัตถุ
แก#ข&าวในระบบการปลูกข&าวในแบบเกษตรอินทรีย6 สามารถมีแนวโน&มทําให&ผลผลิตของข&าวเพิ่มมาก
ขึ้นกว#าการใช&ปุยเคมี เนื่องจากสารอินทรียวัตถุเหล#านั้นเมื่อใส#ลงไปในดินจะเกิดการย#อยสลายและ
ปลดปล#อยธาตุอาหารที่เปoนประโยชน6ต#อการเจริญเติบโตของข&าว (Dreyfus, et, al., 1985, Evans
and Rota, 1987, FAO, 1992, Rinaudo, et, al., 1983)
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ตารางที่ 14 ผลผลิตข#าว ป2 พ.ศ. 2551-2553 และ เฉลี่ย 3 ป2
วิธีการ

ผลผลิตข#าว
ป2 2551

ป2 2552

ป2 2553

เฉลี่ย 3 ป2

(กิโลกรัมต%อไร%) (กิโลกรัมต%อไร%) (กิโลกรัมต%อไร%) (กิโลกรัมต%อไร%)
วิธีการที่ 1 วิธีเกษตรกร
(ปุยเคมี เกรด 16-20-0
อัตรา 60 กิโลกรัมต#อไร#)
วิธีการที่ 2 ใช&ถั่วมะแฮะ
เปoนปุยพืชสด
วิธีการที่ 3 ใช&ปอเทือง
เปoนปุยพืชสด
วิธีการที่ 4 ใช&ถั่วเขียว
เปoนปุยพืชสด
วิธีการที่ 5 ใช&ถั่วพุ#มดํา
เปoนปุยพืชสด
F-test
C.V. ( % )
LSD.05 ( Treatment )

338.67 b

655.56 b

643.55 a

545.78 b

582.33 a

691.56 ab

679.28 a

650.77 a

472.33 ab

739.57 ab

750.49 a

653.88 a

502.33 ab

777.60 a

714.21 a

664.44 a

552.67 a

766.22 a

742.82 a

686.88 a

s
20.48
188.85

s
6.83
93.39

ns
9.55
127.00

s
7.36
88.716

สรุปผลการทดลอง
จากการศึ กษาผลของชนิด ของปุยพืช สดต# อการเพิ่มผลผลิ ตข&า วนาดํ าในกลุ#ม ชุด ดิน ที่ 21
ชุดดินสรรพยา (Sa) ในพื้นที่ อ. เวียงป/าเป0า จ. เชียงราย พบว#า
1. การใช&พืชปุยสดมีผลต#อการเจริญเติบโตของข&าวใกล&เคียงกันและใกล&เคียงกับปุยเคมี และ
มีแนวโน&มให&น้ําหนักฟางข&าวสูงกว#าการใช&ปุยเคมี
2. การใช&ปุยพืชสดปรับปรุงบํารุงดิน ผลผลิตข&าวใกล&เคียงและไม#มีความแตกต#างกันอย#างมี
นัยสําคัญทางสถิติ และให&ผลผลิตข&าวเฉลี่ยสูงกว#าการใช&ปุยเคมี
3. ชนิดของปุยพืชสดที่เหมาะสมกับพื้นที่คือ ถั่วมะแฮะ เนื่องจากในการปรับปรุงบํารุงดิน
ไม# แ ตกต# า งกั บ ปุ ยพื ช สดชนิ ด อื่ น ๆ ที่ ก รมพั ฒ นาที่ ดิ น ได& ส# ง เสริ ม ให& ใ ช& แต# ผ ลิ ต เมล็ ด พั น ธุ6 ไ ด& ง# า ย
เปoนพืชท&องถิ่น เกษตรกรสามารถผลิตเมล็ดเมล็ ดพันธุ6ได&เอง แก&ไขป~ญหาการขอรับการสนับสนุ น
เมล็ดพันธุ6จากกรมพัฒนาที่ดินทุกป{
4. การใช&ปุ ยพืชสดปรับปรุงบํารุงดิน ทําให&สมบัติ ทางเคมีและสมบัติทางกายภาพของดิ น
เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน&อย
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แผนการถ%ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู%กลุ%มเปxาหมาย
1 .ได&มีการถ#ายทอดเทคโนโลยีที่ได&สู#กลุ#มเป0าหมายผ#านการฝŽกอบรมหมอดินอาสา โครงการ
การฝŽ ก อบรมหมอดิ น อาสาประจํ า หมู# บ& า น, ตํ า บล และจั ง หวั ด ของ จั ง หวั ด เชี ย งราย
ณ หอประชุมกาสะลองคํา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อเดือน ธันวาคม 2552
2. เผยแพร#ข&อมูลผ#านจดหมายข#าวหมอดิน ซึ่งส#วนวิชาการฯ จัดทําป{ละ 6 ฉบับ ส#งให&ศูนย6
บริการและถ#ายทอดเทคโนโลยีประจําตําบล ได&จัดทําจดหมายข#าวหมอดิน ป{ที่ 14 ฉบับที่ 16 ประจํา
เดือน กุมภาพันธ6 2553 เรียบเรียงโดย นายศรัญณุพงศ6 ชัยวัฒนกุล ส#วนวิชาการฯ สํานักงานพัฒนา
ที่ดินเขต 7
ข&อความในจดหมายข#าวหมอดิน ได&เสนอความรู&เกี่ยวกับการใช&พืชตระกูลถั่ว 4 ชนิดคือ
ถั่วมะแฮะ ปอเทือง ถั่วเขียว และ ถั่วพุ#มดํา เปoนปุยพืชสดในนาข&าว เปรียบเทียบกับการใช&ปุยเคมีสูตร
16-20-0 อัตรา 60 กิโลกรัมต#อไร# จากผลงานวิจัย เรื่อง ผลของการศึกษาถึงชนิดของปุยพืชสดต#อการ
เพิ่มผลผลิตข&าวนาดําในกลุ#มชุดดินที่21 ชุดดินสรรพยา(Sa) พื้นที่ บ.สันสลี ม.5 ต.สันสลี อ.เวียงป/า
เป0า จ.เชียงราย ได&ดําเนินมาแล&ว 2 ป{ (ป{ 2551-2552) ข&อมูลงานวิจัยนี้จะช#วยสนับสนุนให&หมอดิน
อาสาและเกษตรกรมีความมั่นใจยิ่งขึ้น ในการผลิตพืชอินทรีย6 โดยใช&ปุยอินทรีย6ในการปรับปรุงบํารุง
ดิน เช# น ปุยคอก ปุยหมั ก และปุ ยพื ชสด ทดแทนการใช& ปุยเคมีทางการเกษตร ซึ่ งในขณะนี้ กรม
พัฒนาที่ดินและกรมวิชาการเกษตร ได&ลงนามในความร#วมมือที่จะผลิตพืชอินทรีย6ร#วมกันโดย กรม
พัฒนาที่ดิน ทําหน&าที่เปoนที่ปรึกษา (Advisor) และ กรมวิชาการเกษตร ทําหน&าที่เปoนผู&ตรวจประเมิน
(Auditor) สรุปผลการทดลอง ป{ที่ 2 (2552) ผลผลิตเมล็ดข&าวพันธุ6 กข 6 ภายใต&การใช&ปุยเคมีสูตร
16-20-0 อัตรา 60 กก./ไร# และการไถกลบพืชปุยสดทั้ง4 ชนิด มีความแตกต#างกันฯ การไถกลบถั่ว
เขียว,ถั่วพุ#มดํา ให&น้ําหนักเมล็ดข&าวสูงสุด และการไถกลบถั่วพุ#มดําให&น้ําหนักฟางข&าวสูงสุด

โครงการการฝ}กอบรมหมอดินอาสาประจําหมู%บ#าน, ตําบล, จังหวัด
ของ จังหวัดเชียงราย ณ หอประชุมกาสะลองคํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อ เดือน ธันวาคม 2552
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โครงการการฝ}กอบรมหมอดินอาสาประจําหมู%บ#าน, ตําบล, จังหวัด
ของ จังหวัดเชียงราย ณ หอประชุมกาสะลองคํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อ เดือน ธันวาคม 2552

