
ผลของชนิดของปุ๋ยพืชสดต่อการเพิ่มผลผลิตข้าวนาดํา

ในกลุ่มชุดดินที่ 21 ชุดดินสรรพยา (Sa) 

โดย

นายศรัญณุพงศ์ ชัยวัฒนกุล

นักวิชาการเกษตรชํานาญการ

ส่วนวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



การนําเสนองานวิจัย
-----------------------------------------------------------------------------

• ที่มาและความสําคัญ

• วัตถุประสงค์

• อปุกรณ์ และวิธีการ

• ผลการทดลอง

•  สรุปผลการทดลอง



ปัญหาของแปลงปลูกข้าวคือ 

ไม่มีการปรับปรุงบํารุงดินด้วยอินทรียวัตถุก่อนการปลูกข้าว 

ความเสื่อมสภาพของดินอันเป็นผลเนื่องมาจากการใช้ปุ๋ยเคมีเปน็

ระยะเวลานานหลายปี โดยเฉพาะการใช้ปุ๋ยเคมีที่ใหธ้าตุไนโตรเจน

ในอัตราที่สูง ทําให้โครงสร้างทางกายภาพของดินเสื่อมลง

ดินมีปฏิกิริยาเป็นกรด ซึ่งจะตรึงธาตุอาหารเอาไว้ หรือทําให้ธาตุ

อาหารพืชบางชนิดละลายออกมามากเกินไปจนเป็นพิษต่อข้าว 

สภาพเป็นกรดจัด ดังนั้นฟอสเฟตในดินที่พืชจะเอาไปใช้เป็น

ประโยชน์ จะขึ้นอยู่กับ pH ของดิน เมื่อดินเป็นกรดมากๆ จะ

ส่งเสริมการตรึงฟอสเฟตให้อยู่ในรูปเหล็กและอลูมินัมฟอสเฟต ซึ่ง

ยากแก่พืชที่จะใช้ประโยชน์ได้ 



หรือไปรวมตัวกบัธาตุอื่นทําให้ความเป็นประโยชน์ลดลง 

จนเกิดความไม่เหมาะสมกับการให้ผลผลิตของข้าว เช่น 

ปุ๋ยเคมี ammonium sulfate (21-0-0) , ยูเรีย (46-0-0)

การที่ดินมีปริมาณอินทรียวัตถุต่ําส่งผลกระทบทางลบ 

ต่อสมบัติของดิน ทั้งทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ  

ปัจจุบันดินที่ใช้ในการปลูกข้าวของประเทศไทย เป็นดิน

ขาดความอุดมสมบูรณ์ เป็นดินที่มปีริมาณอินทรียวัตถุ

ต่ํากวา่ 1.5 % จัดว่ามปีริมาณอินทรียวัตถุต่ํา มีความจําเป็น

ต้องเพิ่มอนิทรียวัตถุลงไป



วัตถุประสงค์

 เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ชนิดของพืชตระกูลถั่ว
  ที่จะใช้เป็นปุย๋พืชสดในนาข้าว คอื ถั่วมะแฮะ ปอเทือง 
  ถั่วเขียว และถั่วพุม่ดํา เปรียบเทียบกบัการปลูกข้าว
  แบบเกษตรกร (สูตร 16-20-0 อัตรา 60 กิโลกรัม/ไร่)
 ทีม่ีต่อ การเจริญเติบโตและผลผลิต ของข้าวพันธุ์ กข 6

เพื่อศึกษาอัตราการปลดปลดปล่อยธาตุอาหาร N , P , K  
ของปุ๋ยพืชสด ต่อการปรบัปรุงสมบัติทางเคม ีและฟิสิกส์

ของดิน 



อปุกรณ์ทีใ่ช้ในการทดลอง

1. ปุย๋เคมีสูตร 16 – 20 – 0  

2. เมล็ดพันธุ์ข้าว พนัธุ์ กข 6  

3. เมล็ดพันธุ์ถั่วมะแฮะ,ปอเทือง,ถั่วเขียว และถั่วพุม่ดํา 

4. สารเคมปีอ้งกันกาํจัดโรคและแมลงศัตรูพืช

5. Core , พลั่ว , ถุงเก็บตัวอย่างพืช , ตัวอย่างดิน 

6. ตลับเมตร , เชือก

7. จอบ , เสียม , ท่อน้ํา



สถานดําเนินงานทดลอง  บ้านสันสลี หมู่ที่ 5 ตําบลสันสลี อําเภอเวียงป่าเป้า 
จังหวัดเชียงราย 
ระยะเวลาระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ 2551-เดือน สิงหาคม 2552 (ปีที่ 1,2) 
วางแผนการทดลอง แบบ Randomized Complete  Block Design 

จํานวน 3 ซ้าํ 5 วิธีการ

มีวิธีการทดลองดังนี้ คือ

     วิธีการที่ 1 วิธีเกษตรกร(ปุ๋ยเคมี 16-20-0 อัตรา 60 กก./ไร่)
วิธีการที่ 2 ใช้ถั่วมะแฮะเป็นปุ๋ยพืชสด

     วิธีการที่ 3 ใช้ปอเทืองเป็นปุ๋ยพืชสด

วิธีการที่ 4 ใช้ถั่วเขียวเป็นปุ๋ยพืชสด

วิธีการที่ 5 ใช้ถั่วพุ่มดําเป็นปุ๋ยพืชสด



การเตรียมดินก่อนการทดลอง  

ไถพรวนดินทิ้งไว้ 15 วัน แปลง 20x20 ตารางเมตร ระหว่างแปลงห่าง 1 เมตร จํานวน 15 แปลง  



การปลูกถั่วมะแฮะ,ปอเทือง,ถั่วเขียว และถั่วพุม่ดํา 

ถั่วมะแฮะปอเทือง

ถั่วเขยีว ถั่วพุ่มดํา



การปลูกถั่วมะแฮะ ระยะปลูก ระหว่างต้น 50 ซ.ม. 

    ระหว่างแถว 75 ซ.ม.จํานวน 2  ต้นต่อหลุม 

อาย ุ40 วนั

อาย ุ65 วนั



การปลูกปอเทือง ปลูกโดยโรยเป็นแถบ

อัตรา 5 กก./ไร่ ระยะระหว่างแถบ 75 ซม. 

อาย ุ35 วนั

อาย ุ55 วนั



 การปลกูถัว่เขียว  ระยะปลกู ระหวา่งตน้ 25 เซนติเมตร 

     ระหวา่งแถว 50 เซนติเมตร จาํนวน 2  ตน้ต่อหลุม 

อาย ุ30 วนั

อาย ุ55 วนั



การปลูกถั่วพุ่มดํา  ระยะปลูก ระหว่างต้น 30 เซนติเมตร 

ระหวา่งแถว 50 เซนติเมตร จํานวน 2  ต้นต่อหลุม 

อาย ุ55 วนั

อาย ุ55 วนั



ไถกลบพืชปุ๋ยสด ทิ้งไว้ 15 วัน เพื่อหมักพืชปุย๋สด ซึ่งจะ

ปลดปล่อยธาตุอาหารได้ดีในช่วง 10-15 วนั หลังไถกลบ 



การปลูกข้าวพันธุ์ กข 6



ข้าวระยะเจริญเติบโต

ข้าวระยะออกรวง



ข้าวระยะสุกแก่

ข้าวระยะเก็บเกี่ยว



การนวดข้าวด้วยมือ



ผลการทดลองเฉลี่ย 3 ปี (ปี2551-2553) 

1. การเจริญเติบโตของพชืปุ๋ยสด(น้ําหนักสด , น้ําหนักแห้ง )

 2. ปริมาณธาตุอาหาร N P K ที่สะสมในพืชปุ๋ยสด ผลต่อความหนาแน่น

    รวมของดิน ความพรุนของดิน , OM , pH

 3. ผลของปุ๋ยพืชสดและปุ๋ยเคมี ต่อ น้ําหนักแห้งฟางข้าว และผลผลิต

    ของข้าว 



ตารางที่ 1 น้ําหนักสดน้ําหนักแห้งของพืชปุย๋สดเฉลี่ย 3 ป ี

(ป ี2551-2553)

ชนิดของ

พืชปุ๋ยสด

มวลชีวภาพ

น้ําหนักสด

(กก. /ไร่)

น้ําหนักแห้ง

 (กก. /ไร่)

ถั่วมะแฮะ 2,597 b 1,130 b

ปอเทือง 4,246 a 1,688 a

ถั่วเขียว 2,992 b 894 b

ถั่วพุ่มดํา 4,072 a 941 b



ตารางที่ 2 ปริมาณธาตุอาหาร N P K ที่สะสมในลําต้น ใบ 

และราก ของพืชปุ๋ยสด

ชนิดปุ๋ยพืชสด ปริมาณธาตุอาหารที่สะสมในพืชปุย๋สด

ไนโตรเจน

(กิโลกรัม/ไร่)

ฟอสฟอรัส

(กิโลกรัม/ไร่)

โพแทสเซียม

(กิโลกรัม/ไร่)

ถั่วมะแฮะ 23.50 1.69 16.04

ปอเทือง 34.43 2.53 24.98

ถั่วเขยีว 17.88 1.60 15.82

ถั่วพุ่มดํา 22.20 2.07 20.32



ตารางที่ 3 ผลของปุ๋ยพืชสดและปุ๋ยเคมีต่อความหนาแน่นรวมของดิน 

             (Bulk density) กอ่น-หลังการทดลอง (ป ี2551-2553)

วิธีการ
ก่อนการทดลอง

ปีที่ 1 (ปี2551) (g/cm3)

หลังการทดลอง

ปีที่ 3 (ปี2553) 

(g/cm3)

แบบเกษตรกร 1.42 1.21

ใช้มะแฮะเป็นปุ๋ยพืชสด 1.40 1.32

ใช้ปอเทืองเป็นปุ๋ยพืชสด 1.46 1.20

ใช้ถั่วเขียวเป็นปุ๋ยพืชสด 1.40 1.21

ใช้ถั่วพุ่มดําเป็นปุ๋ยพืชสด 1.38 1.13



ตารางที่ 4 ผลของปุย๋พืชสดและปุ๋ยเคมีต่อความพรุนของดิน

(Soil porosity) กอ่น-หลังการทดลองป ี2551-2553

วิธีการ

ก่อนการทดลอง

ปีที่ 1 (2551)

( % )

หลังการทดลอง

ปีที่ 3 (2553)

( % )

แบบเกษตรกร 45.65 46.54

ใช้มะแฮะเป็นปุ๋ยพืชสด 46.35 45.18

ใช้ปอเทืองเป็นปุ๋ยพืชสด 44.07 49.25

ใช้ถั่วเขียวเป็นปุ๋ยพืชสด 46.36 45.28

ใช้ถั่วพุ่มดําเป็นปุ๋ยพืชสด 46.87 46.87



ตารางที่ 5 ผลของปุย๋พืชสดและปุ๋ยเคมีต่อปริมาณอินทรียวัตถุ

(OM) หลัง-หลังการทดลอง (ป ี2551-2553)

วิธีการ

ก่อนการทดลอง

ปีที่ 1 (2551)

( % )

หลังการทดลอง

ปีที่ 3 (2553)

( % )

แบบเกษตรกร 1.78 2.73

ใช้มะแฮะเป็นปุ๋ยพืชสด 1.78 2.31

ใช้ปอเทืองเป็นปุ๋ยพืชสด 1.78 2.40

ใช้ถั่วเขียวเป็นปุ๋ยพืชสด 1.78 2.44

ใช้ถั่วพุ่มดําเป็นปุ๋ยพืชสด 1.78 2.35



ตารางที่ 6 ผลของปุย๋พืชสดและปุ๋ยเคมีต่อปฏิกิริยาดิน (pH) 

ก่อน-หลังการทดลอง (ป ี2551-2553)

วิธีการ

ก่อนการทดลอง

ปีที่ 1 (2551)

( pH )

หลังการทดลอง

ปีที่ 3 (2553)

( pH )

แบบเกษตรกร 4.71 4.81

ใช้มะแฮะเป็นปุ๋ยพืชสด 4.71 4.56

ใช้ปอเทืองเป็นปุ๋ยพืชสด 4.71 4.51

ใช้ถั่วเขียวเป็นปุ๋ยพืชสด 4.71 4.50

ใช้ถั่วพุ่มดําเป็นปุ๋ยพืชสด 4.71 4.57



ตารางที่ 7 ผลของปุย๋พืชสดและปุ๋ยเคมีต่อธาตุฟอสฟอรัสในดิน 

(P) ก่อน-หลังการทดลอง (ป ี2551-2553)

วิธีการ

ก่อนการทดลอง

ปีที่ 1 (2551)

(มิลลิกรัม/กิโลกรัม)

หลังการทดลอง

ปีที่ 3 (2553)

(มิลลิกรัม/กิโลกรัม)

แบบเกษตรกร 2.60 5.35

ใช้มะแฮะเป็นปุ๋ยพืชสด 2.60 3.67

ใช้ปอเทืองเป็นปุ๋ยพืชสด 2.60 4.28

ใช้ถั่วเขียวเป็นปุ๋ยพืชสด 2.60 5.88

ใช้ถั่วพุ่มดําเป็นปุ๋ยพืชสด 2.60 3.38



ตารางที่ 8 ผลของปุย๋พืชสดและปุ๋ยเคมีต่อธาตุโพแทสเซียม

ในดิน (K) กอ่น-หลังการทดลอง (ป ี2551-2553)

วิธีการ

ก่อนการทดลอง

ปีที่ 1 (2551)

(มิลลิกรัม/กิโลกรัม)

หลังการทดลอง

ปีที่ 3 (2553)

(มิลลิกรัม/กิโลกรัม)

แบบเกษตรกร 52.40 43.73

ใช้มะแฮะเป็นปุ๋ยพืชสด 52.40 49.10

ใช้ปอเทืองเป็นปุ๋ยพืชสด 52.40 61.30

ใช้ถั่วเขียวเป็นปุ๋ยพืชสด 52.40 43.70

ใช้ถั่วพุ่มดําเป็นปุ๋ยพืชสด 52.40 55.03



ตารางที่ 9 ผลของปุย๋พืชสดและปุ๋ยเคมีต่อความสูงต้นข้าว 

และจํานวนต้นต่อกอ เฉลี่ย 3 ปี (ป ี2551-2553)

วิธีการ ความสูงต้นข้าว

(เซนติเมตร)

จํานวนต้นต่อกอ

(ต้น)

แบบเกษตรกร 140 ab 8 b

ใช้มะแฮะเป็นปุย๋พืชสด 133 c 10 a

ใช้ปอเทืองเป็นปุย๋พืชสด 145 a 11 a

ใช้ถั่วเขียวเป็นปุย๋พืชสด 140 b 11 a

ใช้ถั่วพุ่มดําเป็นปุ๋ยพืชสด 142 ab 11 a



ตารางที่ 10 ผลของปุ๋ยพืชสดและปุ๋ยเคมีต่อน้ําหนักแห้งฟาง

ข้าวและผลผลิตของข้าว เฉลี่ย 3 ปี (ป ี2551-2553)

วิธีการ น้ําหนักฟางข้าว

กก./ไร่

ผลผลิตข้าว

กก./ไร่

แบบเกษตรกร 1,855 c 545 b

ใช้มะแฮะเป็นปุย๋พืชสด 1,891 bc 650 a

ใช้ปอเทืองเป็นปุย๋พืชสด 2,167 abc 653 a

ใช้ถั่วเขียวเป็นปุย๋พืชสด 2,204 ab 664 a

ใช้ถั่วพุ่มดําเป็นปุ๋ยพืชสด 2,335 a 686 a



สรุปผลการทดลอง เฉลี่ย 3 ปี (ปี 2551-2553)

 ผลผลิตของเมล็ดข้าวพันธุ์ กข 6 ภายใต้การใช้ปุ๋ยแบบวิธีเกษตรกร

(ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 อัตรา 60 กก./ไร่) และการใช้ปุ๋ยพืชสด

ทั้ง 4 ชนิด มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ P≤0.05 

 โดยแปลงข้าวที่ใช้ถั่วพุ่มดํา, ถั่วเขียว, ปอเทอืง และ ถั่วมะแฮะ

เป็นปุ๋ยพืชสด ใหน้้ําหนักเมล็ดข้าวเฉลี่ย 3 ปีสูงสุด 686,664 และ 

635 และ 650 กิโลกรัม/ไร่ ตามลําดับ สูงกว่าการใช้ปุ๋ยเคมีเพียง

อย่างเดียว 



 แปลงข้าวที่ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 อัตรา 60 กก./ไร่ และ

ไถกลบตอซังข้าว ให้น้ําหนักเมล็ดข้าวเฉลี่ย 3 ปีต่ําสุด 545 

กิโลกรัม/ไร่



ในสภาพดินนาที่มีน้ําท่วมขังจะมีจุลนิทรีย์พวก

แบคทีเรีย  เช่น  Mycobacteria , Bacillus  และ  

Pseudomonas  ในชั้นไรโซเฟียร์  (rhizophere)  

จํานวนมาก  เมื่อเปรียบเทียบกับพวกเชื้อราซึ่งมี

ปริมาณมากในดินที่ไม่มีน้ําท่วมขังซึ่งใช้ปลูกข้าวไร่  

(Miura  and  Yoshida, 1972)



ในดินนาที่อยู่ในสภาพน้ําขัง เป็นที่อาศัยจุลินทรีย์ที่มี

ความสามารถในการตรึงไนโตรเจนให้กับต้นข้าวได้  

จุลินทรีย์ดังกล่าวที่พบมากได้แก่ Azotobacter, 

Beijerinckia, Clostridia และ สาหร่ายสีเขียวแกม

น้ําเงิน (blue  green  algae)  ซึ่งอยู่ร่วมกับแหน

แดง (Azolla) เป็นต้น การขยายพันธุ์ได้เร็วหรือช้า

ของจุลินทรีย์พวกนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของดิน เช่น  

สภาพความเป็นกรดด่าง ปริมาณอินทรียวัตถุ และ

ปริมาณฟอสฟอรัสที่ละลายน้ําได้  



สําหรับปริมาณไนโตรเจนทีถู่กตรึงโดยเชื้อแบคทีเรีย

ที่บริเวณรอบๆ รากข้าว (rice root zone or  

rhizophere) นั้นพบว่าอยู่ในปริมาณที่ต่ําและ

ค่อนข้างคงที่คือประมาณ 0.008 กก.ของไนโตรเจน/

ไร่/วัน  การตรึงไนโตรเจนในบริเวณนี้จะค่อยๆ 

เพิ่มขึ้นหลังจากการปักดําข้าวไปแล้วประมาณ 4 

สัปดาห์ และจะมีการตรึงไนโตรเจนสงูสุดภายหลัง

การออกดอกของข้าว (Watanabe et al.,1977)
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