
ผลของชนิดของปุ๋ยพชืสดต่อการเพิม่ผลผลติข้าวนาดาํ

ในกลุ่มชุดดนิที ่21 ชุดดนิสรรพยา (Sa) 

โดย

นายศรัญณุพงศ์ ชัยวฒันกลุ

นักวชิาการเกษตร ชํานาญการ

กลุ่มวชิาการเพือ่การพฒันาทีด่นิ สํานักงานพฒันาทีด่นิเขต 7 (จ.น่าน)

กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



การนําเสนองานวจิยั
-----------------------------------------------------------------------------

• ทีม่าและความสําคญั

• วตัถุประสงค์

• อุปกรณ์ และวธิีการ

• ผลการทดลอง

• วจิารณ์ผลทดลอง

• สรุปผลการทดลอง



ปัญหาของแปลงปลูกข้าวคอื 

ไม่มกีารปรับปรุงบํารุงดนิด้วยอนิทรียวตัถุก่อนการปลูกข้าว 

ความเสื่อมสภาพของดินอันเป็นผลเนื่องมาจากการใช้ปุ๋ยเคมีเป็น

ระยะเวลานานหลายปี โดยเฉพาะการใช้ปุ๋ยเคมีที่ให้ธาตุไนโตรเจน

ในอตัราทีสู่ง ทาํให้โครงสร้างทางกายภาพของดนิเสื่อมลง

ดินมีปฏิกิริยาเป็นกรด ซึ่งจะตรึงธาตุอาหารเอาไว้ หรือทําให้ธาตุ

อาหารพืชบางชนิดละลายออกมามากเกินไปจนเป็นพิษต่อข้าว 

สภาพเป็นกรดจัด ดังนั้นฟอสเฟตในดินที่พืชจะเอาไปใช้เป็น

ประโยชน์ จะขึน้อยู่กับ pH ของดิน เมื่อดินเป็นกรดมากๆ จะ

ส่งเสริมการตรึงฟอสเฟตให้อยู่ในรูปเหลก็และอลูมินัมฟอสเฟต ซึ่ง

ยากแก่พชืทีจ่ะใช้ประโยชน์ได้ 



หรือไปรวมตวักบัธาตุอืน่ทาํให้ความเป็นประโยชน์ลดลง 

จนเกดิความไม่เหมาะสมกบัการให้ผลผลติของข้าว เช่น 

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

การทีด่นิมปีริมาณอนิทรียวตัถุตํา่ส่งผลกระทบทางลบ 

ต่อสมบัตขิองดนิ ทั้งทางด้านกายภาพ เคม ีและชีวภาพ  

ปัจจุบนัดนิทีใ่ช้ในการปลูกข้าวของประเทศไทย เป็นดนิ

ขาดความอุดมสมบูรณ์ เป็นดนิทีม่ปีริมาณอนิทรียวตัถุ

ตํา่กว่า 1.5 % จัดว่ามปีริมาณอนิทรียวตัถุตํา่ มคีวามจําเป็น

ต้องเพิม่อนิทรียวตัถุลงไป



ในงานวจิยันีม้วีตัถุประสงค์

 เพือ่วเิคราะห์ประสิทธิภาพ ชนิดของพชืตระกลูถัว่

  ทีจ่ะใช้เป็นปุ๋ยพชืสดในนาข้าว คอื ถัว่มะแฮะ ปอเทอืง 

  ถัว่เขยีว และถัว่พุ่มดาํ เปรียบเทยีบกบัการปลูกข้าว

  แบบเกษตรกร (สูตร 16-20-0 อตัรา 60 กโิลกรัม/ไร่)

 ทีม่ตี่อ การเจริญเตบิโตและผลผลติ ของข้าวพนัธุ์ กข 6

เพือ่ศึกษาอตัราการปลดปลดปล่อยธาตุอาหาร N , P , K  ของ

ปุ๋ยพชืสด ต่อการปรับปรุงสมบัตทิางเคม ีและฟิสิกส์ของดนิ 



อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการทดลอง

1. ปุ๋ยเคมสีูตร 16 – 20 – 0  

2. เมลด็พนัธุ์ข้าว พนัธุ์ กข 6  

3. เมลด็พนัธุ์ถัว่มะแฮะ,ปอเทอืง,ถัว่เขยีว และถัว่พุ่มดาํ 

4. สารเคมปี้องกนักาํจดัโรคและแมลงศัตรูพชื

5. Core , พลัว่ , ถุงเกบ็ตวัอย่างพชื , ตวัอย่างดนิ 

6. ตลบัเมตร , เชือก

7. จอบ , เสียม , ท่อนํา้



สถานดาํเนินงานทดลอง  บ้านสันสล ีหมู่ที ่5 ตาํบลสันสล ีอาํเภอเวยีงป่าเป้า 
จงัหวดัเชียงราย 
ระยะเวลาระหว่างเดอืน กมุภาพนัธ์ 2551-เดอืน สิงหาคม 2552 (ปีที ่1,2) 
วางแผนการทดลอง แบบ Randomized Complete  Block Design 

จาํนวน 3 ซํ้า 

มวีธิีการทดลองดงันี ้คอื

     วธิีการที ่1 ปลูกข้าวแบบเกษตรกร(ปุ๋ยเคมี 16-20-0 อตัรา 60 กก./ไร่)
วธิีการที ่2 ปลูกข้าวโดยใช้ถัว่มะแฮะเป็นปุ๋ยพชืสด

     วธิีการที ่3 ปลูกข้าวโดยใช้ปอเทอืงเป็นปุ๋ยพชืสด

วธิีการที ่4 ปลูกข้าวโดยใช้ถัว่เขยีวเป็นปุ๋ยพชืสด

วธิีการที ่5 ปลูกข้าวโดยใช้ถัว่พุ่มดาํเป็นปุ๋ยพชืสด



การเตรียมดนิก่อนการทดลอง

ไถพรวนดนิตากดนิไว้ 15 วนั แปลงขนาด 20 x 20 เมตร ระยะห่างระหว่างแปลง 1 เมตร จาํนวน 15 แปลง  



การปลูกถัว่มะแฮะ,ปอเทอืง,ถัว่เขยีว และถัว่พุ่มดาํ 



การปลูกถัว่มะแฮะเป็นปุ๋ยพชืสด

     ระยะปลูก ระหว่างต้น 50 เซนตเิมตร ระหว่างแถว 75 เซนตเิมตร 

     จํานวน 2  ต้นต่อหลมุ 

อาย ุ40 วนั

อาย ุ65 วนั



การปลูกปอเทอืงเป็นปุ๋ยพชืสด

ปลูกโดยโรยเป็นแถบในอตัรา 5 กก./ไร่ระยะระหว่างแถบ 75 ซม. 

อาย ุ35 วนั

อาย ุ55 วนั



 การปลูกถัว่เขยีวเป็นปุ๋ยพชืสด

     ระยะปลูก ระหว่างต้น 25 เซนตเิมตร ระหว่างแถว

50 เซนตเิมตร จํานวน 2  ต้นต่อหลุม 

อาย ุ30 วนั

อาย ุ55 วนั



การปลูกถัว่พุ่มดาํเป็นปุ๋ยพชืสด

ระยะปลูก ระหว่างต้น 30 เซนตเิมตร ระหว่างแถว 50 เซนตเิมตร 

จํานวน 2  ต้นต่อหลุม 



ไถกลบพชืปุ๋ยสด แล้วทิง้ไว้ 15 วนั จงึทาํการไถคราด เพือ่เตรียม

ดนิปลูกข้าว



การปลูกข้าวพนัธุ์ กข 6



ข้าวระยะเจริญเตบิโต

ข้าวระยะออกรวง



ข้าวระยะสุกแก่

ข้าวระยะเกบ็เกีย่ว



การนวดข้าวด้วยมอื



ผลการทดลอง

1. การเจริญเตบิโตของพชืปุ๋ยสด(นํา้หนักสด , นํา้หนักแห้ง )

 2. ปริมาณธาตุอาหาร N P K ทีส่ะสมในพชืปุ๋ยสด

 3. ผลของปุ๋ยพชืสดและปุ๋ยเคม ีต่อ นํา้หนักแห้งฟางข้าว

     ผลผลติของข้าว 



ตารางที ่1 นํา้หนักสด นํา้หนักแห้ง ของพชืปุ๋ยสด

ปีท ี1 (2551)

ชนิดของ

พชืปุ๋ยสด

มวลชีวภาพ

นํา้หนักสด

กก. /ไร่

นํา้หนักแห้ง

 กก. /ไร่

ถัว่มะแฮะ 4,500 1,549

ปอเทอืง 2,540 650

ถัว่เขยีว 2,653 612

ถัว่พุ่มดาํ 3,576 558



ตารางที่ 2 ปริมาณธาตุอาหาร N P K ทีส่ะสมในลาํต้น ใบ และ

                   ราก ของพชืปุ๋ยสด ปีที1่ (2551)

ชนิดปุ๋ยพชืสด ปริมาณธาตุอาหารทีส่ะสมในพชืปุ๋ยสด

ไนโตรเจน

%

ฟอสฟอรัส

%

โพแทสเซียม

%

ถัว่มะแฮะ 2 1 2

ปอเทอืง 2 1 2

ถัว่เขยีว 2 1 2

ถัว่พุ่มดาํ 3 1 3



ตารางที ่3 ผลของปุ๋ยพชืสดและปุ๋ยเคม ีต่อ 

                นํา้หนักแห้งฟางข้าว และ ผลผลติของข้าว ปีที1่ (2551)

วธิีการ นํา้หนักฟางข้าว

กก./ไร่

ผลผลติข้าว

กก./ไร่

แบบเกษตรกร 1,462 338 b

ใช้มะแฮะเป็นปุ๋ยพชืสด 1,625 582 a

ใช้ปอเทอืงเป็นปุ๋ยพชืสด 1,456 472 ab

ใช้ถัว่เขยีวเป็นปุ๋ยพชืสด 1,566 502 ab

ใช้ถัว่พุ่มดาํเป็นปุ๋ยพชืสด 1,636 552 a



สรุปผลการทดลอง ปีที1่ (2551)

ผลผลิตของข้าวพันธุ์ กข 6 ภายใต้การใช้ปุ๋ยแบบวิธีเกษตรกร

(ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 อตัรา 60 กก./ไร่)และการใช้ปุ๋ยพชืสดทั้ง 

4 ชนิด มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ P≤0.05

โดยแปลงข้าวที่ใช้ถั่วมะแฮะเป็นปุ๋ยพืชสดและแปลงข้าวที่ใช้ถั่ว

พุ่มดําเป็นปุ๋ยพชืสดให้นํ้าหนักผลผลิตข้าวเฉลี่ยสูงสุด 582 , 552 

กโิลกรัม/ไร่ ตามลาํดบั



ในขณะที่แปลงข้าวที่ใช้ถั่วเขียวและใช้ปอเทืองเป็นปุ๋ยพืชสด

ให้นํ้าหนักผลผลิตข้าวเฉลี่ยรองลงมา 502 , 472 กิโลกรัม/ไร่ 

ตามลําดับ ส่วนแปลงวิธีเกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 

อัตรา 60 กก./ไร่ เพียงอย่างเดียวให้นํ้าหนักผลผลิตข้าวเฉลี่ย

ตํา่สุด 338 กโิลกรัม/ไร่





จบการนําเสนอ



ในสภาพดินนาที่มี นํ้ า ท่วมขังจะมี จุลินทรีย์พวก

แบคทีเรีย  เช่น  Mycobacteria , Bacillus  และ  

Pseudomonas  ในชั้นไรโซเฟียร์  (rhizophere)  

จํานวนมาก   เมื่อเปรียบเทียบกับพวกเชื้อราซึ่งมี

ปริมาณมากในดินที่ไม่มีนํ้าท่วมขังซึ่งใช้ปลูกข้าวไร่  

(Miura  and  Yoshida, 1972)



ในดินนาที่อยู่ในสภาพนํ้าขัง เป็นที่อาศัยจุลินทรีย์ที่มี

ความสามารถในการตรึงไนโตรเจนให้กับต้นข้าวได้  

จุลินทรีย์ดังกล่าวที่พบมากได้แก่  Azotobacter , 

Beijerinckia , Clostridia  และ  สาหร่ายสีเขยีวแกม

นํา้เงนิ  (blue  green  algae)  ซึ่งอยู่ร่วมกบัแหนแดง  

(Azolla)  เป็นต้น  การขยายพันธุ์ได้เร็วหรือช้าของ

จุลินทรีย์พวกนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของดิน   เช่น  

สภาพความเป็นกรดด่าง  ปริมาณอินทรียวัตถุ  และ

ปริมาณฟอสฟอรัสทีล่ะลายนํา้ได้  



สําหรับปริมาณไนโตรเจนที่ถูกตรึงโดยเชื้อแบคทีเรียที่

บริเวณรอบๆ รากขา้ว  (rice  root  zone  or  rhizophere)  

นั้น  พบวา่อยูใ่นปริมาณที่ตํ่าและค่อนขา้งคงที่คือประมาณ  

0 .008   กก .   ของไนโตรเจนต่อไร่ ต่อวัน   การตรึง

ไนโตรเจนในบริเวณนี้จะค่อยๆ เพิ่มขึ้นหลงัจากการปักดาํ

ข้าวไปแล้วประมาณ   4   สัปดาห์   และจะมีการตรึง

ไนโตร เ จน สู ง สุดภ ายหลัง ก า รออกดอกของข้า ว  

(Watanabe  et  al.,  1977)



จบการนําเสนอ
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