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การศึกษาผลของอัตราและวิธีการใช'น้ําหมักชีวภาพที่มีต,อการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของข'าวนาดําในชุดดินหางดง (Hd)
อําเภอเวียงป8าเป9า จังหวัดเชียงราย
นางสุนีย:รัตน: โลหะโชติ
ผู'อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
กุมภาพันธุ: 2551 สิ้นสุดเดือน มกราคม 2554
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โครงการวิจัย 51 54 01 08 40001 021 102 01 11
ชื่อโครงการ การศึกษาผลของอัตราและวิธีการใช'น้ําหมักชีวภาพที่มีต,อการเจริญเติบโตและ ผลผลิตของ
ข'าวนาดําในชุดดินหางดง (Hd) อําเภอเวียงป8าเป9า จังหวัดเชียงราย
กลุ%มชุดดินที่ 5 ชุดดิน หางดง
ผู#ดําเนินการ

นางสุนีย:รัตน: โลหะโชติ
บทคัดย%อ

การศึกษาผลของอัตราและวิธีการใช'น้ําหมักชีวภาพที่มีต,อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข'าวนาดํา
ในชุดดินหางดง (Hd) อําเภอเวียงป8าเป9า จังหวัดเชียงราย ดําเนินการในระหว,าง พ.ศ. 2551 – 2553 ดําเนินการที่
บ'านสันสลี ตําบลสันสลี อําเภอเวียงป8าเป9า จังหวัดเชียงราย ใช'ข'าวพันธุสนั ป8าตอง 1 ได'วางแผนการทดลอง แบบ
Randomized Complete Block Design มี 5 วิธีการ จํานวน 3 ซ้ํา วิธีการประกอบด'วย 1.ปลูกข'าวแบบเกษตรกร
ใส,ปุ\ยเคมี สูตร 16-20-0 อัตรา 50 กิโลกรัมต,อไร, 2.ปลูกข'าวฉีดพ,นด'วยน้ําหมักชีวภาพที่ใบ อัตราส,วน 1 : 500
ฉีดพ,น 7 วันต,อครั้งจนข'าวออกดอก 3.ปลูกข'าวใช'นา้ํ หมักชีวภาพเข'มข'นเทราดบริเวณทางระบายน้าํ เข'าแปลง อัตรา 5
ลิตรต,อไร, เทราด 14 วันต,อครั้ง จนข'าวออกดอก 4.ปลูกข'าวใช'น้ําหมักชีวภาพเข'มข'นใส,ในขณะคราดเตรียมดิน อัตรา
10 ลิตรต,อไร, 1 ครั้ง แล'วปลูกข'าว 5.ปลูกข'าวใช'นา้ํ หมักชีวภาพเข'มข'นใส,กระสอบวางไว'บริเวณทางระบายน้ําเข'า
แปลง อัตรา 10 ลิตรต,อไร,รวมกากหอยเชอรี่ 2 กิโลกรัม เดือนละ 1 ครั้ง จนข'าวออกดอก วัตถุประสงค:เพื่อศึกษา
วิธีการและอัตราการใช'น้ําหมักชีวภาพที่เหมาะสม และศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีและกายภาพของดินเมื่อ
มีการจัดการดินแตกต,างกัน
ผลการทดลองพบว,า การปลูกข'าวพันธุ:สันป8าตอง 1 ตลอดระยะเวลา 3 ป> การเจริญเติบโตด'านความสูง
ทุกวิธีการทดลองไม,มีความแตกต,างกันทางสถิติที่ P≤0.05
และผลผลิตเฉลี่ยของข'าวทั้ง 3 ป>มีความแตกต,างกัน
ทางสถิติที่ P≤0.05 โดยการใช'ปุ\ยเคมีสูตร 16-20-0 อัตรา 50 กิโลกรัมต,อไร,ให'ผลผลิตเฉลี่ยมากที่สุดคือ 784.6
กิโลกรัมต,อไร, แต,ในป>ที่ 3 การใช'ปุ\ยเคมีสูตร 16-20-0 อัตรา 50 กิโลกรัมต,อไร,ให'ผลผลิตเฉลี่ยคือ 720.50
กิโลกรัม ซึ่งไม,แตกต,างกันทางสถิติที่ P≤0.05 กับวิธีการปลูกข'าวใช'น้ําหมักชีวภาพเข'มข'นเทราดบริเวณทางระบาย
น้ําเข'าแปลง อัตรา 5 ลิตรต,อไร, เทราด 14 วันต,อครั้ง จนข'าวออกดอก ให'ผลผลิตเฉลี่ยคือ 642.53 กิโลกรัมต,อไร,
จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงเคมีของดิน ค,าความเปbนกรด-ด,างของดิน (pH) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปbนประโยชน:
(Available P) ปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได' (Extractable K) ไม,มีความแตกต,างกันทางสถิติที่ P≤0.05 และ
ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (OM) มีความแตกต,างกันทางสถิติที่ P≤0.05
ซึ่งก,อนและหลังการทดลองมีปริมาณ
อินทรียวัตถุค,อนข'างสูง ดังนั้นในการปลูกข'าวนาดําพันธุ: สันป8าตอง 1 เมื่อมีการใช'น้ําหมักชีวภาพเข'มข'นโดยใส,อัตรา
5 ลิตรต,อไร, เทราด 14 วันต,อครั้ง เปbนวิธีการใส,ปุ\ยที่สะดวกและมีแนวโน'มให'ผลผลิตใกล'เคียงกับการใช'ปุ\ยเคมี และ
ระยะเวลาการใส,ทั้งหมด 5 ครั้งรวมใช'ปริมาณน้ําหมักชีวภาพ 25 ลิตรต,อไร,ต,อฤดูกาล อาจมีผลต,อการเติมธาตุ
อาหารพืชและฮอร:โมนลงไปในดิน ประกอบกับผลวิเคราะห:ดินที่มีปริมาณอินทรียวัตถุค,อนข'างสูง ซึ่งอินทรียวัตถุ
เปbนแหล,งอาหารและแหล,งพลังงานของจุลินทรีย:ดินมีผลทําให'ปริมาณและกิจกรรมของจุลินทรีย:เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
กิจกรรมที่เกี่ยวข'องกับการเปลี่ยนแปลงธาตุอาหารในดินให'อยู,ในรูปที่เปbนประโยชน:ต,อพืช จุลินทรีย:ดินมีการทํา
ปฏิกิริยาในการปลดปล,อยธาตุอาหาร ดังนั้นในการปลูกข'าวนาดําพันธุ: สันป8าตอง 1 โดยใช'น้ําหมักชีวภาพเข'มข'นมี
แนวโน'มให'ผลผลิตใกล'เคียงกับการใช'ปุ\ยเคมี จึงเปbนวิธีการที่เกษตรกรน,าจะนําไปปฏิบัติซึ่งสามารถที่จะลดการใช'
ปุ\ยเคมีและช,วยลดต'นทุนได'
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Abstract
Study on the effect of rate and method application of liquid organic
fertilizer on rate growth and yield of paddy rice on Hang Dong soil series (Hd) in Waing
papao district, Chaingrai province.During the rice growing season of 2008 – 2010. Rice’
variety is San Pa Tong 1.The experiment design was 3 replications Randomized Complete
Block Design with 5 fertilizer management treatment . There were 1). Farmer practice
method (16-20-0 formula rate of 50 kg / rai).2).Sprayed with water to form liquid organic
fertilizer ratio of 1: 500, 7 days a spray until the rice flowering time. 3).Drain liquid organic
fertilizer into plot used rate of 5 liters / rai only topped 14 days at a time, until the rice
flower. 4) Input Drain liquid organic fertilizer into plot used rate 10 liters / rai while
harrow soil preparation . 5) Drain liquid organic fertilizer into plot used rate of 10 liters /
rai /month with waste snail 2 kg at a time, until the rice flower. Objective were rate of
liquid organic fertilizer for rice And the change of the chemical and physical properties of
soil on a different soil management.
The results showed that Planting rice Sanpatong 1 through 3 years of growth in height
all the way was no significant at P ≤ 0.05 and yield of rice average 3 years have different
statistical P ≤. 0.05 . The use of chemical fertilizer 16-20-0 rate of 50 kg / rai to yield the
highest 784.6 kg / rai, But the third years, the use of chemical fertilizer 16-20-0 rate of 50 kg
/ rai average yield. is 720.50 kg./rai, which did not differ significantly at P ≤ 0.05 Drain liquid
organic fertilizer into plot used rate of 5 liters / rai only topped 14 days at a time, until the
rice flower, the yield is.642.53 kg / rai. The study of changes in soil chemistry. pH , Available
P and Extractable K were no significant at P ≤ 0.05 and the amount of organic matter in
soil (OM) have significant at P ≤ 0.05, which before and after treatment with relatively high
organic matter content. Using Drain liquid organic fertilizer into plot used rate of 5 liters /
rai only 14 days , the total amount of 25 liters /rai bio season. liquid organic fertilizer maybe
affect the addition of plant nutrients and hormones into the soil. Combined with the analysis
of soil have high organic matter . The organic matter is a source of food and energy source of
microorganisms affect the quantity and activity of microorganisms . So rice varieties
(Sanpatong 1) used liquid organic fertilizer have likely to yield similar to the use of
chemical fertilizers. This method is the way that farmers would be put into practice, which
can reduce the use of chemical fertilizers and reduce costs.
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หลักการและเหตุผล
ป~จจุบันการเพิ่มผลผลิตข'าวของเกษตรกรมักให'ความสําคัญกับปุ\ยเคมี ทําให'มีต'นทุนสูงขึ้น การใช'ปุ\ย
อินทรีย:ปรับปรุงบํารุงดินในพื้นที่นา เปbนสิ่งที่สามารถทําได'ง,าย และให'ผลดีในระดับหนึ่ง แต,เมื่อใช'ติดต,อกันจะ
ทําให'เกิดประโยชน:แก,เกษตรกรและผู'บริโภคมากขึ้น เช,น ทําให'สมบัติทางกายภาพและเคมีของดินดีขึ้น ลด
ต'นทุนการผลิต เปbนผลดีต,อสภาพแวดล'อม ฯลฯ กรมพัฒนาที่ดินได'พัฒนาปุ\ยอินทรีย:หลายรูปแบบ เช,น ปุ\ย
หมัก ปุ\ยพืชสด และปุ\ยชีวภาพ เช,น น้ําหมักชีวภาพ เปbนผลิตภัณฑ:หนึ่งที่ถูกพัฒนาขึ้น ภายใต'แนวทาง
เกษตรอินทรีย: จากการศึกษาวิจัยพบว,าให'ผลดีกับพืชผัก และไม'ผล ส,วนพืชไร, เช,น ข'าว ข'าวโพด ฯลฯ ยังไม,
ชัดเจน เช,น วิธีการใช' อัตราการใช' ฯลฯ ดังนั้นก,อนที่จะนําไปใช'กับพืชเหล,านี้ควรมีการศึกษาผลตอบสนองให'
ชัดเจน ในพื้นที่ลุ,มส,วนมากปลูกข'าวนาดํา ดินที่พบส,วนใหญ,เปbนกลุ,มชุดดินที่ 5 6 และ 15 ฯลฯ เช,น ชุดดิน
พาน ชุดดินหางดง ชุดดินแม,สาย ฯลฯ พื้นที่ปลูกข'าวมีทั้งระบบชลประทาน และอาศัยน้ําฝนตลอดจนเหมือง
ฝายต,าง ๆ น้ําหมักชีวภาพ เปbนผลิตภัณฑ:ที่ได'จากการใช'เศษวัสดุที่มีลักษณะสดหมัก โดยใช'สารเร,งซุปเปอร:
พด.2 ช,วยในการหมัก
ผลิตภัณฑ:ที่ได'เปbนสารอินทรีย:ที่ประกอบด'วยฮอร:โมน และกรดอินทรีย:หลายชนิด
เมื่อนํามาใช'กับพืชจะช,วยเร,งการเจริญเติบโต เช,น ช,วยในการยืดตัวของเซล ฯลฯ นับเปbนผลดีต,อพืช แต,การใช'
น้ําหมักชีวภาพกับพืชไร, เช,น ข'าว ข'าวโพด ฯลฯ ยังไม,มีความชัดเจน ทั้งวิธีการใช'และอัตราการใช' จากผลการ
ศึกษาวิจัยที่ผ,านมา การใช'น้ําหมักชีวภาพฉีดพ,นที่ใบ ได'ผลดีกับพืชผัก และไม'ผล นอกจากนั้นการใช'น้ําหมัก
ชีวภาพต'องมีการทําให'เจือจางลงโดยผสมน้ํา ในพืชผักใช'ในอัตราส,วน 1:1,000 ส,วนพืชไร,และไม'ผลใช'ใน
อัตราส,วน 1:500 แต,จากการทดลองกับข'าวนาดําพบว,าให'ผลไม,ชัดเจน ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาวิธีการใช'และ
อัตราการใช'ให'ชัดเจน เช,น ใช'วิธีผสมไปกับน้ําชลประทาน หรือหว,านน้ําหมักชีวภาพที่เข'มข'นลงไปในนาใน
ระยะที่ข'าวมีอายุ 25-30 วัน หลังป~กดํา ฯลฯ จึงได'ทําการทดลองที่บ'านสันสลี ตําบลสันสลี อําเภอเวียงป8าเป9า
จังหวัดเชียงราย เมื่อเดือนกุมภาพันธ: 2551 ถึงเดือน มกราคม 2554
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาวิธีการและอัตราการใช'น้ําหมักชีวภาพ (พด.2) ที่เหมาะสม
2.เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีและกายภาพของดินเมื่อมีการจัดการดินแตกต,างกัน
ตรวจเอกสาร
ข'าว (Rice) อยู,ใน Family Gramineae มีชื่อวิทยาศาสตร:ว,า Oryza sativa เปbนพืช
เศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย เมื่อพิจารณาผลผลิตเฉลี่ยของข'าวในแต,ละประเทศมีความแตกต,างกันมาก
ข'าวที่มีการปรับปรุงพันธุ: ดีแล'วจะให'ผลผลิตสูงมาก สําหรับผลผลิตสูงสุดที่แต,ละประเทศได'รายงานไว'คือ ญี่ปุ8น
2,112 กิโลกรัมต,อไร, ฟ…ลิปป…นส: 1,760 กก./ไร, อินเดีย 2,848 กก./ไร, ในขณะที่ประเทศไทย มีผลผลิตเฉลี่ย
สูงสุดเพียง 541 กก./ไร, จึงเห็ นได'ว,ายังมีช,องทางในการเพิ่มผลผลิตข'าวได'อีกมาก (สํา นักงานเศรษฐกิ จ
การเกษตร, 2553) ข'าวเปbนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของไทย แต,เนื่องจากป~จจุบันมีการแข,งขันส,งออกข'าวกับ
ประเทศเพื่อนบ'าน เช,น เวียดนาม ฯลฯ จึงต'องมีการจัดการที่ดีเพื่อลดต'นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตต,อพื้นที่
การเพิ่มผลผลิตข'าวมีป~จจัยที่เกี่ยวข'องหลายด'าน ป~จจัยที่มีความสําคัญอย,างหนึ่งคือการจัดการดินให'มีความ
อุดมสมบูรณ:เพิ่มขึ้น ซึ่งมีผลโดยตรงต,อการเจริญเติบโตและการให'ผลผลิต โดยทั่วไปการจัดการดินเพื่อให'มี
ความเหมาะสมต,อการปลูกพืชทําได'โดยการใส,ปุ\ยเพื่อเพิ่มปริมาณธาตุอาหารพืชแก,ดิน ซึ่งสามารถแบ,งออกเปbน
2 ประเภท คือ ปุ\ยเคมีและปุ\ยอินทรีย: น้ําหมักชีวภาพ เปbนน้ําหมักที่ได'จากการหมักเศษชิ้นส,วนของพืชและ

-6-

สัตว: กากน้ําตาล และน้ํา โดยใช'จุลินทรีย:เปbนตัวย,อยสลาย น้ําหมักชีวภาพจะมีธาตุอาหารพืชมากหรือน'อย
ขึ้ น อยู, กั บ วั ส ดุ ที่ นํ า มาใช' ห มั ก น้ํ า หมั ก ชี ว ภาพที่ ผ ลิ ต จากสั ต ว: จ ะมี ธ าตุ อ าหารพื ช มากกว, า ผลิ ต จากพื ช
องค:ประกอบทางเคมีและชีวภาพจากน้ําหมักชีวภาพแต,ละชนิดที่วิเคราะห:โดยกรมพัฒนาที่ดินและกรมวิชาการ
เกษตร พบว,าประกอบด'วย ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม(จุลธาตุ) กรดอินทรีย: วกกรด
ฮิว มิ ค ฮอร: โ มน พวกออกซิน จิ บ เบอร: เ รลลิ น และไซโตไคนิ น เอนไซม:บ างชนิ ด และจุ ลิ นทรี ย: ที่เ ปb น
ประโยชน:บางชนิด สารเร,งซุปเปอร: พด.2 เปbนกลุ,มจุลินทรีย:ที่มีคุณสมบัติพิเศษ คือ เพิ่มประสิทธิภาพการ
ย,อยโปรตีน ไขมัน ช,วยลดกลิ่นเหม็นระหว,างการหมัก และการเพิ่มการละลายธาตุอาหารในการหมักเปลือก
ไข, ก'างปลา และกระดูกสั้นในเวลาสั้นและได'คุณภาพ ซึ่งเจริญได'ในสภาพเปbนกรด (กรมพัฒนาที่ดิน,2553)
พื้นที่อําเภอเวียงป8าเป9า จังหวัดเชียงราย เปbนพื้นที่ที่ใช'ในการผลิตข'าวนาดํา เมื่อนําสมบัติของดินมาจัด
ชั้นความเหมาะสมในการปลูกข'าว พบว,ามีความเหมาะสมที่จะปลูกข'าว แต,มีข'อจํากัดมากขึ้นคือ ไม,เหมาะสม
ต,อการทําเขตกรรมในด'านความลึกของดิน เนื้อดินและโครงสร'างของดิน (กรมพัฒนาที่ดิน, 2548) ชุดดิน
หางดง กลุ,มชุดดินที่ 5 การจําแนกดิน Fine, mixed, semiactive, isohyperthermic Typic Endoaqualfs
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพาบริเวณตะพักลําน้ําหรือที่ราบระหว,างเขา สภาพพื้นที่ ราบเรียบถึงค,อนข'าง
ราบเรียบ ความลาดชัน 0-2 %การระบายน้ํา เลว การไหลบ,าของน้ําบนผิวดิน ช'า การซึมผ,านได'ของน้ํา ช'าพืช
พรรณธรรมชาติและการใช'ประโยชน:ที่ดิน นาข'าว อาจใช'ปลูกพืชไร, เช,น ข'าวโพด ถั่ว หรือพืชผัก ก,อนหรือหลัง
ปลูกข'าวการแพร,กระจาย พบมากในภาคเหนือการจัดเรียงชั้นดิน Apg-Btg ลักษณะและสมบัติดิน เปbนดินลึก
มาก ดินบนเปbนดินร,วนปนดินเหนียวหรือดินร,วนเหนียวปนทรายแป9ง สีเทาถึงสีเทาเข'ม มีจุดประสีน้ําตาลปน
เหลืองหรือสีน้ําตาลแก, ปฏิกิริยาดินเปbนกรดจัดถึงเปbนกรดเล็กน'อย (pH 5.5-6.5) ดินล,างเปbนดินเหนียวหรือดิน
เหนียวปนทรายแป9ง สีเทา มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลืองหรือสีน้ําตาลแก, ปฏิกิริยาดินเปbนกรดเล็กน'อยถึงเปbนด,าง
ปานกลาง (pH 6.5-8.0)
ข'าวพันธุ:สันป8าตอง 1
เปbนข'าวเหนียวที่ส,งเสริมให'ปลูกแบบข'าวนาสวนในภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ปลูกได'เฉพาะฤดูนาป>เท,านั้นเปbนพันธุ:ซึ่งกลายพันธุมาจากข'าวเจ'าพันธุ:เหลืองใหญ, 10
โดยเจ'าหน'าที่วิชาการจากสถานีทดลองข'าวสันป8าตอง เปbนผู'คัดเลือกแล'วมาปลูกคัดพันธุ:ใหม,อีกครั้งหนึ่ง เปbน
พันธุ:ข'าวเหนียวที่มีเมล็ดเรียวยาวข'าวที่นึ่งสุกแล'วมีความนุ,มน,ารับประทาน คณะกรรมการพิจารณาพันธุ:ให'ใช'
ขยายพันธุ:เมื่อ วันที่ 6 พฤษภาคม 2505 และให'ชื่อพันธุ:ว,า พันธุ:เหนียวสันป8าตอง เปbนข'าวเหนียวต'นสูง
ทรงกอแผ,เ ล็กน'อย ความสู งประมาณ 150 เซนติเ มตร ฟางค,อนข'างอ,อน รวงยาว เมล็ดมีรู ปร,างเรีย ว
ลักษณะพันธุ:ไวต,อช,วงแสง ผลผลิตประมาณ 526 กิโลกรัมต,อไร, (ศูนย:วิจัยข'าวแพร,,2542) ปุ\ยสําหรับนาข'าว
แบ,งได'ตามลักษณะดิน ถ'าเปbนนาข'าวในเขตที่ราบลุ,ม เช,นภาคกลาง ภาคใต' และภาคเหนือส,วนมาก ซึ่งเปbนดิน
ที่มีเนื้อละเอียด เปbนนาดินเหนียวหรือดินร,วนปนดินเหนียว ซึ่งดินดังกล,าวนี้มีธาตุโพแทสเซียมพอต,อต'นข'าว ปุ\ย
ที่ใช'จึงไม,มีธาตุโพแทสเซียม เช,น ปุ\ยสูตร 16-20-0 20-20-0 และสูตร 18-22-0 (ปฐพีชล, 2533)
สภาพแวดล'อมที่เหมาะสมของข'าว ข'าวเปbนพืชที่มีนิเวศที่สามารถเจริญเติบโตให'ผลผลิตได'ในสภาพที่
หลากหลายมากกว,าพืชชนิดอื่นๆ คือสามารถเจริญเติบโตได'ในสภาพที่ไม,มีน้ําขัง ได'แก, ข'าวไร, ในสภาพน้ําขัง
ปานกลาง ได'แก, ข'าวนาสวน ซึ่งเปbนสภาพนิเวศส,วนใหญ,ในการปลูกข'าวทั้งหมด และในสภาพน้ําลึก ได'แก, ข'าว
ขึ้นน้ํา ข'าวขึ้นได'ดีในบริเวณที่มีอากาศร'อน และมีความชื้นเพียงพอ ข'าวขึ้นได'ดีในดินตั้งแต,ดินทรายจนถึงดิน
เหนียว แต,ดินเหนียวจะขึ้นได'ดีกว,าเพราะเก็บรักษาน้ําไว'ได'มากกว,า และเหมาะสําหรับข'าวที่ชอบขึ้นในดินน้ํา
ขัง ความเปbนกรดเปbนด,างของดินที่เหมาะสมอยู,ระหว,าง pH 5.5-6.5 ไม,ชอบกรดจัด (pH น'อยกว,า 4.0) และ
ด,างจัด (pH มากกว,า7.0) ไนโตรเจนเปbนธาตุอาหารที่ข'าวต'องการมากที่สุดสําหรับให'ผลผลิตสูง ในสภาพน้ําขัง
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ข'าวดูดใช'ไนโตรเจนในรูปแอมโมเนียม (NH4+-N) และอาจดูดใช'ในรูปไนเตรท (NO3-N) บ'างในขณะที่น้ําถูก
ระเหยออกจนแห'งหรือเกือบแห'ง นอกจากนี้ก็มีธาตุฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่ข'าวต'องการสําหรับการ
เจริญเติบโตตามปกติ (กองปฐพีวิทยา, 2543 )
ดินนาเมื่อมีน้ําขัง น้ําที่ท,วมเหนือผิวดินจะขัดขวางการแพร,ออกซิเจนลงไปในดิน ประกอบกับจุลินทรีย:
ได'ใช'ออกซิเจนที่เหลืออยู,ในเวลาอันสั้น ในที่สุดดินก็ขาดออกซิเจน และมีสภาพรีดักชัน จึงมีเฉพาะกิจกรรมของ
จุลินทรีย:ดินที่ไม,ใช'ออกซิเจน กับพวกที่ทั้งใช'และไม,ใช'ออกซิเจนเท,านั้น ในสภาพดังกล,าวมีการเปลี่ยนแปลง
ของธาตุอาหารดังนี้ 1) มินเนอราลไลเซชันของไนโตรเจน ในอินทรีย:สารจะสิ้นสุดเมื่อได'แอมโมเนียมไอออน
2) ไนเตรทที่เหลือในดินจะผ,านกระบวนการดีไนตริฟ…เคชัน ได'แก็ส N2O , NO และ N2 แล'วระเหยไป 3) ซัลเฟ
ตถูกรีดิวซ:กลายเปbนซัลไฟล: 4) Mn4+ และ Fe3+ ถูกรีดิวซ:กลายเปbน Mn2+ และ Fe2+ ตามลําดับ ดังนั้น
ฟอสฟอรัสที่เคยถูกตรึงอยู,ในรูปของสารประกอบเฟอริกฟอสเฟต และแมงกานีสฟอสเฟต จะกลายเปbนเฟอรัส
ฟอสเฟต และแมงกานีสฟอสเฟตที่ละลายง,ายกว,าเดิม ความเปbนประโยชน:ของเหล็ก แมงกานีส และฟอสฟอรัส
ในดินนาน้ําขังจึงสูงขึ้น (ทัศนีย:, 2543 : Kirk, 2004 : Sahrawat, 2004 อ'างโดย ยงยุทธ และคณะ, 2551 ก)
การศึกษาผลการใช'น้ําหมักชีวภาพในระยะต,างๆ ของการเจริญเติบโตของข'าวและผลผลิตข'าวขาว
ดอกมะลิ 105 ดําเนินการทดลองในพื้นที่เกษตรกรบ'านปลวกแหลม ตําบลทุ,งพระ อําเภอคอนสาร จังหวัด
ชัยภูมิพบว,าการใส,น้ําหมักชีวภาพ อัตรา 10 ลิตร/ไร, ในช,วงข'าวอายุ 65 วัน ส,งผลให'ผลผลิตเฉลี่ยในป>ที่ 1 –
ป>ที่ 3 โดยให'ผลผลิตเฉลี่ย 1,103 กก./ไร, (นวลจันทร:และคณะ,2554)
การศึกษาการใช'พืชปุ\ยสดร,วมกับน้ําหมักชีวภาพ (พด.2) เพื่อปลูกข'าวในพื้นที่หมู,บ'านพัฒนาที่ดิ น
บ'านต'นเนียง ตําบลเทพราช อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว,าวิธีการใช'พืชปุ\ยสดร,วมกับน้ําหมัก
ชีวภาพ (พด.2) และใช'ปุ\ยเคมีตามค,าวิเคราะห:ดิน เปbนวิธีการที่ดีที่สุด สามารถยกระดับค,าความเปbนกรดเปbน
ด,า งจาก 4.33 เปb น 4.98 ดิ น มีป ริมาณอิ นทรี ยวั ตถุ เ พิ่มขึ้น จาก 2.73 เปbน 3.48 เปอร: เซ็ น ต: มี ป ริมาณ
ฟอสฟอรัสที่เปbนประโยชน:เพิ่มขึ้นจาก 7.06 เปbน 8.98 มิลลิกรัมต,อกิโลกรัม โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได'
ปานกลางเปbนสูง คือ 45.5 เปbน 69.80 มิลลิกรัมต,อกิโลกรัม ให'ผลผลิตเฉลี่ยสูงสุดคือ 600.83 กิโลกรัมต,อ
ไร, มีต'นทุนการผลิตเฉลี่ย 3,897.50 บาทต,อไร,ต,อป> เกษตรกรมีรายได'สุทธิ 2,110.80 บาทต,อไร,ต,อป>
(มาฑินีและคณะ,2554)
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ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มต'นเดือน กุมภาพันธ: พ.ศ. 2551
สิ้นสุดเดือน
สิ้นสุดเดือน กันยายน พ.ศ. 2554
สถานที่ดําเนินการ
1. สถานที่ตั้ง บ'านสันสลี หมู,ที่ 5 ตําบลสันสลี อําเภอเวียงป8าเป9า จังหวัดเชียงราย
พิกัด N 2144661 E 552833
2. Site characterization
กลุ,มชุดดินที่ 5 เนื้อดินเปbนพวกดินเหนียว ดินบนมีสีเทาแก, น้ําตาลปนเทา ดินล,างมีสีเทาอ,อน
หรือสีเทา มีจุดประสีน้ําตาลแก,และน้ําตาลปนเหลือง ตลอดชั้นดินมักพบก'อนสารเคมี เหล็กและแมงกานีส
ปะปนอยู,ในพื้นที่ปลูกของไม'ผลแต,ละชนิดชั้นดินลึกดินกลุ,มดินนี้ เกิดจากพวกตะกอนลําน้ํา และเปbนดินลึก มี
การระบายน้ําเลว พบในพื้นที่ ราบเรียบตามลานตะพักลําน้ําค,อนข'างใหม, และลานตะพักลําน้ําระดับต่ํา น้ําแช,
ขังลึกน'อยกว,า 30 เซนติเมตร นาน 3-5 เดือน ดินมีความอุดมสมบูรณ:ตามธรรมชาติค,อนข'างต่ําถึงปานกลาง
pH 5.5-6.5 แต,ถ'าดินมีก'อนปูนปะปนในดินชั้นล,าง ดินชั้นนี้จะมีปฏิกิริยาเปbนด,างอ,อน pH 7.5-8.0 ได'แก, ชุด
ดินหางดง และ พาน ป~จจุบันบริเวณดังกล,าวส,วนใหญ,ใช'ทํานา ในบริเวณที่มีแหล,งน้ําใช'ปลูกพืชไร, พืชผัก และ
ยาสูบในช,วงฤดูแล'ง ข'าวที่ปลูกโดยมากให'ผลผลิตค,อนข'างสูง
ชุดดินหางดง มีการจําแนกดิน Fine, mixed, semiactive, isohyperthermic Typic Endoaqualfs
การกําเนิด เกิดจากตะกอนน้ําพาบริเวณตะพักลําน้ําหรือที่ราบระหว,างเขา สภาพพื้นที่ ราบเรียบถึงค,อนข'าง
ราบเรียบ ความลาดชัน 0-2 %การระบายน้ํา เลว การไหลบ,าของน้ําบนผิวดิน ช'า การซึมผ,านได'ของน้ํา ช'าพืช
พรรณธรรมชาติและการใช'ประโยชน:ที่ดิน นาข'าว อาจใช'ปลูกพืชไร, เช,น ข'าวโพด ถั่ว หรือพืชผัก ก,อนหรือหลัง
ปลูกข'าวการแพร,กระจาย พบมากในภาคเหนือการจัดเรียงชั้นดิน Apg-Btg ลักษณะและสมบัติดิน เปbนดินลึก
มาก ดินบนเปbนดินร,วนปนดินเหนียวหรือดินร,วนเหนียวปนทรายแป9ง สีเทาถึงสีเทาเข'ม มีจุดประสีน้ําตาลปน
เหลืองหรือสีน้ําตาลแก, ปฏิกิริยาดินเปbนกรดจัดถึงเปbนกรดเล็กน'อย (pH 5.5-6.5) ดินล,างเปbนดินเหนียวหรือดิน
เหนียวปนทรายแป9ง สีเทา มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลืองหรือสีน้ําตาลแก, ปฏิกิริยาดินเปbนกรดเล็กน'อยถึงเปbนด,าง
ปานกลาง (pH 6.5-8.0)
อุปกรณและวิธีการ
อุปกรณ
1. ปุ\ยเคมีเกรด 16 – 20 – 0
2. เมล็ดพันธุ:ข'าว พันธุ: สันป8าตอง 1
3. น้ําหมักชีวภาพ สูตรหอยเชอรี่
4. สารเคมีป9องกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืช
วิธีการ
วางแผนการทดลอง แบบ Randomized Complete Block Design จํานวน 3 ซ้ํา 5 วิธีการ
มีวิธีการทดลองดังนี้
วิธีการที่ 1 ปลูกข'าวแบบเกษตรกร ใช'ปุ\ยเคมี 16-20-0 อัตรา 50 กิโลกรัมต,อไร, แบ,งใส, 2 ครั้ง
วิธีการที่ 2 ปลูกข'าวฉีดพ,นด'วยน้ําหมักชีวภาพที่ใบ อัตราส,วน 1 : 500 ฉีดพ,น 7 วันต,อครั้งจน
ข'าวออกดอก
วิธีการที่ 3 ปลูกข'าวใช'น้ําหมักชีวภาพเข'มข'นเทราดบริเวณทางระบายน้ําเข'าแปลง อัตรา 5 ลิตรต,อไร,
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เทราด 14 วันต,อครั้ง จนข'าวออกดอก
วิธีการที่ 4 ปลูกข'าวใช'น้ําหมักชีวภาพเข'มข'นใส,ในขณะคราดเตรียมดิน อัตรา 10 ลิตรต,อไร, 1 ครั้ง
วิธีการที่ 5 ปลูกข'าวใช'น้ําหมักชีวภาพเข'มข'นใส,กระสอบวางไว'บริเวณทางระบายน้ําเข'าแปลง อัตรา
10 กิโลกรัมต,อไร, เดือนละ 1 ครั้ง จนข'าวออกดอก

ขั้นตอนดําเนินงาน
1. การสํารวจและคัดเลือกพื้นที่ แบ,งแปลงย,อยตามพื้นที่กระทงนา ขนาด 20x20 ตารางเมตร
จํานวน 15 แปลง พื้นที่ประมาณ 4 ไร,
2. แปลงเปรียบเทียบ วิธีเกษตรกร ใส,ปุ\ยเคมีสูตร 16–20–0 อัตรา 50 กก./ไร, โดยแบ,งใส,
2 ครั้ง หลังจากข'าวอายุได' 25 และ 45 วัน
3. การเตรียมแปลงกล'า ไถเตรียมดินเพื่อตกกล'าในเดือน มิถุนายน โดยการไถดะ ไถแปร คราด เก็บ
เศษวัชพืชออกให'หมด แล'วจึง คราด และทําเทือก
4. การเตรียมเมล็ดพันธุ:ข'าว นําเมล็ดพันธุ:แช,น้ํา 24 ชั่วโมง และหุ'มโดยใช'กระสอบป8านเพื่อรักษา
ความชื้นเปbนระยะเวลา 48 ชั่วโมง แล'วนําไปหว,านในแปลงตกกล'าที่เตรียมไว'
5. การดูแลรักษาแปลงกล'า ก,อนหว,านเมล็ดพันธุ:ข'าว ปล,อยน้ําออกจากแปลงกล'าให'แห'ง เพื่อให'ยอด
อ,อนได'รับแสง หลังจากหว,านกล'าแล'ว 7 วัน เป…ดน้ําเข'าแปลง รักษาระดับน้ําให'อยู,ที่ระดับ 5 เซนติเมตรและไม,
มีการใส,ปุ\ย แต,มีการฉีดพ,นสารเคมีป9องกันโรคขอบใบไหม'
6. การเตรียมแปลงป~กดํา ไถเตรียมดินเพื่อปลูกข'าวในเดือนกรกฎาคมโดยไถดะทิ้งไว' 10-15 วัน ไถ
แปรเอาน้ําเข'าทิ้งไว'จนกว,าดินจะอ,อนตัวพอเหมาะจึงคราดปรับระดับผิวดิน แล'วทําเทือกรักษาระดับน้ําใน
แปลงป~กดําประมาณ 5 เซนติเมตรจากผิวดิน
7. การปลูกข'าวป~กดําข'าวโดยใช'ต'นกล'าอายุ 30 วัน ระยะปลูก 25x25 เซนติเมตรใช' 3-5 ต'นต,อจับ
8. การเก็บเกี่ยวข'าว ในเดือน พฤศจิกายน ของทุกป>ที่ได'ดําเนินการ
9. การเก็บข'อมูล
9.1 ข'อมูลด'านดิน เก็บตัวอย,างดินที่ระดับความลึก 0 – 15 เซนติเมตร แปลงย,อยละ 3 จุด
รวมปbน 1 ตย. ส,งห'องปฏิบัติการ
9.1.1 สมบัติทางเคมีของดิน เก็บตัวอย,างดินก,อนและหลังการทดลอง ที่ระดับความ
ลึก 0–15 เซนติเมตร เพื่อวิเคราะห:หา pH, OM, P, K
9.1.2 สมบัติทางกายภาพของดิน เก็บตัวอย,างดินก,อนและหลังดําเนินงาน ที่ระดับ
ความลึก 0–15 เซนติเมตรโดยแยกตามวิธีการทดลอง เพื่อวิเคราะห:หาความหนาแน,นรวมของดิน (Bulk
density)
9.2 ข'อมูลด'านพืช
9.2.1 ข'าว เก็บข'อมูลการเจริญเติบโตของข'าว ในระยะก,อนการเก็บเกี่ยวผลผลิต วัด
ความสูงของต'นข'าวจากโคนต'นถึงปลายรวง และชั่งน้ําหนักฟางข'าวหลังจากนวดข'าวด'วยการฟาดด'วยมือ เก็บ
ข'อมูลผลผลิต ในพื้นที่เก็บตัวอย,าง 2x4 ตารางเมตร แปลงย,อยละ2 จุด และองค:ประกอบผลผลิต (น้ําหนัก
เมล็ดข'าว 100 เมล็ด และเปอร:เซ็นต:เมล็ดดี)
10. การวิเคราะห:ข'อมูล
การวิเคราะห:ข'อมูลทางสถิติ
Multiple Range Test (DMRT)

และเปรียบเทียบความแตกต,างของค,าเฉลี่ยโดยวิธี

Duncan’s
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ผลการทดลองและวิจารณ
1.การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดิน
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดิน ได'เก็บตัวอย,างดินก,อนและหลังการทดลอง ที่ระดับ
ความลึก 0 – 15 เซนติเมตร ส,งห'องปฏิบัติการ เพื่อนํามาวิเคราะห: ค,าความเปbนกรด-ด,างของดิน (pH) ,
ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปbนประโยชน: (Available P), ปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได' (Extractable K) และ
ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (OM) ผลการวิเคราะห:เปbนดังนี้
1.1 ค,าความเปbนกรด-ด,างของดิน (pH) จากผลการวิเคราะห:พบว,า ก,อนปลูกป> พ.ศ. 2551 ไม,มีความ
แตกต,างกันสถิติ มีสภาพดินเปbนกรดจัดมาก – กรดรุนแรงมาก ( pH 4.52 – 4.66 ) โดยหลังการทดลองความ
เปbนกรดเปbนด,างมีแนวโน'มที่เพิ่มขึ้น ไม,มีความแตกต,างกันสถิติ แต,จัดอยู,ในช,วงปฏิกิริยาดินมีความเปbนกรดจัด
มาก หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตข'าวป>ที่ 1 สภาพดินเปbนกรดจัดมาก – กรดจัด ( pH 4.89 – 5.15 ) หลังเก็บเกี่ยว
ผลผลิตข'าวป>ที่ 2 สภาพดินเปbนกรดจัดมาก ( pH 4.64 – 4.86 ) และหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตข'าวป>ที่ 3 สภาพดิน
เปbนกรดจัดมาก ( pH 4.73 – 4.86 ) แสดงในตารางที่ 1 ดินนาน้ําขังดินจะมีการปรับสภาพยกระดับค,า pH
ที่เพิ่มขึ้นเหมาะต,อการเจริญของจุลินทรีย: สอดคล'องกับในสภาพของดินนาเมื่อดินถูกน้ําขังกระบวนการต,างๆ
โดยเฉพาะกระบวนการทางชีวเคมีที่เกิดจากจุลินทรีย:ในดิน จะทําให' pH ของดินเปลี่ยนแปลงไป โดย pH ของ
ดินจะปรับเข'าสู,ความเปbนกลาง ดินที่มีค,า pH ต่ําหรือเปbนกรดเมื่อมีสภาพน้ําขัง pH ของดินนั้นก็จะถูกปรับให'
สูงขึ้นแต,การเปลี่ยนแปลงค,า pH ของดินนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปได'มากหรือน'อยขึ้นอยู,กับสมบัติของดิน และ
ป~จจัยแวดล'อมอื่นๆ เช,น ปริมาณเหล็ก และแมงกานิส ที่ถูกรีดิ้วออกมา จะเปbนการยกระดับ pH ของดินให'
สูงขึ้น การปลดปล,อยกŒาซคาร:บอนไดออกไซด:จะทําให'ค,า pH ของดินลดลง ดินที่มีอุณหภูมิต่ําจะชะลอการ
เปลี่ยนแปลง pH ของดินจะเห็นได'ว,าดินนา (Lowland soil) จะมีสภาพที่แตกต,างจากดินไร,และดินสวน
(Upland soil) อย,างมาก เนื่องจากดินนาจะมีสภาพน้ําขัง ทําให'เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยกระบวนการทาง
ชีวเคมี (Biochemical changes) ในสภาพที่มีออกซิเจนน'อยหรือไม,มีเลย (อนนท:, 2547 )
ตารางที่ 1 ค,าความเปbนกรดเปbนด,างของดินก,อนปลูก(ป> 2551)และหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแต,ละป> (ป> 2551 – 2553)
วิธีการ

ค,าความเปbนกรดเปbนด,าง
ก,อนปลูกป>ที่ 1

หลังปลูกป>ที่ 1

หลังปลูกป>ที่ 2

หลังปลูกป>ที่ 3

1.ใช'ปุ\ยเคมี 16-20-0 อัตรา 50 กิโลกรัมต,อไร,
2.ฉีดพ,นด'วยน้ําหมักชีวภาพที่ใบ อัตรา1 : 500 7 วันต,อครั้ง
3.ใช'น้ําหมักชีวภาพเข'มข'นเทราดบริเวณทางระบายน้ําเข'า
แปลง อัตรา 5 ลิตรต,อไร, เทราด 14 วันต,อครั้ง
4.ใช'น้ําหมักชีวภาพเข'มข'นใส,ในขณะคราดเตรียมดิน
อัตรา 10 ลิตรต,อไร, 1 ครั้ง
5.ใช'น้ําหมักชีวภาพเข'มข'นใส,กระสอบวางไว'บริเวณทาง
ระบายน้ําเข'าแปลง อัตรา 10 กก.ต,อไร, เดือนละ 1 ครั้ง
F-test

4.64
4.56
4.52

4.89
5.12
5.15

4.64
4.82
4.73

4.65
4.82
4.73

4.66

5.01

4.74

4.74

4.63

5.00

4.86

4.86

ns

ns

ns

ns

CV(%)

2.71

5.10

2.58

2.58

หมายเหตุ : ns หมายถึง ไม,มีความแตกต,างกันทางสถิติ
*มีความแตกต,างที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยวิธี DMRT
ข'อมูลในสดมภ:เดียวกันที่ตามด'วยตัวอักษรต,างกันมีความแตกต,างกันทางสถิติ
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1.2 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (OM) มีความแตกต,างกันทางสถิติ ซึ่งก,อนปลูกป> พ.ศ. 2551 มีปริมาณ
อินทรียวัตถุค,อนข'างสูง มีค,าอยู,ระหว,าง 2.86 – 3.36 % และหลังหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตข'าวในป>ที่ 1 ทุก
วิธีการไม,มีความแตกต,างทางสถิติ มีปริมาณอินทรียวัตถุค,อนข'างสูงมีค,าอยู,ระหว,าง 2.77 – 3.30 % ในป>ที่
2 หลังหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต มีปริมาณอินทรียวัตถุค,อนข'างสูงมีค,าอยู,ระหว,าง 2.64 – 3.01 % ในป>ที่ 3 หลัง
หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตทุกวิธีการไม,มีความแตกต,างทางสถิติ
ปริมาณอินทรียวัตถุมีแนวโน'มลดลงทุกวิธีการ
ทดลอง มีปริมาณอินทรียวัตถุปานกลาง – ค,อนข'างสูง มีค,าอยู,ระหว,าง 2.47 – 2.82 % แสดงดังตารางที่ 2
การที่ดินมีปริมาณอินทรียวัตถุค,อนข'างสูงมีผลต,อแหล,งธาตุอาหารพืช การย,อยสลายอินทรียวัตถุโดยจุลินทรีย:
ทําให'ธาตุที่เปbนองค:ประกอบของสารอินทรีย:ถูกปลดปล,อยออกมา โดยเฉพาะอย,างยิ่งไนโตรเจน ฟอสฟอรัส
และกํามะถัน (ยงยุทธและคณะ,2541)
ตารางที่ 2 ปริมาณอินทรียวัตถุก,อนปลูก (ป> 2551)และหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแต,ละป> (ป> 2551 – 2553)
วิธีการ
1.ใช'ปุ\ยเคมี 16-20-0 อัตรา 50 กิโลกรัมต,อไร,
2.ฉีดพ,นด'วยน้ําหมักชีวภาพที่ใบ อัตรา1 : 500 7 วันต,อครั้ง
3.ใช'น้ําหมักชีวภาพเข'มข'นเทราดบริเวณทางระบายน้ําเข'า
แปลง อัตรา 5 ลิตรต,อไร, เทราด 14 วันต,อครั้ง
4.ใช'น้ําหมักชีวภาพเข'มข'นใส,ในขณะคราดเตรียมดิน
อัตรา 10 ลิตรต,อไร, 1 ครั้ง
5.ใช'น้ําหมักชีวภาพเข'มข'นใส,กระสอบวางไว'บริเวณทาง
ระบายน้ําเข'าแปลง อัตรา 10 กก.ต,อไร, เดือนละ 1 ครั้ง
F-test

CV(%)

ปริมาณอินทรียวัตถุ
ก,อนปลูกป>ที่ 1

หลังปลูกป>ที่ 1

หลังปลูกป>ที่ 2

หลังปลูกป>ที่ 3

3.36a
2.86b
3.16ab

3.30
2.77
2.85

3.01a
2.64b
2.99a

2.72
2.47
2.71

3.23a

3.09

3.01a

2.82

3.18ab

2.89

2.85ab

2.48

*
5.95

ns
11.83

*
5.70

ns
8.93

หมายเหตุ : ns หมายถึง ไม,มีความแตกต,างกันทางสถิติ
*มีความแตกต,างที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยวิธี DMRT
ข'อมูลในสดมภ:เดียวกันที่ตามด'วยตัวอักษรต,างกันมีความแตกต,างกันทางสถิติ
1.3 ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปbนประโยชน: (Available P) จากผลการวิเคราะห:พบว,า ก,อนปลูกป> พ.ศ.
2551 พบว,าดินทุกวิธีการมีปริมาณฟอสฟอรัสที่เปbนประโยชน:อยู,ในระดับต่ํามาก( 0.95 -1.29 mg/kg ) ซึ่งไม,มี
ความแตกต,างกันทางสถิติ และหลังการเก็บเกี่ยวในป>ที่ 1 ซึ่งปริมาณฟอสฟอรัสที่เปbนประโยชน:อยู,ในระดับที่
ต่ํามาก ( 0.50 -1.00 mg/kg ) ซึ่งไม,มีความแตกต,างกันทางสถิติ หลังการเก็บเกี่ยวในป>ที่ 2 (ป> พ.ศ.2552 )
ดินทุกวิธีการมีปริมาณฟอสฟอรัสที่เปbนประโยชน:ในระดับต่ํามาก( 0.63 -1.62 mg/kg ) และหลังการเก็บ
เกี่ยวในป>ที่ 3 (ป> พ.ศ.2553 ) ดินทุกวิธีการมีปริมาณฟอสฟอรัสที่เปbนประโยชน:ในระดับต่ํามาก( 0.75 -2.05
mg/kg ) แต,พบว,าในวิธีการที่ 1 การใช'ปุ\ยเคมี 16-20-0 มีปริมาณฟอสฟอรัสที่เปbนประโยชน:มากที่สุด แต,จัด
อยู,ในระดับที่ต่ํามาก แสดงดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปbนประโยชน:ก,อนดําเนินงาน (ป> 2551)และหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแต,ละป> (ป> 2551 – 2553)
ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปbนประโยชน:
วิธีการ
1.ใช'ปุ\ยเคมี 16-20-0 อัตรา 50 กิโลกรัมต,อไร,
2.ฉีดพ,นด'วยน้ําหมักชีวภาพที่ใบ อัตรา1 : 500 7 วันต,อครั้ง
3.ใช'น้ําหมักชีวภาพเข'มข'นเทราดบริเวณทางระบายน้ําเข'า
แปลง อัตรา 5 ลิตรต,อไร, เทราด 14 วันต,อครั้ง
4.ใช'น้ําหมักชีวภาพเข'มข'นใส,ในขณะคราดเตรียมดิน
อัตรา 10 ลิตรต,อไร, 1 ครั้ง
5.ใช'น้ําหมักชีวภาพเข'มข'นใส,กระสอบวางไว'บริเวณทาง
ระบายน้ําเข'าแปลง อัตรา 10 กก.ต,อไร, เดือนละ 1 ครั้ง
F-test

CV(%)

ก,อนปลูกป>ที่ 1

หลังปลูกป>ที่ 1

หลังปลูกป>ที่ 2

หลังปลูกป>ที่ 3

0.95
0.82
1.19

0.77
0.83
1.00

1.62
1.31
0.99

2.05a
0.78b
0.78b

0.89

0.74

1.05

0.98b

1.29

0.50

0.63

0.75b

ns
46.30

ns
55.89

ns
47.44

*
49.34

หมายเหตุ : ns หมายถึง ไม,มีความแตกต,างกันทางสถิติ
*มีความแตกต,างที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยวิธี DMRT
ข'อมูลในสดมภ:เดียวกันที่ตามด'วยตัวอักษรต,างกันมีความแตกต,างกันทางสถิติ
1.4 ปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได' (Extractable K) จากผลการวิเคราะห:พบว,า ก,อนปลูกป> พ.ศ.
2551 พบว,าดินทุกวิธีการมีปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได'อยู,ในระดับปานกลาง ( 59.50 – 83.10 mg/kg ) ซึ่ง
ไม,มีความแตกต,างกันทางสถิติ และหลังการเก็บเกี่ยวในป>ที่ 1 ทุกวิธีการปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได'อยู,ใน
ระดับที่ต่ํา ( 32.17 -39.83 mg/kg ) มีแนวโน'มลดลง ซึ่งไม,มีความแตกต,างกันทางสถิติ หลังการเก็บเกี่ยวใน
ป>ที่ 2 (ป> พ.ศ.2552 ) ดินทุกวิธีการทุกวิธีการปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได'อยู,ในระดับที่ต่ํา ( 35.23 – 47.73
mg/kg ) และหลังการเก็บเกี่ยวในป>ที่ 3 (ป> พ.ศ.2553 ) ดินทุกวิธีการทุกวิธีการปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได'
อยู,ในระดับที่ต่ํา ( 26.37 – 30.87 mg/kg ) ซึ่งไม,มีความแตกต,างกันทางสถิติ ดินก,อนปลูกมีปริมาณ
โพแทสเซียมที่สกัดได'อยู,ในระดับปานกลาง และหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตทุกวิธีการปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได'
อยู,ในระดับต่ํา
มีแนวโน'มลดลง เนื่องจากข'าวดูดไปใช'ในการเจริญเติบโต แต,ยังพอมีเหลือตกค'างในดิน
แสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ปริมาณโพแทสเซียมทีส่ กัดได'ก,อนดําเนินงาน (ป> 2551)และหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแต,ละป> (ป> 2551 – 2553)
ปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได'
วิธีการ
1.ใช'ปุ\ยเคมี 16-20-0 อัตรา 50 กิโลกรัมต,อไร,
2.ฉีดพ,นด'วยน้ําหมักชีวภาพที่ใบ อัตรา1 : 500 7 วันต,อครั้ง
3.ใช'น้ําหมักชีวภาพเข'มข'นเทราดบริเวณทางระบายน้ําเข'า
แปลง อัตรา 5 ลิตรต,อไร, เทราด 14 วันต,อครั้ง
4.ใช'น้ําหมักชีวภาพเข'มข'นใส,ในขณะคราดเตรียมดิน
อัตรา 10 ลิตรต,อไร, 1 ครั้ง
5.ใช'น้ําหมักชีวภาพเข'มข'นใส,กระสอบวางไว'บริเวณทาง
ระบายน้ําเข'าแปลง อัตรา 10 กก.ต,อไร, เดือนละ 1 ครั้ง
F-test

CV(%)

ก,อนปลูกป>ที่ 1

หลังปลูกป>ที่ 1

หลังปลูกป>ที่ 2

หลังปลูกป>ที่ 3

78.03
59.50
67.07

39.83
35.15
38.34

39.10
35.23
47.73

30.30
30.87
30.33

83.10

32.17

37.53

26.37

64.93

37.47

35.43

28.63

ns
26.13

ns
26.71

ns
22.07

ns
15.53
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หมายเหตุ : ns หมายถึง ไม,มีความแตกต,างกันทางสถิติ
*มีความแตกต,างที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยวิธี DMRT
ข'อมูลในสดมภ:เดียวกันที่ตามด'วยตัวอักษรต,างกันมีความแตกต,างกันทางสถิติ
2.การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพ
จากการเก็บตัวอย,างดิน ที่ระดับความลึก 0 – 15 เซนติเมตร พบว,าดินก,อนปลูกป> พ.ศ. 2551 มีความ
หนาแน,นรวมปานกลาง 1.37 -1.48 g/cm3 ซึ่งทุกวิธีการไม,มีความแตกต,างกันทางสถิติ และหลังการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตในป>ที่ 1 (พ.ศ. 2551) พบว,าความหนาแน,นรวมของดินอยู,ในช,วง 1.3 -1.42 g/cm3 มีแนวโน'มลดลง
ในทุกวิธีการ หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตในป>ที่ 2 พบว,าความหนาแน,นรวมของดินคือ 1.45 -1.57 g/cm3 และ
ในป>ที่ 3 (พ.ศ. 2553) หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต พบว,าความหนาแน,นรวมของดินคือ 1.40 -1.49 g/cm3 ดินมี
ความหนาแน,นรวมปานกลาง แสดงดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ค,าความหนาแน,นของดินก,อนดําเนินงาน (ป> 2551)และหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแต,ละป> (ป> 2551 – 2553)
วิธีการ
1.ใช'ปุ\ยเคมี 16-20-0 อัตรา 50 กิโลกรัมต,อไร,
2.ฉีดพ,นด'วยน้ําหมักชีวภาพที่ใบ อัตรา1 : 500 7 วันต,อครั้ง
3.ใช'น้ําหมักชีวภาพเข'มข'นเทราดบริเวณทางระบายน้ําเข'า
แปลง อัตรา 5 ลิตรต,อไร, เทราด 14 วันต,อครั้ง
4.ใช'น้ําหมักชีวภาพเข'มข'นใส,ในขณะคราดเตรียมดิน
อัตรา 10 ลิตรต,อไร, 1 ครั้ง
5.ใช'น้ําหมักชีวภาพเข'มข'นใส,กระสอบวางไว'บริเวณทาง
ระบายน้ําเข'าแปลง อัตรา 10 กก.ต,อไร, เดือนละ 1 ครั้ง
F-test

CV(%)

ค,าความหนาแน,นของดิน(g/cm-3)
ก,อนปลูกป>ที่ 1

หลังปลูกป>ที่ 1

หลังปลูกป>ที่ 2

หลังปลูกป>ที่ 3

1.38
1.48
1.45

1.30b
1.42a
1.29b

1.49
1.54
1.49

1.47
1.49
1.40

1.41

1.32b

1.45

1.45

1.37

1.32b

1.57

1.49

ns
4.39

*
4.03

ns
7.10

ns
3.74

หมายเหตุ : ns หมายถึง ไม,มีความแตกต,างกันทางสถิติ
*มีความแตกต,างที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยวิธี DMRT
ข'อมูลในสดมภ:เดียวกันที่ตามด'วยตัวอักษรต,างกันมีความแตกต,างกันทางสถิติ
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3.การเจริญเติบโตของข#าว
3.1 ความสูงของข'าว
ความสูงของต'นข'าวพันธุ:สันป8าตอง 1 โดยวัดความสูงจากโคนต'นถึงปลายรวง พบว,าในป>ที่ 1 (พ.ศ.
2551) ความสูงของต'นข'าวพันธุ:สันป8าตอง 1 ใกล'เคียงกันและไม,มีความแตกต,างกันทางสถิติ มีความสูง 105.07
– 109. 43 เซนติเมตร ในป>ที่ 2 (พ.ศ. 2552) ความสูงของต'นข'าวพันธุ:สันป8าตอง 1 ไม,มีความแตกต,างกันทาง
สถิติ วิธีการที่ 1 มีความสูงมากที่สุด คือ 105.07 เซนติเมตร ในป>ที่ 3 (พ.ศ. 2553) ความสูงของต'นพันธุ:สัน
ป8าตอง 1ข'าวใกล'เคียงกันและไม,มีความแตกต,างกันทางสถิติ มีความสูง 95.00 – 96. 80 เซนติเมตร เมื่อ
พิจารณาความสูงเฉลี่ย 3 ป> พบว,า ข'าวพันธุ:สันป8าตอง 1 ทุกวิธีการมีความสูงใกล'เคียงกัน และไม,มีความ
แตกต,างกันทางสถิติ แสดงดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ความสูงของข'าวพันธุ:สันป8าตอง 1
วิธีการ
1.ใช'ปุ\ยเคมี 16-20-0 อัตรา 50 กิโลกรัมต,อไร,
2.ฉีดพ,นด'วยน้ําหมักชีวภาพที่ใบ อัตรา1 : 500 7 วันต,อครั้ง
3.ใช'น้ําหมักชีวภาพเข'มข'นเทราดบริเวณทางระบายน้ําเข'า
แปลง อัตรา 5 ลิตรต,อไร, เทราด 14 วันต,อครั้ง
4.ใช'น้ําหมักชีวภาพเข'มข'นใส,ในขณะคราดเตรียมดิน
อัตรา 10 ลิตรต,อไร, 1 ครั้ง
5.ใช'น้ําหมักชีวภาพเข'มข'นใส,กระสอบวางไว'บริเวณทาง
ระบายน้ําเข'าแปลง อัตรา 10 กก.ต,อไร, เดือนละ 1 ครั้ง
F-test

CV(%)

ความสูง (เซนติเมตร)
ป> พ.ศ.2551 ป> พ.ศ.2552 ป> พ.ศ.2553
105.07a
105.07a
94.93
109.10a
99.67b
96.80
105.77a 103.73ab
95.00

เฉลี่ย
102.03
101.87
101.50

109.43a

102.47ab

96.47

102.13

108.93a

99.27b

89.93

101.03

ns
4.10

*
2.43

ns
3.05

ns
2.59

หมายเหตุ : ns หมายถึง ไม,มีความแตกต,างกันทางสถิติ
*มีความแตกต,างที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยวิธี DMRT
ข'อมูลในสดมภ:เดียวกันที่ตามด'วยตัวอักษรต,างกันมีความแตกต,างกันทางสถิติ
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3.2 จํานวนต'นต,อกอของข'าว ป> พ.ศ. 2551-2553 และ เฉลี่ย 3 ป>
จํานวนต'นต,อกอของข'าว ในป>แรกที่ดําเนินการ (ป> พ.ศ. 2551) จํานวนต'นต,อกอของข'าว มีความ
แตกต,างกันทางสถิติ พบว,าจํานวนต'นต,อกอของข'าวอยู,ระหว,าง 9 – 11 ต'นต,อกอ โดยวิธีการที่ 1 การแตก
กอของต'นข'าวมากที่สุด 11 ต'นต,อกอ ในป>ที่ 2 (พ.ศ. 2552) จํานวนต'นต,อกอของข'าว มีความแตกต,างกัน
ทางสถิติ วิธีการที่ 1 และ 2 มีการแตกกอ 11 ต'นต,อกอ ในป>ที่ 3 (พ.ศ. 2553) ) จํานวนต'นต,อกอของข'าว มี
ความแตกต,างกันทางสถิติ วิธีการที่ 1 มีการแตกกอ 11 ต'นต,อกอ เมื่อพิจารณาจํานวนต'นต,อกอของข'าว
เฉลี่ย 3 ป> มีความแตกต,างกันทางสถิติ พบว,า ข'าวพันธุ:สันป8าตอง 1 ในวิธีที่ 1 มีการแตกกอใกล'เคียงกับวิธีการ
ที่ 2 – 4 แสดงดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 จํานวนต'นต,อกอของข'าวพันธุ:สันป8าตอง 1
วิธีการ
1.ใช'ปุ\ยเคมี 16-20-0 อัตรา 50 กิโลกรัมต,อไร,
2.ฉีดพ,นด'วยน้ําหมักชีวภาพที่ใบ อัตรา1 : 500 7 วันต,อครั้ง
3.ใช'น้ําหมักชีวภาพเข'มข'นเทราดบริเวณทางระบายน้ําเข'า
แปลง อัตรา 5 ลิตรต,อไร, เทราด 14 วันต,อครั้ง
4.ใช'น้ําหมักชีวภาพเข'มข'นใส,ในขณะคราดเตรียมดิน
อัตรา 10 ลิตรต,อไร, 1 ครั้ง
5.ใช'น้ําหมักชีวภาพเข'มข'นใส,กระสอบวางไว'บริเวณทาง
ระบายน้ําเข'าแปลง อัตรา 10 กก.ต,อไร, เดือนละ 1 ครั้ง
F-test

CV(%)

จํานวนต'นต,อกอ(ต'น)
ป> พ.ศ.2551 ป> พ.ศ.2552 ป> พ.ศ.2553
11a
11a
11a
10ab
11a
9ab
10ab
10ab
9b

เฉลี่ย
11a
10ab
10ab

10ab

9b

9ab

10ab

9b

9b

8b

9b

*
8.45

*
6.83

*
8.35

*
5.15

หมายเหตุ : ns หมายถึง ไม,มีความแตกต,างกันทางสถิติ
*มีความแตกต,างที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยวิธี DMRT
ข'อมูลในสดมภ:เดียวกันที่ตามด'วยตัวอักษรต,างกันมีความแตกต,างกันทางสถิติ
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3.3 น้ําหนักฟางข#าว ป2 พ.ศ. 2551-2553 และ เฉลี่ย 3 ป2
น้ําหนักฟางข'าวในป>แรกที่ดําเนินการ (ป> พ.ศ. 2551) น้ําหนักฟางข'าวไม,มีความแตกต,างกันทางสถิติ
พบว,าน้ําหนักฟางข'าวเฉลี่ยอยู,ระหว,าง 1,467–1,590 กิโลกรัมต,อไร, ในป>ที่ 2 (ป> พ.ศ. 2552) น้ําหนักฟาง
ข'าวมีความแตกต,างกันทางสถิติ พบว,าน้ําหนักฟางข'าวเฉลี่ยอยู,ระหว,าง 1,517–1,650 กิโลกรัมต,อไร, ในป>ที่
3 (ป> พ.ศ. 2553) น้ําหนักฟางข'าวมีความแตกต,างกันทางสถิติ พบว,าน้ําหนักฟางข'าวเฉลี่ยอยู,ระหว,าง 1,467–
1,567 กิโลกรัมต,อไร, น้ําหนักฟางข'าวเฉลี่ย 3 ป> มีความแตกต,างกันทางสถิติ พบว,าน้ําหนักฟางข'าวเฉลี่ยอยู,
ระหว,าง 1,478 – 1,602 กิโลกรัมต,อไร, แสดงดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 น้ําหนักฟางข'าวพันธุ:สันป8าตอง 1
วิธีการ
1.ใช'ปุ\ยเคมี 16-20-0 อัตรา 50 กิโลกรัมต,อไร,
2.ฉีดพ,นด'วยน้ําหมักชีวภาพที่ใบ อัตรา1 : 500 7 วันต,อครั้ง
3.ใช'น้ําหมักชีวภาพเข'มข'นเทราดบริเวณทางระบายน้ําเข'า
แปลง อัตรา 5 ลิตรต,อไร, เทราด 14 วันต,อครั้ง
4.ใช'น้ําหมักชีวภาพเข'มข'นใส,ในขณะคราดเตรียมดิน
อัตรา 10 ลิตรต,อไร, 1 ครั้ง
5.ใช'น้ําหมักชีวภาพเข'มข'นใส,กระสอบวางไว'บริเวณทาง
ระบายน้ําเข'าแปลง อัตรา 10 กก.ต,อไร, เดือนละ 1 ครั้ง
F-test

CV(%)

น้ําหนักฟางข'าว(กิโลกรัมต,อไร,)
ป> พ.ศ.2551 ป> พ.ศ.2552 ป> พ.ศ.2553
เฉลี่ย
1,590
1,650a
1,567a
1,602a
1,480
1,533ab
1,500ab
1,504ab
1,500
1,517b
1,467b
1,495ab
1,547

1,547ab

1,497ab

1,530ab

1,467

1,500a

1467b

1,478b

ns
5.15

*
4.25

*
3.28

*
3.77

หมายเหตุ : ns หมายถึง ไม,มีความแตกต,างกันทางสถิติ
*มีความแตกต,างที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยวิธี DMRT
ข'อมูลในสดมภ:เดียวกันที่ตามด'วยตัวอักษรต,างกันมีความแตกต,างกันทางสถิติ
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3.4 น้ําหนัก 100 เมล็ดของข#าว ป2 พ.ศ. 2551-2553 และ เฉลี่ย 3 ป2
น้ําหนัก 100 เมล็ด ของข'าวในป>แรกที่ดําเนินการ (ป> พ.ศ. 2551) น้ําหนัก 100 เมล็ด ของข'าวไม,มี
ความแตกต,างกันทางสถิติ มีค,าอยู,ระหว,าง 2.86 – 2.95 กรัม ในป>ที่ 2 (ป> พ.ศ. 2552) น้ําหนัก 100 เมล็ด
ของข'าว ไม,มีความแตกต,างกันทางสถิติ พบว,าน้ําหนัก 100 เมล็ด ของข'าวมีค,าอยู,ระหว,าง 2.72 – 3.01 กรัม
ในป>ที่ 3 (ป> พ.ศ. 2553) น้ําหนัก 100 เมล็ด ของข'าวไม,มีความแตกต,างกันทางสถิติ พบว,าน้ําหนัก 100 เมล็ด
ของข'าวมีค,าอยู,ระหว,าง 2.83 - 2.95 กรัม โดยน้ําหนัก 100 เมล็ด เฉลี่ย 3 ป> ไม,มีความแตกต,างกันทาง
สถิติ พบว,าน้ําหนัก 100 เมล็ด ของข'าว มีค,าเฉลี่ยอยู,ระหว,าง 2.80 – 3.00 กรัม แสดงดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 น้ําหนัก 100 เมล็ด ของข'าวพันธุ:สันป8าตอง 1
วิธีการ
1.ใช'ปุ\ยเคมี 16-20-0 อัตรา 50 กิโลกรัมต,อไร,
2.ฉีดพ,นด'วยน้ําหมักชีวภาพที่ใบ อัตรา1 : 500 7 วันต,อครั้ง
3.ใช'น้ําหมักชีวภาพเข'มข'นเทราดบริเวณทางระบายน้ําเข'า
แปลง อัตรา 5 ลิตรต,อไร, เทราด 14 วันต,อครั้ง
4.ใช'น้ําหมักชีวภาพเข'มข'นใส,ในขณะคราดเตรียมดิน
อัตรา 10 ลิตรต,อไร, 1 ครั้ง
5.ใช'น้ําหมักชีวภาพเข'มข'นใส,กระสอบวางไว'บริเวณทาง
ระบายน้ําเข'าแปลง อัตรา 10 กก.ต,อไร, เดือนละ 1 ครั้ง
F-test

CV(%)

น้ําหนัก 100 เมล็ด (กรัม)
ป> พ.ศ.2551 ป> พ.ศ.2552 ป> พ.ศ.2553
2.95
3.01
2.95
2.80
2.78
2.80
2.86
2.92
2.87

เฉลี่ย
3.00
2.80
2.86

2.86

3.01

2.86

2.93

2.89

2.97

2.83

2.90

ns
4.01

ns
5.38

ns
6.35

ns
4.26

หมายเหตุ : ns หมายถึง ไม,มีความแตกต,างกันทางสถิติ
*มีความแตกต,างที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยวิธี DMRT
ข'อมูลในสดมภ:เดียวกันที่ตามด'วยตัวอักษรต,างกันมีความแตกต,างกันทางสถิติ
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3.5 เปอรเซ็นตเมล็ดดีของข#าว ป2 พ.ศ. 2551-2553 และ เฉลี่ย 3 ป2
เปอร:เซ็นต:เมล็ดดีของข'าว ในป>แรกที่ดําเนินการ (ป> พ.ศ. 2551) เปอร:เซ็นต:เมล็ดดีของข'าว ข'าวไม,มี
ความแตกต,างกันทางสถิติ มีค,าอยู,ระหว,าง 78 – 84 เปอร:เซ็นต: ในป>ที่ 2 (ป> พ.ศ. 2552) เปอร:เซ็นต:เมล็ดดี
ของข'าว ไม,มีความแตกต,างกันทางสถิติ พบว,าเปอร:เซ็นต:เมล็ดดีของข'าว มีค,าอยู,ระหว,าง 81 – 89
เปอร:เซ็นต: ในป>ที่ 3 (ป> พ.ศ. 2553) เปอร:เซ็นต:เมล็ดดีของข'าว ไม,มีความแตกต,างกันทางสถิติ พบว,า
เปอร:เซ็นต:เมล็ดดีของข'าว มีค,าอยู,ระหว,าง 87 – 88 เปอร:เซ็นต: โดยเปอร:เซ็นต:เมล็ดดีของข'าว เฉลี่ย 3 ป>
ไม,มีความแตกต,างกันทางสถิติ พบว,าเปอร:เซ็นต:เมล็ดดีของข'าว มีค,าเฉลี่ยอยู,ระหว,าง 84 – 87 เปอร:เซ็นต:
แสดงดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 เปอร:เซ็นต:เมล็ดดีของข'าว พันธุ:สันป8าตอง 1
วิธีการ
1.ใช'ปุ\ยเคมี 16-20-0 อัตรา 50 กิโลกรัมต,อไร,
2.ฉีดพ,นด'วยน้ําหมักชีวภาพที่ใบ อัตรา1 : 500 7 วันต,อครั้ง
3.ใช'น้ําหมักชีวภาพเข'มข'นเทราดบริเวณทางระบายน้ําเข'า
แปลง อัตรา 5 ลิตรต,อไร, เทราด 14 วันต,อครั้ง
4.ใช'น้ําหมักชีวภาพเข'มข'นใส,ในขณะคราดเตรียมดิน
อัตรา 10 ลิตรต,อไร, 1 ครั้ง
5.ใช'น้ําหมักชีวภาพเข'มข'นใส,กระสอบวางไว'บริเวณทาง
ระบายน้ําเข'าแปลง อัตรา 10 กก.ต,อไร, เดือนละ 1 ครั้ง
F-test

CV(%)

เปอร:เซ็นต:เมล็ดดีของข'าว
ป> พ.ศ.2551 ป> พ.ศ.2552 ป> พ.ศ.2553
83
83
88
78
85
88
84
81
88

เฉลี่ย
87
84
84

82

89

89

87

83

84

87

85

ns
6.44

ns
4.82

ns
2.15

ns
2.24

หมายเหตุ : ns หมายถึง ไม,มีความแตกต,างกันทางสถิติ
*มีความแตกต,างที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยวิธี DMRT
ข'อมูลในสดมภ:เดียวกันที่ตามด'วยตัวอักษรต,างกันมีความแตกต,างกันทางสถิติ
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4.ผลผลิตข#าวพันธุสันปHาตอง 1
ผลผลิตข'าวพันธุ:สันป8าตอง 1 ที่ปลูกในพื้นที่ชุดดินหางดง ในป>ที่ 1 (พ.ศ.2551) การใช'ปุ\ยเคมี
16-20-0 อัตรา 50 กิโลกรัมต,อไร, ผลผลิตข'าวสูงสุดเฉลี่ย 823.50 กิโลกรัมต,อไร, มีความแตกต,างกันทาง
สถิติที่ P≤0.05 เมื่อเปรียบเทียบกับอีก 4 วิธีการที่มีการใช'น้ําหมักชีวภาพด'วยวิธีการต,างๆ สําหรับในป>ที่ 2
(พ.ศ.2552) การใช'ปุ\ยเคมี 16-20-0 อัตรา 50 กิโลกรัมต,อไร, ,การใช'น้ําหมักชีวภาพเข'มข'นเทราดบริเวณทาง
ระบายน้ําเข'าแปลง อัตรา 5 ลิตรต,อไร, เทราด 14 วันต,อครั้ง และการฉีดพ,นด'วยน้ําหมักชีวภาพที่ใบ
อัตราส,วน 1 : 500 ฉีดพ,น 7 วันต,อครั้ง ให'ผลผลิตข'าวที่ไม,แตกต,างกันทางสถิติ เท,ากับ 809.93 กิโลกรัมต,อ
ไร,, 692.93 กิโลกรัมต,อไร, และ 680.53 กิโลกรัมต,อไร, ตามลําดับ ส,วนในป>ที่ 3 (พ.ศ.2553) ให'ผลผลิตมี
แนวโน'มเช,นเดียวกัน แต,ผลผลิตป>ที่ 3 ที่ได'น'อยกว,าป>ที่ 2 ผลผลิตข'าว การใช'ปุ\ยเคมี 16-20-0 อัตรา 50
กิโลกรัมต,อไร, ,การใช'น้ําหมักชีวภาพเข'มข'นเทราดบริเวณทางระบายน้ําเข'าแปลง อัตรา 5 ลิตรต,อไร, เทราด 14
วันต,อครั้ง และการฉีดพ,นด'วยน้ําหมักชีวภาพที่ใบ อัตราส,วน 1 : 500 ฉีดพ,น 7 วันต,อครั้ง ให'ผลผลิตข'าวที่
ไม,แตกต,างกันทางสถิติ เท,ากับ 720.50 กิโลกรัมต,อไร,, 642.53 กิโลกรัมต,อไร, และ 584.53 กิโลกรัมต,อไร,
ตามลําดับ เมื่อคิดค,าเฉลี่ยรวมทั้ง 3 ป> พบความแตกต,างทางสถิติ แยกเปbน 2 กลุ,ม การใช'ปุ\ยเคมี 16-20-0
อัตรา 50 กิโลกรัมต,อไร, ให'ผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด 784.63 กิโลกรัมต,อไร, ส,วนวิธีการที่ 2 -4 ให'ผลผลิตที่ไม,
แตกต,างกันทางสถิติ แสดงดังตารางที่ 11
ตารางที่ 11 ผลผลิตข'าวของข'าวพันธุ:สันป8าตอง 1
วิธีการ

ผลผลิต (กิโลกรัมต,อไร,)
ป> พ.ศ.2551 ป> พ.ศ.2552 ป> พ.ศ.2553

เฉลี่ย

1.ใช'ปุ\ยเคมี 16-20-0 อัตรา 50 กิโลกรัมต,อไร,
2.ฉีดพ,นด'วยน้ําหมักชีวภาพที่ใบ อัตรา1 : 500 7 วันต,อครั้ง
3.ใช'น้ําหมักชีวภาพเข'มข'นเทราดบริเวณทางระบายน้ําเข'า
แปลง อัตรา 5 ลิตรต,อไร, เทราด 14 วันต,อครั้ง
4.ใช'น้ําหมักชีวภาพเข'มข'นใส,ในขณะคราดเตรียมดิน
อัตรา 10 ลิตรต,อไร, 1 ครั้ง
5.ใช'น้ําหมักชีวภาพเข'มข'นใส,กระสอบวางไว'บริเวณทาง
ระบายน้ําเข'าแปลง อัตรา 10 กก.ต,อไร, เดือนละ 1 ครั้ง
F-test

823.50 a
685.80 b
698.53 b

839.13 a
680.53 ab
692.93 ab

720.50 a
584.53 c
642.53 b

784.64 a
650.30 b
678.00 b

701.73 b

638.73 b

561.80 c

634.10 b

683.10 b

672.00 ab

572.63 c

642.60 b

*

*

*

*

CV(%)

4.35

12.78

2.72

8.33

หมายเหตุ : ns หมายถึง ไม,มีความแตกต,างกันทางสถิติ
*มีความแตกต,างที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยวิธี DMRT
ข'อมูลในสดมภ:เดียวกันที่ตามด'วยตัวอักษรต,างกันมีความแตกต,างกันทางสถิติ
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5.ปริมาณธาตุอาหารจากปุIยเคมีและน้ําหมักชีวภาพ
ผลการวิเคราะห:น้ําหมักชีวภาพ(สูตรหอยเชอรี่) ในป> พ.ศ. 2551 – 2553 แสดงในตารางที่ 12 ดังนี้
พบว,ามีธาตุอาหารพืชในปริมาณที่น'อย โดยป> พ.ศ. 2551 มีธาตุอาหารไนโตรเจน 0.50 % ฟอสฟอรัส 0.05
% และโพแทสเซียม 0.78 % และป> พ.ศ. 2552 มีธาตุอาหารไนโตรเจน 0.21 % ฟอสฟอรัส 0.02 %
และโพแทสเซียม 0.30 % และป> พ.ศ. 2553 มีธาตุอาหารไนโตรเจน 0.34 % ฟอสฟอรัส 0.01 % และ
โพแทสเซียม 0.24 % ดังตารางที่ 12 ธาตุอาหารจากปุ\ยเคมี ป> พ.ศ. 2551 - 2553 ในวิธีการที่ 1 วิธี
เกษตรกร ใช'ปุ\ยเคมีเกรด 16-20-0 อัตรา 50 กิโลกรัมต,อไร, ให'ธาตุไนโตรเจน 8.0 กิโลกรัมต,อไร, ให'ธาตุ
ฟอสฟอรัส 10.00 กิโลกรัมต,อไร, ให'ธาตุโพแทสเซียม 0.00 กิโลกรัมต,อไร,
การปลูกข'าวฉีดพ,นด'วยน้ําหมักชีวภาพที่ใบ อัตราส,วน 1 : 500 ฉีดพ,น 7 วันต,อครั้งจนข'าวออกดอก
ใช'น้ําหมักชีวภาพรวม 2 ลิตร/ไร,/ฤดูกาล
การปลูกข'าวใช'น้ําหมักชีวภาพเข'มข'นเทราดบริเวณทางระบายน้ําเข'าแปลง อัตรา 5 ลิตรต,อไร, เทราด
14 วันต,อครั้ง จนข'าวออกดอก ใช'น้ําหมักชีวภาพรวม 25 ลิตร/ไร,/ฤดูกาล
การปลูกข'าวใช'น้ําหมักชีวภาพเข'มข'นใส,ในขณะคราดเตรียมดิน อัตรา 10 ลิตรต,อไร, 1 ครั้ง แล'วปลูก
ข'าว ใช'น้ําหมักชีวภาพรวม 10 ลิตร/ไร,/ฤดูกาล
การปลูกข'าวใช'น้ําหมักชีวภาพเข'มข'นใส,กระสอบวางไว'บริเวณทางระบายน้ําเข'าแปลง อัตรา 10
กิโลกรัมต,อไร, เดือนละ 1 ครั้ง จนข'าวออกดอก ใช'น้ําหมักชีวภาพรวม 30 ลิตร/ไร,/ฤดูกาล
ตารางที่ 12 ผลวิเคราะห:น้ําหมักชีวภาพป> พ.ศ. 2551 – 2553
ป> พ.ศ.
2551
2552
2553
เฉลี่ย

pH
5.1
5.2
7.5
5.95

ผลการวิเคราะห:
N(%)
P2O5(%)
0.50
0.05
0.21
0.02
0.34
0.01
0.35
0.03

K2O(%)
0.78
0.30
0.24
0.44
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6. ปริมาณน้ําฝน ป2 พ.ศ. 2551 – 2553
ปริมาณน้ําฝนรวม เก็บข'อมูลปริมาณน้ําฝนในแต,ละวันจากเครื่องวัดฝนแบบกระบอกตวง ที่ติดตั้งไว'
บริเวณแปลงทดลอง ฝนเริ่มตกประมาณเดือนเมษายน สิ้นสุดเดือน พฤศจิกายน ป> พ.ศ. 2551 มีปริมาณน้ําฝน
เพียงพอสําหรับการเจริญเติบโตของข'าว ปริมาณน้ําฝนรวมป> พ.ศ. 2551 เท,ากับ 681.1 มิลลิเมตร ในป>ที่สอง
ปริมาณน้ําฝนรวมป> พ.ศ. 2552 เท,ากับ 974 มิลลิเมตร และป>ที่สาม ปริมาณน้ําฝนรวมป> พ.ศ. 2553 เท,ากับ
1,011 มิลลิเมตร ในป>ที่ 1 – 3 ปริมาณน้ําฝนเดือน สิงหาคม-กันยายน มากที่สุด แสดงดังตารางที่ 13
ตารางที่ 13 ปริมาณน้ําฝน
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ:
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม

ปริมาณน้ําฝน (มิลลิเมตร)
ป2พ.ศ. 2551

ป2 พ.ศ. 2552

ป2 พ.ศ. 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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สรุปและวิจารณผลการทดลอง
1. การปลูกข'าวพันธุ:สันป8าตอง 1 การเจริญเติบโตด'านความสูงทุกวิธีการทดลองไม,มีความแตกต,าง
กันทางสถิติ และผลผลิตเฉลี่ยของข'าวทั้ง 3 ป>มีความแตกต,างกันทางสถิติ โดยการใช'ปุ\ยเคมีสูตร 16-20-0
อัตรา 50 กิโลกรัมต,อไร,ให'ผลผลิตเฉลี่ยมากที่สุด แต,แนวโน'มในป>ที่ 2 และ 3 วิธีการปลูกข'าวใช'น้ําหมัก
ชีวภาพเข'มข'นเทราดบริเวณทางระบายน้ําเข'าแปลง อัตรา 5 ลิตรต,อไร, เทราด 14 วันต,อครั้ง จนข'าวออกดอก
ให'ผลผลิตเฉลี่ยไม,แตกต,างทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับการใช'ปุ\ยเคมี
2. การเปลี่ยนแปลงเคมีของดิน ค,าความเปbนกรด-ด,างของดิน (pH)
ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปbน
ประโยชน: (Available P) ปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได' (Extractable K) ไม,มีความแตกต,างกันทางสถิติ และ
ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (OM) ทุกวิธีการก,อนและหลังการทดลองมีปริมาณอินทรียวัตถุค,อนข'างสูง จาก
ผลผลิตข'าวเฉลี่ย มีแนวโน'มใกล'เคียงกัน อาจเนื่องมาจาก 2 สาเหตุ คือโดยทั่วไปแล'วไนโตรเจนจะถูก
ปลดปล,อยออกมาประมาณ 2 -5 % ของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (อนนท:,2547) และเมื่อมีการใช'น้ําหมัก
ชีวภาพเข'มข'นสูตรหอยเชอรี่ มีส,วนช,วยในการเร,งการเจริญเติบโตของราก เพิ่มการขยายตัวของใบและการยืด
ตัวของลําต'น ส,งเสริมการออกดอกและติดผลดีขึ้น และระยะเวลาการใส,ทั้งหมด 5 ครั้งรวมใช'ปริมาณน้ําหมัก
ชีว ภาพ 25 ลิ ตรต, อไร, ต, อฤดู กาล อาจมี ผ ลต, อการเติ มธาตุ อาหารพื ช และฮอร:โ มนลงไปในดิ น นาน้ํ า ขั ง
ประกอบกับผลวิเคราะห:ดินทุกวิธีการที่มีปริมาณอินทรียวัตถุข'างสูงซึ่งอินทรียวัตถุเปbนแหล,งอาหารและแหล,ง
พลังงานของจุลินทรีย:ดิน มีผลทําให'ปริมาณและกิจกรรมของจุลินทรีย:เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวข'อง
กับ การเปลี่ยนแปลงธาตุอาหารในดินให'อยู,ในรูปที่เปbนประโยชน:ต,อพืช
จุลินทรีย:ดินมีการทําปฏิกิริยาใน
การปลดปล,อยธาตุอาหาร
3. การปลูกข'าวนาดําพันธุ:สันป8าตอง 1 โดยใช'น้ําหมักชีวภาพเข'มข'นมีแนวโน'มให'ผลผลิตใกล'เคียงกับ
การใช'ปุ\ยเคมี จึงเปbนวิธีการที่สะดวกและง,ายต,อการที่เกษตรกรจะนําไปปฏิบัติ และหากมีการใช'ร,วมกับพืช
ปุ\ยสด และใช'ร,วมกับปุ\ยเคมี น,าจะเปbนแนวทางที่สามารถที่จะลดการใช'ปุ\ยเคมีและลดต'นทุนได'
ข#อเสนอแนะ
1.สถานีพัฒนาที่ดิน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต กรมพัฒนาที่ดิน ควรเผยแพร,ข'อมูลผลการทดลอง
ผ,านเครือข,ายหมอดิน เช,น นําเสนอในการอบรมหมอดินอาสาประจําป> หรือจัดเปbนแปลงสาธิตในศูนย:เรียนรู'
2.ควรมีการศึกษาการใช'น้ําหมักชีวภาพเข'มข'นและพืชปุ\ยสดร,วมกับใช'ปุ\ยเคมี น,าจะเปbนแนวทางให'
ข'าวมีผลผลิตเพิ่มขึ้น น้ําหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่ สามารถหาวัตถุดิบได'ง,ายและการปลูกพืชปุ\ยสดที่หาง,ายได'
ตามท'องถิ่น
ประโยชนที่ได#รับ
1.เกษตรกรมีทางเลือกในการใช'ประโยชน:จากน้ําหมักชีวภาพสูตรหอยเชอรี่ในนาข'าว เพื่อลดต'นทุน
การใช'ปุ\ยเคมี
2.การใช'น้ําหมักชีวภาพที่มีต,อการเจริญเติบโตและผลิตข'าว เปbนแนวทางในการแก'ไขป~ญหาต'นทุนการ
ผลิตข'าวสูง ลดการใช'ปุ\ยเคมีทําให'มีผลดีต,อสภาพแวดล'อม และผู'บริโภค มุ,งสู,แนวทางการเกษตรอินทรีย:
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แผนการถ%ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู%กลุ%มเปRาหมาย
1. นําเสนอผลงานทางวิชาการ ป> 2554 ของกรมพัฒนาที่ดินร,วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ:
ระหว,างวันที่ 27 กุมภาพันธ: – 1 มีนาคม 2554 ณ พิพิธภัณฑ:เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ'า อยู, หัว อํ าเภอคลองหลวง จังหวัด ปทุ มธานี โดยได'นํ าเสนอผลงานวิชาการภาคนิทรรศการ (โปสเตอร: )
ประเภทบุคคล และได'ตีพิมพ:ผลงานใน เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน ป> 2554 วันที่
27 กุมภาพันธ: – 1 มีนาคม 2554 ณ พิพิธภัณฑ:เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ'าอยู,หัว อําเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ภาคนิทรรศการ ประเภทบุคคล หน'า 338

รูปที่ 1 อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเยี่ยมชมการนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร:
2.ได'ถ,ายทอดผลการวิจัยสู,เกษตรกรกลุ,มเป9าหมายโดยผ,านการฝ•กอบรมหมอดินอาสาประจําหมู,บ'านใน
พื้นที่อําเภอเวียงป8าเป9าในเดือน มิถุนายน 2554

รูปที่ 2 การฟ~งบรรยายผลงานวิจัยสู,หมอดินอาสา
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3. นําเสนอผลงานทางในการประชุมวิชาการดินและปุ\ยแห,งชาติ ครั้งที่ 2 ของสมาคมดินและปุ\ยแห,ง
ประเทศไทยร,วมกับมหาวิทยาลัยแม,โจ' ระหว,างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2554 ณ ศูนย:การศึกษาและฝ•กอบรม
นานาชาติ มหาวิทยาลัยแม,โจ' จังหวัดเชียงใหม, โดยได'นําเสนอผลงานวิชาการภาคนิทรรศการ (โปสเตอร:)
สาขาเคมีดิน ความอุดมสมบูรณ: ของดินและธาตุ อาหารพืช และได'ตีพิมพ:ผ ลงานใน เอกสารประกอบการ
ประชุม หน'า 117

รูปที่ 3 การนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร:ในการประชุมวิชาการดินและปุ\ยแห,งชาติ ครั้งที่ 2
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อนนท: สุขสวัสดิ์. 2547 การประเมินความอุดมสมบูรณ:ของดินนา 116 หน'า
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ระดับสถานะสมบัติทางเคมีของดิน
ระดับของสมบัติทางเคมีของดิน
อินทรียวัตถุ
ต่ํามาก (very low)
ต่ํา (low)
ค,อนข'างต่ํา (moderately low)
ปานกลาง (medium)
ค,อนข'างสูง (moderately high)
สูง (high)
สูงมาก (very hight)
ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปSนประโยชน
ต่ํามาก (very low)
ต่ํา (low)
ค,อนข'างต่ํา (moderately low)
ปานกลาง (medium)
ค,อนข'างสูง (moderately high)
สูง (high)
สูงมาก (very hight
ปริมาณโพแทสเซียมที่เปSนประโยชน
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
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ระดับสถานะสมบัติทางเคมีของดิน (ต%อ)
ระดับของสมบัติทางเคมีของดิน
ปริมาณแอมโมเนียมและไนเตรท
ต่ํามาก (very low)
ค,อนข'างต่ํา (moderately low)
ปานกลาง (medium)
ค,อนข'างสูง (moderately high)
สูงมาก (very hight)
หมายเหตุ :

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

ปฐพี วิ ทยาเบื้ อ งต# น /คณาจารย: ภ าควิ ช าปฐพี วิ ท ยา ภาควิ ช าปฐพี วิ ท ยา คณะเกษตร
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร: . พิ ม พ: ค รั้ ง ที่ 10. สํ า นั ก พิ ม พ: ม หาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร: ,
กรุงเทพฯ. หน'า 188–189 และหน'า 241–255.
: รายงานการสํารวจดิน.มโนทัศน หลักการและการคิด /อวบ เขียวรื่นรมย:. 2542.
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร:. สํานักพิมพ:
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร:, กรุงเทพฯ.หน'า 640–664.

