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ช่ือโครงการ         การจัดการดินทีเ่หมาะสมสําหรับการปลูกข้าวพนัธ์ุปทุมธานี 1  

ในกลุ่มชุดดินที ่11 
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rice variety  in soil group 11 

กลุ่มชุดดิน        11  ชุดดินรังสิต Rangsit  soil series 

สถานทีด่ําเนินการ     หมู่ท่ี 7 ตาํบลคลองเจ็ด อาํเภอคลองหลวง  จงัหวดัปทุมธานี 
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1. บทคัดย่อ 

 จากการศึกษา การจดัการดินท่ีเหมาะสมสาํหรับการปลูกขา้วพนัธ์ุปทุมธานี 1 ในกลุ่มชุด

ดินท่ี 11 พื้นท่ีนาของเกษตรกร ตาํบลคลองเจด็ อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ในปี 2546 - 

2547 โดยการทดสอบแบบ observation  trial  มี 12 ตาํรับ  คือ 1.แปลงเกษตรกร (ปุ๋ยเคมี 16 - 

20 - 0 อตัรา 50  กิโลกรัมต่อไร่)  2. แปลงควบคุม  3.ใชปุ๋้ยเคมีอตัรา  0 - 8 - 0  กิโลกรัมต่อไร่ + 

โสนอฟัริกนั  4.ใชปุ๋้ยเคมีอตัรา 8 - 8 - 0 กิโลกรัมกต่อไร่ + โสนอฟัริกนั  5. ใชปุ๋้ยเคมีอตัรา 12 -

12 - 0 กิโลกรัมต่อไร่+ โสนอฟัริกนั     6. ใชปุ๋้ยเคมีอตัรา 0-8-0 กิโลกรัมต่อไร่ + ปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า  

7. ใชปุ๋้ยเคมีอตัรา 8 - 8 - 0   กิโลกรัมต่อไร่ + ปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า  8. ใชปุ๋้ยเคมีอตัรา 12 - 12 - 0  

กิโลกรัมต่อไร่ + ปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า  9. ใชปุ๋้ยเคมีอตัรา 0 - 8 - 0 กิโลกรัมต่อไร่ + โสนอฟัริกนั + ปุ๋ย

อินทรียน์ํ้ า   10. ใชปุ๋้ยเคมีอตัรา 8 - 8 - 0 กิโลกรัมต่อไร่ + โสนอฟัริกนั+ ปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า 11. ใช้

ปุ๋ยเคมีอตัรา 12 - 12 - 0  กิโลกรัมต่อไร่ + โสนอฟัริกนั + ปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า  และ 12. โสนอฟัริกนั 

+ ปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า  ผลการทดลอง พบวา่ ดินมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างสูงข้ึนจาก  5.18 เป็น  5.80  

ปริมาณอินทรียวตัถุสูงข้ึนจาก 3.61 เป็น 5.67 เปอร์เซ็นต ์ ฟอสฟอรัสลดลงจาก 22  เป็น 16 

ppm. โพแทสเซียมลดลงจาก 170 เป็น 145.42 ppm.  การใส่ปุ๋ยเคมีอตัรา 8 - 8 - 0 กิโลกรัมต่อ

ไร่ร่วมกบัโสนอฟัริกนัและปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า ทาํใหข้า้วมีความสูงสูงสุด เท่ากบั 96.1 เซนติเมตร  ซ่ึง

แตกต่างจากตาํรับอ่ืน รองลงมาไดแ้ก่ การใส่ปุ๋ยเคมี อตัรา 12 -12 - 0 กิโลกรัมต่อไร่ร่วมกบัปุ๋ย

อินทรียน์ํ้ า ขา้วมีความสูง เท่ากบั  90.95  เซนติเมตร และการใส่ปุ๋ยเคมีอตัรา 0 - 8 - 0  กิโลกรัม

ต่อไร่ร่วมกบัปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า ขา้วมีความสูงตํ่าสุด เท่ากบั  69.7 เซนติเมตร  ส่วนผลผลิตขา้ว พบวา่ 

การใส่ปุ๋ยเคมีอตัรา  12 - 12 - 0   กิโลกรัมต่อไร่ร่วมกบัโสนอฟัริกนั ขา้วใหผ้ลผลิตสูงสุด เท่ากบั  

763.25 กิโลกรัมต่อไร่ ซ่ึงแตกต่างทางสถิติกบัแปลงควบคุมและตาํรับเกษตรกร รองลงมาไดแ้ก่ 
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การใส่ปุ๋ยเคมีอตัรา 12- 12 - 0 กิโลกรัมต่อไร่ร่วมกบัปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า ขา้วใหผ้ลผลิตเท่ากบั  

737.10 กิโลกรัมต่อไร่ สาํหรับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ พบวา่ แปลงควบคุมใหผ้ลผลิตทาง

เศรษฐกิจสูงสุด 1,928.45 บาทต่อไร่ เม่ือพิจารณาผลผลิตขา้วร่วมกบัผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 

อาจกล่าวไดว้า่ การใชปุ๋้ยเคมีอตัรา 12 – 12 – 0  กิโลกรัมต่อไร่ร่วมกบัปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า มีแนวโนม้

ใหผ้ลดีท่ีสุด เน่ืองจากใหผ้ลผลิตสูงเท่ากบั 737.10 กิโลกรัมต่อไร่ซ่ึงไม่มีความแตกต่างทางสถิติ

จากผลผลิตสูงสุด 763.25 กิโลกรัมต่อไร่ นอกจากน้ียงัสามารถลดตน้ทุนต่อหน่วยใหต้ํ่าลงได ้

และส่งผลใหผ้ลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงข้ึนดว้ย 
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2. หลกัการและเหตุผล 

 ขา้วเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสําคญัของประเทศไทย ใชบ้ริโภคภายในประเทศประมาณ 7 ลา้น

ตนั และส่งออกจาํหน่ายต่างประเทศอีก 6 ลา้นตนั นาํรายไดเ้ขา้ประเทศมากกวา่ 70,000 ลา้นบาท 

ซ่ึงปัญหาท่ีพบในการผลิตขา้วนอกเหนือจากการระบาดของโรคแมลงศตัรูพืชแลว้ การขาดแคลน

ปุ๋ยและสารเคมีซ่ึงมีราคาท่ีสูงข้ึน การขาดแคลนนํ้าในฤดูปลูกและความเสียหายจากอุทกภยัในบาง

พื้นท่ี การขาดการปรับปรุงบาํรุงดินท่ีไม่เหมาะสม เน่ืองจากการปลูกข้าวติดต่อกันเป็นระยะ

เวลานาน ธาตุอาหารพืชในดินจึงถูกนาํออกไปจากพื้นท่ีในรูปของผลผลิตขา้ว ดินจึงมีความอุดม

สมบูรณ์ลดลง ส่งผลให้ผลผลิตขา้วลดลง และในหลาย ๆ พื้นท่ีมีการใชส้ารเคมีเพื่อกาํจดัศตัรูพืช

และวชัพืชกนัอยา่งแพร่หลายและไม่ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการอย่างต่อเน่ือง ส่งผลกระทบต่อการ

เพิ่มปัญหาทางสภาพแวดล้อม ในด้านมลพิษของดิน นํ้ า บรรยากาศ สุขอนามยั รวมถึงด้าน

เศรษฐกิจและสังคมจึงจาํเป็นตอ้งฟ้ืนฟูและดาํรงรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหมี้สภาพดงัเดิม ดงันั้น

การจดัการดินดว้ยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม จึงมีความสําคญัอย่างยิ่งในการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์

ของดินให้มีความย ัง่ยืนต่อการเพิ่มผลผลิต และเพิ่มคุณภาพของข้าวในชุดดินรังสิต ให้มี

ประสิทธิภาพตลอดไป โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงบาํรุงดินด้วยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์รวมถึงการใช้

ปุ๋ยเคมีในอตัราท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพดว้ย 

 

3. วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงสมบติัดินบางประการภายใตก้ารจดัการดว้ยวธีิต่าง ๆ 

2. เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตขา้ว  

3. เพื่อศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 

 

4. การตรวจเอกสาร 

  กลุ่มชุดดินท่ี 11 เน้ือดินเป็นดินเหนียว ดินบนมีสีดาํหรือเทาแก่ ดินล่างมีสีเทาและมีจุด

ประสีนํ้าตาล สีเหลือง หรือสีแดงปะปนอยูเ่ป็นจาํนวนมากในช่วงดินล่างตอนบน และพบจุดประ

สีเหลืองฟางขา้วของสารจาโรไซต ์ในระดบัความลึก  50-100  เซ็นติเมตร จากผิวดิน พบบริเวณท่ี

ราบตามชายฝ่ังทะเลหรือท่ีราบลุ่มภาคกลาง นํ้ าแช่ขงัลึก 50-100  เซ็นติเมตร  นาน 3-5 เดือน บาง

พื้นท่ีจะขงันํ้านาน 6-7 เดือน เป็นดินลึก มีการระบายนํ้ าเลว มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนขา้งตํ่า ดินมี

ความเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดจดั มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 4.5-5.0 ไดแ้ก่ชุดดินรังสิต เสนา 

ธัญบุรี ดอนเมือง ปัจจุบนับริเวณดังกล่าวใช้ทาํนา ยกร่องปลูกพืชผกั ส้มเขียวหวาน และสน

ประดิพทัธ์ ถา้ดินเหล่าน้ีไดรั้บการปรับปรุงบาํรุงโดยใส่ปุ๋ยและปูนในอตัราท่ีเหมาะสมและมีการ

ควบคุมนํ้า หรือจดัระบบชลประทานท่ีมีประสิทธิภาพ พืชท่ีปลูกจะใหผ้ลผลิตดีข้ึน 
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  เน่ืองจากกลุ่มชุดดินน้ีเป็นกรดจดั อาจขาดแร่ธาตุอาหารพืชพวกไนโตรเจน และ

ฟอสฟอรัสหรืออาจมีสารละลายพวกอลูมินัม่ และเหล็กมากเกินไปจนเป็นพิษต่อพืช มีศกัยภาพท่ี

เหมาะสมท่ีจะใชท้าํนามากกวา่การปลูกพืชอยา่งอ่ืน แต่มีขอ้จาํกดัในการปลูกขา้ว คือ ความเป็น

กรดจดัของดินทาํใหผ้ลผลิตของขา้วตํ่า จากปัญหาดินเป็นกรดจดั ควรใชปู้นมาร์ลหรือหินปูนฝุ่ น

ในอตัราดงัน้ี เขตชลประทาน ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินนอ้ยกวา่  4 ใชอ้ตัรา 2 ตนัต่อไร่  ค่า

ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน 4.0 - 4.5  ใชอ้ตัรา 1 ตนัต่อไร่ เขตเกษตรนํ้าฝน ค่าความเป็นกรด

เป็นด่างของดินนอ้ยกวา่ 4 ใชอ้ตัรา 2.5 ตนัต่อไร่ ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน  4 - 4.5  ใช้

อตัรา 1.5 ตนัต่อไร่  ใชน้ํ้าลา้งความเป็นกรด ในกรณีท่ีมีแหล่งนํ้ามากพอ โดยปล่อยนํ้าขงัในนา

แลว้ถ่ายออกหลาย ๆ คร้ัง คร้ังท่ี 1 หลงัไถดะ ปล่อยนํ้าแช่ขงั 1 สัปดาห์แลว้ ถ่ายออก คร้ังท่ี 2 หลงั

ไถแปร ปล่อยนํ้าแช่ขงั 10 วนั แลว้ ถ่ายออก คร้ังท่ี 3 หลงัปักดาํ ปล่อยนํ้าแช่ขงั 2 สัปดาห์แลว้ถ่าย

ออก ต่อจากนั้นถ่ายนํ้า 4 - 5 สัปดาห์ต่อคร้ัง จนขา้วตั้งทอ้ง การใชปุ๋้ยเคมี สูตร 16 - 20 - 0 หรือ 

16 - 16 - 8 อตัรา 25 - 40 กิโลกรัมต่อไร่  หวา่นใหท้ัว่แปลงก่อนปักดาํ 1 วนั   หลงัจากนั้น ใชปุ๋้ย

ยเูรีย 5 - 10 กิโลกรัมต่อไร่  ในช่วงตั้งทอ้งหรือเม่ือเร่ิมสร้างรวง   พนัธ์ุขา้วท่ีแนะนาํ นาปี  ไดแ้ก่  

แก่นจนัทร์ ขา้วลูกแดง  ตาํเมไหร  อลัฮมัดูลลัละห์ ช่อนางเอ้ือง ขาวดอกมะลิ 105 นาปรัง ไดแ้ก่ 

กข.21, กข.23, กข.4   สุพรรณบุรี 90 (กรมพฒันาท่ีดิน.  2541) 

 สถาบนัวจิยัขา้ว. 2546  กล่าววา่ พื้นท่ีปลูกขา้วของประเทศไทยสามารถจาํแนกลกัษณะ

ดินนาได ้3 ลกัษณะ คือ ดินเหนียว ดินร่วน ดินทราย หรือดินร่วนปนทราย ทาํใหว้ธีิการใส่ปุ๋ยและ

ปรับปรุงดินแตกต่างกนัไปในดินนาแต่ละชนิด ดินเหนียว เป็นดินค่อนขา้งอุดมสมบูรณ์สูงกวา่ดิน

ชนิดอ่ืน การวเิคราะห์ธาตุอาหารหลกั พบวา่ ดินเหนียวมีปริมาณธาตุโพแทสเซียมเพียงพอต่อ

ความตอ้งการของขา้ว การใส่ปุ๋ยเคมี จึงแนะนาํใหใ้ส่แต่เพียงปุ๋ยไนโตรเจน และฟอสฟอรัส

เท่านั้น ดินร่วนและดินทราย ลกัษณะเน้ือดินหยาบกวา่ และความอุดมสมบูรณ์ของดินตํ่า 

คาํแนะนาํใหใ้ชปุ๋้ยเคมี จึงใส่ธาตุอาหารหลกัครบทั้ง 3 ธาตุ คือ ธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ

โพแทสเซียม 

 พืชปุ๋ยสดสลายตวัชา้หรือรวดเร็วข้ึนอยูก่บัชนิดของพืชปุ๋ยสด  อาย ุ  และความช้ืน  ชนิด

ของพืชปุ๋ยสดมีมากมายหลายชนิด ส่วนใหญ่เป็นพืชตระกลูถัว่ ทั้งน้ีเพราะพืชตระกลูถัว่มี

คุณสมบติัดีเด่นหลายประการปลูกง่าย  โตเร็ว  ลาํตน้มีใบจาํนวนมาก  เมล็ดพนัธ์ุหาไดง่้ายและ

ราคาถูก  เม่ือสับกลบลงดินแลว้เน่าเป่ือย  สลายตวัเร็ว  ท่ีสาํคญัท่ีสุดมีรากและลาํตน้สามารถตรึง

ไนโตรเจนจากอากาศโดยจุลินทรียท่ี์อาศยัอยูใ่นปม  (nodule)  ของรากและลาํตน้  จึงช่วยเพิ่มธาตุ

อาหารให้แก่ดินเป็นอยา่งดี  (ปรัชญา. 2513) 

 โสนอฟัริกนั  (Sesbania  rostrata)  เป็นพืชตระกลูถัว่ท่ีมีอายเุพียงปีเดียว  จดัเป็นไมพุ้ม่

ขนาดกลาง  ลกัษณะลาํตน้เด่ียว  ตั้งตรง  มีก่ิงกา้นสาขามาก  ลกัษณะพิเศษท่ีแตกต่างจากโสนอ่ืนก็
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คือ  นอกจากมีปมท่ีตน้แลว้ยงัมีปมท่ีรากอีก  โดยปมท่ีตน้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรึง

ไนโตรเจนในอากาศ  ใบเป็นใบประกอบ  ปลายใบยอ่ยมีลกัษณะมน  ตน้สูงประมาณ  200 - 350  

เซนติเมตร  ออกดอกในช่วงวนัสั้นหรือเรียกวา่เป็นพืชไวต่อแสง  กล่าวคือ ถา้มีช่วงวนัสั้นกวา่  

12.0 - 12.5  ชัว่โมง  โสนอฟัริกนัจะออกดอก  ฝักค่อนขา้งกลม  ปลายแหลม  ช่อดอกหน่ึงมี  3 - 

8  ฝัก ภายในฝักมี  11 - 17 เมล็ด  นํ้าหนกัเมล็ด  1  กิโลกรัม มี  102,000 -104,000  เมล็ด  สี

เมล็ดมีตั้งแต่สีเขียว  สีเหลือง  สีนํ้าตาลเหลือง  สีนํ้าตาลไหม ้ และสีนํ้าตาลดาํ (ประชา.  2535 ) 

 โสนอฟัริกนัเจริญไดดี้ในสภาพอากาศทัว่ๆ ไป  สามารถเจริญเติบโตและปรับตวัไดดี้ใน

สภาพนํ้าขงัทนต่อสภาพดินเคม็ในระดบัเคม็นอ้ยถึงเคม็ปานกลาง ฤดูปลูกท่ีเหมาะสมคือตน้ฤดูฝน

หรือก่อนการปักดาํขา้วอยา่งนอ้ย  2  เดือน  อตัราเมล็ดท่ีใช ้  3.0 -5.0  กิโลกรัมต่อไร่ 

(คณะกรรมการการกาํหนดมาตรการและจดัทาํเอกสารอนุรักษดิ์นและนํ้า และการจดัการดิน, 

2540)  ระยะปลูกท่ีเหมาะสมในการปลูกแบบหยอดเป็นหลุมคือ  50 X 50  เซ็นติเมตร   อายไุถ

กลบ  45 - 60  วนั  จะไดน้ํ้าหนกัสด  2 - 5  ตนัต่อไร่ และใหป้ริมาณธาตุอาหารไนโตรเจน  2.0 - 

3.5  เปอร์เซ็นต ์  ฟอสฟอรัส  0.3 - 0.5  เปอร์เซ็นต ์ และโพแทสเซียม  2.0 – 3.0  เปอร์เซ็นต ์ 

(พิรัชฌาและคณะ ,  2539) 

 ขา้ว (Oryza   sativa)  เป็นพืชท่ีมีการปลูกมากในเอเชีย   แบ่งไดเ้ป็น 3  พวก คือ ขา้ว

อินดิกา(Indica)  จาปอนิกา (Japonica)  และจาวานิกา (Javanica)   ขา้วอินดิกา ปลูกทัว่ไปใน

เขตร้อนของทวปีเอเชีย เช่น ไทย อินเดีย ฟิลิปปินส์ เป็นตน้  พนัธ์ุขา้วพวกน้ีส่วนมากมีลาํตน้สูง  

แตกกอมาก  ใบกวา้ง  มีสีเขียวอ่อน  ลาํตน้ค่อนขา้งอ่อน  เมล็ดยาวเรียวถึงยาวปานกลาง ขนท่ี

เปลือกเมล็ดบางและสั้น เมล็ดร่วงง่าย  พนัธ์ุขา้วไวต่อช่วงแสง เป็นพนัธ์ุขา้วท่ีตอ้งการช่วงแสง

หรือช่วงระยะเวลากลางวนัสั้นในการท่ีจะเปล่ียนการเจริญเติบโตทางดา้นลาํตน้และใบ มาเป็น

การเจริญทางสร้างช่อดอก  ซ่ึงจะใหก้าํเนิดช่อดอกก็ต่อเม่ือมีช่วงแสงต่อวนั นอ้ยกวา่ 12  ชัว่ โมง 

พนัธ์ุขา้วท่ีไม่ไวต่อช่วงแสง เป็นพนัธ์ุขา้วท่ีมีอายจุากวนัปลูกถึงวนัเก็บเก่ียวค่อนขา้งแน่นอน     

สามารถกาํหนดอายขุา้วไดว้า่เป็นขา้ว 100  วนั  110  วนั หรือ 120  วนั  เป็นตน้ เม่ือมีอายคุรบถึง

วนัออกดอกก็ออกดอกไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งอาศยัช่วงแสงเป็นตวักาํหนด  ทาํใหป้ลูกไดต้ลอดทั้งปี

อยา่งไรก็ตามอายขุองขา้วไม่ไวช่วงแสงน้ี   อาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้ช่นเดียวกบัขา้วไวต่อช่วง

แสง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม เช่น วธีิปลูกแบบนํ้าตม ขา้วจะมีอายสุั้นลงอีกประมาณ  10-

12 วนั ฤดูกาลท่ีปลูก การปลูกในดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์สูง อายขุองขา้วจะยาวกวา่ในดินท่ีมี

ความอุดมสมบูรณ์ตํ่า (ศูนยว์จิยัขา้วปทุมธานี.  2539) 

           ขา้วปทุมธานี 1  เป็นขา้วเจา้หอมเช่นเดียวกบัขาวดอกมะลิ 105  นิยมปลูกในพื้นท่ีภาค

กลางเขตชลประทาน ใหผ้ลผลิตสูงประมาณ  71  ถงัต่อไร่  สามารถปลูกไดต้ลอดปี คุณภาพหุง
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ตม้ เช่นเดียวกบัขาวดอกมะลิ 105 เม่ือสุกนุ่มเหนียว มีกล่ินหอม (สถาบนัวจิยัขา้ว.  2547) และ

เอกสงวน, (2544)  กล่าววา่ ขา้วปทุมธานี 1 เป็นขา้วเจา้ ปลูกไดท้ั้งนาปีและนาปรังในเขตพื้นท่ี

ชลประทานหรือควบคุมนํ้าไดทุ้กภาค ลกัษณะสาํคญับางประการของขา้วปทุมธานี 1 คือ ให้

ผลผลิตประมาณ  650 -774  ถงัต่อไร่  ตา้นทานเพล้ียกระโดดสีนํ้าตาลและเพล้ียกระโดหลงัขาว  

ตา้นทานโรคใบไหมแ้ละโรคขอบใบแหง้ ค่อนขา้งไม่ตา้นทานเพล้ียจัก๊จัน่สีเขียว โรคใบหงิกและ

โรคใบสีส้ม  ไม่ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในอตัราสูง 

 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 

เร่ิมตน้เดือน      ตุลาคม     พ.ศ. 2545 

ส้ินสุดเดือน    กนัยายน    พ.ศ. 2547 

สถานท่ีดาํเนินการ 

 1.    หมู่ท่ี 7 ตาํบลคลองเจ็ด  อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี  

  2.  รายละเอียดสภาพพื้นท่ี (Site characterization) ชุดดินรังสิต เป็นดินเปร้ียวจดัหรือ

ดินกรดกาํมะถนั ดินลึก เหนียว การระบายนํ้าเลว ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง เป็นกรดจดัมากถึงเป็น

กรดจดั (pH 4.5-5.0) พบชั้นจาโรไซทใ์นระดบัความลึก 50-100 เซนติเมตร สภาพพื้นท่ี เป็นท่ี

ราบลุ่มในเขตพื้นท่ีชลประทานภาคกลาง ส่วนใหญ่เกษตรกรใชพ้ื้นท่ี ทาํนาปรัง โดยการหวา่นนํ้า

ตมและมีการเผาฟางหลงัการเก็บเก่ียวขา้ว ใชปุ๋้ยเคมีและสารเคมีอยา่งต่อเน่ือง ขาดการปรับปรุง

บาํรุงดินดว้ยอินทรียวตัถุ 
 

6.  อุปกรณ์และวธีิการดําเนินงาน 

6.1 อุปกรณ์  

1.  เคร่ืองมือและอุปกรณ์เก็บตวัอยา่งดินและพืช เช่น  เสียม พลัว่  ถงั  ถุงพลาสติก 

2.  อุปกรณ์การเตรียมแปลงทดลอง ไดแ้ก่  จอบ  รถไถเดินตาม  เทปวดัระยะ 

3.  เคร่ืองพน่ปุ๋ยอินทรียน์ํ้ าและสารเคมีป้องกนักาํจดัศตัรูพืช 

4.  เคร่ืองชัง่ เคร่ืองมือวดัความช้ืนเมล็ดขา้ว 

5.  แม่ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม 

6.  พนัธ์ุขา้วปทุมธานี 1 

7.  เมล็ดโสนอฟัริกนั 

8.  สารเคมีป้องกนัและกาํจดัศตัรูพืช 
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6.2  วธีิการดําเนินงาน 

6.2.1 วางแผนการทดลองแบบ observation trial ใชข้า้วพนัธ์ปทุมธานี 1 เป็นพนัธ์ุขา้ว

ทดสอบ  และโสนอฟัริกนัเป็นพืชปุ๋ยสด  มีจาํนวน 12 ตาํรับการทดลอง ในแต่ละตาํรับมีขนาด

พื้นท่ี 1 งาน (400 ตารางเมตร)  มีตาํรับการทดลอง ดงัน้ี 

ตาํรับท่ี 1  วธีิของเกษตรกร(ปุ๋ย 16-20-0 อตัรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ใส่หลงัหวา่นขา้ว 25 และ 45 วนั) 

ตาํรับท่ี 2   ควบคุม (ไม่ใส่ปุ๋ยเคมี) 

ตาํรับท่ี 3   ปุ๋ยเคมีอตัรา 0-8-0 กก.N-P2O5-K2Oต่อไร่ + โสนอฟัริกนั 

ตาํรับท่ี 4   ปุ๋ยเคมีอตัรา 8-8-0 กก.N-P2O5-K2Oต่อไร่ + โสนอฟัริกนั 

ตาํรับท่ี 5   ปุ๋ยเคมีอตัรา 12-12-0 กก.N-P2O5-K2Oต่อไร่ + โสนอฟัริกนั 

ตาํรับท่ี 6   ปุ๋ยเคมีอตัรา 0-8-0 กก.N-P2O5-K2Oต่อไร่ + ปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า 

ตาํรับท่ี 7   ปุ๋ยเคมีอตัรา 8-8-0 กก.N-P2O5-K2Oต่อไร่ + ปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า 

ตาํรับท่ี 8   ปุ๋ยเคมีอตัรา 12-12-0 กก.N-P2O5-K2Oต่อไร่ + ปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า 

ตาํรับท่ี 9   ปุ๋ยเคมีอตัรา 0-8-0 กก.N-P2O5-K2Oต่อไร่ + โสนอฟัริกนั+ปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า 

ตาํรับท่ี10  ปุ๋ยเคมีอตัรา 8-8-0 กก.N-P2O5-K2Oต่อไร่ + โสนอฟัริกนั+ปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า 

ตาํรับท่ี 11 ปุ๋ยเคมีอตัรา 12-12-0 กก.N-P2O5-K2Oต่อไร่ + โสนอฟัริกนั+ปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า 

ตาํรับท่ี 12  โสนอฟัริกนั + ปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า 

อตัราปุ๋ยเคมีท่ีใชใ้นการทดลอง เป็นอตัราปุ๋ยสาํหรับพนัธ์ุขา้วไม่ไวแสง กาํหนดจากการ

วเิคราะห์สมบติัทางเคมีดินเร่ิมตน้ของพื้นท่ีการทดลอง  โดยสาํนกัวทิยาศาสตร์เพื่อการพฒันาท่ีดิน  

นอกจากนั้น ความเป็นกรดเป็นด่างของดินก่อนการทดลอง เฉล่ีย 5.18 ไม่ไดก้าํหนดใหใ้ส่

วสัดุปูน หลงัการทดลองปีท่ี 1 ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน มีค่าเฉล่ียลดลงเป็น 4.98  ไดก้าํหนด

ปริมาณความตอ้งการปูนสาํหรับการปรับปรุงดินเปร้ียวจดั โดยใส่ปูนมาร์ล อตัรา 634  กิโลกรัมต่อไร่ 

ในทุกตาํรับการทดลองยกเวน้ตาํรับเกษตรกร และตาํรับควบคุม  เน่ืองจากเกษตรกรในพื้นท่ีน้ีไม่มีการ

ใชว้สัดุปูนในการปรับสภาพดิน ส่วนการใชปุ๋้ยเคมีของเกษตรกรใชปุ๋้ยเคมีสูตร 16-20-0 อตัรา 50 

กิโลกรัมต่อไร่  โดยแบ่งใส่ 2 คร้ัง ๆ ละ 25 กิโลกรัมต่อไร่   
 

 6.2.2   การดาํเนินงานวจิยั 

 1.    สาํรวจและคดัเลือกพื้นท่ีของเกษตรกร ท่ีเหมาะสม ตามลกัษณะชุดดินท่ีจะทดลอง 

คือชุดดินรังสิต (กลุ่มชุดดินท่ี 11)  การเตรียมดิน ทาํการไถดะ 1 คร้ัง และไถพรวนเพื่อยอ่ยดิน 

จาํนวน 1 คร้ัง  
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2. ทาํการแบ่งรูปแปลงนาลกัษณะเป็นกระทงนา ขนาด กวา้ง 20 เมตร  ยาว  20 เมตร   

เพื่อใหแ้ต่ละแปลงมีอิสระต่อกนั   

3. ดาํเนินการปลูกโสนอฟัริกนั อตัรา  5  กิโลกรัมต่อไร่ และกระตุน้ความงอก โดยการ 

แช่นํ้าร้อนท่ีอุณหภูมิ 80 องศาเซ็นเซียส เป็นเวลา 10 นาที จากนั้นจึงนาํไปแช่ในนํ้าท่ีอุณหภูมิ

ปกติ 1 คืน และนาํไปหวา่นในตาํรับการทดลอง ไถกลบโสนอฟัริกนัเม่ืออาย ุ60 วนั และหมกัไว ้

เป็นเวลา 15 วนั เพื่อใหส้ลายตวั 

 4.   ทาํเทือกเตรียมดิน และใส่ปุ๋ยอินทรียน์ํ้ าตามตาํรับการทดลอง 

 5.   การหวา่นขา้วพนัธ์ุปทุมธานี 1 การเตรียมเมล็ดพนัธ์ุขา้วอตัราการหวา่นใชต้าม

คาํแนะนาํของกรมวชิาการเกษตร 15  กิโลกรัมต่อไร่   

 6.   การใส่ปุ๋ยเคมี แบ่งปุ๋ยเคมี ใส่ในตาํรับตามแผนการทดลอง โดย คร้ังท่ี 1  ในตาํรับท่ีมี

ปุ๋ยไนโตรเจน  จะแบ่งไนโตรเจนออกเป็น  2  ส่วน   ส่วนท่ี 1  (50 เปอร์เซ็นต ์ของไนโตรเจน ) 

ใส่เม่ือขา้วอาย ุ25 วนั  คร้ังท่ี 2    (50 เปอร์เซ็นต ์ ของไนโตรเจน ) ใส่เม่ือขา้วอาย ุ55 วนั   ส่วน 

ฟอสฟอรัส  และโพแทสเซียม ใส่ใหห้มดในคร้ังท่ี 1 

7. ปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า แบ่งใส่  4  คร้ัง ๆ ละ 5 ลิตรต่อไร่ คือ คร้ังท่ี 1 ช่วงเตรียมดิน (ทาํทือก)    

คร้ังท่ี 2  เม่ือขา้วอาย ุ 35  วนั  ใชปุ๋้ยอินทรียน์ํ้ า 120 ซีซี ต่อ นํ้า 60 ลิตร ฉีดพน่ใหท้ัว่ตน้ขา้ว ส่วน

ท่ีเหลือใส่ลงไปกบันํ้าใหท้ัว่แปลง  คร้ังท่ี  3 และ 4 ทาํเช่นเดียวกบั คร้ังท่ี 2 เม่ือขา้วอาย ุ 55  วนั 

และ 65  วนั  

 8.  ปฏิบติัการดูแลรักษาแปลงทดลองขา้ว จนเสร็จส้ินการทดลอง 
  

6.3   การเกบ็ข้อมูล 

 6.3.1  ข้อมูลดิน   

  เก็บตวัอยา่งดิน  ท่ีความลึก 0-15 เซนติเมตร ในพื้นท่ีท่ีมีความสมํ่าเสมอ โดยเก็บตาํรับละ 

5 จุด ต่อ แปลง แลว้นาํมาคลุกเคลา้กนั จากนั้นแบ่งเป็น 4 ส่วน และแยกดินท่ีคลุกเคลา้แลว้เพียง 1 

ส่วน ประมาณ 1 กิโลกรัม เพื่อวเิคราะห์หา  pH  O.M. P K ก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง 

 6.3.2  ข้อมูลพชื 

-  เก็บขอ้มูลนํ้าหนกัสด ของโสนอฟัริกนั  ก่อนไถกลบ  

- บนัทึกขอ้มลูความสูงของขา้ว โดยการวดัความสูงของตน้ขา้ว ในระยะกาํเนิดช่อ

ดอกจาํนวน 10 ตน้ ต่อตาํรับ 

    -  เก็บขอ้มูลผลผลิตของขา้ว โดยใชเ้คียวเก่ียวรวงขา้ว  ในพื้นท่ี 12  ตารางเมตร จาํนวน  

4  จุดต่อตาํรับ นาํมาผึ่งแดดเพื่อใหไ้ดค้วามช้ืน ไม่เกิน 14 เปอร์เซ็นต ์และคาํนวนหาผลผลิต

กิโลกรัมต่อไร่  
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6.3.3  การวเิคราะห์ข้อมูล 

            วิเคราะห์ขอ้มูลความอุดมสมบูรณ์ของดิน( pH   %OM   P   K  ) ก่อนและหลงั

การทดลอง การเจริญเติบโตและผลผลิตของขา้วเพื่อหาค่าความแตกต่างทางสถิติในแต่ละตาํรับ

การทดลองโดยวเิคราะห์ค่า ANOVA  และเปรียบเทียบค่าแตกต่างโดยวธีิ DMRT   
 

7. ผลการทดลองและวจิารณ์ 
 

7.1 การเปลี่ยนแปลงสมบัติของดิน  

 7.1.1 ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ผลการวเิคราะห์ดินก่อนการทดลอง พบวา่ ค่าความ

เป็นกรดเป็นด่างของดิน เฉล่ีย เท่ากบั 5.18  หลงัการทดลอง ปีท่ี 1 พบวา่ ค่าความเป็นกรดเป็น

ด่างของดินเฉล่ียลดลง เท่ากบั 4.98 เน่ืองจากการใชปุ๋้ยเคมีท่ีมีสภาพเป็นกรด ในปีท่ี 2 ไดใ้ส่ปูน

มาร์ลในอตัรา 634 กิโลกรัมต่อไร่ ทาํใหค้วามเป็นกรดเป็นด่างของดินปรับตวัสูงข้ึน โดยพบวา่ 

หลงัการทดลอง ปีท่ี 2 ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินเฉล่ียสูงข้ึน เท่ากบั  5.80  (ตารางท่ี 1)  

 

ตารางที ่ 1    เปรียบเทยีบผลวเิคราะห์  ความเป็นกรดเป็นด่าง และอนิทรียวตัถุ ในชุดดินรังสิต 

                     ก่อนและหลังการทดลอง  ปี  2546 - 2547   จังหวดัปทุมธานี 

  (ความเป็นกรดเป็นด่าง)   pH           ปริมาณอินทรียวตัถุ (เปอร์เซ็นต)์ 

ตาํรับ 

การทดลอง 

ก่อน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ตาํรับ 

การทดลอง 

ก่อน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 

1 5.30 5.10 5.30 1 3.43 4.47 5.29 

2 5.10 4.90 5.10 2 3.53 6.57 6.51 

3 5.30 4.90 6.00 3 3.54 6.26 6.19 

4 5.10 5.10 6.00 4 3.74 5.08 5.06 

5 5.20 5.0 5.50 5 3.74 4.06 4.98 

6 5.30 5.20 5.40 6 3.56 4.83 5.54 

7 5.20 5.30 6.30 7 3.76 5.35 5.94 

8 5.20 4.90 5.60 8 3.38 5.42 6.37 

9 5.20 4.80 6.10 9 3.61 4.23 4.73 

10 5.40 4.90 5.40 10 3.47 5.68 5.99 

11 4.80 4.80 6.60 11 4.22 4.26 5.97 

12 5.0 4.90 6.30 12 3.38 4.52 5.45 

เฉล่ีย 5.18 4.98 5.80 เฉล่ีย 3.61 5.06 5.67 
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จากตารางท่ี 1 เปรียบเทียบผลวเิคราะห์ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินและอินทรียวตัถุ 

พบวา่ ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินโดยเฉล่ียในปีท่ี1 ตํ่าลงกวา่ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน

ก่อนการทดลอง เน่ืองจากไม่ไดใ้ส่วสัดุปูน  ประกอบกบัการใชปุ๋้ยอินทรียแ์ละปุ๋ยเคมีท่ีมีสภาพ

เป็นกรด ทาํให้ดินมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างตํ่าลง หลงัจากเก็บเก่ียวผลผลิตขา้วในปีท่ี 1 ไดใ้ส่ปูน

มาร์ลในอตัรา 634  กิโลกรัมต่อไร่ ทาํใหค่้าความเป็นกรดเป็นด่างของดินโดยเฉล่ียในปีท่ี 2 สูงข้ึน 

และผลการวเิคราะห์อินทรียวตัถุ พบวา่ ค่าเฉล่ียของอินทรียวตัถุ ในปีท่ี1 เพิ่มสูงข้ึนมากกวา่ปกติ 

เน่ืองจากการใชปุ๋้ยอินทรีย ์ โดยการไถกลบโสนอฟัริกนั ซ่ึงมีนํ้าหนกัสดเฉล่ียในปีท่ี 1 และ ปีท่ี 2  

เท่ากบั  1318.1 และ 1225.1 กิโลกรัมต่อไร่ตามลาํดบั การไม่เผาฟางขา้วในพื้นท่ีทาํการทดลองทาํ

ใหป้ริมาณอินทรียวตัถุในดินเพิ่มสูงข้ึนอีกทางหน่ึงดว้ย  

 

 7.1.2 ปริมาณอนิทรียวตัถุ ผลการวเิคราะห์ปริมาณอินทรียวตัถุในดิน ก่อนการทดลอง 

พบวา่ ปริมาณอินทรียวตัถุในดิน เฉล่ีย เท่ากบั 3.61  เปอร์เซ็นต ์  หลงัการทดลอง ปีท่ี 1 พบวา่ 

ปริมาณอินทรียวตัถุในดิน เฉล่ีย เท่ากบั 5.06 เปอร์เซ็นต ์และหลงัการทดลอง ปีท่ี 2 พบวา่ ปริมาณ

อินทรียวตัถุในดิน เฉล่ีย เท่ากบั 5.67 เปอร์เซ็นต ์ (ตารางท่ี 1) เน่ืองจากการใชปุ๋้ยอินทรียโ์ดยการ

ไถกลบโสนอฟัริกนัซ่ึงมีนํ้าหนกัสดเฉล่ียในปีท่ี 1 และปีท่ี 2 เท่ากบั 1318.1 และ 1225.1 กิโลกรัม

ต่อไร่ตามลาํดบั ประกอบกบัการไม่เผาฟางในพื้นท่ีทาํการทดลอง ทาํใหป้ริมาณอินทรียวตัถุใน

ดินเพิ่มสูงข้ึน (ตารางท่ี 2) 

 ตารางที ่2   แสดงนํา้หนักสด และนํา้หนักแห้งของโสนอฟัริกนั ในปีที ่1 และปีที ่2 (กโิลกรัม/ไร่) 

ตาํรับการทดลอง ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 

นํ้าหนกัสด นํ้าหนกัแหง้ นํ้าหนกัสด นํ้าหนกัแหง้ 

ปุ๋ยเคมี 0-8-0 +โสนอฟัริกนั 1013.30 136.09 906.60 126.50 

ปุ๋ยเคมี 8-8-0 +โสนอฟัริกนั 1573.30 196.93 1536.00 183.30 

ปุ๋ยเคมี 12-12 -0 +โสนอฟัริกนั 1306.70 156.56 1120.00 139.20 

ปุ๋ยเคมี 0-8-0 +โสนอฟัริกนั +ปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า 1866.70 256.70 1653.30 231.80 

ปุ๋ยเคมี 8-8-0 +โสนอฟัริกนั+ปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า 1280.00 182.28 1226.60 172.20 

ปุ๋ยเคมี 12-12-0 +โสนอฟัริกนั+ปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า 1280.00 164.58 1173.30 314.90 

โสนอฟัริกนั+ปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า 906.70 133.92 960.00 136.10 

เฉล่ีย 1318.10 178.24 1225.10 186.20 
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จากตารางท่ี 2  แสดงนํ้าหนกัสด และนํ้าหนกัแหง้ของโสนอฟัริกนั  การปลูกโสนอฟัริกนั

เป็นปุ๋ยพืชสด โดยปลูกโสนอฟัริกนัใน 7 ตาํรับการทดลองไดแ้ก่ ตาํรับท่ี 3  ตาํรับท่ี 4  ตาํรับท่ี 5  

ตาํรับท่ี 9  ตาํรับท่ี 10  ตาํรับท่ี 11 และ ตาํรับท่ี 12   การเจริญเติบโตและผลผลิตนํ้ าหนกัสดในแต่

ละแปลงไม่สมํ่าเสมอกนัทั้งในปีท่ี 1 และปีท่ี 2 โดยในปีท่ี 1 ผลผลิตนํ้ าหนักสดท่ีไดเ้ฉล่ีย  

1318.1 กิโลกรัมต่อไร่   และเม่ือทาํให้แห้งไดน้ํ้ าหนกัแห้งเฉล่ีย 178.2 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็น

สัดส่วนของนํ้าหนกัสดต่อนํ้าหนกัแหง้ประมาณ 100 ต่อ 13.5 และเน่ืองจากโสนอฟัริกนัเป็นพืชท่ี

ไวต่อช่วงแสง  การปลูกโสนอฟัริกนัในปีท่ี 2  เดือนมกราคมท่ีมีช่วงกลางวนัสั้นทาํให้โสนอฟัริ

กนัออกดอกเร็ว  ในขณะท่ีมีอายุเพียง 30 วนั  แต่หลงัจากปล่อยให้โสนอฟัริกนัเจริญเติบโตต่อไป

อีกประมาณ 30 วนั  โสนอฟัริกนัมีความสูงเพิ่มข้ึน   สามารถเจริญเติบโตทั้งดา้นลาํตน้และดา้น

การสืบพนัธ์ุ(ออกดอกและติดฝัก) ไปพร้อมกนั เฉล่ียนํ้ าหนกัสด 1225.1 กิโลกรัมต่อไร่  เม่ือทาํ

ใหแ้หง้ไดน้ํ้าหนกัแหง้ 186.2 กิโลกรัมต่อไร่ เป็นสัดส่วนของนํ้ าหนกัสดต่อนํ้ าหนกัแห้งประมาณ 

100 ต่อ 15  โดยในปีท่ี 1  ตน้โสนอฟัริกนัท่ีอยูใ่นระยะออกดอกมีความอวบนํ้ ามากกวา่ปีท่ี 2 ซ่ึง

โสนอฟัริกนัมีการออกดอกและติดฝักอ่อน ทาํใหน้ํ้าหนกัสดลดลงจากปีท่ี 1   

 

7.1.3  ปริมาณฟอสฟอรัส ผลการวเิคราะห์ดินก่อนการทดลอง พบวา่ ปริมาณฟอสฟอรัส 

เฉล่ีย 22 ppm. หลงัการทดลอง ปีท่ี 1 พบวา่ ปริมาณฟอสฟอรัส เฉล่ีย 11 ppm และหลงัการ

ทดลอง ปีท่ี 2 พบวา่ ปริมาณฟอสฟอรัส เฉล่ีย 16 ppm เน่ืองจากการใส่ปูนมาร์ลปรับสภาพความ

เป็นกรดเป็นด่างทาํใหฟ้อสฟอรัสละลายออกมาในปีท่ี 2 มากข้ึน (ตารางท่ี 3) 
 

 7.1.4  ปริมาณโพแทสเซียม  ก่อนการทดลอง พบวา่ ปริมาณโพแทสเซียม เฉล่ีย 170 

ppm. หลงัการทดลอง ปีท่ี 2 พบวา่ ปริมาณโพแทสเซียม เฉล่ีย 145.42 ppm.  เน่ืองจากชุดดิน

รังสิตมีปริมาณโพแทสเซียมสูง ประกอบกบัการใชปุ๋้ยอินทรีย ์ โดยการไถกลบโสนอฟัริกนัเป็น

การเพิ่มโพแทสเซียมใหแ้ก่ดินดว้ย แมว้า่ปริมาณโพแทสเซียมมีการเปล่ียนแปลงลดลงบา้ง ในชุด

ดินรังก็มีมากเพียงพอและไม่ขาดแคลน (ตารางท่ี 3) 
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ตารางที ่ 3   เปรียบเทยีบผลวิเคราะห์ฟอสฟอรัส ( P) และโพแทสเซียม (  K )  ในชุดดินรังสิต  

                    ก่อนและหลังการทดลอง ปี 2546 - 2547    จังหวดัปทุมธานี 

ปริมาณฟอสฟอรัส P  ( ppm ) ปริมาณโพแทสเซียม K   ( ppm ) 

ตาํรับ 

การทดลอง 
ก่อน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 

ตาํรับ 

การทดลอง 
ก่อน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 

1 21 9 11 1 175 200 120 

2 18 11 11 2 220 155 130 

3 25 11 13 3 165 150 140 

4 24 11 20 4 200 190 135 

5 22 12 11 5 160 190 150 

6 21 10 13 6 155 155 130 

7 24 13 22 7 180 155 175 

8 20 14 24 8 150 165 125 

9 21 12 17 9 180 175 170 

10 22 11 15 10 135 180 155 

11 24 11 22 11 150 150 150 

12 21 12 13 12 170 170 165 

เฉล่ีย 22 11 16 เฉล่ีย 170 170 145.42 
 

จากตารางท่ี 3 เปรียบเทียบผลวเิคราะห์ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม พบวา่ ค่าความเป็น

กรดเป็นด่างของดินโดยเฉล่ียในปีท่ี 1 ตํ่าลง ส่งผลให้ค่าเฉล่ียของฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์

ละลายออกมาไดน้อ้ยลง หลงัจากเก็บเก่ียวผลผลิตขา้วในปีท่ี 1 ไดใ้ส่วสัดุปูนในอตัรา 634  

กิโลกรัมต่อไร่ ทาํใหค่้าความเป็นกรดเป็นด่างของดินโดยเฉล่ียในปีท่ี 2 สูงข้ึน  และส่งผลให้

ค่าเฉล่ียของฟอสฟอรัสละลายออกมาเป็นประโยชน์ไดม้ากข้ึน ส่วนโพแทสเซียมลดลงเล็กนอ้ย 
  

7.2 การเจริญเติบโตและผลผลติของข้าว 

 7.2.1  การเจริญเติบโตด้านความสูง   

ความสูงของขา้วปีท่ี 1  พบวา่ ตาํรับท่ี 10 การใชปุ๋้ยเคมี อตัรา 8 - 8 - 0  กิโลกรัมต่อไร่+

โสนอฟัริกนั+ปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า ทาํใหข้า้วมีความสูงเฉล่ียสูงสุดและแตกต่างจากตาํรับอ่ืน ซ่ึงมีความ

สูง เฉล่ีย  95.1 เซนติเมตร  รองลงมาไดแ้ก่  ตาํรับท่ี 8 ใส่ปุ๋ยเคมี อตัรา 12 - 12 - 0 กิโลกรัมต่อไร่ 

+ปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า มีความสูง เฉล่ีย  91.0  เซนติเมตร และตาํรับท่ี  การใชปุ๋้ยเคมี อตัรา 8 - 8 - 0 

กิโลกรัมต่อไร่  +โสนอฟัริกนั มีความสูง เฉล่ีย  87.5  เซนติเมตร ส่วนตาํรับท่ี 12 โสนอฟัริกนั + 
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ปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า ให้ความสูงเฉล่ีย 77.1 เซนติเมตร   ในขณะท่ีตาํรับแปลงควบคุม ขา้วมีความสูง 

81.5 เซนติเมตร และตาํรับท่ี  6  การใชปุ๋้ยเคมีอตัรา  0 - 8 -  0  กิโลกรัมต่อไร่+ปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า 

ขา้วมีความสูงตํ่าสุด 68.5 เซนติเมตร (ตารางท่ี 4) 

  

ตารางที ่ 4     แสดงการเจริญเติบโตด้านความสูงของข้าว ปี 2546 – 2547 

ตาํรับ 

การทดลอง 

ความสูง (เซนติเมตร)  

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 เฉล่ีย  

1 79.6 79.5 79.5de  

2 81.5 78.6 80.0de  

3 87.5 85.2           86.3c  

4 86.5 85.4           85.9c  

5 85.6 82.8 84.2cd  

6 68.6 70.8           69.7f    

7 79.0 80.4 79.7de  

8 91.0 90.9          90.9b  

9 78.9 81.3          80.1de  

10 95.1 97.1          96.1a  

11 79.2 80.1          79.6de  

12 77.0 79.2          78.1e  

เฉล่ีย 82.45 82.60          82.53  

C.V.(%) 7.14 5.99            1.72  

หมายเหตุ   1.   ตวัอกัษรท่ีเหมือนกนั แสดงวา่ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

                         ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์ โดยวิธี DMRT 
  

 จากตารางท่ี 4 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบความสูงพบวา่ กลุ่มตาํรับท่ีใชปุ๋้ยไนโตรเจนตํ่า  

(0-8-0) ใหค้วามสูงเฉล่ีย 78.7 เซนติเมตร  กลุ่มตาํรับท่ีใชปุ๋้ยไนโตรเจนสูงข้ึน   (8-8-0) ใหค้วาม

สูงเฉล่ีย 87.23 เซนติเมตร และกลุ่มตาํรับท่ีใชปุ๋้ยไนโตรเจนสูงสุด (12-12-0) ใหค้วามสูงเฉล่ีย  

84.9  เซนติเมตร และเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบความสูงระหวา่งกลุ่มท่ีใชปุ๋้ยเคมีร่วมกบัปุ๋ยอินทรีย ์

พบวา่ กลุ่มตาํรับท่ีใชปุ๋้ยเคมีร่วมกบัโสนอฟัริกนั ใหค้วามสูงเฉล่ีย 85.5 เซนติเมตร กลุ่มตาํรับท่ีใช้

ปุ๋ยเคมีร่วมกบัปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า ใหค้วามสูงเฉล่ีย 81.1 เซนติเมตร และกลุ่มตาํรับท่ีใชปุ๋้ยเคมีร่วมกบั

โสนอฟัริกนัและปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า ใหค้วามสูงเฉล่ีย 85.26 เซนติเมตร  
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ความสูงของขา้วปีท่ี 2 พบวา่ ตาํรับท่ี 10 การใชปุ๋้ยเคมีอตัรา 8 - 8 - 0 กิโลกรัมต่อไร่  + 

โสนอฟัริกนั +ปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า ขา้วมีความสูงสูงสุด  97.1 เซ็นติเมตร ซ่ึงแตกต่างทางสถิติจากตาํรับ

อ่ืน รองลงมาไดแ้ก่ ตาํรับท่ี 8 ใชปุ๋้ยเคมีอตัรา  12 – 12  - 0  กิโลกรัมต่อไร่ + ปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า ขา้วมี

ความสูง เฉล่ีย 90.9  เซนติเมตร และตาํรับท่ี 4  การใชปุ๋้ยเคมี อตัรา 8 - 8 - 0 กิโลกรัมต่อไร่  +

โสนอฟัริกนั  และ 85.4  เซนติเมตร ในขณะท่ีตาํรับแปลงควบคุม ขา้วมีความสูง 78.6 เซนติเมตร 

24และตาํรับท่ี 6  การใชปุ๋้ยเคมีอตัรา  0 - 8 -  0  กิโลกรัมต่อไร่+ปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า ขา้วมีความสูงตํ่าสุด 

70.8 เซนติเมตร (ตารางท่ี 4) 

 ความสูงของขา้ว เฉล่ีย 2 ปี  พบวา่ ตาํรับท่ี 10 การใชปุ๋้ยเคมีอตัรา 8 - 8 - 0 กิโลกรัมต่อ

ไร่  + โสนอฟัริกนั +ปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า ขา้วมีความสูงสูงสุด  96.1 เซ็นติเมตร ซ่ึงแตกต่างทางสถิติจาก

ตาํรับอ่ืน รองลงมาไดแ้ก่ ตาํรับท่ี 8 ใชปุ๋้ยเคมีอตัรา  12 – 12  - 0  กิโลกรัมต่อไร่ + ปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า 

ขา้วมีความสูง เฉล่ีย 90.9  เซนติเมตร และตาํรับท่ี 4  การใชปุ๋้ยเคมี อตัรา 8 - 8 - 0 กิโลกรัมต่อไร่  

+โสนอฟัริกนั ขา้วมีความสูง เฉล่ีย 85.9  เซนติเมตร ในขณะท่ีตาํรับแปลงควบคุม ขา้วมีความสูง 

80.0 เซนติเมตร 24และตาํรับท่ี 6  การใชปุ๋้ยเคมีอตัรา  0 - 8 -  0  กิโลกรัมต่อไร่+ปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า ขา้ว

มีความสูงตํ่าสุด 69.7 เซนติเมตร(ตารางท่ี 4) 
 

7.2.2 ผลผลติของข้าว  

 ผลผลิตขา้ว ปีท่ี 1 พบวา่ ตาํรับท่ี 8 การใชปุ๋้ยเคมี อตัรา 12 -12 - 0  กิโลกรัมต่อไร่ + ปุ๋ย

อินทรียน์ํ้ า ใหผ้ลผลิตสูงสุด 817  กิโลกรัมต่อไร่ ตามดว้ยตาํรับท่ี 5 การใชปุ๋้ยเคมี อตัรา 12 - 12 - 

0 กิโลกรัมต่อไร่ + โสนอฟัริกนั ใหผ้ลผลิต 780  กิโลกรัมต่อไร่ซ่ึงแตกต่างทางสถิติกบัตาํรับ

เกษตรกรและแปลงควบคุม กล่าวคือตาํรับเกษตรกรใหผ้ลผลิต  719 กิโลกรัมต่อไร่ แปลงควบคุม

ใหผ้ลผลิต 636  กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะท่ีตาํรับท่ี 6 ใชปุ๋้ยเคมีอตัรา   0 - 8 - 0  กิโลกรัมต่อไร่  +  

ปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า ให้ผลผลิตตํ่าสุด   627  กิโลกรัมต่อไร่  (ตารางท่ี 5) 

 ผลผลิตขา้วปีท่ี 2 พบวา่ ตาํรับท่ี 5 การใชปุ๋้ยเคมี อตัรา 12 - 12 - 0 กิโลกรัมต่อไร่ + 

โสนอฟัริกนัใหผ้ลผลิตสูงสุด 746  กิโลกรัมต่อไร่  รองลงมาคือ ตาํรับท่ี 4  การใชปุ๋้ยเคมี อตัรา 8 

- 8 - 0  กิโลกรัมต่อไร่ + โสนอฟัริกนั ใหผ้ลผลิต  708 กิโลกรัมต่อไร่  ไม่มีความแตกทางสถิติกบั

ตาํรับเกษตรกร และแปลงควบคุม ซ่ึงใหผ้ลผลิต 642 และ  651  กิโลกรัมต่อไร่  ตามลาํดบั 

ในขณะท่ีตาํรับท่ี 9 ปุ๋ยเคมี อตัรา 0 - 8 - 0 กิโลกรัมต่อไร่ + โสนอฟัริกนั + ปุ๋ยอินทรียน์ํ้ าให้

ผลผลิตตํ่าสุด   535.75  กิโลกรัมต่อไร่ ( ตารางท่ี 5) 
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ตารางที ่ 5    แสดงผลผลติข้าว ปี 2546-2547   

ตาํรับการ

ทดลอง 

ผลผลิต  ( กิโลกรัมต่อไร่ )  

ปีท่ี1 ปีท่ี2 เฉล่ีย       

1 719 642         680.5ab  

2 636 651         643.5b  

3 674 683.7         678.8ab  

4 763 708         735.5a  

5 780 746.5         763.2a  

6 627 536.2         581.6b  

7 747 642.5         694.7ab  

8 817 657.2         737.1a  

9 640 535.7   587.8b  

10 728 572         650.0ab  

11 773 588.7         680.8ab  

12 732 584.5         658.2ab  

เฉล่ีย 719.7 629.0         674.3   

C.V. (%) 4.83 16.17           22.82  

     หมายเหตุ   1.   ตวัอกัษรท่ีเหมือนกนั แสดงวา่ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

   ความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์ โดยวธีิ DMRT 

 

 จากตารางท่ี 5 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบผลผลิตขา้ว 2 ปี พบวา่ กลุ่มตาํรับท่ีใชปุ๋้ย

ไนโตรเจนตํ่า  (0-8-0) ขา้วใหผ้ลผลิต เฉล่ีย 616 กิโลกรัมต่อไร่  กลุ่มตาํรับท่ีใชปุ๋้ยไนโตรเจน

สูงข้ึน (8-8-0)  ขา้วใหผ้ลผลิตสูงข้ึน เฉล่ีย 693.4 กิโลกรัมต่อไร่  และกลุ่มตาํรับท่ีใชปุ๋้ยไนโตรเจน

สูงสุด (12-12-0) ขา้วใหผ้ลผลิตสูงท่ีสุด เฉล่ีย 727.03 กิโลกรัมต่อไร่ และเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบ

ผลผลิตระหวา่งกลุ่มท่ีใชปุ๋้ยเคมีร่วมกบัปุ๋ยอินทรีย ์ พบวา่ กลุ่มตาํรับท่ีใชปุ๋้ยเคมีร่วมกบัโสนอฟัริ

กนั ขา้วใหผ้ลผลิตสูงสุด เฉล่ีย 727.5  กิโลกรัมต่อไร่  รองลงมาไดแ้ก่ กลุ่มตาํรับท่ีใชปุ๋้ยเคมี

ร่วมกบัปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า ขา้วใหผ้ลผลิต เฉล่ีย 671.13 กิโลกรัมต่อไร่ และกลุ่มตาํรับท่ีใชปุ๋้ยเคมี

ร่วมกบัการไถกลบโสนอฟัริกนัและปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า ขา้วให้ผลผลิต เฉล่ีย  628.2  กิโลกรัมต่อไร่   

 

 ผลผลิตขา้ว เฉล่ีย 2 ปี พบวา่ ไม่มีความแตกต่างระหวา่งตาํรับท่ี 5  8 และ 4 แต่มีความ

แตกต่างกบัตาํรับอ่ืน ๆ กล่าวคือ ตาํรับท่ี 5 การใชปุ๋้ยเคมี อตัรา 12 -12 - 0 กิโลกรัมต่อไร่ + 
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โสนอฟัริกนั ใหผ้ลผลิตขา้วเฉล่ียสูงสุดคือ 763.2  กิโลกรัมต่อไร่  รองลงมาคือ ตาํรับท่ี 8 การใช้

ปุ๋ยเคมีอตัรา 12 - 12 - 0 กิโลกรัมต่อไร่ +ปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า ใหผ้ลผลิต 737.1 กิโลกรัมต่อไร่ และ 

ตาํรับท่ี 4  การใชปุ๋้ยเคมีอตัรา  8 - 8 – 0  กิโลกรัมต่อไร่ + ปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า ใหผ้ลผลิต 735.5  

กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะท่ีแปลงควบคุม ขา้วใหผ้ลผลิต 643.5 กิโลกรัมต่อไร่ แปลงเกษตรกรให้

ผลผลิต 680.5  กิโลกรัมต่อไร่ และตาํรับท่ี 6 การใชปุ๋้ยเคมีอตัรา   0  - 8  - 0   กิโลกรัมต่อไร่ + 

ปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า ให้ผลผลิตตํ่าสุด   581.6  กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางท่ี 5) 

 

 7.3  ผลตอบแทนทางเศรษฐกจิ   

 ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ปีท่ี 1 ตาํรับท่ี 2 แปลงควบคุม ใหผ้ลตอบแทนทางเศรษฐกิจ

สูงท่ีสุด คือ  1,837.30 บาทต่อไร่ รองลงมาไดแ้ก่  ตาํรับท่ี 8 การใชปุ๋้ยเคมี อตัรา 12 -12 - 0 

กิโลกรัมต่อไร่ + ปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า   และตาํรับเกษตรกร การใชใ้ส่ปุ๋ยเคมี 16 -20 - 0  อตัรา 50  

กิโลกรัมต่อไร่   ซ่ึงใหผ้ลตอบแทนเท่ากบั 1,870.36 และ 1,808.80  บาทต่อไร่ ตามลาํดบั  และ

พบวา่ ตาํรับท่ี 9 การไถกลบโสนอฟัริกนัร่วมกบัการใชปุ๋้ยอินทรียน์ํ้ า และปุ๋ยเคมี อตัรา 0 - 8 – 0   

กิโลกรัมต่อไร่ ใหผ้ลตอบแทนตํ่าสุด   879.66  บาทต่อไร่( ตารางท่ี 6) 

 ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ปีท่ี 2 พบวา่ ตาํรับท่ี 2 แปลงควบคุม ใหผ้ลตอบแทนทาง

เศรษฐกิจสูงท่ีสุด  คือ 2,290.7 บาทต่อไร่ รองลงมาไดแ้ก่  ตาํรับท่ี 1 ตาํรับเกษตรกร การใช้

ปุ๋ยเคมี 16 - 20 - 0  อตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่  และตาํรับท่ี 5 ใชปุ๋้ยเคมีอตัรา 12 - 12 - 0 กิโลกรัม

ต่อไร่ + โสนอฟัริกนั  ซ่ึงใหผ้ลตอบแทน 2,040.10 และ1,730.06 บาทต่อไร่ ตามลาํดบั และ 

ตาํรับท่ี 11 การไถกลบโสนอฟัริกนัร่วมกบัการใชปุ๋้ยอินทรียน์ํ้ าและปุ๋ยเคมีอตัรา  12 - 12 - 0 

กิโลกรัมต่อไร่ ขา้วใหผ้ลตอบแทนตํ่าสุด  622.26  บาทต่อไร่ ( ตารางท่ี 6) 

 ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ เฉล่ีย 2 ปี พบวา่ ตาํรับท่ี 2 แปลงควบคุม ใหผ้ลตอบแทนทาง

เศรษฐกิจสูงท่ีสุด คือ  1,928.45 บาทต่อไร่ รองลงมาไดแ้ก่  ตาํรับเกษตรกร การใชใ้ส่ปุ๋ยเคมี 16 -

20 - 0  อตัรา 50  กิโลกรัมต่อไร่   และตาํรับท่ี 8 การใชปุ๋้ยเคมี อตัรา 12 -12 - 0 กิโลกรัมต่อไร่ + 

ปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า   ซ่ึงใหผ้ลตอบแทนเท่ากบั 1,907.75 และ 1,678.16  บาทต่อไร่ ตามลาํดบั  โดย 

ตาํรับท่ี 11 การไถกลบโสนอฟัริกนัร่วมกบัการใชปุ๋้ยอินทรียน์ํ้ า และปุ๋ยเคมี อตัรา 12 - 12 – 0   

กิโลกรัมต่อไร่ ใหผ้ลตอบแทนตํ่าสุด   905.56  บาทต่อไร่(ตารางท่ี 6  ตารางภาคผนวกท่ี 21-23) 
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 จากตารางท่ี 6 ราคาขา้วปีท่ี 2 สูงกวา่ ปีท่ี 1 ส่งผลใหผ้ลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงกวา่ ปีท่ี 

1 เล็กนอ้ย โดยพบวา่ แปลงควบคุม ใหผ้ลตอบแทนสูงสุด เน่ืองจากไม่มีการใส่ปัจจยัการผลิต 

และมีการจดัการท่ีนอ้ยมาก แต่ในความเป็นจริงหากไม่มีการใส่ปัจจยัการผลิตลงไปยอ่มจะทาํให้

ดินเส่ือมโทรมลงอยา่งรวดเร็ว ทั้งน้ี หากจดัการรวมกิจกรรมแบบลดขั้นตอน เช่น การใส่ปุ๋ย

อินทรียน์ํ้ าพร้อมกบัการสูบนํ้ าเขา้แปลงนา จะเป็นการลดตน้ทุน ซ่ึงจากผลการทดลอง มีความเห็น

วา่ หากพิจารณาเลือกตาํรับท่ี 8 การใชปุ๋้ยเคมี อตัรา  12 - 12 - 0 กิโลกรัมต่อไร่ + ปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า  

ใหผ้ลตอบแทนทางเศรษฐกิจ เท่ากบั 1,678.16  บาทต่อไร่ ตํ่ากวา่แปลงควบคุม เน่ืองจากการใส่

ปูนในปีท่ี 2  เป็นการเพิ่มค่าใชจ่้าย  254 บาทต่อไร่ ซ่ึงการใส่ปูน 3-5 ปีต่อคร้ัง เป็นการปรับปรุง

บาํรุงดินไปสู่การเกษตรแบบยัง่ยนืได ้ ทั้งน้ีควรรณรงคส่์งเสริมการไม่เผาฟางขา้วและส่งเสริมการ

ไถกลบตอซงัหลงัการเก็บเก่ียวขา้วพร้อมกบัการหมกัฟางดว้ยปุ๋ยอินทรียน์ํ้ าเพื่อเป็นการเพิ่ม

อินทรียวตัถุใหแ้ก่ดินในเบ้ืองตน้ดว้ย 
 

ตารางที ่6  ผลตอบแทนทางเศรษฐกจิ   

ตาํรับการทดลอง 

 

   ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (บาท/ไร่) 

ปีท่ี1 ปีท่ี2 เฉล่ีย 

1. วธีิของเกษตรกร  1808.80 2040.10 1907.75 

2. ควบคุม(ไม่ใส่ปุ๋ยเคมี) 1837.30 2290.70 1928.45 

3. ปุ๋ยเคมีอตัรา 0-8-0 + โสนอฟัริกนั 1230.50 1637.00 1397.00 

4. ปุ๋ยเคมีอตัรา 8-8-0 + โสนอฟัริกนั 1545.40 1681.10 1588.85 

5. ปุ๋ยเคมีอตัรา 12-12-0 + โสนอฟัริกนั 1465.66 1730.06 1567.36 

6. ปุ๋ยเคมีอตัรา 0-8-0 + ปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า 1219.40 1529.70 1343.20 

7. ปุ๋ยเคมีอตัรา 8-8-0 + ปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า 1611.60 1462.70 1526.15 

8.  ปุ๋ยเคมีอตัรา 12-12-0 + ปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า 1870.36 1487.66 1678.16 

9.  ปุ๋ยเคมีอตัรา 0-8-0 +โสนอฟัริกนั+ปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า 879.66 1201.66 1008.66 

10.ปุ๋ยเคมีอตัรา 8-8-0+โสนอฟัริกนั+ปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า 1127.90 1529.10 1292.10 

11.ปุ๋ยเคมีอตัรา12-12-0 +โสนอฟัริกนั+ปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า 1174.16 622.26 905.56 

12.โสนอฟัริกนั)+ ปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า 1511.10 1116.70 1314.30 

เฉล่ีย 1440.15 1527.40 1454.80 

หมายเหตุ ราคาผลผลิต(บาท)ต่อกิโลกรัม    ปีท่ี 1 = 4.5   ปีท่ี 2  = 5.4 เฉล่ีย 2 ปี = 4.9 
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  8.  สรุปผล  

จากการศึกษาการจดัการดินท่ีเหมาะสมเพือ่เพิ่มผลผลิตขา้วพนัธ์ุปทุมธานี1 ในชุดดิน 

รังสิต ในพื้นท่ี เกษตรกร หมู่ท่ี 7 ตาํบลคลองเจด็ อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี สรุปไดว้า่  

 การไถกลบโสนอฟัริกนัสามารถเพิ่มอินทรียวตัถุใหแ้ก่ดินทาํใหดิ้นร่วนซุย และเม่ือยอ่ย

สลายจะเพิ่มธาตุอาหารใหแ้ก่ดินดว้ย จากการทดลองคร้ังน้ี การไถกลบโสนอฟัริกนัในดินเปร้ียว

จดัชุดดินรังสิต ติดต่อกนั 2 ปี ซ่ึงใหน้ํ้าหนกัสดประมาณ 1,270 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นนํ้ าหนกัแหง้ 

ประมาณ 182  กิโลกรัมต่อไร่ ซ่ึงทาํใหอิ้นทรียวตัถุในดินเพิ่มข้ึน จาก 3.61 เป็น 5.67  เปอเ์ซ็นต ์

และพบวา่ ตาํรับท่ี 10 การใส่ปุ๋ยเคมีอตัรา  8 - 8 - 0  กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกบัการไถกลบโสนอฟัริ

กนัและปุ๋ยอินทรีนํ้า ทาํใหข้า้วมีการเจริญเติบโตทางดา้นความสูงสูงท่ีสุด 96.1 เซนติเมตร ทั้งน้ี

เน่ืองจากการไถกลบโสนอฟัริกนัเป็นการเพิ่มอินทรียวตัถุในการปรับปรุงโครงสร้างของดินและ

เพิ่มธาตุไนโตรเจนใหแ้ก่ดิน  

 การใชปุ๋้ยเคมีอตัราต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อผลผลิตขา้ว กล่าวคือ การใชปุ๋้ยไนโตรเจนอตัราตํ่า 

(0-8-0) ส่งผลใหผ้ลผลิตขา้วตํ่า เฉล่ีย 616 กิโลกรัมต่อไร่  การใชปุ๋้ยไนโตรเจนอตัราสูงข้ึน (8-8-0) 

ส่งผลใหผ้ลผลิตขา้วสูงข้ึน เฉล่ีย 693.4 กิโลกรัมต่อไร่ และกลุ่มตาํรับท่ีใชปุ๋้ยไนโตรเจนสูงสุด 

(12-12-0)  ส่งผลใหผ้ลผลิตขา้วสูงท่ีสุด เฉล่ีย 727.03 กิโลกรัมต่อไร่ 

 การใส่ปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า ไม่สามารถเพิ่มความสูงและผลผลิตของขา้วโดยตรง เน่ืองจากมี

ปริมาณธาตุอาหารหลกัตํ่า แต่จะเพิ่มธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริมและฮอร์โมนพืชใหก้บัขา้วทาํ

ใหข้า้วมีความสูงและผลผลิตสูงข้ึนเม่ือใชร่้วมกบัปุ๋ยไนโตรเจนในอตัราสูง จากการทดลอง พบวา่ 

ตาํรับท่ี 8 การใส่ปุ๋ยเคมีอตัรา 12 - 12 - 0 กิโลกรัมต่อไร่ร่วมกบัปุ๋ยอินทรีนํ้า ส่งผลใหข้า้วมีการ

เจริญเติบโตทางดา้นความสูงไดใ้นระดบัหน่ึง  เน่ืองจากการเพิ่มปริมาณธาตุไนโตรเจนจากปุ๋ยเคมี

และเพิ่มปริมาณธาตุอาหารเสริมและฮอร์โมนพืชใหก้บัขา้วจากปุ๋ยอินทรียน์ํ้ าแต่อินทรียวตัถุในดิน

อาจลดลง จึงตอ้งไถกลบตอซงัเพื่อเพิ่มอินทรียวตัถุในการปรับปรุงโครงสร้างของดิน และจาก

ตาํรับท่ี 6 การใชปุ๋้ยเคมีอตัรา  0 - 8 – 0  กิโลกรัมต่อไร่ + ปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า ซ่ึงเป็นการลดปริมาณธาตุ

ไนโตรเจน ทาํใหค้วามสูงของขา้วเฉล่ียตํ่าสุด  69.7  เซนติเมตร 

 ผลผลิตขา้ว  2 ปี พบวา่ ตาํรับท่ี 5 ใชปุ๋้ยเคมีอตัรา  12 - 12 – 0  กิโลกรัมต่อไร่+โสนอฟัริ

กนั เป็นการเพิ่มอินทรียวตัถุและธาตุไนโตรเจนใหก้บัดินในอตัราท่ีสูงซ่ึงขา้วสามารถนาํไปใช้

ประโยชน์และเพิ่มผลผลิตสูงสุด  763.25  กิโลกรัมต่อไร่   ส่วนตาํรับท่ี 8 การใชปุ๋้ยเคมีอตัรา 12 -

12 - 0 กิโลกรัมต่อไร่ +ปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า เป็นการเพิ่มอินทรียวตัถุและธาตุไนโตรเจนท่ีนอ้ยทาํให้

ผลผลิตขา้วลดลงเล็กนอ้ย เฉล่ีย 737.10 กิโลกรัมต่อไร่ ซ่ึงไม่แตกต่างกบัตาํรับท่ี 5 หากตอ้งการ

เพิ่มอินทรียวตัถุและธาตุไนโตรเจนให้เพียงพอต่อการเพิ่มผลผลิตของขา้วก็สามารถทาํไดโ้ดยการ

ไถกลบตอซงัและฟางขา้วลงไปในดินดว้ย  
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ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ  พบวา่ แปลงควบคุม ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงท่ีสุด 

คือ 1,928.45  บาทต่อไร่  เน่ืองจากในตาํรับควบคุม  มีการลงทุนตํ่า โดยไม่มีการใส่ปัจจยัการผลิต

ใด ๆ  และพื้นท่ีการทดลองน้ีมีการปลูกขา้วและใชปุ๋้ยอยา่งต่อเน่ืองมาก่อน   มีปริมาณธาตุอาหาร

ต่างๆ ตกค้างอยู่ในดิน (มีปริมาณฟอสฟอรัสก่อนปลูก 18-24  ppm)  ประกอบกับดินเป็นดิน

เหนียวมีการดูดซับธาตุอาหารสูง  ทาํให้ชะลอการชะล้างและสูญเสียธาตุอาหาร  จึงทาํให้

ผลตอบแทนสูงท่ีสุด  รองลงมาไดแ้ก่  ตาํรับท่ี 1 แปลงของเกษตรกร ใส่ปุ๋ยเคมีอตัรา  16 - 20  - 0  

อตัรา  50  กิโลกรัมต่อไร่  และตาํรับท่ี 8 การใชปุ๋้ยเคมี อตัรา  12 - 12 - 0  กิโลกรัมต่อไร่ + ปุ๋ย

อินทรียน์ํ้ า  ซ่ึงให้ผลตอบแทนเท่ากบั 1,907.75  และ 1,678.16  บาทต่อไร่ ตามลาํดบั และพบวา่

ตาํรับท่ี 11 การไถกลบโสนอฟัริกนัร่วมกบัปุ๋ยอินทรียน์ํ้ าและปุ๋ยเคมีอตัรา 12 – 12 - 0 กิโลกรัม

ต่อไร่ ใหผ้ลตอบแทนตํ่าสุด  905.56  บาทต่อไร่    

 

9.  ข้อเสนอแนะ 

 1.   การปฏิบติังานวิจยัเร่ืองขา้ว  ตอ้งอาศยัความปราณีตละเอียดอ่อนต่อการปฎิบติัใน

พื้นท่ีจริง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งแปลงของเกษตรกร เน่ืองจากมีปัจจยัผนัแปรหลากหลายทั้ง ดิน นํ้ า     

และส่ิงแวดล้อมท่ีจาํเป็นต่อการผลิตข้าว  การทดลองคร้ังน้ีมีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้าง แต่ได้

ดาํเนินการแกไ้ขไปตามสภาพปัญหา เช่น เม่ือฝนตกมีปัญหานํ้ ามาก ฝนแลง้มีปัญหานํ้ าน้อย จึง

ตอ้งคอยสังเกตและเตรียมการแกไ้ขใหท้นัเหตุการณ์  

2. พืชปุ๋ยสดบางชนิด  เช่น โสนอฟัริกนั ตอ้งทาํความเขา้ใจในการนาํไปใชใ้นพื้นท่ีจริง 

เน่ืองจากเกษตรกรยงัไม่เขา้ใจถึงวธีิการใชป้ระโยชน์ของโสนอฟัริกนักบัการปรับปรุงบาํรุงดินใน

นาขา้ว การปลูกโสนอฟัริกนัควรอยูใ่นระยะเวลาท่ีเหมาะสมมีระยะการเจริญเติบโตทางลาํตน้

อยา่งนอ้ย 50-55 วนัก่อนออกดอก  ขณะเดียวกนัการทาํนาในปัจจุบนั เกษตรกรไม่มีการพกัดิน จะ

มีกิจกรรมเขตกรรมทาํนาปลูกขา้วอยูต่ลอดเวลาเม่ือมีนํ้าเพียงพอจึงควรแนะนาํใหเ้ห็นความสาํคญั

ของการพกัดินและเพิ่มอินทรียวตัถุ แมว้า่อินทรียวตัถุมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนแต่ผลผลิตของขา้วยงัไม่

คงท่ี เน่ืองมาจากการสลายตวัของอินทรียวตัถุยงัไม่สมบูรณ์ 

3.  ควรมีการศึกษาผลตกคา้งของปุ๋ยเคมีในกรณีมีการใชปุ๋้ยเคมีอตัราสูงเพราะการใส่ปุ๋ยท่ี

มากเกินไปจะทาํใหต้กคา้งในดินและอาจเป็นมีผลต่อขา้วได ้ศึกษากิจกรรมของจุลินทรียใ์นดินซ่ึง

ย่อยสลายอินทรียวตัถุ และจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องอธิบายถึงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเข้ามา

เช่ือมโยงเก่ียวขอ้งดว้ย ทั้งน้ี เพื่อเป็นขอ้มูลในการตดัสินใจเลือกในการลดขั้นตอน ลดตน้ทุน จึง

ควรศึกษาเพิ่มเติมในระยะยาวต่อไป 

4. จากการทดลอง พบว่า ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในแปลงควบคุมจะสูงท่ีสุด แต่ก็

ไม่ไดห้มายความวา่ จะแนะนาํใหเ้กษตรกรใชไ้ด ้เน่ืองจากการไม่ใส่ปุ๋ยใหก้บัดินจะทาํใหดิ้นเส่ือม
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โทรมลงอย่างรวดเร็ว จึงตอ้งหาวิธีการวางแผนการปฏิบติัการก่อนหรือหลงัหรือผสมผสานไป

ดว้ยกนั เช่น แนะนาํให้ไถกลบตอซงัในเบ้ืองตน้ และหาวิธีการใส่ปุ๋ยอินทรียน์ํ้ าพร้อมกบัการสูบ

นํ้ าเขา้แปลงก็จะลดขั้นตอนลดตน้ทุนได ้  จากผลการทดลองคร้ังน้ี เม่ือพิจารณาผลผลิตของขา้ว

และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจร่วมกนั มีความเห็นวา่การใชปุ๋้ยอินทรียน์ํ้ าร่วมกบัปุ๋ยเคมีอตัรา 12 - 

12 – 0  กิโลกรัมต่อไร่ก็เพียงพอ เน่ืองจากให้ผลผลิต 737.1 กิโลกรัมต่อไร่ซ่ึงไม่แตกต่างกบั

ตาํรับท่ีใหผ้ลผลิตสูงสุด และให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงกวา่ 1,678.16 บาทต่อไร่  เม่ือมีการ

จดัการลดค่าใช้จ่ายจากการใส่ปูน 254 บาทต่อไร่ ซ่ึงการใส่ปูนนั้นใช้ได ้3-5 ปี จึงเป็นการเพิ่ม

กาํไร (1,678.16 + 254 =1932.16 บาทต่อไร่)ในฤดูต่อไปไดก้ารลดตน้ทุนต่อหน่วยลงจาก  2.6 

เป็น  2.2   บาทต่อกิโลกรัม โดยการทดลองน้ี มีตน้ทุนต่อหน่วยอยู่ระหว่าง  2.6 - 3.6  บาทต่อ

กิโลกรัม ยกเวน้ตาํรับเกษตรกรและแปลงควบคุม ซ่ึงมีตน้ทุนต่อหน่วย  1.9 และ 2.1  บาทต่อ

กิโลกรัม เน่ืองจากไม่ใส่ปูนและมีการจดัการนอ้ย   ฉะนั้น การบริหารตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตขา้ว

ให้มีราคาตน้ทุนต่อหน่วยตํ่าลง  จะทาํให้เกษตรกรไดผ้ลกาํไรในการปลูกขา้วมากข้ึน ซ่ึงการลด

ตน้ทุนต่อหน่วยทาํไดโ้ดยการควบคุมตน้ทุนให้ลดลงหรือเท่าเดิม  ในขณะท่ีผลผลิตเท่าเดิมหรือ

เพิ่มข้ึน การไถกลบตอซังร่วมกบัการใช้ปุ๋ยเคมี จึงเป็นการใช้อินทรียวตัถุท่ีมีอยู่ในพื้นท่ีนาแทน

การซ้ือปุ๋ยอินทรียจ์ากท่ีอ่ืนซ่ึงลดตน้ทุนและเป็นการปรับปรุงบาํรุงดินอนุรักษดิ์นให้ใชป้ระโยชน์

ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 

 

10. ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 

1.  เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติัการสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นการตดัสินใจเลือกวธีิการปรับปรุง

ดินสาํหรับปลูกขา้วตามกลุ่มชุดดิน 

2.  นกัวชิาการสามารถเลือกศึกษาวจิยัต่อยอดในการปรับปรุงบาํรุงดินจากการใชว้ธีิการ 

จดัการดิน เช่น การเพิ่มปุ๋ยอินทรียจ์ากพชืปุ๋ยสด และปุ๋ยอินทรียน์ํ้ า 

3.   ผลจากการทดลองจะช่วยใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร 

และเกษตรกร ผูอ้ยูใ่นบริเวณใกลเ้คียง ไดเ้ห็นประโยชน์จากการใชว้ธีิการปรับปรุงบาํรุงดินท่ี

เหมาะสมซ่ึงนาํไปถ่ายทอดใหเ้กิดประโยชน์แบบบูรณาการ 
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