
เอกสารวชิาการและเผยแพร่  เร่ืองที่ 1 
 
 
 
 
 

การศึกษาชนิดพชืปุ๋ ยสดเพือ่การปรับปรุงบ ารุงดินในชุดดินตาคล ี
 (กลุ่มชุดดินที่ 52) 

Study  on  various  green  manure  crops  for  soil  improvement   
in  Takli  soil  series. 

 
 
 
 
 

โดย 
 
 

สุรชัย  สุวรรณชาต ิ
ศักดา  รักชนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทะเบียนวจัิยเลขที่    43  45  10  12  08203  051  206   06  11 
กลุ่มวชิาการเพือ่การพฒันาที่ดิน  ส านักงานพฒันาทีด่ินเขต 1 จังหวดัปทุมธานี 

กรมพฒันาทีด่ิน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 



 1 

ทะเบียนวจัิยเลขที่ 43  45  10  12  08203  051  206   06  11 
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โดย  สุรชัย  สุวรรณชาติ และ ศักดา  รักชนะ 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาชนิดพืชปุ๋ยสดเพื่อการปรับปรุงบ ารุงดินในชุดดินตาคลี (กลุ่มชุดดินท่ี 52) ด าเนินการท่ี
สถานีพฒันาท่ีดินลพบุรี โดยวธีิการทดลองแบบ observation  trial  เพื่อศึกษาการเจริญเติบโต มวลชีวภาพ
ของปุ๋ยพืชสดท่ีปลูกในชุดดินตาคลี และการเปล่ียนแปลงคุณสมบติัของดิน ประกอบดว้ย 10 ต ารับการ
ทดลอง   ไดแ้ก่ ถัว่พุม่ด า ถัว่พุม่แดง ถัว่พุม่ลาย  ถัว่พร้า โสนอฟัริกนั  โสนอินเดีย  โสนจีนแดง  โสนคางคก  
ปอเทือง และถัว่มะแฮะ  ใชว้ธีิการปลูกแบบหยอดเป็นหลุม ผลการศึกษา พบวา่ ถัว่พร้าสามารถเจริญเติบโต
ไดดี้ ใหน้ ้าหนกัสดและน ้าหนกัแหง้สูงสุด คือ ใหน้ ้าหนกัสดสูงสุดเฉล่ีย 3 ปี เท่ากบั 3,637 กิโลกรัมต่อไร่ 
รองลงมาคือ โสนอินเดีย ถัว่พุม่แดง ถัว่พุม่ลาย ถัว่พุม่ด า ถัว่มะแฮะ โสนอฟัริกนั โสนคางคก โสนจีนแดง 
และปอเทือง ซ่ึงในน ้าหนกัสดเท่ากบั 3,241, 2,131, 2,114, 1,959, 1,913, 1,843, 1,197, 1,123 และ 572 
กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดบั น ้าหนกัแหง้เฉล่ีย 3 ปี สูงสุดไดแ้ก่ ถัว่พร้าไดน้ ้าหนกัแห้ง 707 กิโลกรัมต่อไร่ 
รองลงมาคือ โสนอินเดียวเท่ากบั 621 กิโลกรัมต่อไร่ และถัว่มะแฮะเท่ากบั 375 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดบั 
ส่วนสมบติัของดินพบวา่ความเป็นกรดเป็นด่างของดินเปล่ียนแปลงลดลงเล็กนอ้ยจาก 7.3 เป็น 6.8 
อินทรียวตัถุเพิ่มข้ึนจาก 2.1 เป็น 3.2 เปอร์เซ็นต ์ในขณะท่ีฟอสฟอรัสลดลงจาก 31.30 เป็น 26.69 ppm และ 
โพแทสเซียมลดลงเช่นเดียวกนัจาก 51.25 เป็น 48.11 ppm 

  
 

 หลกัการและเหตุผล 
 

 ดินเป็นปัจจยัขั้นพื้นฐานท่ีส าคญัปัจจยัหน่ึงต่อการผลิตในภาคเกษตรกรรม  เพราะว่าการท า
เกษตรกรรม  การเล้ียงสัตวห์รือปลูกพืชตอ้งอาศยัดินเป็นปัจจยัในการผลิต  เน่ืองจากดินสามารถให้แร่ธาตุ
อาหารอนัจ าเป็นต่อพืชท่ีปลูก  ดงันั้นดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์มีแร่ธาตุอาหารพอเพียงส าหรับพืช  ก็จะท า
ให้พืชสามารถเจริญงอกงามไดดี้  ไดรั้บผลผลิตท่ีสูงและมีคุณภาพดี  แต่สภาพปัญหาท่ีพบในพื้นท่ี
การเกษตรปัจจุบนัส่วนใหญ่เป็นดินขาดความอุดมสมบูรณ์  เน่ืองจากการใชพ้ื้นท่ีทางการเกษตรติดต่อกนั
เป็นเวลานาน  และการใชปุ๋้ยเคมีเพียงอยา่งเดียวโดยไม่มีการเพิ่มอินทรียวตัถุให้แก่ดิน  ปัญหาดงักล่าวหาก
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มิไดมี้การแกไ้ขอยา่งถูกวธีิจะก่อใหเ้กิดปัญหาดินเส่ือมโทรมตามมา  โดยทัว่ไปดินท่ีมีปริมาณอินทรียวตัถุ
ต ่ากวา่  1.5 %  จดัวา่มีปริมาณอินทรียวตัถุต ่ามาก  มีความจ าเป็นตอ้งเพิ่มอินทรียวตัถุลงไป  จากการศึกษา
ปริมาณและการกระจายอินทรียวตัถุในประเทศไทย  พบวา่ดินขาดอินทรียวตัถุมีอยูถึ่ง  98,734,630  ลา้นไร่   

( 30.7% ของพื้นท่ีทั้งหมด ) พื้นท่ีดงักล่าวขา้งตน้จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการปรับปรุงบ ารุงดินอยา่งเร่งด่วน  ใน
เบ้ืองตน้นั้นควรท่ีจะตอ้งมีการปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพของดินใหดี้ข้ึนโดยการเพิ่มอินทรียวตัถุในดิน  
ซ่ึงจะท าให้ดินเกาะตวักนัอยา่งหลวมๆ  มีการระบายอากาศดีข้ึน  มีการอุม้น ้ าดีข้ึน  และยงัเพิ่มธาตุอาหารท่ี
จ าเป็นส าหรับพืชอีกดว้ย  การเพิ่มอินทรียวตัถุใหแ้ก่ดินนั้นท าไดห้ลายวิธี  เช่น  การใส่ปุ๋ยหมกั  ปุ๋ยคอก  ปุ๋ย
พืชสด  เป็นตน้  ส าหรับการใชปุ๋้ยพืชสดเพื่อเพิ่มอินทรียวตัถุนั้นท าไดโ้ดยการไถกลบพืชลงไปในดินใน
ขณะท่ีพืชยงัสดอยู ่ วธีิน้ีเป็นวธีิหน่ึงท่ีเหมาะสมเพราะสามารถปฎิบติัได ้ ให้ปริมาณอินทรียวตัถุสูงสามารถ
ปรับปรุงพื้นท่ีไดค้ร้ังละจ านวนมาก ประหยดัแรงงาน และเมล็ดมีราคาไม่แพงจนเกินไป  ประกอบกบัใน
ปัจจุบนักระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ์มีแนวนโยบายในการใชปุ๋้ยอินทรียร่์วมกบัปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของ
ดิน  และมีการรณรงคใ์ห้มีการใชปุ๋้ยพืชสดกนัอยา่งแพร่หลาย  จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งมีการน าเอาปุ๋ยพืช
สดชนิดต่างๆ ท่ีมีการวิจยัวา่มีศกัยภาพมากมาทดสอบในชุดดินต่างๆ  เพื่อเปรียบเทียบชนิดพืชปุ๋ยสดท่ีมี
ความเหมาะสมต่อการปรับปรุงดินตามสภาพปัญหาในแต่ละพื้นท่ี   

 
วตัถุประสงค์ 

 1.  เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของพืชปุ๋ยสดชนิดต่างๆ  ท่ีปลูกในชุดดินตาคลี   
 2.  ศึกษาปริมาณมวลชีวภาพของพืชปุ๋ยสดชนิดต่างๆ  ท่ีปลูกในพื้นท่ีชุดดินตาคลี 
 3.  ศึกษาการเปล่ียนแปลงสมบติัของชุดดินตาคลี ภายหลงัการทดลอง 

 
การตรวจเอกสาร 

ชุดดินตาคลี  (Tk : Takhli  Series)  อยูใ่นกลุ่มชุดดินท่ี  52  เป็นดินต้ืนถึงชั้นหินปูนหรือปูนมาร์ล  มี
การระบายน ้ าดี  ดินบนเป็นดินร่วน มีสีด า สีน ้ าตาลหรือแดง พบบริเวณเชิงเขาหินปูน ลกัษณะพื้นท่ีเป็นลูก
คล่ืนลอนลาด มีความลาดชนัประมาณ 2 - 4 % เป็นดินต้ืนถึงต้ืนมาก ระดบัน ้ าใตดิ้นลึกกวา่ 2 เมตร มีความ
อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง  ปฏิกริยาของดินอยูร่ะหวา่ง 7.0-8.5 
 พืชปุ๋ยสด  หมายถึง  พืชท่ีน ามาปลูกแลว้ไถกลบลงไปในดินเป็นปุ๋ยพืชสด  ในช่วงท่ีพืชเจริญเติบโต
เตม็ท่ี  หรือช่วงระยะท่ีพืชเร่ิมออกดอกเตม็ท่ี  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อท าให้ดินดีข้ึน  คือช่วยเพิ่มธาตุอาหารท่ี
เป็นประโยชน์ต่อพืชให้มากข้ึน  และช่วยรักษา  หรือ  เพิ่มอินทรียวตัถุในดิน  พืชท่ีใชโ้ดยทัว่ไปจะเป็นพืช
ตระกลูถัว่เพราะสามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศได ้
 พืชปุ๋ยสดเม่ือไถกลบลงไปในดินเป็นพืชปุ๋ยสดจะแบ่งออกเป็น  2  ส่วนคือ ส่วนท่ียอ่ยสลายได้
รวดเร็ว  ซ่ึงจะมีประมาณอยูร่ะหวา่ง  50 – 60%  ส่วนน้ีเป็นแหล่งไนโตรเจน  ส าหรับพืชท่ีปลูกตามมาอีก
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ส่วนหน่ึงเป็นส่วนท่ียอ่ยสลายตวัชา้ๆ  จะเป็นส่วนท่ีเพิ่มอินทรียวตัถุใหแ้ก่ดิน  แต่ถึงจะมีส่วนท่ียอ่ยสลายตวั
ช้าจะมีปริมาณน้อยแต่การใช้ปุ๋ยพืชสดในระยะยาวก็จะเพิ่มปริมาณอินทรียวตัถุให้แก่ดินได ้  พืชปุ๋ยสด
สลายตวัชา้หรือรวดเร็วข้ึนอยูก่บัชนิดของพืชปุ๋ยสด  อาย ุ และความช้ืน  (ปรัชญา  2513)  ชนิดของพืชปุ๋ยสด
มีมากมายหลายชนิด  ส่วนใหญ่เป็นพืชตระกูลถัว่  ทั้งน้ีเพราะพืชตระกูลถัว่มีคุณสมบติัดีเด่นหลายประการ
ปลูกง่าย  โตเร็ว  ล าตน้มีใบจ านวนมาก  เมล็ดพนัธ์ุหาไดง่้ายและราคาถูก  เม่ือสับกลบลงดินแลว้เน่าเป่ือย  
สลายตวัเร็ว  ท่ีส าคญัท่ีสุดมีรากและล าตน้ท่ีสามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศโดย      จุลินทรียท่ี์อาศยัอยูใ่น
ปม  (nodule)  ของรากและล าตน้  จึงช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดินเป็นอยา่งดี  พืชตระกูลถัว่ท่ีส าคญัส าหรับ
เป็นพืชปุ๋ยสดมีดงัน้ี 
 ถั่วพุ่ม (Vigna  spp.)  จดัเป็นพืชในวงศ์  Leguminosae    มีช่ือสามญัวา่  cowpea  พนัธ์ุท่ีนิยมปลูก
ในประเทศไทยมีดงัน้ี 
 ถั่วพุ่มแดงหรือลาย  เป็นพืชพื้นเมือง  มีช่ือวทิยาศาตร์วา่  Vina  sinesis   
 ถั่วพุ่มด า  มีช่ือวทิยาศาสตร์วา่  Vigna  unguiculata  นิยมปลูกในภาคเหนือถัว่พุ่มมีลกัษณะคลา้ยถัว่
เขียว  จดัเป็นพืชลม้ลุก  มีล าตน้เป็นพุ่มใหญ่  แตกก่ิงกา้นสาขามาก  มีล าตน้สูงประมาณ  1-3  ฟุต  มีใบหนา  
ตน้  กา้นใบสีเขียว  ถา้เป็นพืชพื้นเมืองจะไวแสง  มีระบบรากแกว้ลึกลงในดินประมาณ    3-5  ฟุต  และมีราก
แตกแขนงออกมา  ใบเป็นใบรวมแบบ  3  ใบ  (trifoliate)  ดอกมีสีเหลือง  หรือเขียวอมเหลือง  อยูเ่ป็นกลุ่ม
กลุ่มละประมาณ  10 – 15  ดอก  (คณะกรรมการการก าหนดมาตรการและจดัท าเอกสารอนุรักษดิ์นและน ้ า 
และการจดัการดิน, 2540) 
 ถัว่พุ่มข้ึนไดดี้ในสภาพอากาศร้อนและก่ึงแห้งแลง้  (คณะกรรมการการก าหนดมาตรการและจดัท า
เอกสารอนุรักษดิ์นและน ้า  และการจดัการดิน,2540)  ถัว่พุม่สามารถปลูกไดต้ลอดปี  ถา้มีน ้าชลประทานช่วง
ท่ีเหมาะสมในการปลูกคือช่วงตน้ฤดูฝน  อตัราเมล็ดท่ีใช้  5-8  กิโลกรัมต่อไร่  ระยะปลูกท่ีเหมาะสมในการ
ปลูกแบบหยอดเป็นหลุมคือ  30 X 50  เซนติเมตร อายไุถกลบ  30 - 45  วนั  จะไดน้ ้ าหนกัสด  1- 4  ตนัต่อไร่  
(ประชาและคณะ,2540)  และให้ปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจน  2.5-4.0  เปอร์เซ็นต ์  ฟอสฟอรัส  0.4 - 0.8  
เปอร์เซ็นต ์ และโพแทสเซียม  2 - 4  เปอร์เซ็นต ์ (พิรัชฌาและคณะ, 2539) 
 ถั่วพร้า  (Canavalia  spp.)  จดัเป็นพืชในวงศ ์ Legurninosae  มีอยูด่ว้ยกนั  2  ชนิด  คือ 
 1.  ถั่วพร้าเมล็ดขาว  มีช่ือสามญัวา่  jach  bean  มีช่ือวิทยาศาสตร์วา่  Canavalia  ensiformis  มี  
ลกัษณะเป็นทรงพุม่ 
 2.  ถั่วพร้าเมล็ดแดง  มีช่ือสามญัวา่  sword  bean  และมีช่ือวิทยาศาสตร์วา่ Canavalia  gladiata  มี
ลกัษณะคลา้ยถัว่พร้าเมล็ดขาว  แต่ยอดจะมีสีอมแดงและเล้ือย   
 ถัว่พร้าจดัเป็นพืชลม้ลุก  ล าตน้เป็นพุ่มมีล าตน้สูงประมาณ  60 – 120  เซนติเมตร  มีรากลึก  ล าตน้
เล็กและจะเป็นไมแ้ข็ง   ใบเป็นใบรวมแบบ  3  ใบ  (trifoliate)  ใบมีรูปไข่มนค่อนขา้งกลมยาว  7 - 12  
เซนติเมตร  ดอกเป็นกลุ่มมีสีชมพู  กลีบเล้ียงจะโคง้  และส่วนบนมีสีขาว  ปกติผสมตวัเอง  ฝักมีลกัษณะ
คลา้ยดาบห้อยลง เม่ือสุกมีสีเหลืองคลา้ยฟางขา้ว    ฝักมีขนาดยาว  2.5  เซนติเมตร  และยาว  20 - 30  
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เซนติเมตร  มีเมล็ด  10 - 20  เมล็ดต่อฝัก  เมล็ดมีรูปร่างแบนยาว  เมล็ด  1  กิโลกรัมมีจ านวน  1,000 - 1,2000  
เมล็ด  ขั้วเมล็ด  (hilum)  ของเมล็ดถัว่พร้าเมล็ดขาวจะยาวกวา่ของถัว่พร้าเมล็ดแดง   (คณะกรรมการการ
ก าหนดมาตรการและจดัท าเอกสารอนุรักษดิ์นและน ้า และการจดัการดิน,2540)   
 ถัว่พร้าข้ึนไดดี้ในดินท่ีมีการระบายน ้ าดี  ทนต่อสภาพแห้งแลง้  เจริญเติบโตไดใ้นดินเค็มเล็กนอ้ย
และในท่ีร่ม  ช่วงเวลาปลูกท่ีเหมาะสมคือช่วงตน้ฤดูฝน  อตัราเมล็ดท่ีใช้  10 - 12  กิโลกรัมต่อไร่  ระยะปลูก
ท่ีเหมาะสมในการปลูกปลูกแบบหยอดเป็นหลุมคือ  50 X 50  เซนติเมตร  อายุไถกลบ  30 - 40  วนั  จะได้
น ้ าหนกัสด  1 - 3  ตนัต่อไร่  (ประชาและคณะ , 2538)  และให้ปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจน  2.0 - 3.0  
เปอร์เซ็นต ์  ฟอสฟอรัส  0.3-0.4  เปอร์เซ็นต ์  และ  โพแทสเซียม  2-4  เปอร์เซ็นต ์   (พิรัชฌาและคณะ , 
2539)   
 ปอเทอืง   เป็นพืชดั้งเดิมเขตร้อนประมาณ  600  ชนิด  ส่วนใหญ่พบในทวีปอเมริกา  พนัธ์ุท่ีใชอ้ยูใ่น
ประเทศไทยไดแ้ก่  Crotalaria  juncea  หรือ  Sunn  hemp  ซ่ึงเป็นพืชทอ้งถ่ินของอินเดีย  เป็นพืชฤดูเดียว  
ล าตน้ตั้งตรง  แตกก่ิงกา้นสาขามาก  สูงประมาณ  180-300  เซนติเมตร  ใบเป็นใบเดียวยาวรี  ช่อดอกเป็น
แบบราซีม  (racemes)  ประกอบดว้ยดอกยอ่ย  8-20  ดอก  ดอกสีเหลือง  มีการผสมขา้มฝักเป็นทรงกระบอก
ยาว  3 - 6  เซนติเมตร  กวา้ง  1 -2  เซนติเมตร  จ านวนเมล็ดใน    1  ฝัก  มีประมาณ  6  เมล็ด  เมล็ดมีรูปร่าง
คลา้ยรูปหวัใจ  สีน ้าตาลหรือด า  1  กิโลกรัมจะมีเมล็ดจ านวน  40,000 - 50,000  เมล็ด 
 ปอเทืองข้ึนไดดี้ในอากาศทัว่ๆไป  ทนแลง้  สภาพพื้นท่ีเป็นท่ีดินท่ีมีการระบายน ้ าดี  ฤดูปลูกท่ี
เหมาะสมคือช่วงตน้ฤดูฝน  อตัราเมล็ดท่ีใช้  2-4  กิโลกรัมต่อไร่  (ประชาและคณะ , 2538)  ระยะปลูกท่ี
เหมาะสมในการปลูกแบบหยอดเป็นหลุมคือ  50 X 100  เซนติเมตร  อายุไถกลบ  45-50  วนั  จะไดน้ ้ าหนกั
สด  2-5  ตนัต่อไร่  และให้ปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจน  1.5-2.0  เปอร์เซ็นต ์  ฟอสฟอรัส  0.3-0.5  
เปอร์เซ็นต ์ และโพแทสเซียม  2-3  เปอร์เซ็นต ์ (พิรัชฌาและคณะ , 2539)   
 โสนอัฟริกัน  (Sesbania  rostrata)  เป็นพืชตระกูลถัว่ท่ีมีอายุเพียงปีเดียว  จดัเป็นไมพุ้่มขนาดกลาง  
ลกัษณะล าตน้เด่ียว  ตั้งตรง  มีก่ิงกา้นสาขามาก  ลกัษณะพิเศษท่ีแตกต่างจากโสนอ่ืนก็คือ  นอกจากมีปมท่ี
ตน้แลว้ยงัมีปมท่ีรากอีก  โดยปมท่ีตน้น้ีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ  การตรึงไนโตรเจนในอากาศ  ใบเป็นใบ
ประกอบ  ปลายใบยอ่ยมีลกัษณะมน  ตน้สูงประมาณ  200-350  เซนติเมตร  ออกดอกในช่วงวนัสั้น หรือท่ี
เรียกวา่เป็นพืชไวต่อแสง  กล่าวคือ  ถา้มีช่วงวนัสั้นกวา่  12-12.5  ชัว่โมง  โสนอฟัริกนัจะออกดอก  ฝัก
ค่อนขา้งกลม  ปลายแหลม  ช่อดอกหน่ึงมี  3-8  ฝัก  ภายในฝักมี  11-17 เมล็ด  น ้ าหนกัเมล็ด  1  กิโลกรัม  มี  
102,000-104,000 เมล็ด  สีเมล็ดมีตั้งแต่สีเขียว  สีเหลือง  สีน ้าตาลเหลือง  สีน ้าตาลไหม ้ และสีน ้าตาลด า 
 โสนอฟัริกนัเจริญไดดี้ในสภาพอากาศทัว่ๆ ไป  สามารถเจริญเติบโตและปรับตวัไดดี้ในสภาพน ้ าขงั
ทนต่อสภาพดินเค็มในระดบัเค็มนอ้ยถึงเค็มปานกลาง   ฤดูปลูกท่ีเหมาะสมก่อนการปักด าขา้วอยา่งนอ้ย  2  
เดือน  หรือตน้ฤดูฝน  อตัราเมล็ดท่ีใช้  1.5-2  กิโลกรัมต่อไร่ (คณะกรรมการการก าหนดมาตรการและจดัท า
เอกสารอนุรักษดิ์นและน ้ า และการจดัการดิน,2540)  ระยะปลูกท่ีเหมาะสมในการปลูกแบบหยอดเป็นหลุม
คือ  50 X 50  เซ็นติเมตร   อายุไถกลบ  45-60  วนั  จะไดน้ ้ าหนกัสด  2-5  ตนัต่อไร่ และให้ปริมาณธาตุ
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อาหารไนโตรเจน  2-3.5  เปอร์เซ็นต์  ฟอสฟอรัส  0.3-0.5  เปอร์เซ็นต ์  และโพแทสเซียม  2-3  เปอร์เซ็นต ์ 
(พิรัชฌาและคณะ , 2539) 
 โสนอินเดีย  (Sesbania  speciosa)  เป็นพืชตระกูลถัว่อายุปีเดียว  ล าตน้เด่ียวตั้งตรง  ระบบรากลึกมี
ปมราก  ใบประกอบปลายใบยอ่ยมีลกัษณะมน  ตน้สูง  200-350  เซนติเมตร    ล าตน้และก่ิงกา้นจะแข็งกวา่
โสนอฟัริกนั  ออกดอกท่ีอายุประมาณ  90  วนั  ดอกสีเหลือง  ฝักแบบปลายแหลม  น ้ าหนกัเมล็ด  1  
กิโลกรัมมี  120,000 – 132,000  เมล็ด  สีเมล็ดมีตั้งแต่สีเหลือง    สีน ้าตาลเหลือง  สีน ้าตาลไหม ้ และสีน ้ าตาล
ด า 
 โสนอินเดีย  เจริญเติบโตไดดี้ในดินเหนียวหรือดินดอนท่ีมีการระบายน ้าไม่ดีและข้ึนไดใ้นดินเคม็  
ฤดูปลูกท่ีเหมาะสมก่อนการปักด าขา้วอยา่งนอ้ย  2  เดือน  หรือตน้ฤดูฝน (คณะกรรมการการก าหนด
มาตรการและจดัท าเอกสารอนุรักษดิ์นและน ้า และการจดัการดิน, 2540)  อตัราเมล็ดท่ีใช ้ 1.5-2  กิโลกรัมต่อ
ไร่ระยะปลูกท่ีเหมาะสมในการปลูกแบบหยอดเป็นหลุมคือ  50 X 50  เซนติเมตร  อายไุถกลบ  45-70  วนั  
จะไดน้ ้าหนกัสด  2-5  ตนัต่อไร่  และใหป้ริมาณธาตุอาหารไนโตรเจน  2-2.6  เปอร์เซ็นต ์  ฟอสฟอรัส  0.3-
0.5  เปอร์เซ็นต ์ และโพแทสเซียม  2-4  เปอร์เซ็นต ์  (พิรัชฌาและคณะ , 2539) 
 โสนคางคก (Sesbania  aculeata) เป็นพืชปุ๋ยสดท่ีทนทานต่อสภาพแห้งแลง้ และความเมไดดี้ ปกติ
ข้ึนไดดี้ในสภาพดินเหนียว และมีน ้ าขงั ช่วงปลูกท่ีเหมาะสมคือตน้ฤดุฝนปลูกแบบหวา่นเมล็ดเพื่อไถกลบ
เป้นปุ๋ยพืชสด ใชเ้มล็ดพนัธ์ุ 8 กิโลกรัมต่อไร่ หรือปลูกเป็นหลุมใชร้ะยะปลูก 50x 100 เซนติเมตรอายุการไถ
กลบ  45 วนั  จะไดน้ ้ าหนกัสด  1.5- 2  ตนัต่อไร่  และให้ปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจน  10 กิโลกรัมต่อไร่ 
(ประชาและคณะ, 2535 ) 
 โสนจีนแดง  (Sesbania  canabina) โสนพนัธ์ุน้ีเป็นชนิดทรงพุ่ม ข้ึนไดดี้ในทุกสภาพดิน  ตั้งแต่ดิน
เหนียว  ดินร่วน  ดินทราย ท่ีดอนและท่ีลุ่ม สามารถข้ึนไดดี้ในสภาพดินเค็ม อายุการออกดอกประมาณ 30 
วนั ในประเทศจีนอายุการ ออกดอก 50-60 วนั ปลูกในช่วงก่อนฤดูฝนหรือปลายฤดูฝน อตัราเมล็ดท่ีใช้  5-6  
กิโลกรัมต่อไร่ ระยะปลูกท่ีเหมาะสมในการปลูกแบบหยอดเป็นหลุมคือ  50 X 100  เซนติเมตร  อายุไถกลบ  
45  วนั  จะไดน้ ้าหนกัสด  3-6  ตนัต่อไร่  (ประชาและคณะ,2535 ) 

มะแฮะ  เป็นไมพุ้ม่ขนาดเล็ก  ช่ือวิทยาศาสตร์  Cajanus  cajan  (L.)  Millsp.  ช่ือสามญั  Pigeon  pea  
มีช่ืออ่ืนๆ วา่  Kadios  ถัว่มะแฮะมีแหล่งก าเนิดอยูใ่นธรรมชาติ  สามารถเจริญเติบโตขา้มปีได้  2-3  ปี  สูง  1-
5  เมตร  รูปทรงผนัแปรตามลกัษณะของพนัธ์ุ  มีรากแกว้หย ัง่ลึกในดิน  ลกัษณะใบเป็นใบรวม  มีใบยอ่ย  3  
ใบ  รูปยาวรีคลา้ยหอกปลายแหลม  ขอบใบเรียบ  มีขน  มีดา้นบนสีเขียวเขม้  ส่วนดา้นล่างของใบเป็นสีเงิน  
ดอกสีเหลืองหรือสีแดง  ออกเป็นช่อขนาดแตกต่างกนัตามพนัธ์ุ  ยาวตั้งแต่  3-10  เซนติเมตร  ฝักมีลกัษณะ
แบน  ฝักอ่อนมีสีเขียวลายแดงฝักแก่มีสีน ้ าตาลด า  ยาว  5.5-1.0  เซนติเมตร  กวา้ง  0.6-0.9  เซนติเมตร  
ภายในมีเมล็ดกลมหรือรูปไข่  มีหลายสี  จ านวน  3-5  เมล็ด   (คณะกรรมการการก าหนดมาตรการและจดัท า
เอกสารอนุรักษดิ์นและน ้า  และการจดัการดิน, 2540) 
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 มะแฮะ  เจริญเติบโตไดดี้ในเขตร้อนถึงแห้งแล้ง  ทนต่อสภาพแห้งแลง้และอุณหภูมิสูงได้ดี    
เจริญเติบโตไดดี้ในดินหลายชนิด  แต่ดินร่วนท่ีมีการระบายน ้ าดีจะไดผ้ลผลิตใบและเมล็ดสูง    ไม่ทนต่อ
สภาพน ้ าแช่ขงั  ฤดูปลูกท่ีเหมาะสมคือช่วงตน้ฤดูฝน  อตัราเมล็ดท่ีใช้  1.5-2  กิโลกรัมต่อไร่  ระยะปลูกท่ี
เหมาะสมในการปลูกแบบหยอดเป็นหลุมคือ  50 X 75  เซนติเมตร  (พิรัชฌาและคณะ , 2539)  อายุไถกลบ  
60-70  วนั  จะไดน้ ้ าหนกัสด  7  ตนัต่อไร่  ให้ปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจน  1.92  เปอร์เซ็นต์  ฟอสฟอรัส  
0.5  เปอร์เซ็นต ์ และโพแทสเซียม  0.9  เปอร์เซ็นต ์ (ประชาและคณะ , 2539) 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 

เร่ิมต้นเดือน      มีนาคม     พ.ศ. 2543 
ส้ินสุดเดือน    กนัยายน    พ.ศ. 2545 
 
สถานทีด่ าเนินการ     สถานีพฒันาท่ีดินลพบุรี ต าบลนิคมสร้างตนเอง อ าเภอเมือง   

จงัหวดัลพบุรี 
ผู้ด าเนินการ  
                             1. นายสุรชยั  สุวรรณชาติ รับผิดชอบในฐานะหวัหนา้โครงการ  มีหนา้ท่ีวาง
แผนการวิจยัทดสอบ บนัทึกรวบรวมขอ้มูลต่างๆ วเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ สรุปผลการวจิยัทดสอบและจดัท า
รายงานปฏิบติังาน 60 เปอร์เซ็นต ์
      2. นายศกัดา  รักชนะ รับผดิชอบในฐานะผูร่้วมด าเนินการ  มีหนา้ท่ีช่วยปฏิบติังาน
รวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูล ตรวจสอบรายงาน ปฏิบติังาน 40 เปอร์เซ็นต ์

 
อุปกรณ์และวธีิด าเนินการ 

อุปกรณ์ 
1. เมล็ดพนัธ์พืชปุ๋ยสด 
2. เคร่ืองการเก็บตวัอยา่งดิน 
3. วสัดุอุปกรณ์ในการเกษตร 
4. และอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการทดลอง 

  
 วธีิด าเนินการ  

ส ารวจและคัดเลอืกพืน้ที่ ท่ีเหมาะสม ตามลกัษณะชุดดินท่ีจะทดสอบ คือชุดดิน  
ตาคลี (กลุ่มชุดดินท่ี 52) แลว้จดัท า Site Characterization เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานในการจดัการดิน การ
เตรียมดิน ท าการไถดะ 1 คร้ัง และไถพรวนเพื่อยอ่ยดิน จ านวน 2 คร้ัง  
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การเตรียมแปลงปลูก  ท าการคดัเลือกพื้นท่ีในชุดดินตาคลี  แปลงทดลองมีขนาด   
30 x 29  ตารางเมตร  ท าการไถพรวน  2  คร้ัง  เพื่อยอ่ยดินและก าจดัวชัพืช  แลว้ท าการแบ่งแปลงยอ่ยขนาด 
4 x 6  ตารางเมตร  เวน้ช่องทางเดินระหวา่งแปลงยอ่ย  1  เมตร  จ านวน  20 แปลงยอ่ย  เม่ือความช้ืนในดิน
พอเหมาะท าการปลูก 

การเตรียมเมล็ดพันธ์ุที่ปลูก  เน่ืองจากเมล็ดโสนอฟัริกนัและโสนอินเดียมีเปลือกหุ้มเมล็ดท่ี
หนา  จึงจ าเป็นตอ้งเตรียมเมล็ดให้มีความงอกท่ีสม ่าเสมอ  โดยการแช่น ้ าร้อนท่ีอุณหภูมิ  80  องศาเซลเซียส  
ประมาณ  1-2 นาที  แลว้ลา้งดว้ยน ้าเยน็  พอเมล็ดหมาดจึงน าไปปลูกในการทดลองน้ี 

วางแผนการทดลองแบบ observation  trial  10  ต ารับ จ านวน 2 ซ ้ า รวม 20  
แปลงยอ่ย ปลูกโดยวธีิหยอดเป็นหลุม  มีอตัราปลูกและระยะปลูก  ดงัน้ี 

- ถัว่พุม่ด า  ถัว่พุม่แดง  ถัว่พุม่ลาย ใชเ้มล็ดพนัธ์ุ  5 กิโลกรัมต่อไร่ ระยะปลูก 30 x 50  เซนติเมตร 
- ถัว่พร้าเมล็ดขาว ใชเ้มล็ดพนัธ์ุ  5  กิโลกรัมต่อไร่  ระยะปลูก  30 x 50  เซนติเมตร 
- โสนอฟัริกนั โสนอินเดีย โสนจีนแดง และโสนคางคก ใชเ้มล็ดพนัธ์ุ  3  กิโลกรัมต่อไร่   

ระยะปลูก  50 x 50  เซนติเมตร  
- ปอเทือง  ใชเ้มล็ดพนัธ์ุ  3  กิโลกรัมต่อไร่  ระยะปลูก  50 x 100  ซม 
- ถัว่มะแฮะ  ใชเ้มล็ดพนัธ์ุ  8  กิโลกรัมต่อไร่  ระยะปลูก  50 x 75  เซนติเมตร    
       การดูแลรักษา  หลงัจากหยอดเมล็ดไปแลว้  7-10  วนั  พรวนดิน  ก าจดัวชัพืช   

และถอนตน้ท่ีไม่สมบูรณ์ออก  โดยเหลือไวห้ลุมละ  2-3  ตน้ต่อหลุม  ในขณะเตรียมดินใส่หินฟอสเฟต
อตัรา  20  กิโลกรัมต่อไร่และใส่ปุ๋ยเคมีสูตร  15 – 15 – 15  อตัรา  20  กิโลกรัมต่อไร่  เม่ือพืชมีอายไุด ้ 30  
วนั  การปฏิบติัดูแลรักษาแปลงทดลอง ใชแ้รงงานคนและใชส้ารเคมีเท่าท่ีจ  าเป็นเพื่อความปลอดภยัต่อ
สุขภาพของผูดู้แลแปลงและสภาพแวดลอ้ม 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ก. เกบ็ข้อมูลปริมาณน า้ฝน   

ด าเนินการเก็บขอ้มูลปริมาณน ้าฝน  โดยใชเ้คร่ืองวดัน ้าฝนในพื้นท่ีท่ีท าการทดลอง 
 
ข. เกบ็ข้อมูลดิน  แปลงท่ีเก็บขอ้มูลทางวชิาการ  จะท าการเก็บตวัอยา่งดิน ดงัน้ี  
 เก็บตวัอยา่งดิน ท่ีความลึก 0-15 เซนติเมตร ในพื้นท่ีท่ีมีความสม ่าเสมอ โดยเก็บต ารับละ 5 จุด ต่อ 
แปลง แลว้น ามาคลุกเคลา้กนั จากนั้นแบ่งเป็น 4 ส่วน และแยกดินท่ีคลุกเคลา้แลว้เพียง 1 ส่วน ประมาณ 1 
กก.เพื่อวเิคราะห์หา  pH  O.M. P K  O.C. ก่อนและหลงัการทดลอง 
ค. เกบ็ข้อมูลพชื 

เก็บบนัทึกขอ้มูลการเจริญเติบโต  ไดแ้ก่  ความสูงช่วงออกดอก และช่วงเก็บเก่ียว (จากผวิดินถึง
ส่วนท่ีสูงสุด) บนัทึกขอ้มูลมวลชีวภาพ  โดยการตดัตน้ของพืชปุ๋ยสด (ชิดผวิดิน) ในพื้นท่ี  1 x 1  ตารางเมตร  
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จ านวน  3  จุดในแต่ละแปลง  น ามาชัง่หาน ้าหนกัสดของแต่ละจุด  (ชัง่น ้าหนกัสดทนัที)  แลว้น าตวัอยา่ง
ทั้งหมดไปอบท่ีอุณหภูมิ  70 – 80  องศาเซลเซียส  จนกระทัง่ไดน้ ้าหนกัแหง้คงท่ี 

เก็บขอ้มูลการจดัการดินและพืชในดา้นต่างๆ  ไดแ้ก่  การเตรียมแปลง  การก าจดัวชัพืช  การระบาด
ของโรคและแมลงศตัรูพืช  รวมถึงการป้องกนัก าจดั  เป็นตน้ 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล     
การวเิคราะห์ความแตกต่างของขอ้มูลทางดา้นพืช และดินท่ีเก็บไดจ้ากการทดลองน้ี  โดยการ  

วเิคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ  ไดแ้ก่  Mean  เป็นตน้ 
 

ผลการทดลองและวจิารณ์ 
1. การเจริญเติบโตของพชื 
 ความสูงของพชืปุ๋ยสด สามารถแบ่งความสูงช่วงการออกดอกได ้4 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

1. กลุ่มถวัพุม่ ความสูงเฉล่ียสูงสุด คือ ถัว่พุม่แดง  เท่ากบั  55.20  เซนติเมตร 
2. ถัว่พร้า มีความสูงเฉล่ีย สูงสุด 71.91 เซนติเมตร 
3. กลุ่มโสน ความสูงเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่  โสนอินเดีย เท่ากบั 201.31 เซนติเมตร 
4. กลุ่มปอเทืองและถัว่มะแฮะ ความสูงของถัว่มะแฮะเฉล่ียสูงสุด เท่ากบั 135.80 เซนติเมตร 
จะเห็นไดว้า่ความสูง ของพืชปุ๋ยสดในแต่ละกลุ่มค่อนขา้งจะใกลเ้คียงกนั และจะแตกต่าง 

กนัในระหวา่งกลุ่ม ซ่ึงหากน ามาเปรียบเทียบความสูงกบัมวลชีวภาพแลว้จะไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
กล่าวคือ พืชปุ๋ยสดท่ีมีความสูงมากไม่ไดห้มายความวา่จะใหม้วลชีวภาพในปริมาณท่ีมากเสมอไป 
(ตารางท่ี 1และตารางท่ี 2 ) 
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ตารางที่ 1  แสดงความสูงของพชืปุ๋ยสด เฉลีย่แต่ละปี (ปี 2543-2545) 
 

 
ชนิดพืช 

ความสูง  ปี 2543 ความสูง  ปี 2544 ความสูง  ปี 2545 เฉล่ีย  3 ปี 
ช่วงออก
ดอก(ซม.) 

 

ช่วงเก็บ
เก่ียว(ซม.) 

 

ช่วงออก
ดอก  
(ซม.) 

 

ช่วงเก็บ
เก่ียว(ซม.) 

 

ช่วงออก
ดอก(ซม.) 

 

ช่วงเก็บ
เก่ียว(ซม.)  

ช่วงออก
ดอก(ซม.)  

 

ช่วงเก็บ
เก่ียว(ซม.) 

ถัว่พุม่ด า (T1) 42.45 54.60 51.90 58.10 57.45 64.70 50.60 59.13 
ถัว่พุม่แดง (T2) 41.85 65.65 58.20 66.15 65.55 75.60 55.20 69.60 
ถัว่พุม่ลาย (T3) 37.20 55.9 54.60 58.40 61.40 69.45 51.06 61.25 
ถัว่พร้า     (T4) 61.00 82.5 72.40 87.50 82.35 94.25 71.91 88.08 
โสนอฟัริกนั(T5)  113.65 175.5 147.35 176.00 142.10 190.50 134.36 180.66 
โสนอินเดีย (T6) 168.70 243.65 220.40 293.80 214.85 275.25 201.31 270.90 
โสนจีนแดง(T7) 162.80 200.45 163.80 194.55 173.65 202.6 166.75 199.20 
โสนคางคก(T8) 149.90 180.25 161.40 182.75 143.65 180.65 151.65 181.21 
ปอเทือง  (T9) 107.50 165.25 124.00 174.15 132.85 167.05 121.45 168.81 
มะแฮะ  (T10) 101.05 153.80 178.95 217.30 135.80 179.50 135.80 183.53 

 

 
2. น า้หนักสดและน า้หนักแห้งของพชืปุ๋ยสด 

จากการศึกษาน ้าหนกัสดและแหง้ของพืชปุ๋ยสด จ านวน 10 ชนิด ท่ีปลูกในชุดดินตาคลี 
สรุปได ้ดงัน้ี  

ก. น ้าหนกัสด พบวา่ ถัว่พร้าสามารถใหน้ ้าหนกัสดสูงสุด เฉล่ีย 3 ปี  เท่ากบั 3,637  
กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาคือ โสนอินเดีย เท่ากบั 3,241 กิโลกรัมต่อไร่ และถัว่พุ่มแดง เท่ากบั 2,131 กิโลกรัม
ต่อไร่ ตามล าดบั (ตารางท่ี 2) และเม่ือเปรียบเทียบน ้าหนกัมวลชีวภาพของพืชปุ๋ยสดทุกชนิด พบวา่ในปี 2543 
ใหผ้ลผลิตสูงกวา่ปี 2544 และ 2545 ทั้งน้ีอาจมีสาเหตุจากปริมาณน ้าฝนในปี 2543 มีจ  านวนสูงกวา่ในปี 2544 
และ 2545 (ตารางท่ี 5)  

ข. น ้าหนกัแหง้ เฉล่ีย 3 ปี  สูงสุด ไดแ้ก่ ถัว่พร้า ไดน้ ้าหนกัแหง้ เท่ากบั 707.88  
กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาคือ โสนอินเดีย เท่ากบั 621.95 กิโลกรัมต่อไร่ และถัว่มะแฮะ เท่ากบั 375.64 
กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดบั (ตารางท่ี 2)  
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ตารางที่ 2  แสดงน า้หนักสดและน า้หนักแห้งของพชืปุ๋ยสด 10 ชนิด เฉลีย่ 3 ปี    (พ.ศ. 2543-2545 ) 
                 ทีท่ดสอบในชุดดินตาคล ีณ สถานีพฒันาทีด่ินลพบุรี  อ าเภอเมือง  จังหวดัลพบุรี 

 
ชนิดพืช 

 
ปี 2543 ปี 2544 ปี 2545 ค่าเฉล่ีย      ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

นน.สด 
กก./ไร่ 

นน.แหง้ 
กก./ไร่ 

นน.สด 
กก./ไร่ 

นน.แหง้ 
กก./ไร่ 

นน.สด 
กก./ไร่ 

นน.แหง้ 
กก./ไร่ 

นน.สด 
กก./ไร่ 

นน.แหง้ 
กก./ไร่ 

ถัว่พุ่มด า   (T1) 1976.91 226.78 1932.60 255.67 1968.71 231.67    1,959.40  23.57 238.04  15.46 
ถัว่พุ่มแดง (T2 ) 2234.41 247.47 2072.10 239.66 2087.43 249.16   2,131.31  87.61 245.43  5.06 
ถัว่พุ่มลาย (T3) 2245.19 258.67 2088.75 254.58 2009.67 249.37   2,114.53   119.85 254.20  4.66 
ถัว่พร้า       (T4) 3705.18 707.64 3608.51 724.54 3597.50 691.48   3,637.06  59.24 707.88  16.53 
โสนอฟัริกนั(T5)   665.28 120.89 2668.29 475.45 2198.20 332.92  1,843.92  1047.44 309.75  178.41 
โสนอินเดีย (T6) 3374.97 654.66 3206.27 602.75 3142.20 608.44  3,241.14120.24 621.95  28.47 
โสนจีนแดง (T7) 880.06 135.93 1386.62 173.19 1104.06 165.56    1,123.58  253.84 158.22  19.68 
โสนคางคก (T8) 1101.44 245.18 1366.20 251.90 1126.01 213.88    1,197.88  146.28 236.98  20.29 
ปอเทือง     (T9) 313.12 60.06 889.12 98.43 515.54 99.64       572.59  292.20   86.04  22.51 
ถัว่มะแฮะ (T10) 1951.98 405.66 1861.84 356.18 1926.62 365.08     1,913.48  46.48 375.64  26.37 

 

3. การเปลีย่นแปลงสมบัติดิน 
การเปล่ียนแปลงสมบติัดินก่อนการทดลอง ปี พ.ศ.2543  (ตารางท่ี 3 ตารางแสดงผลวเิคราะห์ดิน

ก่อนการทดลอง) สรุปไดว้า่   อินทรียวตัถุต ่าถึงปานกลาง(1.55 – 2.32 เปอร์เซ็นต)์ ปฏิกิริยาดินอยูใ่นระดบั
ปานกลางถึงสูง  (6.9 - 7.9)ฟอสฟอรัส สูง  (15-62 ppm )และโพแทสเซียม ต ่าถึงปานกลาง (30-78 ppm)  

ผลการวเิคราะห์ดินหลงัจากการทดลองเฉล่ีย 3 ปี (จากตารางท่ี 4 ตารางการเปล่ียนแปลงสมบติัดิน
หลงัการทดลอง พ.ศ. 2543-2545 ) สรุปไดว้า่ อินทรียวตัถุจากระดบัปานกลางถึงสูง มาอยูใ่นระดบัสูง(2.99 – 
3.57 เปอร์เซ็นต)์ ปฏิกิริยาดินลดลงจากปานกลางสูงมาอยูใ่นระดบัปานกลาง (6.45 - 7. 25)  ส่วนฟอสฟอรัส 
และโพแทสเซียม มีการเปล่ียนแปลงนอ้ยมากกล่าวคือ ฟอสฟอรัส สูง  (11.83-55.00 ppm) และโพแทสเซียม 
ต ่าถึงปานกลาง(28.16-71 ppm)   
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ตารางที่ 3  แสดงผลการวเิคราะห์ดินในระดับความลกึ  0-15 เซนติเมตร ก่อนการทดลอง 
     ปี 2543   ในชุดดินตาคล ีณ สถานีพฒันาทีด่ินลพบุรี อ าเภอเมือง จังหวดัลพบุรี 

 

ชนิดพืช  pH % O.M.  % O.C.   P ( ppm )   K ( ppm ) หมายเหต ุ
ถัว่พุม่ด า   ( T1 ) 7.6 1.55 1.18 62.50 78.00  
ถัว่พุม่แดง  ( T2 ) 6.9 2.11 1.22 48.00 70.00 
ถัว่พุม่ลาย  ( T3) 7.2 2.32 1.34 43.00 50.00 
ถัว่พร้า       ( T4) 7.0 2.19 1.26 24.50 53.00 
โสนอฟัริกนั (T5)  7.0 2.03 1.17 17.50 48.00 
โสนอินเดีย (T6) 7.3 2.10 1.21 19.00 37.00 
โสนจีนแดง (T7) 7.5 2.24 1.30 20.00 40.50 
โสนคางคก  (T8) 7.7 2.19 1.26 15.00 30.00 
ปอเทือง    (T9) 7.2 2.26 1.31 26.00 55.00 
ถัว่มะแฮะ   (T10) 7.9 2.08 1.20 28.00 51.00 

เฉลีย่ 7.3 2.10  30.3 51.25 
 
 

ตารางที่ 4   แสดงผลการวเิคราะห์ดินในระดับความลกึ  0-15 เซนติเมตร หลงัการทดลอง   ปี   
                   ( 2543-2545)  ในชุดดินตาคล ีณ สถานีพฒันาทีด่ินลพบุรี อ าเภอเมือง จังหวดัลพบุรี 
 

ชนิดพืช pH % O.M.  % O.C.   P ( ppm )   K ( ppm ) หมายเหต ุ
ถัว่พุม่ด า    ( T1 ) 7.25 3.56 2.06 55.00 71.83 ค่าเฉล่ียจาก 

3 ปี ถัว่พุม่แดง  ( T2 ) 6.66 3.31 1.92 43.00 67.66 
ถัว่พุม่ลาย  ( T3) 6.88 3.57 2.06 41.33 52.83 
ถัว่พร้า       ( T4) 6.45 3.50 2.03 20.16 46.66 
โสนอฟัริกนั (T5)  6.66 3.25 1.88 12.83 44.33 
โสนอินเดีย (T6) 7.13 2.99 1.78 15.66 35.50 
โสนจีนแดง (T7) 6.80 3.14 1.82 19.00 40.66 
โสนคางคก  (T8) 6.56 3.23 1.81 11.83 28.16 
ปอเทือง       (T9) 6.58 3.32 1.59 24.33 51.16 
ถัว่มะแฮะ    (T10) 7.10 3.12 1.81 23.83 42.33 

เฉลีย่ 6.8 3.29  26.69 48.11 
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ตารางที ่5  ปริมาณน า้ฝน ปี 2543 – 2545 
 

ปี 2543 2544 2545 หมายเหตุ 

 
เดือน 

ปริมาณ
น า้ฝน 
(มม.) 

จ านวน
วนัทีฝ่น
ตก 

ปริมาณ
น า้ฝน 
(มม.) 

จ านวนวนัที่
ฝนตก 

ปริมาณ
น า้ฝน 
(มม.) 

จ านวน
วนัทีฝ่น
ตก 

 

ม.ค. 0 0 12.4 2 3.7 2  

ก.พ. 23.5 2 10.9 2 0.2 1  

มี.ค. 7.8 3 133.5 9 60.4 4  

เม.ย. 214.4 10 53.9 7 62.5 7  

พ.ค. 329.2 12 188.9 16 271.2 14  

มิ.ย. 168.6 12 93.9 7 133.3 13  

ก.ค. 222.0 16 96.0 11 43.9 8  

ส.ค. 340.0 17 77.1 10 307.9 12  

ก.ย. 166.6 13 213.9 13 166.9 14  

ต.ค. 193.2 14 91.0 16 88.1 12  

พ.ย. 0.8 2 22.9 2 54.4 5  

ธ.ค. 0 0 28.5 2 18.9 5  

รวม 1,665.70 101 1,022.90 97 1,211.40 97  

 
ทีม่า: รายงานอุตุนิยมวิทยา ส าหรับสถานีฝน  
          สถานีพชืไร่พระพุทธบาท ต าบลโคกตูม อ าเภอเมือง  จังหวดัลพบุรี 
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สรุปผลการทดลอง 
 

 จากการศึกษาพบวา่ พืชตระกูลถัว่ท่ีปลูกในชุดดินตาคลีนั้น ถัว่พร้าให้มวลชีวภาพสูงสุด โดยให้
น ้ าหนกัสด 3,637 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาไดแ้ก่ โสนอฟัริกนั ถัว่พุ่มแดง ถัว่พุ่มลาย ถัว่พุ่มด า ถัว่มะแฮะ 
โสนอฟัริกนั โสนคางคก โสนจีนแดง และปอเทือง และน ้ าหนกัแห้ง พบวา่ถัว่พร้าให้น ้ าหนกัแห้งสูงสุด
เท่ากบั 707 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาไดแ้ก่ โสนอินเดีย ถัว่มะแฮะ โสนอฟัริกนั ถัว่พุ่มลาย ถัว่พุ่มแดง ถัว่พุ่ม
ด า โสนคางคก โสนจีนแดง และปอเทือง ส าหรับการเปล่ียนแปลงสมบติัของดินพบวา่ความเป็นกรดเป็นด่าง
ของดินลดลงจาก 7.3 เป็น 6.8 อินทรียวตัถุเพิ่มข้ึนจาก 2.1 เป็น 3.2 เปอร์เซ็นต ์ในขณะท่ีฟอสฟอรัสลดลง
จาก 31.30 เป็น 26.69 ppm และ โพแทสเซียมลดลงจาก 51.25 เป็น 48.11 ppm 
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เอกสารอ้างองิ 
 

คณะกรรมการการก าหนดมาตรการและจดัท าเอกสารอนุรักษดิ์นและน ้า  และการจดัการดิน  2540  พืช
ตระกลูถัว่เพื่อการปรับปรุงบ ารุงดิน  กรมพฒันาท่ีดิน  กระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ์  109  หนา้ 

ปรัชญา  ธญัญาดี  2513  การใชปุ๋้ยพืชสดเป็นปุ๋ยบ ารุงดิน  ค าแนะน ากรมพฒันาท่ีดิน  ฉบบัท่ี  6  กองบริรักษ์
ท่ีดิน  กรมพฒันาท่ีดิน  กระทรวงพฒันาการแห่งชาติ 

ประชา  นาคะประเวศ  และปรัชญา  ธญัญาดี  2535  พืชปุ๋ยสดบ ารุงดิน  เอกสารวชิาการกลุ่มอินทรียวตัถุ
และวสัดุท่ีเหลือใช ้กองอนุรักษดิ์นและน ้า  กรมพฒันาท่ีดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  22 หนา้ 

ประชา  นาคะประเวศ  ปรัชญา  ธญัญาดี  และพิรัชฌา  วาสนานุกลู  2538  คู่มือการใชปุ๋้ยพืชสดปรับปรุง
บ ารุงดิน  กลุ่มอินทรียวตัถุและวสัดุเหลือใช ้ กองอนุรักษดิ์นและน ้า กรมพฒันาท่ีดิน  กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

พิรัชฌา  วาสนานุกลู  ประชา  นาคะประเวศ  วฑูิร  ชินพนัธ์ุ  กมาลาภา  วฒันาประพฒัน์  และ 
บุศกร  ทวคูีณ 2539  พืชปุ๋ยสดแห่งความหวงัของการเร่งรัดการปรับปรุงบ ารุงดิน  เอกสารการ
ประชุมสัมมนาทางวชิาการเร่ือง  “การเร่งรัดการปรับปรุงบ ารุงดิน“  วนัท่ี  24– 26 กนัยาย  2539 ณ 
โรงแรมดุสิตไอร์แลนด์รีสอร์ท  จ. เชียงราย 

 


