
 

 

 





 
ค ำน ำ 

 
 กรมพัฒนาที่ดินให้ความส าคัญในการขับเคลื่อน “นโยบายประชารัฐด้านการเกษตร” จึงร่วมกับสมาคม
ดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทยและสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ าแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการดินและปุ๋ย
แห่งชาติ ครั้งที่ 5 ขึ้น  ในหัวข้อ “ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านดินและปุ๋ย ก้าวสู่... เกษตร 4.0” ระหว่างวันที่ 1-2 
สิงหาคม พ.ศ. 2560  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์
การวิจัยในสาขาวิชาการด้านดินและปุ๋ยของนักวิชาการภาครัฐ เอกชน และองค์กรอ่ืนๆ นอกจากนี้เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการวิจัยการจัดการดินและการใช้ปุ๋ย ที่สอดคล้องกับการเพ่ิมความสามารถการผลิตและการแข่งขัน
ของภาคการเกษตรด้วยนวัตกรรม และมีการบริหารจัดทรัพยากรดินอย่างสมดุลและยั่งยืน  รวมถึงเพ่ือสร้างนักวิจัย
รุ่นใหม่ที่มีคุณภาพและมีความรอบรู้ทั้งในด้านเทคนิคการวิจัยและการทดลองในระดับที่สูงขึ้น และก่อให้เกิดการใช้
ทรัพยากรในเชิงวิชาการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพ่ือให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจด้านการเกษตรได้ทราบ
ถึงแนวทางในการจัดการดินและปุ๋ยโดยใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้องและเหมาะสม  รูปแบบของการประชุมประกอบด้วย
การเสวนา  การบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ การน าเสนอผลงานภาคบรรยายและภาคนิทรรศการเผยแพร่ผลงานของ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ  เอกชน และองค์กรอื่นๆ ทั่วประเทศ 
 ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ มีบทความวิจัยที่น าเสนอในภาคบรรยายและภาคนิทรรศการ รวมทั้งสิ้น  
68 เรื่อง ใน 6 สาขา คือ สาขาเคมีดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน และธาตุอาหารพืช  สาขาเทคโนโลยีการผลิตและ
การใช้ปุ๋ย สาขาจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน  สาขาสิ่งแวดล้อมและมลพิษทางดิน สาขาฟิสิกส์ดินและ
การอนุรักษ์ดินและน้ า และสาขาการส ารวจดิน ข้อสนเทศทางดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดิน  โดยบทความวิจัย
ทั้งหมดได้ผ่านการตรวจสอบและให้ค าแนะน าในการปรับปรุงจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจ าสาขา  

กรมพัฒนาที่ดินในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมทางวิชาดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ใคร่ขอขอบคุณ
กรรมการจัดการประชุมทุกฝ่าย  ผู้ทรงคุณวุฒิทุกหน่วยงาน และบุคลากรภาครัฐและเอกชนที่สนับสนุนช่วยเหลือ 
ให้การประชุมครั้งนี้ ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงคท์ุกประการ 

 
  

 
นายสุรเดช เตียวตระกูล 
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 

 
 

  



 
ค ำน ำ 

 
 สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการจัดประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ 
ครั้งที่ 5 โดยกรมพัฒนาที่ดินเป็นเจ้าภาพหลักในครั้งนี้ ซึ่งมีจุดประสงค์หลักเพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิชาการจาก
สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรอ่ืนๆ ท่ัวประเทศ ใช้เป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัย 
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ในสาขาวิชาด้านดินและปุ๋ย สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา
นักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพในการน าเสนอผลงานวิจัย รวมทั้งเป็นเวทีการอภิปรายเสวนาทางวิชาการอีกด้วย 

ความก้าวหน้าของวิทยาการด้านดินและปุ๋ยนั้นจัดว่าเป็นวิทยาการที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรของประเทศ นักวิชาการด้านดินและปุ๋ยที่อยู่ ในองค์กรต่างๆ ทั้งในภาครัฐและ
เอกชน จึงได้มีการศึกษาค้นคว้าและวิจัยกันอย่างกว้างขวางและมีจ านวนมาก สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย
เห็นว่าวิทยาการดังกล่าวเป็นศาสตร์ที่มีลักษณะเชิงลึกเฉพาะด้าน เพ่ือให้สาระทางวิชาการเหล่านั้นได้เผยแพร่และ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กันอย่างเข้มข้นระหว่างนักปฐพีวิทยาและผู้ที่สนใจ จึงได้มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และให้มีการจัดการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติขึ้น ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา โดยก าหนดให้มีการจัด
ประชุมทุกๆ สองปี และให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านดินและปุ๋ยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการดังกล่าว 
โดยสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทยจะท าหน้าที่สนับสนุนและการประสานงานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ  

สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย ขอขอบพระคุณกรมพัฒนาที่ดิน ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชน นักวิชาการ และองค์กรและบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการประชุมวิชาการครั้งนี้  
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลจากการประชุมคร้ังนี้ จะเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความเข้มแข็งทางวิชาการ
ด้านดินและปุ๋ย เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านดินและปุ๋ย สู่เกษตร 4.0 ให้กับประเทศต่อไป 
 
 
 
       นายพิทยากร ลิ่มทอง 

นายกสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย  

 
ค ำน ำ 

 
 ดินเป็นทรัพยากรที่ส าคัญต่อภาคการเกษตรของประเทศไทย เนื่องจากเป็นแหล่งผลิตอาหาร  
พืชพลังงานทดแทน และวัตถุดิบอุตสาหกรรมทางการเกษตร ซ่ึงมีบทบาทหลักต่อการเสริมสร้างความมั่นคง  
ทางอาหารและภูมิคุ้มกันของประเทศ ปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินอย่างเข้มข้น มีการขยายพ้ืนที่ผลิตและ 
บุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้ ส่งผลให้เกิดปัญหาดินเสื่อมโทรมและการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่ถูกต้องเหมาะสมเพ่ิมมากขึ้น  
การจัดการดินและปุ๋ยตามหลักวิชาการที่เหมาะสมสามารถรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน ท าให้ดินมีศักยภาพ  
การผลิตสูงขึ้นและผลผลิตมีคุณภาพดีขึ้นได้ และยังมีบทบาทส าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
ของประเทศ ดังนั้นการวิจัยพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีด้านดินและปุ๋ย จึงจ าเป็นต้องมีการส่งเสริม สนับสนุน  
และสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่องในทุกภาคส่วน 
 ปัจจุบันสังคมไทยให้ความสนใจเรื่อง “การปฏิรูปภาคการเกษตรของไทย สู่เกษตร 4.0: เกษตรกร 
มั่งคั่ง ประเทศมั่นคงด้านอาหาร และเกษตรกรรมยั่งยืน” ซึ่งมีความสอดคล้องกับ “โมเดลไทยแลนด์ 4.0”  
ซึ่งเน้นโครงสร้างเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และ สร้างมูลค่า  
โดยเพิ่มขีดความสามารถของภาคการเกษตร ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุน
การผลิตอย่างจริงจัง  ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร แล้วน าความรู้มาใช้ในการบริหาร
จัดการฟาร์มได้อย่างเหมาะสม หากพิจารณาเฉพาะภาคการผลิตพืช การพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรม 
ด้านดินและปุ๋ย เป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้การผลิตพืชมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน  
 ในนามสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ าแห่งประเทศไทยขอขอบคุณคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา
ที่ได้น าผลงานมาน าเสนอ ตลอดจนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานจัดการประชุมทุกฝ่ายที่ท าให้ 
การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 5 นี้ ประสบความส าเร็จด้วยดีทุกประการ 
 
 
 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง 
นายกสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ าแห่งประเทศไทย 

 
 



 
ค ำน ำ 

 
 สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการจัดประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ 
ครั้งที่ 5 โดยกรมพัฒนาที่ดินเป็นเจ้าภาพหลักในครั้งนี้ ซึ่งมีจุดประสงค์หลักเพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิชาการจาก
สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรอ่ืนๆ ท่ัวประเทศ ใช้เป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัย 
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ในสาขาวิชาด้านดินและปุ๋ย สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา
นักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพในการน าเสนอผลงานวิจัย รวมทั้งเป็นเวทีการอภิปรายเสวนาทางวิชาการอีกด้วย 

ความก้าวหน้าของวิทยาการด้านดินและปุ๋ยนั้นจัดว่าเป็นวิทยาการที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรของประเทศ นักวิชาการด้านดินและปุ๋ยที่อยู่ ในองค์กรต่างๆ ทั้งในภาครัฐและ
เอกชน จึงได้มีการศึกษาค้นคว้าและวิจัยกันอย่างกว้างขวางและมีจ านวนมาก สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย
เห็นว่าวิทยาการดังกล่าวเป็นศาสตร์ที่มีลักษณะเชิงลึกเฉพาะด้าน เพ่ือให้สาระทางวิชาการเหล่านั้นได้เผยแพร่และ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กันอย่างเข้มข้นระหว่างนักปฐพีวิทยาและผู้ที่สนใจ จึงได้มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และให้มีการจัดการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติขึ้น ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา โดยก าหนดให้มีการจัด
ประชุมทุกๆ สองปี และให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านดินและปุ๋ยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการดังกล่าว 
โดยสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทยจะท าหน้าที่สนับสนุนและการประสานงานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ  

สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย ขอขอบพระคุณกรมพัฒนาที่ดิน ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชน นักวิชาการ และองค์กรและบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการประชุมวิชาการครั้งนี้  
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลจากการประชุมคร้ังนี้ จะเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความเข้มแข็งทางวิชาการ
ด้านดินและปุ๋ย เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านดินและปุ๋ย สู่เกษตร 4.0 ให้กับประเทศต่อไป 
 
 
 
       นายพิทยากร ลิ่มทอง 

นายกสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย  

 
ค ำน ำ 

 
 ดินเป็นทรัพยากรที่ส าคัญต่อภาคการเกษตรของประเทศไทย เนื่องจากเป็นแหล่งผลิตอาหาร  
พืชพลังงานทดแทน และวัตถุดิบอุตสาหกรรมทางการเกษตร ซึ่งมีบทบาทหลักต่อการเสริมสร้างความมั่นคง  
ทางอาหารและภูมิคุ้มกันของประเทศ ปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินอย่างเข้มข้น มีการขยายพ้ืนที่ผลิตและ 
บุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้ ส่งผลให้เกิดปัญหาดินเสื่อมโทรมและการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่ถูกต้องเหมาะสมเพ่ิมมากขึ้น  
การจัดการดินและปุ๋ยตามหลักวิชาการที่เหมาะสมสามารถรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน ท าให้ดินมีศักยภาพ  
การผลิตสูงขึ้นและผลผลิตมีคุณภาพดีขึ้นได้ และยังมีบทบาทส าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
ของประเทศ ดังนั้นการวิจัยพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีด้านดินและปุ๋ย จึงจ าเป็นต้องมีการส่งเสริม สนับสนุน  
และสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่องในทุกภาคส่วน 
 ปัจจุบันสังคมไทยให้ความสนใจเรื่อง “การปฏิรูปภาคการเกษตรของไทย สู่เกษตร 4.0: เกษตรกร 
มั่งคั่ง ประเทศมั่นคงด้านอาหาร และเกษตรกรรมยั่งยืน” ซึ่งมีความสอดคล้องกับ “โมเดลไทยแลนด์ 4.0”  
ซึ่งเน้นโครงสร้างเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และ สร้างมูลค่า  
โดยเพิ่มขีดความสามารถของภาคการเกษตร ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุน
การผลิตอย่างจริงจัง  ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร แล้วน าความรู้มาใช้ในการบริหาร
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การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 5 นี้ ประสบความส าเร็จด้วยดีทุกประการ 
 
 
 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง 
นายกสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ าแห่งประเทศไทย 

 
 



1 การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติครั้งที่ 5 วันที่ 1-2 สิงหาคม พ.ศ. 2560                                                              

กําหนดการประชุมวิชาการดินและปุยแหงชาติ คร้ังที่ 5 
“ขับเคลื่อนนวัตกรรมดานดินและปุย กาวสู...เกษตร 4.0”  

 
วันอังคารท่ี 1 สิงหาคม 2560 

 48หองวายุภักษ48 3 และ 4 
07.00 – 09.00 48ลงทะเบียน 
09.00 – 09.30 48พิธีเปดการประชุม 

09.30 – 10.00 
48การบรรยายพิเศษ  เร่ือง 48“ขับเคลื่อนเกษตรไทย ดวย Thailand 4.0” 
 

10.00 – 10.30 พิธีเปดนิทรรศการและแสดงผลงานวิชาการ และพักรับประทานอาหารวาง 

10.30 – 12.30 

การเสวนา เร่ือง “Thailand 4.0 กับความทาทายภาคการเกษตรไทย” 
ผูดําเนินการเสวนา 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

ผูรวมเสวนา  
ผูอํานวยการสถาบันคลังสมองของชาต ิ
เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร   กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย  
อธิบดีกรมการคาภายใน  กระทรวงพาณิชย 

12.30 – 13.30 พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 

การนําเสนอผลงานภาคบรรยาย 
หองวายุภักษ 4 

สาขาเคมีดิน ความอุดมสมบูรณของดิน และธาตุอาหารพืช 

48ประธาน  ศ.ดร.ปทมา วิตยากร แรมโบ 
48เลขานุการ  ผศ.ดร.ศุภชัย อําคา 

13.30 – 13.45 
อิทธิพลระยะยาวของการใสวัสดุอินทรียตอการกระจายขนาดของเม็ดดินและอินทรียวัตถ ุ
ในดินท่ีปลูกออย 
ไอลดา จาํปาทอง ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจรญิ  และกุมุท สังขศิลา 

13.45 – 14.00 
การตอบสนองของออยตอ FGD ยิปซัมในดินท่ีขาดแคลน Ca และ S 
ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร สมชาย องคประเสริฐ จีราภรณ อินทสาร จักรพงษ ไชยวงศ  
และวันวิสาข จันทิกา 

14.00 – 14.15 
ผลของปุยอินทรียชนิดเหลวตอการเจริญเติบโตและองคประกอบผลผลิตของขาวโพดเลี้ยงสัตว 
เกียรติศักดิ์ สนศร ีและ ชัยสทิธ์ิ ทองจู 

14.15 – 14.30 

ผลของการขาดไนโตรเจน โพแทสเซียม และกํามะถัน ตอการเจริญเติบโตและ 
การดูดดึงธาตุอาหารในมันสําปะหลัง 
วรางคณา ธรรมนารถสกุล นุชรีย พรํานัก นุกูล ถวิลถึง วัลลยี อมรพล สมฤทัย ตันเจรญิ  
และสุกัญญา แยมประชา 

14.30 - 14.45 
ผลของระยะเวลาการใสปุยไนโตรเจนตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของขาวโพด 
ชูเกียรติ พระดาเวช ณัฐพล คงดี และวันวิสาข ปนศักดิ์ 

14.45 – 15.00 
ผลของการใชสารฮิวมิคตางชนิดกันตอองคประกอบผลผลิตของขาวขาวดอกมะล ิ105 
จิราพร บุตรศร ี

                                                            

 

หอง BB-406 

สาขาจลุชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน  
สาขาสิ่งแวดลอมและมลพิษทางดิน 

ประธาน  ดร.ฉวีวรรณ เหลืองวุฒิวิโรจน 
เลขานุการ  ดร.นวลจันทร ชะบา 

13.30 – 13.45 
การสํารวจปริมาณของจุลินทรียดินท่ีเปนประโยชนทางการเกษตรในพ้ืนท่ีปลูก 
มันสําปะหลัง จังหวัดชลบุรี  
บุษราพร ไชยพันธ  กรรณิกา มาลา  และภัทรารัตน เทียมเกา 

13.45 – 14.00 
ผลของชนิดและปริมาณผงเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาตอการเจริญเติบโตของ 
กลากาแฟโรบัสตา 
สุพิชญา เหลืองธนาวัฒน  ธงชัย มาลา  และศุภชัย อําคา 

14.00 – 14.15 
ความสามารถของแบคทีเรียละลายโพแทสเซียมตอการงอกของเมล็ดขาวพันธุพิษณุโลก 2  
ในหองปฏิบัติการ 
กมลชนก หวงมี  พิชญนันท กังแฮ  วันวิสาข ปนศักดิ์  และวิภา หอมหวล 

14.15 – 14.30 
การคัดเลือกแบคทีเรียท่ีมีประสิทธิภาพในการยอยสลายกากมันสําปะหลังและ 
กากตะกอนเย่ือกระดาษ 
ชณัฐ วงษซีวะสกุล  และสริินภา ชวงโอภาส 

14.30 - 14.45 
การพัฒนาผลิตภัณฑปุยอินทรียอัดเม็ดผสมเชื้อราไตรโคเดอรมา 
พลฤทธ์ิ ทองคลี่ 

14.45 – 15.00 
อิทธิพลของแกลบเผาตอการผลิตปุยหมักมูลไสเดือนดินจากมลูสกุรรรวมกับ 
เปลือกมันสําปะหลังและชุดดินโคราช 
อาภรณ ทองบุราณ และชุลีมาศ บุญไทย อิวาย

15.00 – 15.15 พักรับประทานอาหารวาง 

15.15 – 17.00 การนําเสนอผลงานภาคนิทรรศการ 
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สุพิชญา เหลืองธนาวัฒน  ธงชัย มาลา  และศุภชัย อําคา 

14.00 – 14.15 
ความสามารถของแบคทีเรียละลายโพแทสเซียมตอการงอกของเมล็ดขาวพันธุพิษณุโลก 2  
ในหองปฏิบัติการ 
กมลชนก หวงมี  พิชญนันท กังแฮ  วันวิสาข ปนศักดิ์  และวิภา หอมหวล 

14.15 – 14.30 
การคัดเลือกแบคทีเรียท่ีมีประสิทธิภาพในการยอยสลายกากมันสําปะหลังและ 
กากตะกอนเย่ือกระดาษ 
ชณัฐ วงษซีวะสกุล  และสริินภา ชวงโอภาส 

14.30 - 14.45 
การพัฒนาผลิตภัณฑปุยอินทรียอัดเม็ดผสมเชื้อราไตรโคเดอรมา 
พลฤทธ์ิ ทองคลี่ 

14.45 – 15.00 
อิทธิพลของแกลบเผาตอการผลิตปุยหมักมูลไสเดือนดินจากมลูสกุรรรวมกับ 
เปลือกมันสําปะหลังและชุดดินโคราช 
อาภรณ ทองบุราณ และชุลีมาศ บุญไทย อิวาย

15.00 – 15.15 พักรับประทานอาหารวาง 

15.15 – 17.00 การนําเสนอผลงานภาคนิทรรศการ 
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3 การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติครั้งที่ 5 วันที่ 1-2 สิงหาคม พ.ศ. 2560                                                             

 
48วันพุธท่ี 2 สิงหาคม 2560 

 

การนําเสนอผลงานภาคบรรยาย 
หองวายุภักษ 4 

สาขาเทคโนโลยีการผลิตและการใชปุย 
48ประธาน  48ผศ.อรรถศิษฐ วงศมณีโรจน 
48เลขานุการ  ดร.ศุภกาญจน ลวนมณ ี

9.00 -  9.15 
ผลของการใชลีโอนารไดตและปุยมูลโคตอการเจริญเติบโต ผลผลติของดอกดาวเรือง  
และการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินหลังปลูก 
ภาสินี สืบสวน ศรัณย  สืบกระแสร  ศตวรรษ บุญมี และสุกัญญา แยมประชา 

9.15  - 9.30 

ผลการใชปุยหมักฟางขาวและการใชปุยน้ําสกัดตอการเจริญเติบโตและองคประกอบของขาว 
ในการทํานาในพ้ืนท่ีนาน้ําฝน 
ธีรวุฒิ ลาภตระกูล ศศิธร กูสุวรรณวิจิตร สุดารัตน ตรีเพชรกุล  แสงชัย เอกประทุมชัย 
 และทรงพล คณูศรสีุข 

9.30 - 9.45 
การจัดการปุยมันสําปะหลังเฉพาะพ้ืนท่ีในแหลงปลกูจังหวัดอุทัยธานี 
สุภาพร สุขโต สมบัติ บวรพรเมธี กําพลศักดิ์ สุขโต  สงัด ดวงแกว  ปญญา พุกสุน และ นิลุบล ทวีกุล 

9.45 - 10.00 
การประเมินอัตราปุยท่ีเหมาะสมในการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวท่ีปลูกในชุดดินตาคล ี
พรนภา ขาวมาก สุชัญญา เจริญเส็ง สุภาพร สุภโีส และอรรถศิษฐ วงศมณีโรจน 

10.00 - 10.15 
อัตราสวนของดินเนื้อละเอียดผสมกับหินฟองน้ําชนิดปุยตอการเจริญเติบโต  
ความเขมขนธาตุอาหาร และสมบัติบางประการของดินในการปลกูดาวเรือง 
จิราภรณ การุณ บังอร อุบล สัญชัย ภูเงิน และศภุชัย อําคา 

10.15 – 10.30 
 

ผลของระยะเวลาการเก็บรักษาตอคุณภาพของปุยหมักมลูไสเดือนดิน 
ณัฎฐชยธร ขัตติยะพุฒิเมธ และชุลีมาศ  บุญไทย  อิวาย 

 

หอง BB-406 

สาขาฟสิกสดินและการอนุรักษดินและน้ํา  
สาขาการสํารวจดิน ขอสนเทศทางดิน และการใชประโยชนท่ีดิน 

ประธาน  ผศ.ดร.สมชัย อนุสนธ์ิพรเพ่ิม 
เลขานุการ  อาจารยจักรพงษ ไชยวงศ 

9.00 - 9.15 

การศึกษาสมบัติดินท่ีมีวัตถุตนกําเนิดดินตางกันตอความสามารถในการกักเก็บน้ํา 
ของดินเนื้อหยาบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
ชาญณรงค เขตแดน อรรณพ พุทธโส ธงชัย คงหนองลาน โกศล เคนทะ อภิชาติ บุญเกษม 
และวิภาวรรณ อินทรสมบูรณ 

9.15  - 9.30 
การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือประเมินศักยภาพการกักเก็บน้ําของพ้ืนท่ี 
สําหรับสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทานของจังหวัดบุรีรัมย 
กรวรรณ อาจเลิศ 
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9.30 - 9.45 
สํารวจความอุดมสมบูรณดินดวยเทคนิควิเคราะหขอมูลระยะไกล 
สุทัศน สุรวาณิช ประณต  มณีอินทร  ชัยวัฒน นันทโชติ และพชรอร  แกวเจริญ 

9.45 - 10.00 
การติดตามการเปลี่ยนแปลงความอุดมสมบูรณของดินในพ้ืนท่ีทุงกุลารองไห 
โดยใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 
วัชรี แซตั้ง และวิทยา ตรีโลเกศ 

10.00 - 10.15 
การทดสอบตนแบบเรดาหทะลุทะลวงผิวดินในการระบุชั้นดาน 
นววิทย พงศอนันต กมล เขมะรังษี กฤษณ อธิกุลวงศ พัชร ประเสรฐิกุล ปยนันท พิพัฒนศิถี  
กัญญารตัน ทาวทา สุเมธ คงภักด ีกําพล สกุลลีรุงโรจน และอภิสิทธ์ิ เอ่ียมหนอ 

10.15 - 10.30 ระดับของธาตุอาหารของอะลูมิเนียมในกลุมชุดดินหลักท่ีปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวบนท่ีดอน 
ในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 
ปราโณตม สวมชัยภมู ิภาคภูมิ วงคแสนไชย จักรพงษ ไชยวงศ จีราภรณ อินทรสาร 
ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร และสมชาย องคประเสริฐ 

10.30 - 11.00 พักรับประทานอาหารวาง 

 หองวายุภักษ 3  และ 4 

11.00 - 11.45 การบรรยายพิเศษ เร่ือง “สืบสานพระราชปณิธานรัชกาลท่ี 9 พระบิดาแหงการพัฒนาเกษตรไทย” 
ศาสตราจารยพิเศษ ดร.สันทัด โรจนสุนทร  ราชบัณฑิต 

11.45 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 –15.00 

การเสวนา  เร่ือง “นวัตกรรมดินและปุย ความกาวหนาการพัฒนาสูเกษตร 4.0” 
ผูดําเนินการเสวนา 
นายสมศักดิ์ สุขจันทร ผูอํานวยการกองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 
 
ผูรวมเสวนา  
นายเขมแข็ง ยุติธรรมดาํรง รองอธิบดีดานวิชาการ  กรมพัฒนาท่ีดิน 
นายไพฑูรย ประภาถะโร ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานออยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3   

กลุมนํ้าตาลมติรผล 
นายธนัท ทรงเมธากฤตย บริษัท ธาอัส จํากัด  
นายสุกรรณ สังขวรรณะ ปราชญชาวบานและหมอดินอาสาจังหวัดสุพรรณบุร ี

15.00 - 15.15 พักรับประทานอาหารวาง 
15.15 - 16.00 การมอบรางวัลดีเดนการนําเสนอภาคบรรยายและภาคนิทรรศการ และพิธปีดการประชุม 
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การนําเสนอผลงานภาคบรรยาย 
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สาขาเทคโนโลยีการผลิตและการใชปุย 
48ประธาน  48ผศ.อรรถศิษฐ วงศมณีโรจน 
48เลขานุการ  ดร.ศุภกาญจน ลวนมณ ี

9.00 -  9.15 
ผลของการใชลีโอนารไดตและปุยมูลโคตอการเจริญเติบโต ผลผลติของดอกดาวเรือง  
และการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินหลังปลูก 
ภาสินี สืบสวน ศรัณย  สืบกระแสร  ศตวรรษ บุญมี และสุกัญญา แยมประชา 

9.15  - 9.30 

ผลการใชปุยหมักฟางขาวและการใชปุยน้ําสกัดตอการเจริญเติบโตและองคประกอบของขาว 
ในการทํานาในพ้ืนท่ีนาน้ําฝน 
ธีรวุฒิ ลาภตระกูล ศศิธร กูสุวรรณวิจิตร สุดารัตน ตรีเพชรกุล  แสงชัย เอกประทุมชัย 
 และทรงพล คณูศรสีุข 

9.30 - 9.45 
การจัดการปุยมันสําปะหลังเฉพาะพ้ืนท่ีในแหลงปลกูจังหวัดอุทัยธานี 
สุภาพร สุขโต สมบัติ บวรพรเมธี กําพลศักดิ์ สุขโต  สงัด ดวงแกว  ปญญา พุกสุน และ นิลุบล ทวีกุล 

9.45 - 10.00 
การประเมินอัตราปุยท่ีเหมาะสมในการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวท่ีปลูกในชุดดินตาคล ี
พรนภา ขาวมาก สุชัญญา เจริญเส็ง สุภาพร สุภโีส และอรรถศิษฐ วงศมณีโรจน 
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10.15 – 10.30 
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9.30 - 9.45 
สํารวจความอุดมสมบูรณดินดวยเทคนิควิเคราะหขอมูลระยะไกล 
สุทัศน สุรวาณิช ประณต  มณีอินทร  ชัยวัฒน นันทโชติ และพชรอร  แกวเจริญ 

9.45 - 10.00 
การติดตามการเปลี่ยนแปลงความอุดมสมบูรณของดินในพ้ืนท่ีทุงกุลารองไห 
โดยใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 
วัชรี แซตั้ง และวิทยา ตรีโลเกศ 

10.00 - 10.15 
การทดสอบตนแบบเรดาหทะลุทะลวงผิวดินในการระบุชั้นดาน 
นววิทย พงศอนันต กมล เขมะรังษี กฤษณ อธิกุลวงศ พัชร ประเสรฐิกุล ปยนันท พิพัฒนศิถี  
กัญญารตัน ทาวทา สุเมธ คงภักด ีกําพล สกุลลีรุงโรจน และอภิสิทธ์ิ เอ่ียมหนอ 

10.15 - 10.30 ระดับของธาตุอาหารของอะลูมิเนียมในกลุมชุดดินหลักท่ีปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวบนท่ีดอน 
ในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 
ปราโณตม สวมชัยภมู ิภาคภูมิ วงคแสนไชย จักรพงษ ไชยวงศ จีราภรณ อินทรสาร 
ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร และสมชาย องคประเสริฐ 

10.30 - 11.00 พักรับประทานอาหารวาง 

 หองวายุภักษ 3  และ 4 

11.00 - 11.45 การบรรยายพิเศษ เร่ือง “สืบสานพระราชปณิธานรัชกาลท่ี 9 พระบิดาแหงการพัฒนาเกษตรไทย” 
ศาสตราจารยพิเศษ ดร.สันทัด โรจนสุนทร  ราชบัณฑิต 

11.45 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 –15.00 

การเสวนา  เร่ือง “นวัตกรรมดินและปุย ความกาวหนาการพัฒนาสูเกษตร 4.0” 
ผูดําเนินการเสวนา 
นายสมศักดิ์ สุขจันทร ผูอํานวยการกองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 
 
ผูรวมเสวนา  
นายเขมแข็ง ยุติธรรมดาํรง รองอธิบดีดานวิชาการ  กรมพัฒนาท่ีดิน 
นายไพฑูรย ประภาถะโร ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานออยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3   

กลุมนํ้าตาลมติรผล 
นายธนัท ทรงเมธากฤตย บริษัท ธาอัส จํากัด  
นายสุกรรณ สังขวรรณะ ปราชญชาวบานและหมอดินอาสาจังหวัดสุพรรณบุร ี

15.00 - 15.15 พักรับประทานอาหารวาง 
15.15 - 16.00 การมอบรางวัลดีเดนการนําเสนอภาคบรรยายและภาคนิทรรศการ และพิธปีดการประชุม 

 
  

4 
 



5 การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติครั้งที่ 5 วันที่ 1-2 สิงหาคม พ.ศ. 2560                                                             

 
หนา 

5 อัตราสวนของดินเนื้อละเอียดผสมกับหินฟองน้ําชนิดปุยตอการเจริญเติบโต  
ความเขมขนธาตุอาหาร และสมบัติบางประการของดินในการปลกูดาวเรือง 
จิราภรณ การุณ บังอร อุบล สัญชัย ภูเงิน และศภุชัย อําคา 

23 

6 ผลของระยะเวลาการเก็บรักษาตอคุณภาพของปุยหมักมลูไสเดือนดิน 
ณัฎฐชยธร ขัตติยะพุฒิเมธ และชุลีมาศ  บุญไทย  อิวาย 

24 

 

สาขาจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 
1 การสํารวจปริมาณของจุลินทรียดินท่ีเปนประโยชนทางการเกษตรในพ้ืนท่ีปลูกมนัสําปะหลัง จังหวัดชลบุรี  

บุษราพร ไชยพันธ กรรณิกา มาลา  และภัทรารัตน เทียมเกา 
25 

2 ผลของชนิดและปริมาณผงเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาตอการเจริญเติบโตของ 
กลากาแฟโรบัสตา 
สุพิชญา เหลืองธนาวัฒน ธงชัย มาลา และศุภชัย อําคา 

26 

3 ความสามารถของแบคทีเรียละลายโพแทสเซียมตอการงอกของเมล็ดขาวพันธุพิษณุโลก 2  
ในหองปฏิบัติการ 
กมลชนก หวงม ีพิชญนันท กังแฮ วันวิสาข ปนศักดิ ์และวิภา หอมหวล 

27 

4 การคัดเลือกแบคทีเรียท่ีมีประสิทธิภาพในการยอยสลายกากมันสําปะหลังและกากตะกอน 
เย่ือกระดาษ 
ชณัฐ วงษซีวะสกุล และสริินภา ชวงโอภาส 

28 

5 การพัฒนาผลิตภัณฑปุยอินทรียอัดเม็ดผสมเชื้อราไตรโคเดอรมา 
พลฤทธ์ิ ทองคลี่ 

29 

 

สาขาส่ิงแวดลอมและมลพิษทางดิน 
1 อิทธิพลของแกลบเผาตอการผลิตปุยหมักมูลไสเดือนดินจากมลูสกุรรรวมกับเปลือกมันสําปะหลัง 

และชุดดินโคราช 
อาภรณ ทองบุราณ และชุลีมาศ บุญไทย อิวาย 

30 

 

สาขาฟสิกสดินและการอนุรักษดินและน้ํา 
1 การศึกษาสมบัติดินท่ีมีวัตถุตนกําเนิดดินตางกันตอความสามารถในการกักเก็บน้ํา 

ของดินเนื้อหยาบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
ชาญณรงค เขตแดน อรรณพ พุทธโส ธงชัย คงหนองลาน โกศล เคนทะ อภิชาติ บุญเกษม 
และวิภาวรรณ อินทรสมบูรณ 

31 
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สารบัญบทคัดยอ 
 

หนา 

ผลงานภาคบรรยาย 
 

สาขาเคมีดิน ความอุดมสมบูรณของดิน และธาตุอาหารพืช 
1 อิทธิพลระยะยาวของการใสวัสดุอินทรียตอการกระจายขนาดของเม็ดดินและอินทรียวัตถ ุ

ในดินท่ีปลูกออย 
ไอลดา จาํปาทอง ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจรญิ และกุมุท สังขศิลา 

13 

2 การตอบสนองของออยตอ FGD ยิปซัมในดินท่ีขาดแคลน Ca และ S 
ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร สมชาย องคประเสริฐ จีราภรณ อินทสาร จักรพงษ ไชยวงศ  และ วันวิสาข จันทิกา 

14 

3 ผลของปุยอินทรียชนิดเหลวตอการเจริญเติบโตและองคประกอบผลผลิตของขาวโพดเลี้ยงสัตว 
เกียรติศักดิ์ สนศร ีและ ชัยสทิธ์ิ ทองจู 

15 

4 ผลของการขาดไนโตรเจน โพแทสเซียม และกํามะถัน ตอการเจริญเติบโต 
และการดูดดึงธาตุอาหารในมันสาํปะหลัง 
วรางคณา ธรรมนารถสกุล นุชรีย พรํานัก นุกูล ถวิลถึง วัลลยี อมรพล สมฤทัย ตันเจรญิ  
และสุกัญญา แยมประชา 

16 

5 ผลของระยะเวลาการใสปุยไนโตรเจนตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของขาวโพด 
ชูเกียรติ พระดาเวช ณัฐพล คงดี และวันวิสาข ปนศักดิ์ 

17 

6 ผลของการใชสารฮิวมิคตางชนิดกันตอองคประกอบผลผลิตของขาวขาวดอกมะล ิ105 
จิราพร บุตรศร ี

18 

 

สาขาเทคโนโลยีการผลิตและการใชปุย 
1 ผลของการใชลีโอนารไดตและปุยมูลโคตอการเจริญเติบโต ผลผลติของดอกดาวเรือง  

และการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินหลังปลูก 
ภาสินี สืบสวน ศรัณย  สืบกระแสร ศตวรรษ  บุญมี และสุกัญญา แยมประชา 

19 

2 ผลการใชปุยหมักฟางขาวและการใชปุยน้ําสกัดตอการเจริญเติบโตและองคประกอบของขาว 
ในการทํานาในพ้ืนท่ีนาน้ําฝน 
ธีรวุฒิ ลาภตระกูล ศศิธร กูสุวรรณวิจิตร สุดารัตน ตรีเพชรกุล  แสงชัย เอกประทุมชัย  
และทรงพล คณูศรสีุข 

20 

3 การจัดการปุยมันสําปะหลังเฉพาะพ้ืนท่ีในแหลงปลกูจังหวัดอุทัยธานี 
สุภาพร สุขโต สมบัติ บวรพรเมธี กําพลศักดิ์ สุขโต  สงัด ดวงแกว  ปญญา พุกสุน  
และ นิลุบล ทวีกุล 

21 

4 การประเมินอัตราปุยท่ีเหมาะสมในการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวท่ีปลูกในชุดดินตาคลี 
พรนภา ขาวมาก สุชัญญา เจริญเส็ง สุภาพร สุภโีส และอรรถศิษฐ วงศมณีโรจน 

22 
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4 การประเมินอัตราปุยท่ีเหมาะสมในการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวท่ีปลูกในชุดดินตาคลี 
พรนภา ขาวมาก สุชัญญา เจริญเส็ง สุภาพร สุภโีส และอรรถศิษฐ วงศมณีโรจน 

22 

5 
 



7 การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติครั้งที่ 5 วันที่ 1-2 สิงหาคม พ.ศ. 2560

                                                            

 
หนา 

ผลงานภาคนิทรรศการ 
 

สาขาเคมีดิน ความอุดมสมบูรณของดิน และธาตุอาหารพืช 
1 อิทธิพลของการปลกูยางพาราตอสมบัติดินบางประการในพ้ืนท่ีลุมน้ําช ี

พรทิพย พุทธโส พฤกษา หลาวงษา อนงนาฏ ศรีประโชต ิณัฐพร ชมภูนิมิตร นฤมล แกวจําปา  
และศักดิส์ิทธ์ิ กิจขยัน 

38 

2 การเคลื่อนท่ีของอะลูมนิัมในดินเปร้ียวจัดภายใตการปลูกขาวระยะยาว 
ธนภัทรสกรณ สุกิจประภานนท  อัญชลี สุทธิประการ  เอิบ เขียวรื่นรมณ  
และ Robert J. Gilkes 

39 

3 ผลของการใชปุยโพแทสเซียมในดินท่ีมีโพแทสเซียมท่ีแลกเปลี่ยนไดปานกลาง 
ตอขาวโพดหวาน พันธุหวาน 54 
ประภสัสร เจริญไทย และชูชาติ สันธทรัพย 

40 

4 ผลของการใชปุยหมักวัสดุอินทรียจากปาพรุตอการเจริญเติบโตของพืช 
ศิราณ ีวงศกระจาง และบัญชา รัตนีทู 

41 

5 ระยะเวลาการใสโดโลไมตท่ีเหมาะสมสําหรับปรับปรุงดินเปร้ียวจัดเพ่ือการปลูกปาลมน้ํามนั 
วนิดา งามเงิน จินดาภรณ  เพ็ชรศิริ และสมใจ  เสงเซง 

42 

6 อิทธิพลของสังกะสีตอการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพของมันสําปะหลังพันธุเกษตรศาสตร 50  
ท่ีปลูกในดินรวนปนทราย 
เบ็ญจพร กุลนิตย และบรรพต ชูศรีทอง 

43 

7 ความผันแปรของธาตุจุลธาตุอาหาร (เหล็ก แมงกานีส ทองแดงและสังกะส)ี ในใบกาแฟ 
ปลูกบนพ้ืนท่ีขนาดเล็ก: กรณีศึกษาอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
อนงนาฏ ศรีประโชต ิพรภัสสร ศขุะพันธุ ปยธิดา ชัยดํารงโรจน นุจรี บุญแปลง   
และพรทิวา กัญยวงศหา 

44 

8 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงกระบวนการยอยสลายของฟางขาวเด่ียวกับฟางขาวผสมซากถั่วลิสง 
วิมลศิร ิพิงไธสง และปทมา วิตยากร 

45 

9 Contrasting quality legume residues with and without chemical fertilizers exert 
different effects on soil fertility and corn growth 
Sisavanh Xayavong Somchai Butnan  and Patma Vityakon 

46 

10 การยอยสลายของสารอินทรียท่ีมผีลตอสมบัติของอินทรียวัตถุท่ีละลายได: การตรวจเอกสาร 
รัตนาพร ภูสถิตย และปทมา วิตยากร 

47 

11 การใชถานชีวภาพจากไมยูคาลิปตัสเพ่ือการผลิตขาวในเนื้อดินตางกัน 
พัชร ีแสนจันทร ศุภชัย หอมพันนา และพฤกษา หลาวงษา 

48 

12 ปริมาณอินทรียคารบอนและตัวชี้วัดคารบอนท่ีเสถียรในดินนาท่ีมีเนื้อดินตางกัน 
วุฒิ ศรีวิชัย ดวงสมร ตลุาพิทักษ พฤกษา หลาวงษา และพัชรี แสนจันทร 

49 

8 
 

                                                            

 
หนา 

 

สาขาการสํารวจดิน ขอสนเทศทางดินและการใชประโยชนท่ีดิน 
1 การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือประเมินศักยภาพการกักเก็บน้ําของพ้ืนท่ี 

สําหรับสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทานของจังหวัดบุรีรัมย 
กรวรรณ อาจเลิศ 

32 

2 สํารวจความอุดมสมบูรณดินดวยเทคนิควิเคราะหขอมูลระยะไกล 
สุทัศน สุรวาณิช ประณต  มณีอินทร  ชัยวัฒน นันทโชติ และพชรอร  แกวเจริญ 

33 

3 การติดตามการเปลี่ยนแปลงความอุดมสมบูรณของดินในพ้ืนท่ีทุงกุลารองไห 
โดยใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 
วัชรี แซตั้ง และวิทยา ตรีโลเกศ 

34 

4 การทดสอบตนแบบเรดาหทะลุทะลวงผิวดินในการระบุชั้นดาน 
นววิทย พงศอนันต กมล เขมะรังษี กฤษณ อธิกุลวงศ พัชร ประเสรฐิกุล ปยนันท พิพัฒนศิถี  
กัญญารตัน ทาวทา สุเมธ คงภักด ีกําพล สกุลลีรุงโรจน และอภิสิทธ์ิ เอ่ียมหนอ 

35 

5 ระดับของธาตุอาหารของอะลูมิเนียมในกลุมชุดดินหลักท่ีปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวบนท่ีดอนในพ้ืนท่ีภาคเหนือ
ตอนบนของประเทศไทย 
ปราโณตม สวมชัยภมู ิภาคภูมิ วงคแสนไชย จักรพงษ ไชยวงศ จีราภรณ อินทรสาร 
ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร และสมชาย องคประเสริฐ 

36 
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หนา 

13 รูปแบบการปลูกขาวหมุนเวียนท่ีมีผลตอปริมาณและการกักเก็บคารบอนอินทรียสวนตางๆ ในดิน 
ศุภธิดา อํ่าทอง แทนไท กลอมจินดา และปวีณนุช ปวงวงคคํา 

50 

14 การเปรียบเทียบคุณสมบัติทางชีวภาพและเคมีของดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ของระบบการเกษตรอินทรีย และระบบการเกษตรแบบด้ังเดิม 
จุฑามาศ โมงชู และชุลีมาศ  บุญไทย อิวาย 

51 

15 ขอมูลสารสนเทศผลิตภาพของดินในพ้ืนท่ีอําเภอแมแตงและอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 
ศุภธิดา อํ่าทอง แทนไท กลอมจินดา และปวีณนุช ปวงวงคคํา 

52 

16 สถานะความอุดมสมบูรณของดินและความเขมขนของธาตุอาหารในใบปาลมน้ํามัน  
ปลูกบนชุดดินแกลงยกรอง ในอําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง 
อัญชนะ วิจะสิกะ พรทิวา กัญยวงศหา และ นุจรี บุญแปลง 

53 

17 การตอบสนองของถั่วลิสงตอ FGD ยิปซัมในดินท่ีขาดแคลน S และ B 
จีราภรณ อินทสาร  ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร  สมชาย องคประเสริฐ  จักรพงษ ไชยวงศ  และวันวิสาข จนัทิกา 

54 

18 ลักษณะของดินปลกูยางพาราท่ีมีชิ้นสวนหยาบในจังหวัดระยอง 
พรทิวา กัญยวงศหา 

55 

19 การใชตะกรันเหล็กเปนวัสดุปรับปรุงดินกรดจัดในพ้ืนท่ีปลูกขาวนาชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
นพดล ประยูรสุข เยาวลักษณ  เนตรสิงห  และเสาวนุช  ถาวรพฤกษ 

56 

20 การสลายตัวของวัสดุอินทรีย การปลดปลอยกาชคารบอนไดออกไซด  
และปริมาณอินทรียคารบอนในดินเค็มเนื้อทรายภายใตการใสวัสดุอินทรียตางชนิดกัน 
ศกุนตลา สุภาสยั วิทยา ตรีโลเกศ และอรรณพ พุทธโส 

57 

21 ผลของออกซินและไซโตไคนินตอการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือหญาแฝกลุมและดอน 
พัชรินทร นันทากุล พิทยากร ลิ่มทอง กฤษณา รุงโรจนวณิชย และพงศพันธุ เธียรหิรัญ 

58 

22 ผลของยิปซัมและโดโลไมทตอผลผลิตของถั่วลสิงท่ีปลกูในชุดดินทุงหวา 
อมรรัตน ชุมทอง 

59 

 

สาขาเทคโนโลยีการผลิตและการใชปุย 
1 แบบจําลองชวยตัดสินใจสําหรับอุตสาหกรรมการผลิตปุยอินทรียเคม ี

อัจจนา  เจริญกิจพูลผล และ พรธิภา องคคุณารักษ  
60 

2 ผลของหินฟองน้ําตอการปลดปลอยธาตุอาหารพืชในชุดดินกําแพงแสน 
บังอร อุบล พรพิมล งามจันอัด สญัชัย ภูเงิน และศภุชัย อําคา 

61 

3 ผลของการใชปุยหมักจากวัสดุอินทรียเหลือใชทางการเกษตรตอการเจริญเติบโตและผลผลิต 
ของผักกาดเขียวกวางตุง 
บัญชา รัตนีทู และศิราณี  วงศกระจาง 

62 
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หนา 

ผลงานภาคนิทรรศการ 
 

สาขาเคมีดิน ความอุดมสมบูรณของดิน และธาตุอาหารพืช 
1 อิทธิพลของการปลกูยางพาราตอสมบัติดินบางประการในพ้ืนท่ีลุมน้ําช ี

พรทิพย พุทธโส พฤกษา หลาวงษา อนงนาฏ ศรีประโชต ิณัฐพร ชมภูนิมิตร นฤมล แกวจําปา  
และศักดิส์ิทธ์ิ กิจขยัน 

38 

2 การเคลื่อนท่ีของอะลูมนิัมในดินเปร้ียวจัดภายใตการปลูกขาวระยะยาว 
ธนภัทรสกรณ สุกิจประภานนท  อัญชลี สุทธิประการ  เอิบ เขียวรื่นรมณ  
และ Robert J. Gilkes 

39 

3 ผลของการใชปุยโพแทสเซียมในดินท่ีมีโพแทสเซียมท่ีแลกเปลี่ยนไดปานกลาง 
ตอขาวโพดหวาน พันธุหวาน 54 
ประภสัสร เจริญไทย และชูชาติ สันธทรัพย 

40 

4 ผลของการใชปุยหมักวัสดุอินทรียจากปาพรุตอการเจริญเติบโตของพืช 
ศิราณ ีวงศกระจาง และบัญชา รัตนีทู 

41 

5 ระยะเวลาการใสโดโลไมตท่ีเหมาะสมสําหรับปรับปรุงดินเปร้ียวจัดเพ่ือการปลูกปาลมน้ํามนั 
วนิดา งามเงิน จินดาภรณ  เพ็ชรศิริ และสมใจ  เสงเซง 

42 

6 อิทธิพลของสังกะสีตอการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพของมันสําปะหลังพันธุเกษตรศาสตร 50  
ท่ีปลูกในดินรวนปนทราย 
เบ็ญจพร กุลนิตย และบรรพต ชูศรีทอง 

43 

7 ความผันแปรของธาตุจุลธาตุอาหาร (เหล็ก แมงกานีส ทองแดงและสังกะส)ี ในใบกาแฟ 
ปลูกบนพ้ืนท่ีขนาดเล็ก: กรณีศึกษาอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
อนงนาฏ ศรีประโชต ิพรภัสสร ศขุะพันธุ ปยธิดา ชัยดํารงโรจน นุจรี บุญแปลง   
และพรทิวา กัญยวงศหา 

44 

8 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงกระบวนการยอยสลายของฟางขาวเด่ียวกับฟางขาวผสมซากถั่วลิสง 
วิมลศิร ิพิงไธสง และปทมา วิตยากร 

45 

9 Contrasting quality legume residues with and without chemical fertilizers exert 
different effects on soil fertility and corn growth 
Sisavanh Xayavong Somchai Butnan  and Patma Vityakon 

46 

10 การยอยสลายของสารอินทรียท่ีมผีลตอสมบัติของอินทรียวัตถุท่ีละลายได: การตรวจเอกสาร 
รัตนาพร ภูสถิตย และปทมา วิตยากร 

47 

11 การใชถานชีวภาพจากไมยูคาลิปตัสเพ่ือการผลิตขาวในเนื้อดินตางกัน 
พัชร ีแสนจันทร ศุภชัย หอมพันนา และพฤกษา หลาวงษา 

48 

12 ปริมาณอินทรียคารบอนและตัวชี้วัดคารบอนท่ีเสถียรในดินนาท่ีมีเนื้อดินตางกัน 
วุฒิ ศรีวิชัย ดวงสมร ตลุาพิทักษ พฤกษา หลาวงษา และพัชรี แสนจันทร 

49 
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                                                                การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแหง่ชาติครั้งที่ 5     วันท่ี 1-2 สิงหาคม พ.ศ. 2560  
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หน้า 

ผลงานภาคนิทรรศการ 
 
สาขาเคมีดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน และธาตุอาหารพืช 

1 อิทธิพลของการปลูกยางพาราต่อสมบัตดิินบางประการในพื้นที่ลุ่มน้ าชี 
พรทิพย์ พุทธโส พฤกษา หล้าวงษา อนงนาฏ ศรีประโชต ิณัฐพร ชมภูนิมิตร นฤมล แก้วจ าปา  
และศักดิส์ิทธ์ิ กิจขยัน 

38 

2 การเคลื่อนที่ของอะลูมินัมในดินเปรี้ยวจัดภายใต้การปลูกข้าวระยะยาว 
ธนภัทร์สกรณ ์สุกิจประภานนท์  อัญชลี สุทธิประการ  เอิบ เขียวรื่นรมณ์  
และ Robert J. Gilkes 

39 

3 ผลของการใช้ปุ๋ยโพแทสเซียมในดนิท่ีมีโพแทสเซยีมที่แลกเปลี่ยนไดป้านกลาง 
ต่อข้าวโพดหวาน พันธุ์หวาน 54 
ประภสัสร เจริญไทย และชูชาติ สนัธทรัพย์ 

40 

4 ผลของการใช้ปุ๋ยหมักวสัดุอินทรียจ์ากป่าพรุต่อการเจรญิเติบโตของพืช 
ศิราณ ีวงศ์กระจ่าง และบญัชา รัตนีทู 

41 

5 ระยะเวลาการใส่โดโลไมต์ที่เหมาะสมส าหรับปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพือ่การปลูกปาล์มน้ ามัน 
วนิดา งามเงิน จินดาภรณ์  เพ็ชรศิริ และสมใจ  เส้งเซ่ง 

42 

6 อิทธิพลของสังกะสีต่อการเจรญิเตบิโต ผลผลิต และคณุภาพของมันส าปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 ท่ีปลูก
ในดินร่วนปนทราย 
เบ็ญจพร กุลนิตย์ และบรรพต ชูศรีทอง 

43 

7 ความผันแปรของธาตุจุลธาตุอาหาร (เหล็ก แมงกานสี ทองแดงและสังกะสี) ในใบกาแฟปลูกบนพื้นทีข่นาด
เล็ก: กรณีศึกษาอ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
อนงนาฏ ศรีประโชติ พรภสัสร ศขุะพันธุ์ ปิยธิดา ชัยด ารงโรจน์ นุจรี บุญแปลง   
และพรทิวา กัญยวงศ์หา 

44 

8 เปรียบเทยีบการเปลี่ยนแปลงกระบวนการย่อยสลายของฟางข้าวเดีย่วกับฟางข้าว 
ผสมซากถั่วลสิง 
วิมลศิร ิพิงไธสง และปัทมา วติยากร 

45 

9 Contrasting quality legume residues with and without chemical fertilizers exert different 
effects on soil fertility and corn growth 
Sisavanh Xayavong Somchai Butnan  and Patma Vityakon 

46 

10 การย่อยสลายของสารอินทรีย์ที่มผีลต่อสมบตัิของอินทรียวัตถุที่ละลายได้: การตรวจเอกสาร 
รัตนาพร ภูสถิตย์ และปัทมา วิตยากร 

47 

11 การใช้ถ่านชีวภาพจากไม้ยูคาลิปตสัเพื่อการผลติข้าวในเนื้อดินต่างกัน 
พัชรี แสนจันทร์ ศุภชัย หอมพันนา และพฤกษา หล้าวงษา 

48 

12 ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนและตัวช้ีวัดคาร์บอนท่ีเสถียรในดินนาที่มีเนือ้ดินต่างกัน 
วุฒิ ศรีวิชัย ดวงสมร ตลุาพิทักษ์ พฤกษา หล้าวงษา และพัชรี แสนจันทร์ 

49 

  



8การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติครั้งที่ 5 วันที่ 1-2 สิงหาคม พ.ศ. 2560

                                                            

 
หนา 

ผลงานภาคนิทรรศการ 
 

สาขาเคมีดิน ความอุดมสมบูรณของดิน และธาตุอาหารพืช 
1 อิทธิพลของการปลกูยางพาราตอสมบัติดินบางประการในพ้ืนท่ีลุมน้ําช ี

พรทิพย พุทธโส พฤกษา หลาวงษา อนงนาฏ ศรีประโชต ิณัฐพร ชมภูนิมิตร นฤมล แกวจําปา  
และศักดิส์ิทธ์ิ กิจขยัน 

38 

2 การเคลื่อนท่ีของอะลูมนิัมในดินเปร้ียวจัดภายใตการปลูกขาวระยะยาว 
ธนภัทรสกรณ สุกิจประภานนท  อัญชลี สุทธิประการ  เอิบ เขียวรื่นรมณ  
และ Robert J. Gilkes 

39 

3 ผลของการใชปุยโพแทสเซียมในดินท่ีมีโพแทสเซียมท่ีแลกเปลี่ยนไดปานกลาง 
ตอขาวโพดหวาน พันธุหวาน 54 
ประภสัสร เจริญไทย และชูชาติ สันธทรัพย 

40 

4 ผลของการใชปุยหมักวัสดุอินทรียจากปาพรุตอการเจริญเติบโตของพืช 
ศิราณ ีวงศกระจาง และบัญชา รัตนีทู 

41 

5 ระยะเวลาการใสโดโลไมตท่ีเหมาะสมสําหรับปรับปรุงดินเปร้ียวจัดเพ่ือการปลูกปาลมน้ํามนั 
วนิดา งามเงิน จินดาภรณ  เพ็ชรศิริ และสมใจ  เสงเซง 

42 

6 อิทธิพลของสังกะสีตอการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพของมันสําปะหลังพันธุเกษตรศาสตร 50  
ท่ีปลูกในดินรวนปนทราย 
เบ็ญจพร กุลนิตย และบรรพต ชูศรีทอง 

43 

7 ความผันแปรของธาตุจุลธาตุอาหาร (เหล็ก แมงกานีส ทองแดงและสังกะส)ี ในใบกาแฟ 
ปลูกบนพ้ืนท่ีขนาดเล็ก: กรณีศึกษาอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
อนงนาฏ ศรีประโชต ิพรภัสสร ศขุะพันธุ ปยธิดา ชัยดํารงโรจน นุจรี บุญแปลง   
และพรทิวา กัญยวงศหา 

44 

8 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงกระบวนการยอยสลายของฟางขาวเด่ียวกับฟางขาวผสมซากถั่วลิสง 
วิมลศิร ิพิงไธสง และปทมา วิตยากร 

45 

9 Contrasting quality legume residues with and without chemical fertilizers exert 
different effects on soil fertility and corn growth 
Sisavanh Xayavong Somchai Butnan  and Patma Vityakon 

46 

10 การยอยสลายของสารอินทรียท่ีมผีลตอสมบัติของอินทรียวัตถุท่ีละลายได: การตรวจเอกสาร 
รัตนาพร ภูสถิตย และปทมา วิตยากร 

47 

11 การใชถานชีวภาพจากไมยูคาลิปตัสเพ่ือการผลิตขาวในเนื้อดินตางกัน 
พัชร ีแสนจันทร ศุภชัย หอมพันนา และพฤกษา หลาวงษา 

48 

12 ปริมาณอินทรียคารบอนและตัวชี้วัดคารบอนท่ีเสถียรในดินนาท่ีมีเนื้อดินตางกัน 
วุฒิ ศรีวิชัย ดวงสมร ตลุาพิทักษ พฤกษา หลาวงษา และพัชรี แสนจันทร 

49 

8 
 

                                                            

 
หนา 

 

สาขาการสํารวจดิน ขอสนเทศทางดินและการใชประโยชนท่ีดิน 
1 การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือประเมินศักยภาพการกักเก็บน้ําของพ้ืนท่ี 

สําหรับสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทานของจังหวัดบุรีรัมย 
กรวรรณ อาจเลิศ 

32 

2 สํารวจความอุดมสมบูรณดินดวยเทคนิควิเคราะหขอมูลระยะไกล 
สุทัศน สุรวาณิช ประณต  มณีอินทร  ชัยวัฒน นันทโชติ และพชรอร  แกวเจริญ 

33 

3 การติดตามการเปลี่ยนแปลงความอุดมสมบูรณของดินในพ้ืนท่ีทุงกุลารองไห 
โดยใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 
วัชรี แซตั้ง และวิทยา ตรีโลเกศ 

34 

4 การทดสอบตนแบบเรดาหทะลุทะลวงผิวดินในการระบุชั้นดาน 
นววิทย พงศอนันต กมล เขมะรังษี กฤษณ อธิกุลวงศ พัชร ประเสรฐิกุล ปยนันท พิพัฒนศิถี  
กัญญารตัน ทาวทา สุเมธ คงภักด ีกําพล สกุลลีรุงโรจน และอภิสิทธ์ิ เอ่ียมหนอ 

35 

5 ระดับของธาตุอาหารของอะลูมิเนียมในกลุมชุดดินหลักท่ีปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวบนท่ีดอนในพ้ืนท่ีภาคเหนือ
ตอนบนของประเทศไทย 
ปราโณตม สวมชัยภมู ิภาคภูมิ วงคแสนไชย จักรพงษ ไชยวงศ จีราภรณ อินทรสาร 
ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร และสมชาย องคประเสริฐ 

36 

 
  

7 
 

                                                            

 
หนา 

13 รูปแบบการปลูกขาวหมุนเวียนท่ีมีผลตอปริมาณและการกักเก็บคารบอนอินทรียสวนตางๆ ในดิน 
ศุภธิดา อํ่าทอง แทนไท กลอมจินดา และปวีณนุช ปวงวงคคํา 

50 

14 การเปรียบเทียบคุณสมบัติทางชีวภาพและเคมีของดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ของระบบการเกษตรอินทรีย และระบบการเกษตรแบบด้ังเดิม 
จุฑามาศ โมงชู และชุลีมาศ  บุญไทย อิวาย 

51 

15 ขอมูลสารสนเทศผลิตภาพของดินในพ้ืนท่ีอําเภอแมแตงและอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 
ศุภธิดา อํ่าทอง แทนไท กลอมจินดา และปวีณนุช ปวงวงคคํา 

52 

16 สถานะความอุดมสมบูรณของดินและความเขมขนของธาตุอาหารในใบปาลมน้ํามัน  
ปลูกบนชุดดินแกลงยกรอง ในอําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง 
อัญชนะ วิจะสิกะ พรทิวา กัญยวงศหา และ นุจรี บุญแปลง 

53 

17 การตอบสนองของถั่วลิสงตอ FGD ยิปซัมในดินท่ีขาดแคลน S และ B 
จีราภรณ อินทสาร  ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร  สมชาย องคประเสริฐ  จักรพงษ ไชยวงศ  และวันวิสาข จนัทิกา 

54 

18 ลักษณะของดินปลกูยางพาราท่ีมีชิ้นสวนหยาบในจังหวัดระยอง 
พรทิวา กัญยวงศหา 

55 

19 การใชตะกรันเหล็กเปนวัสดุปรับปรุงดินกรดจัดในพ้ืนท่ีปลูกขาวนาชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
นพดล ประยูรสุข เยาวลักษณ  เนตรสิงห  และเสาวนุช  ถาวรพฤกษ 

56 

20 การสลายตัวของวัสดุอินทรีย การปลดปลอยกาชคารบอนไดออกไซด  
และปริมาณอินทรียคารบอนในดินเค็มเนื้อทรายภายใตการใสวัสดุอินทรียตางชนิดกัน 
ศกุนตลา สุภาสยั วิทยา ตรีโลเกศ และอรรณพ พุทธโส 

57 

21 ผลของออกซินและไซโตไคนินตอการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือหญาแฝกลุมและดอน 
พัชรินทร นันทากุล พิทยากร ลิ่มทอง กฤษณา รุงโรจนวณิชย และพงศพันธุ เธียรหิรัญ 

58 

22 ผลของยิปซัมและโดโลไมทตอผลผลิตของถั่วลสิงท่ีปลกูในชุดดินทุงหวา 
อมรรัตน ชุมทอง 

59 

 

สาขาเทคโนโลยีการผลิตและการใชปุย 
1 แบบจําลองชวยตัดสินใจสําหรับอุตสาหกรรมการผลิตปุยอินทรียเคม ี

อัจจนา  เจริญกิจพูลผล และ พรธิภา องคคุณารักษ  
60 

2 ผลของหินฟองน้ําตอการปลดปลอยธาตุอาหารพืชในชุดดินกําแพงแสน 
บังอร อุบล พรพิมล งามจันอัด สญัชัย ภูเงิน และศภุชัย อําคา 

61 

3 ผลของการใชปุยหมักจากวัสดุอินทรียเหลือใชทางการเกษตรตอการเจริญเติบโตและผลผลิต 
ของผักกาดเขียวกวางตุง 
บัญชา รัตนีทู และศิราณี  วงศกระจาง 

62 

9 
 

                                                            

 
หนา 

ผลงานภาคนิทรรศการ 
 

สาขาเคมีดิน ความอุดมสมบูรณของดิน และธาตุอาหารพืช 
1 อิทธิพลของการปลกูยางพาราตอสมบัติดินบางประการในพ้ืนท่ีลุมน้ําช ี

พรทิพย พุทธโส พฤกษา หลาวงษา อนงนาฏ ศรีประโชต ิณัฐพร ชมภูนิมิตร นฤมล แกวจําปา  
และศักดิส์ิทธ์ิ กิจขยัน 

38 

2 การเคลื่อนท่ีของอะลูมนิัมในดินเปร้ียวจัดภายใตการปลูกขาวระยะยาว 
ธนภัทรสกรณ สุกิจประภานนท  อัญชลี สุทธิประการ  เอิบ เขียวรื่นรมณ  
และ Robert J. Gilkes 

39 

3 ผลของการใชปุยโพแทสเซียมในดินท่ีมีโพแทสเซียมท่ีแลกเปลี่ยนไดปานกลาง 
ตอขาวโพดหวาน พันธุหวาน 54 
ประภสัสร เจริญไทย และชูชาติ สันธทรัพย 

40 

4 ผลของการใชปุยหมักวัสดุอินทรียจากปาพรุตอการเจริญเติบโตของพืช 
ศิราณ ีวงศกระจาง และบัญชา รัตนีทู 

41 

5 ระยะเวลาการใสโดโลไมตท่ีเหมาะสมสําหรับปรับปรุงดินเปร้ียวจัดเพ่ือการปลูกปาลมน้ํามนั 
วนิดา งามเงิน จินดาภรณ  เพ็ชรศิริ และสมใจ  เสงเซง 

42 

6 อิทธิพลของสังกะสีตอการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพของมันสําปะหลังพันธุเกษตรศาสตร 50  
ท่ีปลูกในดินรวนปนทราย 
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จีราภรณ อินทสาร  ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร  สมชาย องคประเสริฐ  จักรพงษ ไชยวงศ  และวันวิสาข จนัทิกา 

54 

18 ลักษณะของดินปลกูยางพาราท่ีมีชิ้นสวนหยาบในจังหวัดระยอง 
พรทิวา กัญยวงศหา 

55 

19 การใชตะกรันเหล็กเปนวัสดุปรับปรุงดินกรดจัดในพ้ืนท่ีปลูกขาวนาชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
นพดล ประยูรสุข เยาวลักษณ  เนตรสิงห  และเสาวนุช  ถาวรพฤกษ 

56 

20 การสลายตัวของวัสดุอินทรีย การปลดปลอยกาชคารบอนไดออกไซด  
และปริมาณอินทรียคารบอนในดินเค็มเนื้อทรายภายใตการใสวัสดุอินทรียตางชนิดกัน 
ศกุนตลา สุภาสยั วิทยา ตรีโลเกศ และอรรณพ พุทธโส 

57 

21 ผลของออกซินและไซโตไคนินตอการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือหญาแฝกลุมและดอน 
พัชรินทร นันทากุล พิทยากร ลิ่มทอง กฤษณา รุงโรจนวณิชย และพงศพันธุ เธียรหิรัญ 

58 

22 ผลของยิปซัมและโดโลไมทตอผลผลิตของถั่วลสิงท่ีปลกูในชุดดินทุงหวา 
อมรรัตน ชุมทอง 

59 

 

สาขาเทคโนโลยีการผลิตและการใชปุย 
1 แบบจําลองชวยตัดสินใจสําหรับอุตสาหกรรมการผลิตปุยอินทรียเคม ี

อัจจนา  เจริญกิจพูลผล และ พรธิภา องคคุณารักษ  
60 

2 ผลของหินฟองน้ําตอการปลดปลอยธาตุอาหารพืชในชุดดินกําแพงแสน 
บังอร อุบล พรพิมล งามจันอัด สญัชัย ภูเงิน และศภุชัย อําคา 

61 

3 ผลของการใชปุยหมักจากวัสดุอินทรียเหลือใชทางการเกษตรตอการเจริญเติบโตและผลผลิต 
ของผักกาดเขียวกวางตุง 
บัญชา รัตนีทู และศิราณี  วงศกระจาง 

62 
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หนา 

4 ผลของความสูงตอการเตรียมวัสดุรองพ้ืนเพ่ือเปนอาหารและท่ีอยูอาศัย (Bedding)  
ในการผลิตปุยหมักโดยไสเดือนดิน 
ณัฐกิตติ ์เพชรหมื่นไว ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย และมงคล ตะอุน 

63 

5 การประยุกตใชอัตราและสูตรปุยเคมีท่ีแตกตางกัน ในการปลูกมนัสําปะหลัง KU 50 ในดินทราย 
เอนกพงศ จําปา และวิทยา ตรีโลเกศ 

64 

6 ผลของระยะเวลาในการหมักตอการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของปุยหมักเทศบาล (กทม)  
จากการหมักดวยไสเดือนดินสีแดง (Eudrilus eugeniae) 
เกษมวนัส ศรสวรรค และ นุกูล ถวิลถึง 

65 

7 สัดสวนกําไรตอตนทุนเพ่ิมจากปริมาณการใช FGD ยิปซัมในออยและถั่วลสิง 
ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร สมชาย องคประเสริฐ จีราภรณ อินทสาร จักรพงษ ไชยวงศ  
และวันวิสาข จันทิกา 

66 

 

สาขาจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 
1 การเปลี่ยนแปลงกจิกรรมและโครงสรางประชากรจุลินทรียบริเวณรากพืชตอการหมุนเวียน 

ธาตุอาหารพืช ภายใตการจัดการดินในระบบปลูกไมผลอินทรีย 
พนิดา ปรีเปรมโมทย และอโนชา เทพสุภรณกุล 

67 

2 ความหลากหลายของชุมชนแบคทีเรียสงเสริมการเจริญเติบโตของพืชในดินท่ีมีการใสสารอินทรียระยะยาว 
พฤกษา หลาวงษา รัตติยาภรณ รุงทอง เสาวลักษณ สมบูรณ พัชรี แสนจันทร  
และปทมา วิตยากร แรมโบ 

68 

3 การสงเสริมการเจริญเติบโตของขาวพันธุ กข 49 ดวยแบคทีเรียละลายฟอสเฟต  
ในสภาพเรือนทดลอง 
ธัญณชนก เขียวคํา รัชฎาภรณ ตอยน่ึง พิชญนันท กังแฮ และวิภา หอมหวล 

69 

4 ผลของสารประกอบฟโนลกิท่ีไดจากใบมะขามรวงตอยีนเอ็นพีอารและกิจกรรมของยีน 
ในดินทรายเขตรอน 
พฤกษา หลาวงษา ภาณุเดชา กมลมานิทย จอรจ คารดิช ปทมา วิตยากร แรมโบ  
และแฟรงค ราชเฌอ 

70 

5 ผลการใชปุยชวีภาพพีจีพีอาร-วันตอการลดตนทุนการผลิตขาวโพดหวาน 
กัลยกร โปรงจันทึก ภัสชญภณ  หมื่นแจง นงลักษ  ปนลาย และวีระพงษ  เย็นอวม 

71 

6 การตรวจสอบความใชไดของวิธีวิเคราะหปริมาณ ประสิทธิภาพและการจัดจําแนกชนิด 
ของไรโซเบียมในปุยชีวภาพไรโซเบียม 
อํานาจ เอ่ียมวิจารณ  อมรรัตน ใจยะเสน  จติรา เกาะแกว  มนตชัย มนัสสลิา   
และภสัชญภณ หมื่นแจง 

72 
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4 ผลของความสูงตอการเตรียมวัสดุรองพ้ืนเพ่ือเปนอาหารและท่ีอยูอาศัย (Bedding)  
ในการผลิตปุยหมักโดยไสเดือนดิน 
ณัฐกิตติ ์เพชรหมื่นไว ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย และมงคล ตะอุน 

63 

5 การประยุกตใชอัตราและสูตรปุยเคมีท่ีแตกตางกัน ในการปลูกมนัสําปะหลัง KU 50 ในดินทราย 
เอนกพงศ จําปา และวิทยา ตรีโลเกศ 

64 

6 ผลของระยะเวลาในการหมักตอการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของปุยหมักเทศบาล (กทม)  
จากการหมักดวยไสเดือนดินสีแดง (Eudrilus eugeniae) 
เกษมวนัส ศรสวรรค และ นุกูล ถวิลถึง 

65 

7 สัดสวนกําไรตอตนทุนเพ่ิมจากปริมาณการใช FGD ยิปซัมในออยและถั่วลสิง 
ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร สมชาย องคประเสริฐ จีราภรณ อินทสาร จักรพงษ ไชยวงศ  
และวันวิสาข จันทิกา 

66 

 

สาขาจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 
1 การเปลี่ยนแปลงกจิกรรมและโครงสรางประชากรจุลินทรียบริเวณรากพืชตอการหมุนเวียน 

ธาตุอาหารพืช ภายใตการจัดการดินในระบบปลูกไมผลอินทรีย 
พนิดา ปรีเปรมโมทย และอโนชา เทพสุภรณกุล 

67 

2 ความหลากหลายของชุมชนแบคทีเรียสงเสริมการเจริญเติบโตของพืชในดินท่ีมีการใสสารอินทรียระยะยาว 
พฤกษา หลาวงษา รัตติยาภรณ รุงทอง เสาวลักษณ สมบูรณ พัชรี แสนจันทร  
และปทมา วิตยากร แรมโบ 

68 

3 การสงเสริมการเจริญเติบโตของขาวพันธุ กข 49 ดวยแบคทีเรียละลายฟอสเฟต  
ในสภาพเรือนทดลอง 
ธัญณชนก เขียวคํา รัชฎาภรณ ตอยน่ึง พิชญนันท กังแฮ และวิภา หอมหวล 

69 

4 ผลของสารประกอบฟโนลกิท่ีไดจากใบมะขามรวงตอยีนเอ็นพีอารและกิจกรรมของยีน 
ในดินทรายเขตรอน 
พฤกษา หลาวงษา ภาณุเดชา กมลมานิทย จอรจ คารดิช ปทมา วิตยากร แรมโบ  
และแฟรงค ราชเฌอ 

70 

5 ผลการใชปุยชวีภาพพีจีพีอาร-วันตอการลดตนทุนการผลิตขาวโพดหวาน 
กัลยกร โปรงจันทึก ภัสชญภณ  หมื่นแจง นงลักษ  ปนลาย และวีระพงษ  เย็นอวม 

71 

6 การตรวจสอบความใชไดของวิธีวิเคราะหปริมาณ ประสิทธิภาพและการจัดจําแนกชนิด 
ของไรโซเบียมในปุยชีวภาพไรโซเบียม 
อํานาจ เอ่ียมวิจารณ  อมรรัตน ใจยะเสน  จติรา เกาะแกว  มนตชัย มนัสสลิา   
และภสัชญภณ หมื่นแจง 

72 
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ผลงานภาคนิทรรศการ 
 
สาขาเคมีดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน และธาตุอาหารพืช 

1 อิทธิพลของการปลูกยางพาราต่อสมบัตดิินบางประการในพื้นที่ลุ่มน้ าชี 
พรทิพย์ พุทธโส พฤกษา หล้าวงษา อนงนาฏ ศรีประโชต ิณัฐพร ชมภูนิมิตร นฤมล แก้วจ าปา  
และศักดิส์ิทธ์ิ กิจขยัน 

38 

2 การเคลื่อนที่ของอะลูมินัมในดินเปรี้ยวจัดภายใต้การปลูกข้าวระยะยาว 
ธนภัทร์สกรณ ์สุกิจประภานนท์  อัญชลี สุทธิประการ  เอิบ เขียวรื่นรมณ์  
และ Robert J. Gilkes 

39 

3 ผลของการใช้ปุ๋ยโพแทสเซียมในดนิท่ีมีโพแทสเซยีมที่แลกเปลี่ยนไดป้านกลาง 
ต่อข้าวโพดหวาน พันธุ์หวาน 54 
ประภสัสร เจริญไทย และชูชาติ สนัธทรัพย์ 

40 

4 ผลของการใช้ปุ๋ยหมักวสัดุอินทรียจ์ากป่าพรุต่อการเจรญิเติบโตของพืช 
ศิราณ ีวงศ์กระจ่าง และบญัชา รัตนีทู 

41 

5 ระยะเวลาการใส่โดโลไมต์ที่เหมาะสมส าหรับปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพือ่การปลูกปาล์มน้ ามัน 
วนิดา งามเงิน จินดาภรณ์  เพ็ชรศิริ และสมใจ  เส้งเซ่ง 

42 

6 อิทธิพลของสังกะสีต่อการเจรญิเตบิโต ผลผลิต และคณุภาพของมันส าปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 ท่ีปลูก
ในดินร่วนปนทราย 
เบ็ญจพร กุลนิตย์ และบรรพต ชูศรีทอง 

43 

7 ความผันแปรของธาตุจุลธาตุอาหาร (เหล็ก แมงกานสี ทองแดงและสังกะสี) ในใบกาแฟปลูกบนพื้นทีข่นาด
เล็ก: กรณีศึกษาอ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
อนงนาฏ ศรีประโชติ พรภสัสร ศขุะพันธุ์ ปิยธิดา ชัยด ารงโรจน์ นุจรี บุญแปลง   
และพรทิวา กัญยวงศ์หา 

44 

8 เปรียบเทยีบการเปลี่ยนแปลงกระบวนการย่อยสลายของฟางข้าวเดีย่วกับฟางข้าว 
ผสมซากถั่วลสิง 
วิมลศิร ิพิงไธสง และปัทมา วติยากร 

45 

9 Contrasting quality legume residues with and without chemical fertilizers exert different 
effects on soil fertility and corn growth 
Sisavanh Xayavong Somchai Butnan  and Patma Vityakon 

46 

10 การย่อยสลายของสารอินทรีย์ที่มผีลต่อสมบตัิของอินทรียวัตถุที่ละลายได้: การตรวจเอกสาร 
รัตนาพร ภูสถิตย์ และปัทมา วิตยากร 

47 

11 การใช้ถ่านชีวภาพจากไม้ยูคาลิปตสัเพื่อการผลติข้าวในเนื้อดินต่างกัน 
พัชรี แสนจันทร์ ศุภชัย หอมพันนา และพฤกษา หล้าวงษา 

48 

12 ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนและตัวช้ีวัดคาร์บอนท่ีเสถียรในดินนาที่มีเนือ้ดินต่างกัน 
วุฒิ ศรีวิชัย ดวงสมร ตลุาพิทักษ์ พฤกษา หล้าวงษา และพัชรี แสนจันทร์ 

49 
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สาขาส่ิงแวดลอมและมลพิษทางดิน 
1 อิทธิพลของไกลโฟเสท แคดเมียม และตะกั่วตอการเคลื่อนยายธาตุฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม 

ตามชั้นความลกึดิน 
ทิฆัมพร นิลุบล และ วภากร ศริิวงศ 

73 

2 อิทธิพลของดินเค็มตอพฤติกรรมการหลีกเลี่ยง อัตราการตาย การเจริญเติบโต และการขยายพันธุ 
ของไสเดือนดินสายพันธุ Eisenia foetida และ Drawida beddardi 
ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย อัจฉราวดี เครือภักดี และ วิไลวรรณ ดวงเจรญิ 

74 

3 อิทธิพลของการใชปุยเคมีและการใชน้ําหมักมลูไสเดือนดินตอปริมาณไนเตรทและการเจริญเติบโต 
ของผักกาดหอมในระบบไฮโดรโพนกิส 
ไชยพิศิษฐ  เพ็งคํา และ ชุลีมาศ  บุญไทย อิวาย 

75 

4 โลหะหนักใน FGD ยิปซัม และในดินและออยท่ีไดรับ FGD ยิปซัม 
สมชาย องคประเสริฐ  ปฏิภาณ สทุธิกุลบุตร  จีราภรณ อินทสาร  จักรพงษ ไชยวงศ  
และ วันวิสาข จันทิกา 

76 

 
สาขาฟสิกสดินและการอนุรักษดินและน้ํา 

1 สมบัติทางกายภาพและเคมีบางประการของดินท่ีสงผลตอความหลากหลายของ 
ไมยืนตนทนเค็มในพ้ืนท่ีดินเค็มจดัของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในรอบ 1 ป 
กนกรัตน  พาแกวมณ ี และ วิทยา  ตรีโลเกศ 

77 

2 การประเมินปริมาณน้ําทาดวยแบบจําลอง SWAT-Terrace ในพ้ืนท่ีการเกษตร 
แบบขั้นบันไดดิน 
สิตารินทร ทองปุสสะวัลย Claire Baffaut Hui Shao และ Clark Gantzer 

78 

 
สาขาการสํารวจดิน ขอสนเทศทางดินและการใชประโยชนท่ีดิน 

1 การประเมินสมบัติทางเคมีและกายภาพของดินบางประการ เพ่ือการจัดการทรัพยากรดิน  
กรณีศึกษา: บริเวณลุมน้ําคลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 
นัทฐา ทักษรัตนศรัณย  ฐนชนก คําขจร ชนิดา เกิดชนะ  วันวิสาข ปนศักดิ์ ชุติมา โพธ์ิศรี   
และศราวุฒิ กันทะจันทร 

79 

2 การศึกษาสภาพการนําไฟฟาและพีเอชของดินในพ้ืนท่ีท่ีมีคราบเกลือบริเวณลุมน้ําหวยแอก 
นฤกมล จันทรจริาวุฒิกุล นิศรา จงหวัง ผองพรรณ วงคเขียว และสมุิตรา วัฒนา 

80 

3 สัณฐานวิทยาและความชื้นของดินตามลําดับภูมิประเทศในพ้ืนท่ีลุมน้ําลําสะแทด 
นฤกมล จันทรจริาวุฒิกุล ยุพเยาว หัสจรรย  และสุมติรา วัฒนา 

81 
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13 รูปแบบการปลูกขาวหมุนเวียนท่ีมีผลตอปริมาณและการกักเก็บคารบอนอินทรียสวนตางๆ ในดิน 
ศุภธิดา อํ่าทอง แทนไท กลอมจินดา และปวีณนุช ปวงวงคคํา 

50 

14 การเปรียบเทียบคุณสมบัติทางชีวภาพและเคมีของดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ของระบบการเกษตรอินทรีย และระบบการเกษตรแบบด้ังเดิม 
จุฑามาศ โมงชู และชุลีมาศ  บุญไทย อิวาย 

51 

15 ขอมูลสารสนเทศผลิตภาพของดินในพ้ืนท่ีอําเภอแมแตงและอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 
ศุภธิดา อํ่าทอง แทนไท กลอมจินดา และปวีณนุช ปวงวงคคํา 

52 

16 สถานะความอุดมสมบูรณของดินและความเขมขนของธาตุอาหารในใบปาลมน้ํามัน  
ปลูกบนชุดดินแกลงยกรอง ในอําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง 
อัญชนะ วิจะสิกะ พรทิวา กัญยวงศหา และ นุจรี บุญแปลง 

53 

17 การตอบสนองของถั่วลิสงตอ FGD ยิปซัมในดินท่ีขาดแคลน S และ B 
จีราภรณ อินทสาร  ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร  สมชาย องคประเสริฐ  จักรพงษ ไชยวงศ  และวันวิสาข จนัทิกา 

54 

18 ลักษณะของดินปลกูยางพาราท่ีมีชิ้นสวนหยาบในจังหวัดระยอง 
พรทิวา กัญยวงศหา 

55 

19 การใชตะกรันเหล็กเปนวัสดุปรับปรุงดินกรดจัดในพ้ืนท่ีปลูกขาวนาชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
นพดล ประยูรสุข เยาวลักษณ  เนตรสิงห  และเสาวนุช  ถาวรพฤกษ 

56 

20 การสลายตัวของวัสดุอินทรีย การปลดปลอยกาชคารบอนไดออกไซด  
และปริมาณอินทรียคารบอนในดินเค็มเนื้อทรายภายใตการใสวัสดุอินทรียตางชนิดกัน 
ศกุนตลา สุภาสยั วิทยา ตรีโลเกศ และอรรณพ พุทธโส 

57 

21 ผลของออกซินและไซโตไคนินตอการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือหญาแฝกลุมและดอน 
พัชรินทร นันทากุล พิทยากร ลิ่มทอง กฤษณา รุงโรจนวณิชย และพงศพันธุ เธียรหิรัญ 

58 

22 ผลของยิปซัมและโดโลไมทตอผลผลิตของถั่วลสิงท่ีปลกูในชุดดินทุงหวา 
อมรรัตน ชุมทอง 

59 

 

สาขาเทคโนโลยีการผลิตและการใชปุย 
1 แบบจําลองชวยตัดสินใจสําหรับอุตสาหกรรมการผลิตปุยอินทรียเคม ี

อัจจนา  เจริญกิจพูลผล และ พรธิภา องคคุณารักษ  
60 

2 ผลของหินฟองน้ําตอการปลดปลอยธาตุอาหารพืชในชุดดินกําแพงแสน 
บังอร อุบล พรพิมล งามจันอัด สญัชัย ภูเงิน และศภุชัย อําคา 

61 

3 ผลของการใชปุยหมักจากวัสดุอินทรียเหลือใชทางการเกษตรตอการเจริญเติบโตและผลผลิต 
ของผักกาดเขียวกวางตุง 
บัญชา รัตนีทู และศิราณี  วงศกระจาง 

62 
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4 ผลของความสูงตอการเตรียมวัสดุรองพ้ืนเพ่ือเปนอาหารและท่ีอยูอาศัย (Bedding)  
ในการผลิตปุยหมักโดยไสเดือนดิน 
ณัฐกิตติ ์เพชรหมื่นไว ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย และมงคล ตะอุน 

63 

5 การประยุกตใชอัตราและสูตรปุยเคมีท่ีแตกตางกัน ในการปลูกมนัสําปะหลัง KU 50 ในดินทราย 
เอนกพงศ จําปา และวิทยา ตรีโลเกศ 

64 

6 ผลของระยะเวลาในการหมักตอการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของปุยหมักเทศบาล (กทม)  
จากการหมักดวยไสเดือนดินสีแดง (Eudrilus eugeniae) 
เกษมวนัส ศรสวรรค และ นุกูล ถวิลถึง 

65 

7 สัดสวนกําไรตอตนทุนเพ่ิมจากปริมาณการใช FGD ยิปซัมในออยและถั่วลสิง 
ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร สมชาย องคประเสริฐ จีราภรณ อินทสาร จักรพงษ ไชยวงศ  
และวันวิสาข จันทิกา 

66 

 

สาขาจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 
1 การเปลี่ยนแปลงกจิกรรมและโครงสรางประชากรจุลินทรียบริเวณรากพืชตอการหมุนเวียน 

ธาตุอาหารพืช ภายใตการจัดการดินในระบบปลูกไมผลอินทรีย 
พนิดา ปรีเปรมโมทย และอโนชา เทพสุภรณกุล 

67 

2 ความหลากหลายของชุมชนแบคทีเรียสงเสริมการเจริญเติบโตของพืชในดินท่ีมีการใสสารอินทรียระยะยาว 
พฤกษา หลาวงษา รัตติยาภรณ รุงทอง เสาวลักษณ สมบูรณ พัชรี แสนจันทร  
และปทมา วิตยากร แรมโบ 

68 

3 การสงเสริมการเจริญเติบโตของขาวพันธุ กข 49 ดวยแบคทีเรียละลายฟอสเฟต  
ในสภาพเรือนทดลอง 
ธัญณชนก เขียวคํา รัชฎาภรณ ตอยน่ึง พิชญนันท กังแฮ และวิภา หอมหวล 

69 

4 ผลของสารประกอบฟโนลกิท่ีไดจากใบมะขามรวงตอยีนเอ็นพีอารและกิจกรรมของยีน 
ในดินทรายเขตรอน 
พฤกษา หลาวงษา ภาณุเดชา กมลมานิทย จอรจ คารดิช ปทมา วิตยากร แรมโบ  
และแฟรงค ราชเฌอ 

70 

5 ผลการใชปุยชวีภาพพีจีพีอาร-วันตอการลดตนทุนการผลิตขาวโพดหวาน 
กัลยกร โปรงจันทึก ภัสชญภณ  หมื่นแจง นงลักษ  ปนลาย และวีระพงษ  เย็นอวม 

71 

6 การตรวจสอบความใชไดของวิธีวิเคราะหปริมาณ ประสิทธิภาพและการจัดจําแนกชนิด 
ของไรโซเบียมในปุยชีวภาพไรโซเบียม 
อํานาจ เอ่ียมวิจารณ  อมรรัตน ใจยะเสน  จติรา เกาะแกว  มนตชัย มนัสสลิา   
และภสัชญภณ หมื่นแจง 

72 
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4 ผลของความสูงตอการเตรียมวัสดุรองพ้ืนเพ่ือเปนอาหารและท่ีอยูอาศัย (Bedding)  
ในการผลิตปุยหมักโดยไสเดือนดิน 
ณัฐกิตติ ์เพชรหมื่นไว ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย และมงคล ตะอุน 

63 

5 การประยุกตใชอัตราและสูตรปุยเคมีท่ีแตกตางกัน ในการปลูกมนัสําปะหลัง KU 50 ในดินทราย 
เอนกพงศ จําปา และวิทยา ตรีโลเกศ 

64 

6 ผลของระยะเวลาในการหมักตอการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของปุยหมักเทศบาล (กทม)  
จากการหมักดวยไสเดือนดินสีแดง (Eudrilus eugeniae) 
เกษมวนัส ศรสวรรค และ นุกูล ถวิลถึง 

65 

7 สัดสวนกําไรตอตนทุนเพ่ิมจากปริมาณการใช FGD ยิปซัมในออยและถั่วลสิง 
ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร สมชาย องคประเสริฐ จีราภรณ อินทสาร จักรพงษ ไชยวงศ  
และวันวิสาข จันทิกา 

66 

 

สาขาจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 
1 การเปลี่ยนแปลงกจิกรรมและโครงสรางประชากรจุลินทรียบริเวณรากพืชตอการหมุนเวียน 

ธาตุอาหารพืช ภายใตการจัดการดินในระบบปลูกไมผลอินทรีย 
พนิดา ปรีเปรมโมทย และอโนชา เทพสุภรณกุล 

67 

2 ความหลากหลายของชุมชนแบคทีเรียสงเสริมการเจริญเติบโตของพืชในดินท่ีมีการใสสารอินทรียระยะยาว 
พฤกษา หลาวงษา รัตติยาภรณ รุงทอง เสาวลักษณ สมบูรณ พัชรี แสนจันทร  
และปทมา วิตยากร แรมโบ 

68 

3 การสงเสริมการเจริญเติบโตของขาวพันธุ กข 49 ดวยแบคทีเรียละลายฟอสเฟต  
ในสภาพเรือนทดลอง 
ธัญณชนก เขียวคํา รัชฎาภรณ ตอยน่ึง พิชญนันท กังแฮ และวิภา หอมหวล 

69 

4 ผลของสารประกอบฟโนลกิท่ีไดจากใบมะขามรวงตอยีนเอ็นพีอารและกิจกรรมของยีน 
ในดินทรายเขตรอน 
พฤกษา หลาวงษา ภาณุเดชา กมลมานิทย จอรจ คารดิช ปทมา วิตยากร แรมโบ  
และแฟรงค ราชเฌอ 

70 

5 ผลการใชปุยชวีภาพพีจีพีอาร-วันตอการลดตนทุนการผลิตขาวโพดหวาน 
กัลยกร โปรงจันทึก ภัสชญภณ  หมื่นแจง นงลักษ  ปนลาย และวีระพงษ  เย็นอวม 

71 

6 การตรวจสอบความใชไดของวิธีวิเคราะหปริมาณ ประสิทธิภาพและการจัดจําแนกชนิด 
ของไรโซเบียมในปุยชีวภาพไรโซเบียม 
อํานาจ เอ่ียมวิจารณ  อมรรัตน ใจยะเสน  จติรา เกาะแกว  มนตชัย มนัสสลิา   
และภสัชญภณ หมื่นแจง 

72 
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ผลงานภาคนิทรรศการ 
 
สาขาเคมีดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน และธาตุอาหารพืช 

1 อิทธิพลของการปลูกยางพาราต่อสมบัตดิินบางประการในพื้นที่ลุ่มน้ าชี 
พรทิพย์ พุทธโส พฤกษา หล้าวงษา อนงนาฏ ศรีประโชต ิณัฐพร ชมภูนิมิตร นฤมล แก้วจ าปา  
และศักดิส์ิทธ์ิ กิจขยัน 

38 

2 การเคลื่อนที่ของอะลูมินัมในดินเปรี้ยวจัดภายใต้การปลูกข้าวระยะยาว 
ธนภัทร์สกรณ ์สุกิจประภานนท์  อัญชลี สุทธิประการ  เอิบ เขียวรื่นรมณ์  
และ Robert J. Gilkes 

39 

3 ผลของการใช้ปุ๋ยโพแทสเซียมในดนิท่ีมีโพแทสเซยีมที่แลกเปลี่ยนไดป้านกลาง 
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อิทธิพลระยะยาวของการใส่วัสดุอินทรีย์ต่อการกระจายขนาดของเม็ดดินและอินทรียวัตถุในดินที่ปลูกอ้อย 
Long Term Effect of Organic Materials on Aggregate Size Distribution and  

Organic Matter in Soil of Sugarcane Land Use 
 

ไอลดา จ าปาทอง1*, ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ1 และ กุมุท สังขศิลา1  
Ailada Jampathong1*, Punyisa Trakoonyingcharoen1 and Kumut Sangkhasila1 

 
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาระยะเวลาในการใสํวัสดุอินทรีย๑ตํอเน่ือง 0, 1, 3 และ 5 ปี ตํอ 1) การกระจายขนาดเม็ดดิน และ  
2) การกักเก็บคาร๑บอนในดิน ในเนื้อดิน 2 กลุํม โดยเก็บตัวอยํางดินจากแปลงเกษตรกรที่อยูํในเขตจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย๑ ผลการศึกษาพบวํา
ดินเนื้อหยาบและเนื้อปานกลางจะพบเม็ดดินขนาดเล็กสูงสุด ทั้งดินบนและดินลําง การกักเก็บคาร๑บอนในดินเนื้อปานกลางจะมีการกักเก็บคา ร๑บอน
มากกวําดินเนื้อหยาบทั้งดินบนและดินลําง ซ่ึงแตกตํางอยํางมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ ระยะเวลาในการใสํวัสดุอินทรีย๑ที่ดินบนและดินลํางจะเกิดเม็ดดิน
ขนาดเล็กสูงสุด รองลงมาคือเม็ดดินขนาดใหญํเม็ดเล็ก เม็ดดินขนาด <0.053 mm. และเม็ดดินขนาดใหญํเม็ดโต การกักเก็บคาร๑บอนในดินบนการใสํ
ตํอเนื่องสูงสุด 1 ปี จะมีการสะสมคาร๑บอนสูงสุด 0.32% ดินลํางการใสํตํอเนื่องที่ 3 ปี พบสูงสุด 0.24% นอกจากนี้ไมํพบอิทธิพลรํวมระหวํางเนื้อดิน
กับระยะเวลาในการใสํวัสดุอินทรีย๑ตํอการกระจายขนาดของเม็ดดินและปริมาณคาร๑บอนในดิน 

ค าส าคัญ: อินทรียวัตถุในดิน, คาร๑บอนในดิน, เม็ดดิน 
 
ABSTRACT: The objective of this was to study the effect of continuous application organic material time for 0, 1, 3 and 5 
years on 1) soil aggregate size distribution 2) soil carbon stock. Soil samples were collected from sugarcane fields located in 
Nakhon Ratchasima and Buriram provinces. Results showed that the coarse and medium soils found the microaggregate soil 
which had highest. Both top and sob soil. Carbon stock in medium soils will result in carbon stock rather than coarse soils, 
both top and sub soils. This difference is statistically significant. Long term of organic materials on top and sub soil will form 
the microaggregate soil followed by small macroaggregate, < 0.053 mm and large macroaggregate. Soil carbon stock in top 
soil continuous flow for a maximum of 1 year uptake of 0.32%. Sub soil for 3 years is 0.24%. The soil with organic matter, 
application time of the aggregate size and quantity carbon in the soil didn’t interaction. 

Keywords: organic matter, soil carbon sequestration, soil aggregate 
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การตอบสนองของอ้อยต่อ FGD ยิปซัมในดินที่ขาดแคลน Ca และ S 
Respond of sugar cane on FGD gypsum in deficiency Ca and S soils 

 
ปฏิภาณ สุทธิกลุบุตร1*, สมชาย องค์ประเสริฐ1, จีราภรณ์ อินทสาร1, จักรพงษ์ ไชยวงศ์1 และ วันวิสาข์ จันทิกา1 

Pathipan Sutigoolabud1*, Somchai Ongprasert1, Jiraporn Intasan1, Chakapong Chaiwong1 
and Wanwisa Jantika1 

 
บทคัดย่อ: FGD ยิปซัม (Fuel Gas Desulfurization Gypsum) เป็นผลพลอยได๎ของโรงไฟฟูาแมํเมาะมี Ca และ S อยํูประมาณ 23 และ 18 % และมีราคา
เพียงตันละ 20 บาท จึงเหมาะที่จะใช๎เป็นวัสดุปรับปรุงดินเพื่อแก๎ปัญหาการขาดแคลนธาตุทั้ง 2 นี้ การทดลองนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาการตอบสนองของอ๎อยตํอ
การใช๎ FGD ยิปซัม และผลกระทบของการใช๎ FGD ยิปซัมตํอความอุดมสมบูรณ๑ของดินในดินที่ขาดแคลน Ca และ S ทั้งนี้โดยเปรียบเทียบกับการใช๎ปูนโดโลไมต๑ 
การทดลองนี้ด าเนินการในไรํนาของเกษตรกร 2 รายในพื้นที่จังหวัดล าปาง ที่มีเนื้อดินรํวนทรายและรํวนเหนียว เป็นกรด ขาด Ca และ S  โดยใสํ FGD ยิปซัมอัตรา 
0.5 และ 1.0 ตัน/ไรํ ในดินรํวนทราย และ 1.0 และ 2.0 ตัน/ไรํ ในดินรํวนเหนียว เปรียบเทียบกับการใสํโดโลไมต๑ตามความต๎องการปูน และการใสํผสม ทั้งหมดนี้ใสํ
เพียงครั้งเดียวเมื่อกํอนปลูกอ๎อยในปีแรก แล๎วติดตามการเติบโตและผลผลิตตํอเนื่อง 3 ปี ระหวําง พ.ศ. 2556 -2558. พบวําการใสํ FGD ยิปซัมทั้ง 2 อัตราไมํท าให๎  
pH ของดินเปลี่ยนแปลง แตํการใสํโดโลไมต๑และการใสํยิปซัมผสมโดไมต๑ท าให๎  pH เพิ่มขึ้นในทุกชั้นความลึก การใสํยิปซัมทั้งแบบเดี่ยวและใสํผสมท าให๎ Ca และ S 
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการใสํอัตราสูงท าให๎เพิ่มขึ้นอยํางชัดเจนทุกชั้นความลึกส าหรับดินรํวนทราย และถึงความลึก 30 และ 45 ซม. ส าหรับดินรํวนเหนียว  ขณะที่การ
ใสํโดโลไมต๑ท าให๎ Ca เพิ่มข๎นอยํางชัดเจน แตํไมํท าให๎ S เพิ่มขึ้น. ผลวิเคราะห๑ธาตุอาหารในใบอ๎อยแสดงให๎เห็นวํา การได๎รับยิปซัมทั้ง 2 อัตราและได๎รับแบบผสมท า
ให๎ S ในใบเพิ่มขึ้นในดินทั้ง 2 เนื้อดิน  สํวน N และ K เพิ่มขึ้นเมื่ออ๎อยที่ปลูกในดินรํวนทราย. ขณะที่ในดินรํวนเหนียวเพิ่มขึ้นเฉพาะเมื่อได๎รับยิปซัมอัตราสูงเทํานั้น. 
นอกจากนี้ยังพบวําการได๎รับยิปซัมท าให๎ Mg ในใบเพิ่มขึ้นเมื่อได๎รับอัตราสูงในดินทั้ง 2 เนื้อดิน สํวน Ca เพิ่มขึ้นเฉพาะเมื่อได๎รับผสมกับโดโลไมต๑ในดินรํวนทราย
เทํานั้น. ส าหรับการใสํโดโลไมต๑มีผลให๎ปริมาณธาตุอาหารตํางในใบเพิ่มขึ้นไมํชัดเจนเทําการใสํยิปซัม นอกจากนี้ผลการวิเคราะห๑ P, K และ Ca ในดินและพืชแสดงวําใน
การทดลองนี้ไมํมีปัญหาความไมํสมดลุระหวาํง Ca ที่ได๎รับครั้งเดียวจ านวนมาก กับ P K และ Mg. จากการวัดความหนาแนํนของรากพบวําการใสํ FGD ยิปซัมท าให๎
รากที่ความลึก 20-40 ซม. หนาแนํนขึ้นในทั้ง 2 เนื้อดิน ผลผลิตอ๎อยที่ได๎รับยิปซัมทั้ง 2 อัตรามากกวําแปลงควบคุมอยํางชัดเจนในปีที่ 2 และ 3 ของการทดลอง  
โดยเฉพาะในดินรํวนทราย และมีแนวโน๎มมากกวําที่ได๎รับโดโลไมต๑.  ความหวานและปริมาณน้ าตาลในอ๎อย (TCS) ไมํเปลี่ยนแปลงเมื่อได๎รับยิปซัมและโดโลไมต๑  

ค าส าคัญ: อ๎อย FGD ยิปซัม โดโลไมต๑ 
 
ABSTRACT: FGD gypsum, by product of Mae Moh Power Plant, contains 23 and 18 % of Ca and S, respectively.  The gypsum costs ฿
20 per ton, therefore, it is probably the cheapest soil amendment for solving Ca and S deficiency. This trial was aimed at studying the 
response of sugar cane to FGD gypsum and its effects the fertility of Ca and S deficient soils, in comparisons with the application of 
dolomite. Two farmers’ fields with the soil texture of sandy loam and clay loam and with the problems of strong acidity, deficiency Ca 
and S, in Lampang were selected for this study. The application rates of gypsum were 3.125 and 6.25 ton/ha for sandy loam soil and 6.25 
and 12.5 ton/ha for clay loam soil, in comparison with the application of dolomite according to lime requirement. All materials were 
applied once before planting of the crop, then, growth and yield of the crop were monitored for three years during 2013-2015.  Results 
revealed that FGD Gypsum did not alter soil pH, while dolomite increased the pH of all measured depths. The application of gypsum, 
both sole and mixed application with dolomite, increased soil Ca and S contents, particularly the high rate in sandy soil. Dolomite 
obviously increased soil Ca, but not S. Analysis of nutrients in leaves shown that S in the crop grown in both soils and receiving gypsum 
was higher than the control and dolomite treatments. N and K contents also positively responded to gypsum. The response in sandy soil 
was more clear than that in clayey soil. The less beneficial effects of sole application of dolomite on plant nutrient contents were 
observed. In addition, the analyses of nutrients in soil and plant also shown that there was no problem of imbalance between Ca and 
other nutrients, such as P, K and Mg. Root density of the crop at the depth of 20-40 cm was higher than those of the control and 
dolomite treatments in both soil textures. Yields of sugar cane receiving gypsum were clearly higher than those of control treatment in 
the second and third years, particularly in sandy loam soil, and trended to higher than those receiving dolomite. Receiving of both 
gypsum and dolomite did not alter sugar content of the cane.  

Keywords: sugar cane, FGD gypsum, dolomite 
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อิทธิพลระยะยาวของการใส่วัสดุอินทรีย์ต่อการกระจายขนาดของเม็ดดินและอินทรียวัตถุในดินที่ปลูกอ้อย 
Long Term Effect of Organic Materials on Aggregate Size Distribution and  

Organic Matter in Soil of Sugarcane Land Use 
 

ไอลดา จ าปาทอง1*, ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ1 และ กุมุท สังขศิลา1  
Ailada Jampathong1*, Punyisa Trakoonyingcharoen1 and Kumut Sangkhasila1 

 
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาระยะเวลาในการใสํวัสดุอินทรีย๑ตํอเน่ือง 0, 1, 3 และ 5 ปี ตํอ 1) การกระจายขนาดเม็ดดิน และ  
2) การกักเก็บคาร๑บอนในดิน ในเนื้อดิน 2 กลุํม โดยเก็บตัวอยํางดินจากแปลงเกษตรกรที่อยูํในเขตจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย๑ ผลการศึกษาพบวํา
ดินเนื้อหยาบและเนื้อปานกลางจะพบเม็ดดินขนาดเล็กสูงสุด ทั้งดินบนและดินลําง การกักเก็บคาร๑บอนในดินเนื้อปานกลางจะมีการกักเก็บคา ร๑บอน
มากกวําดินเนื้อหยาบทั้งดินบนและดินลําง ซ่ึงแตกตํางอยํางมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ ระยะเวลาในการใสํวัสดุอินทรีย๑ที่ดินบนและดินลํางจะเกิดเม็ดดิน
ขนาดเล็กสูงสุด รองลงมาคือเม็ดดินขนาดใหญํเม็ดเล็ก เม็ดดินขนาด <0.053 mm. และเม็ดดินขนาดใหญํเม็ดโต การกักเก็บคาร๑บอนในดินบนการใสํ
ตํอเนื่องสูงสุด 1 ปี จะมีการสะสมคาร๑บอนสูงสุด 0.32% ดินลํางการใสํตํอเนื่องที่ 3 ปี พบสูงสุด 0.24% นอกจากนี้ไมํพบอิทธิพลรํวมระหวํางเนื้อดิน
กับระยะเวลาในการใสํวัสดุอินทรีย๑ตํอการกระจายขนาดของเม็ดดินและปริมาณคาร๑บอนในดิน 

ค าส าคัญ: อินทรียวัตถุในดิน, คาร๑บอนในดิน, เม็ดดิน 
 
ABSTRACT: The objective of this was to study the effect of continuous application organic material time for 0, 1, 3 and 5 
years on 1) soil aggregate size distribution 2) soil carbon stock. Soil samples were collected from sugarcane fields located in 
Nakhon Ratchasima and Buriram provinces. Results showed that the coarse and medium soils found the microaggregate soil 
which had highest. Both top and sob soil. Carbon stock in medium soils will result in carbon stock rather than coarse soils, 
both top and sub soils. This difference is statistically significant. Long term of organic materials on top and sub soil will form 
the microaggregate soil followed by small macroaggregate, < 0.053 mm and large macroaggregate. Soil carbon stock in top 
soil continuous flow for a maximum of 1 year uptake of 0.32%. Sub soil for 3 years is 0.24%. The soil with organic matter, 
application time of the aggregate size and quantity carbon in the soil didn’t interaction. 

Keywords: organic matter, soil carbon sequestration, soil aggregate 
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การตอบสนองของอ้อยต่อ FGD ยิปซัมในดินที่ขาดแคลน Ca และ S 
Respond of sugar cane on FGD gypsum in deficiency Ca and S soils 

 
ปฏิภาณ สุทธิกลุบุตร1*, สมชาย องค์ประเสริฐ1, จีราภรณ์ อินทสาร1, จักรพงษ์ ไชยวงศ์1 และ วันวิสาข์ จันทิกา1 

Pathipan Sutigoolabud1*, Somchai Ongprasert1, Jiraporn Intasan1, Chakapong Chaiwong1 
and Wanwisa Jantika1 

 
บทคัดย่อ: FGD ยิปซัม (Fuel Gas Desulfurization Gypsum) เป็นผลพลอยได๎ของโรงไฟฟูาแมํเมาะมี Ca และ S อยํูประมาณ 23 และ 18 % และมีราคา
เพียงตันละ 20 บาท จึงเหมาะที่จะใช๎เป็นวัสดุปรับปรุงดินเพื่อแก๎ปัญหาการขาดแคลนธาตุทั้ง 2 นี้ การทดลองนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาการตอบสนองของอ๎อยตํอ
การใช๎ FGD ยิปซัม และผลกระทบของการใช๎ FGD ยิปซัมตํอความอุดมสมบูรณ๑ของดินในดินที่ขาดแคลน Ca และ S ทั้งนี้โดยเปรียบเทียบกับการใช๎ปูนโดโลไมต๑ 
การทดลองนี้ด าเนินการในไรํนาของเกษตรกร 2 รายในพื้นที่จังหวัดล าปาง ที่มีเนื้อดินรํวนทรายและรํวนเหนียว เป็นกรด ขาด Ca และ S  โดยใสํ FGD ยิปซัมอัตรา 
0.5 และ 1.0 ตัน/ไรํ ในดินรํวนทราย และ 1.0 และ 2.0 ตัน/ไรํ ในดินรํวนเหนียว เปรียบเทียบกับการใสํโดโลไมต๑ตามความต๎องการปูน และการใสํผสม ทั้งหมดนี้ใสํ
เพียงครั้งเดียวเมื่อกํอนปลูกอ๎อยในปีแรก แล๎วติดตามการเติบโตและผลผลิตตํอเนื่อง 3 ปี ระหวําง พ.ศ. 2556 -2558. พบวําการใสํ FGD ยิปซัมทั้ง 2 อัตราไมํท าให๎  
pH ของดินเปลี่ยนแปลง แตํการใสํโดโลไมต๑และการใสํยิปซัมผสมโดไมต๑ท าให๎  pH เพิ่มขึ้นในทุกชั้นความลึก การใสํยิปซัมทั้งแบบเดี่ยวและใสํผสมท าให๎ Ca และ S 
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการใสํอัตราสูงท าให๎เพิ่มขึ้นอยํางชัดเจนทุกชั้นความลึกส าหรับดินรํวนทราย และถึงความลึก 30 และ 45 ซม. ส าหรับดินรํวนเหนียว  ขณะที่การ
ใสํโดโลไมต๑ท าให๎ Ca เพิ่มข๎นอยํางชัดเจน แตํไมํท าให๎ S เพิ่มขึ้น. ผลวิเคราะห๑ธาตุอาหารในใบอ๎อยแสดงให๎เห็นวํา การได๎รับยิปซัมทั้ง 2 อัตราและได๎รับแบบผสมท า
ให๎ S ในใบเพิ่มขึ้นในดินทั้ง 2 เนื้อดิน  สํวน N และ K เพิ่มขึ้นเมื่ออ๎อยที่ปลูกในดินรํวนทราย. ขณะที่ในดินรํวนเหนียวเพิ่มขึ้นเฉพาะเมื่อได๎รับยิปซัมอัตราสูงเทํานั้น. 
นอกจากนี้ยังพบวําการได๎รับยิปซัมท าให๎ Mg ในใบเพิ่มขึ้นเมื่อได๎รับอัตราสูงในดินทั้ง 2 เนื้อดิน สํวน Ca เพิ่มขึ้นเฉพาะเมื่อได๎รับผสมกับโดโลไมต๑ในดินรํวนทราย
เทํานั้น. ส าหรับการใสํโดโลไมต๑มีผลให๎ปริมาณธาตุอาหารตํางในใบเพิ่มขึ้นไมํชัดเจนเทําการใสํยิปซัม นอกจากนี้ผลการวิเคราะห๑ P, K และ Ca ในดินและพืชแสดงวําใน
การทดลองนี้ไมํมีปัญหาความไมํสมดลุระหวาํง Ca ที่ได๎รับครั้งเดียวจ านวนมาก กับ P K และ Mg. จากการวัดความหนาแนํนของรากพบวําการใสํ FGD ยิปซัมท าให๎
รากที่ความลึก 20-40 ซม. หนาแนํนขึ้นในทั้ง 2 เนื้อดิน ผลผลิตอ๎อยที่ได๎รับยิปซัมทั้ง 2 อัตรามากกวําแปลงควบคุมอยํางชัดเจนในปีที่ 2 และ 3 ของการทดลอง  
โดยเฉพาะในดินรํวนทราย และมีแนวโน๎มมากกวําที่ได๎รับโดโลไมต๑.  ความหวานและปริมาณน้ าตาลในอ๎อย (TCS) ไมํเปลี่ยนแปลงเมื่อได๎รับยิปซัมและโดโลไมต๑  

ค าส าคัญ: อ๎อย FGD ยิปซัม โดโลไมต๑ 
 
ABSTRACT: FGD gypsum, by product of Mae Moh Power Plant, contains 23 and 18 % of Ca and S, respectively.  The gypsum costs ฿
20 per ton, therefore, it is probably the cheapest soil amendment for solving Ca and S deficiency. This trial was aimed at studying the 
response of sugar cane to FGD gypsum and its effects the fertility of Ca and S deficient soils, in comparisons with the application of 
dolomite. Two farmers’ fields with the soil texture of sandy loam and clay loam and with the problems of strong acidity, deficiency Ca 
and S, in Lampang were selected for this study. The application rates of gypsum were 3.125 and 6.25 ton/ha for sandy loam soil and 6.25 
and 12.5 ton/ha for clay loam soil, in comparison with the application of dolomite according to lime requirement. All materials were 
applied once before planting of the crop, then, growth and yield of the crop were monitored for three years during 2013-2015.  Results 
revealed that FGD Gypsum did not alter soil pH, while dolomite increased the pH of all measured depths. The application of gypsum, 
both sole and mixed application with dolomite, increased soil Ca and S contents, particularly the high rate in sandy soil. Dolomite 
obviously increased soil Ca, but not S. Analysis of nutrients in leaves shown that S in the crop grown in both soils and receiving gypsum 
was higher than the control and dolomite treatments. N and K contents also positively responded to gypsum. The response in sandy soil 
was more clear than that in clayey soil. The less beneficial effects of sole application of dolomite on plant nutrient contents were 
observed. In addition, the analyses of nutrients in soil and plant also shown that there was no problem of imbalance between Ca and 
other nutrients, such as P, K and Mg. Root density of the crop at the depth of 20-40 cm was higher than those of the control and 
dolomite treatments in both soil textures. Yields of sugar cane receiving gypsum were clearly higher than those of control treatment in 
the second and third years, particularly in sandy loam soil, and trended to higher than those receiving dolomite. Receiving of both 
gypsum and dolomite did not alter sugar content of the cane.  

Keywords: sugar cane, FGD gypsum, dolomite 
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ผลของปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
Effect of liquid organic fertilizer (LOF) on growth and yield components of maize  

 

เกียรติศักด์ิ สนศรี1 และ ชัยสทิธิ์ ทองจู1* 
Kiattisak Sonsri1 and Chaisit Thongjoo1* 

 

บทคัดย่อ: ศึกษาผลของการใช๎ปุ๋ยอินทรีย๑ชนิดเหลวตํอการเจริญเติบโตและองค๑ประกอบผลผลิตของข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ โดยวางแผนการทดลองแบบ
สุํมสมบูรณ๑ จ านวน 3 ซ้ า ประกอบด๎วย 8 ต ารับทดลอง ได๎แกํ ต ารับทดลองที่ 1 ไมํใสํปุ๋ย (ต ารับควบคุม) ต ารับทดลองที่ 2 ใสํปุ๋ยเคมีตามคําวิเคราะห๑
ดิน (IFDOA) ต ารับทดลองที่ 3 ใสํปุ๋ยอินทรีย๑ชนิดเหลวอัตรา 500 ลิตร/ไรํ (LOF500) ต ารับทดลองที่ 4 ใสํปุ๋ยเคมีเทียบเทําธาตุอาหารหลักในปุ๋ยอินทรีย๑
ชนิดเหลวอัตรา 500 ลิตร/ไรํ (IFLOF-500) ต ารับทดลองที่ 5 ใสํปุ๋ยอินทรีย๑ชนิดเหลวอัตรา 250 ลิตร/ไรํ รํวมกับปุ๋ยเคมีเทียบเทําธาตุอาหารหลักในปุ๋ย
อินทรีย๑ชนิดเหลวอัตรา 250  ลิตร/ไร ํ(LOF250+ IFLOF-250) ต ารับทดลองที่ 6 ใสํปุ๋ยอินทรีย๑ชนิดเหลวอัตรา 1,000 ลิตร/ไรํ (LOF1000) ต ารับทดลองที่ 7 
ใสํปุ๋ยเคมีเทียบเทําธาตุอาหารหลักในปุ๋ยอินทรีย๑ชนิดเหลวอัตรา 1,000 ลิตร/ไรํ (IFLOF-1000) และต ารับทดลองที่ 8 ใสํปุ๋ยอินทรีย๑ชนิดเหลวอัตรา 500 
ลิตร/ไรํ รํวมกับปุ๋ยเคมีเทียบเทําธาตุอาหารหลักในปุ๋ยอินทรีย๑ชนิดเหลวอัตรา 500 ลิตร/ไรํ (LOF500+ IFLOF-500) ผลการศึกษา พบวํา การใสํปุ๋ยอินทรีย๑
ชนิดเหลวอัตรา 500 ลิตร/ไรํ รํวมกับปุ๋ยเคมีเทียบเทําธาตุอาหารหลักในปุ๋ยอินทรีย๑ชนิดเหลวอัตรา 500 ลิตร/ไรํ (LOF500+ IFLOF-500) มีผลให๎ความสูง
ต๎น ความสูงคอใบสุดท๎าย และคําความเขียวของใบข๎าวโพดมากที่สุด ซ่ึงไมํแตกตํางกับการใสํปุ๋ยเคมีเทียบเทําธาตุอาหารหลักในปุ๋ยอินทรีย๑ชนิดเหลว
อัตรา 1,000 ลิตร/ไรํ (IFLOF-1000) และการใสํปุ๋ยอินทรีย๑ชนิดเหลวอัตรา 1,000 ลิตร/ไรํ (LOF1000) นอกจากนี้ การใสํปุ๋ยอินทรีย๑ชนิดเหลวอัตรา 500 
ลิตร/ไรํ รํวมกับปุ๋ยเคมีเทียบเทําธาตุอาหารหลักในปุ๋ยอินทรีย๑ชนิดเหลวอัตรา 500 ลิตร/ไรํ (LOF500+ IFLOF-500) มีผลให๎น้ าหนักฝักทั้งเปลือก น้ าหนัก
ฝักปอกเปลือก น้ าหนักเมล็ด และปริมาณโปรตีนในเมล็ดของข๎าวโพดมากที่สุด ซ่ึงไมํแตกตํางกับการใสํปุ๋ยเคมีเทียบเทําธาตุอาหารหลักในปุ๋ยอินทรีย๑
ชนิดเหลวอัตรา 1,000 ลิตร/ไรํ (IFLOF-1000) และการใสํปุ๋ยอินทรีย๑ชนิดเหลวอัตรา 1,000 ลิตร/ไรํ (LOF1000) ทั้งนี้ยังพบวําการใสํปุ๋ยอินทรีย๑ชนิดเหลว
อัตรา 500 ลิตร/ไรํ รํวมกับปุ๋ยเคมีเทียบเทําธาตุอาหารหลักในปุ๋ยอินทรีย๑ชนิดเหลวอัตรา 500 ลิตร/ไรํ (LOF500+ IFLOF-500) มีผลให๎น้ าหนัก 100 เมล็ด
ของข๎าวโพดมากที่สุด รองลงมา คือ การใสํปุ๋ยเคมีเทียบเทําธาตุอาหารหลักในปุ๋ยอินทรีย๑ชนิดเหลวอัตรา 1,000 ลิตร/ไรํ ซ่ึงไมํแตกตํางกับการใสํปุ๋ย
อินทรีย๑ชนิดเหลวอัตรา 1,000 ลิตร/ไรํ และการใสํปุ๋ยเคมีตามคําวิเคราะห๑ดิน  

ค าส าคัญ: ปุ๋ยอินทรีย๑ชนิดเหลว, ปุ๋ยเคมี, ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑  
 
ABSTRACT: The aim of this study was to investigate the effects of liquid organic fertilizer (LOF) application on growth and 
yield components of maize. The experimental design was completely randomized design (CRD) with 3 replications and 8 
treatments as consist of (T1) no fertilizer (control), (T2) the application of chemical fertilizer based on soil chemical analysis 
(IFDOA), (T3) the application of LOF of 500 L/rai (LOF500), (T4) the applications of chemical fertilizers containing all major elements 
equivalent to 500 L/rai of the LOF (IFLOF-500), (T5) the application of LOF of 250 L/rai in combination with chemical fertilizers 
containing all major elements equivalent to 250 L/rai of the LOF (LOF250+ IFLOF-250), (T6) the application of LOF of 1,000 L/rai 
(LOF1000), (T7) the applications of chemical fertilizers containing all major elements equivalent to 1,000 L/rai of the LOF  
(IFLOF-1000) and (T8) the application of LOF of 500 L/rai in combination with chemical fertilizers containing all major elements 
equivalent to 500 L/rai of the LOF (LOF500+ IFLOF-500). The results showed that the application of LOF of 500 L/rai in 
combination with chemical fertilizers containing all major elements equivalent to 500 L/rai of the LOF provided the highest of 
plant height, leaf collar height and leaf greenness (SPAD reading) which were not significantly difference from the applications 
of chemical fertilizers containing all major elements equivalent to 1,000 L/rai of the LOF or the application of LOF 1,000 L/rai. 
Furthermore, the application of LOF of 500 L/rai in combination with chemical fertilizers containing all major elements 
equivalent to 500 L/rai of the LOF gave the highest value of ear weight, ear without husk weight, grain weight and protein 
content in grain which were not significantly difference from the applications of chemical fertilizers containing all major 
elements equivalent to 1,000 L/rai of the LOF and the application of LOF of 1,000 L/rai. In addition, the application of LOF of 500 
L/rai in combination with chemical fertilizers containing all major elements equivalent to 500 L/rai of the LOF provided the 
highest of 100 grain weight, followed by the applications of chemical fertilizers containing all major elements equivalent to 
1,000 L/rai of the LOF which were not different from the application of LOF of 1,000 L/rai and the application of chemical 
fertilizer based on soil chemical analysis. 

Keywords: liquid organic fertilizer, chemical fertilizers, maize 
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ผลของการขาดไนโตรเจน โพแทสเซียม และก ามะถัน ต่อการเจริญเติบโตและการดูดดึงธาตุอาหารในมันส าปะหลัง 
Effect of nitrogen, potassium and sulfur deficiency on growth and nutrients uptake  

in cassava (Manihot esculenta L. Crantz)  
 

วรางคณา ธรรมนารถสกุล1 นุชรีย์ พร านัก1 นุกูล ถวิลถึง1 วัลลีย์ อมรพล2 สมฤทัย ตันเจริญ3 และ สุกัญญา แย้มประชา1* 
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Somrutai Tancharoen3 and Sukunya Yampracha1* 

 

บทคัดย่อ:  ไนโตรเจน โพแทสเซียม และก ามะถันเป็นธาตุอาหารที่จ าเป็นส าหรับมันส าปะหลัง จึงท าการศึกษาผลของการขาดธาตุไนโตรเจน 
โพแทสเซียมและก ามะถันตํอการเจริญเติบโต ผลผลิต และการดูดดึงธาตุอาหารของมันส าปะหลัง โดยปลูกมันส าปะหลังพันธุ๑เกษตรศาสตร๑ 50 
(KU50) ด๎วยเทคนิค Omission trial โดยใช๎ทรายเป็นวัสดุปลูกให๎ธาตุอาหารในรูปของสารละลาย วางแผนการทดลองแบบสุํมบล็อกสมบูรณ๑ 
ประกอบด๎วย 5 ทรีตเม๎นต๑ 4 ซ้ า ได๎แกํ ไมํมีการให๎ธาตุอาหาร (Control) ให๎ธาตุอาหารครบทุกธาตุ (All) ไมํมีการให๎ไนโตรเจน (-N) ไมํมีการให๎
โพแทสเซียม (-K) และไมํมีการให๎ก ามะถัน (-S)  ท าการทดลองเป็นเวลา 4 เดือน จากผลการทดลองพบวํา การขาดไนโตรเจน (N) โพแทสเซียม (K) 
และก ามะถัน (S) สํงผลให๎ความสูง น้ าหนักสดและน้ าหนักแห๎งของแผํนใบ ล าต๎น+ก๎านใบ เหง๎า และรากมันส าปะหลัง ในทรีตเม๎นต๑ –N ,–K, -S และ 
control ต่ ากวําทรีตเม๎นต๑ All อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ นอกจากนี้ทรีตเม๎นต๑ –N, –S และ –K สํงผลให๎น้ าหนักแห๎งหัวมันส าปะหลังลดลง 100.00, 
28.40 และ 33.35% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับทรีตเม๎นต๑ All การขาดไนโตรเจนในทรีตเม๎นต๑ -N และ control สํงผลให๎คํา SPAD ต่ าที่สุดและแตกตําง
อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติกับทรีตเม๎นต๑อื่นๆ ในทรีตเม๎นต๑ –N ,–K, -S ความเข๎มข๎นของ N K และ S ในทุกสํวนของพืชต่ า และในทรีตเม๎นต๑ –N พบ
ความเข๎มข๎นของโพแทสเซียมสูง แตํความเข๎มข๎นของก ามะถันต่ าในทุกสํวนของพืช นอกจากนี้ทรีตเม๎นต๑ -N สํงผลตํอการดูดดึงธาตุอาหารทุกธาตุต่ า 
ทรีตเม๎นต๑ -K ท าให๎ดูดดึงโพแทสเซียม แคลเซียม และก ามะถันต่ า และทรีตเม๎นต๑ -S ท าให๎การดูดดึงไนโตรเจน โพแทสเซียม แคลเซียม และก ามะถัน
ต่ า 

ค าส าคัญ: มันส าปะหลัง, ไนโตรเจน, โพแทสเซียม, ก ามะถัน 
 
ABSTRACT: Nitrogen, potassium, and sulfur are significant to growth and yield of cassava. The objective of this experiment 
was to study effects of nitrogen potassium and sulfur deficiency on growth and nutrients uptake of cassava. Kasetsart 50 
(KU50) variety was planted with omission trials in sand culture and provided nutrients in the solution form. The experimental 
design was randomized complete block design (RCBD) with five treatments i.e. distillation water (control), All nutrients (All), 
minus N (-N), minus K (-K) and minus S (-S) with 4 replications. The cassava was harvested at 4 months after planting. The 
results showed that deficiency of nitrogen, potassium, and sulfur were affected to height, fresh and dry weight of leave blade, 
stalk+petio, crown and root which –N, -K and –S treatments was significant decreased as compared to that of treatment All.  
Moreover, tuber yield was decreased 100.00, 28.40 and 33.35% in treatments –N, -K and –S respectively as compared with All 
treatment, respectively. SPAD value of cassava in control and -N treatment was lower than those of other treatments.  Total 
N, K and S in -N, -K and -S treatment was low concentration in all plant parts. In addition, -N treatment enhanced high 
concentration of total K and low total S concentration in all plant part. Moreover, nitrogen deficiency affected to low nutrient 
uptake. Total potassium, total calcium, and total sulfur uptake in -K treatment was significant decreased when compared with 
All treatment while total nitrogen, potassium, calcium and sulfur uptake in -S treatment was low. 

Keywords: cassava, nitrogen, potassium, sulfur 
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ผลของปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
Effect of liquid organic fertilizer (LOF) on growth and yield components of maize  

 

เกียรติศักด์ิ สนศรี1 และ ชัยสทิธิ์ ทองจู1* 
Kiattisak Sonsri1 and Chaisit Thongjoo1* 

 

บทคัดย่อ: ศึกษาผลของการใช๎ปุ๋ยอินทรีย๑ชนิดเหลวตํอการเจริญเติบโตและองค๑ประกอบผลผลิตของข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ โดยวางแผนการทดลองแบบ
สุํมสมบูรณ๑ จ านวน 3 ซ้ า ประกอบด๎วย 8 ต ารับทดลอง ได๎แกํ ต ารับทดลองที่ 1 ไมํใสํปุ๋ย (ต ารับควบคุม) ต ารับทดลองที่ 2 ใสํปุ๋ยเคมีตามคําวิเคราะห๑
ดิน (IFDOA) ต ารับทดลองที่ 3 ใสํปุ๋ยอินทรีย๑ชนิดเหลวอัตรา 500 ลิตร/ไรํ (LOF500) ต ารับทดลองที่ 4 ใสํปุ๋ยเคมีเทียบเทําธาตุอาหารหลักในปุ๋ยอินทรีย๑
ชนิดเหลวอัตรา 500 ลิตร/ไรํ (IFLOF-500) ต ารับทดลองที่ 5 ใสํปุ๋ยอินทรีย๑ชนิดเหลวอัตรา 250 ลิตร/ไรํ รํวมกับปุ๋ยเคมีเทียบเทําธาตุอาหารหลักในปุ๋ย
อินทรีย๑ชนิดเหลวอัตรา 250  ลิตร/ไร ํ(LOF250+ IFLOF-250) ต ารับทดลองที่ 6 ใสํปุ๋ยอินทรีย๑ชนิดเหลวอัตรา 1,000 ลิตร/ไรํ (LOF1000) ต ารับทดลองที่ 7 
ใสํปุ๋ยเคมีเทียบเทําธาตุอาหารหลักในปุ๋ยอินทรีย๑ชนิดเหลวอัตรา 1,000 ลิตร/ไรํ (IFLOF-1000) และต ารับทดลองที่ 8 ใสํปุ๋ยอินทรีย๑ชนิดเหลวอัตรา 500 
ลิตร/ไรํ รํวมกับปุ๋ยเคมีเทียบเทําธาตุอาหารหลักในปุ๋ยอินทรีย๑ชนิดเหลวอัตรา 500 ลิตร/ไรํ (LOF500+ IFLOF-500) ผลการศึกษา พบวํา การใสํปุ๋ยอินทรีย๑
ชนิดเหลวอัตรา 500 ลิตร/ไรํ รํวมกับปุ๋ยเคมีเทียบเทําธาตุอาหารหลักในปุ๋ยอินทรีย๑ชนิดเหลวอัตรา 500 ลิตร/ไรํ (LOF500+ IFLOF-500) มีผลให๎ความสูง
ต๎น ความสูงคอใบสุดท๎าย และคําความเขียวของใบข๎าวโพดมากที่สุด ซ่ึงไมํแตกตํางกับการใสํปุ๋ยเคมีเทียบเทําธาตุอาหารหลักในปุ๋ยอินทรีย๑ชนิดเหลว
อัตรา 1,000 ลิตร/ไรํ (IFLOF-1000) และการใสํปุ๋ยอินทรีย๑ชนิดเหลวอัตรา 1,000 ลิตร/ไรํ (LOF1000) นอกจากนี้ การใสํปุ๋ยอินทรีย๑ชนิดเหลวอัตรา 500 
ลิตร/ไรํ รํวมกับปุ๋ยเคมีเทียบเทําธาตุอาหารหลักในปุ๋ยอินทรีย๑ชนิดเหลวอัตรา 500 ลิตร/ไรํ (LOF500+ IFLOF-500) มีผลให๎น้ าหนักฝักทั้งเปลือก น้ าหนัก
ฝักปอกเปลือก น้ าหนักเมล็ด และปริมาณโปรตีนในเมล็ดของข๎าวโพดมากที่สุด ซ่ึงไมํแตกตํางกับการใสํปุ๋ยเคมีเทียบเทําธาตุอาหารหลักในปุ๋ยอินทรีย๑
ชนิดเหลวอัตรา 1,000 ลิตร/ไรํ (IFLOF-1000) และการใสํปุ๋ยอินทรีย๑ชนิดเหลวอัตรา 1,000 ลิตร/ไรํ (LOF1000) ทั้งนี้ยังพบวําการใสํปุ๋ยอินทรีย๑ชนิดเหลว
อัตรา 500 ลิตร/ไรํ รํวมกับปุ๋ยเคมีเทียบเทําธาตุอาหารหลักในปุ๋ยอินทรีย๑ชนิดเหลวอัตรา 500 ลิตร/ไรํ (LOF500+ IFLOF-500) มีผลให๎น้ าหนัก 100 เมล็ด
ของข๎าวโพดมากที่สุด รองลงมา คือ การใสํปุ๋ยเคมีเทียบเทําธาตุอาหารหลักในปุ๋ยอินทรีย๑ชนิดเหลวอัตรา 1,000 ลิตร/ไรํ ซ่ึงไมํแตกตํางกับการใสํปุ๋ย
อินทรีย๑ชนิดเหลวอัตรา 1,000 ลิตร/ไรํ และการใสํปุ๋ยเคมีตามคําวิเคราะห๑ดิน  

ค าส าคัญ: ปุ๋ยอินทรีย๑ชนิดเหลว, ปุ๋ยเคมี, ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑  
 
ABSTRACT: The aim of this study was to investigate the effects of liquid organic fertilizer (LOF) application on growth and 
yield components of maize. The experimental design was completely randomized design (CRD) with 3 replications and 8 
treatments as consist of (T1) no fertilizer (control), (T2) the application of chemical fertilizer based on soil chemical analysis 
(IFDOA), (T3) the application of LOF of 500 L/rai (LOF500), (T4) the applications of chemical fertilizers containing all major elements 
equivalent to 500 L/rai of the LOF (IFLOF-500), (T5) the application of LOF of 250 L/rai in combination with chemical fertilizers 
containing all major elements equivalent to 250 L/rai of the LOF (LOF250+ IFLOF-250), (T6) the application of LOF of 1,000 L/rai 
(LOF1000), (T7) the applications of chemical fertilizers containing all major elements equivalent to 1,000 L/rai of the LOF  
(IFLOF-1000) and (T8) the application of LOF of 500 L/rai in combination with chemical fertilizers containing all major elements 
equivalent to 500 L/rai of the LOF (LOF500+ IFLOF-500). The results showed that the application of LOF of 500 L/rai in 
combination with chemical fertilizers containing all major elements equivalent to 500 L/rai of the LOF provided the highest of 
plant height, leaf collar height and leaf greenness (SPAD reading) which were not significantly difference from the applications 
of chemical fertilizers containing all major elements equivalent to 1,000 L/rai of the LOF or the application of LOF 1,000 L/rai. 
Furthermore, the application of LOF of 500 L/rai in combination with chemical fertilizers containing all major elements 
equivalent to 500 L/rai of the LOF gave the highest value of ear weight, ear without husk weight, grain weight and protein 
content in grain which were not significantly difference from the applications of chemical fertilizers containing all major 
elements equivalent to 1,000 L/rai of the LOF and the application of LOF of 1,000 L/rai. In addition, the application of LOF of 500 
L/rai in combination with chemical fertilizers containing all major elements equivalent to 500 L/rai of the LOF provided the 
highest of 100 grain weight, followed by the applications of chemical fertilizers containing all major elements equivalent to 
1,000 L/rai of the LOF which were not different from the application of LOF of 1,000 L/rai and the application of chemical 
fertilizer based on soil chemical analysis. 

Keywords: liquid organic fertilizer, chemical fertilizers, maize 
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ผลของการขาดไนโตรเจน โพแทสเซียม และก ามะถัน ต่อการเจริญเติบโตและการดูดดึงธาตุอาหารในมันส าปะหลัง 
Effect of nitrogen, potassium and sulfur deficiency on growth and nutrients uptake  

in cassava (Manihot esculenta L. Crantz)  
 

วรางคณา ธรรมนารถสกุล1 นุชรีย์ พร านัก1 นุกูล ถวิลถึง1 วัลลีย์ อมรพล2 สมฤทัย ตันเจริญ3 และ สุกัญญา แย้มประชา1* 

Varangkhana Thummanatsakun1 Nucharee Phumnuk1 Nukoon Tawinteung1, Wanlee Amornpon2,  
Somrutai Tancharoen3 and Sukunya Yampracha1* 

 

บทคัดย่อ:  ไนโตรเจน โพแทสเซียม และก ามะถันเป็นธาตุอาหารที่จ าเป็นส าหรับมันส าปะหลัง จึงท าการศึกษาผลของการขาดธาตุไนโตรเจน 
โพแทสเซียมและก ามะถันตํอการเจริญเติบโต ผลผลิต และการดูดดึงธาตุอาหารของมันส าปะหลัง โดยปลูกมันส าปะหลังพันธุ๑เกษตรศาสตร๑ 50 
(KU50) ด๎วยเทคนิค Omission trial โดยใช๎ทรายเป็นวัสดุปลูกให๎ธาตุอาหารในรูปของสารละลาย วางแผนการทดลองแบบสุํมบล็อกสมบูรณ๑ 
ประกอบด๎วย 5 ทรีตเม๎นต๑ 4 ซ้ า ได๎แกํ ไมํมีการให๎ธาตุอาหาร (Control) ให๎ธาตุอาหารครบทุกธาตุ (All) ไมํมีการให๎ไนโตรเจน (-N) ไมํมีการให๎
โพแทสเซียม (-K) และไมํมีการให๎ก ามะถัน (-S)  ท าการทดลองเป็นเวลา 4 เดือน จากผลการทดลองพบวํา การขาดไนโตรเจน (N) โพแทสเซียม (K) 
และก ามะถัน (S) สํงผลให๎ความสูง น้ าหนักสดและน้ าหนักแห๎งของแผํนใบ ล าต๎น+ก๎านใบ เหง๎า และรากมันส าปะหลัง ในทรีตเม๎นต๑ –N ,–K, -S และ 
control ต่ ากวําทรีตเม๎นต๑ All อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ นอกจากนี้ทรีตเม๎นต๑ –N, –S และ –K สํงผลให๎น้ าหนักแห๎งหัวมันส าปะหลังลดลง 100.00, 
28.40 และ 33.35% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับทรีตเม๎นต๑ All การขาดไนโตรเจนในทรีตเม๎นต๑ -N และ control สํงผลให๎คํา SPAD ต่ าที่สุดและแตกตําง
อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติกับทรีตเม๎นต๑อื่นๆ ในทรีตเม๎นต๑ –N ,–K, -S ความเข๎มข๎นของ N K และ S ในทุกสํวนของพืชต่ า และในทรีตเม๎นต๑ –N พบ
ความเข๎มข๎นของโพแทสเซียมสูง แตํความเข๎มข๎นของก ามะถันต่ าในทุกสํวนของพืช นอกจากนี้ทรีตเม๎นต๑ -N สํงผลตํอการดูดดึงธาตุอาหารทุกธาตุต่ า 
ทรีตเม๎นต๑ -K ท าให๎ดูดดึงโพแทสเซียม แคลเซียม และก ามะถันต่ า และทรีตเม๎นต๑ -S ท าให๎การดูดดึงไนโตรเจน โพแทสเซียม แคลเซียม และก ามะถัน
ต่ า 

ค าส าคัญ: มันส าปะหลัง, ไนโตรเจน, โพแทสเซียม, ก ามะถัน 
 
ABSTRACT: Nitrogen, potassium, and sulfur are significant to growth and yield of cassava. The objective of this experiment 
was to study effects of nitrogen potassium and sulfur deficiency on growth and nutrients uptake of cassava. Kasetsart 50 
(KU50) variety was planted with omission trials in sand culture and provided nutrients in the solution form. The experimental 
design was randomized complete block design (RCBD) with five treatments i.e. distillation water (control), All nutrients (All), 
minus N (-N), minus K (-K) and minus S (-S) with 4 replications. The cassava was harvested at 4 months after planting. The 
results showed that deficiency of nitrogen, potassium, and sulfur were affected to height, fresh and dry weight of leave blade, 
stalk+petio, crown and root which –N, -K and –S treatments was significant decreased as compared to that of treatment All.  
Moreover, tuber yield was decreased 100.00, 28.40 and 33.35% in treatments –N, -K and –S respectively as compared with All 
treatment, respectively. SPAD value of cassava in control and -N treatment was lower than those of other treatments.  Total 
N, K and S in -N, -K and -S treatment was low concentration in all plant parts. In addition, -N treatment enhanced high 
concentration of total K and low total S concentration in all plant part. Moreover, nitrogen deficiency affected to low nutrient 
uptake. Total potassium, total calcium, and total sulfur uptake in -K treatment was significant decreased when compared with 
All treatment while total nitrogen, potassium, calcium and sulfur uptake in -S treatment was low. 

Keywords: cassava, nitrogen, potassium, sulfur 
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ผลของระยะเวลาการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพด 
Effects of N application timing on growth and yield of maize (Zea mays L.) 

 
ชูเกียรติ พระดาเวช1 ณัฐพล คงดี1 และวันวิสาข์ ปั้นศักด์ิ1* 

Chukiat Pradawet1 Nuttapon Khongdee1 and  Wanwisa Pansak1 

 
บทคัดย่อ: วัตถุประสงค๑ของการศึกษานี้คือ เพื่อศึกษาผลของเวลาการใสํปุ๋ยไนโตรเจนที่เวลาแตกตํางกันตํอการเจริญเติบโตและผลผลิตข๎าวโพดเลี้ยง
สัตว๑ วางแผนการทดลองแบบสุํมบล็อกสมบูรณ๑ (RCBD) จ านวน 5 กรรมวิธี 3 ซ้ า ดังนี้ กรรมวิธีที่ 1 Control (ไมํใสํปุ๋ย) กรรมวิธีที่ 2 ใสํปุ๋ยสูตร     
15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัมตํอไรํ เป็นปุ๋ยรองพื้นพร๎อมปลูก กรรมวิธีที่ 3  ใสํปุ๋ยสูตร 15-15-15 รองพื้นพร๎อมปลูก และใสํปุ๋ยสูตร 46-0-0 ที่
ระยะเวลา 15 วันหลังปลูก อัตรา 30 และ 25 กิโลกรัม ตามล าดับ กรรมวิธีที่ 4 ใสํปุ๋ยสูตร 15-15-15 รองพื้นพร๎อมปลูก ตามด๎วยปุ๋ยสูตร 46-0-0 ที่
ระยะเวลา 15 และ 30 วันหลังปลูก อัตรา 30 12.5 และ12.5 กิโลกรัม ตามล าดับ และกรรมวิธีที่ 5 ใสํปุ๋ยสูตร 15-15-15 รองพื้นพร๎อมปลูก ตามด๎วย
ปุ๋ยสูตร 46-0-0 ที่ระยะเวลา 15 30 และ 45 วันหลังปลูก อัตรา 30 8.3 8.3 และ 8.3 กิโลกรัม ตามล าดับ ท าการวัดการเจริญเติบโตของข๎าวโพด
ในชํวงอายุข๎าวโพด15 30 45 และ60 วัน ประกอบด๎วยความสูง ดัชนีพื้นที่ใบ สัดสํวนแสงสํองผํานของข๎าวโพด และคําความเขียวของข๎าวโพด และ
องค๑ประกอบผลผลิตข๎าวโพด ผลการศึกษาพบวํา การใสํปุ๋ยสูตร 15-15-15 + 46-0-0 โดยแบํงใสํ 1 2 และ 3 ครั้ง มีผลตํอการเจริญเติบโตและผลผลิต
ข๎าวโพดตํอไรํ ที่สูงกวําอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ 2 ใสํปุ๋ยสูตร 15-15-15 รองพื้นเพียงอยํางเดียว โดยกรรมวิธีควบคุมและ
พบวําการใสํปุ๋ยสูตร 15-15-15 + 46-0-0  โดยแบํงใสํ 1 2 และ 3 ครั้ง ผลผลิตของข๎าวโพดไมํมีความแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ค าส าคัญ: การเจริญเติบโต ข๎าวโพด ดัชนีพื้นที่ใบข๎าวโพด ยูเรีย 
 

ABSTRACT: The aim of this experiment was to study the effect of splitting application of nitrogen fertilizer on growth and 
yield performance of maize. The study was conducted during April to December 2016 at Naresuan University, Phitsanulok. 
The experimental design was randomized complete block design (RCBD) with  five treatments and three replicates. The 
treatments were: 1) Control (no fertilizer); 2) Applied only balance fertilizer (15-15-15) at planting date in the rate of 30 kg per 
rai; 3) Applied balance fertilizer (15-15-15) at planting date and one top dressing  with Urea  at 15 days after planting in the 
rate of 30 and 25 kg per rai, respectively; 4) Applied balance fertilizer (15-15-15) at planting date and two top dressing  with 
Urea at 15 and 30 days after planting in the rate of 30, 12.5 and 12.5 kg per rai, respectively and 5) Applied balance fertilizer 
(15-15-15) at planting date and  three top dressing Urea  at 15, 30  and 45 days after planting in the rate of 30, 8.3, 8.3 and 
8.3, respectively. Growth measurements were done at 15, 30, 45 and 60 days after planting by measuring height, Leaf Area 
Index (LAI), Chlorophyll content (SPAD) and Light Transmission Ratio (LTR). The result indicated  that applying 15-15-15 plus 
urea  by splitting into  1, 2, or 3 times  resulted in higher growth and yield performance of maize significantly (P>0.05) when 
compared with basal dressing with 15-15-15 alone  and control. However, applying balance and urea fertilizer for 1, 2 and 3 
time had no significant difference on yield of maize.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Keywords: Growth, Maize, Leaf Area Index, Urea  
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ผลของการใช้สารฮิวมิคต่างชนิดกันต่อองค์ประกอบผลผลิตของขา้วขาวดอกมะลิ 105  
Effect of application of different Humic Substance type on Rice Yield Components of KDML 105  

 
จิราพร บุตรศรี1  

Jirapron Bootsri1 
  
บทคัดย่อ: วัตถุประสงค๑ของการศึกษานี้เพื่อศึกษาชนิดและสมบัติทางเคมีสารฮิวมิคที่สกัดได๎จากลีโอนาร๑ไดต๑และศึกษาผลของชนิดของสารฮิวมิคตํอ
องค๑ประกอบผลผลิตของข๎าวสายพันธุ๑ขาวดอกมะลิ 105 โดยวางแผนการทดลองแบบสุํมสมบูรณ๑ (CRD) ประกอบด๎วย 7 กรรมวิธี จ านวน 3 ซ้ า พบวํา 
สารฮิวมิคที่สกัดได๎จากลีโอนาร๑ไดต๑มีจ านวน 6 ชนิด ได๎แกํ โซเดียมฮิวเมต โซเดียมฮิวมิน   โซเดียฟูลเวต โพแทสเซียมฮิวเมต โพแทสเซียมฮิวมินและ
โพแทสเซียมฟูลเวต ซ่ึงผลพบวํา   ในโพแทสเซียมฮิวมิน มีปริมาณอินทรีย๑คาร๑บอนและปริมาณอินทรียวัตถุสูงที่สุด (35.60% และ 61.38%) 
ตามล าดับ โซเดียมฮิวเมตมีไนโตรเจนทั้งหมดสูงสุด (0.49%) โซเดียมฮิวมิน โซเดียมฮิวเมตและโพแทสเซียมฟูลเวตมีฟอสเฟตที่เป็นประโยชน๑สูงสุดที่  
(1.36%) ขณะที่โซเดียมฮิวเมตมีโพแทสที่ละลายน้ าได๎สูงที่สุด (2.86%) สํวนคําความเป็นกรด-ดํางพบวําในโซเดียมฮิวมิน และโพแทสเซียมฮิวมินมีคํา
ความเป็นกรด-ดํางสูงสุดที่ (7.73 และ 6.20) ตามล าดับ แตํมีคําการน าไฟฟูาต่ าสุดที่ (2.91 และ 2.45) ตามล าดับ และจากผลการศึกษาการใช๎สารฮิว
มิคตํางชนิดกันตํอองค๑ประกอบผลผลิตข๎าว พบวํา ความสูงต๎น จ านวนต๎นตํอกอ จ านวนรวงตํอกอ ความยาวรวงตํอกอ ที่ปลูกในแตํละกรรมวิธีทดลอง
ไมํมีความแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ สํวนการฉีดพํนโซเดียมฮิวเมต และ โพแทสเซียมฮิวเมตมีผลมีให๎ผลผลิตตํอไรํสูงที่สุด (1,294.93  และ 
1,224.53) กก./ไรํ  ตามล าดับ นอกจากนี้การใช๎โพแทสเซียมฟูลเวต ยังสํงให๎เปอร๑เซ็นต๑การติดเมล็ดตํอรวงต่ าที่สุด น้ าหนั กเมล็ดดีตํอกอต่ าที่สุด จึง
สํงผลท าให๎ผลผลิตตํอไรต่ าที่สุด 940.31 กก./ไรํ 

ค าส าคัญ: สารประกอบกรดฮิวมิค, ข๎าวขาวดอกมะลิ 105 
 
ABSTRACT: The aims of this study were to investigate the type and chemical properties of humic substances extracted 
from Leonardite and study were effect of humic substances on yield components of KDML105 rice variety employing 
complete randomized design (CRD) consisting 7 treatments with 3 replications there are 6 types of humic substances 
extracted from Leonardite: Na- Humatec, Na-Humin Na-Fulvate, K- Humatec, K-Humin and K-Fulvate. Results showed that the 
K-humin gave the highest amount of organic carbon and organic matter (35.60% and 61.38%) respectively, Na-humate gave 
highest total nitrogen contents (0.49%), Na-humin N-humate and K-fuvate gave highest gave highest available phosphate 
(1.36%) and Na-humate gave the highest water soluble potash (2.86%). The pH value found in Na-humin and K-humin had the 
highest pH values (7.73 and 6.20), respectively, but the lowest conductivity was (2.91 and 2.45) respectively. And the results 
of different types of humic substances on rice yield showed that, plant height, tiller number per plant, panicle number per 
plant, panicle length, there were no statistically significant differences in the treatments. Na-humate and K-humate had the 
highest grain yield as (1,294.93 and 1,224.53) Kg/rai, respectively. In addition, the use of K-fuvate it also sends the lowest 
seed-setting rate. Filled grain weight lowest As a result, the lowest grain yield was 940.31 kg / rai. 

Keywords: Humic substance, KDML 105 
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ผลของระยะเวลาการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพด 
Effects of N application timing on growth and yield of maize (Zea mays L.) 

 
ชูเกียรติ พระดาเวช1 ณัฐพล คงดี1 และวันวิสาข์ ปั้นศักด์ิ1* 

Chukiat Pradawet1 Nuttapon Khongdee1 and  Wanwisa Pansak1 

 
บทคัดย่อ: วัตถุประสงค๑ของการศึกษานี้คือ เพื่อศึกษาผลของเวลาการใสํปุ๋ยไนโตรเจนที่เวลาแตกตํางกันตํอการเจริญเติบโตและผลผลิตข๎าวโพดเลี้ยง
สัตว๑ วางแผนการทดลองแบบสุํมบล็อกสมบูรณ๑ (RCBD) จ านวน 5 กรรมวิธี 3 ซ้ า ดังนี้ กรรมวิธีที่ 1 Control (ไมํใสํปุ๋ย) กรรมวิธีที่ 2 ใสํปุ๋ยสูตร     
15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัมตํอไรํ เป็นปุ๋ยรองพื้นพร๎อมปลูก กรรมวิธีที่ 3  ใสํปุ๋ยสูตร 15-15-15 รองพื้นพร๎อมปลูก และใสํปุ๋ยสูตร 46-0-0 ที่
ระยะเวลา 15 วันหลังปลูก อัตรา 30 และ 25 กิโลกรัม ตามล าดับ กรรมวิธีที่ 4 ใสํปุ๋ยสูตร 15-15-15 รองพื้นพร๎อมปลูก ตามด๎วยปุ๋ยสูตร 46-0-0 ที่
ระยะเวลา 15 และ 30 วันหลังปลูก อัตรา 30 12.5 และ12.5 กิโลกรัม ตามล าดับ และกรรมวิธีที่ 5 ใสํปุ๋ยสูตร 15-15-15 รองพื้นพร๎อมปลูก ตามด๎วย
ปุ๋ยสูตร 46-0-0 ที่ระยะเวลา 15 30 และ 45 วันหลังปลูก อัตรา 30 8.3 8.3 และ 8.3 กิโลกรัม ตามล าดับ ท าการวัดการเจริญเติบโตของข๎าวโพด
ในชํวงอายุข๎าวโพด15 30 45 และ60 วัน ประกอบด๎วยความสูง ดัชนีพื้นที่ใบ สัดสํวนแสงสํองผํานของข๎าวโพด และคําความเขียวของข๎าวโพด และ
องค๑ประกอบผลผลิตข๎าวโพด ผลการศึกษาพบวํา การใสํปุ๋ยสูตร 15-15-15 + 46-0-0 โดยแบํงใสํ 1 2 และ 3 ครั้ง มีผลตํอการเจริญเติบโตและผลผลิต
ข๎าวโพดตํอไรํ ที่สูงกวําอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ 2 ใสํปุ๋ยสูตร 15-15-15 รองพื้นเพียงอยํางเดียว โดยกรรมวิธีควบคุมและ
พบวําการใสํปุ๋ยสูตร 15-15-15 + 46-0-0  โดยแบํงใสํ 1 2 และ 3 ครั้ง ผลผลิตของข๎าวโพดไมํมีความแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ค าส าคัญ: การเจริญเติบโต ข๎าวโพด ดัชนีพื้นที่ใบข๎าวโพด ยูเรีย 
 

ABSTRACT: The aim of this experiment was to study the effect of splitting application of nitrogen fertilizer on growth and 
yield performance of maize. The study was conducted during April to December 2016 at Naresuan University, Phitsanulok. 
The experimental design was randomized complete block design (RCBD) with  five treatments and three replicates. The 
treatments were: 1) Control (no fertilizer); 2) Applied only balance fertilizer (15-15-15) at planting date in the rate of 30 kg per 
rai; 3) Applied balance fertilizer (15-15-15) at planting date and one top dressing  with Urea  at 15 days after planting in the 
rate of 30 and 25 kg per rai, respectively; 4) Applied balance fertilizer (15-15-15) at planting date and two top dressing  with 
Urea at 15 and 30 days after planting in the rate of 30, 12.5 and 12.5 kg per rai, respectively and 5) Applied balance fertilizer 
(15-15-15) at planting date and  three top dressing Urea  at 15, 30  and 45 days after planting in the rate of 30, 8.3, 8.3 and 
8.3, respectively. Growth measurements were done at 15, 30, 45 and 60 days after planting by measuring height, Leaf Area 
Index (LAI), Chlorophyll content (SPAD) and Light Transmission Ratio (LTR). The result indicated  that applying 15-15-15 plus 
urea  by splitting into  1, 2, or 3 times  resulted in higher growth and yield performance of maize significantly (P>0.05) when 
compared with basal dressing with 15-15-15 alone  and control. However, applying balance and urea fertilizer for 1, 2 and 3 
time had no significant difference on yield of maize.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Keywords: Growth, Maize, Leaf Area Index, Urea  
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ผลของการใช้สารฮิวมิคต่างชนิดกันต่อองค์ประกอบผลผลิตของขา้วขาวดอกมะลิ 105  
Effect of application of different Humic Substance type on Rice Yield Components of KDML 105  

 
จิราพร บุตรศรี1  

Jirapron Bootsri1 
  
บทคัดย่อ: วัตถุประสงค๑ของการศึกษานี้เพื่อศึกษาชนิดและสมบัติทางเคมีสารฮิวมิคที่สกัดได๎จากลีโอนาร๑ไดต๑และศึกษาผลของชนิดของสารฮิวมิคตํอ
องค๑ประกอบผลผลิตของข๎าวสายพันธุ๑ขาวดอกมะลิ 105 โดยวางแผนการทดลองแบบสุํมสมบูรณ๑ (CRD) ประกอบด๎วย 7 กรรมวิธี จ านวน 3 ซ้ า พบวํา 
สารฮิวมิคที่สกัดได๎จากลีโอนาร๑ไดต๑มีจ านวน 6 ชนิด ได๎แกํ โซเดียมฮิวเมต โซเดียมฮิวมิน   โซเดียฟูลเวต โพแทสเซียมฮิวเมต โพแทสเซียมฮิวมินและ
โพแทสเซียมฟูลเวต ซ่ึงผลพบวํา   ในโพแทสเซียมฮิวมิน มีปริมาณอินทรีย๑คาร๑บอนและปริมาณอินทรียวัตถุสูงที่สุด (35.60% และ 61.38%) 
ตามล าดับ โซเดียมฮิวเมตมีไนโตรเจนทั้งหมดสูงสุด (0.49%) โซเดียมฮิวมิน โซเดียมฮิวเมตและโพแทสเซียมฟูลเวตมีฟอสเฟตที่เป็นประโยชน๑สูงสุดที่  
(1.36%) ขณะที่โซเดียมฮิวเมตมีโพแทสที่ละลายน้ าได๎สูงที่สุด (2.86%) สํวนคําความเป็นกรด-ดํางพบวําในโซเดียมฮิวมิน และโพแทสเซียมฮิวมินมีคํา
ความเป็นกรด-ดํางสูงสุดที่ (7.73 และ 6.20) ตามล าดับ แตํมีคําการน าไฟฟูาต่ าสุดที่ (2.91 และ 2.45) ตามล าดับ และจากผลการศึกษาการใช๎สารฮิว
มิคตํางชนิดกันตํอองค๑ประกอบผลผลิตข๎าว พบวํา ความสูงต๎น จ านวนต๎นตํอกอ จ านวนรวงตํอกอ ความยาวรวงตํอกอ ที่ปลูกในแตํละกรรมวิธีทดลอง
ไมํมีความแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ สํวนการฉีดพํนโซเดียมฮิวเมต และ โพแทสเซียมฮิวเมตมีผลมีให๎ผลผลิตตํอไรํสูงที่สุด (1,294.93  และ 
1,224.53) กก./ไรํ  ตามล าดับ นอกจากนี้การใช๎โพแทสเซียมฟูลเวต ยังสํงให๎เปอร๑เซ็นต๑การติดเมล็ดตํอรวงต่ าที่สุด น้ าหนั กเมล็ดดีตํอกอต่ าที่สุด จึง
สํงผลท าให๎ผลผลิตตํอไรต่ าที่สุด 940.31 กก./ไรํ 

ค าส าคัญ: สารประกอบกรดฮิวมิค, ข๎าวขาวดอกมะลิ 105 
 
ABSTRACT: The aims of this study were to investigate the type and chemical properties of humic substances extracted 
from Leonardite and study were effect of humic substances on yield components of KDML105 rice variety employing 
complete randomized design (CRD) consisting 7 treatments with 3 replications there are 6 types of humic substances 
extracted from Leonardite: Na- Humatec, Na-Humin Na-Fulvate, K- Humatec, K-Humin and K-Fulvate. Results showed that the 
K-humin gave the highest amount of organic carbon and organic matter (35.60% and 61.38%) respectively, Na-humate gave 
highest total nitrogen contents (0.49%), Na-humin N-humate and K-fuvate gave highest gave highest available phosphate 
(1.36%) and Na-humate gave the highest water soluble potash (2.86%). The pH value found in Na-humin and K-humin had the 
highest pH values (7.73 and 6.20), respectively, but the lowest conductivity was (2.91 and 2.45) respectively. And the results 
of different types of humic substances on rice yield showed that, plant height, tiller number per plant, panicle number per 
plant, panicle length, there were no statistically significant differences in the treatments. Na-humate and K-humate had the 
highest grain yield as (1,294.93 and 1,224.53) Kg/rai, respectively. In addition, the use of K-fuvate it also sends the lowest 
seed-setting rate. Filled grain weight lowest As a result, the lowest grain yield was 940.31 kg / rai. 

Keywords: Humic substance, KDML 105 
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ผลของการใช้ลีโอนาร์ไดต์และปุ๋ยมูลโคต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตของดอกดาวเรือง  

และการเปลี่ยนแปลงสมบัตขิองดินหลังปลูก 
Effects of Leonardite and Cow Manure on Growth and Yield of Marigold (Tagetes erecta L.) and Change of Soil 

Properties After Harvesting 
 

ภาสินี สืบสวน1 ศรัณย์  สืบกระแสร์1 ศตวรรษ  บุญมี1 และ สุกัญญา แย้มประชา1* 
Phasini Supsuan1 Sarun Seubkrasair1 Sattawat Boonmee1 and Sukunya Yampracha1* 

 
บทคัดย่อ: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาผลของการใสํลีโอนาร๑ไดต๑และมูลโคที่มีตํอการเจริญเติบโตและผลผลิตของดาวเรือง และการ
เปลี่ยนแปลงสมบัติของดินหลังปลูก โดยท าการทดลองในกระถาง ดินที่ใช๎ในการทดลองเป็นชุดดินก าแพงแสน วางแผนการทดลองแบบสุํมบล็อค
สมบูรณ๑ (Randomized Complete Block Design, RCBD) 6 ต ารับการทดลอง 4 ซ้ า ได๎แกํ ต ารับควบคุม (Control) ต ารับที่ใสํปุ๋ยมูลวัว                  
(Cow manure) ต ารับที่ใสํลีโอนาร๑ไดต๑ (Leonardite) ต ารับที่ใสํปุ๋ยยูเรีย (N) ต ารับที่ใสํปุ๋ยยูเรียรํวมกับปุ๋ยมูลวัว (N+Cow manure) และต ารับที่ใสํ
ปุ๋ยยูเรียรํวมกับลีโอนาร๑ไดต๑ (N+Leonardite) โดยทุกต ารับการทดลองได๎รับไนโตรเจนเทํากันที่ 370 มิลลิกรัมไนโตรเจนตํอกิโลกรัม ยกเว๎นต ารับ
ควบคุม ปลูกดาวเรืองพันธุ๑ทอรีดอร๑เป็นเวลา 75 วัน ผลการทดลองพบวํา ความสูงของดาวเรืองในต ารับ N, N+Cow manure และ N+Leonardite 
แตกตํางจากต ารับอื่นอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ แตํจ านวนดอก เส๎นผําศูนย๑กลางดอก น้ าหนักสด น้ าหนักแห๎งของต๎นและดอกดาวเรืองในทุกต ารับการ
ทดลองไมํมีความแตกตํางทางสถิติ อยํางไรก็ตามการใช๎ปุ๋ย N+Cow manure มีแนวโน๎มท าให๎ดาวเรืองมีการเจริญเติบโตและให๎จ านวนดอกสูงที่สุด 
เมื่อวิเคราะห๑ดินหลังปลูกพบวํา ในต ารับ Leonardite และ N+Leonardite มีคํา pH ต่ า แตํคําการน าไฟฟูา (Electrical conductivity, EC) สูง 
เพราะลีโอนาร๑ไดต๑เป็นกรดจัดมาก (pH = 2.2) และมีคําการน าไฟฟูาเทํากับ 5.68 มิลลิซีเมนส๑ตํอเซนติเมตร นอกจากนี้การใช๎ลีโอนาร๑ไดต๑ยังชํวยเพิ่ม
ปริมาณของอินทรียวัตถุในดิน ปริมาณธาตุก ามะถันที่สกัดได๎และแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได๎  

ค าส าคัญ: ลีโอนาร๑ไดต๑, มูลวัว และดาวเรือง 
 
ABSTRACT: The objective of this study was to investigate the effect of leonardite and cattle manure on growth and yield and 
change of soil properties after harvesting. The pot experiment was conducted in greenhouse.  Marigold, Teeredor cultivar, was 
cultivated on Kamphaengsaen soil series for 75 days. The experimental design was Randomized Complete Block Design (RCBD) 
consists of 6 treatments with 4 replications as following: 1) Control, 2) Cow manure, 3) Leonardite, 4) N, 5) N+Cow manure and, 6) 
N+Leonardite. All treatments were received 370 mg N/kg except control.  The result showed that N, N+Cow manure and 
N+Leonardite treatment caused the height of marigold significant with other treatments. Although, flower diameter, the number of 
flowers, fresh and dry weight had no significant differences. N+Cow manure treatment trend to increase marigold yield and number 
of flower. The soil after harvesting shown that Leonardite and N+Leonardite application enhanced decreasing of soil pH and 
increasing of electrical conductivity (EC) due to high acidity (pH = 2.2) and electrical conductivity (5.68 mS/cm) of leonardite. 
Moreover, application of leonardite also increased organic matter, extractable sulfur and exchangeable magnesium. 

Keyword: Leonardite, Cow manure and Marigold 
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ผลการใช้ปุ๋ยหมักฟางข้าวและการใช้ปุ๋ยน้ าสกัดต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิต 
ของข้าวในการท านาในพื้นที่นาน้ าฝน 

Effect of rice straw compost and compost tea application on growth and yield component  
of rice in rainfed area 

 
ธีรวุฒิ ลาภตระกูล1, ศศิธร กู้สุวรรณวิจิตร1, สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล2*,  แสงชัย เอกประทุมชัย2 และ ทรงพล คูณศรีสุข1 

Teerawut Laptrakoon1, Sasithorn Kusuwanwichid1, Sudarut Tripetchkul2*, Saengchai Akeprathumchai2 and 
Songpon Koonsrisuk1  

 
บทคัดย่อ: การศึกษานี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาอิทธิพลของการใช๎ปุ๋ยหมักฟางข๎าวและปุ๋ยน้ าสกัดตํอการเจริญเติบโตและผลผลิตข๎าวขาวดอกมะลิ  
105 ในระบบนาโยนอินทรีย๑ในพื้นที่นาน้ าฝน การทดลองเป็นแบบ  Factorial experimental design ขนาด 2x2 ประกอบด๎วย 4 ชุดการทดลอง คือ     
1) ไมํใช๎ทั้งปุ๋ยหมักฟางข๎าวและปุ๋ยน้ าสกัด (T1) 2) ไมํใช๎ปุ๋ยหมักฟางข๎าวและใช๎ปุ๋ยน้ าสกัด (T2) 3) ใช๎ปุ๋ยหมักฟางข๎าวและไมํใช๎ปุ๋ยน้ าสกัด (T3) และ 
4) ใช๎ทั้งปุ๋ยหมักฟางข๎าวและปุ๋ยน้ าสกัด (T4) ผลการศึกษาพบวํา การเจริญเติบโตของข๎าวในด๎านความสูงและจ านวนต๎นตํอกอที่ชํวงระยะเวลาเดียวกัน
ทั้ง 4 ชุดการทดลองไมํแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) แตํองค๑ประกอบของผลผลิตข๎าวในด๎านจ านวนชํอดอกตํอรวง สัดสํวนเมล็ดดี 
น้ าหนักเมล็ดข๎าว1000 เมล็ด และผลผลิตข๎าวของชุดการทดลอง T4 มีแนวโน๎มสูงกวําชุดการทดลอง T3, T2 และ T1 ทั้งนี้มีการเพิ่มขึ้นของสัดสํวน
เมล็ดดีและน้ าหนักเมล็ดข๎าว1000 เมล็ด (P<0.05)  เป็นผลมาจากอิทธิพลรํวมระหวํางปุ๋ยหมักฟางข๎าวและปุ๋ยน้ าสกัด ชุดการทดลอง T2 และ T4 ซ่ึง
มีการใช๎ปุ๋ยน้ าสกัดมีพื้นที่การเกิดโรคในแปลงร๎อยละ 6.7 และ 6.1 ตามล าดับ ซ่ึงต่ ากวําชุดการทดลอง T1 และ T3 ที่ไมํมีการใช๎ปุ๋ยน้ าสกัดอยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติ (P = 0.042) โดยการฉีดพํนปุ๋ยน้ าสกัดมีอิทธิพลตํอการลดพื้นที่การเกิดโรคได๎อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ (P = 0.003)  
 

ค าส าคัญ: ปุย๋หมักฟางข๎าว, ปุย๋น้ าสกัด, ผลผลิตข๎าว, ขา๎วขาวดอกมะลิ105, โรคข๎าว 
 
ABSTRACT: Objective of this study is to investigate influence of rice straw compost and compost tea on growth and yield 
of ‘parachute transplanted’ KDML105 in rainfed area. 2*2 factorial experimental design containing 4 experimental runs: 1) no 
supplementation of both rice straw compost and compost tea (T1), 2) rice straw compost tea supplemented without 
compost addition (T2), 3) rice straw compost addition without compost tea supplementation (T3) and 4) supplementation of 
both rice straw compost and compost tea (T4).  Results showed that the growth of rice in terms of height and number of 
tillers/hill within the same cultivating period of all treatments are not significantly different (P>0.05).  However, performance 
in terms of the number of spikelet/panicle, healthy grains, weight of 1000 grains and total yield of Treatment 4 was found to 
be better than those of Treatments 1, 2 and 3.  It was found further that an increase in the number of healthy grain and 
weight of 1000 grains (P<0.05) appeared to be significantly influenced by an interaction between rice straw compost and 
compost tea. Further, disease affected area found for treatments 2 and 4 whereby rice straw compost tea was applied was 
found to be 6.7 and 6.1%, respectively, which is significantly less than those of treatments 1 and 3 (P = 0.042) where rice 
straw compost tea was omitted.  Application of compost tea appeared to reduce the size of cultivated area affected by 
diseases significantly (P = 0.003)  
 

Keyword: Rice straw compost, Compost tea, Rice yield, Thai rice KDML105, Rice disease  
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ผลของการใช้ลีโอนาร์ไดต์และปุ๋ยมูลโคต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตของดอกดาวเรือง  

และการเปลี่ยนแปลงสมบัตขิองดินหลังปลูก 
Effects of Leonardite and Cow Manure on Growth and Yield of Marigold (Tagetes erecta L.) and Change of Soil 

Properties After Harvesting 
 

ภาสินี สืบสวน1 ศรัณย์  สืบกระแสร์1 ศตวรรษ  บุญมี1 และ สุกัญญา แย้มประชา1* 
Phasini Supsuan1 Sarun Seubkrasair1 Sattawat Boonmee1 and Sukunya Yampracha1* 

 
บทคัดย่อ: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาผลของการใสํลีโอนาร๑ไดต๑และมูลโคที่มีตํอการเจริญเติบโตและผลผลิตของดาวเรือง และการ
เปลี่ยนแปลงสมบัติของดินหลังปลูก โดยท าการทดลองในกระถาง ดินที่ใช๎ในการทดลองเป็นชุดดินก าแพงแสน วางแผนการทดลองแบบสุํมบล็อค
สมบูรณ๑ (Randomized Complete Block Design, RCBD) 6 ต ารับการทดลอง 4 ซ้ า ได๎แกํ ต ารับควบคุม (Control) ต ารับที่ใสํปุ๋ยมูลวัว                  
(Cow manure) ต ารับที่ใสํลีโอนาร๑ไดต๑ (Leonardite) ต ารับที่ใสํปุ๋ยยูเรีย (N) ต ารับที่ใสํปุ๋ยยูเรียรํวมกับปุ๋ยมูลวัว (N+Cow manure) และต ารับที่ใสํ
ปุ๋ยยูเรียรํวมกับลีโอนาร๑ไดต๑ (N+Leonardite) โดยทุกต ารับการทดลองได๎รับไนโตรเจนเทํากันที่ 370 มิลลิกรัมไนโตรเจนตํอกิโลกรัม ยกเว๎นต ารับ
ควบคุม ปลูกดาวเรืองพันธุ๑ทอรีดอร๑เป็นเวลา 75 วัน ผลการทดลองพบวํา ความสูงของดาวเรืองในต ารับ N, N+Cow manure และ N+Leonardite 
แตกตํางจากต ารับอื่นอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ แตํจ านวนดอก เส๎นผําศูนย๑กลางดอก น้ าหนักสด น้ าหนักแห๎งของต๎นและดอกดาวเรืองในทุกต ารับการ
ทดลองไมํมีความแตกตํางทางสถิติ อยํางไรก็ตามการใช๎ปุ๋ย N+Cow manure มีแนวโน๎มท าให๎ดาวเรืองมีการเจริญเติบโตและให๎จ านวนดอกสูงที่สุด 
เมื่อวิเคราะห๑ดินหลังปลูกพบวํา ในต ารับ Leonardite และ N+Leonardite มีคํา pH ต่ า แตํคําการน าไฟฟูา (Electrical conductivity, EC) สูง 
เพราะลีโอนาร๑ไดต๑เป็นกรดจัดมาก (pH = 2.2) และมีคําการน าไฟฟูาเทํากับ 5.68 มิลลิซีเมนส๑ตํอเซนติเมตร นอกจากนี้การใช๎ลีโอนาร๑ไดต๑ยังชํวยเพิ่ม
ปริมาณของอินทรียวัตถุในดิน ปริมาณธาตุก ามะถันที่สกัดได๎และแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได๎  

ค าส าคัญ: ลีโอนาร๑ไดต๑, มูลวัว และดาวเรือง 
 
ABSTRACT: The objective of this study was to investigate the effect of leonardite and cattle manure on growth and yield and 
change of soil properties after harvesting. The pot experiment was conducted in greenhouse.  Marigold, Teeredor cultivar, was 
cultivated on Kamphaengsaen soil series for 75 days. The experimental design was Randomized Complete Block Design (RCBD) 
consists of 6 treatments with 4 replications as following: 1) Control, 2) Cow manure, 3) Leonardite, 4) N, 5) N+Cow manure and, 6) 
N+Leonardite. All treatments were received 370 mg N/kg except control.  The result showed that N, N+Cow manure and 
N+Leonardite treatment caused the height of marigold significant with other treatments. Although, flower diameter, the number of 
flowers, fresh and dry weight had no significant differences. N+Cow manure treatment trend to increase marigold yield and number 
of flower. The soil after harvesting shown that Leonardite and N+Leonardite application enhanced decreasing of soil pH and 
increasing of electrical conductivity (EC) due to high acidity (pH = 2.2) and electrical conductivity (5.68 mS/cm) of leonardite. 
Moreover, application of leonardite also increased organic matter, extractable sulfur and exchangeable magnesium. 

Keyword: Leonardite, Cow manure and Marigold 
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ผลการใช้ปุ๋ยหมักฟางข้าวและการใช้ปุ๋ยน้ าสกัดต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิต 
ของข้าวในการท านาในพื้นที่นาน้ าฝน 

Effect of rice straw compost and compost tea application on growth and yield component  
of rice in rainfed area 

 
ธีรวุฒิ ลาภตระกูล1, ศศิธร กู้สุวรรณวิจิตร1, สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล2*,  แสงชัย เอกประทุมชัย2 และ ทรงพล คูณศรีสุข1 

Teerawut Laptrakoon1, Sasithorn Kusuwanwichid1, Sudarut Tripetchkul2*, Saengchai Akeprathumchai2 and 
Songpon Koonsrisuk1  

 
บทคัดย่อ: การศึกษานี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาอิทธิพลของการใช๎ปุ๋ยหมักฟางข๎าวและปุ๋ยน้ าสกัดตํอการเจริญเติบโตและผลผลิตข๎าวขาวดอกมะลิ  
105 ในระบบนาโยนอินทรีย๑ในพื้นที่นาน้ าฝน การทดลองเป็นแบบ  Factorial experimental design ขนาด 2x2 ประกอบด๎วย 4 ชุดการทดลอง คือ     
1) ไมํใช๎ทั้งปุ๋ยหมักฟางข๎าวและปุ๋ยน้ าสกัด (T1) 2) ไมํใช๎ปุ๋ยหมักฟางข๎าวและใช๎ปุ๋ยน้ าสกัด (T2) 3) ใช๎ปุ๋ยหมักฟางข๎าวและไมํใช๎ปุ๋ยน้ าสกัด (T3) และ 
4) ใช๎ทั้งปุ๋ยหมักฟางข๎าวและปุ๋ยน้ าสกัด (T4) ผลการศึกษาพบวํา การเจริญเติบโตของข๎าวในด๎านความสูงและจ านวนต๎นตํอกอที่ชํวงระยะเวลาเดียวกัน
ทั้ง 4 ชุดการทดลองไมํแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) แตํองค๑ประกอบของผลผลิตข๎าวในด๎านจ านวนชํอดอกตํอรวง สัดสํวนเมล็ดดี 
น้ าหนักเมล็ดข๎าว1000 เมล็ด และผลผลิตข๎าวของชุดการทดลอง T4 มีแนวโน๎มสูงกวําชุดการทดลอง T3, T2 และ T1 ทั้งนี้มีการเพิ่มขึ้นของสัดสํวน
เมล็ดดีและน้ าหนักเมล็ดข๎าว1000 เมล็ด (P<0.05)  เป็นผลมาจากอิทธิพลรํวมระหวํางปุ๋ยหมักฟางข๎าวและปุ๋ยน้ าสกัด ชุดการทดลอง T2 และ T4 ซ่ึง
มีการใช๎ปุ๋ยน้ าสกัดมีพื้นที่การเกิดโรคในแปลงร๎อยละ 6.7 และ 6.1 ตามล าดับ ซ่ึงต่ ากวําชุดการทดลอง T1 และ T3 ที่ไมํมีการใช๎ปุ๋ยน้ าสกัดอยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติ (P = 0.042) โดยการฉีดพํนปุ๋ยน้ าสกัดมีอิทธิพลตํอการลดพื้นที่การเกิดโรคได๎อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ (P = 0.003)  
 

ค าส าคัญ: ปุย๋หมักฟางข๎าว, ปุย๋น้ าสกัด, ผลผลิตข๎าว, ขา๎วขาวดอกมะลิ105, โรคข๎าว 
 
ABSTRACT: Objective of this study is to investigate influence of rice straw compost and compost tea on growth and yield 
of ‘parachute transplanted’ KDML105 in rainfed area. 2*2 factorial experimental design containing 4 experimental runs: 1) no 
supplementation of both rice straw compost and compost tea (T1), 2) rice straw compost tea supplemented without 
compost addition (T2), 3) rice straw compost addition without compost tea supplementation (T3) and 4) supplementation of 
both rice straw compost and compost tea (T4).  Results showed that the growth of rice in terms of height and number of 
tillers/hill within the same cultivating period of all treatments are not significantly different (P>0.05).  However, performance 
in terms of the number of spikelet/panicle, healthy grains, weight of 1000 grains and total yield of Treatment 4 was found to 
be better than those of Treatments 1, 2 and 3.  It was found further that an increase in the number of healthy grain and 
weight of 1000 grains (P<0.05) appeared to be significantly influenced by an interaction between rice straw compost and 
compost tea. Further, disease affected area found for treatments 2 and 4 whereby rice straw compost tea was applied was 
found to be 6.7 and 6.1%, respectively, which is significantly less than those of treatments 1 and 3 (P = 0.042) where rice 
straw compost tea was omitted.  Application of compost tea appeared to reduce the size of cultivated area affected by 
diseases significantly (P = 0.003)  
 

Keyword: Rice straw compost, Compost tea, Rice yield, Thai rice KDML105, Rice disease  
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บทคัดย่อ: การจัดการปุ๋ยมันส าปะหลังเฉพาะพื้นที่ ได๎ด าเนินการในแหลํงปลูกมันส าปะหลังจังหวัดอุทัยธานี ในชํวงปี  พ.ศ. 2556 – 2559 เพื่อ
ยกระดับผลผลิต และขยายผลสํูเกษตรกร  โดยการคัดเลือกพื้นที่ วิเคราะห๑พื้นที่ ทดสอบเทคโนโลยี ขยายผลสูํเกษตรกร และการถํายทอดความรู๎ ผล
การด าเนินงานจากคัดเลือกพื้นที่เพื่อท าการทดสอบและขยายผล ประกอบไปด๎วยบริเวณที่มีพื้นที่ปลูกหนาแนํน ในเขตปริมาณน้ าฝน 1,000-1,200 
มิลลิเมตรตํอปี ลักษณะเนื้อดินรํวนปนทราย จ านวน 23 แปลง เนื้อดินทรายจ านวน 7 แปลง เนื้อดินรํวนจ านวน 1 แปลง และเนื้อดินทรายปนรํวน
จ านวน 9 แปลง รวม 38 แปลง ปัญหาส าคัญของเกษตรกรในพื้นที่แหลํงปลูกคือเกษตรกรมีการใช๎ปุ๋ยไมํถูกต๎องเหมาะสม ขาดการปรับปรุงบ ารุงดิน 
และการเลือกพันธุ๑ปลูกไมํเหมาะสมกับพื้นที่ จึงได๎น าเทคโนโลยีการจัดการดินและปุ๋ยตามคําวิเคราะห๑ดิน และพันธุ๑มันส าปะหลังที่เหมาะสมกับพื้นที่ 
ทดสอบเปรียบเทียบกับวิธีปฏิบัติของเกษตรกร ที่ปลูกปลายฤดูฝนระหวํางปี 2556-2558 พบวํามันส าปะหลังพันธุ๑ระยอง 11 ที่ระยะปลูกระหวํางต๎น 
0.80 เมตร ระยะระหวํางแถว 1.0 เมตร กํอนปลูกหวํานปุ๋ยมูลไกํ อัตรา 500 กิโลกรัมตํอไรํ แล๎วไถคลุกกับดิน และใสํปุ๋ยเคมีตามคําวิเคราะห๑ดิน ให๎
ผลผลิตเฉลี่ยและผลตอบแทนรายได๎เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร๎อยละ 58.5 และ 0.5 ตามล าดับ  ในปี 2559 น าเทคโนโลยีดังกลําวขยายผลสูํการใช๎ประโยชน๑ โดย
บูรณาการรํวมกับหนํวยงานภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่แหลํงปลูกมันส าปะหลังของจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดสุพรรณบุรี สามารถสร๎างเครือขํายการ
เรียนรู๎ของเกษตรกรได๎ 5 กลุํม ในพื้นที่ 4 อ าเภอของจังหวัดอุทัยธานี มีจ านวนสมาชิกรวม 155 คน มีพื้นที่ปลูกรวม 1,546 ไรํ และถํายทอดความรู๎
ให๎แกํเกษตรในรูปแบบการจัดนิทรรศการ การฝึกอบรม และการจัดงานถํายทอดเทคโนโลยี รวม 22 ครั้ง มีเกษตรกรและผู๎สนในเข๎ารํวมงานรวม 
3,730 คน 

ค าส าคัญ: มันส าปะหลัง, การจัดการปุ๋ย, คําวิเคราะห๑ดิน, เฉพาะพื้นที่, เพิ่มผลผลิต 
 
ABSTRACT: Fertilizer management of cassava production for a specific area was carried out in Uthai Thani province during 
2013 – 2016. Aims of this study were to raise cassava yield and expand the fertilizer application based on soil analysis 
technology to farmers. The procedures consisted of target area selection, the area analysis, on farm test of technology, 
expanding and transferring technology. Results showed that an area with dense cassava production plots was selected for on 
farm testing and expanding of technology. The area located under annual rainfall of 1,000 – 1,2000 mm with number of plots 
under sandy loam, sand, loam, and loamy sand were 23, 7, 1 and 9 plots, respectively. The major problems for cassava 
production in this area were improper fertilizer used, lacking of soil fertility improvement and unsuitable cassava varieties 
used. Therefore, technologies of soil and fertilizer management based on soil analysis and suitable cassavavariety for the area 
were tested to compare with farmer’s practice at late rainy planting cassava during 2013 to 2015. The test results showed 
that cassava var. Rayong 11 planted with spacing of 1.0 m between rows and 0.8 m between plants in a row, 500 kg/rai of 
chicken manure incorporation before planting, and soil analysis based fertilizer application provided 58.5 % average yield and 
0.5 average benefit cost ratio higher than those from the farmer’s practices. In 2016, the technologies were expanded to 
other cassava planting area in Uthai Thani and Suphan Buri provinces by the cooperation between government and private 
sectors. Therefore 5 learning networks of farmers with 115 members and planting area of 1,546 rais were established in 4 
districts of Uthai Thani. In additions, the technologies were transferred through exhibition, training and field day for 22 times 
with 3,730 attended farmers. 

Keywords: cassava, Fertilizer management, soil analysis, specific area, increase productivity 
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บทคัดย่อ: การทดลองเพื่อประเมินอัตราปุ๋ยที่เหมาะสมในการผลิตข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ที่ปลูกในชุดดินตาคลี ในพื้นที่ของสถานีวิจัยแสลงพัน จ.สระบุรี 
โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design จ านวน 3 ซ้ า ประกอบด๎วย 3 ต ารับ คือ 1)ไมํใสํปุ๋ย 2)ใสํปุ๋ยเคมีอัตรา      
15-5-3 และ 3) 20-0-0 กก.N-P2O5-K2Oตํอไรํ ซ่ึงเป็นการใสํปุ๋ยภายหลังการปรับสภาพดินด๎วยก ามะถันผงในอัตรา 600 กก.ตํอไรํ เป็นเวลา 120 วัน 
ซ่ึงท าให๎คําปฏิกิริยาดินลดลงจาก 8.10 (ดํางปานกลาง) เป็น 6.34 (กรดเล็กน๎อย) ผลการทดลองเปรียบเทียบการใสํปุ๋ยในอัตราที่แตกตํางกั น พบวํา 
ปุ๋ยเคมีไมํมีผลท าให๎ความสูง ผลผลิตของข๎าวโพดและปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมทั้งหมดในใบข๎าวโพดแตกตํางกันทางสถิติ แตํมีผล
ให๎น้ าหนักสดของต๎นข๎าวโพดแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยการใสํปุ๋ยอัตรา 15 -5-3 กก.N-P2O5-K2O ตํอไรํ ให๎น้ าหนักสดสูงสุด และมี
ปริมาณการสูญเสียฟอสฟอรัสจากดินแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยการใสํปุ๋ยอัตรา 20 -0-0 กก.N-P2O5-K2Oตํอไรํ  มีการสูญเสีย
ฟอสฟอรัสสูงสุด สรุปวําการปรับสภาพดินด๎วยก ามะถันผงท าให๎ความเป็นกรดของดินและความเป็นประโยชน๑ของฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมในดิน
เพิ่มขึ้น และการใสํปุ๋ยเคมีในอัตรา 20-0-0 กก.N-P2O5-K2Oตํอไรํ เหมาะในการผลิตข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ในชุดดินตาคลีที่มีปริมาณฟอสฟอรัสและ
โพแทสเซียมสะสมอยูํในระดับสูง 

ค าส าคัญ: ก ามะถัน, ปุ๋ยเคมี, ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑, การเจริญเติบโต, ผลผลิต 
 
ABSTRACT: To evaluate the optimum fertilizer recommendation for maize grown in Takli soil series was conducted in  
Salangphan research station in Saraburi province. Randomized Complete Block Design was used in this experiment with 3 
replications. The treatments comprised of 1) control 2) fertilizer application of 15-5-3 and 3) 20-0-0 kg N-P2O5-K2O per rai after 
application of sulfur powder at rate of 600 kg per rai and incubation for 120 days. Sulfur application could decrease soil 
acidity from 8.10 to 6.34. Comparisons between fertilizer applications reveal that plant height, yield and nitrogen phosphorus 
and potassium contents in leaves show not significantly different. On the other hand, fertilizer application had an effect to 
fresh weight significantly which 15-5-3 kg of N-P2O5-K2O per rai given the maximum fresh weight and less phosphate loss from 
soil. Application of 20-0-0 kg of N-P2O5-K2O per rai showed the maximum phosphate loss. In conclusion, amend with sulfur 
powder could improve soil acidity and increase phosphate and potassium availability. The optimum fertilizer application is 
20-0-0 kg of N-P2O5-K2O per rai for maize production on Takli soil series which has high available phosphate and potassium in 
soil. 

Keywords: sulfur ,fertilizer, maize ,growth and yield 
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ยกระดับผลผลิต และขยายผลสํูเกษตรกร  โดยการคัดเลือกพื้นที่ วิเคราะห๑พื้นที่ ทดสอบเทคโนโลยี ขยายผลสูํเกษตรกร และการถํายทอดความรู๎ ผล
การด าเนินงานจากคัดเลือกพื้นที่เพื่อท าการทดสอบและขยายผล ประกอบไปด๎วยบริเวณที่มีพื้นที่ปลูกหนาแนํน ในเขตปริมาณน้ าฝน 1,000-1,200 
มิลลิเมตรตํอปี ลักษณะเนื้อดินรํวนปนทราย จ านวน 23 แปลง เนื้อดินทรายจ านวน 7 แปลง เนื้อดินรํวนจ านวน 1 แปลง และเนื้อดินทรายปนรํวน
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ABSTRACT: Fertilizer management of cassava production for a specific area was carried out in Uthai Thani province during 
2013 – 2016. Aims of this study were to raise cassava yield and expand the fertilizer application based on soil analysis 
technology to farmers. The procedures consisted of target area selection, the area analysis, on farm test of technology, 
expanding and transferring technology. Results showed that an area with dense cassava production plots was selected for on 
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under sandy loam, sand, loam, and loamy sand were 23, 7, 1 and 9 plots, respectively. The major problems for cassava 
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were tested to compare with farmer’s practice at late rainy planting cassava during 2013 to 2015. The test results showed 
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chicken manure incorporation before planting, and soil analysis based fertilizer application provided 58.5 % average yield and 
0.5 average benefit cost ratio higher than those from the farmer’s practices. In 2016, the technologies were expanded to 
other cassava planting area in Uthai Thani and Suphan Buri provinces by the cooperation between government and private 
sectors. Therefore 5 learning networks of farmers with 115 members and planting area of 1,546 rais were established in 4 
districts of Uthai Thani. In additions, the technologies were transferred through exhibition, training and field day for 22 times 
with 3,730 attended farmers. 

Keywords: cassava, Fertilizer management, soil analysis, specific area, increase productivity 
 

 
 
 
 
 

1 ศูนย๑วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 
Uthai Thani Agricultural Research and Development Center, Khao kwangthong, Nong chang district, Uthai Thani 

2 ส านักวจิัยและพัฒนาการเกษตรเขตที ่5 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 
Office of Agricultural Research and Development Region 5, Bangluang, Sappapa district, Chainat 
*Corresponding author supaporn.suk@gmail.com  

                                                                      การประชุมวิชาการดินและปุย๋แหํงชาติครั้งที่ 5     วันที่ 1-2 สิงหาคม 2560  

23 
 

การประเมินอัตราปุ๋ยท่ีเหมาะสมในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปลูกในชุดดินตาคลี 
Evaluation of Chemical Fertilizer Ratio Management on Maize Production in Takhil Soil Series 

 
พรนภา ขาวมาก1, สุชัญญา เจริญเส็ง1, สุภาพร สุภีโส1 และอรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์2 

Pornnapa Khawmak1, Suchanya jaroenseng1, Supaporn supeeso1 and Audthasit Wongmaneeroj2 
 
บทคัดย่อ: การทดลองเพื่อประเมินอัตราปุ๋ยที่เหมาะสมในการผลิตข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ที่ปลูกในชุดดินตาคลี ในพื้นที่ของสถานีวิจัยแสลงพัน จ.สระบุรี 
โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design จ านวน 3 ซ้ า ประกอบด๎วย 3 ต ารับ คือ 1)ไมํใสํปุ๋ย 2)ใสํปุ๋ยเคมีอัตรา      
15-5-3 และ 3) 20-0-0 กก.N-P2O5-K2Oตํอไรํ ซ่ึงเป็นการใสํปุ๋ยภายหลังการปรับสภาพดินด๎วยก ามะถันผงในอัตรา 600 กก.ตํอไรํ เป็นเวลา 120 วัน 
ซ่ึงท าให๎คําปฏิกิริยาดินลดลงจาก 8.10 (ดํางปานกลาง) เป็น 6.34 (กรดเล็กน๎อย) ผลการทดลองเปรียบเทียบการใสํปุ๋ยในอัตราที่แตกตํางกั น พบวํา 
ปุ๋ยเคมีไมํมีผลท าให๎ความสูง ผลผลิตของข๎าวโพดและปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมทั้งหมดในใบข๎าวโพดแตกตํางกันทางสถิติ แตํมีผล
ให๎น้ าหนักสดของต๎นข๎าวโพดแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยการใสํปุ๋ยอัตรา 15 -5-3 กก.N-P2O5-K2O ตํอไรํ ให๎น้ าหนักสดสูงสุด และมี
ปริมาณการสูญเสียฟอสฟอรัสจากดินแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยการใสํปุ๋ยอัตรา 20 -0-0 กก.N-P2O5-K2Oตํอไรํ  มีการสูญเสีย
ฟอสฟอรัสสูงสุด สรุปวําการปรับสภาพดินด๎วยก ามะถันผงท าให๎ความเป็นกรดของดินและความเป็นประโยชน๑ของฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมในดิน
เพิ่มขึ้น และการใสํปุ๋ยเคมีในอัตรา 20-0-0 กก.N-P2O5-K2Oตํอไรํ เหมาะในการผลิตข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ในชุดดินตาคลีที่มีปริมาณฟอสฟอรัสและ
โพแทสเซียมสะสมอยูํในระดับสูง 

ค าส าคัญ: ก ามะถัน, ปุ๋ยเคมี, ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑, การเจริญเติบโต, ผลผลิต 
 
ABSTRACT: To evaluate the optimum fertilizer recommendation for maize grown in Takli soil series was conducted in  
Salangphan research station in Saraburi province. Randomized Complete Block Design was used in this experiment with 3 
replications. The treatments comprised of 1) control 2) fertilizer application of 15-5-3 and 3) 20-0-0 kg N-P2O5-K2O per rai after 
application of sulfur powder at rate of 600 kg per rai and incubation for 120 days. Sulfur application could decrease soil 
acidity from 8.10 to 6.34. Comparisons between fertilizer applications reveal that plant height, yield and nitrogen phosphorus 
and potassium contents in leaves show not significantly different. On the other hand, fertilizer application had an effect to 
fresh weight significantly which 15-5-3 kg of N-P2O5-K2O per rai given the maximum fresh weight and less phosphate loss from 
soil. Application of 20-0-0 kg of N-P2O5-K2O per rai showed the maximum phosphate loss. In conclusion, amend with sulfur 
powder could improve soil acidity and increase phosphate and potassium availability. The optimum fertilizer application is 
20-0-0 kg of N-P2O5-K2O per rai for maize production on Takli soil series which has high available phosphate and potassium in 
soil. 

Keywords: sulfur ,fertilizer, maize ,growth and yield 
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อัตราส่วนของดินเนื้อละเอียดผสมกับหินฟองน้ าชนิดปุ๋ยต่อการเจริญเติบโต ความเข้มข้นธาตุอาหาร  
และสมบัติบางประการของดินในการปลูกดาวเรือง 

The ratio of fine textured soil mixed with sponge stone fertilizer types on growth, nutrient concentration 
and some soil properties in marigold plantation 

 
จิราภรณ์ การุณ1 บังอร อุบล1 สัญชัย ภู่เงิน1 และ ศุภชัย อ าคา1* 

Jiraporn Karun1 Bangon Ubon1 Sunchai Phungern1 and Suphachai Amkha1* 
 
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้เพื่อศึกษาอัตราสํวนผสมของหินฟองน้ าชนิดปุ๋ยกับดินเนื้อละเอียดที่เหมาะสมตํอการเจริญเติบโต สะสมธาตุอาหาร และสมบัติ
บางประการของดินในการปลูกดาวเรือง วางแผนการทดลองแบบสุํมสมบูรณ๑ จ านวน 8 ซ้ าประกอบด๎วย 4 ต ารับทดลอง ได๎แกํ 1) ต ารับควบคุม (ไมํใสํ
อะไร) 2) ดินผสมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 (อัตรา 50 กก./ไรํ) 3) ดินผสมกับหินฟองน้ าชนิดปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 (อัตราสํวน 2:1 โดยปริมาตร) และ
4) ดินผสมกับหินฟองน้ าชนิดปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 (อัตราสํวน 4:1 โดยปริมาตร) เก็บบันทึกข๎อมูลพืชและดิน ได๎แกํ ความสูง จ านวนดอก ขนาด
เส๎นผําศูนย๑กลางดอก ธาตุอาหารในพืช ปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส  และโพแทสเซียมในดิน ผลการทดลองพบวํา ดินที่ดินผสมกับปุ๋ยเคมี และดิน
ผสมหินฟองน้ าชนิดปุ๋ย 2:1 และ 4:1 สํงผลให๎ความสูง จ านวนดอก และขนาดของดาวเรืองมากกวําดินที่ไมํใสํอะไรเลย สํวนความเข๎มข๎นของธาตุ
อาหารของดาวเรือง พบวํา ดาวเรืองที่ปลูกในดินที่ผสมหินฟองน้ าชนิดปุ๋ย 2:1 และ 4:1มีความเข๎มข๎นของไนโตรเจนสูงสุด ในขณะดินผสมหินฟองน้ า
ชนิดปุ๋ย 2:1มีความเข๎มข๎นของฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูงสุด นอกจากนี้ จากผลการศึกษาสมบัติบางประการของดินหลังการทดลอง พบวํา ดินที่
ผสมกับปุ๋ยเคมี และดินที่ผสมหินฟองน้ าชนิดปุ๋ยทั้งอัตราสํวน 2:1 และ 4:1 สํงผลให๎มีปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดเหลือและสะสมในดินมากกวําต ารับ
ควบคุม (ไมํใสํอะไร) ขณะที่ดินที่ผสมหินฟองน้ าชนิดปุ๋ย 2:1 มีปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน๑และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได๎ในดินสะสมในดิน
สูงสุด จากผลนี้ ชี้ให๎เห็นวํา ดินเนื้อละเอียดที่ผสมด๎วยหินฟองน้ าชนิดปุ๋ย (2:1) สามารถใช๎เป็นวัสดุผสมรํวมกับดินในการปลูกดาวเรืองได๎ 

ค าส าคัญ: ปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารพืช วัสดุปลูก ดิน  
 
ABSTRACT: The ratio of sponge stone with fine texture soil on the growth, nutrient concentration and some soil properties 
in marigold plantation were investigated. The experiment was layout in Completely Randomized Design (CRD) with 8 
replications (pots) and 4 treatments as following : soil only (control: non-fertilizer; treatment 1), soil mixed with chemical 
fertilizer 15-15-15 at a rate 50 kg/rai (treatment 2), soil mixed with sponge stone of 15-15-15 fertilizer type at 2:1 by volume 
(treatment 3) and soil mixed with sponge stone of 15-15-15 fertilizer type at 4:1 by volume (treatment 4). Plant height, flower 
number, flower size, total  N P K concentration in plant, and total N, available P and exchangeable K in soil were collected. 
The results showed that treatment 2 (soil mixed with chemical fertilizer), treatment 3 and 4 (soil mixed with sponge stone 
fertilizer type 2:1 and 4:1) gave the highest of plant height, flower number and flower size compared to non-fertilizer 
treatment (control). In addition, treatment 3 and 4 (soil mixed with sponge stone fertilizer type 2:1 and 4:1) also gave the 
highest of total N concentration in plant. However, treatment 3 (soil mixed with sponge stone fertilizer type 2:1) gave the 
highest of total P and K concentrations in plant. Highest total N in soil after harvested was also found in treatment 2 (soil 
mixed with chemical fertilizer), treatment 3 and 4 (soil mixed with sponge stone fertilizer type 2:1 and 4:1). . But treatment 3 
(soil mixed with sponge stone fertilizer type 2:1) gave the highest of available P and exchangeable K remain in soil. In fine 
texture soil, mixing soil with sponge stone fertilizer type at the ratio of 2:1 is suitable for marigold plantation. 

Keywords: chemical fertilizer, plant nutrition, media, soil 
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นดินอดืเสไลูมกัมหยปุงอขพาภณุคอตาษกรับ็กเรากาลวเะยะรงอขลผ  
Effect of storage time on quality of vermicompost  

 

ธมเฒิุพะยติตัข  รธยชฐฏณั 1,2 และ   ยาวิอ  ยทไญุบ  ศามีลุช 1,2* 

Natchayathon Khattiyaphutthimet1,2 and  Chuleemas Boonthai IWAI1,2* 
 

บทคัดยอ: เกษตรอินทรีย เปนระบบเกษตร ีมกาจงอืนเ กอืลเงาทงึนหกีอนปเนิดนอืดเสไลูมกัมหยุป ุถตัวยีรทนิอชใรากนนเงุมีมคเราสชใมไีท

 กิมวิฮดรกีม นึขีดนิดงอขงารสงรคโหใยวชิตับมสณคุ  าษกัรบ็กเรากงาวหะรนใงซึ ดไชืพงอขตโบิตเญิรจเรากอตนปเาํจีทราหาอุตาธบ็กเกักถรามาสงซึ
( าษกัรบ็กเรากาลวเะยะรงอขลผาษกศึรากนปเีนงัรคนใาษกศึรากนใ ดไงลปแนยีลปเรากดิกเจาอยุปงอขพาภณคุ 0, 3, 6, 12, 18 และ 24 เดือน) ตอ

ุปงซึ นิดนอืดเสไลูมกัมหยุปงอขิตับมส  ุธนัพยาสนิดนอืดเสไกาจดไาษกศึีทนิดนอืดเสไลูมกัมหย Eudrilus eugeniae นปเ าถเีข :วัวลูม :นิด:กัผ หใ
 นวสารตัอนใ ราหาอ 4:3:2:1 ลูมกัมหยุป าษกัรบ็กเรากนใาลวเะยะรมาตปไงลปแนยีลปเนิดนอืดเสไลูมกัมหยุปงอขพาภณคุ าวบพงอลดทรากลผกาจ

เาษกัรบ็กเีทนิดนอืดเสไ ปนเวลา 3 เดือน ยังคงมีประสิทธิภาพดี คือ มีคาความเปนกรด -ดาง (6.52) คาการนําไฟฟา (4.88 dS/m) ฑณกเนใูยอ
 นจเรตโนไ อคื ดุสงูสงอรราหาอุตาธะลแกัลหราหาอุตาธณามิรปีมะลแ รตษกเรากาชิวมรกงอขศากะรปมาตยีรทนิอยุปนาฐรตาม 0.88 % ฟอสฟอรัส 

1.83 % โพแทสเซียม 0.54 % แคลเซียม 2.54 % แมกนีเซียม 0.46%  38.37 าคีม ทซียัมนโิตคอแะลแารอืชเ ยีรเีทคบแณามิรปีทะณขนใ x 104, 

21.18 x 102 และ 19.55 x 102 cfu/g ปไนาผาลวเอืมเาวบพะลแ บัดาํลมาต  นอืดเ 6 าค ยรีทนิลุจณามิรปะลแงอรราหาอุตาธ กัลหราหาอุตาธณามิรป
การนําไฟฟามีแนวโนมลดลง คาความเปนกรด- นันงัด นึขงูสมนโวนแีมงาด  ลูมกัมหยุปงอขพาภณคุอตลผงสาษกัรบ็กเรากนใาลวเะยะราวดไน็หเะจ

ปไงลปแนยีลปเนิดนอืดเสไ  

ญัคาํสาํค นิดนอืดเสไลูมกัมหยุปงอขพาภณุค : , าษกัรบ็กเรากาลวเะยะร , นิดนอืดเสไ  
 

ABSTRACT: Organic farming is an agriculture system that relies on using organic substance such as vermicompost. 
Application of vermicompost improves the soil structure and it comprises humic acid which stores nutrient for plant growth. 
However, during storage the vermicompost, it’s quality might change. The aim of this study was to investigate the changes in 
the properties of the vermicompost when stored after 0, 3, 6, 12, 18 and 24 months. The vermicompost used in this study 
came from the Eudrilus eugeniae composting worms, fed with vegetable, soil, cow manure, and ashes of 4:3:2:1 ratio. The 
results found that storage times affected on the properties of vermicompost. The results found that the quality of 
vermicompost stored for 3 months at room temperature was still in efficiency. The pH 6.52, electrical conductivity 4.88 were 
all meet the standard of the organic fertilizer. The nutrients contained 0.88% of nitrogen, 1.83% of phosphorus, 0.54%  
potassium, 2.54% of calcium,  0.46 % magnesium and the bacteria, fungi and actinomycetes were found 73.83 x 104, 21.18 x 
102 and 19.55 x 102 cfu/g respectively. After 6 months, trend of the macronutrient, micronutrient elements, electrical 
conductivity and microorganism decreased but trend of the pH increased. Therefore, storage time affect the quality of 
vermicompost. 

Keywords : vermicomposting quality, storage time, earthworm    
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อัตราส่วนของดินเนื้อละเอียดผสมกับหินฟองน้ าชนิดปุ๋ยต่อการเจริญเติบโต ความเข้มข้นธาตุอาหาร  
และสมบัติบางประการของดินในการปลูกดาวเรือง 

The ratio of fine textured soil mixed with sponge stone fertilizer types on growth, nutrient concentration 
and some soil properties in marigold plantation 

 
จิราภรณ์ การุณ1 บังอร อุบล1 สัญชัย ภู่เงิน1 และ ศุภชัย อ าคา1* 

Jiraporn Karun1 Bangon Ubon1 Sunchai Phungern1 and Suphachai Amkha1* 
 
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้เพื่อศึกษาอัตราสํวนผสมของหินฟองน้ าชนิดปุ๋ยกับดินเนื้อละเอียดที่เหมาะสมตํอการเจริญเติบโต สะสมธาตุอาหาร และสมบัติ
บางประการของดินในการปลูกดาวเรือง วางแผนการทดลองแบบสุํมสมบูรณ๑ จ านวน 8 ซ้ าประกอบด๎วย 4 ต ารับทดลอง ได๎แกํ 1) ต ารับควบคุม (ไมํใสํ
อะไร) 2) ดินผสมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 (อัตรา 50 กก./ไรํ) 3) ดินผสมกับหินฟองน้ าชนิดปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 (อัตราสํวน 2:1 โดยปริมาตร) และ
4) ดินผสมกับหินฟองน้ าชนิดปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 (อัตราสํวน 4:1 โดยปริมาตร) เก็บบันทึกข๎อมูลพืชและดิน ได๎แกํ ความสูง จ านวนดอก ขนาด
เส๎นผําศูนย๑กลางดอก ธาตุอาหารในพืช ปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส  และโพแทสเซียมในดิน ผลการทดลองพบวํา ดินที่ดินผสมกับปุ๋ยเคมี และดิน
ผสมหินฟองน้ าชนิดปุ๋ย 2:1 และ 4:1 สํงผลให๎ความสูง จ านวนดอก และขนาดของดาวเรืองมากกวําดินที่ไมํใสํอะไรเลย สํวนความเข๎มข๎นของธาตุ
อาหารของดาวเรือง พบวํา ดาวเรืองที่ปลูกในดินที่ผสมหินฟองน้ าชนิดปุ๋ย 2:1 และ 4:1มีความเข๎มข๎นของไนโตรเจนสูงสุด ในขณะดินผสมหินฟองน้ า
ชนิดปุ๋ย 2:1มีความเข๎มข๎นของฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูงสุด นอกจากนี้ จากผลการศึกษาสมบัติบางประการของดินหลังการทดลอง พบวํา ดินที่
ผสมกับปุ๋ยเคมี และดินที่ผสมหินฟองน้ าชนิดปุ๋ยทั้งอัตราสํวน 2:1 และ 4:1 สํงผลให๎มีปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดเหลือและสะสมในดินมากกวําต ารับ
ควบคุม (ไมใํสํอะไร) ขณะที่ดินที่ผสมหินฟองน้ าชนิดปุ๋ย 2:1 มีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน๑และโพแทสเซียมท่ีแลกเปลี่ยนได๎ในดินสะสมในดิน
สูงสุด จากผลนี้ ชี้ให๎เห็นวํา ดินเนื้อละเอียดที่ผสมด๎วยหินฟองน้ าชนิดปุ๋ย (2:1) สามารถใช๎เป็นวัสดุผสมรํวมกับดินในการปลูกดาวเรืองได๎ 

ค าส าคัญ: ปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารพืช วัสดุปลูก ดิน  
 
ABSTRACT: The ratio of sponge stone with fine texture soil on the growth, nutrient concentration and some soil properties 
in marigold plantation were investigated. The experiment was layout in Completely Randomized Design (CRD) with 8 
replications (pots) and 4 treatments as following : soil only (control: non-fertilizer; treatment 1), soil mixed with chemical 
fertilizer 15-15-15 at a rate 50 kg/rai (treatment 2), soil mixed with sponge stone of 15-15-15 fertilizer type at 2:1 by volume 
(treatment 3) and soil mixed with sponge stone of 15-15-15 fertilizer type at 4:1 by volume (treatment 4). Plant height, flower 
number, flower size, total  N P K concentration in plant, and total N, available P and exchangeable K in soil were collected. 
The results showed that treatment 2 (soil mixed with chemical fertilizer), treatment 3 and 4 (soil mixed with sponge stone 
fertilizer type 2:1 and 4:1) gave the highest of plant height, flower number and flower size compared to non-fertilizer 
treatment (control). In addition, treatment 3 and 4 (soil mixed with sponge stone fertilizer type 2:1 and 4:1) also gave the 
highest of total N concentration in plant. However, treatment 3 (soil mixed with sponge stone fertilizer type 2:1) gave the 
highest of total P and K concentrations in plant. Highest total N in soil after harvested was also found in treatment 2 (soil 
mixed with chemical fertilizer), treatment 3 and 4 (soil mixed with sponge stone fertilizer type 2:1 and 4:1). . But treatment 3 
(soil mixed with sponge stone fertilizer type 2:1) gave the highest of available P and exchangeable K remain in soil. In fine 
texture soil, mixing soil with sponge stone fertilizer type at the ratio of 2:1 is suitable for marigold plantation. 

Keywords: chemical fertilizer, plant nutrition, media, soil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ วิทยาเขตก าแพงแสน จ.นครปฐม 73140 
Department of Soil Science, Faculty of Agriculture at KamphaengSaen, Kasetsart University, KamphaengSaen Campus, 
Nakhonpathom 73140 
*Corresponding author: agrscak@ku.ac.th  

                                                                       5 ีทงัรคิตาชงหแยุปะลแนิดรากาชิวมุชะรปราก     1 ีทนัว - 0652 มคาหงิส 2   

25 
 

นดินอดืเสไลูมกัมหยปุงอขพาภณุคอตาษกรับ็กเรากาลวเะยะรงอขลผ  
Effect of storage time on quality of vermicompost  

 

ธมเฒิุพะยติตัข  รธยชฐฏณั 1,2 และ   ยาวิอ  ยทไญุบ  ศามีลุช 1,2* 

Natchayathon Khattiyaphutthimet1,2 and  Chuleemas Boonthai IWAI1,2* 
 

บทคัดยอ: เกษตรอินทรีย เปนระบบเกษตร ีมกาจงอืนเ กอืลเงาทงึนหกีอนปเนิดนอืดเสไลูมกัมหยุป ุถตัวยีรทนิอชใรากนนเงุมีมคเราสชใมไีท

 กิมวิฮดรกีม นึขีดนิดงอขงารสงรคโหใยวชิตับมสณคุ  าษกัรบ็กเรากงาวหะรนใงซึ ดไชืพงอขตโบิตเญิรจเรากอตนปเาํจีทราหาอุตาธบ็กเกักถรามาสงซึ
( าษกัรบ็กเรากาลวเะยะรงอขลผาษกศึรากนปเีนงัรคนใาษกศึรากนใ ดไงลปแนยีลปเรากดิกเจาอยุปงอขพาภณคุ 0, 3, 6, 12, 18 และ 24 เดือน) ตอ

ุปงซึ นิดนอืดเสไลูมกัมหยุปงอขิตับมส  ุธนัพยาสนิดนอืดเสไกาจดไาษกศึีทนิดนอืดเสไลูมกัมหย Eudrilus eugeniae นปเ าถเีข :วัวลูม :นิด:กัผ หใ
 นวสารตัอนใ ราหาอ 4:3:2:1 ลูมกัมหยุป าษกัรบ็กเรากนใาลวเะยะรมาตปไงลปแนยีลปเนิดนอืดเสไลูมกัมหยุปงอขพาภณคุ าวบพงอลดทรากลผกาจ

เาษกัรบ็กเีทนิดนอืดเสไ ปนเวลา 3 เดือน ยังคงมีประสิทธิภาพดี คือ มีคาความเปนกรด -ดาง (6.52) คาการนําไฟฟา (4.88 dS/m) ฑณกเนใูยอ
 นจเรตโนไ อคื ดุสงูสงอรราหาอุตาธะลแกัลหราหาอุตาธณามิรปีมะลแ รตษกเรากาชิวมรกงอขศากะรปมาตยีรทนิอยุปนาฐรตาม 0.88 % ฟอสฟอรัส 

1.83 % โพแทสเซียม 0.54 % แคลเซียม 2.54 % แมกนีเซียม 0.46%  38.37 าคีม ทซียัมนโิตคอแะลแารอืชเ ยีรเีทคบแณามิรปีทะณขนใ x 104, 

21.18 x 102 และ 19.55 x 102 cfu/g ปไนาผาลวเอืมเาวบพะลแ บัดาํลมาต  นอืดเ 6 าค ยรีทนิลุจณามิรปะลแงอรราหาอุตาธ กัลหราหาอุตาธณามิรป
การนําไฟฟามีแนวโนมลดลง คาความเปนกรด- นันงัด นึขงูสมนโวนแีมงาด  ลูมกัมหยุปงอขพาภณคุอตลผงสาษกัรบ็กเรากนใาลวเะยะราวดไน็หเะจ

ปไงลปแนยีลปเนิดนอืดเสไ  

ญัคาํสาํค นิดนอืดเสไลูมกัมหยุปงอขพาภณุค : , าษกัรบ็กเรากาลวเะยะร , นิดนอืดเสไ  
 

ABSTRACT: Organic farming is an agriculture system that relies on using organic substance such as vermicompost. 
Application of vermicompost improves the soil structure and it comprises humic acid which stores nutrient for plant growth. 
However, during storage the vermicompost, it’s quality might change. The aim of this study was to investigate the changes in 
the properties of the vermicompost when stored after 0, 3, 6, 12, 18 and 24 months. The vermicompost used in this study 
came from the Eudrilus eugeniae composting worms, fed with vegetable, soil, cow manure, and ashes of 4:3:2:1 ratio. The 
results found that storage times affected on the properties of vermicompost. The results found that the quality of 
vermicompost stored for 3 months at room temperature was still in efficiency. The pH 6.52, electrical conductivity 4.88 were 
all meet the standard of the organic fertilizer. The nutrients contained 0.88% of nitrogen, 1.83% of phosphorus, 0.54%  
potassium, 2.54% of calcium,  0.46 % magnesium and the bacteria, fungi and actinomycetes were found 73.83 x 104, 21.18 x 
102 and 19.55 x 102 cfu/g respectively. After 6 months, trend of the macronutrient, micronutrient elements, electrical 
conductivity and microorganism decreased but trend of the pH increased. Therefore, storage time affect the quality of 
vermicompost. 

Keywords : vermicomposting quality, storage time, earthworm    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 20004 นกแนอขดัวหงัจ นกแนอขยัลายทิวาหม รตสาศรตษกเะณค มอลดวแงิสะลแรตสาศีพฐปาขาส รตษกเรากรกายพัรทะลแรตสาศชืพาชิวคาภ  

Department of Plant Sciences and Agricultural Resources, Soil Science and Environment Division, Faculty of Agriculture, 
KhonKaen University, Khonkaen Thailand 40002 

2 04 นกแนอขดัวหงัจ นกแนอขยัลายทิวาหม รากาณรูบาํนรกายพัรทรากดัจรากิรบรากานฒัพะลแยัจิวยนศู 002 
Integrated Water Resource Management Research and Development Center in Northeast Thailand, 40002 
*Corresponding author; E-mail : chuleemas1@gmail.com, chulee_b@kku.ac.th  
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การส ารวจปริมาณของจุลินทรียดิ์นที่เป็นประโยชน์ทางการเกษตรในพ้ืนที่ปลูกมนัส าปะหลัง จังหวัดชลบุรี 

Survey on population of beneficial soil microorganisms for agriculture  
from cassava fields in Chonburi province 

 
บุษราพร ไชยพันธ์1, กรรณิกา มาลา1 และภัทรารัตน์ เทียมเก่า1* 

Butsaraphon Chaipan1, Kannika Mala 1 and Pattrarat Teamkao1* 

 
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาปริมาณของจุลินทรีย๑ดินที่เป็นประโยชน๑ทางการเกษตร รวมถึงความเป็นประโยชน๑ของธาตุอาหารหลัก
ในดิน จากพื้นที่ปลูกมันส าปะหลังพันธุ๑เกษตรศาสตร๑ 50 ในชุดดินบางละมุง จังหวัดชลบุรี เก็บตัวอยํางดินแบบสุํมทั่วทั้งแปลงในเดือน กุมภาพันธ๑     
พ.ศ. 2559  ท าการศึกษาปริมาณจุลินทรีย๑ที่เป็นประโยชน๑ทางการเกษตร 5 กลุํม ได๎แกํ เช้ือราและแบคทีเรียยํอยสลายเซลลูโลส เช้ือราและแบคทีเรีย
ละลายโพแทสเซียม เช้ือราและแบคทีเรียละลายอนินทรีย๑ฟอสเฟต แบคทีเรียตรึงไนโตรเจนอิสระ และเชื้อราอาร๑บัสคูลาร๑ไมคอร๑ไรซา ในแปลงปลูก
มันส าปะหลังอายุ 1 เดือน 5 เดือน 8 เดือน และ 11 เดือน จากการศึกษาพบวําดินบริเวณที่ศึกษาทั้ง 4 แปลงเป็นกรดรุนแรง (3.64 ± 0.19) และ
ความอุดมสมบูรณ๑ต่ า ผลการศึกษาปริมาณจุลินทรีย๑ดินที่เป็นประโยชน๑ทางการเกษตร พบวําปริมาณเชื้อราและแบคทีเรียยํอยสลายเซลลูโลส เชื้อรา
ละลายโพแทสเซียม เชื้อราและแบคทีเรียละลายอนินทรีย๑ฟอสเฟต และแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนอิสระ พบมากที่สุดในแปลง อายุมันส าปะหลัง         
11 เดือนปริมาณ 2.5 x 105 2.6 x 105  1.2 x 105  3.2 x 104  2.1 x 105 และ 1.1 x 105 CFU/g soil ตามล าดับ การเข๎าอยูํอาศัยของเชื้อรา                  
อาร๑บัสคูลาร๑ไมคอร๑ไรซาในรากพืชและจ านวนสปอร๑ในดินพบมากในแปลงอายุมันส าปะหลัง 11 เดือน โดยพบจ านวน 3.72 เปอร๑เซ็นต๑ และ 1.24 
สปอร๑/ดิน 1 กรัม ตามล าดับ ปริมาณจุลินทรีย๑ดินที่เป็นประโยชน๑ทางการเกษตรพบมีจ านวนเพิ่มขึ้นในแปลงที่พืชมีอายุมากขึ้น 

ค าส าคัญ: เช้ือราอาร๑บัสคูลาร๑ไมคอร๑ไรซา, มันส าปะหลัง, จุลินทรีย๑ดิน 
 
ABSTRACT: This research aimed to study the amount of beneficial soil microorganisms in the cassava cultivation, including 
macro-nutrients available in soil from cassava (KU50 variety) cultivation areas in Banglamung soil series, Chonburi province. 
Soil samples were collected randomly throughout the cultivation areas in February 2016. The study focused on five groups of 
microorganisms including cellulolytic microorganisms, potassium solubilizing microorganisms, phosphate solubilizing 
microorganisms, nitrogen fixing microorganisms and arbuscular mycorrhiza fungi (AMF) in four fields with different cassava ages; 
1, 5, 8, and 11 months. The results showed that soil from all fields of studied were extremely acid (3.64 ± 0.19) and low 
fertility. The study on population of beneficial soil microorganisms found that quantity of cellulolytic fungi and bacteria, 
potassium solubilizing bacteria, phosphate solubilizing fungi and bacteria, and nitrogen fixing bacteria were highest in the field 
that cassava was 11 months old, which were 2.5 x 105, 2.6 x 105, 1.2 x 105, 3.2 x 104, 2.1 x 105 and 1.1 x 105 CFU/g soil, 
respectively. AMF colonization and spore in soil were also highest in the field that cassava was 11 months old, which were 
1.24 % and 3.72 spore/g soil, respectively. Amount of beneficial soil microorganisms were increase in the fields with higher 
plant age. 

Keywords: Arbuscular mycorrhizal fungi, Cassava, Soil microorganisms 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ภาควิชาเทคโนโลยกีารผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล๎าเจา๎คุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 
Plant Production Technology Department, Faculty of Agriculture, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, 
Bangkok 
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ผลของชนิดและปริมาณผงเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้ากาแฟโรบัสตา 
Types and rates of arbuscular mycorrhizal fungi inoculationon  

robusta coffee seedling growth 
 

สุพิชญา เหลืองธนาวัฒน์1, ธงชยั มาลา1 และศุภชัย อ าคา1,* 
Supichaya Lueangthanawat1, Thongchai Mala1 and Suphachai Amkha1,* 

 
บทคัดย่อ: วัตถุประสงค๑งานวิจัยนี้เพื่อหาชนิดและปริมาณที่เหมาะสมของผงเช้ือราอาร๑บัสคูลาร๑ไมคอร๑ไรซาที่มีตํอการเจริญเติบโตในระยะแรกของ
ต๎นกล๎ากาแฟโรบัสตา แบํงออกเป็น 2 การทดลอง คือ การทดลองที่ 1 ศึกษาผลของเชื้อราอาร๑บัสคูลาร๑ไมคอร๑ไรซาบางชนิดที่มีตํอการเจริญเติบโต
ของกล๎ากาแฟโรบัสตา วางแผนการทดลองแบบสุํมสมบูรณ๑ จ านวน 3 ซ้ า โดยเชื้ออาร๑บัสคูลาร๑ไมคอร๑ไรซา 8 ชนิด และการไมํใสํเชื้อ ผลการทดลอง
พบวํา เช้ือราอาร๑บัสคูลาร๑ไมคอร๑ไรซาที่มีประสิทธิภาพสูงในการครอบครองรากกาแฟ และสํงเสริมการเจริญเติบโตของต๎นกล๎ากาแฟมี  5 ชนิด คือ 
Acaulospora morrawiae LU6, Gl. callosum CH2, Gl. callosum KK5, Gl. intradices LU3 และ Glomus sp. 2TS5 การทดลองที่ 2 ศึกษา
ผลของเชื้อราที่ได๎จาการทดลองที่ 1 และปริมาณการใสํเชื้อราที่มีตํอการเจริญเติบโตของกล๎ากาแฟ วางแผนการทดลองแบบสุํมสมบูรณ๑ และจัดสิ่ง
ทดลองแบบแฟคทอเรียล ประกอบด๎วย 2 ปัจจัย คือ ชนิดเชื้อAMF5 สายพันธุ๑ และการใสํปริมาณของผงเชื้อ 5 ระดับได๎แกํ  0, 5, 10, 20 และ 40 
กรัมตํอกระถาง ผลการทดลองพบวํา การใสํเชื้อ Acaulospora morrawiae LU6 ในปริมาณ 10-40 กรัมตํอกระถาง และการใสํเชื้อ Glomus sp. 
2TS5 ในปริมาณ 5-20 กรัมตํอกระถาง ท าให๎ความหนาแนํนในการครอบครองรากกล๎ากาแฟโรบัสตาสูงที่สุด (?) สํวนการใสํเชื้อ Gl. callosum KK5 
ในปริมาณ 10 กรัมตํอกระถาง ท าให๎ความสูงและเส๎นผําศูนย๑กลางต๎นของกล๎ากาแฟสูงที่สุด (?) ดังนั้น การใสํเชื้อรา Gl. callosum KK5 ในอัตรา 10 
กรัมตํอกระถาง จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการผลิตกล๎ากาแฟ 

ค าส าคัญ: การครอบครองราก, Acaulospora morrawiae,  Glomus sp., Gl. callosum, Gl. callosum, Gl. intradices  
 
ABSTRACT: The experiments were conducted in order to obtain the effects of various types and rates of arbuscular 
mycorrhizal fungi (AMF) inoculation  on  robusta coffee seedling growth. In the first experiment, the effect of various  kinds of 
AMF inoculation on  the coffee seedling growth was determined. The experiment was carried out with 8 types of AMF and 
non-AMF inoculation  in completely randomized design (CRD) with 3 replications. The results shown that 5 varieties of AMF, 
i.e. Acaulospora morrawiae LU6, Gl. callosum CH2, Gl. callosum KK5, Gl. intradices LU3 and Glomus sp. 2TS5 were able to 
colonized coffee roots and enhanced seedling growth compared to others AMF. In the second experiment the effect of  5 
types of from the first experiment together with 5  quantities of AMF inoculants on  root colonization and coffee seedling 
growth were compared. The experiment was arranged in  5x5 factorial treatments with  CRD. The results indicated that 
Acaulospora morrawiae LU6 with AMF power inoculation at a rate 10-40 g/pot and Glomus sp. 2TS5 at a rate 5-20 g/pot  
enhanced root colonization with highest. However,  Gl. callosum KK5 inoculation at therate 10 g/pot resulted in the best 
seedling growth. Thus, Gl. callosum KK5 inoculation at the rate of 10 g/pot was recommended for coffee seedling 
production.   

Keywords:  Root colonization, Acaulospora morrawiae, Glomus sp., Gl. callosum, Gl. callosum, Gl. intradices  
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การส ารวจปริมาณของจุลินทรียดิ์นที่เป็นประโยชน์ทางการเกษตรในพ้ืนที่ปลูกมนัส าปะหลัง จังหวัดชลบุรี 

Survey on population of beneficial soil microorganisms for agriculture  
from cassava fields in Chonburi province 

 
บุษราพร ไชยพันธ์1, กรรณิกา มาลา1 และภัทรารัตน์ เทียมเก่า1* 

Butsaraphon Chaipan1, Kannika Mala 1 and Pattrarat Teamkao1* 

 
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาปริมาณของจุลินทรีย๑ดินที่เป็นประโยชน๑ทางการเกษตร รวมถึงความเป็นประโยชน๑ของธาตุอาหารหลัก
ในดิน จากพื้นที่ปลูกมันส าปะหลังพันธุ๑เกษตรศาสตร๑ 50 ในชุดดินบางละมุง จังหวัดชลบุรี เก็บตัวอยํางดินแบบสํุมทั่วทั้งแปลงในเดือน กุมภาพันธ๑     
พ.ศ. 2559  ท าการศึกษาปริมาณจุลินทรีย๑ที่เป็นประโยชน๑ทางการเกษตร 5 กลุํม ได๎แกํ เช้ือราและแบคทีเรียยํอยสลายเซลลูโลส เช้ือราและแบคทีเรีย
ละลายโพแทสเซียม เช้ือราและแบคทีเรียละลายอนินทรีย๑ฟอสเฟต แบคทีเรียตรึงไนโตรเจนอิสระ และเชื้อราอาร๑บัสคูลาร๑ไมคอร๑ไรซา ในแปลงปลูก
มันส าปะหลังอายุ 1 เดือน 5 เดือน 8 เดือน และ 11 เดือน จากการศึกษาพบวําดินบริเวณท่ีศึกษาท้ัง 4 แปลงเป็นกรดรุนแรง (3.64 ± 0.19) และ
ความอุดมสมบูรณ๑ต่ า ผลการศึกษาปริมาณจุลินทรีย๑ดินที่เป็นประโยชน๑ทางการเกษตร พบวําปริมาณเชื้อราและแบคทีเรียยํอยสลายเซลลูโลส เชื้อรา
ละลายโพแทสเซียม เชื้อราและแบคทีเรียละลายอนินทรีย๑ฟอสเฟต และแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนอิสระ พบมากที่สุดในแปลง อายุมันส าปะหลัง         
11 เดือนปริมาณ 2.5 x 105 2.6 x 105  1.2 x 105  3.2 x 104  2.1 x 105 และ 1.1 x 105 CFU/g soil ตามล าดับ การเข๎าอยูํอาศัยของเชื้อรา                  
อาร๑บัสคูลาร๑ไมคอร๑ไรซาในรากพืชและจ านวนสปอร๑ในดินพบมากในแปลงอายุมันส าปะหลัง 11 เดือน โดยพบจ านวน 3.72 เปอร๑เซ็นต๑ และ 1.24 
สปอร๑/ดิน 1 กรัม ตามล าดับ ปริมาณจุลินทรีย๑ดินที่เป็นประโยชน๑ทางการเกษตรพบมีจ านวนเพิ่มขึ้นในแปลงที่พืชมีอายุมากขึ้น 

ค าส าคัญ: เช้ือราอาร๑บัสคูลาร๑ไมคอร๑ไรซา, มันส าปะหลัง, จุลินทรีย๑ดิน 
 
ABSTRACT: This research aimed to study the amount of beneficial soil microorganisms in the cassava cultivation, including 
macro-nutrients available in soil from cassava (KU50 variety) cultivation areas in Banglamung soil series, Chonburi province. 
Soil samples were collected randomly throughout the cultivation areas in February 2016. The study focused on five groups of 
microorganisms including cellulolytic microorganisms, potassium solubilizing microorganisms, phosphate solubilizing 
microorganisms, nitrogen fixing microorganisms and arbuscular mycorrhiza fungi (AMF) in four fields with different cassava ages; 
1, 5, 8, and 11 months. The results showed that soil from all fields of studied were extremely acid (3.64 ± 0.19) and low 
fertility. The study on population of beneficial soil microorganisms found that quantity of cellulolytic fungi and bacteria, 
potassium solubilizing bacteria, phosphate solubilizing fungi and bacteria, and nitrogen fixing bacteria were highest in the field 
that cassava was 11 months old, which were 2.5 x 105, 2.6 x 105, 1.2 x 105, 3.2 x 104, 2.1 x 105 and 1.1 x 105 CFU/g soil, 
respectively. AMF colonization and spore in soil were also highest in the field that cassava was 11 months old, which were 
1.24 % and 3.72 spore/g soil, respectively. Amount of beneficial soil microorganisms were increase in the fields with higher 
plant age. 

Keywords: Arbuscular mycorrhizal fungi, Cassava, Soil microorganisms 
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ผลของชนิดและปริมาณผงเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้ากาแฟโรบัสตา 
Types and rates of arbuscular mycorrhizal fungi inoculationon  

robusta coffee seedling growth 
 

สุพิชญา เหลืองธนาวัฒน์1, ธงชยั มาลา1 และศุภชัย อ าคา1,* 
Supichaya Lueangthanawat1, Thongchai Mala1 and Suphachai Amkha1,* 

 
บทคัดย่อ: วัตถุประสงค๑งานวิจัยนี้เพื่อหาชนิดและปริมาณที่เหมาะสมของผงเช้ือราอาร๑บัสคูลาร๑ไมคอร๑ไรซาที่มีตํอการเจริญเติบโตในระยะแรกของ
ต๎นกล๎ากาแฟโรบัสตา แบํงออกเป็น 2 การทดลอง คือ การทดลองที่ 1 ศึกษาผลของเชื้อราอาร๑บัสคูลาร๑ไมคอร๑ไรซาบางชนิดที่มีตํอการเจริญเติบโต
ของกล๎ากาแฟโรบัสตา วางแผนการทดลองแบบสุํมสมบูรณ๑ จ านวน 3 ซ้ า โดยเชื้ออาร๑บัสคูลาร๑ไมคอร๑ไรซา 8 ชนิด และการไมํใสํเชื้อ ผลการทดลอง
พบวํา เช้ือราอาร๑บัสคูลาร๑ไมคอร๑ไรซาที่มีประสิทธิภาพสูงในการครอบครองรากกาแฟ และสํงเสริมการเจริญเติบโตของต๎นกล๎ากาแฟมี  5 ชนิด คือ 
Acaulospora morrawiae LU6, Gl. callosum CH2, Gl. callosum KK5, Gl. intradices LU3 และ Glomus sp. 2TS5 การทดลองที่ 2 ศึกษา
ผลของเชื้อราที่ได๎จาการทดลองที่ 1 และปริมาณการใสํเชื้อราที่มีตํอการเจริญเติบโตของกล๎ากาแฟ วางแผนการทดลองแบบสุํมสมบูรณ๑ และจัดสิ่ง
ทดลองแบบแฟคทอเรียล ประกอบด๎วย 2 ปัจจัย คือ ชนิดเชื้อAMF5 สายพันธุ๑ และการใสํปริมาณของผงเชื้อ 5 ระดับได๎แกํ  0, 5, 10, 20 และ 40 
กรัมตํอกระถาง ผลการทดลองพบวํา การใสํเชื้อ Acaulospora morrawiae LU6 ในปริมาณ 10-40 กรัมตํอกระถาง และการใสํเชื้อ Glomus sp. 
2TS5 ในปริมาณ 5-20 กรัมตํอกระถาง ท าให๎ความหนาแนํนในการครอบครองรากกล๎ากาแฟโรบัสตาสูงที่สุด (?) สํวนการใสํเชื้อ Gl. callosum KK5 
ในปริมาณ 10 กรัมตํอกระถาง ท าให๎ความสูงและเส๎นผําศูนย๑กลางต๎นของกล๎ากาแฟสูงที่สุด (?) ดังนั้น การใสํเชื้อรา Gl. callosum KK5 ในอัตรา 10 
กรัมตํอกระถาง จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการผลิตกล๎ากาแฟ 

ค าส าคัญ: การครอบครองราก, Acaulospora morrawiae,  Glomus sp., Gl. callosum, Gl. callosum, Gl. intradices  
 
ABSTRACT: The experiments were conducted in order to obtain the effects of various types and rates of arbuscular 
mycorrhizal fungi (AMF) inoculation  on  robusta coffee seedling growth. In the first experiment, the effect of various  kinds of 
AMF inoculation on  the coffee seedling growth was determined. The experiment was carried out with 8 types of AMF and 
non-AMF inoculation  in completely randomized design (CRD) with 3 replications. The results shown that 5 varieties of AMF, 
i.e. Acaulospora morrawiae LU6, Gl. callosum CH2, Gl. callosum KK5, Gl. intradices LU3 and Glomus sp. 2TS5 were able to 
colonized coffee roots and enhanced seedling growth compared to others AMF. In the second experiment the effect of  5 
types of from the first experiment together with 5  quantities of AMF inoculants on  root colonization and coffee seedling 
growth were compared. The experiment was arranged in  5x5 factorial treatments with  CRD. The results indicated that 
Acaulospora morrawiae LU6 with AMF power inoculation at a rate 10-40 g/pot and Glomus sp. 2TS5 at a rate 5-20 g/pot  
enhanced root colonization with highest. However,  Gl. callosum KK5 inoculation at therate 10 g/pot resulted in the best 
seedling growth. Thus, Gl. callosum KK5 inoculation at the rate of 10 g/pot was recommended for coffee seedling 
production.   

Keywords:  Root colonization, Acaulospora morrawiae, Glomus sp., Gl. callosum, Gl. callosum, Gl. intradices  
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ความสามารถของแบคทีเรียละลายโพแทสเซียมต่อการงอกของเมล็ดข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2 ในห้องปฏิบัติการ 
The ability of potassium-solubilizing bacteria on germination of seeds  

Phitsanulok 2 rice under laboratory condition 
 

กมลชนก ห่วงมี1*, พิชญ์นันท์ กงัแฮ2, วันวิสาข์ ป้ันศกัดิ์1, วิภา หอมหวล1 

Kamonchanok Huangmee1*, Pichanan kanghae2, Wanwisa Punsak1, Wipa Homhaul1 
 

บทคัดย่อ: แบคทีเรียละลายโพแทสเซียม (Potassium-solubilizing bacteria; KSB) เป็นจุลินทรีย๑ที่อาศัยอยูํบริเวณรอบรากพืช มีบทบาทส าคัญตํอ
การเจริญเติบโตของพืช วัตถุประสงค๑ของงานวิจัยนี้คือเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแบคทีเรียละลายโพแทสเซียมตํองอกของเมล็ดข๎าวพันธุ๑พิษณุโลก 2 
ในห๎องปฏิบัติการ โดยใช๎แบคทีเรีย KSB ที่คัดเลือกได๎จากดินบริเวณรากข๎าวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมํมาท าการทดสอบ แบคทีเรียที่ล๎างเซลล๑ด๎วยน้ า
กลั่นและแบคทีเรียที่เพาะเลี้ยงในอาหารเหลว (Broth) เปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุมที่เป็นน้ ากลั่นและอาหารเหลว MAB ท าการเพาะเมล็ดข๎าว
จ านวน 4 ซ้ าๆ ละ 100 เมล็ด โดยวิธีการทดสอบความงอกมาตรฐานแบบ Between paper พบวําการแชํเมล็ดข๎าวด๎วยแบคทีเรีย KSB (Broth) 
สํงเสริมให๎ร๎อยละการงอกสูงสุดร๎อยละ 96.75 สํวนเมล็ดที่แชํด๎วย KSB (เซลล๑) ท าให๎ความเร็วในการงอกของเมล็ดข๎าวสูงเฉลี่ย 30.66 ต๎น/วัน รวมทั้ง
เพิ่มความยาวรากและสํงเสริมการงอกของต๎นอํอนให๎คําสูงกวํากรรมวิธีอื่น (5.73 และ 4.68 เซนติเมตร ตามล าดับ) ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้แสดงให๎เห็น
วําการใชแ๎บคทีเรียละลายโพแทสเซียมที่คัดเลือกจากดินบริเวณรากข๎าวจังหวัดเชียงใหมํกับข๎าวพันธุ๑พิษณุโลก 2 ชํวยสํงเสริมการงอกของเมล็ด ความ
ยาวรากและความสูงต๎นอํอนเพิ่มขึ้น 

ค าส าคัญ: โพแทสเซียม, แบคทีเรียละลายโพแทสเซียม, การงอกของเมล็ด 
 
ABSTRACT: The potassium solubilizing bacteria (KSB) are a rhizospheric microorganism. It plays an important role for the 
growth of plants. The objectives of this experiment were to study the effects of KSB on seed germination of Phitsanulok 2 rice 
under laboratory room condition. KSB were isolated from rice rhizosphere soil samples Chiang Mai Province. Comparative 
efficiency of KSB by using KSB were washed with distilled water and KSB were inoculated in MAB at 72 including cells 
compared with distilled water (control) and MAB media without KSB inoculation. Then, rice seeds were conducted with 4 
replications, 100 seeds/replication by standard germination test method Between paper. The results showed that soaking rice 
seeds in KSB (Broth) could enhance both percentage (96.75%) and KSB (Cells) increased speed of seed germination (30.66 
plants/days) include root length and height of seedling (5.73 and 4.68 cm. respectively). In conclusion, soaking rice seeds with 
KSB were isolated from rice rhizosphere soil samples Chiang Mai Province could be a promising seeds of germination, root 
length and height of seedling rice.                            
Keywords: Potassium, Potassium-Solubilizing Bacteria, Germination of seed 
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การคัดเลือกแบคทีเรียท่ีมีประสิทธิภาพในการย่อยสลายกากมันส าปะหลังและกากตะกอนเยื่อกระดาษ 
Screening of effective bacteria in cassava waste and paper sludge degradation 

 
ชณัฐ วงษ์ซีวะสกลุ1 และ สิรินภา ช่วงโอภาส1* 

Chanat Wongsiwasaku1 and Sirinapa chungopast1* 

 
บทคัดย่อ: วัตถุประสงค๑ของงานวิจัยนี้เพื่อคัดเลือกแบคทีเรียที่สามารถยํอยสลายกากมันส าปะหลัง จากอุตสาหกรรมการผลิต เอทานอลและกาก
ตะกอนเยื่อกระดาษจากอุตสาหกรรมกระดาษ โดยการคัดแยกแบคทีเรียในอาหารที่จ าเพาะ ทดสอบอัตราสํวนความกวา๎งของโซนใสตํอความกวา๎งของ
โคโลนี ศึกษากิจกรรมการยํอยโดยเอนไซม๑อะไมเลสและเซลลูเลสที่เกี่ยวข๎องกับการยํอยสลาย และการจัดจ าแนกแบคทีเรีย ผลการทดสอบพบวํา
แบคทีเรียรหัส CE1 มีคําความกว๎างของโซนใสตํอความกวา๎งของโคโลนีสูงสุดเทํากับ 4.83 และมีคําการผลิตน้ าตาลรีดิวซ๑ 689.74 ไมโครโมลตํอ
มิลลิลิตร ในอาหารที่มีกากตะกอน ETP2A เป็นสับสเตรต ในขณะที่แบคทีเรียรหัส SS4 มีคําการผลิตน้ าตาลรีดิวซ๑สงูที่สุดคือ 745.80 ไมโครโมลตํอ
มิลลิลิตร ในอาหารที่มีกากตะกอน ETP2 เป็นสับสเตรต แบคทีเรียเหลํานี้ถูกจัดจ าแนกได๎เป็น Staphylococcus kloosii และ Bacillus 
megaterium ตามล าดับ งานวจิัยนี้ชี้ชดัวําแบคทีเรียที่คัดแยกได๎สามารถสามารถใช๎ในการท าปุ๋ยหมักจากกากตะกอนเยื่อกระดาษ และพัฒนาไปสูํการ
ผลิตหัวเช้ือได ๎

ค าส าคัญ: กากตะกอนเยือ่กระดาษ กากมันส าปะหลัง แบคทีเรียยํอยสลายเซลลูโลส แบคทีเรียยํอยแปูง  
 
ABSTRACT: The aim of this research was to screen bacteria that can be able to degrading cassava waste from ethanol 
industry and paper sludge from paper industry in specific medium. The ratio of clear zone width per colony width and the 
degradation activities by amylase and cellulase had been tested. The result showed that bacterium CE1 had given the highest 
ratio of clear zone width per colony width at 4.83. The reducing-sugar production was 689.740 µmol/ml in medium that using 
ETP2A paper sludge as substrate. While bacterium SS4 had given the highest reducing-sugar production at 745.79 µmol/ml in 
medium that using ETP2 paper sludge as substrate.  These bacteria had been identified as Staphylococcus kloosii and Bacillus 
megaterium, respectively. This result indicated that isolated bacteria be able to make compost from paper sludge and 
developing those bacteria to produce inoculum. 

Keywords: paper sludge, cassava waste, cellulose degrading bacteria, starch degrading bacteria 
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ความสามารถของแบคทีเรียละลายโพแทสเซียมต่อการงอกของเมล็ดข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2 ในห้องปฏิบัติการ 
The ability of potassium-solubilizing bacteria on germination of seeds  

Phitsanulok 2 rice under laboratory condition 
 

กมลชนก ห่วงมี1*, พิชญ์นันท์ กงัแฮ2, วันวิสาข์ ป้ันศกัดิ์1, วิภา หอมหวล1 

Kamonchanok Huangmee1*, Pichanan kanghae2, Wanwisa Punsak1, Wipa Homhaul1 
 

บทคัดย่อ: แบคทีเรียละลายโพแทสเซียม (Potassium-solubilizing bacteria; KSB) เป็นจุลินทรีย๑ที่อาศัยอยูํบริเวณรอบรากพืช มีบทบาทส าคัญตํอ
การเจริญเติบโตของพืช วัตถุประสงค๑ของงานวิจัยนี้คือเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแบคทีเรียละลายโพแทสเซียมตํองอกของเมล็ดข๎าวพันธุ๑พิษณุโลก 2 
ในห๎องปฏิบัติการ โดยใช๎แบคทีเรีย KSB ที่คัดเลือกได๎จากดินบริเวณรากข๎าวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมํมาท าการทดสอบ แบคทีเรียที่ล๎างเซลล๑ด๎วยน้ า
กลั่นและแบคทีเรียที่เพาะเลี้ยงในอาหารเหลว (Broth) เปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุมที่เป็นน้ ากล่ันและอาหารเหลว MAB ท าการเพาะเมล็ดข๎าว
จ านวน 4 ซ้ าๆ ละ 100 เมล็ด โดยวิธีการทดสอบความงอกมาตรฐานแบบ Between paper พบวําการแชํเมล็ดข๎าวด๎วยแบคทีเรีย KSB (Broth) 
สํงเสริมให๎ร๎อยละการงอกสูงสุดร๎อยละ 96.75 สํวนเมล็ดที่แชํด๎วย KSB (เซลล๑) ท าให๎ความเร็วในการงอกของเมล็ดข๎าวสูงเฉลี่ย 30.66 ต๎น/วัน รวมทั้ง
เพิ่มความยาวรากและสํงเสริมการงอกของต๎นอํอนให๎คําสูงกวํากรรมวิธีอื่น (5.73 และ 4.68 เซนติเมตร ตามล าดับ) ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้แสดงให๎เห็น
วําการใชแ๎บคทีเรียละลายโพแทสเซียมที่คัดเลือกจากดินบริเวณรากข๎าวจังหวัดเชียงใหมํกับข๎าวพันธุ๑พิษณุโลก 2 ชํวยสํงเสริมการงอกของเมล็ด ความ
ยาวรากและความสูงต๎นอํอนเพิ่มขึ้น 
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ABSTRACT: The potassium solubilizing bacteria (KSB) are a rhizospheric microorganism. It plays an important role for the 
growth of plants. The objectives of this experiment were to study the effects of KSB on seed germination of Phitsanulok 2 rice 
under laboratory room condition. KSB were isolated from rice rhizosphere soil samples Chiang Mai Province. Comparative 
efficiency of KSB by using KSB were washed with distilled water and KSB were inoculated in MAB at 72 including cells 
compared with distilled water (control) and MAB media without KSB inoculation. Then, rice seeds were conducted with 4 
replications, 100 seeds/replication by standard germination test method Between paper. The results showed that soaking rice 
seeds in KSB (Broth) could enhance both percentage (96.75%) and KSB (Cells) increased speed of seed germination (30.66 
plants/days) include root length and height of seedling (5.73 and 4.68 cm. respectively). In conclusion, soaking rice seeds with 
KSB were isolated from rice rhizosphere soil samples Chiang Mai Province could be a promising seeds of germination, root 
length and height of seedling rice.                            
Keywords: Potassium, Potassium-Solubilizing Bacteria, Germination of seed 
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บทคัดย่อ: วัตถุประสงค๑ของงานวิจัยนี้เพื่อคัดเลือกแบคทีเรียที่สามารถยํอยสลายกากมันส าปะหลัง จากอุตสาหกรรมการผลิต เอทานอลและกาก
ตะกอนเยื่อกระดาษจากอุตสาหกรรมกระดาษ โดยการคัดแยกแบคทีเรียในอาหารที่จ าเพาะ ทดสอบอัตราสํวนความกวา๎งของโซนใสตํอความกวา๎งของ
โคโลนี ศึกษากิจกรรมการยํอยโดยเอนไซม๑อะไมเลสและเซลลูเลสที่เกี่ยวข๎องกับการยํอยสลาย และการจัดจ าแนกแบคทีเรีย ผลการทดสอบพบวํา
แบคทีเรียรหัส CE1 มีคําความกว๎างของโซนใสตํอความกวา๎งของโคโลนีสูงสุดเทํากับ 4.83 และมีคําการผลิตน้ าตาลรีดิวซ๑ 689.74 ไมโครโมลตํอ
มิลลิลิตร ในอาหารที่มีกากตะกอน ETP2A เป็นสับสเตรต ในขณะที่แบคทีเรียรหัส SS4 มีคําการผลิตน้ าตาลรีดิวซ๑สงูที่สุดคือ 745.80 ไมโครโมลตํอ
มิลลิลิตร ในอาหารที่มีกากตะกอน ETP2 เป็นสับสเตรต แบคทีเรียเหลํานี้ถูกจัดจ าแนกได๎เป็น Staphylococcus kloosii และ Bacillus 
megaterium ตามล าดับ งานวจิัยนี้ชี้ชดัวําแบคทีเรียที่คัดแยกได๎สามารถสามารถใช๎ในการท าปุ๋ยหมักจากกากตะกอนเยื่อกระดาษ และพัฒนาไปสูํการ
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ABSTRACT: The aim of this research was to screen bacteria that can be able to degrading cassava waste from ethanol 
industry and paper sludge from paper industry in specific medium. The ratio of clear zone width per colony width and the 
degradation activities by amylase and cellulase had been tested. The result showed that bacterium CE1 had given the highest 
ratio of clear zone width per colony width at 4.83. The reducing-sugar production was 689.740 µmol/ml in medium that using 
ETP2A paper sludge as substrate. While bacterium SS4 had given the highest reducing-sugar production at 745.79 µmol/ml in 
medium that using ETP2 paper sludge as substrate.  These bacteria had been identified as Staphylococcus kloosii and Bacillus 
megaterium, respectively. This result indicated that isolated bacteria be able to make compost from paper sludge and 
developing those bacteria to produce inoculum. 
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มา 
Product development for Trichoderma mixed with pelleted organic fertilizer 

 
พลฤทธิ์ ทองคลี่1* 

Phonrit Thongklee 1* 
 
บทคัดย่อ: งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาความเข๎มข๎นของสปอร๑เชื้อรา Trichoderma harzianum และความเข๎มข๎นของกากน้ าตาลที่
เหมาะสมตํอการผลิตปุ๋ยอินทรีย๑อัดเม็ดที่ผสมเชื้อรา T. harzianum ศึกษาจากปัจจัยที่เกี่ยวข๎องจ านวน 2 ปัจจัย ซ่ึงวางแผนการทดลองด๎วยวิธีการสํุม
แบบสมบูรณ๑ (Completely Randomized Design: CRD) จ านวน 20 ทรีตเมนต๑ โดยศึกษาผลของความเข๎มข๎นสปอร๑เชื้อรา T. harzianum และ
เปอร๑เซ็นต๑ของสารละลายกากน้ าตาลตํออัตราการมีชีวิตรอด ปริมาณสปอร๑ของเชื้อราไตรโคเดอร๑มา สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของปุ๋ยอินทรีย๑
อัดเม็ด ผลการทดลองแสดงให๎เห็นวําที่ความเข๎มข๎นสปอร๑ 6.25 × 107 ± 1.46 สปอร๑/มิลลิลิตร ผสมกับกากน้ าตาล 15% (ทรีตเมนต๑ที่ 9),                    
6.70 × 108 ± 1.26 สปอร๑/มิลลิลิตร ผสมกับกากน้ าตาล 5%, 10% และ 15% (ทรีตเมนต๑ที่ 12, 13 และ 14) และที่ความเข๎มข๎นสปอร๑                    
1 × 109 ± 0.14 สปอร๑/มิลลิลิตร ผสมกับกากน้ าตาล 10% และ 15% (ทรีตเมนต๑ที่ 18 และ 19) มีอัตราการมีชีวิตรอดของเชื้อรา T. harzianum สูง
ที่สุด ในปุ๋ยอินทรีย๑อัดเม็ดทรีตเมนต๑ที่ 18, 13, 19 และ 14 มีปริมาณสปอร๑ที่นับได๎เทํากับ 4.25 x 108 ± 0.39, 3.23 x 108 ± 0.45, 2.42 x 108             
± 0.52 และ 1.90 x 108 ± 0.13 สปอร๑/มิลลิลิตร ตามล าดับ ผลการศึกษาพบวํากากน้ าตาลเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับเชื้อรา T. harzianum ดังนั้น                 
ทรีตเมนต๑ที่ใช๎สารละลายสปอร๑ที่ความเข๎มข๎น 6.70x108 สปอร๑/มิลลิลิตร รํวมกับกากน้ าตาลความเข๎มข๎น 10% และทรีตเมนต๑ที่ใช๎สารละลายสปอร๑ที่
ความเข๎มข๎น 1x109 สปอร๑/มิลลิลิตร รํวมกับกากน้ าตาลความเข๎มข๎น 10% จึงเหมาะส าหรับน าไปผลิตปุ๋ยอินทรีย๑อัดเม็ดผสมเชื้อรา T. harzianum 
เมื่อพิจารณาจากอัตราการมีชีวิตรอด และคําจากการนับปริมาณสปอร๑ 

ค าส าคัญ: ปุ๋ยอินทรีย๑อัดเม็ด, เช้ือราไตรโคเดอร๑มา ฮัทเซียนั่ม 
 
ABSTRACT: The aim of this research was studied the concentration of spores of Trichoderma harzianum and molasses 
concentration that suitable for the production organic fertilizer pellets mixed with T. harzianum this studied involved two 
factors.  The experiment was set up as a completely randomized design (CRD) with 20 treatments.  The effect of spore 
concentration of T. harzianum and percent of molasses solutions on survival rate, spore counting, physical and chemical 
properties of the pelleted organic fertilizer were studied. The results show that spore concentration at 6.25 × 107±1.46 
spores/ml mixed with 15% molasses (treatment no. 9), 6.70 × 108±1.26 spores/ml mixed with 5%, 10% and 15% molasses 
(treatment no. 12, 13 and 14) and 1 × 109±0.14 spores/ml mixed with 10% and 15% molasses (treatment no. 18 and 19 gave 
the highest survival rate of T. harzianum on organic fertilizer pellet. The treatments no. 18, 13, 19 and 14 gave highest spores 
concentration content as 4.25 x 108±0.39, 3.23 x 108±0.45, 2.42 x 108±0.52 and 1.90 x 108±0.13 spores/ml on, respectively. 
The result suggested that, molasses was necessary for T. harzianum and the treatment no. 13 (spore solution at 6.70x108 
spores/ml together with 10% molasses) and 18 (spore solution at 1x109 spores/ml together with 10% molasses) are suitable 
for produced in the pelleted organic fertilizer mixed with T. harzianum. When considering on survival rate and spore count 
parameters. 

Keywords: pelleted organic fertilizer, Trichoderma harzianum  
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อิทธิพลของแกลบเผาต่อการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากมลูสกุรร่วมกับเปลือกมนัส าปะหลังและชุดดินโคราช 
Influence of rice husk ash on the production of vermicompost from swine manure, cassava peel  

and Korat soil series 
 

อาภรณ์ ทองบุราณ1 และ ชุลมีาศ บุญไทยอิวาย1,2* 
Arphorn Thongburan1 and Chuleemas Boonthai Iwai1,2* 

 
บทคัดย่อ:  การท าปุ๋ยหมักมูลไส๎เดือนดิน (Vermicomposting) เป็นเทคโนโลยีที่ก าลังได๎รับความสนใจ ส าหรับใช๎ก าจัดของเสียอินทรีย๑ทาง
การเกษตร โดยผํานกระบวนการยํอยสลายของไส๎เดือนดิน คุณสมบัติของปุ๋ยหมักมูลไส๎เดือนดินขึ้นอยูํกับวัสดุที่ใช๎เป็นอาหารและศักยภาพของไส๎เดือน
ดินในการผลิตปุ๋ย ดังนั้นวัตถุประสงค๑ของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาอิทธิพลของแกลบเผาตํอการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส๎เดือนดิน ของไส๎เดือนดินส ายพันธุ๑ 
Eudrilus eugeniae โดยศึกษาผลของการใช๎แกลบเผาตํอคุณภาพของปุ๋ยหมักมูลไส๎เดือนดินและการเจริญเติบโตของไส๎เดือนดิน โดยเปรียบเทียบการ
ใช๎แกลบเผาอัตรา 10% และไมํใช๎แกลบเผารํวมกับมูลสุกร เปลือกมันส าปะหลังและชุดดินโคราช พบวํา ต ารับการทดลองที่มีการใช๎แกลบเผามีผลตํอ
การเจริญเติบโตของไส๎เดือนดิน กลําวคือมีการเพิ่มขึ้นของน้ าหนักตัว (weight of earthworm) จ านวนถุงไขํ (number of cocoon) และจ านวนตัว
อํอนไส๎เดือนดิน (number of juvenile) ร๎อยละ 75.9, 73.3 และ 173.0 ตามล าดับ ซ่ึงมากกวําเมื่อเทียบกับต ารับการทดลองที่ไมํมีแกลบเผา และคํา
การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมี พบวําคําความเป็นกรดดําง (pH) มีคําอยูํระหวําง 7.61-7.85  คําการน าไฟฟูา (EC) มีคําอยูํระหวําง 1.13 – 1.23 
dS/m เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบปุ๋ยหมักมูลไส๎เดือนดินมีปริมาณไนโตรเจนลดลง ร๎อยละ 6.6 ปริมาณฟอสเฟตทั้งหมดและโพแทสเซียมทั้งหมดเพิ่มขึ้น
ร๎อยละ15.82 และ 13.83 ตามล าดับ และมีความแตกตํางทางสถิติเมื่อเทียบกับต ารับการทดลองที่ไมํมีแกลบเผา แสดงให๎เห็นวํา การใช๎แกลบเผา
รํวมกับมูลสุกร เปลือกมันส าปะหลังและชุดดินโคราช สามารถชํวยสํงเสริมการเจริญเติบโตและการขยายพันธุ๑ของไส๎เดือนดินสายพันธุ๑  Eudrilus 
eugeniae  

ค าส าคัญ: ปุ๋ยหมักมูลไส๎เดือนดิน, มูลสุกร, เปลือกมันส าปะหลัง, แกลบเผา, ไส๎เดือนดิน  
 
ABSTRACT: Vermicomposting process is widely interesting for management of agriculture waste. The potential and growth 
of earthworm and vermicompost properties depend on earthworm species and feeding material. The aim of this experiment 
was to study the reproduction of earthworm (Eudrilus eugeniae) and quality of vermimonposting with swine manure and 
cassava peel mixed with and without rice husk ash in Korat soil series. The results show that the mixture with rice husk ash 
had significantly affected to weight of earthworm, number of cocoon and juvenile. After vermicomposting, the result show 
that weight of earthworm, number of cocoon and number of juvenile in the mixture with rice husk ash increased by 75.9, 73.3 
and 173.0% respectively. This study found the pH range 7.61-7.85 and electric conductivity (EC) range 1.13 – 1.23 dS/m. The 
result showed that effects of rice husk ash decreased N 6.6%. But Phosphorus and Potassium were higher in the mixtures with 
rice husk ash which increased by 15.82 and 13.83% respectively. This result indicates that using rice husk ash in 
vermicomposting using swine manure, cassava peel enhanced the growth and reproduction of earthworms, Eudrilus eugeniae. 

Keywords: vermicomposting, swine manure, cassava peel, rice husk ash, earthworms 
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มา 
Product development for Trichoderma mixed with pelleted organic fertilizer 

 
พลฤทธิ์ ทองคลี่1* 

Phonrit Thongklee 1* 
 
บทคัดย่อ: งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาความเข๎มข๎นของสปอร๑เชื้อรา Trichoderma harzianum และความเข๎มข๎นของกากน้ าตาลที่
เหมาะสมตํอการผลิตปุ๋ยอินทรีย๑อัดเม็ดที่ผสมเชื้อรา T. harzianum ศึกษาจากปัจจัยที่เกี่ยวข๎องจ านวน 2 ปัจจัย ซ่ึงวางแผนการทดลองด๎วยวิธีการสํุม
แบบสมบูรณ๑ (Completely Randomized Design: CRD) จ านวน 20 ทรีตเมนต๑ โดยศึกษาผลของความเข๎มข๎นสปอร๑เชื้อรา T. harzianum และ
เปอร๑เซ็นต๑ของสารละลายกากน้ าตาลตํออัตราการมีชีวิตรอด ปริมาณสปอร๑ของเชื้อราไตรโคเดอร๑มา สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของปุ๋ยอินทรีย๑
อัดเม็ด ผลการทดลองแสดงให๎เห็นวําที่ความเข๎มข๎นสปอร๑ 6.25 × 107 ± 1.46 สปอร๑/มิลลิลิตร ผสมกับกากน้ าตาล 15% (ทรีตเมนต๑ที่ 9),                    
6.70 × 108 ± 1.26 สปอร๑/มิลลิลิตร ผสมกับกากน้ าตาล 5%, 10% และ 15% (ทรีตเมนต๑ที่ 12, 13 และ 14) และที่ความเข๎มข๎นสปอร๑                    
1 × 109 ± 0.14 สปอร๑/มิลลิลิตร ผสมกับกากน้ าตาล 10% และ 15% (ทรีตเมนต๑ที่ 18 และ 19) มีอัตราการมีชีวิตรอดของเชื้อรา T. harzianum สูง
ที่สุด ในปุ๋ยอินทรีย๑อัดเม็ดทรีตเมนต๑ที่ 18, 13, 19 และ 14 มีปริมาณสปอร๑ที่นับได๎เทํากับ 4.25 x 108 ± 0.39, 3.23 x 108 ± 0.45, 2.42 x 108             
± 0.52 และ 1.90 x 108 ± 0.13 สปอร๑/มิลลิลิตร ตามล าดับ ผลการศึกษาพบวํากากน้ าตาลเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับเชื้อรา T. harzianum ดังนั้น                 
ทรีตเมนต๑ที่ใช๎สารละลายสปอร๑ที่ความเข๎มข๎น 6.70x108 สปอร๑/มิลลิลิตร รํวมกับกากน้ าตาลความเข๎มข๎น 10% และทรีตเมนต๑ที่ใช๎สารละลายสปอร๑ที่
ความเข๎มข๎น 1x109 สปอร๑/มิลลิลิตร รํวมกับกากน้ าตาลความเข๎มข๎น 10% จึงเหมาะส าหรับน าไปผลิตปุ๋ยอินทรีย๑อัดเม็ดผสมเชื้อรา T. harzianum 
เมื่อพิจารณาจากอัตราการมีชีวิตรอด และคําจากการนับปริมาณสปอร๑ 

ค าส าคัญ: ปุ๋ยอินทรีย๑อัดเม็ด, เช้ือราไตรโคเดอร๑มา ฮัทเซียนั่ม 
 
ABSTRACT: The aim of this research was studied the concentration of spores of Trichoderma harzianum and molasses 
concentration that suitable for the production organic fertilizer pellets mixed with T. harzianum this studied involved two 
factors.  The experiment was set up as a completely randomized design (CRD) with 20 treatments.  The effect of spore 
concentration of T. harzianum and percent of molasses solutions on survival rate, spore counting, physical and chemical 
properties of the pelleted organic fertilizer were studied. The results show that spore concentration at 6.25 × 107±1.46 
spores/ml mixed with 15% molasses (treatment no. 9), 6.70 × 108±1.26 spores/ml mixed with 5%, 10% and 15% molasses 
(treatment no. 12, 13 and 14) and 1 × 109±0.14 spores/ml mixed with 10% and 15% molasses (treatment no. 18 and 19 gave 
the highest survival rate of T. harzianum on organic fertilizer pellet. The treatments no. 18, 13, 19 and 14 gave highest spores 
concentration content as 4.25 x 108±0.39, 3.23 x 108±0.45, 2.42 x 108±0.52 and 1.90 x 108±0.13 spores/ml on, respectively. 
The result suggested that, molasses was necessary for T. harzianum and the treatment no. 13 (spore solution at 6.70x108 
spores/ml together with 10% molasses) and 18 (spore solution at 1x109 spores/ml together with 10% molasses) are suitable 
for produced in the pelleted organic fertilizer mixed with T. harzianum. When considering on survival rate and spore count 
parameters. 

Keywords: pelleted organic fertilizer, Trichoderma harzianum  
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อิทธิพลของแกลบเผาต่อการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากมลูสกุรร่วมกับเปลือกมนัส าปะหลังและชุดดินโคราช 
Influence of rice husk ash on the production of vermicompost from swine manure, cassava peel  

and Korat soil series 
 

อาภรณ์ ทองบุราณ1 และ ชุลมีาศ บุญไทยอิวาย1,2* 
Arphorn Thongburan1 and Chuleemas Boonthai Iwai1,2* 

 
บทคัดย่อ:  การท าปุ๋ยหมักมูลไส๎เดือนดิน (Vermicomposting) เป็นเทคโนโลยีที่ก าลังได๎รับความสนใจ ส าหรับใช๎ก าจัดของเสียอินทรีย๑ทาง
การเกษตร โดยผํานกระบวนการยํอยสลายของไส๎เดือนดิน คุณสมบัติของปุ๋ยหมักมูลไส๎เดือนดินขึ้นอยูํกับวัสดุที่ใช๎เป็นอาหารและศักยภาพของไส๎เดือน
ดินในการผลิตปุ๋ย ดังนั้นวัตถุประสงค๑ของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาอิทธิพลของแกลบเผาตํอการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส๎เดือนดิน ของไส๎เดือนดินส ายพันธุ๑ 
Eudrilus eugeniae โดยศึกษาผลของการใช๎แกลบเผาตํอคุณภาพของปุ๋ยหมักมูลไส๎เดือนดินและการเจริญเติบโตของไส๎เดือนดิน โดยเปรียบเทียบการ
ใช๎แกลบเผาอัตรา 10% และไมํใช๎แกลบเผารํวมกับมูลสุกร เปลือกมันส าปะหลังและชุดดินโคราช พบวํา ต ารับการทดลองที่มีการใช๎แกลบเผามีผลตํอ
การเจริญเติบโตของไส๎เดือนดิน กลําวคือมีการเพิ่มขึ้นของน้ าหนักตัว (weight of earthworm) จ านวนถุงไขํ (number of cocoon) และจ านวนตัว
อํอนไส๎เดือนดิน (number of juvenile) ร๎อยละ 75.9, 73.3 และ 173.0 ตามล าดับ ซ่ึงมากกวําเมื่อเทียบกับต ารับการทดลองที่ไมํมีแกลบเผา และคํา
การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมี พบวําคําความเป็นกรดดําง (pH) มีคําอยูํระหวําง 7.61-7.85  คําการน าไฟฟูา (EC) มีคําอยูํระหวําง 1.13 – 1.23 
dS/m เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบปุ๋ยหมักมูลไส๎เดือนดินมีปริมาณไนโตรเจนลดลง ร๎อยละ 6.6 ปริมาณฟอสเฟตทั้งหมดและโพแทสเซียมทั้งหมดเพิ่มขึ้น
ร๎อยละ15.82 และ 13.83 ตามล าดับ และมีความแตกตํางทางสถิติเมื่อเทียบกับต ารับการทดลองที่ไมํมีแกลบเผา แสดงให๎เห็นวํา การใช๎แกลบเผา
รํวมกับมูลสุกร เปลือกมันส าปะหลังและชุดดินโคราช สามารถชํวยสํงเสริมการเจริญเติบโตและการขยายพันธุ๑ของไส๎เดือนดินสายพันธุ๑  Eudrilus 
eugeniae  

ค าส าคัญ: ปุ๋ยหมักมูลไส๎เดือนดิน, มูลสุกร, เปลือกมันส าปะหลัง, แกลบเผา, ไส๎เดือนดิน  
 
ABSTRACT: Vermicomposting process is widely interesting for management of agriculture waste. The potential and growth 
of earthworm and vermicompost properties depend on earthworm species and feeding material. The aim of this experiment 
was to study the reproduction of earthworm (Eudrilus eugeniae) and quality of vermimonposting with swine manure and 
cassava peel mixed with and without rice husk ash in Korat soil series. The results show that the mixture with rice husk ash 
had significantly affected to weight of earthworm, number of cocoon and juvenile. After vermicomposting, the result show 
that weight of earthworm, number of cocoon and number of juvenile in the mixture with rice husk ash increased by 75.9, 73.3 
and 173.0% respectively. This study found the pH range 7.61-7.85 and electric conductivity (EC) range 1.13 – 1.23 dS/m. The 
result showed that effects of rice husk ash decreased N 6.6%. But Phosphorus and Potassium were higher in the mixtures with 
rice husk ash which increased by 15.82 and 13.83% respectively. This result indicates that using rice husk ash in 
vermicomposting using swine manure, cassava peel enhanced the growth and reproduction of earthworms, Eudrilus eugeniae. 

Keywords: vermicomposting, swine manure, cassava peel, rice husk ash, earthworms 
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การศึกษาสมบัติดินที่มีวัตถุต้นก าเนิดดินต่างกันต่อความสามารถในการกักเก็บน้ าของ 
ดินเนื้อหยาบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

Study on soil properties derived from different parent materials on water retention of coarse-textured soil 
in Northeast of Thailand 

 
ชาญณรงค์ เขตแดน1*, อรรณพ พุทธโส1, ธงชัย คงหนองลาน1, โกศล เคนทะ1,  

อภิชาติ บุญเกษม1 และวิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์1 
Channarong Khetdan1*, Aunnop Puttaso1, Thongchai Kongnonglan1, Kosol Khenta1,  

Apichat Boonkasem1 and Wipawan Insomboon1 
 
บทคัดย่อ: ความสามารถในการกักเก็บน้ าของดินเป็นสมบัติที่มีความส าคัญตํอการอนุรักษ๑และจัดการดินและน้ าเพื่อผลิตพืช การศึกษานี้มี
วัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาสมบัติดินบางประการและความสามารถในการกักเก็บน้ าของดินที่มีวัตถุต๎นก าเนิดดินตํางกัน และพัฒนาสมการทางคณิตศาสตร๑
เพื่อท านายความสามารถในการกักเก็บน้ าของดินเนื้อหยาบ ผลการศึกษาพบวํา ดินที่ใช๎ศึกษามีสัดสํวนของอนุภาคขนาดทรายสูง (637.29 - 884 ก/
กก)  ดินเนื้อหยาบท่ีมีวัตถุต๎นก าเนิดจากตะกอนน้ าพามีความสามารถการกักเก็บน้ าในดินสูงสุด  (6.05%) รองลงมา คือ หินทราย และหินแกรนิต 
ตามล าดับ นอกจากนี้ ยังพบวํา การเปลี่ยนแปลงของความสามารถการกักเก็บน้ าในดินมีความสัมพันธ๑กับปริมาณและสัดสํวนการกระจายตัวอนุภาค
ขนาดทราย (r= -0.744**) ทรายแปูง (r= 0.620**) และดินเหนียว (r= 0.582**) และจากผลการท านายความชื้นในดินที่ระดับความจุความชื้นสนาม 
(FC, r 2= 0.88 - 0.98) และจุดเหี่ยวถาวร (PWP, r 2= 0.93 - 0.96) โดยใช๎ปัจจัยขนาดอนุภาคดิน (ทรายและดินเหนียว) ความหนาแนํนรวม และ
อินทรียวัตถุในดินแยกแตํละวัตถุต๎นก าเนิด ท าให๎ได๎สมการ PTF ที่มีคําสหสัมพันธ๑ที่สูงขึ้นเมื่อเทียบจากการท านายโดยรวมทุกวัตถุต๎นก าเนิด (FC, r2 = 
0.89 และPWP, r2= 0.93)  โดยเฉพาะดินสลายตัวจากวัตถุต๎นก าเนิดจ าพวกหินทราย และหินแกรนิต  ผลการศึกษานี้สะท๎อนให๎เห็นวํา ดินที่มีเนื้อดิน
เดียวกันแตํมีวัตถุต๎นก าเนิดตํางกันสํงผลตํอความสามารถในการกักเก็บน้ าในดินตํางกันซ่ึงถูกควบคุมด๎วยความสัมพันธ๑ของปัจจัยสมบัติทางดิน
โดยเฉพาะปริมาณและสัดสํวนของอนุภาคขนาดทรายและดินเหนียว  

ค าส าคัญ: การกักเกบ็น้ า, วัตถุต๎นก าเนิดดิน, ดินเนื้อหยาบ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
ABSTRACT: Water retention is an importance soil property influencing on soil and water conservation and management.       
The objectives of this study were to 1) investigate some soil properties and soil water retention of coarse-textured soil 
derived from different parent materials and 2) develop the pedotransfer functions (PTF) for predicting soil water retention 
employing soil particles, bulk density and organic matter content.  The results found that coarse-textured soil in this study 
had high sand particle (637.29 - 884 g/kg).  The highest available water capacity (AWC) was found in the soil derived from 
alluvium (6.05%w/w) followed by sand stone and granite, respectively.  In addition, we also found that changes in AWC in soil 
was significantly correlated with sand (r= -0.744**) silt (r= 0.620**) and clay (r= 0.582**) particles.  The results of modified soil 
particle (sand and clay), bulk density and organic matter content in soil in each parent materials were higher correlated to 
predicted water content at FC (r2= 0.88 - 0.98) and PWP (r2= 0.93 - 0.96) levels as compared to the whole parent materials 
(FC, r2 = 0.89 and PWP, r2= 0.93), especially in sandstone and granite.  Our results stated that the similar coarse-textured soil 
derived from different parent materials was varies of soil water content which governed by the relationship between some 
soil properties, in particular the ration of sand and clay particles.  
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การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือประเมินศักยภาพการกักเก็บน้ าของพ้ืนที่ 
ส าหรับสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทานของจังหวัดบุรีรัมย์ 

Application of GIS to assess the potential of water retention for farm pond of Buriram province 
 

กรวรรณ  อาจเลิศ1*      
Korawan Artlert1* 

 
บทคัดย่อ: การศึกษานี้เป็นการประยุกต๑เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร๑กับฐานข๎อมูลเชิงพื้นที่ที่จัดท าขึ้นโดยหนํวยงานตํางๆ ทั้งภายในและภายนอก
กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อประเมินศักยภาพการกักเก็บน้ าของพื้นที่ส าหรับสร๎างแหลํงน้ าในไรํนานอกเขตชลประทานของจังหวัดบุรีรัมย๑ในรูปแบบของแผนที่ โดย
ฐานข๎อมูลที่น ามาใช๎เป็นปัจจัยในศึกษาครั้งนี้ ได๎แกํ ความลาดชันของพื้นที่ ปริมาณน้ าฝนตํอปี การซึมผํานน้ าของดิน และการใช๎ประโยชน๑ที่ดิน ซ่ึงปัจจัย
ดังกลําวจะถูกน ามาท าการวิเคราะห๑โดยให๎คําน้ าหนักคะแนนความเหมาะสมของปัจจัย (Weighting) และการให๎คําน้ าหนักคะแนนระดับของปัจจัย (Rating) 
จากผู๎เชี่ยวชาญด๎านวิศวกรรม ผู๎เชี่ยวชาญด๎านส ารวจดิน และผู๎เชี่ยวชาญด๎านแผนที่ภาพถํายของกรมพัฒนาที่ดิน จ านวน 9 ทําน จากนั้นประมวลผลด๎วย
การซ๎อนทับแผนที่และท าการแบํงระดับศักยภาพการกักเก็บน้ าของพื้นที่ออกเป็น 3 ระดับ โดยใช๎หลักทางสถิติ และตรวจสอบความถูกต๎องของผลการ
วิเคราะห๑จากการสุํมตัวอยํางที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ในพื้นที่จริง โดยใช๎ฐานข๎อมูลแหลํงน้ าในไรํนานอกเขตชลประทาน ปี พ.ศ. 2555 จากกอง
แผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน จ านวน 283 บํอ ผลการศึกษาพบวํา พื้นที่ที่มีศักยภาพการกักเก็บน้ าสูงมีพื้นที่ประมาณ 6 ,633.95 ตร.กม. คิดเป็น 66.0% 
ของพื้นที่ทั้งหมด สํวนใหญํอยูํในพื้นที่ราบท าการเกษตรกรรมบริเวณฝั่งตะวันออกของจังหวัด สํวนพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพการกักเก็บน้ าปานกลางมีพื้นท่ี
ประมาณ 1,985.83 ตร.กม. คิดเป็น 19.8% ของพื้นที่ทั้งหมด ซ่ึงอยูํในบริเวณฝ่ังเหนือและตะวันตกของจังหวัด และพื้นที่ที่เหลืออีก 14.2% เป็นพื้นที่
ที่มีศักยภาพการกักเก็บน้ าต่ ามีพื้นที่ 1,426.47 ตร.กม. โดยสํวนใหญํอยูํในบริเวณพื้นที่เขาทางตอนลํางของจังหวัด โดยฐานข๎อมูลเชิงพื้นที่ที่น ามาใช๎
เป็นปัจจัยในการศึกษาครั้งนี้สามารถน ามาประยุกต๑ใช๎ในการประเมินศักยภาพการกักเก็บน้ าของพื้นที่ในการสร๎างแหลํงน้ าในไรํนานอกเขตชลประทาน
ของจังหวัดบุรีรัมย๑มีความสอดคล๎องกับสภาพพื้นที่จริง 92.86% ซ่ึงข๎อมูลที่วิเคราะห๑ได๎จากแผนที่ดังกลําวจะชํวยลดระยะเวลาในการคัดกรองพื้นที่และเพิ่ม
ความเป็นไปได๎ในการกักเก็บน้ าแกํพื้นที่ที่ถูกเลือกเพื่อท าการกํอสร๎างแหลํงน้ าในไรํนาให๎แกํเจ๎าหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎อง ยิ่งไปกวํานั้น ยังสามารถตํอยอดไปยัง
พื้นที่ที่มีลักษณะใกล๎เคียงกับพื้นที่ที่ท าการศึกษา ท าให๎สามารถบริหารจัดการพื้นที่ได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ค าส าคัญ: ฐานข๎อมูลเชิงพื้นที่, ศักยภาพ, การกกัเก็บน้ า, แหลํงน้ าในไรํนา 
 
ABSTRACT: This study is the application of geographic information system technology to spatial databases prepared by 
various offices. The water retention potential of the area for farm pond of Buriram province was assessed. The four factors 
were collected as the water retention factors which include slope, average annual rainfall, permeability, and land use. These 
factors were analyzed by weighting and rating method by the nine experts of Land Development Department (LDD) which are 
engineering experts, soil experts, and photogrammetrist experts. Then the values were processed by map overlapping and the 
final scores of the potential sites were divided into three levels by statistical method. Last step is validation by 283 ponds 
surveying with sampling method at 95% confidence level by using the database of farm pond in the year 2012 from LDD. The 
results show that the high potential site is approximately 6,633.95 square kilometers (66.0%) in plains and agricultural areas in 
the eastern area of the province, the medium potential sites are around 1,985.83 square kilometers accounting for 19.8% of 
the total area which are in the north and the west of the province, and the low potential site has an area of 1,426.47 square 
kilometers, or 14.2% of the total area, mostly at the mountainous area in the south of the province. The consistency of 
spatial database used as a factor in this study can be used to assess the potential of water retention for farm pond of Buriram 
province is 92.86%. Further, the result of this study will help the relevant staff for shorten screening time and increase the 
water retention probability of selected area for the farm pond construction. Moreover, it can also be extended to other areas 
which are similar to the study area and can be managed more effectively. 

Keywords: spatial database, potential, water retention, farm pond  
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บทคัดย่อ: ความสามารถในการกักเก็บน้ าของดินเป็นสมบัติที่มีความส าคัญตํอการอนุรักษ๑และจัดการดินและน้ าเพื่อผลิตพืช การศึกษานี้มี
วัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาสมบัติดินบางประการและความสามารถในการกักเก็บน้ าของดินที่มีวัตถุต๎นก าเนิดดินตํางกัน และพัฒนาสมการทางคณิตศาสตร๑
เพื่อท านายความสามารถในการกักเก็บน้ าของดินเนื้อหยาบ ผลการศึกษาพบวํา ดินที่ใช๎ศึกษามีสัดสํวนของอนุภาคขนาดทรายสูง (637.29 - 884 ก/
กก)  ดินเนื้อหยาบท่ีมีวัตถุต๎นก าเนิดจากตะกอนน้ าพามีความสามารถการกักเก็บน้ าในดินสูงสุด  (6.05%) รองลงมา คือ หินทราย และหินแกรนิต 
ตามล าดับ นอกจากนี้ ยังพบวํา การเปลี่ยนแปลงของความสามารถการกักเก็บน้ าในดินมีความสัมพันธ๑กับปริมาณและสัดสํวนการกระจายตัวอนุภาค
ขนาดทราย (r= -0.744**) ทรายแปูง (r= 0.620**) และดินเหนียว (r= 0.582**) และจากผลการท านายความชื้นในดินที่ระดับความจุความชื้นสนาม 
(FC, r 2= 0.88 - 0.98) และจุดเหี่ยวถาวร (PWP, r 2= 0.93 - 0.96) โดยใช๎ปัจจัยขนาดอนุภาคดิน (ทรายและดินเหนียว) ความหนาแนํนรวม และ
อินทรียวัตถุในดินแยกแตํละวัตถุต๎นก าเนิด ท าให๎ได๎สมการ PTF ที่มีคําสหสัมพันธ๑ที่สูงขึ้นเมื่อเทียบจากการท านายโดยรวมทุกวัตถุต๎นก าเนิด (FC, r2 = 
0.89 และPWP, r2= 0.93)  โดยเฉพาะดินสลายตัวจากวัตถุต๎นก าเนิดจ าพวกหินทราย และหินแกรนิต  ผลการศึกษานี้สะท๎อนให๎เห็นวํา ดินที่มีเนื้อดิน
เดียวกันแตํมีวัตถุต๎นก าเนิดตํางกันสํงผลตํอความสามารถในการกักเก็บน้ าในดินตํางกันซ่ึงถูกควบคุมด๎วยความสัมพันธ๑ของปัจจัยสมบัติทางดิน
โดยเฉพาะปริมาณและสัดสํวนของอนุภาคขนาดทรายและดินเหนียว  

ค าส าคัญ: การกักเกบ็น้ า, วัตถุต๎นก าเนิดดิน, ดินเนื้อหยาบ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
ABSTRACT: Water retention is an importance soil property influencing on soil and water conservation and management.       
The objectives of this study were to 1) investigate some soil properties and soil water retention of coarse-textured soil 
derived from different parent materials and 2) develop the pedotransfer functions (PTF) for predicting soil water retention 
employing soil particles, bulk density and organic matter content.  The results found that coarse-textured soil in this study 
had high sand particle (637.29 - 884 g/kg).  The highest available water capacity (AWC) was found in the soil derived from 
alluvium (6.05%w/w) followed by sand stone and granite, respectively.  In addition, we also found that changes in AWC in soil 
was significantly correlated with sand (r= -0.744**) silt (r= 0.620**) and clay (r= 0.582**) particles.  The results of modified soil 
particle (sand and clay), bulk density and organic matter content in soil in each parent materials were higher correlated to 
predicted water content at FC (r2= 0.88 - 0.98) and PWP (r2= 0.93 - 0.96) levels as compared to the whole parent materials 
(FC, r2 = 0.89 and PWP, r2= 0.93), especially in sandstone and granite.  Our results stated that the similar coarse-textured soil 
derived from different parent materials was varies of soil water content which governed by the relationship between some 
soil properties, in particular the ration of sand and clay particles.  
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การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือประเมินศักยภาพการกักเก็บน้ าของพ้ืนที่ 
ส าหรับสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทานของจังหวัดบุรีรัมย์ 

Application of GIS to assess the potential of water retention for farm pond of Buriram province 
 

กรวรรณ  อาจเลิศ1*      
Korawan Artlert1* 

 
บทคัดย่อ: การศึกษานี้เป็นการประยุกต๑เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร๑กับฐานข๎อมูลเชิงพื้นที่ที่จัดท าขึ้นโดยหนํวยงานตํางๆ ทั้งภายในและภายนอก
กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อประเมินศักยภาพการกักเก็บน้ าของพื้นที่ส าหรับสร๎างแหลํงน้ าในไรํนานอกเขตชลประทานของจังหวัดบุรีรัมย๑ในรูปแบบของแผนที่ โดย
ฐานข๎อมูลที่น ามาใช๎เป็นปัจจัยในศึกษาครั้งนี้ ได๎แกํ ความลาดชันของพื้นที่ ปริมาณน้ าฝนตํอปี การซึมผํานน้ าของดิน และการใช๎ประโยชน๑ที่ดิน ซ่ึงปัจจัย
ดังกลําวจะถูกน ามาท าการวิเคราะห๑โดยให๎คําน้ าหนักคะแนนความเหมาะสมของปัจจัย (Weighting) และการให๎คําน้ าหนักคะแนนระดับของปัจจัย (Rating) 
จากผู๎เชี่ยวชาญด๎านวิศวกรรม ผู๎เชี่ยวชาญด๎านส ารวจดิน และผู๎เชี่ยวชาญด๎านแผนที่ภาพถํายของกรมพัฒนาท่ีดิน จ านวน 9 ทําน จากนั้นประมวลผลด๎วย
การซ๎อนทับแผนที่และท าการแบํงระดับศักยภาพการกักเก็บน้ าของพื้นที่ออกเป็น 3 ระดับ โดยใช๎หลักทางสถิติ และตรวจสอบความถูกต๎องของผลการ
วิเคราะห๑จากการสุํมตัวอยํางที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ในพื้นที่จริง โดยใช๎ฐานข๎อมูลแหลํงน้ าในไรํนานอกเขตชลประทาน ปี พ.ศ. 2555 จากกอง
แผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน จ านวน 283 บํอ ผลการศึกษาพบวํา พื้นที่ที่มีศักยภาพการกักเก็บน้ าสูงมีพื้นที่ประมาณ 6 ,633.95 ตร.กม. คิดเป็น 66.0% 
ของพื้นที่ทั้งหมด สํวนใหญํอยูํในพื้นที่ราบท าการเกษตรกรรมบริเวณฝั่งตะวันออกของจังหวัด สํวนพื้นที่ที่มีศักยภาพการกักเก็บน้ าปานกลางมีพื้นที่
ประมาณ 1,985.83 ตร.กม. คิดเป็น 19.8% ของพื้นที่ทั้งหมด ซ่ึงอยูํในบริเวณฝ่ังเหนือและตะวันตกของจังหวัด และพื้นที่ที่เหลืออีก 14.2% เป็นพื้นที่
ที่มีศักยภาพการกักเก็บน้ าต่ ามีพื้นที่ 1,426.47 ตร.กม. โดยสํวนใหญํอยูํในบริเวณพื้นที่เขาทางตอนลํางของจังหวัด โดยฐานข๎อมูลเชิงพื้นที่ที่น ามาใช๎
เป็นปัจจัยในการศึกษาครั้งนี้สามารถน ามาประยุกต๑ใช๎ในการประเมินศักยภาพการกักเก็บน้ าของพื้นที่ในการสร๎างแหลํงน้ าในไรํนานอกเขตชลประทาน
ของจังหวัดบุรีรัมย๑มีความสอดคล๎องกับสภาพพื้นที่จริง 92.86% ซ่ึงข๎อมูลที่วิเคราะห๑ได๎จากแผนที่ดังกลําวจะชํวยลดระยะเวลาในการคัดกรองพื้นที่และเพิ่ม
ความเป็นไปได๎ในการกักเก็บน้ าแกํพื้นที่ที่ถูกเลือกเพื่อท าการกํอสร๎างแหลํงน้ าในไรํนาให๎แกํเจ๎าหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎อง ยิ่งไปกวํานั้น ยังสามารถตํอยอดไปยัง
พื้นที่ที่มีลักษณะใกล๎เคียงกับพื้นที่ที่ท าการศึกษา ท าให๎สามารถบริหารจัดการพื้นที่ได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ค าส าคัญ: ฐานข๎อมูลเชิงพื้นที่, ศักยภาพ, การกกัเก็บน้ า, แหลํงน้ าในไรํนา 
 
ABSTRACT: This study is the application of geographic information system technology to spatial databases prepared by 
various offices. The water retention potential of the area for farm pond of Buriram province was assessed. The four factors 
were collected as the water retention factors which include slope, average annual rainfall, permeability, and land use. These 
factors were analyzed by weighting and rating method by the nine experts of Land Development Department (LDD) which are 
engineering experts, soil experts, and photogrammetrist experts. Then the values were processed by map overlapping and the 
final scores of the potential sites were divided into three levels by statistical method. Last step is validation by 283 ponds 
surveying with sampling method at 95% confidence level by using the database of farm pond in the year 2012 from LDD. The 
results show that the high potential site is approximately 6,633.95 square kilometers (66.0%) in plains and agricultural areas in 
the eastern area of the province, the medium potential sites are around 1,985.83 square kilometers accounting for 19.8% of 
the total area which are in the north and the west of the province, and the low potential site has an area of 1,426.47 square 
kilometers, or 14.2% of the total area, mostly at the mountainous area in the south of the province. The consistency of 
spatial database used as a factor in this study can be used to assess the potential of water retention for farm pond of Buriram 
province is 92.86%. Further, the result of this study will help the relevant staff for shorten screening time and increase the 
water retention probability of selected area for the farm pond construction. Moreover, it can also be extended to other areas 
which are similar to the study area and can be managed more effectively. 

Keywords: spatial database, potential, water retention, farm pond  
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ส ารวจความอุดมสมบูรณ์ดินด้วยเทคนิควิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล 
Soil Fertility Survey by Using Remote Sensing Technique 

 
สุทัศน์  สุรวาณิช*  ประณต  มณีอินทร์  ชัยวัฒน์ นันทโชติ   พชรอร  แก้วเจริญ 

Sutat  Suratvanit*  Pranot  Maniin  Chaiyawat  Nantachot  Pacharaon  Kaeocharean 
 

บทคัดย่อ: การส ารวจความอุดมสมบรูณ๑ของดิน เพื่อการผลิตพืชและท าแผนที่พื้นที่ขนาดใหญํนั้นต๎องเสียทั้งเวลาและคําใช๎จํายที่สูง การศึกษานี ้ จึง
ประยุกต๑เทคนิคการวิเคราะห๑ข๎อมูลระยะไกลด๎วยดาวเทียม (Remote Sensing) โดยใช๎ข๎อมูลคําสะท๎อนรังสีแมํเหล็กไฟฟูา  (Reflectance Value) 
ในชํวงคลื่นที่สายตามนุษย๑มองเห็น (Visible Band) และชํวงคลื่นใกล๎อินฟาเรด (Near Infrared Band) ขั้นตอนการวิเคราะห๑ค านวนหา NDVI  
(Normalized Difference Vegetation Index) ของการศึกษานี้ใช๎ข๎อมูลดาวเทียม Landsat 5 TM band 3 และ band 4  เพื่อยืนยันความถูกต๎อง
ได๎ใช๎  (1) แผนที่ดินอยูํในรูปดิจิทัล (ฐานข๎อมูลภูมิสารสนเทศดิน) (2) ค าอธิบายหน๎าตัดดิน (3) แผนที่รูปแบบจ าลองเขตศักยภาพเหมาะสมตํอการผลิต
ยางและปาล๑มน้ ามัน และ (4) ผลผลิตยางพาราและปาล๑มน้ ามันเกบ็รวบรวมจากพื้นที่ปลูกจริงภายในพื้นที่เปาูหมาย  เป็นตัวชี้วัด  ข๎อมูลที่จ าเป็นทุก
อยํางถูกเช่ือมโยงด๎วยพิกัดต าแหนํงที่ตรงกัน (coordinate point)  ด๎วยโปรแกรมคอมพิวเตอร๑  จากการวิเคราะห๑หาความสัมพันธ๑สมการเส๎นตรง 
(linear correlation analysis) ระหวํางพื้นที่สุํมค านวณ NDVI บนสภาพพื้นที่ปลูกยางและปาล๑มน้ ามันจริง บนเขตศักยภาพดินตําง ๆ พบวํามี
ความสัมพันธ๑กันทางสถิติ ดว๎ยคํา R2 0.986 ส าหรับยางพารา และ R2 0.988 ส าหรับปาล๑มน้ ามัน  ซ่ึงผลการศึกษานี้ได๎ยืนยันระดับความอุดมสมบูรณ๑
ของดินขึ้นอยูํกบัคํา NDVI  

ค าส าคัญ: ข๎อมูลระยะไกลดาวเทียม, คําสะท๎อนรังสีแมํเหล็กไฟฟูา, NDVI, ชํวงคลื่นที่สายตามนุษย๑มองเห็น, ชํวงคลื่นใกล๎อินฟาเรด 
 
ABSTRACT: Since direct measurement of soil fertility for crop production and spatially mapping a large area is time 
consuming and need high cost. Therefore, remote sensing technique was developed, using reflectance signals in the visible 
and near infrared band data to detect distribution.    In this study, the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) was 
used. The NDVI image was calculated by using Landsat 5 TM satellite image band 3 and band 4. To confirm the correction of 
ground truth survey, (1) soil map in digital format (Soil Data Base), (2) soil profile description of soil types, (3) Rubber and Oil 
palm suitability model and (4) Rubber and oil palm yield collected at existing crop were used. All information that need for 
analysis are linked together with same coordinate point (x,y) or same latitude – longitude by computer software. It was 
observed that the linear correlation analysis of the statistically random measuring of NDVIs  value in the regions of interest 
(rubber and oil palm) in the study area, has displayed a good correlation with the rubber and oil palm suitability model  with 
R2 0.986 and 0.988, respectively. These results confirm the soil fertility zone based on NDVI values. 

Keywords:  Remote Sensing,  Reflectance Value,  NDVI,  Visible Band,  Near Infrared Band 
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การติดตามการเปลี่ยนแปลงความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้โดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
Monitoring in Soil Fertility Change in Tung Kula RonghaiUsing Geographic Information Systems 
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บทคัดย่อ: ทุํงกุลาร๎องไห๎เป็นแหลํงผลิตข๎าวหอมมะลิที่ส าคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แตํผลผลิตที่ได๎ต่ ามากเมื่อเทียบกับข๎าวที่ปลูกในภูมิภาคอืน่ 
ซ่ึงข๎อมูลความอุดมสมบูรณ๑ของดินมีความส าคัญมากตํอการเพิ่มผลผลิตข๎าว ดังนั้นการติดตามการเปลี่ยนแปลงความอุดมสมบูรณ๑ของดินเป็นสิ่งที่
จ าเป็น เพื่อใช๎เป็นข๎อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตข๎าวหอมมะลิให๎เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตข๎าวในเขตพื้ นที่ทุํง    
กุลาร๎องไห๎ตํอไป การประเมินความอุดมสมบูรณ๑ของดินจะใช๎วิธีการประเมินของกองส ารวจดิน (2523) โดยจะพิจารณาสมบัติทางเคมีของดิน           
5 ประการ ได๎แกํ อินทรียวัตถุ, ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน, ร๎อยละความอิ่มตัวเบส, ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน๑ และโพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน๑ 
และเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระดับความอุดมสมบูรณ๑ของดิน จากการศึกษาในปี พ.ศ. 2546 พื้นที่สํวนใหญํมีความอุดมสมบูรณ๑ปานกลาง 51.23 
เปอร๑เซ็นต๑ และความอุดมสมบูรณ๑ต่ า 37.95 เปอร๑เซ็นต๑ของพื้นที่ทุํงกุลาร๎องไห๎ สํวนผลการศึกษาในปี พ.ศ. 2560 พบวําความอุดมสมบูรณ๑ของดินใน
พื้นที่สํวนใหญํมีระดับความอุดมสมบูรณ๑ต่ า 84.86 เปอร๑เซ็นต๑ และความอุดมสมบูรณ๑ปานกลาง 0.50 เปอร๑เซ็นต๑ของพื้นที่ทุํงกุลาร๎องไห๎ ผลการศึกษา
ชี้ให๎เห็นวําความอุดมสมบูรณ๑ของดินในพื้นที่ทุํงกุลาร๎องไห๎มีความอุดมสมบูรณ๑ลดลง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากดินมีร๎อยละความอิ่มตัวเบสลดลง และพบวํา
สมบัติดินบางประการที่มีผลท าให๎ดินมีความอุดมสมบูรณ๑ต่ า ได๎แกํ อินทรียวัตถุ, ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน, ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมท่ีเป็น
ประโยชน๑ในดิน ดังนั้นผลการศึกษานี้ จึงมีข๎อเสนอแนะให๎เกษตรกรในพื้นที่ทุํงกุลาร๎องไห๎มีการใช๎ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักในปริมาณที่สูงอยําง
ตํอเนื่องรํวมกับการใช๎ปุ๋ยเคมีในอัตราที่เหมาะสมเพื่อเป็นการลดปริมาณการใช๎ปุ๋ยเคมีลง ทั้งนี้เพื่อชํวยเพิ่มความอุดมสมบูรณ๑ให๎กับดินและเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตพืช ตลอดจนเจ๎าหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎องสามารถจัดเก็บข๎อมูลระดับความอดุมสมบูรณ๑ของดินไว๎เป็นฐานข๎อมูลเบื้องต๎นในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร๑
เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงความอุดมสมบูรณ๑ของดินและประยุกต๑ใช๎ข๎อมูลดังกลําวในการแบํงเขตการผลิตข๎าวหอมมะลิในพื้นที่ทุํงกุลาร๎องไห๎ตํอไป 

ค าส าคัญ: ข๎าวหอมมะลิ, การเปลี่ยนแปลงความอุดมสมบูรณ๑ของดิน, ทุํงกุลาร๎องไห๎ 
 
ABSTRACT: Thung Kula Ronghai is a major source of jasmine rice in the northeastern region, but its yields very low 
compared to other regions. Soil fertility important for increasing yield. Therefore, the monitoring of soil fertility changes is 
necessary to obtain basic information on improving the productivity of jasmine rice, the area has the potential to increase rice 
yield in     Tung Kula Ronghai area. The soil fertility evaluation was used the Soil Survey Division Method (1980). The five soil 
chemical properties were determined, organic matter, cation exchange capacity, base saturation, available phosphorus and 
available potassium and compare changes in soil fertility. The result of soil fertility evaluation showed that in 2003, most area 
had moderate abundance of 51.23 percent and low abundance of 37.95 percent. In year 2017, Soil fertility in most areas was 
low at 84.86 percent, and moderate abundance was 0.50 percent. The results indicate that soil fertility in Thung Kula Ronghai 
area is decreasing, this may be to lower base saturation and found that some soil properties to low fertility were organic 
matter, cation exchange capacity, available phosphorus and potassium in soil. So the recommended that farmers in                                 
Tung Kula Rong Hai use fresh manure, compost and manure in high quantity continuously with chemical fertilizers appropriate 
rate. In order to increase soil fertility and crop yield as well as related staff, soil fertility data can be stored as baseline data in 
geographic information systems to monitor soil fertility change and to apply delineation of Jasmine rice production in Thung 
Kula Ronghai area. 

Keywords: Jasmine rice, Soil fertility Change, Thung Kula Ronghai 
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ส ารวจความอุดมสมบูรณ์ดินด้วยเทคนิควิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล 
Soil Fertility Survey by Using Remote Sensing Technique 

 
สุทัศน์  สุรวาณิช*  ประณต  มณีอินทร์  ชัยวัฒน์ นันทโชติ   พชรอร  แก้วเจริญ 

Sutat  Suratvanit*  Pranot  Maniin  Chaiyawat  Nantachot  Pacharaon  Kaeocharean 
 

บทคัดย่อ: การส ารวจความอุดมสมบรูณ๑ของดิน เพื่อการผลิตพืชและท าแผนที่พื้นที่ขนาดใหญํนั้นต๎องเสียทั้งเวลาและคําใช๎จํายที่สูง การศึกษานี ้ จึง
ประยุกต๑เทคนิคการวิเคราะห๑ข๎อมูลระยะไกลด๎วยดาวเทียม (Remote Sensing) โดยใช๎ข๎อมูลคําสะท๎อนรังสีแมํเหล็กไฟฟูา  (Reflectance Value) 
ในชํวงคลื่นที่สายตามนุษย๑มองเห็น (Visible Band) และชํวงคลื่นใกล๎อินฟาเรด (Near Infrared Band) ขั้นตอนการวิเคราะห๑ค านวนหา NDVI  
(Normalized Difference Vegetation Index) ของการศึกษานี้ใช๎ข๎อมูลดาวเทียม Landsat 5 TM band 3 และ band 4  เพื่อยืนยันความถูกต๎อง
ได๎ใช๎  (1) แผนที่ดินอยูํในรูปดิจิทัล (ฐานข๎อมูลภูมิสารสนเทศดิน) (2) ค าอธิบายหน๎าตัดดิน (3) แผนที่รูปแบบจ าลองเขตศักยภาพเหมาะสมตํอการผลิต
ยางและปาล๑มน้ ามัน และ (4) ผลผลิตยางพาราและปาล๑มน้ ามันเกบ็รวบรวมจากพื้นที่ปลูกจริงภายในพื้นที่เปาูหมาย  เป็นตัวชี้วัด  ข๎อมูลที่จ าเป็นทุก
อยํางถูกเช่ือมโยงด๎วยพิกัดต าแหนํงที่ตรงกัน (coordinate point)  ด๎วยโปรแกรมคอมพิวเตอร๑  จากการวิเคราะห๑หาความสัมพันธ๑สมการเส๎นตรง 
(linear correlation analysis) ระหวํางพื้นที่สุํมค านวณ NDVI บนสภาพพื้นที่ปลูกยางและปาล๑มน้ ามันจริง บนเขตศักยภาพดินตําง ๆ พบวํามี
ความสัมพันธ๑กันทางสถิติ ดว๎ยคํา R2 0.986 ส าหรับยางพารา และ R2 0.988 ส าหรับปาล๑มน้ ามัน  ซ่ึงผลการศึกษานี้ได๎ยืนยันระดับความอุดมสมบูรณ๑
ของดินขึ้นอยูํกบัคํา NDVI  

ค าส าคัญ: ข๎อมูลระยะไกลดาวเทียม, คําสะท๎อนรังสีแมํเหล็กไฟฟูา, NDVI, ชํวงคลื่นที่สายตามนุษย๑มองเห็น, ชํวงคลื่นใกล๎อินฟาเรด 
 
ABSTRACT: Since direct measurement of soil fertility for crop production and spatially mapping a large area is time 
consuming and need high cost. Therefore, remote sensing technique was developed, using reflectance signals in the visible 
and near infrared band data to detect distribution.    In this study, the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) was 
used. The NDVI image was calculated by using Landsat 5 TM satellite image band 3 and band 4. To confirm the correction of 
ground truth survey, (1) soil map in digital format (Soil Data Base), (2) soil profile description of soil types, (3) Rubber and Oil 
palm suitability model and (4) Rubber and oil palm yield collected at existing crop were used. All information that need for 
analysis are linked together with same coordinate point (x,y) or same latitude – longitude by computer software. It was 
observed that the linear correlation analysis of the statistically random measuring of NDVIs  value in the regions of interest 
(rubber and oil palm) in the study area, has displayed a good correlation with the rubber and oil palm suitability model  with 
R2 0.986 and 0.988, respectively. These results confirm the soil fertility zone based on NDVI values. 

Keywords:  Remote Sensing,  Reflectance Value,  NDVI,  Visible Band,  Near Infrared Band 
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การติดตามการเปลี่ยนแปลงความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้โดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
Monitoring in Soil Fertility Change in Tung Kula RonghaiUsing Geographic Information Systems 

 

วัชรี แซ่ต้ัง1* และวิทยา ตรีโลเกศ1 
Whadcharee Saetung and Vidhaya Trelo-ges1 

 

บทคัดย่อ: ทุํงกุลาร๎องไห๎เป็นแหลํงผลิตข๎าวหอมมะลิที่ส าคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แตํผลผลิตที่ได๎ต่ ามากเมื่อเทียบกับข๎าวที่ปลูกในภูมิภาคอืน่ 
ซ่ึงข๎อมูลความอุดมสมบูรณ๑ของดินมีความส าคัญมากตํอการเพิ่มผลผลิตข๎าว ดังนั้นการติดตามการเปลี่ยนแปลงความอุดมสมบูรณ๑ของดินเป็นสิ่งที่
จ าเป็น เพื่อใช๎เป็นข๎อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตข๎าวหอมมะลิให๎เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตข๎าวในเขตพื้ นที่ทุํง    
กุลาร๎องไห๎ตํอไป การประเมินความอุดมสมบูรณ๑ของดินจะใช๎วิธีการประเมินของกองส ารวจดิน (2523) โดยจะพิจารณาสมบัติทางเคมีของดิน           
5 ประการ ได๎แกํ อินทรียวัตถุ, ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน, ร๎อยละความอิ่มตัวเบส, ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน๑ และโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน๑ 
และเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระดับความอุดมสมบูรณ๑ของดิน จากการศึกษาในปี พ.ศ. 2546 พื้นที่สํวนใหญํมีความอุดมสมบูรณ๑ปานกลาง 51.23 
เปอร๑เซ็นต๑ และความอุดมสมบูรณ๑ต่ า 37.95 เปอร๑เซ็นต๑ของพื้นที่ทุํงกุลาร๎องไห๎ สํวนผลการศึกษาในปี พ.ศ. 2560 พบวําความอุดมสมบูรณ๑ของดินใน
พื้นที่สํวนใหญํมีระดับความอุดมสมบูรณ๑ต่ า 84.86 เปอร๑เซ็นต๑ และความอุดมสมบูรณ๑ปานกลาง 0.50 เปอร๑เซ็นต๑ของพื้นที่ทุํงกุลาร๎องไห๎ ผลการศึกษา
ชี้ให๎เห็นวําความอุดมสมบูรณ๑ของดินในพื้นที่ทุํงกุลาร๎องไห๎มีความอุดมสมบูรณ๑ลดลง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากดินมีร๎อยละความอิ่มตัวเบสลดลง และพบวํา
สมบัติดินบางประการที่มีผลท าให๎ดินมีความอุดมสมบูรณ๑ต่ า ได๎แกํ อินทรียวัตถุ, ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน, ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่เป็น
ประโยชน๑ในดิน ดังนั้นผลการศึกษานี้ จึงมีข๎อเสนอแนะให๎เกษตรกรในพื้นที่ทุํงกุลาร๎องไห๎มีการใช๎ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักในปริมาณที่สูงอยําง
ตํอเนื่องรํวมกับการใช๎ปุ๋ยเคมีในอัตราที่เหมาะสมเพื่อเป็นการลดปริมาณการใช๎ปุ๋ยเคมีลง ทั้งนี้เพื่อชํวยเพิ่มความอุดมสมบูรณ๑ให๎กับดินและเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตพืช ตลอดจนเจ๎าหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎องสามารถจัดเก็บข๎อมูลระดับความอดุมสมบูรณ๑ของดินไว๎เป็นฐานข๎อมูลเบื้องต๎นในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร๑
เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงความอุดมสมบูรณ๑ของดินและประยุกต๑ใช๎ข๎อมูลดังกลําวในการแบํงเขตการผลิตข๎าวหอมมะลิในพื้นที่ทุํงกุลาร๎องไห๎ตํอไป 

ค าส าคัญ: ข๎าวหอมมะลิ, การเปลี่ยนแปลงความอุดมสมบูรณ๑ของดิน, ทุํงกุลาร๎องไห๎ 
 
ABSTRACT: Thung Kula Ronghai is a major source of jasmine rice in the northeastern region, but its yields very low 
compared to other regions. Soil fertility important for increasing yield. Therefore, the monitoring of soil fertility changes is 
necessary to obtain basic information on improving the productivity of jasmine rice, the area has the potential to increase rice 
yield in     Tung Kula Ronghai area. The soil fertility evaluation was used the Soil Survey Division Method (1980). The five soil 
chemical properties were determined, organic matter, cation exchange capacity, base saturation, available phosphorus and 
available potassium and compare changes in soil fertility. The result of soil fertility evaluation showed that in 2003, most area 
had moderate abundance of 51.23 percent and low abundance of 37.95 percent. In year 2017, Soil fertility in most areas was 
low at 84.86 percent, and moderate abundance was 0.50 percent. The results indicate that soil fertility in Thung Kula Ronghai 
area is decreasing, this may be to lower base saturation and found that some soil properties to low fertility were organic 
matter, cation exchange capacity, available phosphorus and potassium in soil. So the recommended that farmers in                                 
Tung Kula Rong Hai use fresh manure, compost and manure in high quantity continuously with chemical fertilizers appropriate 
rate. In order to increase soil fertility and crop yield as well as related staff, soil fertility data can be stored as baseline data in 
geographic information systems to monitor soil fertility change and to apply delineation of Jasmine rice production in Thung 
Kula Ronghai area. 

Keywords: Jasmine rice, Soil fertility Change, Thung Kula Ronghai 
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การทดสอบต้นแบบเรดาห์ทะลุทะลวงผิวดินในการระบุชั้นดาน 
Prototype testing of Ground Penetrating Radar for Hardpan Identification 
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บทคัดย่อ: เครื่องต๎นแบบเรดาร๑ทะลุทะลวงผิวดิน ที่พัฒนาโดยศูนย๑เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส๑และคอมพิวเตอร๑แหํงชาติ  (NECTEC) ได๎น ามา
ประยุกต๑ใช๎เพื่อตรวจสอบชั้นดินดาน ที่ระดับความลึก 0-50 เซนติเมตรในพื้นที่ปลูกมันส าปะหลังของสถาบันพัฒนามันส าปะหลัง จ.นครราชสีมา โดย
เครื่องเรดาร๑ทะลุทะลวงผิวดินจะท าการสํงสัญญาณอัลตราไวด๑แบนด๑ (ultra-wide bandwidth signal) ผํานสายอากาศแบบ vivaldi เมื่อพัลส๑เดิน
ทางผํานหรือตกกระทบวัตถุหรือชั้นดินที่มีตัวน าที่แตกตํางกันพัลส๑จะเกิดการสะท๎อนกลับมายังสายอากาศภาครับ โดยการวัดสัญญาณพัลส๑ที่สะท๎อน
กลับขึ้นมาจากใต๎ดินนั้น จะเป็นผลการหักล๎างสัญญาณพัลส๑ถูกยิงลงในดิน กับพัลส๑ที่ถูกยิงขึ้นไปในอากาศ และยกก าลังสอง จากนั้นท าการขยาย
สัญญาณหลังจากได๎รับสัญญาณจากเครื่องรับ (post-amplification) เพื่อชดเชยสัญญาณของเรดาห๑ที่มีการลดทอนเพิ่มขึ้นตามความลึกของดินโดย
เป็นไปในลักษณะของฟังก๑ชั่นเลขชี้ก าลัง (exponential function) ซ่ึงจะท าให๎สามารถสังเกตเห็นต าแหนํงของพัลส๑ที่ความลึกลงไปในดินได๎ชัดเจน
ยิ่งขึ้น ผลการศึกษาพบวําข๎อมูลการประมาณรอยตํอของชั้นดินด๎วยเรดาห๑สามารถแยกรอยตํอของชั้นดินได๎ละเอียดกวําผลการวิเคราะห๑ดินด๎วยการ
พิจารณาสมบัติของดินตามภาคตัดขวาง และเม่ือเปรียบเทียบกับคําความต๎านทานการแทงทะลุพบวําความลึกดินในระดับ 0-20 เซนติเมตร คําที่ได๎
คํอนข๎างมีความแตกตํางกัน ขณะที่แนวโน๎มของความลึกดินในระดับ 20-50 เซนติเมตร คําที่ได๎มีความเหมือนกันมาก ในการทดลองนี้เป็นการศึกษา
เบื้องต๎นยังไมํอาจสรุปถึงความสัมพันธ๑ของคําพัลส๑กับคําความต๎านทานการแทงทะลุได๎ และยังต๎องการการศึกษาเพิ่มเติมในห๎องปฏิบัติการเพื่อให๎ได๎
ค าตอบที่ถูกต๎องมากยิ่งขึ้น 

ค าส าคัญ: ชั้นดินดาน เรดาร๑ทะลุทะลวงผิวดิน คําความต๎านทานการแทงทะลุ 
 
ABSTRACT:  A prototype of ground penetrating radar (GPR) developed by National Electronics and Computer Technology 
Center (NECTEC) is applied in this work to detect hardpan between 0-50 centimeters of depth under a soil surface. The 
measurement experiment was conducted in the area of the Thai Tapioca Development Institute (TTDI) in Nakhon Ratchasima 
province. The GPR transmits an ultra-wide bandwidth (UWB) signal, which is a pulse waveform, through a transmitting Vivaldi 
antenna into the ground. When the pulse propagates through the soil and encounters objects underground or any changes in 
the soil medium, there will be reflections of the pulse back to a receiving antenna. Preliminary, we utilize a simple 
background subtraction of the received signal from the ground with the received signal from the air. The resulted signal is 
then taken to the power of two to emphasize the peaks. Finally, a post-amplification technique based on a simple 
exponential function is also applied to the emphasized peaks in order to better observe the locations under the surface that 
created the reflections. Based on our initial analysis, we found that the estimation of soil interfaces or boundary between 
different soil layers using the prototype GPR can provide more details of the soils. The results of the GPR is compared with 
the picture of soil’s profile from actual excavation and with the values of penetration resistance at the same location. Based 
on one of the excavation location, we found that the trend of the penetration resistance’s curve and the GPR’s curve are 
different from 0 to 20 cm, but they are very similar from 20 to 50 cm. The results look promising but we cannot conclude any 
strong correlation between the reflections of the pulses and the values of penetration resistance in this study. Further 
investigation and study on this matter would provide more concrete evidences on the relationship. 

Keywords: Hardpan, Ground Penetrating Radar, Penetration Resistance 
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ระดับของธาตุอาหารของอะลูมิเนียมในกลุ่มชุดดินหลักที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บนที่ดอน 
ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 

Soil Nutrients and Aluminium Level in Main Soil Series Groups on Upland Maize Cultivation Area,  
Upper Northern Part of Thailand 

 
ปราโณตม์ สวมชัยภูมิ1*, ภาคภูม ิวงค์แสนไชย1, จักรพงษ์ ไชยวงศ์1, จีราภรณ์ อินทรสาร1, ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร1  

และ สมชาย องค์ประเสริฐ์1 
Pranode Somchaiyaphum1*, Phakphoom Wongsaenchai1, Chackapong Chaiwong1, Jiraporn Inthasarn1,  

Patiphan Sudthikulabud1 and Somchai Ongprasert1  
 

บทคัดย่อ: ศึกษาระดับของธาตุอาหารและอะลูมิเนียมในดินปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ที่ดอนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย โดยการ
ตรวจสอบพื้นที่การใช๎ประโยชน๑ที่ดินที่ปลูกข๎าวโพดเล้ียงสัตว๑บริเวณที่ดอนตามกลุํมชุดดินที่ส าคัญในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ได๎แกํ จังหวัด นําน พะเยา 
แพรํ ล าพูน ล าปาง แมํฮํองสอน เชียงราย และเชียงใหมํ ท าการเก็บตัวอยํางดิน จังหวัดละ 5 จุด  และน าตัวอยํางดินมาวิเคราะห๑คุณสมบัติทางเคมี
เพื่อประเมินระดับของธาตุอาหารพืชดังตํอไปนี้นี้ ปฏิกิริยาดิน อินทรียวัตถุในดิน ปริมาณของฟอสฟอรัสที่สกัดได๎  โพแทสเซียม แมกนีเซียม แคลเซียม
ที่สกัดได๎ และดัชนีร๎อยละความอิ่มตัวของอะลูมิเนียมในดินโดยวิธีการค านวน จากการศึกษาพื้นที่ตัวแทนที่ปลูกข๎าวโพดพบมากในกลุํมชุดดินที่ 29, 
35, 38, 47, 48, 55 และ56 โดยสํวนใหญํพบวําคําพีเอชอยูํในชํวงกรดจัดถึงจัดมาก ปริมาณอินทรียวัตถุอยุํในระดับต่ ามาก ฟอสฟอรัสที่สกัดได๎ปาน
กลางถึงต่ า โพแทสเซียมที่ที่สกัดได๎และแคลเซียมที่สกัดได๎อยูํระดับต่ ามาก และปริมาณแมกนีเซียมที่สกัดได๎อยูํระดับปานกลางถึงต่ า และดัชนีร๎อยละ
ความอิ่มตัวของอะลูมิเนียมในดินอยูํในระดับที่เป็นอันตรายตํอพืช ส าหรับการจัดการดินควรใช๎ ปูน ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย๑ และยิปซ่ัมในการปรับปรุงดิน
แตํละกลุํมชุดดิน เพื่อรักษาสภาพแวดล๎อมและการใช๎ที่ดินเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน 

ค าส าคัญ: ธาตุอาหารในดิน, อะลูมิเนยีม, ดินที่ดอน 
 

ABSTRACT: The study of soil nutrients and aluminum level under upland maize cultivation cover 8 provinces including Mae 
Hong Son, Chaing Rai, Chaing Mai, Lumphun, Lumpang,  Phare, Nan, and Phayao, on the Upper North of Thailand. Level of soil 
nutritients and aluminum were evaluated in upland soil group which maize cultivated. Soil samples were collected for 5 
point distribute on soil group per each province and soil chemical properties, i.e. soil reaction, available P ,exteacable K, Ca, 
Mg, Al and aluminum saturation index (ASI) were analyzed and calculated for evaluated level in this area. The study was 
found that, the corn cultivated area was distributed on soil group 29, 35, 38, 47, 48, 55 and 56. Soil reaction was very strong 
acid, soil organic matter was very low, extract. P was low to moderate, extract. K and extract. Ca were very low, extract. Mg 
was moderate to low and ASI was citrical dangerous level for maize. For soil management, lime, chemical fertilizers, organic 
fertilizer and gypsum were recommended to improve all soil group for sustainable agriculture and best environmental impact 
in this area. 

Keywords: Soil Nutrients, Aluminum, Upland Soil 
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การทดสอบต้นแบบเรดาห์ทะลุทะลวงผิวดินในการระบุชั้นดาน 
Prototype testing of Ground Penetrating Radar for Hardpan Identification 

 
นววิทย์ พงศ์อนันต์1*, กมล เขมะรังษี2, กฤษณ์ อธิกุลวงศ์2, พัชร ประเสริฐกุล1, ปิยนันท์ พิพัฒน์ศิถี1, กัญญารัตน์ ท้าวทา1, 

สุเมธ คงภักดี1, ก าพล สกุลลีรุ่งโรจน์1 และอภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ1 
Navavit Ponganan1*, Kamol Kaemarungsi2, Krit Athikulwongse2, Patchara Praseartkul1, Piyanan Pipatsitee1, 

Kanyarat Taota1, Sumaid Kongpugdee1, Kampol Sakulleerungroj1 and Apisit Eiumnoh1 
 
บทคัดย่อ: เครื่องต๎นแบบเรดาร๑ทะลุทะลวงผิวดิน ที่พัฒนาโดยศูนย๑เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส๑และคอมพิวเตอร๑แหํงชาติ  (NECTEC) ได๎น ามา
ประยุกต๑ใช๎เพื่อตรวจสอบชั้นดินดาน ที่ระดับความลึก 0-50 เซนติเมตรในพื้นที่ปลูกมันส าปะหลังของสถาบันพัฒนามันส าปะหลัง จ.นครราชสีมา โดย
เครื่องเรดาร๑ทะลุทะลวงผิวดินจะท าการสํงสัญญาณอัลตราไวด๑แบนด๑ (ultra-wide bandwidth signal) ผํานสายอากาศแบบ vivaldi เมื่อพัลส๑เดิน
ทางผํานหรือตกกระทบวัตถุหรือชั้นดินที่มีตัวน าที่แตกตํางกันพัลส๑จะเกิดการสะท๎อนกลับมายังสายอากาศภาครับ โดยการวัดสัญญาณพัลส๑ที่สะท๎อน
กลับขึ้นมาจากใต๎ดินนั้น จะเป็นผลการหักล๎างสัญญาณพัลส๑ถูกยิงลงในดิน กับพัลส๑ที่ถูกยิงขึ้นไปในอากาศ และยกก าลังสอง จากนั้นท าการขยาย
สัญญาณหลังจากได๎รับสัญญาณจากเครื่องรับ (post-amplification) เพื่อชดเชยสัญญาณของเรดาห๑ที่มีการลดทอนเพิ่มขึ้นตามความลึกของดินโดย
เป็นไปในลักษณะของฟังก๑ชั่นเลขชี้ก าลัง (exponential function) ซ่ึงจะท าให๎สามารถสังเกตเห็นต าแหนํงของพัลส๑ที่ความลึกลงไปในดินได๎ชัดเจน
ยิ่งขึ้น ผลการศึกษาพบวําข๎อมูลการประมาณรอยตํอของชั้นดินด๎วยเรดาห๑สามารถแยกรอยตํอของชั้นดินได๎ละเอียดกวําผลการวิเคราะห๑ดินด๎วยการ
พิจารณาสมบัติของดินตามภาคตัดขวาง และเม่ือเปรียบเทียบกับคําความต๎านทานการแทงทะลุพบวําความลึกดินในระดับ 0-20 เซนติเมตร คําที่ได๎
คํอนข๎างมีความแตกตํางกัน ขณะที่แนวโน๎มของความลึกดินในระดับ 20-50 เซนติเมตร คําที่ได๎มีความเหมือนกันมาก ในการทดลองนี้เป็นการศึกษา
เบื้องต๎นยังไมํอาจสรุปถึงความสัมพันธ๑ของคําพัลส๑กับคําความต๎านทานการแทงทะลุได๎ และยังต๎องการการศึกษาเพิ่มเติมในห๎องปฏิบัติการเพื่อให๎ได๎
ค าตอบที่ถูกต๎องมากยิ่งขึ้น 

ค าส าคัญ: ชั้นดินดาน เรดาร๑ทะลุทะลวงผิวดิน คําความต๎านทานการแทงทะลุ 
 
ABSTRACT:  A prototype of ground penetrating radar (GPR) developed by National Electronics and Computer Technology 
Center (NECTEC) is applied in this work to detect hardpan between 0-50 centimeters of depth under a soil surface. The 
measurement experiment was conducted in the area of the Thai Tapioca Development Institute (TTDI) in Nakhon Ratchasima 
province. The GPR transmits an ultra-wide bandwidth (UWB) signal, which is a pulse waveform, through a transmitting Vivaldi 
antenna into the ground. When the pulse propagates through the soil and encounters objects underground or any changes in 
the soil medium, there will be reflections of the pulse back to a receiving antenna. Preliminary, we utilize a simple 
background subtraction of the received signal from the ground with the received signal from the air. The resulted signal is 
then taken to the power of two to emphasize the peaks. Finally, a post-amplification technique based on a simple 
exponential function is also applied to the emphasized peaks in order to better observe the locations under the surface that 
created the reflections. Based on our initial analysis, we found that the estimation of soil interfaces or boundary between 
different soil layers using the prototype GPR can provide more details of the soils. The results of the GPR is compared with 
the picture of soil’s profile from actual excavation and with the values of penetration resistance at the same location. Based 
on one of the excavation location, we found that the trend of the penetration resistance’s curve and the GPR’s curve are 
different from 0 to 20 cm, but they are very similar from 20 to 50 cm. The results look promising but we cannot conclude any 
strong correlation between the reflections of the pulses and the values of penetration resistance in this study. Further 
investigation and study on this matter would provide more concrete evidences on the relationship. 

Keywords: Hardpan, Ground Penetrating Radar, Penetration Resistance 
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ระดับของธาตุอาหารของอะลูมิเนียมในกลุ่มชุดดินหลักที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บนที่ดอน 
ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 

Soil Nutrients and Aluminium Level in Main Soil Series Groups on Upland Maize Cultivation Area,  
Upper Northern Part of Thailand 

 
ปราโณตม์ สวมชัยภูมิ1*, ภาคภูม ิวงค์แสนไชย1, จักรพงษ์ ไชยวงศ์1, จีราภรณ์ อินทรสาร1, ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร1  

และ สมชาย องค์ประเสริฐ์1 
Pranode Somchaiyaphum1*, Phakphoom Wongsaenchai1, Chackapong Chaiwong1, Jiraporn Inthasarn1,  

Patiphan Sudthikulabud1 and Somchai Ongprasert1  
 

บทคัดย่อ: ศึกษาระดับของธาตุอาหารและอะลูมิเนียมในดินปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว๑ที่ดอนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย โดยการ
ตรวจสอบพื้นที่การใช๎ประโยชน๑ที่ดินที่ปลูกข๎าวโพดเล้ียงสัตว๑บริเวณที่ดอนตามกลุํมชุดดินที่ส าคัญในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ได๎แกํ จังหวัด นําน พะเยา 
แพรํ ล าพูน ล าปาง แมํฮํองสอน เชียงราย และเชียงใหมํ ท าการเก็บตัวอยํางดิน จังหวัดละ 5 จุด  และน าตัวอยํางดินมาวิเคราะห๑คุณสมบัติทางเคมี
เพื่อประเมินระดับของธาตุอาหารพืชดังตํอไปนี้นี้ ปฏิกิริยาดิน อินทรียวัตถุในดิน ปริมาณของฟอสฟอรัสที่สกัดได๎  โพแทสเซียม แมกนีเซียม แคลเซียม
ที่สกัดได๎ และดัชนีร๎อยละความอิ่มตัวของอะลูมิเนียมในดินโดยวิธีการค านวน จากการศึกษาพื้นที่ตัวแทนที่ปลูกข๎าวโพดพบมากในกลุํมชุดดินที่ 29, 
35, 38, 47, 48, 55 และ56 โดยสํวนใหญํพบวําคําพีเอชอยูํในชํวงกรดจัดถึงจัดมาก ปริมาณอินทรียวัตถุอยุํในระดับต่ ามาก ฟอสฟอรัสที่สกัดได๎ปาน
กลางถึงต่ า โพแทสเซียมที่ที่สกัดได๎และแคลเซียมที่สกัดได๎อยูํระดับต่ ามาก และปริมาณแมกนีเซียมที่สกัดได๎อยูํระดับปานกลางถึงต่ า และดัชนีร๎อยละ
ความอิ่มตัวของอะลูมิเนียมในดินอยูํในระดับที่เป็นอันตรายตํอพืช ส าหรับการจัดการดินควรใช๎ ปูน ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย๑ และยิปซ่ัมในการปรับปรุงดิน
แตํละกลุํมชุดดิน เพื่อรักษาสภาพแวดล๎อมและการใช๎ที่ดินเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน 

ค าส าคัญ: ธาตุอาหารในดิน, อะลูมิเนยีม, ดินที่ดอน 
 

ABSTRACT: The study of soil nutrients and aluminum level under upland maize cultivation cover 8 provinces including Mae 
Hong Son, Chaing Rai, Chaing Mai, Lumphun, Lumpang,  Phare, Nan, and Phayao, on the Upper North of Thailand. Level of soil 
nutritients and aluminum were evaluated in upland soil group which maize cultivated. Soil samples were collected for 5 
point distribute on soil group per each province and soil chemical properties, i.e. soil reaction, available P ,exteacable K, Ca, 
Mg, Al and aluminum saturation index (ASI) were analyzed and calculated for evaluated level in this area. The study was 
found that, the corn cultivated area was distributed on soil group 29, 35, 38, 47, 48, 55 and 56. Soil reaction was very strong 
acid, soil organic matter was very low, extract. P was low to moderate, extract. K and extract. Ca were very low, extract. Mg 
was moderate to low and ASI was citrical dangerous level for maize. For soil management, lime, chemical fertilizers, organic 
fertilizer and gypsum were recommended to improve all soil group for sustainable agriculture and best environmental impact 
in this area. 

Keywords: Soil Nutrients, Aluminum, Upland Soil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 สาขาปฐพีศาสตร๑ คณะผลิตกรรมการเกษตร  มหาวิทยาลยัแมํโจ ๎ จังหวัดเชียงใหมํ 50290 ประเทศไทย   
  Soil Science, Faculty of Agricultural Production, Maejo University, Chiang Mai,  50290  Thailand  
 *Corresponding author: Bankza_kw@hotmail.com  





38การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติครั้งที่ 5 วันที่ 1-2 สิงหาคม พ.ศ. 2560

                                                                      การประชุมวิชาการดินและปุย๋แหํงชาติครั้งที่ 5     วันที่ 1-2 สิงหาคม 2560  

38 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคนิทรรศการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



39 การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติครั้งที่ 5 วันที่ 1-2 สิงหาคม พ.ศ. 2560

                                                                       5 ีทงัรคิตาชงหแยุปะลแนิดรากาชิวมุชะรปราก     1 ีทนัว - 0652 มคาหงิส 2   

39 
 

ีชาํนมุลีทนืพนใรากะรปงาบนดิติับมสอตาราพงายกูลปรากงอขลพิธทิอ  
Impact of rubber tree plantation on some soil properties in the Chee watershed area  

 

าษงวาลห าษกฤพ 1*, ิตชโะรปรีศ ฏานงนอ 1, รติมินูภมช รพฐณั 1,  ยพิทรพ สโธทพุ 1,  
าปาํจวกแ ลมฤน 2, และ นัยขจิก ิธทิสิดกัศ 3

Phrueksa Lawongsa1*, Anongnat Sriprachote1, Natthaporn Chomphunimit1, Porntip Puttaso1,  
Naruemol Kaewjampa2 and Saksit Kijkayan3  

 

บทคัดยอ: งลปแนยีลปเรากะลแาปยาลาํทมไดัตราก การใช นิดีท จากปาธรรมชาติเปนการปลูกพืชยืนตนทางเศรษฐกิจ นึขกามมิพเ าราพงาย นชเ

 ศทเะรปงอขอืนหเงยีฉเกออนัวะตคาภีทนืพนใงอืนเอตงายอ าษกศึราก งลดลมนโวนแีมาปีทนืพหใาํทีชาํนมุลตขเนใาราพงายกูลปีทนืพยายขราก ใน งัรค
ีน งลปแนยีลปเมาวคาษกศึอืพเ สมบัติบางประการของดิน ไดแก คาปฏิกิริยาดิน การนําไฟฟาของดิน รากตใยาภาษกศึงซึ นิดนใุถตัวยีรทนิอณามิรป

ูลปรากงอขนักงาตกตแีทรากดัจ บักบยีทเอืมเาราพงายก     ีชาํนมุลีทนืพนใาป าษกศึรากีมะลแ การหายใจของ นิด งซึ สะทอนถึงกิจกรรมของจุลินทรียดิน
ยวดมวร  ีธิวมรรก  อคืาษกศึรากนใชใีท 1) ยางพาราอายุ 13 ป 2) ยางพาราอายุ 13 ป ปลูกรวมกับซีรูเลียม (Calopogonium caeruleum ) และ 3) 
าปีทนืพ  าคาวน็หเหใีชาษกศึรากลผ ปฏิกิริยาดิน อาคีมดรกนปเปไวัทยดโ  งวชนใูย 4.85-5.89 คาการนําไฟฟาของดิน วชนใูยอ ง 0.007-0.015 dS/m 

ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ืพนใ วยีดเงายองยีพเาราพงายกูลปีทน มีคาลดลงคิดเปน 75.5 าปีทนืพบักบยีทเอืมเ ตนซ็เรอปเ  (ระดับความลึก 0-10 
รตมเิตนซเ ) งูสาคีมนิดงอขจใยาหรากาคาวบพงัยงัทกีอ ดุส ใน กูลปีทนืพ ยางพารา รูีซบักมวร ลียม (276 mgCO2/m

2/h) ีทนืพอคืามงลงอร ปลูกยางพารา
 วยดีเงายองยีพเ (226.88 mgCO2/m

2/h)  าปีทนืพะลแ (161.79 mgCO2/m
2/h) ลผีมีทญคัาํสยัจจปนปเนิดนในืชมาวคาวบพยัจิวรากลผ  บัดาํลมาต

จใยาหรากอต ของ นิด  กาจนยีลปเรากะลแ ีทนืพ นปเาป กูลปีทนืพ ยางพารา  ดไนิดงอขจใยาหรากาคูกถรามาสหใาํท คนใาษกศึรากกาจ าวน็หเหใีชีนงัร การ
อตบทะรกลผีมาราพงายกูลปรากนปเาปกูลปรากกาจนิดีทชใรากงลปแนยีลปเ นิดิตับมส บางประการได 

:ญัคาํสาํค  าป , ยางพารา, ุถตัวยีรทนิอ , นิดงอขจใยาหราก  

ABSTRACT: Deforestation and land conversion from natural forest into economic perennial crop i.e. rubber tree have been 
increasing continuously over time in Northeastern region of Thailand. Expansion of rubber plantations in the Chee watershed 
area has been a land use transformation trend leading to decrease of forest area. In this study, some soil properties i.e. pH, 
electrical conductivity, organic matter content were investigated under different management of rubber tree plantation 
compared to forest area in the Chee watershed area. In addition, soil respiration which reflects belowground activity was also 
examined. Treatments were including 1) a rubber tree plantation (13-year-old), 2) a rubber tree plantation (13-year-old) with 
Calopogonium caeruleum  and 3) a forest area. The results indicated that the overall pH of all treatments were acidic soil 
ranged from 4.85 to 5.89. Soil electrical conductivity at 0-10 cm depth varied from 0.007 to 0.015 dS/cm. The contribution of 
organic matter content in the rubber tree plantation was lower than that when compared with the forest area at 75.5%                  
(0-10 cm. soil depth). The highest soil respiration was found in the rubber tree plantation with C. caeruleum                                
(276 mgCO2/m

2/h) followed by the rubber tree plantation (226.88 mgCO2/m
2/h) and the forest area (161.79 mgCO2/m

2/h), 
respectively. The findings revealed that soil moisture was the key factor affecting the soil respiration and the conversion from 
forest into rubber plantation was able to recover soil respiration during rubber development. The findings of this study 
suggested that soil properties were responsive to land conversion from forest into rubber tree. 

Keywords: Forest, rubber tree, organic matter, soil respiration 
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การเคลื่อนที่ของอะลูมนิัมในดินเปร้ียวจัดภายใต้การปลูกข้าวระยะยาว 
Mobilization of Aluminum in Acid Sulfate Soils under Long-Term Paddy Rice Cultivation 

 
ธนภัทร์สกรณ์ สุกจิประภานนท์1,*,  อัญชลี สุทธิประการ2,  เอิบ เขียวร่ืนรมณ์2 และ Robert J. Gilkes3 

Tanabhatsakorn Sukitprapanon1,*, Anchalee Suddhiprakarn2, Irb Kheoruenromne2 and 
Robert J. Gilkes3 

 
บทคัดย่อ: ดินเปรี้ยวแฝง (potential acid sulfate soils) ในภาคกลางตอนลํางของประเทศไทยถูกใช๎ประโยชน๑เพื่อการเกษตร โดยเฉพาะอยํางยิ่ง
การปลูกข๎าวมากวํา 140 ปี ซ่ึงท าให๎ดินเปร้ียวแฝงเปลี่ยนสภาพเป็นดินเปรี้ยวจริง (active acid sulfate soils) ซ่ึงสํงผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม ได๎แกํ 
ความเป็นกรดรุนแรง การปนเปื้อนของโลหะอันตรายในดินและแหลํงน้ า และความเป็นพิษของอะลูมินัม การปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อการเกษตรท า
ให๎ดินเปร้ียวจริงพัฒนาตํอไปเป็นดินเปรี้ยวเทียม (post-active acid sulfate soils) และอาจสํงผลตํอการเคลื่อนย๎ายของอะลูมินัมในดิน การศึกษานี้มี
วัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาการเคลื่อนที่ของอะลูมินัมในดินเปรี้ยวจริงและดินเปรี้ยวเทียมที่ได๎รับอิทธิพลจากการปลูกข๎าวระยะยาว การทดลองนี้
ท าการศึกษาบนดินเปรี้ยวจัด 6 บริเวณที่เป็นตัวแทนดินเปรี้ยวจริงและดินเปรี้ยวเทียมในพื้นที่ภาคกลางตอนลํางของประเทศไทย ท าการเก็บตัวอยําง
ดินเปรี้ยวจริงและดินเปร้ียวเทียมจาก 3 ระดับความลึก ได๎แกํ ชั้นดินบน (0-20 เซนติเมตร) ชั้นดินถูกออกซิไดซ๑ (20-180 เซนติเมตร) และชั้นดินที่ยัง
ไมํถูกออกซิไดต๑ (180-200 เซนติเมตร) ผลการศึกษาพบวํา อะลูมินัมไมํแสดงการเคลื่อนย๎ายออกจากหน๎าตัดดินของดินทั้งสองประเภท ปริมาณ
อะลูมินัมที่แลกเปลี่ยนได๎ (สกัดด๎วย 1M NH4OAc) ในชั้นดินบน (คํากลาง 317 มก./กก.) และชั้นดินถูกออกซิไดซ๑ (คํากลาง 1207 มก./กก.) ของดิน
เปรี้ยวจริงมีปริมาณมากกวําชั้นดินบน (คํากลาง 121 มก./กก.)  และชั้นดินถูกออกซิไดซ๑ (คํากลาง 580 มก./กก.) ของดินเปรี้ยวเทียม เนื่องจากดิน
เปรี้ยวจริงมีสภาพความเป็นกรดสูงกวําดินเปรี้ยวเทียม โดยปริมาณอะลูมินัมที่แลกเปลี่ยนได๎มีความสัมพันธ๑เชิงลบอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ                        
(P < 0.05) กับคําพีเอชของดิน การศึกษาแสดงให๎เห็นวําการปลูกข๎าวระยะยาวบนดินเปรี้ยวจัดสํงผลท าให๎ดินเปรี้ยวจัดมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นและ
อะลูมินัมในสารละลายจะแทรกเข๎าไปในโครงสร๎างแรํเหล็กออกไซด๑ เชํน เกอร๑ไทต๑ (0-2 mol% Al) และฮีมาไทต๑ (1-4 mol% Al) ซ่ึงท าให๎ความเป็น
พิษของอะลูมินัมในดินเปรี้ยวลดลง  

ค าส าคัญ: การเคลื่อนที่ของอะลูมินัม, อะลูมินัมที่แลกเปลี่ยนได,๎ ดินเปรี้ยวจริง, ดินเปรี้ยวเทียม, การปลูกข๎าว 
 
ABSTRACT: Potential acid sulfate soils (PASS) in the Lower Central Plain of Thailand have been utilized for agricultural 
purposes, especially paddy rice cultivation for more than 140 years, creating active acid sulfate soils (AASS). The 
transformation from the PASS to the AASS had adversely affected to environment such as soil acidification, contaminations of 
toxic elements in soils and water and toxicity of aluminum. The remediation of acid sulfate soils for agricultures created post-
active acid sulfate soils (PAASS) which probably decrease the mobilization of Al in the soils. The objective of this study was to 
determine the potential mobilization of aluminum (Al) in the AASS and PAASS in the Lower Central Plain of Thailand under 
long-term paddy rice cultivation. Soil samples were collected from 3 layers: topsoil (0-20 cm), partly oxidized (20-180 cm) and 
unoxidized layers (180-200 cm). The results revealed that Al was not leached from the both soils. The concentrations of 
labile Al (extracted by 1M NH4OAc) in the topsoil (median 317 mg kg-1) and partly oxidized layer (median 1207 mg kg-1) of the 
AASS were higher than those of the PAASS (median 121 and 580 mg kg-1 for the topsoil and partly oxidized layer, respectively) 
because the AASS contained more actual acidity than the PAASS did. The result showed that the labile Al was strongly 
associated with soil pH (P < 0.05). This study indicated that long-term paddy rice cultivation affects the transformation from 
the AASS to the mature state PAASS and Al had a possibility to exist in the iron oxide mineral structure such as goethite (0-2 
mol% Al) and hematite (1-4 mol% Al) as a result of the isomorphic substitution of iron (Fe) for Al which resulted in the 
decrease of Al toxicity in acid sulfate soils. 

Keywords: mobilization of aluminum, labile aluminum, active acid sulfate soils, post-active acid sulfate soils, paddy rice 
cultivation 
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ีชาํนมุลีทนืพนใรากะรปงาบนดิติับมสอตาราพงายกูลปรากงอขลพิธทิอ  
Impact of rubber tree plantation on some soil properties in the Chee watershed area  

 

าษงวาลห าษกฤพ 1*, ติชโะรปรีศ ฏานงนอ 1, รติมินูภมช รพฐณั 1,  ยพิทรพ สโธทพุ 1,  
าปาํจวกแ ลมฤน 2, และ นัยขจิก ิธทิสิดกัศ 3

Phrueksa Lawongsa1*, Anongnat Sriprachote1, Natthaporn Chomphunimit1, Porntip Puttaso1,  
Naruemol Kaewjampa2 and Saksit Kijkayan3  

 

บทคัดยอ: งลปแนยีลปเรากะลแาปยาลาํทมไดัตราก การใช นิดีท จากปาธรรมชาติเปนการปลูกพืชยืนตนทางเศรษฐกิจ นึขกามมิพเ าราพงาย นชเ

 ศทเะรปงอขอืนหเงยีฉเกออนัวะตคาภีทนืพนใงอืนเอตงายอ าษกศึราก งลดลมนโวนแมีาปีทนืพหใาํทีชาํนมุลตขเนใาราพงายกูลปีทนืพยายขราก ใน งรัค
ีน งลปแนยีลปเมาวคาษกศึอืพเ สมบัติบางประการของดิน ไดแก คาปฏิกิริยาดิน การนําไฟฟาของดิน รากตใยาภาษกศึงซึ นิดนใุถตัวยีรทนิอณามิรป

ูลปรากงอขนักงาตกตแีทรากดัจ บักบยีทเอืมเาราพงายก     ีชาํนมุลีทนืพนใาป าษกศึรากีมะลแ การหายใจของ นิด งซึ สะทอนถึงกิจกรรมของจุลินทรียดิน
ยวดมวร  ีธิวมรรก  อคืาษกศึรากนใชใีท 1) ยางพาราอายุ 13 ป 2) ยางพาราอายุ 13 ป ปลูกรวมกับซีรูเลียม (Calopogonium caeruleum ) และ 3) 
าปีทนืพ  าคาวน็หเหใีชาษกศึรากลผ ปฏิกิริยาดิน อาคีมดรกนปเปไวัทยดโ  งวชนใูย 4.85-5.89 คาการนําไฟฟาของดิน วชนใูยอ ง 0.007-0.015 dS/m 

ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ืพนใ วยีดเงายองยีพเาราพงายกูลปีทน มีคาลดลงคิดเปน 75.5 าปีทนืพบักบยีทเอืมเ ตนซ็เรอปเ  (ระดับความลึก 0-10 
รตมเิตนซเ ) งูสาคีมนิดงอขจใยาหรากาคาวบพงัยงัทกีอ ดุส ใน กูลปีทนืพ ยางพารา รูีซบักมวร ลียม (276 mgCO2/m

2/h) ีทนืพอคืามงลงอร ปลูกยางพารา
 วยดีเงายองยีพเ (226.88 mgCO2/m

2/h)  าปีทนืพะลแ (161.79 mgCO2/m
2/h) ลผีมีทญคัาํสยัจจปนปเนิดนในืชมาวคาวบพยัจิวรากลผ  บัดาํลมาต

จใยาหรากอต ของ นิด  กาจนยีลปเรากะลแ ีทนืพ นปเาป กูลปีทนืพ ยางพารา  ดไนิดงอขจใยาหรากาคูกถรามาสหใาํท คนใาษกศึรากกาจ าวน็หเหใีชีนงัร การ
อตบทะรกลผีมาราพงายกูลปรากนปเาปกูลปรากกาจนิดีทชใรากงลปแนยีลปเ นิดิตับมส บางประการได 

:ญัคาํสาํค  าป , ยางพารา, ุถตัวยีรทนิอ , นิดงอขจใยาหราก  

ABSTRACT: Deforestation and land conversion from natural forest into economic perennial crop i.e. rubber tree have been 
increasing continuously over time in Northeastern region of Thailand. Expansion of rubber plantations in the Chee watershed 
area has been a land use transformation trend leading to decrease of forest area. In this study, some soil properties i.e. pH, 
electrical conductivity, organic matter content were investigated under different management of rubber tree plantation 
compared to forest area in the Chee watershed area. In addition, soil respiration which reflects belowground activity was also 
examined. Treatments were including 1) a rubber tree plantation (13-year-old), 2) a rubber tree plantation (13-year-old) with 
Calopogonium caeruleum  and 3) a forest area. The results indicated that the overall pH of all treatments were acidic soil 
ranged from 4.85 to 5.89. Soil electrical conductivity at 0-10 cm depth varied from 0.007 to 0.015 dS/cm. The contribution of 
organic matter content in the rubber tree plantation was lower than that when compared with the forest area at 75.5%                  
(0-10 cm. soil depth). The highest soil respiration was found in the rubber tree plantation with C. caeruleum                                
(276 mgCO2/m

2/h) followed by the rubber tree plantation (226.88 mgCO2/m
2/h) and the forest area (161.79 mgCO2/m

2/h), 
respectively. The findings revealed that soil moisture was the key factor affecting the soil respiration and the conversion from 
forest into rubber plantation was able to recover soil respiration during rubber development. The findings of this study 
suggested that soil properties were responsive to land conversion from forest into rubber tree. 

Keywords: Forest, rubber tree, organic matter, soil respiration 
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การเคลื่อนที่ของอะลูมนิัมในดินเปร้ียวจัดภายใต้การปลูกข้าวระยะยาว 
Mobilization of Aluminum in Acid Sulfate Soils under Long-Term Paddy Rice Cultivation 

 
ธนภัทร์สกรณ์ สุกจิประภานนท์1,*,  อัญชลี สุทธิประการ2,  เอิบ เขียวร่ืนรมณ์2 และ Robert J. Gilkes3 

Tanabhatsakorn Sukitprapanon1,*, Anchalee Suddhiprakarn2, Irb Kheoruenromne2 and 
Robert J. Gilkes3 

 
บทคัดย่อ: ดินเปรี้ยวแฝง (potential acid sulfate soils) ในภาคกลางตอนลํางของประเทศไทยถูกใช๎ประโยชน๑เพื่อการเกษตร โดยเฉพาะอยํางยิ่ง
การปลูกข๎าวมากวํา 140 ปี ซ่ึงท าให๎ดินเปร้ียวแฝงเปลี่ยนสภาพเป็นดินเปรี้ยวจริง (active acid sulfate soils) ซ่ึงสํงผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม ได๎แกํ 
ความเป็นกรดรุนแรง การปนเปื้อนของโลหะอันตรายในดินและแหลํงน้ า และความเป็นพิษของอะลูมินัม การปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อการเกษตรท า
ให๎ดินเปร้ียวจริงพัฒนาตํอไปเป็นดินเปรี้ยวเทียม (post-active acid sulfate soils) และอาจสํงผลตํอการเคลื่อนย๎ายของอะลูมินัมในดิน การศึกษานี้มี
วัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาการเคลื่อนที่ของอะลูมินัมในดินเปรี้ยวจริงและดินเปรี้ยวเทียมที่ได๎รับอิทธิพลจากการปลูกข๎าวระยะยาว การทดลองนี้
ท าการศึกษาบนดินเปรี้ยวจัด 6 บริเวณที่เป็นตัวแทนดินเปรี้ยวจริงและดินเปรี้ยวเทียมในพื้นที่ภาคกลางตอนลํางของประเทศไทย ท าการเก็บตัวอยําง
ดินเปรี้ยวจริงและดินเปร้ียวเทียมจาก 3 ระดับความลึก ได๎แกํ ชั้นดินบน (0-20 เซนติเมตร) ชั้นดินถูกออกซิไดซ๑ (20-180 เซนติเมตร) และชั้นดินที่ยัง
ไมํถูกออกซิไดต๑ (180-200 เซนติเมตร) ผลการศึกษาพบวํา อะลูมินัมไมํแสดงการเคลื่อนย๎ายออกจากหน๎าตัดดินของดินทั้งสองประเภท ปริมาณ
อะลูมินัมที่แลกเปลี่ยนได๎ (สกัดด๎วย 1M NH4OAc) ในชั้นดินบน (คํากลาง 317 มก./กก.) และชั้นดินถูกออกซิไดซ๑ (คํากลาง 1207 มก./กก.) ของดิน
เปรี้ยวจริงมีปริมาณมากกวําชั้นดินบน (คํากลาง 121 มก./กก.)  และชั้นดินถูกออกซิไดซ๑ (คํากลาง 580 มก./กก.) ของดินเปรี้ยวเทียม เนื่องจากดิน
เปรี้ยวจริงมีสภาพความเป็นกรดสูงกวําดินเปรี้ยวเทียม โดยปริมาณอะลูมินัมที่แลกเปลี่ยนได๎มีความสัมพันธ๑เชิงลบอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ                        
(P < 0.05) กับคําพีเอชของดิน การศึกษาแสดงให๎เห็นวําการปลูกข๎าวระยะยาวบนดินเปรี้ยวจัดสํงผลท าให๎ดินเปรี้ยวจัดมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นและ
อะลูมินัมในสารละลายจะแทรกเข๎าไปในโครงสร๎างแรํเหล็กออกไซด๑ เชํน เกอร๑ไทต๑ (0-2 mol% Al) และฮีมาไทต๑ (1-4 mol% Al) ซ่ึงท าให๎ความเป็น
พิษของอะลูมินัมในดินเปรี้ยวลดลง  

ค าส าคัญ: การเคลื่อนที่ของอะลูมินัม, อะลูมินัมที่แลกเปลี่ยนได,๎ ดินเปรี้ยวจริง, ดินเปรี้ยวเทียม, การปลูกข๎าว 
 
ABSTRACT: Potential acid sulfate soils (PASS) in the Lower Central Plain of Thailand have been utilized for agricultural 
purposes, especially paddy rice cultivation for more than 140 years, creating active acid sulfate soils (AASS). The 
transformation from the PASS to the AASS had adversely affected to environment such as soil acidification, contaminations of 
toxic elements in soils and water and toxicity of aluminum. The remediation of acid sulfate soils for agricultures created post-
active acid sulfate soils (PAASS) which probably decrease the mobilization of Al in the soils. The objective of this study was to 
determine the potential mobilization of aluminum (Al) in the AASS and PAASS in the Lower Central Plain of Thailand under 
long-term paddy rice cultivation. Soil samples were collected from 3 layers: topsoil (0-20 cm), partly oxidized (20-180 cm) and 
unoxidized layers (180-200 cm). The results revealed that Al was not leached from the both soils. The concentrations of 
labile Al (extracted by 1M NH4OAc) in the topsoil (median 317 mg kg-1) and partly oxidized layer (median 1207 mg kg-1) of the 
AASS were higher than those of the PAASS (median 121 and 580 mg kg-1 for the topsoil and partly oxidized layer, respectively) 
because the AASS contained more actual acidity than the PAASS did. The result showed that the labile Al was strongly 
associated with soil pH (P < 0.05). This study indicated that long-term paddy rice cultivation affects the transformation from 
the AASS to the mature state PAASS and Al had a possibility to exist in the iron oxide mineral structure such as goethite (0-2 
mol% Al) and hematite (1-4 mol% Al) as a result of the isomorphic substitution of iron (Fe) for Al which resulted in the 
decrease of Al toxicity in acid sulfate soils. 

Keywords: mobilization of aluminum, labile aluminum, active acid sulfate soils, post-active acid sulfate soils, paddy rice 
cultivation 
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ผลของการใช้ปุ๋ยโพแทสเซียมในดินที่มีโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ปานกลาง 
ต่อข้าวโพดหวาน พันธุ์หวาน 54 

Effect of Potassium Fertilizer Application In Soil with Medium Level of Exchangeable Potassium  
on Sweet Corn (var. WAN 54)  

 
ประภัสสร  เจริญไทย1*  และ ชูชาติ สันธทรัพย์1 

Prapassorn  Chalernthai1*   and Choochad Santasup1 
 

บทคัดย่อ:  การศึกษาผลของการใช๎ปุ๋ยโพแทสเซียมในดินที่มีโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได๎ปานกลางตํอข๎าวโพดหวาน พันธุ๑หวาน 54  ที่ปลูกในชุด
ดินสตึก ซ่ึงเป็นพื้นที่ศึกษาในจังหวัดเชียงใหมํ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาผลของปุ๋ยโพแทสเซียมตํอคุณภาพและผลผลิตของข๎าวโพด
หวาน พันธุ๑หวาน 54  โดยวางแผนการทดลองแบบสุํมสมบูรณ๑ในบล็อก (RCBD)   จ านวน 4 กรรมวิธีๆ ละ 4 ซ้ า ซ่ึงประกอบไปด๎วยการใสํปุ๋ยที่อัตรา
แตกตํางกัน 4 กรรมวิธี 1) ไมํใสํปุ๋ยโพแทสเซียม (NP-K0) 2) ใสํปุ๋ยโพแทสเซียมอัตรา 10 กก.K2O/ไรํ (NP-K10) 3)ใสํปุ๋ยโพแทสเซียมอัตรา 20 กก.
K2O/ไร ํ(NP-K20) และ 4) Control (No NPK) ผลการศึกษาพบวํา  ดินที่มีโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได๎ในปริมาณปานกลาง 97 มก./กก. การใสํปุ๋ย
โพแทสเซียมในอัตราที่แตกตํางกัน  ไมํท าให๎ผลผลิตและคุณภาพผลผลิตข๎าวโพดหวาน พันธุ๑หวาน 54 แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) 
โดยอัตราการใสํปุ๋ยโพแทสเซียมที่ 10 กก.K20/ไรํ (NP-K10) มีน้ าหนักฝักสดปอกเปลือกเฉลี่ย 300 กรัม/ฝัก  เส๎นผําศูนย๑กลางฝัก และความยาวฝัก
ปอกเปลือกเฉลี่ย 5.3 และ 19 ซม. ตามล าดับ   จ านวนแถวเมล็ดตํอฝักเฉลี่ย 18 แถว/ฝัก ปริมาณน้ าตาลทั้งหมดเฉลี่ย 43%  ปริมาณน้ าตาลรีดิวซ๑ 
6.9 % ปริมาณของแข็งที่ละลายได๎เฉลี่ย 14 องศาบริกซ๑  และมีผลผลิตเฉลี่ย 3.8 ตัน/ไรํ  อยํางไรก็ตาม  ดินที่มีโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได๎ในระดับที่
เพียงพอตํอความต๎องการของข๎าวโพดหวาน การใสํปุ๋ยโพแทสเซียมในอัตรา 10 กิโลกรัม K2O/ ไรํนั้นเป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อรักษาสมดุลโพแทสเซียมในดิน 
สํงเสริมการเจริญเติบโต คุณภาพและผลผลิตของข๎าวโพดหวาน  

ค าส าคัญ : ปุ๋ยโพแทสเซียม, การเจริญเติบโต, ผลผลิต, ข๎าวโพดหวาน 
 
ABSTRACT:  The study on effect of potassium fertilizer application in soil  had a medium level of exchangeable potassium 
on sweet corn (var. WAN 54). That grown with Satuk soil series, which the study site was located in Chiang Mai province. The 
purpose of research was studying the effect of potassium (K) fertilizer on quality and yield of sweet corn (var.WAN 54). The 
experimental designed was randomized complete block design (RCBD) with 4 replications and 4 treatments was used as 
follows; 1) Do not use potassium fertilizer (NP-K0)  2) 10 kg K2O / rai (NP-K10)  3) 20 kg K2O / rai (NP-K20)  4) Control (No NPK). The 
results showed that the soil had a medium level of exchangeable K (97 mg/kg).The different rates of K fertilizer application 
were not significantly different on yield and quality of  sweet  corn (var. WAN 54).In addition, the ratio of K fertilization at the 
rate of 10 kg K2O/rai had the plant parameters included weight (mean= 300 g/ear), diameter (mean=5.3 cm) and length  
(mean=19 cm) of ear without husk, number of row/to ear (mean=18 row/ear), total sugars (mean=43 %), reducing sugars 
contents (mean=6.9 %) and total soluble solids (mean= 14 OBrix) and yield 3.8 ton/rai. However, The soil had sufficient level 
of exchangeable K for the requirement of sweet corn. Application of K fertilizer at the rate of 10 kg K2O/rai was necessary 
because it can maintain K balance in the soil for satisfy growth quality and yield of sweet corn.  

Keywords: Potassium fertilizer, growth, yield, sweet corn 
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ผลของการใช้ปุ๋ยหมักวสัดุอินทรีย์จากป่าพรุต่อการเจริญเติบโตของพืช 
Effect of compost derived from Peat Swamp Forest Residue on Plant Growth 

 
ศิราณี  วงศ์กระจ่าง1* , บัญชา รัตนีทู2 

Siranee Wongkrachang 1*, Bancha Rattaneetoo2 
 
บทคัดย่อ: การศึกษาผลของการใช๎ปุ๋ยหมักวัสดุอินทรีย๑จากปุาพรุตํอการเจริญเติบโตของพืชมีวัตถุประสงค๑เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตข๎าวโพด
เมื่อใช๎ปุ๋ยหมักวัสดุอินทรีย๑จากปุาพรุ โดยทดลองในเรือนทดลองโดยวางแผนการทดลองแบบสุํมสมบูรณ๑  แบํงเป็น 5 ต ารับการทดลอง จ านวน 4 ซ้ า 
ประกอบด๎วย  1) ไมํใสํปุ๋ยหมัก 2) ใสํปุ๋ยหมัก 5% โดยน้ าหนัก 3) ใสํปุ๋ยหมัก 10% โดยน้ าหนัก 4) ใสํปุ๋ยหมัก 20% โดยน้ าหนัก และ 5) ใสํปุ๋ยหมัก 
40% โดยน้ าหนักเก็บข๎อมูลการเจริญเติบโตของข๎าวโพด โดยวัดความสูงเมื่อข๎าวโพดอายุได๎ 45 วัน โดยวัดความสูงของต๎น เก็บข๎อมูลน้ าหนักสด และ
น้ าหนักแห๎ง ผลของการทดลองพบวํา  ต ารับการทดลองควบคุมมีการเจริญเติบโตน๎อยที่สุด โดยมีความสูงเฉลี่ยเทํากับ 78.75 เซนติเมตร  น้ าหนักสด
เทํากับ 16.64 กรัมตํอต๎น  และน้ าหนักแห๎งเทํากับ 2.96 กรัมตํอต๎น สํวนต ารับการทดลองที่ 5  (ปุ๋ยหมัก 40 %โดยน้ าหนัก) มีผลตํอการเจริญเติบโต
มากที่สุดเทํากับ 105.62  เซนติเมตร มีน้ าหนักสดเทํากับ 72.45  กรัม  และน้ าหนักแห๎งเทํากับ 21.59  กรัม  

ค าส าคัญ: ปุ๋ยหมกั, วัสดุอินทรีย๑, ปุาพร ุ
 
ABSTRACT:  The objective of this study was to investigated the effect of compost derived from peat swamp forest residue 
on corn growth.  A completely randomize design with 4 replications was employed.  There were 5  treatments including:           
1) control 2) 5% (w/w) applied compost 3) 10 % (w/w) applied compost 4) 20 % (w/w) applied compost and 5) 40 % (w/w) 
applied compost . The growth were measured till to the age 45 day after planting. The components of corn were measured 
including: height, fresh and dry weights. The result showed that the growth under control treatment was the lowest.  The 
plant height planted in the control treatment was 78.75 cm and fresh and dry weight  were 16.64 and 2.96 g/plant.                        
In addition, for the treatment applied 40 % (w/w) compost  had highest plant height (105.62 cm), fresh weight (72.45  g/plant) 
and dry weight (21.59  g/plant). 

Keywords: Compost,  Residue, Peat Swamp Forest 
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ผลของการใช้ปุ๋ยโพแทสเซียมในดินที่มีโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ปานกลาง 
ต่อข้าวโพดหวาน พันธุ์หวาน 54 

Effect of Potassium Fertilizer Application In Soil with Medium Level of Exchangeable Potassium  
on Sweet Corn (var. WAN 54)  

 
ประภัสสร  เจริญไทย1*  และ ชูชาติ สันธทรัพย์1 

Prapassorn  Chalernthai1*   and Choochad Santasup1 
 

บทคัดย่อ:  การศึกษาผลของการใช๎ปุ๋ยโพแทสเซียมในดินที่มีโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได๎ปานกลางตํอข๎าวโพดหวาน พันธุ๑หวาน 54  ที่ปลูกในชุด
ดินสตึก ซ่ึงเป็นพื้นที่ศึกษาในจังหวัดเชียงใหมํ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาผลของปุ๋ยโพแทสเซียมตํอคุณภาพและผลผลิตของข๎าวโพด
หวาน พันธุ๑หวาน 54  โดยวางแผนการทดลองแบบสุํมสมบูรณ๑ในบล็อก (RCBD)   จ านวน 4 กรรมวิธีๆ ละ 4 ซ้ า ซ่ึงประกอบไปด๎วยการใสํปุ๋ยที่อัตรา
แตกตํางกัน 4 กรรมวิธี 1) ไมํใสํปุ๋ยโพแทสเซียม (NP-K0) 2) ใสํปุ๋ยโพแทสเซียมอัตรา 10 กก.K2O/ไรํ (NP-K10) 3)ใสํปุ๋ยโพแทสเซียมอัตรา 20 กก.
K2O/ไร ํ(NP-K20) และ 4) Control (No NPK) ผลการศึกษาพบวํา  ดินที่มีโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได๎ในปริมาณปานกลาง 97 มก./กก. การใสํปุ๋ย
โพแทสเซียมในอัตราที่แตกตํางกัน  ไมํท าให๎ผลผลิตและคุณภาพผลผลิตข๎าวโพดหวาน พันธุ๑หวาน 54 แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) 
โดยอัตราการใสํปุ๋ยโพแทสเซียมที่ 10 กก.K20/ไรํ (NP-K10) มีน้ าหนักฝักสดปอกเปลือกเฉลี่ย 300 กรัม/ฝัก  เส๎นผําศูนย๑กลางฝัก และความยาวฝัก
ปอกเปลือกเฉลี่ย 5.3 และ 19 ซม. ตามล าดับ   จ านวนแถวเมล็ดตํอฝักเฉลี่ย 18 แถว/ฝัก ปริมาณน้ าตาลทั้งหมดเฉลี่ย 43%  ปริมาณน้ าตาลรีดิวซ๑ 
6.9 % ปริมาณของแข็งที่ละลายได๎เฉลี่ย 14 องศาบริกซ๑  และมีผลผลิตเฉลี่ย 3.8 ตัน/ไรํ  อยํางไรก็ตาม  ดินที่มีโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได๎ในระดับที่
เพียงพอตํอความต๎องการของข๎าวโพดหวาน การใสํปุ๋ยโพแทสเซียมในอัตรา 10 กิโลกรัม K2O/ ไรํนั้นเป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อรักษาสมดุลโพแทสเซียมในดิน 
สํงเสริมการเจริญเติบโต คุณภาพและผลผลิตของข๎าวโพดหวาน  

ค าส าคัญ : ปุ๋ยโพแทสเซียม, การเจริญเติบโต, ผลผลิต, ข๎าวโพดหวาน 
 
ABSTRACT:  The study on effect of potassium fertilizer application in soil  had a medium level of exchangeable potassium 
on sweet corn (var. WAN 54). That grown with Satuk soil series, which the study site was located in Chiang Mai province. The 
purpose of research was studying the effect of potassium (K) fertilizer on quality and yield of sweet corn (var.WAN 54). The 
experimental designed was randomized complete block design (RCBD) with 4 replications and 4 treatments was used as 
follows; 1) Do not use potassium fertilizer (NP-K0)  2) 10 kg K2O / rai (NP-K10)  3) 20 kg K2O / rai (NP-K20)  4) Control (No NPK). The 
results showed that the soil had a medium level of exchangeable K (97 mg/kg).The different rates of K fertilizer application 
were not significantly different on yield and quality of  sweet  corn (var. WAN 54).In addition, the ratio of K fertilization at the 
rate of 10 kg K2O/rai had the plant parameters included weight (mean= 300 g/ear), diameter (mean=5.3 cm) and length  
(mean=19 cm) of ear without husk, number of row/to ear (mean=18 row/ear), total sugars (mean=43 %), reducing sugars 
contents (mean=6.9 %) and total soluble solids (mean= 14 OBrix) and yield 3.8 ton/rai. However, The soil had sufficient level 
of exchangeable K for the requirement of sweet corn. Application of K fertilizer at the rate of 10 kg K2O/rai was necessary 
because it can maintain K balance in the soil for satisfy growth quality and yield of sweet corn.  

Keywords: Potassium fertilizer, growth, yield, sweet corn 
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ผลของการใช้ปุ๋ยหมักวสัดุอินทรีย์จากป่าพรุต่อการเจริญเติบโตของพืช 
Effect of compost derived from Peat Swamp Forest Residue on Plant Growth 

 
ศิราณี  วงศ์กระจ่าง1* , บัญชา รัตนีทู2 

Siranee Wongkrachang 1*, Bancha Rattaneetoo2 
 
บทคัดย่อ: การศึกษาผลของการใช๎ปุ๋ยหมักวัสดุอินทรีย๑จากปุาพรุตํอการเจริญเติบโตของพืชมีวัตถุประสงค๑เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตข๎าวโพด
เมื่อใช๎ปุ๋ยหมักวัสดุอินทรีย๑จากปุาพรุ โดยทดลองในเรือนทดลองโดยวางแผนการทดลองแบบสุํมสมบูรณ๑  แบํงเป็น 5 ต ารับการทดลอง จ านวน 4 ซ้ า 
ประกอบด๎วย  1) ไมํใสํปุ๋ยหมัก 2) ใสํปุ๋ยหมัก 5% โดยน้ าหนัก 3) ใสํปุ๋ยหมัก 10% โดยน้ าหนัก 4) ใสํปุ๋ยหมัก 20% โดยน้ าหนัก และ 5) ใสํปุ๋ยหมัก 
40% โดยน้ าหนักเก็บข๎อมูลการเจริญเติบโตของข๎าวโพด โดยวัดความสูงเมื่อข๎าวโพดอายุได๎ 45 วัน โดยวัดความสูงของต๎น เก็บข๎อมูลน้ าหนักสด และ
น้ าหนักแห๎ง ผลของการทดลองพบวํา  ต ารับการทดลองควบคุมมีการเจริญเติบโตน๎อยที่สุด โดยมีความสูงเฉลี่ยเทํากับ 78.75 เซนติเมตร  น้ าหนักสด
เทํากับ 16.64 กรัมตํอต๎น  และน้ าหนักแห๎งเทํากับ 2.96 กรัมตํอต๎น สํวนต ารับการทดลองที่ 5  (ปุ๋ยหมัก 40 %โดยน้ าหนัก) มีผลตํอการเจริญเติบโต
มากที่สุดเทํากับ 105.62  เซนติเมตร มีน้ าหนักสดเทํากับ 72.45  กรัม  และน้ าหนักแห๎งเทํากับ 21.59  กรัม  

ค าส าคัญ: ปุ๋ยหมกั, วัสดุอินทรีย๑, ปุาพร ุ
 
ABSTRACT:  The objective of this study was to investigated the effect of compost derived from peat swamp forest residue 
on corn growth.  A completely randomize design with 4 replications was employed.  There were 5  treatments including:           
1) control 2) 5% (w/w) applied compost 3) 10 % (w/w) applied compost 4) 20 % (w/w) applied compost and 5) 40 % (w/w) 
applied compost . The growth were measured till to the age 45 day after planting. The components of corn were measured 
including: height, fresh and dry weights. The result showed that the growth under control treatment was the lowest.  The 
plant height planted in the control treatment was 78.75 cm and fresh and dry weight  were 16.64 and 2.96 g/plant.                        
In addition, for the treatment applied 40 % (w/w) compost  had highest plant height (105.62 cm), fresh weight (72.45  g/plant) 
and dry weight (21.59  g/plant). 

Keywords: Compost,  Residue, Peat Swamp Forest 
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ระยะเวลาการใส่โดโลไมต์ที่เหมาะสมส าหรับปรับปรุงดินเปร้ียวจัดเพ่ือการปลูกปาล์มน้ ามัน 
Appropriate period of applying dolomite for improving acid sulfate soil for growing oil palm. 

 
วนิดา  งามเงิน1*, จินดาภรณ์  เพ็ชรศิริ1 และ สมใจ  เส้งเซ่ง1 

Wanida  ngamngern1*, Jindaporn  Phetsiri1, Somjai  Sengseng1 
 
บทคัดย่อ:  ศึกษาระยะเวลาการใสํโดโลไมต๑ และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในดินเปรี้ยวจัดเพื่อการปลูกปาล๑มน้ ามัน  วางแผนการทดลอง  
แบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) มี 6 วิธีการ 3 ซ้ า ได๎แกํ วิธีการที่ 1 แปลงควบคุม (ไมํใสํปูนโดโลไมต๑) วิธีการที่ 2 ใสํปูนครั้ง
เดียวในปีที่ 1 อัตราความต๎องการปูนจากคําวิเคราะห๑ วิธีการที่ 3 ใสํปูนในปีที่ 1 เพียงปีเดียว แบํงใสํ 2 ครั้ง อัตราตามความต๎องการปูนจากคําวิเคราะห๑ ( 
½ lime requirement (LR)  ใสํเดือนแรก และ ½ LR ใสํในเดือนที่ 6 ) วิธีการที่ 4 ใสํอัตราตามความต๎องการปูนจากคําวิเคราะห๑ทุกปี  (ปีที่ 1, 2 
และ 3 ) วิธีการที่ 5 ใสํอัตราตามความต๎องการปูนจากคําวิเคราะห๑ ใสํเว๎นระยะ 1 ปี (ปีที่ 1 และ 3 ) และวิธีการที่ 6 ใสํปูนอัตราตามความต๎องการปูน
จากคําวิเคราะห๑ใสํเว๎นระยะ 2 ปี (ปีที่ 1 และ 4) เก็บข๎อมูลสมบัติทางเคมี ได๎แกํคําพีเอช ความต๎องการปูน และปริมาณแมกนีเซียม รวมทั้งผลผลิต 
และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ  การทดลองพบวํากํอนด าเนินการคําพีเอชอยูํระหวําง 3.8 -4.3 มีคุณสมบัติเป็นกรดรุนแรง การใสํปูนชํวยให๎พีเอช
เพิ่มขึ้น 0.1-0.2 วิธีการที่ใสํปูนมีความต๎องการปูนลดลง ปริมาณแมกนีเซียมในดินลดลงทุกวิธี ปริมาณผลผลิตรวม 4 ปี พบวําวิธีการที่ 5 มีผลผลิตสูง
ที่สุด 14,520 กิโลกรัม/ไรํ ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ วิธีการที่ 1 มีต๎นทุนการผลิตต่ าสุด 24,744 บาท/ไรํ รายได๎สุทธิวิธีการที่ 1 มีรายได๎สุทธิสูงที่สุด 
35,204 บาท/ไรํ  

ค าส าคัญ:  ปาล๑มน้ ามัน, โดโลไมต๑, ดินเปรี้ยวจัด 
 
ABSTRACT: Study the eriod of applying dolomite for improving acid sulfate soils for growing oil palm. The experimental design 
was RCBD with 6 treatment 3 replicates. Method 1: Controlled plot (no Dolomite), Method 2: Apply one Dolomite in the first 
year, rate based on lime requirement (LR), Method 3: Apply the Dolomite in the first year, but split 2 times, rate based on 
lime requirement (LR). (divided into ½ LR in the first month and ½ LR in the 6 month), Method 4: Apply Dolomite to rate 
based on lime requirement (LR), every year (years 1, 2 and 3), Method 5: Apply Dolomite to rate based on lime requirement 
(LR), every other year (Years 1 and 3) and, Method 6: Apply Dolomite to rate based on lime requirement (LR), every other 2 
years (years 1 and 4). Every methods studying on revolution in soil chemical properties Include soil pH, lime requirement, 
magnesium content, crop yield, and economic return of oil palm. Result in before the trial soil pH is between 3.8-4.3 (severe 
acidic) applied dolomite increased soil PH at 0.1-0.2, decrease lime requirement and decrease magnesium. The highest yield 
was 14,520 kg/rai. In terms of economic return. It was found that method 1 had the lowest production cost of 24,744 baht/ 
rai. For income, method 5 had the highest income of 60,867 baht/rai. For the net income, method 1 had the highest net income 
of 35,204 baht/rai. 

Keywords: Palm oil, Dolomite, Acid sulfate soil 
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อิทธิพลของสังกะสีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพของมันส าปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50  
ที่ปลูกในดินร่วนปนทราย 

Effect of zinc on growth, yield and quality of cassava variety Kasetsart 50 in sandy loam soil 
  

เบ็ญจพร กุลนิตย์1, 2* และบรรพต ชูศรีทอง1 
Benjapon Kunlanit1, 2* and Bunpot Chuseethong1 

 
บทคัดย่อ: งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาผลของสังกะสี (Zn) ตํอการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพของมันส าปะหลังพันธุ๑เกษตรศาสตร๑ 
50 โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design จ านวน 3 ซ้ า มี 5 กรรมวิธี ได๎แกํ 1) ไมํใสปุ๋ยเคมี (T1) 2) ใสํปุ๋ยเคมีสูตร 
15-15-15 อัตรา 50 กก./ไรํ (T2) 3) ใสํปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไรํ + ZnSO4.7H2O อัตรา 1 กก./ไรํ (T3) 4) ใสํปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 
อัตรา 50 กก./ไรํ + ZnSO4.7H2O อัตรา 2 กก./ไรํ (T4) 5) ใสํปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไรํ + ZnSO4.7H2O อัตรา 3 กก./ไรํ (T5) ได๎
ด าเนินการปลูกมันส าปะหลังในดินรํวนปนทราย ในเดือน พฤษภาคม ปี 2559 ณ แปลงทดลองของเกษตรกร ต. บัวค า อ. โพธิ์ชัย จ. ร๎อยเอ็ด ผล
การศึกษา พบวํา ใสํปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไรํ + ZnSO4.7H2O อัตรา 3 กก./ไรํ มีแนวโน๎มให๎การเจริญเติบโตด๎านความสูงที่                     
(196.67 ซม., P≥0.05) ผลผลิตหัวสดที่ (7,328 กก./ไรํ, P≤0.05) เส๎นผําศูนย๑กลางหัว (7.87 ซม., P≥0.05) เปอร๑เซ็นต๑แปูง (28.63%, P≤0.05) และ
ให๎รายได๎หลังหักคําปุ๋ย (9,233 บาท/ไรํ) สูงกวํากรรมวิธีอื่นๆ จากการศึกษานี้ชี้ให๎เห็นวํา การใสํ ZnSO4.7H2O อัตรา 3 กก./ไรํ รํวมกับปุ๋ยเคมีสูตร 
15-15-15 อัตรา 50 กก./ไรํ นําจะเป็นทางเลือกส าหรับเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของมันส าปะหลัง และยังเพิ่มผลตอบแทนไดอ๎ีกด๎วย 

ค าส าคัญ: ธาตุสังกะส,ี มันส าปะหลัง, พืชหัว, ปุ๋ยเคม ี 
 
ABSTRACT: The objective of this study was to investigate the effect of zinc (Zn) on growth, yield and quality of cassava 
variety Kasetsart 50. An experimental design was a randomized complete block. There were 3 replications with 5 treatments, 
including 1) no fertilizer (control, T1), 2) chemical fertilizer formula 15-15-15 at the rate of 50 kg/rai (T2), chemical fertilizer 
formula 15-15-15 at the rate of 50 kg/rai + ZnSO4.7H2O at the rate of 1 kg/rai (T3), chemical fertilizer formula 15-15-15 at the 
rate of 50 kg/rai + ZnSO4.7H2O at the rate of 2  kg/rai (T4), and chemical fertilizer formula 15-15-15 at the rate of 50 kg/rai + 
ZnSO4.7H2O at the rate of 3 kg/rai (T5). Cassava was grown in a sandy loam soil in May 2016 at a farmer field in Buakham sub-
district, Phochai district, Roi-Et province. The results revealed that the chemical fertilizer formula 15-15-15 at the rate of 50 
kg/rai + ZnSO4.7H2O at the rate of 3 kg/rai provided higher plant height (196.67 cm, P≥0.05), tuber fresh weight yield (7,328 
kg/rai, P≤0.05), tuber diameter (7.87 cm, P≥0.05), starch percentage (28.63%, P≤0.05), and economics return over fertilizer cost 
(9,233 THB/rai) than the other treatments. The results of this study demonstrated that application of Zn at the rate of 3 kg/rai 
with chemical fertilizer formula 15-15-15 at the rate of 50 kg/rai can be an alternative way for farmers to enhance yield and 
quality of cassava as well as economics return. 

Keywords: zinc, cassava, tuber crop, chemical fertilize 
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ระยะเวลาการใส่โดโลไมต์ที่เหมาะสมส าหรับปรับปรุงดินเปร้ียวจัดเพ่ือการปลูกปาล์มน้ ามัน 
Appropriate period of applying dolomite for improving acid sulfate soil for growing oil palm. 

 
วนิดา  งามเงิน1*, จินดาภรณ์  เพ็ชรศิริ1 และ สมใจ  เส้งเซ่ง1 

Wanida  ngamngern1*, Jindaporn  Phetsiri1, Somjai  Sengseng1 
 
บทคัดย่อ:  ศึกษาระยะเวลาการใสํโดโลไมต๑ และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในดินเปรี้ยวจัดเพื่อการปลูกปาล๑มน้ ามัน  วางแผนการทดลอง  
แบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) มี 6 วิธีการ 3 ซ้ า ได๎แกํ วิธีการที่ 1 แปลงควบคุม (ไมํใสํปูนโดโลไมต๑) วิธีการที่ 2 ใสํปูนครั้ง
เดียวในปีที่ 1 อัตราความต๎องการปูนจากคําวิเคราะห๑ วิธีการที่ 3 ใสํปูนในปีที่ 1 เพียงปีเดียว แบํงใสํ 2 ครั้ง อัตราตามความต๎องการปูนจากคําวิเคราะห๑ ( 
½ lime requirement (LR)  ใสํเดือนแรก และ ½ LR ใสํในเดือนที่ 6 ) วิธีการท่ี 4 ใสํอัตราตามความต๎องการปูนจากคําวิเคราะห๑ทุกปี  (ปีที่ 1, 2 
และ 3 ) วิธีการที่ 5 ใสํอัตราตามความต๎องการปูนจากคําวิเคราะห๑ ใสํเว๎นระยะ 1 ปี (ปีที่ 1 และ 3 ) และวิธีการที่ 6 ใสํปูนอัตราตามความต๎องการปูน
จากคําวิเคราะห๑ใสํเว๎นระยะ 2 ปี (ปีที่ 1 และ 4) เก็บข๎อมูลสมบัติทางเคมี ได๎แกํคําพีเอช ความต๎องการปูน และปริมาณแมกนีเซียม รวมทั้งผลผลิต 
และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ  การทดลองพบวํากํอนด าเนินการคําพีเอชอยูํระหวําง 3.8 -4.3 มีคุณสมบัติเป็นกรดรุนแรง การใสํปูนชํวยให๎พีเอช
เพิ่มขึ้น 0.1-0.2 วิธีการที่ใสํปูนมีความต๎องการปูนลดลง ปริมาณแมกนีเซียมในดินลดลงทุกวิธี ปริมาณผลผลิตรวม 4 ปี พบวําวิธีการที่ 5 มีผลผลิตสูง
ที่สุด 14,520 กิโลกรัม/ไรํ ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ วิธีการที่ 1 มีต๎นทุนการผลิตต่ าสุด 24,744 บาท/ไรํ รายได๎สุทธิวิธีการที่ 1 มีรายได๎สุทธิสูงที่สุด 
35,204 บาท/ไรํ  

ค าส าคัญ:  ปาล๑มน้ ามัน, โดโลไมต๑, ดินเปรี้ยวจัด 
 
ABSTRACT: Study the eriod of applying dolomite for improving acid sulfate soils for growing oil palm. The experimental design 
was RCBD with 6 treatment 3 replicates. Method 1: Controlled plot (no Dolomite), Method 2: Apply one Dolomite in the first 
year, rate based on lime requirement (LR), Method 3: Apply the Dolomite in the first year, but split 2 times, rate based on 
lime requirement (LR). (divided into ½ LR in the first month and ½ LR in the 6 month), Method 4: Apply Dolomite to rate 
based on lime requirement (LR), every year (years 1, 2 and 3), Method 5: Apply Dolomite to rate based on lime requirement 
(LR), every other year (Years 1 and 3) and, Method 6: Apply Dolomite to rate based on lime requirement (LR), every other 2 
years (years 1 and 4). Every methods studying on revolution in soil chemical properties Include soil pH, lime requirement, 
magnesium content, crop yield, and economic return of oil palm. Result in before the trial soil pH is between 3.8-4.3 (severe 
acidic) applied dolomite increased soil PH at 0.1-0.2, decrease lime requirement and decrease magnesium. The highest yield 
was 14,520 kg/rai. In terms of economic return. It was found that method 1 had the lowest production cost of 24,744 baht/ 
rai. For income, method 5 had the highest income of 60,867 baht/rai. For the net income, method 1 had the highest net income 
of 35,204 baht/rai. 

Keywords: Palm oil, Dolomite, Acid sulfate soil 
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อิทธิพลของสังกะสีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพของมันส าปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50  
ที่ปลูกในดินร่วนปนทราย 

Effect of zinc on growth, yield and quality of cassava variety Kasetsart 50 in sandy loam soil 
  

เบ็ญจพร กุลนิตย์1, 2* และบรรพต ชูศรีทอง1 
Benjapon Kunlanit1, 2* and Bunpot Chuseethong1 

 
บทคัดย่อ: งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาผลของสังกะสี (Zn) ตํอการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพของมันส าปะหลังพันธุ๑เกษตรศาสตร๑ 
50 โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design จ านวน 3 ซ้ า มี 5 กรรมวิธี ได๎แกํ 1) ไมํใสปุ๋ยเคมี (T1) 2) ใสํปุ๋ยเคมีสูตร 
15-15-15 อัตรา 50 กก./ไรํ (T2) 3) ใสํปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไรํ + ZnSO4.7H2O อัตรา 1 กก./ไรํ (T3) 4) ใสํปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 
อัตรา 50 กก./ไรํ + ZnSO4.7H2O อัตรา 2 กก./ไรํ (T4) 5) ใสํปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไรํ + ZnSO4.7H2O อัตรา 3 กก./ไรํ (T5) ได๎
ด าเนินการปลูกมันส าปะหลังในดินรํวนปนทราย ในเดือน พฤษภาคม ปี 2559 ณ แปลงทดลองของเกษตรกร ต. บัวค า อ. โพธิ์ชัย จ. ร๎อยเอ็ด ผล
การศึกษา พบวํา ใสํปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไรํ + ZnSO4.7H2O อัตรา 3 กก./ไรํ มีแนวโน๎มให๎การเจริญเติบโตด๎านความสูงที่                     
(196.67 ซม., P≥0.05) ผลผลิตหัวสดที่ (7,328 กก./ไรํ, P≤0.05) เส๎นผําศูนย๑กลางหัว (7.87 ซม., P≥0.05) เปอร๑เซ็นต๑แปูง (28.63%, P≤0.05) และ
ให๎รายได๎หลังหักคําปุ๋ย (9,233 บาท/ไรํ) สูงกวํากรรมวิธีอ่ืนๆ จากการศึกษานี้ชี้ให๎เห็นวํา การใสํ ZnSO4.7H2O อัตรา 3 กก./ไรํ รํวมกับปุ๋ยเคมีสูตร 
15-15-15 อัตรา 50 กก./ไรํ นําจะเป็นทางเลือกส าหรับเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของมันส าปะหลัง และยังเพิ่มผลตอบแทนได๎อีกด๎วย 

ค าส าคัญ: ธาตุสังกะส,ี มันส าปะหลัง, พืชหัว, ปุ๋ยเคม ี 
 
ABSTRACT: The objective of this study was to investigate the effect of zinc (Zn) on growth, yield and quality of cassava 
variety Kasetsart 50. An experimental design was a randomized complete block. There were 3 replications with 5 treatments, 
including 1) no fertilizer (control, T1), 2) chemical fertilizer formula 15-15-15 at the rate of 50 kg/rai (T2), chemical fertilizer 
formula 15-15-15 at the rate of 50 kg/rai + ZnSO4.7H2O at the rate of 1 kg/rai (T3), chemical fertilizer formula 15-15-15 at the 
rate of 50 kg/rai + ZnSO4.7H2O at the rate of 2  kg/rai (T4), and chemical fertilizer formula 15-15-15 at the rate of 50 kg/rai + 
ZnSO4.7H2O at the rate of 3 kg/rai (T5). Cassava was grown in a sandy loam soil in May 2016 at a farmer field in Buakham sub-
district, Phochai district, Roi-Et province. The results revealed that the chemical fertilizer formula 15-15-15 at the rate of 50 
kg/rai + ZnSO4.7H2O at the rate of 3 kg/rai provided higher plant height (196.67 cm, P≥0.05), tuber fresh weight yield (7,328 
kg/rai, P≤0.05), tuber diameter (7.87 cm, P≥0.05), starch percentage (28.63%, P≤0.05), and economics return over fertilizer cost 
(9,233 THB/rai) than the other treatments. The results of this study demonstrated that application of Zn at the rate of 3 kg/rai 
with chemical fertilizer formula 15-15-15 at the rate of 50 kg/rai can be an alternative way for farmers to enhance yield and 
quality of cassava as well as economics return. 

Keywords: zinc, cassava, tuber crop, chemical fertilize 
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ความผันแปรของจุลธาตุอาหาร (เหล็ก แมงกานสี ทองแดงและสงักะส)ี  
ในใบกาแฟที่ปลูกในพื้นที่ขนาดเล็ก: กรณีศึกษาอ าเภอวังสะพุง จงัหวัดเลย 

Variability of micronutrients (Fe, Mn Cu and Zn)  
of coffee leaf grown in small orchard: Case study of Wang Sapung District, Loei Province 

 

อนงนาฏ ศรีประโชติ1* พรภัสสร ศุขะพันธุ์2 ปิยธิดา ชัยด ารงโรจน์2 นุจรี บุญแปลง2 และพรทิวา กัญยวงศ์หา2 
Anongnat Sriprachote1*, Pornpatsorn Sukhaphan2, Piyathida Chaidamrongrod2, Nuchjaree Boonplang2 and 

Pornthiwa Kanyawongha2 
 

บทคัดย่อ: งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อวิเคราะห๑ปริมาณธาตุอาหารในใบกาแฟเพื่อใช๎เป็นข๎อมูลพื้นฐานในการจัดการธาตุอาหารอยํางเหมาะสม
ส าหรับเพิ่มผลผลิตกาแฟให๎แกํเกษตรกร จากรายงานปริมาณมหธาตุอาหารในใบกาแฟ ผู๎วิจัยได๎แบํงกลุํมอาการกาแฟที่ปลูกในพื้นที่เดียวกันออกเป็น
สี่กลุํม คือ กลํุมใบปกติไมํแสดงอาการขาดธาตุอาหาร (Sufficiency; SUF) กลุํมใบแสดงอาการขาดธาตุอาหาร (Deficiency; DEF) กลุํมใบเขียวแตํ
ขนาดใบเล็ก (Hidden hunger; HID) และกลุํมใบเหลืองที่มีขนาดใบเล็กหรือใหญํ (Abnormal; AB) พบวํา จุลธาตุในดินที่สกัดด๎วย 0.05 N DTPA 
(pH 7.3) มีปริมาณสูง (4.97 mg Zn kg-1) และสูงมาก (34.25 mg Fe kg-1, 69.78 mg Mn kg-1 และ 2.72 mg Cu kg-1) ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน๑ 
(163 mg kg-1) ปริมาณโพแทสเซียม (184 mg kg-1) และแคลเซียม (4307 mg kg-1) ที่สกัดได๎มีปริมาณสูงมาก และแมกนีเซียมท่ีสกัดได๎มีปริมาณสูง 
(638 mg kg-1) ปริมาณอินทรียวัตถุสูงมาก (3.93%) และมีปฏิกิริยาดินเป็นกลาง (pH 1:1 = 6.63) ใบกาแฟมีปริมาณมหธาตุอาหารแตกตํางกันทาง
สถิติ ในกลุํม SUF DEF และ HID มีปริมาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและแคลเซียมอยูํในเกณฑ๑ที่พอเพียง ปริมาณโพแทสเซียมและแมกนีเซียมอยูํใน
เกณฑ๑ท่ีต่ ากวําและสูงกวําคํามาตรฐานตามล าดับ ใขณะที่กลุํมอาการ AB มีปริมาณโพแทสเซียมและแคลเซียมอยูํในเกณฑ๑พอเพียง สํวนธาตุอื่นๆ สูง
กวําคํามาตรฐาน ดังนั้นในรายงานวิจัยฉบับนี้จะรายงานเพิ่มเติมในสํวนของจุลธาตุอาหาร ซ่ึงเป็นธาตุที่พืชต๎องการในปริมาณที่น๎อยแตํมีความส าคัญ
ตํอการท างานของระบบเอนไซม๑ ผลการวิเคราะห๑พบวําปริมาณจุลธาตุอาหารในใบกาแฟทั้งสี่กลุํมอาการแตกตํางกันทางสถิติ โดยปริมาณธาตุเหล็ก  
แมงกานีส และสังกะสีในกลุํม AB มีปริมาณต่ ากวําที่พบในกลุํม SUF DEF และ HID ในขณะที่ปริมาณทองแดงในกลุํม SUF และ DEF มีปริมาณต่ า
ที่สุด ซึ่งทั้งสี่ธาตุมีเพียงธาตุเหล็กที่อยูํในเกณฑ๑พอเพียง (51.91-82.30 mg kg-1) ในทุกกลุํมอาการ สํวนธาตุแมงกานีส ทองแดง และสังกะสีมีปริมาณ
ต่ ากวําคํามาตรฐาน (8.84-44.57 mg Mn kg-1, 2.58-5.38 mg Cu kg-1 and 6.37-14.98 mg Zn kg-1) นอกจากนี้ยังพบวําปริมาณธาตุเหล็กมีคํา
สหสัมพันธ๑เชิงบวกกับทั้งสามธาตุในใบ  
ค าส าคัญ: กาแฟ จุลธาตุ ความอุดมสมบูรณ๑ของดิน การจัดการธาตอุาหารพืช พืชเศรษฐกิจ 
 

ABSTRACT: This study aims at collecting basic information for properly management together with increasing yield of the 
robusta coffee “the new economic plant” of Loei Province. In previous report, the authors had revealed that a small orchard, 
four groups of coffee leaf were clearly observed, nomenclature and macronutrients analyzed. They were the normal leaf 
without deficiency symptoms (Sufficiency; SUF), the deficiency leaf (Deficiency; DEF); the green leaf but small size (Hidden 
hunger; HID) and the yellow leaf with small or large sizes (Abnormal; AB). Soil micronutrients which extracted with 0.05 N 
DTPA pH 7.3 were high (4.97 mg Zn kg-1) and very high level (34.25 mg Fe kg-1, 69.78 mg Mn kg-1 and 2.72 mg Cu kg-1).                    
The available P (163 mg kg-1), extractable K (184 mg kg-1) and Ca (4307 mg kg-1) were very high, and the extractable Mg was 
high (638 mg kg-1) rates together with high organic matter (3.93%) and neutral reaction (pH1:1 = 6.63). The macronutrients in 
leaf had showed the significant differed. For the SUF, DEF and HID groups, the N, P and Ca were fall into an “adequate” 
range, whilst the K was lower and the Mg was higher than an adequate range. In case of the AB group, the K and Ca were 
classified into an adequate range whereas the other elements were above an adequate range. For this report, the authors 
focus on “the micronutrients” – the essential elements that found and required in relatively low contents in plants. Most of 
them participate in the functioning of a number of enzyme systems. The results revealed that the micronutrients 
concentration among the four groups significant differed.  The Fe, Mn and Zn concentrations of the AB group were lower than 
those presented in the SUF, DEF and HID groups, whilst the Cu of SUF and DEF groups were lowest. Among the 
micronutrients, only the concentration of Fe (51.91-82.30 mg kg-1) was in and adequate range whilst the other three elements 
were under an adequate range, in most of the cases (8.84-44.57 mg Mn kg-1, 2.58-5.38 mg Cu kg-1 and 6.37-14.98 mg Zn kg-1). 
The Fe concentration showed positive significant correlation with the remaining three elements in leaves. 
Keywords: Coffee, micronutrients, soil fertility, plant nutrition management, economic plant 
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เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงกระบวนการย่อยสลายของฟางข้าวเด่ียวกับฟางข้าวผสมซากถั่วลิสง 
Comparison of alterations in decomposition between rice straw alone and  

mixture of rice straw and groundnut stover 
 

วิมลศิริ พิงไธสง1,2, ปัทมา วิตยากร1,2* 
Wimonsiri Pingthaisong1,2, Patma Vityakon1,2* 

 
บทคัดย่อ: ฟางข๎าวเป็นเศษซากพืชที่เหลือมากในระบบเกษตร แตํการใสํฟางข๎าวอยํางเดียว เพื่อปรับปรุงดินทรายเส่ือมโทรม เกิดการยํอยสลายและ
สูญเสียคาร๑บอนในรูป CO2 อยํางรวดเร็ว ไมํกํอให๎เกิดการสะสมอินทรียวัตถุตามต๎องการ จึงท าการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการยํอยสลายของฟางข๎าวที่
มีองค๑ประกอบทางเคมีคือ N ต่ า แตํมีเซลลูโลสสูงผสมกับซากถั่วลิสงที่มี N สูง ในอัตราสํวน 1:1 โดยน้ าหนัก เปรียบเทียบกับฟางข๎าวและถั่วลิสงที่ใสํ
อยํางเดียว โดยการบํมในถุงตาขําย หล๎งใสํสารอินทรีย๑ลงดิน ในชํวง 3, 7, 14, 28, และ 56 วัน จัดการทดลองแบบสุํมบล็อกสมบูรณ๑มี 3 ซ้ า ซากถั่ว
ลิสงมีการยํอยสลายโดยสูญเสียมวลมากที่สุด และปลดปลํอย CO2 สูงสุด รองลงมาเป็นฟางข๎าวผสมถั่วลิสง และต่ าสุดเป็นฟางข๎าว และพบวํา 
สารอินทรีย๑ผสมมีมวลเหลืออยูํน๎อยกวํามวลที่เหลืออยูํของสารอินทรีย๑เดี่ยวที่น ามาบวกกันแล๎วเฉลี่ย หรือเกิดปรากฏการณ๑ non-additive effects ใน
แบบเกื้อกูลกัน ในทุกชํวงการยํอยสลาย  สํวนมวลชีวภาพจุลินทรีย๑คาร๑บอนในดิน (MBC) ในชํวง 3 วันแรก สูงสุด ในสารอินทรีย๑ผสมและซากถั่วลิสง  
แตํชํวงหลังที ่56 วัน ฟางข๎าวมี MBC สูงสุด  ส าหรับมวลชีวภาพจุลินทรีย๑ไนโตรเจน (MBN) ในดินที่ใสํซากถั่วลิสงสูงสุด ที่ 7 วัน สํวนในสารอินทรีย๑
ผสม สูงสุดช๎ากวํา คือ ที่ 14 วัน  ในชํวงตํอมาระยะ 14-28 วัน สารอินทรีย๑ผสมมี MBN ลดลงต่ ากวําซากถั่วลิสงอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ สํวนฟาง
ข๎าวมี MBN ต่ าที่สุด ดังนั้น สารอินทรีย๑ผสมจึงเปลี่ยนแปลงกระบวนการยํอยสลายโดยเพิ่มกิจกรรมจุลินทรีย๑ และมวลชีวภาพจุลินทรีย๑ ให๎สูงกวําฟาง
ข๎าวอยํางเดียว เนื่องจากจุลินทรีย๑ได๎สารอาหารทั้ง C และ N ควบคูํกันในสารอินทรีย๑ผสม มากกวําในฟางข๎าวอยํางเดียว 
ค าส าคัญ: non-additive effects, การยํอยสลายสารอินทรีย๑ที่มีองค๑ประกอบทางเคมีตํางกัน , มวลชีวภาพจุลินทรีย๑คาร๑บอนและไนโตรเจน, การ
ปลดปลํอย CO2, ไนโตรเจนและเซลลูโลสในสารอินทรีย๑ 
 
ABSTRACT: Rice straw (RS) is a residue remained in high quantity in agricultural systems.  However, rice straw incorporated as 
a single residue into a sandy soil decomposes rapidly leading to C loss as CO2.  Hence, desirable soil organic C (SOC) 
accumulation to improve degraded sandy soils is not achieved.   a microcosm incubation experiment was initiated to 
investigate alteration of decomposition of mixture of rice straw (low N, high cellulose) with a different chemical composition 
organic residue, groundnut stover (GN) (high N), at the mixture ratio of 1:1 w/w compared with decomposition of RS and GN 
applied singly.  The litter bag technique was employed.  Decomposition was investigated at the time intervals of 3, 7, 14, 28 
and 56 days after incorporation.  The experimental design was Randomized Complete Block with 3 replications.  GN had the 
highest mass loss and CO2 release, followed by the mixture, while RSwas the lowest.  In addition, we found that the mixture 
had lower mass remaining than that of each residue decomposing alone summed together and averaged or non-additive 
effects of synergistic type in the mixture during all decomposition stages.  Regarding soil microbial biomass carbon (MBC), it 
was highest at3 days in the mixture and GN treatments, but in the later stage at 56 days RS had the highest MBC.  Meanwhile, 
microbial biomass nitrogen (MBN) peaked at 7 days in GN, whereas the mixture peaked at 14 days, slower than GN.  Later 
during 14-28 days, MBN in the mixture significantly declined below that of GN, while RS had the lowest MBN.  It appears that 
the mixture treatment altered decomposition by increasing microbial activities and microbial biomass above RS alone due to 
higher availability of both C and N as microbial substrates in the mixture than RS alone. 
Keywords: Non-additive effects, Decomposition of organic residues differing in chemical composition, Microbial biomass 
carbon and nitrogen, CO2 release, Nitrogen and cellulose in residues 
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ในใบกาแฟที่ปลูกในพื้นที่ขนาดเล็ก: กรณีศึกษาอ าเภอวังสะพุง จงัหวัดเลย 

Variability of micronutrients (Fe, Mn Cu and Zn)  
of coffee leaf grown in small orchard: Case study of Wang Sapung District, Loei Province 
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บทคัดย่อ: งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อวิเคราะห๑ปริมาณธาตุอาหารในใบกาแฟเพื่อใช๎เป็นข๎อมูลพื้นฐานในการจัดการธาตุอาหารอยํางเหมาะสม
ส าหรับเพิ่มผลผลิตกาแฟให๎แกํเกษตรกร จากรายงานปริมาณมหธาตุอาหารในใบกาแฟ ผู๎วิจัยได๎แบํงกลุํมอาการกาแฟที่ปลูกในพื้นที่เดียวกันออกเป็น
สี่กลุํม คือ กลุํมใบปกติไมํแสดงอาการขาดธาตุอาหาร (Sufficiency; SUF) กลํุมใบแสดงอาการขาดธาตุอาหาร (Deficiency; DEF) กลุํมใบเขียวแตํ
ขนาดใบเล็ก (Hidden hunger; HID) และกลุํมใบเหลืองที่มีขนาดใบเล็กหรือใหญํ (Abnormal; AB) พบวํา จุลธาตุในดินที่สกัดด๎วย 0.05 N DTPA 
(pH 7.3) มีปริมาณสูง (4.97 mg Zn kg-1) และสูงมาก (34.25 mg Fe kg-1, 69.78 mg Mn kg-1 และ 2.72 mg Cu kg-1) ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน๑ 
(163 mg kg-1) ปริมาณโพแทสเซียม (184 mg kg-1) และแคลเซียม (4307 mg kg-1) ที่สกัดได๎มีปริมาณสูงมาก และแมกนีเซียมท่ีสกัดได๎มีปริมาณสูง 
(638 mg kg-1) ปริมาณอินทรียวัตถุสูงมาก (3.93%) และมีปฏิกิริยาดินเป็นกลาง (pH 1:1 = 6.63) ใบกาแฟมีปริมาณมหธาตุอาหารแตกตํางกันทาง
สถิติ ในกลุํม SUF DEF และ HID มีปริมาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและแคลเซียมอยูํในเกณฑ๑ที่พอเพียง ปริมาณโพแทสเซียมและแมกนีเซียมอยูํใน
เกณฑ๑ท่ีต่ ากวําและสูงกวําคํามาตรฐานตามล าดับ ใขณะที่กลุํมอาการ AB มีปริมาณโพแทสเซียมและแคลเซียมอยูํในเกณฑ๑พอเพียง สํวนธาตุอื่นๆ สูง
กวําคํามาตรฐาน ดังนั้นในรายงานวิจัยฉบับนี้จะรายงานเพิ่มเติมในสํวนของจุลธาตุอาหาร ซ่ึงเป็นธาตุที่พืชต๎องการในปริมาณที่น๎อยแตํมีความส าคัญ
ตํอการท างานของระบบเอนไซม๑ ผลการวิเคราะห๑พบวําปริมาณจุลธาตุอาหารในใบกาแฟทั้งสี่กลุํมอาการแตกตํางกันทางสถิติ โดยปริมาณธาตุเหล็ก  
แมงกานีส และสังกะสีในกลุํม AB มีปริมาณต่ ากวําที่พบในกลุํม SUF DEF และ HID ในขณะที่ปริมาณทองแดงในกลุํม SUF และ DEF มีปริมาณต่ า
ที่สุด ซึ่งทั้งสี่ธาตุมีเพียงธาตุเหล็กที่อยูํในเกณฑ๑พอเพียง (51.91-82.30 mg kg-1) ในทุกกลุํมอาการ สํวนธาตุแมงกานีส ทองแดง และสังกะสีมีปริมาณ
ต่ ากวําคํามาตรฐาน (8.84-44.57 mg Mn kg-1, 2.58-5.38 mg Cu kg-1 and 6.37-14.98 mg Zn kg-1) นอกจากนี้ยังพบวําปริมาณธาตุเหล็กมีคํา
สหสัมพันธ๑เชิงบวกกับทั้งสามธาตุในใบ  
ค าส าคัญ: กาแฟ จุลธาตุ ความอุดมสมบูรณ๑ของดิน การจัดการธาตอุาหารพืช พืชเศรษฐกิจ 
 

ABSTRACT: This study aims at collecting basic information for properly management together with increasing yield of the 
robusta coffee “the new economic plant” of Loei Province. In previous report, the authors had revealed that a small orchard, 
four groups of coffee leaf were clearly observed, nomenclature and macronutrients analyzed. They were the normal leaf 
without deficiency symptoms (Sufficiency; SUF), the deficiency leaf (Deficiency; DEF); the green leaf but small size (Hidden 
hunger; HID) and the yellow leaf with small or large sizes (Abnormal; AB). Soil micronutrients which extracted with 0.05 N 
DTPA pH 7.3 were high (4.97 mg Zn kg-1) and very high level (34.25 mg Fe kg-1, 69.78 mg Mn kg-1 and 2.72 mg Cu kg-1).                    
The available P (163 mg kg-1), extractable K (184 mg kg-1) and Ca (4307 mg kg-1) were very high, and the extractable Mg was 
high (638 mg kg-1) rates together with high organic matter (3.93%) and neutral reaction (pH1:1 = 6.63). The macronutrients in 
leaf had showed the significant differed. For the SUF, DEF and HID groups, the N, P and Ca were fall into an “adequate” 
range, whilst the K was lower and the Mg was higher than an adequate range. In case of the AB group, the K and Ca were 
classified into an adequate range whereas the other elements were above an adequate range. For this report, the authors 
focus on “the micronutrients” – the essential elements that found and required in relatively low contents in plants. Most of 
them participate in the functioning of a number of enzyme systems. The results revealed that the micronutrients 
concentration among the four groups significant differed.  The Fe, Mn and Zn concentrations of the AB group were lower than 
those presented in the SUF, DEF and HID groups, whilst the Cu of SUF and DEF groups were lowest. Among the 
micronutrients, only the concentration of Fe (51.91-82.30 mg kg-1) was in and adequate range whilst the other three elements 
were under an adequate range, in most of the cases (8.84-44.57 mg Mn kg-1, 2.58-5.38 mg Cu kg-1 and 6.37-14.98 mg Zn kg-1). 
The Fe concentration showed positive significant correlation with the remaining three elements in leaves. 
Keywords: Coffee, micronutrients, soil fertility, plant nutrition management, economic plant 
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เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงกระบวนการย่อยสลายของฟางข้าวเด่ียวกับฟางข้าวผสมซากถั่วลิสง 
Comparison of alterations in decomposition between rice straw alone and  

mixture of rice straw and groundnut stover 
 

วิมลศิริ พิงไธสง1,2, ปัทมา วิตยากร1,2* 
Wimonsiri Pingthaisong1,2, Patma Vityakon1,2* 

 
บทคัดย่อ: ฟางข๎าวเป็นเศษซากพืชที่เหลือมากในระบบเกษตร แตํการใสํฟางข๎าวอยํางเดียว เพื่อปรับปรุงดินทรายเส่ือมโทรม เกิดการยํอยสลายและ
สูญเสียคาร๑บอนในรูป CO2 อยํางรวดเร็ว ไมํกํอให๎เกิดการสะสมอินทรียวัตถุตามต๎องการ จึงท าการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการยํอยสลายของฟางข๎าวที่
มีองค๑ประกอบทางเคมีคือ N ต่ า แตํมีเซลลูโลสสูงผสมกับซากถั่วลิสงที่มี N สูง ในอัตราสํวน 1:1 โดยน้ าหนัก เปรียบเทียบกับฟางข๎าวและถั่วลิสงที่ใสํ
อยํางเดียว โดยการบํมในถุงตาขําย หล๎งใสํสารอินทรีย๑ลงดิน ในชํวง 3, 7, 14, 28, และ 56 วัน จัดการทดลองแบบสุํมบล็อกสมบูรณ๑มี 3 ซ้ า ซากถั่ว
ลิสงมีการยํอยสลายโดยสูญเสียมวลมากที่สุด และปลดปลํอย CO2 สูงสุด รองลงมาเป็นฟางข๎าวผสมถั่วลิสง และต่ าสุดเป็นฟางข๎าว และพบวํา 
สารอินทรีย๑ผสมมีมวลเหลืออยูํน๎อยกวํามวลที่เหลืออยูํของสารอินทรีย๑เดี่ยวที่น ามาบวกกันแล๎วเฉลี่ย หรือเกิดปรากฏการณ๑ non-additive effects ใน
แบบเกื้อกูลกัน ในทุกชํวงการยํอยสลาย  สํวนมวลชีวภาพจุลินทรีย๑คาร๑บอนในดิน (MBC) ในชํวง 3 วันแรก สูงสุด ในสารอินทรีย๑ผสมและซากถั่วลิสง  
แตํชํวงหลังที ่56 วัน ฟางข๎าวมี MBC สูงสุด  ส าหรับมวลชีวภาพจุลินทรีย๑ไนโตรเจน (MBN) ในดินที่ใสํซากถั่วลิสงสูงสุด ที่ 7 วัน สํวนในสารอินทรีย๑
ผสม สูงสุดช๎ากวํา คือ ที่ 14 วัน  ในชํวงตํอมาระยะ 14-28 วัน สารอินทรีย๑ผสมมี MBN ลดลงต่ ากวําซากถั่วลิสงอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ สํวนฟาง
ข๎าวมี MBN ต่ าที่สุด ดังนั้น สารอินทรีย๑ผสมจึงเปลี่ยนแปลงกระบวนการยํอยสลายโดยเพิ่มกิจกรรมจุลินทรีย๑ และมวลชีวภาพจุลินทรีย๑ ให๎สูงกวําฟาง
ข๎าวอยํางเดียว เนื่องจากจุลินทรีย๑ได๎สารอาหารทั้ง C และ N ควบคูํกันในสารอินทรีย๑ผสม มากกวําในฟางข๎าวอยํางเดียว 
ค าส าคัญ: non-additive effects, การยํอยสลายสารอินทรีย๑ที่มีองค๑ประกอบทางเคมีตํางกัน , มวลชีวภาพจุลินทรีย๑คาร๑บอนและไนโตรเจน, การ
ปลดปลํอย CO2, ไนโตรเจนและเซลลูโลสในสารอินทรีย๑ 
 
ABSTRACT: Rice straw (RS) is a residue remained in high quantity in agricultural systems.  However, rice straw incorporated as 
a single residue into a sandy soil decomposes rapidly leading to C loss as CO2.  Hence, desirable soil organic C (SOC) 
accumulation to improve degraded sandy soils is not achieved.   a microcosm incubation experiment was initiated to 
investigate alteration of decomposition of mixture of rice straw (low N, high cellulose) with a different chemical composition 
organic residue, groundnut stover (GN) (high N), at the mixture ratio of 1:1 w/w compared with decomposition of RS and GN 
applied singly.  The litter bag technique was employed.  Decomposition was investigated at the time intervals of 3, 7, 14, 28 
and 56 days after incorporation.  The experimental design was Randomized Complete Block with 3 replications.  GN had the 
highest mass loss and CO2 release, followed by the mixture, while RSwas the lowest.  In addition, we found that the mixture 
had lower mass remaining than that of each residue decomposing alone summed together and averaged or non-additive 
effects of synergistic type in the mixture during all decomposition stages.  Regarding soil microbial biomass carbon (MBC), it 
was highest at3 days in the mixture and GN treatments, but in the later stage at 56 days RS had the highest MBC.  Meanwhile, 
microbial biomass nitrogen (MBN) peaked at 7 days in GN, whereas the mixture peaked at 14 days, slower than GN.  Later 
during 14-28 days, MBN in the mixture significantly declined below that of GN, while RS had the lowest MBN.  It appears that 
the mixture treatment altered decomposition by increasing microbial activities and microbial biomass above RS alone due to 
higher availability of both C and N as microbial substrates in the mixture than RS alone. 
Keywords: Non-additive effects, Decomposition of organic residues differing in chemical composition, Microbial biomass 
carbon and nitrogen, CO2 release, Nitrogen and cellulose in residues 
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Contrasting quality legume residues with and without chemical fertilizers 
exert different effects on soil fertility and corn growth 

 
Sisavanh Xayavong1, 2, Somchai Butnan 1, 3 and Patma Vityakon1, 2 * 

 

ABSTRACT: Organic residues originated from legume plants are effective in restoring fertility and plant growth in degraded 
sandy soils due to their high N contents. However, their effectiveness in restoration depends on their quality (chemical 
composition). In addition, leguminous residues used in conjunction with chemical fertilizers may enhance effectiveness of 
both materials. A greenhouse experiment was conducted to evaluate the effects of legume residue quality with respect to N, 
lignin, polyphenol and calcium contents, and chemical fertilizers on soil fertility, nutrient availability and corn growth. Corn 
plants were grown in pots containing sandy soils taken from a long-term field experiment in which 3 levels of treatment 
consisting of 2 contrasting quality leguminous residues, groundnut stover (GN), and tamarind leaf and petiole litter (TM) 
applied annually for 20 years and control (CT). The soils from the field experiment were treated with 2 types of chemical 
fertilizer applications: with (70.3 N, 30.7 P, and 58.4 K kg ha-1) or without fertilizers. Under the sole residue treatments, only 
high-quality GN [N-rich (21 g kg-1)] produced a significantly higher biomass than CT. However, for the residue plus fertilizers 
treatments, both residues significantly increased corn biomass relative to CT, with the highest biomass found in GN. Similar 
results were found in plant uptake of N and P.  TM did not enhance growth to the same extent as GN due to the lower 
quality of TM [low N content (12 g kg-1) and high polyphenols]. Both legume residues had a high Ca content (21 and 35 g kg-1, 
in GN and TM, respectively). This produced higher soil exchangeable Ca and higher tissue Ca/K ratio in TM (7) than GN (2). 
These Ca/K ratio values were higher than the DRIS norm ratio of 0.3. The antagonistic effects of Ca on K are discussed.  

Keywords: DRIS norm; Long-term organic residue application, Nutrient antagonism, Nutrient availability, Calcium content of 
residues 
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การย่อยสลายของสารอินทรีย์ท่ีมผีลต่อสมบัติของอินทรียวัตถุที่ละลายได้: การตรวจเอกสาร 
Decomposition of organic residues influenced dissolved organic matter characteristics: a review 

 
รัตนาพร ภูสถิตย์1,2, ปัทมา วิตยากร1,2* 

Ratanaporn Poosathit 1,2, Patma Vityakon1,2* 

 
บทคัดย่อ: อินทรียวัตถุที่ละลายได๎ (DOM) ในสารละลายดินเป็นอีกรูปหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญในการสะสมอินทรียวัตถุ  (SOM) โดยการดูดยึดกับ
คอลลอยด๑ดิน วัตถุประสงค๑เพื่อตรวจเอกสารงานวิจัยเกี่ยวกับ DOM ในดินและหาแนวทางการวิจัยตํอไป  DOM ได๎มาจากการยํอยสลายของวัสดุ
อินทรีย๑หรือ SOM ดั้งเดิม การศึกษาคุณสมบัติ DOM โดยวิธีการแยกสํวนโดยใช๎สมบัติทางด๎านเคมี (การมีขั้วขององค๑ประกอบทางเคมีของ DOM) 
และสมบัติทางกายภาพ (ขนาดโมเลกุล) บํงบอกความสามารถในการถูกดูดยึดกับคอลลอยด๑ดิน  DOM ที่มีน้ าหนักโมเลกุลสูง (HMW) ถูกดูดยึดได๎
มากกวํา DOM ที่มีน้ าหนักโมเลกุลต่ า (LMW) สมบัติการมีขั้ว คือ สํวนไฮโดรโฟบิก มีความสามารถถูกดูดยึดมากกวําสํวนไฮโดรฟิลิก เทคนิคทางด๎าน        
สเปคโตรสโคปีได๎น ามาใช๎ศึกษาองค๑ประกอบทางโครงสร๎างของ DOM เชํน การใสํปุ๋ยหมักให๎กับดินชํวยเพิ่มอะโรมาติกของ DOM  และในปัจจุบัน
การศึกษาของกลุํมวิจัยนี้ในด๎านอิทธิพลของสารอินทรีย๑ 4 ชนิด ที่มีคุณภาพทางชีวเคมีตํางกัน(ไนโตรเจน (N) ลิกนิน โพลีฟีนอลส๑ และเซลลูโลส) คือ 
1) ซากถั่วลิสง (GN) 2) ใบมะขามรํวง (TM) 3) ใบพลวงรํวง (DP) และ4) ฟางข๎าว (RS) โดยใช๎เทคนิคทางสเปคโตรสโคปี (midDRIFTS) ศึกษา
องค๑ประกอบทางโครงสร๎างของดิน ดินที่ได๎รับ GN, DP และ TM (มี N และลิกนิน) มีปริมาณสารประกอบอะโรมาติกและอะลิฟาติกสูงกวําดินที่ใสํ RS 
(มีเซลลูโลสสูง)  การเปลี่ยนแปลงของอินทรีย๑คาร๑บอนที่ละลายได๎ (DOC) ตามหน๎าตัดดิน (0-100 ซม.) ดินที่ใสํฟางข๎าวผลิต LMW-DOC ที่สะสมใน
ดินชั้นลําง สํวนดินที่ได๎รับสารอินทรีย๑อื่นๆ ผลิต HMW-DOC ที่สะสมในดินชั้นบนท าให๎การสะสมอินทรีย๑คาร๑บอนของดินใน GN, DP และ TM ในดิน
ชั้นบนสูงกวําใน RS  จึงเห็นวํายังขาดองค๑ความรู๎ด๎านโครงสร๎างโมเลกุลของ DOM จึงต๎องศึกษาตํอไป 

ค าส าคัญ: การสะสมอินทรียวัตถุในดิน  การดูดยึดของอินทรียวัตถุที่ละลายได๎ น้ าหนักโมเลกุลของอินทรียวัตถุที่ละลายได๎  การมีขั้วของอินทรียวัตถุที่
ละลายได๎  การกระจายตัวตามแนวดิ่ง 
 
ABSTRACT: Dissolved organic matter (DOM) in soil solution plays another key role in soil organic matter (SOM) accumulation 
by adsorption onto soil colloids. The objective was to review work on soil DOM and identify research questions for future 
investigations. DOM originates from sources including decomposition of added organic residue amendments and native SOM. 
DOM has been characterized employing its chemical and physical properties. Chemical characteristics [polarity 
(hydrophobicity and hydrophillicity)], while physical characteristics (molecular sizes) indicate their adsorbability to soil colloid.  
High molecular weights (HMW) are more adsorbable to soil colloid than their low molecular weight (LMW) counterpart. 
Meanwhile, hydrophobic fractions are more adsorbable than their hydrophilic counterparts. Spectroscopic techniques have 
been used to identify DOM molecular structure in soils.  For example, application of compost to soil increased aromatic DOM. 
In a long term experiment of the Research Group, we investigated effects of four contrasting biochemical quality organic 
residues applied yearly to a soil. Four contrasting biochemical quality (N, lignin, polyphenols and cellulose) organic residues 
including 1) groundnut stover (GN) 2) tamarind leaf litter (TM) 3) dipterocarp leaf litter (DP) and 4) rice straw (RS).  The RS, GN, 
DP, TM treated bulk soils were investigated for their structural components by the diffuse reflectance Fourier transform 
midinfrared spectroscopy (midDRIFTS) peak area analysis.  GN DP and TM treated soils had higher contents of aromatic and 
aliphatic constituents than RS.  Regarding changes of DOC along soil profiles (0-100 cm), RS produced LMW DOC which 
accumulated in subsoil, while GN, DP and TM generated comparable amounts of HMW DOC which accumulated in topsoil. 
These led to greater amounts of SOC accumulation under GN, DP, and TM in the topsoils than RS.  Knowledge pertaining to 
molecular structure of DOM is still lacking that warrants future work. 

Keywords: soil organic matter accumulation, DOM adsorption, DOM molecular weight, DOM polarity, vertical distribution 
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Contrasting quality legume residues with and without chemical fertilizers 
exert different effects on soil fertility and corn growth 

 
Sisavanh Xayavong1, 2, Somchai Butnan 1, 3 and Patma Vityakon1, 2 * 

 

ABSTRACT: Organic residues originated from legume plants are effective in restoring fertility and plant growth in degraded 
sandy soils due to their high N contents. However, their effectiveness in restoration depends on their quality (chemical 
composition). In addition, leguminous residues used in conjunction with chemical fertilizers may enhance effectiveness of 
both materials. A greenhouse experiment was conducted to evaluate the effects of legume residue quality with respect to N, 
lignin, polyphenol and calcium contents, and chemical fertilizers on soil fertility, nutrient availability and corn growth. Corn 
plants were grown in pots containing sandy soils taken from a long-term field experiment in which 3 levels of treatment 
consisting of 2 contrasting quality leguminous residues, groundnut stover (GN), and tamarind leaf and petiole litter (TM) 
applied annually for 20 years and control (CT). The soils from the field experiment were treated with 2 types of chemical 
fertilizer applications: with (70.3 N, 30.7 P, and 58.4 K kg ha-1) or without fertilizers. Under the sole residue treatments, only 
high-quality GN [N-rich (21 g kg-1)] produced a significantly higher biomass than CT. However, for the residue plus fertilizers 
treatments, both residues significantly increased corn biomass relative to CT, with the highest biomass found in GN. Similar 
results were found in plant uptake of N and P.  TM did not enhance growth to the same extent as GN due to the lower 
quality of TM [low N content (12 g kg-1) and high polyphenols]. Both legume residues had a high Ca content (21 and 35 g kg-1, 
in GN and TM, respectively). This produced higher soil exchangeable Ca and higher tissue Ca/K ratio in TM (7) than GN (2). 
These Ca/K ratio values were higher than the DRIS norm ratio of 0.3. The antagonistic effects of Ca on K are discussed.  

Keywords: DRIS norm; Long-term organic residue application, Nutrient antagonism, Nutrient availability, Calcium content of 
residues 
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การย่อยสลายของสารอินทรีย์ท่ีมผีลต่อสมบัติของอินทรียวัตถุที่ละลายได้: การตรวจเอกสาร 
Decomposition of organic residues influenced dissolved organic matter characteristics: a review 

 
รัตนาพร ภูสถิตย์1,2, ปัทมา วิตยากร1,2* 

Ratanaporn Poosathit 1,2, Patma Vityakon1,2* 

 
บทคัดย่อ: อินทรียวัตถุที่ละลายได๎ (DOM) ในสารละลายดินเป็นอีกรูปหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญในการสะสมอินทรียวัตถุ  (SOM) โดยการดูดยึดกับ
คอลลอยด๑ดิน วัตถุประสงค๑เพื่อตรวจเอกสารงานวิจัยเกี่ยวกับ DOM ในดินและหาแนวทางการวิจัยตํอไป  DOM ได๎มาจากการยํอยสลายของวัสดุ
อินทรีย๑หรือ SOM ดั้งเดิม การศึกษาคุณสมบัติ DOM โดยวิธีการแยกสํวนโดยใช๎สมบัติทางด๎านเคมี (การมีขั้วขององค๑ประกอบทางเคมีของ DOM) 
และสมบัติทางกายภาพ (ขนาดโมเลกุล) บํงบอกความสามารถในการถูกดูดยึดกับคอลลอยด๑ดิน  DOM ที่มีน้ าหนักโมเลกุลสูง (HMW) ถูกดูดยึดได๎
มากกวํา DOM ที่มีน้ าหนักโมเลกุลต่ า (LMW) สมบัติการมีขั้ว คือ สํวนไฮโดรโฟบิก มีความสามารถถูกดูดยึดมากกวําสํวนไฮโดรฟิลิก เทคนิคทางด๎าน        
สเปคโตรสโคปีได๎น ามาใช๎ศึกษาองค๑ประกอบทางโครงสร๎างของ DOM เชํน การใสํปุ๋ยหมักให๎กับดินชํวยเพิ่มอะโรมาติกของ DOM  และในปัจจุบัน
การศึกษาของกลุํมวิจัยนี้ในด๎านอิทธิพลของสารอินทรีย๑ 4 ชนิด ที่มีคุณภาพทางชีวเคมีตํางกัน(ไนโตรเจน (N) ลิกนิน โพลีฟีนอลส๑ และเซลลูโลส) คือ 
1) ซากถั่วลิสง (GN) 2) ใบมะขามรํวง (TM) 3) ใบพลวงรํวง (DP) และ4) ฟางข๎าว (RS) โดยใช๎เทคนิคทางสเปคโตรสโคปี (midDRIFTS) ศึกษา
องค๑ประกอบทางโครงสร๎างของดิน ดินที่ได๎รับ GN, DP และ TM (มี N และลิกนิน) มีปริมาณสารประกอบอะโรมาติกและอะลิฟาติกสูงกวําดินที่ใสํ RS 
(มีเซลลูโลสสูง)  การเปลี่ยนแปลงของอินทรีย๑คาร๑บอนที่ละลายได๎ (DOC) ตามหน๎าตัดดิน (0-100 ซม.) ดินที่ใสํฟางข๎าวผลิต LMW-DOC ที่สะสมใน
ดินชั้นลําง สํวนดินที่ได๎รับสารอินทรีย๑อื่นๆ ผลิต HMW-DOC ที่สะสมในดินชั้นบนท าให๎การสะสมอินทรีย๑คาร๑บอนของดินใน GN, DP และ TM ในดิน
ชั้นบนสูงกวําใน RS  จึงเห็นวํายังขาดองค๑ความรู๎ด๎านโครงสร๎างโมเลกุลของ DOM จึงต๎องศึกษาตํอไป 

ค าส าคัญ: การสะสมอินทรียวัตถุในดิน  การดูดยึดของอินทรียวัตถุที่ละลายได๎ น้ าหนักโมเลกุลของอินทรียวัตถุที่ละลายได๎  การมีขั้วของอินทรียวัตถุที่
ละลายได๎  การกระจายตัวตามแนวดิ่ง 
 
ABSTRACT: Dissolved organic matter (DOM) in soil solution plays another key role in soil organic matter (SOM) accumulation 
by adsorption onto soil colloids. The objective was to review work on soil DOM and identify research questions for future 
investigations. DOM originates from sources including decomposition of added organic residue amendments and native SOM. 
DOM has been characterized employing its chemical and physical properties. Chemical characteristics [polarity 
(hydrophobicity and hydrophillicity)], while physical characteristics (molecular sizes) indicate their adsorbability to soil colloid.  
High molecular weights (HMW) are more adsorbable to soil colloid than their low molecular weight (LMW) counterpart. 
Meanwhile, hydrophobic fractions are more adsorbable than their hydrophilic counterparts. Spectroscopic techniques have 
been used to identify DOM molecular structure in soils.  For example, application of compost to soil increased aromatic DOM. 
In a long term experiment of the Research Group, we investigated effects of four contrasting biochemical quality organic 
residues applied yearly to a soil. Four contrasting biochemical quality (N, lignin, polyphenols and cellulose) organic residues 
including 1) groundnut stover (GN) 2) tamarind leaf litter (TM) 3) dipterocarp leaf litter (DP) and 4) rice straw (RS).  The RS, GN, 
DP, TM treated bulk soils were investigated for their structural components by the diffuse reflectance Fourier transform 
midinfrared spectroscopy (midDRIFTS) peak area analysis.  GN DP and TM treated soils had higher contents of aromatic and 
aliphatic constituents than RS.  Regarding changes of DOC along soil profiles (0-100 cm), RS produced LMW DOC which 
accumulated in subsoil, while GN, DP and TM generated comparable amounts of HMW DOC which accumulated in topsoil. 
These led to greater amounts of SOC accumulation under GN, DP, and TM in the topsoils than RS.  Knowledge pertaining to 
molecular structure of DOM is still lacking that warrants future work. 

Keywords: soil organic matter accumulation, DOM adsorption, DOM molecular weight, DOM polarity, vertical distribution 
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การใช้ถ่านชีวภาพจากไม้ยูคาลิปตัสเพ่ือการผลิตข้าวในเนื้อดินต่างกัน 
Use of eucalyptus biochar for rice production in different textured soils 

 
พัชรี แสนจันทร์1,2*, ศุภชัย หอมพันนา1 และ พฤกษา หล้าวงษา1,2  

Patcharee Saenjan1,2*,  Supachai Hompanna1 and Phrueksa Lawongsa1,2  
 

บทคัดย่อ: ถํานชีวภาพถูกใช๎เป็นวัสดุปรับปรุงดินเพื่อฟื้นฟูคุณภาพดินส าหรับการผลิตข๎าวและเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม การศึกษาการทดลองใช๎ถําน
ชีวภาพจากไม๎ยูคาลิปตัสในการผลิตข๎าว พบวําถํานชีวภาพชนิดนี้มีสารประกอบอินทรีย๑คาร๑บอนในปริมาณมากคือ อินทรีย๑คาร๑บอน 56.60% ลิกนิน 
80.66% คาร๑บอนที่ถูกตรึง (fixed C) 61.72% C/N ratio 107 และมีสารประกอบน้ ามันระเหย (volatile matter) 34.96% ในปริมาณพอสมควร 
แตํมีเถ๎า 3.31% เซลลูโลส 1.24% เฮมิเซลลูโลส 1.65% และธาตุอาหารพืชในปริมาณต่ า และมีสมบัติเป็นดําง วางแผนการทดลองแบบ factorial in 
CRD 3 ซ้ า ผลการทดลองปลูกข๎าวในกระถางที่มีเนื้อดินตํางกัน 3 ชนิด คือ ดินทราย (sand) ดินรํวน (loam) และดินเหนียว (clay) กับต ารับการ
ทดลอง 1) ต ารับควบคุม 2) ปุ๋ยเคมี (CF) 3) ถํานชีวภาพ (BC) 2 t rai-1 4) ฟางข๎าว (RS) 2 t rai-1 และ 5) BC+RS (อยํางละ 1 t rai-1) +CF พบวํา
ต ารับ BC+RS (อยํางละ 1 t rai-1) +CF ให๎ผลผลิตข๎าวสูงที่สุดในทุกเนื้อดินกลําวคือ 33.5 g pot-1, 54.5 g pot-1 และ 67.0 g pot-1 ในดินทราย ดิน
รํวนและดินเหนียวตามล าดับและตํางกันอยํางมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ ผลการทดลองยังพบอีกวําการใช๎วัสดุอินทรีย๑ชนิดเดียว (BC หรือ RS อยํางเดียว) 
จะให๎ผลผลิตข๎าวต่ ากวําการใช๎วัสดุอินทรีย๑แบบผสมรํวมกับปุ๋ยเคมี (BC+RS+CF)  

ค าส าคัญ: ถํานชีวภาพไม๎ยูคาลปิตัส ฟางข๎าว ขา๎ว เนื้อดิน 
 

ABSTRACT: Biochar has been used as a soil amendment for improving soil quality for crop production and known to be 
friendly to environment. Biochar derived from Eucalyptus wood was tested for rice production. Its special characteristics in 
high organic carbon substances is useful, organic carbon content (56.60%), lignin (80.66%), fixed C (61.72%), C:N ratio (107), 
and considerable volatile matter content (34.96%), but low in ash (3.31%), cellulose (1.24%) and hemicellulose (1.65%). 
Eucalyptus biochar is alkali. It also contains some plant nutrients, though insufficiency. Therefore using biochar with chemical 
fertilizer should be an appropriate mean for crop production. A rice pot experiment encompassed with 3 textured soils: 
sandy, loamy and clayey soil and with 5 treatments: 1) control (BC, RS nor CF), 2) chemical fertilizer (CF), 3) biochar (BC)         
2 t rai-1, 4) rice straw (RS) 2 t rai-1 and BC+RS (1 t rai-1 each)+CF was trail. It was found that rice yield of BC+RS (1 t rai-1 
each)+CF was highest in all textured soils, i.e. 33.5 g pot-1, 54.5 g pot-1 and 67.0 g pot-1 in sandy, loamy and clayey soils, 
respectively; and they were high significantly different. In addition, it was found that using of soil organic amendment (BC or 
RS alone) will render lower rice yield than that of combined organic amendment with chemical fertilizer. 

Keyword: eucalyptus biochar, rice straw, rice, soil texture 
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ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนและตัวชี้วัดคาร์บอนที่เสถียรในดินนาท่ีมีเนื้อดินต่างกัน 
Organic carbon quantity and stable carbon index in different textural paddy soils 

 
วุฒิ ศรีวิชัย1*, ดวงสมร ตุลาพิทักษ์2, พฤกษา หล้าวงษา1,3 และ พัชรี แสนจันทร์1,3 

Wut Sriwichai1*, Daungsamorn Tulaphitak2, Phrueksa Lawongsa1,3 and Patcharee Saenjan1,3 
 
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อประเมินปริมาณและแหลํงของอินทรีย๑คาร๑บอนที่ถูกกักเก็บในเม็ดดินขนาดตํางๆ ของดินนา ที่บํงชี้ปริมาณ
และความเสถียรของอินทรีย๑คาร๑บอนในดินนาที่มีเนื้อดินตํางกันของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท าการศึกษาแยกกลุํมขนาดเม็ดดิน ได๎แกํ 4-2 mm 
(LMa), 2-1 mm (MMa), 1-0.25 mm (SMa), 0.25-0.053 mm (Mi) และ <0.053 mm (FMi) ผลพบวําปริมาณและการกระจายเม็ดดินขนาด Mi 
ในดินรํวนและดินรํวนปนทรายมีมากที่สุดเทํากับ 46.92% และ 76.73% ตามล าดับ ปริมาณอินทรีย๑คาร๑บอนในดิน (SOC) ของดินรํวนมีมากกวําของ
ดินรํวนปนทรายอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ และพบปริมาณอินทรีย๑คาร๑บอน (OC) ในดินทั้งสองเนื้อดินถูกสะสมมากที่สุดในสํวนของเม็ดดินขนาด FMi 
เทํากับ 1.19% ของ bulk soil (< 4 mm) ในขณะที่เม็ดขนาดใหญํ LMa มีปริมาณ OC ต่ าสุด 0.92% สํวนแหลํงของอินทรีย๑คาร๑บอนที่สลายตัวงําย 
(LOC) ในเม็ดดินขนาดตํางๆของทั้งสองเนื้อดินนั้นมีปริมาณสะสมในเม็ดดินขนาด LMa มากที่สุด และเม็ดดินขนาด Mi มีปริมาณ LOC น๎อยที่สุด 
ในขณะที่ปริมาณอินทรีย๑คาร๑บอนที่ยํอยสลายตัวยาก (non LOC) พิจารณาได๎จากสัดสํวนของ non LOC:SOC โดยในดินรํวนจะมีสัดสํวนของ non 
LOC:SOC มากกวําของดินรํวนปนทราย และพบวําอินทรีย๑คาร๑บอนถูกกักเก็บอยูํภายในเม็ดดินขนาด Mi เป็นสํวนใหญํ จึงสรุปได๎วําการกระจายตัว
ของเม็ดดิน ปริมาณ SOC, LOC และสัดสํวนของ non LOC:SOC เป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญที่บํงบอกถึงความเสถียรของอินทรีย๑คาร๑บอนในเม็ดดิน 

ค าส าคัญ: อินทรีย๑คาร๑บอน อินทรีย๑คาร๑บอนที่สลายตัวงําย เม็ดดิน คาร๑บอนที่เสถียร 
 
ABSTRACT: The objective of this study was to determine quantities and positions of organic carbon retained in various soil 
aggregate sizes by mean of selective parameters affecting quantities and stability of soil organic carbon (SOC) of different 
textured paddy soils in Northeast. Soil-aggregate-size classes were separated into: 4-2 mm (large macroaggregate, LMa), 2-1 
mm (medium macroaggregate, MMa), 1-0.25 mm (small macroaggregate, SMa), 0.25-0.053 mm (microaggregate, Mi) and <0.053 
mm (fine microaggregate, FMi). It was found that microaggregates (Mi) were highest in loam and sandy loam soil, 46.92% and 
76.73% by weight of bulk soil, respectively. It was found that SOC content in loam soil was significantly more than that in 
sandy loam soil. For specific position of organic carbon (OC) in both soil textures, FMi possessed the largest OC content 1.19% 
of bulk soil (<4 mm), while LMa possessed the smallest OC content 0.92%. Labile organic carbon (LOC) content was found 
with significantly considerable amount in loam soil than in sandy loam soil. Position of largest LOC content in both soil 
textures was found in LMa, while smallest LOC content found in Mi. In addition, persistent organic carbon (non LOC) can be 
signified by the ratio of non LOC:SOC, loam soil possessed more of non LOC:SOC ratio than that of sandy loam soil. Among 
soil aggregate sizes, Mi possessed the highest value of non LOC:SOC ratio, revealing stable-persistent organic carbon was 
retained and occluded in Mi. It can be concluded that quantities of soil aggregate of various sizes, SOC, LOC and non 
LOC:SOC ratio are important parameters affecting organic carbon stability in soil aggregates. 

Keyword: organic carbon, labile organic carbon, soil aggregate, stable carbon 
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การใช้ถ่านชีวภาพจากไม้ยูคาลิปตัสเพ่ือการผลิตข้าวในเนื้อดินต่างกัน 
Use of eucalyptus biochar for rice production in different textured soils 

 
พัชรี แสนจันทร์1,2*, ศุภชัย หอมพันนา1 และ พฤกษา หล้าวงษา1,2  

Patcharee Saenjan1,2*,  Supachai Hompanna1 and Phrueksa Lawongsa1,2  
 

บทคัดย่อ: ถํานชีวภาพถูกใช๎เป็นวัสดุปรับปรุงดินเพื่อฟื้นฟูคุณภาพดินส าหรับการผลิตข๎าวและเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม การศึกษาการทดลองใช๎ถําน
ชีวภาพจากไม๎ยูคาลิปตัสในการผลิตข๎าว พบวําถํานชีวภาพชนิดนี้มีสารประกอบอินทรีย๑คาร๑บอนในปริมาณมากคือ อินทรีย๑คาร๑บอน 56.60% ลิกนิน 
80.66% คาร๑บอนท่ีถูกตรึง (fixed C) 61.72% C/N ratio 107 และมีสารประกอบน้ ามันระเหย (volatile matter) 34.96% ในปริมาณพอสมควร 
แตํมีเถ๎า 3.31% เซลลูโลส 1.24% เฮมิเซลลูโลส 1.65% และธาตุอาหารพืชในปริมาณต่ า และมีสมบัติเป็นดําง วางแผนการทดลองแบบ factorial in 
CRD 3 ซ้ า ผลการทดลองปลูกข๎าวในกระถางที่มีเนื้อดินตํางกัน 3 ชนิด คือ ดินทราย (sand) ดินรํวน (loam) และดินเหนียว (clay) กับต ารับการ
ทดลอง 1) ต ารับควบคุม 2) ปุ๋ยเคมี (CF) 3) ถํานชีวภาพ (BC) 2 t rai-1 4) ฟางข๎าว (RS) 2 t rai-1 และ 5) BC+RS (อยํางละ 1 t rai-1) +CF พบวํา
ต ารับ BC+RS (อยํางละ 1 t rai-1) +CF ให๎ผลผลิตข๎าวสูงที่สุดในทุกเนื้อดินกลําวคือ 33.5 g pot-1, 54.5 g pot-1 และ 67.0 g pot-1 ในดินทราย ดิน
รํวนและดินเหนียวตามล าดับและตํางกันอยํางมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ ผลการทดลองยังพบอีกวําการใช๎วัสดุอินทรีย๑ชนิดเดียว (BC หรือ RS อยํางเดียว) 
จะให๎ผลผลิตข๎าวต่ ากวําการใช๎วัสดุอินทรีย๑แบบผสมรํวมกับปุ๋ยเคมี (BC+RS+CF)  

ค าส าคัญ: ถํานชีวภาพไม๎ยูคาลปิตัส ฟางข๎าว ขา๎ว เนื้อดิน 
 

ABSTRACT: Biochar has been used as a soil amendment for improving soil quality for crop production and known to be 
friendly to environment. Biochar derived from Eucalyptus wood was tested for rice production. Its special characteristics in 
high organic carbon substances is useful, organic carbon content (56.60%), lignin (80.66%), fixed C (61.72%), C:N ratio (107), 
and considerable volatile matter content (34.96%), but low in ash (3.31%), cellulose (1.24%) and hemicellulose (1.65%). 
Eucalyptus biochar is alkali. It also contains some plant nutrients, though insufficiency. Therefore using biochar with chemical 
fertilizer should be an appropriate mean for crop production. A rice pot experiment encompassed with 3 textured soils: 
sandy, loamy and clayey soil and with 5 treatments: 1) control (BC, RS nor CF), 2) chemical fertilizer (CF), 3) biochar (BC)         
2 t rai-1, 4) rice straw (RS) 2 t rai-1 and BC+RS (1 t rai-1 each)+CF was trail. It was found that rice yield of BC+RS (1 t rai-1 
each)+CF was highest in all textured soils, i.e. 33.5 g pot-1, 54.5 g pot-1 and 67.0 g pot-1 in sandy, loamy and clayey soils, 
respectively; and they were high significantly different. In addition, it was found that using of soil organic amendment (BC or 
RS alone) will render lower rice yield than that of combined organic amendment with chemical fertilizer. 

Keyword: eucalyptus biochar, rice straw, rice, soil texture 
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ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนและตัวชี้วัดคาร์บอนที่เสถียรในดินนาท่ีมีเนื้อดินต่างกัน 
Organic carbon quantity and stable carbon index in different textural paddy soils 

 
วุฒิ ศรีวิชัย1*, ดวงสมร ตุลาพิทักษ์2, พฤกษา หล้าวงษา1,3 และ พัชรี แสนจันทร์1,3 

Wut Sriwichai1*, Daungsamorn Tulaphitak2, Phrueksa Lawongsa1,3 and Patcharee Saenjan1,3 
 
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อประเมินปริมาณและแหลํงของอินทรีย๑คาร๑บอนที่ถูกกักเก็บในเม็ดดินขนาดตํางๆ ของดินนา ที่บํงชี้ปริมาณ
และความเสถียรของอินทรีย๑คาร๑บอนในดินนาที่มีเนื้อดินตํางกันของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท าการศึกษาแยกกลุํมขนาดเม็ดดิน ได๎แกํ 4-2 mm 
(LMa), 2-1 mm (MMa), 1-0.25 mm (SMa), 0.25-0.053 mm (Mi) และ <0.053 mm (FMi) ผลพบวําปริมาณและการกระจายเม็ดดินขนาด Mi 
ในดินรํวนและดินรํวนปนทรายมีมากที่สุดเทํากับ 46.92% และ 76.73% ตามล าดับ ปริมาณอินทรีย๑คาร๑บอนในดิน (SOC) ของดินรํวนมีมากกวําของ
ดินรํวนปนทรายอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ และพบปริมาณอินทรีย๑คาร๑บอน (OC) ในดินทั้งสองเนื้อดินถูกสะสมมากที่สุดในสํวนของเม็ดดินขนาด FMi 
เทํากับ 1.19% ของ bulk soil (< 4 mm) ในขณะที่เม็ดขนาดใหญํ LMa มีปริมาณ OC ต่ าสุด 0.92% สํวนแหลํงของอินทรีย๑คาร๑บอนที่สลายตัวงําย 
(LOC) ในเม็ดดินขนาดตํางๆของทั้งสองเนื้อดินนั้นมีปริมาณสะสมในเม็ดดินขนาด LMa มากที่สุด และเม็ดดินขนาด Mi มีปริมาณ LOC น๎อยที่สุด 
ในขณะที่ปริมาณอินทรีย๑คาร๑บอนที่ยํอยสลายตัวยาก (non LOC) พิจารณาได๎จากสัดสํวนของ non LOC:SOC โดยในดินรํวนจะมีสัดสํวนของ non 
LOC:SOC มากกวําของดินรํวนปนทราย และพบวําอินทรีย๑คาร๑บอนถูกกักเก็บอยูํภายในเม็ดดินขนาด Mi เป็นสํวนใหญํ จึงสรุปได๎วําการกระจายตัว
ของเม็ดดิน ปริมาณ SOC, LOC และสัดสํวนของ non LOC:SOC เป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญที่บํงบอกถึงความเสถียรของอินทรีย๑คาร๑บอนในเม็ดดิน 

ค าส าคัญ: อินทรีย๑คาร๑บอน อินทรีย๑คาร๑บอนที่สลายตัวงําย เม็ดดิน คาร๑บอนที่เสถียร 
 
ABSTRACT: The objective of this study was to determine quantities and positions of organic carbon retained in various soil 
aggregate sizes by mean of selective parameters affecting quantities and stability of soil organic carbon (SOC) of different 
textured paddy soils in Northeast. Soil-aggregate-size classes were separated into: 4-2 mm (large macroaggregate, LMa), 2-1 
mm (medium macroaggregate, MMa), 1-0.25 mm (small macroaggregate, SMa), 0.25-0.053 mm (microaggregate, Mi) and <0.053 
mm (fine microaggregate, FMi). It was found that microaggregates (Mi) were highest in loam and sandy loam soil, 46.92% and 
76.73% by weight of bulk soil, respectively. It was found that SOC content in loam soil was significantly more than that in 
sandy loam soil. For specific position of organic carbon (OC) in both soil textures, FMi possessed the largest OC content 1.19% 
of bulk soil (<4 mm), while LMa possessed the smallest OC content 0.92%. Labile organic carbon (LOC) content was found 
with significantly considerable amount in loam soil than in sandy loam soil. Position of largest LOC content in both soil 
textures was found in LMa, while smallest LOC content found in Mi. In addition, persistent organic carbon (non LOC) can be 
signified by the ratio of non LOC:SOC, loam soil possessed more of non LOC:SOC ratio than that of sandy loam soil. Among 
soil aggregate sizes, Mi possessed the highest value of non LOC:SOC ratio, revealing stable-persistent organic carbon was 
retained and occluded in Mi. It can be concluded that quantities of soil aggregate of various sizes, SOC, LOC and non 
LOC:SOC ratio are important parameters affecting organic carbon stability in soil aggregates. 

Keyword: organic carbon, labile organic carbon, soil aggregate, stable carbon 
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รูปแบบการปลูกข้าวหมุนเวียนทีม่ีผลต่อปริมาณและการกักเก็บคาร์บอนอินทรีย์ส่วนต่างๆ ในดิน 
Rice-crop rotation patterns on amount and sequestration of  

soil organic carbon fractions  
 

ศุภธิดา อ่ าทอง1* แทนไท กล่อมจินดา1  และปวีณ์นุช ปวงวงค์ค า1 

Suphathida Aumtong1* Tantai Glomchinda1  and Paweenoot Pongwongkam1 
 
บทคัดย่อ: การศึกษามีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษารูปแบบการปลูกข๎าวหมุนเวียนเวลา 17-48 ปีตํอปริมาณคาร๑บอนอินทรีย๑สํวนตํางๆ และการสะสม
คาร๑บอนอินทรีย๑ในดิน เก็บตัวอยํางดินในพื้นที่ตํางๆ ได๎แกํ ปลูกข๎าวนาปีเพียงอยํางเดียว (R)  ปลูกข๎าวนาปีหมุนเวียนปลูกหอมแดง (R-O)  ปลูกข๎าว
นาปีหมุนเวียนปลูกมันฝร่ัง (R-P) และพื้นที่ปลูกข๎าวนาปีและปลูกพืชชนิดตํางๆ (R-M) เก็บตัวอยํางดินความลึก 4 ระดับ คือ 0-5, 5-10, 10-15 และ 
15-30 ซม. จากผิวดิน ผลการศึกษาพบวําปริมาณ TOC ในดินที่ปลูกข๎าวรูปแบบตําง ๆ นั้นมีคําอยูํในชํวง 0.67- 0.27 % โดยรูปแบบ R-P มีปริมาณ
ต่ าสุด เมื่อพิจารณาปริมาณ TOC และ LOC ที่ระดับความลึกของดิน พบวํา ปริมาณ TOC และ LOC จะมีปริมาณสูงสุดที่ดินชั้น 0-5 ซม. โดยรูปแบบ 
R  มีความเข๎มข๎นของ TOC , POXC, HWSC , CLPSF และ CFPSF แตํอยํางไรก็ตามสัดสํวนของ labile organic carbon (LOC)/ TOC พบวํา
รูปแบบ R-P มีอัตราสํวนสูงมาก โดยเฉพาะ POXC/TOC  ซ่ึงสูงกวําดินการปลูกหมุนเวียนทุกรูปแบบ นอกจากนี้ปริมาณการสะสมคาร๑บอนอินทรีย๑ใน
สํวนของ TOC ระดับความลึกของดิน 0-30 ซม. พบวําในดิน R-O (26.87 กก./ตร.ม.) สูงกวําดินรูปแบบ R, R-M  และ R-P  (20.06,21.19 และ 9.07 
กก./ตร.ม. ตามล าดับ) ชี้ให๎เห็นวําการไถพรวนเพื่อเตรียมดิน การจัดการปุ๋ย และการทิ้งตอซังและฟางข๎าวไว๎ในพื้นที่อาจเป็นสาเหตุที่ท าให๎ปริมาณ 
POXC, CPOM-C และ  FPOM-C  ภายใต๎ระบบการปลูกข๎าวหมุนเวียนซ่ึงมีผลตํอสะสมของ TOC ตลอดจนการรักษาผลิตภาพของดินให๎เกิดความ
ยั่งยืนคุณภาพของดินและอาจเป็นแนวทางไปสูํการจัดการเกษตรอัจฉริยะที่สํงผลตํอภูมิอากาศ  

ค าส าคัญ: การปลูกขา๎วหมุนเวียน, อินทรีย๑คาร๑บอนในสํวนตํางๆ, การกักเก็บ 
 
ABSTRACT: The main objectives of this study was to investigate of rice upland rotation planting that had been practiced for 
17-48 years, on the amount of various organic carbon fractions and sequestration of soil organic carbon in the soil by 
collecting soil samples from areas planted to paddy rice only (R), areas planted paddy rice rotate with onion rotation (R-O), 
areas planted to paddy rice rotation with potatoes (R-P), and from areas planted to paddy rice integrated with other diverse 
crops (R-M). Samples were collected soils from 4 depth levels: 0-5, 5-10, 10-15 and 15-30 cm from the surface. Results of the 
study showed that the average TOC in the soil planted to different rice systems ranged from 0.67- 0.27 % with R-P system 
significantly having the lowest average. Considering the amount of TOC and LOC of soil depth, it was shown that TOC and 
LOC had the highest amount in R system at 0-5 cm for TOC, POXC, HWSC, CLPSF and CFPSF. However, the proportion of 
various labile organic carbon (LOC) to total organic carbon showed that R-P had the highest amount particularly the POXC 
and higher than in soil planted to each system and also showed that amount of carbon accumulated in TOC at the depth of 
0-30 cm in R-O soil (26.87 kg/sq m) was higher than in R, R-M and R-P (20.06, 21.19 and 9.07 kg/sq m, respectively). This 
indicated that plowing to prepare the soil for planting, fertilizer management, and incorporating the crop left-overs by leaving 
behind the cobs and the straws in the soil, might have caused POXC, CPOM-C and FPOM-C under the rotation system to 
affect the accumulation of TOC including the maintenance of soil to be more sustainable in its quality and could serve as a 
guideline for climate smart agriculture. 

Keywords:  Rice rotation system, Organic carbon fractions, Sequestration 
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การเปรียบเทียบคุณสมบัติทางชีวภาพและเคมีของดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของระบบการเกษตรอินทรีย์ 
และระบบการเกษตรแบบด้ังเดิม 

Comparison of the biological and chemical properties in Northeastern soil under organic and  
conventional farming 

 
จุฑามาศ  โม่งชู1 และชลุีมาศ  บุญไทย อิวาย1,2* 

Chuthamat  Mongchu1 and Chuleemas Boonthai Iwai1,2 
 
บทคัดย่อ: การเกษตรแบบดั้งเดิมที่มุํงใช๎สารเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร จนกํอให๎เกิดปัญหาสารพิษปนเป้ือนในอาหาร ส่ิงแวดล๎อมและดินเส่ือ มโทรม 
คุณภาพของผลผลิตลดลงและต๎นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น แตํเกษตรอินทรีย๑เป็นการปฏิเสธการใช๎ปุ๋ยเคมี สารเคมีก าจัดศัตรูพืช และให๎ความส าคัญกับระบบนิเวศและสังคม 
และใช๎เทคโนโลยีชีวภาพที่ชํวยให๎ได๎ผลผลิตที่ปลอดภัยตํอผู๎บริโภคและลดต๎นทุนการผลิต  การปรับปรุงดิน มีเปูาหมายการผลิตเพ่ือความย่ังยืนในระยะยาวทาง
เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล๎อม  และความมั่นคงทางอาหาร ท าให๎แนวทางเกษตรอินทรีย๑ถูกน ามาใช๎เพื่อขจัดปัญหาเหลํานี้ ดังนั้น  การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค๑เพื่อ
ศึกษาและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางชีววิทยาและเคมีของดินในการท าเกษตรอินทรีย๑และการเกษตรแบบดั้งเดิมในชุดดินยโสธร (Yasotorn) ที่
ระดับความลึกประมาณ 0 -30 ซม. เป็นดินรํวนปนทราย Sand:Silt:Clay (13.5 :7.5:79) และที่ระดับ 30 -60 ซม.เป็นทรายปนรํวน Sand:Silt:Clay 
(9.42:8.17:82.41) โดยทั้งสองระบบเป็นการปลูกพืช 3 ชนิด ได๎แกํ หญ๎าทุํงหญ๎า อ๎อย และมันส าปะหลัง เป็นเวลา 10 ปี โดยการสุํมเก็บตัวอยํางดินที่ระดับความ
ลึก 0 – 30 cm และ 30 – 60 cm เพื่อน ามาวิเคราะห๑สมบัติทางเคมีและชีวภาพ ผลการทดลองพบวํา อินทรียวัตถุและกิจกรรมจุลินทรีย๑ในดินในการท าเกษตร
แบบอินทรีย๑สูงกวําแบบดั้งเดิมอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติในทุกพื้นที่ปลูกทั้งดินชั้นบนและลําง อินทรียวัตถุและกิจกรรมของจุลินทรีย๑ในดินมีคําเทํากับ 1.3% , 8.68 
mgCO2 และ 0.62%, 7.34 mgCO2 ในการเกษตรแบบอินทรีย๑และเกษตรแบบดั้งเดิม ตามล าดับ ในการท าการเกษตรแบบดั้งเดิม pH มีคําลดลง แตํคํา EC, 
ไนโตรเจนและโพแทสเซียมสูงกวาํการเกษตรแบบอินทรีย๑ ความอุดมสมบูรณ๑ของดินในการท าเกษตรอินทรีย๑สูงกวําการเกษตรแบบดั้งเดิม  และความอุดมสมบูรณ๑ของ
ดินในทุํงหญ๎าดีกวําอ๎อยและมันส าปะหลังตามล าดับ ดังนั้นการท าเกษตรอินทรีย๑ชํวยเพิ่มคุณสมบัติทางชีวภาพของดินและเป็นประโยชน๑ตํอความม่ันคงด๎านอาหาร
ในระยะยาว 

ค าส าคัญ: การเกษตรแบบดั้งเดิม, การเกษตรแบบอินทรีย๑, คุณสมบัติทางชีวภาพ, คุณสมบัติทางเคมี  
 
ABSTRACT: The conventional farming makes use of chemicals, synthetics, and other materials to manage weeds and pests to 
increase agricultural productivity. The use of pesticides has garnered attention towards acceptable levels of toxicity, and whether there 
should actually be an acceptable level. It causes the problem of toxic contamination in food, environment and soil deterioration. 
Decreases quality of yields and the cost increases. Organic farming is a refusal to use chemical fertilizers and pay attention to ecosystems 
and society and use biotechnology to deliver safer products to consumers and reduce production costs. Soil improvement long-term 
sustainability targets for the economy, environment, and food security. The organic farming approach is used to eliminate these 
problems. The objective of this study was to monitor and compare the change of soil biological and chemical properties in organic 
farming and conventional farming under the Yasothon series. The soil texture at 0-30 cm depth is Sandy Loam with Sand: Silt: Clay (13.5: 
7.5: 79) and loamy Sand at 30-60 cm. with Sand: Silt: Clay (9.42: 8.17: 82.42). The study areas were three different crops (grass field, 
sugarcane and cassava) under two different farm managements (organic farming and conventional farming) for 10 years. Soil samples 
were randomly collected in each crop to analyze soil biological and chemical properties. The results found that the organic matter and 
soil microbial activities in organic farming was higher than conventional farming significantly in all crops both top and lower soil layer. The 
organic matter and soil microbial activity were 1.3 %, 8.68 mgCO2 and 0.62 %, 7.34 mgCO2 in organic and conventional farming 
respectively. pH was decreased in conventional farming. EC, Nitrogen and Potassium contents were higher in convention farming. Soil 
fertility in organic farming were higher than conventional farming. Soil fertility in grass field was better than sugarcane and cassava field, 
respectively. Organic farming enhanced the soil biological property and good for food security in long term.  

Keyword:  Organic farming, Conventional farming, Soil biological property, Soil chemical property 
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รูปแบบการปลูกข้าวหมุนเวียนทีม่ีผลต่อปริมาณและการกักเก็บคาร์บอนอินทรีย์ส่วนต่างๆ ในดิน 
Rice-crop rotation patterns on amount and sequestration of  

soil organic carbon fractions  
 

ศุภธิดา อ่ าทอง1* แทนไท กล่อมจินดา1  และปวีณ์นุช ปวงวงค์ค า1 

Suphathida Aumtong1* Tantai Glomchinda1  and Paweenoot Pongwongkam1 
 
บทคัดย่อ: การศึกษามีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษารูปแบบการปลูกข๎าวหมุนเวียนเวลา 17-48 ปีตํอปริมาณคาร๑บอนอินทรีย๑สํวนตํางๆ และการสะสม
คาร๑บอนอินทรีย๑ในดิน เก็บตัวอยํางดินในพื้นที่ตํางๆ ได๎แกํ ปลูกข๎าวนาปีเพียงอยํางเดียว (R)  ปลูกข๎าวนาปีหมุนเวียนปลูกหอมแดง (R-O)  ปลูกข๎าว
นาปีหมุนเวียนปลูกมันฝร่ัง (R-P) และพื้นที่ปลูกข๎าวนาปีและปลูกพืชชนิดตํางๆ (R-M) เก็บตัวอยํางดินความลึก 4 ระดับ คือ 0-5, 5-10, 10-15 และ 
15-30 ซม. จากผิวดิน ผลการศึกษาพบวําปริมาณ TOC ในดินที่ปลูกข๎าวรูปแบบตําง ๆ นั้นมีคําอยูํในชํวง 0.67- 0.27 % โดยรูปแบบ R-P มีปริมาณ
ต่ าสุด เมื่อพิจารณาปริมาณ TOC และ LOC ที่ระดับความลึกของดิน พบวํา ปริมาณ TOC และ LOC จะมีปริมาณสูงสุดที่ดินชั้น 0-5 ซม. โดยรูปแบบ 
R  มีความเข๎มข๎นของ TOC , POXC, HWSC , CLPSF และ CFPSF แตํอยํางไรก็ตามสัดสํวนของ labile organic carbon (LOC)/ TOC พบวํา
รูปแบบ R-P มีอัตราสํวนสูงมาก โดยเฉพาะ POXC/TOC  ซ่ึงสูงกวําดินการปลูกหมุนเวียนทุกรูปแบบ นอกจากนี้ปริมาณการสะสมคาร๑บอนอินทรีย๑ใน
สํวนของ TOC ระดับความลึกของดิน 0-30 ซม. พบวําในดิน R-O (26.87 กก./ตร.ม.) สูงกวําดินรูปแบบ R, R-M  และ R-P  (20.06,21.19 และ 9.07 
กก./ตร.ม. ตามล าดับ) ชี้ให๎เห็นวําการไถพรวนเพื่อเตรียมดิน การจัดการปุ๋ย และการทิ้งตอซังและฟางข๎าวไว๎ในพื้นที่อาจเป็นสาเหตุที่ท าให๎ปริมาณ 
POXC, CPOM-C และ  FPOM-C  ภายใต๎ระบบการปลูกข๎าวหมุนเวียนซ่ึงมีผลตํอสะสมของ TOC ตลอดจนการรักษาผลิตภาพของดินให๎เกิดความ
ยั่งยืนคุณภาพของดินและอาจเป็นแนวทางไปสูํการจัดการเกษตรอัจฉริยะที่สํงผลตํอภูมิอากาศ  

ค าส าคัญ: การปลูกขา๎วหมุนเวียน, อินทรีย๑คาร๑บอนในสํวนตํางๆ, การกักเก็บ 
 
ABSTRACT: The main objectives of this study was to investigate of rice upland rotation planting that had been practiced for 
17-48 years, on the amount of various organic carbon fractions and sequestration of soil organic carbon in the soil by 
collecting soil samples from areas planted to paddy rice only (R), areas planted paddy rice rotate with onion rotation (R-O), 
areas planted to paddy rice rotation with potatoes (R-P), and from areas planted to paddy rice integrated with other diverse 
crops (R-M). Samples were collected soils from 4 depth levels: 0-5, 5-10, 10-15 and 15-30 cm from the surface. Results of the 
study showed that the average TOC in the soil planted to different rice systems ranged from 0.67- 0.27 % with R-P system 
significantly having the lowest average. Considering the amount of TOC and LOC of soil depth, it was shown that TOC and 
LOC had the highest amount in R system at 0-5 cm for TOC, POXC, HWSC, CLPSF and CFPSF. However, the proportion of 
various labile organic carbon (LOC) to total organic carbon showed that R-P had the highest amount particularly the POXC 
and higher than in soil planted to each system and also showed that amount of carbon accumulated in TOC at the depth of 
0-30 cm in R-O soil (26.87 kg/sq m) was higher than in R, R-M and R-P (20.06, 21.19 and 9.07 kg/sq m, respectively). This 
indicated that plowing to prepare the soil for planting, fertilizer management, and incorporating the crop left-overs by leaving 
behind the cobs and the straws in the soil, might have caused POXC, CPOM-C and FPOM-C under the rotation system to 
affect the accumulation of TOC including the maintenance of soil to be more sustainable in its quality and could serve as a 
guideline for climate smart agriculture. 

Keywords:  Rice rotation system, Organic carbon fractions, Sequestration 
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การเปรียบเทียบคุณสมบัติทางชีวภาพและเคมีของดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของระบบการเกษตรอินทรีย์ 
และระบบการเกษตรแบบด้ังเดิม 

Comparison of the biological and chemical properties in Northeastern soil under organic and  
conventional farming 

 
จุฑามาศ  โม่งชู1 และชลุีมาศ  บุญไทย อิวาย1,2* 

Chuthamat  Mongchu1 and Chuleemas Boonthai Iwai1,2 
 
บทคัดย่อ: การเกษตรแบบดั้งเดิมที่มุํงใช๎สารเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร จนกํอให๎เกิดปัญหาสารพิษปนเป้ือนในอาหาร สิ่งแวดล๎อมและดินเสื่อ มโทรม 
คุณภาพของผลผลิตลดลงและต๎นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น แตํเกษตรอินทรีย๑เป็นการปฏิเสธการใช๎ปุ๋ยเคมี สารเคมีก าจัดศัตรูพืช และให๎ความส าคัญกับระบบนิเวศและสังคม 
และใช๎เทคโนโลยีชีวภาพที่ชํวยให๎ได๎ผลผลิตที่ปลอดภัยตํอผู๎บริโภคและลดต๎นทุนการผลิต  การปรับปรุงดิน มีเปูาหมายการผลิตเพื่อความย่ังยืนในระยะยาวทาง
เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล๎อม  และความมั่นคงทางอาหาร ท าให๎แนวทางเกษตรอินทรีย๑ถูกน ามาใช๎เพื่อขจัดปัญหาเหลํานี้ ดังนั้น  การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค๑เพื่อ
ศึกษาและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางชีววิทยาและเคมีของดินในการท าเกษตรอินทรีย๑และการเกษตรแบบดั้งเดิมในชุดดินยโสธร (Yasotorn) ที่
ระดับความลึกประมาณ 0 -30 ซม. เป็นดินรํวนปนทราย Sand:Silt:Clay (13.5 :7.5:79) และที่ระดับ 30 -60 ซม.เป็นทรายปนรํวน Sand:Silt:Clay 
(9.42:8.17:82.41) โดยทั้งสองระบบเป็นการปลูกพืช 3 ชนิด ได๎แกํ หญ๎าทุํงหญ๎า อ๎อย และมันส าปะหลัง เป็นเวลา 10 ปี โดยการสุํมเก็บตัวอยํางดินที่ระดับความ
ลึก 0 – 30 cm และ 30 – 60 cm เพื่อน ามาวิเคราะห๑สมบัติทางเคมีและชีวภาพ ผลการทดลองพบวํา อินทรียวัตถุและกิจกรรมจุลินทรีย๑ในดินในการท าเกษตร
แบบอินทรีย๑สูงกวําแบบดั้งเดิมอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติในทุกพื้นที่ปลูกทั้งดินชั้นบนและลําง อินทรียวัตถุและกิจกรรมของจุลินทรีย๑ในดินมีคําเทํากับ 1.3% , 8.68 
mgCO2 และ 0.62%, 7.34 mgCO2 ในการเกษตรแบบอินทรีย๑และเกษตรแบบด้ังเดิม ตามล าดับ ในการท าการเกษตรแบบด้ังเดิม pH มีคําลดลง แตํคํา EC, 
ไนโตรเจนและโพแทสเซียมสูงกวาํการเกษตรแบบอินทรีย๑ ความอุดมสมบูรณ๑ของดินในการท าเกษตรอินทรีย๑สูงกวําการเกษตรแบบดั้งเดิม  และความอุดมสมบูรณ๑ของ
ดินในทุํงหญ๎าดีกวําอ๎อยและมันส าปะหลังตามล าดับ ดังนั้นการท าเกษตรอินทรีย๑ชํวยเพิ่มคุณสมบัติทางชีวภาพของดินและเป็นประโยชน๑ตํอความมั่นคงด๎านอาหาร
ในระยะยาว 

ค าส าคัญ: การเกษตรแบบดั้งเดิม, การเกษตรแบบอินทรีย๑, คุณสมบัติทางชีวภาพ, คุณสมบัติทางเคมี  
 
ABSTRACT: The conventional farming makes use of chemicals, synthetics, and other materials to manage weeds and pests to 
increase agricultural productivity. The use of pesticides has garnered attention towards acceptable levels of toxicity, and whether there 
should actually be an acceptable level. It causes the problem of toxic contamination in food, environment and soil deterioration. 
Decreases quality of yields and the cost increases. Organic farming is a refusal to use chemical fertilizers and pay attention to ecosystems 
and society and use biotechnology to deliver safer products to consumers and reduce production costs. Soil improvement long-term 
sustainability targets for the economy, environment, and food security. The organic farming approach is used to eliminate these 
problems. The objective of this study was to monitor and compare the change of soil biological and chemical properties in organic 
farming and conventional farming under the Yasothon series. The soil texture at 0-30 cm depth is Sandy Loam with Sand: Silt: Clay (13.5: 
7.5: 79) and loamy Sand at 30-60 cm. with Sand: Silt: Clay (9.42: 8.17: 82.42). The study areas were three different crops (grass field, 
sugarcane and cassava) under two different farm managements (organic farming and conventional farming) for 10 years. Soil samples 
were randomly collected in each crop to analyze soil biological and chemical properties. The results found that the organic matter and 
soil microbial activities in organic farming was higher than conventional farming significantly in all crops both top and lower soil layer. The 
organic matter and soil microbial activity were 1.3 %, 8.68 mgCO2 and 0.62 %, 7.34 mgCO2 in organic and conventional farming 
respectively. pH was decreased in conventional farming. EC, Nitrogen and Potassium contents were higher in convention farming. Soil 
fertility in organic farming were higher than conventional farming. Soil fertility in grass field was better than sugarcane and cassava field, 
respectively. Organic farming enhanced the soil biological property and good for food security in long term.  

Keyword:  Organic farming, Conventional farming, Soil biological property, Soil chemical property 
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ข้อมูลสารสนเทศผลิตภาพของดินในพื้นที่อ าเภอแม่แตงและอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
Information system of soil productivity in case Mae Taeng and  

San Sai district, Chiangmai province 
 

ศุภธิดา อ่ าทอง1* แทนไท กล่อมจินดา1  และปวีณ์นุช ปวงวงค์ค า1 

Suphathida Aumtong1* Tantai Glomchinda1  and Paweenoot Pongwongkam1 

 
บทคัดย่อ: การศึกษาผลของการใช๎ที่ดินเพื่อการเกษตรตํออินทรียวัตถุในดิน และการจัดท าข๎อมูลพื้นท่ีอ าเภอแมํแตงและอ าเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหมํ มีวัตถุประสงค๑เพื่อจัดท าข๎อมูลสารสนเทศผลิตภาพของดิน เพื่อเป็นฐานข๎อมูลการจัดการดินเพื่อการเกษตรในพื้นที่อ าเภอแมํแตงและอ าเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหมํ โดยท าการส ารวจพื้นที่ และเก็บตัวอยํางดินแตํละพื้นที่เป็นรายแปลง แบํงตามลักษณะการใช๎ที่ดินออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 
1) นาข๎าว และ 2) ล าไย โดยการสํุมจุดเก็บตัวอยํางดินตามวิธีการวางตาราง (Grids) ขนาด 2 กม. × 2 กม. โดยการสุํมเก็บตัวอยํางดินแบบ 
composite sample ภายในบริเวณใกล๎เคียงจุดศูนย๑กลางมากท่ีสุด (รัศมี 10 เมตร) จุดละ 10 ตัวอยํางรอบแปลงปลูก ที่ระดับความลึก 0-30 ซม.  
มีจ านวนตัวอยํางดินของอ าเภอแมํแตงทั้งหมด 160 ตัวอยําง (นาข๎าว 68 ตัวอยําง และล าไย 92 ตัวอยําง) และอ าเภอสันทรายทั้งหมด 96 ตัวอยําง 
(นาข๎าว 49 ตัวอยําง และล าไย 47 ตัวอยําง วิเคราะห๑อินทรีย๑คาร๑บอนทั้งหมดในดิน (TOC) ความหนาแนํนรวมดิน (Bd) คําความจุในการแลกเปลี่ยน
แคตไออนของดิน (CEC) และเนื้อดิน หรือปริมาณแรํดินเหนียว จากนั้นน าเข๎าสูํกระบวนการจัดท าข๎อมูลด๎วยระบบสารสนเทศทางภุมิศาสตร๑ (GIS) ผล
การศึกษาพบวํา ในอ าเภอแมํแตง และอ าเภอสันทรายมี TOC ในระดับสูง 3.8 % ทั้งดนิปลูกข๎าวและล าไย สํวน CEC ในดินปลูกข๎าว และล าไยมี CEC 
ระดับปานกลาง 15-25 เซนติโมล/กก. ทั้งสองอ าเภอในดินปลูกข๎าวมีคํา Bd ต่ ากวํา 1.2 ก./ลบ.ซม. ในล าไยมีคํา Bd 1.2-1.4 ก./ลบ.ซม.  ดินปลูกข๎าว
สํวนใหญํมีลักษณะเป็นดินรํวน และดินล าไยมีลักษณะเป็นดินรํวนปนทราย และการจัดท าข๎อมูลอินทรียวัตถุทั้งหมดในดินและคุณสมบัติดินได๎แสดง
ข๎อมูลในลักษณะจุด เพื่อแสดงการกระจายตัวและความหนาแนํนของระดับข๎อมูลตํางๆ โดยใช๎สัญลักษณ๑จุดและสีที่แตกตํางกัน ท าให๎อยูํในรูปที่
สามารถเข๎าใจได๎งํายขึ้นและสะดวกตํอการน าไปใช๎ส าหรับเกษตรกร เพื่อเป็นฐานข๎อมูลการจัดการดินเพื่อการเกษตร 

ค าส าคัญ:  การใช๎ที่ดิน อินทรยีวัตถุในดิน  
 
ABSTRACT: This study on the effect of agricultural land use on soil organic matter create data in Mae Taeng and San Sai 
districts in Chiang Mai province, was conducted in order to create data information system of organic matter and classification 
of the level of organic matter and to serve as guidelines for effective and sustainable land use planning and agricultural 
management. The study consisted of a survey and collection of soil samples from each plot based on land use characteristics 
in 2 planting systems: 1) paddy rice, and 2) longan. Soil sampling followed the Grids method with size of 2 km x 2 km for 
composite samples within nearest to the central collection point (10 m radius) with each point having 10 samples around the 
planting area at a depth of 0-30 cm. A total of 160 samples were collected from Mae Taeng district (68 samples from paddy 
rice and 92 samples from longan) and in San Sai district, a total of 96 samples were collected (49 samples from paddy rice 
and 47 samples from longan). Analysis included total organic carbon in the soil (TOC), soil bulk density (Bd), cation exchange 
capacity (CEC) and soil texture or amount of clay soil minerals which was then followed by a GIS process. Results of the study 
showed that in Mae Taeng and San Sai districts, TOC was very high in both paddy rice and longan fields, while CEC in the soil 
was lowest in paddy rice but moderate in longan. Paddy rice in both districts had low Bd at 1.2 kg/cm3 and 1.2-1.4 kg/cm3 in 
longan. Most of the soils planted to paddy rice were gravel and sandy loam for longan planted areas, and planning 
management of organic matter and soil properties were indicated in the data from point characteristics to show distribution 
of texture and density using different symbols and colors thus providing easy understanding and convenience in farmers’ 
application that would serve as guidelines for land use planning and towards effective and sustainable agricultural 
management. 

Keywords:   Land use, Soil organic matter 
 
 
 
 
 
1 สาขาวิชาปฐพีศาสตร๑ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมํโจ๎ 50290 
  Soil science, Faculty of Agricultural Production, Maejo University 50290.  
* Corresponding Author: suphathidaaumtong@yahoo.com  

                                                                      การประชุมวิชาการดินและปุย๋แหํงชาติครั้งที่ 5     วันที่ 1-2 สิงหาคม 2560  

54 
 

สถานะความอุดมสมบูรณ์ของดินและความเขม้ขน้ของธาตุอาหารในใบปาล์มน้ ามัน  
ปลูกบนชุดดินแกลงยกร่อง ในอ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 

Status of Soil Fertility and Nutrient Concentration of Oil Palm Leaf grown on  
Raised Bed Klaeng Soil Series of Pabon District, Phatthalung Province 

 
อัญชนะ วิจะสกิะ1 พรทิวา กัญยวงศ์หา1* และ นุจรี บุญแปลง1 

Anchana Wijasika1, Pornthiwa Kanyawongha1* and Nucharee Boonplang1 
 
บทคัดย่อ: เพื่อการจัดการธาตุอาหารอยํางเหมาะสม ได๎เก็บตัวอยํางดินและตัวอยํางใบจากต๎นเดียวกันตามวิธีมาตรฐานจากสวนปาล๑มขนาดเล็ก ใน
อ าเภอปุาบอน จังหวัดพัทลุง ปลูกบนชุดดินแกลงที่มีการยกรํอง ทั้งหมด 70 ต๎น ประเมินความอุดมสมบูรณ๑ของดินและเปรียบเทียบความเข๎มข๎นของ
ธาตุอาหารในใบกับคํามาตรฐาน “พอเพียง” ผลการศึกษาพบความไมํสมดุลของธาตุอาหารในดิน ทั่วทั้งแปลงมีปฏิกิริยาดินเมื่อวัดด๎วยน้ า (pHw ดิน : 
น้ า = 1:1) เป็นกรดรุนแรงมาก (3.70 ± 0.27)  ปาล๑มน้ ามันบางสํวนอาจได๎รับความเสียหายจากความเค็ม เนื่องจากคําการน าไฟฟูาสารละลายดิน 
(EC, ดิน:น้ า = 1:1)  อยูํในพิสัย 175-3,480 ไมโครซีเมนส๑/ซม. (เฉลี่ย 1,000.02 ± 668.47 ไมโครซีเมนส๑/ซม.)  ปริมาณอินทรียวัตถุจัดอยูํในเกณฑ๑สูง 
(31.90 ± 8.84 ก./กก. ในขณะที่ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน๑ โพแทสเซียมและเหล็กที่สกัดได๎อยูํในเกณฑ๑สูงมาก (200.37±181.84 มก./กก., 
623.61±399.99 มก./กก.และ 120.94±73.47 มก./กก. ตามล าดับ) ซ่ึงตรงกันข๎ามกับแคลเซียมที่สกัดได๎ท่ีอยูํในเกณฑ๑ต่ า (551.71± 341.58 มก./
กก.) เชํนเดียวกับแมงกานีสที่สกัดได๎ (5.06±6.52 มก./กก.) สํวนแมกนีเซียม โซเดียมและสังกะสีที่สกัดได๎อยูํในเกณฑ๑ปานกลาง (192.35±106.59 
มก./กก., 76.60±27.16 มก./กก. และ 1.65±2.45 มก./กก. ตามล าดับ) ในขณะที่ทองแดงที่สกัดได๎อยูํในเกณฑ๑ต่ ามาก  (0.12±0.11 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม) ความเข๎มข๎นของธาตุอาหารในใบปาล๑มน้ ามันก็ไมํสมดุลเชํนเดียวกัน กลําวคือ มีเพียงความเข๎มข๎นเฉลี่ยของธาตุ แคลเซียม แมกนีเซียม และ
ทองแดงเทํานั้นที่อยูํในชํวงคํามาตรฐาน ”พอเพียง” (แคลเซียมร๎อยละ 0.74±0.14 แมกนีเซียมร๎อยละ  0.32±0.06 และ ทองแดง 5.92±1.43 มก./
กก.) ในขณะที่ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และสังกะสีต่ ากวําคํามาตรฐาน ”พอเพียง” (ไนโตรเจนร๎อยละ 1.95±0.19, ฟอสฟอรัสร๎อยละ 
0.11±0.01, โพแทสเซียมร๎อยละ 0.82±0.16และสังกะสี 14.10±6.27 มก./กก.)  สํวนเหล็กและแมงกานีส มีความเข๎มข๎นสูงกวําชํวงคํามาตรฐาน
พอเพียงอยํางเห็นได๎ชัด (172.83±51.83 มก./กก. และ 566.44±135.79 มก./กก. ตามล าดับ) 

ค าส าคัญ: ความอุดมสมบูรณ๑ของดิน ความเข๎มข๎นของธาตุอาหาร ปาล๑มน้ ามัน ชุดดินแกลงยกรํอง จังหวัดพัทลุง 
 
ABSTRACT: For properly nutrient management, soil together with plant leaf were sampled from the same plant for 70 
plants following the standard methods from the small oil palm orchard grown on the raised bed soil (Klaeng series) located 
on Pabon District of Phattalung Province. Soil fertility was evaluated and comparing leaf nutrient concentrations with the 
standard “adequate” range were done. The results revealed the soil nutrition was imbalanced. The plot had extremely acid 
with the pH measured with water (pHw, soil:water = 1:1) of 3.70 ± 0.27. Some of oil palm plants might be suffered from 
salinity, due to the electrical conductivity (EC, soil : water = 1:1) of 175-3,480 µS cm-1 (1000.02 ± 668.47 µS cm-1).  The soil 
contained high organic matter (31.90±8.84 g kg-1). Whilst available phosphorus, extractable potassium and iron were very high 
(200.37±181.84 mg kg-1, 623.61±399.99 mg kg-1 and 120.94±73.47 mg kg-1, respectively). In contrast, the soils had very low 
extractable calcium (551.71± 341.58 mg kg-1) together with extractable copper (0.12±0.11 mg kg-1). Whereas the extractable 
magnesium, sodium and zinc were moderate, but the extractable manganese was low (192.35±106.59 mg Mg kg-1, 
76.60±27.16 mg Na kg-1, 1.65±2.45 mg Zn kg-1 and 5.06±6.52 mg Mn kg-1).  The imbalances of leaf nutrient concentration were 
also noticeable. They had only the calcium, magnesium and copper were fall into an “adequate range” (0.74±0.14 % Ca, 
0.32±0.06% Mg and 5.92±1.43 mg Cu kg-1). The nitrogen, phosphorus potassium and zinc were lower than an adequate range 
(1.95±0.19% N, 0.11±0.01% P, 0.82±0.16% K and 14.10±6..27 mg Zn kg-1). In cases of iron and manganese, both were 
obviously higher than an adequate range (172.83±51.83mg Fe kg-1 and 566.44±135.79 mg Mn kg-1). 

Keywords: soil fert il ity, nutr ient concentration, oil palm, raised-bed Klaeng series, Phattalung Province 
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ข้อมูลสารสนเทศผลิตภาพของดินในพื้นที่อ าเภอแม่แตงและอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
Information system of soil productivity in case Mae Taeng and  

San Sai district, Chiangmai province 
 

ศุภธิดา อ่ าทอง1* แทนไท กล่อมจินดา1  และปวีณ์นุช ปวงวงค์ค า1 

Suphathida Aumtong1* Tantai Glomchinda1  and Paweenoot Pongwongkam1 

 
บทคัดย่อ: การศึกษาผลของการใช๎ที่ดินเพื่อการเกษตรตํออินทรียวัตถุในดิน และการจัดท าข๎อมูลพื้นที่อ าเภอแมํแตงและอ าเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหมํ มีวัตถุประสงค๑เพื่อจัดท าข๎อมูลสารสนเทศผลิตภาพของดิน เพื่อเป็นฐานข๎อมูลการจัดการดินเพื่อการเกษตรในพื้นที่อ าเภอแมํแตงและอ าเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหมํ โดยท าการส ารวจพื้นที่ และเก็บตัวอยํางดินแตํละพื้นที่เป็นรายแปลง แบํงตามลักษณะการใช๎ที่ดินออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 
1) นาข๎าว และ 2) ล าไย โดยการสุํมจุดเก็บตัวอยํางดินตามวิธีการวางตาราง (Grids) ขนาด 2 กม. × 2 กม. โดยการสุํมเก็บตัวอยํางดินแบบ 
composite sample ภายในบริเวณใกล๎เคียงจุดศูนย๑กลางมากท่ีสุด (รัศมี 10 เมตร) จุดละ 10 ตัวอยํางรอบแปลงปลูก ที่ระดับความลึก 0-30 ซม.  
มีจ านวนตัวอยํางดินของอ าเภอแมํแตงทั้งหมด 160 ตัวอยําง (นาข๎าว 68 ตัวอยําง และล าไย 92 ตัวอยําง) และอ าเภอสันทรายท้ังหมด 96 ตัวอยําง 
(นาข๎าว 49 ตัวอยําง และล าไย 47 ตัวอยําง วิเคราะห๑อินทรีย๑คาร๑บอนทั้งหมดในดิน (TOC) ความหนาแนํนรวมดิน (Bd) คําความจุในการแลกเปลี่ยน
แคตไออนของดิน (CEC) และเนื้อดิน หรือปริมาณแรํดินเหนียว จากนั้นน าเข๎าสูํกระบวนการจัดท าข๎อมูลด๎วยระบบสารสนเทศทางภุมิศาสตร๑ (GIS) ผล
การศึกษาพบวํา ในอ าเภอแมํแตง และอ าเภอสันทรายมี TOC ในระดับสูง 3.8 % ทั้งดนิปลูกข๎าวและล าไย สํวน CEC ในดินปลูกข๎าว และล าไยมี CEC 
ระดับปานกลาง 15-25 เซนติโมล/กก. ทั้งสองอ าเภอในดินปลูกข๎าวมีคํา Bd ต่ ากวํา 1.2 ก./ลบ.ซม. ในล าไยมีคํา Bd 1.2-1.4 ก./ลบ.ซม.  ดินปลูกข๎าว
สํวนใหญํมีลักษณะเป็นดินรํวน และดินล าไยมีลักษณะเป็นดินรํวนปนทราย และการจัดท าข๎อมูลอินทรียวัตถุทั้งหมดในดินและคุณสมบัติดินได๎แสดง
ข๎อมูลในลักษณะจุด เพื่อแสดงการกระจายตัวและความหนาแนํนของระดับข๎อมูลตํางๆ โดยใช๎สัญลักษณ๑จุดและสีที่แตกตํางกัน ท าให๎อยูํในรูปที่
สามารถเข๎าใจได๎งํายขึ้นและสะดวกตํอการน าไปใช๎ส าหรับเกษตรกร เพื่อเป็นฐานข๎อมูลการจัดการดินเพื่อการเกษตร 

ค าส าคัญ:  การใช๎ที่ดิน อินทรยีวัตถุในดิน  
 
ABSTRACT: This study on the effect of agricultural land use on soil organic matter create data in Mae Taeng and San Sai 
districts in Chiang Mai province, was conducted in order to create data information system of organic matter and classification 
of the level of organic matter and to serve as guidelines for effective and sustainable land use planning and agricultural 
management. The study consisted of a survey and collection of soil samples from each plot based on land use characteristics 
in 2 planting systems: 1) paddy rice, and 2) longan. Soil sampling followed the Grids method with size of 2 km x 2 km for 
composite samples within nearest to the central collection point (10 m radius) with each point having 10 samples around the 
planting area at a depth of 0-30 cm. A total of 160 samples were collected from Mae Taeng district (68 samples from paddy 
rice and 92 samples from longan) and in San Sai district, a total of 96 samples were collected (49 samples from paddy rice 
and 47 samples from longan). Analysis included total organic carbon in the soil (TOC), soil bulk density (Bd), cation exchange 
capacity (CEC) and soil texture or amount of clay soil minerals which was then followed by a GIS process. Results of the study 
showed that in Mae Taeng and San Sai districts, TOC was very high in both paddy rice and longan fields, while CEC in the soil 
was lowest in paddy rice but moderate in longan. Paddy rice in both districts had low Bd at 1.2 kg/cm3 and 1.2-1.4 kg/cm3 in 
longan. Most of the soils planted to paddy rice were gravel and sandy loam for longan planted areas, and planning 
management of organic matter and soil properties were indicated in the data from point characteristics to show distribution 
of texture and density using different symbols and colors thus providing easy understanding and convenience in farmers’ 
application that would serve as guidelines for land use planning and towards effective and sustainable agricultural 
management. 

Keywords:   Land use, Soil organic matter 
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สถานะความอุดมสมบูรณ์ของดินและความเขม้ขน้ของธาตุอาหารในใบปาล์มน้ ามัน  
ปลูกบนชุดดินแกลงยกร่อง ในอ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 

Status of Soil Fertility and Nutrient Concentration of Oil Palm Leaf grown on  
Raised Bed Klaeng Soil Series of Pabon District, Phatthalung Province 

 
อัญชนะ วิจะสกิะ1 พรทิวา กัญยวงศ์หา1* และ นุจรี บุญแปลง1 

Anchana Wijasika1, Pornthiwa Kanyawongha1* and Nucharee Boonplang1 
 
บทคัดย่อ: เพื่อการจัดการธาตุอาหารอยํางเหมาะสม ได๎เก็บตัวอยํางดินและตัวอยํางใบจากต๎นเดียวกันตามวิธีมาตรฐานจากสวนปาล๑มขนาดเล็ก ใน
อ าเภอปุาบอน จังหวัดพัทลุง ปลูกบนชุดดินแกลงที่มีการยกรํอง ทั้งหมด 70 ต๎น ประเมินความอุดมสมบูรณ๑ของดินและเปรียบเทียบความเข๎มข๎นของ
ธาตุอาหารในใบกับคํามาตรฐาน “พอเพียง” ผลการศึกษาพบความไมํสมดุลของธาตุอาหารในดิน ทั่วทั้งแปลงมีปฏิกิริยาดินเมื่อวัดด๎วยน้ า (pHw ดิน : 
น้ า = 1:1) เป็นกรดรุนแรงมาก (3.70 ± 0.27)  ปาล๑มน้ ามันบางสํวนอาจได๎รับความเสียหายจากความเค็ม เนื่องจากคําการน าไฟฟูาสารละลายดิน 
(EC, ดิน:น้ า = 1:1)  อยูํในพิสัย 175-3,480 ไมโครซีเมนส๑/ซม. (เฉลี่ย 1,000.02 ± 668.47 ไมโครซีเมนส๑/ซม.)  ปริมาณอินทรียวัตถุจัดอยูํในเกณฑ๑สูง 
(31.90 ± 8.84 ก./กก. ในขณะที่ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน๑ โพแทสเซียมและเหล็กที่สกัดได๎อยูํในเกณฑ๑สูงมาก (200.37±181.84 มก./กก., 
623.61±399.99 มก./กก.และ 120.94±73.47 มก./กก. ตามล าดับ) ซ่ึงตรงกันข๎ามกับแคลเซียมที่สกัดได๎ที่อยูํในเกณฑ๑ต่ า (551.71± 341.58 มก./
กก.) เชํนเดียวกับแมงกานีสที่สกัดได๎ (5.06±6.52 มก./กก.) สํวนแมกนีเซียม โซเดียมและสังกะสีที่สกัดได๎อยูํในเกณฑ๑ปานกลาง (192.35±106.59 
มก./กก., 76.60±27.16 มก./กก. และ 1.65±2.45 มก./กก. ตามล าดับ) ในขณะที่ทองแดงที่สกัดได๎อยูํในเกณฑ๑ต่ ามาก  (0.12±0.11 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม) ความเข๎มข๎นของธาตุอาหารในใบปาล๑มน้ ามันก็ไมํสมดุลเชํนเดียวกัน กลําวคือ มีเพียงความเข๎มข๎นเฉลี่ยของธาตุ แคลเซียม แมกนีเซียม และ
ทองแดงเทํานั้นที่อยูํในชํวงคํามาตรฐาน ”พอเพียง” (แคลเซียมร๎อยละ 0.74±0.14 แมกนีเซียมร๎อยละ  0.32±0.06 และ ทองแดง 5.92±1.43 มก./
กก.) ในขณะที่ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และสังกะสีต่ ากวําคํามาตรฐาน ”พอเพียง” (ไนโตรเจนร๎อยละ 1.95±0.19, ฟอสฟอรัสร๎อยละ 
0.11±0.01, โพแทสเซียมร๎อยละ 0.82±0.16และสังกะสี 14.10±6.27 มก./กก.)  สํวนเหล็กและแมงกานีส มีความเข๎มข๎นสูงกวําชํวงคํามาตรฐาน
พอเพียงอยํางเห็นได๎ชัด (172.83±51.83 มก./กก. และ 566.44±135.79 มก./กก. ตามล าดับ) 

ค าส าคัญ: ความอุดมสมบูรณ๑ของดิน ความเข๎มข๎นของธาตุอาหาร ปาล๑มน้ ามัน ชุดดินแกลงยกรํอง จังหวัดพัทลุง 
 
ABSTRACT: For properly nutrient management, soil together with plant leaf were sampled from the same plant for 70 
plants following the standard methods from the small oil palm orchard grown on the raised bed soil (Klaeng series) located 
on Pabon District of Phattalung Province. Soil fertility was evaluated and comparing leaf nutrient concentrations with the 
standard “adequate” range were done. The results revealed the soil nutrition was imbalanced. The plot had extremely acid 
with the pH measured with water (pHw, soil:water = 1:1) of 3.70 ± 0.27. Some of oil palm plants might be suffered from 
salinity, due to the electrical conductivity (EC, soil : water = 1:1) of 175-3,480 µS cm-1 (1000.02 ± 668.47 µS cm-1).  The soil 
contained high organic matter (31.90±8.84 g kg-1). Whilst available phosphorus, extractable potassium and iron were very high 
(200.37±181.84 mg kg-1, 623.61±399.99 mg kg-1 and 120.94±73.47 mg kg-1, respectively). In contrast, the soils had very low 
extractable calcium (551.71± 341.58 mg kg-1) together with extractable copper (0.12±0.11 mg kg-1). Whereas the extractable 
magnesium, sodium and zinc were moderate, but the extractable manganese was low (192.35±106.59 mg Mg kg-1, 
76.60±27.16 mg Na kg-1, 1.65±2.45 mg Zn kg-1 and 5.06±6.52 mg Mn kg-1).  The imbalances of leaf nutrient concentration were 
also noticeable. They had only the calcium, magnesium and copper were fall into an “adequate range” (0.74±0.14 % Ca, 
0.32±0.06% Mg and 5.92±1.43 mg Cu kg-1). The nitrogen, phosphorus potassium and zinc were lower than an adequate range 
(1.95±0.19% N, 0.11±0.01% P, 0.82±0.16% K and 14.10±6..27 mg Zn kg-1). In cases of iron and manganese, both were 
obviously higher than an adequate range (172.83±51.83mg Fe kg-1 and 566.44±135.79 mg Mn kg-1). 

Keywords: soil fert il ity, nutr ient concentration, oil palm, raised-bed Klaeng series, Phattalung Province 
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การตอบสนองของถั่วลิสงต่อ FGD ยิปซัมในดินที่ขาดแคลน S และ B 
Respond of peanut on FGD gypsum in deficiency S and B soils 

 
จีราภรณ์ อินทสาร1 ,ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร1*, สมชาย องค์ประเสริฐ1 ,จักรพงษ์ ไชยวงศ์1 

และ วันวิสาข์ จนัทิกา1 

Jiraporn Intasan1, Pathipan Sutigoolabud1*, Somchai Ongprasert1, Chakapong chaiwong1 
and Wanwisa Jantika1 

 
บทคัดย่อ: FGD ยิปซัม (Fuel Gas Desulfurization Gypsum) ซ่ึงเป็นผลพลอยได๎ของโรงไฟฟูาแมํเมาะมี Ca และ S อยูํประมาณ 23 และ 18 % 
และมีราคาเพียงตันละ 20 บาท จึงเหมาะที่จะใช๎เป็นวัสดุปรับปรุงดินเพื่อแก๎ปัญหาการขาดแคลนธาตุทั้ง 2 นี้. การทดลองนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษา
การตอบสนองผลผลิตของถั่วลิสงตํอการใช๎ FGD ยิปซัม และผลกระทบตํอความอุดมสมบูรณ๑ของดิน. ทดลองในไรํนาของเกษตรกร 4 รายในพื้นที่
จังหวัดล าปาง ที่ดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกรดจัด (pH 5.3 -5.8) มี Ca เพียงพอ แตํขาดแคลน S และ B โดยด าเนินการเป็นเวลา 3 ปี ระหวําง 
พ.ศ. 2556 - 2558ในแปลงในที่ดอนอาศัยน้ าฝนในฤดูฝน 2 แปลง และแปลงในที่นาอาศัยน้ าชลประทานในฤดูแล๎ง 2 แปลง. โดยวางแผนการทดลอง
แบบ RCBD  5 ต ารับ 4 ซ้ า (ต ารับที่ 1 ไมํใสํ FGD ยิปซัมและโดโลไมต๑, ต ารับที่ 2 ใสํ FGD ยิปซัม 50 กก./ไรํ, ต ารับที่ 3 ใสํ FGD ยิปซัม 100 กก./ไรํ, 
ต ารับที่ 4 ใสํโดโลไมต๑ 100 กก./ไรํ, ต ารับที่ 5 ใสํยิปซัมผสมกับโดโลไมต๑ 50+50 กก./ไรํ) โดยใสํFGD ยิปซัมและโดโลไมต๑ตามต ารับทดลองเมื่อถั่วลิสง
เริ่มออกดอก สํวนการใสํปุ๋ยและการจัดการแปลงปลูกอยํางอื่นทุกต ารับทดลองท าเหมือนกัน . ผลการทดลองพบวํา FGD ยิปซัมมีผลให๎ S ในแปลง
ทดลองในที่นาเพิ่มขึ้นตั้งแตํปีแรกของการทดลอง แตํแปลงทดลองในที่ดอนเพิ่มขึ้นตั้งแตํปีที่ 2.  ส าหรับ B พบวําการใสํ FGD ยิปซัมอัตรา 100 กก./ไรํ 
มีผลให๎ B เพิ่มขึ้นเฉพาะในดินรํวนทรายของพื้นที่ดอนตั้งแตํปีแรกของการทดลอง และในดินรํวนปนทรายแปูงของดินที่นาในปีที่ 2.  ผลการวิเคราะห๑ 
S และ B ในเมล็ดถั่วลิสง  แสดงให๎เห็นวําถั่วที่ปลูกในที่ดอนมี S และ B ในเมล็ดถั่วลิสงเพิ่มขึ้น ในฤดูปลูกที่มีน้ าเพียงพอ. สํวนผลผลิตถั่วลิสงในที่ดอน
ทั้ง 2 เนื้อดิน ใน 2 ปีแรกของการทดลองที่มีฝนเพียงพอ การได๎รับ FGD ยิปซัมและโดโลไมต๑ ได๎ผลผลิตมากกวําแปลงควบคุม ซ่ึงการใสํ FGD ยิปซัม
อัตรา 100 กก./ไรํ/ปี ให๎ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากแปลงควบคุมมากที่สุด แตํก็ไมํตํางกันทางสถิติกับต ารับอื่นๆ.  สํวนผลผลิตปีที่ 3 ซ่ึงเป็นปีฝนแล๎งจัด ถั่ว
ลิสงไมํตอบสนองตํอการได๎รับ FGD ยิปซัมและโดโลไมต๑. สํวนผลผลิตถั่วลิสงฤดูแล๎งในที่นาในปี 2556/57 ซ่ึงได๎รับน้ าชลประทานเพียงพอ แสดงให๎
เห็นวําการใสํ FGD ยิปซัมทั้งแบบใสํเดี่ยว และใสํผสมกับโดโลไมต๑ชํวยเพิ่มผลผลิตถั่วลิสงได๎ดีกวําการใสํโดโลไมต๑อยํางเดียว.  ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นนี้
เนื่องจากน้ าหนัก 100 เมล็ดที่เพิ่มขึ้น อันเป็นผลจากการได๎รับ S และ B จาก FGD ยิปซัม.  ผลผลิตของฤดูปลูกปี 2557/58 ต่ ากวําปีกํอนหน๎า  
เนื่องจากขาดแคลนน้ าชลประทาน. 

ค าส าคัญ: ถั่วลิสง FGD ยิปซัม โดโลไมต๑ 
 
ABSTRACT: FGD gypsum, by product of Mae Moh Power Plant, contains 23 and 18 % of Ca and S, respectively.  The FGD 
gypsum costs ฿20 per ton, therefore, it is probably the cheapest soil amendment for solving Ca and S deficiency. This trial 
was aimed at studying the respond to yields of peanut to FGD gypsum and effects to soils fertility. Four farmers’ fields with 
the problems of acidity (pH 5.3 - 5.8), deficiency S and B, in Lampang were selected Plots experiment were in upland (2 plots) 
and paddy fields (2 plots). Experimental design in RCBD 5 treatment 4 replication; control FGD gypsum 50 kg rai-1, FGD gypsum 
100 kg rai-1,  dolomite 100 kg rai-1, FGD gypsum and dolomite 50+50 kg rai-1.  The application FGD gypsum at flowering stage of 
peanut in comparison with the application of dolomite. Yield of the crop were monitored for three years during 2013-2015.  
Results revealed that FGD Gypsum was increasing S in paddy field plot since the first year of experiment but upland plot was 
increased in the second year. For B, FGD Gypsum application in 100 kg rai-1 was increasing only sandy loam soil (upland plot) 
in the first year and silty loam (paddy plot) was increasing in the second year. The result of S and B in seed showed that 
peanut were increased in upland plot, Yield of peanut were increased by applied FGD and dolomite. The application of 
gypsum, both sole and mixed application with dolomite, increased yield of peanut more than sole dolomite application. 
Analysis of nutrients in seeds shown that S and B in the crop grown in both soils and receiving gypsum was higher than the 
control and dolomite treatments.  

Keywords: Peanut, FGD gypsum, dolomite 
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ลักษณะของดินปลกูยางพาราท่ีมีชิ้นส่วนหยาบในจังหวัดระยอง 
Characteristics of Para Rubber-Growing Soil Containing Coarse Fragments  

in Rayong Province 
 

พรทิวา กัญยวงศ์หา1* 

Pornthiwa Kanyawongha1* 
 

บทคัดย่อ: การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อตรวจสอบสัณฐานวิทยาสนาม รํวมกับสมบัติบางประการทางกายภาพ และทางเคมีของหน๎าตัดดินที่มี
ชิ้นสํวนหยาบ และประเมินความเหมาะสมของดินส าหรับปลูกยางพารา โดยเก็บตัวอยํางดินในพื้นที่จังหวัดระยอง 5 พีดอน  จากสัณฐานภูมิประเทศที่
เป็นลูกคลื่นลอนลาด ลูกคลื่นลอนชัน และเนินเขา ชิ้นสํวนหยาบของทุกพีดอนมีขนาดกรวด (2-75 มิลลิเมตร) จากชนิดของชิ้นสํวนหยาบท าให๎จัดกลุํม
ได๎ 3 กลุํม คือ พวกที่เป็นกรวดก๎อนเหลี่ยม กับมวลสารพอกของเหล็ก และหินผุ (พีดอน 1 และ 2) กรวดก๎อนกลม (พีดอน 3) และ เศษหินหลาย
เหลี่ยมกับหินผุ (พีดอน 4 และ 5)  ซ่ึงวัสดุเหลํานี้สํวนใหญํได๎รับอิทธิพลจากวัตถุต๎นก าเนิดดิน มีเพียงมวลสารพอกของเหล็กเทํานั้นที่เกิดจาก
กระบวนการดิน ชิ้นสํวนหยาบที่พบไมํเชื่อมตัวกัน สํวนที่เป็นดินสํวนใหญํมีสีแดงปนเหลืองถึงสีน้ าตาลเข๎ม ในขณะที่ชั้นวัตถุต๎นก าเนิดดิน (C) และชั้น
หินผุ (Cr) ดินมีสีแตกตํางจากสํวนที่เป็นดิน และแตกตํางกันในแตํละหน๎าตัดดิน แตํโดยสํวนใหญํเป็นสีน้ าตาล แดง เทา  และความรุนแรงของการผุพัง
ของชั้นหินผุลดลงตามความลึก  พีดอน 3 มีเน้ือดินปานกลาง สํวนพีดอนอื่นเป็นดินเนื้อละเอียด อนุภาคขนาดดินเหนียวของทุกหน๎าตัดดินเพิ่มขึ้นตาม
ความลึก บอกถึงพัฒนาการของหน๎าตัดดิน ดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง (pHw 4.62-5.73) ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนของทุกหน๎าตัดดิน
แจกกระจายตามความลึกสอดคล๎องกับอนุภาคขนาดดินเหนียว สํวนเบสแลกเปลี่ยนได๎มีทั้งสอดคล๎อ งกับอนุภาคขนาดดินเหนียวและอินทรียวัตถุ 
ผลรวมของเบสแลกเปลี่ยนได๎ต่ ามาก (0.064-2.581 เซนติโมล/กิโลกรัม) เมื่อเทียบกับความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน  (1.59-5.28 เซนติโมล/กิโลกรัม) 
ถึงแม๎วําปฏิกิริยาดิน อินทรียวัตถุและธาตุอาหารพืชในดินสํวนใหญํจะอยูํในเกณฑ๑เหมาะแกํการปลูกยางพารา แตํทุกหน๎าตัดดินมีฟอสฟอรัสและ
แมกนีเซียมที่สกัดได๎ และบางหน๎าตัดดินมีโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได๎ต่ ากวําเกณฑ๑ท่ีเหมาะสม 

ค าส าคัญ: สัณฐานวิทยาสนาม ชิ้นสํวนหยาบ สมบัติของดิน ยางพารา จังหวัดระยอง 
 

ABSTRACT: This study aimed at determining field morphology, some physical and chemical properties of coarse fragments-
containing soils together with evaluate the suitability for para rubber, 5 pedons on the undulating, rolling and hilly terrains 
were collected from Rayong Province. They contained coarse fragments in gravel size (2-75 millimeter). Three groups of 
pedon were classified according to the coarse fragments. They were the angular-shaped gravel, iron concretions and 
weathered rocks (Pedon 1 and 2), the rounded gravels (Pedon 3) and the angular-shaped rock fragments and weathered rocks 
(Pedon 4 and 5). The parent materials had mainly influenced on the coarse fragments, excepted for the iron concretions that 
derived from soil forming processes. The coarse fragments were unconsolidated. The solums had yellowish red to dark brown 
colors, whilst the parent material and the weathered rock horizons had different colors and also differed among pedons. 
They mainly contained the brownish, reddish and grayish colors with the degree of weathering decreased according to depth. 
Pedon 3 had medium texture whereas the others had finer textures. Soils had very strongly to moderately acid  
(pHw 4.62-5.73). The cation exchange capacity followed the same trend of the clay particle throughout the depth of all 
pedons. However, the the exchangeable bases were somewhat similar to distribution of the clays and organic matter. 
Comparing with the cation exchange capacity (1.59-5.28 cmol(+) kg-1), summation of exchangeable bases were very low  
(0.064-2.581 cmol(+) kg-1). The soil pH, organic matter and plant nutrients were mainly in the optimum ranges for para rubber, 
nonetheless, the available phosphorus and exchangeable magnesium of all pedons and the exchangeable potassium of some 
pedons were lower than the optimum ranges.  

Keywords : Field morphology, coarse fragment, soil properties, para rubber, Rayong Province 
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การตอบสนองของถั่วลิสงต่อ FGD ยิปซัมในดินที่ขาดแคลน S และ B 
Respond of peanut on FGD gypsum in deficiency S and B soils 

 
จีราภรณ์ อินทสาร1 ,ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร1*, สมชาย องค์ประเสริฐ1 ,จักรพงษ์ ไชยวงศ์1 

และ วันวิสาข์ จนัทิกา1 

Jiraporn Intasan1, Pathipan Sutigoolabud1*, Somchai Ongprasert1, Chakapong chaiwong1 
and Wanwisa Jantika1 

 
บทคัดย่อ: FGD ยิปซัม (Fuel Gas Desulfurization Gypsum) ซ่ึงเป็นผลพลอยได๎ของโรงไฟฟูาแมํเมาะมี Ca และ S อยูํประมาณ 23 และ 18 % 
และมีราคาเพียงตันละ 20 บาท จึงเหมาะที่จะใช๎เป็นวัสดุปรับปรุงดินเพื่อแก๎ปัญหาการขาดแคลนธาตุทั้ง 2 นี้. การทดลองนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษา
การตอบสนองผลผลิตของถั่วลิสงตํอการใช๎ FGD ยิปซัม และผลกระทบตํอความอุดมสมบูรณ๑ของดิน. ทดลองในไรํนาของเกษตรกร 4 รายในพื้นที่
จังหวัดล าปาง ที่ดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกรดจัด (pH 5.3 -5.8) มี Ca เพียงพอ แตํขาดแคลน S และ B โดยด าเนินการเป็นเวลา 3 ปี ระหวําง 
พ.ศ. 2556 - 2558ในแปลงในที่ดอนอาศัยน้ าฝนในฤดูฝน 2 แปลง และแปลงในที่นาอาศัยน้ าชลประทานในฤดูแล๎ง 2 แปลง. โดยวางแผนการทดลอง
แบบ RCBD  5 ต ารับ 4 ซ้ า (ต ารับที่ 1 ไมํใสํ FGD ยิปซัมและโดโลไมต๑, ต ารับที่ 2 ใสํ FGD ยิปซัม 50 กก./ไรํ, ต ารับที่ 3 ใสํ FGD ยิปซัม 100 กก./ไรํ, 
ต ารับที่ 4 ใสํโดโลไมต๑ 100 กก./ไรํ, ต ารับที่ 5 ใสํยิปซัมผสมกับโดโลไมต๑ 50+50 กก./ไรํ) โดยใสํFGD ยิปซัมและโดโลไมต๑ตามต ารับทดลองเมื่อถั่วลิสง
เริ่มออกดอก สํวนการใสํปุ๋ยและการจัดการแปลงปลูกอยํางอื่นทุกต ารับทดลองท าเหมือนกัน . ผลการทดลองพบวํา FGD ยิปซัมมีผลให๎ S ในแปลง
ทดลองในที่นาเพิ่มขึ้นตั้งแตํปีแรกของการทดลอง แตํแปลงทดลองในที่ดอนเพิ่มขึ้นตั้งแตํปีที่ 2.  ส าหรับ B พบวําการใสํ FGD ยิปซัมอัตรา 100 กก./ไรํ 
มีผลให๎ B เพิ่มขึ้นเฉพาะในดินรํวนทรายของพื้นที่ดอนตั้งแตํปีแรกของการทดลอง และในดินรํวนปนทรายแปูงของดินที่นาในปีที่ 2.  ผลการวิเคราะห๑ 
S และ B ในเมล็ดถั่วลิสง  แสดงให๎เห็นวําถั่วที่ปลูกในที่ดอนมี S และ B ในเมล็ดถั่วลิสงเพิ่มขึ้น ในฤดูปลูกที่มีน้ าเพียงพอ. สํวนผลผลิตถั่วลิสงในที่ดอน
ทั้ง 2 เนื้อดิน ใน 2 ปีแรกของการทดลองที่มีฝนเพียงพอ การได๎รับ FGD ยิปซัมและโดโลไมต๑ ได๎ผลผลิตมากกวําแปลงควบคุม ซ่ึงการใสํ FGD ยิปซัม
อัตรา 100 กก./ไรํ/ปี ให๎ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากแปลงควบคุมมากที่สุด แตํก็ไมํตํางกันทางสถิติกับต ารับอื่นๆ.  สํวนผลผลิตปีที่ 3 ซ่ึงเป็นปีฝนแล๎งจัด ถั่ว
ลิสงไมํตอบสนองตํอการได๎รับ FGD ยิปซัมและโดโลไมต๑. สํวนผลผลิตถั่วลิสงฤดูแล๎งในที่นาในปี 2556/57 ซ่ึงได๎รับน้ าชลประทานเพียงพอ แสดงให๎
เห็นวําการใสํ FGD ยิปซัมทั้งแบบใสํเดี่ยว และใสํผสมกับโดโลไมต๑ชํวยเพิ่มผลผลิตถั่วลิสงได๎ดีกวําการใสํโดโลไมต๑อยํางเดียว.  ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นนี้
เนื่องจากน้ าหนัก 100 เมล็ดที่เพิ่มขึ้น อันเป็นผลจากการได๎รับ S และ B จาก FGD ยิปซัม.  ผลผลิตของฤดูปลูกปี 2557/58 ต่ ากวําปีกํอนหน๎า  
เนื่องจากขาดแคลนน้ าชลประทาน. 

ค าส าคัญ: ถั่วลิสง FGD ยิปซัม โดโลไมต๑ 
 
ABSTRACT: FGD gypsum, by product of Mae Moh Power Plant, contains 23 and 18 % of Ca and S, respectively.  The FGD 
gypsum costs ฿20 per ton, therefore, it is probably the cheapest soil amendment for solving Ca and S deficiency. This trial 
was aimed at studying the respond to yields of peanut to FGD gypsum and effects to soils fertility. Four farmers’ fields with 
the problems of acidity (pH 5.3 - 5.8), deficiency S and B, in Lampang were selected Plots experiment were in upland (2 plots) 
and paddy fields (2 plots). Experimental design in RCBD 5 treatment 4 replication; control FGD gypsum 50 kg rai-1, FGD gypsum 
100 kg rai-1,  dolomite 100 kg rai-1, FGD gypsum and dolomite 50+50 kg rai-1.  The application FGD gypsum at flowering stage of 
peanut in comparison with the application of dolomite. Yield of the crop were monitored for three years during 2013-2015.  
Results revealed that FGD Gypsum was increasing S in paddy field plot since the first year of experiment but upland plot was 
increased in the second year. For B, FGD Gypsum application in 100 kg rai-1 was increasing only sandy loam soil (upland plot) 
in the first year and silty loam (paddy plot) was increasing in the second year. The result of S and B in seed showed that 
peanut were increased in upland plot, Yield of peanut were increased by applied FGD and dolomite. The application of 
gypsum, both sole and mixed application with dolomite, increased yield of peanut more than sole dolomite application. 
Analysis of nutrients in seeds shown that S and B in the crop grown in both soils and receiving gypsum was higher than the 
control and dolomite treatments.  

Keywords: Peanut, FGD gypsum, dolomite 
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บทคัดย่อ: การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อตรวจสอบสัณฐานวิทยาสนาม รํวมกับสมบัติบางประการทางกายภาพ และทางเคมีของหน๎าตัดดินที่มี
ชิ้นสํวนหยาบ และประเมินความเหมาะสมของดินส าหรับปลูกยางพารา โดยเก็บตัวอยํางดินในพื้นที่จังหวัดระยอง 5 พีดอน  จากสัณฐานภูมิประเทศที่
เป็นลูกคลื่นลอนลาด ลูกคลื่นลอนชัน และเนินเขา ชิ้นสํวนหยาบของทุกพีดอนมีขนาดกรวด (2-75 มิลลิเมตร) จากชนิดของชิ้นสํวนหยาบท าให๎จัดกลุํม
ได๎ 3 กลุํม คือ พวกที่เป็นกรวดก๎อนเหลี่ยม กับมวลสารพอกของเหล็ก และหินผุ (พีดอน 1 และ 2) กรวดก๎อนกลม (พีดอน 3) และ เศษหินหลาย
เหลี่ยมกับหินผุ (พีดอน 4 และ 5)  ซ่ึงวัสดุเหลํานี้สํวนใหญํได๎รับอิทธิพลจากวัตถุต๎นก าเนิดดิน มีเพียงมวลสารพอกของเหล็กเทํานั้นที่เกิดจาก
กระบวนการดิน ชิ้นสํวนหยาบที่พบไมํเชื่อมตัวกัน สํวนที่เป็นดินสํวนใหญํมีสีแดงปนเหลืองถึงสีน้ าตาลเข๎ม ในขณะที่ชั้นวัตถุต๎นก าเนิดดิน (C) และชั้น
หินผุ (Cr) ดินมีสีแตกตํางจากสํวนที่เป็นดิน และแตกตํางกันในแตํละหน๎าตัดดิน แตํโดยสํวนใหญํเป็นสีน้ าตาล แดง เทา  และความรุนแรงของการผุพัง
ของชั้นหินผุลดลงตามความลึก  พีดอน 3 มีเน้ือดินปานกลาง สํวนพีดอนอื่นเป็นดินเนื้อละเอียด อนุภาคขนาดดินเหนียวของทุกหน๎าตัดดินเพิ่มขึ้นตาม
ความลึก บอกถึงพัฒนาการของหน๎าตัดดิน ดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง (pHw 4.62-5.73) ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนของทุกหน๎าตัดดิน
แจกกระจายตามความลึกสอดคล๎องกับอนุภาคขนาดดินเหนียว สํวนเบสแลกเปลี่ยนได๎มีทั้งสอดคล๎อ งกับอนุภาคขนาดดินเหนียวและอินทรียวัตถุ 
ผลรวมของเบสแลกเปลี่ยนได๎ต่ ามาก (0.064-2.581 เซนติโมล/กิโลกรัม) เมื่อเทียบกับความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน  (1.59-5.28 เซนติโมล/กิโลกรัม) 
ถึงแม๎วําปฏิกิริยาดิน อินทรียวัตถุและธาตุอาหารพืชในดินสํวนใหญํจะอยูํในเกณฑ๑เหมาะแกํการปลูกยางพารา แตํทุกหน๎าตัดดินมีฟอสฟอรัสและ
แมกนีเซียมที่สกัดได๎ และบางหน๎าตัดดินมีโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได๎ต่ ากวําเกณฑ๑ท่ีเหมาะสม 

ค าส าคัญ: สัณฐานวิทยาสนาม ชิ้นสํวนหยาบ สมบัติของดิน ยางพารา จังหวัดระยอง 
 

ABSTRACT: This study aimed at determining field morphology, some physical and chemical properties of coarse fragments-
containing soils together with evaluate the suitability for para rubber, 5 pedons on the undulating, rolling and hilly terrains 
were collected from Rayong Province. They contained coarse fragments in gravel size (2-75 millimeter). Three groups of 
pedon were classified according to the coarse fragments. They were the angular-shaped gravel, iron concretions and 
weathered rocks (Pedon 1 and 2), the rounded gravels (Pedon 3) and the angular-shaped rock fragments and weathered rocks 
(Pedon 4 and 5). The parent materials had mainly influenced on the coarse fragments, excepted for the iron concretions that 
derived from soil forming processes. The coarse fragments were unconsolidated. The solums had yellowish red to dark brown 
colors, whilst the parent material and the weathered rock horizons had different colors and also differed among pedons. 
They mainly contained the brownish, reddish and grayish colors with the degree of weathering decreased according to depth. 
Pedon 3 had medium texture whereas the others had finer textures. Soils had very strongly to moderately acid  
(pHw 4.62-5.73). The cation exchange capacity followed the same trend of the clay particle throughout the depth of all 
pedons. However, the the exchangeable bases were somewhat similar to distribution of the clays and organic matter. 
Comparing with the cation exchange capacity (1.59-5.28 cmol(+) kg-1), summation of exchangeable bases were very low  
(0.064-2.581 cmol(+) kg-1). The soil pH, organic matter and plant nutrients were mainly in the optimum ranges for para rubber, 
nonetheless, the available phosphorus and exchangeable magnesium of all pedons and the exchangeable potassium of some 
pedons were lower than the optimum ranges.  

Keywords : Field morphology, coarse fragment, soil properties, para rubber, Rayong Province 
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การใช้ตะกรันเหล็กเป็นวสัดุปรับปรุงดินกรดจัดในพื้นที่ปลูกข้าวนาชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
The Use of Steel Slag as a Soil Amendment of Acid Sulfate Soil in Irrigated Paddy Rice Field at 

Chachoengsao province 
 

นพดล  ประยูรสุข1*  เยาวลักษณ์  เนตรสิงห์1  เสาวนุช  ถาวรพฤกษ์2 
Noppadol Prayoonsuk1  Yaowalak Netsing1  Saowanuch  Tawornpruek2 

 

บทคัดย่อ: การน าตะกรันเหล็กซ่ึงเป็นวัสดุจากอุตสาหกรรมเหล็กมาใช๎ประโยชน๑ทางการเกษตรในการเป็นวัสดุปรับปรุงดินมีวัตถุประสงค๑เพื่อ
ยกระดับปฏิกิริยาดินที่เป็นกรดให๎สูงขึ้น ซ่ึงจะสํงผลให๎ข๎าวที่ปลูกในดินกรดหรือดินกรดจัดสามารถให๎ผลผลิตที่สูงขึ้นได๎  โดยวางแผนการทดลองแบบ 
RCBD     5 กรรมวิธี 3 ซ้ า ใช๎พันธุ๑ข๎าว กข57 ปลูกโดยวิธีหวํานน้ าตม ด าเนินการทดลองในปี 2558 และปี 2559 ในพื้นที่นาชลประทาน มีเนื้อดิน
เป็นดินเหนียวกรดจัด จากผลการทดลองพบวํา การใสํตะกรันเหล็ก  ท าให๎คําปฏิกิริยาดินเพิ่มสูงขึ้นและแตกตํางอยํางมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติเมื่ อ
เปรียบเทียบกับแปลงที่ไมํได๎ใสํทุกกรรมวิธี และทั้งแปลงที่ใสํ EAF slag LR (T2) และ Caster slag LR (T3) ในอัตราเทียบเทํากับปริมาณความ
ต๎องการปูนของดินจะเพิ่มคําปฏิกิริยาดินได๎สูงที่สุด ส าหรับปริมาณผลผลิตในปี 2558 พบวําแปลงที่ใสํ EAF slag LR (T2) ให๎ผลผลิตสูงที่สุดเทํากับ 
1,209 กิโลกรัมตํอไรํ และในปี 2559 แปลงที่ใสํ EAF slag (T4) และ Caster slag (T5) ให๎ผลผลิตที่เทํากันและสูงสุดเทํากับ 654 กิโลกรัมตํอไรํ แตํ
เมื่อวิเคราะห๑ผลทางสถิติพบวํา ทั้งปี 2558 และปี 2559 ทุกกรรมวิธีให๎ผลผลิตไมํแตกตํางกันทางสถิติ แตํหากพิจารณาคําปฏิกิริยาดินประกอบจะเห็น
แนวโน๎มผลผลิตข๎าวเพิ่มขึ้นจากการใสํตะกรันเหล็กเพื่อเป็นวัสดุปรับปรุงดินที่เป็นกรดหรือกรดจัดทั้งในปี 2558 และปี 2559 

ค าส าคัญ: ตะกรันเหล็ก  ดินกรดจัด วัสดุปรับปรุงดิน  พื้นที่ปลูกข๎าว 
 

ABSTRACT: The utilization of basic slag was a material from steel industry for agriculture as a soil amendment aimed at 
increasing soil reaction of the acid sulfate soil.  These will influence rice production in acid sulfate soil for increasing yield.  
The field experiment was carried out on randomized complete block design with 5 treatments and 3 replications.  The rice 
cultivar is RD57.  The plantation used rice sowing of paddy field.  This experiment was conducted in 2015-2016 at irrigated 
paddy field in Chachoensao province.  The soil texture was heavy clay.  The results found that the application of slags (EAF 
slag LR (T2) and Caster slag LR (T3)) were significantly increase soil reaction  For the yield, in 2015, the application of EAF slag 
LR (T2) had a highest yield which was 1,209 kilogram per rai and in 2016 the application of EAF slag (T4) and Caster slag (T5) 
obtain equal yield which was a highest yield (654 kilogram per rai) but they were non-significantly different from others.  
However, it had a tendency of yield increase with increasing soil reaction after the slags application in both years. 

Keywords: Steel Slag,  Acid Sulfate Soil,  Soil Amendment,  Irrigated Rice Field 
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การสลายตัวของวัสดุอินทรีย์ การปลดปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ และปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในดินเค็มเนื้อทราย
ภายใต้การใส่วัสดุอินทรีย์ต่างชนิดกัน 

Soil organic carbon and carbon dioxide evolution in sandy salt affected soil 
 under different organic residue application   

 
ศกุนตลา สุภาสัย1*, วิทยา ตรีโลเกศ1 , อรรณพ พุทธโส2 

Sakuntala Supasai1*, Vidhaya Trelo-ges1, Aunnop Puttaso2 
 

บทคัดย่อ: การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาผลการใช๎วัสดุอินทรีย๑ที่มีองค๑ประกอบทางเคมีตํางกันตํอการสลายตัวการปลดปลํอยก๏าซ
คาร๑บอนไดออกไซด๑ และปริมาณอินทรีย๑คาร๑บอนในนาดินเค็มเนื้อทราย บ๎านง้ิวเกํา ต าบลโนนประดูํ อ าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา วางแผนการ
ทดลองแบบ RCBD จ านวน 3 ซ้ า ประกอบด๎วย 6 กรรมวิธีการทดลอง โดยใช๎วัสดุอินทรีย๑ที่หาได๎ในท๎องถิ่น ได๎แกํ ไมํใสํวัสดุอินทรีย๑ (ต ารับควบคุม) 
ซากถั่วลิสง ใบหญ๎าแฝก ฟางข๎าว ใบยูคาลิปตัส และแกลบ ใสํในอัตรา 2 t rai-1 ผลการศึกษาอัตราการสลายตัวพบวํา อัตราการสลายตัวเกิดขึ้นเร็วใน
ชํวงแรก โดยใบหญ๎าแฝกมีอัตราการสลายตัวมากสุด และแกลบมีอัตราการสลายตัวต่ าสุด ผลการศึกษาการปลดปลํอยก๏าซคาร๑บอนไดออกไซด๑ (CO2) 
เกิดขึ้นสูงสุดในสัปดาห๑ที่ 1 โดยมีการปลดปลํอยสูงสุดในดินที่ใสํซากถั่วลิสง ในขณะดินที่ไมํมีวัสดุอินทรีย๑มีการปลดปลํอยก๏าช CO2 ต่ าสุดตลอด 26 
สัปดาห๑ นอกจากนี้ พบวําการปลดปลํอยก๏าช CO2 มีความสัมพันธ๑เชิงบวกกับความชื้นดินโดยเฉพาะชํวง 8 สัปดาห๑แรกของการสลายตัว (r= 0.36 – 
0.89) ดินที่ใสํยูคาลิปตัสมีปริมาณคาร๑บอนอินทรีย๑สูงสุด รองลงมาคือ ใบหญ๎าแฝก ฟางข๎าว ซากถั่วลิสง สํวนดินที่ใสํแกลบมีปริมาณอินทรีย๑คาร๑บอน
ต่ าสุด และพบความสัมพันธ๑ระหวํางปริมาณอินทรีย๑คาร๑บอนในดินกับองค๑ประกอบทางเคมีของวัสดุอินทรีย๑โดยเฉพาะคาร๑บอน (r= 0.694**) และเซลลูโลส 
(r= - 0.653**) นอกจากนี้ ปริมาณอินทรีย๑คาร๑บอนในดินยังมีความสัมพันธ๑ทางลบกับปริมาณการปลดปลํอยก๏าช CO2 ที่สูงสํงผลท าให๎มีปริมาณอินทรีย๑
คาร๑บอนสะสมในดินต่ า โดยเฉพาะสัปดาห๑ที่ 8 - 26  

ค าส าคัญ: ดินเค็ม  อัตราการสลายตัว  อินทรีย๑คาร๑บอนในดิน วัสดุอินทรีย๑ 

ABSTRACT: The objective of this study was to investigate the effect application of different organic residues chemical 
composition on decomposition, carbon dioxide evolution and soil organic carbon in sandy salt affected soil which located at 
Ban Ngio Kao, Tambon Non Pradu, Sida district, Nakhon Ratchasima province.  A randomized completely block design with 3 
replications and 6 treatments were employed.  All organic residues such groundnut stover, leaf of vetiver grass leaves, rice 
straw eucalyptus and rice Husk, were applied at the rate of 2 t rai-1.   The results showed that the high decomposition rate 
was found at the early stage with highest in vetiver grass leaves and slowest in rice husk.  We also found at 1 weeks after 
incorporation, carbon dioxide (CO2) evolution was highest in soil treated with groundnut and lowest in the control (no 
addition) throughout 26 weeks.  In addition, CO2 evolution was positive correlated with soil moisture content especially in the 
first 8 weeks after decomposition stage (r= 0.36 - 0.89).   Result of study on soil organic carbon at 26 weeks, we found that 
soil treated with eucalyptus was highest (4.65 g kg-1) followed by vetiver grass, rice straw and groundnut stover.  While that 
soil treated with rice husk had lowest soil organic carbon content.  We found the relationship between soil organic carbon 
content and residue chemical composition such as carbon (r= 0.694**) and cellulose (r= -0.653**).  The soil organic carbon was 
also negative correlated to CO2 evolution which the high CO2 evolution led to decrease organic carbon accumulation in soil, 
especially week 8 - 26.  

Keywords: salt affected soil, decomposition rate, soil organic carbon, organic material 
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การใช้ตะกรันเหล็กเป็นวสัดุปรับปรุงดินกรดจัดในพื้นที่ปลูกข้าวนาชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
The Use of Steel Slag as a Soil Amendment of Acid Sulfate Soil in Irrigated Paddy Rice Field at 

Chachoengsao province 
 

นพดล  ประยูรสุข1*  เยาวลักษณ์  เนตรสิงห์1  เสาวนุช  ถาวรพฤกษ์2 
Noppadol Prayoonsuk1  Yaowalak Netsing1  Saowanuch  Tawornpruek2 

 

บทคัดย่อ: การน าตะกรันเหล็กซ่ึงเป็นวัสดุจากอุตสาหกรรมเหล็กมาใช๎ประโยชน๑ทางการเกษตรในการเป็นวัสดุปรับปรุงดินมีวัตถุประสงค๑เพื่อ
ยกระดับปฏิกิริยาดินที่เป็นกรดให๎สูงขึ้น ซ่ึงจะสํงผลให๎ข๎าวที่ปลูกในดินกรดหรือดินกรดจัดสามารถให๎ผลผลิตที่สูงขึ้นได๎  โดยวางแผนการทดลองแบบ 
RCBD     5 กรรมวิธี 3 ซ้ า ใช๎พันธุ๑ข๎าว กข57 ปลูกโดยวิธีหวํานน้ าตม ด าเนินการทดลองในปี 2558 และปี 2559 ในพื้นที่นาชลประทาน มีเน้ือดิน
เป็นดินเหนียวกรดจัด จากผลการทดลองพบวํา การใสํตะกรันเหล็ก  ท าให๎คําปฏิกิริยาดินเพิ่มสูงขึ้นและแตกตํางอยํางมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติเมื่ อ
เปรียบเทียบกับแปลงที่ไมํได๎ใสํทุกกรรมวิธี และทั้งแปลงที่ใสํ EAF slag LR (T2) และ Caster slag LR (T3) ในอัตราเทียบเทํากับปริมาณความ
ต๎องการปูนของดินจะเพิ่มคําปฏิกิริยาดินได๎สูงที่สุด ส าหรับปริมาณผลผลิตในปี 2558 พบวําแปลงที่ใสํ EAF slag LR (T2) ให๎ผลผลิตสูงที่สุดเทํากับ 
1,209 กิโลกรัมตํอไรํ และในปี 2559 แปลงที่ใสํ EAF slag (T4) และ Caster slag (T5) ให๎ผลผลิตที่เทํากันและสูงสุดเทํากับ 654 กิโลกรัมตํอไรํ แตํ
เมื่อวิเคราะห๑ผลทางสถิติพบวํา ทั้งปี 2558 และปี 2559 ทุกกรรมวิธีให๎ผลผลิตไมํแตกตํางกันทางสถิติ แตํหากพิจารณาคําปฏิกิริยาดินประกอบจะเห็น
แนวโน๎มผลผลิตข๎าวเพิ่มขึ้นจากการใสํตะกรันเหล็กเพื่อเป็นวัสดุปรับปรุงดินที่เป็นกรดหรือกรดจัดทั้งในปี 2558 และปี 2559 

ค าส าคัญ: ตะกรันเหล็ก  ดินกรดจัด วัสดุปรับปรุงดิน  พื้นที่ปลูกข๎าว 
 

ABSTRACT: The utilization of basic slag was a material from steel industry for agriculture as a soil amendment aimed at 
increasing soil reaction of the acid sulfate soil.  These will influence rice production in acid sulfate soil for increasing yield.  
The field experiment was carried out on randomized complete block design with 5 treatments and 3 replications.  The rice 
cultivar is RD57.  The plantation used rice sowing of paddy field.  This experiment was conducted in 2015-2016 at irrigated 
paddy field in Chachoensao province.  The soil texture was heavy clay.  The results found that the application of slags (EAF 
slag LR (T2) and Caster slag LR (T3)) were significantly increase soil reaction  For the yield, in 2015, the application of EAF slag 
LR (T2) had a highest yield which was 1,209 kilogram per rai and in 2016 the application of EAF slag (T4) and Caster slag (T5) 
obtain equal yield which was a highest yield (654 kilogram per rai) but they were non-significantly different from others.  
However, it had a tendency of yield increase with increasing soil reaction after the slags application in both years. 

Keywords: Steel Slag,  Acid Sulfate Soil,  Soil Amendment,  Irrigated Rice Field 
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การสลายตัวของวัสดุอินทรีย์ การปลดปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ และปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในดินเค็มเนื้อทราย
ภายใต้การใส่วัสดุอินทรีย์ต่างชนิดกัน 

Soil organic carbon and carbon dioxide evolution in sandy salt affected soil 
 under different organic residue application   

 
ศกุนตลา สุภาสัย1*, วิทยา ตรีโลเกศ1 , อรรณพ พุทธโส2 

Sakuntala Supasai1*, Vidhaya Trelo-ges1, Aunnop Puttaso2 
 

บทคัดย่อ: การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาผลการใช๎วัสดุอินทรีย๑ที่มีองค๑ประกอบทางเคมีตํางกันตํอการสลายตัวการปลดปลํอยก๏าซ
คาร๑บอนไดออกไซด๑ และปริมาณอินทรีย๑คาร๑บอนในนาดินเค็มเนื้อทราย บ๎านง้ิวเกํา ต าบลโนนประดูํ อ าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา วางแผนการ
ทดลองแบบ RCBD จ านวน 3 ซ้ า ประกอบด๎วย 6 กรรมวิธีการทดลอง โดยใช๎วัสดุอินทรีย๑ที่หาได๎ในท๎องถิ่น ได๎แกํ ไมํใสํวัสดุอินทรีย๑ (ต ารับควบคุม) 
ซากถั่วลิสง ใบหญ๎าแฝก ฟางข๎าว ใบยูคาลิปตัส และแกลบ ใสํในอัตรา 2 t rai-1 ผลการศึกษาอัตราการสลายตัวพบวํา อัตราการสลายตัวเกิดขึ้นเร็วใน
ชํวงแรก โดยใบหญ๎าแฝกมีอัตราการสลายตัวมากสุด และแกลบมีอัตราการสลายตัวต่ าสุด ผลการศึกษาการปลดปลํอยก๏าซคาร๑บอนไดออกไซด๑ (CO2) 
เกิดขึ้นสูงสุดในสัปดาห๑ที่ 1 โดยมีการปลดปลํอยสูงสุดในดินที่ใสํซากถั่วลิสง ในขณะดินที่ไมํมีวัสดุอินทรีย๑มีการปลดปลํอยก๏าช CO2 ต่ าสุดตลอด 26 
สัปดาห๑ นอกจากนี้ พบวําการปลดปลํอยก๏าช CO2 มีความสัมพันธ๑เชิงบวกกับความชื้นดินโดยเฉพาะชํวง 8 สัปดาห๑แรกของการสลายตัว (r= 0.36 – 
0.89) ดินที่ใสํยูคาลิปตัสมีปริมาณคาร๑บอนอินทรีย๑สูงสุด รองลงมาคือ ใบหญ๎าแฝก ฟางข๎าว ซากถั่วลิสง สํวนดินที่ใสํแกลบมีปริมาณอินทรีย๑คาร๑บอน
ต่ าสุด และพบความสัมพันธ๑ระหวํางปริมาณอินทรีย๑คาร๑บอนในดินกับองค๑ประกอบทางเคมีของวัสดุอินทรีย๑โดยเฉพาะคาร๑บอน (r= 0.694**) และเซลลูโลส 
(r= - 0.653**) นอกจากนี้ ปริมาณอินทรีย๑คาร๑บอนในดินยังมีความสัมพันธ๑ทางลบกับปริมาณการปลดปลํอยก๏าช CO2 ที่สูงสํงผลท าให๎มีปริมาณอินทรีย๑
คาร๑บอนสะสมในดินต่ า โดยเฉพาะสัปดาห๑ที่ 8 - 26  

ค าส าคัญ: ดินเค็ม  อัตราการสลายตัว  อินทรีย๑คาร๑บอนในดิน วัสดุอินทรีย๑ 

ABSTRACT: The objective of this study was to investigate the effect application of different organic residues chemical 
composition on decomposition, carbon dioxide evolution and soil organic carbon in sandy salt affected soil which located at 
Ban Ngio Kao, Tambon Non Pradu, Sida district, Nakhon Ratchasima province.  A randomized completely block design with 3 
replications and 6 treatments were employed.  All organic residues such groundnut stover, leaf of vetiver grass leaves, rice 
straw eucalyptus and rice Husk, were applied at the rate of 2 t rai-1.   The results showed that the high decomposition rate 
was found at the early stage with highest in vetiver grass leaves and slowest in rice husk.  We also found at 1 weeks after 
incorporation, carbon dioxide (CO2) evolution was highest in soil treated with groundnut and lowest in the control (no 
addition) throughout 26 weeks.  In addition, CO2 evolution was positive correlated with soil moisture content especially in the 
first 8 weeks after decomposition stage (r= 0.36 - 0.89).   Result of study on soil organic carbon at 26 weeks, we found that 
soil treated with eucalyptus was highest (4.65 g kg-1) followed by vetiver grass, rice straw and groundnut stover.  While that 
soil treated with rice husk had lowest soil organic carbon content.  We found the relationship between soil organic carbon 
content and residue chemical composition such as carbon (r= 0.694**) and cellulose (r= -0.653**).  The soil organic carbon was 
also negative correlated to CO2 evolution which the high CO2 evolution led to decrease organic carbon accumulation in soil, 
especially week 8 - 26.  

Keywords: salt affected soil, decomposition rate, soil organic carbon, organic material 
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ผลของออกซินและไซโตไคนินต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหญ้าแฝกลุ่มและดอน 
Effect of Auxin and Cytokinnin on Tissue Culture of Vetiver grass  

 
พัชรินทร์ นันทากุล1*,  พิทยากร ลิ่มทอง2 , กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์1  และ พงศ์พันธุ์ เธียรหิรัญ1 

Patcharin Nuntakul1* , Pitayakon Limtong2 , and  Krisana Rungrojwanich1 Pongpan Thienhirun1 
 
บทคัดย่อ: การศึกษานี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อเปรียบเทียบความเข๎มข๎นของออกซินและไซโตไคนิน ที่เหมาะสมตํอการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหญ๎าแฝกลุํมและ
หญ๎าแฝกดอน โดยความเข๎มข๎นของออกซินที่ 0 และ 0.5 มก./ล. และไซโตไคนินที่ ความเข๎มข๎น 0, 0.5 และ 1.0 มก./ล. โดยวางแผนการทดลองแบบสุํม
สมบูรณ๑ Completely Randomized Design (CRD) ประกอบด๎วย 12 ต ารับ จ านวน 3 ซ้ า ที่ห๎องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหญ๎าแฝก กรมพัฒนา
ที่ดิน โดยน าหนํอหญ๎าแฝกลุํม (พันธุ๑สุราษฎร๑ธานี) และหญ๎าแฝกดอน (พันธุ๑ราชบุรี) มาเลี้ยงในสูตรอาหาร MS เติมฮอร๑โมนออกซิน และไซโตไคนินที่ 
ความเข๎มข๎นของแตํละต ารับทดลอง ผลการศึกษาพบวําการใช๎ออกซิน 0.5 มก./ล. ท าให๎ความสูงของหญ๎าแฝกลุํมและหญ๎าแฝกดอนเพิ่มขึ้น  แตกตําง
กับการไมํใสํออกซินอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ แตํการใช๎ไซโตไคนิน 0.5 และ 1.0 มก./ล. ท าให๎ความสูงของต๎นหญ๎าแฝกทั้ง 2 ชนิดลดลง แสดงถึงการ
ยับยั้งการเจริญทางด๎านความสูง แม๎วําจะใช๎รํวมกับออกซินก็ตาม ส าหรับจ านวนหนํอของหญ๎าแฝกเมื่อใสํไซโตไคนิน 0.5 และ 1.0 มก./ล. ชํวยกระตุ๎น
ให๎จ านวนหนํอเพิ่มขึ้นแตกตํางอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติกับการไมํใสํไซโตไคนิน นอกจากนั้นการใสํออกซินรํวมกับไซโตไคนินมีผลท าให๎จ านวนหนํอของ
หญ๎าแฝกลุํมเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซ่ึงแตกตํางอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติกับการไมํใสํออกซินรํวมด๎วย แตํการตอบสนองของหญ๎าแฝกดอนตํอการใช๎ฮอร๑โมนน๎อยกวํา
ในหญ๎าแฝกลุํม ส าหรับการใสํออกซินและไซโตไคนิน มีผลตํอจ านวนใบของต๎นหญ๎าแฝกทั้ง 2 ชนิดเป็นไปในทางเดียวกับจ านวนหนํอของหญ๎าแฝก  

ค าส าคัญ  หญ๎าแฝก, ออกซิน, ไซโตไคนิน, การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ, การขยายพนัธุ๑ 
 
ABSTRACT: The objective of this research was to find the suitable concentration of auxin and cytokinin for growth 
promotion of upland and lowland vetiver grass in tissue culture. The 12 treatments of combination consisted of 2 vetiver 
grass cultivars,      2 auxin concentrations (0 and 0.5 mg/l) and 2 cytokinin concentrations (0, 0.5 and 1.0 mg/l), which were 
arranged in Completely Randomized Design (CRD) with 3 replications. The trial was conducted at vetiver laboratory, Land 
Development Department. Both, Vetiveria zizanioides (Suratani ecotype) and V. nemoralis (Ratchaburi ecotype) were 
cultivated in MS media and adding auxin and cytokinin at the given concentration in each treatment. The height of stem, 
number of shoot and leaf of vetiver grass in each treatment were recorded and subjected to statistical analyzed. The mean 
different was compared by Duncan’s multiple range test (DMRT). The result of this experiment revealed that application of 
auxin 0.5 mg/l clearly induced height of vetiver grass in both ecotypes and significantly different from control. But application 
of cytokinin 0.5 and 1.0 mg/l suppressed the stem height of vetiver grass, and it still more suppression when applied cytokinin 
with auxin. Cytokinin at 0.5 and 1.0 mg/l markedly increased shoot number of vetiver grass, and significantly different from 
without cytokinin. Moreover, cytokinin application with auxin increased shoot number, where lowland ecotype was stimulated 
more than lowland ecotype, and were significantly different from control. In case of number of leaf was changed in the 
similar trend of auxin and cytokinin effects on number of shoot were noted in each treatment. 

Keywords:  Vetiver grass, Auxin, Cytokinin, Tissue culture, Propagation 
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ผลของยิปซัมและโดโลไมท์ต่อผลผลิตของถั่วลสิงที่ปลกูในชุดดินทุ่งหว้า 
Effect of Gypsum and Dolomite on Yield of Peanuts, Grown in Thung Wa Soil 

 
อมรรัตน์ ชุมทอง1* 

Amornrat  Chumthong1* 
 

บทคัดย่อ: การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อเปรียบเทียบผลของการใช๎ยิปซัมและโดโลไมท๑ตํอผลผลิตของถั่วลิสง ที่ปลูกในชุดดินทุํงหว๎า ณ สถานี
ปฏิบัติการพืชไรํ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยวางแผนการทดลองแบบสุํมสมบูรณ๑ในบล็อก 
(Randomized Complete Block Design ; RCBD) แบํงการทดลองเป็น 4 ต ารับการทดลอง ๆ ละ 4 ซ้ า โดยต ารับการทดลองที่ 1 ใสํยิปซัมในอัตรา 
100 กก./ไรํ ต ารับการทดลองที่ 2 ใสํโดโลไมท๑ ในอัตรา 100 กก./ไรํ สิ่งทดลองที่ 3 ใสํยิปซัม 50 กก./ไรํ และโดโลไมท๑ 50 กก./ไรํ และสิ่งทดลองที่ 4 
ชุดควบคุม (ไมํใสํยิปซัมและโดโลไมท๑) พบวําการใช๎ยิปซัมรํวมกับโดโลไมท๑ท าให๎ถั่วลิสงมีจ านวนฝักตํอต๎น จ านวนฝักดีตํอต๎น และน้ าหนักฝักตํอไรํมาก
ที่สุด  (18.11 ฝัก 13.19 ฝัก และ 560.00 กก. ตามล าดับ) การใช๎ยิปซัมเพียงอยํางเดียวท าให๎ถั่วลิสงมีจ านวนเมล็ดตํอฝัก และน้ าหนักเมล็ดดีตํอต๎น
มากที่สุด คือ 1.83 เมล็ด และ 13.33 ก. ตามล าดับ และมีจ านวนฝักลีบตํอต๎นน๎อยที่สุด คือ 2.15 ฝัก สํวนชุดควบคุม พบวํา ถั่วลิสงมีจ านวนฝักดีตํอ
ต๎น จ านวนเมล็ดตํอฝัก น้ าหนักเมล็ดดีตํอต๎น และน้ าหนักฝักตํอไรํน๎อยที่สุด (7.98 ฝัก 1.70 เมล็ด 8.30 ก. และ 333.33 กก. ตามล าดับ) 

ค าส าคัญ: ยิปซัม, โดโลไมท๑, ผลผลิต, ถั่วลิสง 
 
ABSTRACT: This study aims to compare the effect of gypsum and dolomite applications on yield of peanuts, grown on 
Thung Wa soil series at the Field Crops Practice Station, Faculty of Agricultural Technology, Songkhla Rajabhat University, 
Muang district, Songkhla province. The experimental design was Randomized Complete Block Design (RCBD) divided into four 
treatments with four replications.  The treatments were 1) using of gypsum at the rate of 100 kg/rai, 2) using of dolomite at 
the rate of 100 kg/rai, 3) using of the rate of 50 kg gypsum/rai and 50 kg dolomite/rai and 4) control (no using of gypsum and 
dolomite). The results showed that using of gypsum with dolomite gave the highest number of pods per plant, number of 
full pods per plant and weight pods per rai (18.11 pods, 13.19 pods and 560.00 kg, respectively). Using only gypsum showed 
the most of number of seeds per pod and seed weight per plant (1.83 seeds and 13.33 g, respectively). In addition, only 
gypsum using showed the least of number of pop pods per plant (2.15 pods). While, control had the least of number of pods 
per plant, number of seeds per pod, weight seeds per plant and weight pods per rai (7.98 pods, 1.70 seeds, 8.30  g and, 
333.33 kg, respectively).  

Keywords: Gypsum, Dolomite, Yield, Peanuts 
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ผลของออกซินและไซโตไคนินต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหญ้าแฝกลุ่มและดอน 
Effect of Auxin and Cytokinnin on Tissue Culture of Vetiver grass  

 
พัชรินทร์ นันทากุล1*,  พิทยากร ลิ่มทอง2 , กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์1  และ พงศ์พันธุ์ เธียรหิรัญ1 

Patcharin Nuntakul1* , Pitayakon Limtong2 , and  Krisana Rungrojwanich1 Pongpan Thienhirun1 
 
บทคัดย่อ: การศึกษานี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อเปรียบเทียบความเข๎มข๎นของออกซินและไซโตไคนิน ที่เหมาะสมตํอการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหญ๎าแฝกลุํมและ
หญ๎าแฝกดอน โดยความเข๎มข๎นของออกซินที่ 0 และ 0.5 มก./ล. และไซโตไคนินที่ ความเข๎มข๎น 0, 0.5 และ 1.0 มก./ล. โดยวางแผนการทดลองแบบสุํม
สมบูรณ๑ Completely Randomized Design (CRD) ประกอบด๎วย 12 ต ารับ จ านวน 3 ซ้ า ที่ห๎องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหญ๎าแฝก กรมพัฒนา
ที่ดิน โดยน าหนํอหญ๎าแฝกลุํม (พันธุ๑สุราษฎร๑ธานี) และหญ๎าแฝกดอน (พันธุ๑ราชบุรี) มาเลี้ยงในสูตรอาหาร MS เติมฮอร๑โมนออกซิน และไซโตไคนินที่ 
ความเข๎มข๎นของแตํละต ารับทดลอง ผลการศึกษาพบวําการใช๎ออกซิน 0.5 มก./ล. ท าให๎ความสูงของหญ๎าแฝกลุํมและหญ๎าแฝกดอนเพิ่มขึ้น  แตกตําง
กับการไมํใสํออกซินอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ แตํการใช๎ไซโตไคนิน 0.5 และ 1.0 มก./ล. ท าให๎ความสูงของต๎นหญ๎าแฝกทั้ง 2 ชนิดลดลง แสดงถึงการ
ยับยั้งการเจริญทางด๎านความสูง แม๎วําจะใช๎รํวมกับออกซินก็ตาม ส าหรับจ านวนหนํอของหญ๎าแฝกเมื่อใสํไซโตไคนิน 0.5 และ 1.0 มก./ล. ชํวยกระตุ๎น
ให๎จ านวนหนํอเพิ่มขึ้นแตกตํางอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติกับการไมํใสํไซโตไคนิน นอกจากนั้นการใสํออกซินรํวมกับไซโตไคนินมีผลท าให๎จ านวนหนํอของ
หญ๎าแฝกลุํมเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซ่ึงแตกตํางอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติกับการไมํใสํออกซินรํวมด๎วย แตํการตอบสนองของหญ๎าแฝกดอนตํอการใช๎ฮอร๑โมนน๎อยกวํา
ในหญ๎าแฝกลุํม ส าหรับการใสํออกซินและไซโตไคนิน มีผลตํอจ านวนใบของต๎นหญ๎าแฝกทั้ง 2 ชนิดเป็นไปในทางเดียวกับจ านวนหนํอของหญ๎าแฝก  

ค าส าคัญ  หญ๎าแฝก, ออกซิน, ไซโตไคนิน, การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ, การขยายพนัธุ๑ 
 
ABSTRACT: The objective of this research was to find the suitable concentration of auxin and cytokinin for growth 
promotion of upland and lowland vetiver grass in tissue culture. The 12 treatments of combination consisted of 2 vetiver 
grass cultivars,      2 auxin concentrations (0 and 0.5 mg/l) and 2 cytokinin concentrations (0, 0.5 and 1.0 mg/l), which were 
arranged in Completely Randomized Design (CRD) with 3 replications. The trial was conducted at vetiver laboratory, Land 
Development Department. Both, Vetiveria zizanioides (Suratani ecotype) and V. nemoralis (Ratchaburi ecotype) were 
cultivated in MS media and adding auxin and cytokinin at the given concentration in each treatment. The height of stem, 
number of shoot and leaf of vetiver grass in each treatment were recorded and subjected to statistical analyzed. The mean 
different was compared by Duncan’s multiple range test (DMRT). The result of this experiment revealed that application of 
auxin 0.5 mg/l clearly induced height of vetiver grass in both ecotypes and significantly different from control. But application 
of cytokinin 0.5 and 1.0 mg/l suppressed the stem height of vetiver grass, and it still more suppression when applied cytokinin 
with auxin. Cytokinin at 0.5 and 1.0 mg/l markedly increased shoot number of vetiver grass, and significantly different from 
without cytokinin. Moreover, cytokinin application with auxin increased shoot number, where lowland ecotype was stimulated 
more than lowland ecotype, and were significantly different from control. In case of number of leaf was changed in the 
similar trend of auxin and cytokinin effects on number of shoot were noted in each treatment. 

Keywords:  Vetiver grass, Auxin, Cytokinin, Tissue culture, Propagation 
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ผลของยิปซัมและโดโลไมท์ต่อผลผลิตของถั่วลสิงที่ปลกูในชุดดินทุ่งหว้า 
Effect of Gypsum and Dolomite on Yield of Peanuts, Grown in Thung Wa Soil 

 
อมรรัตน์ ชุมทอง1* 

Amornrat  Chumthong1* 
 

บทคัดย่อ: การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อเปรียบเทียบผลของการใช๎ยิปซัมและโดโลไมท๑ตํอผลผลิตของถั่วลิสง ที่ปลูกในชุดดินทุํงหว๎า ณ สถานี
ปฏิบัติการพืชไรํ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยวางแผนการทดลองแบบสุํมสมบูรณ๑ในบล็อก 
(Randomized Complete Block Design ; RCBD) แบํงการทดลองเป็น 4 ต ารับการทดลอง ๆ ละ 4 ซ้ า โดยต ารับการทดลองที่ 1 ใสํยิปซัมในอัตรา 
100 กก./ไรํ ต ารับการทดลองที่ 2 ใสํโดโลไมท๑ ในอัตรา 100 กก./ไรํ สิ่งทดลองที่ 3 ใสํยิปซัม 50 กก./ไรํ และโดโลไมท๑ 50 กก./ไรํ และสิ่งทดลองที่ 4 
ชุดควบคุม (ไมํใสํยิปซัมและโดโลไมท๑) พบวําการใช๎ยิปซัมรํวมกับโดโลไมท๑ท าให๎ถั่วลิสงมีจ านวนฝักตํอต๎น จ านวนฝักดีตํอต๎น และน้ าหนักฝักตํอไรํมาก
ที่สุด  (18.11 ฝัก 13.19 ฝัก และ 560.00 กก. ตามล าดับ) การใช๎ยิปซัมเพียงอยํางเดียวท าให๎ถั่วลิสงมีจ านวนเมล็ดตํอฝัก และน้ าหนักเมล็ดดีตํอต๎น
มากที่สุด คือ 1.83 เมล็ด และ 13.33 ก. ตามล าดับ และมีจ านวนฝักลีบตํอต๎นน๎อยที่สุด คือ 2.15 ฝัก สํวนชุดควบคุม พบวํา ถั่วลิสงมีจ านวนฝักดีตํอ
ต๎น จ านวนเมล็ดตํอฝัก น้ าหนักเมล็ดดีตํอต๎น และน้ าหนักฝักตํอไรํน๎อยที่สุด (7.98 ฝัก 1.70 เมล็ด 8.30 ก. และ 333.33 กก. ตามล าดับ) 

ค าส าคัญ: ยิปซัม, โดโลไมท๑, ผลผลิต, ถั่วลิสง 
 
ABSTRACT: This study aims to compare the effect of gypsum and dolomite applications on yield of peanuts, grown on 
Thung Wa soil series at the Field Crops Practice Station, Faculty of Agricultural Technology, Songkhla Rajabhat University, 
Muang district, Songkhla province. The experimental design was Randomized Complete Block Design (RCBD) divided into four 
treatments with four replications.  The treatments were 1) using of gypsum at the rate of 100 kg/rai, 2) using of dolomite at 
the rate of 100 kg/rai, 3) using of the rate of 50 kg gypsum/rai and 50 kg dolomite/rai and 4) control (no using of gypsum and 
dolomite). The results showed that using of gypsum with dolomite gave the highest number of pods per plant, number of 
full pods per plant and weight pods per rai (18.11 pods, 13.19 pods and 560.00 kg, respectively). Using only gypsum showed 
the most of number of seeds per pod and seed weight per plant (1.83 seeds and 13.33 g, respectively). In addition, only 
gypsum using showed the least of number of pop pods per plant (2.15 pods). While, control had the least of number of pods 
per plant, number of seeds per pod, weight seeds per plant and weight pods per rai (7.98 pods, 1.70 seeds, 8.30  g and, 
333.33 kg, respectively).  

Keywords: Gypsum, Dolomite, Yield, Peanuts 
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แบบจ าลองช่วยตัดสินใจส าหรับอุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมี  
Decision support model for organic chemical fertilizer production industry  

 
อัจจนา  เจริญกิจพูลผล1 และ พรธิภา  องค์คุณารักษ์1* 

Ajjana  Jareonkitpoolpol1 and Pornthipa  Ongkunaruk1* 
 

บทคัดย่อ: มาตรฐานของผลิตภัณฑ๑เป็นประเด็นที่ผ๎ูผลิตให๎ความส าคัญในอุตสาหกรรมผลิตปุ๋ยอินทรีย๑เคมี ปัจจุบันผู๎ผลิตยังไมํทราบอัตราการเสื่อม
สลายของธาตุอาหารในระหวํางการเก็บรักษาและไมํมีเครื่องมือในการจัดการกับความแปรปรวนของธาตุอาหารในวัตถุดิบ ท าให๎มีการค านวณวัตถุดิบ
ในสํวนผสมให๎สูงกวําที่ระบุไว๎บนฉลาก สํงผลให๎ต๎นทุนวัตถุดิบสูงเกินความจ าเป็น งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อพัฒนาเครื่องมือที่ชํวยในการตัดสินใจใน
การผลิตของอุตสาหกรรมปุ๋ยอินทรีย๑เคมี เริ่มจากศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอการเสื่อมสลายของธาตุอาหารได๎แกํ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปแตสเซีม และ
อินทรีย๑วัตถุ ระหวํางการเก็บรักษา ได๎แกํ เวลาและสภาวะการเก็บรักษา โดยเก็บรักษาตัวอยํางที่สภาวะปัจจุบันของโรงงาน และร๎านค๎า เป็นเวลา 8 
เดือน ตรวจวัดทุก 2 เดือน แล๎วน าไปทดสอบทางสถิติ พบวํา ปริมาณไนโตรเจนในปุ๋ยอินทรีย๑เคมีลดลงอยํางมีนัยส าคัญที่ความเชื่อมั่นร๎อยละ 95 โดย
มีการลดลงเป็นเชิงเส๎นตรงด๎วยอัตราร๎อยละ 0.1087 ตํอเดือน ผลจากการเปรียบเทียบปริมาณธาตุอาหารในปุ๋ยอินทรีย๑เคมี ระหวํางการเก็บรักษาที่
สภาวะปัจจุบัน กับการเก็บที่ 10 องศาเซลเซียสเพื่อทดสอบวําการเก็บที่อุณหภูมิต่ าสามารถรักษาคุณภาพของปุ๋ยได๎หรือไมํ พบวํา ปริมาณธาตุอาหาร
แตํละชนิดไมํแตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญที่ความเชื่อมั่นร๎อยละ 95 ตํอมาสร๎างแบบจ าลองชํวยตัดสินใจในการผสมวัตถุดิบเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย๑เคมีที่
เหมาะสมที่สุด โดยศึกษาแบบจ าลอง 4 ชนิด ได๎แกํ 1) แบบจ าลองโปรแกรมเชิงเส๎น 2) แบบจ าลองโปรแกรมข๎อจ ากัดเชิงโอกาส 3) แบบจ าลอง
สถานการณ๑ และ 4) แบบจ าลองการแก๎ปัญหาหลายวัตถุประสงค๑ ตรวจสอบความถูกต๎องด๎วยการจ าลองสถานการณ๑แบบมอนติคาร๑โล จากการ
เปรียบเทียบด๎านต๎นทุนวัตถุดิบรวม โอกาสที่จะผลิตปุ๋ยผิดมาตรฐาน และความเหมาะสมส าหรับการใช๎ในอุตสาหกรรม พบวํา แบบจ าลองโปรแกรม
ข๎อจ ากัดเชิงโอกาสมีความเหมาะสมที่สุด สามารถลดต๎นทุนการผลิตลง และจัดการกับความไมํแนํนอนของธาตุอาหารในวัตถุดิบได๎ และได๎ตรวจสอบ
ความถูกต๎องของแบบจ าลองที่เหมาะสมที่สุดโดยน าไปผลิตจริง แตํเนื่องจากไนโตรเจนมีการเสื่อมสลายระหวํางการเก็บรักษา จึงได๎เสนอแบบจ าลองที่
มีการชดเชยอัตราการเสื่อมสลายของธาตุอาหารระหวํางการเก็บรักษาด๎วย โดยชดเชยอัตราการลดลงของธาตุอาหารด๎วยความสัมพันธ๑แบบเส๎นตรงใน
แบบจ าลองโปรแกรมข๎อจ ากัดเชิงโอกาส ซ่ึงพบวํา สามารถลดต๎นทุนลงได๎ร๎อยละ 27.72 และท าให๎โอกาสท่ีจะผลิตปุ๋ยผิดมาตรฐานลดลงจากร๎อยละ 
100 เป็น ร๎อยละ 1.50 โดยสรุปแล๎วแบบจ าลองชํวยตัดสินใจในการผลิตปุ๋ยอินทรีย๑เคมีที่ได๎จากงานวิจัยนี้จะชํวยให๎สามารถค านวณสูตรการผลิตได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ ท าให๎ไดส๎ินค๎าตามมาตรฐานที่ก าหนด ด๎วยต๎นทุนที่เหมาะสม โดยโรงงานกรณีศึกษาสามารถลดต๎นทุนลงได๎ 4,725,000 บาทตํอปี 
ในอนาคตแบบจ าลองดังกลําวสามารถน าไปประยุกต๑ใช๎กับโรงงานผลิตปุ๋ยเคมีอินทรีย๑และปุ๋ยอินทรีย๑ตํอไป 
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ABSTRACT:we studied the factors affect to deterioration ratio i.e. storage time and condition. We kept samples of products 
under the same condition at factory and retailers for 8 months and tested the nutrient compositions every 2 months. We 
found that the proportion of nitrogen was significantly reduced by time. The statistical analysis showed that it is linearly 
decreased at 0.1087% per month. On the other hand, the comparison of nutrient compositions in the product kept at present 
condition and at 10°C showed that there was no significant difference. Next, we studied four models to determine the right 
blending formula i.e. Linear Programming, Chance-Constrained Programming, Simulation Optimization and Multi-Objective 
Programming. Then, we verified the result with Monte Carlo Simulation. After that the comparison of raw material cost, out of 
specification probability and appropriate to use in industry was calculated. The result showed that Chance-Constrained 
Programming was the most appropriate model which can reduce cost while manage the uncertainty in blending formula. 
Then, the best formula was validated in pilot production. Next, we formulated Chance-Constrained Programming which 
includes the deterioration rate by time to accommodate linearly reduced nitrogen. The result showed that the proposed 
model could reduce total raw materials cost by 27.72% while reduce the chance of producing non-conforming fertilizer from 
100% to 1.5%. In summary, this decision support model could be the effective tool to determine the blending formula for 
organic chemical fertilizer so that the raw materials cost is minimized while reduce the risk of producing non-conforming 
fertilizers. The estimation of raw materials cost reduction is 4,725,000 baht per year for a case study company. In the future, 
this model could be applied to other organic and organic chemical fertilizer manufacturers.  

Keywords: Organic Chemical Fertilizer, Chance-constrained Programming, Nutrient Deterioration Rate, Monte Carlo Simulation, 
ANOVA 
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ผลของหินฟองน้ าต่อการปลดปลอ่ยธาตุอาหารพืชในชุดดินก าแพงแสน 
The effect of sponge stone on released of plant nutrition in Kamphaeng Sean soil 
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Bangon Ubon1, Phornpimom Ngamjan-ab1, Sunchai Phungern1 and Suphachai Amkha1,* 
 

บทคัดย่อ: ศึกษาการปลดปลํอยธาตุอาหารพืชของหินฟองน้ าที่ผสมกับดินก าแพงแสน โดยวางแผนการทดลองแบบสุํมสมบูรณ๑ จ านวน  4 ซ้ า และ 
4 ต ารับการทดลอง ได๎แกํ ต ารับที่ 1 ดินก าแพงแสน (ดินเนื้อปานกลาง; ควบคุม) ต ารับที่ 2 ดินก าแพงแสนผสมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ในอัตรา 2 
กรัม/กระถาง  ต ารับที่ 3 ดินก าแพงแสนผสมหินฟองน้ าชนิดไมํมีปุ๋ยเคมี (อัตราสํวน 2:1 โดยปริมาตร) และต ารับที่ 4 ดินก าแพงแสนผสมหินฟองน้ า
ชนิดมีปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 (อัตราสํวน 2:1 โดยปริมาตร) ทุกต ารับทดลองความคุมความชื้นดินที่ 50% ของความจุความช้ืนสนาม  ท าการเก็บ
ข๎อมูล ได๎แกํ ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน๑ โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได๎ โซเดียมที่แลกเปลี่ยนได๎ ปริมาณซิลิคอนที่สกัดได๎ใน
ดิน ทุก 3 วัน เป็นเวลา 30 วันหลังบํมดิน ผลการทดลองพบวํา ดินก าแพงแสนผสมหินฟองน้ า (อัตราสํวน 2:1 โดยปริมาตร) ชนิดมีปุ๋ยเคมีปลดปลํอย
ให๎ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดและฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน๑ในดินสูงที่สุดในวันที่ 12 หลังบํมดิน แตํการปลดปลํอยให๎ปริมาณโพแทสเซียมที่
แลกเปลี่ยนได๎ โซเดียมที่แลกเปลี่ยนได๎ และซิลิคอนที่สกัดได๎ในดินสูงที่สุดในวันที่ 15 หลังบํมดิน เมื่อเทียบกับต ารับทดลองอื่นๆ ดังนั้นหินฟองน้ าชนิด
มีปุ๋ยสามารถปลดปลํอยธาตุอาหารพืชได๎ และน าไปเป็นวัสดุผสมดินปลูกพืชได๎  
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ABSTRACT:  Plant nutrient release from sponge stone mixed with Kamphaeng Sean soil was investigated. The experiment 
was Completely Randomized Design (CRD) with 4 replications and 4 treatments as consist of Kamphaeng Sean soil (medium 
texture soil; control; T1), Kamphaeng Sean soil with 15-15-15 chemical fertilizer at 2 g/pot (T2), Kamphaeng Sean soil mixed 
with sponge stone of non-chemical fertilizer type in 2:1 by volume (T3) and Kamphaeng Sean soil mixed with sponge stone 
of chemical fertilizer 15-15-15 type in 2:1 by volume (T4). Soil moisture content at 50% of field capacity (FC) was maintained 
throughout the experimental period. Soil sample were collected every 3 days and analyzed for total N, available P, 
exchangeable K, exchangeable Na and extractable Si until 30 days after soil incubation (DSI). The results showed that the 
medium texture soil mixed with sponge stone chemical fertilizer 15-15-15 type in 2:1 by volume released the highest total N 
and available P at 12 DSI while highest exchangeable K, exchangeable Na and extractable Si were released at 15 DSI as 
compared with other treatments. Then, sponge stone with chemical fertilizer 15-15-15 type be released the plant nutrient 
and used as soil mixing media for plant. 

Keywords: sponge stone, plant nutrition, Kamphaeng Sean soil, growing media 
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Decision support model for organic chemical fertilizer production industry  
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บทคัดย่อ: มาตรฐานของผลิตภัณฑ๑เป็นประเด็นที่ผ๎ูผลิตให๎ความส าคัญในอุตสาหกรรมผลิตปุ๋ยอินทรีย๑เคมี ปัจจุบันผู๎ผลิตยังไมํทราบอัตราการเสื่อม
สลายของธาตุอาหารในระหวํางการเก็บรักษาและไมํมีเครื่องมือในการจัดการกับความแปรปรวนของธาตุอาหารในวัตถุดิบ ท าให๎มีการค านวณวัตถุดิบ
ในสํวนผสมให๎สูงกวําที่ระบุไว๎บนฉลาก สํงผลให๎ต๎นทุนวัตถุดิบสูงเกินความจ าเป็น งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อพัฒนาเครื่องมือที่ชํวยในการตัดสินใจใน
การผลิตของอุตสาหกรรมปุ๋ยอินทรีย๑เคมี เริ่มจากศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอการเสื่อมสลายของธาตุอาหารได๎แกํ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปแตสเซีม และ
อินทรีย๑วัตถุ ระหวํางการเก็บรักษา ได๎แกํ เวลาและสภาวะการเก็บรักษา โดยเก็บรักษาตัวอยํางท่ีสภาวะปัจจุบันของโรงงาน และร๎านค๎า เป็นเวลา 8 
เดือน ตรวจวัดทุก 2 เดือน แล๎วน าไปทดสอบทางสถิติ พบวํา ปริมาณไนโตรเจนในปุ๋ยอินทรีย๑เคมีลดลงอยํางมีนัยส าคัญที่ความเชื่อมั่นร๎อยละ 95 โดย
มีการลดลงเป็นเชิงเส๎นตรงด๎วยอัตราร๎อยละ 0.1087 ตํอเดือน ผลจากการเปรียบเทียบปริมาณธาตุอาหารในปุ๋ยอินทรีย๑เคมี ระหวํางการเก็บรักษาที่
สภาวะปัจจุบัน กับการเก็บที่ 10 องศาเซลเซียสเพื่อทดสอบวําการเก็บที่อุณหภูมิต่ าสามารถรักษาคุณภาพของปุ๋ยได๎หรือไมํ พบวํา ปริมาณธาตุอาหาร
แตํละชนิดไมํแตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญที่ความเชื่อมั่นร๎อยละ 95 ตํอมาสร๎างแบบจ าลองชํวยตัดสินใจในการผสมวัตถุดิบเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย๑เคมีที่
เหมาะสมที่สุด โดยศึกษาแบบจ าลอง 4 ชนิด ได๎แกํ 1) แบบจ าลองโปรแกรมเชิงเส๎น 2) แบบจ าลองโปรแกรมข๎อจ ากัดเชิงโอกาส 3) แบบจ าลอง
สถานการณ๑ และ 4) แบบจ าลองการแก๎ปัญหาหลายวัตถุประสงค๑ ตรวจสอบความถูกต๎องด๎วยการจ าลองสถานการณ๑แบบมอนติคาร๑โล จากการ
เปรียบเทียบด๎านต๎นทุนวัตถุดิบรวม โอกาสที่จะผลิตปุ๋ยผิดมาตรฐาน และความเหมาะสมส าหรับการใช๎ในอุตสาหกรรม พบวํา แบบจ าลองโปรแกรม
ข๎อจ ากัดเชิงโอกาสมีความเหมาะสมที่สุด สามารถลดต๎นทุนการผลิตลง และจัดการกับความไมํแนํนอนของธาตุอาหารในวัตถุดิบได๎ และได๎ตรวจสอบ
ความถูกต๎องของแบบจ าลองที่เหมาะสมที่สุดโดยน าไปผลิตจริง แตํเนื่องจากไนโตรเจนมีการเสื่อมสลายระหวํางการเก็บรักษา จึงได๎เสนอแบบจ าลองที่
มีการชดเชยอัตราการเสื่อมสลายของธาตุอาหารระหวํางการเก็บรักษาด๎วย โดยชดเชยอัตราการลดลงของธาตุอาหารด๎วยความสัมพันธ๑แบบเส๎นตรงใน
แบบจ าลองโปรแกรมข๎อจ ากัดเชิงโอกาส ซ่ึงพบวํา สามารถลดต๎นทุนลงได๎ร๎อยละ 27.72 และท าให๎โอกาสที่จะผลิตปุ๋ยผิดมาตรฐานลดลงจากร๎อยละ 
100 เป็น ร๎อยละ 1.50 โดยสรุปแล๎วแบบจ าลองชํวยตัดสินใจในการผลิตปุ๋ยอินทรีย๑เคมีที่ได๎จากงานวิจัยนี้จะชํวยให๎สามารถค านวณสูตรการผลิตได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ ท าให๎ไดส๎ินค๎าตามมาตรฐานที่ก าหนด ด๎วยต๎นทุนที่เหมาะสม โดยโรงงานกรณีศึกษาสามารถลดต๎นทุนลงได๎ 4,725,000 บาทตํอปี 
ในอนาคตแบบจ าลองดังกลําวสามารถน าไปประยุกต๑ใช๎กับโรงงานผลิตปุ๋ยเคมีอินทรีย๑และปุ๋ยอินทรีย๑ตํอไป 
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ABSTRACT:we studied the factors affect to deterioration ratio i.e. storage time and condition. We kept samples of products 
under the same condition at factory and retailers for 8 months and tested the nutrient compositions every 2 months. We 
found that the proportion of nitrogen was significantly reduced by time. The statistical analysis showed that it is linearly 
decreased at 0.1087% per month. On the other hand, the comparison of nutrient compositions in the product kept at present 
condition and at 10°C showed that there was no significant difference. Next, we studied four models to determine the right 
blending formula i.e. Linear Programming, Chance-Constrained Programming, Simulation Optimization and Multi-Objective 
Programming. Then, we verified the result with Monte Carlo Simulation. After that the comparison of raw material cost, out of 
specification probability and appropriate to use in industry was calculated. The result showed that Chance-Constrained 
Programming was the most appropriate model which can reduce cost while manage the uncertainty in blending formula. 
Then, the best formula was validated in pilot production. Next, we formulated Chance-Constrained Programming which 
includes the deterioration rate by time to accommodate linearly reduced nitrogen. The result showed that the proposed 
model could reduce total raw materials cost by 27.72% while reduce the chance of producing non-conforming fertilizer from 
100% to 1.5%. In summary, this decision support model could be the effective tool to determine the blending formula for 
organic chemical fertilizer so that the raw materials cost is minimized while reduce the risk of producing non-conforming 
fertilizers. The estimation of raw materials cost reduction is 4,725,000 baht per year for a case study company. In the future, 
this model could be applied to other organic and organic chemical fertilizer manufacturers.  
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ดิน ทุก 3 วัน เป็นเวลา 30 วันหลังบํมดิน ผลการทดลองพบวํา ดินก าแพงแสนผสมหินฟองน้ า (อัตราสํวน 2:1 โดยปริมาตร) ชนิดมีปุ๋ยเคมีปลดปลํอย
ให๎ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดและฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน๑ในดินสูงที่สุดในวันที่ 12 หลังบํมดิน แตํการปลดปลํอยให๎ปริมาณโพแทสเซียมที่
แลกเปลี่ยนได๎ โซเดียมที่แลกเปลี่ยนได๎ และซิลิคอนที่สกัดได๎ในดินสูงที่สุดในวันที่ 15 หลังบํมดิน เมื่อเทียบกับต ารับทดลองอื่นๆ ดังนั้นหินฟองน้ าชนิด
มีปุ๋ยสามารถปลดปลํอยธาตุอาหารพืชได๎ และน าไปเป็นวัสดุผสมดินปลูกพืชได๎  

ค าส าคัญ: หินฟองน้ า ธาตุอาหารพืช ดนิก าแพงแสน วัสดุปลูก  
 
ABSTRACT:  Plant nutrient release from sponge stone mixed with Kamphaeng Sean soil was investigated. The experiment 
was Completely Randomized Design (CRD) with 4 replications and 4 treatments as consist of Kamphaeng Sean soil (medium 
texture soil; control; T1), Kamphaeng Sean soil with 15-15-15 chemical fertilizer at 2 g/pot (T2), Kamphaeng Sean soil mixed 
with sponge stone of non-chemical fertilizer type in 2:1 by volume (T3) and Kamphaeng Sean soil mixed with sponge stone 
of chemical fertilizer 15-15-15 type in 2:1 by volume (T4). Soil moisture content at 50% of field capacity (FC) was maintained 
throughout the experimental period. Soil sample were collected every 3 days and analyzed for total N, available P, 
exchangeable K, exchangeable Na and extractable Si until 30 days after soil incubation (DSI). The results showed that the 
medium texture soil mixed with sponge stone chemical fertilizer 15-15-15 type in 2:1 by volume released the highest total N 
and available P at 12 DSI while highest exchangeable K, exchangeable Na and extractable Si were released at 15 DSI as 
compared with other treatments. Then, sponge stone with chemical fertilizer 15-15-15 type be released the plant nutrient 
and used as soil mixing media for plant. 

Keywords: sponge stone, plant nutrition, Kamphaeng Sean soil, growing media 
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ผลของการใช้ปุ๋ยหมักจากวัสดุอนิทรีย์เหลือใช้ทางการเกษตรต่อการเจริญเติบโต 
และผลผลิตของผักกาดเขียวกวางตุ้ง 

Effect of Compost from  Organic Agricultural wastes for the Growth and Yield of  
Chinese Cabbage (Brassica chinesis Just) 

 
บัญชา  รัตนีทู1*  และ  ศิราณี  วงศ์กระจ่าง2 

 
บทคัดย่อ:  การศึกษาการใช๎ปุ๋ยหมักจากวัสดุอินทรีย๑เหลือใช๎ทางการเกษตรตํอการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดเขียวกวางตุ๎ง โดยวางแผนการ
ทดลองแบบสุํมในบล็อคสมบูรณ๑ ประกอบด๎วย 5 สิ่งทดลอง ๆ ละ 4 ซ้ า คือ 1) ไมํใสํปุ๋ย, 2) ใสํปุ๋ยเคมี, 3) ใสํปุ๋ยหมักทะลายปาล๑ม, 4) ใสํปุ๋ยหมักกาก
อ๎อย, และ 5) ใสํปุ๋ยหมักก๎อนเห็ดเกํา โดยท าการทดลองภาคสนามที่แปลงทดลองภาควิชาพืชศาสตร๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร๑  ผลการทดลองพบวําการใช๎ปุ๋ยหมักจากวัสดุอินทรีย๑เหลือใช๎ทางการเกษตร ท าให๎การเจริญเติบโตและผลผลิตของ
ผักกาดเขียวกวางตุ๎งเทียบเทําการใช๎ปุ๋ยเคมีและดีกวําการไมํใช๎ปุ๋ย และเมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวําการใช๎ปุ๋ยหมักจากวัสดุอินทรีย๑เห ลือใช๎ทาง
การเกษตรมีผลท าให๎ความเป็นกรดเป็นดํางของดิน ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน  ปริมาณธาตุไนโตรเจนทั้งหมด ธาตุฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน๑และ
ปริมาณธาตุโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน๑ ในดินเพิ่มสูงกวําการไมํใสํปุ๋ย 

ค าส าคัญ: วัสดุอินทรีย๑    ปุ๋ยหมกั   ผักกาดเขียวกวางตุ๎ง การเจริญเติบโต  ผลผลิต 
 
ABSTRACT: This study is related to using of compost from  organic agricultural wastes  on the growth and yield of Chinese 
cabbage (Brassica chinensis Just). The experiment was set as randomized complete block design , includeing   5  treatments 
with 4 replications 1) non fertilizer,2) Chemical fertilizer, 3)   palm  bunch compos 4) bagasse compost  and 5)  spent 
mushroom compost. The  experiment  was conducted  at  plant science   department, Narathiwat Agriculture College and  
Technology, Princess of Naradhiwas University. The results indicated that the compost  from  organic agricultural wastes could  
produce  the   growth and yield of Chinese cabbage as much as chemical fertilizer treatmen  and it  higher  than  non-
fertilizer treatment. The   final harvest experiment   found that the compost from  organic  agricultural wastes  application 
increase  soil  pH, soil   organic  matter , total  nitrogen, available phosphorus, and    potassium  than non fertilizer 
application. 

Keywords:  organic agricultural wastes,  compost,  Chinese cabbage,   growth,  yield 
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ผลของความสูงต่อการเตรียมวัสดุรองพ้ืนเพ่ือเป็นอาหารและที่อยู่อาศัย (Bedding)  
ในการผลิตปุ๋ยหมักโดยไส้เดือนดิน  

Influence of Bedding Height on Vermicompost production 
 

ณัฐกิตต์ิ เพชรหมื่นไว 2, ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย 1 2*และ มงคล ต๊ะอุ่น1 
Nattakit Petmuenwai 2, Chuleemas Boonthai IWAI 1 2*and Mongkon Ta-oun1 

 
บทคัดย่อ: การจัดการของเสียเหลือทิ้งโดยน ามาผลิตปุ๋ยหมักโดยไส๎เดือนดิน เป็นทางเลือกหนึ่งในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล๎อม อยํางไรก็ตาม
การศึกษาถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการมีความส าคัญ ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑ เพื่อศึกษาความสูงท่ีเหมาะสมของวัสดุรองพื้น
ในการผลิตปุ๋ยหมักโดยไส๎เดือนดิน (Bedding) โดยวางแผนการทดลองแบบ CRD (Completely Rendomized Design) จ านวน 3 ซ้ า ศึกษาการท า
วัสดุรองพื้นในการใช๎มูลไกํรํวมกับของเสียเหลือทิ้งโดยใช๎ไส๎เดือนดินพันธุ๑แอฟริกา Eudrilus eugeniae โดยใช๎ กากปาล๑ม 5 % รํวมกับ กากมัน
ส าปะหลัง + เปลือกมันส าปะหลัง + กากยูคาลิปตัส (95%) + ดินทราย (ชุดดินยโสธร):ดินผสมของมูลไกํที่ 2.5 % ผสมในอัตราสํวน (70:30) กับความ
สูงที่แตกตํางกัน 6 ระดับได๎แกํ 5, 10, 15, 20, 25และ 30 ซม. จ านวนต ารับ 3 ซ้ า ผลการศึกษาพบวําเมื่อเวลาหมักปุ๋ยผํานไป 4 สัปดาห๑ ความสูง 
(Bedding) 15 ซม. ให๎น้ าหนักตัวของไส๎เดือนดินเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ 214.5 % มากกวําความสูง(Bedding) ที่ 5, 10, 20, 25, 30 ซม. ซ่ึงให๎น้ าหนัก 
104.6, 194.4, 145.4, 139.16และ 105.6 % ตามล าดับ การใช๎ความสูง(Bedding) ที่ 15 ซม. ให๎น้ าหนักตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ หลังการทดลอง 
3.14 ก. มากกวําการใช๎ความสูงของ(Bedding) 5, 10, 20, 25, 30 ซม. ซ่ึงให๎น้ าหนักหลังการทดลอง 2.05, 2.94, 2.45, 2.39และ 2.06 ก. ตามล าดับ 
ผลของจ านวนไขํไส๎เดือนดิน (Cocoon) และจ านวนตัวอํอน พบวํา ความสูงของ (Bedding) ที่ 15 ซม. มีจ านวนตัวอํอนมากที่สุด คือ 130 ตํอ 10 ตัว 
มากกวําความสูงของ (Bedding) ที่ 5, 10, 20, 25, 30 ซม. ซ่ึงมีจ านวนตัวอํอน 48, 89, 99.5, 60.4และ 35.3 ตามล าดับ และจ านวนไขํมากที่สุดที่
ความสูงของ (Bedding) 20 ซม. คือ 51 ใบ มากกวําความสูงของ (Bedding) ที่ 5, 10, 15, 25, 30 ซม. ซ่ึงมีจ านวนไขํ คือ 6, 23, 50, 39และ 27 ใบ 
ตามล าดับ สรุปผลการทดลองพบวํา ความสูงของวัสดุรองพื้นเพื่อเป็นอาหารและ ที่อยูํอาศัย (Bedding)ที่ 15 ซม.เป็นความสูงที่เหมาะสมตํอการ
เจริญเติบโตของไส๎เดือนดินซ่ึงมีสํวนชํวยในการผลิตปุ๋ยหมักโดยไส๎เดือนดินและ มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ค าส าคัญ: มูลไกํ, ไส๎เดือนดิน, ของเสียเหลือทิ้ง, กระบวนการท าปุ๋ยไส๎เดือนดิน, ที่อยูํอาศัย 
 
ABSTRACT:  Vermicompost is the product or process of composting using earthworms. Vermicomposting is generally known 
as a nutrient rich source of organic compost used in farming and small scale sustainable, organic farming. However, the 
process of producing vermicompost need to find the suitable and efficient methods. The objective of this study was to 
investigate the Suitable bedding height in vermireactor for efficient vermicompost production. The experiment were 
conducted by using earthworm, Eudrilus eugeniae and bedding containing with agro-industrial waste (oil palm bark 5%) 
cassava pulp, cassava peel and eucalyptus bark (95%), (soil Yasothon serie): bedding ratio (70:30) with the chicken manure at 
2.5%, at the different bedding height of industrial waste at 5, 10, 15, 20, 25 and 30 centimeters, the study showed that after 4 
weeks composting the bedding 15 centimeter height gave the highest earthworm at 214.5% more than at bedding 5, 10, 20, 
25, 30 centimeters, which the earthworms weighs were 104.6, 194.4, 145.4, 139.16, and 105.6%, respectively and also high 
cocoon production were 6 , 23, 50, 39 and 27 cocoon respectively. The study showed that the suitable bedding height in 
vermireactor for efficient vermicompost production was 15 centimeters.  

Keywords: Vermireactor, Earthworms, Agro-industrial waste, Bedding  
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ผลของการใช้ปุ๋ยหมักจากวัสดุอนิทรีย์เหลือใช้ทางการเกษตรต่อการเจริญเติบโต 
และผลผลิตของผักกาดเขียวกวางตุ้ง 

Effect of Compost from  Organic Agricultural wastes for the Growth and Yield of  
Chinese Cabbage (Brassica chinesis Just) 

 
บัญชา  รัตนีทู1*  และ  ศิราณี  วงศ์กระจ่าง2 

 
บทคัดย่อ:  การศึกษาการใช๎ปุ๋ยหมักจากวัสดุอินทรีย๑เหลือใช๎ทางการเกษตรตํอการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดเขียวกวางตุ๎ง โดยวางแผนการ
ทดลองแบบสุํมในบล็อคสมบูรณ๑ ประกอบด๎วย 5 สิ่งทดลอง ๆ ละ 4 ซ้ า คือ 1) ไมํใสํปุ๋ย, 2) ใสํปุ๋ยเคมี, 3) ใสํปุ๋ยหมักทะลายปาล๑ม, 4) ใสํปุ๋ยหมักกาก
อ๎อย, และ 5) ใสํปุ๋ยหมักก๎อนเห็ดเกํา โดยท าการทดลองภาคสนามที่แปลงทดลองภาควิชาพืชศาสตร๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร๑  ผลการทดลองพบวําการใช๎ปุ๋ยหมักจากวัสดุอินทรีย๑เหลือใช๎ทางการเกษตร ท าให๎การเจริญเติบโตและผลผลิตของ
ผักกาดเขียวกวางตุ๎งเทียบเทําการใช๎ปุ๋ยเคมีและดีกวําการไมํใช๎ปุ๋ย และเมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวําการใช๎ปุ๋ยหมักจากวัสดุอินทรีย๑เห ลือใช๎ทาง
การเกษตรมีผลท าให๎ความเป็นกรดเป็นดํางของดิน ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน  ปริมาณธาตุไนโตรเจนทั้งหมด ธาตุฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน๑และ
ปริมาณธาตุโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน๑ ในดินเพิ่มสูงกวําการไมํใสํปุ๋ย 

ค าส าคัญ: วัสดุอินทรีย๑    ปุ๋ยหมกั   ผักกาดเขียวกวางตุ๎ง การเจริญเติบโต  ผลผลิต 
 
ABSTRACT: This study is related to using of compost from  organic agricultural wastes  on the growth and yield of Chinese 
cabbage (Brassica chinensis Just). The experiment was set as randomized complete block design , includeing   5  treatments 
with 4 replications 1) non fertilizer,2) Chemical fertilizer, 3)   palm  bunch compos 4) bagasse compost  and 5)  spent 
mushroom compost. The  experiment  was conducted  at  plant science   department, Narathiwat Agriculture College and  
Technology, Princess of Naradhiwas University. The results indicated that the compost  from  organic agricultural wastes could  
produce  the   growth and yield of Chinese cabbage as much as chemical fertilizer treatmen  and it  higher  than  non-
fertilizer treatment. The   final harvest experiment   found that the compost from  organic  agricultural wastes  application 
increase  soil  pH, soil   organic  matter , total  nitrogen, available phosphorus, and    potassium  than non fertilizer 
application. 

Keywords:  organic agricultural wastes,  compost,  Chinese cabbage,   growth,  yield 
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ผลของความสูงต่อการเตรียมวัสดุรองพ้ืนเพ่ือเป็นอาหารและที่อยู่อาศัย (Bedding)  
ในการผลิตปุ๋ยหมักโดยไส้เดือนดิน  

Influence of Bedding Height on Vermicompost production 
 

ณัฐกิตต์ิ เพชรหมื่นไว 2, ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย 1 2*และ มงคล ต๊ะอุ่น1 
Nattakit Petmuenwai 2, Chuleemas Boonthai IWAI 1 2*and Mongkon Ta-oun1 

 
บทคัดย่อ: การจัดการของเสียเหลือทิ้งโดยน ามาผลิตปุ๋ยหมักโดยไส๎เดือนดิน เป็นทางเลือกหนึ่งในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล๎อม อยํางไรก็ตาม
การศึกษาถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการมีความส าคัญ ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑ เพื่อศึกษาความสูงที่เหมาะสมของวัสดุรองพื้น
ในการผลิตปุ๋ยหมักโดยไส๎เดือนดิน (Bedding) โดยวางแผนการทดลองแบบ CRD (Completely Rendomized Design) จ านวน 3 ซ้ า ศึกษาการท า
วัสดุรองพื้นในการใช๎มูลไกํรํวมกับของเสียเหลือทิ้งโดยใช๎ไส๎เดือนดินพันธุ๑แอฟริกา Eudrilus eugeniae โดยใช๎ กากปาล๑ม 5 % รํวมกับ กากมัน
ส าปะหลัง + เปลือกมันส าปะหลัง + กากยูคาลิปตัส (95%) + ดินทราย (ชุดดินยโสธร):ดินผสมของมูลไกํที่ 2.5 % ผสมในอัตราสํวน (70:30) กับความ
สูงที่แตกตํางกัน 6 ระดับได๎แกํ 5, 10, 15, 20, 25และ 30 ซม. จ านวนต ารับ 3 ซ้ า ผลการศึกษาพบวําเมื่อเวลาหมักปุ๋ยผํานไป 4 สัปดาห๑ ความสูง 
(Bedding) 15 ซม. ให๎น้ าหนักตัวของไส๎เดือนดินเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ 214.5 % มากกวําความสูง(Bedding) ที่ 5, 10, 20, 25, 30 ซม. ซ่ึงให๎น้ าหนัก 
104.6, 194.4, 145.4, 139.16และ 105.6 % ตามล าดับ การใช๎ความสูง(Bedding) ที่ 15 ซม. ให๎น้ าหนักตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ หลังการทดลอง 
3.14 ก. มากกวําการใช๎ความสูงของ(Bedding) 5, 10, 20, 25, 30 ซม. ซ่ึงให๎น้ าหนักหลังการทดลอง 2.05, 2.94, 2.45, 2.39และ 2.06 ก. ตามล าดับ 
ผลของจ านวนไขํไส๎เดือนดิน (Cocoon) และจ านวนตัวอํอน พบวํา ความสูงของ (Bedding) ที่ 15 ซม. มีจ านวนตัวอํอนมากที่สุด คือ 130 ตํอ 10 ตัว 
มากกวําความสูงของ (Bedding) ที่ 5, 10, 20, 25, 30 ซม. ซ่ึงมีจ านวนตัวอํอน 48, 89, 99.5, 60.4และ 35.3 ตามล าดับ และจ านวนไขํมากที่สุดที่
ความสูงของ (Bedding) 20 ซม. คือ 51 ใบ มากกวําความสูงของ (Bedding) ที่ 5, 10, 15, 25, 30 ซม. ซ่ึงมีจ านวนไขํ คือ 6, 23, 50, 39และ 27 ใบ 
ตามล าดับ สรุปผลการทดลองพบวํา ความสูงของวัสดุรองพื้นเพื่อเป็นอาหารและ ที่อยูํอาศัย (Bedding)ที่ 15 ซม.เป็นความสูงที่เหมาะสมตํอการ
เจริญเติบโตของไส๎เดือนดินซ่ึงมีสํวนชํวยในการผลิตปุ๋ยหมักโดยไส๎เดือนดินและ มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ค าส าคัญ: มูลไกํ, ไส๎เดือนดิน, ของเสียเหลือทิ้ง, กระบวนการท าปุ๋ยไส๎เดือนดิน, ที่อยูํอาศัย 
 
ABSTRACT:  Vermicompost is the product or process of composting using earthworms. Vermicomposting is generally known 
as a nutrient rich source of organic compost used in farming and small scale sustainable, organic farming. However, the 
process of producing vermicompost need to find the suitable and efficient methods. The objective of this study was to 
investigate the Suitable bedding height in vermireactor for efficient vermicompost production. The experiment were 
conducted by using earthworm, Eudrilus eugeniae and bedding containing with agro-industrial waste (oil palm bark 5%) 
cassava pulp, cassava peel and eucalyptus bark (95%), (soil Yasothon serie): bedding ratio (70:30) with the chicken manure at 
2.5%, at the different bedding height of industrial waste at 5, 10, 15, 20, 25 and 30 centimeters, the study showed that after 4 
weeks composting the bedding 15 centimeter height gave the highest earthworm at 214.5% more than at bedding 5, 10, 20, 
25, 30 centimeters, which the earthworms weighs were 104.6, 194.4, 145.4, 139.16, and 105.6%, respectively and also high 
cocoon production were 6 , 23, 50, 39 and 27 cocoon respectively. The study showed that the suitable bedding height in 
vermireactor for efficient vermicompost production was 15 centimeters.  

Keywords: Vermireactor, Earthworms, Agro-industrial waste, Bedding  
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การประยุกต์ใช้อัตราและสูตรปุ๋ยเคมีที่แตกต่างกัน ในการปลูกมนัส าปะหลัง KU 50 ในดินทราย 
Application of differing in rates and chemical fertilizer type on Cassava KU 50 crop in sandy soil 

 
เอนกพงศ์  จ าปา1*, วิทยา ตรีโลเกศ1 

AnekpongJampa 1*, Vidhaya Trelo-ges1 
 

บทคัดย่อ: การจัดการดินให๎ดินมีธาตุอาหารอยูํในระดับที่เหมาะสมกับความต๎องการของมันส าปะหลัง สามารถกระท าได๎โดยการใช๎ปุ๋ยเคมี ซ่ึงมีการ
แนะน าจากหนํวยงานของรัฐซ่ึงมีอัตราที่ตํางกัน การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อเปรียบเทียบสูตร อัตรา และ ระยะเวลาของการใสํปุ๋ยที่เหมาะสม
กับการผลิตมันส าปะหลังที่ปลูกต๎นฤดูฝน โดยจะท าการทดลองในพื้นที่ อ .เขาสวนกวางวาง จ.ขอนแกํน แผนการทดลองแบบ Randomized 
Complete Block Design (RCBD) จ านวน 5 ต ารับการทดลอง ท าการทดลอง 3 ซ้ า ต ารับการทดลองประกอบด๎วย (T1) ไมํใสํปุ๋ยเคมี (T2)ใสํปุ๋ยเคมี
ตามเกษตรกรนิยม และใสํปุ๋ยเคมีตามค าแนะน าจาก (T3)กรมพัฒนาที่ดิน (T4)กรมวิชาการเกษตร(ปุ๋ยตามคําวิเคราะห๑ดิน) (T5)กรมสํงเสริมเกษตร
และสหกรณ๑ ผลการศึกษาพบวํา ในเดือนที่ 8 ต ารับการทดลองที่ให๎น้ าหนักของหัวมันส าปะหลังสูงสุดคือ ต ารับทดลองที่ 3 ใสํปุ๋ย 13-13-21 ในอัตรา 
100 กก/ไรํ ให๎ผลผลิตมันส าปะหลัง 5.99 ตัน/ไรํ และน๎อยสุดคือต าหรับทดลองที่ 1 ไมํใสํปุ๋ย 3.82 ตัน/ไรํ และเดือนที่ 9 ต ารับการทดลองที่ให๎
น้ าหนักของหัวมันสูงสุดคือ ต ารับทดลองที่ 4 ใสํปุ๋ยตามคําวิเคราะห๑ดิน 8 กก.N/ไรํ , 8 กก.P2O5/ไรํ , 8 กก.K2O/ไรํ  6.29 ตัน/ไรํ และน๎อยสุดคือ 
ต ารับทดลองที่ 1 ไมํใสํปุ๋ย 32 ตัน/ไรํ ในเดือนที่ 10 ต ารับการทดลองที่ให๎น้ าหนักของหัวมันสูงสุดคือ ต ารับทดลองที่ 3 ใสํปุ๋ย 13-13-21 ในอัตรา 
100 กก/ไร ํ8.45 ตัน/ไรํ และน๎อยสุดคือ ต ารับทดลองที่ 1 ไมํใสํปุ๋ย 3.66 ตัน/ไร ํ

ค าส าคัญ: สูตรปุ๋ยเคมี, อัตราการใช๎ปุ๋ยเคมี,การปลกูมันส าปะหลัง 
 
ABSTRACT: Soil management was provided soil nutrients at the level appropriate to the desire of cassava by using 
chemical fertilizer with suggested that from government sector differing in chemical fertilizer application rates. To compare 
chemical fertilizer application rates suggested form another department and the time period at appropriate to cassava 
planting early the rain season. Studied area at Khoasuenkwang district Khon Kaen province. Experiment design in Randomized 
Complete Block Design  (RCBD). There are 3 replication and 5 treatments control (T1), mostly farmers using (T2), Department 
of Agriculture (T3), Land Development Department (T4) and Ministry of Agriculture and Cooperative  (T5). This study found 
13-13-21type treatments in the rate of 100 kg/rai (5.99 ton/rai) had highest weight of the cassava head while control 
treatment had lowest in the rate of3.82 ton/rai 8 month. However, the chemical fertilizer type of soil test of NPK treatment 
(8 kg.N/rai, 8 kg.P2O5/rai, 8kg.K2O/rai)in the ratio of 6.29 ton/rai had highest while control treatment had lowest in the rate of 
3.32 ton/rai in 9 month. Anywise,  at 10 month, 13-13-21type treatments in the ratio of 100 kg/rai (8.45 ton/rai) had highest 
weight of the cassava head while control treatment had lowest in the rate of 3.66 ton/rai. 

Keywords: Chemical Fertilizer, Rates of chemical fertilizer application, Cassava 
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ผลของระยะเวลาในการหมักต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของปุ๋ยหมักเทศบาล (กทม) 
จากการหมักด้วยไส้เดือนดินสีแดง (Eudrilus eugeniae) 

Influenced of composting time to chemical properties changes of municipal solid waste 
by earthworms (Eudrilus eugeniae) 

 
เกษมวนัส ศรสวรรค์1 และ นุกูล ถวิลถึง1* 

Kasemwanas Sornsawan1 and Nukoon Tawinteung1* 

 
บทคัดย่อ: การทดลองนี้มีจุดประสงค๑เพื่อศึกผลของระยะเวลาในการหมักตํอการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของปุ๋ยหมักเทศบาลด๎วยไส๎เดือนดินสี
แดง (Eudrilus eugeniae) โดยขยะอนิทรีย๑ที่ผํานการยํอยให๎มีขนาดเล็ก ได๎มาจากศูนย๑ก าจัดมูลฝอยอํอนนุช กรุงเทพมหานคร วางแผนการทดลอง
แบบสุํมสมบูรณ๑ มี 10 ต ารับ ประกอบด๎วยระยะเวลาในการหมัก 10 ระยะคือ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 และ 10 สัปดาห๑ โดยเปรียบเทียบกับการไมํ
ใสํไส๎เดือนดินในแตํละระยะเวลาการหมกัที่เทํากัน ใสํไส๎เดือนดินที่มีขนาดใกล๎เคียงกัน 25 ตัว ในกระบะไม๎ขนาด 15x15x15 ซม. ที่บรรจุขยะอินทรีย๑ 
1,500 กรัม รักษาความชื้นไว๎ที่ร๎อยละ 70 เก็บปุ๋ยหมักและแยกไส๎เดือนดินเพื่อบันทึกน้ าหนัก และวิเคราะห๑สมบัตทิางเคมีของปุ๋ยหมัก จากผลการ
ทดลองพบวําไส๎เดือนดินสีแดงสามารถยอํยสลายขยะอินทรีย๑ได๎ภายใน 6 สัปดาห๑ (42 วัน) โดยไส๎เดือนดินมีน้ าหนักเพิ่มขึ้นสูงที่สุด 4.35 เทํา ใน
สัปดาห๑ที่ 6 ปุ๋ยหมักไส๎เดือนดินมีสภาพเป็นดํางปานกลาง (pH 8.2) และไส๎เดือนดินสีแดงมีประสิทธิภาพต่ าในการลดคําการน าไฟฟูาของปุย๋หมัก ขยะ
อินทรีย๑จากกรุงเทพมหานครมีปริมาณอนิทรียวัตถุสูง (ร๎อยละ 61.7) ท าให๎อินทรียวัตถุของปุย๋หมักทั้งที่ใสํและไมํใสํไส๎เดือนดินสูงตามไปด๎วย สัดสํวน
ของคาร๑บอนตํอไนโตรเจนลดลงในสัปดาห๑ที่ 8-10 อยํางไรก็ตามทุกระยะของการหมักมีสัดสํวนที่ต่ ากวาํ 20 ปริมาณมหธาต ุ(ยกเว๎นโพแทสซียม) และ
จุลธาตุเพิ่มขึ้น ตั้งแตํสัปดาห๑ที่ 5-10 
 

ค าส าคัญ: ไส๎เดือนดิน, ปุ๋ยหมกัเทศบาล, ปุ๋ยหมกัไส๎เดือนดิน  
 
ABSTRACT: The chemical properties changes in municipal solid waste compost during processing by earthworms (Eudrilus 
eugeniae) were investigated. Earthworms were introduced into each of 30 wood containers (15x15x15 cm) contained 1500 g 
of organic municipal solid waste from Bangkok (On-nut) disposal center. The composts were collected on each week over a 
period of ten weeks. Weights of earthworms were recorded. Compost samples were analyzed for chemical properties and 
compared to the others set of compost without earthworms. The result revealed that the composition was completed within 
6 weeks (42 days) as the highest of earthworm weight (increased 4.35 times) was observed. Earthworms gave the higher pH 
(8.2) as compared to that of no earthworms (pH 7.6) and its shown weak ability to decreased electrical conductivity of 
compost. Organic municipal solid waste from Bangkok has high organic matter content (61.7%) reflected to high organic 
matter of composts in both with and without earthworm. The C/N ratio was decreased on the 8th-10th weeks. However, C/N 
ratio was lower than 20 in all period of decomposition. Macronutrients (N, P, Ca and Mg) and micronutrients (Fe, Mn, Cu and 
Zn) were increased from 5 to 10 weeks due to the mineralization of dead earthworms by microorganism. However, it was not 
observed on K. 
 

Keywords: Municipal solid waste compost, Earthworm, Vermicompost, Eudrilus eugeniae 
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การประยุกต์ใช้อัตราและสูตรปุ๋ยเคมีที่แตกต่างกัน ในการปลูกมนัส าปะหลัง KU 50 ในดินทราย 
Application of differing in rates and chemical fertilizer type on Cassava KU 50 crop in sandy soil 

 
เอนกพงศ์  จ าปา1*, วิทยา ตรีโลเกศ1 

AnekpongJampa 1*, Vidhaya Trelo-ges1 
 

บทคัดย่อ: การจัดการดินให๎ดินมีธาตุอาหารอยูํในระดับที่เหมาะสมกับความต๎องการของมันส าปะหลัง สามารถกระท าได๎โดยการใช๎ปุ๋ยเคมี ซ่ึงมีการ
แนะน าจากหนํวยงานของรัฐซ่ึงมีอัตราที่ตํางกัน การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อเปรียบเทียบสูตร อัตรา และ ระยะเวลาของการใสํปุ๋ยที่เหมาะสม
กับการผลิตมันส าปะหลังที่ปลูกต๎นฤดูฝน โดยจะท าการทดลองในพื้นที่ อ .เขาสวนกวางวาง จ.ขอนแกํน แผนการทดลองแบบ Randomized 
Complete Block Design (RCBD) จ านวน 5 ต ารับการทดลอง ท าการทดลอง 3 ซ้ า ต ารับการทดลองประกอบด๎วย (T1) ไมํใสํปุ๋ยเคมี (T2)ใสํปุ๋ยเคมี
ตามเกษตรกรนิยม และใสํปุ๋ยเคมีตามค าแนะน าจาก (T3)กรมพัฒนาที่ดิน (T4)กรมวิชาการเกษตร(ปุ๋ยตามคําวิเคราะห๑ดิน) (T5)กรมสํงเสริมเกษตร
และสหกรณ๑ ผลการศึกษาพบวํา ในเดือนที่ 8 ต ารับการทดลองที่ให๎น้ าหนักของหัวมันส าปะหลังสูงสุดคือ ต ารับทดลองที่ 3 ใสํปุ๋ย 13-13-21 ในอัตรา 
100 กก/ไรํ ให๎ผลผลิตมันส าปะหลัง 5.99 ตัน/ไรํ และน๎อยสุดคือต าหรับทดลองที่ 1 ไมํใสํปุ๋ย 3.82 ตัน/ไรํ และเดือนที่ 9 ต ารับการทดลองที่ให๎
น้ าหนักของหัวมันสูงสุดคือ ต ารับทดลองที่ 4 ใสํปุ๋ยตามคําวิเคราะห๑ดิน 8 กก.N/ไรํ , 8 กก.P2O5/ไรํ , 8 กก.K2O/ไรํ  6.29 ตัน/ไรํ และน๎อยสุดคือ 
ต ารับทดลองที่ 1 ไมํใสํปุ๋ย 32 ตัน/ไรํ ในเดือนที่ 10 ต ารับการทดลองที่ให๎น้ าหนักของหัวมันสูงสุดคือ ต ารับทดลองที่ 3 ใสํปุ๋ย 13-13-21 ในอัตรา 
100 กก/ไร ํ8.45 ตัน/ไรํ และน๎อยสุดคือ ต ารับทดลองที่ 1 ไมํใสํปุ๋ย 3.66 ตัน/ไร ํ

ค าส าคัญ: สูตรปุ๋ยเคมี, อัตราการใช๎ปุ๋ยเคมี,การปลกูมันส าปะหลัง 
 
ABSTRACT: Soil management was provided soil nutrients at the level appropriate to the desire of cassava by using 
chemical fertilizer with suggested that from government sector differing in chemical fertilizer application rates. To compare 
chemical fertilizer application rates suggested form another department and the time period at appropriate to cassava 
planting early the rain season. Studied area at Khoasuenkwang district Khon Kaen province. Experiment design in Randomized 
Complete Block Design  (RCBD). There are 3 replication and 5 treatments control (T1), mostly farmers using (T2), Department 
of Agriculture (T3), Land Development Department (T4) and Ministry of Agriculture and Cooperative  (T5). This study found 
13-13-21type treatments in the rate of 100 kg/rai (5.99 ton/rai) had highest weight of the cassava head while control 
treatment had lowest in the rate of3.82 ton/rai 8 month. However, the chemical fertilizer type of soil test of NPK treatment 
(8 kg.N/rai, 8 kg.P2O5/rai, 8kg.K2O/rai)in the ratio of 6.29 ton/rai had highest while control treatment had lowest in the rate of 
3.32 ton/rai in 9 month. Anywise,  at 10 month, 13-13-21type treatments in the ratio of 100 kg/rai (8.45 ton/rai) had highest 
weight of the cassava head while control treatment had lowest in the rate of 3.66 ton/rai. 

Keywords: Chemical Fertilizer, Rates of chemical fertilizer application, Cassava 
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ผลของระยะเวลาในการหมักต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของปุ๋ยหมักเทศบาล (กทม) 
จากการหมักด้วยไส้เดือนดินสีแดง (Eudrilus eugeniae) 

Influenced of composting time to chemical properties changes of municipal solid waste 
by earthworms (Eudrilus eugeniae) 

 
เกษมวนัส ศรสวรรค์1 และ นุกูล ถวิลถึง1* 

Kasemwanas Sornsawan1 and Nukoon Tawinteung1* 

 
บทคัดย่อ: การทดลองนี้มีจุดประสงค๑เพื่อศึกผลของระยะเวลาในการหมักตํอการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของปุ๋ยหมักเทศบาลด๎วยไส๎เดือนดินสี
แดง (Eudrilus eugeniae) โดยขยะอนิทรีย๑ที่ผํานการยํอยให๎มีขนาดเล็ก ได๎มาจากศูนย๑ก าจัดมูลฝอยอํอนนุช กรุงเทพมหานคร วางแผนการทดลอง
แบบสุํมสมบูรณ๑ มี 10 ต ารับ ประกอบด๎วยระยะเวลาในการหมัก 10 ระยะคือ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 และ 10 สัปดาห๑ โดยเปรียบเทียบกับการไมํ
ใสํไส๎เดือนดินในแตํละระยะเวลาการหมกัที่เทํากัน ใสํไส๎เดือนดินที่มีขนาดใกล๎เคียงกัน 25 ตัว ในกระบะไม๎ขนาด 15x15x15 ซม. ที่บรรจุขยะอินทรีย๑ 
1,500 กรัม รักษาความชื้นไว๎ที่ร๎อยละ 70 เก็บปุ๋ยหมักและแยกไส๎เดือนดินเพื่อบันทึกน้ าหนัก และวิเคราะห๑สมบัตทิางเคมีของปุ๋ยหมัก จากผลการ
ทดลองพบวําไส๎เดือนดินสีแดงสามารถยอํยสลายขยะอินทรีย๑ได๎ภายใน 6 สัปดาห๑ (42 วัน) โดยไส๎เดือนดินมีน้ าหนักเพิ่มขึ้นสูงที่สุด 4.35 เทํา ใน
สัปดาห๑ที่ 6 ปุ๋ยหมักไส๎เดือนดินมีสภาพเป็นดํางปานกลาง (pH 8.2) และไส๎เดือนดินสีแดงมีประสิทธิภาพต่ าในการลดคําการน าไฟฟูาของปุย๋หมัก ขยะ
อินทรีย๑จากกรุงเทพมหานครมีปริมาณอนิทรียวัตถุสูง (ร๎อยละ 61.7) ท าให๎อินทรียวัตถุของปุย๋หมักทั้งที่ใสํและไมํใสํไส๎เดือนดินสูงตามไปด๎วย สัดสํวน
ของคาร๑บอนตํอไนโตรเจนลดลงในสัปดาห๑ที่ 8-10 อยํางไรก็ตามทุกระยะของการหมักมีสัดสํวนที่ต่ ากวาํ 20 ปริมาณมหธาต ุ(ยกเว๎นโพแทสซียม) และ
จุลธาตุเพิ่มขึ้น ตั้งแตํสัปดาห๑ที่ 5-10 
 

ค าส าคัญ: ไส๎เดือนดิน, ปุ๋ยหมกัเทศบาล, ปุ๋ยหมกัไส๎เดือนดิน  
 
ABSTRACT: The chemical properties changes in municipal solid waste compost during processing by earthworms (Eudrilus 
eugeniae) were investigated. Earthworms were introduced into each of 30 wood containers (15x15x15 cm) contained 1500 g 
of organic municipal solid waste from Bangkok (On-nut) disposal center. The composts were collected on each week over a 
period of ten weeks. Weights of earthworms were recorded. Compost samples were analyzed for chemical properties and 
compared to the others set of compost without earthworms. The result revealed that the composition was completed within 
6 weeks (42 days) as the highest of earthworm weight (increased 4.35 times) was observed. Earthworms gave the higher pH 
(8.2) as compared to that of no earthworms (pH 7.6) and its shown weak ability to decreased electrical conductivity of 
compost. Organic municipal solid waste from Bangkok has high organic matter content (61.7%) reflected to high organic 
matter of composts in both with and without earthworm. The C/N ratio was decreased on the 8th-10th weeks. However, C/N 
ratio was lower than 20 in all period of decomposition. Macronutrients (N, P, Ca and Mg) and micronutrients (Fe, Mn, Cu and 
Zn) were increased from 5 to 10 weeks due to the mineralization of dead earthworms by microorganism. However, it was not 
observed on K. 
 

Keywords: Municipal solid waste compost, Earthworm, Vermicompost, Eudrilus eugeniae 
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สัดส่วนก าไรต่อต้นทุนเพ่ิมจากปริมาณการใช้ FGD ยิปซัมในอ้อยและถั่วลสิง  
Benefit ration on using FGD gypsum in sugar cane and peanut  

 
ปฏิภาณ สุทธิกลุบุตร1*, สมชาย องค์ประเสริฐ1, จีราภรณ์ อินทสาร1, จักรพงษ์ ไชยวงศ์1 

 และ วันวิสาข์ จันทกิา1 

Pathipan Sutigoolabud1*, Somchai Ongprasert1,Jiraporn Intasan1, Chakapong chaiwong1 
and Wanwisa Jantika1 

 

บทคัดย่อ: ในการทดลองใช๎ FGD ยิปซัม  จากโรงไฟฟูาแมํเมาะเป็นสารปรับปรุงดินเป็นเวลา 3 ปีพบวาํสามารถชํวยเพิ่มผลผลิตอ๎อยถั่วลิสงที่ปลูกใน
ดินที่ เป็นกรดจัด ขาด Ca S และ B. อยํางไรก็ตามสัดสํวนระหวํางก าไรกับต๎นทุนเพิ่ม (Benefit/Cost Ratio) จากการใช๎ FGD ยิปซัมนําจะเป็นปจัจยั
ส าคัญที่เกษตรกรพิจารณาวําจะยอมรับ FGD ยิปซัมหรือไมํ  การวิจัยนีจ้ึงได๎วิเคราะห๑สัดสํวนก าไรและต๎นทุนเพิ่มจากการใช๎ FGD ยิปซัม. พบวาํถั่ว
ลิสง ทั้งที่ปลูกในฤดูฝนในที่ดอนและปลูกในฤดูแล๎งในที่นา ทั้งเมื่ออยูํใกล๎ (เชํน ในภาคเหนือตอนบน) และไกล (เชํน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  
จากโรงไฟฟูาแมํเมาะ (ซ่ึงมีผลตํอคําขนสํง) เป็นพืชที่เมื่อใช๎ FGD ยิปซัมโดยใช๎ FGD ยิปซัมอัตราต่ า ปีละ 50 กก./ไรํ ให๎ B/C Ratio สูงที่สุด  และสูง
กวําการใช๎โดโลไมต๑ที่ใช๎เป็นมาตรฐานอยูํในปัจจุบันมาก. ยกเว๎นเมื่อปลูกถัว่ลิสงในดินรํวนทรายในที่ดอนการใช๎ FGD ยิปซัมอัตราต่ า ได๎ผลไมํค๎ุมความ
เส่ียง จึงต๎องใช๎อัตราสูงคือปีละ 100 กก./ไรํ.  ส าหรับอ๎อยเมื่อพิจารณาจาก B/C Ratio พบวาํการใช๎ FGD ยิปซัมกบัอ๎อยในดินรํวนทราย (อัตรา 1 
ตัน/ไรํ ใสํครั้งเดียวในการปลูก 3 ปี) เป็นสิ่งที่นําลงทุน  ไมํวําจะอยูํใกลห๎รือไกลจากโรงไฟฟูาแมํเมาะ สํวนในดินรํวนเหนียว (อัตรา 2 ตัน/ไรํ ใสํครั้ง
เดียวในการปลูก 3 ปี) เป็นสิ่งที่นําลงทุน  เฉพาะเมื่ออยูํใกล๎โรงไฟฟูาแมํเมาะเทํานั้น.  

ค าส าคัญ: อ๎อย, ถั่วลิสง,FGD ยิปซัม,  โดโลไมต๑, B/C ratio 
 
ABSTRACT: Results of the trial on using of FGD gypsum from Mae Mho Power plant as soil amendment for 3 years revealed 
that yields of sugar cane and ground nut, grown on acid soils with the deficiency of Ca, S and B positively responded to the 
gypsum. However, the decision of farmers on the adoption of FGD gypsum probably mainly depends on benefit/cost Ratio of 
additional input. Therefore, analysis of B/C of the application was done. B/C ratios of using FGD gypsum, 313 -625 kg/ha once 
a year, on ground nut were relatively high in all cases, rainy season or dry season crop, in the areas near or far from the 
power plant which affects transportation cost. For sugar cane B/C ratio of using the gypsum in sandy loam soil (6.25 t/ha, 
once in there year cropping) were worthwhile in both distances from the power plant in the Upper North or in the 
Northeast. The application of gypsum for sugar cane on clay loam soil (12.5 t/ha, once in there year cropping) was 
worthwhile only in the area near the plant, e.g., in the Upper North. 

Keywords: sugar cane, ground nut, FGD gypsum, Dolomite, B/C ratio 
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การเปลี่ยนแปลงกจิกรรมและโครงสร้างประชากรจุลินทรีย์บริเวณรากพืชต่อการหมุนเวียนธาตุอาหารพืช 
ภายใต้การจัดการดินในระบบปลูกไม้ผลอินทรีย์  

Soil microbial activities and community structure changing in rhizosphere on  
nutrient cycling under soil management system of organic fruit tree   

 
พนิดา  ปรีเปรมโมทย์1* และอโนชา เทพสุภรณกุล2 

Panida Preepremmot1* and Anocha Tepsupornkul2 
 
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาการจัดการดินในระบบปลูกน๎อยหนําอินทรีย๑ตํอการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมเอนไซม๑ในดิน มวลชีวภาพ
จุลินทรีย๑ และโครงสร๎างประชากรจุลินทรีย๑ดิน สมบัติทางเคมี และความชื้นในดิน ด าเนินการทดลองท่ีศูนย๑ถํายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน         
จ.นครราชสีมา เป็นเวลา 2 ปี โดยใสํปุ๋ยอินทรีย๑คุณภาพสูง ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยคอก อัตรา 6 50 และ 30 กก./ต๎น/ปี ตามล าดับ รํวมกับการปลูกถั่วลิสง
เถาและถั่วฮามาต๎าคลุมดินในปีที่ 1 สํวนปีที่ 2 ใช๎แผํนยางและฟางข๎าวคลุมดิน พบวํา การใสํปุ๋ยอินทรีย๑ทั้ง 3 ชนิด ดินที่ความลึก 0-15 ซม. มีกิจกรรม
เอนไซม๑และมวลชีวภาพจุลินทรีย๑เพิ่มขึ้นสูงกวําที่ระดับ 15-30 ซม. การใสํปุ๋ยหมักรํวมกับปลูกถั่วลิสงเถามีผลให๎กิจกรรมเบต๎ากลูโคสิเดส                    
(28.97 µg p-nitrophenol g-1 soil h-1)  และฟอสฟาเทส (84.53 µg p-nitrophenol g-1 soil h-1)  สูงสุด และยังสํงผลให๎มวลชีวภาพจุลินทรีย๑คาร๑บอน 
และไนโตรเจนสูงสุดเทํากับ 472.24 µg C g-1 soil และ 79.01 µg N g-1 soil ตามล าดับ แตํการใสํปุ๋ยอินทรีย๑รํวมกับการใช๎แผํนยางหรือฟางข๎าวคลุมดิน 
มีผลตํอการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมเอนไซม๑ที่ศึกษาแตํละชนิดแตกตํางกัน อยํางไรก็ตามการใสํปุ๋ยคอกรํวมกับการใช๎ฟางข๎าวคลุมดินสํงผลตํอการหมุนเวียน
ธาตุอาหารในดินให๎เป็นประโยชน๑ตํอพืช มีผลให๎ความสูง และเส๎นรอบวงล าต๎นน๎อยหนําที่อายุ 24 เดือน สูงสุดเทํากับ 137.43 และ 22.84 ซม. 

ค าส าคัญ: กิจกรรมจุลินทรีย๑ดิน, โครงสร๎างประชากรจุลินทรีย๑, น๎อยหนํา, ดีจีจีอี, การหมุนเวียนธาตุอาหาร  
 
ABSTRACT: The objectives of this research were to study on soil management for planting system of organic sugar apple 
(Annona squamosa L.) for changing of enzyme activity, microbial biomass, microbial community structure, soil chemical 
properties and moisture. The experiment was conducted during 2 years at Land Development and Technology Transfer 
Center, Nakhon Ratchasima province. Three kinds of organic fertilizer, high quality organic fertilizer, compost and cow manure 
at the rates of 6, 50 and 30 kg/plant/year were used with cover crop namely pinto bean (Arachis pintoi) and hamata 
(Stylosanthes hamata) in first year and mulching by rubber sheet and rice straw in second year. The results showed that soil 
enzyme activity and microbial biomass were increased in soil treated with organic fertilizer which higher in soil at 0-15 cm 
depth than 15-30 cm soil depth. The utilization of compost with pinto bean showed the highest ß-glucosidase                          
(28.97 µg p-nitrophenol g-1 soil h-1) and phosphatase (84.53 µg p-nitrophenol g-1 soil h-1) and the maximum of microbial 
biomass C and N were 472.24 µg C g-1 soil and 79.01 µg N g-1 soil, respectively. The utilization of organic fertilizer combined 
with rubber sheet or straw mulching showed difference in soil enzyme activity. However, using cow manure with rice straw 
mulching affected nutrient cycling to be available for plant resulting in the highest plant height (137.43 cm) and stem-girth 
(22.84 cm) at 24 months. In addition, the utilization of organic fertilizer showed accumulation of soil organic matter affected 
to increase soil microbial biomass both of 2 years, which related to ß-glucosidase and available phosphorus. The 
dendrograms from DGGE technique showed the difference of bacteria community structure according to soil depth, organic 
fertilizer type, mulching and vegetative growth.  

Keywords: soil microbial activity, microbial community structure, custard apple, DGGE, nutrient cycles 
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สัดส่วนก าไรต่อต้นทุนเพ่ิมจากปริมาณการใช้ FGD ยิปซัมในอ้อยและถั่วลสิง  
Benefit ration on using FGD gypsum in sugar cane and peanut  

 
ปฏิภาณ สุทธิกลุบุตร1*, สมชาย องค์ประเสริฐ1, จีราภรณ์ อินทสาร1, จักรพงษ์ ไชยวงศ์1 

 และ วันวิสาข์ จันทกิา1 

Pathipan Sutigoolabud1*, Somchai Ongprasert1,Jiraporn Intasan1, Chakapong chaiwong1 
and Wanwisa Jantika1 

 

บทคัดย่อ: ในการทดลองใช๎ FGD ยิปซัม  จากโรงไฟฟูาแมํเมาะเป็นสารปรับปรุงดินเป็นเวลา 3 ปีพบวาํสามารถชํวยเพิ่มผลผลิตอ๎อยถั่วลิสงที่ปลูกใน
ดินที่ เป็นกรดจัด ขาด Ca S และ B. อยํางไรก็ตามสัดสํวนระหวํางก าไรกับต๎นทุนเพิ่ม (Benefit/Cost Ratio) จากการใช๎ FGD ยิปซัมนําจะเป็นปจัจยั
ส าคัญที่เกษตรกรพิจารณาวําจะยอมรับ FGD ยิปซัมหรือไมํ  การวิจัยนีจ้ึงได๎วิเคราะห๑สัดสํวนก าไรและต๎นทุนเพิ่มจากการใช๎ FGD ยิปซัม. พบวาํถั่ว
ลิสง ทั้งที่ปลูกในฤดูฝนในที่ดอนและปลูกในฤดูแล๎งในที่นา ทั้งเมื่ออยูํใกล๎ (เชํน ในภาคเหนือตอนบน) และไกล (เชํน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  
จากโรงไฟฟูาแมํเมาะ (ซ่ึงมีผลตํอคําขนสํง) เป็นพืชที่เมื่อใช๎ FGD ยิปซัมโดยใช๎ FGD ยิปซัมอัตราต่ า ปีละ 50 กก./ไรํ ให๎ B/C Ratio สูงที่สุด  และสูง
กวําการใช๎โดโลไมต๑ที่ใช๎เป็นมาตรฐานอยูํในปัจจุบันมาก. ยกเว๎นเมื่อปลูกถัว่ลิสงในดินรํวนทรายในที่ดอนการใช๎ FGD ยิปซัมอัตราต่ า ได๎ผลไมํค๎ุมความ
เส่ียง จึงต๎องใช๎อัตราสูงคือปีละ 100 กก./ไรํ.  ส าหรับอ๎อยเมื่อพิจารณาจาก B/C Ratio พบวาํการใช๎ FGD ยิปซัมกบัอ๎อยในดินรํวนทราย (อัตรา 1 
ตัน/ไรํ ใสํครั้งเดียวในการปลูก 3 ปี) เป็นสิ่งที่นําลงทุน  ไมํวําจะอยูํใกลห๎รือไกลจากโรงไฟฟูาแมํเมาะ สํวนในดินรํวนเหนียว (อัตรา 2 ตัน/ไรํ ใสํครั้ง
เดียวในการปลูก 3 ปี) เป็นสิ่งที่นําลงทุน  เฉพาะเมื่ออยูํใกล๎โรงไฟฟูาแมํเมาะเทํานั้น.  

ค าส าคัญ: อ๎อย, ถั่วลิสง,FGD ยิปซัม,  โดโลไมต๑, B/C ratio 
 
ABSTRACT: Results of the trial on using of FGD gypsum from Mae Mho Power plant as soil amendment for 3 years revealed 
that yields of sugar cane and ground nut, grown on acid soils with the deficiency of Ca, S and B positively responded to the 
gypsum. However, the decision of farmers on the adoption of FGD gypsum probably mainly depends on benefit/cost Ratio of 
additional input. Therefore, analysis of B/C of the application was done. B/C ratios of using FGD gypsum, 313 -625 kg/ha once 
a year, on ground nut were relatively high in all cases, rainy season or dry season crop, in the areas near or far from the 
power plant which affects transportation cost. For sugar cane B/C ratio of using the gypsum in sandy loam soil (6.25 t/ha, 
once in there year cropping) were worthwhile in both distances from the power plant in the Upper North or in the 
Northeast. The application of gypsum for sugar cane on clay loam soil (12.5 t/ha, once in there year cropping) was 
worthwhile only in the area near the plant, e.g., in the Upper North. 

Keywords: sugar cane, ground nut, FGD gypsum, Dolomite, B/C ratio 
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การเปลี่ยนแปลงกจิกรรมและโครงสร้างประชากรจุลินทรีย์บริเวณรากพืชต่อการหมุนเวียนธาตุอาหารพืช 
ภายใต้การจัดการดินในระบบปลูกไม้ผลอินทรีย์  

Soil microbial activities and community structure changing in rhizosphere on  
nutrient cycling under soil management system of organic fruit tree   

 
พนิดา  ปรีเปรมโมทย์1* และอโนชา เทพสุภรณกุล2 

Panida Preepremmot1* and Anocha Tepsupornkul2 
 
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาการจัดการดินในระบบปลูกน๎อยหนําอินทรีย๑ตํอการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมเอนไซม๑ในดิน มวลชีวภาพ
จุลินทรีย๑ และโครงสร๎างประชากรจุลินทรีย๑ดิน สมบัติทางเคมี และความชื้นในดิน ด าเนินการทดลองที่ศูนย๑ถํายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน         
จ.นครราชสีมา เป็นเวลา 2 ปี โดยใสํปุ๋ยอินทรีย๑คุณภาพสูง ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยคอก อัตรา 6 50 และ 30 กก./ต๎น/ปี ตามล าดับ รํวมกับการปลูกถั่วลิสง
เถาและถั่วฮามาต๎าคลุมดินในปีที่ 1 สํวนปีที่ 2 ใช๎แผํนยางและฟางข๎าวคลุมดิน พบวํา การใสํปุ๋ยอินทรีย๑ทั้ง 3 ชนิด ดินที่ความลึก 0-15 ซม. มีกิจกรรม
เอนไซม๑และมวลชีวภาพจุลินทรีย๑เพิ่มขึ้นสูงกวําที่ระดับ 15-30 ซม. การใสํปุ๋ยหมักรํวมกับปลูกถั่วลิสงเถามีผลให๎กิจกรรมเบต๎ากลูโคสิเดส                    
(28.97 µg p-nitrophenol g-1 soil h-1)  และฟอสฟาเทส (84.53 µg p-nitrophenol g-1 soil h-1)  สูงสุด และยังสํงผลให๎มวลชีวภาพจุลินทรีย๑คาร๑บอน 
และไนโตรเจนสูงสุดเทํากับ 472.24 µg C g-1 soil และ 79.01 µg N g-1 soil ตามล าดับ แตํการใสํปุ๋ยอินทรีย๑รํวมกับการใช๎แผํนยางหรือฟางข๎าวคลุมดิน 
มีผลตํอการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมเอนไซม๑ที่ศึกษาแตํละชนิดแตกตํางกัน อยํางไรก็ตามการใสํปุ๋ยคอกรํวมกับการใช๎ฟางข๎าวคลุมดินสํงผลตํอการหมุนเวียน
ธาตุอาหารในดินให๎เป็นประโยชน๑ตํอพืช มีผลให๎ความสูง และเส๎นรอบวงล าต๎นน๎อยหนําที่อายุ 24 เดือน สูงสุดเทํากับ 137.43 และ 22.84 ซม. 

ค าส าคัญ: กิจกรรมจุลินทรีย๑ดิน, โครงสร๎างประชากรจุลินทรีย๑, น๎อยหนํา, ดีจีจีอี, การหมุนเวียนธาตุอาหาร  
 
ABSTRACT: The objectives of this research were to study on soil management for planting system of organic sugar apple 
(Annona squamosa L.) for changing of enzyme activity, microbial biomass, microbial community structure, soil chemical 
properties and moisture. The experiment was conducted during 2 years at Land Development and Technology Transfer 
Center, Nakhon Ratchasima province. Three kinds of organic fertilizer, high quality organic fertilizer, compost and cow manure 
at the rates of 6, 50 and 30 kg/plant/year were used with cover crop namely pinto bean (Arachis pintoi) and hamata 
(Stylosanthes hamata) in first year and mulching by rubber sheet and rice straw in second year. The results showed that soil 
enzyme activity and microbial biomass were increased in soil treated with organic fertilizer which higher in soil at 0-15 cm 
depth than 15-30 cm soil depth. The utilization of compost with pinto bean showed the highest ß-glucosidase                          
(28.97 µg p-nitrophenol g-1 soil h-1) and phosphatase (84.53 µg p-nitrophenol g-1 soil h-1) and the maximum of microbial 
biomass C and N were 472.24 µg C g-1 soil and 79.01 µg N g-1 soil, respectively. The utilization of organic fertilizer combined 
with rubber sheet or straw mulching showed difference in soil enzyme activity. However, using cow manure with rice straw 
mulching affected nutrient cycling to be available for plant resulting in the highest plant height (137.43 cm) and stem-girth 
(22.84 cm) at 24 months. In addition, the utilization of organic fertilizer showed accumulation of soil organic matter affected 
to increase soil microbial biomass both of 2 years, which related to ß-glucosidase and available phosphorus. The 
dendrograms from DGGE technique showed the difference of bacteria community structure according to soil depth, organic 
fertilizer type, mulching and vegetative growth.  

Keywords: soil microbial activity, microbial community structure, custard apple, DGGE, nutrient cycles 
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ความหลากหลายของชุมชนแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชในดินที่มีการใส่สารอินทรีย์ระยะยาว 
Diversity of plant growth promoting bacterial communities in soil under 

long-term organic residue amendment  
 

พฤกษา หล้าวงษา1,2*, รัตติยาภรณ์ รุ่งทอง1, เสาวลักษณ์ สมบูรณ์1,2, พัชรี แสนจันทร์1,2 และปัทมา วิตยากร แรมโบ1,2 
Phrueksa Lawongsa1,2*, Rattiyapon Rungthong1, Saowalak Somboon1,2,  

Patcharee Saenjan1,2 and Patma Vityakon1,2 

 
บทคัดย่อ: การใสํสารอินทรีย๑เพื่อปรับปรุงดินอยํางตํอเนื่องในระยะยาวสํงผลตํอการสะสมอินทรียวัตถุในดิน ปริมาณ     ธาตุอาหารในดิน และความ
หลากหลายและกิจกรรมของจุลินทรีย๑ในดินซ่ึงผลดังกลําวขึ้นอยูํกับคุณภาพของสารอินทรีย๑นั้น ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค๑เพื่ อศึกษาอิทธิพล
ของสารอินทรีย๑ตํางคุณภาพตํอความหลากหลายของชุมชนแบคทีเรียสํงเสริมการเจริญเติบโตของพืช โดยท าการคัดแยกแบคทีเรียจากดินในแปลง
ทดลองระยะยาว (19 ปี) 3 กรรมวิธี ได๎แกํ 1) ดินที่ใสํซากถั่วลิสง 2) ดินที่ใสํใบมะขามรํวง 3) ดินที่ไมํใสํสารอินทรีย๑ ท าการคัดเลือกแบคทีเรียที่มี
คุณสมบัติในการสํงเสริมการเจริญเติบโตของพืชแล๎ววิเคราะห๑ความหลากหลายทางพันธุกรรมของแบคทีเรียโดยวิธี amplified rDNA restriction 
analysis (ARDRA) และท าการจ าแนกกลุํมแบคทีเรียโดยวิเคราะห๑หาล าดับนิวคลีโอไทด๑  ผลการศึกษาชี้ให๎เห็นวํากลุํมของแบคทีเรียสํง เสริม   การ
เจริญเติบโตของพืชสํวนใหญํที่พบคือ Bacillus, Pseudomonas และ Brevibacterium นอกจากนี้พบวําการใสํซากถั่วลิสงและใบมะขามรํวงมีผลท า
ให๎ความหลากหลายของแบคทีเรียสํงเสริมการเจริญเติบโตของพืชเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับดินที่ไมํใสํสารอินทรีย๑ 

ค าส าคัญ: แบคทีเรียสํงเสริมการเจริญเติบโตของพืช, ซากถั่วลิสง, ใบมะขามรํวง, เออาร๑ดีอาร๑เอ 
 
ABSTRACT: Long-term application of organic residues is lead to soil organic matter accumulation, nutrient retaining and 
changing in microbial activity and diversity which related to different organic residue quality. Therefore, the aim of this study 
was to determine the influence of different qualities of organic residues on diversity of plant growth promoting bacterial 
communities. The Bacteria were isolated from soil in the long-term field experiment (19 years) of 3 treatments, including       
1) soil treated with groundnut stover 2) soil treated with tamarind residue 3) soil with no residue application, and then 
screened for plant growth promoting traits. The genotypic diversity of isolates was determined on a basis of amplified rDNA 
restriction analysis (ARDRA) and bacterial communities were analyzed by sequencing. The findings of this study indicated that 
the majority of plant growth promoting bacteria (PGPB) were found to belong to the genera of Bacillus, Pseudomonas, and 
Brevibacterium. In addition, application of groundnut stover and tamarind residue can increase diversity of PGPB as compared 
to control. 

Keywords: Plant growth promoting bacteria (PGPB), groundnut stover, tamarind leaves residue, ARDRA 
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Growth promotion of rice RD-49 by phosphate-solubilizing bacteria in green house conditions 
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บทคัดย่อ: งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาความสามารถของแบคทีเรียละลายฟอสเฟต 2 สายพันธุ๑ (PSB) คือ Burkholderia pyrrocinia 
(CMI-23) และ Bukholderia vietnamiensis (NAN-21) เมื่อใช๎รํวมกันตํอการงอกของเมล็ด การเจริญเติบโตและผลผลิตของข๎าวพันธุ๑ กข 49 
แบํงเป็น 2 การทดลอง การทดลองที่ 1 ศึกษาการงอกของเมล็ดข๎าวพันธุ๑ กข 49 ในห๎องปฏิบัติการ และการทดลองที่ 2 ศึกษาผลของ PSB ตํอการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของข๎าวพันธุ๑ กข 49 ในสภาพเรือนทดลอง โดยวางแผนการทดลองแบบสํุมในบล็อกสมบูรณ๑ (RCBD) จ านวน 4 ซ้ า 8 
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กับกรรมวิธีอื่นๆ สรุปได๎วํา การใช๎แบคทีเรียละลายฟอสเฟตทั้งสองสายพันธุ๑นี้ ชํวยเพิ่มอัตราการงอก การเจริญเติบโต และผลผลิตข๎าวพันธุ กข 49 ได๎
ดีที่สุด 

ค าส าคัญ: แบคทีเรียละลายฟอสเฟต, ข๎าว, การงอกของเมล็ด, การเจริญเติบโต 
 
ABSTRACT: The objective of this research is to studying the effect of two phosphate-solubilizing bacteria (PSB), 
Burkholderia pyrrocinia (CMI-23), Bukholderia vietnamiensis (NAN-21) when applied together on seeds germinations, growth 
and production yield of rice (Oryza sativa) RD-49. There are two experimental; Experiment I, germination test of seed in 
laboratory and Experiment II, effect of phosphate-solubilizing bacteria on growth and production yield of rice RD-49 in 
greenhouse plot conditions using RCBD of 8 treatments and 4 replications. The results showed that inoculating with PSB 
(CMI23 and NAN21) give positive value contributed percentage of germination by maximizing increase the length of rice 
sprout and the height of rice sprout (5.77 and 6.09 cm., respectively) when comparing with to seeds inoculated in distilled 
water (94.25%, 3.39 cm and 3.49 cm., respectively). The result of using bacteria to dissolved phosphate on both isolate has 
impacted to promoting growth rate of the rice RD-49 in Greenhouse condition. It revealed that inoculation of PSB (CMI23 and 
NAN21) in combination with chemical fertilizer and rock phosphate can contributed height of rice (124.50 cm.), increase 
number of dump/pot (14.25 plant/pot). Increase production yield (24.67 g/pot), improve weight of upper part (34.07 g/pot) 
and increase dry weight of the root (45.23g/pot) significantly at P<0.05 when comparing with other treatments. It is concluded 
that, phosphate solubilizing bacteria (CMI23 and NAN21) improve on seed germination and growth rate of rice RD-49 
significantly.  

Keywords: phosphate-solubilizing bacteria, rice, seed germination, growth 
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ความหลากหลายของชุมชนแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชในดินที่มีการใส่สารอินทรีย์ระยะยาว 
Diversity of plant growth promoting bacterial communities in soil under 

long-term organic residue amendment  
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บทคัดย่อ: การใสํสารอินทรีย๑เพื่อปรับปรุงดินอยํางตํอเนื่องในระยะยาวสํงผลตํอการสะสมอินทรียวัตถุในดิน ปริมาณ     ธาตุอาหารในดิน และความ
หลากหลายและกิจกรรมของจุลินทรีย๑ในดินซ่ึงผลดังกลําวขึ้นอยูํกับคุณภาพของสารอินทรีย๑นั้น ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค๑เพื่ อศึกษาอิทธิพล
ของสารอินทรีย๑ตํางคุณภาพตํอความหลากหลายของชุมชนแบคทีเรียสํงเสริมการเจริญเติบโตของพืช โดยท าการคัดแยกแบคทีเรียจากดินในแปลง
ทดลองระยะยาว (19 ปี) 3 กรรมวิธี ได๎แกํ 1) ดินที่ใสํซากถั่วลิสง 2) ดินที่ใสํใบมะขามรํวง 3) ดินที่ไมํใสํสารอินทรีย๑ ท าการคัดเลือกแบคทีเรียที่มี
คุณสมบัติในการสํงเสริมการเจริญเติบโตของพืชแล๎ววิเคราะห๑ความหลากหลายทางพันธุกรรมของแบคทีเรียโดยวิธี amplified rDNA restriction 
analysis (ARDRA) และท าการจ าแนกกลุํมแบคทีเรียโดยวิเคราะห๑หาล าดับนิวคลีโอไทด๑  ผลการศึกษาชี้ให๎เห็นวํากลุํมของแบคทีเรียสํง เสริม   การ
เจริญเติบโตของพืชสํวนใหญํที่พบคือ Bacillus, Pseudomonas และ Brevibacterium นอกจากนี้พบวําการใสํซากถั่วลิสงและใบมะขามรํวงมีผลท า
ให๎ความหลากหลายของแบคทีเรียสํงเสริมการเจริญเติบโตของพืชเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับดินที่ไมํใสํสารอินทรีย๑ 

ค าส าคัญ: แบคทีเรียสํงเสริมการเจริญเติบโตของพืช, ซากถั่วลิสง, ใบมะขามรํวง, เออาร๑ดีอาร๑เอ 
 
ABSTRACT: Long-term application of organic residues is lead to soil organic matter accumulation, nutrient retaining and 
changing in microbial activity and diversity which related to different organic residue quality. Therefore, the aim of this study 
was to determine the influence of different qualities of organic residues on diversity of plant growth promoting bacterial 
communities. The Bacteria were isolated from soil in the long-term field experiment (19 years) of 3 treatments, including       
1) soil treated with groundnut stover 2) soil treated with tamarind residue 3) soil with no residue application, and then 
screened for plant growth promoting traits. The genotypic diversity of isolates was determined on a basis of amplified rDNA 
restriction analysis (ARDRA) and bacterial communities were analyzed by sequencing. The findings of this study indicated that 
the majority of plant growth promoting bacteria (PGPB) were found to belong to the genera of Bacillus, Pseudomonas, and 
Brevibacterium. In addition, application of groundnut stover and tamarind residue can increase diversity of PGPB as compared 
to control. 

Keywords: Plant growth promoting bacteria (PGPB), groundnut stover, tamarind leaves residue, ARDRA 
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ABSTRACT: The objective of this research is to studying the effect of two phosphate-solubilizing bacteria (PSB), 
Burkholderia pyrrocinia (CMI-23), Bukholderia vietnamiensis (NAN-21) when applied together on seeds germinations, growth 
and production yield of rice (Oryza sativa) RD-49. There are two experimental; Experiment I, germination test of seed in 
laboratory and Experiment II, effect of phosphate-solubilizing bacteria on growth and production yield of rice RD-49 in 
greenhouse plot conditions using RCBD of 8 treatments and 4 replications. The results showed that inoculating with PSB 
(CMI23 and NAN21) give positive value contributed percentage of germination by maximizing increase the length of rice 
sprout and the height of rice sprout (5.77 and 6.09 cm., respectively) when comparing with to seeds inoculated in distilled 
water (94.25%, 3.39 cm and 3.49 cm., respectively). The result of using bacteria to dissolved phosphate on both isolate has 
impacted to promoting growth rate of the rice RD-49 in Greenhouse condition. It revealed that inoculation of PSB (CMI23 and 
NAN21) in combination with chemical fertilizer and rock phosphate can contributed height of rice (124.50 cm.), increase 
number of dump/pot (14.25 plant/pot). Increase production yield (24.67 g/pot), improve weight of upper part (34.07 g/pot) 
and increase dry weight of the root (45.23g/pot) significantly at P<0.05 when comparing with other treatments. It is concluded 
that, phosphate solubilizing bacteria (CMI23 and NAN21) improve on seed germination and growth rate of rice RD-49 
significantly.  
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บทคัดย่อ: การยํอยสลายสารอินทรีย๑และกระบวนการมินเนอราลไลเซชันของสารอินทรีย๑ที่มีปริมาณไนโตรเจนสูง เชํนพืชตระกูลถั่ว ผํานกิจกรรม
ของจุลินทรีย๑ดินสํงเสริมการเพิ่มความอุดมสมบูรณ๑และผลิตภาพของดินอีกทั้งชํวยเพิ่มธาตุไนโตรเจนในดินเขตร๎อน ใบมะขามรํวงเป็นสารอินทรีย๑หนึ่ง
ที่มีปริมาณไนโตรเจนและสารประกอบโพลีฟีนอลสูง เมื่อใสํสารอินทรีย๑เหลํานี้ลงไปในดินสํงผลให๎เกิดสารประกอบเชิงซ๎อนของโพลีฟีนอลและ
ไนโตรเจนในดินซ่ึงสํงผลให๎เกิดการขัดขวางกิจกรรมการยํอยสลายของจุลินทรีย๑ดิน ดังนั้นวัตถุประสงค๑ของการงานวิจัยนี้คือเพื่อศึกษาปริมาณยีนเอ็นพี
อาร๑ (ควบคุมการสร๎างเอนไซม๑นิวทรัลเมทัลโลโปรติเอส) และศักยภาพของยีนเอ็นพีอาร๑ในดินชุดโคราชที่มีการใสํสารอินทรีย๑พืชตระกูลถั่วตํางคุณภาพ
กัน ได๎แกํ ใบมะขามรํวง และซากถั่วลิสง (อัตรา 10 ตัน/เฮกแตร๑/ปี) โดยผลการทดลองบํมในห๎องปฏิบัติการชี้ให๎เห็นวําการใสํใบมะขามรํวงท าให๎
ปริมาณยีนเอ็นพีอาร๑ของจุลินทรีย๑ดินลดลง โดยพบจ านวนชุดยีนเอ็นพีอาร๑สูงที่สุดในดินที่มีการใสํซากถั่วลิสง (5.54E+06 จ านวนชุด/กรัม ดินแห๎ง) 
รองลงมาคือดินที่ใสํใบมะขามรํวง (1.11E+06 จ านวนชุด/กรัม ดินแห๎ง) และในดินควบคุมท่ีไมํมีการใสํสารอินทรีย๑พบจ านวนชุดยีนเอ็นพีอาร๑ต่ าที่สุด 
นอกจากนี้จากผลการวัดกิจกรรมการผลิตเอนไซม๑นิวทรัลเมทัลโลโปรติเอสพบวําดินที่มีการใสํใบมะขามรํวงมีการผลิตเอนไซม๑นิวทรัลเมทัลโลโปรติเอ
สสูงกวําดินที่ใสํซากถั่วลิสง ผลการศึกษานี้ชี้ให๎เห็นวําการใสํสารอินทรีย๑ใบมะขามรํวงสามารถท าให๎เกิดสารประกอบเชิงซ๎อนของโพลีฟีนอลและ
ไนโตรเจนในดินสํงผลตํอการลดปริมาณยีนเอ็นพีอาร๑ของจุลินทรีย๑ดินในขณะที่ชํวยเสริมศักยภาพของยีนในดินทรายเขตร๎อน 

ค าส าคัญ: นิวทรัลเมทัลโลโปรติเอส, คุณภาพสารอินทรีย๑, สารประกอบเชิงซ๎อนของโพลีฟีนอลและโปรตีน 
 
ABSTRACT: Microbial decomposition and mineralization of organic residues with high nitrogen content such as leguminous 
plant is resulting in improving soil fertility and productivity and also maintaining nitrogen (N) supply in a tropical sandy soil. 
Tamarind, one of organic residue, contains high organic N and polyphenols content that can consequence occur polyphenols-
N complexation in soil, thus protecting these against microbial degradation. Therefore, the objectives of this research were to 
determine the abundance of npr gene (encode for neutral metalloprotease) and their potential activity in Khorat soil series 
treated with biochemically contrasting leguminous plant residues i.e. tamarind leaves residue and groundnut stover 
(10Mg/ha/year). Research findings in incubation experiment revealed that applying tamarind leaves residue can suppress 
abundance of microbial npr gene abundance. The highest npr gene copy number was found in the groundnut stover 
treatment (5.54E+06 copies g−1 soil dry weight) followed by the tamarind treatment (1.11E+06 copies g−1 soil dry weight). The 
lowest gene copy number was found in the control. Moreover, the results of neutral metalloprotease activity showed 
significantly higher values in tamarind treatment than that in groundnut treatment. Accordingly, the application of tamarind 
residues with their acknowledged complexation of N and polyphenol suppress the abundance of npr genes but enhance their 
potential activity in a tropical sandy soil. 

Keywords: Neutral metalloprotease, organic input quality, polyphenol-protein complex 
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ผลการใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-วันต่อการลดต้นทุนการผลิตข้าวโพดหวาน 
Effective of PGPR-I biofertilizer on Cost Decreasing of Sweet Corn Production 

 
กัลยกร  โปร่งจันทึก1*  ภัสชญภณ  หมื่นแจ้ง1  นงลักษ์  ปั้นลาย2  วีระพงษ์  เย็นอ่วม3 

Kunlayakorn Prongjunthuek1*  Phatchayaphon Muenchang1  Nongluk Punlai2  Weerapong Yen-uam3 
 
บทคัดย่อ: การทดลองนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาผลการใช๎ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร๑ -วันตํอการลดต๎นทุนการผลิตข๎าวโพดหวาน โดยท าการศึกษาใน
ข๎าวโพดหวานพันธุ๑ไฮ-บริกซ๑ 3 เป็นเวลา 2 ปี ในแปลงทดลองดินรํวนปนทรายที่มีปริมาณอินทรียวัตถุและฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน๑ต่ า และแปลงดิน
รํวนปนเหนียวที่มีปริมาณอินทรียวัตถุต่ าและฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน๑สูง ซ่ึงวางแผนการทดลองแบบ RCB  มี 7 กรรมวิธี จ านวน 4 ซ้ า คือ 1)ไมํใสํ
ปุ๋ย 2)ใสํปุ๋ยเคมีอัตราแนะน าตามคําวิเคราะห๑ดิน 3)ใสํปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร๑-วัน 4)ใสํปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร๑-วัน รํวมกับปุ๋ยเคมีอัตราลดไนโตรเจน 100% 
ของปุ๋ยเคมีตามคําวิเคราะห๑ดิน 5)ใสํปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร๑-วนั รํวมกับปุ๋ยเคมีตามคําวิเคราะห๑ดิน 6)ใสํปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร๑-วัน รํวมกับปุ๋ยเคมีอัตรา 75% 
N-P2O5-K2O ของอัตราแนะน าตามคําวิเคราะห๑ดิน และ 7)ใสํปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร๑รํวมกับปุ๋ยเคมีอัตรา 50% N-P2O5-K2O ของปุ๋ยเคมีอัตราแนะน าตาม
คําวิเคราะห๑ดิน ผลการทดลองพบวํา ในดินรํวนปนทราย การใช๎ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร๑-วัน สามารถลดการใช๎ปุ๋ยเคมีไนโตรเจนและฟอสเฟตได๎ 50% ของ
อัตราแนะน าตามคําวิเคราะห๑ดิน สํวนดินรํวนปนเหนียว การใช๎ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร๑-วัน สามารถลดการใสํปุ๋ยเคมีไนโตรเจนและโพแทสเซียมได๎ 25-
50% ของอัตราแนะน าตามคําวิเคราะห๑ดิน และให๎ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (VCR) สูงกวําการใช๎ปุ๋ยเคมีอัตราแนะน าตามคําวิเคราะห๑ดินเพียงอยําง
เดียว  

ค าส าคัญ:  ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร๑  ข๎าวโพดหวาน  พันธุ๑ไฮ-บริกซ๑ 3  ดินรํวนปนเหนียว  ดินรํวนปนทราย 
 
ABSTRACT: The purpose of this experiment was to study the effective of PGPR-I on cost decreasing of sweet corn 
production. The study was conducted in sweet corn variety hi-brix 3 for 2 years at 2 locations: 1)Lop Buri Seed Center: clay 
loam soil with low organic matter and high available phosphorus and 2)Nakhon Sawan Agricultural Research and 
Development center: sandy loam soil with low organic matter and low available phosphorus. The RCB trials were planned to 
consist of 4 replications with 7 treatments: 1)no fertilizer 2)chemical fertilizer recommended rate 3) PGPR-I 4) PGPR-I with 
100% N reduction of chemical fertilizer recommended rate 5) PGPR-I with 100% chemical fertilizer recommended rate 6) 
PGPR-I with 75% N-P2O5-K2O of chemical fertilizer recommended rate and 7) PGPR-I with 50% N-P2O5-K2O of chemical fertilizer 
recommended rate. The results showed that in sandy loam use of PGPR-I can decreased the use of nitrogen and phosphate 
fertilizers by 50% of the chemical fertilizer recommended rate. For clay loam, PGPR-I can be reduced nitrogen and potassium 
fertilizers by 25-50% of the chemical fertilizer recommended rate and provide higher economic returns (VCR) than 100% 
chemical fertilizer recommended rate treatment. 

Keywords: PGPR biofertilizer  sweet corn  Hi-brix 3  sandy loam  clay loam 
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ผลของสารประกอบฟีโนลกิที่ได้จากใบมะขามร่วงต่อยีนเอ็นพีอาร์ 
และกจิกรรมของยีนในดินทรายเขตร้อน 

Effect of phenolic compounds derived from tamarind leaves residue on bacterial npr gene abundance and 
their potential activity in a tropical sandy soil 

 
พฤกษา หล้าวงษา1,2*, ภาณุเดชา กมลมานิทย์3, จอร์จ คาร์ดิช4, ปัทมา วิตยากร แรมโบ1,2,  

และ แฟรงค์ ราชเฌอ4
 

Phrueksa Lawongsa1,2*, Bhanudacha Kamolmanit3, Georg Cadisch4,  
Patma Vityakon1,2 and Frank Rasche4 

 
บทคัดย่อ: การยํอยสลายสารอินทรีย๑และกระบวนการมินเนอราลไลเซชันของสารอินทรีย๑ที่มีปริมาณไนโตรเจนสูง เชํนพืชตระกูลถั่ว ผํานกิจกรรม
ของจุลินทรีย๑ดินสํงเสริมการเพิ่มความอุดมสมบูรณ๑และผลิตภาพของดินอีกทั้งชํวยเพิ่มธาตุไนโตรเจนในดินเขตร๎อน ใบมะขามรํวงเป็นสารอินทรีย๑หน่ึง
ที่มีปริมาณไนโตรเจนและสารประกอบโพลีฟีนอลสูง เมื่อใสํสารอินทรีย๑เหลํานี้ลงไปในดินสํงผลให๎เกิดสารประกอบเชิงซ๎อนของโพลีฟีนอลและ
ไนโตรเจนในดินซ่ึงสํงผลให๎เกิดการขัดขวางกิจกรรมการยํอยสลายของจุลินทรีย๑ดิน ดังนั้นวัตถุประสงค๑ของการงานวิจัยนี้คือเพื่อศึกษาปริมาณยีนเอ็นพี
อาร๑ (ควบคุมการสร๎างเอนไซม๑นิวทรัลเมทัลโลโปรติเอส) และศักยภาพของยีนเอ็นพีอาร๑ในดินชุดโคราชที่มีการใสํสารอินทรีย๑พืชตระกูลถั่วตํางคุณภาพ
กัน ได๎แกํ ใบมะขามรํวง และซากถั่วลิสง (อัตรา 10 ตัน/เฮกแตร๑/ปี) โดยผลการทดลองบํมในห๎องปฏิบัติการชี้ให๎เห็นวําการใสํใบมะขามรํวงท าให๎
ปริมาณยีนเอ็นพีอาร๑ของจุลินทรีย๑ดินลดลง โดยพบจ านวนชุดยีนเอ็นพีอาร๑สูงที่สุดในดินที่มีการใสํซากถั่วลิสง (5.54E+06 จ านวนชุด/กรัม ดินแห๎ง) 
รองลงมาคือดินที่ใสํใบมะขามรํวง (1.11E+06 จ านวนชุด/กรัม ดินแห๎ง) และในดินควบคุมท่ีไมํมีการใสํสารอินทรีย๑พบจ านวนชุดยีนเอ็นพีอาร๑ต่ าที่สุด 
นอกจากนี้จากผลการวัดกิจกรรมการผลิตเอนไซม๑นิวทรัลเมทัลโลโปรติเอสพบวําดินที่มีการใสํใบมะขามรํวงมีการผลิตเอนไซม๑นิวทรัลเมทัลโลโปรติเอ
สสูงกวําดินที่ใสํซากถั่วลิสง ผลการศึกษานี้ชี้ให๎เห็นวําการใสํสารอินทรีย๑ใบมะขามรํวงสามารถท าให๎เกิดสารประกอบเชิงซ๎อนของโพลีฟีนอลและ
ไนโตรเจนในดินสํงผลตํอการลดปริมาณยีนเอ็นพีอาร๑ของจุลินทรีย๑ดินในขณะที่ชํวยเสริมศักยภาพของยีนในดินทรายเขตร๎อน 

ค าส าคัญ: นิวทรัลเมทัลโลโปรติเอส, คุณภาพสารอินทรีย๑, สารประกอบเชิงซ๎อนของโพลีฟีนอลและโปรตีน 
 
ABSTRACT: Microbial decomposition and mineralization of organic residues with high nitrogen content such as leguminous 
plant is resulting in improving soil fertility and productivity and also maintaining nitrogen (N) supply in a tropical sandy soil. 
Tamarind, one of organic residue, contains high organic N and polyphenols content that can consequence occur polyphenols-
N complexation in soil, thus protecting these against microbial degradation. Therefore, the objectives of this research were to 
determine the abundance of npr gene (encode for neutral metalloprotease) and their potential activity in Khorat soil series 
treated with biochemically contrasting leguminous plant residues i.e. tamarind leaves residue and groundnut stover 
(10Mg/ha/year). Research findings in incubation experiment revealed that applying tamarind leaves residue can suppress 
abundance of microbial npr gene abundance. The highest npr gene copy number was found in the groundnut stover 
treatment (5.54E+06 copies g−1 soil dry weight) followed by the tamarind treatment (1.11E+06 copies g−1 soil dry weight). The 
lowest gene copy number was found in the control. Moreover, the results of neutral metalloprotease activity showed 
significantly higher values in tamarind treatment than that in groundnut treatment. Accordingly, the application of tamarind 
residues with their acknowledged complexation of N and polyphenol suppress the abundance of npr genes but enhance their 
potential activity in a tropical sandy soil. 

Keywords: Neutral metalloprotease, organic input quality, polyphenol-protein complex 
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ผลการใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-วันต่อการลดต้นทุนการผลิตข้าวโพดหวาน 
Effective of PGPR-I biofertilizer on Cost Decreasing of Sweet Corn Production 

 
กัลยกร  โปร่งจันทึก1*  ภัสชญภณ  หมื่นแจ้ง1  นงลักษ์  ปั้นลาย2  วีระพงษ์  เย็นอ่วม3 

Kunlayakorn Prongjunthuek1*  Phatchayaphon Muenchang1  Nongluk Punlai2  Weerapong Yen-uam3 
 
บทคัดย่อ: การทดลองนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาผลการใช๎ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร๑ -วันตํอการลดต๎นทุนการผลิตข๎าวโพดหวาน โดยท าการศึกษาใน
ข๎าวโพดหวานพันธุ๑ไฮ-บริกซ๑ 3 เป็นเวลา 2 ปี ในแปลงทดลองดินรํวนปนทรายที่มีปริมาณอินทรียวัตถุและฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน๑ต่ า และแปลงดิน
รํวนปนเหนียวที่มีปริมาณอินทรียวัตถุต่ าและฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน๑สูง ซ่ึงวางแผนการทดลองแบบ RCB  มี 7 กรรมวิธี จ านวน 4 ซ้ า คือ 1)ไมํใสํ
ปุ๋ย 2)ใสํปุ๋ยเคมีอัตราแนะน าตามคําวิเคราะห๑ดิน 3)ใสํปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร๑-วัน 4)ใสํปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร๑-วัน รํวมกับปุ๋ยเคมีอัตราลดไนโตรเจน 100% 
ของปุ๋ยเคมีตามคําวิเคราะห๑ดิน 5)ใสํปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร๑-วนั รํวมกับปุ๋ยเคมีตามคําวิเคราะห๑ดิน 6)ใสํปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร๑-วัน รํวมกับปุ๋ยเคมีอัตรา 75% 
N-P2O5-K2O ของอัตราแนะน าตามคําวิเคราะห๑ดิน และ 7)ใสํปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร๑รํวมกับปุ๋ยเคมีอัตรา 50% N-P2O5-K2O ของปุ๋ยเคมีอัตราแนะน าตาม
คําวิเคราะห๑ดิน ผลการทดลองพบวํา ในดินรํวนปนทราย การใช๎ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร๑-วัน สามารถลดการใช๎ปุ๋ยเคมีไนโตรเจนและฟอสเฟตได๎ 50% ของ
อัตราแนะน าตามคําวิเคราะห๑ดิน สํวนดินรํวนปนเหนียว การใช๎ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร๑-วัน สามารถลดการใสํปุ๋ยเคมีไนโตรเจนและโพแทสเซียมได๎ 25-
50% ของอัตราแนะน าตามคําวิเคราะห๑ดิน และให๎ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (VCR) สูงกวําการใช๎ปุ๋ยเคมีอัตราแนะน าตามคําวิเคราะห๑ดินเพียงอยําง
เดียว  

ค าส าคัญ:  ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร๑  ข๎าวโพดหวาน  พันธุ๑ไฮ-บริกซ๑ 3  ดินรํวนปนเหนียว  ดินรํวนปนทราย 
 
ABSTRACT: The purpose of this experiment was to study the effective of PGPR-I on cost decreasing of sweet corn 
production. The study was conducted in sweet corn variety hi-brix 3 for 2 years at 2 locations: 1)Lop Buri Seed Center: clay 
loam soil with low organic matter and high available phosphorus and 2)Nakhon Sawan Agricultural Research and 
Development center: sandy loam soil with low organic matter and low available phosphorus. The RCB trials were planned to 
consist of 4 replications with 7 treatments: 1)no fertilizer 2)chemical fertilizer recommended rate 3) PGPR-I 4) PGPR-I with 
100% N reduction of chemical fertilizer recommended rate 5) PGPR-I with 100% chemical fertilizer recommended rate 6) 
PGPR-I with 75% N-P2O5-K2O of chemical fertilizer recommended rate and 7) PGPR-I with 50% N-P2O5-K2O of chemical fertilizer 
recommended rate. The results showed that in sandy loam use of PGPR-I can decreased the use of nitrogen and phosphate 
fertilizers by 50% of the chemical fertilizer recommended rate. For clay loam, PGPR-I can be reduced nitrogen and potassium 
fertilizers by 25-50% of the chemical fertilizer recommended rate and provide higher economic returns (VCR) than 100% 
chemical fertilizer recommended rate treatment. 

Keywords: PGPR biofertilizer  sweet corn  Hi-brix 3  sandy loam  clay loam 
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การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ปริมาณ ประสิทธิภาพและการจัดจ าแนกชนิดของ 
ไรโซเบียมในปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม 

The validation of quantity, efficiency and classification method for  
rhizobium in rhizobium biofertilizer 

 
อ านาจ เอ่ียมวิจารณ์1* อมรรัตน์ ใจยะเสน1 จิตรา เกาะแก้ว1 มนต์ชัย มนัสสิลา1 ภัสชญภณ หมืน่แจ้ง1 

Amnat Eamvijarn1*, Amornrat Chaiyasen1, Jitra Kohkeaw1, Monchai Manassila1,  
and Phatchayaphon Meunchang1 

 
บทคัดย่อ: การวัดการตรึงไนโตรเจนด๎วยวิธี Acetylene Reduction Assay (ARA) และการวิเคราะห๑ปริมาณจุลินทรีย๑ด๎วยวิธี Most Probable 
Number (MPN) เป็นวิธีที่น ามาใช๎วิเคราะห๑เชื้อไรโซเบียมส าหรับถั่วเขียวที่มีประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจนดีที่สุด 3 อันดับแรก คือ สายพันธุ๑ 
DASA 02002, 02008 และ 02009 ซ่ึงน ามาใช๎เป็นเชื้ออ๎างอิงในการทดลอง ผลการทดลองพบวํา ที่ความเข๎มข๎นของเชื้ออยํางน๎อย 1.0 x 106 เซลล๑
ตํอมิลลิลิตร สามารถกํอให๎เกิดปมในรากถั่วเขียวและถั่วเหลือง แตํไมํสามารถสร๎างปมในรากถั่วลิสงได ๎เมื่อตรวจสอบความถูกต๎องและความเหมาะสม
ของวิธีการวิเคราะห๑ (method validation) พบวํา มีคําความจ าเพาะสัมพัทธ๑ต่ า คือ 56.94 เปอร๑เซ็นต๑ สํงผลให๎มีคําความถูกต๎องสัมพัทธ๑ 71.30 
เปอร๑เซ็นต๑ อยํางไรก็ตามวิธีวิเคราะห๑นี้มีคําความไวสัมพัทธ๑สูง คือ 100 เปอร๑เซ็นต๑ ดังนั้นวิธีวิเคราะห๑นี้จึงสามารถใช๎วิเคราะห๑ปริมาณจุลินทรีย๑ในปุ๋ย
ชีวภาพไรโซเบียมได๎อยํางเหมาะสม สํวนการจ าแนกชนิดของเชื้อไรโซเบียมส าหรับถั่วเขียวจ านวน 10 สายพันธุ๑ โดยการเพิ่มจ านวนยีน 16S rDNA 
ด๎วยไพรเมอร๑ fD1 และ rP2 แล๎วน ามาหาล าดับนิวคลีโอไทด๑เพื่อเปรียบเทียบความคล๎ายคลึงกันกับล าดับนิวคลีโอไทด๑อื่น ๆ ในฐานข๎อมูล NCBI และ
ท าแผนภูมิวิวัฒนาการด๎วยวิธ ีNeighbor-joining phylogenetic analysis พบวํา การใช๎ไพรเมอร๑ fD1 และ rP2 สามารถจ าแนกเช้ือไรโซเบียมทั้ง 10 
สายพันธุ๑จนถึงระดับชนิดได๎เป็น Bradyrhizobium japonicum การวิเคราะห๑ผลจากแผนภูมิวิวัฒนาการแสดงให๎เห็นวําเชื้อไรโซเบียมถั่วเขียวสาย
พันธุ๑อ๎างอิง DASA 02002, 02008 และ 02009 จัดอยูํในกลุํมของ B. japonicum โดยมีคํา Bootstrap 85 เปอร๑เซ็นต๑ ดังนั้นวิธีวิเคราะห๑นี้จึง
สามารถใช๎วิเคราะห๑ปริมาณ ประสิทธิภาพ และจัดจ าแนกชนิดของไรโซเบียมในปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมได๎อยํางเหมาะสม  

ค าส าคัญ: การตรวจสอบความใช๎ได๎ของวิธีวิเคราะห๑ ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม การจัดจ าแนกไรโซเบียม 
 
ABSTRACT:  Acetylene Reduction Assay (ARA) and the Most Probable Number (MPN) are the methodology that used to 
analyze the efficiency and quantity of rhizobium in rhizobium biofertilizer. Three rhizobium strains from mungbean (DASA 
02002, 02008 and 02009) that gave the highest amount of nitrogen fixing rate, were used as reference strains in this 
experiment. For inoculation method, the concentration at least 1.0 x 106 cfu/ml of those strains could produce nodule in 
both mungbean and soybean, but could not produce nodule in groundnut. Validation method was performed to analyze the 
quantity and efficiency analysis of rhizobium in rhizobium biofertilizer. The result showed that relative specificity of this 
method was 56.94%, which resulted in 71.30% relative accuracy. However, this method had 100% relative sensitivity. 
Therefore, this method is suitable for analyzing the quantity and efficacy of rhizobium in rhizobium biofertilizer. For 
classification method, fD1 and rP2 primers were used to amplify partial sequence of 16S rDNA gene of ten rhizobium strains. 
Then rhizobium DNAs were sequenced and used to construct the Neighbor-joining phylogenetic tree by comparing with other 
rhizobium strains in NCBI database. The result showed that fD1 and rP2 primers could identified ten reference rhizobium 
strains into species level: Bradyrhizobium japonicum. Phylogenetic analysis showed that three reference rhizobium strains for 
mungbean: DASA 02002, 02008 and 02009 were B. Japonicum with 85% bootstrap support. Therefore, this method can be 
used to analyze the quantity, efficiency and classification of rhizobium in rhizobium biofertilizer.  

Keywords: Classification of rhizobium, Rhizobium biofertilizer, Validation method  
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อิทธิพลของไกลโฟเสท แคดเมียมและตะกั่วต่อการเคลื่อนย้ายธาตุฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม 
ตามชั้นความลกึดิน 

Effect of Glyphosate, Cadmium and Lead on Phosphorus and  
Potassium Movement in different soil layers  

 
ทิฆัมพร นิลุบล1 และ วภากร ศิริวงศ์2* 

Tikamporn Nilubol1 and Wapakorn Siriwong2* 
 

บทคัดย่อ: การศึกษาอิทธิพลของสารไกลโฟเสท แคดเมียมและตะกั่วตํอการเคลื่อนย๎ายธาตุฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมในดิน เป็นการทดลองในดิน
รํวนปนทราย ที่มีปริมาณอินทรียวัตถุ 20.3 g/kg และคําความเป็นกรดดํางของดิน เทํากับ 6.5 เป็นดินที่บรรจุใน soil microcosm ท าการทดลอง
แบบ 2x3 factorial in CRD ประกอบด๎วยสองปัจจัย ปัจจัยแรก คือ การเติมไกลโฟเสท ได๎แกํ การไมํใสํสารไกลโฟเสท และใสํสารไกลโฟเสทที่ระดับ
ความเข๎มข๎น 98 มิลลิกรัมตํอกิโลกรัม ปัจจัยที่สอง คือ การเติมธาตุโลหะ ได๎แกํ การไมํเติมธาตุโลหะ เติมธาตุโลหะแคดเมียมความเข๎มข๎น 56 มิลลกิรัม
ตํอกิโลกรัม และเติมธาตุโลหะตะกั่วความเข๎มข๎น 104 มิลลิกรัมตํอกิโลกรัม  เก็บตัวอยํางดินโดยแบํงเป็น 5 ช้ัน คือ 0-2, 2-4, 4-6, 6-8 และ 8-10 
เซนติเมตรเพื่อศึกษาการเคลื่อนย๎ายธาตุอาหารตามระดับความลึกที่ระยะเวลา 1, 14 และ 40 วัน พบวําการเติมแคดเมียมและตะกั่วไมํมีผลตํอปริมาณ
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน๑ในดิน ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได๎มีปริมาณลดลงในดินที่ได๎รับแคดเมียมและตะกั่วทั้งที่ดินชั้นบนโดยตรงและดิน
ชั้นต่ ากวํา 2 เซนติเมตรแสดงถึงการเคลื่อนย๎ายของโพแทสเซียมไปสูํชั้นดินลํางของหน๎าตัดดินได๎เร็วขั้น การเติมไกลโฟเสทลงในดินมีผลท าให๎ปริมาณ
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน๑ในดินเพิ่มขึ้นในดินชั้นบนความลึกไมํเกิน 4 เซนติเมตรแตํไมํมีผลตํอการเคลื่อนย๎ายฟอสฟอรัสลงสูํชั้นดินลําง  นอกจากนั้น 
การเติมไกลโฟเสทรํวมกับแคดเมียมและตะกั่วท าให๎การเคลื่อนย๎ายโพแทสเซียมออกจากชั้นดินได๎เร็วขึ้นโดยหายออกไปจากความลึก 4 เซนติเมตรใน
วันที่ 14 และออกไปจากความลึก 8 เซนติเมตรในวันที่ 40 

ค าส าคัญ: ไกลโฟเสท, โลหะหนัก, ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม  
 
ABSTRACT: Effect of glyphosate, cadmium and lead on nutrient movement was studied in sandy loam soil posed 2.03% 
organic matter and pH 6.5. The experiment was conducted in soil microcosm. The experiment was 2x3 factorial in CRD, 
experiment factors comprised of 2 glyphosate levels (0 and 98 mg/kg) and 3 metal applications (no application, 56 mg/kg of 
cadmium and 104 mg/kg of lead). Soil sample was collected and divided in 5 layers (0-2, 2-4, 4-6, 6-8 and 8-10 cm.) at 1, 14 
and 40 days. The results from the study showed that amount of available phosphorus in metals spiked soil was not different 
form no metal application. Exchangeable potassium in cadmium and lead spiked soil was lower than non-spiked soil in top 
and deeper layer soil show rapidly potassium leaching occurred. Glyphosate application showed effect on available 
phosphorus was significant increase in upper 4-centimeter soil and not significant move to deeper layer. The application of 
glyphosate and metals lead to rapidly loss of potassium from 4-centimeter soil at 14 days and 40-centimeter soil at 40 days.       

Keywords: Glyphosate, Metals, Phosphorus and Potassium  
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การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ปริมาณ ประสิทธิภาพและการจัดจ าแนกชนิดของ 
ไรโซเบียมในปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม 

The validation of quantity, efficiency and classification method for  
rhizobium in rhizobium biofertilizer 

 
อ านาจ เอ่ียมวิจารณ์1* อมรรัตน์ ใจยะเสน1 จิตรา เกาะแก้ว1 มนต์ชัย มนัสสิลา1 ภัสชญภณ หมืน่แจ้ง1 

Amnat Eamvijarn1*, Amornrat Chaiyasen1, Jitra Kohkeaw1, Monchai Manassila1,  
and Phatchayaphon Meunchang1 

 
บทคัดย่อ: การวัดการตรึงไนโตรเจนด๎วยวิธี Acetylene Reduction Assay (ARA) และการวิเคราะห๑ปริมาณจุลินทรีย๑ด๎วยวิธี Most Probable 
Number (MPN) เป็นวิธีที่น ามาใช๎วิเคราะห๑เชื้อไรโซเบียมส าหรับถั่วเขียวที่มีประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจนดีที่สุด 3 อันดับแรก คือ สายพันธุ๑ 
DASA 02002, 02008 และ 02009 ซ่ึงน ามาใช๎เป็นเชื้ออ๎างอิงในการทดลอง ผลการทดลองพบวํา ที่ความเข๎มข๎นของเชื้ออยํางน๎อย 1.0 x 106 เซลล๑
ตํอมิลลิลิตร สามารถกํอให๎เกิดปมในรากถั่วเขียวและถั่วเหลือง แตํไมํสามารถสร๎างปมในรากถั่วลิสงได ๎เมื่อตรวจสอบความถูกต๎องและความเหมาะสม
ของวิธีการวิเคราะห๑ (method validation) พบวํา มีคําความจ าเพาะสัมพัทธ๑ต่ า คือ 56.94 เปอร๑เซ็นต๑ สํงผลให๎มีคําความถูกต๎องสัมพัทธ๑ 71.30 
เปอร๑เซ็นต๑ อยํางไรก็ตามวิธีวิเคราะห๑นี้มีคําความไวสัมพัทธ๑สูง คือ 100 เปอร๑เซ็นต๑ ดังนั้นวิธีวิเคราะห๑นี้จึงสามารถใช๎วิเคราะห๑ปริมาณจุลินทรีย๑ในปุ๋ย
ชีวภาพไรโซเบียมได๎อยํางเหมาะสม สํวนการจ าแนกชนิดของเชื้อไรโซเบียมส าหรับถั่วเขียวจ านวน 10 สายพันธุ๑ โดยการเพิ่มจ านวนยีน 16S rDNA 
ด๎วยไพรเมอร๑ fD1 และ rP2 แล๎วน ามาหาล าดับนิวคลีโอไทด๑เพื่อเปรียบเทียบความคล๎ายคลึงกันกับล าดับนิวคลีโอไทด๑อื่น ๆ ในฐานข๎อมูล NCBI และ
ท าแผนภูมิวิวัฒนาการด๎วยวิธ ีNeighbor-joining phylogenetic analysis พบวํา การใช๎ไพรเมอร๑ fD1 และ rP2 สามารถจ าแนกเช้ือไรโซเบียมทั้ง 10 
สายพันธุ๑จนถึงระดับชนิดได๎เป็น Bradyrhizobium japonicum การวิเคราะห๑ผลจากแผนภูมิวิวัฒนาการแสดงให๎เห็นวําเชื้อไรโซเบียมถั่วเขียวสาย
พันธุ๑อ๎างอิง DASA 02002, 02008 และ 02009 จัดอยูํในกลุํมของ B. japonicum โดยมีคํา Bootstrap 85 เปอร๑เซ็นต๑ ดังนั้นวิธีวิเคราะห๑นี้จึง
สามารถใช๎วิเคราะห๑ปริมาณ ประสิทธิภาพ และจัดจ าแนกชนิดของไรโซเบียมในปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมได๎อยํางเหมาะสม  

ค าส าคัญ: การตรวจสอบความใช๎ได๎ของวิธีวิเคราะห๑ ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม การจัดจ าแนกไรโซเบียม 
 
ABSTRACT:  Acetylene Reduction Assay (ARA) and the Most Probable Number (MPN) are the methodology that used to 
analyze the efficiency and quantity of rhizobium in rhizobium biofertilizer. Three rhizobium strains from mungbean (DASA 
02002, 02008 and 02009) that gave the highest amount of nitrogen fixing rate, were used as reference strains in this 
experiment. For inoculation method, the concentration at least 1.0 x 106 cfu/ml of those strains could produce nodule in 
both mungbean and soybean, but could not produce nodule in groundnut. Validation method was performed to analyze the 
quantity and efficiency analysis of rhizobium in rhizobium biofertilizer. The result showed that relative specificity of this 
method was 56.94%, which resulted in 71.30% relative accuracy. However, this method had 100% relative sensitivity. 
Therefore, this method is suitable for analyzing the quantity and efficacy of rhizobium in rhizobium biofertilizer. For 
classification method, fD1 and rP2 primers were used to amplify partial sequence of 16S rDNA gene of ten rhizobium strains. 
Then rhizobium DNAs were sequenced and used to construct the Neighbor-joining phylogenetic tree by comparing with other 
rhizobium strains in NCBI database. The result showed that fD1 and rP2 primers could identified ten reference rhizobium 
strains into species level: Bradyrhizobium japonicum. Phylogenetic analysis showed that three reference rhizobium strains for 
mungbean: DASA 02002, 02008 and 02009 were B. Japonicum with 85% bootstrap support. Therefore, this method can be 
used to analyze the quantity, efficiency and classification of rhizobium in rhizobium biofertilizer.  

Keywords: Classification of rhizobium, Rhizobium biofertilizer, Validation method  
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อิทธิพลของไกลโฟเสท แคดเมียมและตะกั่วต่อการเคลื่อนย้ายธาตุฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม 
ตามชั้นความลกึดิน 

Effect of Glyphosate, Cadmium and Lead on Phosphorus and  
Potassium Movement in different soil layers  

 
ทิฆัมพร นิลุบล1 และ วภากร ศิริวงศ์2* 

Tikamporn Nilubol1 and Wapakorn Siriwong2* 
 

บทคัดย่อ: การศึกษาอิทธิพลของสารไกลโฟเสท แคดเมียมและตะกั่วตํอการเคลื่อนย๎ายธาตุฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมในดิน เป็นการทดลองในดิน
รํวนปนทราย ที่มีปริมาณอินทรียวัตถุ 20.3 g/kg และคําความเป็นกรดดํางของดิน เทํากับ 6.5 เป็นดินที่บรรจุใน soil microcosm ท าการทดลอง
แบบ 2x3 factorial in CRD ประกอบด๎วยสองปัจจัย ปัจจัยแรก คือ การเติมไกลโฟเสท ได๎แกํ การไมํใสํสารไกลโฟเสท และใสํสารไกลโฟเสทที่ระดับ
ความเข๎มข๎น 98 มิลลิกรัมตํอกิโลกรัม ปัจจัยที่สอง คือ การเติมธาตุโลหะ ได๎แกํ การไมํเติมธาตุโลหะ เติมธาตุโลหะแคดเมียมความเข๎มข๎น 56 มิลลกิรัม
ตํอกิโลกรัม และเติมธาตุโลหะตะกั่วความเข๎มข๎น 104 มิลลิกรัมตํอกิโลกรัม  เก็บตัวอยํางดินโดยแบํงเป็น 5 ชั้น คือ 0-2, 2-4, 4-6, 6-8 และ 8-10 
เซนติเมตรเพื่อศึกษาการเคลื่อนย๎ายธาตุอาหารตามระดับความลึกที่ระยะเวลา 1, 14 และ 40 วัน พบวําการเติมแคดเมียมและตะกั่วไมํมีผลตํอปริมาณ
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน๑ในดิน ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได๎มีปริมาณลดลงในดินที่ได๎รับแคดเมียมและตะกั่วทั้งที่ดินชั้นบนโดยตรงและดิน
ชั้นต่ ากวํา 2 เซนติเมตรแสดงถึงการเคลื่อนย๎ายของโพแทสเซียมไปสูํชั้นดินลํางของหน๎าตัดดินได๎เร็วขั้น การเติมไกลโฟเสทลงในดินมีผลท าให๎ปริมาณ
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน๑ในดินเพิ่มขึ้นในดินชั้นบนความลึกไมํเกิน 4 เซนติเมตรแตํไมํมีผลตํอการเคลื่อนย๎ายฟอสฟอรัสลงสูํชั้นดินลําง  นอกจากนั้น 
การเติมไกลโฟเสทรํวมกับแคดเมียมและตะกั่วท าให๎การเคลื่อนย๎ายโพแทสเซียมออกจากชั้นดินได๎เร็วขึ้นโดยหายออกไปจากความลึก 4 เซนติเมตรใน
วันที่ 14 และออกไปจากความลึก 8 เซนติเมตรในวันที่ 40 

ค าส าคัญ: ไกลโฟเสท, โลหะหนัก, ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม  
 
ABSTRACT: Effect of glyphosate, cadmium and lead on nutrient movement was studied in sandy loam soil posed 2.03% 
organic matter and pH 6.5. The experiment was conducted in soil microcosm. The experiment was 2x3 factorial in CRD, 
experiment factors comprised of 2 glyphosate levels (0 and 98 mg/kg) and 3 metal applications (no application, 56 mg/kg of 
cadmium and 104 mg/kg of lead). Soil sample was collected and divided in 5 layers (0-2, 2-4, 4-6, 6-8 and 8-10 cm.) at 1, 14 
and 40 days. The results from the study showed that amount of available phosphorus in metals spiked soil was not different 
form no metal application. Exchangeable potassium in cadmium and lead spiked soil was lower than non-spiked soil in top 
and deeper layer soil show rapidly potassium leaching occurred. Glyphosate application showed effect on available 
phosphorus was significant increase in upper 4-centimeter soil and not significant move to deeper layer. The application of 
glyphosate and metals lead to rapidly loss of potassium from 4-centimeter soil at 14 days and 40-centimeter soil at 40 days.       

Keywords: Glyphosate, Metals, Phosphorus and Potassium  
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อิทธิพลของดินเค็มต่อพฤติกรรมการหลีกเลี่ยง อัตราการตาย การเจริญเติบโต และการขยายพันธุข์องไส้เดือนดินสายพันธุ์ 
Eisenia foetida และ Drawida beddardi 

Influence of Saline Soil on the Avoidance Behavior, Toxicity, Growth and Reproduction of Earthworm, 
Eisenia foetida and Drawida beddardi 

 

ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย1,2*,  อัจฉราวดี เครือภักดี1 และ วิไลวรรณ ด้วงเจริญ2 
Chuleemas Boonthai Iwai1,2*,  Ajcharawadee Kruapukdee1, Wilaiwan Duangcharoen2 

 

บทคัดย่อ: ปัญหาดินเค็มเป็นปัญหาส าคัญของความเส่ือมโทรมของทรัพยากรดินของประเทศไทย โดยเฉพาะอยํางยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย ซ่ึงสํงผลกระทบตํอระบบนิเวศดิน ความอุดมสมบูรณ๑ของดินและผลผลิตทางการเกษตร ไส๎เดือนดินมีบทบาทและความส าคัญตํอทรัพยากร
ดิน ชํวยเพิ่มความอุดมสมบูรณ๑ของดิน และฟื้นฟูดินปัญหา ดังนั้น การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค๑ เพื่อศึกษาอิทธิพลของดินเค็มระดับตํางๆ ตํอพฤติกรรมการ
หลีกเล่ียง อัตราการตาย การเจริญเติบโต และการขยายพันธุ๑ของไส๎เดือนดิน 2 สายพันธุ๑ (Eisenia foetida และ Drawida beddardi) ผลการศึกษา
พบวํา ความเค็มในดินมีผลตํอพฤติกรรมการหลีกเล่ียงความเค็มของไส๎เดือนดินสายพันธุ๑  Eisenia foetida และ Drawida beddardi ในชุดดินร๎อยเอ็ด
และชุดดินทุํงสัมฤทธิ์ โดยพบวํา ความเค็มในดินที่ EC= 1.45 dS/m, EC = 3.17 dS/m และ EC = 6.01 dS/m ที่ 48 ชั่วโมง มีคําการหลีกเล่ียงของ
ไส๎เดือนดินสายพันธุ๑ Eisenia foetida ในชุดดินร๎อยเอ็ด เทํากับ 0%, 0% และ 100% ตามล าดับ คําการหลีกเล่ียงของไส๎เดือนดินสายพันธุ๑ Drawida 
beddardi ในชุดดินร๎อยเอ็ด เทํากับ 60%, 60% และ 100% ตามล าดับ คําการหลีกเลี่ยงของไส๎เดือนดินสายพันธุ๑ Eisenia foetida ในชุดดินทุํงสัมฤทธิ์
เทํากับ 0%, 0% และ 100% ตามล าดับ คําการหลีกเลี่ยงของไส๎เดือนดินสายพันธุ๑ Drawida beddardi ในดินทุํงสัมฤทธิ์เทํากับ 0%, 20% และ 100% 
อิทธิพลของความเค็มระดับตํางๆ ตํอเปอร๑เซ็นต๑การตายของไส๎เดือนดินสายพันธุ๑ Drawida beddardi และ Eisenia foetida ในชุดดินร๎อยเอ็ด ภายหลัง
ระยะเวลา 28 วัน พบวําอัตราการตายของไส๎เดือนดินทั้งสองสายพันธุ๑สูงขึ้นเมื่อระดับความเค็มในดินเพิ่มสูงขึ้น อิทธิพลของความเค็มระดับตํางๆ ตํอการ
เปลี่ยนแปลงของน้ าหนักไส๎เดือนดิน 2 สายพันธุ๑ในชุดดินร๎อยเอ็ด ภายหลังระยะเวลา 28 วัน พบวํา ไส๎เดือนดิน 2 สายพันธุ๑ ในทุกต ารับทดลองมีน้ าหนัก
ลดลงตามระดับความเค็มที่เพิ่มขึ้นและระยะเวลาทดลองที่เพิ่มขึ้น โดยในทุกต ารับทดลองไส๎เดือนดิน 2 สายพันธุ๑ ไมํพบถุงไขํหรือไมํพบการขยายพันธุ๑
ของทั้งสองสายพันธุ๑ 
ค าส าคัญ: ไส๎เดือนดิน, นิเวศพิษวิทยา, ความเค็ม 
 

ABSTRACT: Saline soil is one of the significant problem of the deterioration of soil in Thailand. It has been found, especially in the 
northeast region of Thailand. The saline soil affected on soil ecology and results on soil fertility and productivity. Earthworms are 
useful soil organisms that may be used for soil rehabilitation and earthworms can improve soil fertility by decomposing organic 
matters in soil and releasing plant nutrients to soil. Therefore, the objectives of this research are to study the influence of different 
soil salinity levels on avoidance behavior, mortality rate, growth rate, and reproduction rate of two species of earthworms (Eisenia 
foetida and Drawida beddardi). The study on the influences of soil salinity on avoidance behavior of earthworm species Eisenia 
foetida and Drawida beddardi in Roi-et soil series and ThungSamrit soil series showed the following characteristics under different 
soil salinity levels: EC= 1.45 dS/m, EC = 3.17 dS/m, and EC = 6.01 dS/m in 48 hours; % avoidance of Eisenia foetida in Roi-et soil 
series were 0%, 0%, and 100%, respectively while those of Drawida beddardi in Roi-et soil series were 60%, 60%, and 100% 
respectively. In addition, %avoidance of Eisenia foetida in ThungSamrit soil series were 0%, 0%, and 100% while those of Drawida 
beddardi in ThungSamrit soil series were 0%, 20%, and 100%, respectively. The study on influence of different soil salinity level on 
% mortality of Drawida beddardi and Eisenia foetida in Roi-et soil series during the 28 days experimental period showed that the 
mortality rate of both earthworm species was higher when the soil salinity level increased. The study on influence of different soil 
salinity level on the change of weight of Drawida beddardi and Eisenia foetida in Roi-et soil series after 28 days experimental period 
showed that the weight of both earthworm species in all experiments decreased when the soil salinity level and experiment 
duration increased. Furthermore, neither cocoon nor reproduction of both earthworm species was found after 28 days of 
experimental period. 
Keywords: earthworm, ecotoxicology, saline 

 
1 ภาควิชาพืชศาสตร๑และทรพัยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล๎อม คณะเกษตรศาสตร๑ มหาวิทยาลยัขอนแกํน จังหวัดขอนแกํน 

40002 
1 Department  of  Plant  Sciences  and  Agricultural  Resources, Land  Resources  and  Environment 
  Division, Faculty  of  Agriculture, KhonKaen  University, KhonKaen Thailand  40002 
2 ศูนย๑วิจยัและพัฒนาการบริการจัดการทรัพยากรน้ าบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน จังหวัดขอนแกํน 40002 
2 Integrated Water Resource Management Research and Development Center in Northeast Thailand, Khon Kaen, Thailand, 

40002 
* Corresponding author: chulee_b@kku.ac.th, chuleemas1@gmail.com  

                                                                      การประชุมวิชาการดินและปุย๋แหํงชาติครั้งที่ 5     วันที่ 1-2 สิงหาคม 2560  

76 
 

อิทธิพลของการใช้ปุ๋ยเคมีและการใช้น้ าหมักมลูไส้เดือนดินต่อปริมาณไนเตรทและการเจริญเติบโตของ 
ผักกาดหอมในระบบไฮโดรโพนิกส์ 

Influence of using chemical fertilizer and vermicompost extract on nitrate content and growth in  
Lettuce under hydroponic system 
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Chaipisit  Pengkam1 and Chuleemas  Boonthai IWAI1,2* 
  

บทคัดย่อ: การปลูกผักกาดหอมในระบบไฮโดรโพนิกส๑ เป็นการปลูกผักรูปแบบหนึ่งที่ก าลังได๎รับความนิยมอยํางมาก เนื่องจากจะได๎ผักที่สะอาด
และปลอดภัยจากสารก าจัดวัชพืชและแมลงที่ปลูกในโรงเรือนแบบปิด แตํการปลูกผักในระบบมีการใช๎ปุ๋ยเคมีเป็นสํวนใหญํ ที่มีข๎อกังวลเกี่ยว กับ
ปริมาณไนเตรทที่เกินมาตรฐาน ซ่ึงอาจสํงผลตํอสุขภาพผู๎บริโภค ดังนั้นการศึกษานี้ มีวัตถุประสงค๑ เพื่อศึกษาอิทธิพลของปุ๋ยเคมีและน้ าหมักมูล
ไส๎เดือนดินที่มีตํอปริมาณไนเตรทและการเจริญเติบโตของผักกาดหอมที่ปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส๑ และศึกษาความเป็นไปได๎ที่จะใช๎น้ าหมักมูลไส๎เดือน
ดินแทนปุ๋ยเคมีในการปลูกแบบไฮโดรโพนิกส๑ โดยใช๎ปุ๋ยเคมีสูตร A และสูตร B อัตราสํวน 1:200 และน้ าหมักมูลไส๎เดือนดินความเข๎มข๎น 50% ในการ
ปลูกผักกาดหอม วิเคราะห๑การเจริญเติบโตโดยการเพิ่มของจ านวนใบ น้ าหนักสดและน้ าหนักแห๎ง และวิเคราะห๑หาปริมาณไนเตรทที่ตกค๎างใน
ผักกาดหอม โดยวิธี Colorimetric ใช๎เทคนิค Salicylic ผลการศึกษาครั้งนี้ พบวํา ผักกาดหอมที่ปลูกโดยใช๎ปุ๋ยเคมี มีคําการดูดกลืนแสงและปริมาณ
ไนเตรทมากกวําผักกาดหอมที่ปลูกโดยใช๎น้ าหมักมูลไส๎เดือนดิน มีคําการดูดกลืนแสง คือ 0.013 และ 0.003 ตามล าดับ และมีปริมาณไนเตรท คือ 
2,990 และ 1,300 มก./กก. น้ าหนักสด ตามล าดับ และผักกาดหอมที่ปลูกโดยใช๎ปุ๋ยเคมีมีการเจริญเติบโตที่ดีกวําผักกาดหอมที่ปลูกโดยใช๎น้ าหมักมูล
ไส๎เดือน ซ่ึงผักกาดหอมที่ปลูกโดยใช๎ปุ๋ยเคมี มีน้ าหนักสดเฉลี่ย 57.10 กรัม/ต๎น และน้ าหนักแห๎งเฉลี่ย 2.41 กรัม/ต๎น และผักกาดหอมที่ปลูกโดยใช๎น้ า
หมักมูลไส๎เดือน มีน้ าหนักสดเฉลี่ย 29.26 กรัม/ต๎น และน้ าหนักแห๎งเฉลี่ย 1.46 กรัม/ต๎น จากผลการวิเคราะห๑ข๎างต๎น พบวําน้ าหมักมูลไส๎เดือนดินมี
ศักยภาพมากพอที่จะใช๎ทดแทนปุ๋ยเคมีได๎ เพราะน้ าหนักสดและน้ าหนักแห๎งไมํแตกตํางกันมากและมีปริมาณไนเตรทน๎อยกวําที่ใช๎ปุ๋ยเคมี 

ค าส าคัญ : น้ าหมักมูลไส๎เดือนดิน ผักกาดหอม ไฮโดรโพนิกส๑  
 
ABSTRACT: Nowadays, Consumers are interested in vegetables grown in hydroponic system as they are grown under 
greenhouse condition, less pesticide used. However, one potential issue with regard to hydroponically grown vegetables is 
nitrate concentration in vegetable more than standard. Therefore, the aim of research was to study the Influence of using 
chemical fertilizer and vermicompost extract on nitrate content and growth in Lettuce under hydroponic system. Possibility of 
used vermicompost extract replace chemical fertilizer. The experiment used chemical fertilizer formula A and B ratio 1:200 
and vermicompost extract concentrate 50% culture lettuce. The growth was analyzed by number of leaf wet weight and dry 
weight and nitrate content was analyzed by Colorimetric method to use salicylic technique. The result found lettuce under 
chemical fertilizer have absorption of light more than lettuce under vermicompost extract. The absorption of light were 0.013 
and 0.003, respectively. And nitrate content were 2,990 and 1,300 mg/kg.wet weight, respectively. And lettuce under chemical 
fertilizer and vermicompost extract that growth of lettuce in hydroponic system using chemical fertilizer was better than 
vermicompost extract, lettuce under chemical fertilizer. The average wet weight was 57.10 g/haulm and dry weight was 2.41 
g/haulm and lettuce under vermicompost extract. The average wet weight was 29.26 g/haulm and dry weight was 1.46 
g/haulm. result abovementioned found vermicompost extract gave the sufficient potential to use for replace chemical 
fertilizer, because wet weight and dry weight non-significant and nitrate content lower than lettuce under chemical fertilizer. 

Keywords : vermicompost, lettuce, hydroponic 
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อิทธิพลของดินเค็มต่อพฤติกรรมการหลีกเลี่ยง อัตราการตาย การเจริญเติบโต และการขยายพันธุข์องไส้เดือนดินสายพันธุ์ 
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Influence of Saline Soil on the Avoidance Behavior, Toxicity, Growth and Reproduction of Earthworm, 
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บทคัดย่อ: ปัญหาดินเค็มเป็นปัญหาส าคัญของความเส่ือมโทรมของทรัพยากรดินของประเทศไทย โดยเฉพาะอยํางยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย ซ่ึงสํงผลกระทบตํอระบบนิเวศดิน ความอุดมสมบูรณ๑ของดินและผลผลิตทางการเกษตร ไส๎เดือนดินมีบทบาทและความส าคัญตํอทรัพยากร
ดิน ชํวยเพิ่มความอุดมสมบูรณ๑ของดิน และฟื้นฟูดินปัญหา ดังนั้น การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค๑ เพื่อศึกษาอิทธิพลของดินเค็มระดับตํางๆ ตํอพฤติกรรมการ
หลีกเล่ียง อัตราการตาย การเจริญเติบโต และการขยายพันธุ๑ของไส๎เดือนดิน 2 สายพันธุ๑ (Eisenia foetida และ Drawida beddardi) ผลการศึกษา
พบวํา ความเค็มในดินมีผลตํอพฤติกรรมการหลีกเล่ียงความเค็มของไส๎เดือนดินสายพันธุ๑  Eisenia foetida และ Drawida beddardi ในชุดดินร๎อยเอ็ด
และชุดดินทุํงสัมฤทธิ์ โดยพบวํา ความเค็มในดินที่ EC= 1.45 dS/m, EC = 3.17 dS/m และ EC = 6.01 dS/m ที่ 48 ชั่วโมง มีคําการหลีกเล่ียงของ
ไส๎เดือนดินสายพันธุ๑ Eisenia foetida ในชุดดินร๎อยเอ็ด เทํากับ 0%, 0% และ 100% ตามล าดับ คําการหลีกเล่ียงของไส๎เดือนดินสายพันธุ๑ Drawida 
beddardi ในชุดดินร๎อยเอ็ด เทํากับ 60%, 60% และ 100% ตามล าดับ คําการหลีกเลี่ยงของไส๎เดือนดินสายพันธุ๑ Eisenia foetida ในชุดดินทุํงสัมฤทธิ์
เทํากับ 0%, 0% และ 100% ตามล าดับ คําการหลีกเลี่ยงของไส๎เดือนดินสายพันธุ๑ Drawida beddardi ในดินทุํงสัมฤทธิ์เทํากับ 0%, 20% และ 100% 
อิทธิพลของความเค็มระดับตํางๆ ตํอเปอร๑เซ็นต๑การตายของไส๎เดือนดินสายพันธุ๑ Drawida beddardi และ Eisenia foetida ในชุดดินร๎อยเอ็ด ภายหลัง
ระยะเวลา 28 วัน พบวําอัตราการตายของไส๎เดือนดินทั้งสองสายพันธุ๑สูงขึ้นเมื่อระดับความเค็มในดินเพิ่มสูงขึ้น อิทธิพลของความเค็มระดับตํางๆ ตํอการ
เปลี่ยนแปลงของน้ าหนักไส๎เดือนดิน 2 สายพันธุ๑ในชุดดินร๎อยเอ็ด ภายหลังระยะเวลา 28 วัน พบวํา ไส๎เดือนดิน 2 สายพันธุ๑ ในทุกต ารับทดลองมีน้ าหนัก
ลดลงตามระดับความเค็มที่เพิ่มขึ้นและระยะเวลาทดลองที่เพิ่มขึ้น โดยในทุกต ารับทดลองไส๎เดือนดิน 2 สายพันธุ๑ ไมํพบถุงไขํหรือไมํพบการขยายพันธุ๑
ของทั้งสองสายพันธุ๑ 
ค าส าคัญ: ไส๎เดือนดิน, นิเวศพิษวิทยา, ความเค็ม 
 

ABSTRACT: Saline soil is one of the significant problem of the deterioration of soil in Thailand. It has been found, especially in the 
northeast region of Thailand. The saline soil affected on soil ecology and results on soil fertility and productivity. Earthworms are 
useful soil organisms that may be used for soil rehabilitation and earthworms can improve soil fertility by decomposing organic 
matters in soil and releasing plant nutrients to soil. Therefore, the objectives of this research are to study the influence of different 
soil salinity levels on avoidance behavior, mortality rate, growth rate, and reproduction rate of two species of earthworms (Eisenia 
foetida and Drawida beddardi). The study on the influences of soil salinity on avoidance behavior of earthworm species Eisenia 
foetida and Drawida beddardi in Roi-et soil series and ThungSamrit soil series showed the following characteristics under different 
soil salinity levels: EC= 1.45 dS/m, EC = 3.17 dS/m, and EC = 6.01 dS/m in 48 hours; % avoidance of Eisenia foetida in Roi-et soil 
series were 0%, 0%, and 100%, respectively while those of Drawida beddardi in Roi-et soil series were 60%, 60%, and 100% 
respectively. In addition, %avoidance of Eisenia foetida in ThungSamrit soil series were 0%, 0%, and 100% while those of Drawida 
beddardi in ThungSamrit soil series were 0%, 20%, and 100%, respectively. The study on influence of different soil salinity level on 
% mortality of Drawida beddardi and Eisenia foetida in Roi-et soil series during the 28 days experimental period showed that the 
mortality rate of both earthworm species was higher when the soil salinity level increased. The study on influence of different soil 
salinity level on the change of weight of Drawida beddardi and Eisenia foetida in Roi-et soil series after 28 days experimental period 
showed that the weight of both earthworm species in all experiments decreased when the soil salinity level and experiment 
duration increased. Furthermore, neither cocoon nor reproduction of both earthworm species was found after 28 days of 
experimental period. 
Keywords: earthworm, ecotoxicology, saline 
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อิทธิพลของการใช้ปุ๋ยเคมีและการใช้น้ าหมักมลูไส้เดือนดินต่อปริมาณไนเตรทและการเจริญเติบโตของ 
ผักกาดหอมในระบบไฮโดรโพนิกส์ 

Influence of using chemical fertilizer and vermicompost extract on nitrate content and growth in  
Lettuce under hydroponic system 
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บทคัดย่อ: การปลูกผักกาดหอมในระบบไฮโดรโพนิกส๑ เป็นการปลูกผักรูปแบบหนึ่งที่ก าลังได๎รับความนิยมอยํางมาก เนื่องจากจะได๎ผักที่สะอาด
และปลอดภัยจากสารก าจัดวัชพืชและแมลงที่ปลูกในโรงเรือนแบบปิด แตํการปลูกผักในระบบมีการใช๎ปุ๋ยเคมีเป็นสํวนใหญํ ที่มีข๎อกังวลเกี่ยว กับ
ปริมาณไนเตรทที่เกินมาตรฐาน ซ่ึงอาจสํงผลตํอสุขภาพผู๎บริโภค ดังนั้นการศึกษานี้ มีวัตถุประสงค๑ เพื่อศึกษาอิทธิพลของปุ๋ยเคมีและน้ าหมักมูล
ไส๎เดือนดินที่มีตํอปริมาณไนเตรทและการเจริญเติบโตของผักกาดหอมที่ปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส๑ และศึกษาความเป็นไปได๎ที่จะใช๎น้ าหมักมูลไส๎เดือน
ดินแทนปุ๋ยเคมีในการปลูกแบบไฮโดรโพนิกส๑ โดยใช๎ปุ๋ยเคมีสูตร A และสูตร B อัตราสํวน 1:200 และน้ าหมักมูลไส๎เดือนดินความเข๎มข๎น 50% ในการ
ปลูกผักกาดหอม วิเคราะห๑การเจริญเติบโตโดยการเพิ่มของจ านวนใบ น้ าหนักสดและน้ าหนักแห๎ง และวิเคราะห๑หาปริมาณไนเตรทที่ตกค๎างใน
ผักกาดหอม โดยวิธี Colorimetric ใช๎เทคนิค Salicylic ผลการศึกษาครั้งนี้ พบวํา ผักกาดหอมที่ปลูกโดยใช๎ปุ๋ยเคมี มีคําการดูดกลืนแสงและปริมาณ
ไนเตรทมากกวําผักกาดหอมที่ปลูกโดยใช๎น้ าหมักมูลไส๎เดือนดิน มีคําการดูดกลืนแสง คือ 0.013 และ 0.003 ตามล าดับ และมีปริมาณไนเตรท คือ 
2,990 และ 1,300 มก./กก. น้ าหนักสด ตามล าดับ และผักกาดหอมที่ปลูกโดยใช๎ปุ๋ยเคมีมีการเจริญเติบโตที่ดีกวําผักกาดหอมที่ปลูกโดยใช๎น้ าหมักมูล
ไส๎เดือน ซ่ึงผักกาดหอมที่ปลูกโดยใช๎ปุ๋ยเคมี มีน้ าหนักสดเฉลี่ย 57.10 กรัม/ต๎น และน้ าหนักแห๎งเฉลี่ย 2.41 กรัม/ต๎น และผักกาดหอมที่ปลูกโดยใช๎น้ า
หมักมูลไส๎เดือน มีน้ าหนักสดเฉลี่ย 29.26 กรัม/ต๎น และน้ าหนักแห๎งเฉลี่ย 1.46 กรัม/ต๎น จากผลการวิเคราะห๑ข๎างต๎น พบวําน้ าหมักมูลไส๎เดือนดินมี
ศักยภาพมากพอที่จะใช๎ทดแทนปุ๋ยเคมีได๎ เพราะน้ าหนักสดและน้ าหนักแห๎งไมํแตกตํางกันมากและมีปริมาณไนเตรทน๎อยกวําที่ใช๎ปุ๋ยเคมี 

ค าส าคัญ : น้ าหมักมูลไส๎เดือนดิน ผักกาดหอม ไฮโดรโพนิกส๑  
 
ABSTRACT: Nowadays, Consumers are interested in vegetables grown in hydroponic system as they are grown under 
greenhouse condition, less pesticide used. However, one potential issue with regard to hydroponically grown vegetables is 
nitrate concentration in vegetable more than standard. Therefore, the aim of research was to study the Influence of using 
chemical fertilizer and vermicompost extract on nitrate content and growth in Lettuce under hydroponic system. Possibility of 
used vermicompost extract replace chemical fertilizer. The experiment used chemical fertilizer formula A and B ratio 1:200 
and vermicompost extract concentrate 50% culture lettuce. The growth was analyzed by number of leaf wet weight and dry 
weight and nitrate content was analyzed by Colorimetric method to use salicylic technique. The result found lettuce under 
chemical fertilizer have absorption of light more than lettuce under vermicompost extract. The absorption of light were 0.013 
and 0.003, respectively. And nitrate content were 2,990 and 1,300 mg/kg.wet weight, respectively. And lettuce under chemical 
fertilizer and vermicompost extract that growth of lettuce in hydroponic system using chemical fertilizer was better than 
vermicompost extract, lettuce under chemical fertilizer. The average wet weight was 57.10 g/haulm and dry weight was 2.41 
g/haulm and lettuce under vermicompost extract. The average wet weight was 29.26 g/haulm and dry weight was 1.46 
g/haulm. result abovementioned found vermicompost extract gave the sufficient potential to use for replace chemical 
fertilizer, because wet weight and dry weight non-significant and nitrate content lower than lettuce under chemical fertilizer. 

Keywords : vermicompost, lettuce, hydroponic 
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โลหะหนักใน FGD ยิปซัม และในดินและอ้อยท่ีได้รับ FGD ยิปซัม 
Heavy metals in FGD Gypsum, soil and sugar cane 

 
สมชาย องค์ประเสริฐ1, ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร1, จีราภรณ์ อินทสาร1, จักรพงษ์ ไชยวงศ์1 และ วันวิสาข์ จันทกิา1 

Somchai Ongprasert1, Pathipan Sutigoolabud1*, Jiraporn Intasan1, Chakapong Chaiwong1 
and Wanwisa Jantika1 

 
บทคัดย่อ: ผลของการวิจยัการใช๎ FGD ยิปซัม (Fuel Gas Desulfurization Gypsum) จากโรงไฟฟูาแมํเมาะเป็นวัสดุปรับปรุงดินในการเกษตร 
(พ.ศ. 2556-2558)  พบวาํยปิซัมนี้ชํวยให๎ผลผลิตอ๎อยและถัว่ลิสงเพิ่มขึ้น. สัดสํวนก าไรตํอต๎นทุนเพิ่ม (Benefit/Cost Ratio) จากการใช ๎FGD ยิปซัม
อยูํในระดับที่นําลงทุน แม๎จะต๎องจํายคําขนสํงยิปซัมนี้ ไปใช๎ไกลถึงในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ. นอกเหนอืจากเก็บขอ๎มูลด๎านผลผลิตพืชแล๎ว 
โครงการวิจัยนีย้ังวิเคราะห๑ความเข๎มข๎นของโลหะหนกัใน FGD ยิปซัม ในดินและพืชที่ได๎รับยิปซัมด๎วย. พบวํา FGD ยิปซัมจากโรงไฟฟูาแมํเมาะ มี
โลหะหนักปนเปื้อนอยูํไมํเกินเกณฑ๑มาตรฐานของปุ๋ยเคมีและตะกอนน้ าเสีย (Sewage sludge, Biosolids) ที่ประเทศอุตสาหกรรมชั้นน าของโลก
อนุญาตให๎ใช๎เป็นปุ๋ยอินทรยี๑.  ทั้งหมดนี้สอดคล๎องกับรายงานการวิจยัในสหรัฐอเมริกา เยอรมัน เกาหลี.  ขณะเดียวกันพบวาํดินและพืชที่ได๎รับFGD 
ยิปซัมจากโรงไฟฟูาแมํเมาะ แมจ๎ะได๎รับมากครั้งเดียวถึง 2 ตัน/ไรํ ไมํท าใหค๎วามเข๎มข๎นโลหะหนักในดินและพืชเพิม่ขึ้นมากกวําดินและพืชที่ไมํได๎รับ 
FGD ยิปซัม.  

ค าส าคัญ: FGD ยิปซัม, โลหะหนกั, อ๎อย 
 
ABSTRACT: The research on application of FGD gypsum (Fuel Gas Desulfurization Gypsum)  from Mae Moh power plant as 
soil amendment for agriculture revealed that yields of the test crops, sugar cane and ground nut, were positively responded 
to the application of the gypsum. Benefit/Cost Ratio of application of the gypsum were worthwhile, even though, to transport 
it to use in the Northeast. Besides collecting information on crop growth, the research also analyzed the concentration of 
heavy metals in the gypsum and plants and soils treated with the gypsum. It was found that the concentrations in the 
gypsum were within the range of chemical fertilizer and sewage sludge or biosolids permitted for using as organic fertilizer. 
The analysis matched with several research reports from USA, German and Korea. Meanwhile, the heavy metals concentration 
in plants and soils treated with the gypsum were in the range of those were not treated. 

Keywords: FGD gypsum, heavy metals, Sugar cane 
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สมบัติทางกายภาพและเคมีบางประการของดินที่ส่งผลต่อความหลากหลายของ 
ไม้ยืนต้นทนเค็มในพื้นที่ดินเค็มจดัของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในรอบ 1ปี 

Some soil physical and chemical properties affected on plant diversity of highly  
salt-affected area in one year round of Northeast  Thailand 

 
กนกรัตน์  พาแก้วมณี1 และ วิทยา  ตรีโลเกศ1* 

Kanokrat Pakaewmanee1 and  Vidhaya Trelo-ges1* 
 
บทคัดย่อ: พื้นที่ดินเค็มจัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นดินที่มีความเส่ือมโทรม มักถูกทิ้งให๎วํางเปลําไมํมีการใช๎ประโยชน๑เนื่องจากดินมีความเค็ม
สูงสํงผลให๎พืชไมํสามารถเจริญเติบโตได๎ จึงมีแนวทางในการแก๎ไขปัญหาพื้นที่ดินเค็มจัด ที่ผํานมาพบวําการศึกษาดังกลําวยังมีน๎อยอยูํ  ดังนั้นจึงได๎มี
การศึกษาสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินเค็มจัดที่มีผลตํอความหลากหลายของไม๎ยืนต๎นในชํวงฤดูแล๎งและฤดูฝน เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงดินเค็มและเป็นดัชนีชี้วัดถึงศักยภาพของไม๎ยืนต๎นที่สามารถเจริญเติบโตในพื้นที่ดินเค็มจัด เพื่อเป็นข๎อมูลพื้นฐานในการจัดการปัญหาดินเค็ม
ในอนาคต โดยมีพื้นที่ศึกษาที่ อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เป็นชุดดินกุลาร๎องไห๎ (Kl) วางแผนการทดลองแบบ RCBD มี 3 ซ้ า เก็บดินที่ระดับ
ความลึก 0-30 ซม. ผลการศึกษาพบวํา เนื้อดินเป็นดินรํวนปนทราย (Sandy loam) คําปฏิกิริยาดินเฉลี่ย (pH) ฤดูฝนสูงกวําฤดูแล๎ง เทํากับ 8.3 และ 
7.8  คําการน าไฟฟูาเฉลี่ย(ECe) มีปฎิกิริยาสัมพันธ๑กับคําอัตราสํวนการดูดซับโซเดียมเฉลี่ย (SAR) ในฤดูฝนพบวําต่ ากวําฤดูแล๎ง เทํากับ 27.89 dS/m 
และ 31.14 dS/m  และ SAR เทํากับ 22.81  และ 89.58 ตามล าดับ เนื่องจากเกลือที่อยูํบริเวณดินบนถูกชะล๎างลงสูํชั้นดินลําง และพบวําชนิดของ
ไม๎ยืนต๎นที่สามารถทนเค็มในพื้นที่ศึกษาที่มีอัตราการรอดและศักยภาพทนเค็มสูงที่สุดคือ สะแกนา  กระถินเทพา  ยูคาลิปตัส  มะขามเทศ  เสม็ดขาว  
สนทะเลและขี้เหล็ก เฉลี่ยร๎อยละ 50.00, 39.03, 37.25, 33.42, 30.87, 15.31 และ11.48 ตามล าดับ  

ค าส าคัญ:  ดินเค็มจัด, กายภาพดิน, เคมีดิน, ไม๎ยืนต๎นทนเค็ม 
 
ABSTRACT: Highly salt-affected area in Northeast is degraded and barren area, due to high salts solution and plants have 
not growth and should be to amendment highly salt-affected area, the past found that, there was less of important the 
research to study amendment highly salt-affected area. The aim to study on soil physical and chemical properties on dry and 
rainy season affected to plants diversity of highly salt-affected area in Northeast of Thailand, for process to amendment salt-
affected soil and the index to potential of salt tolerance plant, it can growth on salt-affected area. For the basic data to 
manage problem of salt-affected area in the future. There was study site in Borabue district, Mahasarakham Province. Kula 
Ronghai series (Ki), Randomized Complete Block Design (RCBD) have 3 replications, soil sample 0-30 cm.  The results show 
that, texture was sandy loam , soil reaction (pH) on rainy season higher  than  dry season average 8.3 and 7.8 , soil electrical 
conductivity (ECe) have interaction with  salt absorption ratio (SAR) on rainy season less than dry season average 27.89 dS/m 
and 31.14 dS/m  and SAR average 22.81 and  89.58 respectively, due to salt crust on top soil leaching down to sub soil and 
found that salt tolerance plant, the highest survival rate were Combretum  quadrangulare, Acacia mangium, Eucalyptus 
camaldulensis, Pithecellobium dulce, Melaleuca quinquenervia, Casuarina equisetifalia and Senna siamea average 50.00, 
39.03, 37.25, 33.42, 30.87, 15.31 and 11.48 respectively. 

Keywords: highly salt-affected area, soil physics, soil chemistry, salt tolerance plant 
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โลหะหนักใน FGD ยิปซัม และในดินและอ้อยท่ีได้รับ FGD ยิปซัม 
Heavy metals in FGD Gypsum, soil and sugar cane 

 
สมชาย องค์ประเสริฐ1, ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร1, จีราภรณ์ อินทสาร1, จักรพงษ์ ไชยวงศ์1 และ วันวิสาข์ จันทกิา1 
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บทคัดย่อ: ผลของการวิจยัการใช๎ FGD ยิปซัม (Fuel Gas Desulfurization Gypsum) จากโรงไฟฟูาแมํเมาะเป็นวัสดุปรับปรุงดินในการเกษตร 
(พ.ศ. 2556-2558)  พบวาํยปิซัมนี้ชํวยให๎ผลผลิตอ๎อยและถัว่ลิสงเพิ่มขึ้น. สัดสํวนก าไรตํอต๎นทุนเพิ่ม (Benefit/Cost Ratio) จากการใช ๎FGD ยิปซัม
อยูํในระดับที่นําลงทุน แม๎จะต๎องจํายคําขนสํงยิปซัมนี้ ไปใช๎ไกลถึงในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ. นอกเหนอืจากเก็บขอ๎มูลด๎านผลผลิตพืชแล๎ว 
โครงการวิจัยนีย้ังวิเคราะห๑ความเข๎มข๎นของโลหะหนกัใน FGD ยิปซัม ในดินและพืชที่ได๎รับยิปซัมด๎วย. พบวํา FGD ยิปซัมจากโรงไฟฟูาแมํเมาะ มี
โลหะหนักปนเปื้อนอยูํไมํเกินเกณฑ๑มาตรฐานของปุ๋ยเคมีและตะกอนน้ าเสีย (Sewage sludge, Biosolids) ที่ประเทศอุตสาหกรรมชั้นน าของโลก
อนุญาตให๎ใช๎เป็นปุ๋ยอินทรยี๑.  ทั้งหมดนี้สอดคล๎องกับรายงานการวิจยัในสหรัฐอเมริกา เยอรมัน เกาหลี.  ขณะเดียวกันพบวาํดินและพืชที่ได๎รับFGD 
ยิปซัมจากโรงไฟฟูาแมํเมาะ แมจ๎ะได๎รับมากครั้งเดียวถึง 2 ตัน/ไรํ ไมํท าใหค๎วามเข๎มข๎นโลหะหนักในดินและพืชเพิม่ขึ้นมากกวําดินและพืชที่ไมํได๎รับ 
FGD ยิปซัม.  

ค าส าคัญ: FGD ยิปซัม, โลหะหนกั, อ๎อย 
 
ABSTRACT: The research on application of FGD gypsum (Fuel Gas Desulfurization Gypsum)  from Mae Moh power plant as 
soil amendment for agriculture revealed that yields of the test crops, sugar cane and ground nut, were positively responded 
to the application of the gypsum. Benefit/Cost Ratio of application of the gypsum were worthwhile, even though, to transport 
it to use in the Northeast. Besides collecting information on crop growth, the research also analyzed the concentration of 
heavy metals in the gypsum and plants and soils treated with the gypsum. It was found that the concentrations in the 
gypsum were within the range of chemical fertilizer and sewage sludge or biosolids permitted for using as organic fertilizer. 
The analysis matched with several research reports from USA, German and Korea. Meanwhile, the heavy metals concentration 
in plants and soils treated with the gypsum were in the range of those were not treated. 

Keywords: FGD gypsum, heavy metals, Sugar cane 
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สมบัติทางกายภาพและเคมีบางประการของดินที่ส่งผลต่อความหลากหลายของ 
ไม้ยืนต้นทนเค็มในพื้นที่ดินเค็มจดัของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในรอบ 1ปี 

Some soil physical and chemical properties affected on plant diversity of highly  
salt-affected area in one year round of Northeast  Thailand 

 
กนกรัตน์  พาแก้วมณี1 และ วิทยา  ตรีโลเกศ1* 

Kanokrat Pakaewmanee1 and  Vidhaya Trelo-ges1* 
 
บทคัดย่อ: พื้นที่ดินเค็มจัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นดินที่มีความเส่ือมโทรม มักถูกทิ้งให๎วํางเปลําไมํมีการใช๎ประโยชน๑เนื่องจากดินมีความเค็ม
สูงสํงผลให๎พืชไมํสามารถเจริญเติบโตได๎ จึงมีแนวทางในการแก๎ไขปัญหาพื้นที่ดินเค็มจัด ที่ผํานมาพบวําการศึกษาดังกลําวยังมีน๎อยอยูํ  ดังนั้นจึงได๎มี
การศึกษาสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินเค็มจัดที่มีผลตํอความหลากหลายของไม๎ยืนต๎นในชํวงฤดูแล๎งและฤดูฝน เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงดินเค็มและเป็นดัชนีชี้วัดถึงศักยภาพของไม๎ยืนต๎นที่สามารถเจริญเติบโตในพื้นที่ดินเค็มจัด เพื่อเป็นข๎อมูลพื้นฐานในการจัดการปัญหาดินเค็ม
ในอนาคต โดยมีพื้นที่ศึกษาที่ อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เป็นชุดดินกุลาร๎องไห๎ (Kl) วางแผนการทดลองแบบ RCBD มี 3 ซ้ า เก็บดินที่ระดับ
ความลึก 0-30 ซม. ผลการศึกษาพบวํา เนื้อดินเป็นดินรํวนปนทราย (Sandy loam) คําปฏิกิริยาดินเฉลี่ย (pH) ฤดูฝนสูงกวําฤดูแล๎ง เทํากับ 8.3 และ 
7.8  คําการน าไฟฟูาเฉลี่ย(ECe) มีปฎิกิริยาสัมพันธ๑กับคําอัตราสํวนการดูดซับโซเดียมเฉลี่ย (SAR) ในฤดูฝนพบวําต่ ากวําฤดูแล๎ง เทํากับ 27.89 dS/m 
และ 31.14 dS/m  และ SAR เทํากับ 22.81  และ 89.58 ตามล าดับ เนื่องจากเกลือที่อยูํบริเวณดินบนถูกชะล๎างลงสูํชั้นดินลําง และพบวําชนิดของ
ไม๎ยืนต๎นที่สามารถทนเค็มในพื้นที่ศึกษาที่มีอัตราการรอดและศักยภาพทนเค็มสูงที่สุดคือ สะแกนา  กระถินเทพา  ยูคาลิปตัส  มะขามเทศ  เสม็ดขาว  
สนทะเลและขี้เหล็ก เฉลี่ยร๎อยละ 50.00, 39.03, 37.25, 33.42, 30.87, 15.31 และ11.48 ตามล าดับ  

ค าส าคัญ:  ดินเค็มจัด, กายภาพดิน, เคมีดิน, ไม๎ยืนต๎นทนเค็ม 
 
ABSTRACT: Highly salt-affected area in Northeast is degraded and barren area, due to high salts solution and plants have 
not growth and should be to amendment highly salt-affected area, the past found that, there was less of important the 
research to study amendment highly salt-affected area. The aim to study on soil physical and chemical properties on dry and 
rainy season affected to plants diversity of highly salt-affected area in Northeast of Thailand, for process to amendment salt-
affected soil and the index to potential of salt tolerance plant, it can growth on salt-affected area. For the basic data to 
manage problem of salt-affected area in the future. There was study site in Borabue district, Mahasarakham Province. Kula 
Ronghai series (Ki), Randomized Complete Block Design (RCBD) have 3 replications, soil sample 0-30 cm.  The results show 
that, texture was sandy loam , soil reaction (pH) on rainy season higher  than  dry season average 8.3 and 7.8 , soil electrical 
conductivity (ECe) have interaction with  salt absorption ratio (SAR) on rainy season less than dry season average 27.89 dS/m 
and 31.14 dS/m  and SAR average 22.81 and  89.58 respectively, due to salt crust on top soil leaching down to sub soil and 
found that salt tolerance plant, the highest survival rate were Combretum  quadrangulare, Acacia mangium, Eucalyptus 
camaldulensis, Pithecellobium dulce, Melaleuca quinquenervia, Casuarina equisetifalia and Senna siamea average 50.00, 
39.03, 37.25, 33.42, 30.87, 15.31 and 11.48 respectively. 

Keywords: highly salt-affected area, soil physics, soil chemistry, salt tolerance plant 
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การประเมินปริมาณน้ าท่าด้วยแบบจ าลอง SWAT-Terrace ในพื้นที่การเกษตรแบบขั้นบันไดดิน 
Runoff Evaluation Using SWAT-Terrace for Terraced Agricultural Watersheds 

 
สิตารินทร์ ทองปุสสะวัลย์1*, Claire Baffaut2, Hui Shao3 และ Clark Gantzer4 
Sitarrine Thongpussawal1*, Claire Baffaut2, Hui Shao3 and Clark Gantzer4 

 
บทคัดย่อ: แบบจ าลอง SWAT-Terrace (SWAT-T) พัฒนามาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการประเมินปริมาณน้ าทําในพื้นที่ที่มีระบบอนุรักษ๑ดินและน้ าแบบ
ขั้นบันไดดิน (terraces) ซ่ึงพื้นที่ที่มีการจัดท าขั้นบันไดดินแล๎ว ความยาวของความลาดเทของพื้นที่จะสั้นลง และปริมาณน้ าทําผิวดินจะสามารถถูกเก็บกักไว๎ในสํวน
ของคูรับน้ าตามแนวระดับ โดยปริมาณน้ าสํวนนี้จะไมํสามารถประเมินได๎จากแบบจ าลอง SWAT ดังนั้น วัตถุประสงค๑ของการศึกษานี้ คือ 1) ประเมินประสิทธิภาพ
ของแบบจ าลอง SWAT-T ในการประเมินปริมาณน้ าทําจากขั้นบันไดดิน และ 2) ประเมินคุณประโยชน๑ของขั้นบันไดดินในการลดปริมาณน้ าทําผิวดินในระดับลุํมน้ า 
และHydrologic Response Unit (HRU) ซ่ึงเป็นหนํวยเชิงพื้นที่ที่เล็กที่สุดของโมเดล ประกอบด๎วยดิน ความลาดชัน และประเภทการใช๎ที่ดิน โดยใช๎กรณีศึกษาที่
ลุํมน้ า Goodwater Creek Experimental Watershed (GCEW) สหรัฐอเมริกา พารามิเตอร๑ที่มีผลกระทบตํอการประเมินปริมาณน้ าทําจากขั้นบันไดดิน ได๎แกํ 
ความยาว ความสูงชันของความลาดเทของขั้นบันไดดิน และปัจจัยด๎านการจัดการ (P-factor) ได๎ถูกน ามาใช๎ในการปรับเทียบแบบจ าลอง ปริมาณน้ าทําจริงที่วัดได๎
จากสถานีตรวจวัดน้ ารายวัน ลุํมน้ า GCEW สถานีที่ 1 ชํวง พ.ศ. 2536 ถึง 2544  (รวม 8 ปี) ได๎น ามาใช๎ในการสอบเทียบและชํวง พ.ศ. 2545 ถึง 2553 (รวม 8 ปี) 
ได๎น ามาใช๎ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของแบบจ าลอง SWAT-T ได๎ถูกจ าลองเป็น 2 สถานการณ๑ คือ มีและไมํมีขั้นบันไดดิน โดยผลลัพธ๑ที่ได๎จะถูกน ามา
เปรียบเทียบเพื่อประเมินคุณประโยชน๑ของขั้นบันไดดิน ผลการศึกษาพบวํา SWAT-T มีประสิทธิภาพในการประเมินปริมาณน้ าทําจากขั้นบันไดดิน อยํูในเกณฑ๑ที่ดี 
โดยมีผลทดสอบคําทางสถิติ (r2, NSE, RSR, PBIAS) อยํูในเกณฑ๑ระดับดีถึงดีมากตามหลักเกณฑ๑การประเมินของ Moriasi et al. 2007 ได๎แกํ r2 = 0.93, NSE = 
0.91, RSR = 0.31, PBIAS = -7.73 ส าหรับการสอบเทียบแบบรายปี r2 = 0.97, NSE = 0.96, RSR = 0.21, PBIAS = 4.88 ส าหรับการตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของแบบจ าลองแบบรายปี ส าหรับการทดสอบโมเดลแบบรายเดือน SWAT-T มีประสิทธิภาพในการประเมนิปรมิาณน้ าทําจากขัน้บันไดดิน อยํูในเกณฑ๑
ที่ดีเชํนกัน โดยมีผลทดสอบคําทางสถิติ ดังนี้ r2 = 0.82, NSE = 0.81, RSR = 0.43, PBIAS = -7.73 ส าหรับการสอบเทียบแบบรายเดือน r2 = 0.90, NSE = 0.88, 
RSR = 0.35, PBIAS = 4.88 ส าหรับการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของแบบจ าลองแบบรายเดือน ส าหรับผลของการประเมินคุณประโยชน๑ของขั้นบันไดดินพบวํา 
ปริมาณน้ าทําในสถานการณ๑ที่มีขั้นบันไดดินมีจ านวนน๎อยกวําปริมาณน้ าทําในสถานการณ๑ที่ไมํมีขั้นบันไดดิน 0.1% (ระดับลุํมน้ า) และ 2% (ระดับ HRU) ซ่ึงแสดง
ให๎เห็นวํา SWAT-T มีประสิทธิภาพ ส าหรับใช๎ในการประเมินปริมาณน้ าทําและคุณประโยชน๑ของขั้นบันไดดินในพื้นที่ที่มีระบบอนุรักษ๑ดินและน้ าแบบขั้นบันไดดินได๎ 
ค าส าคัญ: ปริมาณน้ าทํา; แบบจ าลอง; SWAT-T; ขั้นบันไดดนิ 
 
ABSTRACT: A modification of the Soil and Water Assessment Tool (called SWAT-Terrace or SWAT-T) explicitly simulates runoff from 
the terraces by separating terraces into three segments instead of evaluating the entire terrace. SWAT-T aims to improve the simulation 
of the hydrological process of runoff from the terraces. The objectives of this work are to 1) evaluate the performance of SWAT-T for 
runoff simulation and 2) evaluate the terrace benefits on runoff from the Goodwater Creek Experimental Watershed (GCEW) at watershed 
and Hydrologic Response Unit (HRU) scales. The HRU is the smallest spatial unit of the model, which lumps all similar land uses, soils, 
and slopes within a sub-basin. The SWAT-T model was parameterized for slope length, steepness and USLE P-factor for three terrace 
segments. Data from 1993-2010 measured at the watershed outlet (Weir 1) were used to evaluate the models for calibration (1993-2001: 
8 years) and validation (2001-2010: 8 years). To estimate terrace benefits on runoff, models were compared with and without 
terraces. Model performance of SWAT-T showed good performance between measured and simulated annual runoff with the coefficient 
of determination (r2) of 0.93, Nash-Sutcliffe efficiency (NSE) of 0.91, the root mean square error-observations standard deviation ratio (RSR) 
of 0.31, and percent bias (PBIAS) of -7.73 for calibration.  SWAT-T also showed good performance for the annual runoff for validation 
with r2 of 0.97, NSE of 096, RSR of 0.21 and PBIAS of 4.88. For the monthly runoff, SWAT-T showed good performance with r2 of 0.82, NSE 
of 0.81, RSR of 0.43, and PBIAS of -7.73 for calibration and with r2 of 0.90, NSE of 0.88, RSR of 0.35, and PBIAS of 4.88 for validation. For 
results of terrace benefits estimation on runoff, SWAT-T showed 0.1% and 2% reduction of runoff at the watershed and the HRU scales, 
respectively. Studies using the SWAT-T model indicated that the model may be used for quantifying the terrace benefits on runoff from 
terraced-agricultural watersheds. 
Keywords: Runoff; Modeling; SWAT-T; Terraces 
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การประเมินสมบัติทางเคมีและกายภาพของดินบางประการ เพ่ือการจัดการทรัพยากรดิน  
กรณีศึกษา: บริเวณลุ่มน้ าคลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 

Assessment of a soil management using some soil physical and chemical properties: A case study in Klong 
Rue Vihandaeng District, Saraburi Province 

 
นัทฐา ทักษ์รัตนศรัณย์1*, ฐนชนก ค าขจร1 , ชนิดา เกิดชนะ2 , วันวิสาข์ ปั้นศกัดิ์3, ชุติมา โพธิ์ศรี3   

และศราวุฒิ กันทะจันทร์3 
Natta Takrattanasaran1*, Thanachanok Khamkajorn1, Chanida Kerdchana2,  

Wanwisa Pansak3, Chutima Posri3 and Sarawut Kantachan3  
 

บทคัดย่อ: การศึกษาครั้งนี้เพื่อประเมินสมบัติทางเคมีและกายภาพของดินบางประการ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการดินบริเวณลุํมน้ าคลองเรือ 
พื้นที่ศึกษา 15,150 ไรํ สุํมเก็บดิน 20 ตัวอยําง 2 ประเภท (1) ดินสภาพธรรมชาติ 2 ระดับความลึก 0 -30 และ 30-60 เซนติเมตร วิเคราะห๑สมบัติ
กายภาพของดิน ได๎แกํ เนื้อดิน ความหนาแนํนรวม ความจุน้ าใช๎ประโยชน๑ได๎ (AWCA) ความจุความชื้นสนาม (FC) และจุดเหี่ยวถาวร (PWP) และ
สภาพน าน้ า (2) ดินที่ถูกรบกวน เก็บที่ระดับความลึก 0-30 ซม. เพื่อวิเคราะห๑สมบัติทางเคมีของดิน ได๎แกํ pH, EC, OM, Avail.P, Avail.K, %BS และ 
CEC และจุลธาตุ (Fe, Mn, Zn, Cu) ผลการศึกษาพบวําการใช๎ประโยชน๑ที่ดินสํวนใหญํเป็นพื้นที่ลุํมท านา การจ าแนกดินอยํางละเอียดพบ 1 ชุดดิน 
ได๎แกํ ชุดดินหินกอง (Hk) ซ่ึงเป็นดินที่ลุํม ผลวิเคราะห๑ดินทางกายภาพ ที่ระดับความลึก 0-30 เซนติเมตร พบวําเน้ือดินบนเป็นดินรํวนปนทราย ดิน
รํวน และดินรํวนปนทรายแปูง ความสามารถที่พืชสามารถน าน้ าไปใช๎ประโยชน๑ได๎เฉลี่ยของดินรํวนปนทราย ดินรํวน และ ดินรํวนปนทรายแปูง คือ  
4.77 5.51 และ 7.50 มิลลิเมตรตํอความลึกดิน 30 เซนติเมตร ตามล าดับ การวิเคราะห๑ข๎อมูลเชิงพื้นที่ของพื้นที่ศึกษาพบวํา พื้นที่ร๎อยละ 59 ดินมี
ความหนาแนํนรวมปานกลาง (1.4-1.6 กรัมตํอลูกบาศก๑เซนติเมตร) พื้นที่ร๎อยละ 65 การน าน้ าช๎ามาก (0.5 -2.0 เซนติเมตรตํอชั่วโมง) สํวนที่ระดับ
ความลึก 30-60 เซนติเมตร ความหนาแนํนรวมคํอนข๎างสูง (1.6-1.8 กรัมตํอลูกบาศก๑เซนติเมตร) สภาพน าน้ าปานกลาง (2.0-6.5 เซนติเมตรตํอ
ชั่วโมง) ผลวิเคราะห๑ดินทางเคมี พบวํา พื้นที่ร๎อยละ 61 ความอุดมสมบูรณ๑ของดินอยูํในระดับต่ า รองลงมาพื้นที่ร๎อยละ 39 ความอุดมสมบูรณ๑ดินปาน
กลาง จุลธาตุในดินอยูํในระดับมากเกินพอ ดินในพื้นที่ศึกษาสํวนใหญํพบปัญหาทางกายภาพ เนื่องจากร๎อยละ 58 ของพื้นที่ศึกษา เป็นดินรํวนปน
ทรายแปูงซ่ึงมีอนุภาคทรายแปูงสูง ( 50-70 % silt ) อีกทั้งเกษตรกรในพื้นที่ใช๎เครื่องจักรขนาดใหญํไถพรวนดินทุกครั้งเพื่อเตรียมดิน และการใช๎ที่ดิน
ตํอเนื่องเพื่อเพาะปลูกพืชเป็นระยะเวลานาน ดินจึงแนํนทึบและเส่ียงตํอการเกิดชั้นดานไถพรวน  

ค าส าคัญ: สมบัติทางเคมีของดิน, สมบัติทางกายภาพของดิน, เนื้อดิน, ความหนาแนํนรวม 
 
ABSTRACT: This study aims to assess some soil chemical and physical properties for soil management. The study area is 
15,150 rai. 20 samples were collected within 2 sampling types. First type, undisturbed soil samples were collected from 2 
depths (0-30 cm and 30-60 cm) for analyzing some physical properties e.g soil texture, bulk density, AWCA, FC, PWP and 
hydraulic conductivity. Second type, disturbed soil samples were collected at 0-30 cm depth for analyzing some chemical 
properties e.g. pH, EC, OM, Avail.P, Avail.K, %BS CEC and micronutrient elements (Fe, Mn, Zn, Cu). Results indicated that 
mostly land use was paddy field. Detailed soil survey was found 1 soil series classified as a lowland Hin Kong soil series. Some 
soil physical analysis revealed that at 0-30 cm depth was sandy loam loam and silt loam in texture. Water holding capacity in 
average of sandy loam loam and silt loam were 4.77 5.51 and 7.50 mm per 30 cm of soil, respectively. For spatial analysis, 
59% of study area was moderately bulk density (1.4-1.6 g cm-3). 65% of study area was very slow hydraulic conductivity (0.5-
2.0 cm h-1). At 30-60 cm depth, bulk density was quite high (1.6-1.8 g cm-3) and moderately hydraulic conductivity (2.0-6.5 cm 
h-1). Results of soil chemical analysis shown that 61% of study area was low fertility. Secondly soil is moderately fertility for 
39% of study area.Micronutrient elements were adequate in soil. In this study area, mostly found soil physical problem due 
to high of silt content in texture (50-70 % silt). In addition, farmers in this area usually use large agricultural machinery for 
ploughing soil. Besides, continued long-term using their land made soil compaction and risk of plough pan. 

Keywords: chemical properties, physical properties, soil texture, bulk density  
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การประเมินปริมาณน้ าท่าด้วยแบบจ าลอง SWAT-Terrace ในพื้นที่การเกษตรแบบขั้นบันไดดิน 
Runoff Evaluation Using SWAT-Terrace for Terraced Agricultural Watersheds 

 
สิตารินทร์ ทองปุสสะวัลย์1*, Claire Baffaut2, Hui Shao3 และ Clark Gantzer4 
Sitarrine Thongpussawal1*, Claire Baffaut2, Hui Shao3 and Clark Gantzer4 

 
บทคัดย่อ: แบบจ าลอง SWAT-Terrace (SWAT-T) พัฒนามาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการประเมินปริมาณน้ าทําในพื้นที่ที่มีระบบอนุรักษ๑ดินและน้ าแบบ
ขั้นบันไดดิน (terraces) ซ่ึงพื้นที่ที่มีการจัดท าขั้นบันไดดินแล๎ว ความยาวของความลาดเทของพื้นที่จะสั้นลง และปริมาณน้ าทําผิวดินจะสามารถถูกเก็บกักไว๎ในสํวน
ของคูรับน้ าตามแนวระดับ โดยปริมาณน้ าสํวนนี้จะไมํสามารถประเมินได๎จากแบบจ าลอง SWAT ดังนั้น วัตถุประสงค๑ของการศึกษานี้ คือ 1) ประเมินประสิทธิภาพ
ของแบบจ าลอง SWAT-T ในการประเมินปริมาณน้ าทําจากขั้นบันไดดิน และ 2) ประเมินคุณประโยชน๑ของขั้นบันไดดินในการลดปริมาณน้ าทําผิวดินในระดับลุํมน้ า 
และHydrologic Response Unit (HRU) ซ่ึงเป็นหนํวยเชิงพื้นที่ที่เล็กที่สุดของโมเดล ประกอบด๎วยดิน ความลาดชัน และประเภทการใช๎ที่ดิน โดยใช๎กรณีศึกษาที่
ลุํมน้ า Goodwater Creek Experimental Watershed (GCEW) สหรัฐอเมริกา พารามิเตอร๑ที่มีผลกระทบตํอการประเมินปริมาณน้ าทําจากขั้นบันไดดิน ได๎แกํ 
ความยาว ความสูงชันของความลาดเทของขั้นบันไดดิน และปัจจัยด๎านการจัดการ (P-factor) ได๎ถูกน ามาใช๎ในการปรับเทียบแบบจ าลอง ปริมาณน้ าทําจริงที่วัดได๎
จากสถานีตรวจวัดน้ ารายวัน ลุํมน้ า GCEW สถานีที่ 1 ชํวง พ.ศ. 2536 ถึง 2544  (รวม 8 ปี) ได๎น ามาใช๎ในการสอบเทียบและชํวง พ.ศ. 2545 ถึง 2553 (รวม 8 ปี) 
ได๎น ามาใช๎ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของแบบจ าลอง SWAT-T ได๎ถูกจ าลองเป็น 2 สถานการณ๑ คือ มีและไมํมีขั้นบันไดดิน โดยผลลัพธ๑ที่ได๎จะถูกน ามา
เปรียบเทียบเพื่อประเมินคุณประโยชน๑ของขั้นบันไดดิน ผลการศึกษาพบวํา SWAT-T มีประสิทธิภาพในการประเมินปริมาณน้ าทําจากขั้นบันไดดิน อยํูในเกณฑ๑ที่ดี 
โดยมีผลทดสอบคําทางสถิติ (r2, NSE, RSR, PBIAS) อยํูในเกณฑ๑ระดับดีถึงดีมากตามหลักเกณฑ๑การประเมินของ Moriasi et al. 2007 ได๎แกํ r2 = 0.93, NSE = 
0.91, RSR = 0.31, PBIAS = -7.73 ส าหรับการสอบเทียบแบบรายปี r2 = 0.97, NSE = 0.96, RSR = 0.21, PBIAS = 4.88 ส าหรับการตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของแบบจ าลองแบบรายปี ส าหรับการทดสอบโมเดลแบบรายเดือน SWAT-T มีประสิทธิภาพในการประเมนิปรมิาณน้ าทําจากขัน้บันไดดิน อยํูในเกณฑ๑
ที่ดีเชํนกัน โดยมีผลทดสอบคําทางสถิติ ดังนี้ r2 = 0.82, NSE = 0.81, RSR = 0.43, PBIAS = -7.73 ส าหรับการสอบเทียบแบบรายเดือน r2 = 0.90, NSE = 0.88, 
RSR = 0.35, PBIAS = 4.88 ส าหรับการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของแบบจ าลองแบบรายเดือน ส าหรับผลของการประเมินคุณประโยชน๑ของขั้นบันไดดินพบวํา 
ปริมาณน้ าทําในสถานการณ๑ที่มีขั้นบันไดดินมีจ านวนน๎อยกวําปริมาณน้ าทําในสถานการณ๑ที่ไมํมีขั้นบันไดดิน 0.1% (ระดับลุํมน้ า) และ 2% (ระดับ HRU) ซ่ึงแสดง
ให๎เห็นวํา SWAT-T มีประสิทธิภาพ ส าหรับใช๎ในการประเมินปริมาณน้ าทําและคุณประโยชน๑ของขั้นบันไดดินในพื้นที่ที่มีระบบอนุรักษ๑ดินและน้ าแบบขั้นบันไดดินได๎ 
ค าส าคัญ: ปริมาณน้ าทํา; แบบจ าลอง; SWAT-T; ขั้นบันไดดนิ 
 
ABSTRACT: A modification of the Soil and Water Assessment Tool (called SWAT-Terrace or SWAT-T) explicitly simulates runoff from 
the terraces by separating terraces into three segments instead of evaluating the entire terrace. SWAT-T aims to improve the simulation 
of the hydrological process of runoff from the terraces. The objectives of this work are to 1) evaluate the performance of SWAT-T for 
runoff simulation and 2) evaluate the terrace benefits on runoff from the Goodwater Creek Experimental Watershed (GCEW) at watershed 
and Hydrologic Response Unit (HRU) scales. The HRU is the smallest spatial unit of the model, which lumps all similar land uses, soils, 
and slopes within a sub-basin. The SWAT-T model was parameterized for slope length, steepness and USLE P-factor for three terrace 
segments. Data from 1993-2010 measured at the watershed outlet (Weir 1) were used to evaluate the models for calibration (1993-2001: 
8 years) and validation (2001-2010: 8 years). To estimate terrace benefits on runoff, models were compared with and without 
terraces. Model performance of SWAT-T showed good performance between measured and simulated annual runoff with the coefficient 
of determination (r2) of 0.93, Nash-Sutcliffe efficiency (NSE) of 0.91, the root mean square error-observations standard deviation ratio (RSR) 
of 0.31, and percent bias (PBIAS) of -7.73 for calibration.  SWAT-T also showed good performance for the annual runoff for validation 
with r2 of 0.97, NSE of 096, RSR of 0.21 and PBIAS of 4.88. For the monthly runoff, SWAT-T showed good performance with r2 of 0.82, NSE 
of 0.81, RSR of 0.43, and PBIAS of -7.73 for calibration and with r2 of 0.90, NSE of 0.88, RSR of 0.35, and PBIAS of 4.88 for validation. For 
results of terrace benefits estimation on runoff, SWAT-T showed 0.1% and 2% reduction of runoff at the watershed and the HRU scales, 
respectively. Studies using the SWAT-T model indicated that the model may be used for quantifying the terrace benefits on runoff from 
terraced-agricultural watersheds. 
Keywords: Runoff; Modeling; SWAT-T; Terraces 
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การประเมินสมบัติทางเคมีและกายภาพของดินบางประการ เพ่ือการจัดการทรัพยากรดิน  
กรณีศึกษา: บริเวณลุ่มน้ าคลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 

Assessment of a soil management using some soil physical and chemical properties: A case study in Klong 
Rue Vihandaeng District, Saraburi Province 

 
นัทฐา ทักษ์รัตนศรัณย์1*, ฐนชนก ค าขจร1 , ชนิดา เกิดชนะ2 , วันวิสาข์ ปั้นศกัดิ์3, ชุติมา โพธิ์ศรี3   

และศราวุฒิ กันทะจันทร์3 
Natta Takrattanasaran1*, Thanachanok Khamkajorn1, Chanida Kerdchana2,  

Wanwisa Pansak3, Chutima Posri3 and Sarawut Kantachan3  
 

บทคัดย่อ: การศึกษาครั้งนี้เพื่อประเมินสมบัติทางเคมีและกายภาพของดินบางประการ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการดินบริเวณลุํมน้ าคลองเรือ 
พื้นที่ศึกษา 15,150 ไรํ สํุมเก็บดิน 20 ตัวอยําง 2 ประเภท (1) ดินสภาพธรรมชาติ 2 ระดับความลึก 0 -30 และ 30-60 เซนติเมตร วิเคราะห๑สมบัติ
กายภาพของดิน ได๎แกํ เนื้อดิน ความหนาแนํนรวม ความจุน้ าใช๎ประโยชน๑ได๎ (AWCA) ความจุความชื้นสนาม (FC) และจุดเหี่ยวถาวร (PWP) และ
สภาพน าน้ า (2) ดินที่ถูกรบกวน เก็บที่ระดับความลึก 0-30 ซม. เพื่อวิเคราะห๑สมบัติทางเคมีของดิน ได๎แกํ pH, EC, OM, Avail.P, Avail.K, %BS และ 
CEC และจุลธาตุ (Fe, Mn, Zn, Cu) ผลการศึกษาพบวําการใช๎ประโยชน๑ที่ดินสํวนใหญํเป็นพื้นที่ลุํมท านา การจ าแนกดินอยํางละเอียดพบ 1 ชุดดิน 
ได๎แกํ ชุดดินหินกอง (Hk) ซ่ึงเป็นดินที่ลุํม ผลวิเคราะห๑ดินทางกายภาพ ที่ระดับความลึก 0-30 เซนติเมตร พบวําเนื้อดินบนเป็นดินรํวนปนทราย ดิน
รํวน และดินรํวนปนทรายแปูง ความสามารถที่พืชสามารถน าน้ าไปใช๎ประโยชน๑ได๎เฉลี่ยของดินรํวนปนทราย ดินรํวน และ ดินรํวนปนทรายแปูง คือ  
4.77 5.51 และ 7.50 มิลลิเมตรตํอความลึกดิน 30 เซนติเมตร ตามล าดับ การวิเคราะห๑ข๎อมูลเชิงพื้นที่ของพื้นที่ศึกษาพบวํา พื้นที่ร๎อยละ 59 ดินมี
ความหนาแนํนรวมปานกลาง (1.4-1.6 กรัมตํอลูกบาศก๑เซนติเมตร) พื้นที่ร๎อยละ 65 การน าน้ าช๎ามาก (0.5 -2.0 เซนติเมตรตํอชั่วโมง) สํวนที่ระดับ
ความลึก 30-60 เซนติเมตร ความหนาแนํนรวมคํอนข๎างสูง (1.6-1.8 กรัมตํอลูกบาศก๑เซนติเมตร) สภาพน าน้ าปานกลาง (2.0-6.5 เซนติเมตรตํอ
ชั่วโมง) ผลวิเคราะห๑ดินทางเคมี พบวํา พื้นที่ร๎อยละ 61 ความอุดมสมบูรณ๑ของดินอยูํในระดับต่ า รองลงมาพื้นที่ร๎อยละ 39 ความอุดมสมบูรณ๑ดินปาน
กลาง จุลธาตุในดินอยูํในระดับมากเกินพอ ดินในพื้นที่ศึกษาสํวนใหญํพบปัญหาทางกายภาพ เนื่องจากร๎อยละ 58 ของพื้นที่ศึกษา เป็นดินรํวนปน
ทรายแปูงซ่ึงมีอนุภาคทรายแปูงสูง ( 50-70 % silt ) อีกทั้งเกษตรกรในพื้นที่ใช๎เครื่องจักรขนาดใหญํไถพรวนดินทุกครั้งเพื่อเตรียมดิน และการใช๎ที่ดิน
ตํอเนื่องเพื่อเพาะปลูกพืชเป็นระยะเวลานาน ดินจึงแนํนทึบและเส่ียงตํอการเกิดชั้นดานไถพรวน  

ค าส าคัญ: สมบัติทางเคมีของดิน, สมบัติทางกายภาพของดิน, เนื้อดิน, ความหนาแนํนรวม 
 
ABSTRACT: This study aims to assess some soil chemical and physical properties for soil management. The study area is 
15,150 rai. 20 samples were collected within 2 sampling types. First type, undisturbed soil samples were collected from 2 
depths (0-30 cm and 30-60 cm) for analyzing some physical properties e.g soil texture, bulk density, AWCA, FC, PWP and 
hydraulic conductivity. Second type, disturbed soil samples were collected at 0-30 cm depth for analyzing some chemical 
properties e.g. pH, EC, OM, Avail.P, Avail.K, %BS CEC and micronutrient elements (Fe, Mn, Zn, Cu). Results indicated that 
mostly land use was paddy field. Detailed soil survey was found 1 soil series classified as a lowland Hin Kong soil series. Some 
soil physical analysis revealed that at 0-30 cm depth was sandy loam loam and silt loam in texture. Water holding capacity in 
average of sandy loam loam and silt loam were 4.77 5.51 and 7.50 mm per 30 cm of soil, respectively. For spatial analysis, 
59% of study area was moderately bulk density (1.4-1.6 g cm-3). 65% of study area was very slow hydraulic conductivity (0.5-
2.0 cm h-1). At 30-60 cm depth, bulk density was quite high (1.6-1.8 g cm-3) and moderately hydraulic conductivity (2.0-6.5 cm 
h-1). Results of soil chemical analysis shown that 61% of study area was low fertility. Secondly soil is moderately fertility for 
39% of study area.Micronutrient elements were adequate in soil. In this study area, mostly found soil physical problem due 
to high of silt content in texture (50-70 % silt). In addition, farmers in this area usually use large agricultural machinery for 
ploughing soil. Besides, continued long-term using their land made soil compaction and risk of plough pan. 

Keywords: chemical properties, physical properties, soil texture, bulk density  
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การศึกษาสภาพการน าไฟฟ้าและพีเอชของดินในพืน้ที่ที่มีคราบเกลือบริเวณลุ่มน้ าห้วยแอก 
The Study on Electronic Conductivity and Soil pH in Salt Crusted Areas of Huai Aek Watershed 

 
นฤกมล จนัทร์จิราวุฒิกุล  นิศรา จงหวัง*  ผ่องพรรณ วงค์เขียว  และสุมิตรา วัฒนา 
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บทคัดย่อ: เนื่องจากข๎อมูลดินในพื้นที่ที่มีคราบเกลือของประเทศไทยมีไมํมาก ท าให๎ไมํสามารถประเมินผลกระทบของเกลือตํอการเจริญเติบโตของ
พืชในพื้นที่ที่มีคราบเกลือหนาแนํนแตกตํางกันได๎อยํางชัดเจน การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาสภาพการน าไฟฟูา (EC) โดยวิเคราะห๑คํา EC1:5 
แทนคําในสมการ ECe = e0.70(InEC1:5)+1.78 (r2=0.94)  เป็นคํา ECe และพีเอชดิน (pH 1:1 H2O) ของดินในพื้นที่ที่มีคราบเกลือของลุํมน้ าห๎วยแอกเพื่อ
ประเมินระดับความเค็ม ให๎สามารถวางแผนเขตกรรมในแตํละบริเวณได๎อยํางเหมาะสม ท าการศึกษาตัวอยํางดินในพื้นที่ที่มีคราบเกลือ 5 ระดับจาก
แผนที่การแพรํกระจายของคราบเกลือของกรมพัฒนาที่ดิน รวม 108 บริเวณ ผลการศึกษาพบวําดินในพื้นที่ที่มีคราบเกลือหนาแนํนมากมีคํา ECe สูง
กวําพื้นที่คราบเกลือหนาแนํนน๎อย คํามัธยฐาน ECe และพีเอชของดินในพื้นที่ที่มีคราบเกลือแตํละระดับ ดังนี้ ระดับ 1 (คราบเกลือ >50 %) ดินบน 
11.82 และดินลําง 5.47-6.33 dS m-1 พีเอช 6.55-7.60 ระดับ 2 (คราบเกลือ 10-50%) ดินบน 8.51 และดินลําง 3.98-4.54 dS m-1 พีเอช 5.30-
6.90 ระดับ 3 (คราบเกลือ 1-10%) ดินบน 2.57 และดินลําง 2.21-2.76 dS m-1 พีเอช 4.90-7.21 ระดับ 4 (คราบเกลือ <1%) ดินบน 0.88 และดิน
ลําง 0.71-1.03 dS m-1 พีเอช 5.21-6.30 ระดับ 5 (ไมํพบคราบเกลือ แตํมีหินเกลือรองรับอยูํ) ดินบน 0.58 และดินลําง 0.36-0.49 dS m-1 พีเอช                   
4.84-5.23 ในภาพรวมพบวําพื้นที่ที่มีคราบเกลือระดับ 1 และ 2 ดินมีสภาพไมํเหมาะสมตํอการเจริญเติบโตของพืช โดยเฉพาะดินบนที่มีสภาพเค็มจัด 
มีเพียงพืชทนเค็มเทํานั้นสามารถอยูํรอดได๎ ดินในพื้นที่ที่มีคราบเกลือระดับ 3-5 สามารถปลูกพืชทั่วไปได๎ ยกเว๎นพืชที่ไวตํอความเค็มจะเจริญเติบโตได๎
ไมํดีหากปลูกในพื้นที่ที่มีคราบเกลือระดับ 3 
 

ค าส าคัญ: คราบเกลือ, ระดับความเค็ม, สภาพการน าไฟฟูาของดิน, พีเอชดิน, ลุํมน้ าห๎วยแอก 
 
ABSTRACT: Due to the soil information in the salt areas of Thailand is not much. This obscures estimating effect of salt on 
plant growth in areas with different degree concentration of salt crust. This study aims to use Electrical Conductivity (EC). The 
equation; ECe = e0.70(InEC1:5)+1.78 (r2=0.94)   was use to estimate ECe values, then conversion the numbers to ECe and measured 
pH 1:1 H2O of soils in salt crusted areas of Huai Aek watershed. The result should benefit for agricultural planning in various 
surface salt crust areas. The 108 soil sampling sites were selected mainly on basis of the percentage of salt crust from the 
map of salt crust of Land Development Department. The results show that the high concentration of salt crusted 
consequence high ECe but soil pH are quite varied. Class 1 (areas with > 50% of salt crust) has median ECe 11.82 dS m-1 in 
top soil and 5.47-6.33 dS m-1 in subsoil, and median soil pH 6.55-7.60. Class 2 (areas with 10-50% of salt crust) has median 
ECe 8.51 dS m-1 in top soil and 3.98-4.54 dS m-1 in subsoil, median soil pH 5.30-6.90. Class 3 (areas with 1-10% of salt crust) 
has median ECe 2.57 dS m-1 in top soil and 2.21-2.76 dS m-1 in subsoil, median soil pH 4.9.-7.21. Class 4 (areas with < 1% of 
salt crust) has median ECe 0.88 dS m-1 in top soil and 0.71-1.03 dS m-1 in subsoil, median soil pH 5.21-6.30. Class 5 (areas with 
no salt crust but underlying with rock salt) has median ECe 0.58 dS m-1 in top soil and 0.36-0.49 dS m-1 in subsoil, median soil 
pH 4.84-5.23. The soils of class 1 and 2 have unsuitable condition for growing plants. Especially the topsoils which have 
strongly salinity condition, only halophyte can survive in these areas. Whereas, ordinary plants can be grown in areas of class 
3-5, except salinity sensitive plant will not grow well in the area of class 3.  
 

Keywords: salt crust, salinity of soil, electrical conductivity, soil pH, Huai Aek watershed  
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สัณฐานวิทยาและสภาพความชืน้ของดินตามล าดับภูมิประเทศในพื้นที่ลุ่มน้ าล าสะแทด 
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บทคัดย่อ:  การใช๎สัณฐานวิทยาของดินและดัชนีความชื้นที่สัมพันธ๑กับสภาพภูมิประเทศ (Topographic Wetness Index: TWI) เป็นเกณฑ๑จ าแนก
สภาพความชื้นดินในภาคสนามเพื่อชํวยในการเลือกปลูกพืชให๎เหมาะสมกับพี้นที่ลุํมน้ าล าสะแทด  โดยเปรียบเทียบคํา TWI, สภาพการขังน้ าของดิน
ตามระบบอนุกรมวิธานดิน และความชื้นดิน ผลการศึกษาพบวํา สามารถแบํงเขตภูมิประเทศเป็น 3 สํวน ดังนี้ 1) ที่ดอน ไมํพบสภาพขังน้ าในหน๎าตัด
ดิน มีระดับ TWI แห๎ง-คํอนข๎างแห๎ง ดินบนแห๎งกวําดินลํางและความชื้นเปลี่ยนแปลงเล็กน๎อยตามฤดูกาล จ าแนกดินเป็น Typic Haplustults และ 
Oxyaquic Haplustults 2) ที่ดอนกึ่งลุํม มีสภาพขังน้ าลึกกวํา 40 เซนติเมตรจากผิวดิน ระดับ TWI คํอนข๎างแห๎ง มีความชื้นมากกวําดินท่ีดอน ดิน
ลํางชื้นกวําดินบนและมีความชื้นเพิ่มขึ้นในฤดูฝน ดินมีสีผสมของสีเทาและโครมาน๎อยกวํา 2 ภายใน 75 เซนติเมตร จ าแนกดินเป็น Aquic 
Paleustalfs 3) ที่ลุํมกึ่งดอน ดินอิ่มตัวด๎วยน้ าภายใน 40 เซนติเมตรจากผิวดิน ดินมีสีเทาเป็นสีหลักตลอดหน๎าตัดดิน มีระดับ TWI คํอนข๎างเปียก ดิน
บนชื้นกวําดินที่ดอนกึ่งลุํมเล็กน๎อย จ าแนกดินเป็น Aeric Epiaqualfs และ Aeric Endoaqualfs สรุปได๎วําสัณฐานวิทยาของดิน และ TWI ใช๎จ าแนก
สภาพความชื้นดินระดับ Great group และ Subgroup ในภาคสนามได๎ การปลูกพืชทุกชนิดในดินท่ีดอนท่ีมีสภาพแห๎งตลอดหน๎าตัดดินจะเส่ียงตํอ
การขาดน้ า การปลูกข๎าวในที่ดอนกึ่งลุํมอาจเสี่ยงตํอการขาดน้ ามากกวําที่ลุํมกึ่งดอน แตํที่ลุํมกึ่งดอนในฤดูฝนหากปลูกพืชไรํอาจเสียหายได๎ 

ค าส าคัญ: ดัชนีความชื้นที่สัมพันธ๑กับสภาพภูมิประเทศ, สภาพการขังน้ าของดิน, ความชื้นดิน, ลุํมน้ าล าสะแทด 

 
ABSTRACT: Soil morphology and Topographic Wetness Index (TWI) were used as soil moisture classification criteria in the 
field for suitable crop selection in Lam Sa Thaet watershed.  This study carried out by comparing TWI, the diagnostic feature 
of aquic condition of Soil Taxonomy 2014, and soil moisture condition. The results revealed that the study areas can be 
divided to three parts. 1) Upland, the soils in this part have no aquic condition.  TWI is dry to moderately dry. The moisture 
content in topsoils is drier than subsoil and rarely changed in period of year.  They are classified to Typic Haplustults and 
Oxyaquic Haplustults.  2) Lower part of upland, aquic condition occurs deeper than 40 cm from soil surface. TWI is 
moderately dry.  The soil moisture is higher than upland, topsoils is still drier than subsoil but the moisture content is 
increased during the rainy season.  Soil matrix has mixed color with grey and chroma <2 within 75 cm so the soils are 
classified to Aquic Paleustalfs.  3) Upper part of lowland, the soils in this area have aquic condition within 40 cm from the soil 
surface and having grey color throughout soil profiles.  TWI is moderately wet.  The moisture content of topsoil is slightly 
higher than lower part of upland. They are classified to Aeric Epiaqualfs and Aeric Endoaqualfs.  In conclusion soil morphology 
and TWI can use for classifying soil moisture conditions at Great group and Subgroup in the field. All crops grown in upland 
with dry condition throughout the soil profiles these may cause drought in dry season.  For the paddy rice growing on the 
lower part of upland may lack of water than the growing on upper part of lowland but the field crop growing on the upper 
part of lowland may have flooded risk in rainy season.  

Keywords: Topographic Wetness Index, aquic conditions, soil moisture, Lam Sa Thaetwatershed 
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บทคัดย่อ: เนื่องจากข๎อมูลดินในพื้นที่ที่มีคราบเกลือของประเทศไทยมีไมํมาก ท าให๎ไมํสามารถประเมินผลกระทบของเกลือตํอการเจริญเติบโตของ
พืชในพื้นที่ที่มีคราบเกลือหนาแนํนแตกตํางกันได๎อยํางชัดเจน การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาสภาพการน าไฟฟูา (EC) โดยวิเคราะห๑คํา EC1:5 
แทนคําในสมการ ECe = e0.70(InEC1:5)+1.78 (r2=0.94)  เป็นคํา ECe และพีเอชดิน (pH 1:1 H2O) ของดินในพื้นที่ที่มีคราบเกลือของลุํมน้ าห๎วยแอกเพื่อ
ประเมินระดับความเค็ม ให๎สามารถวางแผนเขตกรรมในแตํละบริเวณได๎อยํางเหมาะสม ท าการศึกษาตัวอยํางดินในพื้นที่ที่มีคราบเกลือ 5 ระดับจาก
แผนที่การแพรํกระจายของคราบเกลือของกรมพัฒนาที่ดิน รวม 108 บริเวณ ผลการศึกษาพบวําดินในพื้นที่ที่มีคราบเกลือหนาแนํนมากมีคํา ECe สูง
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11.82 และดินลําง 5.47-6.33 dS m-1 พีเอช 6.55-7.60 ระดับ 2 (คราบเกลือ 10-50%) ดินบน 8.51 และดินลําง 3.98-4.54 dS m-1 พีเอช 5.30-
6.90 ระดับ 3 (คราบเกลือ 1-10%) ดินบน 2.57 และดินลําง 2.21-2.76 dS m-1 พีเอช 4.90-7.21 ระดับ 4 (คราบเกลือ <1%) ดินบน 0.88 และดิน
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ABSTRACT: Due to the soil information in the salt areas of Thailand is not much. This obscures estimating effect of salt on 
plant growth in areas with different degree concentration of salt crust. This study aims to use Electrical Conductivity (EC). The 
equation; ECe = e0.70(InEC1:5)+1.78 (r2=0.94)   was use to estimate ECe values, then conversion the numbers to ECe and measured 
pH 1:1 H2O of soils in salt crusted areas of Huai Aek watershed. The result should benefit for agricultural planning in various 
surface salt crust areas. The 108 soil sampling sites were selected mainly on basis of the percentage of salt crust from the 
map of salt crust of Land Development Department. The results show that the high concentration of salt crusted 
consequence high ECe but soil pH are quite varied. Class 1 (areas with > 50% of salt crust) has median ECe 11.82 dS m-1 in 
top soil and 5.47-6.33 dS m-1 in subsoil, and median soil pH 6.55-7.60. Class 2 (areas with 10-50% of salt crust) has median 
ECe 8.51 dS m-1 in top soil and 3.98-4.54 dS m-1 in subsoil, median soil pH 5.30-6.90. Class 3 (areas with 1-10% of salt crust) 
has median ECe 2.57 dS m-1 in top soil and 2.21-2.76 dS m-1 in subsoil, median soil pH 4.9.-7.21. Class 4 (areas with < 1% of 
salt crust) has median ECe 0.88 dS m-1 in top soil and 0.71-1.03 dS m-1 in subsoil, median soil pH 5.21-6.30. Class 5 (areas with 
no salt crust but underlying with rock salt) has median ECe 0.58 dS m-1 in top soil and 0.36-0.49 dS m-1 in subsoil, median soil 
pH 4.84-5.23. The soils of class 1 and 2 have unsuitable condition for growing plants. Especially the topsoils which have 
strongly salinity condition, only halophyte can survive in these areas. Whereas, ordinary plants can be grown in areas of class 
3-5, except salinity sensitive plant will not grow well in the area of class 3.  
 

Keywords: salt crust, salinity of soil, electrical conductivity, soil pH, Huai Aek watershed  
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สัณฐานวิทยาและสภาพความชืน้ของดินตามล าดับภูมิประเทศในพื้นที่ลุ่มน้ าล าสะแทด 
Morphology and soil moisture condition of soils on toposequence in Lam Sa Thaet watershed 
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บทคัดย่อ:  การใช๎สัณฐานวิทยาของดินและดัชนีความชื้นที่สัมพันธ๑กับสภาพภูมิประเทศ (Topographic Wetness Index: TWI) เป็นเกณฑ๑จ าแนก
สภาพความชื้นดินในภาคสนามเพื่อชํวยในการเลือกปลูกพืชให๎เหมาะสมกับพี้นที่ลุํมน้ าล าสะแทด  โดยเปรียบเทียบคํา TWI, สภาพการขังน้ าของดิน
ตามระบบอนุกรมวิธานดิน และความชื้นดิน ผลการศึกษาพบวํา สามารถแบํงเขตภูมิประเทศเป็น 3 สํวน ดังนี้ 1) ที่ดอน ไมํพบสภาพขังน้ าในหน๎าตัด
ดิน มีระดับ TWI แห๎ง-คํอนข๎างแห๎ง ดินบนแห๎งกวําดินลํางและความชื้นเปลี่ยนแปลงเล็กน๎อยตามฤดูกาล จ าแนกดินเป็น Typic Haplustults และ 
Oxyaquic Haplustults 2) ที่ดอนกึ่งลุํม มีสภาพขังน้ าลึกกวํา 40 เซนติเมตรจากผิวดิน ระดับ TWI คํอนข๎างแห๎ง มีความชื้นมากกวําดินที่ดอน ดิน
ลํางชื้นกวําดินบนและมีความชื้นเพิ่มขึ้นในฤดูฝน ดินมีสีผสมของสีเทาและโครมาน๎อยกวํา 2 ภายใน 75 เซนติเมตร จ าแนกดินเป็น Aquic 
Paleustalfs 3) ที่ลุํมกึ่งดอน ดินอิ่มตัวด๎วยน้ าภายใน 40 เซนติเมตรจากผิวดิน ดินมีสีเทาเป็นสีหลักตลอดหน๎าตัดดิน มีระดับ TWI คํอนข๎างเปียก ดิน
บนชื้นกวําดินที่ดอนกึ่งลุํมเล็กน๎อย จ าแนกดินเป็น Aeric Epiaqualfs และ Aeric Endoaqualfs สรุปได๎วําสัณฐานวิทยาของดิน และ TWI ใช๎จ าแนก
สภาพความชื้นดินระดับ Great group และ Subgroup ในภาคสนามได๎ การปลูกพืชทุกชนิดในดินท่ีดอนที่มีสภาพแห๎งตลอดหน๎าตัดดินจะเสี่ยงตํอ
การขาดน้ า การปลูกข๎าวในที่ดอนกึ่งลุํมอาจเสี่ยงตํอการขาดน้ ามากกวําที่ลุํมกึ่งดอน แตํที่ลุํมกึ่งดอนในฤดูฝนหากปลูกพืชไรํอาจเสียหายได๎ 
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ABSTRACT: Soil morphology and Topographic Wetness Index (TWI) were used as soil moisture classification criteria in the 
field for suitable crop selection in Lam Sa Thaet watershed.  This study carried out by comparing TWI, the diagnostic feature 
of aquic condition of Soil Taxonomy 2014, and soil moisture condition. The results revealed that the study areas can be 
divided to three parts. 1) Upland, the soils in this part have no aquic condition.  TWI is dry to moderately dry. The moisture 
content in topsoils is drier than subsoil and rarely changed in period of year.  They are classified to Typic Haplustults and 
Oxyaquic Haplustults.  2) Lower part of upland, aquic condition occurs deeper than 40 cm from soil surface. TWI is 
moderately dry.  The soil moisture is higher than upland, topsoils is still drier than subsoil but the moisture content is 
increased during the rainy season.  Soil matrix has mixed color with grey and chroma <2 within 75 cm so the soils are 
classified to Aquic Paleustalfs.  3) Upper part of lowland, the soils in this area have aquic condition within 40 cm from the soil 
surface and having grey color throughout soil profiles.  TWI is moderately wet.  The moisture content of topsoil is slightly 
higher than lower part of upland. They are classified to Aeric Epiaqualfs and Aeric Endoaqualfs.  In conclusion soil morphology 
and TWI can use for classifying soil moisture conditions at Great group and Subgroup in the field. All crops grown in upland 
with dry condition throughout the soil profiles these may cause drought in dry season.  For the paddy rice growing on the 
lower part of upland may lack of water than the growing on upper part of lowland but the field crop growing on the upper 
part of lowland may have flooded risk in rainy season.  

Keywords: Topographic Wetness Index, aquic conditions, soil moisture, Lam Sa Thaetwatershed 
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	 10	 นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ	 กรรมการ
	 	 (ดร.อรรถ	สมร่าง)	
	 11	 หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์
	 	 คณะเทคโนโลยีการเกษตร	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	 กรรมการ
	 12	 หัวหน้าภาควิชาปฐพีวิทยา	คณะเกษตร	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
	 	 วิทยาเขตกำาแพงแสน กรรมการ
	 13	 หัวหน้าภาควิชาปฐพีวิทยา	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	 กรรมการ	
	 	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	
	 14	 หัวหน้าภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์	 กรรมการ
	 	 คณะเกษตรศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
	 15	 หัวหน้าภาควิชาปฐพีศาสตร์	คณะผลิตกรรมการเกษตร	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	 กรรมการ
	 16	 หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร	คณะเกษตรศาสตร์	 กรรมการ
	 	 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	มหาวิทยาลัยนเรศวร	
	 17	 หัวหน้าสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม	 กรรมการ		
	 	 คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น	
	 18	 หัวหน้าภาควิชาธรณีศาสตร์	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	 กรรมการ
	 	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
	 19	 อาจารย์ประจำาหลักสูตรเกษตร	สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
	 	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
	 	 (นางสาวเกศศิรินทร์	แสงมณี)	
	 20	 ประธานคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ	 กรรมการ
	 21	 ประธานคณะอนุกรรมการด้านนิทรรศการ	 กรรมการ

คณะกรรมการอำานวยการจัดประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ



	 22	 ประธานคณะอนุกรรมการด้านสถานที่และยานพาหนะ	 กรรมการ
	 23	 ประธานคณะอนุกรรมการด้านลงทะเบียนและการเงิน	 กรรมการ
	 24	 ประธานคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์	ต้อนรับ	และพิธีการ	 กรรมการ
	 25	 ประธานคณะอนุกรรมการด้านนิทรรศการและรายได้ภาครัฐและเอกชน	 กรรมการ
	 26	 ประธานคณะอนุกรรมการด้านทัศนศึกษา	 กรรมการ
	 27	 นายสมโสถติ์	ดำาเนินงาม	 กรรมการและเลขานุการ
	 28	 นางนิสา	มีแสง	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 29	 นางอโนชา	เทพสุภรณ์กุล	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 30	 นางสาววรรยา	สุธรรมชัย	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 31	 นางสาววิไลพร	น้อยบุรี	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 32	 นางสาวภรภัทร	นพมาลัย	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

	 1	 รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ	 ที่ปรึกษา
	 2	 นายกสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำาแห่งประเทศไทย	 ที่ปรึกษา
	 3	 ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาที่ดินเขต	2	 ประธานอนุกรรมการ
	 4	 นางสาวพรรณพิศ	บ่วงนาวา	 รองประธานอนุกรรมการ
	 5	 ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน	สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต	2				 อนุกรรมการ
	 6	 ผู้อำานวยการสถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี	สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต	2		 อนุกรรมการ
	 7	 ผู้อำานวยการสถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว	สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต	2		 อนุกรรมการ
	 8	 ผู้อำานวยการสถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา	สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต	2		 อนุกรรมการ
	 9	 ผู้อำานวยการสถานีพัฒนาที่ดินระยอง	สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต	2		 อนุกรรมการ
	 10	 ผู้อำานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี	สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต	2		 อนุกรรมการ
	 11	 ผู้อำานวยการสถานีพัฒนาที่ดินตราด	สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต	2		 อนุกรรมการ
	 12	 ผู้อำานวยการสถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี	สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต	2		 อนุกรรมการ
	 13	 ผู้อำานวยการสถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี	สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต	2		 อนุกรรมการ
	 14	 ผู้อำานวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน	สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต	2	 อนุกรรมการ
	 15	 นางอรอุมา	สรรพสิทธิ์โยธิน	 อนุกรรมการ
	 16	 นางสาววิไลพร	น้อยบุรี	 อนุกรรมการและเลขานุการ
	 17	 นายกฤษฎา	ทัศนานุกุลกิจ	 อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 18	 นายฉันทภัค	มาคะสมิต	 อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

	 1	 นายกสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำาแห่งประเทศไทย	 ที่ปรึกษา
	 2	 นายชุมพล	วรรธนะสาร	 ที่ปรึกษา
	 3	 นางนงคราญ	มณีวรรณ	 ประธานอนุกรรมการ
	 4	 นายไพโรจน์	พันธุ์พฤกษ์	 อนุกรรมการ
	 5	 นางเยาวลักษณ์	โสภณสกุลแก้ว	 อนุกรรมการ
	 6	 นางเกษร	พรพิจิตรทรัพย์	 อนุกรรมการ
	 7	 นายสุรเชษฐ์	นาราภัทร์	 อนุกรรมการ
	 8	 นางจุฑารัตน์	ยิ้มฉลวย	 อนุกรรมการ
	 9	 นางดวงดอม	กำาเนิดทรัพย์	 อนุกรรมการ
	 10	 นางสาวพรวิภา	เอนกสัมพันธ์	 อนุกรรมการ
	 11	 นางสาวอริศรา	พึ่งพา	 อนุกรรมการ
	 12	 นางสาววิไลพร	น้อยบุรี	 อนุกรรมการ
	 13	 นายพนัสบดี	ธัชโอภาส	 อนุกรรมการ
	 14	 นางสาวอรอนงค์	โฉมศิริ	 อนุกรรมการ
	 15	 นายกฤษฎา	ทัศนานุกุลกิจ	 อนุกรรมการ
	 16	 นางอโนชา	เทพสุภรณ์กุล	 อนุกรรมการและเลขานุการ
	 17	 นางสาวภรภัทร	นพมาลัย	 อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 18	 นางสาวถนอมขวัญ	ทิพวงศ์	 อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 19	 นางสาวจารุภรณ์	โต๊ะแสง	 อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการอำานวยการจัดประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ

คณะอนุกรรมการด้านสถานที่ และยานพาหนะ

คณะอนุกรรมการด้านลงทะเบียนและการเงิน



	 1	 รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหารที่ปรึกษา	
	 2	 นายสาโรช	บุญแสง	 ที่ปรึกษา
	 3	 นายปรัชญา	ธัญญาดี	 ที่ปรึกษา
	 4	 นายสมโสถติ์	ดำาเนินงาม	 ประธานอนุกรรมการ	
	 5	 นางสาวภัทราภรณ์	โสเจยยะ	 อนุกรรมการ
	 6	 นางสาวเกวลิน	ศรีจันทร์	 อนุกรรมการ	
	 7	 ผศ.ดร.ศุภชัย	อำาคา	 อนุกรรมการ
	 8	 ดร.นภาพร	พันธุ์กมลศิลป์	 อนุกรรมการ
	 9	 นายพจน์	วิจินตโสภณ	 อนุกรรมการ
	 10	 นางสาวปานิสรา	ทองท้วม	 อนุกรรมการ
	 11	 นางสาวสิริบังอร	เธียรชาติอนันต์	 อนุกรรมการ
	 12	 นางสาวศศิรินทร์	ศรีสมเขียว	 อนุกรรมการ
	 13	 นายกฤษชภณ	วัฒนานุกิจ	 อนุกรรมการ
	 14	 นางกรียาภรณ์	เทพหัสดิน	ณ	อยุธยา	 อนุกรรมการและเลขานุการ
	 15	 นางสาวภรภัทร	นพมาลัย	 อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 16	 นางสาวจารุภรณ์	โต๊ะแสง	 อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 17	 นางสาวรัชนก	แสงเพ็ญจันทร์	 อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 18	 นางสาวกนกทิพย์	วัชรเลขะกุล	 อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  

	 1	 นายโยชิอากิ	อิชิมูระ	 ที่ปรึกษา
		 	 (ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	
		 	 บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมี	จำากัด	(มหาชน))
	 2	 นายมนู	เจียรวนนท์	 ที่ปรึกษา
		 	 (ประธานคณะผู้บริหาร	บริษัทเจียไต๋	จำากัด)
	 3	 นายประวิทย์	โรจนเพียรสถิต		 ที่ปรึกษา
		 	 (ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท	โรจน์กสิกิจ	เฟอร์ติไลเซอร์	จำากัด)
	 4	 นายสุรศักดิ์	สุวรรณนภาศรี		 ที่ปรึกษา
	 5	 นายสุทัศน์	สังฆกุล	 ที่ปรึกษา
		 	 (ผู้จัดการฝ่ายขาย	บริษัท	ยารา	(ประเทศไทย)	จำากัด)
	 6	 นายเปล่งศักดิ์	ประกาศเภสัช	 ที่ปรึกษา
	 7	 นายประสาท	เกศวพิทักษ์	 ที่ปรึกษา
	 8	 นายปรัชญา	ธัญญาดี	 ที่ปรึกษา
	 9	 นายกสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย	 ที่ปรึกษา
	 10	 นายวิโรจน์	หิรัญยูปกรณ์	 ประธานอนุกรรมการ	
	 11	 นางวรารัตน์	วีรยวรางกูร	 อนุกรรมการ
	 12	 นายยุคเลศร์	อุ่นใจ	 อนุกรรมการ
	 13	 นางสาวเกวลิน	ศรีจันทร์	 อนุกรรมการ
	 14	 นางสายจิต	อ่ำาสุวรรณ	 อนุกรรมการ
	 15	 นายสถาพร	ใจอารีย์	 อนุกรรมการและเลขานุการ
	 16	 ดร.วนิดา	โนบรรเทา	 อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 17	 นางสาววรรยา	สุธรรมชัย		 อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 	18	 นางสาวรัชนก	แสงเพ็ญจันทร์	 อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

	 1	 ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาที่ดินเขต	2	 ที่ปรึกษา
	 2	 นายปราโมทย์	แย้มคลี่	 ประธานอนุกรรมการ
	 3	 นายสถิระ	อุดมศรี	 รองประธานอนุกรรมการ
	 4	 นายสมปอง	นิลพันธ์	 อนุกรรมการ
	 5	 นางกาญจนา	ชื่นพิชัย	 อนุกรรมการ
	 6	 นางสาวศุภกาญจน์	ล้วนมณี	 อนุกรรมการ
	 7	 ผู้อำานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน	สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต	2	 อนุกรรมการ
	 8	 ผู้อำานวยการสถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี		สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต	2	 อนุกรรมการ	 	
	 9	 ผู้อำานวยการสถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา	สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต	2	 อนุกรรมการ	 	
	 10	 ผู้อำานวยการสถานีพัฒนาที่ดินระยอง	สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต	2	 อนุกรรมการ
	 11	 ผู้อำานวยการสถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี	สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต	2	 อนุกรรมการ
	 12	 นายเชฏฐรุจ	จันทร์แปลง	 อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ และพิธีการ

คณะอนุกรรมการด้านนิทรรศการและรายได้ภาครัฐและเอกชน

คณะอนุกรรมการด้านทัศนศึกษา



 1	 นายกสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย	 ที่ปรึกษา
	 2	 นายวีรชัย	กาญจนาลัย	 ประธานอนุกรรมการ	
	 3	 นางสาวนฤมล	ชมแสง	 รองประธานอนุกรรมการ
	 4	 นายบุญณรงค์	ธานีรัตน์	 อนุกรรมการ
	 5	 นางสาวเกวลิน	ศรีจันทร์	 อนุกรรมการ
	 6	 ดร.กรรณิการ์	สัจจาพันธ์	 อนุกรรมการ
	 7	 ดร.วนิดา	โนบรรเทา	 อนุกรรมการ
	 8	 ดร.สิรินภา	ช่วงโอภาส	 อนุกรรมการ
	 9	 นางสาวสุภาพร	จันรุ่งเรือง	 อนุกรรมการ
	 10	 นายอนุวัชร	โพธินาม	 อนุกรรมการ
	 11	 นางกุลวดี	สุทธาวาส	 อนุกรรมการ
	 12	 นางปราณี	สีหบัณฑ์	 อนุกรรมการ
	 13	 นายพบชาย	สวัสดี	 อนุกรรมการ
	 14	 นางสาววันเพ็ญ	วิริยะกิจนทีกุล	 อนุกรรมการ
	 15	 นางมัทธนา	ชัยมหาวัน	 อนุกรรมการ
	 16	 นายโสฬส	แซ่ลิ้ม	 อนุกรรมการ
	 17	 นางสาวนฤมล	หวะสุวรรณ	 อนุกรรมการ
	 18	 จ.ส.อ.ราชวัลย์	กันภัย	 อนุกรรมการ
	 19	 นายนันทพล	หนองหารพิทักษ์	 อนุกรรมการ
	 20	 นางนวลจันทร์	ชะบา	 อนุกรรมการ
	 21	 นางสาวกฤษณา	ทิวาตรี	 อนุกรรมการ
	 22	 นางสาวกมลาภา	วัฒนประพัฒน์	 อนุกรรมการ
	 23	 นายมณฑล	สุริยาประสิทธิ์	 อนุกรรมการและเลขานุการ
	 24	 นายวุฒิชัย	จันทรสมบัติ	 อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 25	 นางสาวกรวรรณ	อาจเลิศ	 อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 1	 รศ.ดร.ยงยุทธ	โอสถสภา	 ที่ปรึกษา	
	 2	 รศ.ดร.สุมิตรา	ภู่วโรดม	 ที่ปรึกษา	 	
	 3	 นายสถาพร	ใจอารีย์	 ประธานอนุกรรมการ
	 4	 นายสมศักดิ์	สุขจันทร์	 รองประธานอนุกรรมการ
	 5	 นายคำารณ	ไทรฟัก	 อนุกรรมการ	
	 6	 นายวุฒิชาติ	สิริช่วยชู	 อนุกรรมการ	
	 7	 ผศ.ดร.เสาวนุช	ถาวรพฤกษ์	 อนุกรรมการ	 	
	 8	 ผศ.ดร.สมชัย	อนุสนธิ์พรเพิ่ม	 อนุกรรมการ
	 9	 ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์	ทองจู	 อนุกรรมการ
	 10	 ผศ.อรรถศิษฐ์	วงศ์มณีโรจน์	 อนุกรรมการ	
	 11	 ผศ.ดร.ปุญญิศา	ตระกูลยิ่งเจริญ	 อนุกรรมการ
	 12	 นายภัสชญภณ	หมื่นแจ้ง	 อนุกรรมการ
	 13	 นางอรนาฏ	โอวาทตระกูล		 อนุกรรมการ
	 14	 นางอรทัย	ศุกรียพงศ์	 อนุกรรมการ
	 15	 นายยุทธศาสตร์	อนุรักติพันธุ์	 อนุกรรมการ
	 16	 นางสาวฉวีวรรณ	เหลืองวุฒิวิโรจน์	 อนุกรรมการ
	 17	 นางกิตติมา	ศิวอาทิตย์กุล	 อนุกรรมการ
	 18	 นางจุฬาลักษณ์	สุทธิรอด	 อนุกรรมการ
	 19	 นายสถิระ	อุดมศรี	 อนุกรรมการ
	 20	 นางอุษา	ศรีใส	 อนุกรรมการ
	 21	 นายไพรัช	พงษ์วิเชียร	 อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการด้านทัศนศึกษา

คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ

คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ

	 13	 นายบวร	บัวขาว	 อนุกรรมการ	
	 14	 นางลักษมี	เมตต์ปราณี	 อนุกรรมการ
	 15	 นายกฤษณะ	รามสูตร	 อนุกรรมการ
	 16	 นายกฤดิโสภณ	ดวงกมล	 อนุกรรมการ
	 17	 นางสาวปานิสรา	ทองท้วม	 อนุกรรมการและเลขานุการ
	 18	 นายวินัย	ชมบุตร	 อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 19	 นายอัศวิน	เนตรถนอมศักดิ์	 อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 20	 ว่าที่	ร.ต.นันทภพ	ชลเขตต์	 อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ



	 1	 รศ.ดร.สุมิตรา	ภู่วโรดม		 ประธานคณะทำางาน
	 2	 นางสาวฉวีวรรณ	เหลืองวุฒิวิโรจน์		 รองประธานคณะทำางาน
	 3	 ผศ.อรรถศิษฐ์	วงศ์มณีโรจน์		 คณะทำางาน
	 4	 ผศ.ดร.เสาวนุช	ถาวรพฤกษ์		 คณะทำางาน
	 5	 นางสาววันเพ็ญ	วิริยะกิจนทีกุล	 คณะทำางาน
	 6	 นางสาวสิตารินทร์	ทองปุสสะวัลย์		 คณะทำางาน
	 7	 นายอรรณพ	พุทธโส		 คณะทำางานและเลขานุการ
	 8	 นางสาววิภาวรรณ	อินทร์สมบูรณ์		 คณะทำางานและผู้ช่วยเลขานุการ	

	 1	 รศ.ดร.ยงยุทธ	โอสถสภา		 ประธานคณะทำางาน
	 2	 นางกิตติมา	ศิวอาทิตย์กุล	 รองประธานคณะทำางาน
	 3	 นางจุฬาลักษณ์	สุทธิรอด	 คณะทำางาน
	 4	 นายไพรัช	พงษ์วิเชียร	 คณะทำางาน
	 5	 นายอาทิตย์	ศุขเกษม	 คณะทำางาน
	 6	 นางสาวบรรเจิดลักษณ์	จินตฤทธิ์	 คณะทำางาน
	 7	 นางสาวเกวลิน	ศรีจันทร์	 คณะทำางาน
	 8	 ดร.สิรินภา	ช่วงโอภาส	 คณะทำางาน
	 9	 นางสาวสุชาดา	กรุณา	 คณะทำางาน
	 10	 นางสาวนฤกมล	จันทร์จิราวุฒิกุล	 คณะทำางาน
	 11	 ผศ.ดร.ปุญญิศา	ตระกูลยิ่งเจริญ	 คณะทำางานและเลขานุการ
	 12	 นางสาวรติกร	ณ	ลำาปาง	 คณะทำางานและผู้ช่วยเลขานุการ
	 13	 นางสาวจารุภรณ์	โต๊ะแสง	 คณะทำางานและผู้ช่วยเลขานุการ

	 	 วิภาวรรณ	อินทร์สมบูรณ์
  www.greenandcleansolution.com

คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ

คณะทำางานพิจารณาและกลั่นกรองผลงานวิชาการ

คณะทำางานจัดทำาเอกสารประกอบการประชุม

เครดิตภาพหน้าปก

	 22	 นายเมธิน	ศิริวงศ์	 อนุกรรมการ
	 23	 นายอาทิตย์	ศุขเกษม	 อนุกรรมการ
	 24	 นางสาวบรรเจิดลักษณ์	จินตฤทธิ์	 อนุกรรมการ
	 25	 นางสาวสุมิตรา	วัฒนา	 อนุกรรมการและเลขานุการ
	 26	 นางสาวสิตารินทร์	ทองปุสสะวัลย์	 อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 27	 นายอรรณพ	พุทธโส	 อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	 28	 นางสาวนฤกมล	จันทร์จิราวุฒิกุล		 อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ



ประชาสัมพันธ์การประชุมงานประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 6

เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี วิทยาเขตกำาแพงแสน

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 6 

กรกฎาคม 2562

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน

จัดโดย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสนร่วมกับสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย

ติดตามรายละเอียดต่อไปที่ http://www.sfst.agr.ku.ac.th

พิมพ์ที่ : บริษัท ฟันนี่พับบลิชชิ่ง จำากัด
549/1-2 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน 
แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กทม. 10900
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