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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 
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ค ำน ำ 

 
 สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการจัดประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ 
ครั้งที่ 5 โดยกรมพัฒนาที่ดินเป็นเจ้าภาพหลักในครั้งนี้ ซึ่งมีจุดประสงค์หลักเพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิชาการจาก
สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรอ่ืนๆ ทั่วประเทศ 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  
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลจากการประชุมครั้งนี้ จะเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความเข้มแข็งทางวิช าการ
ด้านดินและปุ๋ย เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านดินและปุ๋ย สู่เกษตร 4.0 ให้กับประเทศต่อไป 
 
 
 
       นายพิทยากร ลิ่มทอง 

นายกสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย  
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 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
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 
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นายกสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ าแห่งประเทศไทย 
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อิทธิพลระยะยาวของการใส่วัสดุอินทรีย์ต่อการกระจายขนาดของเม็ดดินและ 
อินทรียวัตถุในดินที่ปลูกอ้อย 

Long term effect of organic materials on aggregate size distribution and  
organic matter in soil of sugarcane land use 

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

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระยะเวลาในการใส่วัสดุอินทรีย์ต่อเนื่อง 0, 1, 3 และ 5 ปี ต่อ 1) การกระจาย
ขนาดเม็ดดิน และ 2) การกักเก็บคาร์บอนในดิน ในเนื้อดิน 2 กลุ่ม โดยเก็บตัวอย่างดินจากแปลงเกษตรกรที่อยู่ในเขตจังหวัด
นครราชสีมาและบุรีรัมย์ ผลการศึกษาพบว่าดินเนื้อหยาบและเนื้อปานกลางจะพบเม็ดดินขนาดเล็กสูงสุด ทั้งดินบนและดินล่าง 
การกักเก็บคาร์บอนในดินเนื้อปานกลางจะมีการกักเก็บคาร์บอนมากกว่าดินเนื้อหยาบทั้งดินบนและดินล่าง ซึ่งแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญยิ่งทางสถิติ ระยะเวลาในการใส่วัสดุอินทรีย์ที่ดินบนและดินล่างจะเกิดเม็ดดินขนาดเล็กสูงสุด รองลงมาคือเม็ดดิน
ขนาดใหญ่เม็ดเล็ก เม็ดดินขนาด <0.053 mm. และเม็ดดินขนาดใหญ่เม็ดโต การกักเก็บคาร์บอนในดินบนการใส่ต่อเนื่อง
สูงสุด 1 ปี จะมีการสะสมคาร์บอนสูงสุด 0.32% ดินล่างการใส่ต่อเนื่องที่ 3 ปี พบสูงสุด 0.24% นอกจากนี้ไม่พบอิทธิพลร่วม
ระหว่างเนื้อดินกับระยะเวลาในการใส่วัสดุอินทรีย์ต่อการกระจายขนาดของเม็ดดินและปริมาณคาร์บอนในดิน 
ค าส าคัญ: อินทรียวัตถุในดิน, คาร์บอนในดิน, 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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บทน า 

 อินทรียวัตถุในดิน หมายถึงสิ่งที่ได้มาจากการย่อยสลายของซากพืช ซากสัตว์ รวมไปถึงมูลของสิ่งมีชีวิต ตลอดจนถึง
เซลล์ของจุลินทรีย์ที่สลายตัว เมื่ออินทรียวัตถุในดินย่อยสลายจะเป็นที่สะสมธาตุอาหารพืช ช่วยปรับปรุงสมบัติทางฟิสิกส์ เคมี 
ชีวภาพของดิน อินทรียวัตถุท าหน้าเป็นสารเช่ือมในดิน ซึ่งเมื่อรวมกันกับแร่ดินเหนียวซิลิเกต และแร่ออกไซด์ของเหล็ก 
แมงกานีส และอลูมิเนียม จะท าให้อนุภาคดินเช่ือมยึดติดกันเป็นเม็ดดิน อินทรียวัตถุในดินจึงเป็นสารประกอบท่ีมีประสิทธิภาพ
สูงในการยึดเกาะหรือรวมตัวกันกับอนุภาคต่างๆ โดยเฉพาะอนุภาคดินเหนียวหรือเซลล์จุลินทรีย์ ท าให้อนุภาคดิน (soil 
particle) ยึดตัวกันเป็นเม็ดดิน (soil aggregates) ท าให้เกิดเป็นโครงสร้างดิน (soil structure)(คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิยา, 

2548) Golchin et al. (1994) รายงานว่า จุลินทรีย์จะผลิตสารเช่ือมระหว่างช้ินส่วนของอินทรียวัตถุกับอนุภาคดินเหนียวจน
เกิดเป็นเม็ดดิน ในดินแต่ละประเภทจะมีอินทรียวัตถุในดิน อนุภาคดินเหนียวและเซลล์จุลินทรีย์ในปริมาณที่มากน้อยแตกต่าง
กัน เช่น ในดินทรายซึ่งเป็นดินเนื้อหยาบจะมีสารเช่ือมน้อยมาก เป็นผลมาจากการชะล้างที่น้ าพาเอาอนุภาคอื่นๆ ไปจากดิน
เนื่องจากไม่มีวัสดุและพืชคลุมดิน (อ านาจและณัฐพล, 2548) เม็ดดินท่ีเกิดจากการเชื่อมอนุภาคด้วยอินทรียวัตถุหรือผลิตภัณฑ์
ที่เกิดจากการย่อยสลายของอินทรียวัตถุจะท าให้เม็ดดินมีศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอน พื้นที่เกษตรกรรมจึงมีบทบาทในด้าน
การเป็นแหล่งสะสมคาร์บอน ที่เกิดจากการคาร์บอนในมวลชีวภาพบนพื้นดินและในดินจากเศษซากพืชที่เน่าเปื่อย และย่อย
สลาย (อุเทนและภูวดล, 2559) คาร์บอนจะถูกกักเก็บอยู่ ในเม็ดดินขนาดต่างๆ แต่จะพบมากในเม็ดดินขนาดใหญ่ 
(macroaggregates) มากกว่าเม็ดดินขนาดเล็ก (microaggregates) (อรรณพ, 2555) อินทรียวัตถุในดินส่วนใหญ่ได้มาจาก
การเติมวัสดุอินทรีย์แก่ดิน จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลระยะเวลาในการใส่วัสดุอินทรีย์ต่อเนื่อง 0, 1, 3 และ 5 ปี ต่อ 1) การ
กระจายขนาดเม็ดดิน และ 2) การกักเก็บคาร์บอนในดินที่ใช้ปลูกอ้อยในภาคอีสานตอนใต้ 
 

วิธีการศึกษา 
อุปกรณ์และวิธีการ 
 วางแผนการเก็บตัวอย่างดินเพื่อการศึกษาแบบ combined experiment เก็บตัวอย่างดินจากแปลงปลูกอ้อยของ
เกษตรกรที่รับการส่งเสริมปลูกอ้อยจากโรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ จ านวน 40 แปลง ที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ 
(Figure 1) ปัจจัยแรก คือ เนื้อดิน  มี 2 ระดับ  ดินเนื้อหยาบ (coarse texture)  และดินเนื้อปานกลาง (medium texture)  
ปัจจัยที่สอง คือ ความต่อเนื่องของการใส่วัสดุอินทรีย์ มี 4 เวลา 1) ไม่ใส่วัสดุอินทรีย์ (0 year) ใส่กากตะกอนหม้อกรองและ
ปุ๋ยมูลไก่อย่างต่อเนื่องนาน 1 ปี (1 year), 3 ปี (3 year) และ 5 ปี (5 year) โดยจะมีการใส่วัสดุอินทรีย์ แก่ดินปีละ 1 ครั้ง 
เฉลี่ยในอัตรา 300 กก./ไร่ เก็บตัวอย่างดิน 5 ซ้ าและเก็บดินในช่วงเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีการจัดการแปลงปลูก
อ้อยและเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยแล้ว เก็บตัวอย่างดินที่ความลึก 15 ซม. และ 45 ซม. จากผิวดิน เพื่อเป็นตัวแทนช้ันดินบน (0-
30 ซม.) และช้ันดินล่าง (30-60 ซม.) เก็บทั้งแบบรบกวนโครงสร้าง (disturbed) และไม่รบกวนโครงสร้างดิน (undisturbed 
soil samplings) เก็บตัวอย่างดินโดยใช้ soil core 
 

  

Figure 1 Sites of soil sampling at Nakhon Ratchasima (coase texture) and Buriram (medium texture) 
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การวิเคราะห์ตัวอย่างดิน 
 วิเคราะห์อินทรียวัตถุในดินใช้วิธี wet digestion (Walkley and Black, 1934) (ทัศนีย์และจงรักษ์, 2542)  ค่า
ปฏิกิริยาดินวิเคราะห์ด้วย pH meter ที่อัตราส่วนดินต่อน้ า 1:1 ค่าความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน (Cation exchange 
capacity, CEC) ค่าการน าไฟฟ้า (electric conductivity, ECe) ปริมาณคาร์บอนทั้งหมดในดิน (Total C) วิธี combustion 
method ปริมาณเหล็ก (Fe2O3) และแมงกานีส (Mn2O3) โดยการสกัดด้วย DTPA, ปริมาณอะลูมินัม (Al2 O3) วิเคราะห์โดย
การสกัดด้วย 1N KCl สมบัติดินเหล่านี้จะใช้ดินที่เก็บแบบรบกวนโครงสร้าง น าไปตากให้แห้งแล้วบดร่อนผ่านตะแกรงขนาด 2 
mm. ส่วนความหนาแน่นรวมของดิน ( ) หาโดยวิธี undisturbed core method การกระจายขนาดเม็ดดินโดยวิธี wet 
sieving หาจากดินที่เก็บแบบไม่รบกวนโครงสร้างโดยร่อนดินผ่านตะแกรง 4 ขนาด (5, 2, 0.25 และ 0.053 mm) จะได้เม็ด
ดิน 4 ขนาด ได้แก่ เม็ดดินขนาดใหญ่เม็ดโต (large macroaggregate; LMA มีขนาด >2,000 µm) ซึ่งดินจะค้างในตระแกรง
ขนาด 5 และ 2 mm. เม็ดดินขนาดใหญ่เม็ดเล็ก (small macroaggregate; SMA มีขนาด 250-2,000 µm) ดินจะค้างในตระ
แกรงขนาด 0.25 mm. เม็ดดินขนาดเล็ก (microaggregate; MiA มีขนาด 53-250 µm) ดินจะค้างในตะแกรงขนาด 0.053 
mm. และขนาดเม็ดดินที่เล็กกว่า 0.053 mm. (µ53A) ปริมาณเม็ดดินแต่ละขนาดน าไปค านวณค่าเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ย 
(Mean weight diameter; MWD หน่วยเป็น mm.) ซึ่งจะใช้เป็นดัชนีท่ีบ่งบอกความคงทนของเม็ดดิน สมบัติดินทั้งหมดที่หา
ได้จะน าไปวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติตามแนวทางแบบการจัดเก็บข้อมูลที่ออกแบบไว้ การวิเคราะห์สถิติจะใช้โปรแกรม 
SPSS  
 

ผลการศึกษาและวิจารณ์ 
อนุภาคปฐมภูมิของดินที่ศึกษา  
 ดินบน ของดินเนื้อหยาบ มีปริมาณอนุภาคทรายอยู่ในช่วง 65.73-83.77% อนุภาคทรายแป้งอยู่ในช่วง 2.97-
21.77% อนุภาคดินเหนียวอยู่ในช่วง 4.94-16.99% (Table 1) มีเนื้อดินแบบร่วนปนทราย (sandy loam) และทรายปนร่วน 
(loamy sand) และดินบนของดินเนื้อปานกลาง มีปริมาณอนุภาคทรายอยู่ในช่วง 39.20-58.61% อนุภาคทรายแป้งอยู่ในช่วง 
16.56-38.08% อนุภาคดินเหนียวอยู่ในช่วง 21.88-28.96% (Table 1) มีเนื้อดินแบบร่วน (loam) ร่วนปนทราย และร่วนปน
ดินเหนียว (clay loam) 
 ดินล่าง ของดินเนื้อหยาบ มีอนุภาคทรายอยู่ในช่วง 63.15-83.20% อนุภาคทรายแป้งอยู่ในช่วง 5.95-27.92% 
อนุภาคดินเหนียวอยู่ในช่วง 5.65-20.34% (Table 1) มีเนื้อดินแบบร่วนปนทราย ทรายปนดินร่วนและร่วนเหนียวปนทราย 
(sandy clay loam) และดินล่างของดินเนื้อปานกลาง มีอนุภาคทรายอยู่ในช่วง 25.04-54.32% อนุภาคทรายแป้งอยู่ในช่วง 
17.11-39.17%  อนุภาคดินเหนียวอยู่ในช่วง 27.14-42.47% (Table 1) จะมีเนื้อดินแบบ ร่วน (loam) ร่วนปนทราย ร่วนปน
ดินเหนียว และเหนียว (clay) เมื่อดินลึกมากขึ้นจะมีอนุภาคดินเหนียวเพิ่มขึ้นในทั้งเนื้อดินปานกลางและเนื้อดินหยาบ  เกิด
จากการที่อนุภาคดินเหนียวเคลื่อนย้ายไปสะสมในดินท่ีอยู่ช้ันลึกไปจากผิวดิน การเคลื่อนย้ายเกิดขึ้นตามธรรมชาติจากการชะ
ล้างของฝน (เอิบ, 2548)  
 

Table 1 Particle fraction of topsoils and subsoils used in this analysis 

    Depth 0-30 cm   Depth 30-60 cm 
    %sand %silt %clay   %sand %silt %clay 

Coarse texture max 83.77 21.77 16.99 
 

83.2 27.92 20.34 
(CT) min 65.73 2.97 4.94 

 
63.15 5.95 5.65 

  avg 76.89 11.56 11.54   73.51 11.77 14.72 
Medium texture max 58.61 38.08 28.96 

 
54.32 39.17 42.47 

(MT) min 39.2 16.56 21.88 
 

25.04 17.11 27.14 
  avg 48.01 27.41 24.59   41.57 24.96 33.47 
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สมบัติทางเคมีดินบางประการ 
 ดินเนื้อหยาบและดินเนื้อปานกลางไม่ท าให้ค่าปฏิกิริยาดิน (pH) และค่าการน าไฟฟ้า (ECe) มีความแตกต่างกันทั้งดิน
บนและดินล่าง  ระยะเวลาในการใส่วัสดุอินทรีย์ต่อเนื่องไม่ท าให้ค่า pH และ ECe แตกต่างกันทั้งสองระดับความลึก ที่ดินบน 
pH อยู่ในช่วง 5.39-6.58 (Table 2) และดินล่างอยู่ในช่วง 5.22-6.90 ซึ่งจัดอยู่ในช่วงเป็นกรดจัดถึงปานกลาง ค่า ECe มีค่าอยู่
ในช่วง 0.14-0.30 ds/m ที่ดินบน (Table 2) และดินล่างอยู่ในช่วง 0.10-0.29 ds/m (Table 3) ซึ่งจัดอยู่ในช่วงไม่มี
ผลกระทบต่อพืช  
 
ปริมาณอินทรียวัตถุและปริมาณคาร์บอนในดิน 
 ดินบนและดินล่างของสองเนื้อดินมีปริมาณอินทรียวัตถุ (Organic matter : OM) และปริมาณคาร์บอนท้ังหมดในดิน 
(Total C) มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p-value <0.01) ระยะเวลาในการใส่วัสดุอินทรีย์ต่อเนื่องไม่ท าให้ OM ทั้งดินบนและ
ดินล่างมคีวามแตกต่างกันทางสถิติ โดยปริมาณ OM จะพบสูงสุดที่มีการใส่ 5 ปี มีค่าเท่ากับ 0.65% และดินล่างพบที่ไม่มีการ
ใส่วัสดุอินทรีย์จะมีค่าสูงสุด เท่ากับ 0.62% ที่ดินบนระยะเวลาในการใส่วัสดุอินทรีย์ต่อเนื่องท าให้ปริมาณ Total C แตกต่าง
กันทางสถิติ (p-value 0.02) พบว่าที ่1 ปี มีปริมาณคาร์บอนสูงสุด เท่ากับ 0.32% (Table 2) และดินล่างระยะเวลาในการใส่
วัสดุอินทรีย์ต่อเนื่องไม่ท าให้ปริมาณ Total C แตกต่างกันทางสถิติ พบว่า 3 ปีมีปริมาณสูงสุด เท่ากับ 0.24% (Table 3) ซึ่ง
ทั้ง OM และ Total C จัดอยู่ในปริมาณที่ต่ า เนื่องจากตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่มีปริมาณอินทรียวัตถุต่ ากว่า 0.08% 
(อรรณพ และคณะ, 2559) และปริมาณ OM และ Total C ในแปลงพืชไร่จะมีปริมาณน้อยกว่าระบบวนเกษตร (อรรณพ และ
คณะ, 2555) เกิดจากกิจกรรมการปฏิบัติในแปลงของเกษตรกรโดยเฉพาะการไถพรวนเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรส่งผลให้
ดินเกิดความเสื่อมโทรมและสูญเสียคาร์บอนในดิน ซึ่งสอดคล้องกับ Chen et al. (2015) รายงานว่าการไถพรวนที่บ่อยครั้ง
อาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคาร์บอนในดิน อย่างไรก็ตามการใส่วัสดุอินทรีย์ เช่น กาใส่ปุ๋ยพืชสด การลดการไถพรวน 
หรือกระทั้งไม่ไถพรวนในแปลงเกษตรกรเป็นวิธีที่ช่วยเพิ่มคาร์บอนอินทรีย์ในดินได้ (Ogle et al., 2005) ปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อ
ปริมาณคาร์บอนในดิน ซึ่งปริมาณคาร์บอนในดินนั้นขึ้นอยู่กับขนาดอนุภาคดิน โดยเฉพาะดินที่มีอนุภาคทรายจะมีปริมาณ
คาร์บอนต่ า นอกจากน้ีปริมาณคาร์บอนในเม็ดดินก็มีบทบาทในการเกิดเม็ดดิน ปริมาณในแต่ละขนาดของเม็ดดินท าหน้าที่ใน
การเช่ือมยึดอนุภาคของเม็ดดินให้เกิดเป็นเม็ดดิน และคาร์บอนดังกล่าวอาจมีแหล่งมาจากช้ินส่วนจากการสลายตัวของซาก
อินทรีย์ ตลอดจนซากของสิ่งมีชีวิตในดินท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ่ซึ่งมีบทบาทต่อการเกิดเม็ดดิน (Six et al. 2004) ผลการ
ทดลองช้ีให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงปริมาณคาร์บอนอินทรีย์ในดินขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยหลายอย่าง เช่น ลักษณะการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน วิธีการปฏิบัติในแปลงเกษตรนั้นๆ คุณสมบัติทางกายภาพ ชีวภาพ และทางเคมี (อุเทน และภูวดล, 2559)  
 
ปริมาณแร่ออกไซด์และความสามารถในการแลกเปลี่ยนแคตไอออน (CEC) ในดิน 
 ปริมาณแมงกานีสออกไซด์ (Mn2O3) เหล็กออกไซด์ (Fe2O3) และอลูมินัมออกไซด์ (Al2O3) ในเนื้อดินหยาบและเนื้อ
ดินปานกลางของดินบนไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (Table 2) ในดินล่างค่า Mn2O3 และ Fe2O3 ไม่มีแตกต่างกันระหว่าง
สองเนื้อดิน แต่ค่า Al2O3 มีความแตกต่างกันระหว่างสองเนื้อดิน (p-value <0.01) (Table 3) ระยะเวลาในการใส่วัสดุอินทรีย์
ต่อเนื่องของดินบนไม่ท าให้ Mn2O3, Fe2O3 และ Al2O3  มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยปริมาณ Mn2O3 จะพบในการใส่
ต่อเนื่อง 5 ปี สูงสุด มีค่าเท่ากับ 42.27 mg/kg, Fe2O3 ที่มีการใส่ต่อเนื่อง 3 ปี สูงสุด มีค่าเท่ากับ 95.61 mg/kg และ Al2O3 ที่
มีการใส่ต่อเนื่อง 5 ปี สูงสุด เท่ากับ 89.80 mg/kg (Table 2) ดินล่างจะพบว่าระยะเวลาในการใส่วัสดุอินทรีย์ต่อเนื่องไม่ท าให้
ปริมาณ Mn2O3 และ Fe2O3 มีความแตกต่างกัน โดยค่า Mn2O3 ที่มีการใส่ต่อเนื่อง 2 ปี สูงสุด เท่ากับ 24.72 mg/kg และ 
Fe2O3 ที่มีการใส่ต่อเนื่อง 5 ปี สูงสุด เท่ากับ 34.72 mg/kg ระยะเวลาในการใส่วัสดุอินทรีย์ต่อเนื่องท าให้  Al2O3  มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ (p-value 0.02) (Table 3)  ที่มีการใส่ต่อเนื่อง 3 ปี สูงสุด เท่ากับ 337.09 mg/kg (Table 3) และพบ
ปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่างเนื้อดินและระยะเวลาในการใส่วัสดุอินทรีย์ต่อปริมาณ Al2O3 เนื่องจากอะลูมิเนียมจะละลายออกมา
เมื่อ pH <5 แต่เมื่อ pH มีการเพิ่มขึ้นถึง 7 อะลูมิเนียมจะตกตะกอนเป็นสารประกอบซึ่งไม่ละลายน้ า (Landon, 1991) ถ้า 
pH ดินอยู่ในช่วง 4.7-7.0 การละลายได้ของ Al2O3 จะต่ า (Sparks, 1995) ดังนั้นเมื่อ pH ของดิน อยู่ในช่วง 5.22-6.90 การ
ละลายของอะลูมิเนียมจะต่ า จึงพบปริมาณอะลูมิเนียมในรูป Al2O3 ที่สูงในดินล่าง จากผลการศึกษาพบว่าปริมาณ  Mn2O3, 
Fe2O3 และ Al2O3 จัดอยู่ในระดับสูงถึงสูงมาก ซึ่งเมื่อมีแร่ออกไซด์เหล่านี้สูงจะท าให้เกิดสารเช่ือมที่ท าให้อนุภาคดินเช่ือมยึด
ติดกันเป็นเม็ดดิน (เอิบ, 2548) และผลการศึกษาจะเห็นว่าเมื่อมีแร่ออกไซด์สูงจะท าให้ปริมาณคาร์บอนในดินจะมีน้อยลง 
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  นอกจากนี้ค่า CEC ของดินบนและดินล่างมีความแตกต่างกันระหว่างเนื้อดินหยาบและเนื้อดินปานกลาง (p-value 
<0.01) ระยะเวลาในการใส่วัสดุอินทรีย์ต่อเนื่องทั้งดินบนและดินล่างไม่มีความแตกต่างกัน จะพบว่าที่มีการใส่ต่อเนื่อง 1 ปี มี
ค่าสูงกว่าปีอื่นๆ ทั้งดินบนและดินล่าง เท่ากับ 11.39 cmol/kg (Table 2) และ 11.82 cmol/kg (Table 3) ซึ่งจัดอยู่ในระดับ
ค่อนข้างต่ าถึงปานกลาง ถ้าดินมีปริมาณคาร์บอนในดินต่ าจะส่งผลให้ค่า CEC ต่ าด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ ปัทมาและคณะ, 
(2554) ที่รายงานว่าในดินเนื้อทรายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่าปริมาณคาร์มีอิทธิพลทางบวกกับค่า CEC และเนื่องจาก
คาร์บอนในดินมีบทบาทต่อการเพิ่มประจุลบในดิน โดยเฉพาะคาร์บอนในดินที่มาจากการสลายตัวจากเศษซากพืชที่มี
องค์ประกอบทางเคมีจ าพวกลิกนินและโฟลีฟีนอลสูง ซึ่งสารนี้เป็นส่วนของสารตั้งต้นที่มีการพัฒนาต่อไปจนได้สารฮิวมัสหรือ
สารประกอบฮิวมิกในท่ีสุด โดยสารฮิวมิกเป็นอินทรียวัตถุส่วนท่ีมีการเสถียรภาพสูง ซึ่งจะช่วยเพิ่มประจุลบให้กับดินส่งเสริมต่อ
การเพิ่มพ้ืนท่ีในการรองรับธาตุอาหารในดิน (Puttaso et al., 2011) 
 
ความหนาแน่นรวมของดิน ( bulk density, ) 
 กลุ่มเนื้อดินทั้ง 2 ชนิด และระยะเวลาในการใส่วัสดุอินทรีย์ต่อเนื่องที่ต่างกันไม่มีท าให้ ของดินบน มีความ

แตกต่างกันทางสถิติ พบว่าการที่ไม่ใส่วัสดุอินทรีย์มีค่า  ูงกว่าการใส่ปีอื่นๆ เท่ากับ 1.62 g/cm2 (Table 4) เนื่องจากการ
ที่ไม่มีการใส่อินทรียวัตถุลงไปในดินท าให้ความหนาแน่นของมีสูง เพราะอินทรียวัตถุในดินมีบทบาทในการส่งเสริมท าให้ดินมี
โครงสร้างของดินดีขึ้น แต่ดินล่างพบว่าเนื้อดินหยาบและเนื้อดินปานกลางมีค่า  ที่แตกต่างกัน (p-value 0.02) ระยะเวลา
ในการใส่วัสดุอินทรีย์ต่อเนื่อง 1 ปี สูงกว่าปีอื่นๆ เท่ากับ 1.57 g/cm2 ซึ่งเป็นค่าที่อยู่ในช่วงดินแร่ช้ันไถพรวนทั่วไป และพบ
ปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่างเนื้อดินและระยะเวลาในการใส่วัสดุอินทรีย์ต่อเม็ดดินขนาดเล็ก  
 
การกระจายขนาดของเม็ดดิน  
 ดินบน พบว่าดินเนื้อหยาบและดินเนื้อปานกลางไม่ท าให้ค่าเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยเม็ดดิน (MWD), ปริมาณเม็ดดิน
ขนาดใหญ่เม็ดโต (LMA >2000 µm) ปริมาณเม็ดดินขนาดใหญ่เม็ดเล็ก (SMA 250-2000 µm) และปริมาณของเม็ดดินขนาด
เล็ก (MiA 53-250 µm) ของดินบนมีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่ท าให้มีปริมาณขนาดเล็กกว่า 53 µm (µ53A) แตกต่างทาง
สถิติ (p-value <0.01) (Table 4) ระยะเวลาในการใส่วัสดุอินทรีย์ต่อเนื่องที่ต่างกันไม่ท าให้ MWD, LMA, SMA และ MiA มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่ท าให้มีปริมาณขนาดเล็กกว่า 53 µm (µ53A) แตกต่างทางสถิติ (p-value 
<0.01) และพบปฏิกิริยาร่วมระหว่างเนื้อดินและระยะเวลาในการใส่วัสดุอินทรีย์ต่อปริมาณขนาดเล็กกว่า 53 µm (Table 4) 
ดินล่าง พบว่าดินเนื้อหยาบและดินเนื้อปานกลางมีค่า MWD, LMA MiA และ µ53A ที่แตกต่างกันทางสถิติ แต่ SMA ไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ ระยะเวลาในการใส่วัสดุอินทรีย์ต่อเนื่องที่ต่างกันไม่ท าให้ MWD, LMA, SMA MiA และ µ53A มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ จากผลการศึกษาพบว่าเมื่อใส่วัสดุอินทรีย์ลงไปในระยะเวลานานขึ้นท าให้เกิดเม็ดดินขนาดเล็ก MiA 
มากกว่าเม็ดดินขนาดอื่นๆ ท้ังดินบนและดินล่าง และเนื่องจากสภาพแวดล้อมในเขตร้อนช้ืนท าให้อินทรียวัตถุมีการย่อยสลาย
ตลอดเวลา ปริมาณวัสดุอินทรีย์ที่ใส่ลงไปหลังการเก็บเกี่ยวอาจไม่เพิ่มขึ้น (ธงชัย, 2558) และดินบนยังเป็นดินชั้นไถพรวนท าให้
เม็ดดินมีการแตกกระจายจึงพบเม็ดดินขนาดเล็กมากกว่าเม็ดดินขนาดใหญ่ และการใช้ประโยชน์ที่ดินจะส่งผลต่อการเพิ่ม
ปริมาณเม็ดดิน ปริมาณเม็ดดินขนาดเล็กส่วนใหญ่พบในแปลงพืชผัก พืชไร่ หญ้าแฝก และไม้ผล (อรรณพ และคณะ, 2555 ) 
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Table 2 Effect of soil texture and duration of organic matter application on some chemical properties in 
the   0-30 cm  

Treatments Depth 0-30 cm 

Texture %OM pH 
(1:1) 

Total C 
(%) 

ECe 
(dS/m) 

CEC 
(cmo/kg) 

Mn2O3 
(mg/kg) 

Fe2O3  
(mg/kg) 

Al2O3 
(mg/kg) 

Coarse texture 0.41b 5.99 0.17b 0.20 3.64b 46.04 84.88 16.96 
Medium texture 0.88a 6.05 0.37a 0.18 13.67a 37.86 69.92 100.88 
p-value 0.02 0.80 <0.01 0.70 <0.01 0.46 0.24 0.07 
Duration of organic matter application 

    
 

0 year 0.54 5.39 0.28ab 0.14 6.45 40.25 71.90 44.75 
1 year 0.72 6.58 0.32a 0.30 11.39 42.12 67.02 48.12 
3 year 0.62 5.88 0.28ab 0.14 7.75 42.10 95.61 54.97 
5 year 0.65 6.24 0.18b 0.18 8.44 42.27 80.03 89.80 

p-value 0.81 0.10 0.02 0.22 0.08 0.99 0.56 0.81 
AxB 0.88 0.36 0.30 0.95 0.12 0.96 0.45 0.67 

Means followed by the same letters were not statistically different (P<0.05) from others according to DMRT.  

Table 3 Effect of soil texture and duration of organic matter application on some chemical properties in 
the 30-60 cm  

Treatments Depth 30-60 cm 

Texture %OM pH (1:1) 
Total C 

(%) 
ECe 

(dS/m) 
CEC 

(cmo/kg) 
Mn2O3 
(mg/kg) 

Fe2O3 
(mg/kg) 

Al2O3  
(mg/kg) 

Coarse texture 0.23b 6.10 0.10b 0.22 5.02 25.73 25.33 38.20b 
Medium 
texture 

0.76a 6.119 0.31a 0.16 15.05 13.01 25.28 368.04a 

p-value 0.02 0.76 <0.01 0.33 0.09 0.09 0.99 0.03 
Duration of organic matter application 

0 year 0.62 5.22 0.16 0.15 8.11 21.89 20.81 110.21bc 
1 year 0.47 6.90 0.16 0.29 11.82 24.72 23.67 37.37c 
3 year 0.33 6.01 0.24 0.10 9.35 18.39 24.67 337.09a 
5 year 0.52 6.44 0.22 0.25 10.17 14.11 34.72 310.75ab 

p-value 0.76 0.06 0.31 0.10 0.44 0.55 0.27 0.02 
AxB 0.87 0.25 0.79 0.44 0.41 0.30 0.32 0.02 

Means followed by the same letters were not statistically different (P<0.05) from others according to DMRT.   
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Table 4 Effect of soil texture and organic matter application time on amounts of the bulk density, Mean 
weight diameter (MWD), large macroaggregate (LMA), small macroaggregate (SMA) and 
microaggregate (MiA) in the depth 0-30 cm. 

Treatments Depth 0-30 cm 

Texture   b(g/cm3) MWD (mm) LMA (%) SMA (%) MiA (%) µ 53 A (%) 
Coarse texture 1.54 0.48 0.98 31.30 52.16 15.56b 
Medium texture 1.56 0.50 1.84 31.32 42.30 24.55a 
p-value 0.62 0.67 0.33 0.95 0.14 <0.01 
Duration of oganic matter application  

    0 year 1.61 0.50 1.19 33.13 43.44 22.24ab 
1 year 1.52 0.48 1.83 30.20 43.18 24.79a 
3 year 1.53 0.44 1.15 27.29 56.96 14.60c 
5 year 1.54 0.50 1.25 32.62 47.96 18.17bc 

p-value 0.27 0.91 0.63 0.90 0.16 <0.01 
A×B 0.42 0.99 0.37 0.91 0.71 <0.01 

Means followed by the same letters were not statistically different (P<0.05) from others according to DMRT.   
 

Table 5 Effect of soil texture and organic matter application time on amounts of the bulk density, 
Mean weight diameter (MWD), large macroaggregate (LMA), small macroaggregate (SMA) and 
microaggregate (MiA) in the depth 30-60 cm   

 Treatments Depth 30-60 cm 

Texture b(g/cm3) MWD (mm) LMA (%) SMA (%) MiA (%) µ 53 A (%) 
Coarse texture 1.59 0.39 0.23 25.88 56.16 17.74b 
Medium texture 1.39 0.51 1.99 32.55 38.57 26.89a 
p-value 0.02 0.03 <0.01 0.06 <0.01 0.04 
Duration of organic matter application  

    0 year 1.46 0.49 0.41 35.69 42.10 21.80 
1 year 1.57 0.43 2.55 22.34 48.51 26.60 
3 year 1.52 0.46 0.73 31.04 48.39 19.84 
5 year 1.41 0.42 0.56 28.07 51.18 20.19 

p-value 0.46 0.55 0.06 0.15 0.41 0.25 
A×B 0.27 0.27 0.08 0.83 0.25 0.37 

Means followed by the same letters were not statistically different (P<0.05) from others according to DMRT.  
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สรุปผลการทดลอง 
 จากการศึกษาระยะเวลาในการใส่วัสดุอินทรีย์ต่อเนื่องของดินเนื้อหยาบและดินเนื้อปานกลางท่ีความลึกท้ังสองระดับ
พบว่าจะเกิดเม็ดดินขนาดเล็กสูงสุดต่างจากเม็ดดินขนาดอื่น และเมื่อมีการใส่วัสดุอินทรีย์ต่อเนื่องนานขึ้นการกักเก็บคาร์บอน
ในดินที่ความลึก 0-30 ซม. จะมีการสะสมคาร์บอนสูงกว่าที่ความลึก 30-60 ซม. เพราะเกิดจากปริมาณคาร์บอนที่สะสมใน
ระดับช้ันที่มีการไถพรวน (0-15 ซม.) โดยที่เกิดจากการใส่วัสดุอินทรีย์ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการสะสมคาร์บอน นอกจากนี้
กิจกรรมการไถกลบเศษเหลือภายในแปลงเป็นอีกกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการสะสมคาร์บอนให้แก่ดิน จากผลการศึกษานี้ช้ีว่า
การเพิ่มวัสดุอินทรีย์ลงไปในแปลงปลูกสามารถท าให้เกิดการสะสมของคาร์บอนในดินได้และยังช่วยลดสภาวะโลกร้อนอีกด้วย  
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ผลของชนิดและปริมาณผงเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้ากาแฟโรบัสตา 
Types and rates of arbuscular mycorrhizal fungi inoculation on  

robusta coffee seedling growth 
สุพิชญา เหลืองธนาวัฒน์1, ธงชยั มาลา1 และศุภชัย อ าคา1* 

Supichaya Lueangthanawat1, Thongchai Mala1 and Suphachai Amkha1* 

บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์งานวิจัยนี้เพื่อหาชนิดและปริมาณที่เหมาะสมของผงเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาที่มีต่อการเจริญ 

เติบโตในระยะแรกของต้นกล้ากาแฟโรบัสตา แบ่งออกเป็น 2 การทดลอง คือ การทดลองที่ 1 ศึกษาผลของเช้ือราอาร์บัสคู
ลาร์ไมคอร์ไรซาบางชนิดที่มีต่อการเจริญเติบโตของกล้ากาแฟโรบัสตา วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ จ านวน 3 ซ้ า โดย
เชื้ออาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา 8 ชนิด และการไม่ใส่เช้ือ ผลการทดลองพบว่า เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาที่มีประสิทธิภาพ
สูงในการครอบครองรากกาแฟ และส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นกล้ากาแฟมี  5 ชนิด คือ Acaulospora morrawiae 
LU6, Gl. callosum CH2, Gl. callosum KK5, Gl. intradices LU3 และ Glomus sp. 2TS5 การทดลองที่ 2 ศึกษาผล
ของเชื้อราที่ได้จาการทดลองที่ 1 และปริมาณการใส่เช้ือราที่มีต่อการเจริญเติบโตของกล้ากาแฟ วางแผนการทดลองแบบสุ่ม
สมบูรณ์ และจัดสิ่งทดลองแบบแฟคทอเรียล ประกอบด้วย 2 ปัจจัย คือ ชนิดเช้ือAMF5 สายพันธุ์ และการใส่ปริมาณของผง
เชื้อ 5 ระดับได้แก่  0, 5, 10, 20 และ 40 กรัมต่อกระถาง ผลการทดลองพบว่า การใส่เช้ือ Acaulospora morrawiae LU6 
ในปริมาณ 10-40 กรัมต่อกระถาง และการใส่เช้ือ Glomus sp. 2TS5 ในปริมาณ 5-20 กรัมต่อกระถาง ท าให้ความหนาแน่น
ในการครอบครองรากกล้ากาแฟโรบัสตาสูงที่สุด (?) ส่วนการใส่เช้ือ Gl. callosum KK5 ในปริมาณ 10 กรัมต่อกระถาง ท า
ให้ความสูงและเส้นผ่าศูนย์กลางต้นของกล้ากาแฟสูงที่สุด (?) ดังนั้น การใส่เช้ือรา Gl. callosum KK5 ในอัตรา 10 กรัมต่อ
กระถาง จึงเป็นทางเลือกที่ดีท่ีสุดในการผลิตกล้ากาแฟ 
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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1 Soil Science Department, Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen, Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus, 
Nakhon Pathom 73140 
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บทน า  
เช้ือราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา (Arbuscular Mycorrhizal Fungi, AMF) จัดเป็นจุลินทรีย์ดินที่อาศัยอยู่ร่วมกับ

รากพืช มีความสัมพันธ์แบบต่างฝ่ายต่างได้รับประโยชน์ โดยเช้ือราจะได้รับอาหารพวกคาร์โบไฮเดรตและฮอร์โมนบางชนิด
จากพืช ในขณะที่เช้ือ AMF มีบทบาทที่ส าคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช ช่วยเพิ่มการดูดน้ าและธาตุอาหารพืช ได้แก่ ธาตุ
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม เหล็ก แมงกานีส สังกะสี และทองแดง (Clark and Zeto, 2000, Smith 
and Read, 2008) อีกทั้งยังช่วยเพิ่มผลผลิต คุณภาพผลผลิตของพืช ความต้านทานต่อการเกิดโรคพืช ความทนทานต่อความ
แห้งแล้ง ฟื้นฟูดินที่เสื่อมโทรม และรักษาเสถียรภาพของระบบนิเวศ (Gianinazzi et al., 2010, Vosátka and 
Albrechtová, 2009) กาแฟเป็นพืชที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจากความต้องการในการบริโภค
กาแฟของคนไทยเพิ่มขึ้น พ้ืนท่ีปลูกกาแฟส่วนใหญ่อยู่ทางภาคใต้ ซึ่งเป็นแหล่งปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสตาร้อยละ 79 ของผลผลิต
ทั้งหมด ส่วนพื้นที่ปลูกที่เหลืออยู่ทางภาคเหนือ ซึ่งปลูกพันธุ์อาราบิกา  โดยในปี 2559 มีพื้นที่ปลูก 187,077 ไร่ ลดลงจากปี 
พ.ศ. 2558 มีพื้นท่ีปลูก 189,068  ไร่ มีผลผลิตในปี พ.ศ. 2559 ประมาณ 17,829 ตัน แหล่งปลูกกาแฟโรบัสตาส่วนใหญ่อยู่
ในจังหวัดชุมพร 128,054 ไร่ ระนอง 55,082 ไร่ สุราษฎร์ธานี 2,461 ไร่ และ กระบี่ 2,039 ไร่ (ส านักวิจัยเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2559) สาเหตุที่ท าให้พื้นที่ปลูกของกาแฟมีแนวโน้มลดลง เนื่องมาจากการสร้างดอก และติดผลของกาแฟที่มี
ปริมาณน้อยลง เพราะพื้นที่ที่มีการปลูกกาแฟเป็นพืชเชิงเดี่ยว มีการใช้เครื่องจักรทางการเกษตร ท าให้ดินเกิดการอัดแน่น 
ส่งผลให้โครงสร้างของดินถูกท าลาย ลดปริมาณศักย์น้ าในดิน การชะล้างพังทลายของดินเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ลดการ
เจริญเติบโตของราก ท าให้ต้นกาแฟมีการเจริญเติบโตและผลผลิตลดลง (Miransari et al., 2007) ขณะที่การใส่เช้ือ AMF 
ให้กับต้นกล้ากาแฟจะช่วยเพิ่มผลผลิตของเมล็ดกาแฟที่ปลูกในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า  (Siqueira et al., 1998) 
เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Sanchez et al. (2005) ซึ่งพบว่า การใส่เช้ือ AMF มีผลท าให้ความเข้มข้นของฟอสฟอรัสและการ
เจริญเติบโตของต้นกาแฟสูงกว่าการไม่ใส่เช้ือ AMF แสดงให้เห็นได้ว่าการใส่เชื้อ AMF สามารถช่วยให้กาแฟมีการเจริญเติบโต
ดี และปริมาณความเข้มข้นของฟอสฟอรัสในต้นสูง ส่งเสริมให้กาแฟออกดอกและมีผลผลิตเพิ่มขึ้น (Andrade et al., 2009) 
อยา่งไรก็ตามปัจจุบันการศึกษาชนิดของเช้ือรา AMF ต่อการเจริญเติบโตของต้นกาแฟโรบัสตาในประเทศไทยยังมีไม่มากนัก 
จึงเป็นแนวคิดในการศึกษาเพื่อหาชนิดและปริมาณที่เหมาะสมของผงเช้ือ AMF ที่มีต่อการเจริญเติบโตในระยะแรกของต้น
กล้ากาแฟโรบัสตา 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
การทดลองนี้แบ่งออกเป็น 2 การทดลอง ได้แก่ 1) ศึกษาผลของเช้ือ AMF บางชนิดที่มีต่อการเจริญเติบโตใน

ระยะแรกของกล้ากาแฟโรบัสตา และ 2) ศึกษาชนิดและปริมาณผงเชื้อ AMF ที่มีต่อการเจริญเติบโตของกล้ากาแฟโรบัสตา 
การทดลองที่ 1 ผลของเชื้อ AMF บางชนิดที่มีต่อการเจริญเติบโตในระยะแรกของกล้ากาแฟโรบัสตา 

วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design; CRD)  จ านวน 3 ซ้ า ใส่เช้ือ AMF 8 
ชนิด และการไม่ใส่เช้ือเป็นต ารับควบคุม รวมเป็น 9 ต ารับการทดลอง  

ล้างท าความสะอาดภาชนะปลูก และเช็ดด้วยเอทานอล 75 เปอร์เซ็นต์ หลังจากนั้นบรรจุวัสดุปลูก (หน้าดินของชุด
ดินปากช่อง ผสมปุ๋ยหมักในอัตราส่วน 5: 1 โดยปริมาตร หลังจากนั้นผสม ยูเรีย หินฟอสเฟต และ โพแทสเซียมคลอไรด์ ให้มี
ปริมาณ N, P2O5 และ K2O จ านวน 200, 300 และ 200 มก./กก.) ลงภาชนะปลูก 60 กรัม ปรับผิวหน้าดินให้เรียบ แล้วโรย
ผงเชื้อ 40 กรัม (ผงเชื้อ:วัสดุปลูก 1:1 โดยปริมาตร)  ลงบนหน้าดินท่ีเตรียมไว้ ปรับให้เรียบ แล้วย้ายกล้ากาแฟระยะปีกผีเสื้อ 
(30 วันหลังเพาะเมล็ด) โดยต ารับท่ีไม่ใส่ผงเชื้อให้ใส่วัสดุปลูกแทน จากน้ันกลบด้วยวัสดุปลูก 20 กรัม ปรับผิวหน้าดินให้เรียบ
และรดน้ าให้ชุ่ม 
การทดลองที่ 2 ชนิดและปริมาณผงเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาที่มีต่อการเจริญเติบโตของกล้ากาแฟโรบัสตา 

วางแผนการทดลองแบบ 5 x 5 factorial in CRD ประกอบด้วย เชื้อ AMF จ านวน 5 สายพันธุ์จากการทดลองที่ 1  
และปริมาณของผงเชื้อ 5 ระดับได้แก่  0, 5, 10, 20 และ 40 กรัม จ านวน 4 ซ้ า โดยผสมผงเชื้อกับวัสดุปลูก 40, 35, 30, 20 
และ 0 กรัม ตามล าดับ (ผงเช้ือ:วัสดุปลูก: คือ 0:40, 5:35, 10:30, 20:20 และ 40:0) โดยการเตรียมผงเช้ือทั้ง 5 สายพันธุ์ 
จากการทดลองที่ 1  นั้น น าไปผลิตผงเชื้อโดยวิธี pot inoculum production โดยใช้หน้าดินชองชุดดินปากช่องผสมกับปุ๋ย
หมักฟางข้าวอัตราส่วน 10:1 โดยปริมาตรเป็นวัสดุปลูก และใช้ข้าวฟ่างเป็นพืชอาศัย  ส่วนการเตรียมดินและใส่ผงเช้ือท า
เหมือนกับการทดลองที่ 1  
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การเก็บข้อมูลและบันทึกผล  

1) การครอบครองราก (root colonization; %) ที่  2 และ 4 สัปดาห์หลังการใส่เช้ือโดยวิธี gridline intersect 
method ที่ระบุใน Brundrett et al. (1994) โดยใช้ forcep แบ่งรากมาส่วนหนี่ง วางรากใน plate ที่มีเส้น gridline 
กระจายให้ทั่ว plate โดยใช้น้ ากลั่นช่วย และใช้ dropper ดูดน้ าใน plate ออกให้แห้ง แล้วน าไปส่องดูภายใต้กล้อง 
dissecting microscope ก าลังขยาย 40 เท่า น าข้อมูลที่ได้ไปค านวณหาร้อยละการเข้าครอบครองราก โดยสมการดังนี้ 
 

Root colonization (%) =   X 100 

 
2) ความสูง และขนาดล าต้น (เซนติเมตร) โดยข้อมูลความสูงน ามาค านวณหาความสูงที่เพิ่มขึ้น คือ ความสูงครั้ง

สุดท้าย – ความสูงที่เริ่มต้น ทีร่ะยะ  2 และ 4 สปัดาห์หลังการใส่เช้ือ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance; ANOVA) เพื่อหาค่า P-
value หากข้อมูลแสดงความแตกต่างท่ีระดับความเช่ือมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ และน ามาเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลตาม
วิธีการของ Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) 
  

ผลและวิจารณ์  
การทดลองที่ 1 ผลของเชื้อ AMF บางชนิดที่มีต่อการเจริญเติบโตในระยะแรกของกล้ากาแฟโรบัสตา 

จากการศึกษาผลของเช้ือ AMF จ านวน 8 ชนิดที่มีต่อการเจริญเติบโตในระยะแรกของกล้ากาแฟ พบว่าความ
หนาแน่นในการครอบครองรากกาแฟของแต่ละต ารับการทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ  ในต ารับที่มี
การใส่เช้ือราส่วนใหญ่จะมีความหนาแน่นในการครอบครองรากกาแฟสูง และให้ความหนาแน่นในการครอบครองได้ดีกว่า
ต ารับที่ไม่ใส่เช้ือ ซึ่งเช้ือ AMF จ านวน 5 ชนิด คือ Glomus intradices LU3, Glomus sp. 2TS5,  Glomus callosum 
CH2, Glomus callosum KK5 และ Glomus delhienes LU3 ส่งเสริมให้การครอบครองรากกล้ากาแฟสูง (Table 1) 
ขณะที่ความสูงของกล้ากาแฟที่เพิ่มขึ้นหลังการใส่เช้ือ 2 และ 4 สัปดาห์ พบว่า แต่ละต ารับการทดลองมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (Table 2) โดยต ารับที่มีการใส่เช้ือราส่วนใหญ่ส่งเสริมให้ความสูงของกล้ากาแฟเพิ่มขึ้นกว่าการ
ไม่ใส่เช้ือ โดยเช้ือ AMF จ านวน 5 ชนิด คือ Acaulospora morrawiae LU6, Gl. callosum CH2, Gl. callosum KK5, 
Gl. intradices LU3 และ Glomus sp.2TS5 ส่งเสริมให้กล้ากาแฟมีความสูงที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด  ส่วนขนาดล าต้นของกล้า
กาแฟหลังการใส่เช้ือที่ระยะ 4 สัปดาห์ แต่ละต ารับการทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ  (Table 2) ใน
ต ารับท่ีมีการใส่เช้ือรามีผลให้ขนาดล าต้นของกล้ากาแฟสูงข้ึน และให้ผลดีกว่าการไม่ใส่เช้ือ โดยขนาดของล าต้นกาแฟที่มีการ
ใส่เช้ือราให้ขนาดล าต้นอยู่ในช่วง 0.16-0.17 ซม.และการไม่ใส่เช้ือให้ขนาดล าต้น 0.15 ซม. จากการศึกษานี้พบว่าเช้ือ AMF
สามารถเข้าครอบครองรากกาแฟได้ค่อนข้างรวดเร็วในเวลาเพียง 2 สัปดาห์และภายในสัปดาห์ที่ 4 ก็พบว่าการครอบครอง
รากอยู่ในระดับท่ีหนาแน่นมาก และส่งผลต่อการเจริญเติบโตของกล้ากาแฟ  ดังนั้นจากผลการทดลองที่ 1 จึงท าการคัดเลือก
เช้ือ AMF ท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพในการครอบครองรากกาแฟ และส่งเสริมการเจริญเติบโตของกล้ากาแฟ จ านวน 5 ชนิด 
คือ Acaulospora morrawiae LU6, Gl. callosum CH2, Gl. callosum KK5, Gl. intradices LU3 และ Glomus 
sp.2TS5 นี้ เพื่อท าการศึกษาต่อในการทดลองที่ 2 
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Table 1   Root colonization (%) of robusta coffee seedling at 2 and weeks after AMF inoculation 

 Treatments 
Root colonization (%) 

 2 weeks 4 weeks 

control 0.00e 0.00f 
Acaulospora morrawiae  LU6 31.25a 49.77d-e  
Glomus aggregatum TS7 13.73d 47.59e 
Glomus callosum CH2 16.67c 71.43b 
Glomus callosum KK5 17.00b-c 71.09b 
Glomus delhienes LU3 17.00b-c 65.37c  
Glomus intradices LU3 18.18b 77.50a  
Glomus sp.TS1 28.90a 50.00d 
Glomus sp.2TS5 17.67b-c 75.39a-b 
P value 0.00 (**) 0.00 (**) 
CV.(%) 15.13 19.76 

Values followed by the same letter in a column are not significant at 1% level by the Duncan Multiple Range Test 
 
Table 2 Plant height increased and stem diameter of robusta coffee seedling at 2 and 4 weeks after AMF 

inoculation 

Treatments 
Plant height increased (cm) Stem diameter (cm) 

2 weeks 4 weeks 2 weeks 4 weeks 

control 3.50 3.19c 0.13c 0.15c 
Acaulospora morrawiae  LU6 5.29 5.64a 0.16a 0.17a 
Glomus aggregatum TS7 4.70 4.76b 0.15a-b 0.16b 
Glomus callosum CH2 5.75 5.38a-b 0.14b 0.16b 
Glomus callosum KK5 5.10 4.87a-b 0.16a 0.16b 
Glomus delhienes LU3 4.19 4.88a-b 0.15a-b 0.17a 
Glomus intradices LU3 5.25 4.96a-b 0.16a 0.16b 
Glomus sp.TS1 4.78 4.87a-b 0.15a-b 0.16b 
Glomus sp.2TS5 4.57 5.43a-b 0.16a 0.16b 
P value 0.03  (ns) 0.00 (**) 0.00 (**) 0.00 (**) 
CV. (%) 19.00 10.53 13.00 9.09 
Values followed by the same letter in a column are not significant at 1% level by the Duncan Multiple Range Test 
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การทดลองที่ 2 ชนิดและปริมาณผงเชื้อ AMF ที่มีต่อการเจริญเติบโตของกล้ากาแฟโรบัสตาที่ระยะ 2 และ 4 สัปดาห์ 
 

ก. ชนิดและปริมาณผงเชื้อ AMF ที่มีต่อการครอบครองรากของกล้ากาแฟโรบัสตา 
การใส่เช้ือ AMF ชนิดต่างๆ และปริมาณผงเชื้อ AMF ในระดับที่ต่างกันส่งเสริมให้ความหนาแน่นในการครอบครอง

รากของกล้ากาแฟโรบัสตามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (Table 3) โดยการใส่เช้ือ Glomus sp. 2TS5 ให้
ปริมาณความหนาแน่นในการครอบครองรากกล้ากาแฟสูงที่สุด รองลงคือการใส่เช้ือ Gl. intraradices LU3 และการใส่เช้ือ 
Gl. callosum KK5 ให้การครอบครองรากต่ าที่สุดที่ระยะ 2 สัปดาห์หลังการใส่เช้ือ ในทางกลับกันที่ระยะ 4 สัปดาห์หลังการ
ใส่เช้ือ พบว่าการใส่เช้ือ Acaulospora morrawiae LU6 ใหป้ริมาณความหนาแน่นในการครอบครองรากกล้ากาแฟสูงที่สุด 
รองลงคือการใส่เช้ือ Glomus sp.2TS5 ส่วนการใส่เช้ือ Gl. intraradices LU3 ให้การครอบครองรากต่ าที่สุด (Table 3)  
แสดงว่าปริมาณความหนาแน่นในการครอบครองรากกล้ากาแฟของเช้ือ AMF แต่ละชนิดมีความจ าเพาะเจาะจงกับรากของ
กล้ากาแฟ ซึ่งจากการทดลองพบว่า เช้ือ Glomus sp. 2TS5 และ Acaulospora morrawiae LU6 มีแนวโน้มให้ปริมาณ
ความหนาแน่นในการครอบครองรากของกล้ากาแฟโรบัสตาค่อนข้างสูง 

ขณะที่ปริมาณผงเช้ือ AMF ที่ใส่ในระดับที่ต่างกัน พบว่า ปริมาณเช้ือที่เพิ่มขึ้นส่งเสริมให้ความหนาแน่นในการ
ครอบครองรากของกล้ากาแฟโรบัสตาเพิ่มสูงขึ้นทั้งที่ 2 และ 4 สัปดาห์ แต่เมื่อใส่ผงเช้ือ AMF ที่ปริมาณ 40 กรัมนั้น พบว่า
ปริมาณความหนาแน่นในการครอบครองรากกาแฟลดลง (Table 3) ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะปริมาณของรากกล้ากาแฟมีน้อย ท า
ให้สารอาหารที่ปลดปล่อยจากกล้ากาแฟผ่านมาทางระบบรากให้กับเช้ือ AMF นั้นมีปริมาณสารอาหารไม่พียงพอกับการ
เจริญเติบโตของเช้ือ AMF ที่ใส่ในไปในวัสดุปลูก  จึงส่งผลให้ความหนาแน่นของเส้นใยในการครอบครองรากมีปริมาณน้อย
ตามไปด้วย เนื่องจากเช้ือ AMF และรากพืชอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยกัน เอื้ออ านวยประโยชน์ซึ่งกันและกัน (symbiosis) 
เซลล์ของรากพืชและราสามารถถ่ายทอดอาหารให้กันและกันได้ ต้นพืชได้รับน้ าและแร่ธาตุที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตจากรา 
ส่วนราได้รับสารอาหารจากต้นพืชผ่านมาทางระบบราก เช่น พวกแป้ง น้ าตาล โปรตีน และวิตามินต่าง ๆ (Bolan, 1991) 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์กันระหว่างการใส่เช้ือ AMF ชนิดต่างๆกับปริมาณผงเช้ือ AMF ในระดับที่ต่างกัน พบว่า
การใส่เช้ือ AMF ชนิดต่างๆ กับปริมาณผงเชื้อในระดับที่ต่างกันมีความสัมพันธ์กันและแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ
ต่อการครอบครองรากกล้ากาแฟ (Table 3) โดยการใส่เชื้อ Gl. intradices LU3 ในปริมาณ 20 กรัมต่อกระถาง ส่งเสริมให้มี
ปริมาณความหนาแน่นในการครอบครองรากกล้ากาแฟสูงที่สุดที่ระยะ 2 สัปดาห์ (Figure 1) ขณะที่การใส่เช้ือ 
Acaulospora morrawiae LU6 ในปริมาณผงเชื้อ AMF ที่อัตรา 10-40 กรัมต่อกระถาง และการใส่เช้ือ Glomus sp.2TS5  
ในปริมาณผงเชื้อ AMF ที่อัตรา 5-20 กรัมต่อกระถาง ส่งเสริมให้มีปริมาณความหนาแน่นในการครอบครองรากกล้ากาแฟโร
บัสตาสูง (Figure 2) อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตพบว่าการใส่เช้ือ Acaulospora morrawiae LU6 ในปริมาณสูง ส่งผลให้
ปริมาณความหนาแน่นในการครอบครองรากกล้าสูงกว่าการใส่เช้ือ Glomus sp.2TS5  ในปริมาณการใส่ผงเช้ือที่ระดับ
เดียวกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเช้ือ Acaulospora sp. สามารถเจริญและทนต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้ดีกว่าเช้ือ 
Glomus sp. เช่น ปริมาณสารอาหารจากรากพืชที่ปลดปล่อยออกมาไม่พียงพอต่อการเจริญของเส้นใย เป็นต้น หรืออาจเป็น
เพราะเช้ือ Acaulospora sp. มีโครงสร้างพิเศษที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการพักตัว เมื่อมีสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม (resting 
spore)  และเมื่อมีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมก็จะเกิดการงอกและเจริญเข้าสู่รากพืชได้ จึงท าให้ปริมาณความหนาแน่นในการ
ครอบครองรากกล้ากาแฟโรบัสตาสูงกว่าการใส่เช้ือ Glomus sp.   
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Table 3 Root colonization (%) of robusta coffee seedling at 2 and 4 weeks as affected by types and 

rates of AMF inoculation 
Factors Root colonization (%) 

2 weeks 4 weeks 
Mycorrhizal fungi (M)   
Acaulospora morrawiae LU6 (M1) 7.92C 68.39A 
Glomus callosum CH2 (M2) 7.64D 44.63C 
Glomus callosum KK5 (M3) 5.77E 32.90D 
Glomus intradices LU3 (M4) 13.28B 30.36E 
Glomus sp.2TS5 (M5) 14.12A 50.77B 
P value (M) 0.00 0.00 
Rate of inoculation (Q)   
0g (Q1) 0.21e 0.57e 
5g (Q2) 9.15d 49.73c 
10g (Q3) 12.89b 55.48b 
20g (Q4) 14.88a 65.49a 
40g (Q5) 11.65c 46.06d 
P value (Q) 0.00 (**) 0.00 (**) 
MxQ 0.00 (**) 0.00 (**) 
CV.(%) 17.43 15.46 

Values followed by the same letter in a column are not significant at 1% level by the Duncan Multiple Range Test 
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Figure 1 Interaction between of types and rates of AMF inoculation on root colonization (%) of robusta coffee seedling at 2 weeks and 4 weeks  
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ข. ชนิดและปริมาณผงเชื้อ AMF ที่มีต่อความสูงที่เพ่ิมขึ้นของกล้ากาแฟโรบัสตา 

การใส่เช้ือ AMF ชนิดต่างๆ และปริมาณผงเชื้อราในระดับที่ต่างกัน ส่งเสริมให้ความสูงที่เพิ่มขึ้นของกล้ากาแฟ
โรบัสตามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติที่ระยะ 4 สัปดาห์ (Table 4) โดยการใส่เชื้อ Gl. callosum KK5 และ 
Glomus sp. 2TS5 ส่งเสริมให้กล้ากาแฟโรบัสตามีความสูงที่เพิ่มขึ้นสูงที่สุด รองลงมาคือ การใส่เช้ือ Gl. intradices LU3, 
Acaulospora morrawiae LU6 และ Gl. callosum CH2 ตามล าดับ จากผลการทดลองช้ีให้เห็นว่าการใส่เช้ือ Gl. 
callosum KK5 และ Glomus sp.2TS5 ส่งเสริมให้กล้ากาแฟโรบัสตามีความสูงที่เพ่ิมขึ้นสูงกว่าการใส่เช้ือชนิดอื่นๆ อาจเป็น
เพราะเส้นใยของเช้ือ Gl. callosum KK5 และ Glomus sp.2TS5 สามารถเจริญอยู่รอบๆรากพืช และบางส่วนของเส้นใย
เจริญเข้าไปในเซลล์ของรากพืช ซึ่งเส้นใยเจริญอยู่รอบๆรากพืชอย่างหลวมๆ และยื่นออกนอกรากพืชยังสามารถเจริญต่อกัน
เป็นร่างแหแผ่แทรกอยู่ในส่วนต่างๆของดิน จึงช่วยในการดูดซับน้ าและธาตุอาหารได้เพิ่มมากขึ้น เนื่องมาจากเช้ือ AMF มี
ปริมาณเส้นใยรามากกว่าปริมาณของรากพืช (Sylvia and Chellemi, 2001) ขณะที่ปริมาณการใส่ผงเช้ือ AMF นั้น พบว่า
ปริมาณการใส่ผงเชื้อราส่งเสริมให้ความสูงที่เพิ่มขึ้นของกาแฟมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระยะ 4 สัปดาห์ 
(Table 4)  กล่าวคือ ความสูงของกล้ากาแฟโรบัสตามีแนวโน้มทีเ่พิ่มขึ้นตามปริมาณการใส่ผงเชื้อราที่เพ่ิมขึ้น โดยปริมาณการ
ใส่ผงเช้ือ AMF ที่อัตรา 10-40 กรัมต่อกระถาง มีแนวโน้มส่งเสริมให้ความสูงที่เพิ่มขึ้นของกล้ากาแฟเพิ่มขึ้น แต่ไม่พบว่ามี
ความแตกต่างกันทางสถิติ ดังนั้นปริมาณผงเชื้อ AMF ที่เหมาะสมควรเท่ากับ 10 กรัมต่อกระถาง เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย โดย
ผลลัพธ์ที่ได้ยังเท่ากับการใส่ผงเชื้อ AMF ในอัตราที่สูงขึ้น  

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์กันระหว่างการใส่เช้ือ AMF ชนิดต่างๆกับปริมาณผงเช้ือราในระดับที่ต่างกันต่อความสูง
ของกล้ากาแฟท่ีระยะ 4 สัปดาห์ พบว่ามีความสัมพันธ์กันและแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (Table 4) โดยการใส่
เชื้อ Gl. callosum KK5 ในปริมาณผงเชื้อรา 10-40 กรัมต่อกระถาง ส่งเสริมให้มีกล้ากาแฟมีความสูงที่เพิ่มมากขึ้นมากที่สุด 
(Figure 2) แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับการใส่เช้ือ Glomus sp.2TS5, Gl. intradices LU3 และ 
Acaulospora morrawiae LU6 ในปริมาณผงเช้ือ AMF ที่อัตรา 40 กรัมต่อกระถาง ดังนั้นการใส่เช้ือ Gl. callosum KK5 
ในปริมาณผงเชื้อ AMF ที่อัตรา 10 กรัมต่อกระถาง เป็นชนิดและปริมาณผงเชื้อ AMF ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกล้า
กาแฟ  

 
Table 4 Plant height increased (cm) of robusta coffee seedling at 2 and 4 weeks as affected by types of 

and rates of AMF inoculation  
Factors Plant height increased (cm) 

2 weeks 4 weeks 
Mycorrhizal fungi (M)   
Acaulospora morrawiae LU6 (M1) 4.53 5.34B 
Glomus callosum CH2 (M2) 3.97 4.69B 
Glomus callosum KK5 (M3) 3.70 7.03A 
Glomus intradices LU3 (M4) 3.98 5.53B 
Glomus sp.2TS5 (M5) 4.33 6.60A 
P value (M) 0.50 0.00 
Rate of inoculation (Q)         
0g (Q1) 4.50 4.79c  
5g (Q2) 3.77 5.69b-c 
10g (Q3) 3.73 5.95a-b  
20g (Q4) 4.21 6.04a-b  
40g (Q5) 4.30 6.73a 
P value (Q) 0.48 (ns) 0.00 (**) 
MxQ 0.76 (ns) 0.01 (**) 
CV.(%) 22.34 12.24 

Values followed by the same letter in a column are not significant at 1% level by the Duncan Multiple Range Test. 
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การใส่เช้ือ AMF ชนิดต่างๆส่งเสริมให้ขนาดล าต้นของกล้ากาแฟโรบัสตามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทาง

สถิติที่ระยะ 4 สัปดาห์ (Table 5) โดยการใส่เช้ือ Gl. callosum KK5  Gl. callosum CH2 และ Acaulospora 
morrawiae LU6 ท าให้ขนาดล าต้นของกล้ากาแฟสูงที่สุด ขณะที่การใส่เช้ือ Gl. intradices LU3, และ Glomus sp.2TS5 
ให้ขนาดล าต้นของกล้ากาแฟโรบัสตาใกล้เคียงกัน ส่วนปริมาณการใส่ผงเชื้อรา พบว่า ไม่ส่งผลให้ขนาดล าต้นของกล้ากาแฟโร
บัสตาแตกต่างกัน รวมทั้งก็ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างการใส่เช้ือ AMF ต่างๆกับปริมาณผงเช้ือราในระดับที่ต่างกันต่อขนาด
ล าต้นของกาแฟดังแสดงใน Table 5 และ Figure 3 จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า การใส่เช้ือ Gl. callosum KK5 ท าให้
ขนาดของล าต้นสูงสุด และเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับความสูงที่เพิ่มขึ้นของกล้ากาแฟโรบัสตา ดังนั้นเช้ือ Gl. callosum 
KK5 น่าจะเป็นเช้ือ AMF ที่เหมาะสมต่อการสง่เสริมการเจริญเติบโตของกล้ากาแฟโรบัสตาทั้งด้านความสูงและขนาดล าต้นที่
เพิ่มขึ้น 
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Figure 2 Interaction between of types and rate of AMF inoculation on plant height increases (cm) of robusta coffee seedling at 2 weeks (a) and 4 weeks (b)  
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Table 5 Stem diameter (cm) of robusta coffee seedling at 2 and 4 weeks as affected by types and rate 

of AMF inoculation 
Factors Stem diameter (cm) 

2 weeks 4 weeks 
Mycorrhizal fungi (M)   
Acaulospora morrawiae LU6 (M1) 0.17 1.97A-B 
Glomus callosum CH2 (M2) 0.15 1.84A-C 
Glomus callosum KK5 (M3) 0.15 1.99A 
Glomus intradices LU3 (M4) 0.16 1.75B-C 
Glomus sp.2TS5 (M5) 0.15 1.73C 
P value (M) 0.40 0.00 
Powder Quantities (Q)        
0g (Q1) 0.15 1.83 
5g (Q2) 0.16 1.75 
10g (Q3) 0.16 1.84 
20g (Q4) 0.16 1.93 
40g (Q5) 0.16 1.92 
P value (Q) 0.53 0.39 
MxQ 0.93 0.09 
CV.(%) 18.00 18.00 

Values followed by the same letter in a column are not significant at 1% level by the Duncan Multiple Range Test. 
 
 
 
 
 
 
 



                     การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ คร้ังท่ี 5 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ วันท่ี 1-2 สิงหาคม 2560 
 

20 

 

 

 
 
Figure 3 Interaction between of types and rate of AMF inoculation on stem diameter (cm) of robusta coffee seedling at 2 weeks (a) and 4 weeks (b) 
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สรุป  

 การใส่เช้ือ Acaulospora morrawiae LU6 ในปริมาณผงเช้ือAMF10-40 กรัมต่อกระถาง และการใส่เช้ือ 
Glomus sp. 2TS5 ในปริมาณผงเช้ือ AMF ที่อัตรา 5-20 กรัมต่อกระถาง ส่งเสริมให้มีปริมาณความหนาแน่นในการ
ครอบครองรากกล้ากาแฟโรบัสตาสูง ส่วนการใส่เช้ือ Gl. callosum KK5 ในปริมาณผงเช้ือAMF10 กรัมต่อกระถาง ท าให้
ความสูงและเส้นผ่าศูนย์กลางต้นสูงที่สุด ดังนั้น การใส่เช้ือรา Gl. callosum KK5 ในอัตรา 10 กรัมต่อกระถาง จึงเป็น
ทางเลือกทีด่ีที่สุด 
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การติดตามการเปลี่ยนแปลงความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่ 
  ทุ่งกุลาร้องไห้โดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  

Monitoring in soil fertility change in tung kula ronghai 
using geographic information systems 
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Whadcharee Saetung and Vidhaya Trelo-ges1 

 

บทคัดย่อ 
 ทุ่งกุลาร้องไห้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่ส าคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ผลผลิตที่ได้ต่ ามากเมื่อเทียบกับข้าวที่
ปลูกในภูมิภาคอื่น ซึ่งข้อมูลความอุดมสมบูรณ์ของดินมีความส าคัญมากต่อการเพิ่มผลผลิตข้าว ดังนั้นการติดตามการเปลี่ยนแปลง
ความอุดมสมบูรณ์ของดินเป็นสิ่งที่จ าเป็น เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิให้เป็นพื้นที่ที่มี
ศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตข้าวในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ต่อไป การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินจะใช้วิธีการประเมินของกอง
ส ารวจดิน (2523) โดยจะพิจารณาสมบัติทางเคมีของดิน 5 ประการ ได้แก่ อินทรียวัตถุ, ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน, ร้อยละความ
อิ่มตัวเบส, ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ และโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ และเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระดับความอุดมสมบูรณ์
ของดิน จากการศึกษาในปี พ.ศ. 2546 พื้นที่ส่วนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 51.23 เปอร์เซ็นต์ และความอุดมสมบูรณ์ต่ า 
37.95 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ส่วนผลการศึกษาในปี พ.ศ. 2560 พบว่าความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่ส่วนใหญ่มีระดับ
ความอุดมสมบูรณ์ต่ า 84.86 เปอร์เซ็นต์ และความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 0.50 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ผลการศึกษา
ช้ีให้เห็นว่าความอุดมสมบูรณ์ของดินในพ้ืนท่ีทุ่งกุลาร้องไห้มีความอุดมสมบูรณ์ลดลง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากดินมีร้อยละความอิ่มตัวเบส
ลดลง และพบว่าสมบัติดินบางประการที่มีผลท าให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ได้แก่ อินทรียวัตถุ, ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน, 
ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ในดิน ดังนั้นผลการศึกษานี้ จึงมีข้อเสนอแนะให้เกษตรกรในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้มีการใช้
ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักในปริมาณที่สูงอย่างต่อเนื่องร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีในอัตราที่เหมาะสมเพื่อเป็นการลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี
ลง ทั้งนี้เพื่อช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินและเพื่อเพิ่มผลผลิตพืช ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถจัดเก็บข้อมูลระดับ
ความอุดมสมบูรณ์ของดินไว้เป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงความอุดมสมบูรณ์ของ
ดินและประยุกต์ใช้ข้อมูลดังกล่าวในการแบ่งเขตการผลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ต่อไป 
ค าส าคัญ: ข้าวหอมมะลิ, การเปลีย่นแปลงความอุดมสมบูรณ์ของดิน, ทุ่งกุลาร้องไห ้

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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บทน า 

ทุ่งกุลาร้องไห้เป็นแหล่งผลิตข้าวขาวดอกมะลิที่ส าคัญเนื่องจากข้าวหอมมะลิที่ผลิตได้มีคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทยมี
คุณลักษณะเด่นคือ เมล็ดเรียวยาวและมีความหอมเด่นชัดกว่าที่ปลูกในพ้ืนท่ีอื่นๆ จึงส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นแหล่งผลิต
ข้าวขาวดอกมะลิที่ส าคัญและเป็นแหล่งใหญ่ของประเทศ แต่ผลผลิตที่ได้ในภูมิภาคนี้ยังต่ ามากโดยมีผลผลิตเฉลี่ย 350-400 กิโลกรัม
ต่อไร่ เมื่อเปรียบเทียบกับข้าวที่ปลูกในภูมิภาคอื่น ทั้งนี้เนื่องจากข้อจ ากัดหลายประการ เช่น ความแห้งแล้งและน้ าท่วมเพราะพื้นที่
ปลูกส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่อาศัยน้ าฝน และดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า จึงเป็นผลท าให้ผลผลิตข้าวลดลง ดังนั้นการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตข้าวขาวดอกมะลิในระดับเกษตรกรจึงมีความส าคัญและพบว่าข้อมูลระดับความอุดมสมบู รณ์ของดินมี
ความส าคัญมากต่อการเพิ่มผลผลิตข้าว เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับวิธีการจัดการความอุดม
สมบูรณ์ของดินที่แตกต่างกันตลอดจนแนวทางในการจัดการดินที่เหมาะสมส าหรับการเพิ่มผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิของพื้นที่ทุ่งกุลา
ร้องไห้ การใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อการปลูกพืชชนิดอื่นหลังฤดูการท านาซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนมีผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ความอุดมสมบูรณ์ของดินทั้งสิ้น ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงได้ท าการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินที่ใช้
ปลูกข้าวในพ้ืนท่ีทุ่งกลุาร้องไห้เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ และแนวทางการจัดการดิน
เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ต่อไป ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับความอุดม
สมบูรณ์ของดิน และติดตามการเปลี่ยนแปลงความอุดมสมบูรณ์ของดิน ตลอดจนแนวทางในการจัดการดินท่ีเหมาะสมส าหรับการเพิ่ม
ผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิของพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ตลอดจนท าให้การด าเนินงานมีความสะดวกรวดเร็ว  จึงได้น าเอาระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์มาช่วยในการจัดการข้อมูลซึ่งระบบดังกล่าวสามารถจัดเก็บข้อมูล บันทึกข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลในรูปของแผนที่ รวมทั้ง
ผสมผสานข้อมูลพื้นที่ต่างๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเงื่อนไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นระบบดังกล่าวจึงสามารถน ามาใช้กับ
ข้อมูลเชิงพื้นที่ได้เป็นอย่างดี 

อุปกรณ์และวิธีการ 
1) อุปกรณ์ 
 - เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมทั้งซอฟแวร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 - เครื่องมือในการส ารวจภาคสนาม เช่น เครื่องรับสัญญาณระบบระบุต าแหน่งบนพื้นโลก (GPS reciever) 

อุปกรณ์ส าหรับเก็บตัวอย่างดินภาคสนามมาตรฐาน เช่น พลั่ว สว่านเจาะดิน ถุงเก็บตัวอย่างดิน เป็นต้น 
 - ข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 ได้แก่ แผนที่ภูมิประเทศระวาง 5639IV (กรมแผนที่ทหาร, 

2543), แผนที่ภูมิประเทศระวาง 5640II (กรมแผนที่ทหาร, 2543), แผนที่ภูมิประเทศระวาง 5739IV (กรมแผนที่ทหาร, 2543), แผน
ที่ภูมิประเทศระวาง 5639I (กรมแผนที่ทหาร, 2542), แผนที่ภูมิประเทศระวาง 5640III (กรมแผนที่ทหาร, 2542), แผนที่ภูมิประเทศ
ระวาง 5740III (กรมแผนที่ทหาร, 2542), แผนที่ภูมิประเทศระวาง 5740II (กรมแผนที่ทหาร, 2541), แผนที่ภูมิประเทศระวาง 5839I 
(กรมแผนที่ทหาร, 2539), แผนที่ภูมิประเทศระวาง 5839IV (กรมแผนที่ทหาร, 2539), แผนที่ภูมิประเทศระวาง 5840III (กรมแผนที่
ทหาร, 2539), แผนที่ภูมิประเทศระวาง 5739I (กรมแผนที่ทหาร, 2522) 

            - ข้อมูลแผนที่ดินทุ่งกุลาร้องไห้ มาตราส่วน 1: 100,000 (กองส ารวจท่ีดิน, 2515) 
2) วิธีการ 

2.1) การก าหนดจุดเก็บตัวอย่างภาคสนามในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ 
โดยการค านวณจุดเก็บตัวอย่างดินได้โดยใช้มาตราส่วนในการส ารวจ 1:100,000 เป็นการส ารวจในระดับค่อนข้าง

หยาบ (เอิบ, 2542) ซึ่งใช้วิธีการค านวณของ Forbes et al. (1984) ดังนี ้
            จ านวนจุดส ารวจ   = (1/50) x 1010 x (มาตราส่วนของการส ารวจ)2  
                                    = (1/50) x 1010 x (1/100,000)2  
                                    = 0.02 จุดต่อตารางกิโลเมตร 
                                    = 1 จุดต่อ 50 ตารางกิโลเมตร 
                                    = 62.70 จุดต่อพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ทั้งหมด (3,135.41 ตารางกิโลเมตร) ซึ่งหมายความว่าการเก็บ
ตัวอย่างดินในพ้ืนท่ีทุ่งกุลาร้องไห้ ควรมีการเก็บตัวอย่างดินอย่างน้อยท่ีสุดให้ได้ประมาณ 63 จุด และในการศึกษาครั้งนี้ได้ท าการเก็บ
ตัวอย่างดินทั้งหมด 67 ตัวอย่าง และจุดเก็บตัวอย่างดินในพื้นที่ศึกษานั้นอ้างอิงตามชุดดินในแผนที่ดินมาตราส่วน 1:100,000 เป็น
หลัก และก าหนดจุดเก็บตัวอย่างดินลงบนแผนท่ีเพื่อการส ารวจภาคสนาม 
 2.2) ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และก าหนดเกณฑ์การแบ่งระดับสมบัติทางเคมีของดินเพื่อ
ประเมินความอุดมสมบูรณ์องดินของกองส ารวจดิน (2523) หลังจากนั้นท าการออกส ารวจภาคสนามและท าการเก็บตัวอย่างดินท่ี 
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ระดับความลึก 0-30 เซนติเมตร จ านวน 67 ตัวอยา่ง (Figure 2) ให้ครอบคลุมพื้นท่ีทุ่งกุลาร้องไห้ในพื้นที่ 5 จังหวัดได้แก่ ศรีสะเกษ, 
ยโสธร, ร้อยเอ็ด, สุรินทร์ และมหาสารคามซึ่งเป็นบริเวณที่มีการผลิตข้าวพร้อมกับบันทึกค่าพิกัดต าแหน่งทางภูมิศาสตร์  
 2.3) วิเคราะห์สมบัติทางเคมีของดินในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ อินทรียวัตถุ (organic matter), ความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออน, ร้อยละความอิ่มตัวเบส, ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (available P2O5) และโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ (available 
K2O) ตามวิธีมาตรฐาน และท าการประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินตามเกณฑ์ของกองส ารวจดิน (2523) โดยการประเมิน
ความอุดมสมบูรณ์ของดินจะใช้วิธีการประเมินของกองส ารวจดิน (2523) โดยประเมินจากการให้ค่าคะแนน สมบัติทางเคมีของดิน 5 
ประการ ได้แก่ อินทรียวัตถุ, ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน, ร้อยละความอิ่มตัวเบส, ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ และโพแทสเซียมที่
เป็นประโยชน์ ตามเกณฑ์ค่าคุณสมบัติทางเคมีที่วิเคราะห์ได้ โดยก าหนดเกณฑ์ต่ าให้เท่ากับ 1 คะแนน, เกณฑ์ปานกลางให้เท่ากับ 2 
คะแนน และเกณฑ์สูงให้เท่ากับ 3 คะแนน หากคะแนนรวมของดินเท่ากับหรือน้อยกว่า 7 คะแนน ถือวา่ดินมีระดับความอุดมสมบูรณ์
ต่ า, คะแนนรวมของดินอยู่ในช่วง 8-12 คะแนน ถือว่าดินมีระดับความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง และคะแนนรวมของดินเท่ากับ 13 
คะแนนหรือมากกว่า ถือว่าดินมีระดับความอุดมสมบูรณ์สูงหลังจากนั้นน าเข้าข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อจัดท าแผนท่ีแสดงระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินและแผนที่แสดงการเปลี่ยนแปลงความอุดมสมบูรณ์ของ
ดินโดยเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงความอุดมสมบูรณ์ของดินกับการศึกษาของวัชรี (2546) 
 

ผลและวิจารณ์ 
1. สภาพทั่วไปของพ้ืนที่ทุ่งกลุาร้องไห้ 

ทุ่งกุลาร้องไห้ (Figure 1) มีพื้นที่ประมาณ 1,959,631.40 ล้านไร่ (3,135.41 ตารางกิโลเมตร) สภาพภูมิประเทศเป็นแอ่ง
กระทะขนาดใหญ่ บริเวณรอบชายทุ่งจะเป็นที่สูงและค่อยๆ ลาดเทลงมาจรดพื้นที่ตอนกลาง (broad depression) พื้นที่ส่วนใหญ่
เป็นที่ราบ มีความลาดชัน 0 - 2 เปอร์เซ็นต์ มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นท่ี 12 อ าเภอ 5 จังหวัด คือ อ าเภอเกษตรวิสัย อ าเภอปทุมรัตน์  
อ าเภอสุวรรณภูมิ อ าเภอโพนทราย และอ าเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด, อ าเภอราษีไศล และอ าเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ, อ าเภอ
มหาชนะชัยและอ าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร, อ าเภอท่าตูมและอ าเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ และอ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ซึ่งคิดเป็นพื้นที่ในจังหวัดร้อยเอ็ด 45.13 เปอร์เซ็นต์, จังหวัดสุรินทร์ 29.93 เปอร์เซ็นต์, จังหวัดศรีสะเกษ 13.74 
เปอร์เซ็นต์, จังหวัดมหาสารคาม 8.42 เปอร์เซ็นต์ และพื้นที่จังหวัดยโสธร 2.71 เปอร์เซ็นต์ (วัชรี และคณะ, 2554) พื้นที่ส่วนใหญ่ 
(Figure 3) จะอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 20 ซึ่งเป็นกลุ่มชุดดินกุลาร้องไห้ (Ki) มีพื้นที่ประมาณ 315,560.66 ไร่ หรือ 16.10 เปอร์เซ็นต์ของ
พื้นที่ทั้งหมด รองลงมาเป็นหน่วยดินเชิงซ้อนของชุดดินธวัชบุรีและชุดดินท่าตูม (Th-Tt) ซึ่งอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 7 มีพื้นที่ประมาณ 
274,921.65 ไร่ หรือคิดเป็น 14.03 เปอร์เซ็นต์ ถัดมาเป็นชุดดินท่าตูม (Tt) ซึ่งอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 7 เช่นกัน มีพื้นที่ประมาณ 
180,648.61 ไร่ หรือ 9.22 เปอร์เซ็นต์ และชุดดินธวัชบุรี (Th) ก็จัดอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 7 เช่นกันซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 161,979.29 ไร่ 
หรือ 8.27 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น ลักษณะที่ส าคัญของกลุ่มชุดดินท่ี 20 คือ เป็นกลุ่มดินเค็มเกิดจากตะกอนล าน้ า มีคราบเกลือปรากฏอยู่
บนผิวหน้าดินหรือมีช้ันดานแข็งสะสมเกลือภายในความลึก 100 เซนติเมตรจากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นด่าง การ
ระบายน้ าค่อนข้างเลว ความอุดมสมบูรณ์ต่ า เนื้อดินค่อนข้างเป็นทรายและขาดแคลนแหล่งน้ าจืดในพื้นที่ดินเค็มจัด มีคราบเกลือมาก 
ไม่มีแหล่งน้ าจืด และมีน้ าท่วมขังในฤดูฝน ซึ่งจะท าความเสียหายให้กับพืชที่ไม่ชอบน้ า เป็นต้น ส าหรับกลุ่ม ชุดดินที่ 7 นั้นพบว่าเป็น
กลุ่มดินเหนียวลึกมากที่เกิดจากตะกอนล าน้ า ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่าง การระบายน้ าค่อนข้างเลว ความอุดมสมบูรณ์ปาน
กลาง โครงสร้างแน่นทึบ ดินแห้งแข็ง ท าให้ไถพรวนยาก ขาดแคลนน้ า และน้ าท่วมขังในฤดูฝน  ท าความเสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้ า 
เป็นต้น การใช้ประโยชน์ท่ีดินของพื้นที่ส่วนใหญ่จะใช้ในการปลูกข้าว ปัจจุบันผลผลิตข้าวหอมมะลิต่ ามาก 350-400 กิโลกรัม/ไร่ ทั้งนี้
เนื่องจากข้อจ ากัดบางประการ เช่น ความแห้งแล้งและน้ าท่วมเพราะพื้นที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่อาศัยน้ าฝน ดินมีความอุดม
สมบูรณ์ต่ าจึงเป็นผลท าให้ผลผลิตข้าวลดลง นอกจากนี้ยังพบว่าข้าวหอมมะลิในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้นั้นมีความหอมที่ลดลงคือมีความ
หอมอยู่ในระดับปานกลาง 68.80 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ส่วนใหญ่ ส าหรับหอมมากและหอมอ่อนนั้นมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นคือ 19.96 
และ3.55 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (วัชรี และวิทยา, 2559) 
 
2. ผลการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของดินในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ 

ผลการวิเคราะห์หาสมบัติทางเคมีของดินที่ระดับความลึก 0-30 เซนติเมตร ประกอบด้วยอินทรียวัตถุในดิน, ความจุ
แลกเปลี่ยนแคตไอออน, ร้อยละความอิ่มตัวเบส, ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์และประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน
พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้เปรียบเทียบผลการศึกษาสมบัติทางเคมีดินในปี พ .ศ. 2546 (วัชรี, 2546) ซึ่งพบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่จะมีปริมาณ
อินทรียวัตถุในดินอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ ากว่า 1.5 เปอร์เซ็นต์ 1,324,228.82 ไร่ (67.57 เปอร์เซ็นต์), ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนอยู่ใน
เกณฑ์ที่ต่ ากว่า 10 เซนติโมล/กิโลกรัม 1,706,807.59 ไร่ (87.01 เปอร์เซ็นต์), ร้อยละความอิ่มตัวเบสอยู่ในเกณฑ์ปานกลางคือ 35-75  
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เปอร์เซ็นต์ 1,091,861.91 ไร่ (55.71 เปอร์เซ็นต์), ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ ากว่า 10 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
883,377.97 ไร่ (45.07 เปอร์เซ็นต์) และปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ ากว่า 60 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
1,086,138.51 ไร่ (55.42 เปอร์เซ็นต์) ส่วนผลการศึกษาสมบัติทางเคมีดินในปี พ.ศ. 2560 พบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่จะมีปริมาณ
อินทรียวัตถุในดินต่ ากว่า 1.5 เปอร์เซ็นต์ 1,617,335.60 ไร่ (82.53 เปอร์เซ็นต์), ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนต่ ากว่า 10 เซนติโมล/
กิโลกรัม 1,627,065.29 ไร่ (83.03 เปอร์เซ็นต์), ร้อยละความอิ่มตัวเบสอยู่ในเกณฑ์ต่ ากว่า 35 เปอร์เซ็นต์ 1,013,940.86 ไร่ (51.74 
เปอร์เซ็นต์), ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์อยู่ในเกณฑ์ต่ ากว่า 10 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 1,650,740.28 ไร่ (84.23 เปอร์เซ็นต์) และปริมาณ
โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ ากว่า 60 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 1,597,953.39 ไร่ (81.54 เปอร์เซ็นต์) (Table 1)  
 

 
 

สมบัติทางเคม ี
ของดิน 

ปี พ.ศ. 
2546 

พื้นที ่
(ไร่) 

พื้นที ่
 (%) 

ปี พ.ศ. 
2560 

พื้นที ่
 (ไร่) 

พื้นที่  
(%) 

1) อินทรียวัตถุ (%) 
2) ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน (cmol/kg) 
3) ร้อยละความอิ่มตัวเบส (%) 
4) ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (mg/kg) 
5) โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ (mg/kg) 

< 1.5 
<10 

35-75 
<10 
<60 

1,324,228.82 
1,706,807.59 
1,091,861.91 
883,377.97 

1,086,138.51 

67.57 
87.01 
55.71 
45.07 
55.42 

< 1.5 
< 10 
<35 
<10 
<60 

1,617,335.60 
1,627,065.29 
1,013,940.86 
1,650,740.28 
1,597,953.39 

82.53 
83.03 
51.74 
84.23 
81.54 

 
3. การเปลี่ยนแปลงความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ 

ผลการประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ในปี พ.ศ. 2546 พบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่จะมีความอุดม
สมบูรณ์ปานกลาง 1,003,893.73 ไร่ หรือ 51.23 เปอร์เซ็นต์, ความอดุมสมบูรณ์ต่ า 743,650.41 ไร่ หรือ 37.95 เปอร์เซ็นต์ (Figure 
4) ในส่วนของปี พ.ศ. 2560 พบว่าระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่จะมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า 1,663,075.55 ไร่ หรือ 
84.86 เปอร์เซ็นต์, ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 9,729.69 ไร่ หรือ 0.50 เปอร์เซ็นต์ (Figure 5) จากผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน พบว่าดินในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางลดลงประมาณ 994,164.04 ไร่ หรือ 50.73 
เปอร์เซ็นต์ และพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ าเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 919,425.14 ไร่ หรือ 46.92 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะเห็นว่าพื้นที่ที่
เปลี่ยนแปลงไป ดินมีระดับความอุดมสมบูรณ์ต่ าเป็นส่วนใหญ่ หรืออาจกล่าวได้ว่าพื้นที่ความอุดมสมบูรณ์ปานกลางเปลี่ยนแปลงเป็น
พื้นที่มีระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ าเพิ่มสูงขึ้น และช้ีให้เห็นว่าความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้มีความอุดม
สมบูรณ์ลดลง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากดินมีร้อยละความอิ่มตัวเบสลดลง ดังนั้นผลการศึกษานี้จึงมีข้อเสนอแนะให้เกษตรกรในพื้นที่ทุ่ง
กุลาร้องไห้มีการใช้ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักในปริมาณที่สูงอย่างต่อเนื่องร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีในอัตราที่เหมาะสมเพื่อเป็นการลด
ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลงทั้งนี้เพื่อช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินและเพื่อเพิ่มผลผลิตพืช ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถ
จัดเก็บข้อมูลระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินไว้เป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลง
ความอุดมสมบูรณ์ของดินและประยุกต์ใช้ข้อมูลดังกล่าวในการแบ่งเขตการผลิตข้าวหอมมะลิในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ต่อไป 

 
 

Table 1 สมบัติทางเคมีของดินในพ้ืนท่ีทุ่งกุลาร้องไห ้ปี พ.ศ. 2546 และปี พ.ศ. 2560 
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 Figure 1 แผนที่แสดงพื้นที่ศึกษารายอ าเภอ (ทุ่งกุลาร้องไห้) 
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 Figure 2 แผนที่แสดงจุดเกบ็ตัวอย่างดินรายต าบลในพื้นที่ทุ่งกุลารอ้งไห้ 
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Figure 3 แผนที่ชุดดินทุ่งกุลาร้องไห้ปี พ.ศ. 2560 
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Figure 4 แผนที่แสดงระดับความอุดมสมบรูณ์ของดินในพ้ืนท่ีทุ่งกุลาร้องไห้ปี 2546 
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Figure 5 แผนที่แสดงระดับความอุดมสมบรูณ์ของดินในพ้ืนท่ีทุ่งกุลาร้องไห้ปี พ.ศ. 2560 
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สรุป 

การติดตามการเปลี่ยนแปลงระดับอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้โดยวิธีการประเมินระดับอุดมสมบูรณ์ของดิน
ตามเกณฑ์ของกองส ารวจดิน (2523) โดยประเมินจากการให้ค่าคะแนนสมบัติทางเคมีดิน 5 ประการ ได้แก่ อินทรียวัตถุ, ความจุ
แลกเปลี่ยนแคตไอออน, ร้อยละความอิ่มตัวเบส, ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ และโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ และเปรียบเทียบ
ระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน ในปี พ.ศ. 2560 กับการศึกษาในปี พ.ศ. 2546 พบว่าในปี พ.ศ. 2546 พื้นที่ส่วนใหญ่จะมีความ
อุดมสมบูรณ์ปานกลาง 51.23 เปอร์เซ็นต์ และความอุดมสมบูรณ์ต่ า 37.95 เปอร์เซ็นต์ ในส่วนของปี พ.ศ. 2560 พบว่าความอุดม
สมบูรณ์ของดินในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่จะมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า 84.86 เปอร์เซ็นต์, และความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 0.50 เปอร์เซ็นต์           
การเปลี่ยนแปลงความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้  พบว่าดินมีระดับความอุดมสมบูรณ์ปานกลางลดลงประมาณ 
50.73 เปอร์เซ็นต์ และมีพื้นที่ที่ดินมีระดับความอุดมสมบูรณ์ต่ าเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 46.92 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะเห็นว่าพื้นที่ดินที่มี
ระดับความอุดมสมบูรณ์ปานกลางเปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่ดินที่มีระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ าเพิ่มสูงขึ้น ดินในพื้นที่ทุ่งกุลา
ร้องไห้มีความอุดมสมบูรณ์ลดลง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากดินมีร้อยละความอิ่มตัวเบสลดลงโดยพื้นที่ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง
เปลี่ยนแปลงไปเป็นพื้นที่ความอุดมสมบูรณ์ต่ าเพิ่มขึ้นแจกกระจายอยู่ในบริเวณอ าเภอปทุมรัตน์, อ าเภอชุมพลบุรี, อ าเภอท่าตูม, 
อ าเภอหนองฮี, อ าเภอเกษตรวิสัย, อ าเภอสุวรรณภูมิ, อ าเภอโพนทราย, อ าเภอค้อวัง, อ าเภอมหาชนะชัย และอ าเภอศิลาลาด เป็น
ส่วนใหญ่ 
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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 และวันวิสาข์ จันทิกา1 

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

 
บทคัดย่อ 

FGD ยิปซัม (Fuel Gas Desulfurization Gypsum) เป็นผลพลอยได้ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะมี Ca และ S อยู่ประมาณ 
23 และ 18 % และมีราคาเพียงตันละ 20 บาท จึงเหมาะที่จะใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดินเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนธาตุท้ัง 2 นี.้ การ
ทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการตอบสนองของอ้อยต่อการใช้ FGD ยิปซัม และผลกระทบของการใช้ FGD ยิปซัมต่อความ
อุดมสมบูรณ์ของดินในดินที่ขาดแคลน Ca และ S ทั้งนี้โดยเปรียบเทียบกับการใช้ปูนโดโลไมต์. การทดลองนี้ด าเนินการในไร่นา
ของเกษตรกร 2 รายในพื้นที่จังหวัดล าปาง ที่มีเนื้อดินร่วนทรายและร่วนเหนียว เป็นกรด ขาด  Ca และ S  โดยใส่ FGD ยิปซัม
อัตรา 0.5 และ 1.0 ตัน/ไร่ ในดินร่วนทราย และ 1.0 และ 2.0 ตัน/ไร่ ในดินร่วนเหนียว เปรียบเทียบกับการใส่โดโลไมต์ตามความ
ต้องการปูน และการใส่ผสม ท้ังหมดนี้ใส่เพียงครั้งเดียวเมื่อก่อนปลูกอ้อยในปีแรก แล้วติดตามการเติบโตและผลผลิตต่อเนื่อง 3 ปี 
ระหว่าง พ.ศ. 2556 -2558. พบว่าการใส่ FGD ยิปซัมทั้ง 2 อัตราไม่ท าให้  pH ของดินเปลี่ยนแปลง แต่การใส่โดโลไมต์และการใส่
ยิปซัมผสมโดไมต์ท าให้  pH เพิ่มขึ้นในทุกช้ันความลึก.  การใส่ยิปซัมทั้งแบบเดี่ยวและใส่ผสมท าให้ Ca และ S เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
การใส่อัตราสูงท าให้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนทุกช้ันความลึกส าหรับดินร่วนทราย และถึงความลึก 30 และ 45 ซม. ส าหรับดินร่วน
เหนียว.  ขณะที่การใส่โดโลไมต์ท าให้ Ca เพิ่มข้นอย่างชัดเจน แต่ไม่ท าให้ S เพิ่มขึ้น. ผลวิเคราะห์ธาตุอาหารในใบอ้อยแสดงให้
เห็นว่า การได้รับยิปซัมทั้ง 2 อัตราและได้รับแบบผสมท าให้ S ในใบเพิ่มขึ้นในดินทั้ง 2 เนื้อดิน.  ส่วน N และ K เพิ่มขึ้นเมื่ออ้อยที่
ปลูกในดินร่วนทราย. ขณะที่ในดินร่วนเหนียวเพิ่มขึ้นเฉพาะเมื่อได้รับยิปซัมอัตราสูงเท่านั้น. นอกจากน้ียังพบว่าการได้รับยิปซัมท า
ให้ Mg ในใบเพิ่มขึ้นเมื่อได้รับอัตราสูงในดินทั้ง 2 เนื้อดิน ส่วน Ca เพิ่มขึ้นเฉพาะเมื่อได้รับผสมกับโดโลไมต์ในดินร่วนทรายเท่าน้ัน. 
ส าหรับการใส่โดโลไมต์มีผลให้ปริมาณธาตุอาหารต่างในใบเพิ่มขึ้นไม่ชัดเจนเท่าการใส่ยิปซัม.  นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ P, K และ 
Ca ในดินและพืชแสดงว่าในการทดลองนี้ไม่มีปัญหาความไม่สมดุลระหว่าง Ca ที่ได้รับครั้งเดียวจ านวนมาก กับ P K และ Mg. 
จากการวัดความหนาแน่นของรากพบว่าการใส่ FGD ยิปซัมท าให้รากท่ีความลึก 20-40 ซม. หนาแน่นขึ้นในทั้ง 2 เนื้อดิน.  ผลผลิต
อ้อยที่ได้รับยิปซัมทั้ง 2 อัตรามากกว่าแปลงควบคุมอย่างชัดเจนในปีที่ 2 และ 3 ของการทดลอง  โดยเฉพาะในดินร่วนทราย และมี
แนวโน้มมากกว่าที่ได้รับโดโลไมต์.  ความหวานและปริมาณน้ าตาลในอ้อย (TCS) ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อได้รับยิปซัมและโดโลไมต์.  
ค าส าคัญ: อ้อย FGD ยิปซัม โดโลไมต ์
 

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, 
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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 
 

บทน า  
ในกระบวนการก าจัดก๊าซ SO2 ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะมี FGD ยิปซัม (Fuel Gas Desulfurization Gypsum) เป็นผล

พลอยได้ประมาณ 2 ล้านตัน/ปี ซึ่งเป็นยิปซัมเกือบบริสุทธ์ิท าให้มี Ca และ S อยู่ ประมาณ 23 และ 18 % นอกจากน้ียังมี CaCO3

ค้างอยู่ด้วย 0.230.09%. ยิปซัมละลายน้ าได้มากกว่า 2 กรัม/ลิตร Ca2+และ SO4
2-จากยิปซัมจึงเคลื่อนที่กับน้ าลงสู่ดินช้ันล่างได้

ดี ท าให้ระบบรากพืชแพร่กระจายในดินช้ันล่างได้มากขึ้น (Clark et al. 1999; Pavan, et al.   1884 ). ประสิทธิภาพของระบบ
รากพืชในการดูดกินธาตุอาหารและน้ าจึงสูงข้ึน  มีผลให้พืชทนต่อภาวะแห้งแล้งจากฝนทิ้งช่วง และมีการเจริญเติบโตและมีผลผลิต
ของพืชเพิ่มขึ้น  (Malcolm, 1990; Zaifnejad et al. 1996). กฟผ. ขายยิปซัมนี้ (ความช้ืนประมาณ 15 %) แบบเทกองที่แม่
เมาะในราคาตันละ 20 บาท ดังนั้นต้นทุนการใช้ยิปซัมนี้จึงเกือบเป็นเพียงค่าขนส่งและค่าการกระจายในไร่นาเท่าน้ัน. 

เคยมีการทดลองใช้ FGD ยิปซัมจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะกับข้าวถั่วเหลืองถั่วลิสง และใช้ฟอสโฟยิปซัมจากบริษัทปุ๋ยเอ็นเอฟ
ซีจ ากัด (มหาชน) กับข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย และมันส าปะหลังพบว่ามีแนวโน้มท าให้ ปริมาณ Ca และ S ในดินสูงขึ้นในบาง
กรณี แต่ไม่ท าให้ผลผลิตสูงขึ้น. ทั้งหมดนี้น่าจะเนื่องเป็นการทดลองในสถานีทดลองที่ดินไม่ขาดแคลน Ca และ S.การทดลองนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการตอบสนองของอ้อยต่อการใช้ FGD ยิปซัม และผลกระทบของการใช้ FGD ยิปซัมต่อความอุดมสมบูรณ์
ของดิน ในดินที่ขาดแคลน Ca และ S ทั้งนี้โดยเปรียบเทียบกับการใช้ปูนโดโลไมต์ 

 
อุปกรณ์และวิธีการ  

พืชที่ทดลองคือพืชที่มีระบบรากลึกได้แก่อ้อยโรงงาน พันธุ์ LK 9211 ในไร่นาของเกษตรกรในที่ดอน อาศัยน้ าฝนที่เคย
ปลูกอ้อยมากว่า 40 ปี ในพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง. ดินในแปลงทดลองเป็นดินร่วนทรายและร่วนเหนียว ที่เป็นกรดและขาด 
Ca และ S โดยใส่ FGD ยิปซัมและปูนโดโลไมต์เพียงครั้งเดียวแล้วติดตามเก็บข้อมูลผลผลิตและการเติบโต 3 ฤดูปลูกต่อเนื่อง 
ระหว่างปี 2556 - 2558. การจัดการปุ๋ยและป้องกันศัตรูพืช และการจัดการแปลงทดลองอื่นๆ ด าเนินการโดยเกษตรกรเจ้าของ
พื้นที่ทดลอง. วางแผนแบบ Randomized Complete Block Design ประกอบด้วย 5 ต ารับ 4 ซ้ า. เพื่อให้การทดลองนี้เป็น
พื้นที่สาธิตด้วย จึงใช้พื้นที่การทดลองขนาดประมาณ 12*12 เมตร ส าหรับแต่ละหน่วยการทดลอง. ต ารับการทดลองแสดงใน 
Table 1 
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Table 1 Treatments 
T Treatment Sandy loam Clay loam 
T1 Control   
T2 FGD Low rate FGD gypsum 5001 kg rai-1 FGD gypsum 1,0001 kg rai-1 
T3 FGD High rate FGD gypsum 1,0001 kg rai-1 FGD ยิปซัม 2,0001 kg rai-1 
T4 Dolomite (D) Lime Requirement (635 kg rai-1) Lime Requirement (1085 kg rai-1) 
T5 FGD Low+Dol FGD gypsum 5001 kg rai-1 

+ dolomite 0.5 LR (317 kg rai-1) 
FGD Gypsum 1,0001 kg rai-1 
+ dolomite 0.5LR (542 kg rai-1) 

1 dry weight 
 

ผลและวิจารณ์  
1. ผลวิเคราะห์ดินก่อนและหลังการทดลอง 

ผลการวิเคราะห์ความอุดมสมบรูณ์ดินก่อนทดลอง (Table 2) แสดงให้เห็นว่า ดินทั้ง 2 แปลงเป็นกรดจัด มีอินทรียวตัถุ
ค่อนข้างต่ า ขาดแคลน Ca และ S  
 
Table 2 Soil properties 

Soil depth 
pH 

OM 
(%) 

Ca1 S2 
pH 

OM 
(%) 

Ca1 S2 
mg kg-1 mg kg-1 

Sandy loam (Suk soil series) Clay loam (Ly soil series) 
0-15 cm 4.2 1.10 471 22 4.4 2.00 783 13 

15 -30 cm 4.2 0.90 506 23 4. 5 1.70 728 19 
30-45 cm 4.3 0.90 448 21 4.6 0.80 739 15 
45-60 cm 4.4 0.60 453 41 4.8 0.50 644 11 

1exchangeable Ca,   2 extractable S 
 

ผลการวิเคราะห์ความอุดมสมบรูณ์ดินหลังการเก็บเกี่ยวอ้อยปีที่ 2 (ตารางที่ 3) แสดงให้เห็นว่าการใส่ FGD ยิปซัมทั้ง 2 
อัตราไม่ได้ท าให้  pH ของดินทั้ง 2 แปลงเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ  ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ Clark et al.(1995). แต่การ
ใส่โดโลไมต์และการใส่ยิปซมัผสมโดโลไมต์ท าให้ pH เพิ่มขึ้นในทุกช้ันความลึก.  การใส่ยปิซัมทั้งแบบเดี่ยวและใสผ่สมกับโดโลไมต ์
ท าให้ Ca และ S เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการใส่อัตราสูงท าให้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนทุกช้ันความลึกส าหรับดินร่วนทราย และถึงความลกึ 
30 และ 45 ซม. ส าหรับดินร่วนเหนียว. ขณะที่การใสโ่ดโลไมต์ท าให ้Ca อย่างชัดเจน แต่ไม่ท าให้ S เพิ่มขึ้น 
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Table 3 Soil properties after harvest sugar cane ( 2nd year) 

Treatments 
pH 

OM 
(%) 

Ca S 
pH 

OM 
(%) 

Ca S 
mg kg-1 mg kg-1 

Sandy loam (Suk soil series) Clay loam (Ly soil series) 
 Soil   0-15 cm 

Control 4.95b 1.27 322d 13b 4.90 1.41 724b 29b 
FGD Low rate 5.04b 1.20 355cd 20ab 4.87 1.42 809ab 36b 
FGD High rate 5.03b 1.21 410bc 24a 4.71 1.35 922ab 55a 
Dolomite (D) 5.85a 1.13 533a 18ab 4.60 1.17 968a 41ab 
FGD Low+Dol 5.84a 1.29 468ab 21a 5.21 1.17 932ab 44ab 

Soil 15-30 cm 
Control 4.90b 0.81 324c 11c 4.81 0.92 712b 29b 

FGD Low rate 5.17b 1.12 375bc 20b 4.85 1.12 809b 45ab 
FGD High rate 4.96b 1.10 506a 27a 5.15 0.94 796b 59a 
Dolomite (D) 5.75a 0.99 473a 18b 5.50 0.89 1,188a 45ab 
FGD Low+Dol 5.72a 1.04 437ab 24ab 5.12 1.03 834b 46ab 

Soil 30-45 cm 
Control 4.99bc 1.02 339c 12c 4.73b  0.70 584c 33 

FGD Low rate 4.94c 0.75 369bc 15c 4.88ab 0.76 695bc 38 
FGD High rate 4.64c 0.82 411b 30a 4.87ab 0.62 792abc 51 
Dolomite (D) 5.40a 0.78 501a 18bc 5.28a 0.60 1,064a 35 

FGD Low+Dol 5.38ab 0.75 390bc 28ab 5.08ab 0.70 905ab 43 
Soil 45-60 cm 

Control 4.84bc 0.56 325b 11c 4.63b 0.45ab 561 26 
FGD Low rate 5.10ab 0.51 355ab 19bc 4.96ab 0.53a 652 30 
FGD High rate 4.68c 0.53 375a 32a 4.96ab 0.52a 567 37 
Dolomite (D) 5.24a 0.62 394a 19bc 5.39a 0.45ab 628 24 

FGD Low+Dol 5.24ab 0.58 381a 29ab 5.21a 0.36b 610 36 
Mean in the same column followed by different letters were different significantly by LSD 0.05  
 

2. ปริมาณธาตุอาหารในใบอ้อย 
ผลการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในใบเมื่อต้นอ้อยเติบโตเต็มที่ในปีท่ี 2 (ตารางที่ 4) แสดงให้เห็นว่าการได้รับยิปซัมทั้ง 

2 อัตราและได้รับแบบผสมท าให้ S ในใบเพิ่มขึ้นเมื่อปลูกในดินทั้ง 2 เนื้อดิน.  ส่วน N และ K เพิ่มขึ้นเมื่ออ้อยที่ปลูกในดินร่วน
ทราย ขณะที่ในดินร่วนเหนียวเพิ่มขึ้นเฉพาะเมื่อได้รับยิปซัมอัตราสูงเท่านั้น. นอกจากนี้ยังพบว่าการได้รับยิปซัมท าให้ Mg ในใบ
เพิ่มขึ้นเมื่อได้รับอัตราสูงในดินทั้ง 2 เนื้อดิน ส่วน Ca เพิ่มขึ้นเฉพาะเมื่อได้รับผสมกับโดโลไมต์ในดินร่วนทรายเท่านั้น . ทั้งหมดนี้
สอดคล้องกับรายงานของ Caires et al.(2004)  ทีว่่าการใส่ยิปซัมท าให้ Ca และ S ในดินช้ันล่างเพิ่มขึ้น ระบบรากข้าวโพดในดิน
ช้ันล่างดีขึ้น มีผลให้ดูดกิน N K and Ca ได้มากขึ้น. ขณะที่ Chen, Kost andDick (2008) รายงานว่าการใช้ FGDยิปซัมเป็น
แหล่ง S ราคาถูกในดินที่ขาด S ท าให้ ประสิทธิภาพการใช้ N เพิ่มขึ้นในปีที่ 2 ถึงปีที่ 4 ของการทดลองและมีผลให้ผลผลิตข้าวโพด
เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน. Miranda and Miranda (2008) ก็ได้ผลการทดลองเช่นเดียวกันนี้.ส าหรับการใส่โดโลไมต์มีผลให้ปริมาณธาตุ
อาหารต่างในใบเพิ่มขึ้นไม่ชัดเจนเท่าการใส่ยิปซัม. 

http://www.cabdirect.org/search.html?q=au%3A%22Miranda%2C+L.+N.+de%22
http://www.cabdirect.org/search.html?q=au%3A%22Miranda%2C+J.+C.+C.+de%22
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การใช้  FGD ยิปซัมมากเกินไปอาจจะท าให้เกิดความไม่สมดุลระหว่าง Ca กับธาตุอาหารอื่นๆ เช่น Mg K และ P 

(Korcak, 1998). หากในดินมีธาตุอาหารเหล่านี้อยู่ในเกณฑ์ต่ าอยู่แล้ว จึงต้องใช้วัสดุที่มีธาตุอาหารเหล่านี้ควบคู่กับการใช้ FGD 
ยิปซัม (Clark, Ritchey and Baligar, 1999). ผลการวิเคราะห์ P K และ Ca ในดินและพืชแสดงว่าในการทดลองนี้ไม่มีปัญหา
ดังกล่าว. 
 
Table 4 Nutrients in sugar cane leaves (2nd year)  

Treatment 

Sandy loam  Clay loam 

N P K Ca Mg S N P K Ca Mg S 

% 
Control 1.48b 0.16 0.94b 0.32b 0.14b 0.08c 1.53b 0.15b 0.99c 0.31 0.16c 0.19c 
FGD Low 1.67a 0.15 1.13a 0.33b 0.14b 0.14b 1.42b 0.17ab 1.03c 0.32 0.18ab 0.24b 
FGD High 1.75a 0.16 1.15a 0.34ab 0.16a 0.16a 1.78a 0.18a 1.15a 0.31 0.19a 0.26a 
Dolomite 1.51b 0.15 1.13a 0.34ab 0.15ab 0.09c 1.17c 0.17ab 1.09b 0.32 0.16c 0.24b 
FGD+Dolo 1.68a 0.16 1.16a 0.36a 0.14b 0.14ab 1.47b 0.15b 1.08b 0.32 0.17c 0.26a 

Mean in the same column followed by different letters were different significantly by LSD =0.05  
 

3. ความยาวของรากอ้อย 
 ผลการวัดความยาวรากอ้อยปีที่ 2 แสดงในตารางที่ 5 พบว่าการใส่ FGD ยิปซัมและโดโลไมต์ไม่ท าให้ความยาว
รากในดินช้ันบน (0-20 ซม.) ของอ้อยสูงขึ้นในการทดลองทั้งในดินทั้ง 2 เนื้อดิน. แต่ที่ความลึก 20-40 ซม. ความยาวของรากใน
ดินที่ได้รับ FGD ยิปซัมอัตราสูง เพิ่มขึ้นถึง 125.77% และ 81.16 เมื่อเทียบกับแปลงควบคุม ในดินร่วนทรายและร่วนเหนียว
ตามล าดับ. 
 
Table 5 Root length of sugar cane (mm/770cm3) 2nd year 

Treatment 

Sandy loam Clay loam 
0-20 cm 20-40 cm 0-20 cm 20-40 cm 

Length 
 

% over 
control   

Length 
 

%over 
control   

Length 
 

%over 
control   

Length 
 

% over 
control   

Control 4,957  814a  4,875  816  
FGD high rate 6,240 +25.89 1,838b +125.77 4,824 -3.03 1,560 +81.16 

Dolomite 5,162 4.15 1,114b +36.86 4,714 -5.25 888 +8.75 
 

4. ผลผลิต 
ในปีแรกของผลผลิตอ้อยมีแนวแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการใส่ยิปซัมและโดโลไมต์ แต่ไม่มีความต่างกันทางสถิติกับแปลง

ควบคุม (ตารางที่ 6). ในปีท่ี 2 ซึ่งเป็นปีที่ฤดูฝนแล้งตั้งแต่กลางฤดูผลผลิตอ้อยในดินร่วนทรายที่ได้รับยิปซัมทั้งแบบเดี่ยว 2 อัตรา
และผสมกับโดโลไมต์เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน. ส่วนที่ได้รับโดโลไมต์อย่างเดียวมีผลผลิตมากกว่าแปลงควบคุม แต่ไม่แตกต่างกันทาง
สถิติ. ส าหรับในดินร่วนเหนียวผลผลิตอ้อยเพิ่มขึ้นชัดเจนเฉพาะเมื่อได้รับยิปซัมอัตราต่ า. ในปีที่ 3 ซึ่งเป็นปีที่มีฝนตกน้อยกว่า
ปรกติมากตลอดฤดูฝน ผลผลิตอ้อยตอบสนองอย่างชัดเจนต่อการใส่ยิปซัมอัตราสูงในดินทั้ง 2 เนื้อดิน. ส่วนการใส่โดโลไมต์ท าให้
ผลผลิตเพิ่มขึ้นบ้างแต่ไม่แตกต่างทางสถิตกับแปลงควบคุม. เมื่อรวมผลผลิตทั้ง 3 ปี พบว่าการใส่ยิปซัมแบบเดี่ยวอัตราต่ าและสูง
ท าให้ผลผลิตเพิ่ม 30.8 และ 37.5 % ในดินร่วนทราย  และเพิ่มขึ้น 18.6 และ 16.4 % ในดินร่วนเหนียว. ส่วนการใส่โดโลไมต์ท า 
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ให้ผลผลิตเพิ่ม 17.8 และ 8.4 % ในดินทั้ง 2 เนื้อดิน ตามล าดับ. ขณะที่การใส่ยิปซัมผสมกับโดโลไมต์ไม่ท าให้ผลผลิตอ้อยร่วม 3 
ปีเพิ่มขึ้น. ผลการทดลองนี้สอดคล้องกับรายงานของ Nixon et al. (2003) ในอัฟริกาใต้ Jayaram, et,al.(2010) และ 
Yaduvanshiand Yadav (2007) ในอินเดีย. ทีร่ัฐหลุยเซียนา สหรัฐอเมริกา ก็มีรายงานว่าในดินที่ขาดก ามะถัน อ้อยตอบสนองต่อ
ยิปซัมถึง 36 แห่งจากการทดลอง 38 แห่ง ( Golden,1979). อย่างไรก็ตาม Coale and Schueneman (1993) สรุปว่าอ้อยไม่
ตอบสนองต่อปูนและยิปซัมเมื่อ pH ของดินสูงกว่า 5.5 

อนึ่งได้วัดความหวานและปริมาณน้ าตาลในอ้อย (TCS) พบว่าการได้รับยิปซัมและโดโลไมต์ไม่ท าให้ความหวานและ
ปริมาณน้ าตาลในอ้อยเพิ่มขึ้น 
 
Table 6 Yields of sugar cane  

Treatments 
2556 (2013) 2557 (2014) 2558 (2015) sum (3 years) 

SL CL SL CL SL CL SL CL 
Control, ton rai-1 8.3 9.4 9.9a 10.1ab 7.1a 7.9a 25.3 27.4 
FGD Low rate 9.5 10.8 14.4b 11.5a 9.2ab 10.2ab 33.1 32.5 
FGD high rate  10.0 10.4 14.0b 10.9ab 10.8b 10.6b 34.8 31.9 
Dolomite,% 8.8 9.7 12.4ab 11.3ab 8.5ab 8.7ab 29.8 29.7 
FGD Low+Dol 10.4 9.5 15.2b 9.5b 7.1a 7.7a 25.6 26.7 
Mean in the same column followed by different letters were different significantly by LSD =0.05*  

 
สรุป  

การทดลองนี้ด าเนินการในไร่นาของเกษตรกร 2 รายในพ้ืนท่ีจังหวัดล าปาง ที่มีเนื้อดินร่วนทรายและร่วนเหนียว เป็นกรด 
ขาด Ca และ S  โดยใส่ FGD ยิปซัมอัตรา 0.5 และ 1.0 ตัน/ไร่ ในดินร่วนทราย และ 1.0 และ 2.0 ตัน/ไร่ในดินร่วนเหนียว เพื่อ
เปรียบเทียบกับการใส่โดโลไมต์ตามความต้องการปูน และการใส่ผสม. ทั้งหมดนี้ใส่เพียงครั้งเดียวเมื่อก่อนปลูกอ้อยในปีแรก แล้ว
ติดตามการเติบโตและผลผลิตต่อเนื่อง 3 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2556 -2558 

พบว่าการใส่ FGD ยิปซัมทั้ง 2 อัตราไม่ได้ท าให้  pH ของดินเปลี่ยนแปลง แต่การใส่โดโลไมต์และการใส่ยิปซมัผสมโดโล
ไมต์ท าให้ pH เพิ่มขึ้นในทุกช้ันความลึก.  การใสย่ิปซัมทั้งแบบเดี่ยวและใสผ่สมท าให้ Ca และ S ในดินเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการใส่
อัตราสูงท าให้เพิ่มขึ้นอยา่งชัดเจนทุกช้ันความลึกส าหรับดินร่วนทราย และถึงความลึก 30 และ 45 ซม. ส าหรับดินร่วนเหนยีว.  
ขณะที่การใส่โดโลไมต์ท าให้ Ca อย่างชัดเจน แต่ไม่ท าให้ S เพิ่มขึ้น 

การได้รับยิปซัมทั้ง 2 อัตราและได้รับแบบผสมท าให้ S ในใบเพิ่มขึ้นในดินทั้ง 2 เนื้อดิน.  ส่วน N และ K เพิ่มขึ้นเมื่ออ้อย
ที่ปลูกในดินร่วนทราย ขณะที่ในดินร่วนเหนียวเพิ่มขึ้นเฉพาะเมื่อได้รับยิปซัมอัตราสูงเท่านั้น. นอกจากนี้ยังพบว่าการได้รับยิปซัม
ท าให้ Mg ในใบเพิ่มขึ้นเมื่อได้รับอัตราสูงในดินทั้ง 2 เนื้อ ส่วน Ca เพิ่มขึ้นเฉพาะเมื่อได้รับผสมกับโดโลไมต์ในดินร่วนทรายเท่านั้น. 
ส าหรับการใส่โดโลไมต์มีผลให้ปริมาณธาตุอาหารต่างในใบเพิ่มขึ้นไม่ชัดเจนเท่าการใส่ยิปซัม. นอกจากนีผ้ลการวิเคราะห์ P K และ Ca 
ในดินและพืชแสดงว่าไม่มีปัญหาความไม่สมดุลระหว่าง Ca ที่ได้รับครั้งเดียวจ านวนมาก กับ P K และ Mg 

จาการวัดความหนาแน่นของรากพบว่าการใส่ FGD ยิปซัมท าให้รากท่ีความลึก 20-40 ซม. หนาแน่นขึ้น ในดินทั้ง 2 เนื้อ
ดิน. ผลผลิตอ้อยที่ได้รับยิปซัมทั้ง 2 อัตรามากกว่าแปลงควบคุมอย่างชัดเจนในปีที่ 2 และ 3 ของการทดลอง  โดยเฉพาะในดินร่วน
ทราย และมีแนวโน้มมากว่าที่ได้รับโดโลไมต์.    ความหวานและปริมาณน้ าตาลในอ้อย (TCS) ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อได้รับยิปซัมและ
โดโลไมต์  
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ค าขอบคุณ  

การศึกษาวิจัย การใช้ FGD ยิปซัมในการเกษตร ได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย คณะผู้วิจัย
ใคร่ขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ ที่ได้ด าเนินงานวิจัยโดยได้รับความอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากหลายฝ่ายของการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทยและโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดล าปาง พร้อมด้วยหน่วยงานราชการทุกส่วน หน่วยงานเกษตรอ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง และเกษตรกรทุกๆคนที่อนุเคราะห์พื้นที่ทดลองตลอดเวลา 3 ปี คณะผู้วิจัยจึงใคร่ขอขอบคุณ เป็นอย่างสูงมา ณ 
โอกาสนี้ 
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ผลของปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
Effect of liquid organic fertilizer (LOF) on growth and yield components of maize  
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บทคัดย่อ 

ศึกษาผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยวาง
แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ จ านวน 3 ซ้ า ประกอบด้วย 8 ต ารับทดลอง ได้แก่ ต ารับทดลองที่ 1 ไม่ใส่ปุ๋ย (ต ารับควบคุม) 
ต ารับทดลองที่ 2 ใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน (IFDOA) ต ารับทดลองที่ 3 ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวอัตรา 500 ลิตร/ไร่ (LOF500) 
ต ารับทดลองที่ 4 ใส่ปุ๋ยเคมีเทียบเท่าธาตุอาหารหลักในปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวอัตรา 500 ลิตร/ไร่ (IFLOF-500) ต ารับทดลองที่ 5 
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวอัตรา 250 ลิตร/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีเทียบเท่าธาตุอาหารหลักในปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวอัตรา 250               
ลิตร/ไร่ (LOF250+ IFLOF-250) ต ารับทดลองที่ 6 ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวอัตรา 1,000 ลิตร/ไร่ (LOF1000) ต ารับทดลองที่ 7 ใส่
ปุ๋ยเคมีเทียบเท่าธาตุอาหารหลักในปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวอัตรา 1,000 ลิตร/ไร่ (IFLOF-1000) และต ารับทดลองที่ 8 ใส่ปุ๋ยอินทรีย์
ชนิดเหลวอัตรา 500 ลิตร/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีเทียบเท่าธาตุอาหารหลักในปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวอัตรา 500 ลิตร/ไร่ (LOF500+ 
IFLOF-500) ผลการศึกษา พบว่า การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวอัตรา 500 ลิตร/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีเทียบเท่าธาตุอาหารหลักในปุ๋ย
อินทรีย์ชนิดเหลวอัตรา 500 ลิตร/ไร่(LOF500+ IFLOF-500) มีผลให้ความสูงต้น ความสูงคอใบสุดท้าย และค่าความเขียวของใบ
ข้าวโพดมากที่สุด ซึ่งไม่แตกต่างกับการใส่ปุ๋ยเคมีเทียบเท่าธาตุอาหารหลักในปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวอัตรา 1,000 ลิตร/ไร่                
(IFLOF-1000)  และการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวอัตรา 1,000 ลิตร/ไร่ (LOF1000) นอกจากนี้ การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวอัตรา 
500 ลิตร/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีเทียบเท่าธาตุอาหารหลักในปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวอัตรา 500 ลิตร/ไร่ (LOF500+ IFLOF-500) มีผลให้
น้ าหนักฝักท้ังเปลือก น้ าหนักฝักปอกเปลือก น้ าหนักเมล็ด และปริมาณโปรตีน ในเมล็ดของข้าวโพดมากที่สุด ซึ่งไม่แตกต่าง
กับการใส่ปุ๋ยเคมีเทียบเท่าธาตุอาหารหลักในปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวอัตรา 1,000 ลิตร/ไร่ (IFLOF-1000) และการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชนิด
เหลวอัตรา 1,000 ลิตร/ไร่ (LOF1000) ทั้งนี้ยังพบว่าการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวอัตรา 500 ลิตร/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีเทียบเท่า
ธาตุอาหารหลักในปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวอัตรา 500 ลิตร/ไร่ (LOF500+ IFLOF-500) มีผลให้น้ าหนัก 100 เมล็ดของข้าวโพด             
มากที่สุด รองลงมา คือ การใส่ปุ๋ยเคมีเทียบเท่าธาตุอาหารหลักในปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวอัตรา 1,000 ลิตร/ไร่ ซึ่งไม่แตกต่างกับ
การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวอัตรา 1,000 ลิตร/ไร่ และการใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน  
ค าส าคัญ: ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลว, ปุ๋ยเคมี, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  

 
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 
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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 
 

บทน า 
 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นหนึ่งในพืชไร่ที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ โดยในปี 2558 สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศ
คิดเป็นมูลค่าผลผลิตประมาณ 41,076 ล้านบาท และเนื่องจากอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้
ความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามไปด้วย อย่างไรก็
ตาม พบว่า ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2554-2558) มีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัด จาก
ข้อมูลการผลิตในปี 2554 ที่มีผลผลิตประมาณ 5.02 ล้านตัน ในขณะที่ปี 2557 เหลือผลผลิตเพียง 4.80 ล้านตัน (ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2558) การที่ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลดลงนั้น อาจมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย เช่น พื้นที่การผลิต
ลดลง การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชเกินอัตรา และการจัดการดินและปุ๋ยอย่างไม่เหมาะสม เป็น
ต้น การเพิ่มความอุดมสมบูรณ์และบ ารุงรักษาดิน จะช่วยส่งเสริมให้ดินมีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชมากยิ่งขึ้น 
และอาจส่งผลให้พืชมีผลผลิตเพิ่มขึ้นอีกด้วย ซึ่งแนวทางในการปฏิบัติสามารถท าได้หลายวิธี เช่น การใช้ระบบปลูกพืช
หมุนเวียนโดยใช้พืชตระกูลถั่วสลับกับพืชชนิดอื่นๆ ที่เป็นพืชหลักในท้องถิ่นก็จะท าให้ดินคงความอุดมสมบูรณ์ไว้ได้ หรือการ
ใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ในการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน และทดแทนธาตุอาหารที่สูญหายไปจากการเพาะปลูก เป็นต้น 
การใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อเพ่ิมธาตุอาหารที่ขาดแคลนจะช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหารเหล่านั้นอย่างเพียงพอ ผลผลิตที่ได้จึงเพิ่มขึ้นอย่าง
ชัดเจนในเวลาอันรวดเร็ว แต่การใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวต่อเนื่องเป็นเวลานาน อาจมีผลกระทบต่อสมบัติด้านอื่นๆ ของดิน 
เช่น การใช้ปุ๋ยยูเรีย หรือปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตในอัตราที่สูง และต่อเนื่องกันนานๆ มีแนวโน้มที่จะท าให้ค่า pH ของดินลดลง 
(ยงยุทธ และคณะ, 2551) อีกทั้งปุ๋ยเคมียังอาจช่วยเร่งกิจกรรมการสลายตัว และลดปริมาณอินทรียวัตถุในดินซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อสมบัติทางกายภาพบางประการของดินได้ด้วย ส่วนปุ๋ยอินทรีย์นั้นแม้ว่าจะมีปริมาณธาตุอาหารอยู่ในปริมาณ
น้อยแต่ก็มีธาตุอาหารต่างๆ เป็นองค์ประกอบอยู่หลายธาตุ ซึ่งถ้าใช้ในปริมาณที่เหมาะสมก็จะช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของ
ดินโดยเฉพาะจุลธาตุได้เป็นอย่างดี ท้ังนี้ยังช่วยปรับสภาพทางกายภาพของดินให้ดีขึ้นอีกด้วย (ยงยุทธ, 2528) นอกจากน้ี การ
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ลงไปในดินเมื่อเกิดการย่อยสลายจะท าให้เกิดฮิวมัส (humus) และกรดฮิวมิก (humic acid) ซึ่งกรดฮิวมิกนี้จะมี
ความสามารถในการท าให้ธาตุอาหารในดินที่อยู่ในรูปที่พืชไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เปลี่ยนเป็นรูปที่พืชสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ (วีระพล, 2546) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลว เมื่อจุลินทรีย์ย่อยสลายวัสดุที่ใช้หมักโดยการขับ
เอนไซม์ออกมา  นอกเซลล์เพื่อย่อยสลายวัสดุจนได้สารที่มีขนาดเล็กพอท่ีจะซึมผ่านเข้าไปในเซลล์จุลินทรีย์ได้ และน าเอาสาร
เหล่านั้นไปใช้เป็นแหล่งพลังงานและการเจริญเติบโตของตัวจุลินทรีย์เอง นอกจากนี้ยังหลงเหลือสารบางอย่างไว้ในน้ าปุ๋ยหมัก 
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ได้แก่ สารที่จุลินทรีย์ยังน าไปใช้ไม่หมด หรือสารที่จุลินทรีย์ที่ตายแล้วปลดปล่อยออกมา เช่น แร่ธาตุต่างๆ และสารบางชนิดที่
คงทนต่อการย่อยสลาย เช่น humic substance เป็นต้น แต่เมื่ออินทรียวัตถุถูกจุลินทรีย์ย่อยสลายในสภาพที่มีน้ าขัง เช่น ใน
การหมักปุ๋ยอินทรีย์น้ า หรือน้ าปุ๋ยหมัก ซึ่งมีออกซิเจนไม่เพียงพอ การสลายตัวเพื่อเปลี่ยนไปเป็น humic substance และแร่
ธาตุจะเกิดได้ไม่สมบูรณ์ จึงหลงเหลือสารตัวกลางที่ย่อยสลายไม่หมด (intermediate product) ปะปนอยู่ด้วย (คณาจารย์
ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2541) จากประโยชน์ที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่าปุ๋ยอินทรีย์มีความส าคัญส าหรับการเกษตรกรรมอย่างยิ่ง
ในปัจจุบัน ดังนั้น จึงเกิดแนวคิดในการศึกษาผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวในการส่งเสริมการเจริญเติบโตและ
องค์ประกอบผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการเลือกใช้ปุ๋ยอินทรีย์ส าหรับใช้ในการจัดการปุ๋ย
อย่างเหมาะสมและลดการสูญเสียในด้านของปริมาณผลผลิต รวมทั้งลดต้นทุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อีกด้วย  
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
ท าการทดลอง ณ โรงเรือนทดลองของภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร ก าแพงแสน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

วิทยาเขตก าแพงแสน อ. ก าแพงแสน จ. นครปฐม ในช่วงเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 โดยเก็บตัวอย่างดินที่
ระดับความลึก 0-30 ซม. ซึ่งเป็นชุดดินก าแพงแสน (Kamphaeng Saen soil series, Ks; Typic Haplustalfs; fine-silty, 
mixed, semiactive, isohyperthermic, Soil Survey Staff, 2003) เพื่อวิเคราะห์สมบัติบางประการของดินก่อนปลูก 
ได้แก ่ค่า pH (1:1) ของดิน ค่าการน าไฟฟ้าที่สกดัจากดินท่ีอิ่มตัวดว้ยน้ า (ECe) ปริมาณอินทรยีวัตถ ุปริมาณฟอสฟอรสัที่เป็น
ประโยชน ์ปริมาณโพแทสเซยีม แคลเซียม แมกนีเซียม และโซเดยีมที่แลกเปลีย่นได้ รวมทั้งเนื้อดิน ซึ่งผลการวเิคราะห์สมบัติ
ของดินได้แสดงไว้ใน Table 1 น าตัวอย่างดินมาผึ่งให้แห้งในที่ร่ม แล้วท าการผสมคลุกเคล้าดินใหม้คีวามสม่ าเสมอ จากนั้น 
น าดินที่ได้ใส่ลงในกระถางซึ่งมีขนาดพื้นท่ี 1 ตารางเมตร ท าการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสตัว์โดยการหยอดเมล็ดจ านวน 3-5 เมลด็ 
เมื่อกล้าข้าวโพดอายุได้ 15 วัน จึงถอนแยกให้เหลือ 1 ต้นต่อกระถาง วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ จ านวน 3 ซ้ า 8 
ต ารับทดลองดังนี ้    
 1) ไม่ใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ชนดิเหลว (control) 
 2) ใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะหด์ิน (IFDOA) 
 3) ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวอัตรา 500 ลิตร/ไร ่(LOF500)                      
 4) ใส่ปุ๋ยเคมีเทียบเท่าธาตุอาหารหลัก (N, P และ K) ในปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวอัตรา 500  ลิตร/ไร่ (IFLOF-500)                 
  5) ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวอัตรา 250 ลิตร/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีเทียบเท่าธาตุอาหารหลัก (N, P และ K) ในปุ๋ยอินทรีย์
ชนิดเหลวอัตรา 250 ลิตร/ไร ่(LOF250+ IFLOF-250)  
 6) ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวอัตรา 1,000 ลิตร/ไร ่(LOF1000)                  
 7) ใส่ปุ๋ยเคมีเทียบเท่าธาตุอาหารหลัก (N, P และ K) ในปุย๋อินทรีย์ชนิดเหลวอัตรา 1,000 ลิตร/ไร ่(IFLOF-1000)  
 8) ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวอัตรา 500 ลิตร/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีเทียบเท่าธาตุอาหารหลัก (N, P และ K) ในปุ๋ยอินทรีย์
ชนิดเหลวอัตรา 500 ลิตร/ไร ่(LOF500+ IFLOF-500) 
 การใส่ปุ๋ยเคมี ได้แก่ ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต (21 %N) ปุ๋ยทริปเปิลซูเปอร์ฟอสเฟต (42 %P2O5) และปุ๋ย
โพแทสเซียมคลอไรด์ (60 %K2O) โดยแบ่งใส่ 2 ครั้งๆ ละครึ่งอัตราในแต่ละต ารับทดลองที่อายุ 20 และ 40 วันหลังถอนแยก 
ส่วนการใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินส าหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คือ 15, 5 และ 5 กก. N, P2O5 และ K2O ต่อไร่ ตามล าดับ 
(กรมวิชาการเกษตร, 2548) ส าหรับปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวที่ใช้ในการทดลองมีส่วนผสมของน้ าทิ้งจากกระบวนการผลิต 
(effluent from process) ของบริษัท ไทยฟูดส์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด อามิ-อามิ (ami-ami) ลีโอนาได (leonardite) 
และผงไม้ป่น (wood dust) โดยแบ่งใส่ 4 ครั้งๆ ละหนึ่งในสี่ของอัตราในแต่ละต ารับทดลองที่อายุ 10, 20, 30 และ 40 วัน
หลังถอนแยก (สมบัติบางประการของปุ๋ยอินทรีย์ก่อนการทดลองได้แสดงไว้ใน Table 1) 
 เก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่อายุ 1, 2 และ 3 เดือน ได้แก่ ความสูงต้น ความสูงคอใบสุดท้าย 
(leaf collar) และค่าความเขียวของใบ (SPAD reading) (วัดต าแหน่งใบที่ 3-5 จากปลายยอด ท าการวัด 6 ครั้งต่อใบ) โดย
ใช้เครื่อง chlorophyll meter (Minolta Co., Ltd., JAPAN: SPAD-502 model) ส าหรับการเก็บข้อมูลองค์ประกอบ
ผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ จ านวนฝักต่อต้น น้ าหนักฝักทั้งเปลือก น้ าหนักเมล็ด น้ าหนัก 100 เมล็ด และปริมาณ
โปรตีนในเมล็ดซึ่งค านวณจากสูตรดังนี้ 
 

ปริมาณโปรตีนในเมล็ด  = Total N x 6.25 (Total N ได้จากการวิเคราะห์โดยวิธีของ Kjeldahl method) 
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น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ (analysis of variance) เพื่อหาค่า F-test หากข้อมูลแสดง
ความแตกต่างทางสถิติ จะน ามาเปรียบเทียบหาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้ DMRT (Duncan’s New Multiple Range 
Test)   
 

ผลและวิจารณ์ 
 จากการศึกษาผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ในช่วงเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ปรากฏผลดังนี้  
1. การเจริญเติบโตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวอย่างเดียว หรือการใส่ร่วมกับปุ๋ยเคมี และการใส่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว มีผลให้ความสูงต้น 
ความสูงคอใบสุดท้าย และค่าความเขียวของใบข้าวโพดที่อายุ 1, 2 และ 3 เดือนหลังปลูก แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทาง
สถิติ (Table 2) กล่าวคือ ที่อายุ 1 เดือนหลังปลูก พบว่า การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวอัตรา 500 ลิตร/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมี
เทียบเท่าธาตุอาหารหลักในปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวอัตรา 500 ลิตร/ไร่ (LOF500+ IFLOF-500) มีผลให้ความสูงต้นข้าวโพดมากที่สุด 
ไม่แตกต่างกับการใส่ปุ๋ยเคมีเทียบเท่าธาตุอาหารหลักในปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวอัตรา 1,000 ลิตร/ไร่ (IFLOF-1000) และการใส่ปุ๋ย
อินทรีย์ชนิดเหลวอัตรา 1,000 ลิตร/ไร่ (LOF1000) ส่วนที่อายุ 2 และ 3 เดือนหลังปลูก พบว่า การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลว
อัตรา 500 ลิตร/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีเทียบเท่าธาตุอาหารหลักในปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวอัตรา 500 ลิตร/ไร่ (LOF500+ IFLOF-500) มี
ผลให้ความสูงต้นของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากท่ีสุด รองลงมา คือ การใส่ปุ๋ยเคมีเทียบเท่าธาตุอาหารหลักในปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลว
อัตรา 1,000 ลิตร/ไร่ (IFLOF-1000) ซึ่งไม่แตกต่างกับการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวอัตรา 1,000 ลิตร/ไร่ (LOF1000) นอกจากนี้ 
พบว่า การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวอัตรา 500 ลิตร/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีเทียบเท่าธาตุอาหารหลักในปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวอัตรา 
500 ลิตร/ไร่ (LOF500+ IFLOF-500) มีผลให้ความสูงคอใบสุดท้าย และค่าความเขียวของใบข้าวโพดโดยภาพรวมมากที่สุด ไม่
แตกต่างกับการใส่ปุ๋ยเคมีเทียบเท่าธาตุอาหารหลักในปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวอัตรา 1,000 ลิตร/ไร่ (IFLOF-1000) และการใส่ปุ๋ย
อินทรีย์ชนิดเหลวอัตรา 1,000 ลิตร/ไร่ (LOF1000) ขณะที่ต ารับควบคุม (control) มีผลให้ความสูงต้น ความสูงคอใบสุดท้าย 
และค่าความเขียวของใบข้าวโพดน้อยที่สุดในทุกระยะการเจริญเติบโต 
2. องค์ประกอบผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
 2.1 จ านวนฝักต่อต้น น้ าหนักฝักท้ังเปลือก และน้ าหนักฝักปอกเปลือก 
      การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวเพียงอย่างเดียว หรือการใส่ร่วมกับปุ๋ยเคมี และการใส่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว มีผลให้
จ านวนฝักต่อต้น น้ าหนักฝักท้ังเปลือก และน้ าหนักฝักปอกเปลือกของข้าวโพดที่ระยะเก็บเกี่ยว แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ยิ่งทางสถิติ (Table 3) กล่าวคือ การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวอัตรา 500 ลิตร/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีเทียบเท่าธาตุอาหารหลักในปุ๋ย
อินทรีย์ชนิดเหลวอัตรา 500 ลิตร/ไร่ (LOF500+ IFLOF-500) และการใส่ปุ๋ยเคมีเทียบเท่าธาตุอาหารหลักในปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลว
อัตรา 1,000 ลิตร/ไร่ (IFLOF-1000) มีผลให้จ านวนฝักต่อต้นของข้าวโพดมากที่สุด (1.67 ฝัก/ต้น) ส่วนการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชนิด
เหลวอัตรา 500 ลิตร/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีเทียบเท่าธาตุอาหารหลักในปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวอัตรา 500 ลิตร/ไร่ (LOF500+ IFLOF-

500) มีผลให้น้ าหนักฝักทั้งเปลือกของข้าวโพดมากที่สุด (248.23 กรัม/ฝัก) ไม่แตกต่างกับการใส่ปุ๋ยเคมีเทียบเท่าธาตุอาหาร
หลักในปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวอัตรา 1,000 ลิตร/ไร่ (IFLOF-1000) และการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวอัตรา 1,000 ลิตร/ไร่ (LOF1000) 
นอกจากนี้ การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวอัตรา 500 ลิตร/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีเทียบเท่าธาตุอาหารหลักในปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลว
อัตรา 500 ลิตร/ไร่ (LOF500+ IFLOF-500) ยังมีผลให้น้ าหนักฝักปอกเปลือกของข้าวโพดมากท่ีสุด (195.36 กรัม/ฝัก) ไม่แตกต่าง
กับการใส่ปุ๋ยเคมีเทียบเท่าธาตุอาหารหลักในปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวอัตรา 1,000 ลิตร/ไร่ (IFLOF-1000) การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชนิด
เหลวอัตรา 1,000 ลิตร/ไร่ (LOF1000) และการใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน (IFDOA) ขณะที่ต ารับควบคุม (control) มีผลให้
จ านวนฝักต่อต้น น้ าหนักฝักทั้งเปลือก และน้ าหนักฝักปอกเปลือกของข้าวโพดน้อยที่สุด คือ 0.70 ฝัก/ต้น, 168.38 และ 
132.36 กรัม/ฝัก ตามล าดับ      
 2.2 น้ าหนักเมล็ด น้ าหนัก 100 เมล็ด และปริมาณโปรตีนในเมล็ด 
      การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวเพียงอย่างเดียว หรือการใส่ร่วมกับปุ๋ยเคมี และการใส่ปุ๋ยเคมี เพียงอย่างเดียว มีผล
ให้น้ าหนักเมล็ด น้ าหนัก 100 เมล็ด และปริมาณโปรตีนในเมล็ดของข้าวโพดที่ระยะเก็บเกี่ยว แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง
ทางสถิติ (Table 4) กล่าวคือ การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวอัตรา 500 ลิตร/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีเทียบเท่าธาตุอาหารหลักในปุ๋ย
อินทรีย์ชนิดเหลวอัตรา 500 ลิตร/ไร่ (LOF500+ IFLOF-500) มีผลให้น้ าหนักเมล็ด และปริมาณโปรตีนในเมล็ดของข้าวโพดมาก
ที่สุด (148.30 กรัม/ฝัก และ 11.75 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ) ไม่แตกต่างกับการใส่ปุ๋ยเคมีเทียบเท่าธาตุอาหารหลักในปุ๋ย
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อินทรีย์ชนิดเหลวอัตรา 1,000 ลิตร/ไร่ (IFLOF-1000) และการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวอัตรา 1,000 ลิตร/ไร่ (LOF1000) ส่วนการ
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวอัตรา 500 ลิตร/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีเทียบเท่าธาตุอาหารหลักในปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวอัตรา 500 ลิตร/ไร่ 
(LOF500+ IFLOF-500) มีผลให้น้ าหนัก 100 เมล็ดของข้าวโพดมากท่ีสุด (31.23 กรัม) รองลงมา คือ การใส่ปุ๋ยเคมีเทียบเท่าธาตุ
อาหารหลักในปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวอัตรา 1,000 ลิตร/ไร่ (IFLOF-1000) ซึ่งไม่แตกต่างกับการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวอัตรา 1,000 
ลิตร/ไร่ (LOF1000) และการใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน (IFDOA)  เป็นที่สังเกตว่าทุกต ารับทดลองที่มีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชนิด
เหลวอย่างเดียว หรือการใส่ร่วมกับปุ๋ยเคมี และการใส่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว มีผลให้ปริมาณโปรตีนของเมล็ดข้าวโพดจัดอยู่ใน
ประเภท “ข้าวโพดเมล็ดเกรด 1” คือ มีโปรตีนไม่น้อยกว่า 8 เปอร์เซ็นต์ ตามมาตรฐานวัตถุดิบอาหารสัตว์ ขณะที่ต ารับ
ควบคุม (control) มีผลให้น้ าหนักเมล็ด น้ าหนัก 100 เมล็ด และปริมาณโปรตีนในเมล็ดของข้าวโพดน้อยที่สุด คือ 102.32 
กรัม/ฝัก, 28.64 กรัม และ 5.56 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 

จากผลการทดลองทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น ให้ข้อสังเกตว่าการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมี มี
แนวโน้มให้การเจริญเติบโต รวมทั้งองค์ประกอบผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยภาพรวมมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจาก
ในปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวท่ีมีองค์ประกอบของสารอินทรีย์จ าพวกกรดฮิวมิก ซึ่งได้มาจากอินทรียวัตถุที่มีในปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลว 
โดยกรดฮิวมิกนั้นจะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมให้ข้าวโพด มีการเจริญเติบโตได้ดียิ่งข้ึน สอดคล้องกับการรายงานของ Tan and 
Nopamornbodi (1979) ที่กล่าวว่า ปริมาณกรดฮิวมิกท่ีเหมาะสม จะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของยอด ราก รวมทั้งการ
พัฒนาของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยเมื่อมีการเจริญเติบโตที่ดีมากขึ้นก็จะส่งผลให้มีการสร้างองค์ประกอบผลผลิตต่างๆ ให้
เพิ่มขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้  ในปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวซึ่งมีปริมาณอินทรียวัตถุสูง ส่งผลให้มีความจุแลกเปลี่ยน            
ประจุบวก (CEC) สูงตามไปด้วย จึงมีความสามารถในการส่งเสริมความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืชที่ได้จากปุ๋ยเคมีอีก
ทางหนึ่ง สอดคล้องกับการรายงานของ Susilawati et al. (2011) ที่กล่าวว่าค่า CEC ที่สูงเป็นเหตุผลส าคัญในการเพิ่มการ
ดูดซับธาตุอาหารของพืช โดยเมื่อมีการดูดซับธาตุอาหารที่เพิ่มขึ้นก็จะส่งผลให้มีการเจริญเติบโตและการสร้างองค์ประกอบ
ผลผลิตของพืชตามไปด้วยนั่นเอง นอกจากนี้ ผลการทดลองดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกับงานวิจัยของ Ripusudan et al. 
(2000) จันจิรา และคณะ (2552) กัญณัฎฐ์ และคณะ (2555) ธนศมณท ์และคณะ (2555) และชัยวัฒน์ และคณะ (2558) ที่
อธิบายว่าปุ๋ยเคมีสามารถปลดปล่อยธาตุอาหารให้กับข้าวโพดได้อย่างอย่างรวดเร็วในระยะแรกของการเจริญเติบโต ขณะที่ปุ๋ย
อินทรีย์ชนิดเหลวจะค่อยๆ ปลดปล่อยธาตุอาหารออกมา เนื่องจากจะต้องอาศัยจุลินทรีย์ เพื่อให้เกิดกระบวนการ 
Mineralization ท าให้เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตเมื่อระยะเวลานานข้ึน ส่วนการไม่ใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลว 
(control) มีผลให้การเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวโพดต่ าที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะการปลูกพืชที่ไม่มีการใส่ปุ๋ย  
จะมีผลให้ปริมาณธาตุอาหารในดินลดน้อยลง และไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตและการสร้างผลผลิตของพืช  
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Table 1 Some properties of initial soil and liquid organic fertilizer (LOF) 
properties Soil (0-30 cm) properties liquid organic fertilizer 

pH (1:1 water) 7.22 pH (3:50) 6.62 
ECe (dS/m) 0.81 EC 1:10 (dS/m) 9.43 
Organic matter (%)1/ 1.29 Sodium (%)  0.55 
Available P (mg/kg)2/ 42.36 Organic matter (%)  12.67 
Exchangeable K (mg/kg)3/ 110.78 Organic carbon (%)  7.35 
Exchangeable Ca (mg/kg)3/ 377 C:N ratio  4.48 
Exchangeable Mg (mg/kg)3/ 83.74 Total N (%)  1.64 
Exchangeable Na (mg/kg) 11.35 Total P2O5 (%)  0.63 
Sand (%)4/ 80.3 Total K2O (%)  1.12 
Silt (%)4/ 10.4 Total primary nutrients (%)  3.39 
Clay (%)4/ 9.3   
Texture4/ loamy sand   

 
Note 1/ = Walkley and Black method (Walkley and Black, 1934) 
 2/ = Bray II method (Bray and Kurtz, 1945) 

 3/ = Extracted with NH4OAc pH 7.0 (Pratt, 1965) 

 4/ = Pipette method (คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2558) 
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Table 2  Plant height, leaf collar height and leaf greenness (SPAD reading) of maize at different stages   

 
Treatments  

Plant height (cm.) Leaf collar height (cm.) SPAD reading 

1 MAP1/, 2/ 2 MAP1/, 2/ 3 MAP1/, 2/ 1 MAP1/, 2/ 2 MAP1/, 2/ 3 MAP1/, 2/ 1 MAP1/, 2/ 2 MAP1/, 2/ 3 MAP1/, 2/ 
T1 = control 86.23c 144.17e 150.30e 22.93e 100.73f 112.49f 36.67e 32.37f 30.50d 
T2 = IFDOA 97.07b 186.53c 206.27c 30.47bc 139.73cd 145.60c 45.43bc 54.13cd 47.38bc 
T3 = LOF500 96.27b 170.33d 178.35d 27.53d 125.77e 131.66e 42.00d 51.50e 44.52c 
T4 = IFLOF-500 96.87b 172.27d 185.41d 28.93cd 131.10de 136.43de 43.27cd 51.83e 45.33c 
T5 = LOF250+ IFLOF-250 96.97b 173.20d 189.49d 30.37bc 132.57de 144.33cd 44.17cd 52.60de 46.33c 
T6 = LOF1000 103.93ab 193.23bc 218.41bc 30.63bc 146.20bc 158.57b 46.93ab 54.63bc 48.50abc 
T7 = IFLOF-1000 106.93a 199.90b 225.43b 32.10ab 151.17b 168.49a 47.60ab 56.23ab 51.21ab 
T8 = LOF500+ IFLOF-500 109.27a 213.80a 245.35a 33.13a 161.13a 172.38a 48.10a 57.43a 52.34a 

F-test ** ** ** ** ** ** ** ** ** 
CV (%) 14.62 13.33 14.89 13.38 13.48 12.32 12.88 12.91 13.25 

1/ Months after planting  
2/ mean within the same column followed by the same letter indicated no statistical difference using by DMRT 
   ** indicated significant difference at P< 0.01  
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Table 3 Number of ear per plant, ear weight and ear without husk weight of maize    
Treatments  Number of ear per plant1/ Ear weight (g)1/ Ear without husk weight (g)1/ 

T1 = control 0.70e 168.38d 132.36d 
T2 = IFDOA 1.33c 230.54b 184.45ab 
T3 = LOF500 1.00d 212.41c 167.53c 
T4 = IFLOF-500 1.33c 225.31b 172.24c 
T5 = LOF250+ IFLOF-250 1.33c 228.46b 176.37bc 
T6 = LOF1000 1.50b 236.49ab 186.29ab 
T7 = IFLOF-1000 1.67a 243.50a 190.38a 
T8 = LOF500+ IFLOF-500 1.67a 248.23a 195.36a 

F-test ** ** ** 
CV (%) 14.21 13.05 13.44 

1/ mean within the same column followed by the same letter indicated no statistical difference using by DMRT 
   ** indicated significant difference at P< 0.01  
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Table 4 Grain weight, 100 grain weight and protein content in grain of maize    
Treatments  Grain weight (g)1/ 100 grain weight (g)1/ Protein content in grain (%)1/ 

T1 = control 102.32f 28.64f 5.56d 
T2 = IFDOA 141.39bc 30.69bc 10.50bc 
T3 = LOF500 128.56e 30.37e 9.75c 
T4 = IFLOF-500 135.34d 30.43de 10.13bc 
T5 = LOF250+ IFLOF-250 136.53cd 30.59cd 10.31bc 
T6 = LOF1000 145.25ab 30.72bc 10.94abc 
T7 = IFLOF-1000 146.38ab 30.82b 11.31ab 
T8 = LOF500+ IFLOF-500 148.30a 31.23a 11.75a 

F-test ** ** ** 
CV (%) 12.46 11.46 10.35 

1/ mean within the same column followed by the same letter indicated no statistical difference using by DMRT 
   ** indicated significant difference at P< 0.01   
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สรุป 
 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวอัตรา 500 ลิตร/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีเทียบเท่าธาตุอาหารหลักในปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวอัตรา 
500 ลิตร/ไร่ มีผลให้การเจริญเติบโต ได้แก่ ความสูงต้น ความสูงคอใบสุดท้าย ค่าความเขียวของใบ และองค์ประกอบผลผลิต 
ได้แก่ น้ าหนักฝักทั้งเปลือก น้ าหนักฝักปอกเปลือก น้ าหนักเมล็ด และปริมาณโปรตีนในเมล็ดของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากที่สุด 
ซึ่งไม่แตกต่างกับการใส่ปุ๋ยเคมีเทียบเท่าธาตุอาหารหลักในปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวอัตรา 1,000 ลิตร/ไร่ และการใส่ปุ๋ยอินทรีย์
ชนิดเหลวอัตรา 1,000 ลิตร/ไร่ นอกจากนี้ยังมีผลให้น้ าหนัก 100 เมล็ดของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากที่สุด รองลงมา คือ การใส่
ปุ๋ยเคมีเทียบเท่าธาตุอาหารหลักในปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวอัตรา 1,000 ลิตร/ไร่ ซึ่งไม่แตกต่างกับการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลว
อัตรา 1,000 ลิตร/ไร่ และการใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน ดังนั้นเพื่อการจัดการปุ๋ยอย่างเหมาะสมและลดการสูญเสียในด้าน
ของปริมาณผลผลิต รวมทั้งลดต้นทุนการผลิต ควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวอัตรา 500 ลิตร/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีเทียบเท่าธาตุ
อาหารหลักในปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวอัตรา 500 ลิตร/ไร่ ในการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
 

ค าขอบคุณ 
 ขอขอบคุณโครงการพัฒนาวิชาการ ระหว่างภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน และบริษัท ไทยฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
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ผลของการใช้ลีโอนาร์ไดต์และปุ๋ยมูลโคต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตของดอกดาวเรือง  
และการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินหลังปลูก 

Effects of leonardite and cow manure on growth and yield of marigold (Tagetes erecta L.) 
and change of soil properties after harvesting 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใส่ลีโอนาร์ไดต์และมูลโคที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิ ตของ
ดาวเรือง และการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินหลังปลูก โดยท าการทดลองในกระถาง  ดินที่ใช้ในการทดลองเป็นชุดดิน
ก าแพงแสน วางแผนการทดลองแบบสุ่มบล็อคสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design, RCBD) 6 ต ารับการ
ทดลอง 4 ซ้ า ได้แก่ ต ารับควบคุม (Control) ต ารับที่ใส่ปุ๋ยมูลวัว (Cow manure) ต ารับที่ใส่ลีโอนาร์ไดต์ (Leonardite) 
ต ารับที่ใส่ปุ๋ยยูเรีย (N) ต ารับที่ใส่ปุ๋ยยูเรียร่วมกับปุ๋ยมูลวัว (N+Cow manure) และต ารับที่ใส่ปุ๋ยยูเรียร่วมกับลีโอนาร์ไดต์ 
(N+Leonardite) โดยทุกต ารับการทดลองได้รับไนโตรเจนเท่ากันที่ 370 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อกิโลกรัม ยกเว้นต ารับควบคุม 
ปลูกดาวเรืองพันธุ์ทอรีดอร์เป็นเวลา 75 วัน ผลการทดลองพบว่า ความสูงของดาวเรืองในต ารับ N, N+Cow manure และ 
N+Leonardite แตกต่างจากต ารับอื่นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่จ านวนดอก เส้นผ่าศูนย์กลางดอก น้ าหนักสด น้ าหนัก
แห้งของต้นและดอกดาวเรืองในทุกต ารับการทดลองไม่มีความแตกต่างทางสถิติ อย่างไรก็ตามการใช้ปุ๋ย N+Cow manure มี
แนวโน้มท าให้ดาวเรืองมีการเจริญเติบโตและให้จ านวนดอกสูงที่สุด เมื่อวิเคราะห์ดินหลังปลูกพบว่า ในต ารับ Leonardite 
และ N+Leonardite มีค่า pH ต่ า แต่ค่าการน าไฟฟ้า (Electrical conductivity, EC) สูง เพราะลีโอนาร์ไดต์เป็นกรดจัดมาก 
(pH = 2.2) และมีค่าการน าไฟฟ้าเท่ากับ 5.68 มิลลิซีเมนส์ต่อเซนติเมตร นอกจากนี้การใช้ลีโอนาร์ไดต์ยังช่วยเพิ่มปริมาณ
ของอินทรียวัตถุในดิน ปริมาณธาตุก ามะถันที่สกัดได้และแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้  
ค าส าคัญ : ลีโอนาร์ไดต์, 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. 
Keywords : Leonardite, Cow manure and Marigold 
 
 
1ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรงุเทพฯ 10520 
Plant Production Technology Department, Faculty of Agriculture, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, 
Bangkok 
*corresponding author: sukunya.ya@kmitl.ac.th 



                        การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ คร้ังท่ี 5 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ วันท่ี 1-2 สิงหาคม 2560 
 

 

53 
 

  บทน า  
ดาวเรืองเป็นไม้ดอกที่คนไทยนิยมปลูกกันมาก เป็นพืชอายุสั้นปลูกง่ายเจริญเติบโตได้ดีในทุกพื้นที่ของประเทศไทย 

นิยมน ามาใช้เป็นไม้ตัดดอก ไม้เด็ดดอก และปลูกประดับแปลงส าหรับไม้ดอกกระถาง นอกจากเป็นไม้ประดับแล้วยังสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์อ่ืนๆได้อีก เช่น รากดาวเรืองฝรั่งเศสบางพันธุ์สามารถลดปริมาณไส้เดือนฝอยที่เป็นศัตรูพืชได้ ดาวเรืองยัง
สามารถไล่แมลงหวี่ขาว (รัตนาภรณ์ และคณะ, 2544)  ดอกมีลักษณะกลมสวยงาม กลีบดอกจัดเรียงเป็นระเบียบ กลีบดอก
ยึดแน่นกับฐานดอก ไม่หลุดง่าย อายุการใช้งานนานประมาณ 7-10 วัน นอกจากนี้ยังเป็นพืชที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น 
ประมาณ 60-70 วัน สามารถตัดจ าหน่ายได้ รวมทั้งดาวเรืองยังเป็นพืชที่ขึ้นได้ดีทุกสภาพพื้นที่และทุกฤดูกาลของประเทศ 
และเป็นไม้ดอกสามารถท ารายได้ให้กับผู้ปลูกสูง (สุภาพร และคณะ, 2556) เกษตรกรในอ าเภอเมืองและอ าเภอก าแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม บางส่วนปลูกดาวเรืองตัดดอก ซึ่งชุดดินก าแพงแสน เป็นชุดดินที่พบในจังหวัดนครปฐม มีการระบายน้ า ดี
ไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน ปานกลางถึงช้า สภาพซึมผ่านได้ของน้ าปานกลาง ลักษณะและสมบัติของดิน เป็นดินลึก ดินบนเป็น
ดินร่วนปนทรายแป้งหรือดินร่วน สีน้ าตาลหรือน้ าตาลเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นด่างอ่อน (pH 8.0) ดินบนตอนล่างเป็นดินร่วนปน
ทรายแป้งหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้งหรือดินร่วนสีน้ าตาลหรือสีน้ าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงด่างอ่อน (pH 
7.0-8.0) ดินล่างตอนล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง (กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560) 

ไนโตรเจนมีหน้าที่ส าคัญคือเป็นส่วนประกอบของกรดอะมิโน โปรตีน กรดนิวคลีอิค หรือนิวคลีโอไทด์ คลอโรฟิลล์ 
และเอนไซม์ ในเซลล์มีโปรตีนเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญ ไนโตรเจนช่วยเร่งให้ดาวเรืองเจริญเติบโตและแตกกิ่งก้านได้รวดเร็ว 
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไนโตรเจนของพืชยังท าได้โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนหรือร่วมกับปุ๋ยเคมี โดยปุ๋ยอินทรีย์จะ
ค่อยๆ ปลดปล่อยไนโตรเจนทีละน้อยตลอดระยะเวลาที่พืชเจริญเติบโต การปลูกไม้ดอกนิยมใช้ปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งได้แก่ ปุ๋ยคอก 
ปุ๋ยหมัก ตลอดจนเศษซากพืชในการปรับปรุงดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ปุ๋ยคอกจะช่วยปรับปรุงคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของดิน
และเครื่องปลูก ตลอดจนเป็นผลทางอ้อมในการปลดปล่อยธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัสให้กับต้นพืช ดังนั้นจึงมีการแนะน าให้
เติมปุ๋ยคอกลงในดินหรือเครื่องปลูกทุกครั้งประมาณ 20-25 เปอร์เซ็นต์ และการใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักลงในดินนอกจากเพิ่ม
ธาตุอาหารแล้วยังช่วยปรับโครงสร้างให้ดินโปร่ง (สุภาพร และคณะ, 2556) และยังเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายของปุ๋ยเคมีอีก
ด้วย  

ลีโอนาร์ไดต์ (Leonardite) เป็นช้ันดินปนถ่านหินท่ีถูกออกซิไดส์ตามธรรมชาติ มีลักษณะนุ่มไม่แข็งตัว ปกติพบอยู่
ในแหล่งถ่านหินที่มีความลึกไม่มาก ประกอบด้วย "กรดฮิวมิค" และกรดอินทรีย์อื่นๆ ดินปนถ่านหินนี้เกิดจากการผุพังสลายตัว
ของซากพืชซากสัตว์ ด้วยกระบวนการทางเคมีและชีวภาพ (วิวัฒน์ และคณะ, 2552) ฮิวมิคสามารถป้องกันไม่ให้น ้าระเหยไป
จากดิน ซึ่งเป็นผลดีส าหรับดินท่ีมีความเป็นดินเหนียวต ่า ดินทราย และดินในพ้ืนท่ีแห้งแล้ง ที่ไม่สามารถจะดูดซับน ้าไว้ได้เมื่อ
ดินที่มีลักษณะดังกล่าวมีน ้าผ่านเข้ามาน ้าก็จะระเหยออกจากดินน้อยลงหรือสามารถอุ้มน ้าได้มากขึ้นและมีประสิทธิภาพใน
การดูดซับธาตุอาหารและปลดปล่อยธาตุอาหารเหล่านั้นให้แก่พืช อย่างช้าๆ เพื่อให้พืชได้น ามาใช้ประโยชน์ในด้านการ
เจริญเติบโต การออกดอกออกผล ข้อเสียคือมีค่า pH เป็นกรดจัด จึงอาจส่งผลให้ดินมีสภาพความเป็นกรดเพิ่มขึ้นและท าให้
พืชไม่เจริญเติบโต หากมีการใช้ในปริมาณที่มากและใช้ต่อเนื่องในระยะเวลานาน ทั้งนี้ควรพิจารณาถึงสภาพดินที่จะท าการ
เพาะปลูก (สุรินทร์ และคณะ, 2559) นอกจากนี้ในปัจจุบันมีการน าลีโอนาร์ไดต์มาจ าหน่ายเพื่อเป็นวัสดุปรับปรุงดินมากขึ้น 
ด้วยเหตุนี้การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใส่ลีโอนาร์ไดต์และมูลโคต่อการเจริญเติบโตของดาวเรือง 
และการเปลี่ยนแปลงสมบัติดินหลังปลูก  
 

อุปกรณ์และวิธีการ (Materials and Methods) 
1. การวางแผนการทดลอง  

ท าการทดลองในโรงเรือนวางแผนการทดลองแบบสุ่มบล็อคสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design , 
RCBD) ท าการทดลอง 4 ซ้ า ปลูกดาวเรืองในกระถางทดลอง มีทั้งหมด 6 ต ารับการทดลอง (Table 1) ดังนี้ ต ารับควบคุม 
(Control), ต ารับใส่ปุ๋ยมูลวัว (Cow manure), ต ารับใส่ลีโอนาร์ไดต์ (Leonardite), ต ารับใส่ปุ๋ยยูเรีย (N), ต ารับใส่ปุ๋ยยูเรีย
ร่วมกับปุ๋ยมูลวัว (N+Cow manure) และต ารับใส่ปุ๋ยยูเรียร่วมกับลีโอนาร์ไดต์ (N+Leonardite)  โดยแต่ละต ารับการทดลอง
จะได้รับปุ๋ยตามอัตราใน Table 1 โดยอัตราปุ๋ยที่ใช้มาจากอัตราปุ๋ยเคมีไนโตรเจนที่แนะน าส าหรับการปลูกดาวเรืองเท่ากับ 
23 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อไร่ (ประมาณ 370 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อกิโลกรัม)  
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Table 1 Treatment and total nitrogen in the experiment 
Treatment Organic fertilizer 

(mg N/kg soil) 
Chemical fertilizer 

(mg N/kg soil) 
Control - - 
Cow manure  370 - 
Leonardite  370 - 
N - 370 
N+Cow manure 300 70 
N+Leonardite 300 70 

 
2. การเตรียมดิน 

ดินที่ใช้ในการทดลองเป็นชุดดินก าแพงแสน เก็บจากต าบลทุ่งขวาง อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม วัสดุ
อินทรีย์ที่ใช้คือ ปุ๋ยมูลวัวและลีโอนาไดต์  ซึ่งลีโอนาร์ไดต์น ามาจากแหล่งแม่ทาน อ.สบปราบ จ.ล าปาง น าตัวอย่างดินร่อนผ่าน
ขนาด 2 มิลลิเมตร และช่ังดินใส่กระถางปริมาณ 5 กิโลกรัม  ใส่ลีโอนาร์ไดต์และปุ๋ยมูลโครองพื้นตามอัตราที่ก าหนด (Table 
1) จากนัน้คลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนจะน าดินไปใส่ในแต่ละกระถาง ส าหรับต ารับ N ใส่ปุ๋ยยูเรียอัตรา 300 มิลลิกรัมไนโตรเจน
ต่อกิโลกรัม เมื่อครบก าหนด 25 วันหลังการย้ายปลูกจะใส่ปุ๋ยยูเรียในอัตรา 70 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อกิโลกรัม ในต ารับที่มี
การใส่ปุ๋ยยูเรีย โดยทุกต ารับยกเว้นต ารับ Control จะได้รับไนโตรเจน อัตรา 370 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อกิโลกรัมของดิน 
 
3. การจัดการการเพาะปลูก 

เพาะเมล็ดดอกดาวเรืองพันธุท์อริดอร์ มีการจัดการโดยการให้น้ าทุกวันให้วัสดุปลูกมีความช้ืนและน าไปไว้บริเวณที่
ได้รับแสงแดดดี ย้ายกล้าเมื่ออายุ 20 วัน ลงกระถางทดลอง โดยแต่ละกระถางจะท าการปลูก 5 ต้น หลังจากย้ายกล้าลง
กระถาง ถอนแยกให้ดาวเรืองเหลือ 2 ต้นต่อกระถาง หลังจากย้ายกล้าลงกระถาง ท าการรดน้ าบริเวณถาดรองกระถางเพื่อ
ป้องกันการชะล้างของธาตุอาหาร และใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช (ฟูราดาน) ปริมาณ 1 กรัมโรยลงบนผิวดินใน แต่ละ
กระถาง และใช้สารก าจัดไรแดง (ไดโคโฟล) ในอัตรา 1 กรัม : น้ า 1 ลิตร ฉีดพ่นไปตามล าต้นและใบ วิธีการง่ายๆ เพื่อป้องกัน
ลม เกษตรควรใช้ตาข่ายที่ใช้ส าหรับขึงไม้ตัดดอกทั่วไป ที่มีขนาดตาประมาณ 10-15 เซนติเมตร มาขึงต้นดาวเรืองในช่วงนี้ 
เพื่อป้องกันการหักล้มของต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ (เอเอฟเอ็ม ฟลาวเวอร์ ซีดส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด, 2560) 
 
4. การเก็บข้อมูล 

วัดความสูงเมื่ออายุ 40, 47, 54 และ 61 วัน โดยความสูงของต้นดาวเรืองนั้นจะวัดตั้งแต่ส่วนของล าต้นที่โผล่พ้น
พื้นดินไปจนถึงปลายยอดของต้นดาวเรือง บันทึกจ านวนดอกดาวเรืองในแต่ละต้น วัดเส้นผ่านศูนย์กลางของดอกที่สมบูรณ์ 
และเก็บตัวอย่างดอกหลังจากดอกบานเต็มที่ ตั้งแต่ดาวเรืองอายุประมาณ 60-75 วัน เมื่อดาวเรืองอายุ 75 วัน ตัดต้นส่วน
เหนือดินของดาวเรือง บันทึกน้ าหนักสดและน้ าหนักแห้งของดอกและต้น วัดปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในดอกและต้น
ดาวเรือง ดว้ยวิธี Kjeldahl method และค านวณการดูดใช้ไนโตรเจน เก็บตัวอย่างดินหลังปลูกจากทุกกระถางน าไปผึ่งลมให้
แห้ง น าไปวิเคราะห์ค่า pH, Electrical Conductivity (EC) อัตราส่วนดินต่อน้ า 1:5 , Organic matter ด้วยวิธี Loss of 
Ignition method,  Available P สกัดด้วย BrayII วัดโดย Spectrophotometer , Extractable S สกัดด้วย Ca(H2PO4)2  
เข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อลิตร วัดความเข้มข้นด้วยเครื่อง Spectrophotometer วิเคราะห์โพแทสเซียม แคลเซียม และ
แมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ โดยสกัดด้วย NH4OAc pH 7.0 วัดความเข้มข้นด้วยเครื่อง Atomic absorption 
spectrophotometer (กรมวิชาการเกษตร, 2544) วิเคราะห์คาร์บอนท้ังหมด ไนโตรเจนท้ังหมด และซัลเฟอร์ทั้งหมดในวัสดุ
อินทรีย์ด้วยเครื่อง dry combustion รุ่น CNS Trumax โดยเผาตัวอย่างที่อุณหภูมิ 1350 องศาเซลเซียส และวัดปริมาณ
ก๊าซท่ีได้ 
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5. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 วิเคราะห์ความแปรปรวนโดยใช้ Analysis of variance (ANOVA) ประเมินความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่าง 
ทรีทเมนต์โดยวิธีของ Ducan’s multiple range test ที่ระดับนัยส าคัญ p ≤ 0.05  
 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง (Results and Discussions) 
1. สมบัติดินและวัสดุอินทรีย์ก่อนการทดลอง 

ดินก่อนปลูก ความเป็นกรด-ด่าง ของดินอยู่ในช่วง 7.43 เป็นด่างเล็กน้อย (Table 2) มีค่าการน าไฟฟ้า 0.42 มิลลิ
ซีเมนต์ต่อเซนติเมตร (Table 2) ซึ่งอยู่ในระดับท่ี ไม่มีความเค็ม มีปริมาณอินทรียวัตถุเท่ากับ 29.8 เปอร์เซนต์ มีไนโตรเจนอยู่
ในระดับต่ า เท่ากบั 0.60 กรัมต่อกิโลกรัม (Table 2)  ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ โพแทสเซียมและแคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ 
มีค่าเท่ากับ 101.37, 123.67 และ 3,330 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล าดับ ซึ่งมีค่าอยู่ในระดับที่สูง และแมกนีเซียม 181.67 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม อยู่ในระดับปานกลาง (Table 2)  

 
Table 2 Soil chemical properties before planting 
Sample pH EC 

(mS/cm) 
OM 
(%) 

Total N 
(g/kg) 

Avai.P 
(mg/kg) 

Exch. K  
(mg/kg) 

Exch. Ca  
(mg/kg) 

Exch. Mg 
(mg/kg) 

Extrac S 
(mg/kg) 

Soil 7.43 0.42 29.8 0.60 101.37 123.67 3,330 181.67 610 

 
มูลโค เป็นกรดปานกลาง (pH = 6.01) (Table 3) มีค่าการน าไฟฟ้า 3.32 มิลลิซีเมนต์ต่อเซนติเมตร (Table 3) อยู่

ในระดับเค็มเล็กน้อย ไนโตรเจน แคลเซียมและแมกนีเซียม มีค่าเท่ากับ  9.50,  3.66 และ 0.80 กรัมต่อกิโลกรัม ตามล าดับ 
ซึ่งอยู่ในระดับสูง (Table 3) ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม มีค่าเท่ากับ 42.14 กรัม P2O5 ต่อกิโลกรัม และ 47.30 กรัม K2O 
ต่อกิโลกรัม ตามล าดับ (Table 3)  

ลีโอนาร์ไดต์ มีค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 2.2 เป็นกรดรุนแรง (Table 3) ค่าการน าไฟฟ้า  5.68 มิลลิซีเมนต์ต่อ
เซนติเมตร อยู่ในระดับเค็มปานกลาง ไนโตรเจน 4.10 กรัมต่อกิโลกรัมอยู่ในระดับปานกลาง (Table 3) และจะเห็นได้ว่า 
มูลโค มีโพแทสเซียมสูงกว่าลีโอนาร์ไดต์มาก ในขณะที่ลีโอนาร์ไดต์มีแคลเซียม แมกนีเซียม และซัลเฟอร์ทั้งหมดสูงกว่ามูลโค
มาก โดยเฉพาะซัลเฟอร์ (Table 3) 

 
Table 3 Cow manure and Leonardite chemical properties 

Sample pH EC 
(mS/cm) 

Total C 
(g/kg) 

Total N 
(g/kg) 

Total P2O5 
(g/kg) 

Total K2O 
(g/kg) 

Total Ca 
(g/kg) 

Total Mg 
(g/kg) 

Total S 
(g/kg) 

Cow Manure 6.01 3.32 122.90 9.50 42.14 47.30 3.66 0.80 1.88 

Leonardite 2.2 5.68 107.00 4.10 90.00 10.48 5.97 1.76 35.30 

หมายเหตุ : ไม่พบโลหะหนักใน leonardite ยกเว้นอาร์เซนิก (As) มีค่าเท่ากับ 28.2 มิลลิกรมัต่อกิโลกรัม และอยู่ในระดบัท่ี
ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานปุ๋ยอินทรยี ์(50 มิลลิกรัมต่อกโิลกรัม) 

 
2. การเจริญเติบโตของดาวเรือง 
2.1 ความสูง 

จากผลการทดลองพบว่าความสูงของต้นดาวเรืองในทุกต ารับการทดลองมีความสูงเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์แรกที่ปลูก 
โดยพบว่า 40 วันหลังปลูก ต ารับ N+Cow manure (28.31 เซนติเมตร)  และต ารับ N (26.73 เซนติเมตร) มีความสูงของ
ดาวเรืองมากกว่าต ารับอื่นและแตกต่างทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับในต ารับ Leonardite ที่มีความสูงต่ าที่สุด (18.86 
เซนติเมตร) ในขณะที่ 47 วันหลังปลูก พบว่าต ารับที่มีการใส่ N+Cow manure ท าให้ความสูงของดาวเรืองสูงสุด (49.56 
เซนติเมตร) ซึ่งไม่แตกต่างทางสถิติกับต ารับ N (44.15 เซนติเมตร) ส่วน 54 วันหลังปลูกและ 61 วันหลังปลูก พบว่าทุกต ารับ
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การทดลองยกเว้นต ารับ Leonardite แตกต่างกันทางสถิติ โดยต ารับ N+Cow manure (64.00 เซนติเมตร) และต ารับ N 
(72.56 เซนติเมตร) มีความสูงแตกต่างกันทางสถิติกับต ารับ Leonardite ซึ่งมีความสูงของต้นดาวเรืองเท่ากับ 48.46 และ 
55.13 เซนติเมตร ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับรายงานวิจัยของสายชล และคณะ (2555) ได้ศึกษาการใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยมูล
วัว อัตรา 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ มีผลท าให้ผักบุ้งจีนมีการเจริญเติบโตในด้านความสูงที่สุด หลังจากปลูก 25 วัน เมื่อเทียบกับ
ต ารับใส่ปุ๋ยหมักจากพืช และใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยหมักและมูลวัวในอัตราอื่น 

 
Table 4 Effect of N fertilizer and organic materials on marigold height (cm) at 40, 47, 54 and 61 days after 

transplanting (DAT) 
 
 

 

 

 

 

 
 
*Significant at p ≤ 0.05, values followed by the same lowercase letter in column are not significantly 
difference at p ≤ 0.05 
 

2.2 น  าหนักแห้งและน  าหนกัสดของล าต้นและดอก 
 พบว่าต ารับท่ีใส่ปุ๋ย N มีน้ าหนักสดและแห้งของดอกสูงที่สุด (45.38 และ 6.48 กรัมต่อกระถาง ตามล าดับ) แต่ทุก
ต ารับการทดลองไม่แตกต่างทางสถิติ (Table 5) นอกจากนี้ต ารับใส่ปุ๋ย N มีแนวโน้มให้น้ าหนักสดและแห้งต้นสูงสุด (53.67 
และ 8.30 กรัมต่อกระถาง ตามล าดับ) จึงท าให้น้ าหนักสดและแห้งทั้งหมดของต ารับ N มีน้ าหนักสดและแห้งทั้งหมดสูงสุด 
(99.05 และ 14.79 กรัมต่อกระถาง ตามล าดับ)  
 
Table 5 Fresh and dry weight of flower, stalk, total fresh and dry weight (g/pot) of marigold 

Treatment Flower Stalk Total Fresh 
weight 
(g/pot) 

Total Dry 
weight 
(g/pot) 

Fresh weight 
(g/pot) 

Dry weight 
(g/pot) 

Fresh weight 
(g/pot) 

Dry weight 
(g/pot) 

Control 34.01 4.50 47.00 7.13 81.01 12.07 
Cow manure 32.15 4.66 49.03 8.07 81.18 12.73 
Leonardite 38.32 5.61 45.01 7.48 83.33 13.10 

N 45.38 6.48 53.67 8.30 99.05 14.79 
N+Cow manure 42.07 6.47 49.31 6.86 91.39 13.33 
N+Leonardite 43.59 6.04 51.09 7.58 94.68 13.62 

F-test ns ns ns ns ns ns 
CV (%) 27.87 27.62 24.42 24.60 18.66 17.37 

ns = not significant, values followed by the same lowercase letter in column are not significantly 
difference at p ≤ 0.05 
 

 Height (cm) 
Treatment 40 DAT 47 DAT 54 DAT 61 DAT 

Control 22.85bcd 38.14bc 58.00ab 71.50a 
Cow manure 23.33bc 39.04bc 54.04ab 66.75ab 
Leonardite 18.86d 34.99c 48.46b 55.13b 

N 26.73ab 44.15ab 61.58a 72.56a 
N+Cow manure 28.31a 49.56a 64.00a 70.68a 
N+Leonardite 19.94cd 37.39bc 54.98ab 67.06ab 

F-test * * * * 
CV (%) 11.01 11.82 11.75 11.46 
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2.3 ผลผลิต 
จากการทดลองพบว่าผลผลิตดอกของต้นดาวเรืองไม่แตกต่างทางสถิติในทุกต ารับกับทดลอง (Table 6 ) โดยต ารับ

ที่มีการใส่ปุ๋ยเคมี N+Cow manure มีแนวโน้มให้ผลผลิตดอกสูงที่สุด (14.50 ดอกต่อกระถาง) โดยเมื่ออายุ 76 วันหลังปลูก 
รองลงมาคือต ารับ N, Leonardite, N+Leonardite, Cow manure และ Control มีค่าเท่ากับ 14.25, 13.25, 12.50, 9.50 
และ 9.50 ดอกต่อกระถางตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ Ahmad et al.(2011) พบว่าการใส่ปุ๋ยเคมีช่วยเพิ่มการ
เจริญเติบโตจ านวนดอกต่อต้น และขนาดของดอกดาวเรืองได้ เนื่องจากไนโตรเจนช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของส่วนอ่อน
ในพืช ซึ่งเป็นส่วนที่ก าลังเจริญเติบโตจึงช่วยเพิ่มและขยายขนาดของเซลล์ เมื่อพืชมีการเจริญเติบโตเต็มที่ก็จะส่งผลต่อดอก 
ส่วนขนาดของดอกพบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติในแต่ละต ารับการทดลอง อย่างไรก็ตามต ารับ N+Leonardite มี
แนวโน้มว่าจะมีขนาดใหญ่ที่สุด โดยมีขนาดเฉลี่ยอยู่ที่ 5.07 เซนติเมตร (Table 6) แต่ในต ารับ Leonardite กลับมีแนวโน้ม
จะมีขนาดดอกเล็กท่ีสุด โดยมีขนาดเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.63 เซนติเมตร  

 
Table 6 Effect of N fertilizer and organic materials on yield (flower/pot) and flower diameter (cm) 

Treatment Yield 
(Flower/pot) 

Diameter 
(cm) 

Control 9.5 4.8 
Cow manure  9.5 4.9 
Leonardite 13.25 4.63 
N 14.25 4.84 
N+Cow manure 14.5 5.01 
N+leonardite 12.5 5.07 
F-test ns ns 

CV (%) 31.7 5.71 
ns = not significant, values followed by the same lowercase letter in column are not significantly 
difference at p ≤ 0.05 
 
3. ความเข้มข้นและการดูดใช้ไนโตรเจน 
 จากผลการทดลองพบว่า ต ารับท่ีใส่ปุ๋ย N ส่งผลต่อปริมาณไนโตรเจนท้ังหมดสูงสุดทั้งในดอกและล าต้น (22.10 และ 
11.50 กรัมต่อกิโลกรัม)  และไม่แตกต่างทางสถิติกับต ารับ N+Cow manure แต่ในต ารับที่ใส่ปุ๋ย Cow manure จะให้
ปริมาณไนโตรเจนท้ังหมดในดอกต่ าสุด (16.50 กรัมต่อกิโลกรัม) และแตกต่างทางสถิติกับในต ารับ N ส่วนปริมาณไนโตรเจน
ทั้งหมดในล าต้น พบว่าทุกต ารับการทดลองไม่แตกต่างทางสถิติ (Table 7)  

จากการทดลองพบว่า ต ารับ N ส่งผลต่ออัตราการดูดใช้ไนโตรเจนสูงสุด (0.14 กรัมต่อกระถาง) และไม่แตกต่างทาง
สถิติกับต ารับ N+Cow manure (0.13 กรัมต่อกระถาง) (Table 7) แต่ในต ารับ Cow manure มีการดูดใช้ธาตุอาหาร
ไนโตรเจนต่ ากว่าต ารับอ่ืนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (0.07 กรัมต่อกระถาง) การดูดใช้ธาตุไนโตรเจนของต้นดาวเรืองพบว่าทุก
ต ารับการทดลองไม่มีความแตกต่างทางสถิติ แต่ในต ารับ N มีแนวโน้มการดูดใช้ธาตุอาหารไนโตรเจนได้สูงกว่าต ารับอ่ืน (0.10 
กรัมต่อกระถาง) และพบว่าการดูดใช้ธาตุอาหารในดอกดาวเรืองสูงกว่าการดูดใช้โดยล าต้น ส่วนการดูดใช้ไนโตรเจนทั้งหมด
พบว่า ต ารับ N, N+Cow manure และ N+Leonardite มีการดูดใช้ไนโตรเจนสูงและแตกต่างจากทรีทเม้นต์อื่นอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ และต ารับ Cow manure มีการดูดใช้ไนโตรเจนต่ าที่สุด (0.16 กรัมต่อกระถาง) ซึ่งไม่แตกต่างทางสถิติกับ
ต ารับควบคุมและต ารับ Leonardite 
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Table 7 Total nitrogen, nitrogen uptake and total nitrogen uptake of marigold flower and stalk 
Treatment Total N (g/kg) Nitrogen Uptake (g/pot) Total nitrogen 

Uptake (g/pot) Flower Stalk Flower Stalk 
Control 17.10bc 9.60 0.08bc 0.09 0.17b 
Cow manure  16.50c 10.40 0.07c 0.08 0.16b 
leonardite 18.40bc 10.30 0.10abc 0.07 0.18b 
N 22.10a 11.50 0.14a 0.10 0.24a 
N+Cow manure 19.80ab 10.90 0.13ab 0.70 0.20ab 
N+leonardite 17.60bc 10.80 0.11abc 0.08 0.19ab 
F-test * ns * ns * 
CV (%) 9.18 16.82 29.42 19.73 19.30 

*Significant at P<0.05, ns = not significant, values followed by the same lowercase letter in column are 
not significantly difference at P<0.05 
 
4. ผลการวิเคราะห์ดินหลังปลูก 
 พบว่า ค่า pH ในดินลดลงอยู่ท่ี 6.0-6.9 ซึ่งดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นกลาง โดยต ารับที่มีการใส่ N+Cow manure  
และ N เพียงอย่างเดียว ท าให้ดินมีค่า pH เป็นกลาง ส่วนต ารับที่มีการใส่ Leonardite มี pH เป็นกรดเล็กน้อย ส่วนค่า EC 
พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.49 – 0.86 มิลลิซีเมนต์ต่อเซนติเมตร คือไม่มีความเค็ม ต ารับท่ีใส่ Leonardite มีค่า EC สูงสุด และไม่
แตกต่างทางสถิติกับต ารับที่ใส่ N+Leonardite ในขณะที่การใส่ N เพียงอย่างเดียว มีค่า EC ต่ าสุด ในต ารับที่มีการใส่ 
N+Leonardite มีแนวโน้มว่ามีไนโตรเจนทั้งหมดอยู่สูงที่สุดอยู่ที่ 14 กรัมต่อกิโลกรัม และในต ารับ Control และ N เพียง
อย่างเดียวมีแนวโน้มว่าจะมีไนโตรเจนทั้งหมดต่ าที่สุดเท่ากับ 11 กรัมต่อกิโลกรัม และพบว่าทุกต ารับการทดลองไม่แตกต่าง
ทางสถิติ  (Table 8) 

ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดิน พบว่าทุกต ารับการทดลองไม่แตกต่างทางสถิติ แต่ในต ารับ N+Cow 
manure มีแนวโน้มว่ามีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์สูงสุด (23.58 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที ่27.2-31.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งมีปริมาณอินทรียวัตถุในดินปานกลาง โดยต ารับที่ใส่ Leonardite มีปริมาณ
อินทรียวัตถุสูงสุด (31.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) และไม่แตกต่างทางสถิติกับต ารับ N+Leonardite (29.7 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) 
อย่างไรก็ตามในต ารับท่ีมีการใส่ N เพียงอย่างเดียวมีปริมาณอินทรียวัตถุต่ าสุด (Table 8) สอดคล้องกับรายงานของ สุชาดา 
และคณะ (2556) ท าการศึกษาลักษณะทางเคมีของลีโอนาร์ไดต์จากเหมืองแร่ลิกไนต์ ประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ลีโอ
นาร์ไดต์มีปริมาณอินทรียวัตถุสูงถึงร้อยละ 24.4 จึงเหมาะส าหรับใช้ปรับปรุงสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของดิน 
เนื่องจากลีโอนาร์ไดต์มีสารประกอบฮิวมิกเป็นองค์ประกอบอยู่สูง และมีบทบาทในการเพิ่มค่าอินทรียวัตถุและไนโตรเจน
ให้กับดินที่ใส่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ คร้ังท่ี 5 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ วันท่ี 1-2 สิงหาคม 2560 
 

 

59 
 

Table 8 Chemical properties of the experimental soil after planting 
Treatment pH EC  

(mS/cm) 
Total N  
(g/kg) 

Available P 
(mg/kg) 

OM  
(g/kg) 

Control 6.6c 0.56bc 11.00 21.38 27.6c 
Cow manure  6.7bc 0.55bc 13.00 21.33 29.1bc 
leonardite 6.0d 0.86a 13.00 19.99 31.5a 
N 6.9ab 0.49c 11.00 21.62 27.2c 
N+Cow manure 6.9a 0.51c 12.00 23.58 28.9bc 
N+leonardite 6.5c 0.75ab 14.00 21.97 29.7ab 
F-test ** * ns ns * 
CV (%) 2.22 23.26 14.84 9.03 4.34 

*Significant at P<0.05, **significant at P<0.01 ns = not significant, values followed by the same lowercase 
letter in column are not significantly difference at P<0.05 
 

โพแทสเซียม ผลการวิเคราะห์โพแทสเซียมในดินพบว่า ในต ารับการทดลอง Cow manure มีโพแทสเซียมสูงที่สุด
เท่ากับ 104.18 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (Table 9) และไม่แตกต่างทางสถิติกับต ารับ N+Cow manure โดยมีโพแทสเซียม
เท่ากับ 91.25 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ในขณะที่ต ารับ N พบว่ามีปริมาณโพแทสเซียมต่ าที่สุดเท่ากับ 74.01 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
(Table 9) เนื่องจากสมบัติวัสดุอินทรีย์ที่เป็นมูลโค มีปริมาณโพแทสเซียมสูงถึง 42.14 กรัมต่อกิโลกรัม (Table 3) ท าให้ใน
ต ารับการทดลอง Cow manure และ N+Cow manure ที่มีการใส่ปุ๋ยมูลโคมีปริมาณโพแทสเซียมสูงกว่าต ารับการทดลอง
อื่น 

แคลเซียม ผลการวิเคราะห์แคลเซียมในดินพบว่า ในต ารับการทดลอง Leonardite มีปริมาณแคลเซียมสูงที่สุด
เท่ากับ 3599.26 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (Table 9)  และในต ารับ N+Cow manure มีปริมาณแคลเซียมต่ าที่สุดเท่ากับ 
3355.89 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (Table 9) และพบว่าทุกต ารับการทดลองไม่แตกต่างทางสถิติ 

แมกนีเซียม ผลการวิเคราะห์แมกนีเซียมในดินพบว่า ในต ารับการทดลอง Leonardite มีปริมาณแมกนีเซียมสูง
ที่สุดเท่ากับ 279.94 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (Table 9) เนื่องจากลีโอนาร์ไดต์มีปริมาณแมกนีเซียมสูงเท่ากับ 1.76 กรัมต่อ
กิโลกรัม (Table 3) รองลงมาคือต ารับ N+Leonardite, N+Cow manure, Cow manure, N และ Control มีค่าเท่ากับ 
245.43, 231.05, 225.33, 221.63 และ 216.71 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล าดับ 

ก ามะถัน พบว่าต ารับการทดลอง Leonardite มีปริมาณก ามะถันสูงสุดเท่ากับ 939.60 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
(Table 9) และไม่แตกต่างทางสถิติกับต ารับ N+Leonardite โดยมีปริมาณก ามะถันเท่ากับ 731.50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
(Table 9) รองลงมาคือ ต ารับ Control, N+Cow manure, Cow manure และ N มีค่าเท่ากับ 585.70, 524.20, 504.90 
และ 453.10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล าดับ โดยต ารับ Leonardite และ N+Leonardite พบว่ามีปริมาณก ามะถันสูง ซึ่ง
สอดคล้องกับ Table 3 ลีโอนาร์ไดต์มีปริมาณซัลเฟอร์สูงถึง 35.30 กรัมต่อกิโลกรัม 
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Table 9 Exchangeable K, Ca, Mg and Extractable S (mg/kg) of the experimental soil after planting 
Treatment Exchangeable K 

(mg/kg) 
Exchangeable Ca 

(mg/kg) 
Exchangeable Mg 

(mg/kg) 
Extractable S 

(mg/kg) 
Control 79.37bc 3497.95  216.71c 585.70bc 
Cow manure  104.18a 3515.94  225.33bc 504.90bc 
leonardite 81.97bc 3599.26  279.94a 939.60a 
N 74.01c 3456.32  221.63c 453.10c 
N+Cow manure 91.25ab 3355.89  231.05bc 524.20bc 
N+leonardite 81.20bc 3570.38  245.43b 731.50ab 
F-test ** ns ** ** 
CV (%) 11.96 3.59 5.91 23.84 
**significant at P<0.01 ns = not significant, values followed by the same lowercase letter in column are 
not significantly difference at P<0.05. 
 

สรุปผลการทดลอง (Conclusions) 
 จากการศึกษาพบว่าการใส่ปุ๋ยเคมีไนโตรเจนร่วมกับปุ๋ยมูลโคท าให้ต้นดาวเรืองมีความสูงมากที่สุด แต่การใส่ปุ๋ยเคมี
ไนโตรเจนเพียงอย่างเดียวมีแนวโน้มท าให้ท าให้ดาวเรืองปริมาณน้ าหนักสดและแห้งทั้งหมด ผลผลิตดอกดาวเรือง ความ
เข้มข้นของไนโตรเจน ความเข้มข้นโพแทสเซียม และการดูดใช้ธาตุอาหารไนโตรเจนในดอกของดาวเรืองสูงที่สุด นอกจากนี้
การใส่ลีโอนาร์ไดต์เพียงอย่างเดียว และการใส่ลีโอนาร์ไดต์ร่วมกับปุ๋ยเคมีไนโตรเจน ไม่ท าให้การเจริญเติบโตและผลผลิตของ
ดาวเรืองแตกต่างจากการใส่ปุ๋ยเคมีไนโตรเจนเพียงอย่างเดียว การใส่ปุ๋ยมูลโคเพียงอย่างเดียว และการใส่ปุ๋ยมูลโคร่วมกับ
ปุ๋ยเคมีไนโตรเจน แต่ท าให้ดินหลังปลูกมีปริมาณธาตุก ามะถันสูงกว่าต ารับการทดลองอื่นอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้ยังมีธาตุ
แมกนีเซียมที่สูง และท าให้มีอินทรียวัตถุในดินสูง เนื่องจากเป็นแหล่งของกรดฮิวมิค แต่การใช้ลีโอนาร์ไดต์ยังส่งผลโดยตรงต่อ
ค่า pH และ EC เนื่องจากลีโอนาร์ไดต์มีค่าความเป็นกรดจัดมากและค่าการน าไฟฟ้าสูง ส่งผลให้ดินมีค่า pH ต่ าลง มี EC 
สูงขึ้น จึงควรเลือกใช้ลีโอนาร์ไดต์ในดินที่เป็นด่าง เนื่องจากลีโอนาร์ไดต์ส่งผลดีและผลเสียแก่ดินหลังปลูกจึงควรมีการศึกษา
ความเหมาะสมของสมบัติและพืชที่สามารถน าลีโอนาร์ไดต์ไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด และไม่ส่งผลกระทบต่อพืชและสิ่งแวดล้อม 
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ผลของการขาดไนโตรเจน โพแทสเซียม และก ามะถัน ต่อการเจริญเติบโตและ 

การดูดดึงธาตุอาหารในมันส าปะหลัง 
Effect of nitrogen, potassium and sulfur deficiency on growth and nutrients uptake  

in cassava (Manihot esculenta L. Crantz)  
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บทคัดย่อ 

ไนโตรเจน โพแทสเซียม และก ำมะถันเป็นธำตุอำหำรที่จ ำเป็นส ำหรับมันส ำปะหลัง จึงท ำกำรศึกษำผลของกำรขำด
ธำตุไนโตรเจน โพแทสเซียมและก ำมะถันต่อกำรเจริญเติบโต ผลผลิต และกำรดูดดึงธำตุอำหำรของมันส ำปะหลัง โดยปลูกมัน
ส ำปะหลังพันธุ์เกษตรศำสตร์ 50 (KU50) ด้วยเทคนิค Omission trial โดยใช้ทรำยเป็นวัสดุปลูกให้ธำตุอำหำรในรูปของ
สำรละลำย วำงแผนกำรทดลองแบบสุ่มบล็อกสมบูรณ์ ประกอบด้วย 5 ทรีตเม้นต์ 4 ซ  ำ ได้แก่ ไม่มีกำรให้ธำตุอำหำร 
(Control) ให้ธำตุอำหำรครบทุกธำตุ (All) ไม่มีกำรให้ไนโตรเจน (-N) ไม่มีกำรให้โพแทสเซียม (-K) และไม่มีกำรให้ก ำมะถัน (-
S)  ท ำกำรทดลองเป็นเวลำ 4 เดือน จำกผลกำรทดลองพบว่ำ กำรขำดไนโตรเจน (N) โพแทสเซียม (K) และก ำมะถัน (S) 
ส่งผลใหค้วำมสูง น  ำหนักสดและน  ำหนักแห้งของแผ่นใบ ล ำต้น+ก้ำนใบ เหง้ำ และรำกมันส ำปะหลัง ในทรีตเม้นต์ –N ,–K, -S 
และ control ต่ ำกว่ำทรีตเม้นต์ All อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ นอกจำกนี ทรีตเม้นต์ –N, –S และ –K ส่งผลให้น  ำหนักแห้ง
หัวมันส ำปะหลังลดลง 100.00, 28.40 และ 33.35% ตำมล ำดับ เมื่อเทียบกับทรีตเม้นต์ All กำรขำดไนโตรเจนในทรีตเม้นต์ -
N และ control ส่งผลให้ค่ำ SPAD ต่ ำที่สุดและแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติกับทรีตเม้นต์อื่นๆ ในทรีตเม้นต์ –N ,–K, -S 
ควำมเข้มข้นของ N K และ S ในทุกส่วนของพืชต่ ำ และในทรีตเม้นต์ –N  พบควำมเข้มข้นของโพแทสเซียมสูง แต่ควำม
เข้มข้นของก ำมะถันต่ ำในทุกส่วนของพืช นอกจำกนี ทรีตเม้นต์ -N ส่งผลต่อกำรดูดดึงธำตุอำหำรทุกธำตุต่ ำ ทรีตเม้นต์ -K ท ำ
ใหดู้ดดึงโพแทสเซียม แคลเซียม และก ำมะถันต่ ำ และทรีตเม้นต์ -S ท ำให้กำรดูดดึงไนโตรเจน โพแทสเซียม แคลเซียม และ
ก ำมะถันต่ ำ 
ค าส าคัญ : มันส ำปะหลัง, ไนโตรเจน, โพแทสเซียม, ก ำมะถัน 
 

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  
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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 
 

บทน า  
มันส ำปะหลัง Cassava (Manihot esculenta Crantz) เป็นพืชอำหำรที่ส ำคัญของประเทศในเขตร้อน โดยเฉพำะ

ประเทศต่ำงๆ ในทวีปอัฟริกำ และ อเมริกำใต้ ในทวีปเอเชีย ประเทศอินโดนีเซีย และอินเดียมีกำรบริโภคมันส ำปะหลังกัน
เป็นจ ำนวนมำก (จรุงสิทธิ์ และ อัจฉรำ,  2547)  ในปี 2558 ประเทศไทยมีผลผลิตมันส ำปะหลัง 32.35 ล้ำนตัน (ส ำนักงำน
เศรษฐกิจกำรเกษตร, 2558) รำยได้จำกกำรส่งออกมันส ำปะหลัง 7.07 พันล้ำนบำท/ปี (กระทรวงพำณิชย์, 2558) อย่ำงไรก็
ตำมผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ ำ  

มันส ำปะหลังเป็นพืชที่ให้ผลผลิตต่อพื นที่สูงเมื่อเทียบกับพืชไร่อื่นๆ  ธำตุอำหำรจึงถูกเคลื่อนย้ำยออกจำกพื นที่เป็น
จ ำนวนมำก ประกอบกับเกษตรกรมักปลูกมันส ำปะหลังติดต่อกันหลำยปีในพื นที่เดิมธำตุอำหำรในดินจึงลดลง  กำรปลูกมัน
ส ำปะหลังจึงจ ำเป็นต้องใส่ปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตและรักษำระดับควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน (ส ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร, 
2558) ไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบพื นฐำนของโปรตีน คลอโรฟิลล์ เอนไซม์ ฮอร์โมน และวิตำมิน มีควำมส ำคัญใน
กระบวนกำรสังเครำะห์แสงและระบบเมทำบอลิซึมในพืช มันส ำปะหลังที่ขำดไนโตรเจนจึง เจริญเติบโตช้ำกว่ำปกติ ในบำง
พันธุ์หำกขำดไนโตรเจนอย่ำงรุนแรงจะแสดงอำกำรใบพืชเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเรียกว่ำ chlorosis ต้นแคระเกร็น ชะงักกำร
เจริญเติบโต และผลผลิตลดลง งำนทดลองของ Sangakkara and Wijesinghe (2014) พบว่ำกำรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนท ำให้
จ ำนวนหัวและผลผลิตเพิ่มขึ น ซึ่งสอดคล้องกับ Cardoso et al. (2005) พบว่ำไนโตรเจนเป็นธำตุอำหำรที่ส ำคัญส ำหรับกำร
สร้ำงหัวในพืชประเภทหัว  โพแทสเซียมมีบทบำทส ำคัญในกระบวนกำรเมทำบอลิซึม โดยช่วยกระตุ้นกิจกรรมกำรสังเครำะห์
แสง เพิ่มพื นท่ีใบ และส่งเสริมกำรเคลื่อนย้ำยสำรอำหำรที่ได้จำกกำรสังเครำะห์แสงเพื่อไปสะสมในรำก Blin (1905) รำยงำน
ว่ำกำรใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมไม่ได้ท ำให้ผลผลิตมันส ำปะหลังเพิ่มขึ นเท่ำนั น แต่ยังท ำให้ปริมำณแป้งเพิ่มขึ นด้วย นอกจำกนี ปุ๋ยธำตุ
รองและจุลธำตุก็มีควำมส ำคัญต่อกำรเจริญเติบโตและผลผลิตของมันส ำปะหลังด้วย นอกจำกนี กำรใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมและ
ไนโตรเจนในอัตรำส่วนที่เหมำะสมยังช่วยลดกำรสร้ำงสำรประกอบไซยำไนส์ในหัวมันส ำปะหลัง รวมทั งท ำให้อำยุใบมัน
ส ำปะหลังสั นลง ท ำให้ส่งผลต่อกระบวนกำรสังเครำะห์แสงและกำรสะสมแป้งในหัวมันส ำปะหลัง (Howeler, 2014) กำรขำด
ก ำมะถันท ำให้พืชมีกำรสะสมอนินทรีย์ไนโตรเจนและกรดอะมิโนในใบพืชสูงมำกเกินไป แต่ไม่สำมำรถสร้ำงสำรประกอบ
โปรตีนได้เพียงพอ จำกงำนทดลองของ Panitnok et al., (2013) พบว่ำกำรใช้ปุ๋ยก ำมะถันทำงใบมีแนวโน้มจะเพิ่มจ ำนวน
หัวต่อต้น  และปริมำณแป้งในหัวของมัน  

ดังนั นกำรขำดธำตุไนโตรเจน โพแทสเซียม หรือก ำมะถัน จึงส่งผลต่อกำรเจริญและผลผลิตของมันส ำปะหลัง แต่
อิทธิพลจำกกำรขำดธำตุทั งสำมธำตทุี่มีต่อผลผลิตอำจมีข้อมูลที่ยังไม่ชัดเจนถึงระดับควำมรุนแรงที่มีต่อผลผลผลิต นอกจำกนี 
กำรขำดธำตุอำหำรทั งสำมธำตุอำจส่งผลต่อควำมเข้มข้นและกำรดูดดึงธำตุอำหำรที่จ ำเป็นส ำหรับพืชธำตุอื่นๆ ซึ่งข้อมูล
ดังกล่ำวเป็นข้อมูลพื นฐำนในกำรศึกษำอิทธิพลของกำรขำดธำตุอำหำรและกำรจัดกำรธำตุอำหำรของมันส ำปะหลัง  ดังนั น
วัตถุประสงค์ของงำนวิจัยนี คือ เพื่อศึกษำผลของกำรขำดไนโตรเจน โพแทสเซียม และก ำมะถันต่อกำรเจริญเติบโต ผลผลิต 
ควำมเข้มข้น และกำรดูดดึงธำตุอำหำรในมันส ำปะหลัง 
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อุปกรณ์และวิธีการทดลอง  

1. การปลูกพืช  
ท ำกำรทดลองในเดือนมิถุนำยน-พฤศจิกำยน พ.ศ. 2559 ในโรงเรือนปลูกพืชโดยใช้เทคนิค Omission trial  คณะ

เทคโนโลยีกำรเกษตร สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง ปลูกมันส ำปะหลังพันธุ์เกษตรศำสตร์ 50 
(KU50) ในกระถำงที่มีเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของกระถำง  19 นิ ว  บรรจุทรำยหนัก 26 กก.  ทรำยผ่ำนกำรล้ำงธำตุอำหำรที่อยู่ใน 
ทรำยด้วยน  ำกลั่นและกรดไฮโดรคลอริก 0.01%  และชะด้วยน  ำกลั่น 3 ครั ง ก่อนกำรปลูกพืชเก็บตัวอย่ำงน  ำที่ชะผ่ำนทรำย
ไปวิเครำะห์ธำตุอำหำรเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่ำไม่มีธำตุอำหำรเหลืออยู่ในทรำย ปลูกมันส ำปะหลัง 1 ต้นต่อ 1 กระถำง ก่อน
ให้ธำตุอำหำรตำมแต่ละทรีตเม้นต์ให้น  ำกลั่นเป็นเวลำ 2 สัปดำห์แล้วเริ่มให้ธำตุอำหำรตำมกรรมวิธีกำรทดลองที่ก ำหนด ให้น  ำ
และธำตุอำหำรผ่ำนระบบน  ำหยด 

 
2. การวางแผนการทดลอง 

วำงแผนกำรทดลองแบบสุ่มบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design; RCBD) ประกอบด้วย 5 
ทรีตเม้นต์ 4 ซ  ำ คือ  
 1.) ไม่มีกำรให้ธำตุอำหำร (Control) 

2.) ให้ธำตุอำหำรครบทุกธำตุ (All)  
3.) ไม่มีกำรให้ธำตุอำหำรไนโตรเจน (-N)  

 4.) ไม่มีกำรใหโ้พแทสเซยีม (-K) 
 5.) ไม่มีกำรให้ก ำมะถัน (-S)  

ทุกทรีตเม้นต์ให้น  ำและสำรละลำยทุกวันเวลำ 10.00-15.00 น. โดยสำรละลำยธำตุอำหำรจะเตรียมจำกสำรตั งต้นและมี
ควำมเข้มข้นดังที่แสดงใน Table 1 ซึ่งสำรละลำยธำตุอำหำรเตรียมโดยใช้ควำมเข้มข้นของธำตุอำหำรแต่ละธำตุซึ่งอธิบำยโดย 
Howeler et al. (1981) ทุกทรีตเม้นต์จะได้รับธำตุอำหำรอื่นๆ ที่ไม่ได้ท ำกำรทดลองครบทุกธำตุ ยกเว้นทรีตเม้นต์ control และ
ในกำรเตรียมสำรละลำยธำตุอำหำรไม่ใช้สำรเคมีที่มีธำตุซึ่งเป็นทรีทเม้นต์ในกำรทดลอง 

 
Table 1 Concentration and source of plant nutrients solution  

No. nutrients concentration (µmol/L) source 

1 N 1000 Ca(NO3)2.4H2O 

2 P 100 Ca(H2PO4)2.H2O 

3 K 500 K2SO4, KCl 

4 S 1000 Na2SO4 

5 Mg 200 MgSO4.7H2O, MgCl2.6H2O 

6 Ca 825 CaCl2.2H2O 

7 Fe 20 Fe-EDTA 

8 Zn 0.5 ZnSO4.7H2O, Zn(NO3).6H2O 

9 Mn 0.25 MnCl2.4H2O 

10 Cu 0.1 CuSO4.5H2O, Cu(NO3)2 

11 Ni 0.02 NiCl2.6H2O 

12 Mo 0.02 Na2MoO4.2H2O 
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3. การเก็บข้อมูลและการวเิคราะห์ตัวอย่าง 

วัดควำมสูงโดยจำกผิวดินไปจนใบอ่อนที่คลี่เต็มที่ของยอดที่สูงท่ีสุดของต้น วัดคลอโรฟิลล์ใบบนที่เจริญเติบโตเต็มที่ 
และใบแก่โดยใช้เครื่องคลอโรฟิลล์มิเตอร์ทุกๆ สัปดำห์ หลังพืชอำยุครบ 4 เดือนเก็บตัวอย่ำงพืชแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี  ล ำ
ต้น+ก้ำนใบ แผ่นใบ รำก เหง้ำ และหัว ล้ำงตัวอย่ำงพืชด้วยน  ำกลั่น น ำตัวอย่ำงแต่ละส่วนช่ังน  ำหนักสด น ำไปอบที่อุณหภูมิ 
70°C จนกว่ำน  ำหนักจะคงที่ ตัวอย่ำงแต่ละส่วนจะถูกน ำไปวิเครำะห์ธำตุอำหำร โดยแต่ละส่วนถูกน ำไปวิเครำะห์ปริมำณ
ไนโตรเจนทั งหมดด้วยวิธี Kjeldahl method วิเครำะห์ปริมำณฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม และก ำมะถัน 
ทั งหมด โดยย่อยสลำยตัวอย่ำงโดยวิธี wet oxidation (กรมวิชำกำรเกษตร, 2544) ด้วยกรดไนตริกเข้มข้นและเปอร์คลอริก
เข้มข้นในอัตรำส่วน 2:1 และน ำไปวัดควำมเข้มข้นด้วยเครื่อง Inductively coupled plasma optical emission 
spectrometry (ICP-OES) 
 
4. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

วิเครำะหค์วำมแปรปรวนโดยใช้ Analysis of Variance  (ANOVA)  วิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยระหว่ำงท
รีตเม้นต์โดยวิธี Ducan’s multiple range test  ที่ระดับนยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 และ 0.01 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์  
1. การเจริญเติบโตของพืช 

ควำมสูงที่อำยุ 4 เดือนของมันส ำปะหลังมีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ p<0.01 โดยพบว่ำควำม
สูงของล ำต้นสูงที่สุดในทรีตเม้นต์ All รองลงมำ คือ ทรีตเม้นต์ –S, –K, –N และ Control ตำมล ำดับ โดยมีค่ำเท่ำกับ 284.3, 
237.5, 229.0, 85.5 และ 81.8 เซนติเมตร ตำมล ำดับ (Table 2)  ซึ่งควำมสูงของ –S ไม่มีควำมแตกต่ำงทำงสถิติกับ All 
และ-K ในขณะที่ –N และcontrol ไม่มีควำมแตกต่ำงทำงสถิติ  จะเห็นได้ว่ำกำรที่พืชได้รับธำตุอำหำรครบทุกธำตุอย่ำง
เพียงพอท ำให้กำรเจริญเติบโตของพืชเป็นไปอย่ำงปกติ และเมื่อพืชขำดไนโตรเจนซึ่งเป็นธำตุอำหำรหลักและมีผลอย่ำงมำกกบั
กำรเจริญเติบโตของพืชจะท ำให้ควำมสูงของพืชต่ ำมำก ซึ่งในทรีตเม้นต์ที่ขำดโพแทสเซียมนั นควำมสูงของพืชลดลงเพียง
เล็กน้อย Howeler (2014) พบว่ำเมื่อพืชขำดไนโตรเจนและโพแทสเซียมจะให้ควำมสูงของพืชลดลงเนื่องจำกข้อและปล้องจะ
สั นกว่ำปกติ ค่ำ SPAD ของพืชมีควำมแตกต่ำงทำงสถิติที่ระดับ p<0.01 (Table 2) ค่ำ SPAD ในใบบนที่เจริญเติบโตเต็มที่ใน
ต ำแหน่งที่ 3-5 สูงสุดภำยใต้ทรีตเม้นต์ –K รองลงมำ คือ –S, All, –N และ control ตำมล ำดับ มีค่ำเท่ำกับ 39.70, 37.23,  
35.67, 28.93 และ 28.79 ตำมล ำดับ ค่ำ SPAD ของใบล่ำงสูงสุดภำยใต้ทรีตเม้นต์ All รองลงมำคือ –K, –S, control และ-N 
ตำมล ำดับ มีค่ำเท่ำกับ 42.13, 41.03,  40.15,  27.59 และ 24.02 ตำมล ำดับ จะเห็นได้ว่ำกำรขำดโพแทสเซียมไม่ส่งผลต่อ
ค่ำ SPAD อำจเนื่องจำกโพแทสเซียมมีบทบำทส ำคัญในกระบวนกำรเมทำบอลิซึม และช่วยในกำรเคลื่อนย้ำยสำรอำหำรที่ได้
จำกกำรสังเครำะห์แสงเพื่อไปสะสมในรำก ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรสังเครำะห์แสงของพืช โดยตรง (Bryson and Mill, 
2015) นอกจำกนี ในทรีตเม้นต์ทีขำดก ำมะถันค่ำ SPAD ไม่แตกต่ำงทำงสถิติกับทรีตเม้นต์ -K อำจเนื่องจำกในทรีตเม้นต์ที่ขำด
ก ำมะถันพืชยังได้รับธำตุไนโตรเจนท ำให้พืชสำมำรถสร้ำงคลอโรฟิลล์ได้จึงท ำให้ไม่ส่งผลกระทบต่อควำมเขียวของพืชอย่ำง
ชัดเจนเหมือนในกรณีที่ขำดไนโตรเจน 
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Table 2 Height and SPAD value of upper and lower leaf of cassava at 4 months 

treatment Height (cm) 
SPAD 

leaf 3-4 lower leaf 

control 81.8±7.2c 28.79±1.7c 27.59±0.9b 
All 284.3±31.3a 35.67±0.7b 42.13±2.3a 
-N 85.5±5.9c 28.93±0.6c 24.02±1.7b 
-K 229.0±6.5b 39.70±0.9a 41.03±1.0a 
-S 237.5±10.9ab 37.23±1.0ab 40.15±0.9a 
F-test ** ** ** 
CV (%) 17.1 11.8 15.7 

*Significant at p ≤ 0.05, **significant at p ≤ 0.01, ns= not significant values followed by the same 
lowercase letter in column are not significantly difference at p ≤ 0.05 
 

น  ำหนักสดของพืชมีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติที่ระดับ p<0.01 (Table 3) โดยน  ำหนักสดของแผ่นใบทั งหมด และ
ล ำต้น+ก้ำนใบ สูงสุดในทรีตเม้นต์  All รองลงมำเป็น –K, –S, –N, control ตำมล ำดับ โดยที่น  ำหนักสดของใบมีค่ำเท่ำกับ 
198.6,  124.3,  107.0,  5.3 และ 2.8 กรัม/ต้น ตำมล ำดับ น  ำหนักสดของล ำต้นมีค่ำเท่ำกับ 429.7,  304.8,  243.6,  21.5  
และ18.0 กรัม/ต้น ตำมล ำดับ  น  ำหนักสดของเหง้ำก็เป็นไปในทำงเดียวกันกับน  ำหนักสดของแผ่นใบ และก้ำนใบ+ล ำต้น 
น  ำหนักสดของหัวสูงสุดใน All รองลงมำเป็น –S และ–K ตำมล ำดับ มีค่ำเท่ำกับ 721.0, 553.7  และ 516.4 กรัม/ต้น 
ในขณะที่ทรีตเม้นต์ control และ –N ไม่มีกำรสร้ำงหัว น  ำหนักสดของรำกสูงสุดในทรีตเม้นต์ All รองลงมำเป็น –K, –S, –N, 
control ตำมล ำดับ มีค่ำเท่ำกับ 225.7,  195.2,  161.1, 22.9 และ12.7 กรัม/ต้น ตำมล ำดับ (Table 4) 

น  ำหนักแห้งของแผ่นใบ และล ำต้น+ก้ำนใบสูงสุดในทรีตเม้นต์  All รองลงมำเป็น –K, –S, –N, control ตำมล ำดับ 
น  ำหนักแห้งของแผ่นใบมีค่ำเท่ำกับ 54.0,  32.9,  30.4,  0.9  และ0.3 กรัม/ต้น ตำมล ำดับ น  ำหนักแห้งของล ำต้น+ก้ำนใบ มี
ค่ำเท่ำกับ 127.5, 88.2, 73.5, 5.7 และ 4.6 กรัม/ต้น ตำมล ำดับ (Table 3)  น  ำหนักแห้งของเหง้ำก็เป็นไปในทำงเดียวกันกับ
น  ำหนักแห้งของแผ่นใบ และก้ำนใบ+ล ำต้น น  ำหนักแห้งของหัวสูงสุดในทรีตเม้นต์ All, –S และ -K เท่ำกับ 248.0 177.6 
และ  165.3 ตำมล ำดับ (Table 4) ซึ่งในขณะที่ทรีตเม้นต์ control และ –N ไม่มีกำรสร้ำงหัว น  ำหนักแห้งของรำก  สูงสุด
ในทรีตเม้นต์ All รองลงมำเป็น –S, –K, –N และ control ตำมล ำดับ มีค่ำเท่ำกับ 17.5, 14.7,  13.7, 2.0 และ 1.5 กรัม/ต้น 
ตำมล ำดับ  

 

Table 3 Fresh and dry weight (g/plant) of leaf blades, stalk+petio and crown of cassava at 4 months   
treatment leaf  stalk + petio crown 

fresh dry fresh dry fresh dry 

control 2.8±0.7c 0.3±0.1c 18.0±3.9d 4.6±1.1c 75.2±4.6c 24.2±1.0b 
All 198.6±14.1a 54.0±3.3a 429.7±22.3a 127.5±8.7a 120.2±2.7a 37.5±2.0a 
-N 5.3±0.6c 0.9±0.2c 21.5±1.0d 5.7±0.3c 76.6±5.7c 24.0±1.8b 
-K 124.3±2.9b 32.9±1.0b 304.8±9.7b 88.2±6.2b 106.5±1.9b 32.8±0.9a 
-S 107.04.3b 30.4±1.2b 243.6±30.4c 73.5±7.2b 103.8±5.5b 32.8±2.2a 
F-test ** ** ** ** ** ** 
CV(%) 15.4 13.9 17.2 19.4 9.0 10.9 
**significant at p ≤ 0.01, ns= not significant values followed by the same lowercase letter in column are 
not significantly difference at p ≤ 0.05 
 

 



                     การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ คร้ังท่ี 5 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ วันท่ี 1-2 สิงหาคม 2560 
 

65 
 

 
จำกกำรผลกำรทดลองจะเห็นได้ว่ำในทรีตเม้นต์ control และ –N มีกำรเจริญเติบโตลดลง ควำมสูง น  ำหนักสด 

น  ำหนักแห้งของแผ่นใบและก้ำนใบ+ล ำต้นลดลงเมื่อเทียบกับทรีตเม้นต์ All ที่พืชได้รับธำตุอำหำรครบทุกธำตุอย่ำงเพียงพอ 
นอกจำกนี ในทรีตเม้นต์ control และ –N พืชไม่สำมำรถสร้ำงหัวได้เนื่องจำกไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบพื นฐำนของโปรตีน
ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของแป้งจึงส่งผลให้ไม่มีกำรสร้ำงหัว และในทรีตเม้นต์ –K และ –S ส่งผลให้กำรเจริญเติบโตในส่วน
เหนือดินลดลงเช่นกันแต่ยังสำมำรถให้ผลผลิตหัวได้ แต่ผลผลิตลดลงเมื่อเทียบกับทรีตเม้นต์ All  Sangakkara and 
Wijesinghe (2014) ศึกษำผลของกำรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนต่อกำรเจริญเติบโต ผลผลิตของมันส ำปะหลังพบว่ำกำรใส่ปุ๋ยไนโตรเจน
ท ำให้ดัชนีพื นท่ีใบเพิ่มขึ น ซึ่งสอดคล้องกับ Cardoso et al. (2005) พบว่ำกำรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนท่ีอัตรำ 90 และ 150 กิโลกรัม
ไนโตรเจน/เฮกตำร์ ท ำให้มีดัชนีพื นที่ใบสูงสุด จ ำนวนหัว และผลผลิตเพิ่มขึ น ซึ่งในกำรศึกษำครั งนี พบทั งอำกำรขำดธำตุ
ไนโตรเจนท่ีแสดงออกทำงใบ และกำรเจริญเติบโตที่ช้ำลงอย่ำงรุนแรง  

 
Table 4 Fresh and dry weight (g/plant) of root and tuber of cassava at 4 months   

treatment tuber root 
fresh dry fresh dry 

control 0.0±0.0c 0.0±0.0c 12.7±2.1c 1.5±0.4b 
All 721.0±67.9a 248.0±29.8a 225.7±21.7a 17.5±2.5a 
-N 0.0±0.0c 0.0±0.0c 22.9±3.5c 2.0±0.3b 
-K 516.4±19.7b 165.3±5.5b 195.2±28.2ab 13.7±1.8a 
-S 553.7±31.6b 177.6±9.1b 161.1±18.4b 14.7±2.8a 
F-test ** ** ** ** 
CV(%) 19.4 24.0 29.2 37.7 

**significant at p ≤ 0.01, ns= not significant values followed by the same lowercase letter in column are 
not significantly difference at p ≤ 0.05 

 
โพแทสเซียมมีบทบำทส ำคัญในกระบวนกำรเมทำบอลิซึม โพแทสเซยีมจะช่วยกระตุ้นกิจกรรมกำรสังเครำะห์แสง 

และช่วยในกำรเคลื่อนย้ำยสำรอำหำรที่ไดจ้ำกกำรสังเครำะห์แสงเพือ่ไปสะสมในรำก Howeler (1985) รำยงำนว่ำ ปริมำณ
แป้งเพิ่มขึ นตำมปริมำณโพแทสเซยีมที่มำกขึ น Howeler (2014) พบว่ำ พืชที่ขำดโพแทสเซียมใบบนจะเหลืองและมีขนำดเล็ก 
นอกจำกนี กำรขำดโพแทสเซียมอำจส่งผลให้เกิดโรคแอนแทรคโนสดว้ยหรือขอบใบอำจจะม้วนคล้ำยอำกำรขำดน  ำ ในขณะที่
ก ำมะถันเป็นองค์ประกอบพื นฐำนของกรดอะมิโนหลำยชนิดดังนั นจึงมีบทบำทส ำคัญในกำรสังเครำะหโ์ปรตีน ซึ่งกำรศึกษำที่
ผ่ำนมำรำยงำนว่ำ กำรให้ปุ๋ยสังกะสี  แมกนีเซียม  และก ำมะถัน ทำงใบในมันส ำปะหลัง มีแนวโน้มใหน้  ำหนักล ำต้นสูงขึ น กำร
ฉีดพ่นปุ๋ยแมกนีเซยีมซลัเฟตมีแนวโน้มท ำให้จ ำนวนหัวตอ่ต้นสูงขึ น นอกจำกนี กำรฉีดพ่นสังกะสี แมกนีเซียม และซลัเฟตท ำให้
ปริมำณแป้งในหัวสูงขึ นด้วย (Panitnok et al., 2013)  

 
2. ความเข้มข้นของธาตุอาหารพืช 

จำกกำรทดลองพบว่ำควำมเข้มข้นของไนโตรเจนในแผ่นใบ ก้ำนใบ+ล ำต้น เหง้ำ รำก และหัว มีควำมเข้มข้นสูงในท
รีตเม้นต์ –K และแตกต่ำงทำงสถิติกับทรีทเม้นต์อื่นๆ โดยที่มีค่ำเท่ำกับ 33.3, 8.0, 6.5, 19.6 และ 3.6 กรัม/กิโลกรัม
ตำมล ำดับ (Table 5 และ 6) ส่วนควำมเข้มข้นของไนโตรเจนในทรีตเม้นต์ control และ –N ในทุกส่วนมีควำมเข้มข้นต่ ำและ
แตกต่ำงทำงสถิติกับทรีตเม้นต์อื่นๆ  
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Table 5 Total concentration of nitrogen, potassium and sulfur (g/kg) in leaf blade, stalk+petio and crown 

of cassava at 4 months 

treatment 
Leaf blade stalk + petio crown 

N K S N K S N K S 

control 13.2±3.0b 13.5±0.2ab 16.3±0.1ab 4.2±0.3b 5.3±0.2b 2.2±0.04 3.5±0.2c 3.2±1.0 24.6±2.0 

All 30.9±2.0a 11.9b±1.0c 19.4±0.1a 5.4±0.1b 1.8±0.3cd 3.5±0.06 5.1±0.2b 4.8±1.0 13.6±0.6 

-N 12.8±1.0b 14.9±0.7a 14.3±0.1b 4.4±0.9b 11.1±0.4a 6.2±0.04 3.2±0.2c 2.9±1.0 71.2±0.1 
-K 33.3±1.0a 5.9±0.3d 18.8±0.09a 8.0±0.3a 1.2±0.1d 4.8±0.09 6.5±0.5a 4.5±1.0 11.5±0.3 
-S 30.6±0.5a 11.1±0.4c 17.5±0.1ab 5.2±0.7b 3.2±1.0c 5.9±0.2 4.7±0.5b 4.6±0.9 13.1±0.7 
F-test ** ** ns ** ** ns ** ns ns 
CV(%) 13.6 10.9 13.6 16.2 24.2 41.8 15.3 55.0 137.7 

**significant at p<0.01, ns= not significant values followed by the same lowercase letter in column are 
not significantly difference at p<0.05 
 
Table 6 Total concentration of nitrogen, potassium and sulfur (g/kg) in tuber and root at 4 months 

treatment 
root tuber 

N K S N K S 

control 12.1±0.9b 18.2±4.0b 14.1±0.2 n.d. n.d. n.d. 

All 19.0±1.0a 2.9±0.5c 19.4±0.4 2.4±0.1b 3.1±0.1b 3.1±0.02 

-N 14.8±3.0ab 37.3±0.9a 21.9±0.3 n.d. n.d. n.d. 

-K 19.6±1.0a 1.7±0.2c 18.5±0.2 3.6±0.3a 1.8±0.1c 2.8±0.02 

-S 19.9±1.0a 3.4±0.4c 13.1±0.2 1.6±0.4b 4.8±0.1a 2.8±0.0 
F-test * * ns * ** ns 
CV (%) 19.5 26.8 28.6 21.3 8.4 14.1 

*Significant at p ≤ 0.05, **significant at p ≤ 0.01, ns= not significant values followed by the same lowercase 
letter in column are not significantly difference at p ≤ 0.05 

  n.d. = not detected 
 

ควำมเข้มข้นของโพแทสเซียมในส่วนแผ่นใบ, ก้ำนใบ+ล ำต้น, และรำก มีควำมเข้มข้นสูงในทรีตเม้นต์ –N โดยมีค่ำ
เท่ำกับ 14.9, 11.1, และ 37.3 กรัม/กิโลกรัม ตำมล ำดับ  ซึ่งเป็นผลมำจำก dilution effect  เนื่องจำกทรีตเม้นต์ –N มี
ขนำดล ำต้นเล็ก ท ำให้แตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติกับทรีทเม้นต์อื่น และควำมเข้มข้นของโพแทสเซียมในทรีทเม้นต์ -N 
ไม่แตกต่ำงทำงสถิติกับทรีทเม้นต์ control ควำมเข้มข้นของโพแทสเซียมในหัวสูงสุดในทรีตเม้นต์ –S มีค่ำเท่ำกับ 4.8 กรัม/
กิโลกรัม และมีควำมเข้มข้นต่ ำสุดในทรีตเม้นต์ –K เท่ำกับ 1.8 กรัม/กิโลกรัม อย่ำงไรก็ตำมควำมเข้มข้นของก ำมะถันในทุก
ส่วนไม่มีแตกต่ำงกันทำงสถิติ  
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3. การดูดดึงธาตุอาหารของพืช 
 กำรดูดดึงธำตุอำหำรของพืชมีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติที่ระดับ p ≤ 0.01 (Table 7 และ 8) จำกผลกำรทดลอง
พบว่ำกำรขำดไนโตรเจนในทรีตเม้นต์ -N ท ำให้พืชดูดดึงธำตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม และก ำมะถันต่ ำ 
ซึ่งแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติกับทรีตเม้นต์ All  เนื่องจำกในทรีตเม้นต์ –N พืชมีอำกำรขำดไนโตรเจน ท ำให้
เจริญเติบโตช้ำ แคระแกร็น และมีขนำดต้นเล็ก Bryson and Mill (2015) พบว่ำระดับควำมเข้มข้นของไนโตรเจนในเนื อเยือ
พืชที่ต่ ำมีผลท ำให้กำรดูดดึงฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม และก ำมะถันในใบผักกำดหอมต่ ำ นอกจำกนี กำรใส่
ไนโตรเจนในอัตรำที่ต่ ำยังส่งผลให้กำรดูดดึงแคลเซียม แมกนีเซียม ทองแดง เหล็ก แมงกำนีส โมลิบดีนัม และสังกะสีในพีแคน
ลดลงอีกด้วย ทั งนี อำจขึ นอยู่กับชนิดของพืช pH ของดิน และระดับของไอออนอื่นที่ใส่ร่วมกัน 
 กำรขำดโพแทสเซียมในทรีตเม้นต์ -K ส่งผลต่อกำรดูดดึงโพแทสเซียม แคลเซียม และก ำมะถัน Bryson and Mill 
(2015) พบว่ำควำมเข้มข้นของไนโตรเจนและโพแทสเซียมในเนื อเยื่อพืชในระดับที่ต่ ำจะส่งผลให้ตอซังของข้ำวโอ๊ตมีกำรดูดดึง
แมกนีเซียมสูงขึ น แต่กำรดูดดึงแคลเซียมจะลดลง ส่วนกำรขำดก ำมะถันส่งผลให้กำรดูดดึงไนโตรเจน โพแทสเซียม แคลเซียม 
และก ำมะถันลดลง Bryson and Mill (2015) พบว่ำใส่ก ำมะถันเพิ่มขึ นจะส่งผลให้ควำมเข้มข้นของไนโตรเจนในพืชสูงขึ น 
นอกจำกนี กำรขำดก ำมะถันส่งผลให้แคลเซียมลดลงนั นซึ่งอำจเป็นผลต่อเนื่องมำจำกกำรที่กำรขำดก ำมะถันท ำให้โพแทสเซียม
ลดลง  

จำกผลกำรทดลองพบว่ำกำรขำดธำตุไนโตรเจน โพแทสเซียม และก ำมะถันส่งผลต่อกำรดูดดึงก ำมะถันทั งหมดใน
มันส ำปะหลัง (Table 7) จะเห็นได้ว่ำกำรดูดดึงก ำมะถันทั งหมดจะสูงสุดภำยใต้ทรีตเม้นต์ All รองลงมำเป็นทรีตเม้นต์ –K 
และ –S และต่ ำที่สุดในทรีตเม้นต์ control และ –N ตำมล ำดับ  

 
Table 7 Total uptake (g/plant) of nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium and sulfur of 

cassava at 4 months 

treatment N P  K Ca  Mg S 

control 39.0±9.7c 0.01±0.001b 52.5±7.9d 0.06±0.01c 0.03±0.01b 3.9±0.9b 

All 12787.0±1592.5a 0.24±0.02a 1687.5±81.9a 2.75±0.4a 0.99±0.1a 263.2±29.0a 

-N 55.0±4.0c 0.03±0.01b 110.8±35.2d 0.08±0.01c 0.04±0.003b 7.9±1.2b 

-K 8855.0±291.1b 0.21±0.03a 728.1±107.6c 1.71±0.1b 0.79±0.05a 176.5±8.5b 

-S 9006.0±538.8b 0.21±0.03a 1245.8±272.9b 1.85±0.3b 0.78±0.2a 146.8±25.4b 

F-test ** ** ** ** ** ** 

CV(%) 24.82 30.92 35.86 36.24 34.72 29.52 
**significant at p ≤ 0.01, ns= not significant values followed by the same lowercase letter in column are 
not significantly difference at p ≤ 0.05 
 

สรุปผลการทดลอง  
 จำกผลกำรทดลองพบว่ำไนโตรเจน โพแทสเซียม และก ำมะถันมีผลต่อกำรเจริญเติบโตของมันส ำปะหลัง ควำมสูง
ของต้นของทรีตเม้นต์ –N, –K,  -S ลดลงเมื่อเทียบกับทรีตเม้นต์ All ในทรีตเม้นต์ –N, –K และ-S ท ำให้น  ำหนักสดและน  ำ
แห้งของใบ ล ำต้นและเหง้ำลดลง และในทรีตเม้นต์ –N, –S และ –K ส่งผลให้ผลผลิตลดลง 100.00, 28.40 และ 33.35% 
ตำมล ำดับ ค่ำ SPAD ในใบบนและใบล่ำงพบว่ำกำรขำดไนโตรเจนส่งให้ให้ค่ำ SPAD ลดลงเมื่อเทียบกับทรีตเม้นต์อื่นๆ กำร
ขำดธำตุอำหำรแต่ละธำตุท ำให้ควำมเข้มข้นของธำตุอำหำรที่ท ำกำรทดลองในแต่ละทรีตเม้นต์ต่ ำ นอกจำกนี ในทรีตเม้นต์ –N  
ส่งเสริมให้มีกำรสะสมโพแทสเซียมสูงขึ นและท ำให้ควำมเข้มข้นของก ำมะถันต่ ำ นอกจำกนี กำรขำดไนโตรเจน โพแทสเซียม 
และก ำมะถันส่งผลต่อกำรดูดดึงธำตุอำหำรของมันส ำปะหลัง โดยเฉพำะเมื่อขำดธำตุไนโตรเจน จะส่งผลให้กำรดูดดึงธำตุ
อำหำรทุกธำตุต่ ำ ส่วนกำรขำดโพแทสเซียมจะส่งผลให้กำรดูดดึงโพแทสเซียม แคลเซียม และก ำมะถันลดลง และกำรขำด
ก ำมะถันจะส่งผลใหก้ำรดูดดึงไนโตรเจน โพแทสเซียม แคลเซียม และก ำมะถันลดลง 
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ผลของระยะเวลาการเก็บรักษาต่อคุณภาพของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน 
Effect of storage time on quality of vermicompost  

ณัฏฐ์ชยธร  ขัตติยะพุฒิเมธ1,2 และชุลมีาศ  บุญไทย  อิวาย1,2* 
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บทคัดย่อ 
เกษตรอินทรีย์ เป็นระบบเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมีมุ่งเน้นการใช้อินทรียวัตถุ ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินเป็นอีกหนึ่ง

ทางเลือก เนื่องจากมีคุณสมบัติช่วยให้โครงสร้างของดินดีขึ้น มีกรดฮิวมิก ซึ่งสามารถกักเก็บธาตุอาหารที่จ าเป็นต่อการ
เจริญเติบโตของพืชได้ ซึ่งในระหว่างการเก็บรักษา คุณภาพของปุ๋ยอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ ในการศึกษาในครั้งนี้เป็น
การศึกษาผลของระยะเวลาการเก็บรักษา (0, 3, 6, 12, 18 และ 24 เดือน) ต่อสมบัติของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน ซึ่งปุ๋ยหมัก
มูลไส้เดือนดินที่ศึกษาได้จากไส้เดือนดินสายพันธุ์ Eudrilus eugeniae ให้ ผัก:ดิน: มูลวัว: ขี้เถ้า เป็นอาหาร ในอัตราส่วน 
4:3:2:1 จากผลการทดลองพบว่า คุณภาพของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาในการเก็บรักษา ปุ๋ยหมัก
มูลไส้เดือนดินที่เก็บรักษาเป็นเวลา 3 เดือน ยังคงมีประสิทธิภาพดี คือ มีค่าความเป็นกรด-ด่าง (6.52) ค่าการน าไฟฟ้า (4.88 
dS/m) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ตามประกาศของกรมวิชาการเกษตร และมีปริมาณธาตุอาหารหลักและธาตุอาหาร
รองสูงสุด คือ ไนโตรเจน 0.88 % ฟอสฟอรัส 1.83 % โพแทสเซียม 0.54 % แคลเซียม 2.54 % แมกนีเซียม 0.46% ในขณะ
ที่ปริมาณแบคทีเรีย เช้ือราและแอคติโนมัยซีท มีค่า 73.83 x 104, 21.18 x 102 และ 19.55 x 102 cfu/g ตามล าดับ และ
พบว่าเมื่อเวลาผ่านไป 6 เดือนปริมาณธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรองและปริมาณจุลินทรีย์ ค่าการน าไฟฟ้ามีแนวโน้มลดลง 
ค่าความเป็นกรด-ด่างมีแนวโน้มสูงขึ้น ดังนั้น จะเห็นได้ว่าระยะเวลาในการเก็บรักษาส่งผลต่อคุณภาพของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน
ดินเปลี่ยนแปลงไป 
ค าส าคัญ : คุณภาพของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน, ระยะเวลาการเก็บรักษา, ไส้เดือนดิน 

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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บทน า  

 เกษตรอินทรีย์ (organic farming) เป็น ระบบการปลูกพืชที่ค านึงถึงสภาพแวดล้อม เป็นระบบการผลิตพืชที่ไม่มี
การใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช มุ่งเน้นการใช้อินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด และ ปุ๋ย
ชีวภาพ ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ซึ่งการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน (vermicomposting) เป็น
กระบวนการทางเทคโนโลยีอย่างง่าย ของส่วนผสมอินทรีย์ โดยใช้ไส้เดือนดินในการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของของเสีย
และผลิตสารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชออกมา (ชุลีมาศ และคณะ, 2554) อย่างไรก็ตามเมื่อระยะเวลาที่ผ่านไปคุณภาพของปุ๋ย
หมักมูลไส้เดือนดินย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงได้เช่นกัน โดยปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน ได้แก่ แหล่งอาหาร
ของไส้เดือนดิน เช่น กากของเสียจากครัวเรือน ของเสียที่เป็นสารอินทรีย์จากอุตสาหกรรมการเกษตร (ณัฐกิตติ์, 2558; นันทวุ
ติ และคณะ, 2554 ; รัชนีและคณะ, 2555 ) เศษพืช ผัก มูลของเสียต่างๆ จากฟาร์มปศุสัตว์ กากตะกอนน้ าเสีย (Surthar, 
2010 ; Suthar et al., 2012;  Singh et al., 2010; Negi and Suthar, 2013;  Suthar et al., 2014; Suthar, 2009 ; 
Iwai et al., 2013) Norman และคณะ (2007) ได้ศึกษาเปรียบเทียบแหล่งอาหารจาก 3 แหล่งเพื่อน ามาผลิตปุ๋ยหมักมูล
ไส้เดือนดิน ได้แก่ ปุ๋ยมูลวัวควาย ของเสียจากอาหาร และของเสียจากกระดาษ พบว่า ปุ๋ยหมักที่ได้จากแต่ละแหล่งอาหารจะ
มีปริมาณธาตุอาหารที่แตกต่างกัน, วิธีการเก็บรักษาปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน การเก็บรักษามีผลต่อคุณภาพปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน
ดิน โดยณัฏฐิรา (2558) ได้ศึกษาผลของภาชนะบรรจุ ได้แก่ ถุงด า ถุงพลาสติกใส และถุงปุ๋ยพลาสติก ปิดปากถุงและเก็บที่
อุณหภูมิห้อง เป็นระยะเวลา 3 เดือน พบว่าการเก็บรักษาปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินโดยถุงปุ๋ยพลาสติกท าให้ปุ๋ยมีคุณสมบัติทาง
เคมีและปริมาณจุลินทรีย์ดีที่สุด ณัฏฐิรา (2558) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ การเปลี่ยนแปลงคุณภาพปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินใน
ระหว่างการเก็บรักษา โดยปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินที่ใช้ในการศึกษา ได้จากไส้เดือนดินสายพันธ์ุ E. eugeniae ให้กากมัน : ดิน: 
มูลไก่ เป็นอาหาร ในอัตราส่วน 7 : 2 : 1 พบว่า ผลของระยะเวลาในการเก็บรักษา (0, 3, 6, 9 และ 12 เดือน) ต่อการ
เปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีและปริมาณจุลินทรีย์ในปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน พบว่า ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินที่เก็บรักษาเป็น
เวลานาน 6 เดือนยังคงมีประสิทธิภาพดี คือ ค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่าการน าไฟฟ้า และอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน อยู่
ในเกณฑ์ตามมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ และมีปริมาณธาตุอาหารสูงสุด คือ ไนโตรเจนทั้งหมด 0.60% โพแทสเซียม 1.30% 
แคลเซียม 1.10% และ แมกนีเซียม 0.44% ปริมาณเชื้อราสูงสุด คือ 22.00 x 103 cfu/g และยังคงพบแบคทีเรียและแอคทีโน
มัยซีส เท่ากับ 11.33 x 103 cfu/g และ1.67 x 103 cfu/g ตามล าดับ ซึ่งการศึกษาผลของเวลาในการเก็บรักษาต่อคุณภาพของ
มูลไส้เดือนดินยังคงมีไม่มากนัก ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบัติของปุ๋ยหมักมูล
ไส้เดือนดินที่ใช้ปุ๋ยมูลวัวเป็นอาหารที่ระยะเวลาการจัดเก็บ 0, 3, 6, 12, 18 และ 24 เดือน  
 

อุปกรณ์และวิธีการ  
ศึกษารายละเอียดของข้อมูลตัวอย่างปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน จากกระบวนการท าปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินของศูนย์การ

เรียนรู้และพัฒนาไส้เดือนดินเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น คัดเลือกและสุ่ม
ตัวอย่างปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน ซึ่งเป็นปุ๋ยจากการหมัก ผัก ดิน มูลวัวและขี้เถ้าในอัตราส่วน 4:3:2:1 โดยใช้ ไส้เดือนดินสาย
พันธุ์ E. eugeniae ที่ระยะการจัดเก็บเป็นเวลา 0, 3, 6, 12, 18 และ 24 เดือน ตัวอย่างละ 1 กิโลกรัมในถุงพลาสติก ปิดปาก
ถุง จ านวน 3 ซ้ า เพื่อน าไปวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีและชีวภาพ โดยวางแผนการทดลองแบบ CRD (Completely 
Randomized Design) โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) และวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 
โดยวิธี LSD (Least Significant Difference) 
การวิเคราะหส์มบัติทางเคมีของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน 

การศึกษาสมบัติทางเคมีบางประการ ด าเนินการศึกษาที่ห้องปฏิบัติการ บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) 
สาขาขอนแก่น ท าการวิเคราะห์สมบัติทางเคมี ได้แก่ ความเป็นกรดเป็นด่าง วิเคราะห์หาค่าความเป็นกรดเป็นด่างด้วย pH 
meter ใช้อัตราส่วนของปุ๋ยต่อน้ า 1:2 ค่าการน าไฟฟ้าอัตราส่วนของปุ๋ยต่อน้ า 1:10 วัดโดยเครื่อง electrical conductivity 
meter ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (total N) ใช้ Kjeldahl method ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด (total P2O5) วิเคราะห์โดย 
Spectrophotometric molybdovanadophosphate method (AOAC 2000) ปริมาณโพแทสเซียมทั้งหมด (total K2O) 
ปริมาณแคลเซียม (Ca) และแมกนีเซียม (Mg) วิเคราะห์โดยย่อยตัวอย่างเช่นเดียวกับการหาปริมาณโพแทสเซียมและวัดด้วย
เครื่อง Inductively coupled plasma emission spectrometer (AOAC 2000) 
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การวิเคราะห์ทางชีวภาพของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน 

ช่ังตัวอย่างปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจ านวน 10 กรัม ใส่ในขวดรูปชมพู่ทีมีน้ ากลั่นปลอดเชื้อ ปริมาตร 90 มิลลิลิตร ปั่น
ด้วยเครื่องปั่นแล้วตั้งทิ้งไว้ให้ตกตะกอน ท าการเจือจางน้ าตัวอย่างด้วยน้ ากลั่นปลอดเช้ือ ให้มีความเจือจาง 10-3, 10-4 และ 
10-5  (Wu et al., 2004) 

แบคทีเรีย  
น าสารละลายที่ได้ไป pour plate technique ในอาหารเลี้ยงเช้ือ soil extract agar ท าการเจือจางความเข้มข้น

ละ 3 ซ้ าบ่มที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 3 วัน นับจ านวนจุลินทรีย์ทั้งหมด  
แอคติโนมัยซีท 
น าสารละลายที่ได้ไป pour plate technique ในอาหารเลี้ยงเช้ือ actinomyces agar ท าการเจือจางความเข้มข้น

ละ 3 ซ้ าบ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 วัน นับจ านวนจุลินทรีย์ทั้งหมด  
เชื้อรา 
น าสารละลายที่ได้ไป spread plate technique บนอาหารเลี้ยงเช้ือ rose Bengal-streptomycin agar ที่มีการ

เติมยาปฏิชีวนะ streptomycin ความเข้มข้น 30 มิลลิกรัมต่อลิตร ท าการเจือจางความเข้มข้นละ 3 ซ้ าบ่มที่อุณหภูมิ 30 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5-7 วัน นับจ านวนจุลินทรีย์ทั้งหมด  

 
ผลและวิจารณ์  

 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางเคมีและชีวภาพท่ีระยะเวลาการเก็บรักษาท่ีแตกต่างกัน ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินที่
ที่ระยะเวลาการเก็บรักษา คือ 0, 3, 6, 12, 18 และ 24 เดือน ผลวิเคราะห์สมบัติทางเคมี (Table 1) มีสมบัติทางชีวภาพ 
(Table 2) ผลจากการศึกษาพบว่าค่าความเป็นกรด-ด่างลดลงใน 3 เดือนแรกเนื่องจากการเกิดกรดขึ้นในระหว่างกระบวนการ
ไนตริฟิเคช่ัน (nitrification) (Andy, 2012 ; ณัฎฐิรา, 2558) นอกจากนี้ค่าความเป็นกรด-ด่างที่ลดลงอาจเกิดจากการที่
จุลินทรีย์ที่ละลายฟอสเฟตโดยการสร้างกรดแล้วปลดปล่อยออกมาซึ่งสอดคล้องกับปริมาณฟอสฟอรัสที่มีมากขึ้น ในช่วง 3 
เดือนแรกของการเก็บรักษา จากนั้นค่าความเป็นกรด-ด่าง เพิ่มขึ้น ในช่วงการเก็บรักษา 6-24 เดือน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Andy (2012) ที่ได้ท าการศึกษาคุณภาพของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินที่เก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลา 5 เดือน พบว่าค่าความ
เป็นกรด-ด่าง ในตัวอย่างปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน ค่าการน าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในช่วง 3 เดือนแรกและมีแนวโน้มที่ลดต่ าลง ปริมาณ
ไนโตรเจนมีปริมาณสูงขึ้นในเดือนที่ 3 และมีแนวโน้มต่ าลง เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน และ
กิจกรรมของจุลินทรีย์ในกระบวนการ nitrification ส่งผลกระทบอย่างมากต่อความเข้มข้นของธาตุอาหาร โดยกระบวนการ 
nitrification จะเปลี่ยนรูปแอมโมเนียไนโตรเจนทั้งหมดให้เป็นไนเตรท ซึ่งจะสร้างกรดขึ้น ส่งผลให้ค่า pH ลดลง เมื่อ pH 
ลดลง จะท าให้ธาตุอาหารอยู่ในรูปที่พืชสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น อินทรียวัตถุเมื่อมีการสลายตัวโดยกิจกรรมของ
จุลินทรีย์จะท าให้ปริมาณธาตุอาหารมีมากขึ้น ในขณะที่กิจกรรมของจุลินทรีย์ท าให้ธาตุอาหารบางชนิด เช่น ฟอสฟอรัสที่
ละลายได้ถูกใช้ไป และถูกเปลี่ยนไปอยู่ในรูปท่ีสกัดได้น้อยลง  

ปริมาณของฟอสฟอรัส โพแทสเซียม  แคลเซียมและแมกนีเซียม ปริมาณธาตุอาหารหลักและรองสูงขึ้นเนื่องจาก
กระบวนการ mineralization ซึ่งเป็นกระบวนการที่จุลินทรีย์เปลี่ยนรูปสารประกอบอินทรีย์ให้เป็นสารประกอบอนินทรีย์ 
(ณัฏฐิรา, 2558) และเมื่อเวลาผ่านไปมีปริมาณที่ลดลง ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองของ Harit et al., (2014) ในศึกษาผลของ
การจัดเก็บต่อคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน พบว่า เมื่อระยะเวลาการเก็บรักษานานขึ้นปริมาณ
ธาตุอาหารที่อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืชจะลดลง ปริมาณไนโตรเจนลดลงถึง 49 % ปริมาณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม
ลดลงมากกว่า 75% และพบว่าปริมาณธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมมีปริมาณลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ในการ
เก็บรักษาท่ีระยะเวลา 60 วัน พบว่าในระหว่างการเก็บรักษาคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของมูลไส้เดือนดินจะเปลี่ยนไป  
โดยปริมาณธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชยังคงอยู่ แต่เมื่อระยะเวลาการจัดเก็บนานข้ึนธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชมี
ปริมาณน้อยลง   

ผลวิเคราะห์คุณสมบัติทางชีวภาพ พบว่าปริมาณแบคทีเรียมีแนวโน้มสูงขึ้นจากระยะเวลา 0- 12 เดือน แล้วจึงมี
แนวโน้มลดลง ปริมาณแบคทีเรียสูงที่สุดที่ระยะเวลาการจัดเก็บ 12 เดือน คือ 252.50 x 104 cfu/g ปริมาณแอคติโนมัยซิส
สูงสุดที่ระยะ 0 และ 3 เดือน คือ 43.75 x 102 cfu/g ปริมาณเช้ือราสูงสุดที่ระยะ 0 เดือน คือ 31.00 x 102 cfu/g โดย
ปริมาณแบคทีเรีย เช้ือราและแอคติโนมัยซิสมีแนวโน้มลดลง ตามระยะเวลาการเก็บรักษา ทั้งนี้การเจริญเติบโตและการเพิ่ม
ประชากรของจุลินทรีย์ขึ้นอยู่กับปัจจัย 2 ประการคือ ปัจจัยด้านปริมาณและความเป็นประโยชน์ของอาหาร กับปัจจัยด้าน 
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สภาพแวดล้อมต่างๆ ปกติปัจจัยด้านอาหารมักเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุด (คณาจารย์ภาควิชาปฐพีศาสตร์, 2548) ปุ๋ย
หมักมูลไส้เดือนดินมีลักษณะเป็นวัสดุพรุน  มีน้ า อากาศและอาหารที่เป็นปัจจัยต่อการด ารงชีวิตของจุลินทรีย์  นอกจาก
คาร์บอน (C) ไฮโดรเจน (H) และออกซิเจน (O) แล้ว ธาตุอาหารอื่นที่จุลินทรีย์ต้องใช้มาก ได้แก่ ไนโตรเจน (N) ซัลเฟอร์ (S) 
และ ฟอสฟอรัส (P) ในขณะที่ธาตุอาหาร โพแทสเซียม (K) โซเดียม (Na) แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) คลอรีน (Cl) และ 
เหล็ก (Fe) เป็นธาตุอาหารพืชที่ต้องการในปริมาณน้อย โดยเฉพาะไนโตรเจนเป็นธาตุอาหารที่จุลินทรีย์ต้องมากเป็นพิเศษ 
เพราะเป็นองค์ประกอบของโปรตีนและกรดอะมิโน จุลินทรีย์อาจน าเอาไนโตรเจนเข้าไปในรูปของกรดอะมิโนหรือสาร       
อนินทรีย์ไนโตรเจน สอดคล้องกับปริมาณจุลินทรีย์ที่ลดลงในเดือนที่ 18 และ 24 ของการเก็บรักษาปุ๋ยหมักโดยไส้เดือนดินซึ่ง
ปริมาณของไนโตรเจนท้ังหมดได้ลดลงในเดือนที่ 18 และ 24 เช่นเดียวกัน  
 
Table 1 The chemical properties of vermicompost at various storage periods 

Storage time 
(months) 

pH (1:1) EC (1:10) 
dS/m 

Total N  
(%) 

Total P       

(%) 
Total K 
(%) 

Total  Ca 
(%) 

Total  Mg  
(%) 

0 6.83 e 1.96 d 0.80 b 1.74 a 0.49 b 0.43 d 0.17 d 

3 6.52 f 4.88 a 0.88 a 1.83 a 0.54 a 2.54 b 0.46 b 
6 7.04 c 1.96 d 0.69 c 0.41 b 0.45 c  1.05 c 0.21 c 
12 6.97 d 3.36 c 0.68 d 0.24 c 0.46 c 3.24 a 0.50 a 
18 7.16 b 2.24 c 0.64 e 0.21 c 0.29 e 0.96 c 0.13 de 
24 7.68 a 1.29 e 0.61 f 0 d 0.33 d  0.61 d 0.15 e 

F-test ** ** ** ** ** ** ** 

CV 0.08 0.09 0.73 7.38 3.18 9.81 6.47 
** Mean (n=3) in the same column followed by the same lower case letters are  significantly different at p ≤0.01 by Least 
Significant Difference (LSD) 
 
Table 2 The biological properties of vermicompost at various storage periods 

Storage time 
(months) 

Total bacteria (cfu*104) Total actinomyces  (cfu*102) Total fungi (cfu*102) 

0 8.75x 104 f 43.75 x 102  a 31.00 x  102 a 
3   71.50 x 104 d 19.75 x 102  b 19.80 x  102  c 
6  168.33 x 104 b 43.75 x 102  a 26.00 x  102 b 
12  252.50 x 104 a 21.75 x 102  b 6.34 x  102  e 
18  152.50 x 104 c 6.33 x 102   c 15.50 x  102 d 
24  53.30 x 104  e <1.0 x 102  d 5.50 x  102 e 

F-test ** ** ** 
CV 2.45 7.07 11.08 

** Mean (n=3) in the same column followed by the same lower case letters are significantly different at p ≤0.01 by Least 
Significant Difference (LSD) 
 

สรุปผล  
ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินที่เก็บรักษาเป็นเวลา 3 เดือน ที่อุณหภูมิห้อง ยังคงมีประสิทธิภาพดี คือ มีค่าความเป็นกรด-

ด่าง ค่าการน าไฟฟ้า อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ตามประกาศของกรมวิชาการเกษตร และมีปริมาณธาตุอาหารหลักและ
ธาตุอาหารรองสูงสุด คือ ไนโตรเจน 0.88 % ฟอสฟอรัส 1.83 % โพแทสเซียม 0.54 % แคลเซียม 2.54 % และแมกนีเซียม 
0.46% ปริมาณแบคทีเรีย เช้ือราและแอคติโนมัยซีท มีค่า 73.83 x 104, 21.18 x 102 และ 19.55 x 102 cfu/g ตามล าดับ
และพบว่าเมื่อเวลาผ่านไปปริมาณธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรอง ค่าการน าไฟฟ้ามีแนวโน้มลดลง ค่าความเป็นกรด-ด่างมี
แนวโน้มสูงขึ้น ดังนั้น ควรค านึงถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเก็บรักษาและควรมีการศึกษาการเพิ่มเติมถึงการเพิ่มคุณภาพของปุ๋ย
หมักมูลไส้เดือนดินในระหว่างการเก็บรักษา  
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ค าขอบคุณ  

 ขอขอบคุณศูนย์ เรียนรู้ วิจัยและพัฒนาไส้ เดือนดินเพื่อการเกษตรและสิ่ งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริการจัดการทรัพยากรน้ าบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะ
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การประเมินอัตราปุ๋ยที่เหมาะสมในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปลูกในชุดดินตาคลี 
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บทคัดย่อ 
การทดลองเพื่อประเมินอัตราปุ๋ยที่เหมาะสมในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ท่ีปลูกในชุดดินตาคลี ในพ้ืนท่ีของสถานี 

วิจัยแสลงพัน จ.สระบุรี โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design จ านวน 3 ซ้ า ประกอบด้วย 3 
ต ารับ คือ 1)ไม่ใส่ปุ๋ย 2)ใส่ปุ๋ยเคมีอัตรา 15-5-3 และ 3) 20-0-0 กก.N-P2O5-K2Oต่อไร่ ซึ่งเป็นการใส่ปุ๋ยภายหลังการปรับสภาพ
ดินด้วยก ามะถันผงในอัตรา 600 กก.ต่อไร่ เป็นเวลา 120 วัน ซึ่งท าให้ค่าปฏิกิริยาดินลดลงจาก 8.10 (ด่างปานกลาง) เป็น 6.34 
(กรดเล็กน้อย) ผลการทดลองเปรียบเทียบการใส่ปุ๋ยในอัตราที่แตกต่างกัน พบว่า ปุ๋ยเคมีไม่มีผลท าให้ความสูง ผลผลิตของข้าวโพด
และปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมทั้งหมดในใบข้าวโพดแตกต่างกันทางสถิติ แต่มีผลให้น้ าหนักสดของต้นข้าวโพด
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยการใส่ปุ๋ยอัตรา 15-5-3 กก.N-P2O5-K2O ต่อไร่ ให้น้ าหนักสดสูงสุด และมีปริมาณการ
สูญเสียฟอสฟอรัสจากดินแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยการใส่ปุ๋ยอัตรา 20-0-0 กก.N-P2O5-K2Oต่อไร่  มีการสูญเสีย
ฟอสฟอรัสสูงสุด สรุปว่าการปรับสภาพดินด้วยก ามะถันผงท าให้ความเป็นกรดของดินและความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสและ
โพแทสเซียมในดินเพิ่มขึ้น และการใส่ปุ๋ยเคมีในอัตรา 20-0-0 กก.N-P2O5-K2Oต่อไร่ เหมาะในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในชุดดิน
ตาคลีที่มีปริมาณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสะสมอยู่ในระดับสูง 
ค าส าคัญ: ก ามะถัน, ปุ๋ยเคม,ี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว,์ 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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บทน า 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีความส าคัญต่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์และมีความต้องการเพิ่มขึ้นทุกปี (นง 
คราญ, 2553) เป็นพืชที่สามารถปลูกได้ในดินแทบทุกเนื้อดิน แต่ดินที่มีความเหมาะสมควรเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย มีปริมาณ
ธาตุอาหารพืชที่อุดมสมบูรณ์ และค่าปฏิกิริยาดินที่เหมาะสมกับการผลิตข้าวโพดจะมีความเป็นกรดเล็กน้อย มีค่าอยู่ในช่วง 6.0-
7.0 (กรมวิชาการเกษตร, 2548) ประสิทธิภาพในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่ า มีสาเหตุมาจากปัญหาด้านต่างๆ ได้แก่ การเสื่อม
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปัญหาภัยธรรมชาติที่เกิดจากการแปรปรวนของฤดูฝน  และการขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิต 
(สถาบันวิจัยพืชไร่, 2546) การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชหลักมานานหลายปีติดต่อกัน ถึงแม้ชุดดินในพื้นที่จะมีความอุดม
สมบูรณ์พอควร แต่ด้วยการปลูกในพ้ืนท่ีเดิมเป็นเวลานานท าให้สภาพดินมีความสมบูรณ์ลดลง  

ประเทศไทยพบดินเนื้อปูนหรือดินแคลคาเรียส (calcareous soil) บริเวณเทือกเขาสูงทางตอนกลางและที่ราบภาค 
กลาง ดินดังกล่าวเกิดจากวัตถุต้นก าเนิดที่เป็นด่าง เช่น หินปูน หรือหินมาร์ล ชุดดินส าคัญที่จัดว่าเป็นดินเนื้อปูนหรือดินแคล
คาเรียส ได้แก่ ชุดดินตาคลี และ ชุดดินลพบุรี ซึ่งพบมากในเขตจังหวัดลพบุรี สระบุรี และนครสวรรค์ ดินเนื้อปูนเป็นดินที่มีค่า
ปฏิกิริยาดินสูง ซึ่งค่าปฏิกิริยาดินมีความส าคัญต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน (นวลศรี และคณะ, 2543) เนื่องจากเป็นตัวควบคุม
ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารในดิน แม้ว่าค่าปฏิกิริยาดินไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงต่อการเจริญเติบโตของพืช แต่มีผลกระทบ
ต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีและชีวภาพของดิน (คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2541) ท าให้ธาตุอาหารที่จ าเป็นต่อการ
เจริญเติบโตของพืชบางชนิดถูกตรึงหรืออยู่ในรูปที่ไม่ละลายออกมาเป็นประโยชน์ต่อพืช จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงดินเพื่อท าให้
ค่าปฏิกิริยาดินของดินลดลงอยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการปลูกข้าวโพด  

ปุ๋ยเคมีเป็นวัสดุที่มีความส าคัญต่อการยกระดับผลผลิต และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของพืชผลทางการเกษตร  
(ยงยุทธ์ และคณะ, 2551) ปริมาณการใส่ปุ๋ยเคมีต่อพ้ืนท่ีขึ้นอยู่กับลักษณะของดินที่แตกต่างกันในแต่ละชุดดิน ความอุดมสมบูรณ์
ของดินที่แตกต่างตามการจัดการหรือการใส่ปุ๋ย สภาพภูมิอากาศ หรือปริมาณและการกระจายตัวของฝนท่ีไม่สม่ าเสมอ (ระวิวรรณ 
และคณะ, 2552; ศิริสุดา และคณะ, 2552) จึงได้ศึกษาการเลือกใช้อัตราปุ๋ยที่ถูกต้องเหมาะส าหรับข้าวโพดที่ปลูกในดินเนื้อปูน 
เพื่อเป็นแนวทางการจัดการแปลงและการปรับปรุงดินส าหรับระบบการผลิตข้าวโพด 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
การประเมินอัตราปุ๋ยที่เหมาะสมในการผลิตข้าวโพดเลีย้งสัตว์ท่ีปลูกในชุดดินตาคลี ซึ่งได้ท าการทดลอง ณ สถาน ี

วิจัยแสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – ตุลาคม พ.ศ.2559 
1. อุปกรณ์ 

1.1  เมล็ดพันธ์ุข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ CP301  
1.2  ก ามะถันผง 
1.3  ปุ๋ยเคมี สตูร 27-12-6 และ 21-0-0 
1.4  เครื่องมือส าหรับวิเคราะห์ ได้แก่ pH meter (Schott : lab 850 model), Electrical conductivity 

meter (Schott : lab 960 model), Micro-Kjeldahl distillation apparatus (Gerhard : Vapodest 30s model), 
digestion apparatus (Gerhard : TUR/K model), Spectrophotometer (Biochrom : Libra S70) , Atomic absorption 
spectrophotometer (SvantAA GBS) เครื่องช่ังไฟฟ้า และตู้อบไฟฟ้า 

2. วิธีการ 
ปรับปรุงดินในแปลงทดลองที่มีค่าปฏิกิริยาสูง ท าให้ความเป็นกรดของดินเพิ่มขึ้น โดยใช้ก ามะถันผงใน 

อัตรา 600 กก.ต่อไร่ คลุกเคล้าในดินแล้วให้น้ าชลประทานและหมักดินไว้เป็นเวลา 120 วัน ก่อนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ 
CP301 สมบัติบางประการของดินก่อนและหลังปรับปรุงดินด้วยก ามะถันผง ได้แสดงไว้ใน Table 1 
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แบ่งแปลงทดลองออกเป็นแปลงย่อยขนาด 27 ตารางเมตร (4.9 x 5.4 เมตร) จ านวน 9 แปลงทดลอง ปลูกข้าวโพด 

เลี้ยงสัตว์พันธุ์ CP301 ใช้ระยะห่างระหว่างต้น 20 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างแถว 70 เซนติเมตร จ านวน 6 แถวต่อแปลงย่อย 
ปลูกแถวละ 28 หลุม วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) จ านวน 3 ซ้ า ประกอบด้วย 3 
ต ารับการทดลอง ได้แก่ 

ต ารับท่ี 1 ไม่ใส่ปุ๋ย (0-0-0 กก.N-P2O5-K2O ต่อไร่) 
ต ารับท่ี 2 ใส่ปุ๋ยเคมีอัตรา 15-5-3 กก.N-P2O5-K2Oต่อไร่  (ตามการจัดการแปลงของสถานีวิจัยแสลงพัน) 
ต ารับท่ี 3 ใส่ปุ๋ยเคมีอัตรา 20-0-0 กก.N-P2O5-K2Oต่อไร่  (ตามค าแนะน าท่ีได้จากค่าวิเคราะห์ดินของกรมวิชาการ 

เกษตร (2548)  
การใส่ปุ๋ยเคมี ได้แก่ ต ารับท่ี 2 อัตรา 15-5-3 กก.N-P2O5-K2Oต่อไร่  ซึ่งเป็นอัตราที่ใช้ในการจัดการแปลงของสถาน ี

วิจัยแสลงพัน ท่ีมีการใช้พื้นที่ในการปลูกข้าวโพดเป็นระยะเวลานาน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 27-12-6 แบ่งใส่ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ใส่ปุ๋ยรองพื้น 
ครั้งที่ 2 ใส่เมื่ออายุ 14 วันหลังปลูก อัตรา 30 และ 12 กก.ต่อไร่ ตามล าดับ และใส่ปุ๋ยสูตร 21-0-0 เมื่ออายุ 21 วันหลังปลูก 
อัตรา 18 กก.ต่อไร่ และต ารับที่ 3 อัตรา 20-0-0 กก.N-P2O5-K2Oต่อไร่  ได้จากค่าวิเคราะห์ดินและตามค าแนะน าของกรม
วิชาการเกษตร (2548) ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 21-0-0 แบ่งใส่ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ใส่ปุ๋ยรองพื้น ครั้งท่ี 2 ใส่เมื่ออายุ 30 วันหลังปลูก อัตรา 63 
และ 32 กก.ต่อไร่ ตามล าดับ 

เก็บข้อมูลการเจริญเติบโตทางความสูงของข้าวโพดโดยวัดจากโคนต้นจนถึงฐานใบธงที่อายุ 50 วันและ 80 วัน เก็บ 
ข้อมูลตัวอย่างใบข้าวโพดในระยะออกไหมในต าแหน่งใบใต้ฝักหรือใบตรงกันข้ามฝักที่ข้าวโพดอายุ 45-50 วัน แล้วน าไปอบที่
อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส นาน 3 วัน บดตัวอย่างใบข้าวโพด และวิเคราะห์ความเข้มข้นธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม 
(ศรีสม, 2544) เก็บข้อมูลผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต ได้แก่ น้ าหนักเมล็ดที่ความช้ืน15% น้ าหนักฝักต่อไร่ จ านวนฝักต่อไร่ 
และเปอร์เซ็นต์กะเทาะเมล็ด เก็บข้อมูลน้ าหนักสดและน้ าหนักแห้งที่อายุ 95 วัน 

เก็บดินด้วยวิธีสุ่มที่ระดับความลึก 0-15 ซม. เพื่อวิเคราะห์สมบัติดินบางประการ ได้แก่ 1) ค่าปฏิกิริยาดิน (pH)  
วัดโดยใช้เครื่อง pH meter อัตราส่วนระหว่างดินกับน้ า เท่ากับ 1:1 (ทัศนีย์ และจงรักษ์, 2542) 2) ค่าการน าไฟฟ้า (ECe) วัดโดย
ใช้เครื่อง electrical conductivity meter อัตราส่วนระหว่างดินกับน้ า เท่ากับ 1:5 (ทัศนีย์ และจงรักษ์, 2542) 3) อินทรียวัตถุ
ในดิน (organic matter) โดยวิธี Walkley and Black Titration (ทัศนีย์ และจงรักษ์, 2542) 4) ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ สกัด
ตัวอย่างดินด้วยสารละลาย Bray-II และวัดปริมาณโดยวิธี colorimetric (ทัศนีย์ และจงรักษ์, 2542) 5) โพแทสเซียม แคลเซียม 
แมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ สกัดตัวอย่างดินด้วยสารละลาย NH4OAc pH 7.0 และวัดปริมาณโดย atomic absorption 
spectrophotometer (Pratt, 1965) 
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Table 1 Soil chemical properties before and after sulfur incubation 

Soil properties 
Results 

before after 
pH (1:1) 8.10 6.34 

ECe (dS/m) 1.45 1.03 

Organic matter (%)1/ 1.33 0.90 

Available P (mg/kg)2/ 236 266 

Exchangeable K (mg/kg)3/ 121 144 

Exchangeable Ca (mg/kg)3/ 2,940 2,639 

Exchangeable Mg (mg/kg)3/ 3,336 3,042 

Remark : 1/ = Walkey and Black method (ทัศนีย์ และจงรักษ์, 2542) 
                          2/ = Bray II method (ทัศนีย์ และจงรักษ์, 2542) 
                          3/ = Extracted with NH4OAc pH 7.0 (Pratt, 1965) 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
สมบัติบางประการของดินหลังปรับสภาพด้วยก ามะถันผง 

การใช้ก ามะถันผงในอัตรา 600 กก.ต่อไร่ คลุกเคล้าในดินแล้วให้น้ าชลประทานและหมักดินไวเ้ป็นเวลา 120 วัน ก่อน 
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ CP301 มีผลให้ ค่าปฎิกิริยาดินลดลง 1.76 ยูนิต จาก 8.10 อยู่ในระดับด่างปานกลางลดลงเป็น 6.34 
อยู่ในระดับเป็นกรดเล็กน้อย ท าให้ค่าปฏิกิริยาดินอยู่ในช่วง 6.0-7.0 ซึ่งเหมาะสมกับการให้ผลผลิตข้าวโพดที่ดี (กรมวิชาการ
เกษตร, 2548) ค่าการน าไฟฟ้าลดลงอยู่ในระดับไม่เค็ม (1.03 เดซิซีเมนต์ต่อเมตร) ปริมาณอินทรียวัตถุในดินลดลงอยู่ในระดับต่ า 
(0.90 เปอร์เซ็นต์) ปริมาณแคลเซียมและแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ลดลง แต่ยังอยู่ในระดับสูง (2,639 และ 3,042 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม ตามล าดับ) และมีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้เพิ่มขึ้น อยู่ในระดับสูงมาก (266 
และ 144 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล าดับ) (Table 1) 
 
การเจริญเติบโตของข้าวโพด 
ความสูง 

การเจริญเติบโตทางความสูงของต้นข้าวโพดเมื่อน ามาวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า ความสูงของต้นข้าวโพดท่ีอายุ 50  
และ 80 วันหลังปลูก ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Table 2) ต ารับท่ีไม่ใส่ปุ๋ยวัดความสูงได้สูงสุด คือ 212 และ 
217 เซนติเมตร ที่อายุ 50 และ 80 วันหลังปลูก รองลงมาได้แก่ ต ารับ 20-0-0 และ 15-5-3 กก.N-P2O5-K2Oต่อไร่  มีความสูง 
211, 210 เซนติเมตร ที่อายุ 50 วัน และ 212, 211 เซนติเมตร ที่อายุ 80 วัน ตามล าดับ เนื่องจากปริมาณธาตุอาหารในดินมี
ปริมาณสูงกว่าค่าวิกฤตของข้าวโพด จึงมีผลท าให้ความสูงของต้นข้าวโพดในแต่ละต ารับทดลองไม่มีความแตกต่างกัน 
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Table 2 Plant heights of maize at different growth stages 

Fertilizer rates Height (cm) 

(kg.N-P2O5-K2O/rai) 50 Days 80 Days 

0-0-0 212 217 

15-5-3 210 211 

20-0-0 211 212 

F-test ns ns 

C.V.(%) 2.9 1.9 
Remark : ns: non significant. Numbers followed by a common letter are not significantly different according 

to DMRT. 
 
ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต 

การใส่ปุ๋ยในอัตราที่แตกต่างกัน เมื่อน ามาวิเคราะห์ทางสถิติ มีผลให้ น้ าหนักฝักต่อไร่ น้ าหนักเมล็ดที่ความช้ืน15%  
จ านวนฝักต่อไร่ และเปอร์เซ็นต์กะเทาะเมล็ดไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Table 3) กล่าวคือ ต ารับ 15-5-3 
กก.N-P2O5-K2Oต่อไร่  ส่งผลให้น้ าหนักเมล็ดที่ความช้ืน15% และจ านวนฝักต่อไร่สูงสุด คือ 1,816 และ 13,016 กก.ต่อไร่ 
ตามล าดับ และต ารับ 20-0-0 กก.N-P2O5-K2Oต่อไร่  ให้น้ าหนักฝักต่อไร่สูงสุด คือ 3,034 กก.ต่อไร่   

จากผลการทดลองผลผลติและองค์ประกอบของผลผลติไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถติิ ต ารับท่ีไม่ 
ใส่ปุ๋ยให้ผลผลิตใกลเ้คียงกับต ารับที่ใส่ปุ๋ยในอัตรา 15-5-3 และ 20-0-0 กก.N-P2O5-K2Oต่อไร่  
 
Table 3 Effect of fertilizer application on yield of maize 

Fertilizer rates 
(kg.N-P2O5-K2O/rai) 

Fresh ear weight 
(kg/rai) 

Grain wt.at 15% 
mc. 

(kg/rai) 

Ear number 
(per rai) 

Shelling 
(%) 

0-0-0 2,751 1,689 12,268 81.2 
15-5-3  2,941 1,816 13,016 81.2 
20-0-0 3,034 1,807 12,789 80.8 
F-test ns ns ns ns 

C.V. (%) 4.5 3.7 2.7 0.5 
Remark : ns: non significant. Numbers followed by a common letter are not significantly different according 

to DMRT. 
 
ปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมทั้งหมดในใบข้าวโพด 

ปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมทั้งหมดในใบข้าวโพดเมื่อน ามาวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า ไม่มีความ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Table 4) โดยต ารับ 20-0-0 กก.N-P2O5-K2Oต่อไร่  มีปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัส
สะสมสูงสุด คือ 2.79% และ 0.51% ตามล าดับ และต ารับท่ีไม่ใส่ปุ๋ย มีปริมาณโพแทสเซียมสะสมสูงสุด คือ 1.16%   

 



       การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ คร้ังท่ี 5 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ วันท่ี 1-2 สิงหาคม 2560 
 

80 

 

 
จากผลการทดลองมีเพียงต ารับ 20-0-0 กก.N-P2O5-K2Oต่อไร่  เท่าน้ัน ที่มีปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในใบ 

ข้าวโพดอยู่ในระดับที่เพียงพอกับความต้องการของข้าวโพดในช่วง 2.8-4.0% และ 0.25-0.50% ตามล าดับ (Campbell and 
Plank, 1992) 
 
Table 4 Concentrations of nitrogen phosphorus and potassium in maize leaves at 50 days after planting 

Fertilizer rates 
 (kg.N-P2O5-K2O/rai) 

Total N 
(%) 

Total P 
(%) 

Total K 
(%) 

0-0-0 2.58 0.44 1.16 
15-5-3  2.58 0.49 1.11 
20-0-0  2.79 0.51 1.02 
F-test ns ns ns 

C.V. (%) 6.9 10.2 24.9 
Remark : ns: non significant. Numbers followed by a common letter are not significantly different according 

to DMRT. 
 
น้ าหนักสดและน้ าหนักแห้งของต้นข้าวโพด 

น้ าหนักสดของต้นข้าวโพดเมื่อน ามาวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Table  
5)  ซึ่งการใส่ปุ๋ยเคมีอัตรา 15-3-3 กก.N-P2O5-K2Oต่อไร่ ให้น้ าหนักสดสูงสุด คือ 9,491 กก.ต่อไร่ เนื่องจากมีการใส่ปุ๋ย
โพแทสเซียม ซึ่งมีความส าคัญในการสร้างการเจริญเติบโตและความแข็งแรงของล าต้น (กรมวิชาการเกษตร, 2548) รองลงมาได้แก่ 
ต ารับ 20-0-0 กก.N-P2O5-K2Oต่อไร่  และต ารับไม่ใส่ปุ๋ย มีค่า 9,108 และ 7,674 กก.ต่อไร่  ตามล าดับ ส่วนน้ าหนักแห้งของต้น
ข้าวโพดเมื่อน ามาวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ (Table 5) ต ารับ 15-5-3 กก.N-P2O5-K2Oต่อไร่  
ให้น้ าหนักแห้งสูงสุด คือ 2,901 กก.ต่อไร่ รองลงมาได้แก่ ต ารับ 20-0-0 กก.N-P2O5-K2Oต่อไร่  และต ารับไม่ใส่ปุ๋ย มีค่า 2,869 
และ 2,404 กก.ต่อไร่ ตามล าดับ  
 
Table 5 Fresh and dry weight of maize at 95 days after planting 

Fertilizer rates  
(kg.N-P2O5-K2O/rai) 

Fresh weight  
(kg/rai) 

Dry weight  
(kg/rai) 

0-0-0 7,674 b 2,404 
15-5-3  9,491 a 2,901 
20-0-0  9,108 ab 2,869 
F-test * ns 

C.V. (%) 8.9 14.2 
Remark : * = significant at the 0.05 level, ns: non significant. Numbers followed by a common letter are not 

significantly different according to DMRT. 
 
ปริมาณการสูญเสียธาตุอาหารจากดินโดยติดไปกับผลผลิตข้าวโพดที่เก็บเกี่ยว 

ปริมาณธาตุอาหารที่สูญเสียจากดินติดไปกับผลผลิต เมื่อน ามาวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า ปริมาณไนโตรเจนและ 
โพแทสเซียมไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Table 6) ต ารับ 15-5-3 กก.N-P2O5-K2Oต่อไร่  มีปริมาณการสูญเสีย
ไนโตรเจนและโพแทสเซียมสูงสุด คือ 28.33 กก.Nต่อไร่ และ 6.90 กก.K2Oต่อไร่ รองลงมาได้แก่ ต ารับ 20-0-0 กก.N-P2O5-K2O 
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ต่อไร่ และต ารับที่ไม่ใส่ปุ๋ย มีค่า 28.19, 26.34 กก.Nต่อไร่ และ 6.87 และ 6.42 กก.K2Oต่อไร่ ตามล าดับ และมีปริมาณ
ฟอสฟอรัสที่สูญเสียจากดินติดไปกับผลผลิตแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (Table 6) โดยต ารับ 20-0-0 กก.N-P2O5-
K2Oต่อไร่  มีปริมาณการสูญเสียสูงสุด คือ 6.87 กก.P2O5ต่อไร่ รองลงมาได้แก่ ต ารับ 15-5-3 กก.N-P2O5-K2Oต่อไร่  และต ารับที่
ไม่ใส่ปุ๋ย มีค่า 5.27 และ 4.90 กก.P2O5ต่อไร่  ตามล าดับ 

จากผลการทดลอง พบว่า ไนโตรเจนมีปริมาณการสูญเสียติดไปกับเมล็ดสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับธาตุอาหารอื่น  
เพราะไนโตรเจนจะเคลื่อนย้ายไปสะสมในเมล็ดและคงเหลือไว้ที่ต้นเพียง 1 ใน 3 (สรสิทธ์ิ, 2511) และต ารับ 20-0-0 กก.N-P2O5-
K2Oต่อไร่  มีปริมาณการสูญเสียฟอสฟอรัสจากดินติดไปกับผลผลิตสูงสุดถึง 6.87 กก.P2O5ต่อไร่  แสดงให้เห็นว่าการใส่ปุ๋ยเคมีใน
อัตรา 20-0-0 กก.N-P2O5-K2Oต่อไร่ ช่วยท าให้ปริมาณฟอสฟอรัสในดินที่สะสมอยู่ในระดับสูงลดลงได้ 
 
Table 6 Estimate nutrient losses through crop removal  

Fertilizer rates N P K 
(kg.N-P2O5-K2O/rai) (kg.N/rai) (kg.P2O5/rai) (kg.K2O/rai) 

0-0-0 26.34 4.90 b 6.42 
15-5-3 28.33 5.27 b 6.90 
20-0-0 28.19 6.87 a 6.87 
F-test ns ** ns 

C.V. (%) 3.7 4.4 4.4 
Remark : ** = significant at the 0.01 level, ns: non significant. Numbers followed by a common letter are not 

significantly different according to DMRT. 
 

จากผลการทดลองทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น พบว่า การใส่ก ามะถันผงท่ีอัตรา 600 กก.ต่อไร่ ทิ้งไว้เป็นเวลา 120 วัน  
ส่งผลให้ค่าปฏิกิริยาดินลดลงจาก 8.10 อยู่ในระดับเป็นด่างปานกลาง ลดลงเป็น 6.34 อยู่ในระดับกรดเล็กน้อย สอดคล้องกับ
งานวิจัย Hansen และคณะ (2003) ที่กล่าวว่าก ามะถันผงสามารถช่วยปรับปรุงคุณสมบัติของดิน ท าให้ความเป็นกรดของดิน
เพิ่มขึ้น และเพิ่มความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารในดิน การปรับปรุงดินโดยการปรับค่าปฏิกิริยาดินให้เหมาะสมจะท าให้ พืช
สามารถดูดใช้ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมได้มากข้ึน เพราะมักถูกตรึงหรืออยู่ในรูปท่ีไม่ละลายมาเป็นประโยชน์ต่อพืช (กรมพัฒนา
ที่ดิน, 2548) และจากผลการวิเคราะห์สมบัติบางประการของดินก่อนและหลังปรับปรุงดินด้วยก ามะถันผง (Table 1) จะเห็นได้ว่า
มีปริมาณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่สะสมในดินมากเกินความต้องการของพืช เนื่องมาจากการใช้ปุ๋ยเคมีติดต่อกันเป็นระยะ
เวลานาน ดังผลการทดลองที่แสดงให้เห็นว่าต ารับท่ีไม่ใส่ปุ๋ยเคมีให้ผลผลิตใกล้เคียงกับต ารับท่ีใส่ปุ๋ยเคมี และการใส่ปุ๋ยเคมีในอัตรา 
20-0-0 กก.N-P2O5-K2Oต่อไร่  มีผลให้ดูดใช้ฟอสฟอรัสในดินที่มีอยู่ในระดับสูงให้ลดลงได้ถึง 6.87 กก.P2O5ต่อไร่ จึงควรงดหรือ
ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยทั้งสองลง เพราะนอกจากจะเป็นการสิ้นเปลืองปุ๋ยแล้ว การสะสมของธาตุทั้งสองในปริมาณสูง อาจจะส่งผล
กระทบต่อสมดุลของธาตุอาหารอื่นในดิน อย่างไรก็ตามเมื่อใส่ปุ๋ยเคมีอัตรา 20-0-0 กก.N-P2O5-K2Oต่อไร่ไปได้สักระยะ ควรมีการ
ตรวจวิเคราะห์ดิน เพื่อติดตามผลการปรับปรุงดิน และประเมินความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารในดิน  

 
สรุป 

การใส่ปุ๋ยเคมีที่เหมาะสมในการผลิตข้าวโพดเลีย้งสัตว์ในชุดดินตาคลี คือ อัตรา 20-0-0 กก.N-P2O5-K2Oต่อไร่  
เพราะในดินมีปริมาณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสะสมอยู่ในระดับสูง จึงควรงดการใส่ปุย๋ฟอสฟอรสัและโพแทสเซียม เพื่อลด
ปริมาณการสะสมของธาตุทั้งสองในดิน 
 
 



       การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ คร้ังท่ี 5 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ วันท่ี 1-2 สิงหาคม 2560 
 

82 

 

 
เอกสารอ้างอิง 

กรมพัฒนาท่ีดิน. 2548. ลักษณะและสมบัติของชุดดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เอกสารวิชาการ ฉบับท่ี 
55/03/48. ส านักส ารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาท่ีดนิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กรมวิชาการเกษตร. 2548. ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยกับพืชเศรษฐกิจ. กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ.   
คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา. 2548. ปฐพีวิทยาเบื้องต้น. ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ กรุงเทพฯ. 
ทัศนีย์ อัตตะนันท์ และจงรักษ์ จันทร์เจรญิสุข. 2542. แบบฝึกหัดและคู่มือปฏิบตัิการวิเคราะห์ดินและพืช. ภาควิชาปฐพีวิทยา 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ กรุงเทพฯ. 
นงคราญ มณีวรรณ. 2553. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปลูกอย่างไรใหไ้ดผ้ลผลิตสูง. วารสารพัฒนาท่ีดิน 47: 48-55. 
นวลศรี กาญจนกูล, สุวรรณีย์ ภูธรย์ราช และ ขนิษฐศรี ฮุ่นตระกลู. 2543. ระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินประเทศไทย.  กอง

วิเคราะหด์ิน กรมพัฒนาที่ดิน. 
ยงยุทธ โอสถสภา, อรรถศิษฐ์ วงศม์ณีโรจน์ และ ชวลิต ฮงประยรู. 2551. ปุ๋ยเพื่อการเกษตรยั่งยืน. ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ. 
ระวิวรรณ โชติพันธ,์ ชัยสิทธ์ิ ทองจู, กุมุท สังขศิลา, จุฑามาศ รม่แกว้ และสรุเดช จินตกานนท์. 2552. การจัดการปุย๋เคมีตามค่า

วิเคราะหด์ินเพื่อยกระดับผลผลติมันส าปะหลังที่ปลูกในชุดดินฝั่งแดงปลายฤดฝูน, น. 60-71. ใน การประชุมวิชาการดิน
และปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งท่ี 1 เรื่องดินและปุ๋ย ในภาวะวิกฤตอาหารและพลังงาน. วันท่ี 23-24 เมษายน 2552 ณ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม. 

ศรีสม สุวรรณวงศ์. 2544. การวิเคราะห์ธาตุอาหารพืช. ส านักพิมพ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ กรุงเทพฯ. 
ศิริสดุา บุตรเพชร, ชัยสิทธ์ิ ทองจู, กุมุท สังขศิลา, จุฑามาศ ร่มแก้ว และสรุเดช จินตกานนท์. 2552. การจัดการปุ๋ยเคมีตามค่า

วิเคราะหด์ินเพื่อยกระดับผลผลติมันส าปะหลังที่ปลูกในชุดดินก าแพงแสนปลายฤดฝูน, น. 51-62. ใน การประชุมวิชาการ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ครั้งท่ี 6 สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ. วันท่ี 9 ธันวาคม 2552 ณ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม. 

สถาบันวิจัยพืชไร.่ 2546. สรุปรายงานผลงานวิจัยพืชไร่ 2546. กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.  
สรสิทธ์ิ วัชโรทยาน. 2511. เคมีและความอดุมสมบูรณ์ของดินนา. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ภาควชิาปฐพีวิทยา คณะเกษตร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ: 
อ านาจ สุวรรณฤทธิ์. 2553. ปุ๋ยกับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม. ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ.  
Campbell, C.R. and C.O. Plank. 1992. Sample preparation. In: Plank CO, editor. Plant analysis reference 

procedures for the southern region of the United States. Athens (GA): Georgia Cooperative Extension 
Service. p 1–12. Southern Cooperative Series Bulletin 368. Available at 
www.ncagr.gov/agronomi/pdffiles/sera368.pdf (verified 2011 Aug 24). 

Hansen, H. R., B.L. Hector and J. Feldmann. 2003. A qualitative and quantitative evaluation of the seaweed 
diet of North Ronaldsay sheep. Anim. Feed Sci. Technol., 105 (1/4): 21-28 

Pratt, P.F. 1965. Methods of Soil Analysis Part II. In Potassium. (ed. C.A. Black), pp. 1022-1030. Wisconsin :  
Amer. Soc. of Agron. Inc. 



                    การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ คร้ังท่ี 5 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ วันท่ี 1-2 สิงหาคม 2560 
 

83 
 

 
ผลของการใช้สารฮิวมิคต่างชนิดกันต่อองค์ประกอบผลผลิตของข้าวขาวดอกมะลิ 105  

Effect of application of different humic substance type  
on rice yield components of KDML 105  

จิราพร บุตรศรี1  
Jirapron Bootsri1 

  
บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อศึกษาชนิดและสมบัติทางเคมีสารฮิวมิคที่สกัดได้จากลีโอนาร์ไดต์และศึกษาผลของ
ชนิดของสารฮิวมิคต่อองค์ประกอบผลผลิตของข้าวสายพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ 
(CRD) ประกอบด้วย 7 กรรมวิธี จ านวน 3 ซ้ า พบว่า สารฮิวมิคที่สกัดได้จากลีโอนาร์ไดต์มีจ านวน 6 ชนิด ได้แก่ โซเดียม
ฮิวเมต โซเดียมฮิวมิน   โซเดียฟูลเวต โพแทสเซียมฮิวเมต โพแทสเซียมฮิวมินและโพแทสเซียมฟูลเวต ซึ่งผลพบว่า   ใน
โพแทสเซียมฮิวมิน มีปริมาณอินทรีย์คาร์บอนและปริมาณอินทรียวัตถุสูงที่สุด (35.60% และ 61.38%) ตามล าดับ โซเดียม
ฮิวเมตมีไนโตรเจนทั้งหมดสูงสุด (0.49%) โซเดียมฮิวมิน โซเดียมฮิวเมตและโพแทสเซียมฟูลเวตมีฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์
สูงสุดที่ (1.36%) ขณะทีโ่ซเดียมฮิวเมตมีโพแทสที่ละลายน้ าได้สูงทีสุ่ด (2.86%) ส่วนค่าความเป็นกรด-ด่างพบว่าในโซเดียมฮิว
มิน และโพแทสเซียมฮิวมินมีค่าความเป็นกรด-ด่างสูงสุดที่ (7.73 และ 6.20) ตามล าดับ แต่มีค่าการน าไฟฟ้าต่ าสุดที่ (2.91 
และ 2.45) ตามล าดับ และจากผลการศึกษาการใช้สารฮิวมิคต่างชนิดกันต่อองค์ประกอบผลผลิตข้าว พบว่า ความสูงต้น 
จ านวนต้นต่อกอ จ านวนรวงต่อกอ ความยาวรวงต่อกอ ที่ปลูกในแต่ละกรรมวิธีทดลองไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ส่วนการฉีดพ่นโซเดียมฮิวเมต และ โพแทสเซียมฮิวเมตมีผลมีให้ผลผลิตต่อไร่สูงที่สุด (1,294.93  และ 1,224.53) 
กก./ไร่  ตามล าดับ นอกจากน้ีการใช้โพแทสเซียมฟูลเวต ยังส่งให้เปอร์เซ็นต์การติดเมล็ดต่อรวงต่ าที่สุด น้ าหนักเมล็ดดีต่อกอ
ต่ าที่สุด จึงส่งผลท าให้ผลผลิตต่อไรต่ าที่สุด 940.31 กก./ไร่ 
ค าส าคัญ: สารประกอบกรดฮิวมิค, ข้าวขาวดอกมะลิ 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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บทน า 

ปัจจุบันการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในประเทศไทยมีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีการส่งเสริมจากหน่วยงานของรัฐบาล ให้มีการใช้
ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนหรือแบบผสมผสานกัน เพื่อลดต้นทุนในการผลิตทางการเกษตรเพื่อตอบโจทย์ เกษตรมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
รวมถึงปัจจุบันการเกษตรในประเทศมีการท าการเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากข้ึน ดังนั้นปุ๋ยอินทรีย์ต้องสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการใหไ้ด้มากที่สุด ซึ่งในพ้ืนท่ีจังหวัดล าปางมีเหมืองถ่านหินลิกไนท์ซึ่งน ามาใช้เป็นพลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้าและใน
ขั้นตอนการขุดจะพบว่ามีมูลดินสีด าซึ่งเป็นถ่านหินคุณภาพต่ าที่ช่ือว่าลีโอนาร์ไดต์อยู่เป็นจ านวนมากและมีราคาถูก ลีโอนาร์
ไดต์ สามารถพบได้จากส่วนเหลือท้ิงจากการท าเหมืองถ่านหินลิกไนท์ ซึ่งเป็นถ่านหินที่เกิดจากการย่อยสลายของซากพืชซาก
สัตว์เป็นเวลานานนับพันล้านปี มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นสารประกอบฮิวมัส (humus) เป็นองค์ประกอบอยู่สูง (Ayuso et 
al., 1996 และ Kohanowski, 1970) โดยเฉพาะสารฮิวมิค (humic substances) ยังสามารถแยกได้เป็นฮิวมิน (humin) 
กรดฮิวมิค (humic acid) และกรดฟูลวิค (fulvic acid) สมบัติของกรดฮิวมิคจะมีสีน้ าตาลเข้มถึงด า ส่วนกรดฟูลวิคจะมีสี
เหลืองถึงแดง สารเชิงซ้อนทั้งสองชนิดมีบทบาทต่อการเจริญเติบโตและกระบวนการทางสรีระของพืชหลายประการ มีบทบาท
ในการเพิ่มค่าอินทรียวัตถุและไนโตรเจน Ece et al., (2007) และจากรายงาน สุชาดา และคณะ, (2556) พบว่า ลีโอนาร์ไดต์
มีธาตุอาหารที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเป็นองค์ประกอบอยู่หลายธาตุในปริมาณสูง ซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งของธาตุ
อาหารบางชนิดได้ โดยเฉพาะ ธาตุแคลเซียม แมกนีเซียม และก ามะถัน นอกจากนี้ลีโอนาร์ไดต์มีค่าการน าไฟฟ้าต่ า แต่มีค่า
ความแลกเปลี่ยนแคตไอออนสูง ที่ส าคัญมีปริมาณอินทรียวัตถุเป็นองค์ประกอบอยู่สูง ด้วยเหตุนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ชนิดและสมบัติทางเคมีสารฮิวมิคที่สกัดจากลีโอนาร์ไดต์ และศึกษาผลของชนิดของสารฮิวมิคต่อองค์ประกอบผลผลิตข้าวสาย
พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

การทดลองที่ 1 การสกัดกรดฮิวมิคจากลีโอนาร์ไดต์  
ใช้วิธีสกัดตามวิธีการของ (วิวัฒน์ และคณะ, 2552) โดยท าการเก็บตัวอย่างลีโอนาร์ไดต์จากโรงงานท่ีผลิตแล้วน ามา

สกัดสารฮิวมิคโดยละลายตัวอย่างด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์และโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ จากนั้นกรดฮิวมิคจะถูก
สกัดเข้ามาละลายอยู่ในช้ันของสารละลายด่างเป็นโซเดียมฮิวเมตและโซเดียมฟูลเวต หรือโพแทสเซียมฮิวเมตและโพแทสเซยีม
ฟูลเวต ในส่วนของตะกอนซึ่งไม่ละลายนั้นคือส่วนขิงฮิวมิน จากนั้นน าสารละลายที่ได้มาตกตะกอนด้วยกรด โดยปรับให้ความ
เป็นกรด–ด่างของสารละลายเท่ากับ 1 แล้วน าไปเข้าเครื่องปั่นเหวี่ยง เพื่อแยกตะกอนเกลือฮิวเมตออกมา แล้วน าไปเข้าตู้อบ
ลมร้อนอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ส่วนที่ไม่ตกตะกอนเป็นกรดฟูลเวต น าไปเข้าเครื่องระเหยเพื่อแยกสารละลายออก
จากตัวอย่างแล้วน าไปอบในตู้ลมร้อนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส  หลังจากนั้นท าการวิเคราะห์สมบัติของสารฮิวมิคแต่ละ
ชนิด ได้แก่ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่าการน าไฟฟ้า (EC) อินทรีย์คาร์บอน (organic carbon; OC)  อินทรียวัตถุ (organic 
matter; OM) ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (total nitrogen) ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด (total phosphate) และ ปริมาณ
โพแทสเซียมทั้งหมด (total potssium)  วิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูล (analysıs of varıance, ANOVA) แล้ว
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแต่ละกรรมวิธีด้วย Duncan’ New Multiple Range Test (DMRT)   
 
การทดลองที ่2 การศึกษาผลของสารฮิวมิคต่างชนิดกันต่อองค์ประกอบผลผลิตของข้าวขาวดอกมะลิ 105  

ท าการทดสอบผลของสารฮิวมิคที่สกัดได้ต่อองค์ประกอบของข้าวโดยปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 (KDML105) ใน
โรงเรือน ดินที่ใช้ศึกษาอยูก่ลุ่มชุดดินท่ี 15 ลักษณะเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนเหนียวหรือดินร่วนปนทรายแป้ง ดินบนมีสีน้ าตาล
ปนเทามีการระบายน้ าค่อนข้างเลวถึงปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 – 8.0 ปัจจุบันใช้ท านาปัญหาของ
กลุ่มชุดดินนี้คือ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า โดยวางแผนการทดลองแบบ completely randomized design (CRD) 
ประกอบด้วย 7 กรรมวิธี จ านวน 3 ซ้ า ได้แก่ 1) คือฉีดพ่นน้ ากลั่นอย่างเดียว (control) 2) ฉีดพ่นโซเดียมฮิวเมต 3) ฉีดพ่น
โซเดียมฮิวมิน) 4) ฉีดพ่นโซเดียมฟูลเวต) 5) ฉีดพ่นโพแทสเซียมฮิวเมต 6) ฉีดพ่นโพแทสเซียมฮิวมิน)  และ 7) ฉีดพ่น
โพแทสเซียมฟูลเวต โดยการฉีดพ่นให้กับพืชโดยตรงในแต่ละกรรมวิธีใช้ที่ระดับความเข้มข้น 20 มก./ลิตร ฉีดพ่น ในระยะ
ก าเนิดดอก (panicle initiation; PI) โดยใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร (กรมวิชาการการเกษตร, 
2548) หลังการเก็บเกี่ยวท าการบันทึกข้อมูลความสูงของต้น จ านวนต้นต่อกอ จ านวนรวงต่อกอ วัดความยาวรวงต่อกอ  
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จ านวนเมล็ดดีต่อรวง จ านวนเมล็ดลีบต่อรวง ค านวณเปอร์เซ็นต์การติดเมล็ดต่อรวง น้ าหนักเมล็ดดีต่อกอ น้ าหนักเมล็ดลีบต่อ
กอ น้ าหนักเมล็ดรวมต่อกอ ผลผลิตต่อไร่ และมวลชีวภาพ โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลด้วยวิธี แล้วเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแต่ละกรรมวิธีด้วย Duncan’ New Multiple Range Test (DMRT)  

 
ผลการทดลองและวิจารณ์  

ส่วนประกอบและสมบัติของสารฮิวมิคที่ได้จากลีโอนาร์ไดต์ 

จากผลการศึกษาการสกัดสารฮิวมิคจากลีโอนาร์ไดต์ พบว่า สารฮิวมิคที่สกัดได้แบ่งออกเป็น 6 ชนิด คือ โซเดียมฮิว
มิน โซเดียมฮิวเมต โซเดียมฟูลเวต โพแทสเซียมฮิวมิน โพแทสเซียมฮิวเมต และโพแทสเซียมฟูลเวต และเมื่อวิเคราะห์สมบัติ
ของสารเคมีทั้ง 6 ชนิด จะเห็นว่า กรรมวิธีโพแทสเซียมฮิวมิน มีปริมาณอินทรีย์คาร์บอนและปริมาณอินทรียวัตถุสูงที่สุด โดย
มีปริมาณอินทรีย์คาร์บอนที่วิเคราะห์ได้มีค่าอยูร่ะหว่าง 19.48-35.60% และมีปริมาณปริมาณอินทรียวัตถุที่วิเคราะห์ได้มีค่า
อยู่ระหว่าง 33.58-61.38% ส่วนปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดที่วิเคราะห์ได้มีค่าอยู่ระหว่าง 0.12-0.49% โดยกรรมวิธีโซเดียม
ฮิวเมตมีปริมาณไนโตรเจนสูงที่สุด ส่วนปริมาณฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ที่วิเคราะห์ได้มีค่าอยู่ระหว่าง1.350-1.360% ซึ่ง
พบว่ามีสูงที่สุดในกรรมวิธีของโซเดียมฮิวมิน โซเดียมฮิวเมต และโพแทสเซียมฟูลเวต และปริมาณโพแทสที่สามารถละลายน้ า
ได้ที่วิเคราะห์ได้มีค่าอยู่ระหว่าง 3.52-3.86% โดยกรรมวิธีโซเดียมฮิวเมตมีปริมาณโพแทสที่สามารถละลายน้ าได้สูงที่สุด   
ส่วนค่าความเป็นกรด-ด่างที่วิเคราะห์ได้มีค่าอยู่ระหว่าง 1.14-7.73 โดยกรรมวิธีโซเดียมฮิวมิน และโพแทสเซียมฮิวมินมีค่า
ความเป็นกรด-ด่างสูงสุดที่ 7.73 และ 6.20 ตามล าดับ แต่เป็นกรรมวิธีที่มีค่าการน าไฟฟ้าต่ าสุดที่ 2.91 และ 2.45 ตามล าดับ 
ซึ่งมีค่าการน าไฟฟ้าอยู่ระหว่าง 2.45-64.30 

 
ผลของการใช้สารประกอบฮิวมิคต่างชนิดกันต่อองค์ประกอบผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105  

จากการศึกษาการใช้สารฮิวมิคแต่ละชนิดที่สกัดได้จากลีโอนาร์ไดต์ต่อองค์ประกอบของผลผลิตข้าว ผลพบว่า 
องค์ประกอบผลผลิตของข้าว ได้แก่ ความสูง จ านวนต้นต่อกอ จ านวนรวงต่อกอ ความยาวรวงต่อกอ ที่ปลูกในแต่ละกรรมวิธี
ทดลองไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ในขณะที่ จ านวนเมล็ดดีต่อรวงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ  โดยจ านวนเมล็ดดีต่อรวงมีมากสุดในกรรมวิธีที่ฉีดพ่นโพแทสเซียมฮิวเมต และ โพแทสเซียมฟูลเวต เท่ากับ 173.79 

และ 178.76 เมล็ดต่อรวง นอกจากนี้การใช้โพแทสเซียมฮิวเมต ยังส่งผลให้มีจ านวนเมล็ดลีบต่อรวงน้อยที่สุด และแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีท่ีฉีดพ่นด้วยโพแทสเซียมฟูลเวต และ โพแทสเซียมฮิวมิน ซึ่งมีจ านวนเมล็ดลีบมากที่สุด 
เท่ากับ 38.55 และ 30.91 เมล็ดต่อรวง ตามล าดับ ส่วนเปอร์เซ็นต์การติดเมล็ดต่อรวงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ  โดยพบว่ามีเปอร์เซ็นต์การติดเมล็ดต่อรวงสูงสุดในกรรมวิธีที่ฉีดพ่น โพแทสเซียมฮิวเมต เท่ากับ 91.08% นอกจากนี้การ
ใช้โพแทสเซียมฮิวเมต ยังส่งผลให้น้ าหนักเมล็ดดีต่อกอเพิ่มสูงขึ้น 62.81 ก./กอ และน้ าหนักเมล็ดลีบต่อกอต่ าที่สุด 0.97    
ก./กอ ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีที่ฉีดพ่น โซเดียมฮิวเมตซึ่งมีน้ าหนักเมล็ดดีต่อกอสูงที่สุด 65.76  
ก./กอ แต่กลับพบว่าเปอร์เซ็นต์การติดเมล็ดมีค่าเท่ากับ 84.14% ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติโดยกรรมวิธี
ที่ท าการฉีดพ่น โพแทสเซียมฮิวเมต และ โซเดียวฮิวเมตสามารถให้ผลผลิตต่อไร่มากที่สุดคือ1,224.53 และ 1,294.93 กก./ไร่ 
ส่วนน้ าหนักเมล็ดลีบต่อกอมีมากที่สุดในกรรมวิธีที่ฉีดพ่น โพแทสเซียมฟูลเวตมีค่าเท่ากับ 2.98 ก./กอ นอกจากนี้การใช้
โพแทสเซียมฟูลเวต ยังส่งให้เปอร์เซ็นต์การติดเมล็ดต่อรวงต่ าที่สุด น้ าหนักเมล็ดดีต่อกอต่ าที่สุด จึงส่งผลท าให้ผลผลิตต่อไรต่ า
ที่สุด 940.31 กก./ไร่ ส่วนปริมาณมวลชีวภาพมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  โดยมีมากที่สุดคือกรรมวิธีของ 
โซเดียมฮิวมิน และ โซเดียมฮิวเมต เท่ากับ 83.75 และ 83.27 กรัม สอดคล้องกับงานวิจัยของ Osman และคณะ (2013) ที่
พบว่าการฉีดพ่นของกรดฮิวเมตและกรดฟูลเวตน าไปสู่การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของ น้ าหนักเมล็ด อัตราผลผลิตข้าวเปลือก 
และฟางข้าว  
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Table 1 The type of humic compound isolated from Leonardite and the basic chemical properties 

Mean in the same column followed by the same upper case letters are not significantly different (p>0.05) DMRT 
**significantly different at p< 0.01., 1/

 Humic substances: water ratio as 1:10 
 
Table 2 The rice yield components of KDML 105 affected by application of different humic substance 

Treatment plant height 
(cm.) 

tiller 
number 
per plant 

panicle 
number 
per plant 

panicle length 
(cm.) 

Grain number 

FGN UFGN 

Control 152.22 12.89 12.22 27.08 126.10c 27.02ab 

Na-Humin 146.11 13.33 13.22 27.99 134.71c 16.88b 

Na-Humatec 146.67 15.44 15.33 26.35 143.79bc 22.82ab 

Na-Fulvate 152.00 15.44 15.00 26.23 145.00bc 25.56ab 

K-Humin 147.33 14.00 13.33 26.07 162.98ab 30.91ab 

K-Humatec 159.44 15.00 13.78 25.17 173.79a 13.17b 

K-Fulvate 153.78 14.56 14.22 27.12 178.76a 38.55a 

F-test ns ns ns Ns ** ** 
CV (%) 5.65 10.70 11.57 9.03 8.49 41.09 
Mean of the same column followed by the same upper case letters are not significantly different (p>0.05) DMRT  
ns= non significantly different (p>0.05)  ** = significantly differences at p< 0.01  
 
Table 3 The rice yield components of KDML 105 affected by application of different humic substance 

Treatment 
Seed 

setting rate 
 (%) 

Grain weight (g./plant) grain yield 
(Kg./rai) 

biomass  
(g./plant) FGW UFGW TGW 

Control 84.74ab 55.29ab 1.79ab 57.07ab 1095.85ab 55.39c 

Na-Humin 89.63a 49.39b 1.03b 50.42b 968.02b 83.75a 

Na-Humatec 84.14ab 65.76a 1.68a 67.44a 1294.93a 83.27a 

Na-Fulvate 82.78ab 54.62ab 1.75ab 56.37ab 1082.30ab 59.79bc 

K-Humin 81.43ab 49.79b 1.92b 51.71b 992.90b 79.01ab 
K-Humatec 91.08a 62.81a 0.97a 63.78a 1224.53a 76.95abc 
K-Fulvate 75.43b 46.00b 2.98a 48.97b 940.31b 67.16abc 
F-test ** ** ** ** ** ** 
CV (%) 6.41 12.11 49.94 11.02 11.20 15.87 
Mean of the same column followed by the same upper case letters are not significantly different (p>0.05) DMRT  
** significantly differences at p< 0.01 
 

Humic substances OC (%) OM (%) Total N (%) Total P (%) Total K (%) pH1/ EC1/(ds/cm) 
Na-Humin 34.39ab 59.29ab 0.35ab 1.360a 3.72a 7.73a 2.91c 
Na-Humatec 25.97c 44.78c 0.49a 1.360a 3.86a 1.39d 24.63b 
Na-Fulvate 19.48e 33.58e 0.26ab 1.353ab 3.52b 1.14e 62.30a 
K-Humin 35.60a 61.38a 0.14b 1.353ab 3.74a 6.20b 2.45c 
K-Humatec 25.05c 43.18c 0.42a 1.350b 3.81a 1.41d 27.17b 
K-Fulvate 21.91d 37.77d 0.12b 1.360a 3.57ab 1.23de 64.30a 
F-test ** ** ** ** ** ** ** 
CV (%) 3.15 3.15 6.63 3.15 0.49 2.85 21.08 
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Figure 1 Appearance of humic compounds extract from Leonardite, Na-Humin (A) Na- Fulvate (B) Na-Humatec (C)  

  K-Humin (D) K-Fulvate (E) K-Humatec (F) 
 

สรุป  
จากการศึกษาการสกัดสารฮิวมิคจากลีโอนาร์ไดต์ สารฮิวมิคที่สกัดได้แบ่งออกเป็น 6 ชนิด คือ โซเดียมฮิวมิน 

โซเดียมฮิวเมต โซเดียมฟูลเวต โพแทสเซียมฮิวมิน โพแทสเซียมฮิวเมต และโพแทสเซียมฟูลเวต และเมื่อวิเคราะห์สมบัติทาง
สารเคมีของสารฮิวมิคที่สกัดได้ พบว่า โดยส่วนใหญ่มีค่าความเป็นกรดสูง และค่าการน าไฟฟ้าในสารฮิวมิคบางชนิดมีค่าที่สูง
จนเกินมาตรฐานจึงไม่เหมาะต่อการน ามาใช้  ส่วนปริมาณอินทรีย์คาร์บอน ปริมาณอินทรียวัตถุ ไนโตรเจนทั้งหมดฟอสฟอรัส
ทั้งหมด และโพแทสเซียมทั้งหมด ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกรมวิชาการเกษตรแต่ยังมีปริมาณธาตุอาหารที่น้อยหากเทียบ
กับปุ๋ยอินทรีย์ทั่วไป  และจากการศึกษาการใช้สารฮิวมิคแต่ละชนิดที่สกัดได้จากลีโอนาร์ไดต์ต่อองค์ประกอบของผลผลิตข้าว 
ผลพบว่า ความสูงของต้น จ านวนต้นต่อกอ จ านวนรวงต่อกอ ความยาวรวงต่อกอ ที่ปลูกในแต่ละกรรมวิธีทดลองไม่มีความ
แตกต่างกัน ในขณะที่ จ านวนเมล็ดดีต่อรวงมีมากสุดในกรรมวิธีที่ฉีดพ่นโพแทสเซียมฮิวเมต และ โพแทสเซียมฟูลเวต 
นอกจากน้ีการใช้โพแทสเซียมฮิวเมต ยังส่งผลให้มีจ านวนเมล็ดลีบต่อรวงน้อยที่สุด ส่วนกรรมวิธีที่ฉีดพ่นด้วยโพแทสเซียมฟูล
เวต มีจ านวนเมล็ดลีบมากที่สุด เปอร์เซ็นต์การติดเมล็ดต่อรวงพบว่ามีสูงที่สุดในกรรมวิธีที่ฉีดพ่น โพแทสเซียมฮิวเมต 
นอกจากนี้ส่งผลให้น้ าหนักเมล็ดดีต่อกอเพิ่มสูงขึ้น และกรรมวิธีที่ท าการฉีดพ่น โพแทสเซียมฮิวเมต และ โซเดียวฮิวเมต
สามารถให้ผลผลิตต่อไร่สูงที่สุด นอกจากนี้การใช้โพแทสเซียมฟูลเวต ยังส่งให้เปอร์เซ็นต์การติดเมล็ดต่อรวงต่ าที่สุด น้ าหนัก
เมล็ดดีต่อกอต่ าที่สุด น้ าหนักเมล็ดลีบต่อกอมีมากที่สุด จึงส่งผลท าให้ผลผลิตต่อไรต่ า ส่วนปริมาณมวลชีวภาพพบว่ามีมาก
ที่สุดคือกรรมวิธีของ โซเดียมฮิวมิน และ โซเดียมฮิวเมต แสดงให้เห็นว่าการใช้สารฮิวมิคแต่ละชนิดที่สกัดได้จากลีโอนาร์ไดต์ 
พบว่ามีผลต่อองค์ประกอบของผลผลิตข้าวค่อนข้างดี เนื่องด้วยสารฮิวมิคที่น ามาฉีดพ่นทางใบจะถูกดูดเข้าไปในเซลล์และท า
หน้าที่ช่วยให้กระบวนการต่างๆ เช่น ช่วยให้รากยึดตัว ส่งเสริมการดูดธาตุอาหาร และการน าธาตุอาหารที่ดูดได้ไปใช้ใน
กระบวนการต่างๆ ในพืชดีขึ้น แต่ธาตุอาหารต่างๆ ที่พืชต้องการยังต้องมาจากดินเหมือนเดิม (ยงยุทธ, 2553) ดังนั้นหากจะ
เป็นเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีท่ีสุดควรมีการใช้ร่วมกับทางดิน 

 
ค าขอบคุณ  

ขอขอบคุณส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่สนับสนุนงบประมาณในการท าวิจยั และขอขอบคุณคณะ
เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลยัพะเยาทีส่นับสนุนอุปกรณ์ในการท าวิจยั  
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ผลการใช้ปุ๋ยหมักฟางข้าวและการใช้ปุ๋ยน ้าสกัดต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวใน
การท้านาในพื นที่นาน ้าฝน 

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

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของการใช้ปุ๋ยหมักฟางข้าวและปุ๋ยน้้าสกัดต่อการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ105 ในระบบนาโยนอินทรีย์ในพื้นที่นาน้้าฝน การทดลองเป็นแบบ  Factorial experimental 
design ขนาด 2x2 ประกอบด้วย 4 ชุดการทดลอง คือ 1) ไม่ใช้ทั้งปุ๋ยหมักฟางข้าวและปุ๋ยน้้าสกัด (T1) 2) ไม่ใช้ปุ๋ยหมักฟาง
ข้าวและใช้ปุ๋ยน้้าสกัด (T2) 3) ใช้ปุ๋ยหมักฟางข้าวและไม่ใช้ปุ๋ยน้้าสกัด (T3) และ 4) ใช้ทั้งปุ๋ยหมักฟางข้าวและปุ๋ยน้้าสกัด (T4) 
ผลการศึกษาพบว่า การเจริญเติบโตของข้าวในด้านความสูงและจ้านวนต้นต่อกอที่ช่วงระยะเวลาเดียวกันทั้ง 4 ชุดการทดลอง
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P>0.05) แต่องค์ประกอบของผลผลิตข้าวในด้านจ้านวนช่อดอกต่อรวง สัดส่วนเมล็ด
ดี น้้าหนักเมล็ดข้าว1000 เมล็ด และผลผลิตข้าวของชุดการทดลอง T4 มีแนวโน้มสูงกว่าชุดการทดลอง T3, T2 และ T1 ทั้งนี้
มีการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนเมล็ดดีและน้้าหนักเมล็ดข้าว1000 เมล็ด (P<0.05)  เป็นผลมาจากอิทธิพลร่วมระหว่างปุ๋ยหมักฟาง
ข้าวและปุ๋ยน้้าสกัด ชุดการทดลอง T2 และ T4 ซึ่งมีการใช้ปุ๋ยน้้าสกัดมีพื้นที่การเกิดโรคในแปลงร้อยละ 6.7 และ 6.1 
ตามล้าดับ ซึ่งต่้ากว่าชุดการทดลอง T1 และ T3 ที่ไม่มีการใช้ปุ๋ยน้้าสกัดอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P = 0.042) โดยการฉีดพ่น
ปุ๋ยน้้าสกัดมีอิทธิพลต่อการลดพื้นท่ีการเกิดโรคได้อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P = 0.003)  
ค้าส้าคัญ: ปุ๋ยหมักฟางข้าว, ปุ๋ยน้้าสกัด, ผลผลิตขา้ว, ข้าวขาวดอกมะลิ105, โรคข้าว 
 

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, 
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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)  
Keywords: Rice straw compost, Compost tea, Rice yield, Thai rice KDML105, Rice disease  

 
บทน้า  

ข้าวถือเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยที่มีการส่งออกมากเป็นอันดับ 1 ของโลก ในการปลูกข้าวนอกจากจะได้
ข้าวเป็นผลผลิตแล้ว ยังมีฟางข้าวเหลือท้ิงในพื้นที่จ้านวนมากประมาณ 26.9 ล้านตัน/ปี (กรมพัฒนาท่ีดิน, 2559) แม้จะมีการ
น้าไปใช้ประโยชน์บ้างแต่ก็ยังคงเหลือตกค้างในพื้นที่จ้านวนมาก เนื่องจากฟางข้าวมีธาตุอาหารที่จ้าเป็นต่อการเจริญเติบโต
ของข้าว (นิภา และคณะ, 2556) การน้าฟางข้าวใส่ลงไปในแปลงนาแล้วไถกลบทิ้งไว้น้อยกว่า 14 วัน ส่งผลให้ผลผลิตลดลง 
จ้าเป็นต้องหมักให้ได้อย่างน้อย 21-28 วัน (นิตยา และคณะ, 2551) ดังนั้นการน้าฟางข้าวไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพดิน
ในช่วงที่มีระยะเวลาในการจัดการปลูกข้าวจ้ากัดควรน้าฟางข้าวมาท้าปุ๋ยหมักเพื่อให้เกิดการย่อยสลายสมบูรณ์ก่อน รวมทั้ง
ลดปัญหาการปนเปื้อนจากเช้ือก่อโรคที่อาจมีในฟางข้าวได้ (Simarmata et al., 2012) 

โรคข้าวถือเป็นปัจจัยส้าคัญอีกประการหนึ่งที่ส่งผลต่อผลผลิตข้าวให้ลดลง โรคข้าวที่ส้าคัญในประเทศไทย ได้แก่ 
โรคใบไหม้ อันมีสาเหตุจากการเข้าท้าลายของเชื้อราก่อโรคกลุ่ม Pyricularia sp., โรคใบจุดสีน้้าตาล อันมีสาเหตุจากการเข้า
ท้าลายของเชื้อราก่อโรคกลุ่ม Helminthosporium sp., โรครากเน่า โรคโคนเน่า โรคเมล็ดด่าง โรคราน้้าค้าง และ โรคถอด
ฝักดาบ อันมีสาเหตุจากการเข้าท้าลายของเช้ือราก่อโรคกลุ่ม Fusarium sp., โรคขอบใบแห้ง และ โรคใบขีดโปร่งแสง อันมี
สาเหตุจากการเข้าท้าลายของแบคทีเรียก่อโรคกลุ่ม Xanthomonas sp., โรคใบสีส้ม อันมีสาเหตุจากการเข้าท้าลายของเช้ือ
ไวรัส Rice Tungro Bacilliform Virus (RTBV) และ Rice Tungro Spherical Virus (RTSV), โรคใบหงิก อันมีสาเหตุจาก
การเข้าท้าลายของเช้ือไวรัส Rice Ragged Stunt Virus (RRSV) เป็นต้น (ส้านักงานวิจัยและพัฒนาข้าว, 2555) ในปัจจุบัน
การป้องกันโรคข้าวส่วนใหญ่เกษตรกรจะใช้สารเคมีในการป้องกันและยับยั้งซึ่งอาจส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและตัวเกษตรกรเองได ้

ปุ๋ยน้้าสกัดจากปุ๋ยหมัก (Compost tea) เป็นน้้าสกัดทีม่าจากปุ๋ยหมักโดยมีการให้อากาศหรือไม่ให้อากาศที่ยังคงมี
สารอาหารและจุลินทรีย์บางชนิดหลงเหลืออยู่ โดยเฉพาะกรดอินทรีย์และฮอร์โมนพืช (Ingham, 2005; Scheuerell, 2003; 
Scheuerell and Mahaffee, 2002) ตลอดจนสารประกอบอื่นๆ เช่น สารประกอบกลุ่มฟีนอลลิก ได้แก่ เทนนิน ซึ่งสาร
ต่างๆเหล่านี้รวมทั้งจุลินทรีย์มีผลต่อการเจริญเติบโต ของพืช รวมทั้งการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคพืช จากการศึกษาที่ผ่านมา มี
การน้าปุ๋ยน้้าสกัดไปใช้ในการป้องกันและยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคพืชในข้าว ในระดับห้องปฎิบัติการพบว่า ปุ๋ยน้้าสกัดจากเศษผัก 
ผลไม้ และ ปุ๋ยน้้าสกัดจากมูลไส้เดือน สามารถยับยั้งการเจริญของ Fusarium moniliforme ในข้าวได้ (Manandhar and 
Yami, 2008) อย่างไรก็ตามการทดสอบประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยน้้าสกัดต่อโรคพืชในข้าวมีการศึกษาค่อนข้างน้อย ดังนั้น
งานวิจัยนี้สนใจศึกษาอิทธิพลของปัจจัยการใช้ปุ๋ยหมักฟางข้าวและการใช้ปุ๋ยปุ๋ยน้้าสกัดฟางข้าวต่อการเจริญเติบโต 
องค์ประกอบผลผลิตข้าว และ การเกิดโรคในข้าวที่ปลูกแบบนาโยนอินทรีย์ในพื้นที่นาน้้าฝน 
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อุปกรณ์และวิธีการ 

พื นที่ศึกษา 
 แปลงนาสาธิต ณ หมู่บ้านหินแร่ ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา จัดอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 35 มีลักษณะเป็น
ดินร่วนปนทราย มีการระบายน้้าดีถึงดีปานกลาง ปฎิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก (4.5-6.0) ความอุดมสมบูรณ์ต่้า โดยมีปริมาณ
อินทรีย์วัตถุ ไนโตรเจนทั้งหมด ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ และโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ ประมาณ 1.9%, 0.14%, 16 
ppm และ 32 มก./กก. ตามล้าดับ 
ชุดการทดลอง 
 การวางแผนการทดลองแบบ Factorial experimental design ขนาด 2x2 โดยมีปัจจัยที่ 1 คือ ไม่ใส่ปุ๋ยหมักและใส่
ปุ๋ยหมัก ปัจจัยที่ 2 คือ ไม่ฉีดพ่นและฉีดพ่นปุ๋ยน้้าสกัด มี 4 ชุดการทดลอง คือ 1) ไม่ใช้ทั้งปุ๋ยหมักฟางข้าวและปุ๋ยน้้าสกัด 
(T1, NC+NCT) 2) ไม่ใช้ปุ๋ยหมักฟางข้าวและใช้ปุ๋ยน้้าสกัด (T2, NC+CT) 3) ใช้ปุ๋ยหมักฟางข้าวและไม่ใช้ปุ๋ยน้้าสกัด (T3, 
C+NCT) และ 4) ใช้ทั้งปุ๋ยหมักฟางข้าวและปุ๋ยน้้าสกัด (T4, C+CT) แต่ละแปลงขนาดประมาณ 2*2 ตร.ม. จ้านวน 3 ซ้้า 
การเตรียมปุ๋ยหมักฟางข้าวและปุ๋ยน ้าสกัด 
 การท้าปุ๋ยหมักฟางข้าว: โดยใช้สัดส่วน ฟางข้าว: มูลวัว ในสัดส่วน 5: 1 (โดยปริมาตร) ปรับความชื้นประมาณร้อยละ 
60-70 ตลอดระยะเวลาการหมัก หมักปุ๋ยเป็นระยะเวลา 30 วัน สมบัติทางกายภาพและเคมีของของปุ๋ยหมัก (AOAC, 1995) 
ดังแสดงใน Table 1 
 การท้าปุ๋ยน ้าสกัด: โดยใช้สัดส่วน ปุ๋ยหมักฟางข้าว: กากน้้าตาล: น้้า ในสัดส่วน 1: 1: 10 (โดยน้้าหนัก) มีการเติม
อากาศเป็นระยะเวลา 24 ช่ัวโมง ท้าการกรองน้าส่วนสารละลายไปใช้ โดยใช้สัดส่วนปุ๋ยน้้าสกัด: น้้า ในสัดส่วน 1: 500 (โดย
น้้าหนัก) สมบัติทางกายภาพและเคมีของปุ๋ยน้้าสกัด (AOAC, 1995) แสดงใน Table 1 
 

Table 1 Physical and chemical properties of rice straw compost and compost tea  
parameter  Compost Compost tea 

pH 7.56±0.07 5.03±0.06 
Moisture content (MC) (%) 56.61±0.9 94.14±0.2 
Organic matter (OM) (%) 52.49±2.6 84.49±0.04 
Total carbon (TC) (%) 29.16±1.46 46.94±0.02 
Nitrogen (N) (%) 1.63±0.03 0.08±0.01 
Acidity  (%) - 0.4±0.1 
Available Phosphorus (P) (%) 0.07±0.002 0.02±0.003 
Available Potassium (K) (%) 1.3±0.013 0.08±0.0006 
Total phenolic compound (TPC) (mg/L) - 2151.5±189.2 
Total bacteria (CFU/ml) 1.5x105 2.4x106 
Fungi (CFU/ml) 8.5x104 1.6x105 

 

วิธกีารปลูกข้าว 
 การทดลองปลูกข้าวขาวดอกมะลิ105 ในพื้นที่นาน้้าฝน โดยรูปแบบการปลูกข้าวเป็นแบบนาโยนอินทรีย์ โดย เริ่ม
ปลูกข้าวช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 และเก็บเกี่ยวผลผลิตในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559   
 การปลูกเริ่มจากการเตรียมดินโดยการตีดินให้เป็นตมก่อนการโยนกล้าข้าวพร้อมกับมีการใส่ปุ๋ยหมักฟางข้าวปริมาณ 
280 กก./ไร่ ลงในชุดทดลอง T3 และ T4 หลังจากโยนกล้าข้าวระยะห่าง 20x20 เซนติเมตร ในระหว่างการปลูกข้าวมีการ
รักษาระดับน้้าให้อยู่ประมาณ 5-10 เซนติเมตร มีการฉีดพ่นปุ๋ยน้้าสกัดทุก 14-20 วัน (Edwards et al., 2010) โดยเริ่มฉีด 
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พ่นครั้งแรกในช่วงข้าวตั้งต้น (ข้าวอายุ 30 วัน) และเว้นช่วงของการฉีดพ่นในช่วงข้าวแทงช่อดอก และฉีดอีกครั้งเมื่อข้าวออก
รวงสมบูรณ์ 
การตรวจวัด 
 การเจริญเติบโต: วัดความสูงและจ้านวนต้น/กอ ในช่วงข้าวตั้งต้น แตกกอ ตั้งท้อง และเก็บเกี่ยว โดยมีอายุ
ข้าวประมาณ 10, 50, 80 และ 120 วัน ตามล้าดับ 

การเกิดโรคและแมลง:  วัดพื้นที่การเกิดโรค โดยถ่ายภาพและนา้ภาพมาค้านวณหาพื้นที่การเกิดโรคโดยใช้โปรแกรม 
Photoshop (ธีรวุฒิ และคณะ, 2558) และวัดการกระจายตัวของโรคโดยการนับใบข้าวท่ีตดิโรคต่อกอ 
 องค์ประกอบผลผลิตข้าว: ในช่วงเก็บเกี่ยวท้าการเก็บตัวอย่างข้าวเพื่อนับ จ้านวนช่อดอก/รวงข้าว จ้านวน จ้านวน
เมล็ดต่อรวง สัดส่วนเมล็ดดี น้้าหนักเมล็ดข้าว 1000 เมล็ด (เก็บตัวอย่าง 10 ซ้้า/แปลง) และเก็บตัวอย่างผลผลิตข้าว 
การวิเคราะห์ผลทางสถิติ 
 วิเคราะหค์่าความแปรปรวนและเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยงวิธี F-test โดยใช้โปรแกรม 

MINITAB15 

 

ผลและวิจารณ์ 
1) ความสูงและจ้านวนต้นต่อกอของข้าว 

Figure 1 และ Figure 2 แสดงการเจริญเติบโตของข้าวด้านความสูงและจ้านวนต้นต่อกอ พบว่า ความสูงของต้นข้าว
และจ้านวนต้นต่อกอของข้าวทั้ง 4 ชุดการทดลองที่ช่วงระยะเวลาการเจริญเติบโตเดียวกันไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ (P>0.05) แสดงให้เห็นว่าอิทธิพลของการปรับปรุงดินโดยใช้ปุ๋ยหมักฟางข้าวและการใช้ปุ๋ยน้้าสกัดจากปุ๋ย
หมักฟางข้าวไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของข้าวในด้านความสูงและจ้านวนต้นต่อกอที่ระยะการเจริญเติบโตของข้าวต่างๆ กัน 
ผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมารายงานว่า การใส่ฟางข้าวหรือปุ๋ยหมักฟางข้าวร่วมกับปุ๋ยเคมีไม่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของข้าวทางด้านความสูงและจ้านวนต้นต่อกอของข้าว (Yang et al., 2010; Turmuktini et al., 2012) 
 

 
Figure 1  Height of transplanted rice at different stage of growth :     
     not used both rice straw compost and compost tea (T1)             
                  not used rice straw compost and used compost tea (T2) 
          used rice straw compost and not used compost tea (T3)  
     used both rice straw compost and compost tea (T4) 
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Figure 2 Number of tiller/hill of transplanted rice at different stage of growth :         
    not used both rice straw compost and compost tea (T1)       
    not used rice straw compost and used compost tea (T2)       
    used rice straw compost and not used compost tea (T3)        
    used both rice straw compost and compost tea (T4) 

 
2) ผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิตข้าว 

Table 2 แสดงองค์ประกอบของผลผลิตและผลผลิตข้าวในช่วงเก็บเกี่ยว พบว่า จ้านวนเมล็ดข้าวต่อรวงทั้ง 4 ชุดการ
ทดลอง มีค่าอยู่ในช่วง 84-103 เมล็ด/รวง ซึ่งไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P>0.05) แต่จ้านวนช่อดอกต่อรวง 
สัดส่วนเมล็ดดี และน้้าหนักเมล็ดข้าว1000 เมล็ด รวมทั้งผลผลิตข้าวของชุดการทดลองที่มีการใช้ปุ๋ยหมักฟางข้าว (T3 และ 
T4) มีแนวโน้มสูงกว่าชุดการทดลองที่ไม่มีการปรับปรุงคุณภาพดิน (T1 และ T2) จากการวิเคราะห์ ANOVA (Table 3) 
พบว่าการใช้ปุ๋ยหมักฟางข้าวมีอิทธิพลต่อคุณภาพเมล็ดข้าวในด้าน จ้านวนช่อดอกต่อรวง น้้าหนักเมล็ดข้าว 1000 เมล็ด และ
ผลผลิตข้าว (P<0.05) ในขณะที่การใช้ปุ๋ยหมักฟางข้าวและปุ๋ยน้้าสกัดมีอิทธิพลร่วมกันต่อคุณภาพเมล็ดข้าวในด้าน สัดส่วน
เมล็ดดีและน้้าหนักเมล็ดข้าว 1000 เมล็ด (P<0.05) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปุ๋ยน้้าสกัดนอกจากมีธาตุอาหารแล้วยังมี
สารประกอบอื่นๆ เช่น Phenolic compound (Table 1) ซึ่งมีรายงานว่าช่วยป้องกันและยับยั้งจุลินทรีย์ที่ก่อโรคพืช 
(Hargreaves et al., 2009) และฮอร์โมนพืชซึ่งอาจช่วยในการพัฒนาของเมล็ดข้าว (Watanabe et al., 2009; Atia, 2013)   

 

Table 2 Yield and yield components of transplanted rice at harvest stage 

Treatment No.spikelet/panicle No.grain/panicle %healthy grain 
Grain weight 

1000 (g) 
yield (kg/rai) 

T1 (NC + NCT) 8.9±2.7 b 102.9±32.8 a 89.7±7.6 b 25.7±0.4 b 305±5 c 
T2 (NC + CT) 10.2±2ab 88.3±27.4 a 89.7±7.2b 27.2±0.6a 343±39 bc 
T3 (C + NCT) 11.3±1.8 ab 84±30.9 a 90.7±5.5b 26.9±0.4 a 386±12 ab 

T4 (C + CT) 12.5±3.7 a 97.4±20.2 a 93.6±6.8 a 27.3±0.4 a 411±27 a 
%CV 27.4 30.2 7.2 2.9 13.1 

Mean ± Standard Deviation, means in the column followed by the same letters are not significantly different at p<0.05T1 
is not used both rice straw compost and compost tea, T2 is not used rice straw compost and used compost tea, T3 is 
used rice straw compost and not used compost tea and T4 is used both rice straw compost and compost tea 
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3) การเกิดโรค 

โรคที่ตรวจพบในแปลง ได้แก่ โรคใบไหม้ ใบด่าง ขอบใบแห้ง จากการตรวจวัดการเกิดโรคโดยจุลินทรีย์เชิงพื้นที่ การ
เกิดโรคในแปลงและจ้านวนใบที่เกิดโรคต่อจ้านวนใบทั้งหมดต่อกอ พบว่า ชุดการทดลองที่มีการฉีดพ่นปุ๋ยน้้าสกัดในชุดการ
ทดลอง T2 และ T4 แม้จะมีจ้านวนใบที่เกิดโรคต่อกอไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติกับชุดการทดลอง T1 และ T3 
ซึ่งไม่มีการฉีดพ่นปุ๋ยน้้าสกัดแต่มีการกระจายของโรคซึ่งวัดในเชิงพื้นที่การเกิดโรคในแปลงต่้ากว่าชุดการทดลอง T1 และ T3 
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) (Figure 3) จากการวิเคราะห์ ANOVA (Table 3) พบว่า การใช้ปุ๋ยหมักฟางข้าวและปุ๋ย
น้้าสกัดมีอิทธิพลร่วมต่อการลดพื้นท่ีการเกิดโรค (P = 0.042) แต่ปุ๋ยน้้าสกัดมีอิทธิพลต่อการลดพื้นที่การเกิดโรคมากกว่าปุ๋ย
หมักฟางข้าวอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P = 0.003) (Table 3) ทั้งนี้อาจเนื่องจากจุลินทรีย์และสารประกอบในปุ๋ยน้้าสกัดบาง
ชนิด เช่น กลุ่มฟีนอลิก โดยเฉพาะเทนนิน (Table 1) มีอิทธิพลในการยับยั้งเช้ือก่อโรค (Manandhar and Yami, 2008; 
Ferreira et al, 2012; Sayago-Ayerdi et al, 2013)   
 

 
Figure 3 Disease’s distribution on paddy field area at Flowering Stage: T1 is not used both rice straw compost and compost     
 tea, T2 is not used rice straw compost and used compost tea, T3 is used rice straw compost and not used 
 compost tea and T4 is used both rice straw compost and compost tea,       Disease’s distribution area (%) and        
      No infected rice leaf/ hill (%) 
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Table 3 Analysis of Variance for compost and compost-tea effect on disease’s distribution, yield and 
 yield components of rice  

Parameter Effect DF P-Value R-Sq 
Disease’s distribution area 
(%) 

Compost 
Compost-tea 
Compost*Compost-tea 
Error 

1 
1 
3 
4 

0.818 
0.003* 
0.042* 

92.89 

No.infected rice leaf/ total 
No.rice leaf in hill 

Compost 
Compost-tea 
Compost*Compost-tea 
Error 

1 
1 
3 
4 

0.395 
0.020* 
0.069 

84.13 

No.spikelet/panicle Compost 
Compost-tea 
Compost*Compost-tea 
Error 

1 
1 
3 
4 

0.009* 
0.148 
0.953 

21.6 

No.grain/panicle Compost 
Compost-tea 
Compost*Compost-tea 
Error 

1 
1 
3 
4 

0.587 
0.947 
0.126 

7.12 

%healthy grain Compost 
Compost-tea 
Compost*Compost-tea 
Error 

1 
1 
3 
4 

0.039* 
0.116 
0.118 

68.31 

Grain weight 1000 (g) Compost 
Compost-tea 
Compost*Compost-tea 
Error 

1 
1 
3 
4 

0.000* 
0.000* 
0.000* 

68.31 

yield (kg/rai) Compost 
Compost-tea 
Compost*Compost-tea 
Error 

1 
1 
3 
4 

0.012* 
0.147 
0.712 

 

84.8 

 
สรุป 

การใช้ปุ๋ยหมักฟางข้าวในการปรับปรุงดินก่อนปลูกข้าวและ/หรือการใช้ปุ๋ยน้้าสกัดจากปุ๋ยหมักฟางข้าวในการฉีดพ่น
ข้าวทุก 14-20 วัน ในช่วงข้าวตั้งต้น แตกกอ ตั้งท้อง และออกรวง ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของข้าวด้านความสูงและจ้านวน
ต้นต่อกอ รวมทั้งองค์ประกอบผลผลิตข้าวในด้าน จ้านวนเมล็ดข้าวต่อต้น แต่มีอิทธิพลร่วมกันต่อพื้นที่การกระจายตัวของโรค
ในแปลงนาและคุณภาพของผลผลิตข้าวในด้าน จ้านวนช่อดอกต่อรวง สัดส่วนเมล็ดดี และน้้าหนักเมล็ดข้าว 1000 เมล็ด ทั้งนี้
การปรับปรุงดินโดยใช้ปุ๋ยหมักฟางข้าวในอัตรา 280 กก./ไร่ ร่วมกับการฉีดพ่นปุ๋ยน้้าสกัดให้ผลผลิตข้าวสูงกว่าและพื้นที่การ
เกิดโรคต่้ากว่าชุดทดลองที่ไม่มีการปรับปรุงดินและไม่ฉีดพ่นปุ๋ยน้้าสกัดประมาณร้อยละ 35 และ 22 ตามล้าดับ 
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บทคัดยอ่ 
 การจัดการปุ๋ยมันส าปะหลังเฉพาะพื้นท่ี ได้ด าเนินการในแหล่งปลูกมันส าปะหลังจังหวัดอุทัยธานี ในช่วงปี พ.ศ. 2556 – 
2559 เพื่อยกระดับผลผลิต และขยายผลสู่เกษตรกร  โดยการคัดเลือกพื้นที่ วิเคราะห์พื้นท่ี ทดสอบเทคโนโลยี ขยายผลสู่เกษตรกร 
และการถ่ายทอดความรู้ ผลการด าเนินงานจากคัดเลือกพื้นที่เพ่ือท าการทดสอบและขยายผล ประกอบไปด้วยบริเวณที่มีพื้นท่ีปลูก
หนาแน่น ในเขตปริมาณน้ าฝน 1,000-1,200 มิลลิเมตรต่อปี ลักษณะเนื้อดินร่วนปนทราย จ านวน 23 แปลง เนื้อดินทรายจ านวน 
7 แปลง เนื้อดินร่วนจ านวน 1 แปลง และเนื้อดินทรายปนร่วนจ านวน 9 แปลง รวม 38 แปลง ปัญหาส าคัญของเกษตรกรในพื้นที่
แหล่งปลูกคือเกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยไม่ถูกต้องเหมาะสม ขาดการปรับปรุงบ ารุงดิน และการเลือกพันธุ์ปลูกไม่เหมาะสมกับพื้นที่ จึง
ได้น าเทคโนโลยีการจัดการดินและปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และพันธุ์มันส าปะหลังที่เหมาะสมกับพื้นที่ ทดสอบเปรียบเทียบกับวิธี
ปฏิบัติของเกษตรกร ที่ปลูกปลายฤดูฝนระหว่างปี 2556-2558 พบว่ามันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 11 ที่ระยะปลูกระหว่างต้น 0.80 
เมตร ระยะระหว่างแถว 1.0 เมตร ก่อนปลูกหว่านปุ๋ยมูลไก่ อัตรา 500 กิโลกรัมต่อไร่ แล้วไถคลุกกับดิน และใส่ปุ๋ยเคมีตามค่า
วิเคราะห์ดิน ให้ผลผลิตเฉลี่ยและผลตอบแทนรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 58.5 และ 0.5 ตามล าดับ  ในปี 2559 น าเทคโนโลยี
ดังกล่าวขยายผลสู่การใช้ประโยชน์ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่แหล่งปลูกมันส าปะหลังของจังหวัด
อุทัยธานีและจังหวัดสุพรรณบุรี สามารถสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของเกษตรกรได้ 5 กลุ่ม ในพื้นที่ 4 อ าเภอของจังหวัดอุทัยธานี 
มีจ านวนสมาชิกรวม 155 คน มีพื้นที่ปลูกรวม 1,546 ไร่ และถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรในรูปแบบการจัดนิทรรศการ การ
ฝึกอบรม และการจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี รวม 22 ครั้ง มีเกษตรกรและผู้สนในเข้าร่วมงานรวม 3,730 คน 
ค าส าคัญ: มันส าปะหลัง การจัดการปุ๋ย ค่าวิเคราะห์ดิน เฉพาะพื้นท่ี เพิ่มผลผลิต 
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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 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 
 

บทน า 
จังหวัดอุทัยธานี มีพื้นที่ปลูกมันส าปะหลังมากเป็นอันดับ 7 ของภาคกลางภาคตะวันตก ในปี 2558 พื้นที่ปลูกมัน

ส าปะหลังเพิ่มขึ้นเป็น 155,753 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 11.5 ของปี 2557 ผลผลิตเฉลี่ย 3.5 ตันต่อไร่ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 
2559) จากการวิเคราะห์พื้นที่พบว่า แหล่งปลูกที่ส าคัญอยู่ในอ าเภอลานสัก บ้านไร่ สว่างอารมณ์ และห้วยคต ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ใน
เขตที่มีปริมาณน้ าฝน 1,000-1,200 มิลลิเมตรต่อปี ร้อยละ 78.4 ลักษณะเนื้อดินที่ปลูกมันส าปะหลังส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อดินร่วน
ปนทราย ที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ขาดการปรับปรุงดิน ท าให้สภาพดินเสื่อมโทรม (กรมวิชาการเกษตร, 2553) และเกษตรกรใช้
ปุ๋ยไม่ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพแปลงปลูกทั้งสูตรปุ๋ย ปริมาณ ช่วงเวลา และ วิธีการใส่ปุ๋ย ซึ่งปุ๋ยที่เกษตรกรใช้ส่วนใหญ่สูตร 15-
15-15 16-20-0 46-0-0 และ 27-12-6 เป็นต้น และปริมาณทีไ่ม่ถูกต้อง เช่น การใช้ปุ๋ยไนโตรเจนมากเกิน พืชเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น 
(Cock,1975; Howeler, 2002) พืชหัวการแบ่งเซลล์ของรากลดลง (จีราภรณ์, 2557) ท าให้ผลผลิตลดลง (Jakchaiwat et al., 
2013) และเกษตรกรใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมไม่เพียงพอ การสร้างและเคลื่อนย้ายแป้งกับน้ าตาลไปสะสมในหัวจึงลดลง (กรมพัฒนา
ที่ดิน, มปป) ท าให้ผลผลิตและคุณภาพต่ า (Anonymous, 2017) ทั้งนี้เกษตรกร ไม่ใส่ปุ๋ยรองพื้น โดยเฉพาะฟอสฟอรัสที่ช่วย
กระตุ้นการเจริญของราก (วีระวัฒน์, 2558) ซึ่งปุ๋ยรองพื้นจะช่วยให้ การดูดอาหารดีขึ้น และผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น (Gordon, 1999) 
อีกทั้งเกษตรกรใส่ปุ๋ยแล้วไม่กลบปุ๋ย จะท าให้สูญเสียปุ๋ยไปกับการชะล้างและการระเหิด ผลผลิตและคุณภาพจึงลดต่ าลง  
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(สรสิทธิ์ และคณะ, 2527) จากการจัดการแปลงมันส าปะหลังและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันส่งผลให้ศักยภาพการผลิตมัน
ส าปะหลังมีความแตกต่างกัน การน าองค์ความรู้จากผลงานวิจัยถ่ายทอดสู่เกษตรกรเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิต จึงควรเป็น
เทคโนโลยีที่มีขั้นตอนการปฏิบัติไม่ยุ่งยาก สามารถเผยแพร่และใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อให้เกษตรกรน าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
พื้นที่ของตนเองได้ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ และเอกชน ในรูปแบบของการถ่ายทอดความรู้ และการจัดท า
แปลงต้นแบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตมันส าปะหลัง และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ก่อให้เกิดการ
น าเทคโนโลยีไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ในแหล่งปลูกต่าง ๆ ของจังหวัดอุทัยธานี  

 

อุปกรณ์และวิธีการ 
ด าเนินการ ณ แปลงเกษตรกร จังหวัดอุทัยธานี จ านวน 38 แปลง ระหว่างเดือนตุลาคม 2556 – ธันวาคม 2559 

ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การคัดเลือกพื้นที่ด าเนินการ โดยใช้ข้อมูลพื้นที่ปลูกมันส าปะหลัง (Digital file) ปี 2554 (กรม
พัฒนาท่ีดิน, 2554) มาวิเคราะห์เชิงซ้อน กับแผนที่ชุดดิน (Digital file) (กรมพัฒนาที่ดิน, 2544) และแผนที่เขตภูมิอากาศจากกรม
อุตุนิยมวิทยา วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของแหล่งปลูกมันส าปะหลัง เพื่อก าหนดพื้นที่เป้าหมายด าเนินการและขยายผล โดย
พิจารณาจากพื้นที่ท่ีมีการปลูกมันส าปะหลังหนาแน่น 2) การวิเคราะห์พื้นท่ีการผลิตมันส าปะหลังในพื้นที่เป้าหมาย โดยการส ารวจ
พื้นที่ปลูกรายแปลง เพื่อรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติและปัญหาการผลิตของเกษตรกรในพื้นที่ และวางแผนการด าเนินงาน 3) การ
ทดสอบเทคโนโลยี ประกอบด้วย 2 กรรมวิธีได้แก่ กรรมวิธีที่ 1 สุ่มเก็บตัวอย่างดินก่อนเตรียมดินปลูก 1-2 เดือน ที่ความลึก    
10-15 เซนติเมตร (กรมพัฒนาท่ีดิน, มปป) เพื่อวิเคราะห์หาอินทรียวัตถุในดิน เนื้อดิน ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง ฟอสฟอรัสที่เป็น
ประโยชน์ และ โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ และน ามาค านวณปริมาณธาตุอาหารตามค่าวิเคราะห์ดิน (Table 1) ปลูกมัน
ส าปะหลัง ก่อนปลูกหว่านมูลไก่แกลบ อัตรา 500 กิโลกรัมต่อไร่ แล้วไถกลบ ซึ่งเป็นการปรับปรุงดินและเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดิน 
ธาตุอาหารที่มีในปุ๋ยมูลไก่ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม โซเดียม เหล็ก ร้อยละ 2.12  2.63  
2.18  4.5  0.88 0.49  0.12 ตามล าดับ และมีแมงกานีส ทองแดง และสังกะสี 520.4  98.7 และ 0.03 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
ตามล าดับ (สุกัญญาและคณะ, มปป.) ใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยใช้ปุ๋ยสูตร 18-46-0 และ 0-0-60 เป็นปุ๋ยรองพื้น และใส่ 
46-0-0 เป็นปุ๋ยแต่งหน้าที่อายุ 1 และ 3 เดือนหลังปลูก แช่ท่อนพันธุ์ด้วยไทอะมีโทแซม 25 % WG อัตรา 4 กรัมต่อน้ า 20 นาน 
5–10 นาที ก่อนปลูก กรรมวิธีที่ 2 วิธีปฏิบัติของเกษตร ทั้ง 2 กรรมวิธี ด าเนินการทดสอบในลักษณะแปลงต้นแบบเพื่อใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังให้กับเกษตรกรตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว โดยเกษตรกรเจ้าของแปลง
เป็นผู้ปฎิบัติดูแลรักษา มันส าปะหลังทั้ง 2 กรรมวิธี ในทุกขั้นตอนการผลิต พื้นที่ทดสอบกรรมวิธีละ 5 ไร่ สุ่มตัวอย่างเก็บเกี่ยวใน
พื้นที่ 3x6 เมตร จ านวน 4 ซ้ า 4) ขยายผลสู่เกษตรกร โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี
ส านักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี ส านักงานพัฒนาที่ดินอุทัยธานี และโรงแป้งโชคชัยสตาร์ช ในการคัดเลือกพื้นที่ด าเนินการและ
เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 5) การถ่ายทอดความรู้ โดยการฝึกอบรม จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และการจัดแสดงนิทรรศการ 
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Table 1 The use of fertilizers based on soil analysis for cassava. 
Analysis Item Level Soil analysis Rate of Fertilizer 

N-P2O5-K2O (kg/rai) Organic master (OM, %) Low <1 N 16 kg/rai 
Medium 1-2 N 8 kg/rai 

High >2 N 4 kg/rai 
Available (P, mg/kg) Low <7 P2O5  8 kg/rai 

Medium 7-30 P2O5  4 kg/rai 
High >30 P2O5  0 kg/rai 

Exchange Potassium  
(K, mg/kg) 

Low <30 K2O  16 kg/rai 
Medium 30-60 K2O  8 kg/rai 

High >60 K2O  4 kg/rai 
ที่มา : กรมวิชาการเกษตร (2553) 
 

ผลและวิจารณ์การทดลอง 
1. คัดเลือกพื้นที่ด าเนินการ 
 พบว่าจากการส ารวจพื้นที่ปลูกส่วนใหญ่ร้อยละ 78.4 อยู่ในเขตปริมาณฝน 1,000-1,200 มิลลิเมตรต่อปี รองลงมา ร้อย
ละ 17.8 อยู่ในเขตปริมาณฝน 1,200-1,400 มิลลิเมตรต่อปี มีเพียงร้อยละ 3.8 อยู่ในเขตปริมาณฝน 800-1,000 มิลลิเมตรต่อปี 
ร้อยละ 43.8 ปลูกบนเนื้อดินร่วนปนทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่ า และมีโอกาสเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ าได้ง่าย ชุดดินที่พบมาก
ได้แก่ ชุดดินสันป่าตอง มาบบอน และท่าม่วง ร้อยละ 30.5 ปลูกบนเนื้อดินร่วนเหนียวที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงถึงปานกลาง ชุดดิน
ที่พบมาก ได้แก่ ก าแพงแสน ลาดหญ้า และท่ายาง และร้อยละ 24.9 ปลูกบนเนื้อดินทรายปนดินร่วน เป็นดินที่มีความอุดม
สมบูรณ์ต่ าและโครงสร้างไม่ดี เช่น ดินชุดจันทึก ทับเสลา และดงตะเคียน ดังนั้นจึงท าการทดสอบและขยายผล ในแปลงที่มี
ลักษณะเนื้อดินร่วนปนทราย จ านวน 23 แปลง เนื้อดินทรายจ านวน 7 แปลง เนื้อดินร่วน 1 แปลง และเนื้อดินทรายปนร่วน 9 
แปลง รวม 38 แปลง ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอลานสัก ห้วยคต บ้านไร่ และหนองฉาง  
2. การวิเคราะห์พ้ืนที่  

จากการส ารวจพ้ืนท่ีปลูกมันส าปะหลังในเขตพื้นท่ี จังหวัดอุทัยธานี โดยการสัมภาษณ์เกษตรกรจ านวน 133 ราย พบว่า
เกษตรกรปลูกมันส าปะหลังปลายฤดูฝนในช่วงเดือนพฤศจิกายน และ ธันวาคม (ร้อยละ 28.9 และ 42.1 ตามล าดับ)  ระยะปลูก
ระหว่างแถว 100-120 เซนติเมตร และระหว่างต้น 50-80 เซนติเมตร จ านวนต้นต่อไร่เฉลี่ย 2,273 ต้น ซึ่งสอดคล้องกับจ านวนต้น
ต่อไร่ที่เหมาะสม (1,600-2,500 ต้นต่อไร่) ตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร, 2547)  พันธุ์มันส าปะหลัง
ที่เกษตรกรนิยมปลูกได้แก่ พันธุ์ระยอง 5 เกษตรศาสตร์ 50 ห้วยบง 60 ห้วยบง 80 ระยอง 11 ระยอง 7 และระยอง 9 ตามล าดับ 
เมื่อน าพิกัดแปลงมาซ้อนทับ (overlay technique) กับแผนที่ความเหมาะสมของพันธุ์มันส าปะหลัง (วลัยพรและคณะ, 2553) 
พบว่าเกษตรกรร้อยละ 48.7 ใช้พันธุ์ปลูกที่เหมาะสมกับพื้นที่ ขณะที่ร้อยละ 40.8 ยังใช้พันธุ์ปลูกไม่เหมาะสมกับพื้นที่ ส่วนอีกร้อย
ละ 10.5 ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ เนื่องจากขาดข้อมูลด้านพันธ์ุและชุดดินปลูก ตามล าดับ จากการเก็บตัวอย่างดินรายแปลงจ านวน 
100 แปลง มาวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารหลักในห้องปฏิบัติการ พบว่า ดินมีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) อยู่ระหว่าง 4.8-7.9 
ปริมาณอินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ อยู่ในระดับต่ ากว่าค่ าวิกฤติ ซึ่งอินทรียวัตถุอยู่
ในช่วง 0.3-0.9 เปอร์เซ็นต์ ร้อยละ 77.0 ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์อยู่ในช่วง 4-6 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ร้อยละ 43.0 และ
โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้อยู่ในช่วง 8-29 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ร้อยละ 25 ซึ่งระดับค่าวิกฤตของปริมาณอินทรียวัตถุ 
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ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ ในการผลิตมันส าปะหลังมีค่าน้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ น้อยกว่า 7 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และ น้อยกว่า 30 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล าดับ (กรมวิชาการเกษตร, 2553) เกษตรกรร้อยละ 100 มีการ
ใส่ปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มปริมาณธาตุอาหารหลักแต่ไม่มีการตรวจวิเคราะห์ดิน การตัดสินใจเลือกใช้ปุ๋ยและอัตราที่ใส่ขึ้นอยู่กับการลองผิด
ลองถูกด้วยตนเอง ตามค าแนะน าของเพื่อนบ้าน และการได้ข้อมูลจากสื่อต่าง  ๆ ได้แก่ ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 10-75 
กิโลกรัมต่อไร่ 16-20-0 อัตรา 25-50 กิโลกรัมต่อไร่ และ 46-0-0 อัตรา 10-50 กิโลกรัมต่อไร่ เป็นต้น และใส่แบบหว่านไปตาม
ร่องปลูกโดยไม่กลบปุ๋ย เกษตรกรเก็บเกี่ยวมันส าปะหลังตั้งแต่อายุ 8 เดือน จนถึง 12 เดือน โดยเก็บเกี่ยวมากที่สุดในช่วงมัน
ส าปะหลังอายุ 11 และ 12 เดือน คิดเป็นร้อยละ 31.6 และ 60.5 ตามล าดับ จากผลการส ารวจแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ปลูกมัน
ส าปะหลังขาดความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งดินที่อุดมสมบูรณ์ต้องมีอินทรียวัตถุในดินไม่น้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ (กรมวิชาการเกษตร, 
2553) และเกษตรกรมีการใช้โพแทสเซียมไม่เพียงพอท าให้ผลผลิตและคุณภาพต่ า (Anonymous, 2017)  แต่ใส่ไนโตรเจนเกิน
ความจ าเป็นท าให้การแบ่งเซลล์ของรากลดลง (จีราภรณ์, 2557) ผลผลิตจึงลดลง (Jakchaiwat et al., 2013) และเกษตรกรไม่ใส่
ปุ๋ยฟอสฟอรัสรองพื้นที่ช่วยกระตุ้นการแตกแขนงและรากฝอย (วีระวัฒน์, 2558) ซึ่งการใส่ปุ๋ยรองพื้นจะช่วยการดูดอาหารดีขึ้น 
และผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น (Gordon, 1999) และเกษตรกรมีวิธีการใส่ปุ๋ยที่ไม่ถูกต้อง คือใส่แล้วไม่กลบปุ๋ย หว่านไปตามร่องปลูก ซึ่งจะ
ท าให้พืชดูดอาหารได้ช้าและไม่ทันกับความต้องการใช้แล้ว ยังสูญเสียไปกับการชะล้างและการระเหิด ท าให้ความเป็นประโยชน์ต่อ
พืชน้อยลง จึงควรกลบปุ๋ยทุกครั้ง (สรสิทธิ์ และคณะ, 2527) ประกอบกับเกษตรกรขาดการปรับปรุงดิน ไม่ใส่อินทรียวัตถุ ท าให้
สภาพดินเสื่อมโทรม ผลผลิตและคุณภาพลดต่ าลง (กรมวิชาการเกษตร, 2553) ดังนั้นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไข คือการ
จัดการธาตุอาหาร ให้เหมาะสมเฉพาะพื้นท่ีเพื่อพัฒนาศักยภาพผลิตมันส าปะหลังในจังหวัดอุทัยธาน ี 
3. ทดสอบเทคโนโลยี  
 ปี 2556 ผลการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารหลักพบว่า มีค่าอินทรียวัตถุอยู่ระหว่าง 0.78-1.46 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัสที่
เป็นประโยชน์ 7-87 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ 44 - 112  มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จากผล
วิเคราะห์ดินพบว่าจ านวนแปลงเกษตรกรที่ต้องใส่ไนโตรเจนในระดับสูงและปานกลาง 16 และ 8 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อไร่ ร้อยละ 
11.1 และ 88.9 ของจ านวนแปลงทั้งหมด (ตามล าดับ) และต้องใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสในระดับต่ า ปานกลางและสูง 0  4 และ 8 
กิโลกรัมฟอสฟอรัสต่อไร่ร้อยละ 11.1  77.8 และ 11.1 ตามล าดับ และต้องใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมในระดับปานกลางและต่ า 8 และ 4 
กิโลกรัมโพแทสเซียมต่อไร่ร้อยละ 77.8 และ 22.2 ตามล าดับ ขณะที่กรรมวิธีเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15  16-20-0 
และ 46-0-0 ในอัตรา 25-50 กิโลกรัมต่อไร่ (Table 2) ซึ่งเป็นการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในระดับสูงเกินค่าวิเคราะห์ดิน
ร้อยละ 66.7 และ 88.9 ตามล าดับ แต่ใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมต่ ากว่าค่าวิเคราะห์ดินร้อยละ 66.7 ซึ่งการใส่ปุ๋ยของกรรมวิธีเกษตรกรจึง
ไม่สอดคล้องปริมาณธาตุอาหารในดิน การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินจึงให้ผลผลิตและเปอร์เซ็นต์แป้ง สูงสุดที่ 8,913 กิโลกรัมต่อไร่ 
และ 34.0 เปอร์เซ็นต์ เทียบกับการใส่ปุ๋ยวิธีเกษตรกรในสภาพแวดล้อมเดียวกัน ให้ผลผลิตและเปอร์เซ็นต์แป้ง เพียง 5,046 
กิโลกรัมต่อไร่ และ 31.0 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่า มันส าปะหลังจะตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ท า
ให้ผลผลิตสูงกว่าวิธีปฏิบัติของเกษตรกร  การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินให้ผลผลิตเฉลี่ย 5,471 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าวิธีเกษตรที่ให้
ผลิตเฉลี่ย 3,161กิโลกรัมต่อไร่ และมีเปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ย 29.8 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่มีเปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ย 26.8 
เปอร์เซ็นต์ (Table 3) จึงท าให้มีผลตอบแทนรายได้เฉลี่ย (BCR) 1.8 สูงกว่าเมื่อเทียบกับวิธีเกษตรกร ที่มีค่า BCR เฉลี่ย 1.2 
(Table 4) 

ปี 2557 ผลการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารหลักพบว่า มีค่าอินทรียวัตถุอยู่ระหว่าง 0.48-1.50 เปอร์เซ็นต์  ฟอสฟอรัส
ที่เป็นประโยชน์ 6-26 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ 11-97  มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จากผล
วิเคราะห์ดินพบว่าจ านวนแปลงเกษตรกรที่ต้องใส่ไนโตรเจนในระดับสูงและปานกลาง 16 และ 8 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อไร่ ร้อยละ  
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77.8 และ 22.2 ของจ านวนแปลงทั้งหมด (ตามล าดับ) และต้องใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสในระดับปานกลางและสูง 4 และ 8 กิโลกรัม
ฟอสฟอรัสต่อไร่ร้อยละ 77.8 และ 22.8 ตามล าดับ และต้องใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมในระดับต่ า ปานกลาง และสูง  4  8 และ 16 
กิโลกรัมโพแทสเซียมต่อไร่ร้อยละ 33.3  44.4 และ 22.2 ตามล าดับ ขณะที่กรรมวิธีเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15  16-
20-0 27-12-6 และ 46-0-0 ในอัตรา 15-50 กิโลกรัมต่อไร่ (Table 2) ซึ่งเป็นการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในระดับสูงเกินค่าวิเคราะห์ดิน
ร้อยละ 55.6 แต่ใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมต่ ากว่าค่าวิเคราะห์ดินร้อยละ 55.6 และ 77.8 ตามล าดับ ซึ่งการใส่ปุ๋ยของ
กรรมวิธีเกษตรกรจึงไม่สอดคล้องปริมาณธาตุอาหารในดิน การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินจึงให้ผลผลิตและเปอร์เซ็นต์แป้งสูงที่สุด
7,210 กิโลกรัมต่อไร่ และ 27.6 เปอร์เซ็นต์ เทียบกับการใส่ปุ๋ยวิธีเกษตรกรในสภาพแวดล้อมเดียวกัน ให้ผลผลิตและเปอร์เซ็นต์
แป้งสูงที่สุดเพียง 3,440 กิโลกรัมต่อไร่ และ 25.3 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่า มันส าปะหลังจะตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดิน ท าให้ผลผลิตสูงกว่าวิธีปฏิบัติของเกษตรกร ซึ่งการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินมีผลผลิตเฉลี่ย 5,068 กิโลกรัมต่อ
ไร่ สูงกว่าวิธีเกษตรที่ให้ผลิตเฉลี่ย 2,778 กิโลกรัมต่อไร่ และมีเปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ย 23.6 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่มี
เปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ย 22.9 เปอร์เซ็นต์ (Table 3) จึงท าใหม้ีผลตอบแทนรายได้เฉลี่ย (BCR) 2.1 สูงกว่าเมื่อเทียบกับวิธีเกษตรกร ที่
มีค่า BCRเฉลี่ย 1.3 (Table 4) 

Table 2  Soil analysis data and rate of fertilizer application, based on the soil analysis of farm test plots and 
farmer practice, during 2013-2015. 

Year Farmers 
Soil analysis Rate of  

N-P2O5-K2O 
(kg/rai) 

Farmers practice Farmers practice Chemical fertilizer  
OM 
(%) 

Avail.P 
(mg/kg) 

Exch.K 
(mg/kg) 

Variety 
Spacing 

(m) 
N-P2O5-K2O 

(kg/rai) 
Fertilizer formula*  

(kg/rai) 

2013 

1.Noy Srichan 1.32 11 87 8-4-4 KU50 0.7x1.0  7.8-8.8-3.8  11(25)2, 4(25) 
2.Lacksame Kheawsri 1.07 15 44 8-4-8 KU50 0.6x0.8  12.3-13.3-8.3 1(55), 4(25) 
3.Nongyao Luehan 1.40 87 112 8-0-4 HB60 0.5x1.0  22-6.8-5.3 1(25), 2(25), 3(25) 
4.Phreecha KhamKeaw 1.25 7 53 8-8-8 R5 0.5x0.5  27-5-0 2(50), 4(25) 
5.Yupha Raungsrichan 0.78 5 49 16-8-8 R5 0.5x0.5  17.3-9.8-6.8 1(25), 3(50) 
6.Pitsanu Choochai 1.43 26 51 8-4-8 R5 0.5x0.5  13.2-5-0 2(20), 4(25) 
7.Luckana Sisane 1.46 10 59 8-4-8 R5 0.5x0.8  19.8-8.8-3.8 1(25), 2(25), 4(25) 
8.Anothai Khamsri 1.02 12 46 8-4-8 R5 0.5x0.8  38.5-17.5-7.5 1(50), 2(50), 4(50) 
9.Saksophon Khamsri 1.41 15 44 8-4-8 R5 0.5x0.8  38.5-17.5-7.5 1(50), 2(50), 4(50) 

2014 

10.Thanthip Chamnanchad 0.54 7 42 16-8-8 R5 0.3x1.0  13.9-5.3-2.3 1(15), 2(20), 4(15) 
11.Titima Srichan 0.51 7 53 16-8-8 KU50 0.5x0.6  26.8-3.8-3.8 1(25), 2(50) 
12.Chaleaw Phayakchone 1.26 8 11 8-8-16 R5 0.6x1.0  7.5-7.5-7.5 1(50) 
13.Mana Chaiyo 0.62 21 35 16-4-8 R5 0.5x0.5  7.5-7.5-7.5 1(50) 
14.Arree Meekham 0.48 13 80 16-4-4 R5 0.3x0.5  17.3-9.8-6.8 1(25), 3(50) 
15.Nirut Meekham 1.50 21 97 8-4-4 R5 0.5x0.8  17.3-9.8-6.8 1(25), 3(50) 
16.Pratheep Charoen 0.73 6 11 16-8-16 R5 0.3x0.5  23-0-0 1(50) 
17.Ratchanee Sangsud 0.59 26 71 16-4-4 R5 0.5x1.0  7.8-8.8-3.8 1(25), 4(25) 
18.Nongyao Luehan 0.58 6 33 16-8-8 HB60 0.5x1.0  22-6.8-5.3 1(25), 2(25), 3(25) 

2015 

19.Kanyarat  Chanphayap 0.84 5 58 16-8-8 R11 0.6x 0.6  3.6-9.2-18 2(35), 5(20), 6(30) 
20Somphong Sukhanon 0.98 10 26 16-4-16 R11 0.8x1.0  30.8-8.8-3.8 1(25), 2(50), 4(25) 
21.Khamnung Prakobkhetkarn 1.4 38 112 8-0-4 R5 0.5x0.5  23.3-13.8-3.8 1(25), 2(25), 4(50) 
22.Sakchai  Phrasertdech 0.79 12 37 16-4-8 HB60 0.7x1.0  7.5-7.5-7.5 1(50) 
23.Darat Premsukdee 0.59 26 71 16-4-4 R5 0.8x1.0  12.4-6.5-6.5 1(43), 2(13) 
24.Manop Taengseng 2.18 46 85 4-0-4 R5 0.8x1.0  17.3-9.8-6.8 1(25), 3(50) 
25.Kaesorn Phosridee 0.58 6 33 16-8-8 HB80 0.5x1.0  15.3-3.8-3.8 1(25), 2(25) 

- Chemical fertilizer formula of farmers*, 1  1 = 15-15-15,  2 = 46-0-0,  3 = 27-12-6,  4 = 16-20-0,  5 = 18-46-0, and 6 = 0-0-60 
- Chemical fertilizer formula of farmers*, (25)2 = fertilizer rate used by farmer. 
- The majority of soil texture is sandy loam, loamy sand, sand and loam for 22, 9, 6 and 1 farms, respectively.  
- During 2013-2016, soil properties of 15 farms were improved by organic matter inclusion. 
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ปี 2558 ด าเนินการทดสอบในไร่เกษตรกรจ านวน 7 ราย ลักษณะเนื้อดินร่วนปนทรายถึงทราย ผลการวิเคราะห์ปริมาณ

ธาตุอาหารหลักพบว่า มีค่าอินทรียวัตถุอยู่ระหว่าง 0.58-2.1เปอร์เซ็นต์  ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 5-46 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
และปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ 26-112  มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จากผลวิเคราะห์ดินพบว่าจ านวนแปลงเกษตรกรที่ต้องใส่
ไนโตรเจนในระดับสูง ปานกลาง และ ต่ า 16 8 และ 4 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อไร่ ร้อยละ 71.4  14.3 และ 14.3 ของจ านวนแปลง
ทั้งหมด (ตามล าดับ) และต้องใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสในระดับสูง ปานกลางและต่ า 8 4 และ 0 กิโลกรัมฟอสฟอรัสต่อไร่ร้อยละ 28.6  
42.9 และ 28.6 ตามล าดับ และต้องใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมในระดับสูง ปานกลาง และต่ า 16  8 และ 4 กิโลกรัมโพแทสเซียมต่อไร่
ร้อยละ 14.3  42.9 และ 42.9 ตามล าดับ ขณะที่กรรมวิธีเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15  16-20-0 27-12-6 18-46-0 0-
0-60 และ 46-0-0 ในอัตรา 13-50 กิโลกรัมต่อไร่ (Table 2) ซึ่งเป็นการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในระดับสูงเกินค่า
วิเคราะห์ดินร้อยละ 42.9 และ 85.7 ตามล าดับ แต่ใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมต่ ากว่าค่าวิเคราะห์ดินร้อยละ 42.9 ตามล าดับ ซึ่งการใส่ปุ๋ย
ของกรรมวิธีเกษตรกรจึงไม่สอดคล้องปริมาณธาตุอาหารในดิน การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินจึงให้ผลผลิตและเปอร์เซ็นต์แป้งสูง
ทีสุ่ด 7,900 กิโลกรัมต่อไร่ และ มากกว่า 34 เปอร์เซ็นต์ เทียบกับการใส่ปุ๋ยวิธีเกษตรกรในสภาพแวดล้อมเดียวกัน ให้ผลผลิตและ
เปอร์เซ็นต์แป้งสูงที่สุดเพียง 6,733 กิโลกรัมต่อไร่ และ มากกว่า 34 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่า มันส าปะหลังจะ
ตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ท าให้ผลผลิตสูงกว่าวิธีปฏิบัติของเกษตรกร ซึ่งการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินมีผลผลิต
เฉลี่ย 6,005 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าวิธีเกษตรที่ให้ผลิตเฉลี่ย 5,207 กิโลกรัมต่อไร่ (Table 3) แต่มีผลตอบแทนรายได้เฉลี่ย (BCR) มี
ค่าเท่ากันคือ 2.3 (Table 4) อย่างไรก็ตามมีบางแปลงที่ให้ผลผลิตต่ ากว่าวิธีเกษตรกรเนื่องจากพื้นที่ปลูกอยู่ติดกับแปลงปลูกยูคา
ลิปตัส ท าให้เกิดการแก่งแย่งแสงแดด น้ า และธาตุอาหาร  
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Table 3  Yield and starch content of cassava root produced by using farmers or DOA practices at Lan sak, 
  Sawang arom, Huay khot and Nong chang districts, Uthai Thani province during 2013-2015.  

Year No. Farmers 
Yields (kg./rai) Starch content (%) 

Farmers practices  DOA practices Farmers practices DOA practices 
2013 1 Noy Srichan 3,156 5,840 30.0 30.4 
 2 Lacksame Kheawsri 3,045 6,050 25.0 28.8 
 3 Nongyao Luehan 3,615 5,736 29.0 30.5 
 4 Phreecha KhamKeaw 3,054 4,589 25.0 30.1 
 5 Yupha Raungsrichan 5,046 8,913 31.0 34.0 
 6 Pitsanu Choochai 3,106 5,154 24.0 27.0 
 7 Luckana Sisane 1,440 3,293 28.0 27.8 
 8 Anothai Khamsri 3,000 5,040 25.0 29.7 
 9 Saksophon Khamsri 2,987 4,620 24.0 29.7 

Average,2013 3,161 5,471 26.8 29.8 
Standard deviation 922 1538 2.7 2.0 

2014 10 Thanthip Chamnanchad 3,440 5,670 23.5 24.0 
 11 Titima Srichan 2,438 4,390 21.2 21.3 
 12 Chaleaw Phayakchone 2,510 5,370 24.5 22.0 
 13 Mana Chaiyo 2,120 3,270 22.1 22.0 
 14 Arree Meekham 3,250 7,210 25.3 25.0 
 15 Nirut Meekham 2,140 3,500 23.0 23.5 
 16 Pratreep Charoen 3,004 5,650 21.0 21.5 
 17 Ratchanee Sangsud 3,000 5,210 22.7 25.8 
 18 Nongyao Luehan 3,100 5,340 23.1 27.6 

Average,2014 2,778 5,068 22.9 23.6 
Standard deviation 486 1,205 1.4 2.2 

2015 19 Kanyarat  Chanphayap 4,150 7,233 31.0 31.7 
 20 Somphong Sukhanon 6,733 7,900 >34 >34 
 21 Khamnung Phrakobkhaetkarn 5,500 6,900 >34 >34 
 22 Sakchai  Phrasertdech 5,400 5,267 34.0 33.5 
 23 Darat Premsukdee 4,633 3,933 30.5 29.5 
 24 Manop Taengseng 5,200 5,600 30.2 30.8 
 25 Kaesorn Phosridee 4,833 5,200 33.0 33.3 

Average,2015 5,207 6,005 31.7 31.8 
Standard deviation 820 1,387 1.8 1.8 

 
จากผลการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลัง โดยก่อนปลูกหว่านปุ๋ยมูลไก่ อัตรา 500 กิโลกรัมต่อไร่ แล้วไถกลบ 

และใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน ที่ปลูกปลายฤดูฝนระหว่างปี 2556-2558 พบว่ามันส าปะหลังพันธุ์ จะตอบสนองต่อการจัดการ
ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ให้ผลผลิตสูงกว่าวิธีปฏิบัติของเกษตรกร จึงได้น าเทคโนโลยีดังกล่าวขยายผลสู่การน าไปใช้ประโยชน์ใน
พื้นที่แหล่งปลูกของจังหวัดอุทัยธานี 

4. ขยายผลสู่เกษตรกรและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 
ปี 2559 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี จึงได้บรูณาการร่วมกับโรงแป้งโชคชัยสตาร์ช ที่ตั้งอยู่อ าเภอบ้านไร ่

จังหวัดอุทัยธานี ส านักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี และสถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี ร่วมกันขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์
ให้กับเกษตรกรเครือข่ายโรงแป้งโชคชัยสตาร์ช ในพื้นที่แหล่งปลูกมันส าปะหลังของจังหวัดอุทัยธาน ี ต าบลน้ ารอบ ต าบลป่าอ้อ 
อ าเภอลานสัก ต าบลบ่อยาง อ าเภอสว่างอารมณ์ ต าบลสุขฤทัย ต าบลทองหลาง อ าเภอห้วยคต ต าบลบ้านไร่ ต าบลทัพหลวง 
ต าบลเจ้าวัด อ าเภอบ้านไร่ และจงัหวัดสุพรรณบรุี ต าบลวังคัน อ าเภอด่านช้าง โดยน าเทคโนโลยีการจัดการปุ๋ยตามคา่วิเคราะห์ดนิ  
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และการปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยมูลไก ่ถ่ายทอดสู่เกษตรกรในรูปแปลงตน้แบบ เปรียบเทียบกับวิธีการปฏบิัติของเกษตรกร จ านวน 13 
แปลง เพื่อใช้เป็นแหล่งแลกเปลีย่นเรียนรู้ระหว่างนักวิชาการเกษตร นักวิชาการส่งเสรมิการเกษตร เจ้าหน้าท่ีโรงแป้ง และ
เกษตรกรเครือข่าย ผลลัพธ์จากแปลงต้นแบบจ านวน 13 แปลง ที่ให้ผลผลติสอดคล้องกับผลการด าเนินงานในปี 2556-2558 แต่
เนื่องจากในบางแปลงพบปัญหาของการเกิดดินดานแข็งท าให้น้ าขังเกิดการระบาดของโรคหัวเน่า ผลผลติจึงไดร้ับความเสียหาย 
อย่างไรก็ตาม วิธีการจัดการปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ยังให้ผลผลิตเฉลีย่สูงกว่าวิธีปฏิบัติของเกษตร โดยให้ผลผลติเฉลี่ย 4,818 และ 
4,617 กิโลกรมัต่อไร่ ตามล าดบั และมเีปอร์เซ็นต์แป้งใกล้เคยีงกัน 29.4 และ 30.5 เปอร์เซน็ต์ ตามล าดับ (Table 4) 

 ผลจากการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกร นักวิจัย นักส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ของโรงแป้ง โดยใช้
แปลงต้นแบบท้ัง 13 แปลง เป็นฐานเรียนรู้ เป็นต าราที่มีชีวิต ในเรื่องการจัดการพันธ์ุมันส าปะหลังที่เหมาะสมกับพื้นที่ การจัดการ
ดินและปุ๋ย และการป้องกันก าจัดโรคแมลงศัตรูมันส าปะหลัง ก่อให้เกิดความร่วมมือในการมุ่งเป้าน าผลงานวิจัยสู่การพัฒนาการ
ผลติมันส าปะหลังในพื้นที่ และเกิดการรวมตัวสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ จ านวน 5 กลุ่ม ในพื้นที่ 4 อ าเภอของจังหวัดอุทัยธานี มี
จ านวนสมาชิกรวม 155 คน ได้แก่ 1) กลุ่มเกษตรกร ต าบลป่าอ้อ อ าเภอลานสัก จ านวน 35 คน  2) กลุ่มเกษตรกรต าบลน้ ารอบ 
อ าเภอลานสัก จ านวน 21 คน 3) กลุ่มเกษตรกร ต าบลเจ้าวัด อ าเภอบ้านไร่ จ านวน 20 คน 4) กลุ่มเกษตรกร ต าบลบ่อยาง 
อ าเภอสว่างอารมณ์ จ านวน 35 คน และ 5) กลุ่มเกษตรกร ต าบลทองหลาง อ าเภอห้วยคต จ านวน 44 คน โดยมีนักวิจัยจาก
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานีและเจ้าหน้าที่ฝ่ายไร่ของโรงแป้งโชคชัยสตาร์ช เป็นผู้ประสานงาน มีการติดต่อสื่อสาร
เช่ือมโยงกันภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มผ่านแอปพริเคช่ันไลน์ในนามกลุ่ม  “บ้านไร่โมเดล” เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
ถ่ายทอดความรู้ และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 

 
Table 4 Yield (kg/rai), starch content (%) Cost (baht/rai), income (baht/rai), return (baht/rai) and benefit cost 
 ratio (BCR) of cassava produced by using farmers or DOA technology in Uthai Thani province during 
 2013-2016. 

Years 

Farmers Technology DOA Technology 

Yield 
Starch 

content 
Costs Income Return  BCR Yield 

Starch 
content 

Costs Income Return  BCR 

2013 3,161 24.0 5,948 6,954 1,007 1.2 5,471 29.8 6,630 12,043 5,405 1.8 
2014 2,778 22.9 5,167 6,617 1,450 1.3 5,068 23.6 5,844 12,108 6,265 2.1 
2015 5,207 31.7 5,381 11,976 6,595 2.3 6,005 31.8 6,185 13,811 7,622 2.3 
2016 4,617 30.5 3,645 8,310 4,665 2.3 4,818 29.4 3,412 8,673 5,216 2.6 

Average 3,941 27.3 5,035 8,464 3,429 1.8 5,341 28.7 5,518 11,659 6,127 2.2 

 

5. การถ่ายทอดความรู้ 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังสู่เกษตรกรโดยการท างานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องกับ

กระบวนการผลิตมันส าปะหลัง ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการน าองค์ความรู้จากงานวิจัยถ่ายทอดสู่เกษตรกร และเครือข่าย
เกษตรกร ภายใต้ภารกิจของหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ ดังนี้  1) จัดเตรียมเกษตรกร โดยส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านไร่ ลานสัก 
ห้วยคต และสว่างอารมณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร และ ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จังหวัดอุทัยธานี  2) วิเคราะห์ดิน 
โดยสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอุทัยธานี กรมพัฒนาท่ีดิน และส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 กรมวิชาการเกษตร  
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3) วิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลัง และจัดท าแปลงต้นแบบ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี กรม
วิชาการเกษตร 4) ให้บริการด้านสินเช่ือและปัจจัยการผลิต โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลานสัก และ
สาขาบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 5) สนับสนุนกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้  โดยบริษัทโชคชัยสตาร์ชจ ากัด โดยมีกิจกรรมการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีดังนี้ การจัดนิทรรศการ งานวันชาวไร่ชาวนา งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) จ านวน 8 ครั้ง มี
เกษตรกรเข้าร่วมงานจ านวน 2,800 คน การอบรม เสวนา เรื่องการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินจ านวน 14 ครั้ง เกษตรกรเข้ารับการ
อบรมจ านวน 930 คน  
ผลกระทบจากการด าเนินงาน จากการด าเนินงานแบบบูรณาการร่วมกันท้ังภาครัฐและเอกชน มีกระบวนการท างานที่ชัดเจน ท า
ให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งความรู้ทางวิชาการได้ง่าย และมีความมั่นใจในการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนการผลิตมัน
ส าปะหลัง โดยเฉพาะการจัดการปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินซึ่งเป็นความรู้ใหม่ของเกษตรกร ดัชนีช้ีวัดความส าเร็จของการถ่ายทอด
เทคโนโลยีเรื่องการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินสู่การขยายผลน าไปใช้ประโยชน์ คือร้านจ าหน่ายปุ๋ยในเขตพื้นที่อ าเภอบ้านไร่ ห้วยคต 
ลานสัก และสว่างอารมณ์ น าแม่ปุ๋ยมาจ าหน่ายเพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรเพิ่มมากข้ึน จากเดิมที่หาซื้อยากและบาง
อ าเภอไม่มีแม่ปุ๋ยจ าหน่าย นอกจากนี้ยังเกิดการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อก่อตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนสั่งซื้อแม่ปุ๋ยจากโรงงานผลิต
โดยตรง ส าหรับบริการสมาชิกในราคาถูกกว่าท้องตลาด ผลกระทบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรยอมรับเทคโนโลยีและ
กระบวนการในการถ่ายทอดความรู้ ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลังของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีและ
จังหวัดใกล้เคียงต่อไป 
 
 

สรุปผลการทดลอง 
การปลูกมันส าปะหลัง ก่อนปลูกหว่านปุ๋ยมูลไก่ อัตรา 500 กิโลกรัมต่อไร่ แล้วไถกลบ และใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน 

สามารถยกระดับผลผลิตมันส าปะหลังในสภาพแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี เพิ่มขึ้นร้อยละ 58.5 และเปอร์เซ็นต์แป้งเพิ่มขึ้นร้อยละ 
1.3 และผลตอบแทนรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 เกิดการรวมตัวของเกษตรกรเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ จ านวน 5 กลุ่ม สมาชิกรวม 
155 คน พื้นที่ปลูกรวม 1,546 ไร่ ในพื้นที ่4 อ าเภอของจังหวัดอุทัยธาน ี

 

ค าขอบคุณ 
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ นายวีรวัฒน์ นิลรัตนคุณ ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือ

ตอนล่าง นายสุกิจ รัตนศรีวงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง นายกิตติ
ภพ วายุภาพ นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน และ นายนิตย์ วงษา ที่ให้ค าปรึกษา
และค าช้ีแนะในการด าเนินงาน และขอขอบคุณ นางสาวจิราภา เมืองคล้าย และเจ้าหน้าท่ีกลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัย
การผลิต นายตระกูล นามโลมา สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจ
วิเคราะห์ดิน บริษัทโชคชัยสตาร์ช ท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่ของส านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม และเกษตรอ าเภอลานสัก ห้วยคต บ้านไร่ และสว่างอารมณ์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ที่ช่วยเตรียม
เกษตรกร และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ท่ีเป็นแหล่งสินเช่ือด้านเงินทุนและปัจจัยการผลิต 
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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 

 วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้คือ เพื่อศึกษาผลของเวลาการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนที่เวลาแตกต่างกันต่อการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ วางแผนการทดลองแบบสุ่มบล็อกสมบูรณ์ (RCBD) จ านวน 5 กรรมวิธี 3 ซ้ า ดังน้ี กรรมวิธีท่ี 1 Control 
(ไม่ใส่ปุ๋ย) กรรมวิธีท่ี 2 ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ เป็นปุ๋ยรองพื้นพร้อมปลูก กรรมวิธีที่ 3  ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-
15 รองพื้นพร้อมปลูก และใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 ที่ระยะเวลา 15 วันหลังปลูก อัตรา 30 และ 25 กิโลกรัม ตามล าดับ กรรมวิธีที่ 4 
ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 รองพื้นพร้อมปลูก ตามด้วยปุ๋ยสูตร 46-0-0 ที่ระยะเวลา 15 และ 30 วันหลังปลูก อัตรา 30 12.5 และ12.5 
กิโลกรัม ตามล าดับ และกรรมวิธีท่ี 5 ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 รองพื้นพร้อมปลูก ตามด้วยปุ๋ยสูตร 46-0-0 ที่ระยะเวลา 15 30 และ 
45 วันหลังปลูก อัตรา 30 8.3 8.3 และ 8.3 กิโลกรัม ตามล าดับ ท าการวัดการเจริญเติบโตของข้าวโพดในช่วงอายุข้าวโพด15 30 
45 และ60 วัน ประกอบด้วยความสูง ดัชนีพื้นที่ใบ สัดส่วนแสงส่องผ่านของข้าวโพด และค่าความเขียวของข้าวโพด และ
องค์ประกอบผลผลิตข้าวโพด ผลการศึกษาพบว่า การใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 + 46-0-0 โดยแบ่งใส่ 1 2 และ 3 ครั้ง มีผลต่อการ
เจริญเติบโตและผลผลิตข้าวโพดต่อไร่ ที่สูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีท่ี 2 ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 รอง
พื้นเพียงอย่างเดียว โดยกรรมวิธีควบคุมและพบว่าการใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 + 46-0-0  โดยแบ่งใส่ 1 2 และ 3 ครั้ง ผลผลิตของ
ข้าวโพดไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ค าส าคัญ: การเจริญเติบโต ข้าวโพด ดัชนีพ้ืนท่ีใบข้าวโพด 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  
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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  
 

บทน า 
        ข้าวโพดเป็นธัญพืชมีประโยชน์อย่างกว้างขวาง นอกจากใช้เป็นอาหารมนุษย์และสัตว์โดยตรงแล้ว ยังใช้ประโยชน์ใน
อุตสาหกรรมได้หลายชนิด ส าหรับประเทศไทยข้าวโพดเป็นพืชไร่ที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจพืชชนิดหนึ่ง ผลผลิตข้าวโพดที่ผลิต
ได้นอกจากจะใช้ในประเทศแล้ว ยังสามารถส่งออกไปจ าหน่ายยังตลาดต่างประเทศอีกด้วย (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร , 
2560) ความต้องการข้าวโพดของประเทศไทยนับวันจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์ การ
เพิ่มผลผลิตโดยการเพิ่มหรือขยายพื้นท่ีปลูกท าได้ยาก จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้เพียงพอต่อความต้องการ
ใช้ข้าวโพด โดยทั่วไปเกษตรกรมักจะเพิ่มปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีในการเพิ่มผลผลิตของข้าวโพด ซึ่งเกษตรกรยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับการผลิตข้าวโพด ท าให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยในปริมาณที่เกินอัตราความต้องการของข้าวโพด 
ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตข้าวโพดสูงขึ้น (ชนากานต์, 2557) 
         ไนโตรเจนเป็นธาตุอาหารที่ส าคัญมากในการส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของพืช พืชที่ได้รับไนโตรเจนอย่าง
เพียงพอนั้น จะท าให้พืชออกดอกและติดผลที่สมบูรณ์ ในขณะเดียวกันเมื่อพืชได้รับธาตุไนโตรเจนในปริมาณที่มากเกินความ
ต้องการ ก็อาจท าให้เกิดผลเสียแก่พืชปลูกได้เหมือนกัน (สรสิทธ์ิ, 2537)  ปุ๋ยไนโตรเจนเป็นธาตุอาหารที่สูญเสียได้ง่ายและราคาสูง 
การจัดการไนโตรเจนท่ีไม่เหมาะสมเช่น ใช้มากเกินความต้องการและใส่ไม่ตรงกับความต้องการของพืช ส่งผลให้พืชไม่สามารถดูด
ใช้ไนโตรเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพการให้ปุ๋ยไนโตรเจนเกินความจ าเป็นของพืชส่งผลให้เกิดการสูญเสียไนโตรเจน ท าให้ไม่คุ้มค่า
ทางเศรษฐกิจและยังท าให้ผลผลิตข้าวโพดลดลง การลดการสูญเสียปุ๋ยไนโตรเจนและลดการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ 
สามารถท าได้โดยการใช้อัตราการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนให้เหมาะสมและใส่ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม การแบ่งใส่ปุ๋ยไนโตรเจนหลายๆ 
ครั้ง ช่วยในการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนได้อย่างสูงสุดและสามารถเพิ่มผลผลิตได้มากกว่าการใส่ปุ๋ยเพียงครั้งเดียว  (Baltic Deal Bridge, 
2017) ดังนั้น วัตถุประสงค์ของงานวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาการแบ่งการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตของข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์และเพื่อการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ท่ียั่งยืนต่อไป 
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อุปกรณ์และวิธีการ 

ท าการวิจัย ณ แปลงฝึกงานเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัด พิษณุโลก (16.745’N, 100.196’E) โดยมีการเก็บ
ตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของดินบางประการ ก่อนและหลังการทดลอง ได้แก่ พีเอช (pH) (ดิน : น้ า, 1:1) ค่าการน า
ไฟฟ้า (EC) อินทรียวัตถุ (OM) (Walkley-black method) ไนโตรเจนท้ังหมด ( Total N) (Kjeldahl method) ฟอสฟอรัสที่เป็น
ประโยชน์ (Available P) (Bray II method) โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (Exchangeable K) (Ammonium acetate 
method) (จ าเป็น และ จักรกฤษ, 2555) โดยผลวิเคราะห์ดินก่อนการทดลองค่า pH=5.25, EC=0.076 dS/m, OM=3.10%, 
N=0.15% P=4.16 มก./กก. และ K=44.81 มก./กก. มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 1390 มิลลิเมตรและอุณหภูมิเฉลี่ย 28.5 (กรม
อุตุนิยมวิทยา, 2559) (Figure 1) 

 

 
Figure 1 Calendar month and some climatic data on the test site 
Remark: 1st fertilizer application  on May, 23rd; 2 nd fertilizer application on June, 7th; 3rd fertilizer application 
on June, 22nd; 4th fertilizer application on July, 7th  
 

เตรียมแปลงทดลอง โดยการไถพรวน 2 ครั้ง หลังจากนั้นแบ่งเป็นแปลงขนาด 3×3 เมตร จ านวน 15 แปลง ใส่ปุ๋ยตาม
สิ่งทดลองที่ก าหนด ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จ านวน 4 แถวต่อแปลง จ านวน 12 ต้นต่อแถว รวมจ านวน 48 ต้นต่อแปลง ระยะการ
ปลูกข้าวโพด 75×25 เซนติเมตร หยอดเมล็ดพันธ์ุข้าวโพด 3 เมล็ดต่อหลุม แล้วถอนแยกให้เหลือเพียง 1 ต้นต่อหลุม วางแผนการ
ทดลองแบบ Randomized Complete Block Design หรือ RCBD จ านวน 3 ซ้ า (Replications) จ านวน 5 ต ารับการทดลอง
คือ  กรรมวิธีที่ 1   Control (ไม่ใส่ปุ๋ย) กรรมวิธีที่ 2 คือ ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15  รองพื้นพร้อมปลูก อัตรา 30  กก./ไร่ กรรมวิธีที่ 3 
คือ ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15  รองพื้นพร้อมปลูก อัตรา  30  กก./ไร่ และใส่ปุ๋ย 46-0-0 ที่ระยะ  15 วันหลังปลูก อัตรา 25  กก./ไร่ 
กรรมวิธีที่ 4 คือ ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15  รองพื้นพร้อมปลูก อัตรา 30  กก./ไร่ และใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 ที่ระยะ 15 และ 30 วันหลัง
ปลูก โดยแบ่งใส่ในอัตราครั้งละ 12.5กก./ไร่ จ านวนสองครั้ง และ กรรมวิธีท่ี คือ 5 ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 รองพื้นพร้อมปลูก   
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อัตรา 30 กก./ไร่  และใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 ที่ระยะ 15 30 และ45 วันหลังปลูก แบ่งใส่ในอัตราครั้งละ 8 .3 กก./ไร่ จ านวนสามครั้ง 
(Figure 1) (กรมวิชาการเกษตร, 2547) 
         การบันทึกข้อมูลใช้ต้นข้างโพด จาก 2 แถวที่อยู่ตรงกลางของแปลง ระหว่างต้นที่ 4-9 จ านวน 12 ต้นต่อแปลง  พื้นที่การ
เก็บเกี่ยวเท่ากับ 2.25  ตารางเมตร บันทึกการเจริญเติบโตของข้าวโพด ได้แก่ ความสูงต้นและความเขียว (minolta spad 502 
chlorophyll meter) วัดใบที่ 3 นับจากใบธง ทุกๆ สัปดาห์ ดัชนีพื้นที่ใบ (LAI-2000) และสัดส่วนแสงส่องผ่าน (AccuPAR 
Inceptometer) ระหว่างแถวของข้าวโพด ทุกๆ 14 วัน วัดผลผลิตหาองค์ประกอบของผลผลิต ได้แก่ น้ าหนักฝัก จ านวนเมล็ดต่อ
ฝัก และน้ าหนัก 100 เมล็ด หลังจากนั้น น าไปค านวณดัชนีการเก็บเกี่ยว ซึ่งสามารถค านวณได้จาก 

HI  =  Y/DW 
เมื่อ   HI  =   ดัชนีการเก็บเกี่ยว 
       Y       =   ผลผลิตของเมล็ดหรือฝัก 
       DW    =   น้ าหนักแห้งของส่วนเหนือดิน 

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้ Analysis of  Variance (ANOVA) โดยใช้ F-test เปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s new multiple range test (DMRT) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95 % และ Standard error of 
difference โดยวิธี LSD  

 
ผลและวิจารณ์ 

1. ผลของเวลาการแบ่งใส่ปุ๋ยไนโตรเจนต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพด 
 ผลการทดลองปรากฏว่า การใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ร่วมกับปุ๋ยสูตร 46-0-0 โดยแบ่งใส่ 1 2 และ 3 ครั้ง ไม่มีความ
แตกต่างในทางสถิติต่อความสูงของข้าวโพดที่อายุ 15 วัน และเมื่อข้าวโพดอายุ  60 วัน พบว่ากรรมวิธีที่ 3 4 และ 5 มีความสูง
ของต้นข้าวโพดสูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีที่ 2 ที่ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 รองพื้นเพียงอย่างเดียวและกรรมวิธี
ควบคุม (Figure 2) เนื่องจาก การไม่ใส่ปุ๋ยรองพื้นและการใส่เพียงแค่ปุ๋ยรองพื้นอย่างเดียว สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของไนโตรเจนของข้าวโพดในช่วง 15 วันแรก แต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการไนโตรเจนเพื่อข้าวโพดมีอายุมากขึ้นจึงท าให้ช่วงแรก
ความสูงของข้าวโพดไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่หลังจาก 15 วันหลังปลูกข้าวโพด พบว่าความสูงของ
ข้าวโพดมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสดใสและคณะ (มปป) ผลการทดลองพบว่า
การใส่ปุ๋ย 15-15-15 เป็นปุ๋ยรองพื้นพร้อมปลูก แล้วใส่ปุ๋ย 46-0-0 ตาม 1 ครั้ง หรือ 2 ครั้ง เมื่อข้าวโพดอายุ 2 หรือ 6 สัปดาห์ 
การใส่ปุ๋ย 15-15-15+46-0-0 เมื่อข้าวโพดอายุ 2 สัปดาห์ครั้งเดียว การใส่ปุ๋ย 15-15-15+46-0-0 เมื่อข้าวโพดอายุ 2 สัปดาห์ 
แล้วใส่ 46-0-0 ตามอีก 1 ครั้งเมื่อข้าวโพดอายุ 6 สัปดาห์ และการใส่ปุ๋ย 16-20-0+46-0-0 เมื่อข้าวโพดอายุ  2 สัปดาห์ แล้วใส่ปุ๋ย 
46-0-0 ตามอีก 1 ครั้งเมื่อข้าวโพดอายุ 6 สัปดาห์ ให้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่แตกต่างกัน การใส่ปุ๋ยทุกกรรมวิธี ให้ผลผลิตสูง
กว่าแปลงท่ีไม่ใส่ปุ๋ย แต่ไม่มีผลกระทบต่อความสูงต้น  

ค่าความเขียวของใบข้าวโพด (SPAD reading)  จากการวิจัยพบว่า กรรมวิธีที่ 3 4 และ 5 ที่มีการใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 
รองพื้นร่วมกับการใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 โดยแบ่งใส่ 1 2 และ 3 ครั้ง  เมื่อข้าวโพดอายุ 15 30 45 และ 60 วัน ให้ผลด้านค่าความ
เขียวของใบข้าวโพดที่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่ความเขียวของใบในทั้ง 3 กรรมวิธี มีค่าสูงกว่ากรรมวิธีควบคุม และ
กรรมวิธีที่ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 รองพื้นเพียงอย่างเดียวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) (Figure 2) ข้าวโพดเป็นตระกูล
เดียวกับหญ้าจึงสอดคล้องกับการศึกษาการเพิ่มผลผลิตเมล็ดหญ้ารูซี่โดยการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในอัตราต่าง ๆ และวิธีการแบ่งใส่ปุ๋ย 
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ไนโตรเจน  1  ครั้ง และ 2 พบว่า การแบ่งการใส่ปุ๋ย 1 ครั้ง และ 2 ครั้ง มีรายงานว่าทุกกรรมวิธีที่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมีค่าความเขียว
ของใบที่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ  แต่แตกต่างจากกรรมวิธีที่ไม่ใส่ปุ๋ยเลย  และทุกกรรมวิธีที่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนให้ค่าความเขียวสูงสุด 
(จุรีรัตน์ และคณะ, 2527) การศึกษาของสืบสกุล และศักดิ์ดา( )2554) ได้ศึกษาการวัด ค่าความเข้มของสีใบข้าวโพด พบว่าสีใบ
ของข้าวโพด เปลี่ยนแปลงตามระยะการเจริญเติบโตภายใต้ การจัดการปุ๋ยไนโตรเจนในอัตราที่ต่างกัน และค่าความเขียว มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นตามระยะการเจริญเติบโต 

การเจริญเติบโตด้านดัชนีพื้นที่ใบข้าวโพด (LAI) พบว่า เมื่อข้าวโพดอายุ 55 วัน ซึ่งข้าวโพดมีการเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว 
ดัชนีพื้นที่ใบในกรรมวิธีที่ 4 และ 5 ที่ใส่ปุ๋ยสูตร  15-15-15 รองพื้นร่วมกับปุ๋ยสูตร 46-0-0 โดยแบ่งใส่ 2 และ 3 ครั้ง ให้ผลด้าน
ดัชนีพ้ืนท่ีใบที่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05) และให้ดัชนีพ้ืนท่ีใบสูงสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4 แต่มีความแตกต่างกับกรรมวิธีที่ 3 
ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 รองพื้นร่วมกับปุ๋ยสูตร 46-0-0 โดยแบ่งใส่ 1 ครั้ง แต่ในกรรมวิธีท่ี 2 เมื่อข้าวโพดอายุ 15 วัน ใส่ปุ๋ยสูตร 15-
15-15 รองพื้นเพียงอย่างเดียว และกรรมวิธีควบคุม  แต่เมื่อข้าวโพดอายุ 70 วัน ทุกกรรมวิธีให้ค่าดัชนีพ้ืนท่ีใบที่ไม่มีความแตกต่าง
กันทางสถิติ (p > 0.05)  (Figure 2) เนื่องจาก เมื่อข้าวโพดมีการเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว จะมีค่าดัชนีพื้นที่ใบลดลงเมื่อข้าวโพด
สิ้นสุดการเจริญเติบโต (Atwell, 1999) สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่ใบของต้นพืชจะเกิดขึ้นตามล าดับการเจริญเติบโตของพืช 
พืชจะให้พื้นที่ใบสูงสุดเมื่อมีการเจริญเติบโตเต็มที่ จากนั้นพื้นที่ใบก็จะลดลงตามล าดับเนื่องมาจากการร่วงหล่นหรือมีการเหี่ยวแห้ง
ตายไปตามอายุของพืช (ชนากานต์, 2557) พื้นที่ใบบ่งบอกถึงความสามารถในการดูดซับแสงไว้ หากสามารถดูดซับแสงได้มากการ
เจริญเติบโตและผลผลิตข้าวโพดก็จะสูงขึ้นไปด้วย 

สัดส่วนแสงส่องผ่านของข้าวโพด (Light transmission ratio; LTR) พบว่า เมื่อข้าวโพดเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว ท าให้
สัดส่วนแสงส่องผ่านลดน้อยลง เนื่องจ านวนใบหรือขนาดทรงพุ่มของต้นพืชเพิ่มมากขึ้น (Dhandayuthapani, U. N., and Latha, 
K. R., 2015) โดยที่ กรรมวิธีที่ 4 และ 5 ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 รองพื้นร่วมกับปุ๋ยสูตร 46-0-0 โดยแบ่งใส่ 2 และ3 ครั้ง เมื่อ
ข้าวโพดอายุ 15 วัน มีค่าสัดส่วนแสงส่องผ่านมากที่สุด ซึ่งแสดงว่าโตน้อยที่สุด มีค่าอยู่ในช่วง 0.7-0.8 ส่วนกรรมวิธีที่ 4 และ 5 มี
ค่าสัดส่วนแสงสองผ่านน้อยกว่ากรรมวิธีท่ี 3 ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 รองพืน้ร่วมกับปุ๋ยสูตร 46-0-0  1 ครั้ง เมื่อข้าวโพดอายุ 15 วัน 
กรรมวิธีท่ี 2 การใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 รองพื้นเพียงอย่างเดียว และกรรมวิธีควบคุม (Figure 2 ) การขยายใบ กิ่งก้าน สาขา และ
ค่าสัดส่วนแสงส่องผ่านมีความสัมพันธ์กับค่าดัชนีพื้นที่ใบ คือ ค่าดัชนีพื้นที่ใบเพิ่มขึ้นแสดงว่าพืชมีการเจริญเติบโตที่ดีท าให้พื้นที่มี
ปกคลุมมากของใบพืชมากขึ้น  และท าให้สัดส่วนแสงส่องผ่านลดลง (Atwell, 1999) 
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Figure 2 Plant height (a), SPAD reading (b), Leaf Area Index (c) and Light Transmission Ratio (d) of maize 
under different fertilizer rates and times 
Remark: Error bars mean Standard Error of Difference (SED), ns means non-significant difference at P>0.05 
 

2. ผลของเวลาการแบ่งใส่ปุ๋ยไนโตรเจนต่อองค์ประกอบผลผลิตของข้าวโพด 
 จากการทดลองพบว่า กรรมวิธีท่ี 3 4 และ 5 ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 รองพื้นร่วมกับปุ๋ยสูตร 46-0-0 ทุกกรรมวิธีให้ผลผลิต
ดัชนีการเก็บเกี่ยว น้ าหนักฝักแห้ง และจ านวนเมล็ดต่อฝัก ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติระหว่างสามกรรมวิธี แต่พบว่าดัชนีการ
เก็บเกี่ยว (0.73-0.41) น้ าหนักฝักแห้ง (782 - 942กรัม) และจ านวนเมล็ดต่อฝักของกรรมวิธีท่ี 3 4 และ 5 (412-457 เมล็ดต่อฝัก) 
สูงกว่ากรรมวิธีความคุม และกรรมวิธีที่ 2 ที่ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 รองพื้นเพียงอย่างเดียว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) 
(Table 1) ซึ่งกรรมวิธีควบคุมมีค่า ดัชนีการเก็บเกี่ยว 0.14 น้ าหนักฝักแห้งเฉลี่ย 216.89 กรัม และมีจ านวนเมล็ด 78.23 เมล็ดต่อ
ฝักน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับกรรมวิธีอ่ืนๆ ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองผลของการใส่ปุ๋ยเคมีแบบต่างๆ ในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อศึกษา
ช่วงเวลาการใส่ปุ๋ย 15-15-15 และ 46-0-0 ต่อผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวโพด ผลการทดลองพบว่า การใส่ปุ๋ย 15-
15-15 พร้อมปลูกแล้วใส่ปุ๋ย 46-0-0 ตาม 1 ครั้ง หรือ 2 ครั้งเมื่อข้าวโพดอายุ 2 หรือ 6 สัปดาห์  ให้ผลผลิตสูงไม่มีความแตกต่าง
กันทางสถิติ การใส่ปุ๋ยทุกกรรมวิธีให้ผลผลิตสูงกว่าแปลงที่ไม่ใส่ปุ๋ย ตั้งแต่ 69–183 เปอร์เซ็นต์ ในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (สดใส  และ
คณะ, มปป) และมีรายงานว่าธาตุไนโตรเจนเป็นตัวก าหนดผลผลิตเมล็ด ถ้าพืชได้รับไนโตรเจนอย่างเพียงพอ ก็จะสร้างเมล็ดได้
มากและมีคุณภาพดีด้วย (จุรีรัตน์ และคณะ, 2527)  หากพืชได้รับธาตุอาหารที่เพียงต่อการเจริญเติบโต พืชก็จะสามารถสร้าง
ผลผลิตได้สูงตามไปด้วย  
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 น้ าหนัก 100 เมล็ด พบว่า ทุกกรรมวิธีที่ใส่ปุ๋ยให้ผลผลิตน้ าหนัก 100 เมล็ด ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่มีความ
แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีควบคุม โดยพบว่า กรรมวิธีควบคุมให้ผลผลิตน้ าหนัก 100 เมล็ดสูงที่สุด และให้น้ าหนักมากถึง 23.23  
กรัม เป็นผลอันเนื่องมาจากอัตราความหนาแน่นของเมล็ดน้อย ท าให้เมล็ดมีขนาดใหญ่ หากมีอัตราความหนาแน่นของเมล็ดต่อฝัก
น้อยก็จะส่งให้ผลผลิตน้ าหนัก 100 เมล็ดสูงขึ้น (Arunah et al., 2014) ดัง Table1  
  ปริมาณผลผลิตต่อไร่ พบว่า กรรมวิธีที่ 3 4 และ 5 มีการใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 รองพื้นร่วมกับการใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 
โดยแบ่งใส่ 1 2 และ 3 ครั้ง  มีปริมาณผลผลิตข้าวโพดต่อไร่ ที่ อยู่ในช่วง 687-786 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งสูงกว่ากรรมวิธีที่ 2 ใส่ปุ๋ย
สูตร 15-15-15 รองพื้นเพียงอย่างเดียว (353 กิโลกรัมต่อไร่) และกรรมวิธีควบคุม (151 กิโลกรัมต่อไร่) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(Table 1) สอดคล้องกับดัชนีการเก็บเกี่ยว หากพืชมีค่าดัชนีการเก็บเกี่ยวสูงก็หมายความว่าจะมีปริมาณผลผลิตสูงตามไปด้วย 
(ชนากานต์, 2557) ผลผลิตที่สูงขึ้นอันเนื่องมาจากประสิทธิในการสร้างผลผลิต 
 
Table 1 Yield components, harvest index and yield of maize under different fertilizer rates and times 

Treatments 
Yield components Harvest 

Index 
Yield 

(kg/rai) Cop weight (g) Seeds per cop 100-Seed weight (g) 
1 216.89b 78.23b 23.23a 0.14b 151b 
2 398.22b 211.14b 20.00b 0.22b 353b 
3 782.22a 412.36a 19.54b 0.37a 687a 
4 942.22a 457.34a 20.11b 0.38a 786a 
5 849.78a 444.81a 19.80b 0.41a 759a 

F-test * * * * * 
CV (%) 23.16 25.86 7.80 24.53 28.97 

Remark: * means significant difference at P<0.05, a, b means significant difference at P<0.05  
 

3. ผลของการแบ่งการใส่ปุ๋ยในโตรเจนต่อสมบัติเคมีบางประการของดินหลังการเก็บเกี่ยว 
 เมื่อน าดินหลังการทดลองไปวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีบางประการ พบว่าในกรรมวิธีที่ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ร่วมกับปุ๋ย
สูตร 46-0-0 โดยแบ่งใส่ 3 ครั้ง ที่ระยะ 15 30 และ 45 วัน มีปริมาณไนโตรเจน (0.2%) และอินทรียวัตถุในดิน (3.92%) สูงสุด 
ซึ่งความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกรรมวิธีอื่นๆ ในขณะที่ดินหลังท าการทดลองของทุกกรรมวิธี มีค่า EC 
ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05) ดังแสดงใน 
Table 2 จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการให้ปุ๋ยไนโตรเจนไม่ตรงกับความต้องการของพืช  ส่งผลให้เกิดการสูญเสียไนโตรเจน
ส่วนเกินที่พืชไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้การเจริญโตของข้าวโพดในแต่ละช่วงมีความแตกต่างกัน 
(Shanahan, 2011) การสูญเสียธาตุอาหารจากดินในรูปของ NO3

-  ได้รับความสนใจอย่างมากเนื่องจากท าให้สิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะแหล่งน้ ามีการปนเปื้อนของ NO3

- ที่สูงมากเกินไป จนท าให้น้ าไม่เหมาะในการน ามาบริโภค NO3
- เป็นสารที่ละลายได้ดี

มากในน้ า และไม่ถูกดูดซับโดยคอลลอยด์ในดิน จึงถูกชะล้างไปกับน้ าสู่ช้ันใต้ผิวดินได้ง่าย เกิดการชะล้างของ NO3
- ลงสู่น้ าใต้ดิน

ในที่สุด ซึ่งเป็นสาเหตุให้ปนเปื้อนในน้ าดื่มและมีปัญหาต่อสุขภาพ ดังนั้นการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนจึงควรใส่ในอัตราที่เหมาะสมในช่วง
ระหว่างการปลูกพืช (ปัทมา, 2547)  
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Table 2 Some chemical soil properties after harvested maize 

 
Soil properties 

Treatments  
F-test T1 T2 T3 T4 T5 

EC (dS/m)  0.116 0.111 0.163 0.149 0.132 ns 

pH 5.33 5.29 5.30 5.24 5.32 ns 

OM (%) 2.62b 2.56b 2.71b 2.54b 3.92a * 

Total N (%) 0.13b 0.13b 0.14b 0.13b 0.20a * 

Available P (mg/kg) 2.58 2.05 2.73 2.03 2.06 ns 
Exchangeable K (mg/kg) 29.23 29.78 26.87 28.49 31.28 ns 

Remark: * means significant difference at P<0.05, ns means non-significant difference at P> 0.05  
 

สรุป  
 จากการศึกษาการทดลองผลของเวลาการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนที่อาจส่งผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวโพด พบว่า 
กรรมวิธีที่ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 รองพื้นพร้อมปลูก ตามด้วยปุ๋ยสูตร 46-0-0 เมื่ออายุข้าวโพด 15 30 และ 45 วัน ท าให้การ
เจริญเติบโตและผลผลิตข้าวโพดต่อไร่มากกว่า กรรมวิธีที่ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 รองพื้นพร้อมปลูกเพียงอย่างเดียว และกรรมวิธี
ควบคุม ซึ่งในกรรมวิธีท่ี 3 การใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 รองพื้นพร้อมปลูกอัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ ตามด้วยปุ๋ยสูตร 46-0-0 ที่ระยะ 
15 วันหลังปลูก อัตรา 25  กก./ไร่ ให้ผลผลิตข้าวโพดไม่แตกต่างกับการแบ่งใส่ปุ๋ยยูเรียสองครั้ง และสามครั้ง ดั้งนั้นเมื่อพิจารณา
เรื่องของการลดค่าใช้จ่ายจากแรงงานและไม่เสียเวลาในการใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 และ 3 ท าให้เทคนิคการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในกรรมวิธี
ดังกล่าวเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้  
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้เพื่อศึกษาอัตราส่วนผสมของหินฟองน้้าชนิดปุ๋ยกับดินเนื้อละเอียดที่เหมาะสมต่อการเติบโต สะสมธาตุ
อาหาร และสมบัติบางประการของดินในการปลูกดาวเรือง วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ จ้านวน 8 ซ้้า (กระถาง) และ 
4 ต้ารับทดลอง ได้แก่ ต้ารับที่ 1 ดินอย่างเดียว (ควบคุม; ไม่มีการใส่ปุ๋ย) ต้ารับที่ 2 ดินผสมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 
50 กก./ไร่ ต้ารับที่ 3 ดินผสมกับหินฟองน้้าชนิดปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตราส่วนดินกับหินฟองน้้า 2:1 โดยปริมาตร และ
ต้ารับท่ี 4 ดินผสมกับหินฟองน้้าชนิดปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตราส่วนดินกับหินฟองน้้า 4:1 โดยปริมาตร บันทึกข้อมูลได้แก่ 
ความสูง จ้านวนดอก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางดอก การสะสมธาตุอาหารในพืช ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในดิน ฟอสฟอรัสที่
เป็นประโยชน์ในดิน และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ในดิน ผลการทดลองพบว่า ต้ารับที่ 2 (ดินผสมกับปุ๋ยเคมี) ต้ารับที่ 3 
และ 4 (ดินผสมหินฟองน้้าชนิดปุ๋ย 2:1 และ 4:1) ส่งเสริมให้ความสูง จ้านวนดอก และขนาดของดาวเรืองมากกว่าต้ารับ
ควบคุม ส่วนการสะสมธาตุอาหารในพืชนั้น ต้ารับท่ี 3 และ 4 (ดินผสมหินฟองน้้าชนิดปุ๋ย 2:1 และ 4:1) ให้ปริมาณการสะสม
ไนโตรเจนทั้งหมดในพืชสูงที่สุด ขณะที่ต้ารับที่ 3 (ดินผสมหินฟองน้้าชนิดปุ๋ย 2:1) ให้ปริมาณการสะสมฟอสฟอรัสและ
โพแทสเซียมทั้งหมดในพืชสูงที่สุด ส้าหรับสมบัติบางประการของดินหลังการทดลองนั้น ต้ารับที่ 2 (ดินผสมกับปุ๋ยเคมี) ต้ารับ
ที่ 3 และ 4 (ดินผสมหินฟองน้้าชนิดปุ๋ย 2:1 และ 4:1) มปีริมาณไนโตรเจนท้ังหมดตกค้างในดินมากกว่าต้ารับควบคุม ขณะที่
ต้ารับท่ี 3 (ดินผสมหินฟองน้้าชนิดปุ๋ย 2:1) มีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ในดินตกค้าง
ในดินมากที่สุด ดังนั้นดินเนื้อละเอียดผสมกับหินฟองน้้าชนิดปุ๋ย (2:1) สามารถใช้เป็นวัสดุผสมร่วมในการปลูกดาวเรืองได้ 
ค้าส้าคัญ: ปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารพืช วัสดุปลูก ดิน  
 

Abstract 
 The ratio of sponge stone with fine texture soil on the growth, nutrient accumulation and some 
soil properties in marigold plantation was investigated. The experiment was using Completely 
Randomized Design (CRD) with 8 replications (pots) and 4 treatments as following by soil (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  
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sponge stone of 15-15-15 fertilizer type at 4:1 by volume (treatment 4). The data was collected about 
plant height, flower number, flower size, total  N P K accumulation in plant, and total N, available P and 
exchangeable K in soil. 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 follower number and flower size than non-fertilizer application (control). In addition of plant 
nutrient accumulation, treatment 3 and 4 (soil mixed with sponge stone fertilizer type 2:1 and 4:1) gave 
the highest of total N accumulation in plant. By the time, treatment 3 (soil mixed with sponge stone 
fertilizer type 2:1) gave the highest of total P and K accumulation in plant. The finally, the some soil 
properties after harvesting time found 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 total N residue in soil. 
In addition, treatment 3 (soil mixed with sponge stone fertilizer type 2:1) gave the highest of available P 
and exchangeable K residual in soil after harvested. Then, fine texture soil mixed with sponge stone 
fertilizer type (2:1) can be used for soil media culture in marigold plantation. 
Keywords: chemical fertilizer, plant nutrition, media, soil 
 

บทน้า 

 หินฟองน้้าเป็นของเหลือท่ีได้จากเศษกระจกท่ีไม่มีมูลค่าโดยเปลี่ยนเป็นของที่มีมูลค่า และเป็นวัสดุที่มีความสามารถ
ในการกักเก็บน้้าได้ดี (ชัยวัฒน์, 2559)  เพิ่มความชุ่มช้ืน ลดการระเหยของน้้า มีน้้าหนักเบา และมีความแข็งแรงสูง (สุรีย์, 
2559)  รวมทั้งพรพิมล และคณะ (2560) รายงานว่าหินฟองน้้าชนิดที่มีปุ๋ยเคมีสามารถปลดปล่อยธาตุอาหารให้แก่พืชได้ 
 ดาวเรือง (Tagetes erecta L.; Marigold)  เป็นไม้ตัดดอกที่ส้าคัญของประเทศไทย เนื่องจากเป็นไม้ตัดดอกที่
เติบโตได้ดีทุกสภาพพื้นที่และทุกฤดูกาลของประเทศ มีอายุเก็บเกี่ยวสั้นประมาณ 60-70 วัน โดยประเทศไทยมีพื้นที่ปลูก
ดาวเรืองประมาณ 9,500 ไร่  แหล่งปลูกดาวเรืองที่ส้าคัญในประเทศไทย ได้แก่  จังหวัดพะเยา ล้าปาง นนทบุรี ราชบุรี 
สุพรรณบุรี สมุทรสาคร อุดรธานี และกรุงเทพฯ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2556) และมีการส่งออกไม้ดอกไม้ประดับเป็น
อันดับที่ 20 ของโลก โดยในปี 2555 รวมมูลค่า 3,478 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากจากปี 2554 ร้อยละ 1.15 (ส้านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2556) รวมทั้งดาวเรืองเป็นดอกไม้ที่คนไทยรู้จักกันอย่างดี เนื่องจากเป็นพืชที่ปลูกง่าย โตเร็ว มีความคงทนต่อ
สภาพแวดล้อม สามารถปลูกได้ทุกสภาพพื้นที่ สีสันสวยงามสะดุดตา อายุการใช้งานของดอกประมาณ 7 วัน อายุการเก็บ
เกี่ยวที่สั้น และสามารถจัดจ้าหน่ายได้  นอกจากปลูกดาวเรืองเพื่อจ้าหน่ายตัดดอกขายแล้ว ยังสามารถน้ามาปลูกในกระถาง
หรือถุงพลาสติก เพื่อน้าไปประดับอาคารบ้านเรือน หรือสถานท่ีต่างๆ (อภิรดี และ กุลนาถ, 2550) ดังนั้นการปลูกไม้กระถาง
จะต้องมีวัสดุปลูกท่ีช่วยในการเก็บความช้ืน และท้าให้รากพืชยึดเกาะ เช่น ขุยมะพร้าว แกลบ หรือทราย เป็นต้น รวมทั้งให้
ธาตุอาหารแก่พืชได้ ซึ่งจิราภรณ์ และคณะ (2560) ได้ศึกษาผลของหินฟองน้้าชนิดปุ๋ยต่อการเติบโตและการสะสมธาตุอาหาร
ของดาวเรืองในดินเนื้อปานกลาง พบว่า หินฟองน้้าชนิดปุ๋ยผสมกับดินเนื้อปานกลางให้จ้านวนดอกดาวเรืองมากกว่าการไม่ใส่
ปุ๋ยเคมี รวมทั้งมีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนในดินหลังการทดลองมากที่สุด ดังนั้นเห็น
ได้ว่าหินฟองน้้าชนิดปุ๋ยน่าจะเป็นวัสดุผสมที่เหมาะสมต่อการปลูกดาวเรือง จึงสนใจที่จะท้าการศึกษาปลูกดาวเรืองในดินเนื้อ
ละเอียดผสมกับหินฟองน้้าชนิดปุ๋ยในอัตราส่วนต่างๆต่อการเติบโต การสะสมธาตุอาหารพืช และสมบัติบางประการของดิน
หลังการทดลอง 
 
 



                          การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาต ิครั้งที่ 5 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ วันที่ 1-2 สิงหาคม 2560 
 

121 
 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

 วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized  Design; CRD) จ้านวน 8 ซ้้า และ 4 ต้ารับ
ทดลองดังนี้ คือ  
 ต้ารับท่ี 1 ดินเนื้อละเอียด 12 ลิตร (ควบคุม; ไม่มีการใส่ปุ๋ยเคมี; soil (control))  
 ต้ารับที่ 2 ดินเนื้อละเอียด12 ลิตร ผสมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ในอัตรา 50 กก./ไร่ (soil + chemical 
fertilizer)  ต้ารับที่ 3 ดินเนื้อละเอียดผสมกับหินฟองน้้าชนิดที่มีปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ในสัดส่วนดินกับหินฟองน้้า 
2:1 โดยปริมาตร (soil + sponge stone (2:1))  
 ต้ารับที่ 4 ดินเนื้อละเอียดผสมกับหินฟองน้้าชนิดที่มีปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ในสัดส่วนดินกับหินฟองน้้า 4:1 โดย
ปริมาตร (soil + sponge stone (4:1)) 
 เริ่มจากการเพาะกล้าดาวเรืองในกระบะเพาะกล้า ขนาด 72 หลุม โดยใช้ทรายผสมถ่านแกลบเป็นวัสดุเพาะกล้า ใน
สัดส่วน 2:1 โดยปริมาตร ส่วนการเตรียมดินเริ่มต้นจากต้ารับท่ี 1 และ 2  น้าดินแห้งในปริมาตร 12 ลิตร ใส่ลงในกระถางสีด้า
ขนาด 10 นิ้ว ต้ารับท่ี 3 น้าดินแห้งในปริมาตร 8 ลิตร ผสมกับหินฟองน้้าปริมาตร 4 ลิตร และต้ารับที่ 4 น้าดินแห้งปริมาตร 
9.6 ลิตร ผสมกับหินฟองน้้าปริมาตร 2.4 ลิตร หลังจากนั้นเมื่อกล้าดาวเรืองมีอายุ 14 วันหลังเพาะเมล็ด ท้าการคัดเลือกต้น
กล้าที่มีขนาดสม่้าเสมอกัน ย้ายปลูกลงในกระถางของแต่ละต้ารับทดลอง โดยย้ายกล้าปลูกดาวเรืองจ้านวน 1 ต้น/กระถาง
(ซ้้า) และให้น้้าทุกวันในปริมาตร 250 มิลลิลิตรต่อกระถาง โดยดินที่ใช้ในการทดลองนี้เป็นดินปากช่อง เป็นดินเนื้อละเอียด 
(clay; sand 5.4%, silt 19.1% และ clay 75.5%) ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อย (pH=6.2) ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ปาน
กลาง (avail. P= 13.0 มก./กก.) และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ต่้า (exch. K=18 มก./กก.)  

การเก็บข้อมูล 
การเจริญเติบโต ได้แก่ ความสูงต้น โดยวัดจากส่วนเหนือดินจนถึงปลายยอดทุก 7 วัน ที่ดาวเรืองอายุ 7 วันหลัง

ย้ายกล้า จนถึงดาวเรืองอายุ 49 วันหลังย้ายกล้า (days after transplanting; DAT) เมื่อดาวเรืองอายุ 56 DAT นั้น น้า
ตัวอย่างพืชไปอบท่ีอุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ช่ัวโมง แล้วน้ามาชั่งน้้าหนักแห้งและบันทึกผล 

คุณภาพดอก ได้แก่ จ้านวนดอก เริ่มนับจ้านวนดอกท่ีบานเต็มที่ทุกวัน และขนาดของดอก วัดเส้นผ่าศูนย์กลางของ
ดอกท่ีบานเต็มที่ทุกวัน โดยเริ่มวัดที่ดาวเรืองอายุ 42 DAT จนถึงดาวเรืองอายุ 56 DAT 

ปริมาณธาตุอาหารหลักสะสมในพืชนั้น น้าตัวอย่างพืชที่อบแห้งแล้ว น้ามาบดใหล้ะเอียด เพื่อวิเคราะหห์าปริมาณ
ธาตุอาหารหลักท่ีสะสมในพืช คือปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด ปริมาณฟอสฟอรสัทั้งหมด และปรมิาณโพแทสเซียมทั้งหมดตาม
วิธีการของทัศนีย์และจงรักษ์ (2542) 

ปริมาณธาตุอาหารหลักในดินหลังการเก็บเกี่ยว เก็บตัวอย่างดินแต่ละกระถางที่ระดับความลึก 0-10 เซนติเมตรใน
แต่ละกระถาง (ซ้้า) น้าไปผึ่งให้แห้งในที่ร่ม แล้วแบ่งตัวอย่างดินออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1  น้าตัวอย่างดินมาบดและร่อน
ดินผ่านตะแกรงร่อนดินขนาด 0.5 มิลลิเมตร เพื่อวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด และส่วนที่ 2 น้าตัวอย่างดินมาบดและ
ร่อนดินผ่านตะแกรงร่อนดินขนาด 2 มิลลิเมตร เพื่อวิเคราะห์ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ และปริมาณโพแทสเซียมที่
แลกเปลี่ยนได้ (ทัศนีย์ และจงรักษ์, 2542)   

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance; ANOVA) และน้ามา

เปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลตามวิธีการของ Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) 
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ผลและวิจารณ์ 

จากการปลูกดาวเรืองในแต่ละต้ารับทดลอง ได้แก่ ดิน (ต้ารับควบคุม), ดินผสมปุ๋ยเคมี ดินผสมหินฟองน้้า 2:1 และ
ดินผสมหินฟองน้้า 4:1 พบว่า ต้นดาวเรืองในแต่ละช่วงอายุของแต่ละต้ารับทดลองให้ความสูงของต้นดาวเรืองมีความแตกต่าง
กันทางสถิติ (Table 1) โดยดาวเรืองที่ปลูกในดินผสมปุ๋ยเคมี 15-15-15 ให้ความสูงของดาวเรืองสูงที่สุดที่อายุ 7 และ 14 
DAT ขณะที่ดาวเรืองอายุ 21 28 35 42 และ 49 DAT ที่ปลูกในดินผสมปุ๋ยเคมี ดินผสมให้หินฟองน้้า 2:1 และดินผสมให้หิน
ฟองน้้า 4:1 ให้ความสูงของต้นดาวเรืองไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่ให้ความสูงของต้นดาวเรืองมากกว่าต้ารับที่ไม่มีการใส่ปุ๋ย 
ซึ่งจากผลการทดลองสังเกตให้เห็นว่าการปลูกดาวเรืองในดินผสมปุ๋ยเคมีนั้นจะให้ความสูงของต้นดาวเรืองสูงมากกว่าต้ารับ
ทดลองอื่นๆในช่วงแรก ทั้งนี้เพราะเม็ดปุ๋ยเคมีเมื่อสัมผัสความช้ืนในดิน ส่งผลให้เม็ดปุ๋ยเคมีละลาย และปลดปล่อยธาตุอาหาร
พืชออกมาได้อย่างรวดเร็ว จึงส่งผลให้ช่วงแรกของการเจริญเติบโตของต้นดาวเรืองมีความสูงของต้นสูงที่สุด แต่หลังจากต้น
ดาวเรืองก็มีความสูงต้นไม่แตกต่างกันทางสถิติในต้ารับดินผสมปุ๋ยเคมีเทียบกับดินผสมหินฟองน้้าชนิดปุ๋ย 2:1 และ 4:1  
แสดงว่าหินฟองน้้าชนิดปุ๋ยในช่วงแรกจะค่อยๆดูดน้้าเข้าไปจนหินฟองน้้าอิ่มตัวด้วยน้้า แล้วจึงจะค่อยๆละลายปุ๋ยที่อัดอยู่ใน
หินฟองน้้า และปลดปล่อยธาตุอาหารพืชออกมา (พรพิมล และคณะ, 2560) ส่งผลให้การเจริญเติบโตของต้นดาวเรืองใน
ช่วงแรกช้ากว่าการปลูกต้นดาวเรืองในดินผสมปุ๋ยเคมีที่ดาวเรืองอายุ 7-14 DAT แต่หลังจากนั้นความสูงต้นดาวเรืองใกล้เคียง
กัน ส่วนต้ารับควบคุมที่ปลูกในดินที่ไม่มีการใส่ปุ๋ยเคมีให้ความสูงของดาวเรืองน้อยที่สุด 

 
Table 1 Plant height (cm) of marigold at 7, 14, 21, 28, 35, 42 and 49 DAT 

Treatments 
Plant height (cm) 

7 DAT 14 DAT 21 DAT 28 DAT 35 DAT 42 DAT 49 DAT 
soil (control) 5.7 b 8.0 c 10.0 b 13.7 b 18.7 b 19.3 b 20.3 b 
soil + chemical fertilizer 7.0 a 12.0 a 14.7 a 19.0 a 23.0 a 26.3 a 28.0 a 
soil + sponge stone (2:1) 6.2 b 10.3 b  16.3 a  20.3 a 24.7 a 26.7 a 29.3 a 
soil + sponge stone (4:1) 6.0 b 9.7 b 14.3 a 19.3 a 24.0 a 26.7 a 29.3 a 

F-test ** ** ** ** ** ** ** 
CV. (%) 10.86 12.00 13.43 13.82 14.40 14.20 14.16 

Values followed by the same letter in a column are not significant at 1% level by the Duncan Multiple Range Test. 
 
 ขณะที่การปลูกดาวเรืองในดินผสมหินฟองน้้า 2:1 และ 4:1 ให้น้้าแห้งของดาวเรืองแตกต่างกันทางสถิติ โดยการ
ปลูกดาวเรืองในดินผสมหินฟองน้้า 2:1 และ 4:1 ให้น้้าแห้งของดาวเรืองมากที่สุด รองลงมาคือการปลูกดาวเรืองในดินผสม
ปุ๋ยเคมี 15-15-15 และดาวเรืองที่ปลูกในดินที่ไม่มีการใส่ปุ๋ยให้น้้าหนักแห้งน้อยที่สุด (Table 2)  ซึ่งสอดคล้องกับ จิราภรณ์ 
และคณะ (2560) รายงานว่าการปลูกดาวเรืองในดินเนื้อปานกลาง (ดินก้าแพงแสน) ผสมหินฟองน้้า 2:1 และ 4:1 ส่งเสริมให้
ดาวเรืองสร้างน้้าหนักแห้งสูง อย่างไรก็ตามดาวเรืองที่ปลูกในดินผสมปุ๋ยเคมี ดินผสมหินฟองน้้า 2:1 และดินผสมหินฟองน้้า 
4:1 ให้จ้านวนดอกต่อต้นไม่มีความแตกต่างกันทางสถิต อยู่ในช่วง 9-10 ต่อต้น แต่เมื่อเปรียบเทียบกับดาวเรืองที่ปลูกในดินที่
ไม่ใส่ปุ๋ยเคมี (ต้ารับควบคุม) พบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยต้ารับควบคุมให้จ้านวนดอกต่อต้นน้อยที่สุด คือ 4 ดอกต่อ
ต้น (table 2) ส่วนขนาดดอกนั้น การปลูกดาวเรืองในดินผสมหินฟองน้้าให้ขนาดดอกมีความแตกต่างกันทางสถิติ และให้
ขนาดดอกใหญ่กว่าการปลูกดาวเรืองในดินที่ไม่ใส่ปุ๋ยเคมี แต่เมื่อเปรียบเทียบกับต้ารับที่มีการใส่ปุ๋ยเคมีนั้น พบว่า การปลูก
ดาวเรืองในดินผสมปุ๋ยเคมี ดินผสมหินฟองน้้า 2:1 และ 4:1 ให้ขนาดดอกไม่มีความแตกต่างกันทางสถิต อย่างไรก็ตามการ
ปลูกดาวเรืองในดินผสมหินฟองน้้า 2:1 มีแนวโน้มให้ขนาดดอกใหญ่กว่าการปลูกดาวเรืองในดินผสมปุ๋ยเคมี และดินผสมหิน 
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ฟองน้้า 4:1 (ตารางที่ 2) แสดงให้เห็นว่าการค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารพืชออกมาจากหินฟองน้้าชนิดปุ๋ย ส่งผลให้เกิดการ
สูญเสียธาตุอาหารพืชไปกับการชะละลายของน้้าได้น้อย จึงให้ขนาดดอกมีขนาดใหญ่กว่าการปลูกดาวเรืองในดินผสมปุ๋ยเคมี 
รวมทั้งการปลูกดาวเรืองในดินผสมหินฟองน้้า 2:1 ก็ให้ขนาดดอกมีขนาดใหญ่กว่าการปลูกดาวเรืองในดินผสมหินฟองน้้า 4:1 
เพราะมีปริมาณหินฟองน้้ามาก จึงส่งผลให้มีปริมาณธาตุอาหารสูง 
 
Table 2 Plant dry weight (g) flower number and flower size (cm) of marigold at 56 DAT 
Treatments Dry weight (g) Flower number Flower size (cm) 
soil (control) 4.10 c 4 b 5.41 b 
soil + chemical fertilizer 14.29 b 10 a 5.72 ab 
soil + sponge stone (2:1) 15.50 a 9 a 6.22 a 
soil + sponge stone (4:1) 15.02 a 9 a 5.83 ab 

F-test ** ** * 
CV.(%) 13.92 15.18 14.76 

Values followed by the same letter in a column are not significant at 5% and 1% level by the Duncan Multiple Range 
Test. 
 

 ผลของอัตราส่วนของหินฟองน้้าผสมดินเนื้อละเอียดต่อการสะสมธาตุอาหารพืช พบว่า อัตราส่วนของหินฟองน้้ามี
ผลท้าให้การสะสมปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมทั้งหมดในดาวเรืองมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมี
นัยส้าคัญ (Table 3) โดยการปลูกดาวเรืองในดินผสมหินฟองน้้า 2:1 และ 4:1 ส่งผลให้ปริมาณการสะสมไนโตรเจนท้ังหมดใน
พืชสูงกว่าการปลูกดาวเรืองในดินผสมปุ๋ยเคมี ทั้งนีเ้พราะเม็ดปุ๋ยเคมีเมื่อสัมผัสความช้ืนในดิน ส่งผลให้เม็ดปุ๋ยเคมีละลาย และ
ปลดปล่อยธาตุอาหารพืชออกมาได้อย่างรวดเร็ว ท้าให้เกิดการสูญเสียธาตุอาหารไปกับน้้าได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะสังเกตเห็นได้
จากความสูงของต้นดาวเรืองเจริญเติบโตเร็วในช่วงแรกที่อายุดาวเรือง 7-14 DAT ดังแสดงใน Table 1 ขณะที่หินฟองน้้า
ชนิดปุ๋ยค่อยๆดูดซึมน้้าเข้าไปในหินฟองน้้า แล้วค่อยๆละลายเม็ดปุ๋ยที่อัดอยู่ในหินฟองน้้าออกมา ท้าให้ปริมาณปุ๋ยไนโตรเจน
ค่อยๆปลดปล่อยละลายออก จึงส่งผลให้มีประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนสูง ซึ่งสอดคล้องกับจิราภรณ์ และคณะ (2560) 
รายงานว่าการปลูกดาวเรืองในดินเนื้อปานกลางผสมหินฟองน้้า 2:1 ก็ส่งผลให้มีปริมาณการละสมไนโตรเจนทั้งหมดใน
ดาวเรืองสูงที่สุดเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบเนื้อดินที่ต่างกันนั้น พบว่าการปลูกดาวเรืองในดินเนื้อละเอียด 
(clay; ดินปากช่อง)ให้ปริมาณการสะสมไนโตรเจนในพืชมากกว่าดารปลูกดาวเรืองในดินเนื้อปานกลาง (silt; ดินก้าแพงแสน) 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะดินเนื้อละเอียดมีอนุภาคในดินท่ีมีขนาดเล็กมากๆ ท่ีอยู่ในลักษณะของคอลลอยด์ดิน เช่น แร่ดินเหนียวซิลิ
เกต (silicate clay) มากกว่าดินเนื้อปานกลาง ซึ่งอนุภาคขนาดเล็กๆส่วนใหญ่มีประจุลบ ส่งผลให้ดินเนื้อละเอียดมีประจุลบ
มากกว่าดินเนื้อปานกลาง ท้าให้มีความสามารถดูดซับธาตุอาหารพืชกลุ่มแคตไอออนต่างๆได้มากตามไปด้วย เช่น ไนโตรเจน
ในรูปแอมโมเนียมไอออน (NH4

+-N)  เป็นต้น ขณะที่การปลูกดาวเรืองในดินผสมหินฟองน้้า 2:1 ให้ปริมาณการสะสม
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมทั้งหมดในพืชสูงสุด รองลงมาคือ ดินผสมหินฟองน้้า 4:1 ดินผสมปุ๋ยเคมี และดินที่ไม่ใส่ปุ๋ยเคมี 
(Table 3) ซึ่งอาจเป็นเพราะการปลูกดาวเรืองในดินผสมหินฟองน้้า 2:1 มีธาตุอาหารมากกว่าการปลูกดาวเรืองในดินผสมหิน
ฟองน้้า 2:1 และการปลูกดาวเรืองในดินผสมปุ๋ยเคมี เกิดการสูญเสียธาตุอาหารได้เร็วกว่าการปลูกดาวเรืองในดินผสมหิน
ฟองน้้า 2:1 และ 4:1 
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Table 3 Total N P and K accumulation in plant (g/kg DW) of marigold at 56 DAT 
Treatments Total N Total P Total K 
soil (control) 8.94c 0.006d 12.42d 
soil + chemical fertilizer 49.88b 0.039c 36.36c 
soil + sponge stone (2:1) 65.03a 0.068a 64.84a 
soil + sponge stone (4:1) 64.12a 0.050b  47.87b 

F-test ** ** ** 
CV.(%) 10.04 14.37 17.04 

Values followed by the same letter in a column are not significant at 1% level by the Duncan Multiple Range Test. 
  
 ส้าหรับปริมาณธาตุอาหารในดินหลังการทดลองนั้น พบว่า การปลูกดาวเรืองในดินผสมปุ๋ยเคมี ดินผสมหินฟองน้้า 
2:1 และดินผสมหินฟองน้้า 4:1 ให้ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในดินหลังการทดลองสูงเมื่อเทียบกับดินที่ไม่ใส่ปุ๋ยเคมี ขณะที่
การปลูกดาวเรืองในดินผสมหินฟองน้้าให้ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดิน และปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดใ้น
ดินหลังการทดลองมีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยการปลูกดาวเรืองในดินผสมหินฟองน้้า 2:1 ให้ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็น
ประโยชน์ในดิน และปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ในดินสูงกว่าการปลูกดาวเรืองในดินผสมหินฟองน้้า 4:1 และดิน
ผสมปุ๋ยเคมี (Table 4) ทั้งนี้อาจเป็นไปได้ว่าดินผสมหินฟองน้้า 2:1 ในหินฟองน้้าท่ีใช้ในการทดลองมีปริมาณเนื้อปุ๋ยอัดอยู่ใน
ตัวก้อนหินฟองน้้าสูง และหินฟองน้้าค่อยๆดูดเข้าไปจนอิ่มตัว แล้วค่อยๆละลายและปลดปล่อยฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม
ออกมา จึงส่งผลให้ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ในดินหลังการทดลองสูง อย่างไรก็
ตามการปลูกดาวเรืองในอัตราส่วนดินผสมหินฟองน้้าที่แตกต่างกัน คือ 2:1 และ 4:1 โดยปริมาตรนั้น พบว่า การปลูก
ดาวเรืองในดินผสมหินฟองน้้าในสัดส่วน 2:1 โดยปริมาตร ให้การเจริญโตด้านความสูง และจ้านวนดอกต่อต้น มากกว่าการ
การปลูกดาวเรืองในดินผสมหินฟองน้้าในสัดส่วน 4:1 โดยปริมาตร ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากปริมาณการใส่หินฟองน้้าผสมกับ
ดินมีปริมาณที่แตกต่างกัน โดยดินผสมหินฟองน้้าในสัดส่วน 2:1 โดยปริมาตร ใส่หินฟองน้้าในปริมาณ 4 ลิตรต่อกระถาง 
ขณะที่ดินผสมหินฟองน้้าในสัดส่วน 4:1 โดยปริมาตร ใส่หินฟองน้้าในปริมาณ 2.4 ลิตรต่อกระถาง ท้าให้ปริมาณธาตุอาหาร
พืชที่ปลดปล่อยหรือละลายออกมาจากหินฟองน้้า มีปริมาณธาตุอาหารพืชแตกต่างกัน 
 
Table 4 Total N, available P and exchangeable K in soil after harvested of marigold at 56 DAT 
Treatments Total N (%) Available P (mg/kg) Exchangeable K (mg/kg) 
soil (control) 0.26 b 11.31 d 14.53 d 
soil + chemical fertilizer 0.41 a 47.94 c  34.50 c 
soil + sponge stone (2:1) 0.46 a 89.81 a  85.30 a 
soil + sponge stone (4:1) 0.42 a 71.67 b 55.18 b 
F-test ** ** ** 
CV.(%) 10.61 11.91 11.42 
Values followed by the same letter in a column are not significant at 1% level by the Duncan Multiple Range Test. 
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สรุปผล 

 การปลูกดาวเรืองในอัตราส่วนดินเนื้อละเอียดและหินฟองน้้าชนิดผสมปุ๋ย 2:1 ส่งเสริมการเติบโต คุณภาพดอก และ
การสะสมธาตุอาหารในดาวเรืองดี ดังนั้นหินฟองน้้าสามารถใช้เป็นวัสดุปลูกร่วมหรือวัสดุผสมกับดินในการปลูกดาวเรืองได้ 
 

ค้าขอบคุณ 

 ขอขอบพระคุณบริษัทไทยเทคโนกลาส จ้ากัด และ iTAP ส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติที่
สนับสนุนงบประมาณการวิจัย และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ 
 

เอกสารอ้างอิง 

กรมส่งเสรมิการเกษตร. 2556. สถานการณ์การผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรของประเทศไทย. ส้านักพัฒนาเกษตรกร,  
 กรุงเทพฯ. 
จิราภรณ์ การุณ บังอร อุบล และ ศุภชัย อ้าคา. 2560. ผลของหินฟองน้้าต่อการเติบโตและการสะสมธาตุอาหารของ
 ดาวเรืองในดินเนื้อปานกลาง. แก่นเกษตร. 45(พิเศษ1): 424-429. 
ชัยวัฒน์ มีจันทร์. 2559. ผลของหนิฟองน้้าท่ีมีต่อการกักเก็บน้้าในดนิ. ปัญหาพิเศษภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร 
 ก้าแพงแสน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ นครปฐม. 
ทัศนีย์ อัตตะนันท์ และจงรักษ์ จันทร์เจรญิสุข. 2542. แบบฝึกหัดและคู่มือปฏิบตัิการการวิเคราะหด์ินและพืช. ภาควิชา
 ปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ กรุงเทพฯ. 
พรพิมล งามจันอัด บังอร อุบล สญัชัย ภู่เงิน และ ศภุชัย อ้าคา. 2560. ผลของหินฟองน้้าต่อการปลดปล่อยธาตุอาหารพืช
 ในดินเนื้อละเอียด. แก่นเกษตร. 45(พิเศษ1): 437-443. 
ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2556. สถิติการน้าเข้าและส่งออกสนิค้าเกษตรทีส่้าคัญ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 การเกษตร, กรุงเทพฯ. 
สุรีย์ ผลฟัก. 2559. อิทธิพลของวัสดุคลุมดินต่างๆที่มตี่อการระเหยน้้าท่ีผิวหน้าดิน. ปญัหาพิเศษ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะ
 เกษตร ก้าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ นครปฐม. 
อภิรดี อุทัยรตันกิจ และ กลุนาถ อบสุวรรณ. 2550. ผลของสารไคโตซานต่อการเจรญิเติบโตของต้นดาวเรือง. ว. วิทย์. กษ. 
 38(6): 200-203. 



                          การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาต ิครั้งที่ 5 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ วันที่ 1-2 สิงหาคม 2560 
 

126 

 

 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มา 

Product development for Trichoderma mixed with pelleted organic fertilizer 
พลฤทธิ์ ทองคลี่1* 

Phonrit Thongklee 1* 

             
 

บทคัดย่อ 
 งานวจิัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้มข้นของสปอร์เช้ือรา Trichoderma harzianum และความเข้มข้น
ของกากน้้าตาลที่เหมาะสมต่อการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดที่ผสมเช้ือรา T. harzianum ศึกษาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องจ้านวน 2 
ปัจจัย ซึ่งวางแผนการทดลองด้วยวิธีการสุ่มแบบสมบูรณ์ (Completely Randomized Design: CRD) จ้านวน 20 ทรีตเมนต์ 
โดยศึกษาผลของความเข้มข้นสปอร์เช้ือรา T. harzianum และเปอร์เซ็นต์ของสารละลายกากน้้าตาลต่ออัตราการมีชีวิตรอด 
ปริมาณสปอร์ของเชื้อราไตรโคเดอร์มา สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าที่
ความเข้มข้นสปอร์ 6.25 × 107 ± 1.46 สปอร์/มิลลิลิตร ผสมกับกากน้้าตาล 15% (ทรีตเมนต์ที่ 9), 6.70 × 108 ± 1.26 
สปอร์/มิลลิลิตร ผสมกับกากน้้าตาล 5%, 10% และ 15% (ทรีตเมนต์ที่ 12, 13 และ 14) และที่ความเข้มข้นสปอร์ 1 × 109 
± 0.14 สปอร์/มิลลิลิตร ผสมกับกากน้้าตาล 10% และ 15% (ทรีตเมนต์ที่ 18 และ 19) มีอัตราการมีชีวิตรอดของเช้ือรา T. 
harzianum สูงที่สุด ในปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดทรีตเมนต์ที่ 18, 13, 19 และ 14 มีปริมาณสปอร์ที่นับได้เท่ากับ 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 สปอร์/มิลลิลิตร ตามล้าดับ ผลการศึกษาพบว่า
กากน้้าตาลเป็นสิ่งจ้าเป็นส้าหรับเช้ือรา T. harzianum ดังนั้นทรีตเมนต์ที่ใช้สารละลายสปอร์ที่ความเข้มข้น 6.70x108 
สปอร์/มิลลิลิตร ร่วมกับกากน้้าตาลความเข้มข้น 10% และทรีตเมนต์ที่ใช้สารละลายสปอร์ที่ความเข้มข้น 1x109 สปอร์/
มิลลิลิตร ร่วมกับกากน้้าตาลความเข้มข้น 10% จึงเหมาะส้าหรับน้าไปผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดผสมเช้ือรา T. harzianum เมื่อ
พิจารณาจากอัตราการมีชีวิตรอด และค่าจากการนับปริมาณสปอร์ 
ค าส าคัญ: ปุ๋ยอินทรีย์อัดเมด็, เชื้อราไตรโคเดอรม์า 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%  
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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 
 

บทน า  
 ปริมาณการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในประเทศไทยมีเพิ่มมากข้ึนในปัจจุบัน เนื่องมาจากนโยบายการพัฒนาภาคการเกษตร ปี 
2559 ของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้เกษตรกรลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี สนับสนุนให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์มาทดแทนหรือใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ร่วมกับปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนการผลิต รวมถึงเกษตรกรที่ท้าเกษตรแบบอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น เห็นได้จากพื้นที่การผลิตเกษตร
อินทรีย์ในประเทศที่ได้การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก 235,523.35 ไร่ ในปี พ.ศ. 2557 เป็น 
284,918.44 ไร่ ในปี พ.ศ. 2558 (เพิ่มขึ้น 20.97%) และจ้านวนฟาร์มเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับรองมาตรฐานในช่วงเวลาดังกล่าว
ขยับเพิ่มขึ้นจาก 9,961 ฟาร์ม เป็น 13,154 ฟาร์ม (วิฑูรย์, 2559) ท้าให้แนวโน้มความต้องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์มีประมาณ ปีละ 
580,000 ตัน (เทคโนโลยีชาวบ้าน, 2559) ในส่วนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในประเทศไทยนั้นมีวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีศักยภาพ
ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพมีอยู่หลากหลาย เช่น ผักตบชวา เศษพืชจากไร่นา มูลสัตว์ และวัสดุเหลือท้ิงจากโรงงาน
น้้าตาล เป็นต้น โดยเฉพาะกากน้้าตาลมีการน้ามาใช้อย่างแพร่หลายในเกษตรกรที่ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง ซึ่งกากน้้าตาลเป็น
แหล่งพลังงานหรืออาหารของจุลินทรีย์ จึงท้าให้เกิดการย่อยสลายเร็วขึ้น (พงษ์เทพ, 2548) นับได้ว่าเป็นวัตถุดิบที่ส้าคัญใน
การผลิตปุ๋ยหมัก และปุ๋ยชีวภาพของเกษตรกร 
 ในปัจจุบันได้มีการรณรงค์ให้เกษตรกร ลด หลีกเลี่ยงหรือเลิกใช้สารเคมีความคุมศัตรูพืชกันอย่างกว้างขวาง ซึ่ง
ในทางปฏิบัติการควบคุมโรคพืชด้วยสารเคมียังคงเป็นสิ่งจ้าเป็นที่เกษตรกรไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เพราะยังหาวิธีการอื่น ๆ ที่
มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกันมาทดแทนได้ ทั้งนี้ในประเทศไทยได้มีการพัฒนาชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มา โดย ผศ.ดร. จิระเดช แจ่ม
สว่าง และคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่รู้จักและยอมรับถึงประสิทธิภาพการควบคุมโรคพืชของเช้ือ
ราไตรโคเดอร์มา อย่างไรก็ตามผู้วิจัยพบว่ายังมีปัญหาเกี่ยวกับเทคนิควิธีการใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มาที่ค่อนข้างยุ่งยาก และ
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายสูงกว่าสารเคมี จึงมีแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไตรโคเดอร์มาที่อยู่ในรูปปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด เพื่อเพิ่ม
ความสะดวกในการใช้ชีวภัณฑ์ของเกษตรกรมากยิ่งขึ้น การใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มามีหลายรูปแบบ ได้แก่ รูปแบบผงเช้ือ 
รูปแบบเม็ดหัวเชื้อ รูปแบบน้้า ตลอดจนการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสด ซึ่งน้าไปใช้ได้หลายวิธี เช่น การใช้เช้ือสดผสมกับ
ปุ๋ยหมักแล้วใช้คลุกเคล้ากับดินในหลุมปลูก การคลุกเมล็ดด้วยเช้ือสด และการใช้น้้าสปอร์ที่ได้จากการล้างเช้ือสดออกจาก
เมล็ดข้าว เทราดหรือฉีดพ่นลงดิน (จิระเดช และวรรณวิไล, 2545) อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานการใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มาที่
ผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ในรูปแบบอัดเม็ด ในการควบคุมโรคพืชระดับดินมาก่อน ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาความเข้มข้นของสปอร์เช้ือรา Trichoderma harzianum และกากน้้าตาลความเข้มข้นต่าง ๆ ที่เหมาะสมต่อการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดผสมเช้ือราไตรโคเดอร์มา โดยมีการตรวจสอบปริมาณเชื้อราไตรโคเดอร์มาที่มีชีวิตรอดในปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด
ในช่างเวลาต่าง ๆ ของการเก็บรักษา 
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อุปกรณ์และวิธีการ  

กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑป์ุ๋ยอนิทรีย์อัดเมด็ผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มา 
 การเตรียมเช้ือรา Trichoderma harzianum สายพันธุ์ CB-Pin-01 โดยใช้หัวเช้ือจากห้องปฏิบัติการควบคุมโรค
พืชโดยชีวภาพ คณะเกษตรก้าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นหัวเชื้อบริสุทธ์ิชนิดผง น้ามาเลี้ยงในข้าวสุกตามวิธี
ของ จิระเดช และวรรณวิไล (2542) เป็นบ่มไว้เป็นเวลา 7 วัน เพื่อเตรียมสารละลายสปอร์ในการทดลองต่อไป 
 การเตรียมปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ใช้วัตถุดิบในการผลิตจ้านวน 5 ชนิดได้แก่ แร่ลีโอนาไดต์ ปุ๋ยหมักผักตบชวา หินบะ
ซอลต์บด มูลสุกร มูลไก่ อัตราส่วนเท่ากับ 3:1:1:3:2 โดยน้้าหนัก ตามล้าดับ (ชัยมงคล และบุญร่วม, 2558) ซึ่งได้ผ่านขั้นตอน
การตีป่นละเอียด เพื่อน้าผงวัตถุดิบมาผสมในถังผสมตามอัตราส่วนท่ีกล่าวข้างต้น และเข้าสู่ขั้นตอนการอัดเม็ดต่อไป  
 การเตรียมสารละลายสปอร์เช้ือรา T. harzianum และกากน้้าตาลความเข้มข้นต่าง ๆ ที่เหมาะสมต่อการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์อัดเม็ด ซึ่งใช้เป็นตัวเช่ือมประสานในขั้นตอนการผสมวัตถุดิบก่อนเข้าสู่กระบวนการอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ มี 2 ปัจจัย 
ได้แก่ ปัจจัยที่ 1 คือ ความเข้มข้นของสารละลายสปอร์เช้ือรา T. harzianum CB-Pin-01 จากเช้ือขยายชนิดสดจ้านวน 4 
ระดับ ได้แก่ 0 (ไม่ใส่สปอร์เช้ือ), 6.25 x 107±1.46 (2 กรัม เชื้อสดต่อน้้า 1 ลิตร), 6.70 x 108±1.26  (10 กรัม เช้ือสดต่อน้้า 
1 ลิตร) และ 1 x 109±0.14  (20 กรัม เช้ือสดต่อน้้า 1 ลิตร) สปอร์ต่อมิลลิลิตร และปัจจัยที่ 2 คือ ระดับความเข้มข้นของ
กากน้้าตาล (molasses) จ้านวน 5 ระดับ ได้แก่ 0% (ไม่ใส่กากน้้าตาล), 5%, 10%, 15%  และ 20% อัตราผสม 450 
มิลลิลิตรต่อปุ๋ยอินทรีย์ 1 กิโลกรัม จัดปัญหาการทดลองแบบ 4x5 แฟกทอเรียลและวางแผนการทดลองสุ่มสมบูรณ์ (4x5 
Factorial in CRD) จ้านวน 20 กรรมวิธี ๆ ละ 5 ซ้้า (Table 1)  
 จากนั้นตรวจหาเปอร์เซ็นต์การมีชีวิตรอดของเชื้อรา T. harzianum บนเม็ดปุ๋ยอินทรีย์หลังผสมตามแต่ละกรรมวิธี 
โดยใช้วิธี agar method ดัดแปลงจากวิธีของ Kawasaki and Machado (2013) ซึ่งแต่ละครั้งสุ่มตัวอย่างปุ๋ยจากแต่ละ
กรรมวิธีมาวางบนอาหาร PDA (potato dextrose agar) จ้านวน 10 เม็ด 3 ซ้้า บ่มที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 4 วัน แล้วน้ามา
นับการเจริญของเช้ือรา T. harzianum และค้านวณเปอร์เซ็นต์การมีชีวิตรอดของเช้ือรา T. harzianum บนอาหาร PDA  
ได้จากสูตร เปอร์เซ็นต์การมีชีวิตรอดของเช้ือรา T. harzianum = (จ้านวนเม็ดปุ๋ยที่มีเช้ือรา T. harzianum เจริญ/จ้านวน
เม็ดปุ๋ยทั้งหมด) x 100 โดยใช้ระยะเวลาในการทดลอง 0 - 31 วัน 
 การตรวจนับปริมาณสปอร์เชื้อรา T. harzianum ในเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ในแต่ละกรรมวิธีทีร่ะยะเวลา 0 (หลังผลิตเสร็จ) 
15 และ 30 วัน ของการเก็บรักษา โดยชั่งปุ๋ย 10 กรัม ละลายในน้้ากลั่นที่นึ่งฆ่าเช้ือปริมาตร 100 มิลลิลิตร เขย่าด้วย vortex 
เป็นเวลา 1 นาที จากนั้นน้าไปกรองผ่านตะแกรงขนาด 35 ไมครอน น้าสารแขวนลอยที่กรองได้ไปตรวจนับโดยใช้ 
Hemacytometer ตรวจนับปริมาณสปอร์ และวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีของปุ๋ยอินทรีย์ผสมเช้ือราไตรโคเดอร์มา ได้แก่ 
ความช้ืน ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่าการน้าไฟฟ้า (EC) ปริมาณอินทรียวัตถุ (OM) และปริมาณธาตุอาหารหลัก ได้แก่ 
ไนโตรเจนทั้งหมด (total Nitrogen) ฟอสฟอรัสทั้งหมด (total P2O5)  และโพแทสเซียมทั้งหมด (total K2O) วิเคราะห์ผล
การทดลอง โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ (ANOVA) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี DMRT 
 

ผลและวิจารณ์  
 เปอร์เซ็นต์การมีชีวิตรอดของเชื้อรา T. harzianum ของเม็ดปุ๋ยอินทรีย์หลังเก็บนาน 0 – 31 วัน พบว่าปุ๋ยอินทรีย์
อัดเม็ดที่ผสมเช้ือราไตรโคเดอร์มาที่ความเข้มข้นต่าง ๆ มีจ้านวน 6 ทรีตเมนต์ที่มี เปอร์เซ็นต์การมีชีวิตรอดของเช้ือรา T. 
harzianum สูง ได้แก่ ทรีตเมนต์ที่ 9 (6.25x107±1.46 สปอร์ต่อมิลลิลิตร + Molasses 15%), ทรีตเมนต์ที่ 13 
(6.70x108±1.26 สปอร์ต่อมิลลิลิตร + Molasses 10%),  ทรีตเมนต์ที่ 14 (6.70x108±1.26 สปอร์ต่อมิลลิลิตร + Molasses  
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15%), ทรีตเมนต์ที่ 18 (1x109±0.14 สปอร์ต่อมิลลิลิตร + Molasses 10%), ทรีตเมนต์ที่ 19 (1x109±0.14 สปอร์ต่อ
มิลลิลิตร + Molasses 15%) และ ทรีตเมนต์ที่ 12 (6.70x108±1.26 สปอร์ต่อมิลลิลิตร + Molasses 5%) คือ 100%, 
100%, 100%, 100%, 100% และ 93.3% ตามล้าดับ แสดงให้เห็นว่าความเข้มข้นระหว่างสารละลายสปอร์เช้ือราไตรโค
เดอร์มากับกากน้้าตาลในทรีตเมนต์ที่แสดงไว้ข้างต้นมีแนวโน้มที่สามารถน้าไปผลิตในระดับโรงงานปุ๋ยอินทรีย์ และยังคงมี
เปอร์เซ็นต์การมีชีวิตรอดของเชื้อราไตรโคเดอร์มาในระดับสูง และพบว่าในทรีตเมนต์ที่ไม่ใส่เช้ือราไตรโคเดอร์มามีการเจริญ
ของเชื้อราชนิดอื่นในเม็ดปุ๋ยอินทรีย์บนอาหาร PDA ในส่วนทรีตเมนต์ที่ใส่เชื้อราไตรโคเดอร์มาร่วมกับกากน้้าตาลที่มีความเข้ม
ขนสูง (ความเข้มข้นกากน้้าตาลที่ 20%) พบว่า เปอร์เซ็นต์การมีชีวิตรอดของเช้ือราไตรโคเดอร์มาลดลงเมื่อเก็บไวนาน 
เนื่องจากเชื้อราชนิดอื่นเจริญได้ดี และส่วนทรีตเม้นต์ที่ไม่ใช้กากน้้าตาล พบว่าในช่วงสัปดาห์แรกมีเปอร์เซ็นต์การมีชีวิตรอด
ของเชื้อราไตรโคเดอร์มาสูงและเมื่อเวลาในการเก็บรักษานานข้ึน พบว่าเช้ือราไตรโคเดอร์มามีเปอร์เซ็นต์การมีชีวิตรอดต่้าลง 
แสดงให้เห็นว่าเมื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดผสมเช้ือราไตรโคเดอร์มาออกมาแล้ว สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ภายใน 2 สัปดาห์
หลังผลิต ดังนั้นกล่าวได้ว่าในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ข้างต้นไม่จ้าเป็นต้องใช้กากน้้าตาลเป็นส่วนผสม และเป็นการประหยัดต้นทุน
การผลิต ยกเว้น ทรีตเม้นต์ที่ไม่ใช้กากน้้าตาลหรือใช้กากน้้าตาล และไม่ใส่เช้ือราไตรโคเดอร์มาที่ไม่พบการเจริญของเช้ือรา
ไตรโคเดอร์มาในเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ (Table 2)   
 เมื่อน้ามาตรวจนับปริมาณสปอร์ของ T. harzianum ในเม็ดปุ๋ยอินทรีย์หลังเก็บรักษาเป็นเวลา 0 - 30 วัน พบว่า มี
ปริมาณสปอร์เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ทรีตเมนต์ที่ 9 (เพิ่มขึ้นจาก 0.017x107 เป็น 4.1x107 สปอร์ต่อมิลลิลิตร) , 
ทรีตเมนต์ที่ 12 (เพิ่มขึ้นจาก 0.26x107 เป็น 1.63x107 สปอร์ต่อมิลลิลิตร), ทรีตเมนต์ที่ 13 (เพิ่มขึ้นจาก 0.37 x107 เป็น 
32.33x107 สปอร์ต่อมิลลิลิตร), ทรีตเมนต์ที่ 14 (เพิ่มขึ้นจาก 0.31x107 เป็น 19x107 สปอร์ต่อมิลลิลิตร), ทรีตเมนต์ที่ 18 
(เพิ่มขึ้นจาก 1.17x107 เป็น 42.50x107 สปอร์ต่อมิลลิลิตร) และ ทรีตเมนต์ที่ 19 (เพิ่มขึ้นจาก 1.47x107 เป็น 24.17x107 
สปอร์ต่อมิลลิลิตร) อย่างไรก็ตามผู้วิจัยจ้าเป็นต้องคัดเลือกความเข้มข้นระหว่างสารละลายสปอร์เช้ือราไตรโคเดอร์มากับ
กากน้้าตาลมีเหมาะสมที่สุดที่เช้ือราไตรโคเดอร์มาเจริญได้ดี ได้แก่ ทรีตเมนต์ที่ 13 (6.70x108±1.26 สปอร์ต่อมิลลิลิตร + 
Molasses 10%) มีปริมาณสปอร์เช้ือราไตรโคเดอร์มาหลังเก็บรักษา 30 วัน เพิ่มขึ้นจาก 0.37 x107 สปอร์ต่อมิลลิลิตร เป็น 
32.33x107 สปอร์ต่อมิลลิลิตร และทรีตเมนต์ที่ 18 (1x109±0.14 สปอร์ต่อมิลลิลิตร + Molasses 10%) มีปริมาณสปอร์เช้ือ
ราไตรโคเดอร์มาหลังเก็บรักษา 30 วัน เพิ่มขึ้นจาก 1.17 x107 สปอร์ต่อมิลลิลิตร เป็น 42.50x107 สปอร์ต่อมิลลิลิตร  
(Table 3) 
 จากการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด พบว่า มีค่าความช้ืน ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่าการน้า
ไฟฟ้า (EC) ปริมาณอินทรียวัตถุ (OM) มีค่าอยู่ระหว่าง 22.45 – 23.63%, 5.9 - 6.81, 1.24 - 2.86 ds/m และ         
30.50 – 39.27% ตามล้าดับ ส่วนการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารหลัก ได้แก่ ไนโตรเจนทั้งหมด (total Nitrogen)  
ฟอสฟอรัสทั้งหมด (total P2O5)  และโพแทสเซียมทั้งหมด (total K2O) พบว่า ปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียม ในปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดผสมเช้ือราไตรโคเดอร์มาก่อนเก็บรักษามีประมาณ 1 – 1.27%, 0.94 – 1.2% และ     
0.93 – 2.22% ตามล้าดับ เป็นไปตามประกาศกรมวิชาการเกษตร  เรื่อง ก้าหนดเกณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ พ.ศ. 2557 ตาม
พระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550  ปริมาณธาตุอาหารหลักในปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดผสมเช้ือราไตรโคเดอร์มาหลังเก็บนาน 
15 วัน พบว่ามีไนโตรเจนประมาณ 0.62 – 0.97% ฟอสฟอรัสประมาณ 1.21 – 1.62% และมีโพแทสเซียมประมาณ 1.89 – 
2.75% และ ปริมาณธาตุอาหารหลักในปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดผสมเช้ือราไตรโคเดอร์มาหลังเก็บนาน 30 วัน พบว่ามีไนโตรเจน
ประมาณ 0.66 – 0.82% ฟอสฟอรัสประมาณ 1.08 – 1.44% และมีโพแทสเซียมประมาณ 2.02 – 2.75% เห็นได้ว่าปริมาณ
ไนโตรเจนจากการวิเคราะห์ก่อนเก็บรักษาถึงอายุการเก็บที่ 30 วัน มีปริมาณลดลงอย่างมาก จากรายงานของ Danielson 
and Davey (1973) สนับสนุนว่า เชื้อรา T. harzianum สามารถใช้แหล่งไนโตรเจน (nitrogen source) ในการใช้ผลิต 
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เอนไซม์ ได้อย่างกว้างขวาง เช่น ในรูปของ KNO3, urea, casamino acids, L-alanine, L-aspartic acid, L-glutamic 
acid, L-cysteine, L-leucine, D-aspartic acid, L-histidine, D-alanine แหล่งไนโตรเจนในรูป (NH4)

+ -N และ เช้ือรา T. 
harzianum จะใช้แหล่งไนโตรเจนได้ดีในรูปของ (NO3)

- -N อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท้าให้ไนโตรเจนของปุ๋ยอินทรีย์ลดลง 
(Table 4) 
 

Table 1 Treatment number from factorial combination of molasses and T. harzianum concentration.  

Molasses’ 
concentration (M) 

T. harzianum’ concentration (S) 

0  
(spores/ml) 

6.25x107±1.46 
(spores/ml) 

6.70x108±1.26 
(spores/ml) 

1x109±0.14 
(spores/ml) 

0% T1 T6 T11 T16 
5%   T2 T7 T12 T17 
10%   T3 T8 T13 T18 
15%   T4 T9 T14 T19 
20%   T5 T10 T15 T20 

 

Table 2 Percentage of survival of T. harzianum after mixing with pelleted organic fertilizer.  
 Percentage of survival  

T. harzianum 
concentration 

(S) 

Molasses’ 
concentration 

(M) 

Treatment 
no. 

01/ 
day 

3rd 
day  

7th 
day 

11th 
day 

15th 
day 

19th 
day 

23th 
day 

27th 
day 

31th 
day 

 
 
0 
 
 

0% T1 02/ 0 0 0 0 0 0 0 0 
5% T2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10% T3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15% T4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20% T5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

6.25x107 
(spores/ml) 

0% T6 100 100 90 90 0 0 0 0 0 
5% T7 100 100 100 90 90 80 0 0 0 
10% T8 100 100 100 60 46.67 30 16.67 0 0 
15% T9 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
20% T10 100 100 100 100 26.67 13.33 0 0 0 

 
 

6.70x108 
(spores/ml)) 

 

0% T11 100 100 100 96.67 66.67 40 0 0 0 
5% T12 100 100 100 100 100 100 100 100 93.33 
10% T13 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
15% T14 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
20% T15 100 100 100 100 83.33 66.67 0 0 0 

 
 

1x109 
(spores/ml) 

0% T16 100 100 100 100 96.67 83.33 40 0 0 
5% T17 100 100 100 100 100 100 70 56.67 46.67 
10% T18 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
15% T19 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
20% T20 100 100 100 100 100 63.33 30 0 0 

1/ After production is completed, 2/ No growth was observed in our tests 
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Table 3 spore counting of T. harzianum after mixing with pelleted organic fertilizer. 

T. harzianum 
concentration (S) 

Molasses’ 
concentration (M) 

Treatment no. 
Haemacytometer count  

(Values are x107 spores/ml) 
0 day 15th day 30th day 

 
 
0 
 
 

0% T1 01/f 0e 0f 

5% T2 0f 0e 0f 

10% T3 0f 0e 0f 

15% T4 0f 0e 0f 

20% T5 0f 0e 0f 

 
6.25x107 

(spores/ml) 

0% T6 0.013±0.0e 0e 0f 

5% T7 0.013±0.0e 0.002±0.0d 0f 

10% T8 0.014±0.0e 0.035±0.0d 0f 

15% T9 0.017±0.0e 1.38±0.32cd 4.10±0.56e 

20% T10 0.018±0.0e 0.006±0.0d 0f 

 
6.70x108 

(spores/ml) 

0% T11 0.21±0.12d 0.012±0.0d 0f 

5% T12 0.26±0.04d 1.42±0.38cd 1.63±0.08e 

10% T13 0.37±0.03d 1.37±0.13cd 32.33±4.51b 

15% T14 0.31±0.04d 1.36±0.15cd 19±1.27d 

20% T15 0.33±0.1d 0.012±0.0d 0f 

 
1x109 

(spores/ml) 

0% T16 1.33±0.14bc 0.035±0.0d 0f 

5% T17 1.30±0.05bc 1.88±0.13c 0.63±0.12e 

10% T18 1.17±0.14c 15.27±2.68b 42.50±3.91a 

15% T19 1.47±0.25ab 18.33±1.76a 24.17±5.2c 

20% T20 1.57±0.08a 0.90±0.04cd 0f 

 
S 
M 

SxM 

** 
* 
** 

** 
** 
** 

** 
** 
** 

  %CV  4.47 5.87 5.37 

Mean in each column followed by different letters were different significantly by Duncan’s multiple  
range test (DMRT). **=0.01, *=0.05  
1/No found spore in our tests 
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Table 4 Properties of pelleted organic fertilizer 

Mean in each column followed by different letters were different sinificantly by Duncan’s multiple  
range test (DMRT). **=0.01, *=0.05 and ns = nonsignificant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T. harzianum 
concentration 

(S) 

Molasses’ 
concentration 

(M) 

Treatment 
no. 

pH 
Moisture 

(%) 
EC 

(dS·m−1 ) 
OM 
(%) 

0 0% T1 6.68abc 23.62 1.24i 30.50l 
5% T2 6.54b-f 23.71 1.44ghi 31.24kl 
10% T3 6.47c-f 23.57 1.52fgh 35.04f 
15% T4 6.45def 23.55 2.33cd 33.88g 
20% T5 5.96i 23.05 2.59b 35.99de 

6.25x107 
(spores/ml) 

0% T6 6.81a 22.88 1.29i 30.40l 
5% T7 6.60a-e 23.05 1.61fg 32.83h 
10% T8 6.34fg 23.62 1.59fg 31.87ijk 
15% T9 6.18gh 22.85 1.68ef 35.36ef 
20% T10 5.90i 22.95 2.42bcd 38.95ab 

6.70x108 
(spores/ml) 

0% T11 6.80a 22.45 1.30i 32.40hij 
5% T12 6.64a-d 23.63 2.34cd 36.94c 
10% T13 6.65a-d 22.66 2.53bc 37.16c 
15% T14 6.38efg 22.68 2.21d 36.47cd 
20% T15 6.35fg 23.02 2.60b 38.74ab 

1x109 
(spores/ml) 

0% T16 6.71ab 23.02 1.34hi 31.56jk 
5% T17 6.56b-f 23.28 1.70ef 32.67hi 
10% T18 6.52b-f 23.02 1.85e 38.11b 
15% T19 6.01hi 22.82 2.64b 35.57ef 
20% T20 6.07hi 23.09 2.86a 39.27a 

 S 
M 

SxM 

** 
** 
** 

ns 
ns 
ns 

** 
** 
** 

** 
** 
** 

  %CV 1.85 5.21 6.10 6.08 
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Table 4 Analysis of total nitrogen, total phosphorus and total potassium in pelleted organic fertilizer 

Mean in each column followed by different letters were different sinificantly by Duncan’s multiple range 
test (DMRT). **=0.01 and ns = nonsignificant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T. harzianum 
concentration 

(S) 

Molasses’ 
concentration 

(M) 

Treatment 
no. 

Total nitrogen (%) Total  P2O5 (%) Total  K2O  (%) 
0  

day 
15th 
day 

30th 
day 

0  
day 

15th 
day 

30th 
day 

0  
day 

15th 
day 

30th 
day 

0 
 

0% T1 1.02k 0.78cd 0.80ab 0.94k 1.23fg 1.19 1.04ij 1.23fg 2.28e 
5% T2 1.16e 0.97a 0.74a-e 1.11b 1.35c-f 1.18 0.96k 1.35c-f 2.75a 
10% T3 1.18d 0.85b 0.74a-e 0.98h 1.25efg 1.17 1.13h 1.25efg 2.60bc 
15% T4 1.19c 0.92a 0.69cde 0.92l 1.26efg 1.08 1.45f 1.26efg 2.39de 
20% T5 1.27a 0.83bc 0.74a-e 0.99g 1.42bcd 1.25 1.75c 1.42bcd 2.63ab 

6.25x107 
(spores/ml) 

0% T6 1.15f 0.74de 0.75a-e 0.97i 1.33d-g 1.21 2.22a 1.33d-g 2.59bc 
5% T7 1.16e 0.67ghi 0.73a-e 1.03f 1.53ab 1.32 0.95k 1.53ab 2.66ab 
10% T8 1.16e 0.71efg 0.73a-e 0.94k 1.41bcd 1.24 1.34g 1.41bcd 2.64ab 
15% T9 1.18d 0.69fgh 0.73b-e 1.05e 1.44bcd 1.26 1.73c 1.44bcd 2.66ab 
20% T10 1.16e 0.72efg 0.76abc 0.99g 1.41bcd 1.33 1.85b 1.41bcd 2.47cd 

6.70x108 
(spores/ml) 

0% T11 1.01l 0.64hi 0.66e 0.90m 1.42bcd 1.24 1.03j 1.42bcd 2.02f 
5% T12 1.09i 0.68fgh 0.70cde 0.94k 1.32d-g 1.22 1.09i 1.32d-g 2.26e 
10% T13 1.11h 0.68fgh 0.75a-e 0.96j 1.61a 1.44 1.55e 1.61a 2.60bc 
15% T14 1.09i 0.69fgh 0.69cde 1.06d 1.21g 1.13 1.17h 1.21g 2.56bc 
20% T15 1.19c 0.74def 0.76a-d 1.07c 1.42bcd 1.26 1.45f 1.42bcd 2.61abc 

1x109 
(spores/ml) 

0% T16 1.01l 0.67ghi 0.66de 0.88n 1.44bcd 1.17 0.95k 1.44bcd 2.47cd 
5% T17 1.05j 0.67ghi 0.68cde 0.92k 1.48bc 1.29 0.88l 1.48bc 2.29e 
10% T18 1.11h 0.65hi 0.70cde 0.94k 1.32d-g 1.20 0.93k 1.32d-g 2.53bc 
15% T19 1.13g 0.65hi 0.76a-d 1.05e 1.62a 1.39 1.07ij 1.62a 2.56bc 
20% T20 1.23b 0.62i 0.82a 1.20a 1.38cde 1.30 1.65d 1.38cde 2.55bc 
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  %CV 0.034 3.11 4.99 0.13 3.96 4.40 1.59 0.06 2.36 
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Figure 1 Percentage of survival of T. harzianum on potato dextrose agar for Trichoderma mixed with pelleted organic 

fertilizer at shelf life of 0 (after production is completed) 15 and 30 days. (Table 2) 
 

 
Figure 2 a. Trichoderma harzianum spores 

  b. Table on Haemacymeter skin under microscope is 40 times magnification 
  c. Spores of Trichoderma harzianum on the table Haemacymeter skin under a microscope magnification of 100 

times. (Table 3) 
 

สรุป  
 จากผลการทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดผสมเช้ือราไตรโคเดอร์มา แสดงให้เห็นว่ากากน้้าตาลมีความ
จ้าเป็นต่ออัตราการมีชีวิตรอดของเช้ือราไตรโคเดอร์มาบนเม็ดปุ๋ยอินทรีย์เมื่อต้องใช้เวลาในการเก็บเพิ่มขึ้น ซึ่งได้คัดเลือก
จ้านวน 2 ทรีตเมนต์ ได้แก่ ทรีตเมนต์ที่ 13 โดยใช้สารละลายสปอร์เช้ือราไตรโคเดอร์มาที่ความเข้มข้น 6.70x108 สปอร์ต่อ
มิลลิลิตร ร่วมกับกากน้้าตาลความเข้มข้น 10% และทรีตเมนต์ที่ 18 ใช้สารละลายสปอร์เช้ือราไตรโคเดอร์มาที่ความเข้มข้น 
1x109 สปอร์ต่อมิลลิลิตร ร่วมกับกากน้้าตาลความเข้มข้น 10% ส้าหรับน้าไปทดสอบผลิตในกระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
อัดเม็ดระดับโรงาน และจากนั้นคัดเลือกส่วนผสมที่เหมาะสมที่สุดเพียงหนึ่งเดียวส้าหรับโรงงานต่อไป ผลจากการน้าเม็ดปุ๋ย
อินทรีย์ผสมเช้ือราไตรโคเดอร์มา มาตรวจจ้านวนสปอร์พบว่ามีปริมาณของสปอร์เช้ือราไตรโคเดอร์มาเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ 
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คุณภาพทางเคมีของปุ๋ยอินทรีย์ผสมเช้ือราไตรโคเดอร์มา พบว่า ความช้ืน ค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่าการน้าไฟฟ้า ปริมาณ
อินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมทั้งหมด ผ่านมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตร แต่ในส่วนปริมาณ
ไนโตรเจนในเม็ดปุ๋ยอินทรีย์พบว่า มีปริมาณลดลงมากท้าให้ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก้าหนด อย่างไรก็ตามผู้วิจัย
ต้องศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องการปรับแก้ของสูตรผสมของปุ๋ยอินทรีย์หรือเพิ่มวัตถุดิบบางชนิดเพื่อแก้ไขปริมาณไนโตรเจนท่ีลดลง
ของปุ๋ยอินทรีย์ต่อไป  
 

ค าขอบคุณ  
       ขอขอบคุณการสนับสนุนจากส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
ที่สนับสนุนงบประมาณในการท้าวิจัย  
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การคัดเลือกแบคทีเรียท่ีมีประสิทธิภาพในการย่อยสลายกากมันส าปะหลังและกากตะกอนเยื่อกระดาษ 
Screening of effective bacteria in cassava waste and paper sludge degradation 

ชณัฐ วงษ์ซีวะสกลุ1 และสิรินภา ช่วงโอภาส1* 

Chanat Wongsiwasaku1 and Sirinapa Chungopast1* 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
บทคัดย่อ 

 วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนีเ้พื่อคัดเลือกแบคทีเรยีทีส่ามารถย่อยสลายกากมันส าปะหลัง จากอุตสาหกรรมการผลิต เอ
ทานอลและกากตะกอนเยื่อกระดาษจากอุตสาหกรรมกระดาษ โดยการคัดแยกแบคทีเรยีในอาหารทีจ่ าเพาะ ทดสอบอัตราส่วน
ความกว้างของโซนใสต่อความกว้างของโคโลนี ศึกษากิจกรรมการย่อยโดยเอนไซม์อะไมเลสและเซลลูเลสที่เกี่ยวข้องกับการย่อย
สลาย และการจดัจ าแนกแบคทีเรยี ผลการทดสอบพบว่าแบคทีเรยีรหัส CE1 มีค่าความกว้างของโซนใสต่อความกว้างของโคโลนี
สูงสุดเท่ากับ 4.83 และมคี่าการผลิตน้ าตาลรีดิวซ์ 689.74 ไมโครโมลต่อมลิลลิิตร ในอาหารที่มีกากตะกอน ETP2A เป็นสับสเตรต 
ในขณะทีแ่บคทีเรยีรหสั SS4 มีค่าการผลิตน้ าตาลรีดิวซส์ูงที่สุดคือ 745.80 ไมโครโมลตอ่มิลลิลติร ในอาหารที่มีกากตะกอน ETP2 
เป็นสับสเตรต แบคทีเรียเหล่านี้ถกูจัดจ าแนกได้เป็น Staphylococcus kloosii และ Bacillus megaterium ตามล าดับ งานวิจัย
นี้ช้ีชัดว่าแบคทีเรียที่คัดแยกไดส้ามารถสามารถใช้ในการท าปุ๋ยหมักจากกากตะกอนเยื่อกระดาษ และพัฒนาไปสู่การผลิตหัวเชื้อได ้
ค าส าคัญ: กากตะกอนเยื่อกระดาษ กากมันส าปะหลัง แบคทีเรียย่อยสลายเซลลโูลส แบคทีเรยีย่อยแป้ง  
 

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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บทน า  

ปัจจุบันธุรกิจภาคอุตสาหกรรมไดข้ยายตัวอย่างรวดเร็วในแตล่ะปีจึงมีวัสดุเหลือท้ิงจากภาคอุตสาหกรรมดังกล่าวจ านวน
มาก โรงงานอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มวีัสดุเหลือท้ิงเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตเป็นจ านวนมาก เชน่ 
เปลือกไม้ ขี้เถ้าลอย (fly ash) และกากตะกอนบ่อบ าบัดน้ าเสีย ทัง้นี้พบว่าวัสดุเหลือท้ิงดังกล่าวมีการน ากลับไปใช้ประโยชน์ไดไ้ม่
เต็มที่ จึงมักจะถูกท้ิงไว้ในแหล่งผลิต ซึ่งอาจจะท าให้เกดิปัญหาสิง่แวดล้อมตามมาภายหลังได้ (Thongjoo et al., 2005) 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมกระดาษซึง่มีปริมาณกากของเสียหรือกากตะกอนกว่า 1,500 ตันต่อปีต่อโรง (น้ าหนักเปียก) ซึ่งโรงงาน
อุตสาหกรรมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดการกากของเสียเหล่านี ้(ปราณี และคณะ, 2548)  ดังนั้นหากสามารถหาวิธีแปรรูปให้
เป็นผลติภณัฑ์มลูค่าเพิ่ม จะเป็นวิธีการหนึ่งในการลดปริมาณของเสยีที่เกิดขึ้นได้ วัตถุประสงค์การทดลองเพื่อคัดเลือกแบคทีเรียที่
มีความสามารถในการย่อยสลายกากมันส าปะหลังซึ่งเป็นของเสียที่ถูกปฏิเสธจากกระบวนการผลิตเอทานอล และกากตะกอนเยื่อ
กระดาษทีไ่ด้มาจากระบบบ าบัดน้ าเสียของอุตสาหกรรม ที่ท าจากบริษัทเดียวกัน เพื่อน าไปผลิตเป็นหวัเช้ือและสามารถประยุกต์ใช้
ในการท าปุ๋ยหมักจากกากตะกอนต่อไป  

ส าหรับประเทศไทยนั้นมโีรงงานผลิตเยื่อกระดาษ โรงงานผลติกระดาษและโรงงานท่ีผลิตทั้งเยื่อกระดาษและกระดาษ 
ทั้งโรงงานขนาดเล็กและขนาดใหญ่ประมาณ 100 โรงงาน (TPPIA, 1997) นอกจากน้ี สุภาวินี (2550) รายงานว่าวัตถุดิบที่ใช้ใน
การผลิตมีความหลากหลาย ได้แก ่ไผ่ ยูคาลิปตัส กากชานอ้อย กระดาษที่ใช้แล้ว เป็นต้น นอกจากน้ีในอตุสาหกรรมกระดาษยังใช้
กาวจากแป้งช่วยท าให้กระดาษเหนียวยิ่งขึ้น จึงมีการใช้แป้งจากมันส าปะหลัง  การผลติแป้งมันส าปะหลังที่ท าจากหัวมัน 100 ตัน
ต่อวันจะมีของเหลือจากกระบวนการผลิต 47 ตัน ซึ่งอาจท าให้เกดิปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเมื่อท้ิงไว้ในบริเวณใกล้เคียงโรงงานแปร
รูป หรือน าไปท้ิงอย่างไม่ระมัดระวงั (Aro และคณะ, 2010)  ปริมาณกากตะกอนที่เกดิขึ้นของอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษยังไม่มีการ
น ามาใช้ประโยชน์ 44 เปอรเ์ซ็นต ์ รองลงมา คือ การใช้เป็นเชื้อเพลิงภายในโรงงาน และวสัดุปรับปรุงดินอย่างละ 20 เปอร์เซ็นต ์
ส่วนท่ีเหลือน าไปถมท่ีและมผีู้ซื้อไปใช้ประโยชน์ มีความเป็นไปได้ทีจ่ะน ากากตะกอนมาใช้ท าปุ๋ยหมัก โดยใช้แบคทีเรียเร่งการย่อย
สลายกากตะกอนเหล่านี้  แบคทีเรียที่น่าสนใจส าหรับการท าหัวเชื้อได้แก่ แบคทีเรียย่อยสลายแป้งในกากมันส าปะหลัง ซึ่ง
แบคทีเรียนี้จะผลิตเอนไซม์อะไมเลส และแบคทีเรยีย่อยสลายเซลลูโลสในกากตะกอนเยื่อกระดาษ ซึ่งแบคทีเรียนี้จะผลิตเอนไซม์
เซลลูเลส  Choubane และคณะ (2016) ได้ศึกษาความหลากหลายและคัดเลือกแบคทีเรียบริเวณเขตอิทธิพลรอบรากพืชที่ผลติ        
อะไมเลสในบางพื้นที่ของแอฟริกาเหนือ ผลการทดสอบพบว่าแบคทีเรีย Carotonia ciliqua และ Ficus carica ที่ได้จาก 
Argania spinose และ Pistacia lentiscus มีการผลติอะไมเลสมากที่สุด  Vaidya และ Rathore (2015)  ได้ท าการคัดเลือก
และจัดจ าแนกแบคทีเรียที่ผลิตอะไมเลสจากดินที่ปลูกมันฝรั่ง ได้ท าการใช้สารละลายไอโอดีน (Iodine solution) เพื่อทดสอบโซน
ใส และได้ใช้ DNS เพื่อทดสอบกจิกรรมเอนไซม์อะไมเลส ผลพบว่า Bacillus sp. สามารถผลติเอนไซม์อะไมเลสได้มากท่ีสุดที่ pH 
7.0 และอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซยีส  ส่วนการศึกษาแบคทีเรียย่อยสลายเซลลูโลส Yuan และคณะ (2012) ได้คัดเลือกและระบุ
สายพันธ์ุของ Fusarium oxysporum ที่สร้างเซลลูเลส โดยการทดสอบความกว้างโซนใสจากการใช้อาหาร Sodium-
Carboxymethyl cellulose (Na-CMC) และท าการทดสอบกิจกรรมการย่อยสลายของเอนไซมเ์ซลลูเลสโดยใช้วิธีดีเอ็นเอส (DNS 
method) จากผลการทดสอบพบว่า แบคทีเรียรหสั H57-1 มีการผลิตเซลลูเลสมากทสีุดคือ 1.43 IU/mL มีค่าpH 4.5-5.5 และมี
อุณหภูมิทีเ่หมาะสม คือ 60-65 องศาเซลเซียส  Pathak และ Navneet (2016) ได้ท าการคัดเลือกและอธิบายลักษณะของ
แบคทีเรียที่ย่อยสลายเซลลโูลสจากการก าจัดของเสยี โดยใช้อาหาร CMC ในการทดสอบกิจกรรมเอนไซม์เซลลูเลส พบว่า
แบคทีเรียรหัส V1 หรือ Pseudomonas sp. สามารถย่อยเซลลูโลสไดม้ากที่สดุ  จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าทั้งแบคทีเรีย
ผลิตเอนไซม์เซลลเูลสเละอะไมเลสสามารถช่วยย่อยสลายวัสดเุหลือใช้ทางการเกษตรเละอุตสาหกรรมได้เป็นอยา่งดี ดังนั้นการใช้ 
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แบคทีเรียเหล่านีม้าช่วยเร่งการย่อยสลาย น่าจะช่วยลดระยะเวลาในการหมักปุ๋ย และลดปรมิาณของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
อุตสาหกรรมได ้
 

อุปกรณ์และวิธีการ  
กากมันส าปะหลังและกากตะกอนเยื่อกระดาษ อุปกรณเ์ครื่องแก้ว ไมโครปเิปต เข็มเขี่ยเช้ือ ตะเกยีงแอลกอฮอล์ หม้อน่ึง

ฆ่าเช้ือภายใต้ความดันไอน้ า ตู้บ่มเช้ือ ตู้อบแห้ง ตู้เขี่ยเชื้อ เครื่องช่ังไฟฟ้า เครื่องวัดพีเอช ตู้เย็นและตู้แช่แข็ง กล้องจุลทรรศน์แบบ
ใช้แสง เครื่องผสมสาร สยี้อมแบคทีเรีย เครื่องเขย่า เครื่องสเปกโทรโฟโตมเิตอร์ อ่างน้ าควบคมุอุณหภมูิ  เครื่องปั่นเหวี่ยง อาหาร
เลี้ยงเช้ือ ได้แก่ nutrient agar (NA), starch agar (SA), carboxymethyl cellulose medium (CMC) และ nutrient broth 
(NB) 
การคัดแยกแบคทีเรียจากกากมันส าปะหลังและตะกอนเยื่อกระดาษ 

เก็บตัวอย่างกากมันส าปะหลัง (Decanter E85 ที่ผ่านขั้นตอนการรดีน้ าออก และ AS E85 ที่ไม่ได้ผ่านข้ันตอนการรีดน้ า
ออก) จากอุตสาหกรรมเอทานอล และกากตะกอนเยื่อกระดาษ (ETP2 ที่ไม่ไดผ้่านขั้นตอนการรีดน้ าออก และ ETP2A ที่ผ่านการ
รีดน้ าออก) จากโรงงานกระดาษที่จังหวัด ปราจีนบุรี จ านวน 4 ตัวอย่าง ใช้ตัวอย่าง 10 กรัม แยกแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพใน
การย่อยแป้งในกากมันส าปะหลัง และย่อยเซลลูโลสในกากตะกอนเยื่อกระดาษ โดยวิธีการคล้ายคลึงกับการเจือจางสารละลายดนิ 
(ธงชัยและคณะ, 2551) ซึ่งมีระดบัการเจือจาง 10-1-10-6 น าไปกระจาย (spread plate) บนอาหาร SA และ CMC แต่ละความ
เจือจางท า 3 ซ้ า น าไปบม่ที่อุณหภูมิ 25-30 องศาเซลเซียส นาน 7 วัน จากนั้นเลือกโคโลนีท่ีเจริญบนอาหารที่มีลักษณะแตกต่าง
กัน 
ทดสอบประสิทธิภาพการย่อยแปง้และเซลลูโลสของแบคทีเรีย 

ทดสอบแบคทีเรยีที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายแป้ง และแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายเซลลูโลส โดย
เลี้ยงแบคทีเรียในอาหาร SA และ CMC ขีดเส้นแบ่งจานเพาะเชื้อออกเป็น 4 ส่วน จากนั้นใช้ไม้จิ้มฟันที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วแตะ
เชื้อที่เป็นโคโลนมีาจุดลงบนอาหารแต่ละส่วน น าไปบม่ที่อุณหภูมิ 25-30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน เก็บผลการย่อยสลายแป้ง
โดยน าสารละลายไอโอดีนมาหยดบนอาหารเลี้ยงเช้ือให้ท่วมตามวิธขีอง Vaidya และ Rathore (2015)  ส่วนผลการย่อยสลาย
เซลลูโลส เก็บผลโดยน า 0.1 เปอร์เซ็นต ์ congo red มาหยดบนอาหารเลี้ยงเช้ือให้ท่วม ทิ้งไว้ 15 นาที แล้วล้างออกด้วย
สารละลายโซเดียมคลอไรด์ ประมาณ 2-3 ครั้ง จนเห็นโซนใส ที่เกิดขึ้นรอบโคโลนีของแบคทีเรียตามวิธีของ Pathak and 
Navneet (2016) จากนั้นวัดความกว้างโคโลนีของแบคทีเรีย และความกว้างโซนใส อัตราส่วนระหวา่งความกว้างโซนใสต่อความ
กว้างโคโลนี  
การทดสอบกิจกรรมเอนไซม์ของแบคทีเรีย   

เตรียมหัวเชื้อโดยเลีย้งในอาหาร NB เขี่ยเช้ือ 1 loop แล้วน าไปใสเ่ครื่องเขย่า เป็นเวลา 1 วัน เมื่อได้เชือ้ท่ีเลี้ยงไว้แล้วให้
น าไปปรับ ค่าความขุ่น (OD) ด้วยน้ ากลั่น โดยการวดัค่าด้วยเครื่องสเปกโทรโฟโตมเิตอร์ที่ความยาวคลืน่ 600 นาโนเมตร ให้เซลล์
มีความขุ่นเท่ากับ 0.6 (OD600= 0.6) น าแบคทีเรียที่คัดแยกได้แต่ละชนิด และแบคทีเรียไอโซเลต SS4 ที่มีอยู่แล้วในห้องปฏิบัติการ
ซึ่งคัดแยกได้จากกากตะกอนไบโอแก๊ส (เนตรนภา, 2552) ใส่ลงในอาหาร CMC ที่ใส่กากมันส าปะหลังและกากตะกอนเยื่อ
กระดาษแทน carboxymethyl cellulose เพื่อศึกษากิจกรรมเอนไซม์อะไมเลสและกจิกรรมเอนไซม์เซลลูเลส ตามล าดับ โดย
เตรียมฟาสกล์ะ 100 มิลลลิิตร ท าเช้ือละ 3 ซ้ า เลี้ยงแบคทีเรยีโดยการใช้เครื่องเขย่า เป็นเวลา 7 วัน น ามากรอง และปิเปต 1 
มิลลลิิตร จากนั้นเติม dinitrosalicylic acid (DNS) 3 มิลลลิิตร น าไปต้มที่อุณหภมูิ 100 องศาเซลเซยีส นาน 5 นาที วัดค่าการ 
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ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 540 นาโนเมตร น าค่าท่ีได้เทยีบกับกราฟมาตรฐานค านวณปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์ ในหน่วย ไมโครโม
ลของกลูโคสต่อมลิลลิิตร ดัดแปลงจากวิธีของ (Behera, 2014) 
การจัดจ าแนกแบคทีเรีย 

น าแบคทีเรียที่คดัเลือกมาศึกษาลกัษณะทางสณัฐานวิทยาเบื้องต้นโดยการย้อมสีแบบแกรม การสกดัดีเอ็นเอด้วยชุดสกัด 
NucleoSpin tissue (Macherey-Nagel, Germany) และเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอด้วยเทคนิคพีซีอาร์เพื่อจัดจ าแนกแบคทีเรยีโดยใช้
ยีน 16S rRNA ซึ่งมีไพรเมอร์ 2 คู่ คือ 785F 5' (GGA TTA GAT ACC CTG GTA) 3' และ 907R 5' (CCG TCA ATT CMT TTR 
AGT TT) 3' กับ 27F 5' (AGA GTT TGA TCM TGG CTC AG) 3' และ 1492R 5' (TAC GGY TAC CTT GTT ACG ACT T) 3'
ส าหรับการเพิ่มปริมาณดเีอ็นเอท าตามวิธีของ Marogen Inc, Korea 
วิธีวิเคราะห์ทางสถิติ 

น าข้อมูลที่ไดจ้ากการทดลองมาวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิตโิดยใช้โปรแกรม SAS โดยวิธีวิเคราะห์ของ Duncan’s new 
multiple range test ที่ระดับความเช่ือมั่น 99 เปอร์เซ็นต ์

 
ผลและวิจารณ์  

ผลการคัดแยกแบคทีเรียจากกากมันส าปะหลัง และกากตะกอนเยื่อกระดาษ 
 การคัดแยกแบคทีเรียจากกากมันส าปะหลัง (Decanter E85 และ AS E85) พบความแตกต่างของโคโลนีแบคทีเรีย บน
อาหาร SA ทั้งหมด 3 ไอโซเลต ไดแ้ก่แบคทีเรียรหัส SD1 SD2 และ SA1   ส่วนการคัดแยกแบคทีเรียจากกากตะกอนเยื่อกระดาษ 
(ETP2 และ ETP2A) พบความแตกต่างของโคโลนีแบคทีเรีย บนอาหาร CMC ทั้งหมด 2 ไอโซเลต ไดแ้ก่แบคทีเรียรหัส CE1 และ 
CE2 ซึ่งจะน ามาเปรียบเทียบกับแบคทีเรีย SS4 ที่มีอยู่แล้วในห้องปฏิบัติการ 
ผลการทดสอบประสิทธิภาพการย่อยสลายแป้ง และเซลลูโลสของแบคทีเรีย 
 จาก table 1  ผลการทดสอบพบว่า แบคทีเรียรหัส SD2 มีค่าความกว้างของโคโลนีเฉลี่ย 0.2 ซม. และค่าความกว้าง
โซนใสเฉลี่ย 1.3 ซม. ซึ่งท าให้มีอตัราส่วนระหว่างความกว้างโซนใสต่อความกว้างโคโลนีเฉลี่ยสูงสุดมคี่า 5.7 ซึ่งมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ  จาก table 3 แบคทีเรียรหัส CE1 มีความกว้างของโคโลนีเฉลี่ย 0.1 ซม. และความกว้างโซนใสเฉลีย่ 
0.6 ซม. ซึ่งมอีัตราส่วนระหวา่งความกว้างโซนใสต่อความกว้างโคโลนเีฉลีย่สูงมีค่า 4.8 แต่ไมพ่บความแตกต่างกันทางสถติ ิ 
งานวิจัยของ ศิริณา (2558) ที่พบว่าแบคทีเรียที่มีอตัราส่วนระหว่างความกว้างโซนใสต่อความกว้างโคโลนีมาก จะมีประสิทธิภาพ
ในการสร้างเอนไซม์และส่งผลท าให้การผลิตน้ าตาลรีดิวซม์ากตามไปด้วย  แต่ไมไ่ด้ท าการเปรียบเทียบกับแบคทีเรียรหัส SS4 ซึ่งมี
อยู่แล้วในห้องปฏิบัติการ 
ผลการทดสอบกิจกรรมเอนไซม์ของแบคทีเรียย่อยสลายแป้ง และเซลลูโลส 

 จากผลการทดลอง figure 1a และ 1b ประสิทธิภาพของแบคทีเรียในการย่อยสลายแป้งรหสั SD2 มีค่า
ปริมาณน้ าตาลรดีิวซ์สูงที่สดุในอาหารที่มี Decantor E85 และ AS E85 เป็นสับสเตรต มีค่า 678.23 และ 636.20 ไมโครโมลต่อ
มิลลลิิตร ตามล าดับ ซึ่งมากกว่าชุดควบคุมคิดเป็น 47.76 และ 34.64 เปอร์เซ็นต ์ ตามล าดับ โดยมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคญัยิ่งทางสถิติ แสดงให้เหน็ว่าแบคทีเรียรหัส SD2 มีการปลดปล่อยเอนไซม์อะไมเลส สามารถย่อยสลายกากมันส าปะหลงั 
Decanter E85 มีประสิทธิภาพสงูสุด เมื่อเปรียบเทียบกับรายงานของ Aransiola และ Fagade (2015) มีการย่อยสลายเปลือก
มันส าปะหลังผสมฟางข้าว โดย Pseudomonas sp. มีค่าปรมิาณน้ าตาลรดีิวซ์เท่ากับ 28.70, 45.11 และ 14.00 ไมโครโมลต่อ 
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มิลลลิิตร ในระยะเวลา 14 วัน ซึ่งมีค่าปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์น้อยกวา่  อย่างไรก็ตามในต ารับควบคุมมคี่ากิจกรรมของเอนไซม์ อาจ
เนื่องมาจากสีของสารตัวอย่างท าปฏิกิริยากับสารละลาย DNS 

จากผลการทดลอง figure 1c และ 1d ประสิทธิภาพของแบคทีเรียในการย่อยสลายเซลลโูลสรหสั CE1 มีค่าปริมาณ
น้ าตาลรีดิวซ์ท่ีสูงทีสุ่ดในอาหารทีม่ี ETP2 และ ETP2A เป็นสับสเตรต มีค่า 657.21 และ 689.74 ไมโครโมลต่อมลิลลิิตร 
ตามล าดับ ซึ่งมากกว่าชุดควบคุมคิดเป็น 40.86 และ 49.13 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ โดยมีความแตกตา่งกันอย่างมีนัยส าคญัยิ่งทาง
สถิติ  เมื่อน าค่าปรมิาณน้ าตาลรีดวิซ์มาเปรยีบเทียบกับงานวิจัยของ ศิริณา (2558) พบว่าในระยะเวลา 7 วัน แบคทีเรีย CS ย่อย
สลายซังข้าวโพด ทีอุ่ณหภูมิ 30 องศาเซลเซยีส มีค่าปรมิาณน้ าตาลรีดิวซ ์ 320.17 ไมโครโมลต่อมลิลิลิตร ซึ่งมีค่าต่ ากว่าการย่อย
สลายกากตะกอน ETP2A โดยแบคทีเรียรหัส CE1  แบคทีเรียรหัส SS4 ที่มีอยู่แล้วในห้องปฏิบัติการไดจ้ากการคดัแยกจากกาก
ตะกอนไบโอแกส๊ (เนตรนภา, 2552) มีค่าปริมาณน้ าตาลรดีิวซ์สูงในอาหารที่มี ETP2 เป็นสับสเตรต เท่ากับ 745.80 ไมโครโมลต่อ
มิลลลิิตร แต่มีค่าปริมาณน้ าตาลรดีิวซ์ในอาหารที่มี ETP2A เป็นสบัสเตรต ต่ ากว่า เท่ากับ 667.72 ไมโครโมลต่อมลิลลิิตร เมื่อ
เปรียบเทยีบกับแบคทีเรยีรหสั CE1  อย่างไรก็ตามในต ารับควบคุมมีค่ากิจกรรมของเอนไซม์ อาจเนื่องมาจากสีของสารตัวอย่างท า
ปฏิกิริยากับสารละลาย DNS 
ผลการจัดจ าแนกแบคทีเรียย่อยสลายกากมันส าปะหลัง และแบคทีเรียย่อยสลายกากตะกอนเย่ือกระดาษ 

การศึกษาลักษณะทางสณัฐานวิทยาเบื้องต้นโดยการย้อมสีแบบแกรมพบว่าแบคทีเรียรหัส SD2 เป็นแบคทีเรียแกรมลบ 
รูปร่างท่อน แบคทีเรียรหสั CE1 เป็นแบคทีเรียแกรมบวก รปูร่างกลม และแบคทีเรียรหสั SS4 เป็นแบคทีเรียแกรมบวก รูปร่าง
ท่อน  จาก table 3 เมื่อจัดจ าแนกสายพันธุ์แบคทีเรยีทั้ง 3 ไอโซเลต ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายกากมันส าปะหลัง และกาก
ตะกอนเยื่อกระดาษ มีเปอร์เซ็นต์การจัดจ าแนกความคล้ายคลึงเทา่กับ 99% พบว่า แบคทีเรียรหัส SD2 คือ Klebsiella 
pneumoniae ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคปอดอักเสบ (สมชาย และกาญจนา, 2532), CE1 คือ Staphylococcus kloosii ไม่
มีรายงานสาเหตุของการก่อโรค ซึ่งมรีายงานการพบแบคทีเรยีอยู่ในจีนัส Acinetobacter, Pseudomonas และ 
Staphylococcus ที่ย่อยสลายเซลลูโลสในล าไส้ปลวก (Pourramezan et al. 2012)  ส่วนแบคทีเรียรหสั SS4 คือ Bacillus 
megaterium ไมม่ีรายงานสาเหตกุารก่อโรค และพบว่ามีประสิทธิภาพในการย่อยสลายเซลลูโลส สอดคล้องกับ Shakoor et al. 
(2013) ที่พบว่า Bacillus megaterium S3 สามารถย่อยสลายเซลลูโลสได้  สอดคล้องกับงานวิจัยของ Ghribi et al., (2016) ที่
พบแบคทีเรียสกุล Klebsiella และ Bacillus จากของเสียในโรงงานกระดาษ  และมีรายงานว่าแบคทีเรีย Staphylococcus 
kloosii เจรญิไดด้ีในช่วงอุณหภูม ิ 6-46 องศาเซลเซียส และสามารถทนความร้อนได้ถึง 60 องศาเซลเซียส (นิธิยา, 2545)  ส่วน 
Bacillus megaterium เจริญได้ดีในช่วงอุณหภูมิ 31-76 องศาเซลเซียส และสามารถทนความรอ้นได้ถึง 90 องศาเซลเซียส 
(Warth, 1978) โดยเมื่อน าไปท าปุ๋ยหมัก กองปุ๋ยหมักจะมีอณุหภูมิสูงถึง 40-50 องศาเซลเซยีส (สมศักดิ,์ 2521) ซึ่ง 
Staphylococcus kloosii และ Bacillus megaterium สามารถเจริญอยูไ่ด้ ส่วน Klebsiella pneumoniae ที่เจรญิไดด้ีในช่วง
อุณหภูมิ 25-42 องศาเซลเซยีส (Tsuji, 1982) จะไม่สามารถเจรญิอยู่ได้ในกองปุ๋ยหมัก 
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Table 1 The diameter of colony width, clear zone width and ratio of clear zone width per colony width on starch agar 

Treatment Colony (cm.) Clear zone (cm.) Ratio 

SD1 0.4b 1.1b 3.0b 
SD2 0.2b 1.3b 5.7a 
SA1 1.6a 2.7a 1.7b 

F-test ** ** * 
CV (%) 18.741 15.809 33.124 

Statistically significant differences indicated with *p<0.05, **p<0.01 by Duncan's new multiple range test. ns: non-significant 
 
Table 2 The diameter of colony width, clear zone width and ratio of clear zone width per colony width on CMC medium 

Treatment Colony (cm.) Clear zone (cm.) Ratio 
CE1 0.1b 0.6b 4.8 
CE2 1.2a 3.7a 3.2 

F-test ** ** ns 
CV (%) 17.765 5.371 35.872 

Statistically significant differences indicated with *p<0.05, **p<0.01 by Duncan's new multiple range test. ns: non-significant  
 

 
Figure 1  Reducing sugar releasing in CMC medium, a using Decanter E85 as substrate, b using AS E85 as substrate, c using ETP2 
 as substrate, d using ETP2A as substrate 
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Table 3 Identification of bacteria degraded cassava waste and paper sludge 

Bacteria Species Identification (%) 
SD2 Klebsiella pneumonia* 99 
CE1 Staphylococcus Kloosii 99 
SS4 Bacillus megaterium 99 

* เชื้อสาเหตุโรคคน (สมชาย และกาญจนา, 2532) 
 

สรุป  
การคัดเลือกแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายกากมันส าปะหลังและกากตะกอนเยื่อกระดาษ โดยการคดัแยก

แบคทีเรียในอาหาร SA และ CMC ตามล าดับ พบแบคทีเรียรหสั SD2 มีอัตราส่วนความกว้างของโซนใสต่อความกว้างของโคโลนี
เฉลี่ยเท่ากับ 5.7 มีค่าการผลิตน้ าตาลรดีิวซส์ูงสุดคือ 678.23 ไมโครโมลต่อมลิลลิิตร และสามารถย่อยสลายกากมันส าปะหลัง จัด
จ าแนกไดเ้ป็น Klebsiella pneumoniae แต่ไม่เหมาะจะน าไปผลติหัวเชื้อส าหรับท าปุ๋ยหมักเนือ่งจากเป็นเชื้อก่อโรค ส่วน
แบคทีเรียรหัส CE1 มีค่าความกวา้งของโซนใสต่อความกว้างของโคโลนีเฉลี่ยและมีคา่การผลติน้ าตาลรีดิวซ์ 4.8 และ 689.74 ไม
โครโมลต่อมิลลิลติร ตามล าดับ และสามารถย่อยสลายกากตะกอนเยื่อกระดาษ ซึ่งจัดจ าแนกได้เป็น Staphylococcus kloosii 
ส่วนแบคทีเรยีรหสั SS4 จัดจ าแนกได้เป็น Bacillus megaterium มีค่าการผลิตน้ าตาลรีดิวซ์เทา่กับ 745.80 ไมโครโมลต่อ
มิลลลิิตร ซึ่งท้ังแบคทีเรียรหัส CE1 และ SS4 เหมาะจะน ามาผลติหัวเช้ือได้โดยอาจใช้เป็นหัวเชื้อผสมส าหรับท าปุ๋ยหมักจากกาก
ตะกอนเยื่อกระดาษ  
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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 ปั้นศกัดิ์1 และวิภา หอมหวล1 

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

 
บทคัดย่อ 

 แบคทีเรียละลายโพแทสเซียม (Potassium-solubilizing bacteria; KSB) เป็นจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่บริเวณรอบรากพืช มี
บทบาทส าคัญต่อการเจริญเติบโตของพชื วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแบคทีเรียละลายโพแทสเซียม
ต่องอกของเมล็ดข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2 ในห้องปฏิบัติการ โดยใช้แบคทีเรีย KSB ทีค่ัดเลือกได้จากดินบริเวณรากข้าวในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่มาท าการทดสอบ แบคทีเรียที่ล้างเซลล์ด้วยน้ ากลั่นและแบคทีเรียที่เพาะเลี้ยงในอาหารเหลว (Broth) เปรียบเทียบกับ
กรรมวิธีควบคุมที่เป็นน้ ากลั่นและอาหารเหลว MAB ท าการเพาะเมล็ดข้าวจ านวน 4 ซ้ าๆ ละ 100 เมล็ด โดยวิธีการทดสอบความ
งอกมาตรฐานแบบ Between paper พบว่าการแช่เมล็ดข้าวด้วยแบคทีเรีย KSB (Broth) ส่งเสริมให้ร้อยละการงอกสูงสุดร้อยละ 
96.75 ส่วนเมล็ดที่แช่ด้วย KSB (เซลล์) ท าให้ความเร็วในการงอกของเมล็ดข้าวสูงเฉลี่ย 30.66 ต้น/วัน รวมทั้งเพิ่มความยาวราก
และส่งเสริมการงอกของต้นอ่อนให้ค่าสูงกว่ากรรมวิธีอื่น (5.73 และ 4.68 เซนติเมตร ตามล าดับ) ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้แสดงให้
เห็นว่าการใช้แบคทีเรียละลายโพแทสเซียมที่คัดเลือกจากดินบริเวณรากข้าวจังหวัดเชียงใหม่กับข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2 ช่วยส่งเสริม
การงอกของเมล็ด ความยาวรากและความสูงต้นอ่อนเพิ่มขึ้น 
ค าส าคัญ: โพแทสเซียม, แบคทีเรยีละลายโพแทสเซียม, การงอกของเมล็ด 
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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 
 

บทน า  
 แบคทีเรียละลายโพแทสเซียม (potassium solubilizing bacteria; KSB) เป็นแบคทีเรียที่สามารถละลายโพแทสเซียม
จากแร่ที่มีโพแทสเซียมเป็นส่วนประกอบได้ เช่น แร่ไมกา มัสโคไวท์ ออร์โธเครส และไบโอไทต์ เป็นต้น โดยการผลิตกรดอินทรีย์
และกรดอนินทรีย์ เช่น กรดซิตริก กรดมาร์ลิค กรดฟอร์มิค และกรดออกซาลิค เป็นต้น ซึ่งการผลิตกรดอินทรีย์เหล่านี้จะช่วยเพิ่ม
การแตกตัวของสารประกอบอินทรีย์ โดยการสร้างสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างกรดอินทรีย์และเมทัลไอออน ได้แก่ Fe++, Al+++ 
และ Ca++ (Styriakova et al., 2003; Sheng et al., 2003; Sheng, 2006; Hu, 2006) ซึ่งจุลินทรีย์ที่สามารถละลาย
โพแทสเซียมได้แก่ Aspergillus niger, Bacillus extroquens และ Clostridium pasteurianum เป็นต้น (Archana, 2013)   
 ข้าว (Rice) เป็นธัญพืชหลักที่ส าคัญที่สุดในโลกและกว่าร้อยละ 90 ของโลกข้าวมีการผลิตและบริโภคในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิกมากที่สุด (Carriger and Vallee, 2007) เป้าหมายของการผลิตข้าว คือการเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่และเพิ่มคุณภาพ
ของผลผลิตจึงจ าเป็นต้องมีการจัดการธาตุอาหารให้เหมาะสมและคัดเลือกต้นกล้าที่เจริญเติบโตได้อย่างแข็งแรง การงอกของเมล็ด
เป็นพื้นฐานการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งการทดสอบการงอกของเมล็ดเป็นสิ่งส าคัญในการประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ์ของพืชปลูก 
การงอกของข้าวหมายถึงการเกิดและการพัฒนาของต้นอ่อนจากโครงสร้างของเมล็ดส าคัญเหล่านั้น มีรายงานว่า Azospirilium 
และ Pseudomonas sp. สามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตและเพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ด (Farooq et al., 2011) โดย
จุลินทรีย์เหล่านี้มีหน้าที่ป้องกันเมล็ดและต้นอ่อนที่มีความละเอียดอ่อนต่อความเครียดและโรคพืชต่างๆ จากสิ่งแวดล้อม                 
ในช่วงการงอก นอกจากนี้เอ็นโดไฟติกแบคทีเรีย เช่น Enterobacter, Rahnella, Rhodanobacter, Pseudomonas, 
Stenotrophomonas, Xanthomonas ยังช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตให้แก่พืช โดยการผลิตฮอร์โมน (phytohormones) เช่น 
auxin, cytokinin หรือ ผลิตเอนไซม์ 1-aminocyclopropane-1-carboxylate (ACC) deaminase ซึ่งจะลดปริมาณเอทิลินใน
พืช และพบว่ามีการผลิตสาร indole acetic acid (IAA) ในบางสายพันธุ์ และบางสายพันธุ์สามารถตรึงไนโตรเจนมาใช้ได้ 
(Madhaiyan et al., 2006) จากความส าคัญและความสามารถของเชื้อดังกล่าว จึงน าแบคทีเรียละลายโพแทสเซียมที่คัดแยกได้ 
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จากดินบริเวณรากข้าวมาทดสอบความความสามารถต่อการงอกของเมล็ดข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2 ในห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นข้อมูล
พื้นฐานและเป็นแนวทางการน าไปใช้ประโยชน์กับข้าวในสภาพโรงเรือนและแปลงทดลองต่อไป 
 

อุปกรณ์และวิธีการ  
 การเตรียมเซลล์แบคทีเรีย น าแบคทีเรีย KSB ซึ่งคัดเลือกได้จากดินบริเวณรากข้าวจังหวัดเชียงใหม่ (กมลชนก และคณะ
, 2559) มาเลี้ยงบนอาหารแข็ง Modified solid Aleksandrov medium (MAMs) โดยวิธี Streak plate ขูดเซลล์ล้างด้วยน้ า
กลั่น  
 การเตรียมแบคทีเรีย KSB ที่เลี้ยงในอาหารเหลว น าแบคทีเรียที่ล้างเซลล์ด้วยน้ ากลั่นไปวัดความขุ่นของเช้ือ (OD600)  
ให้ได้ 0.5 จากนั้นน า 1 มล. ของแบคทีเรียเลี้ยงในอาหารเหลว Modified Aleksandrov Broth (MAB) 30 มล. เป็นเวลา 72 
ช่ัวโมง  
 การเตรียมเมล็ดข้าว น าเมล็ดข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2 มาฆ่าเช้ือด้วยไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ 3 เปอร์เซ็นต์ นาน 5 นาที 
แล้วล้างด้วยน้ ากลั่นฆ่าเชื้อจ านวน 5 ครั้ง  
 การวางแผนการทดลอง น าเมล็ดข้าวท่ีผ่านการฆ่าเชื้อแช่ตามกรรมวิธีเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง โดยวางแผนการทดลองแบบ 
completely randomized design (CRD) ประกอบด้วย 4 กรรมวิธีๆ ละ 4 ซ้ าๆ ละ 100 เมล็ด ได้แก่ กรรมวิธีที่ 1 น้ ากลั่น 
กรรมวิธีที่ 2 อาหารเลี้ยงเช้ือ MAB กรรมวิธีท่ี 3 แบคทีเรีย KSB (Broth) และกรรมวิธีท่ี 4 แบคทีเรีย KSB (เซลล์) จากนั้นน าเมล็ด
เพาะบนกระดาษเพาะเมล็ดตามวิธีการทดสอบความงอกมาตรฐานแบบ Between paper ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 7 วัน  
 การบันทึกข้อมูล ท าการบันทึกข้อมูลทุก 12 ช่ัวโมง โดยก าหนดให้เมล็ดงอก คือ เมล็ดที่มีแรดิเคิล (radicle) แทง
ออกมาจากเปลือกหุ้มเมล็ดอย่างน้อย 0.2 เซนติเมตร ตามวิธีการของ Egley (1974) อ้างโดย บุญรอด และคณะ 2557 โดยข้อมูล
ที่เก็บรวบรวม ได้แก ่
 ร้อยละการงอกของเมล็ด ท าการนับจานวนเมล็ดที่งอกในแต่ละครั้ง จากน้ันน าค่าท่ีได้มาค านวณเปอร์เซ็นต์การงอกของ
เมล็ดตามสูตร (ดวงเดือน และคณะ, 2553) ดังนี ้
  ค่าร้อยละการงอก (%)   =   จ านวนเมล็ดที่งอก X 100 
        จ านวนเมล็ดที่เพาะ 
 ความยาวรากและความสูงต้นอ่อน ท าการสุ่มวัดความยาวรากและความสูงต้นอ่อนซ้ าละ 20 ต้น ทั้งหมด 4 ซ้ ารวม 80 
ต้นต่อกรรมวิธี 
 ความเร็วในการงอกของเมล็ด ท าการนับจ านวนเมล็ดที่งอกในแต่ละครั้ง จากนั้นน าค่าที่ได้มาค านวณความเร็วในการ
งอกตามวิธีแนะน าของ จวงจันทร์ (2529) ตามสูตร 
 

             ความเร็วในการงอกของเมลด็ (ต้น/วัน) =       
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ผลและวิจารณ์  
 ร้อยละเมล็ดงอก จากผลการทดสอบด้านร้อยละการงอกของเมล็ดข้าว พบว่า เมล็ดข้าวที่แช่ด้วยแบคทีเรียที่เพาะเลี้ยง
ในอาหารเหลว 72 ช่ัวโมง ช่วยเพิ่มร้อยละการงอกของเมล็ดข้าวสูงสุดที่ 168 ช่ัวโมงแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเช่ือมั่น 
95% กับกรรมวิธีอ่ืนยกเว้นเมล็ดที่แช่ในอาหารเหลว MAB ในช่วง 24 ช่ัวโมง เนื่องจาก KSB สามารถละลายโพแทสเซียมจากแร่
ไมกาในอาหารเหลว (Broth) อาจเกิดจากการผลิตกรดอินทรีย์ เช่น กรดซิตริก กรดฟอร์มิค เป็นต้น โดยกรดอินทรีย์เหล่านี้ช่วย
ส่งเสริมการสลายตัวของแร่ (Sheng et al., 2003) ซึ่งโพแทสเซียมช่วยกระตุ้นกลไกการงอกของเอมบริโอจึงส่งเสริมให้เมล็ดงอก
เร็วข้ึน การแช่เมล็ดด้วย KSB (เซลล์) ท าให้เมล็ดมีร้อยละการงอกสูงสุดร้อยละ 5.75 ช่วง 36 -72 ช่ัวโมง เมล็ดข้าวที่แช่ด้วย KSB 
(เซลล์) มรี้อยละการงอกสูงสุดร้อยละ 92 รองลงมาคือ การแช่เมล็ดข้าวด้วย KSB (Broth) มีการงอกร้อยละ 90.25 สอดคล้องกับ 
Fabiola และคณะ (2012) ที่พบว่า Acinetobacter sp. และ Rhodopseudomonas palustris สามารถสร้างโคโลนีและ
แผ่นฟิล์มเคลือบเมล็ดข้าวหลังจากบ่ม 3 วัน นอกจากนี้ยังสามารถผลิตกรดอินทรีย์และเอนไซม์จึงท าให้เมล็ดพืชมีเปอร์เซ็นต์การ
งอกสูงกว่ากรรมวิธีท่ีไม่ได้ใส่เชื้อ ช่วง 84 – 168 ช่ัวโมง เมล็ดข้าวที่แช่ด้วย KSB (Broth) มีร้อยละการงอกสูงสุด (ร้อยละ 96.75) 
เมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดข้าวท่ีแช่ในน้ ากลั่นมีร้อยละการงอกต่ ากว่าอยู่ท่ีร้อยละ 95.25 (Table 1)   
 ความเร็วในการงอกของเมล็ด จากผลของการทดสอบด้านความเร็วในการงอกแสดงให้เห็นว่าการแช่เมล็ดข้าวด้วย 
KSB (Broth) ท าให้เมล็ดข้าวมีความเร็วในการงอกสูงสุดที่ 72 ช่ัวโมงหลังการเพาะ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเช่ือมั่น 
95% เมื่อเปรียบเทียบกับการแช่ด้วยน้ ากลั่นเพียงอย่างเดียว เนื่องจากแบคทีเรีย KSB สามารถผลิตฮอร์โมน IAA (indole-3-
acetic acid) ได้ จึงกระตุ้นให้เมล็ดข้าวมีความยาวรากและต้นอ่อนงอกได้เร็วขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของ อัจฉรียา (2557) ที่
ทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรียที่ผลิตฮอร์โมน IAA สามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นกล้าข้าว โดยพบว่าตั้งแต่ระยะงอก
ของเมล็ดข้าวพันธุ์สันป่าตอง และ กข 6 แบคทีเรียไม่มีความเป็นพิษต่อการงอกและความแข็งแรงของต้นอ่อน แต่สามารถเพิ่ม
ความสูงของยอดและความยาวของรากข้าวซึ่งแสดงให้เห็นว่าแบคทีเรียนั้นกระตุ้นการเจริญเติบโตของข้าวได้ ในช่ัวโมงที่ 24 การ
แช่เมล็ดด้วย KSB (เซลล์) ส่งผลให้เมล็ดข้าวมีการงอกเร็วท่ีสุดเฉลี่ย 5.75 ต้น/วัน เมื่อเทียบกับกรรมวิธีอื่นที่ยังไม่พบการงอกของ
เมล็ดและเห็นความแตกต่างชัดเจนในช่ัวโมงที่ 48 เฉลี่ย 43.25 ต้น/วัน อย่างไรก็ตามช่วง 60 – 72 ช่ัวโมง เมล็ดที่แช่ด้วย KSB 
(เซลล์) มีการงอกเร็วที่สุดเฉลี่ย 30.66 ต้น/วัน แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการแช่เมล็ดด้วยน้ ากลั่นที่มีความเร็วในการ
งอกเฉลี่ย 29.33 ต้น/วัน ส่วนช่วง 84 – 168 ช่ัวโมง ความเร็วในการงอกของเมล็ดในทุกกรรมวิธีมีค่าลดลงตามช่วงระยะเวลาที่
เพิ่มขึ้น (Table 2)  
 ความยาวรากต้นอ่อน จากผลของการทดสอบแสดงให้เห็นว่าการแช่เมล็ดด้วยข้าว KSB (เซลล์) ส่งเสริมให้เมล็ดข้าว                 
มีความยาวรากสูงสุดแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเช่ือมั่น 95% กับกรรมวิธีอื่น เ ช่นเดียวกับการใช้ 
Rhodopseudomonas palustris ในการปลูกข้าว พบว่าช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตและการพัฒนาของระบบรากของเมล็ดข้าว
ในดินได้เมื่อเปรียบเทียบกับการไม่ใส่เช้ือ (Fabiola et al., 2012) ในช่วง 48 – 96 ช่ัวโมง การแช่เมล็ดข้าวด้วย KSB (เซลล์)                   
มีความยาวรากสูงสุด (1.90 เซนติเมตร) ส่วนการแช่เมล็ดข้าวด้วย KSB (Broth) แสดงผลรองลงมา (1.77 เซนติเมตร)                          
ช่วง 108 – 168 ช่ัวโมง ความยาวรากสูงที่สุด (5.73 เซนติเมตร) เมื่อแช่เมล็ดข้าวด้วย KSB (เซลล์) ส่วนการแช่เมล็ดข้าวด้วยน้ า
กลั่นมีความยาวรากต่ าสุดมีความยาวอยู่ที่ 2.12 เซนติเมตร อาจเนื่องจากแบคทีเรียช่วยกระตุ้นรากงอกเร็วข้ึนเมื่อเทียบกับน้ ากลั่น 
(Table 3)   
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 ความสูงต้นอ่อน ผลของการทดสอบแสดงให้เห็นว่าการแช่เมล็ดด้วย KSB (เซลล์) กระตุ้นให้เมล็ดข้าวมีความสูงของต้น
อ่อนสูงทีสุ่ด แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเช่ือมั่น 95% เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีอื่น จึงกล่าวได้ว่าจุลินทรีย์สามารถ
หลั่งฮอร์โมนพืช และสารอื่นๆเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช (Babu and Reddy, 2011) นอกจากนี้แบคทีเรียปฏิปักษ์อื่น ๆ 
เช่น Bacillus sp. Bacillus subtilis TU-Orga1 และ P. fluorescens TU-Orga2 สามารถผลิตฮอร์โมนหรือสารกระตุ้น                  
การเจริญเติบโตของพืชได้ เช่น ออกซิน จิบเบอเรลลิน และ ไซโตไคนิน (cytokinin) โดยสามารถใช้แบคทีเรียเหล่านี ้                      
ฉีดพ่นที่ต้นและใบพืชเพื่อชักน าให้พืชผลิตสารกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช (Buensanteai et al., 2008) ในช่วง 60 ช่ัวโมง 
เมล็ดข้าวที่แช่ด้วย KSB (เซลล์) มีความสูงมากที่สุด (0.27 เซนติเมตร) ในขณะที่กรรมวิธีอื่นๆ ยังไม่พบการงอกของต้นอ่อน                
ช่วง 72 – 108 ช่ัวโมง การแช่เมล็ดด้วย KSB (เซลล์) ต้นอ่อนมีแนวโน้มสูงสุด (1 เซนติเมตร) ส่วน การแช่เมล็ดน้ ากลั่น                              
มีความสูงต้นอ่อนน้อยที่สุด (0.81 เซนติเมตร) ระยะเวลา 120 – 168 ช่ัวโมง เมล็ดข้าวที่แช่ด้วย KSB (เซลล์) มีความสูงต้นอ่อน
สูงสุด (4.68 เซนติเมตร) และการแช่เมล็ดข้าวด้วยน้ ากลั่นมีความสูงต้นอ่อนต่ าสุดคือ 3.1 เซนติเมตร (Table 4)   
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Table 1 Percentage of seed germination after incubation 0 – 168 hours 

Means with different letters were significantly different at the level p< 0.05 by Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) * = Statistically significant, Control = Soak 
seed with distilled water, MAB = Soak seed with Modified Aleksandrov Broth, CMI 4-2 (MAB) = Soak seed with KSB were inoculated in MAB at 72 hours, CMI 4-2 
(Cell) = Soak seed with cells of KSB were washed with distilled water  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Treatment 
Percentage of seed germination  

Time (hr.) 
0-12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 

Control 0 0.00 14.00b 37.35c 82.25b 88.00b 91.00b 91.50c 93.00b 93.25b 94.25b 94.25ab 95.25ab 95.25b 
MAB 0 0.00 13.25b 46.50b 86.00ab 90.00ab 92.75ab 94.75ab 95.25ab 95.25ab 95.25ab 95.25ab 95.25ab 96.00ab 

CMI 4-2  
(Broth) 

0 0.00 14.00b 53.00b 85.50ab 90.25ab 94.50a 96.50a 96.50a 96.75a 96.75a 96.75a 96.75a 96.75a 

CMI 4-2 
(Cells) 

0 5.75a 24.25a 86.50a 91.00a 92.00a 93.25ab 93.25bc 94.50ab 94.75ab 94.75ab 94.75b 94.75b 94.75b 

F-test   * * * * * * * * * * * * * 
CV (%)   47.48 33.47 35.51 5.56 2.31 2.11 2.49 2.26 2.11 1.61 1.32 1.32 1.13 
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Table 2 Speed of seed germination after incubation 0 – 168 hours 

Treatment 
Speed of seed germination (plants) 

Time (hr.) 
0-12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 

Control 0 0 9.33b 18.62c 32.90b 29.33b 25.99b 22.87c 20.66b 18.65b 17.13b 15.87ab 14.65ab 13.60b 
MAB 0 0 8.83b 23.25b 34.4ab 30.00ab 26.49ab 23.68ab 21.16ab 19.05ab 17.31ab 15.87ab 14.65ab 13.71ab 

CMI 4-2  
(Broth) 

0 0 9.33b 26.5b 34.2ab 30.08ab 26.99a 24.12a 21.44a 19.35a 17.59a 16.12a 14.88a 13.82a 

CMI 4-2 
(Cells) 

0 5.75a 16.16a 43.25a 36.40a 30.66a 26.64ab 23.31bc 21.00ab 18.95ab 17.22ab 15.78b 14.58b 13.53b 

F-test   * * * * * * * * * * * * * 
CV (%)   52.62 33.45 35.51 5.56 2.31 2.11 2.49 2.26 2.11 1.61 1.33 1.31 1.13 

Means with different letters were significantly different at the level p< 0.05 by Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) * = Statistically significant, Control = Soak 
seed with distilled water, MAB = Soak seed with Modified Aleksandrov Broth, CMI 4-2 (MAB) = Soak seed with KSB were inoculated in MAB at 72 hours, CMI 4-2 
(Cell) = Soak seed with cells of KSB were washed with distilled water  



                        การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาต ิครั้งที่ 5 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ วันที่ 1-2 สิงหาคม 2560 
 

152 
 

Table 3 Root length after incubation 0 – 168 hours 

Treatment 
Root length (cm.) 

Time (hr.) 
0-36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 

Control 0 0.21c 0.39c 0.91c 1.16c 1.33c 1.61b 1.78b 1.90c 1.93c 2.00c 2.12c 
MAB 0 0.23bc 0.46c 1.05bc 1.32bc 1.63b 1.98b 2.62a 2.80b 3.22b 3.86b 4.79c 

CMI 4-2  
(Broth) 

0 0.25ab 0.55b 1.09b 1.33b 1.77ab 1.96b 2.06ba 2.14c 2.15c 2.21c 2.26c 

CMI 4-2 (Cells) 0 0.26a 1.00a 1.67a 1.88a 1.90a 2.26a 2.95a 4.22a 4.78a 5.03a 5.73a 
F-test  * * * * * * * * * * * 

CV (%)  12.63 41.67 27.12 21.09 23.40 17.87 21.73 24.80 19.70 18.78 12.05 

Means with different letters were significantly different at the level p< 0.05 by Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) * = Statistically significant, Control = Soak 
seed with distilled water, MAB = Soak seed with Modified Aleksandrov Broth, CMI 4-2 (MAB) = Soak seed with KSB were inoculated in MAB at 72 hours, CMI 4-2 
(Cell) = Soak seed with cells of KSB were washed with distilled water   
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Table 4 Height of seeding after incubation 0 – 168 hours 

Treatment 

Height of seeding (cm.) 

Time (hr.) 

0-48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 

Control 0 0 0.36ab 0.39b 0.54b 0.81b 1.03b 1.43b 2.27b 2.65b 3.10c 

MAB 0 0 0.28b 0.42b 0.55b 0.95ab 1.39ab 1.75b 2.36b 2.64b 3.28c 
CMI 4-2  
(Broth) 

0 0 0.36ab 0.43b 0.85a 0.98a 1.63a 1.82b 2.55b 2.76b 3.68b 

CMI 4-2 (Cells) 0 0.27a 0.46a 0.68a 0.79a 1.00a 1.23b 2.35a 3.27a 3.67a 4.68a 

F-test   * * * * * * * * * * 

CV (%)   44.44 68.49 66.67 43.96 43.85 27.27 31.02 29.86 25.60 20.62 

Means with different letters were significantly different at the level p< 0.05 by Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) * = Statistically significant, Control = Soak 
seed with distilled water, MAB = Soak seed with Modified Aleksandrov Broth, CMI 4-2 (MAB) = Soak seed with KSB were inoculated in MAB at 72 hours, CMI 4-2 
(Cell) = Soak seed with cells of KSB were washed with distilled water  
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สรุป  

 การใช้แบคทีเรียละลายโพแทสเซียมที่คัดแยกได้จากดินบริเวณรากข้าวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กับข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2 
ท าใหเ้มล็ดข้าวงอกเร็วข้ึนภายในเวลา 1 วันหลังเพาะเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมอื่นท่ียังไม่พบการงอกของเมล็ด และร้อยละการงอก
ของเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นสูงสุด (96.75 %) นอกจากน้ียังช่วยเพิ่มความยาวรากต้นอ่อนและความสูงต้นอ่อนที่แข็งแรงและมีความเขียว
มากกว่ากรรมวิธีควบคุม 
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การส ารวจปริมาณของจุลินทรีย์ดินที่เป็นประโยชน์ทางการเกษตรในพื้นที่ปลูกมันส 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 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณของจุลินทรีย์ดินที่เป็นประโยชน์ทางการเกษตร รวมถึงความเป็น
ประโยชน์ของธาตุอาหารหลักในดิน จากพื้นที่ปลูกมันส าปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 ในชุดดินบางละมุง จังหวัดชลบุรี เก็บ
ตัวอย่างดินแบบสุ่มทั่วทั้งแปลงในเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ท าการศึกษาปริมาณจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ทางการเกษตร 
5 กลุ่ม ได้แก่ เชื้อราและแบคทีเรียย่อยสลายเซลลูโลส เชื้อราและแบคทีเรียละลายโพแทสเซียม เชื้อราและแบคทีเรียละลายอ
นินทรีย์ฟอสเฟต แบคทีเรียตรึงไนโตรเจนอิสระ และเช้ือราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา ในแปลงปลูกมันส าปะหลังอายุ 1 เดือน 
5 เดือน 8 เดือน และ 11 เดือน จากการศึกษาพบว่าดินบริเวณที่ศึกษาทั้ง 4 แปลงเป็นกรดรุนแรง (3.64 ± 0.19) และความ
อุดมสมบูรณ์ต่ า ผลการศึกษาปริมาณจุลินทรีย์ดินที่เป็นประโยชน์ทางการเกษตร พบว่าปริมาณเช้ือราและแบคทีเรียย่อย
สลายเซลลูโลส เชื้อราละลายโพแทสเซียม เชื้อราและแบคทีเรียละลายอนินทรีย์ฟอสเฟต และแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนอิสระ 
พบมากที่สุดในแปลงอายุมันส 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 การเข้าอยู่อาศัยของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในรากพืชและจ านวนสปอร์ในดินพบมากใน
แปลงอายุมันส าปะหลัง 11 เดือน โดยพบจ านวน 3.72 เปอร์เซ็นต์ และ1.24 สปอร์/ดิน 1 กรัม ตามล าดับ ปริมาณจุลินทรีย์
ดินที่เป็นประโยชน์ทางการเกษตรพบมีจ านวนเพิ่มขึ้นในแปลงท่ีพืชมีอายุมากขึ้น 
ค าส าคัญ: เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา, มันส าปะหลัง, จุลินทรีย์ดิน 
 

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, 
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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 

 
บทน า  

มันส าปะหลัง (Manihot esculenta L. Crantz) เป็นพืชหัวชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นพืชอาหารที่ส าคัญอันดับ 5 รองจาก
ข้าวสาลี ข้าวโพด ข้าว และมันฝรั่ง (ศูนย์พัฒนาความรู้การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า, 2007) สามารถปลูกได้ง่ายในพื้นที่
เขตร้อนและเขตร้อนช้ืน หัวมันส าปะหลังเป็นแหล่งสะสมแป้ง จึงเป็นอาหารประเภทแป้ง หรือคาร์โบไฮเดรต ที่ให้พลังงาน
ส าหรับมนุษย์และสัตว์ และใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นพืชไร่ที่นิยมปลูกกันมากในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเกือบทุกจังหวัด และในภาคตะวันออกแถบจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง ข้อได้เปรียบของการปลูกพืช
ไร่ชนิดนี้คือสามารถปลูกให้ขึ้นและลงหัวได้ในดินดอนเกือบทุกประเภท ประเทศไทยสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลงัได้
หลายรูปแบบ เช่น มันเส้น มันอัดเม็ด แป้งมันส าปะหลัง ทั้งในรูปของแป้งดิบและแป้งแปรรูป ปัจจุบันประเทศไทยเป็น
ประเทศผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังรายของโลก เป็นอันดับ 3 รองจากประเทศบราซิลและประเทศไนจีเรีย (ศูนย์วิจัยมัน
ส าปะหลังและผลิตภัณฑ์, 2551) 

ปริมาณและกลุ่มจุลินทรีย์ในดิน ข้ึนอยู่กับลักษณะของดิน พืชปลูก สภาพแวดล้อม และระบบนิเวศน์ที่แตกต่างกัน
ท าให้จุลินทรีย์ในแต่ละท้องถิ่นมีความหลากหลาย จ านวนจุลินทรีย์กับความหลากหลายของจุลินทรีย์ในดินเป็นสิ่งที่ส าคัญใน
การท าการเกษตรและด้านการอนุรักษ์ (สายพิณ, 2547) กลุ่มจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ทางการเกษตร เช่น จุลินทรีย์ตรึง
ไนโตรเจน จุลินทรีย์ย่อยสลายเซลลูโลส จุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต จุลินทรีย์ละลายโพแทสเซียม  และไมคอร์ไรซา (ดวงพร, 
2545)  จุลินทรีย์เหล่านี้มีบทบาทต่อการเปลี่ยนรูปของธาตุอาหาร เพิ่มความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืช  จุลินทรีย์บาง
ชนิดสร้างกรดอินทรีย์เพื่อละลายแร่ธาตุอาหารในดินให้เป็นประโยชน์กับพืช ย่อยสลายสารอินทรีย์ให้มีขนาดของโมเลกุลเล็ก
ลงและเปลี่ยนรูปเป็นธาตุอาหาร ท าให้เกิดการหมุนเวียนของธาตุอาหาร ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชโดยการสร้างสาร
กระตุ้นการเจริญเติบโต เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาเป็นเชื้อราที่อยู่ร่วมกับรากพืชแบบพ่ึงพาอาศัยกัน (symbiosis) พืชที่มี
อาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาเข้าอยู่อาศัยในรากจะได้รับธาตุอาหารเพิ่มขึ้น และยังมีประโยชน์ต่อพืชในด้านอื่นๆ เช่น ท าให้พืชมี
ความทนทานต่อสภาพแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสม ได้แก่ ความแห้งแล้ง ความเค็ม ลดการท าลายของศัตรูพืชในระบบรากพืช และ
ยังมีบทบาทต่อการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากดินสู่บรรยากาศ (พักตร์เพ็ญ, 2556) กิจกรรมต่างๆของ
จุลินทรีย์ดินยังมีส่วนช่วยในการปรับปรุงดินให้มีโครงสร้างที่ดี มีลักษณะร่วนซุย และมีการระบายน้ าและอากาศดี ท าให้ดินมี
ความสามารถดูดซับน้ าและธาตุอาหารพืชสูงขึ้นและช่วยรักษาสภาพความเป็นกรด -ด่างของดินให้มีการเปลี่ยนแปลงเพียง
เล็กน้อย (สายพิณ, 2547) 

ปัจจุบันการเกษตรของไทยเป็นการท าการเกษตรแบบเชิงเดี่ยว ส่งผลให้สถานการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพใน
ระบบนิเวศเสื่อมโทรมลงไป โดยเฉพาะจุลินทรีย์ดินซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์ การจัดการและ
การใช้ประโยชน์ของระบบนิเวศเกษตร ดินในพื้นที่ปลูกมันส าปะหลังในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นดินที่มีคุณภาพต่ า ดินมี
ปริมาณอินทรียวัตถุต่ า ธาตุอาหารพืชในดินต่ า ท าให้ปลูกมันส าปะหลังแล้วได้ผลผลิตต่ าถึงต่ ามาก หรือเป็นดินท่ีเสื่อมโทรมซึ่ง
เกิดจากการปลูกมันส าปะหลังเพียงชนิดเดียวติดต่อกันนาน ดังนั้นจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปริมาณของจุลินทรีย์ดินที่อยู่ใน
ระบบการเกษตร รวมถึงความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารในดินและความอุดมสมบูรณ์ของดินที่มี ผลต่อปริมาณของ
จุลินทรีย์ดินในพ้ืนท่ีปลูกมันส าปะหลัง  
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อุปกรณ์และวิธีการทดลอง  

ส ารวจและเก็บตัวอย่างดินในแปลงปลูกมันส าปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 ในชุดดินบางละมุง ในเขตจังหวัดชลบุรี 
ประเทศไทย วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely randomized design; CRD) โดยมีอายุมันส าปะหลังที่
แตกต่างกันเป็นปัจจัยที่ศึกษา เก็บตัวอย่างดิน 4 แปลง ประกอบด้วย แปลงท่ี 1 อายุมันส าปะหลัง 1 เดือน แปลงท่ี 2 อายุมัน
ส าปะหลัง 5 เดือน แปลงท่ี 3 อายุมันส าปะหลัง 8 เดือน และแปลงท่ี 4 อายุมันส าปะหลัง 11 เดือน เก็บดินที่ระดับความลึก 
0-30 เซนติเมตร บริเวณรอบรากพืชโดยใช้ soil tube บันทึกข้อมูลเบื้องต้นได้แก่ จุดพิกัดเก็บตัวอย่างดิน ข้อมูลการใส่ปุ๋ย 
ประวัติการปลูกพืช และการจัดการแปลงจากเกษตรกร 

1. การวิเคราะห์ดินทางเคมี 
วัดค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินโดยใช้ pH meter ทีอ่ัตราส่วนดิน:น้ า เท่ากับ 1:1 วัดค่าการน าไฟฟ้าของดินโดย

ใช้ Electrical conductivity bride (EC meter) ทีอ่ัตราส่วนดิน:น้ า เท่ากับ 1:5 วิเคราะห์ไนโตรเจนท้ังหมด (Total N) ด้วย
วิธีวิเคราะห์  Kjeldahl method วิเคราะห์ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืชในดินโดยสกัดด้วยน้ ายา Bray II วิเคราะห์
อินทรียวัตถุในดิน (OM) โดยใช้วิธี Lost on ignition และวิเคราะห์โพแทสเซียมที่ละลายได้ด้วยน้ ายาสกัด NH4OAc และวัด
ปริมาณด้วยเครื่อง Atomic absorption spectrophotometry (AAS) 

2. การศึกษาจุลินทรีย์ดินที่เป็นประโยชน์ทางการเกษตร 
ศึกษาปริมาณจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ทางการเกษตร 5 กลุ่ม คือ จุลินทรีย์ย่อยสลายเซลลูโลส จุลินทรีย์ละลาย

โพแทสเซียม จุลินทรีย์ละลายอนินทรีย์ฟอสเฟต และจุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจนอิสระ โดยใช้อาหารที่จ าเพาะกับชนิดของ
จุลินทรีย์ (Table 1) น าตัวอย่างดินมาท าการเจือจางล าดับส่วนและใช้ความเข้มข้นที่ 10-3 และ 10-4 ปริมาตร 0.2 มิลลิลิตร 
Spread ลงบนผิวหน้าอาหารเลี้ยงเช้ือที่ผ่านการการฆ่าเช้ือท่ี 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที บ่มเชื้อไว้ที่อุณหภูมิ 30-
35 องศาเซลเซียส ตรวจนับปริมาณเชื้อราที่เจริญบนอาหารเลี้ยงเช้ือแต่ละชนิดเมื่อครบ 7 วัน และตรวจนับปริมาณแบคทีเรีย
เมื่อครบ 3 วัน 

 
Table 1 Culture media used for cultivation of beneficial microorganisms 

Microorganisms Media 
Nitrogen fixing microorganisms Nitrogen free agar medium 
Cellulolytic fungi Carboxyl methyl cellulose agar medium 
Cellulolytic bacteria Rivere agar medium 
Phosphate solubilizing microorganisms Pikovskaya’s agar medium 
Potassium solubilizing microorganisms Aleksandrov’s agar medium 

 
3. การตรวจนับเปอร์เซ็นต์การเข้าอยู่อาศัยของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในรากพืช 

ตรวจนับการเข้าอาศัยของเช้ือราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในรากมันส าปะหลัง โดยใช้วิธีการของ Phillip and 
Hayman (1970) ท าการสุ่มเก็บตัวอย่างรากและล้างให้สะอาดด้วยน้ ากลั่น จากนั้นต้มรากมันส าปะหลังใน KOH ความ
เข้มข้น 5-10 เปอร์เซ็นต์ ที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5-10 นาที แล้วน าไปต้มในกรด HCl ความเข้มข้น 1 
เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 3-4 นาที แล้วน ารากไปอุ่นในสารสีน้ าเงิน (trypan blue) เป็นเวลา 10-20 นาที ในน้ าที่อุณหภูมิ 90 
องศาเซลเซียสเพื่อย้อมสีราก จากนั้นตัดรากให้มีความยาว 1 เซนติเมตร จ านวน 30 ราก ประเมินการเข้าอยู่อาศัยของเช้ือรา
ในรากภายใต้กล้องจุลทรรศน์  
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4. การตรวจนับสปอร์เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในดิน 

แยกสปอร์จากดินโดยวิธี Wet sieving and decanting method (Gerdeman and Nicolsan, 1963) ตามด้วย
วิธี modified sucrose centrifugation (Daniels and Skipper, 1982) ช่ังตัวอย่างดิน 200 กรัมใส่ในบีกเกอร์ เติมน้ ากลั่น  
1000 มิลลิลิตร คนให้ดินแตกตัว แล้วทิ้งไว้ 10 วินาที เทดินผ่านตะแกรงร่อนขนาด 40 60 150 และ 230 เมช ตามล าดับ เท
ตะกอนดินบนตะแกรงร่อนขนาด 40 เมช ใส่จานเลี้ยงเช้ือที่เตรียมไว้ เทตะกอนดินบนตะแกรงร่อนขนาด 60 150 และ 230 
เมช เทใส่ในหลอดพลาสติกขนาด 50 มิลลิลิตร ปิดฝาแล้วน าไปปั่นเหวี่ยง (modified sucrose centrifugation) ที่ 4000 
รอบต่อนาที เป็นเวลา 5 นาที เทน้ าใสเหนือตะกอนท้ิง และเติมสารละลายซูโครส 40 เปอร์เซ็นต์ แล้วน าไปป่ันเหวี่ยงท่ี 4000 
รอบนาที  เป็นเวลา  2 นาที เทสารละลายซูโครส 40 เปอร์เซ็นต์ ที่อยู่เหนือตะกอนดินลงบนตะแกรงร่อนขนาด 230 เมช 
และใช้กระบอกฉีดล้างน้ าตาลออกให้หมด จากน้ันเทสปอร์ของเชื้อราลงในจานเลี้ยงเช้ือที่เตรียมไว้ เพื่อตรวจนับภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์ 

 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ความแปรปรวนโดยใช้ Analysis of Variance  (ANOVA)  ประเมินความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่าง 
ทรีตเม้นต์โดยวิธี Ducan’s multiple range test  ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
 

ผลและวิจารณ์การทดลอง  
1. สมบัติทางเคมีของดิน 

การวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของดิน (Table 2) พบว่า ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) การแลกเปลี่ยนประจุบวก 
(CEC) ปริมาณอินทรียวัตถุ (OM) และปริมาณไนโตรเจนในดินทั้ง 4 แปลงไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.05)  โดยความเป็นกรดเป็นด่างของดินเฉลี่ย 3.6 ± 0.2 ซึ่งเป็นกรดรุนแรง การแลกเปลี่ยนประจุบวกของดินมีค่าเฉลี่ย 
10.69 ± 3.11 cmol/kg  อินทรียวัตถุในดินต่ ามาก มีค่าเฉลี่ย 0.25 ± 0.12 เปอร์เซ็นต์ และปริมาณไนโตรเจนต่ า มีค่าเฉลี่ย 
0.01 ± 0.01 เปอร์เซ็นต์  ปริมาณเกลือที่ละลายได้ในสารละลายดิน (EC) ในแปลงอายุ 5 เดือน และ 8 เดือน ไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ แต่มีความแตกต่างจากแปลงอายุ 1 เดือน และ 11 เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ปริมาณ
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ และโพแทสเซียมที่ละลายได้ในดินแปลงอายุ 1 เดือน อยู่ในระดับต่ ามาก มีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) จากแปลงอายุ 5 เดือน 8 เดือน และ 11 เดือน เนื่องจากเกษตรกรใส่ปุ๋ยมันส าปะหลังในระยะ 
2-3 เดือนหลังปลูก แปลงอายุมันส าปะหลัง 1 จึงไม่มีการสะสมของฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม รวมทั้งมีการปลูกพืช
หมุนเวียนสับปะรดกับมันส าปะหลังท าให้ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมถูกดูดใช้ออกไปจากดินในปริมาณมาก ดังนั้นเมื่อ
วิเคราะห์ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์และโพแทสเซียมในดินจึงพบในปริมาณที่ต่ า เมื่อเกษตรกรเริ่มใส่ปุ๋ยมันส าปะหลังจะเห็น
ได้ว่าแปลงอายุ 5 -11 เดือน มีการสะสมของฟอสฟอรัส ซึ่งฟอสฟอรัสที่ใส่ลงในดินมีเพียง 5 เปอร์เซ็นต์ที่พืชสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ ส่วนที่เหลือจะถูกตรึงให้อยู่ในรูปฟอสฟอรัสอนินทรีย์ที่ไม่ละลายน้ า ท าให้เกิดการสะสมของฟอสฟอรัส ในดิน 
(ทวีรัตน,์ 2547) โดยเฉพาะดินในพื้นที่การเกษตรที่มีการใส่ปุ๋ยอย่างต่อเนื่อง โดยดินที่เหมาะสมส าหรับปลูกมันส าปะหลังทาง
ภาคตะวันออกของไทย ควรมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ในช่วง 5.0 - 6.2 อินทรียวัตถุอยู่ในช่วง 0.8-1.8 เปอร์เซ็นต์ 
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์อยู่ในช่วง 5.3 -10.8 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และโพแทสเซียมที่ละลายน้ าได้อยู่ในช่วง 38-65 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม (กรมวิชาการเกษตร, 2537) เมื่อเปรียบเทียบกับผลการศึกษา พบว่าค่าความเป็นกรดด่างของดินบริเวณที่
ศึกษามีความเป็นกรดรุนแรง ซึ่งแตกต่างจากคุณสมบัติดินที่เหมาะสมในการปลูกมันส าปะหลังมาก อินทรียวัตถุในดินต่ ากว่า
เกณฑ์ที่เหมาะสม ฟอสฟอรัสสูงเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่เหมาะสม มีเพียงในแปลงที่ 1 ที่มีฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ใน
ดินต่ า โพแทสเซียมอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ซึ่งอยู่ในช่วงค่าเฉลี่ย 38-65 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
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Table 2 Chemical properties of soil in each field of study 
Stage  

(month) 
pH 

EC (dS/m) CEC (cmol/kg) 
OM  
(%) 

N  
(%) 

Avai. P 
(mg/kg) 

K 
(mg/kg) 

1 3.66 0.03  c 7.88 0.33 0.02 2.35 b 10.65 b 
5 3.57 0.07  b 12.38 0.25 0.01 75.57 a 71.25 a 
8 3.77 0.06  b 11.25 0.21 0.01 76.72 a 59.97 a 
11 3.59 0.13  a 11.25 0.21 0.01 71.39 a 57.3  a 

F- test ns ** ns ns ns ** * 
CV (%) 5.38 13.6 26.32 49.66 49.63 8.29 58.36 

**significant at p<0.01 *significant at p<0.05 ns= non significant values followed by the same lowercase letter in the same column are 
not significantly difference at p<0.05 
 

จะเห็นได้ว่าดินบริเวณที่ศึกษาทั้ง 4 แปลงมีความอุดมสมบูรณ์ต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่เหมาะสมของธาตุอาหารในดิน
ส าหรับการปลูกมันส าปะหลัง สาเหตุเนื่องจากการปลูกมันส าปะหลังเป็นเวลานาน มีการปลูกสลับกับการปลูกสับปะรด มีการ
เพิ่มธาตุอาหารให้กับดินน้อยมาก และไม่มีแหล่งน้ าชลประทาน ซึ่งดินบริเวณที่ปลูกมันส าปะหลังส่วนใหญ่เป็นดินที่มี
ความสามารถในการให้ผลผลิตต่ า ธาตุอาหารในดินต่ า เนื้อดินเป็นทรายไม่อุ้มน้ าจึงท าให้กักเก็บปุ๋ยธรรมชาติหรือดูดยึด
ปุ๋ยเคมีที่ใส่ลงไปได้น้อย ท าให้เมื่อท าการเพาะปลูกจึงได้ผลผลิตต่ า ความอุดมสมบูรณ์ของดินที่ต่ าจึงมีผลต่อปริมาณของ
จุลินทรีย์ดินอย่างมาก จุลินทรีย์จะเจริญได้ดีในดินที่มีปฏิกิริยาดินเป็นกลาง (pH 6.5-7) ความเป็นกรดรุนแรงของดินบริเวณที่
ศึกษาท าให้จุลินทรีย์บางชนิดไม่สามารถเจริญได้ และธาตุอาหารบางชนิดไม่เป็นประโยชน์เนื่องจากตกตะกอน และไม่ละลาย
น้ า ปริมาณธาตุอาหารในดินต่ าส่งผลต่อการด าเนินกิจกรรมต่างๆของจุลินทรีย์ จุลินทรีย์มีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงรูปของ
ธาตุอาหารพืช ท าหน้าที่ย่อยสลายสารอินทรีย์ให้มีขนาดของโมเลกุลเล็กลงและอยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ส าหรับพืช ส่งเสริม
การเจริญเติบโตของพืช นอกจากนี้กิจกรรมของจุลินทรีย์ยังมีส่วนช่วยในการปรับปรุงโครงสร้างดินให้ดินขึ้น ร่วนซุย มีการ
ระบายน้ า ระบายอากาศทีด่ี เป็นการเพิ่มการดูดซับน้ าและธาตุอาหารของพืชและช่วยรักษาสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของ
ดินให้มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย (อานัฐ, 2549) 

2.  ปริมาณจุลินทรีย์ดินที่เป็นประโยชน์ ในพื้นที่ปลกูมนัส าปะหลังที่มอีายุต่างกัน 
การศึกษาปริมาณจุลินทรีย์ดินที่เป็นประโยชน์ทางการเกษตร ประกอบด้วยเชื้อราและแบคทีเรียย่อยสลายเซลลูโลส 

เช้ือราและแบคทีเรียละลายโพแทสเซียม เช้ือราและแบคทีเรียละลายอนินทรีย์ฟอสเฟต และแบคทีเรียตรึงโนโตรเจนอิสระ 
โดยใช้อาหารเลี้ยงเช้ือที่จ าเพาะกับจุลินทรีย์แต่ละกลุ่ม พบว่าปริมาณเช้ือราย่อยสลายเซลลูโลส เช้ือราละลายโพแทสเซียม 
และเชื้อราละลายอนินทรีย์ฟอสเฟต ทั้ง 4 แปลงมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) โดยพบปริมาณมากที่สุดในแปลงอายุ 
11 เดือน จ านวน 2.5 x 105 1.2 x 105 และ 3.2×104 CFU/g soil ตามล าดับ (Table 3)  

 

Table 3 The amount of beneficial fungi in the field of study 
Stage  

(month) 
Amount of microorganisms (CFU/g) 

Cellulolytic fungi Potassium solubilizing fungi Phosphate solubilizing fungi 

1 1.8×105   ab 5.0×104     c 4.9×103    b 
5 1.0×105     b 6.7×104    bc 9.3×103    b 
8 1.4×105     b 1.0×105    ab 6.2×103    b 
11 2.5×105     a 1.2×105    a 3.2×104  a 

F- test * * ** 

CV (%) 42.35 38.82 29.66 

**significant at p<0.01, *significant at p<0.05, ns= non significant values followed by the same lowercase letter in the same column 
are not significantly difference at p<0.05 
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ส าหรับผลวิเคราะห์ปริมาณแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ พบว่าปริมาณแบคทีเรียละลายโพแทสเซียม ทั้ง 4 แปลงไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05)  มีค่าเฉลี่ย 3.3 x 104 CFU/g soil แต่ปริมาณแบคทีเรียย่อยสลายเซลลูโลส แบคทีเรียละลาย
ฟอสเฟต และแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนอิสระ พบปริมาณมากที่สุดในแปลงอายุ 11 เดือน จ านวน  2.6 x 105  2.1 x 105  
และ 1.1 x 105 CFU/g soil ตามล าดับ และมีความแตกต่างจากแปลงอายุ 1 เดือน 5 เดือน และ 8 เดือน (Table 4) 
 
Table 4 The amount of beneficial bacteria in the field of study 

Stage  
(month) 

Amount of microorganisms (CFU/g) 
Cellulolytic 

bacteria 
Potassium solubilizing 

bacteria 
Phosphate solubilizing 

bacteria 
Nitrogen fixing 

bacteria 

1 8.0×104   b 4.0×104       2.9×104      c   9.3×104   b 

5 8.0×104   b 4.1×104     6.3×104      bc 7.4×104     b 

8 9.1×104     b 1.4×104     1.2×105      b 8.2×104    b 

11 2.6×105   a 3.3×104    2.1×105    a 1.1×105   a 
F- test ** ns * * 

CV (%) 35.60 54.15 46.04 19.44 

**significant at p<0.01, *significant at p<0.05, ns= non significant values followed by the same lowercase letter in the same column 
are not significantly difference at p<0.05 
 

ปริมาณของจุลินทรีย์ในดินเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยด้านพืช การศึกษาของ วรรณลดา (2558) พบว่าปริมาณของ
จุลินทรีย์ดินบริเวณรากหญ้าแฝกท่ีมีอายุ 1 ปี มีจ านวนมากกว่าในดินที่ไม่มีการปลูกหญ้าแฝก ในระบบนิเวศป่าไม้และระบบ
การเกษตรจะพบปริมาณจุลินทรีย์ดินมีจ านวนมากในพืชที่มีอายุมากข้ึน (พิกุล และพนิดา, 2556) ซึ่งสอดคล้องกับดินที่น ามา
ศึกษาพบว่าแปลงอายุ 11 เดือน พบปริมาณของจุลินทรีย์ดินมากกว่าแปลงอายุ 1 เดือน 5 เดือน และ 8 เดือน นอกจากน้ีการ
เปลี่ยนแปลงของปริมาณจุลินทรีย์ดินยังข้ึนอยู่กับอุณหภูมิ ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ปริมาณธาตุอาหารที่มีอยู่ในดิน และ
ความช้ืนของดิน (พนิดา และคณะ, 2556)   

3. จ านวนสปอรแ์ละการเข้าอยู่อาศัยของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา 
การตรวจนับสปอร์ของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในดินพบว่าทั้ง 4 แปลงมีปริมาณสปอร์ของเชื้อราแตกต่างกัน

ทางสถิติ (p<0.05) จ านวนสปอร์ของเชื้อราจะมีปริมาณเพิ่มมากข้ึนเมื่อพืชมีอายุมากขึ้น และพบจ านวนสปอร์ของเช้ือรามาก
ที่สุดในแปลงอายุ 11 เดือน จ านวน 1.24 สปอร์/ดิน 1 กรัม (Table 5) อย่างไรก็ตามจ านวนสปอร์ของเช้ือราที่พบมีค่าน้อย
มากเมื่อเทียบกับงานทดลองของ ศรัณยา (2541) ที่ท าการศึกษาเช้ือราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในดินปลูกทุเรียนพันธุ์ต่างๆ
ในจังหวัดจันทบุรีและระยอง ซึ่งพบจ านวนสปอร์ในดินรอบรากต้นทุเรียนพันธุ์กระดุม 149 สปอร์/ดิน 1 กรัม พันธุ์หมอนทอง
มีจ านวนสปอร์ 109.6 สปอร์/ดิน 1 กรัม พันธุ์พวงมณีมีจ านวนสปอร์ 25.0 สปอร์/ดิน 1 กรัม แต่ใกล้เคียงกับการทดลองของ 
อรจิรา (2546) ซึ่งพบสปอร์อาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซามีจ านวนเฉลี่ย 4-22 สปอร์/ดิน 1 กรัม ในดินที่ปลูกทานตะวันจังหวัด
นครราชสีมา พิษณุโลก สมุทรปราการ สระบุรี และจังหวัดลพบุรี เนื่องจากดินบริเวณที่ศึกษามีความอุดมสมบูรณ์ต่ า  
สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการเจริญของเช้ือราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซานี้ท าให้เช้ือราพักตัวในรูปสปอร์ และเมื่อมี
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสปอร์จะงอกและเจริญเข้าสู่รากพืช สภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกันจะท าให้สปอร์มีรูปร่างและขนาดที่
แตกต่างกัน (ธงชัย, 2546) พืชจะปลดปล่อยสารออกมาจากรากพืช (root exudate) ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของจุลินทรีย์ดิน 
เป็นตัวชักน าใหเ้ชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซางอกและเจริญเข้าหารากพืช พืชที่อายุมากจะมีทรงพุ่มขนาดใหญ่ท าให้บริเวณ
รากพืชมีความชื้นสูงซึ่งเหมาะสมต่อการเจริญของจุลินทรีย์ดิน และมีผลต่อการงอกและการสร้างสปอร์ของเชื้อราอาร์บัสคลูาร์
ไมคอร์ไรซาอีกด้วย (สมจิต, 2549) 
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Table 5 Percentage of AMF colonization in plant roots and spores of AMF in soil 

Stage (month) Number of spore (spore/g soil) Colonization in root (%) 
1 0.73 c 2.23 b 
5 0.79 c 2.31 b 
8 1.02 b 3.56 a 
11 1.24 a  3.72 a 

F- test ** ** 
CV (%) 7.82 10.56 

**significant at p<0.01, *significant at p<0.05, ns= non significant values followed by the same lowercase letter in the same column 
are not significantly difference at p<0.05 
 

การศึกษาการเข้าอยู่อาศัยในของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในรากพืช พบว่าการเข้าอยู่อาศัยของเช้ือราในราก
เพิ่มสูงขึ้นเมื่อพืชมีอายุเพิ่มขึ้น และพบมากที่สุดในแปลงอายุ 11 เดือน คือ 3.72 เปอร์เซ็นต์ (Table 5) เมื่อพืชมีอายุ มากขึ้น
รากพืชจะปลดปล่อยกรดอินทรีย์หรือสารต่างๆ (root exudates) ออกมามากขึ้น สารเหล่านี้เป็นแหล่งอาหารของจุลินทรีย์
ดินและเป็นสารชักน าให้เชื้อราเจริญเข้าหารากพืช อย่างไรก็ตามจากผลการศึกษาพบว่าการเข้าอยู่อาศัยในของเชื้อราอาร์บัสคู
ลาร์ไมคอร์ไรซาในรากพืชน้อยมาก ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจากชนิดของพืชที่ศึกษา (จารุณี, 2558) และความอุดมสมบูรณ์ของดินใน
พื้นทีศ่ึกษา ซึง่การเข้าอยู่อาศัยของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในรากและจ านวนสปอร์เช้ือราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาใน
ดินจะมีมากในดินที่มีปริมาณอินทรียวัตถุสูง (Guar et al., 1998)  

 
สรุปผลการทดลอง  

 1. สมบัติทางเคมีของดินบริเวณที่ศึกษา แสดงให้เห็นว่าดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า มีปริมาณธาตุอาหารในดินต่ า ซึ่ง
ไม่เหมาะสมต่อการเจริญของจุลินทรีย์ดิน จึงท าให้บริเวณที่ศึกษาพบจุลินทรีย์ดินในปริมาณที่ต่ า แต่ปริมาณจุลินทรีย์ดินเพิ่ม
มากขึ้นเมื่อพืชมีอายุมากขึ้น 
 2. แปลงมันส าปะหลังที่มอีายุ 11 เดือน พบจ านวนสปอร์และการเข้าอยู่อาศัยในรากพืชของเช้ือราอาร์บัสคูลาร์ไม
คอร์ไรซามากที่สุด 
 3. แปลงมันส าปะหลังที่มีอายุ 11 เดือน พบปริมาณเช้ือราและแบคทีเรียย่อยสลายเซลลูโลส เช้ือราละลาย
โพแทสเซียม เชื้อราและแบคทีเรียละลายฟอสเฟต และแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนอิสระพบมากที่สุด 
 4. สามารถน าข้อมูลไปปรับใช้กับการท าเกษตร โดยเลือกปรับปรุงดินหรือปรับสภาพดินให้เหมาะสมต่อการเจริญ
ของจุลินทรีย์ดิน เพื่อให้จุลินทรีย์ด าเนินกิจกรรมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะมีผลอย่างยิ่งต่อความเป็นประโยชน์ของ
ธาตุอาหารในดินและการหมุนเวียนธาตุอาหาร ช่วยลดปริมาณและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ย และท าให้ดินมีความอุดม
สมบูรณ์มากขึ้น ซึ่งส าคัญอย่างยิ่งในด้านการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

ค าขอบคุณ  
งานวิจัยนี้ไดร้ับทุนสนับสนุนจากภาควิชาเทคโนโลยีการผลติพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง 
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อิทธิพลของแกลบเผาต่อการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากมูลสุกรร่วมกับเปลือกมันส าปะหลัง        
และชุดดินโคราช 

Influence of rice husk ash on the production of vermicompost from swine manure, 
cassava peel and Korat soil series. 

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

 
บทคัดย่อ 

 การท าปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน (Vermicomposting) เป็นเทคโนโลยีที่ก าลังได้รับความสนใจ ส าหรับใช้ก าจัดของเสีย
อินทรีย์ทางการเกษตร โดยผ่านกระบวนการย่อยสลายของไส้เดือนดิน คุณสมบัติของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้
เป็นอาหารและศักยภาพของไส้เดือนดินในการผลิตปุ๋ย ดังนั้นวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาอิทธิพลของแกลบเผาต่อ
การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน ของไส้เดือนดินสายพันธุ์ Eudrilus eugeniae โดยศึกษาผลของการใช้แกลบเผาต่อคุณภาพ
ของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินและการเจริญเติบโตของไส้เดือนดิน โดยเปรียบเทียบการใช้แกลบเผาอัตรา 10% และไม่ใช้แกลบ
เผาร่วมกับมูลสุกร เปลือกมันส าปะหลังและชุดดินโคราช พบว่า ต ารับการทดลองที่มีการใช้แกลบเผามีผลต่อการเจริญเติบโต
ของไส้เดือนดิน กล่าวคือมีการเพิ่มขึ้นของน้ าหนักตัว (weight of earthworm) จ านวนถุงไข่ (number of cocoon) และ
จ านวนตัวอ่อนไส้เดือนดิน (number of juvenile) ร้อยละ 75.9, 73.3 และ 173.0 ตามล าดับ ซึ่งมากกว่าเมื่อเทียบกับต ารับ
การทดลองที่ไม่มีแกลบเผา และค่าการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมี พบว่าค่าความเป็นกรดด่าง (pH) มีค่าอยู่ระหว่าง 7.61-
7.85  ค่าการน าไฟฟ้า (EC) มีค่าอยู่ระหว่าง 1.13 – 1.23 dS/m เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินมีปริมาณ
ไนโตรเจนลดลง ร้อยละ 6.6 ปริมาณฟอสเฟตทั้งหมดและโพแทสเซียมทั้งหมดเพิ่มขึ้นร้อยละ15.82 และ 13.83 ตามล าดับ 
และมีความแตกต่างทางสถิติเมื่อเทียบกับต ารับการทดลองที่ไม่มีแกลบเผา แสดงให้เห็นว่า การใช้แกลบเผาร่วมกับมูลสุกร 
เปลือกมันส าปะหลังและชุดดินโคราช สามารถช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตและการขยายพันธุ์ของไส้เดือนดินสายพันธุ์ 
Eudrilus eugeniae  
ค าส าคัญ : ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน, มูลสุกร, เปลือกมันส าปะหลัง, แกลบเผา, ไส้เดือนดิน  
 

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  
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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  
 

บทน า  
ปัจจุบันการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการเกษตร อาทิเช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมกระดาษ อ้อยและ

น้ าตาล มันส าปะหลัง และปศุสัตว์ เป็นต้น การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรจากโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เหล่านี้   
เป็นอีกแหล่งที่อาจก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม จากการปล่อยของเสีย กากของเสีย รวมทั้งน้ าทิ้งจากกระบวนการผลิตสู่
สิ่งแวดล้อม ซึ่งถ้าหากขาดการจัดการที่ดีพอก็จะส่งผลกระทบกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม จากรายงานปริมาณกากของเสีย
อุตสาหกรรมที่เป็นของเสียรวมทั้งประเทศประมาณ 10,243,396.52 ตัน/ปี ซึ่งประกอบด้วย กากของเสียที่เป็นอันตราย 
1,558,743.23 ตันต่อปี และกากของเสียที่ไม่เป็นอันตราย 8,684,653.29 ตัน/ปี(ศูนย์บริการข้อมูล PIC สิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรม, 2559) โดยขยะที่พบส่วนมากเป็นขยะอินทรีย์ ซึ่งถ้าไม่มีการจัดการก็จะเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น เป็นแหล่งสะสม
ของโรคและแมลงต่างๆ ส าหรับของเสียจากการท าปศุสัตว์ พบว่าฟาร์มสุกรก็เป็นอีกแหล่งของเสียที่มีปริมาณมากต่อปี  
จากสถิติการเลี้ยงสุกรทั้งหมดในปี พ.ศ. 2558 จ านวน 9,886,897 ตัว (กรมปศุสัตว์, 2558) โดยสุกรขุนระยะที่ก าลัง
เจริญเติบโตจะถ่ายมูลเปียกวันละประมาณ 5-8.6 % โดยแบ่งออกเป็นอุจจาระ 2-2.5 % และปัสสาวะ 2.1-6.2 % ของ
น้ าหนักตัว (วันดี, 2549) สุกรน้ าหนักตัวเฉลี่ย 87 กก. จะขับถ่ายอุจจาระเปียกประมาณ 1.73 กก./ตัว/วัน ซึ่งของเสียที่เกิด
จากมูลสุกรหลายล้านตันต่อปี ถ้าหากไม่มีการจัดการฟาร์มที่ดีพอก็จะท าให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ โดยเฉพาะปัญหา
การปนเปื้อนของโลหะหนักสู่สิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีการใช้สารซิงค์ออกไซค์ (ZnO)  และคอปเปอร์ซัลเฟต (CuSO4) ผสมใน
อาหาร (Feed additive) เพื่อช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของสุกร และเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันต่อเช้ือแบคทีเรีย Escherichia 
coli (E.coli) ในล าไส้ของลูกสุกรอนุบาล (พิษณุ, 2552) สุกรต้องการทองแดงระหว่าง 5-10 มก./กก. และทองแดงสามารถ
ดูดซึมในทางเดินอาหารอยู่ในระดับที่จ ากัด ทองแดงส่วนใหญ่ประมาณ 72-80 % จะถูกขับออกมาทางอุจจาระ  
(Sager, 2007) การน ามูลสุกรมาใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ หากใช้ระยะยาวจะท าให้มีแนวโน้มการสะสมของทองแดงในดินปริมาณ
มาก จากรายงานของ Xu และคณะ (2013) พบว่า เมื่อใช้มูลสุกรติดต่อกันในระยะ 10 ปี จะท าให้ดินและพืชมีแนวโน้มใน
การสะสมทองแดงมากขึ้น การสะสมทองแดงในดินในปริมาณมากอาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในดิน  เช่น ไส้เดือนดิน
รวมทั้งจุลินทรีย์และพืช  Zibilske and Wagner (1980) พบว่า พื้นที่นาข้าวบริเวณเหมืองแร่ทองค าในประเทศญี่ปุ่น มีการ
ปนเปื้อนทองแดงในดิน ระหว่าง 30-50 มก./กก. ซึ่งส่งผลกระทบต่อจ านวนแบคทีเรียในดิน โดยท าให้จ านวนของแบคทีเรีย
ในดินมีจ านวนลดลง และมีผลท าให้เช้ือราในนาข้าวชะงักการเจริญเติบโต และจากการศึกษาของ ปวริศ (2554) พบว่า 
ทองแดงมีผลท าให้กิจกรรมของจุลินทรีย์ดินลดลง เมื่อดินมีความเข้มข้นของทองแดงในปริมาณที่สูงขึ้น นอกจากนี้การ
ปนเปื้อนของทองแดงในดินยังส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืช โดย Morishima และ Oka (1977) พบว่า พืชตระกูล 
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ถั่วมีความไวในการได้รับพิษจากทองแดงมากว่าพืชในกลุ่มธัญพืช โดยปริมาณทองแดงในดินตั้งแต่ 30 มก./กก. จะเริ่มเป็นพิษ
ต่อถั่วเหลืองและถั่วโคลเวอร์ (clover) แต่ข้าวโอ๊ตจะไม่แสดงอาการเป็นพิษจากการได้รับทองแดงในปริมาณต่ ากว่า  
100 มก./กก. โดยพืชจะมีการสะสมทองแดงไว้ในรากมากกว่าในใบ  

จากปัญหาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การปนเปื้อนของทองแดงปริมาณมากในมูลสุกร อาจส่งผลกระทบต่อปัญหา
สิ่งแวดล้อม จึงควรมีแนวทางในการจัดการกับของเสียที่เกิดขึ้นในปริมาณมากในปัจจุบัน การใช้เทคโนโลยีไส้เดือนดิน  
(Vermitechnology) เป็นอีกเทคโนโลยีที่ก าลังได้รับความสนใจในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่สามารถท าได้ง่ายและ
ต้นทุนต่ า ซึ่งเป็นกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ โดยใช้ไส้เดือนดินในการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของวัสดุอินทรีย์ เพื่อ
ผลิตสารที่เป็นประโยชน์ต่อพืช รวมทั้งยังช่วยลดความเป็นพิษของสารพิษที่ปนเปื้อนมากับวัสดุอินทรีย์ ขยะอินทรีย์ที่ผ่าน
กระบวนการย่อยสลายโดยไส้เดือนดิน (Vermicomposting) จะเรียกว่า มูลไส้เดือนดิน (Vermicast) ส าหรับมูลไส้เดือนดิน
ผสมกับวัสดุรองพื้นที่ใช้เลี้ยงจะเรียกว่า ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน (Vermicompost) ซึ่งเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ประกอบด้วยจุลินทรีย์
ที่เป็นประโยชน์และมีธาตุอาหารที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช (ชุลีมาศ และคณะ, 2554) นอกจากน้ีปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน
ดินยังมีเอนไซม์ที่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช เช่น เอนไซม์ฟอสฟาเตสซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ช่วยละลายฟอสฟอรัสที่อยู่ใน
รูปสารประกอบอินทรีย์ให้กลายเป็นฟอสฟอรัสในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (Pramanik et al., 2006) การท าปุ๋ยหมักมูล
ไส้เดือนดิน โดยส่วนใหญ่จะใช้ขยะอินทรีย์ร่วมกับมูลสัตว์ เพื่อใช้เป็นอาหารของไส้เดือนดิน แต่ขยะอินทรีย์และมูลสัตว์บาง
ชนิด เช่น มูลสุกร มักพบการปนเปื้อนของทองแดง (Cu) ในปริมาณมาก ซึ่งจะเป็นพิษต่อไส้เดือนดิน Krystyna และคณะ 
(2016) พบว่าการใช้ถ่าน (biochar) สามารถช่วยในการลดความเป็นพิษของโลหะหนักต่อไส้เดือนดินได้ และถ่านนี้ยัง
สามารถช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตของไส้เดือนดิน นอกจากน้ีในกระบวนท าปุ๋ยหมักมักจะพบการสูญเสียไนโตรเจนในรูปต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นในกระบวนการ mineralization และ กระบวนการ immobilization ซึ่งการสูญเสียไนโตรเจนส่วนใหญ่เกิดจากการ
ระเหยของแอมโมเนีย Qgunwande และคณะ (2008) พบว่า กระบวนการท าปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์ปีก จะท าให้มีการสูญเสีย
ไนโตรเจนปริมาณมาก ระหว่าง 71-88% ซึ่งเป็นสาเหตุท าให้คุณภาพของปุ๋ยลดลง และเป็นสาเหตุท าให้เกิดมลพิษทาง
สิ่งแวดล้อม เนื่องจากในมูลสัตว์ปีกมีปริมาณความเข้มข้นของไนโตรเจนปริมาณมาก แต่อัตรา C/N ratio ต่ า จึงท าให้เกิดการ
สูญเสียจากการระเหยของแอมโมเนีย Kithome และคณะ (1999) รายงานว่าการลดการระเหยของแอมโมเนียใน
กระบวนการท าปุ๋ยหมัก สามารถท าได้โดยใช้วัสดุอินทรีย์ที่มีค่า C/N ratio สูง เพื่อช่วยลดอัตราการย่อยสลาย หรือเติมสาร
ดูดซับ เช่น ซีโอไลต์ (zeolite) เพื่อช่วยดูดซับแอมโมเนียที่เกิดขึ้น แต่การดูดซับไนโตรเจนด้วยซีโอไลต์ จะท าให้ไนโตรเจนไม่
สามารถเป็นประโยชน์ต่อพืชได้ Christoph และคณะ (2010) รายงานว่า การใช้ถ่าน biochar สามารถช่วยดูดซับแอมโมเนีย 
(NH3) และแอมโมเนียมที่ละลายน้ า (water soluble NH4

+) ท าให้ช่วยลดการสูญเสียไนโตรเจนในกระบวนการท าปุ๋ยหมัก 
โดยพบว่าการใช้ถ่าน biochar อัตรา 20% จะช่วยลดการระเหยของแอมโมเนียได้มากกว่า 64% และช่วยลดการสูญเสียของ
ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดได้มากกว่า 52% ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของแกลบ
เผาต่อการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน ของไส้เดือนดินสายพันธ์ุ Eudrilus eugeniae ทีส่่งผลต่อการเจริญเติบโตของไส้เดือนดิน
และคุณภาพของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน 

 
อุปกรณ์และวิธีการ  

การศึกษาครั้งนี้ ได้ท าการทดสอบด้วยไส้เดือนดินสายพันธุ์ Eudrilus eugeniae ซ ่ึงเป็นสายพันธุ์ที่นิยมเลี้ยงเพื่อ
การค้า และนิยมเลี้ยงเพื่อผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน โดยคัดเลือกไส้เดือนดินตัวที่สมบูรณ์ แข็งแรง และตัวเต็มวัยที่แสดงไค
เทียลัม (ระบบการขยายพันธ์ุ) ที่ชัดเจนและมีขนาดใกล้เคียงกัน และใช้ไส้เดือนดินน้ าหนัก 13 ก./กระถาง 

ส าหรับวัสดุอินทรีย์ที่น ามาใช้เพื่อเป็นอาหารและที่อยู่ของไส้เดือนดิน ได้แก่ มูลสุกร เปลือกมันส าปะหลัง แกลบเผา
และชุดดินโคราช โดยน าวัสดุอินทรีย์แต่ละชนิดมาบดให้ละเอียดและร่อนผ่านตะแกรงขนาด 2 มม. หลังจากนั้นผสมมูลสุกร  
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เปลือกมันส าปะหลัง และชุดดินโคราช อัตรา 2:6:1 โดยใช้ต ารับการทดลองละ 200 ก. และใส่แกลบเผาอัตรา 10 % ส าหรับ
ต ารับการทดลองที่มีส่วนผสมของแกลบเผา น าส่วนผสมมาคลุกเคล้าให้เข้ากัน รดน้ า และควบคุมความช้ืนประมาณ 60-80% 
หมักอาหารผสมนาน 15 วัน ก่อนปล่อยไส้เดือนดิน ระหว่างกระบวนการหมัก เก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของค่าความเป็น
กรด-ด่าง (pH) ค่าการน าไฟฟ้า (EC) ความช้ืน (moisture content) และอุณหภูมิ (temperature) ในระหว่างกระบวนการ
ท าปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินตลอดการทดลอง วางแผนการทดลองแบบ Completely Rendomized Design (CRD) 
เปรียบเทียบระหว่างการใช้แกลบเผาและไม่ใช้แกลบเผา โดยแบ่งออกเป็น 2 ต ารับการทดลองๆ ละ 3 ซ้ า ดังน้ี 

ต ารับการทดลองที่ 1 อาหารผสมระหว่างมูลสุกร เปลือกมันส าปะหลัง และชุดดินโคราช (อัตรา 2:6:1) และไส้เดือน
ดินสายพันธ์ุ Eudrilus eugeniae 

ต ารับการทดลองที่ 2 อาหารผสมระหว่างมูลสุกร เปลือกมันส าปะหลัง และชุดดินโคราช (อัตรา 2:6:1) เติมแกลบ
เผาอัตรา 10% และไส้เดือนดินสายพันธ์ุ Eudrilus eugeniae 

บันทึกการเจริญเติบโตของไส้เดือนดิน จ านวนถุงไข่ (Number of Cocoon) และจ านวนตัวอ่อนของไส้เดือน 
(Number of juvenile) ที่ระยะเวลา 15, 30 และ 45 วัน หลังจากปล่อยไส้เดือนดิน  

วิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีและปริมาณธาตุอาหารในปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่าการ
น าไฟฟ้า (Electrical Conductivity: EC) ปริมาณอินทรียวัตถุ (Organic matter) วิเคราะห์โดยวิธี Walkley and Black 
(Walkley and Black, 1934) ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (Total nitrogen) วิเคราะห์โดยวิธี Kjeldahl method ฟอสเฟต
ทั้งหมด (Total phosphate) วิเคราะห์โดยวิธี Spectrophotometric molybdovanadophosphate methode 
โพแทสเซียม (Potassium) และทองแดง (Copper) วิเคราะห์ด้วย Atomic absorbtion spectrophotometer    
(Horwitz, 2000) หลังจากการทดลองสิ้นสุดที่ระยะเวลา 60 วัน 

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ (Analysis of variance) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี Least Significant 
Difference (LSD) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  

 
ผลและวิจารณ์  

การศึกษาอิทธิพลของแกลบเผาต่อการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากมูลสุกรรร่วมกับเปลือกมันส าปะหลังและ   
ชุดดินโคราช ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไส้เดือนดินสายพันธุ์ Eudrilus Eugenia และส่งผลถึงศักยภาพของไส้เดือนดินใน
การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน โดยใช้มูลสุกร เปลือกมันส าปะหลัง และแกลบเผา ซึ่งมีผลวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี  
(Table 1) ดังนี ้

 

Table 1 Chemical properties of raw materials used for experiments 
parameter swine manure cassava peel rice husk ash 

1 .pH (1:10) 7.4 6.7 8.5 
2. EC (1:10; ds/m) 2.2 0.5 0.2 
3. Total Nitrogen (%) 2.3 0.3 0.2 
4. Total Phosphate (%) 9.4 0.04 1.4 
5. Total Potash (%) 1.3 0.36 0.56 
6. Organic Carbon (%) 30.6 17.8 3.5 
7. Organic Matter (%) 52.7 29.8 5.9 
8. C/N 
9. Copper (mg/kg) 

13/1 
731.73 

59/1 
4.99 

23/1 
24.45 



                        การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ วันที่ 1-2 สิงหาคม 2560 
 

169 
 

 

อิทธิพลของแกลบเผาต่อการเจริญเติบโตและการขยายพันธุ์ของไส้เดือนดิน 
จากผลการศึกษา พบว่า แกลบเผาช่วยส่งเสริมให้ไส้เดือนดินสายพันธุ์ Eudrilus Eugenia มีการเจริญเติบโตอย่าง

รวดเร็วโดยมีน้ าหนักตัวเพิ่มขึ้นในช่วง 15 วันแรกของการปล่อยไส้เดือนดิน โดยมีน้ าหนักตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 75.9 (Table 2) 
เมื่อเปรียบเทียบกับต ารับการทดลองที่ไม่ใส่แกลบเผา ซึ่งมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p≤0.05) โดย
สอดคล้องกับรายงานของ Krystyna และคณะ (2016) ที่ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของ biochar ที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต
ของไส้เดือนดินสายพันธุ์  Eisenia foetida โดยพบว่าการใช้ biochar อัตรา 4% และ 8% จะท าให้ไส้เดือนดินมีน้ าหนักตัว
เพิ่มขึ้น 13% และ 66% ตามล าดับ โดยเปรียบเทียบกับต ารับการทดลองที่ไม่ใส่ biochar นอกจากนี้ยังพบว่า ต ารับการ
ทดลองที่มีแกลบเผายังพบจ านวนถุงไข่  และจ านวนตัวอ่อนไส้เดือนดิน มากว่าต ารับการทดลองที่ไม่มีแกลบเผา ไส้เดือนดิน
สายพันธ์ุ Eudrilus eugeniae จะพบจ านวนถุงไข่มากท่ีสุด หลังจากระยะเวลา 45 วัน ในต ารับการทดลองที่ใส่แกลบเผา โดย
พบจ านวนถุงไข่เฉลี่ย 78 ถุงไข่ เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 73.3 เมื่อเทียบกับต ารับการทดลองที่ไม่ใส่แกลบเผา โดยมีความ
แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p≤0.01) (Table 4) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Krystyna และคณะ (2016)        
รายงานว่า หลังจาก 4 สัปดาห์การใช้ biochar ในอาหารผสม อัตรา 4% และ 8% จะช่วยให้ไส้เดือนดินสายพันธุ์ Eisenia 
foetida มีจ านวนถุงไข่  เพิ่มขึ้น 13% และ 66% ตามล าดับ โดยเปรียบเทียบกับต ารับการทดลองที่ไม่ใส่ biochar โดย
ไส้เดือนดินส่วนใหญ่จะสามารถสร้างถุงไข่ได้ตลอดทั้งปี การสร้างถุงไข่ของไส้เดือนดินขึ้นอยู่กับ อุณหภูมิ ความช้ืน ปริมาณ 
แหล่งอาหาร และองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่เหมาะสม อุณหภูมิที่เหมาะสมส าหรับการเลี้ยงไส้เดือนประมาณ 
15 – 25 องศาเซลเซียส ถ้าอุณหภูมิสูงหรือต่ ากว่านี้การวางไข่ก็จะลดลงตามล าดับ (อาณัฐ, 2550) ปริมาณความช้ืนอยู่
ระหว่าง 70% -85% ส าหรับไส้เดือนดินสายพันธุ์ Eudrilus eugeniae  (Edwards, 2011) นอกจากนี้ความสมบูรณ์ของ
อาหารจะมีผลต่อจ านวนถุงไข่ โดยไส้เดือนดินสายพันธ์ุ Eudrilus eugeniae ที่น ามาใช้ก าจัดขยะและอาศัยในมูลสัตว์ สามารถ
สร้างถุงไข่ได้ประมาณ 188 ถุง/ตัว/ปี (อาณัฐ, 2550) 

 

Table 2 The changes of earthworm (Eudrilus eugeniae) weight during vermicomposting 
Treatment 

 
Percentage change of earthworm weight (%) 
0 days  15 days 30 days 45 days 

Vermicompost without rice husk ash 0 24.36b 43.55a 15.08a 
Vermicompost with  rice husk ash 0 42.86a 27.83b 0.27b 
F-test - * * * 
%CV - 5.93 27.83 33.73 
Remark: In the same column followed by the same lower case letters are not significantly different at    p ≤ 0.05 by Least-
significant difference (LSD) 
 

Table 3 Number of cocoon (mean ± SD) during vermicomposting 
Treatment 

 
Number of cocoon 

15 days 30 days 45 days 
Vermicompost without rice husk ash 4±1b 19±4 45±5b 
Vermicompost with rice husk ash 50±5a 23±3 78±8a 
F-test ** ns ** 
%CV 13.35 16.84 10.85 
Remark: In the same column followed by the same lower case letters are not significantly different at    p ≤ 0.01 by Least-
significant difference (LSD) , ns = not significant 
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ส าหรับจ านวนตัวอ่อนไส้เดือนดิน  จากการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า ไส้เดือนดินสายพันธุ์ Eudrilus eugeniae ในต ารับ

การทดลองที่ใส่แกลบเผาจะพบการฟักเป็นตัวอ่อนไส้เดือนดิน ตั้งแต่ระยะเวลา 15 วันหลังปล่อยไส้เดือนดิน และพบจ านวน
ตัวอ่อนไส้เดือนดิน มากท่ีสุดหลังจาก 45 วัน จ านวนเฉลี่ย 265 ตัว ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับต ารับการทดลองที่ไม่ใส่แกลบเผา 
พบว่าจ านวนตัวอ่อนไส้เดือนดิน (juvenile) เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 173 (Table 8) โดยเปรียบเทียบกับต ารับการทดลองที่ไม่
ใส่แกลบเผา ซึ่งมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p≤0.01) แสดงให้เห็นว่าการใช้แกลบเผาจะช่วยให้ถุงไข่ฟักเป็น
ตัวอ่อนได้มากกว่าการไม่ใช้แกลบเผา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Krystyna และคณะ (2016) ซึ่งรายงานว่าการใช้ 
biochar ร่วมกับอาหารผสม อัตรา 4% และ 8% จะช่วยให้ไส้เดือนดินสายพันธ์ุ Eisenia foetida มีจ านวนตัวอ่อนไส้เดือนดิน
เพิ่มมากข้ึน และพบมากที่สุดหลังจากการทดลอง 18 สัปดาห์ 

การฟักเป็นตัวอ่อนของไส้เดือนดินแต่ละสายพันธุ์ จะมีช่วงระยะเวลาที่ถุงไข่ฟักเป็นตัวที่แตกต่างกัน ซึ่งอุณหภูมิ
และความช้ืนมีอิทธิพลต่อระยะเวลาของการฟักเป็นตัวของไส้เดือนดิน ไส้เดือนดินโดยทั่วไปถุงไข่จะพบตัวอ่อนที่รอดออกมา
แค่ 1 หรือ 2 ตัวเท่านั้น (อาณัฐ, 2550) โดยไส้เดือนดินสายพันธุ์ Eudrilus eugeniae จะใช้เวลาในการฟัก 12 – 16 วัน และมี
จ านวนตัวที่ฟักออกมาเฉลี่ย 2-2.7 ตัว/ถุงไข ่(Edwards, 2011)  

จากผลการศึกษาอิทธิพลของแกลบเผาต่อการเจริญเติบโตและการขยายพันธุ์ของไส้เดือนดิน พบว่า แกลบเผาจะ
ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตและการขยายพันธุ์ของไส้เดือนดิน โดยไส้เดือนดินจะมีน้ าหนักตัว จ านวนถุงไข่ และจ านวนตัว

อ่อนเพิ่มมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับต ารับการทดลองที่ไม่ใส่แกลบเผา เนื่องจากแกลบเผาเป็นวัสดุที่ได้จากการน าแกลบมา

เผาที่อุณหภูมิระหว่าง 600 – 700 องศาเซลเซียส (Nick and Emmet, 2009) เพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิง ซึ่งแกลบเมื่อถูกเผาจะมี
ความร้อนสูงเฉลี่ย 3,880 kcal/g ซึ่งใกล้เคียงกับไม้ฟืนที่มีความร้อนเฉลี่ย 4,475 kcal/g แกลบเผามีความพรุนสูง มีน้ าหนัก
เบา และมีพื้นท่ีผิวสัมผัสมาก จึงมีคุณสมบัติเป็นตัวดูดซับที่ดี (ลลิดา, 2554) จึงท าให้แกลบเผามีลักษณะที่คล้ายกับ biochar 
ซึ่งเป็นวัสดุที่ได้จากการเผาที่อุณหภูมิสูงประมาณ 600 องศาเซลเซียส (Chris et al., 2014) จากการศึกษาของ Tammeorg 
และคณะ (2014) รายงานว่า biochar จะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตและการขยายพันธุ์ของไส้เดือนดิน เนื่องจาก biochar 
มีรูพรุนสูงจึงสามารถดูดซับโลหะหนัก และช่วยลดความเป็นพิษของโลหะหนักต่อไส้เดือนดิน รวมทั้งเป็นแหล่งกักเก็บธาตุ
อาหารหลักและธาตุอาหารรอง และช่วยส่งเสริมกิจกรรมของจุลินทรีย์ (Krystyna, 2017)  

 
Table 4 Number of juveniles (mean ± SD)  during the vermicomposting 

Treatment 
 

Number of juvenile 
15 days 30 days 45 days 

Vermicompost without rice husk ash 0b 4±4b 97±13b 
Vermicompost with rice husk ash 7±3a 158±22a 265±15a 
F-test * ** ** 
%CV 56.20 19.52 7.62 
Remark: In the same column followed by the same lower case letters are not significantly different at *p ≤ 0.05, ** p ≤ 
0.01 by Least-significant difference (LSD) 

 
อิทธิพลของแกลบเผาต่อคุณสมบัติของปุ๋ยหมักมลูไส้เดือนดิน 

จากการวิเคราะห์คุณสมบัติทางทางเคมีของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน พบว่า ต ารับการทดลองที่ใส่แกลบเผามีค่าความ
เป็นกรด-ด่าง (pH) ระหว่าง 7.61 – 7.85 ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.15 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเริ่มต้นก่อนกระบวนการหมัก       
แต่เมื่อเปรียบเทียบกับต ารับการทดลองที่ไม่ใส่แกลบเผา พบว่าค่า pH ลดลง ร้อยละ 0.95 (Table 5) Nuhaa และคณะ  
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(2015) รายงานการเพิ่มขึ้นและลดลงของค่า pH ขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุอินทรีย์ที่ใช้เป็นส่วนผสมเริ่มต้นในกระบวนการท าปุ๋ย
หมักมูลไส้เดือนดิน โดยค่า pH ลดลง เนื่องจากจากการสะสมของกรดอินทรีย์ (organic acid) ที่เกิดขึ้นระหว่างการย่อย
สลายสารประกอบ polysaccharides แต่หลังจากหลังจากปล่อยไส้เดือนดินจะท าให้ค่า pH เพิ่มขึ้น โดยเมื่อเปรียบเทียบค่า 
pH กับ Mauritius standard สามารถอธิบายได้ว่าช่วงค่า pH ที่แตกต่างกันที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการย่อยสลาย โดย
พบว่าถ้าการย่อยสลายเกิดจากพวกแบคทีเรีย จะมีค่า pH อยู่ระหว่าง 6.0-7.5 เกิดจากพวกเช้ือรา จะมีค่า pH อยู่ระหว่าง 
5.5-8.0 และพวกแอคติโนมัยซีส มีค่า pH อยู่ระหว่าง 5.0-9.9 Suthar (2010) พบว่า ค่า pH ของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจะ
ลดลงระหว่าง 4-10.5% ซึ่งการเปลี่ยนแปลงค่า pH ขึ้นอยู่กับปริมาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)    ก๊าซแอมโมเนีย 
(NH3) ไนเตรท (NO3

-) และกรดอินทรีย์ที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการ mineralization ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของจุลินทรีย์ 
แล้วปล่อยพลังงานออกมาในรูปของพลังงานความร้อน ซึ่งในระหว่างการทดลองมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 20.8-30.5 องศา
เซลเซียส ซึ่งอุณหภูมิมีผลต่อกิจกรรมของแบคทีเรียและส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่า pH  ซึ่งจากการศึกษาของ Sanchez-
Monedero และคณะ (2001) พบว่า การเปลี่ยนแปลงของ แอมโมเนียม (NH4

+) เป็นไนเตรท โดยแบคทีเรีย nitrifying 
bacteria ที่อุณหภูมิต่ ากว่า 40 องศาเซลเซียสในสภาพที่มีออกซิเจน จะท าให้มีการปลดปล่อยไฮโดรเจนไอออน  ท าให้ค่า pH 
ลดต่ าลง ดังสมการ 
Nitrosomonas bacteria : 2NH4

+ + 3O2              2NO2
- + 4H+ +2H2O 

Nitrobacter bacteria :     2NO2
- + O2               2NO3

- 
การเปลี่ยนแปลงค่าการน าไฟฟ้า ในระหว่างการทดลองในต ารับการทดลองที่ใส่แกลบเผา พบค่า EC มีค่าระหว่าง 

1.13 -12.8 dS/m ซึ่งเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.15 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเริ่มต้นและเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.17 เมื่อเปรียบเทียบกับต ารับ
การทดลองที่ไม่ใส่แกลบเผา (Table 5) ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ Nuhaa และคณะ (2015) รายงานว่า การเพิ่มขึ้นของค่า 
EC เนื่องจากการละลายของแอมโมเนีย และการเปลี่ยนแปลงของแอมโมเนียเป็นแอมโมเนียมและไนเตรท ในกระบวนการ  
ไนตริฟิเคช่ัน Gupta และ Garg (2008) รายงานว่า การเพิ่มขึ้นของค่า EC อาจเนื่องมาจากการลดลงของอินทรียวัตถุ ท าให้
เกิดการปลดปล่อยเกลือในรูปฟอร์มต่างๆ เช่น ฟอสเฟต แอมโมเนียม และ โพแทสเซียม Krystyna และคณะ (2014) 
รายงานว่า การใส่ถ่าน biochar จะช่วยลดการระเหยของแอมโมเนีย  และสามารถดูดซับ แอมโมเนียม-ไนโตรเจน  ยูเรีย  
และกรดยูริก  จึงท าให้ค่า EC เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับต ารับการทดลองที่ไม่ใส่ถ่าน (biochar) 

 
Table 5 The changesof chemical properties in vermicompost 

treatment pH (1:10) EC (1:10; dS/m) 
initial Final %Changed Initial Final %Changed 

Vermicompost without rice husk ash 7.56 7.87 +4.10 1.06 0.94 -11.32 
Vermicompost with rice husk ash 7.61 7.85 +3.15 1.13 1.23 +8.85 

                                                                              
การเปลี่ยนแปลงของธาตุอาหาร ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ในปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน พบว่า ต ารับการ

ทดลองที่ใส่แกลบเผา ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (ลดลงร้อยละ 10.0 เมื่อเปรียบเทียบค่าเริ่มต้น และลดลงร้อยละ 6.61    
เมื่อเปรียบเทียบกับต ารับการทดลองที่ไม่ใส่แกลบเผา ส าหรับปริมาณฟอสเฟตทั้งหมด และปริมาณโพแทสเซียมทั้งหมด 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 51.69 และ 85.71 0 ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบค่าเริ่มต้น และเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.82 และ 13.83 ตามล าดับ 
(Table6) เมื่อเปรียบเทียบกับต ารับการทดลองที่ไม่ใส่แกลบเผา 

การลดลงของปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด  ในปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน เนื่องจากกระบวนการท าปุ๋ยหมักจะเกิดสาร
ระเหยของการระเหยของแอมโมเนีย (NH3) และการสูญเสียไนโตรเจนรูปต่างๆ ในกระบวนการ mineralization และ  
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immobilization และการใช้ไนโตรเจนอนินทรีย์ของจุลินทรีย์และไส้เดือนดิน ท าให้เป็นสาเหตุของการลดลงของปริมาณ
ไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen) Atiyeh และคณะ (2000) รายงานว่า ในกระบวนการท าปุ๋ยหมักโดยไส้เดือนดิน 
ในระยะ 17 สัปดาห์ แอมโมเนียสามารถสูญเสียจากการชะล้าง (leaching) ปริมาณ 5 มก./กก. เปรียบเทียบกับการทดลองที่
ไม่มีไส้เดือนดิน แต่หลังจากสัปดาห์ที่ 17 ไส้เดือนดินจะช่วยส่งเสริมการเพิ่มขึ้นของไนเตรท-ไนโตรเจน) การลดการสูญเสีย
ไนโตรเจนในกระบวนการหมัก สามารถท าได้โดยการเพิ่มวัสดุอินทรีย์ที่มีค่า C/N ratio สูง เพื่อช่วยลดการสูญเสียของ
แอมโมเนียและช่วยลดการปดปล่อยไนโตรเจนรูปต่างๆ ในกระบวนการ mineralization และ Immobilize การเติมสาร    
ดูดซับ เช่น biochar, charcoal และเถ้า (ash) จะช่วยดูดซับและลดการสูญเสียไนโตรเจน Christoph และคณะ (2010) 
รายงานว่า การเติมถ่าน (biochar) อัตรา 20% ในกระบวนการท าปุ๋ยหมักโดยมูลไก่ biochar จะช่วยดูดซับแอมโมเนีย และ 
แอมโมเนียมที่ละลายน้ า (water – soluble NH4

+) สามารถช่วยลดการสูญเสียปริมาณไนโตรเจน โดยลดการระเหยของ
แอมโมเนีย (NH3) เท่ากับ 64% และลดปริมาณการสูญเสียไนโตรเจนทั้งหมด เท่ากับ 52% เมื่อเปรียบเทียบกับต ารับการ
ทดลองที่ไม่ใส่ biochar ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ Chen และคณะ (2014) รายงานว่ากระบวนการหมักโดยการใช้มูลสุกร
ร่วมกับ bamboo biochar อัตรา 9% จะท าให้เกิดการสูญเสียไนโตรเจน ร้อยละ 39 และการใช้มูลสุกรร่วมกับ bamboo 
charcoal อัตรา 3% จะท าให้ลดการสูญเสียไนโตรเจน ร้อยละ 23 เมื่อเปรียบเทียบกับต ารับควบคุม  

 
Table 6 The percent changed of nutrient in vermicompost 
treatment TN (%) TP (%) TK (%) 

Initial Final %Changed Initial Final %Changed Initial Final %Changed 
Vermicompost 
without 
 rice husk ash 

0.59 0.57 -3.39 0.92 1.26 +35.87 0.64 1.10 +71.88 

Vermicompost 
with rice husk 
ash 

0.60 0.54 -10.0 0.89 1.35 +51.69 0.56 1.04 +85.71 

 
 การเพิ่มขึ้นของปริมาณฟอสเฟตทั้งหมด (Total phosphate) และปริมาณโพแทสเซียมทั้งหมด (Total –K) ต ารับ
การทดลองที่ไม่ใส่แกลบเผา เนื่องจากไส้เดือนดินสามารถเจริญเติบโตได้ดีในต าหรับการทดลองที่ใส่แกลบเผา ซึ่งสอดคล้อง
กับรายงานของ Krystyna และคณะ (2016) รายงานว่าการใช้ biochar จะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของไส้เดือนดิน ซึ่ง
ส่งผลต่อการท างานของจุลินทรีย์และจ านวนประชากรของจุลินทรีย์ Jindo และคณะ (2012) รายงานว่า การใส่ biochar ใน
กระบวนการท าปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน จะช่วยส่งเสริมการเกิดมวลชีวภาพ (biomas) และเพิ่มจ านวนประชากรของจุลิทรีย์ 
ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการสร้างเอนไซม์ฟอสฟาเตส ท าให้มีการย่อยสลายและปลดปล่อยฟอสเฟตและโพแทสเซียมในกระบวนการ 
mineralization ท าให้พบการเพิ่มขึ้นของฟอสเฟตและโพแทสเซียมในต ารับการทดลองที่ใส่แกลบเผา 
  

สรุป  
การใช้แกลบเผาในกระบวนการท าปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน โดยใช้ร่วมกับมูลสุกร เปลือกมันส าปะหลัง และชุดดิน

โคราช ทดสอบโดยไส้เดือนดินสายพันธุ์ Eudrilus eugeniae  หลังการทดลอง พบว่า แกลบเผาจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของ
ไส้เดือนดิน โดยพบการเพิ่มขึ้นของน้ าหนักไส้เดือนดิน จ านวนถุงไข่ จ านวนตัวอ่อนไส้เดือนดิน  ร้อยละ 75.9, 73.3 และ 173.0 
ตามล าดับ โดยเปรียบเทียบกับต ารับการทดลองที่ไม่ใส่แกลบเผา ส าหรับการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีและปริมาณธาตุ 
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อาหารในปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินในต ารับการทดลองที่ใส่แกลบเผามีค่าความเป็นกรดด่างต่ า ระหว่าง 7.61-7.85 ซึ่งพบค่า pH 
ต่ ากว่าต ารับการทดลองที่ไม่ใส่แกลบเผาและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส าหรับค่าการน าไฟฟ้า พบว่า หลังจากปล่อยไส้เดือนดิน     
ค่า EC มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ระหว่าง 1.13-1.23 dS/m เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่า ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดลดลง ร้อยละ 
6.6 ปริมาณฟอสเฟตทั้งหมดและปริมาณโพแทชทั้งหมดเพิ่มขึ้น ร้อยละ15.82 และ 21.4 ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าการใช้
แกลบเผาอัตรา 10% ร่วมกับมูลสุกร เปลือกมันส าปะหลังและชุดดินโคราช ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของไส้เดือนดิน   
สายพันธ์ุ Eudrilus eugeniae ซึ่งจะสามารถเพิ่มศักยภาพในการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินที่มีคุณภาพต่อไป 

 
ค าขอบคุณ  
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บทคัดย่อ 

 ความสามารถในการกักเก็บน ้าของดินเป็นสมบัติที่มีความส้าคัญต่อการอนุรักษ์และจัดการดินและน ้าเพื่อผลิตพืช 
การศึกษานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติดินบางประการและความสามารถในการกักเก็บน ้าของดินที่มีวัตถุต้นก้าเนิดดิน
ต่างกัน และพัฒนาสมการทางคณิตศาสตร์เพื่อท้านายความสามารถในการกักเก็บน ้าของดินเนื อหยาบ ผลการศึกษาพบว่า 
ดินที่ใช้ศึกษามีสัดส่วนของอนุภาคขนาดทรายสูง (637.29 - 884 ก/กก)  ดินเนื อหยาบที่มีวัตถุต้นก้าเนิดจากตะกอนน ้าพามี
ความสามารถการกักเก็บน ้าในดินสูงสุด (6.05%) รองลงมา คือ หินทราย และหินแกรนิต ตามล้าดับ นอกจากนี  ยังพบว่า 
การเปลี่ยนแปลงของความสามารถการกักเก็บน ้าในดินมีความสัมพันธ์กับปริมาณและสัดส่วนการกระจายตัวอนุภาคขนาด
ทราย (r= -0.744**) ทรายแป้ง (r= 0.620**) และดินเหนียว (r= 0.582**) และจากผลการท้านายความชื นในดินที่ระดับ
ความจุความชื นสนาม (FC, r 2= 0.88 - 0.98) และจุดเหี่ยวถาวร (PWP, r 2= 0.93 - 0.96) โดยใช้ปัจจัยขนาดอนุภาคดิน 
(ทรายและดินเหนียว) ความหนาแน่นรวม และอินทรียวัตถุในดินแยกแต่ละวัตถุต้นก้าเนิด ท้าให้ได้สมการ PTF ที่มีค่า
สหสัมพันธ์ที่สูงขึ นเมื่อเทียบจากการท้านายโดยรวมทุกวัตถุต้นก้าเนิด (FC, r2 = 0.89 และPWP, r2= 0.93)  โดยเฉพาะดิน
สลายตัวจากวัตถุต้นก้าเนิดจ้าพวกหินทราย และหินแกรนิต  ผลการศึกษานี สะท้อนให้เห็นว่า ดินที่มีเนื อดินเดียวกันแต่มีวัตถุ
ต้นก้าเนิดต่างกันส่งผลต่อความสามารถในการกักเก็บน ้าในดินต่างกันซึ่งถูกควบคุมด้วยความสัมพันธ์ของปัจจัยสมบัติทางดิน
โดยเฉพาะปริมาณและสัดส่วนของอนุภาคขนาดทรายและดินเหนียว  
ค าส าคัญ: การกักเก็บน ้า, วัตถุต้นก้าเนิดดิน, ดินเนื อหยาบ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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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.  
Kewords : water retention, soil parent materials, coarse-textured soil, northeast of thailand 
 

บทน า  
ความสามารถในการกักเก็บน ้าของดินเป็นสมบัติที่มีความส้าคัญต่อการอนุรักษ์ดินและน ้า การจัดการดินและน ้าเพื่อ

ผลิตพืช  โดยทั่วไปความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของน ้าในดินกับแรงขับชลศาสตร์พิจารณาความส้าคัญของน ้าในดินต่อการ
เจริญเติบโตของพืชหมายถึง ความแตกต่างระหว่างความชื นที่ความจุสนาม (FC; ปริมาณน ้าที่แรงขับชลศาสตร์เท่ากับ -33 
กิโลพาสคาล) และจุดเหี่ยวถาวรของดิน (PWP; ปริมาณของน ้าที่แรงขับชลศาสตร์เท่ากับ -1500 กิโลพาสคาล) (Rawls et 
al., 2003)  และในการวิเคราะห์สมบัติข้างต้นใช้ระยะเวลานานและมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง นักวิทยาศาสตร์ทางดินจึง
พยายามท้าการศึกษาวิจัยและพัฒนาสมการทางคณิตศาสตร์ที่นิยม เรียกว่า Pedotransfer functions (PTF) ในการ
ประยุกต์ใช้ส้าหรับการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ในรูปแบบทั งสมการเชิงเส้นตรง และสมการเชิงถดถอยเพื่อท้านาย
ความสามารถในการกักเก็บน ้าของดิน (Medrado and Lima, 2014)  ทั งนี  ความสามารถในการกักเก็บน ้าของดินจะแปรผัน
ไปตามลักษณะของเนื อดิน โครงสร้างดิน และปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (Vereecken et al., 1989; Rawls et al., 2003; 
Wesseling et al., 2009) ดังนั น PTF ส่วนใหญ่จึงได้มีการพัฒนาสมการเพื่อท้านายความสามารถในการกักเก็บน ้าของดิน
โดยใช้ข้อมูลพื นฐานที่ชี บ่งถึงสมบัติดินข้างต้น ได้แก่ ขนาดอนุภาคดิน ความหนาแน่นรวม และอินทรียวัตถุในดิน 
(Tomasella and Hodnett, 2004; Botula et al. 2012; Obalum and Obi, 2013) อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพและ
ความถูกต้องในการท้านายความสามารถในการกักเก็บน ้าของดินด้วย PTF นั นขึ นอยู่กับความแปรปรวนของข้อมูล โดยหากมี
การจัดกลุ่มข้อมูลดินให้มีสมบัติหรือลักษณะที่มีใกล้เคียงกัน  ส่งผลให้การท้านายมีประสิทธิภาพและถูกต้องยิ่งขึ น 
(Pachepsky and Rawls, 1999; Wösten et al., 2001; Nguyen et al. 2014)  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทยเป็นภูมิภาคที่ประสบปัญหาภัยแล้งทีรุ่นแรง ปริมาณน ้าไม่เพียงพอต่อการเกษตร ส่วนหน่ึงมีความสัมพันธ์กับลักษณะและ
สมบัติของดิน เนื่องจากพื นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยหินในกลุ่มหมวดหินโคราช ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหินทรายแทรกสลับด้วยชั น
ของหนิกรวดมน หินดินดาน และเกลือหิน ท้าให้ดินมีเนื อค่อนข้างหยาบเป็นพวกดินทรายหรือดินร่วนหยาบ (กรมพัฒนาที่ดิน, 
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2558) ด้วยลักษณะดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับวัตถุต้นก้าเนิดของดินที่นับว่าเป็นปัจจัยที่มีผลและควบคุมลักษณะและสมบัติ
ของดินมาก วัตถุต้นก้าเนิดของดินและระยะในการสลายตัว (weathering stage) เป็นปัจจัยบ่งชี ส้าคัญของความแตกต่างของ 

 
ดินโดยเฉพาะเนื อดิน (สถิระ, 2549) ดังนั น การพิจารณาและสร้างความเข้าใจถึงวัตถุต้นก้าเนิดดินจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งใน
การจัดกลุ่มลักษณะและสมบัติดินที่บ่งชี ความสามารถในการกักเก็บในดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีเนื อดินหยาบเป็น
ส่วนใหญ่ ดังนั น จึงท้าการศึกษานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติของดินเนื อหยาบที่มาจากวัตถุต้นก้าเนิดดินต่างกันต่อ
ความสามารถในการกักเก็บน ้า และการประยุกต์ใช้ปัจจัยทางดินเพื่อพัฒนาสมการ PTF ในการท้านายความสามารถในการ
กักเกบ็น า้ของดิน  
 

อุปกรณ์และวิธีการ  
1. พื นที่ศึกษา 
 ศึกษาในดินเนื อหยาบในพื นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีการจ้าแนกชั นอนุภาคดินเป็นดินทราย (sandy) ดิน
ร่วนหยาบ (coarse loamy) และดินร่วนละเอียด (fine loamy)  มีเนื อดินเป็นดินทราย (S) ดินทรายปนดินร่วน (LS) ดินร่วน
ปนทราย (SL) ดินร่วน (L) และดนิร่วนเหนียวปนทราย (SCL)  ซึ่งมีวัตถุต้นก้าเนิดดินต่างกันได้แก่ วัตถุต้นก้าเนิดดินท่ีพัฒนา
มาจากหินทราย หินแกรนิต และตะกอนน ้าพา  
2. การศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ฐานข้อมูลเบื องต้น 
 ท้าการรวบรวมและศึกษาข้อมูลได้แก่ ข้อมูลดินและแผนที่ (มาตราส่วน 1:25,000) ลักษณะทางธรณีวิทยา วัตถุต้น
ก้าเนิดดิน และรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะและสมบัติดินที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเนื อดิน การกระจายตัวขนาดอนุภาค
ดิน และปริมาณอินทรียวัตถุในดินที่ระดับความลึก 2 เมตร จากโครงการศึกษาดินตัวแทนหลักส้าหรับพัฒนาการเกษตรของ
ประเทศไทย และโครงการศึกษาความสัมพันธ์ของสมบัติดินกับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อติดตามและประเมินคุณภาพดินใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มส้ารวจจ้าแนกดิน และกลุ่มศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ทรัพยากรดิน กองส้ารวจดินและ
วิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ. 2554 – 2559 และท้าการวิเคราะห์ข้อมูลเบื องต้น โดยการจ้าแนก และจัดกลุ่ม
ลักษณะและสมบัติของดินตามวัตถุต้นก้าเนิดดินตามที่ก้าหนดโดยอาศัยหลักการทางสถิติ เพื่อคัดกรองเฉพาะข้อมูลที่อยู่
ในช่วงค่าทางสถิติที่เหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับค่าข้อมูลจากจุดอื่นๆ ในบริเวณเดียวกัน ท้าการวิเคราะห์และสร้างแผนที่ 
ด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
3. การศึกษาข้อมูล และเก็บตัวอย่างดิน 

จากการรวบรวมฐานข้อมูลดิน และศึกษาและเก็บข้อมูลดินเพิ่มเติมในภาคสนาม โดยการก้าหนดจุดศึกษาและเก็บ
ตัวอย่างดินในพื นที่บริเวณดินเนื อหยาบที่เกิดจาก ตะกอนน ้าพา หินทราย และหินแกรนิต (Figure 1) ท้าการขุดหลุมดิน
ขนาดกว้าง 0.7 เมตร ยาว 0.7 เมตร ลึก 0.7 เมตร และขุดเจาะโดยใช้สว่านเจาะดินจนถึงความลึก 2 เมตร เก็บข้อมูลและ
ศึกษาลักษณะและสมบัติดินตลอดหน้าตัดดิน บันทึกข้อมูลสภาพแวดล้อมบริเวณที่ท้าการศึกษา และเก็บตัวอย่างดินตาม
วิธีการมาตรฐาน (เอิบ, 2542) โดยเก็บตัวอย่างดินแบบไม่รบกวนโครงสร้างดิน โดยใช้กระบอกเก็บดินส้าหรับการวิเคราะห์
ความชื นดิน และความหนาแน่นรวมของดิน และเก็บตัวอย่างดินแบบรบกวนโครงสร้างดินส้าหรับวิเคราะห์เนื อดิน การ
กระจายตัวอนุภาคดิน และปริมาณอินทรียวัตถุในดิน  
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Figure 1 Locations and sampling points distribution of coarse-textured soil in Northeast Thailand 

 
4. การวิเคราะห์ตัวอย่างดิน 
 ท้าการวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพดินได้แก่ การกระจายตัวอนุภาคขนาดทราย (sand) ทรายแป้ง (silt) และดิน
เหนียว (clay) โดยวิธีปิเปต (Gee and Bauder, 1986) ความหนาแน่นรวม (bulk density, BD) โดยวิธีกระบอกเก็บดิน 
(core method) และความชื นดินที่ระดับความจุความชื นสนาม (field capacity, FC) จุดเหี่ยวถาวร (permanent wilting 
point, PWP) โดยใช้หม้อความดัน (มัตติกา, 2548) และผลต่างระหว่างความจุความชื นสนามและจุดเหี่ยวถาวรคือ ความจุ
ความชื นเป็นประโยชน์ (available water capacity, AWC) และสมบัติทางเคมีของดิน ได้แก่ ปริมาณอินทรียวัตถุ (organic 
matter, OM) ในดินโดยวิธี Walkley-Black (Black, 1965) 
 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล  

5.1) วิเคราะห์และจัดกลุ่มฐานข้อมูลดินท่ีได้จากการรวบรวม และจากการศึกษาเพิ่มเติมในภาคสนาม โดยมีจ้านวน
ตัวอย่างดินทั งหมด 246 ตัวอย่าง โดยพิจารณาจ้าแนกกลุ่มตามวัตถุประสงค์เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) ข้อมูลตัวอย่างดินเนื อ
หยาบรวมทุกวัตถุต้นก้าเนิดดิน (All_parents) 2) ข้อมูลตัวอย่างดินเฉพาะที่มาจากตะกอนน ้าพา (Alluvium) 3) ข้อมูล
ตัวอย่างดินเฉพาะที่สลายตัวจากหินทราย (Sandstone) และ 4) ข้อมูลตัวอย่างดินเฉพาะที่มาการสลายตัวจากหินแกรนิต 
(Granite) เพื่อน้าไปสู่การวิเคราะห์ทางสถิติและสร้างสมการ 

5.2) การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  โดยวิเคราะห์ค่าการกระจายตัวของความคลาดเคลื่อน สมการถดถอย 
(regression) และความแปรปรวนทางสถิติแบบ ANOVA ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ของปัจจัยสมบัติทางดิน ได้แก่ อนุภาค
ขนาดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว ผลรวมระหว่างอนุภาคขนาดทรายแป้งและดินเหนียว ความหนาแน่นรวมของดิน และ
ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน และความชื นในดินที่ระดับความจุความชื นสนาม จุดเหี่ยวถาวร และความจุความชื นที่เป็น
ประโยชน์ 

5.3) การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างสมการท้านายผลความสัมพันธ์  วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (multiple 
regression) วิธี Enter แทนที่ค่าสูญหาย (missing value) ด้วยค่าเฉลี่ยของข้อมูล (replace with mean) โดยก้าหนดให้ 
FC และ PWP เป็นตัวแปรตามหรือตัวแปรเกณฑ์ (dependent) และก้าหนดให้ S (sand), C (clay), BD (bulk density) 
และ OM (organic matter) เป็นตัวแปรอิสระหรือตัวแปรท้านาย (independent)  

5.4) การตรวจสอบประสิทธิภาพและความถูกต้องระหว่างความแตกต่างของ FC และ PWP ที่ได้จากการท้านาย 
(predicted) กับข้อมูลที่ตรวจวัดได้ (measured) ด้วยค่าสัมประสิทธ์ของการตัดสินใจ (r2) ค่าเฉลี่ยของรากท่ีสองของก้าลัง 
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สองของความคลาดเคลื่อน (RMSE) และค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน (ME) โดยค่า RMSE และ ME ค้านวณได้จากสมการ 1 
และ 2 ตามล้าดับ  

      [1] 
      [2] 

เมื่อ N คือจ้านวนข้อมูล,  คือข้อมูลชุดที่หนึ่งและ  คือข้อมูลในชุดที่สอง  
 

ผลและวิจารณ์  
1. สมบัติดิน และความสัมพันธ์ต่อความสามารถในการกักเก็บน ้าของดิน 
 จากผลการศึกษาสมบัติทางกายภาพและเคมีบางประการของดินเนื อหยาบที่มาจากวัตถุต้นก้าเนิดดินต่างกัน ได้แก่ 
ตะกอนน ้าพา หินทราย และหินแกรนิต พบว่า ดินส่วนใหญ่มีอนุภาคขนาดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว อยู่ในช่วง 637.29 
– 884.71, 89.57 – 240 และ25.71 – 122.71 ก./กก. ตามล้าดับ (Figure 2) ซึง่เมื่อพิจารณาแยกในแต่ละวัตถุต้นก้าเนิดจะ
เห็นว่า ดินที่มีวัตถุต้นก้าเนิดดินมาจากหินแกรนิต มีปริมาณและสัดส่วนขนาดอนุภาคทรายสูงสุด (884.71 ก./กก.) แต่มีดิน
เหนียวต่้าสุด (25.71 ก./กก.) ท้าให้สัดส่วนของปริมาณอนุภาคทรายต่อดินเหนียวสูงสุด คือ 34 ต่อ 1 รองลงมาเป็น หินทราย 
คือ 58 ต่อ 1 ส่วนดินในกลุ่มตะกอนน ้าพามีสัดส่วนต่้าสุด ซึ่งดินกลุ่มนี มีปริมาณอนุภาคทรายแป้งสูงสุด (240 ก./กก.) และยัง
มีสัดส่วนของผลรวมระหว่างอนุภาคขนาดทรายแป้งและดินเหนียวสูงสุด ดังแสดงใน Figure 2 และTable 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 Distribution of soil particle of the soils derived from different parent materials in Northeast Thailand. Vertical bars 

are standard error (SE) 
 
 ดินที่มีวัตถุต้นก้าเนิดมาจากหินแกรนิตมีค่าความหนาแน่นรวมสูงสุด (1.70 ก./ลบ.ซม.) รองลงมา คือ ตะกอนน ้าพา 
(1.55 ก./ลบ.ซม.) และหินทราย (1.53 ก./ลบ.ซม.) ตามล้าดับ (Table 1)  ผลของดินจากหินแกรนิตมีความสอดคล้องกับ 
Wittaya (2012) ที่พบว่าแร่องค์ประกอบส่วนใหญ่ในดินนี  เป็นพวกที่ทนทานต่อการสลายตัว เช่น แร่ควอตซ์ ซึ่งมีความ
หนาแน่นของอนุภาคค่อนข้างสูง  และจะเห็นว่า ดินที่มาจากหินทรายมีค่าความหนาแน่นรวมใกล้เคียงกับดินจากตะกอนน ้า
พา ซึ่งดินทั งสองประเภทมีอนุภาคขนาดดินเหนียวใกล้เคียงกัน (Table 1)  ดินทั งหมดมีอินทรียวัตถุโดยเฉลี่ยที่ระดับต่้า และ
ไม่แตกต่างกันระหว่างชนิดของวัตถุต้นก้าเนิดดิน เนื่องจากดินส่วนใหญ่มีปริมาณอนุภาคดินเหนียวต่้า อนุภาคทรายสูง แม้มี
การเพิ่มอินทรียวัตถุต่อเนื่อง แต่มีปริมาณอินทรียวัตถุที่เพิ่มขึ นเพียงเล็กน้อย อีกทั งขึ นอยู่กับด้านการใช้ที่ดิน การจัดการดิน 
(Puttaso et al., 2010)  เมื่อพิจารณาปริมาณความชื นในดินที่ระดับ FC, PWP และAWC พบว่า มีความชื นในดินอยู่ในช่วง  
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2.71 – 12.30, 1.16 – 6.25 และ 1.54 – 6.05 เปอร์เซ็นต์โดยน ้าหนัก ตามล้าดับ  โดยจะเห็นว่า ความสามารถของดินใน
การกักเก็บน ้าได้ต่้าสุด (1.54 เปอร์เซ็นต์โดยน ้าหนัก) ในดินที่มาจากหินแกรนิต (Table 1) ในขณะที่ไม่พบความแตกต่าง
ระหว่างดินที่มาจากตะกอนน ้าพาและหินทราย เพราะบางส่วนของดินที่มาจากตะกอนน ้าพาที่มีเนื อหยาบ มักได้รับอิทธิพล
จากวัตถุต้นก้าเนิดดินจากพื นที่ที่สูงกว่าในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งพัฒนามาจากหินทราย (สถิระ, 2558)  ทั งนี  ดินที่มาจาก
ตะกอนน ้าพามีแนวโน้มความสามารถของดินในการกักเก็บน ้าสูงสุด  เนื่องจากดินนี อาจมีการกระจายตัวของขนาดอนุภาคดิน
ที่หลากหลาย (Table 1)   
 
Table 1 Physical and chemical properties of the soils derived from different soil parent materials  

Soil parent 
materials 

Particle size distribution (g/kg) BD OM Soil water content (%w/w) 

sand silt clay silt+clay (g/cm3) (g/kg) FC PWP AWC 

Alluvium  637.29c 240a 122.71a 362.71a 1.55b 3.17 12.30a 6.25a 6.05a 

 
(+166.57) (+113.61) (+82.54) (+18.07) (+0.11) (+4.20) (+6.37) (+4.04) (+0.36) 

Sandstone  749.78b 120.91b 129.31a 250.22b 1.53b 2.91 9.95a 5.74a 4.21a 

 
(+121.63) (+57.30) (+87.54) (+9.80) (+0.11) (+3.12) (+5.19) (+3.61) (+0.16) 

Granite  884.71a 89.57b 25.71b 115.29c 1.70a 2.06 2.71b 1.16b 1.54b 

 
(+27.94) (+22.98) (+5.35) (+10.56) (+0.19) (+2.42) (+0.38 (+0.28) (+0.06) 

Mean 714.75 161.17 124.08 124.08 1.54 3.01 10.55 5.79 4.77 
Mean in the same column followed by the same lowercase letters are not significantly different (p>0.05), the numbers are in the 
parenthesis are standard error (SE) 

 
 จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสมบัติทางดินกับความชื นในดินที่สะท้อนถึงความสามารถในการกัก
เก็บน ้าในดิน พบว่า ระดับความชื นในดินมีความสัมพันธ์กับปริมาณอนุภาคดินขนาดต่างๆ โดยเห็นได้จากค่าสหสัมพันธ์สูง
ในทางลบกับปริมาณอนุภาคทรายส้าหรับค่า FC (r= -0.882**) PWP (r= -0.820**) และ AWC (r= -0.744**) ตามล้าดับ 
ในขณะที่มีสหสัมพันธ์ในทางบวกกับปริมาณอนุภาคทรายแป้ง (r= 0.412** - 0.620**) และดินเหนียว (r= 0.582** - 
0.953**) และพบความสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ นส้าหรับผลรวมของอนุภาคทรายแป้งกับดินเหนียวดังแสดงใน Table 2  นอกจากนี  
จากผลการศึกษานี  ไม่พบความสัมพันธ์ที่ชัดเจนระหว่างปริมาณอินทรียวัตถุในดินกับความชื นในดิน แต่พบว่า ความหนาแน่น
รวมของดินมีความสัมพันธ์ในระดับต่้ากับระดับความชื นในดิน (Table 2) จากความสัมพันธ์ดังกล่าวชี ให้เห็นว่า การกระจาย
ตัวของขนาดอนุภาคดินท่ีต่างกันทีเ่ป็นผลมาจากวัตถุต้นก้าเนิดดินที่แตกต่างกัน เป็นปัจจัยหลักที่มีความส้าคัญความสามารถ
ในการกักเก็บน ้าของดินเนื อหยาบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โกศล และคณะ, 2558)  
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Table 2 Pearson correlations coefficients (r) between some soil properties and soil water content 
parameters Sand Silt Clay Silt+Clay FC PWP AWC BD OM 

Sand   -0.837** -0.777** -1.000** -0.882** -0.820** -0.744** -0.223** -0.003 

Silt -0.837** 
 

0.306** 0.837** 0.557** 0.412** 0.620** 0.215** 0.159* 

Clay -0.777** 0.306** 
 

0.777** 0.893** 0.953** 0.582** 0.160* -0.185* 

Silt+Clay -1.000** 0.837** 0.777** 
 

0.882** 0.820** 0.744** 0.223** 0.003 

FC -0.882** 0.557** 0.893** 0.882** 
 

0.927** 0.849** 0.248** -0.046 

PWP -0.820** 0.412** 0.953** 0.820** 0.927** 
 

0.588** 0.219** -0.141 

AWC -0.744** 0.620** 0.582** 0.744** 0.849** 0.588** 
 

0.199* 0.095 

BD -0.223** 0.215** 0.160* 0.223** 0.248** 0.219** 0.199* 
 

-0.130 

OM -0.003 0.159* -0.185* 0.003 -0.046 -0.141 0.095 -0.130 
 

n 246 246 246 246 246 246 246 164 160 
*, ** significantly different at p< 0.05, 0.01., n = numbers of soil sampling 
 

2. การใช้ปัจจัยชี เฉพาะทางดินต่อการสร้างสมการท้านายความชื นในดิน 
 จากผลการศึกษาการคัดเลือกใช้ปัจจัยชี เฉพาะทางดิน ได้แก่ อนุภาคขนาดทรายและดินเหนียว  ความหนาแน่นรวม
ของดิน และปริมาณอินทรียวัตถุในดินในการสร้างสมการท้านายความชื นในดินที่มีวัตถุต้นก้าเนิดต่างกัน (Table 3) พบว่า 
สมการทางคณิตศาสตร์ที่เรียกว่า PTF และประสิทธิภาพในการท้านายความชื นที่ระดับ FC และ PWP ด้วยวิธีการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ เมื่อพิจารณาผลการสร้างสมการท้านายในภาพรวมทุกวัตถุต้นก้าเนิดมีค่าความสัมพันธ์ (r2) เท่ากับ 0.89 
และ 0.93 ส้าหรับความชื นท่ีระดับความจุความชื นสนาม และจุดเหี่ยวถาวร แต่เมื่อท้าการสร้างสมการโดยแยกแต่ละวัตถุต้น
ก้าเนิดท้าให้ได้สมการ PTF ที่มีค่าสหสัมพันธ์ที่สูงขึ นเมื่อเทียบจากการท้านายโดยรวมทุกวัตถุต้นก้าเนิด ดังแสดงใน Table 3  
โดยเฉพาะดินสลายตัวจากหินทราย และหินแกรนิต   
 นอกจากนี  เมื่อท้าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างค่าที่ได้จากการท้านาย (predicted value) และ
การเก็บข้อมูล (measured value) ดังแสดงใน Figure 3 และ Figure 4 ส้าหรับ FC และ PWP โดยพบว่า ความชื นที่ระดับ 
FC มีค่า r2 และ RMSE อยู่ระหว่าง 0.88-0.98  และ 0.044-1.932 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ ในขณะที่ PWP มีค่า r2 และ 
RMSE อยู่ระหว่าง 0.88-0.98  และ 0.044-1.932 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ ผลที่ได้ชี ให้เห็นว่า มีประสิทธิภาพในการท้านายที่
สูงเมื่อเทียบกับ PTF ดินเขตร้อนในงานวิจัยของ Tomasella and Hodnett (2004) ทั งนี เนื่องจากข้อมูลในการศึกษานี มีเนื อ
ดินที่ใกล้เคียงกัน (Bruand et al., 2003) และมีเนื อดินค่อนข้างหยาบ (Obalum and Obi, 2013) ผลนี สะท้อนให้เห็นว่า 
เมื่อท้าการพิจารณาการแบ่งกลุ่มลักษณะและสมบัติดินที่สอดคล้องตามวัตถุต้นก้าเนิดดิน ท้าให้ประสิทธิภาพในการท้านาย
สงูขึ น ยกเว้นในการท้านายความชื นท่ีระดับ FC ในดนิท่ีมาจากตะกอนน ้าพา (Figure 3b) สอดคล้องกับผลของ Pachepsky 
and Rawls (1999) ทีศ่ึกษาการจัดกลุ่มข้อมูลของดินให้เป็นประเภทเดียวกันส่งผลให้มีแนวโน้มประสิทธิของการท้านายด้วย 
PTF สูงขึ น  นอกจากนี  ส้าหรับผลของการท้านายความชื นในดิน พบว่า ที่ความชื นระดับ FC ปริมาณความชื นที่ได้จากการ
ท้านายมีค่าสูงกว่าที่ได้จากตรวจวัด ในขณะที่ความชื นระดับ PWP ความชื นที่ได้จากการท้านายมีค่าต่้ากว่าที่ได้จากการ
ตรวจวัด (พิจารณาได้จาก ME ที่เป็นบวกและลบ) ในทุกวัตถุต้นก้าเนิดดิน  โดยการท้านายความชื นที่ระดับ PWP มี
ประสิทธิภาพสูงกว่าในการท้านายที่ระดับ FC (r2 สูงกว่าและ RMSE ต่้ากว่า) ทั งนี เพราะ ปัจจัยทางโครงสร้างดินค่อนข้าง
บทบาทมากขึ นต่อความชื นดินที่ระดับ FC (Pearson correlation ของ BD ที่สูงกว่าใน FC) ส่งผลให้ค่อนข้างมีความ
แปรปรวนของปัจจัยสูงกว่าความชื นท่ีระดับ PWP  
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Table 3  Pedotransfer functions (PTF) based on specific soil properties for predicting water content of coarse-textured soils  
 derived from different parent materials 

Soil water content Equation RMSE (%) ME (%) r2 

All Parent materials (n= 246)       

FC FC=0.037*C-0.018*S+1.913*BD+0.085*OM+15.430 1.932 4.06504E-07 0.89 
PWP PWP=0.035*C-0.005*S+1.735*BD+0.005*OM+2.172 1.028 -2.03252E-07 0.93 

Alluvium (n= 85) 
    

FC FC=0.036*C-0.020*S+1.936*BDt+0.078*OM+17.416 2.200 4.70588E-07 0.88 
PWP PWP=0.047*C+6.96E-06*S+5.40*BD+0.05*OM-8.072 0.976 -1.17647E-07 0.94 

Sandstone (n= 154) 
    

FC FC=0.055*C-4.37E-04*S+4.387*BD+1.52*OM-3.964 1.459 2.30696E-17 0.92 
PWP PWP=0.031*C-6.53E-03*S+2.065*BD+0.41*OM+3.378 0.935 -6.49351E-08 0.93 

Granite (n= 7) 
    

FC FC=0.014*C-0.026*S-2.684*BD+0.033*OM+29.569 0.044 2.85714E-06 0.98 
PWP PWP=0.058*C+3.75E-03*S+0.841*BD+0.082*M-5.241 0.055 0 0.96 

C= clay particle, S= sand particle, BD= bulk density, OM= organic matter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 Relationships between predicted and measured values of field capacity of soils derived from different soil parent 
materials 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 Relationships between predicted and measured values of permanent wilting point of soils derived from different 
soil parent materials 
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3. แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงความชื นในดินที่มีปริมาณอินทรียวัตถุแตกต่างกัน 
 จากผลการศึกษาข้างต้นแม้ผลของการจัดกลุ่มข้อมูลดินส่งผลให้ความถูกต้องของสมการ PTF ในการท้านายสูงขึ น 
แต่ไม่สามารถยืนยันความน่าเชื่อถือ (reliability) ในการท้านายได้ เพราะสมการยังไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้อง (validated) 
ดังนั นจึงคัดเลือกสมการที่ได้จากตัวอย่างทั งหมดของทุกวัตถุต้นก้าเนิด  ในการศึกษาแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง
อินทรียวัตถุในดินที่ระดับ 5, 10 และ 15 ก./กก. ที่มีผลต่อความชื นที่ระดับ FC (Figure 4)  ผลการศึกษาพบว่า ที่การ
กระจายตัวของอนุภาคดินเท่ากัน การเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดิน 5 ก./กก. หรือ 0.5 เปอร์เซ็นต์ ท้าให้ดินมีปริมาณ
ความชื นท่ีระดับ FC เพิ่มขึ นถึง 5 เปอร์เซ็นต์  

 
Figure 4 Isolines of soil water content at field capacity based on relationship between soil particle (sand and clay) and   
           organic matter contents (OM), where a. OM = 5 g/kg, b. OM = 10 g/kg and c. OM = 15 g/kg 
 

สรุป  
 การศึกษาในครั งนี เป็นการศึกษาความสามารถในการกักเก็บน ้าของดินและพัฒนาสมการ PTF ในการท้านายสมบัติ
ดังกล่าว ในดินเนื อหยาบที่มาจากวัตถุต้นก้าเนิดดินที่ต่างกัน  ผลการศึกษาชี ให้เห็นว่า ดินที่มาจากหินแกรนิตมีความสามารถ
ในการกักเก็บน ้าต่้าที่สุดเนื่องจากปริมาณและสัดส่วนของอนุภาคขนาดทรายสูง และดินเหนียวต่้า ในขณะที่ดินที่มาจาก
ตะกอนน ้าพาและหินทรายมีความชื นทั งในระดับ FC และ PWP ใกล้เคียงกัน เนื่องจากการกระจายตัวของอนุภาคดินที่ไม่
ต่างกัน  และจากการประยุกต์ใช้ปัจจัยสมบัติทางดินโดยพิจารณาอนุภาคขนาดทรายและดินเหนียว อินทรียวัตถุในดิน และ
ความหนาแน่นรวมของดิน ในการสร้างสมการ PTF เพื่อท้านายความชื นในดิน (ระดับ FC และ PWP) จะเห็นว่า สมการที่ได้
มีความถูกต้องในการท้านายสูงเห็นได้จากค่าความสัมพันธ์ (r2) สูง ค่า RMSE ต่้า และค่าME ที่มีค่าใกล้ศูนย์  ซึ่งสมการที่ได้
สามารถท้านายความชื นท่ีระดับ PWP ได้แม่นย้ามากกว่าท่ีระดับ FC  ทั งนี  เมื่อเพิ่มขั นตอนในการจัดกลุ่มของข้อมูลดินโดยใช้
วัตถุต้นก้าเนิดดินเป็นเกณฑ์ส่งผลให้ความแม่นย้าในการท้านายสูงขึ น ยกเว้นในการท้านาย FC ในดินที่มาจากตะกอนน ้าพา 
โดยความถูกต้องในการท้านายมีค่าสูงสุดในดินท่ีมาจากหินแกรนิต เนื่องจากความแปรปรวนของข้อมูลต่้า และตัวอย่างข้อมูล
ยังมีจ้านวนน้อย  อย่างไรก็ตาม สมการที่ได้จากการศึกษาครั งนี เป็นเพียงการศึกษาและพัฒนาเบื องต้น สามารถใช้เป็น
แนวทางในการท้านายผลของการเปลี่ยนแปลงปริมาณอินทรียวัตถุ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับรูปแบบการใช้ที่ดิน ตลอดจนการใช้วัสดุ
ปรับปรุงบ้ารุงดิน และระดับความหนาแน่นรวมของดิน ท่ีมักมีการเปลี่ยนแปลงจากการเขตกรรม ต่อความสามารถในการกัก
เก็บน ้าของดิน แต่ยังคงต้องมีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือในการท้านายของสมการในอนาคต (validate) ได้ 
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การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประเมินศักยภาพการกักเก็บน้้าของพื้นที่ 
ส้าหรับสร้างแหล่งน้้าในไร่นานอกเขตชลประทานของจังหวัดบุรีรัมย์ 

Application of GIS to assess the potential of water retention for  
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บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้เป็นการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์กับฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ที่จัดท าขึ้นโดยหน่วยงานต่างๆ 
ทั้งภายในและภายนอกกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อประเมินศักยภาพการกักเก็บน้ าของพื้นที่ส าหรับสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขต
ชลประทานของจังหวัดบุรีรัมย์ในรูปแบบของแผนที ่โดยฐานข้อมูลที่น ามาใช้เป็นปัจจัยในศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ความลาดชันของพื้นที่ 
ปริมาณน้ าฝนต่อปี การซึมผ่านน้ าของดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะถูกน ามาท าการวิเคราะห์โดยให้ค่า
น้ าหนักคะแนนความเหมาะสมของปัจจัย (Weighting) และการให้ค่าน้ าหนักคะแนนระดับของปัจจัย (Rating) จากผู้เช่ียวชาญด้าน
วิศวกรรม ผู้เช่ียวชาญด้านส ารวจดิน และผู้เช่ียวชาญด้านแผนที่ภาพถ่ายของกรมพัฒนาที่ดิน จ านวน 9 ท่าน จากนั้น
ประมวลผลด้วยการซ้อนทับแผนที่และท าการแบ่งระดับศักยภาพการกักเก็บน้ าของพื้นที่ออกเป็น 3 ระดับ โดยใช้หลักทางสถิติ 
และตรวจสอบความถูกต้องของผลการวิเคราะห์จากการสุ่มตัวอย่างที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ในพื้นที่จริง โดยใช้ฐานข้อมูล
แหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน ปี พ.ศ. 2555 จากกองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน จ านวน 283 บ่อ ผลการศึกษาพบว่า 
พื้นทีท่ี่มีศักยภาพการกักเก็บน้ าสูงมีพื้นที่ประมาณ 6,633.95 ตร.กม. คิดเป็น 66.0% ของพื้นที่ทั้งหมด ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่
ราบท าการเกษตรกรรมบริเวณฝั่งตะวันออกของจังหวัด ส่วนพื้นที่ที่มีศักยภาพการกักเก็บน้ าปานกลางมีพื้นที่ประมาณ 
1,985.83 ตร.กม. คิดเป็น 19.8% ของพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งอยู่ในบริเวณฝั่งเหนือและตะวันตกของจังหวัด และพื้นที่ที่เหลืออีก 
14.2% เป็นพื้นที่ท่ีมีศักยภาพการกักเก็บน้ าต่ ามีพื้นที่ 1,426.47 ตร.กม. โดยส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณพื้นที่เขาทางตอนล่างของ
จังหวัด โดยฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ที่น ามาใช้เป็นปัจจัยในการศึกษาครั้งนีส้ามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการประเมินศักยภาพการกกั
เก็บน้ าของพื้นที่ในการสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทานของจังหวัดบุรีรัมย์มีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริง 
92.86% ซึ่งข้อมูลที่วิเคราะห์ได้จากแผนที่ดังกล่าวจะช่วยลดระยะเวลาในการคัดกรองพื้นที่และเพิ่มความเป็นไปได้ในการกักเก็บ
น้ าแก่พื้นที่ท่ีถูกเลือกเพื่อท าการก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นาให้แก่เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง ยิ่งไปกว่าน้ัน ยังสามารถต่อยอดไปยังพื้นที่
ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับพ้ืนท่ีที่ท าการศึกษา ท าให้สามารถบริหารจัดการพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
ค้าส้าคัญ: ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่, ศักยภาพ, การกักเก็บน้ า, แหล่งน้ าในไร่นา 
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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 

 
บทน้า 

ตามมติคณะรัฐมนตรี 29 มิถุนายน 2547 เห็นชอบในหลักการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้กรม
พัฒนาท่ีดินจัดท าโครงการแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน โดยการขุดสระน้ าในไร่นาขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร และ
ให้เกษตรมีส่วนร่วมในการออกค่าใช้จ่าย 2,500 บาท/บ่อ เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ า และเพิ่มประสิทธิภาพ
การเก็บกักน้ าในพื้นที่ท าการเกษตรของเกษตรกร ในการจัดหาแหล่งน้ าให้กับเกษตรกรในพื้นที่นอกเขตชลประทานที่อาศัย
น้ าฝน และน้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติเป็นหลัก เพื่อเก็บกักน้ าไว้ใช้ท าการเกษตร (กรมพัฒนาที่ดิน, 2555) โดยพื้นที่ส าหรับ
สร้างแหล่งน้ ามาจากความต้องการของเกษตรกรเป็นหลัก ซึ่งที่ผ่านมา เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้มีองค์ความรู้ที่เพียงพอในการ
คัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมส าหรับขุดแหล่งน้ า ทั้งในเรื่องสภาพพื้นที่ และคุณสมบัติของดิน เช่น ชนิดของดิน  (เฉลียว, 2530) 
ความสามารถในการซับน้ า (ไพโรจน์, 2528) ค่าสัมประสิทธิ์ความซึมน้ าของดิน (สุวณี และคณะ, 2542) และความสามารถ 
ในการระบายน้ า (USBR, 1963) เป็นต้น ซึ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อศักยภาพในการกักเก็บน้ าของพื้นที่ ท าให้แหล่ง
น้ าท่ีสร้างไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูแล้ง จึงจ าเป็นต้องมีการประเมินศักยภาพในการ
กักเก็บน้ าในพื้นที ่เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการช่วยตัดสินใจเลือกต าแหน่งส าหรับสร้างแหล่งน้ าที่มีแผนจะท าการก่อสร้างใน
อนาคต และหาแนวทางในการเพิ่มศักยภาพของพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาส าหรับแหล่งน้ าที่สร้างไปแล้ว โดยจังหวัดบุรีรัมย์  
ถูกเลือกใช้เป็นพื้นที่ศึกษาเนื่องจากมีพื้นท่ีคาดการณ์ฝนแล้งในปี พ.ศ.2558 คิดเป็นร้อยละ 14.45 อยู่ในล าดับที่ 2 ของพื้นที่
กลุ่มย่อย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ (กลุ่มป้องกันภัยธรรมชาติและความเสี่ยงทางการเกษตร, 2557) และยังเป็น 
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หนึ่งในพื้นที่ท่ีประสบปัญหาภัยแล้งซ้ าซากที่มีสาเหตุมากจากลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เป็นพื้นที่หลังภูเขาอับฝน มีภูเขาสูง
ขวางกั้นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มีความหลากหลายเชิงพื้นที่ ทั้งที่ราบสูง ที่ราบ และที่ราบลุ่ม สภาพดินเสื่อมโทรม  
ท าการเกษตรไม่ได้ผล ดินมักเป็นทราย ซึ่งสูญเสียความช้ืนและความอุดมสมบูรณ์ได้ง่าย อีกทั้ง การท านายังเป็นอาชีพหลัก
ของเกษตรกรจังหวัดบรุีรัมย์ ซึ่งต้องใช้น้ าจากน้ าฝนเป็นหลัก โดยพนามาศ และคณะ (2556) ได้ท าการประเมินผลโครงการ
แหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ทั้งประเทศ ด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างเก็บข้อมูลในพื้นที่จ านวน 
462 ราย โดย 274 ราย เป็นตัวอย่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมี 18 รายเป็นตัวอย่างของเกษตรกรจากอ าเภอเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย์ ท าการประเมินตามตัวช้ีวัดความส าเร็จเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพรายภาค พบว่า ในฤดูฝนเกษตรกรส่วนใหญ่
ใช้น้ าฝนในการท าการเกษตร และเกษตรกรประมาณครึ่งหนึ่งใช้น้ าจากแหล่งน้ าที่ขุดจากโครงการฯ ส าหรับการคัดเลือกพื้นที่
จะหลีกเลี่ยงพื้นที่ดินทราย พื้นที่ดินเค็ม และพื้นที่ที่มีก้อนหินขนาดใหญ่ แหล่งน้ าที่ขุดสามารถกักเก็บน้ าได้ ร้อยละ 83.57  
ไม่สามารถกักเก็บน้ าได้ร้อยละ 14.96 และกักเก็บน้ าได้แต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ร้อยละ 1.46 จะเห็นได้ว่า แหล่งน้ าที่ได้
ด าเนินการให้แก่เกษตรกรไม่สามารถกักเก็บน้ าได้ครบทั้งหมด ท าให้ไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่สูญเสียไป 

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์เข้ามามีบทบาทในงานหลายประเภท ด้วยจุดเด่นในด้านการบริหาร
จัดการข้อมูลเชิงอรรถาธิบายของดิน สภาพภูมิประเทศ และสิ่งแวดล้อม ท าให้อยู่ในรูปของข้อมูลเชิงแผนที่ ซึ่งตอบสนองต่อ
ผู้ใช้งานได้ในทุกระดับ ท าให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจและเข้าถึงข้อมูลในพื้นที่ได้โดยง่าย อีกทั้งยังสามารถท าการประยุกต์ใช้กับ
ฐานข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่ได้อย่างสะดวก การศึกษานี้จึงได้ท าการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์กับฐานข้อมูล 
เชิงพื้นที่ มาท าการวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อหาศักยภาพของพื้นที่ในการสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน 
(สุพิชฌาย์ และจินตนา, 2553) และจัดท าให้อยู่ในในรูปแบบของแผนที่ ซึ่งใช้เป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจเลือก
ต าแหน่งก่อสร้างแหล่งน้ าฯ และหาแนวทางแก้ไข เพ่ือให้เกษตรกรสามารถใช้แหล่งน้ าในไร่นาฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
และยั่งยืนต่อไป 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

การศึกษานี้แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) เตรียมข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ผลในส านักงาน  
2) ตรวจสอบผลการวิเคราะห์ในพื้นที่จริงโดยอ้างอิงจากข้อมูลต าแหน่งแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทานของจังหวัด
บุรีรัมย์ ปี พ.ศ.2555 โดยมีวิธีการดังนี้ รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นและจัดท าข้อมูลทั้งหมดให้อยู่ในรูปแบบ shape file ด้วย
โปรแกรม ArcGIS ซึ่งข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดินท่ีน ามาใช้ ได้แก่ 1) ข้อมูลจ านวนและต าแหน่งของพิกัดแหล่งน้ าในไร่นานอก
เขตชลประทานของจังหวัดบุรีรัมย์ ปี พ.ศ.2555 จ านวน 1,029 บ่อ 2) แผนที่ชุดดินพร้อมตารางอรรถาธิบาย มาตราส่วน 
1:25,000 3) แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน ปี พ.ศ.2554 มาตราส่วน 1:25,000 4) ข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข (Digital 
Elevation Model, DEM) และข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ 1) แผนที่สภาพภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 จาก
กรมแผนที่ทหาร 2) ข้อมูลปริมาณฝนรายปีทั้งประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 - 2556 จากกรมอุตุนิยมวิทยา จากการจัดท า
ข้อมูล พบว่า ข้อมูลแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทานของจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีความถูกต้องและสามารถน ามาใช้ได้จริง 
จ านวน 965 บ่อ แสดงดัง Figure 1 จากนั้นวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการกักเก็บน้ าของแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน
จากฐานข้อมูลทั้งหมดที่มี สามารถแบ่งออกเป็น 4 ปัจจัยและช่วงของปัจจัยแสดงดัง Table 1 โดยจัดท าแบบสอบถามและส่ง
ให้ผู้เช่ียวชาญด้านวิศวกรรม ผู้เช่ียวชาญด้านส ารวจดิน และผู้เช่ียวชาญด้านแผนที่ภาพถ่ายของกรมพัฒนาที่ดิน จ านวน  
9 ท่าน ท าการให้ค่าน้ าหนักคะแนนความเหมาะสมของปัจจัย (Weight) และให้ค่าน้ าหนักคะแนนระดับของปัจจัย (Rating)  
ที่มีผลต่อการกักเก็บน้ า โดยปัจจัยใดที่มีอิทธิพลต่อการกักเก็บน้ าสูงจะก าหนดให้มีค่าถ่วงน้ าหนักที่สูงกว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การกักเก็บน้ าท่ีต่ ากว่า โดยการให้ค่าคะแนนความเหมาะสมของปัจจัย คะแนน 1 หมายถึงปัจจัยที่มีความเหมาะสม 
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ในการศึกษานอ้ยท่ีสุด เรียงล าดับจนถึงคะแนน 4 หมายถึงปัจจัยที่มีความเหมาะสมในการศึกษามากที่สุด ส่วนการให้คะแนน
ค่าน้ าหนักของระดับปัจจัย คะแนน 1 หมายถึงระดับของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกักเก็บน้ าน้อยท่ีสุด และคะแนน 5 หมายถึง
ระดับของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกักเก็บน้ ามากที่สุด ซึ่งค่าถ่วงน้ าหนักจะได้จากค่าคะแนนจากผู้เช่ียวชาญในสาขาต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นน าค่าคะแนนที่ได้มาซ้อนทับกับแผนที่ในแต่ละช้ันปัจจัย จากนั้นท าการรวมค่าคะแนนของทุกปัจจัยโดย
การซ้อนทับแผนที่ปัจจัยท้ังหมด ดังสมการ (1) 

 
      S = (R1W1) + (R2W2) + (R3W3) + (R4W4) + (R5W5)          (1) 
 
เมื่อ  S  คือ  ค่าคะแนนรวม 
 R คือ  ระดับของแต่ละปัจจัย 
 W  คือ  ค่าน้ าหนักคะแนนความเหมาะสมของปัจจัย 
เมื่อได้ค่าคะแนนรวมของทุกปัจจัยแล้ว ท าการแบ่งศักยภาพการกักเก็บน้ าของพื้นที่ออกเป็น 3 ระดับ คือ ต่ า ปานกลาง และ
สูง โดยใช้หลักทางสถิติหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) มาก าหนดพิสัย (Range) ของคะแนนในแต่ละช่วง 
ดังสมการ (2)  
 

                     (2) 

 
จากนั้นท าการตรวจสอบความถูกต้องของผลการวิเคราะห์ โดยการสุ่มตัวอย่าง (Sampling) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% 
(สมชาย, 2554) จากข้อมูลต าแหน่งแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทานของจังหวัดบุรีรัมย์ ปี พ.ศ.2555 ด้วยสมการ  
 

        (3) 

 
เมื่อ n คือ  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
 N  คือ  ขนาดของประชากร 
 e คือ ความคลาดเคลื่อนของการประมาณค่า (0.05 หรือ 0.01)  
 

ผลและวิจารณ์ 
จากการศึกษาปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผลต่อการกักเก็บน้ า กับฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ได้จากหน่วยงานภายในและภายนอกกรม

พัฒนาท่ีดิน พบว่า สามารถน าข้อมูลมาใช้เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการกักเก็บน้ า ได้ทั้งสิ้น 4 ปัจจัย ได้แก่ ความลาดชันของพื้นที่ 
ปริมาณน้ าฝนต่อปี การซึมผ่านน้ าของดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดิน แสดงดัง Figure 2 - 5 โดยความลาดชันของพื้นที่ 
ใช้ข้อมูลจากกลุ่มชุดดิน เนื่องข้อมูล DEM มีการกันพื้นที่ความมั่นคงออกท าให้ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ไม่สมบูรณ์ จากนั้นน า
ปัจจัยที่ได้มาท าการวิเคราะห์ค่าคะแนนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกักเก็บน้ าในไร่นานอกเขตชลประทานที่ได้จากการสอบถาม
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านส ารวจดิน และผู้เชี่ยวชาญด้านแผนที่ภาพถ่ายของกรมพัฒนาที่ดิน จ านวน 9 ท่าน 
ได้ค่าคะแนนแต่ละปัจจัยแสดงดัง Table 1 จากนั้นท าการซ้อนทับข้อมูลทุกปัจจัยได้ค่าผลรวมของคะแนน และแบ่งค่า
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คะแนนศักยภาพการกักเก็บน้ าออกเป็น 3 ระดับ แสดงดัง Table 2 และจัดท าให้อยู่ในรูปของแผนที่ศักยภาพการกักเก็บน้ า
ของพื้นที่ แสดงผลดัง Figure 6 พบว่า พืน้ท่ีที่มีศักยภาพการกักเก็บน้ าสูงมีพื้นท่ีประมาณ 6,633.95 ตร.กม. คิดเป็น 66.0 %  
ของพื้นที่ทั้งหมด ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ราบท าการเกษตรกรรมบริเวณฝั่งตะวันออกของจังหวัด ส่วนพื้นที่ที่มีศักยภาพการกัก
เก็บน้ าปานกลางมีพื้นที่ประมาณ 1,985.83 ตร.กม.คิดเป็น 19.8% ของพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งอยู่ในบริเวณฝั่งเหนือและตะวันตก
ของจังหวัด และพื้นที่ท่ีมีศักยภาพการกักเก็บน้ าต่ ามีพื้นท่ี 1,426.47 ตร.กม. คิดเป็น 14.2% ของพื้นที่ทั้งหมด โดยส่วนใหญ่
อยู่ในบริเวณพื้นท่ีเขาทางตอนล่างของจังหวัด จากนั้นท าการสุ่มตรวจสอบความถูกต้องของการวิเคราะห์ที่ได้จากแผนที่ GIS 
ในพื้นที่จริง โดยใช้จ านวนตัวอย่างที่ค านวณได้จากสมการ (3) จ านวน 283 บ่อ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด พบว่า ข้อมูลที่ท า
การวิเคราะห์มีความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนท่ีจริง คิดเป็น 92.86% ของจ านวนตัวอย่างทั้งหมด  

 
Table 1 Weights of potential site for farm pond factors. 

Factors Class Weighting Rating Score 

1. Slope 0 - 2%   6 24 

  2 - 5%   5 20 

  5 - 12% 4 4 16 

  12 - 20%   3 12 

  20 - 35%   2 8 

  >35%   1 4 

2. Rainfall < 1,000 mm.   1 2 

  1,000 - 1,200 mm.   2 4 

  1,200 - 1,300 mm. 2 3 6 

  1,300 - 1,400 mm.   6 12 

  1,400 - 1,500 mm.   5 10 

  >1,500 mm.   4 8 

3. Permeability poor   4 12 

  medium 3 3 9 

  good   2 6 

  very good   1 3 

4. Land use Forest land   2 2 

  Pasture   3 3 

  Agricultural land 1 4 4 

  Urban and Built-up land   1 1 
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 Table 2 Scores of potential site for farm pond. 

Class Scores 

High  37 - 52 

Medium  21 - 36  

Low   0 - 20  

            

  
   Figure1 Map of farm pond of Buriram province.            Figure2 Map of slope of Buriram province. 
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          Figure3 Map of average annual rainfall.                       Figure4 Map of permeability. 
           

        
                  Figure 5 Map of land use.                        Figure 6 Map of potential sites for farm pond  
                    of Buriram province. 
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สรุปผล 

จากการศึกษาพบว่า 1) ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการประเมินศักยภาพการกักเก็บน้ าของ
พื้นที่ในการสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทานของจังหวัดบุรีรัมย์ได้โดยมีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริง 92.86% 
2) ผลของการแบ่งช่วงช้ันศักยภาพการกักเก็บน้ าของพื้นที่จากค่าน้ าหนักคะแนน ได้ผลดังนี้ พื้นที่ที่มีศักยภาพการกักเก็บน้ า
สูง มีค่าอยู่ในช่วง 37 – 52 คะแนน พื้นที่ท่ีมีศักยภาพการกักเก็บน้ าปานกลาง มีค่าอยู่ในช่วง 21 – 36 คะแนน และพื้นที่ที่มี
ศักยภาพการกักเก็บน้ าต่ า มีค่าอยู่ในช่วง 0 – 20 คะแนน โดยพื้นที่ที่มีศักยภาพการกักเก็บน้ าสูงมีพื้นที่ประมาณ 6,633.95 
ตร.กม. คิดเป็น 66.0% ของพื้นที่ท้ังหมด ส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนท่ีราบท าการเกษตรกรรมบริเวณอ าเภอประโคนชัย พลับพลาชัย 
ห้วยราช และกระสัง ส่วนพื้นที่ที่มีศักยภาพการกักเก็บน้ าปานกลางมีพื้นที่ประมาณ 1,985.83 ตร.กม. คิดเป็น 19.8% ของ
พื้นที่ทั้งหมด ซึ่งอยู่ส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณอ าเภอแคนดง คูเมือง สตึก โนนสุวรรณ ปะค า นางรอง หนองหงส์ ช านิ และ  
ล าปลายมาศ ส่วนพื้นที่ที่มีศักยภาพการกักเก็บน้ าต่ ามีพื้นที่ 1,426.47 ตร.กม. คิดเป็น 14.2% ของพื้นที่ทั้งหมด โดยส่วน
ใหญ่อยู่ในบริเวณพื้นท่ีเขาของอ าเภอโนนดินแดง และละหานทราย และ 3) การประเมินศักยภาพในการกักเก็บน้ าของแหล่ง
น้ าในไร่นานอกเขตชลประทานด้วยฐานข้อมูลเชิงแผนที่ ก่อนท าการเลือกพื้นที่ก่อสร้างจริงเป็นแนวทางเบื้องต้นที่จะช่วยให้
ผู้ออกแบบและเกษตรกรเจ้าของพื้นที่สามารถบริหารจัดการแหล่งน้ าได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ แต่เนื่องจากขั้นตอน
การจัดท าแผนท่ีศักยภาพการกักเก็บน้ าใช้ปัจจัยที่มีผลต่อการเก็บกักน้ าจากฐานข้อมูลที่มีอยู่ภายในและภายนอกกรมพัฒนา
ที่ดิน เป็นข้อมูลทีไ่ม่ได้ท าการวัดค่าหรือจัดท าข้ึนมาส าหรับวิเคราะห์การกักเก็บน้ าของพื้นที่โดยตรง และข้อมูลบางปัจจัยอาจ
ไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่อการกักเก็บน้ าอย่างแท้จริง เช่น ความซึมน้ า เนื่องจากเป็นฐานข้อมูลที่ความลึกไม่เกิน 2 เมตร แต่ความ
ลึกของแหล่งน้ าในไร่นาจะมีความลึกท่ีมากกว่า 2.6 เมตรขึ้นไป จึงควรมีการใช้ปัจจัยทางด้านธรณีวิทยาเข้ามาวิเคราะห์ร่วม
ด้วย เพื่อความถูกต้องและแม่นย าในการน าไปใช้ประกอบในการพิจารณาประเมินศักยภาพในพ้ืนท่ีอื่นต่อไป 
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บทคัดย่อ 
เครื่องต้นแบบเรดาร์ทะลุทะลวงผิวดิน ที่พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

(NECTEC) ได้น ามาประยุกต์ใช้เพื่อตรวจสอบช้ันดินดาน ที่ระดับความลึก 0-50 เซนติเมตรในพื้นที่ปลูกมันส าปะหลังของสถาบัน
พัฒนามันส าปะหลัง จ.นครราชสีมา โดยเครื่องเรดาร์ทะลุทะลวงผิวดินจะท าการส่งสัญญาณอัลตราไวด์แบนด์ (ultra-wide 
bandwidth signal) ผ่านสายอากาศแบบ vivaldi เมื่อพัลส์เดินทางผ่านหรือตกกระทบวัตถุหรือช้ันดินที่มีตัวน าท่ีแตกต่างกันพัลส์
จะเกิดการสะท้อนกลับมายังสายอากาศภาครับ โดยการวัดสัญญาณพัลส์ที่สะท้อนกลับขึ้นมาจากใต้ดินนั้น จะเป็นผลการหักล้าง
สัญญาณพัลส์ถูกยิงลงในดิน กับพัลส์ที่ถูกยิงขึ้นไปในอากาศ และยกก าลังสอง จากนั้นท าการขยายสัญญาณหลังจากได้รับสัญญาณ
จากเครื่องรับ (post-amplification) เพื่อชดเชยสัญญาณของเรดาห์ที่มีการลดทอนเพิ่มขึ้นตามความลึกของดินโดยเป็นไปใน
ลักษณะของฟงัก์ช่ันเลขช้ีก าลัง (exponential function) ซึ่งจะท าให้สามารถสังเกตเห็นต าแหน่งของพัลส์ที่ความลึกลงไปในดินได้
ชัดเจนยิ่งขึ้น ผลการศึกษาพบว่าข้อมูลการประมาณรอยต่อของช้ันดินด้วยเรดาห์สามารถแยกรอยต่อของช้ันดินได้ละเอียดกว่าผล
การวิเคราะห์ดินด้วยการพิจารณาสมบัติของดินตามภาคตัดขวาง และเมื่อเปรียบเทียบกับค่าความต้านทานการแทงทะลุพบว่า
ความลึกดินในระดับ 0-20 เซนติเมตร ค่าที่ได้ค่อนข้างมีความแตกต่างกัน ขณะที่แนวโน้มของความลึกดินในระดับ 20-50 
เซนติเมตร ค่าที่ได้มีความเหมือนกันมาก ในการทดลองนี้เป็นการศึกษาเบื้องต้นยังไม่อาจสรุปถึงความสัมพันธ์ของค่าพัลส์กับค่า
ความต้านทานการแทงทะลุได้ และยังต้องการการศึกษาเพิ่มเติมในห้องปฏิบัติการเพื่อให้ได้ค าตอบท่ีถูกต้องมากยิ่งข้ึน 
ค าส าคัญ: ช้ันดินดาน เรดาร์ทะลุทะลวงผิวดิน ค่าความต้านทานการแทงทะลุ 
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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 
 

บทน า  
ดินดานคือเนื้อดินท่ีมีโครงสร้างที่ถูกอัดแน่น ไม่มีช่องระบายอากาศและน้ า เกิดจากการท าการเกษตรอย่างขาดความรู้

ความเข้าใจการท าเขตกรรมที่ผิดวิธี การไถพรวนบ่อยครั้งที่ระดับความลึกเดียวกันหลายๆ ปี  ไถพรวนในขณะที่ดินมีความช้ืนไม่
เหมาะสม การลดลงของปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ลดการกักเก็บน้ าและเพิ่มการชะล้างหน้าดิน ส่งผลให้ดินเกิดสภาวะเสื่อมโทรม 
เกิดการอัดแน่นของดินและเกิดเป็นชั้นดานขึ้น  พ้ืนท่ีที่เกิดปัญหาดินดานมักจะเกิดน้ าท่วมขังเนื่องจากน้ าไม่สามารถซึมผ่านช้ันดิน
ดานลงไปได้ และในฤดูแล้งมันส าปะหลังไม่สามารถดึงน้ าใต้ดินขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้ ส่งผลให้ผลมันส าปะหลังแคระแกรนหรือยืน
ต้นตายได้ ช้ันดินดานที่อยู่ตื้นกว่า 50 เซนติเมตรจะมีผลกระทบต่อการปลูกมันส าปะหลังมาก (สมาคมแป้งมันส าปะหลังไทย, 
2556)  

การแก้ปัญหาดินดานสามารถท าได้โดยใช้การไถระเบิดดินดาน เป็นการแก้ปัญหาที่มีค่าใช้จ่ายสูงและต้องการรถไถ
ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นการเพิ่มภาระและต้นทุนให้แก่เกษตรกร ดังนั้นในการศึกษาครั้งน้ีเป็นความพยายามที่จะประยุกต์ใช้ระบบเรดาร์
ทะลุทะลวงผิวดินในการระบุช้ันดินดานที่มีความถูกต้อง และสามารถช่วยในการตัดสินใจเลือกไถระเบิดดินดานในพื้นที่ที่เกิด
ปัญหา จะท าให้เกษตรกรสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปได้ (Ping Wang et al., 2016) 
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อุปกรณ์และวิธีการ  

1. การวิเคราะห์ชั้นดานในพ้ืนที่ 
ส าหรับการวิเคราะห์ชั้นดานในพื้นทีจ่ะด าเนินการโดยให้ผู้เช่ียวชาญท าการวิเคราะห์หน้าตัดดินที่ระดับความลึก 0-50 

เซนติเมตร รวมทั้งใช้การวิเคราะห์ค่าความต้านทานการแทงทะลุ (penetration resistance) ที่ได้จากเครื่อง dynamic 
penetrometer เพื่อหาต าแหน่งที่เกิดช้ันดาน โดยเลือกเก็บจุดตัวอย่างจ านวน 35 จุด ในพื้นที่เตรียมแปลงปลูกมันส าปะหลังของ
สถาบันพัฒนามันส าปะหลัง ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ดังแสดงใน Figure 1 

 
Figure 1 ต าแหน่งการเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ชั้นดินดาน 
 
2. การวิเคราะห์ชั้นดินดานโดยใช้เรดาร์ทะลุทะลวงผิวดิน 
2.1 เคร่ืองมือต้นแบบเรดาห์ทะลุทะลวงผิวดิน และขั้นตอนการเก็บข้อมูล 
เครื่องมือเรดาห์ทะลุทะลวงผิวดินที่ใช้ในโครงการนี้เป็นเครื่องมื อต้นแบบที่พัฒนาขึ้นเอง โดยศูนย์เทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ดังแสดงใน Figure 2 (ซ้าย) และสายอากาศภาคส่งและภาครับที่ใช้งานใน
การส่งคลื่นพัลส์ข้างต้นลงไปในดิน จะเป็นสายอากาศแบบ vivaldi ซี่งเป็นสายอากาศแบบมีทิศทาง (มีการส่งและรับสัญญาณได้ดี
ในเฉพาะมุม) สายอากาศชนิดนี้ถูกสร้างขึ้นจากแผ่นวงจรพิมพ์ (print circuit board) ขนาดใหญ่ กว้าง 55 เซนติเมตร ยาว 70 
เซนติเมตร โดยใช้แผ่นวงจรพิมพ์ที่มีความหนา 2 มิลลิเมตร โดยมีแบนด์วิดท์ที่กว้างมาก (|S11| < -10dB) ตั้งแต่ 420MHz ถึง 
1.5GHz และมีอัตราขยาย 6dBi ที่ 460MHz และ 11dBi ที่ 960MHz ดังแสดงใน Figure 2 (ขวา) (Kaemarungsi et al., 2015) 
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Figure 2 (ซ้าย) ต้นแบบเรดาห์ทะลุทะลวงผิวดิน (ground penetrating radar) 

         (ขวา) ตัวอย่างสายอากาศแบบ vivaldi  
โดยหลักการท างานของเครื่องจะมีการสร้างพัลส์ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ครอบคลุมความถี่ที่กว้างมาก ซึ่งมีช่ือเรียก

ทางเทคนิคว่าสัญญาณอัลตราไวด์แบนด์ (ultra-wide bandwidth signal) มีหลักการท างานพื้นฐานคือ มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ท า
การสร้างสัญญาณพัลส์อัลตราไวด์แบนด์แบบ gaussian monocycle ที่มีความแคบในระดับ 3.5 นาโนวินาที ดังแสดงใน Figure 
3 เพื่อส่งออกไปทางสายอากาศภาคส่ง เมื่อพัลส์เดินทางผ่านหรือตกกระทบวัตถุหรือช้ันดินที่มีตัวน าที่แตกต่างกันพัลส์จะเกิดการ
สะท้อนกลับมายังสายอากาศภาครับ ซึ่งวงจรเซนเซอร์ภาครับที่มีวงจรแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทัลแบบความเร็วสูง (hi-
speed analog-to-digital converter (ADC)) จะสร้างสัญญาณที่รับได้กลับคืนมาเพื่อน าไปวิเคราะห์ประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
และประมวลผลภาพเพื่อวิเคราะห์ชั้นดินที่มีความแตกต่างกัน 

 

 
Figure 3 แสดงพัลสส์ัญญาณอัลตราไวด์แบนด์แบบ gaussian monocycle 

 
2.2 การวิเคราะห์สัญญาณสะท้อนของต้นแบบเรดาห์ทะลุทะลวงผิวดิน 
การวัดสัญญาณพัลส์ที่สะท้อนกลับขึ้นมาจากใต้ดินนั้น (ในที่นี้จะใช้ตัวอย่างที่ P007 เป็นตัวแทนในการอธิบาย) โดย

จะแสดงใน Figure 4 โดยภาพย่อยด้านบนเป็นการเปรียบเทียบสัญญาณที่พัลส์ถูกยิงลงในดิน (เส้นทึบสีน้ าเงิน) กับพัลส์ที่ถูกยิงขึ้น
ไปในอากาศซึ่งไม่มีสิ่งกีดขวางหรือวัตถุใด ๆ (เส้นประสีแดง) เป็นจ านวน 401 Sample ที่ 277.78 พิโควินาทีต่อหนึ่งช่วงการสุ่ม 
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ค่า (picosecond/Sample) (เนื่องจาก sampling ด้วย ADC ที่มีอัตราการสุ่มสัญญาณที่ 3.6 giga-samples/second) และภาพ
ย่อยด้านล่างคือผลการหักล้างสัญญาณทั้งสองในรูปย่อยด้านบนและยกก าลังสอง ซึ่ง peak ของสัญญาณที่พบในภาพย่อยด้านล่าง
นั้น คาดว่าจะเป็นต าแหน่งของระยะเวลาที่พัลส์สะท้อนกลับมาเนื่องจากเดินทางผ่านตัวกลางที่แตกต่างกันของช้ันดิน ตาม
หลักการท างานของเรดาห์ทะลุทะลวงผิวดิน ที่เมื่อสัญญาณเดินทางลงไปเจอวัตถุที่แตกต่างกันจะสะท้อนสัญญาณกลับขึ้นมา
บางส่วน 
 

 
Figure 4 (บน) แสดงการเปรียบเทียบสัญญาณทางเวลาที่วัดได้ระหว่างพื้นดินกับอากาศเมื่อใช้สายอากาศแบบ vivaldi 

                   (ล่าง) ผลการหักลา้งสัญญาณระหว่างพ้ืนดินกับอากาศในรูปย่อยด้านบนและยกก าลังสอง 
 

ในการประมาณค่าความลึกของช้ันดินด้วยเรดาห์ทะลุทะลวงดินนั้น ปัจจัยที่ส าคัญในการค านวณคือ อัตราความเร็วใน
การเดินทางของคลื่นอัลตราไวด์แบนด์ (ซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า) ที่เดินทางผ่านลงไปในช้ันดิน หรือที่เรียกว่า velocity of 
propagation เนื่องจากในตัวอย่างนี้ยังไม่มีการวิเคราะห์ค่าความเร็วดังกล่าวของดินในแปลงมันส าปะหลัง แต่โดยทั่วไปแล้ว
ส าหรับตัวน าที่เป็นแบบ homogeneous and isotropic แล้วจะสามารถประมาณค่า relative propagation velocity ได้จาก
สมการ (Daniels, 2004) 

  meters/second 

และสามารถประมาณค่าความลึกของช้ันดินจากสมการ  

       meters 
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เมื่อ    คือ relative propagation velocity  

   คือ speed of light = 3*108 m/s 

   คือ relative permittivity ของดินหรือตัวกลาง (ปกติมีค่าระหว่าง 1 ถึง 80 (น้ า))  

   คือ ความลึกช้ันดินหรือระยะทางถึงวัตถุเป้าหมาย 

   คือ ระยะเวลาที่พัลส์เดินทางไปและกลับจากชั้นดินหรือเป้าหมาย 
 
เนื่องจากไม่มีข้อมูลค่า relative permittivity ของดินในพื้นที่ก่อนท าการทดลอง (หากต้องการหาค่าจ าเป็นต้องท า

การเจาะดินหลาย ๆ จุดและวัดผลการทดลองด้วยพัลส์เพื่อเปรียบเทียบและประมาณค่าดังกล่าว) ด้วยข้อจ ากัดทางเวลา จึงท าการ
ประมาณค่าดังกล่าวจากตารางข้อมูลที่ 4.3 หน้า 90 ในเอกสารอ้างอิง (David, 2004) ที่ระบุว่า ส าหรับดินทรายแห้ง มีค่า 
relative permittivity อยู่ในช่วง 4 – 10 และดินทรายเปียก มีค่า relative permittivity อยู่ในช่วง 10 – 30 (ทั้งนี้ในช่วงที่เก็บ

ข้อมูล เป็นช่วงหน้าแล้ง และดินอยู่ในลักษณะแห้ง ในการประมาณค่าจึงใช้ค่า  = 10 ส าหรับการประมาณค่า relative 
propagation velocity)  

จาก Figure 4 (ล่าง) จะพบว่าพัลส์กลุ่มแรกนั้นมีระดับความแรงของสัญญาณสูง (แอมพลิจูดสูง) ซึ่งพบได้ในทุก
ต าแหน่งของการเก็บข้อมูล และพัลส์กลุ่มต่อ ๆ ไปจะมีระดับความแรงของสัญญาณต่ าลงไปอย่างมาก เนื่องจากการเดินทางของ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของต้นแบบเรดาห์จะมีการลดทอนลงไปตามความลึกของช้ันดินและการลดทอนนี้เ ป็นการลดทอนที่เพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็ว ท าให้สัญญาณที่สะท้อนกลับมาในตอนท้าย ๆ ของกราฟมีระดับความแรงค่อนข้างต่ า และท าให้บางครั้งแยกแยะ
ต าแหน่งของรอยต่อท่ีลึกลงไปในดินได้ยากขึ้น นอกจากนี้หากคุณสมบัติของดินมีการลดทอนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสูงมาก ก็จะท าให้
สัญญาณสะท้อนท่ีระดับความลึกไม่มากนัก ก็อาจจะไม่สามารถตรวจจับได้ด้วยเครื่องเรดาห์ต้นแบบ  

ในการนี้ทางทีมวิจัยจึงได้ท าการแปลงผลข้อมูลของเรดาห์ให้อยู่ในรูปของระดับความแรงของดินเทียบกับความลึกของ
ดินในหน่วยเซนติเมตร แต่เนื่องจากสัญญาณของเรดาห์มีการลดทอนเพิ่มขึ้น เมื่อสัญญาณเดินทางลึกลงไปในดินและสะท้อน
กลับมา โดยเป็นไปในลักษณะของฟังก์ช่ันเลขช้ีก าลัง (exponential function) ดังนั้นเพื่อให้สามารถขยายสัญญาณที่มีระดับอ่อน
มาก ๆ ท่ีความลึกลงไปในดินให้สามารถเห็นได้ชัดขึ้น ทีมวิจัยจึงท าการคูณค่าคงที่ ที่เพิ่มขึ้นแบบฟังก์ช่ันเลขช้ีก าลัง กลับเข้าไปใน
สัญญาณที่ใช้ในการวิเคราะห์ต าแหน่งของพัลส์ (สัญญาณที่เกิดจากการหักล้างกันระหว่างสัญญาณที่ส่งลงไปในดินกับสัญญาณที่ส่ง
ขึ้นไปในอากาศ) หรือเรียกว่าเป็นการท าการขยายสัญญาณหลังจากได้รับสัญญาณจากเครื่องรับ (post-amplification) ซึ่งจะท า
ให้สามารถสังเกตเห็นต าแหน่งของพัลส์ที่ความลึกลงไปในดินได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และพอจะประมาณแนวโน้มของการสะท้อนกลับของ
สัญญาณขึ้นมาจากดินได้ระดับหนึ่ง (แต่อาจไม่ถูกต้องนักเนื่องจากเป็นการชดเชยการลดทอนของสัญญาณด้วยค่าคงที่
โดยประมาณ หากต้องการให้แม่นย าจ าเป็นต้องทราบว่าการลดทอนในแต่ละช่วงช้ันของดินเป็นเช่นไรซึ่ง ตรวจสอบได้ยาก )  
ค่าคงท่ี ท่ีเป็นฟังก์ช่ันแบบเลขช้ีก าลังท่ีใช้ในการชดเชยสัญญาณลดทอนในการศึกษานี้มีรูปแบบของกราฟดังแสดงใน Figure 5  
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Figure 5 แสดง post-amplification factor 

 

ผลและวิจารณ์  
การเปรียบเทียบและหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลภาคสนามกับเรดาร์ทะลุทะลวงผิวดิน 
จากข้อมูลสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ได้รับสะท้อนกลับขึ้นมาจากดินและสิ่งที่อยู่ใต้ผิวดินพบว่า ต้นแบบของเรดาห์

ทะลุทะลวงผิวดินจะแสดงผลข้อมูลของพัลส์สะท้อนกลับอยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่งจากภาพตัวอย่างของต าแหน่งของจุดส ารวจ ดัง
แสดงใน Figure 6 จะสังเกตได้ว่ามียอดของพัลส์อยู่เป็นจ านวนมากและอาจจะแบ่งเป็นกลุ่มของพัลส์ที่อยู่ใกล้ ๆ กันได้หลายกลุ่ม 
(พัลส์ที่พิจารณาว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันมักจะอยู่ห่างกันไม่เกิน 25 samples) 

 
Figure 6 แสดงข้อมูลพัลส์สะท้อนกลับของต าแหน่งส ารวจ 
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หมายเหตุ ต าแหน่งของการสะท้อนกลับของพัลส์ในรูปนี้ เกดิขึ้นจากการประมวลผลสัญญาณด้วยการหักล้างผลการวัดคลื่น

สะท้อนขณะที่คลื่นหรือพัลสเ์ดินทางลงไปในดินกับ คลื่นท่ีสะท้อนหรือพัลส์ที่รบัได้ขณะทีส่ัญญาณเรดาห์ถูกยิงขึ้นไปบนท้องฟ้า 
(เสมือนเป็นสัญญาณ background) 

 
จากการวิเคราะห์จะพบว่ากลุ่มของพัลส์กลุ่มแรกนี้น่าจะเป็นการสะท้อนของสัญญาณคลื่นที่เดินทางออกจาก

สายอากาศเข้าไปยังผิวดิน หรือในที่นี้จะขอเรียกรอยต่อ (medium interface) ของตัวกลางแรกว่า air-to-soil ดังที่ได้สรุป
ต าแหน่งของรอยต่อไว้ในตัวอย่าง Table 1 และการแปลผลของสัญญาณเรดาห์ฯ ในรายงานนี้จึงท าการเลือกพัลส์ในกลุ่มต่อไปท่ีมี
ระดับความแรงของสัญญาณสูงที่สุดในกลุ่มถัดไป เป็นตัวแทนของกลุ่มและท าการประมาณค่าหาความลึก ณ ต าแหน่งนั้นของดิน 
เพื่อพิจารณาเป็นรอยต่อของช้ันดินที่มีความแตกต่างกัน (ข้อมูลพัลส์บางกลุ่มต่ ามาก ๆ จึงไม่ได้น ามาแสดงผลด้วย)  

 
Table 1 แสดงการแปลผลของสญัญาณ GPR เพื่อประมาณคา่รอยต่อของช้ันดิน 

Soil Interface By GPR GPR (cm) Transition of Physical Soil Analysis (cm) 
Air-to-Soil 3.16 

 

1 9.35 
2 12.11 
3 19.88 
4 26.60 
5 30.42 
6 36.87 

 
จากการเปรียบเทียบผลข้อมูลการประมาณรอยต่อของช้ันดินด้วยเรดาห์เทียบกับ ผลการวิเคราะห์ดินด้วยการ

พิจารณาคุณสมบัติของดินตามภาคตัดขวาง จะพบว่าเรดาห์จะให้ค าตอบของรอยต่อของช้ันดินเป็นจ านวนที่มากกว่า เนื่องจาก 
ต้นแบบเรดาห์ยังไม่สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งที่สัญญาณพัลส์นั้นตกกระทบใต้ผิวดินนั้นเป็นรอยต่อของช้ันดินจริงหรือเป็นวัตถุชนิด
อื่น ๆ เช่น ก้อนหินท่ีแทรกอยู่ในช้ันดินซึ่งอาจจะสะท้อนสัญญาณกลับขั้นมาได้เช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตในหลาย ๆ 
ต าแหน่งของดินที่ได้ไปส ารวจจะพบว่ามีผลการประมาณของรอยต่อของดินที่ใกล้เคียงกันกับการวิเคราะห์ภาคตัดขวางของดิน 
ดังเช่นใน Table 1 ข้างต้นที่จะเห็นว่าท่ีความลึกประมาณ 13 เซนติเมตร และ 25 เซนติเมตร ที่ได้มีการแบ่งประเภทของดินไว้ ก็
เป็นต าแหน่งท่ีอยู่ในค าตอบของการประมาณรอยต่อของดินด้วยเรดาห์เช่นกัน ท่ีความลึกประมาณ 12.11 เซนติเมตร และ 26.60 
เซนติเมตร ตามล าดับ 

ในการศึกษาแปลผลของช้ันดินในรายงานนี้ ได้ใช้วิธีการประมาณค่าคุณสมบัติของดินเป็นค่าเดียวกันในทุกจุดที่ส ารวจ
เพื่อความสะดวกในการแปลผล ท้ังนี้จากบทความวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Josef and Fawwaz, 1974) มีการสรุปเบื้องต้นไว้ว่าการหาค่า 
dielectric property ของดิน (ที่ถูกน ามาใช้ในการประมาณความเร็วในการเดินทางของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในดิน) นั้นโดยปกติน
ได้ผลการวัดที่แตกต่างกันโดยนักวิจัยหลาย ๆ กลุ่ม (กล่าวได้ว่าไม่สามารถท าซ้ าได้) และการวัดค่า dielectric ของดินจ าเป็นต้อง
ใช้การวัดที่แม่นย าและใช้เวลานานเพราะมีปัจจัยหลายตัวท่ีมีผลกระทบต่อคุณสมบัติของ dielectric ของดิน การวัดจะต้องกระท า
ในห้องปฏิบัติการเทา่นั้น จ าเป็นต้องใช้ตัวอย่างดินจ านวนมากในการหาค่า dielectric ของดิน นอกจากน้ี ค่า dielectric ของดิน 

13 
 
25 
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ยังเป็นฟังก์ชันของ ความช้ืนของดิน (moisture) ความหนาแน่นของดิน (bulk density) ประเภทของดิน (soil type) อุณหภูมิ
ของดิน (temperature) และคลื่นความถี่ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ (frequency) เนื่องจากต้นแบบเรดาห์ที่ใช้ในรายงานนี้มีการส่งคลื่น
เป็นพัลส์ซึ่งประกอบด้วยคลื่นความถี่หลายค่าพร้อมๆ กัน (ตั้งแต่ 30MHz – 1.75GHz โดยประมาณ) ท าให้การประมาณหาค่า 
dielectric ที่เกิดจากคลื่นความถี่หลาย ๆ ค่าพร้อมกันมีความซับซ้อน ไม่สามารถท าได้  

การเปรียบเทียบหน้าตัดดินระหว่างสัญญาณสะท้อนกลับ (amplitude of reflection) ของเรดาห์ทะลุทะลวงผิวดิน 
(ground penetrating radar) กับ penetration resistance ที่วัดได้จาก penetrometer จะแสดงใน Figure 7  

 

 
Figure 7 ผลเปรียบเทียบแนวโนม้ของสัญญาณสะท้อนของ GPR เทียบกับค่า penetration resistance ของ penetrometer 

 
จาก Figure 7 หากพิจารณาแนวโน้มของกราฟจะพบว่ารูปกราฟในช้ันต้น ๆ ของดิน (0-20 เซนติเมตร) ค่อนข้างมี

ความแตกต่างกัน ขณะที่รูปแนวโน้มของกราฟในช้ันลึก ๆ ของดิน (20-50 เซนติเมตร) จะมีความเหมือนกันมาก และเมื่อพิจารณา
เฉพาะยอดของพัลส์ เทียบกับต าแหน่งที่ค่า penetration resistance มีค่าสูงหรือปรับสูงขึ้น ตามลูกศรสีด าที่ช้ีไปทางขวามือ ก็
จะพบว่ามีต าแหน่งที่ใกล้เคียงกันอยู่หลายจุด  และในขณะเดียวกันหากพิจารณายอดของกราฟของ GPR ก็จะพบว่าบางยอดของ 
GPR ก็เป็นจุดต่ าของกราฟ penetration resistance ดังแสดงด้วยลูกศรสีแดงที่ช้ีไปทางซ้าย จะเห็นถึงความสอดคล้องกัน
บางส่วน ทั้งนี้เนื่องจากค่าของข้อมูลของกราฟในรูปด้านซ้ายมีจ านวน 401 ค่า (ซึ่งมีความละเอียดสูงกว่า) ในขณะที่ค่าของข้อมูล
ในด้านขวามีค่าของข้อมูลเพียง 50 ค่า ท าให้การเปรียบเทียบด้วยสมการหา correlation ไม่สะดวกนัก ในการศึกษาเบื้องต้นนี้จึง
พิจารณาจากแนวโน้มและค่ายอดของแต่ละกราฟเทียบกันเท่านั้น 
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เพื่อให้สามารถพิจารณาภาพรวมของการเปรียบเทียบการตรวจหาช้ันดินด้วย GPR และ penetration resistance 

จึงขอท าการสรุปผลการเปรียบเทียบแบบการหาความเหมือนคลึงด้วยเทคนิคข้างต้นไว้ใน Table 2 โดยแบ่งการพิจารณาออกเป็น
สองส่วนคือรูปกราฟเหมือนคือการเปลี่ยนแปลงเหมือนกัน หรือจ านวนยอดที่ใกล้เคียงกันหลายยอด ซึ่งจากภาพรวมพบว่า กราฟ 
ของ GPR มีความเหมือนกับ penetrometer อยู่จ านวนหนึ่งแต่ยังไม่ทั้งหมดหากดูด้วยรูปกราฟเพียงอย่างเดียว ซึ่งท าให้ยังไม่ 
สามารถสรุปได้อย่างชัดเจนว่ามีความสัมพันธ์กัน แต่หากดูที่ยอดของกราฟจะพบว่ามีความเหมือนกันหลายจุดซึ่งอาจแสดงถึง
ความสัมพันธ์บางอย่าง 
 
Table 2 สรุปลักษณะของรูปกราฟและต าแหน่งจดุยอดของผลจาก GPR และค่า penetration resistance 
 

Compare Group Counts Percent 
Shape Similar 20/35 57.1 

Different 15/35 42.9 
Peak Similar 35/35 100.0 

 
สรุปผล  

การทดสอบต้นแบบเรดาห์ทะลุทะลวงผิวดินในการระบุชั้นดานในครั้งนี ้สามารถบอกได้ว่าการใช้เรดาห์ทะลุทะลวงผิว
ดินสามารถระบุรอยต่อหรือการเปลี่ยนแปลงของช้ันดินได้ละเอียดกว่าการส ารวจดินในภาคสนาม แต่ทั้งนี้การแปลผลจากเครื่อง 
GPR ยังไม่สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งที่สัญญาณพัลส์นั้นตกกระทบใต้ผิวดินนั้นเป็นรอยต่อของช้ันดินจริงหรือเป็นวัตถุชนิดอื่น หรือ
การให้ค าตอบถึงความหนาแน่นของดินในแต่ละชั้นได้ ดังนั้นจึงจ าเป็นท่ีจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป โดยมีแนวทางด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

1) การทดลองส่งสัญญาณพัลส์ในลักษณะของ b-scan หรือ c-scan เพื่อให้เห็นความต่อเนื่องของช้ันดินซึ่งจะช่วยใน
การอธิบายลักษณะของความแข็งของช้ันดินได้ 

2) การทดลองเรดาห์ทะลุทะลวงผิวดิน กับตัวอย่างของช้ันดินและวัสดุอื่นๆ ที่ถูกก าหนดขึ้นไว้ในห้องปฏิบัติการ ซึ่งจะ
ท าให้สามารถเข้าใจการสะท้อนของสัญญาณพัลส์ที่ผ่านช้ันดินต่างๆ ก่อนที่จะน ามาประยุกต์ใช้กับพ้ืนท่ีเพาะปลูกจริงต่อไป 

 
ค าขอบคุณ  

 ขอขอบคุณมูลนิธิสถาบันพัฒนามันส าปะหลังแห่งประเทศไทย และสถาบันพัฒนามันส าปะหลัง ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด 
จ.นครราชสีมา ท่ีให้ความอนุเคราะห์เข้าท าการศึกษาในพื้นที่ และอ านวยความสะดวกในการวิจัยให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี สุดท้ายนี้
ขอขอบคุณส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และฝ่ายบริหารจัดการคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยในครั้งนี้ 
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บทคัดย่อ 
การส ารวจความอุดมสมบูรณ์ของดิน เพื่อการผลติพืชและท าแผนท่ีพื้นที่ขนาดใหญ่นั้นต้องเสยีทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย

ทีสู่ง การศึกษานี้ จึงประยุกต์เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมลูระยะไกลดว้ยดาวเทียม (Remote Sensing) โดยใช้ข้อมูลคา่สะท้อน
รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า  (Reflectance Value) ในช่วงคลื่นท่ีสายตามนุษย์มองเห็น (Visible Band) และช่วงคลื่นใกล้อินฟาเรด 
(Near Infrared Band) ขั้นตอนการวิเคราะห์ค านวนหา NDVI  (Normalized Difference Vegetation Index) ของ
การศึกษานี้ใช้ข้อมูลดาวเทยีม Landsat 5 TM band 3 และ band 4  เพื่อยืนยันความถูกต้องได้ใช้  (1) แผนที่ดินอยู่ในรูป
ดิจิทัล (ฐานข้อมลูภมูิสารสนเทศดิน) (2) ค าอธิบายหน้าตดัดิน (3) แผนที่รูปแบบจ าลองเขตศักยภาพเหมาะสมต่อการผลติ
ยางและปาล์มน้ ามัน และ (4) ผลผลิตยางพาราและปาลม์น้ ามันเกบ็รวบรวมจากพ้ืนท่ีปลูกจริงภายในพ้ืนท่ีเป้าหมาย  เป็น
ตัวช้ีวัด  ข้อมูลที่จ าเป็นทุกอย่างถูกเช่ือมโยงด้วยพิกัดต าแหน่งที่ตรงกัน (coordinate point)  ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 
จากการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์สมการเส้นตรง (linear correlation analysis) ระหว่างพื้นที่สุ่มค านวณ NDVI บนสภาพ
พื้นทีป่ลูกยางและปาล์มน้ ามันจริง บนเขตศักยภาพดินต่าง ๆ พบว่ามีความสัมพันธ์กันทางสถิติ ด้วยค่า R2 0.986 ส าหรับ
ยางพารา และ R2 0.988 ส าหรับปาล์มน้ ามัน  ซึ่งผลการศึกษานี้ไดย้ืนยันระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินขึ้นอยู่กับค่า NDVI  
ค ำส ำคัญ : ข้อมูลระยะไกลดาวเทยีม, ค่าสะท้อนรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า, NDVI,  ช่วงคลื่นท่ีสายตามนุษยม์องเห็น, ช่วงคลื่นใกล้
อินฟาเรด 

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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บทน ำ 

กระแสนวัตกรรมเกษตรยุคใหม่  โดยเฉพาะอย่างยิ่งที ่การท าการเกษตรแม่นย า (Precision Agriculture) นั้น ต้อง
อาศัยฐานข้อมูลดินท่ีแม่นย า เป็นปัจจัยหลักท่ีจ าเป็นอย่างยิ่ง แต่ทว่าการส ารวจวิเคราะห์ศักยภาพดิน แบบดั่งเดิม ที่ท ากันนั้น 
ต้องเสียทั้งค่าใช้จ่ายสูง เสียเวลา และบุคลกรจ านวนมาก  

วิธีการหนึ่งที่อาจช่วยย่นระยะเวลาการจ าแนกศักยภาพดินได้ครอบคลุมพื้นที่กว้าง คือ การใช้เทคนิคการส ารวจ
วิเคราะห์ข้อมูลระยะไกลด้วยดาวเทียม (Remote Sensing) โดยอาศัยค่าสะท้อนรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า  (Reflectance Value)   
แต่ด้วยข้อเท็จจริงทีส่ภาพพื้นที่ท่ัวไป มักปกคลุมไปด้วยพืชเศรษฐกิจหรือพืชพรรณจนเต็มพื้นท่ี ดังนั้นในการศึกษาวิเคราะห์นี้ 
จึงจ าเป็นต้องใช้เทคนิคการส ารวจโดยทางอ้อม ผ่านพืชพรรณ  Buschmann et al. (1993)  รายงานว่าสามารถใช้การ
ตรวจจับสัญญาณสะท้อนรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า ในย่านความถี่ที่สายตามองเห็น (Visible Band) กับย่านความถี่ใกล้อินฟาเรด 
(Near Infrared Band) เพื่อส ารวจการกระจายของอาการผิดปกติ และการให้ผลผลิตพืชได้  Henderson et al. (1992)  
พบว่า  เนื้อดิน ความช้ืนในดิน  ธาตุอาหารในดิน มีความสัมพันธ์ กับการสะท้อนรังสีแม่เหล้กไฟฟ้าของผิวดิน  Daniel et al. 
(2003) พบว่าความแตกต่างของระดับความแรงของรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าที่ตรวจจับได้ นอกจากจะขึ้นอยู่กับแหล่งก าเนิดรังสีที่
ต่างกันแล้ว ยังขึ้นกับช่วงความถี่ (Bandwidth) ที่ใช้ในการตรวจจับ และธาตุอาหารในดินอีกด้วย   Rajapakse et al. 
(2001)  ศึกษาพบว่า ค่าดัชนีพื้นที่ใบพืช  (Leaf Area Index) ที่ได้จากการวัดใบพืชจริง  กับ ค่า NDVI  (Normalized 
Difference Vegetation Index) ที่ค านวณได้จากการวัดค่ารังสีแม่เหล็กไฟฟ้าด้วย Spectrophotometer  มีความสัมพันธ์
กันทางสถิติ  Islam et al. (2003)  ยังรายงานด้วยว่า ค่ารังสีแม่เหล็กไฟฟ้า ทั้งช่วงย่านความถี่ อุลตาไวโอเรด (UV: 
Ultraviolet)  ช่วงสายตามองเห็น (VR: Visible Range)  และ ช่วงใกล้อินฟาเรด (NIR: Near Infrared) มีศักยภาพในการ
จ าแนกความแตกต่างของวัตถุ ในกรณีที่ต้องมีการส ารวจพื้นทีบ่ริเวณกว้างอย่างรวดเร็ว  

   
วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

 เพื่อทดลองส ารวจความอุดมสมบรูณ์ของดินทางอ้อมผ่านพืช ด้วยการประยุกต์เทคนิคทางดา้น การวิเคราะห์ข้อมูล
ระยะไกลดาวเทียม   
พ้ืนที่ศึกษำ  จังหวัดกระบี่ ที่พืชเศษฐกิจหลักคือยางพารา และ ปาล์มน้ ามัน ทั้งจังหวัดมีพื้นที่ประมาณ 4708.51 ตาราง
กิโลเมตร ปริมาณฝนตกโดยเฉลี่ยทั้งปีประมาณ  2,379.9 มม  อุณหภูมิเฉลี่ย  27.4 oC ความช้ืนสัมพัทธ์เฉลี่ย  80.0 %  การ
จ าแนกดินตามระบบอนุกรมวิธาน (USDA soil taxonomy)  พบมีอยู่ 5 orders ได้แก่ : Spodosols, Ultisols, Alfisols, 
Inceptisols  และ Entisols. 
 

วิธีกำรศึกษำ 
ประยุกต์เทคนิคการสร้างภาพจากข้อมูลดาวเทียม (Image Processing) ที่ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้ข้อมูลดาวเทียม 

Landsat 5 TM Band 4, 5 และ 3  น าไปสร้างภาพสีผสมเท็จ (False Color Composite)  และน าข้อมูล Band 3  และ 4  
น าไปสร้างภาพ NDVI  Image เพื่อหาค่า NDVI  แล้วน าไปเปรียบเทียบหาความสัมพันธ์สมการเส้นตรง (linear correlation 
analysis)  โดยตรวจสอบควบคู่ไปกับ (1) แผนทีด่ินดิจิทอล (Digital Soil Map) พร้อมสมบัติทางฟิสิกส์และเคมีของดิน (กอง
ส ารวจและจ าแนกดิน (2529) ) และ (2)แผนที่รูปแบบจ าลองเขตศักยภาพเหมาะสมต่อการผลิตยางและปาล์มน้ ามัน (สุทัศน์
และคณะ (2542) และ นครและคณะ (2541) ) พร้อมผลผลิตของยางพาราและปาล์มน้ ามันที่ปลูกจริง (Existing Yield) ที่
กระจายตามช้ันความเหมาะสมของดิน โดยข้อมูลทั้งหมดน าไปเช่ือมโยงภายใต้จุดพิกัดที่ตรงกัน โดยอาศัยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ (Figure 1)  
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NDVI   (Normalized Difference Vegetation Index)   
ค่า NDVI  ได้จากการค านวณตามสมการที่ 1  ซึ่งค่า NDVI นี้จะบ่งบอก ระดับพลังงานแสงที่พืชพรรณสะท้อน

ออกมา ซึ่งพลังงานแสงส่วนท่ีพืชดูดซับไว้จะถูกใช้ไปในกระบวนการสังเคราะห์แสงนั่นเอง ซึ่งพลังงานแสงที่ถูกดูดซับนี้ จะมี
ความสัมพันธ์กับกิจกรรมของคลอโรฟิลพืช  หรือสามารถกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า  เมื่อดินมีความอุดมสมบูรณ์สูงและเหมาะสม
ต่อการปลูกพืช  พืชพรรณย่อมเจริญเติบโตสมบูรณ์ดี ประสิทธิภาพของคลอโรฟิลพืชจึงสูงด้วย กระบวนการสังเคราะห์แสงจึง
เกิดขึ้นสูง ท าให้พลังงานแสงที่ถูกใช้ไปโดยพืชย่อมมากด้วย  ดังนั้น จึงได้ตั้งสมมติฐานเบื้องต้นว่า  “ค่า NDVI ของแต่ละจุดสี
ภาพ (Pixel) ที่ค านวณได้จากบนพืช สามารถน ามาพยากรณ์ระดับชั้นศักยภาพการให้ผลผลิตของดิน หรือความอุดม
สมบูรณ์โดยทางอ้อมได้” 

                   .............สมกำรที่ 1 
(ซึ่งจะได้ค่าอยู่ระหว่าง -1  และ  +1) 

เพื่อให้เห็นภาพกระบวนการค านวณค่า NDVI จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ขอยกตัวอย่างดังภาพ 
(Figure 2)   ภาพถ่ายดาวเทียมจะประกอบขึ้นด้วยจุดสีภาพ (Pixel) ทางด้านแถว (Line) สดมภ์ (Colum) จ านวนมหาศาล
หลายสิบล้านจุดสีภาพ ขึ้นอยู่กับชนิด ประสิทธิภาพของตัวเครื่องบันทึก (Sensor) และความต้องการระดับของความละเอียด
ของข้อมูล  เช่นเดียวกับภาพถ่ายดิจิทอลทั่วๆไป ที่เราใช้ในการบันทึกภาพ ที่แต่ละจุดสีภาพ บงบอกถึงระดับความเข้มสี  ใน
ภาพถ่ายดาวเทียมก็เช่นกันแต่ละจุดสีภาพ ของข้อมูลแต่ละช่วงคลื่น บอกถึงค่าพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ที่สะท้อนจากวัตถุ 
ซึ่งจะกระจายตัวอยู่ระหว่าง 0-255  ที่ตัวเครื่องบันทึก ของดาวเทียมสามารถบันทึกได้   

จาก Figure 2 ค่าของแต่ละจุดสีภาพ เป็นค่าที่สมมุตขิึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการอธิบาย ในการค านวณหาค่า NDVI ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์จะเริ่มต้นการค านวณไปทีละจุดสีภาพ ทีละจุดสีภาพ จากจุดพิกัดที่ตรงกัน (ในที่นี้คือ 
ต าแหน่งจุดสีภาพ ที่ตรงกัน) ค านวนไปทีละแถว และทีละสดมภ์ จนท่ัวท้ังภาพ ยกตัวอย่างเช่น   

NDVI 1st  Pixel =
(Line 1  Colum 1)

(NIR Band 1st Pixel – R Band 1st Pixel )
(NIR Band 1st Pixel  + R Band 1st Pixel )

= 11 - 39
11 + 39 = - 0.56

NDVI 2 nd  Pixel
(Line 1  Colum 2)

= - 0.49 .............ตามล าดับ

 
 เมื่อสิ้นสุดกระบวนการ จะได้ข้อมูลภาพใหม่ท่ีเรียกว่า NDVI Single Image   ซึ่งภาพท่ีได้นี้ประกอบขึ้นด้วยค่าจุด
สีภาพ ใหมท่ีเ่ป็นค่า NDVI   ของแต่ละจุดสีภาพ  (Figure 2)     เป็นภาพ  NDVI Single Image   ที่ได้จากข้อมูลดาวเทียม 
Landsat 5 TM ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2546  ซึ่งมีขนาด 1  จุดสีภาพ  ประมาณ 30 คูณ 30 เมตร และภาพถ่าย
ดาวเทียมชนิดนี้หนึ่งภาพ (Scene)  ของการบันทึก ครอบคลุมพื้นที่ 185 คูณ 185 กิโลเมตร  หรือ เท่ากับ 34,225 ตาราง
กิโลเมตร 

กำรเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดภำยใต้จุดพิกัดท่ีตรงกัน 
 เริ่มต้นได้พิจารณาภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 5 TM (Figure 4 A)  เพื่อเลือกพื้นที่ปลูกยาง  แล้วท าการสุ่ม
คัดเลือกพื้นที่ เพื่อออกเก็บข้อมูลผลผลิตจริงยางพารา (Figure 3) จ านวน 75 บริเวณ (แบ่งเป็นพื้นที่ให้ผลผลิตสูง : R1 ที่
ให้ผลผลิตมากกว่า 300 กก./ไร่/ปี พื้นที่ให้ผลผลิตปานกลาง : R2 ที่ให้ผลผลิตอยู่ระหว่าง 200-300 กก./ไร่/ปี  และ พื้นที่
ให้ผลผลิตต่ า : R3  ที่ให้ผลผลิตต่ ากว่า 200 กก./ไร่/ปี  ตามการแบ่งของ สุทัศน์และคณะ (2542)  อย่างละ 25 บริเวณ)    

NIR - red                
NIR+ red NDVI = Band 4 – Band 3 

Band 4 + Band 3 = 
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แล้วท าการวัดจุดพิกัดด้วยเครื่อง GPS ในภาคสนาม  ในขณะเดียวกัน งานในห้องปฏิบัติการ ได้อาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
(โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียม) ท าการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดที่จะใช้ในการศึกษา ได้แก่   1)  ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม  
Landsat 5 TM (Figure 4 A)    2) แผนที่ชุดดินที่อยู่ในรูปดิจิทัล ที่ยังประกอบไปด้วยข้อมูลเชิงพื้นที่ (Attribute Data)  
(Figure 4 B)   และ    3)  ภาพ NDVI Single Image ที่ได้จากการค านวณตามกระบวนการภาพท่ี 2  (Figure 4 C)   ข้อมูล
ทั้ง 3  ถูกเช่ือมโยงภายใต้จุดพิกัดที่ตรงกันจุดสีภาพ ต่อจุดสีภาพ  

การอ่านค่า NDVI ท าได้โดยการเลื่อนลูกศร ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ไป 75 บริเวณ (ตาม R1, R2, และ 
R3 อย่างละ 25 บริเวณ)   ตรงตามต าแหน่งท่ีทราบขอ้มูลผลผลิตจริงและวัดจุดพิกัดก่อนหน้านี้แล้ว  ซึ่งโปรแกรมจะให้ข้อมูล
ระดับจุดสีภาพ ได้แก่  1) ค่าสะท้อนรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าของภาพถ่ายดาวเทียม (Reflectance Value)    2)  ช่ือชุดดิน (Soil 
Series)   ซึ่งสามารถเช่ือมไปถึง คุณสมบัติดินทางฟิสิกส์ ทางเคมี ฯลฯ (ที่จะน าไปสู่การประเมินศักยภาพที่ดินตามแบบ 
สุทัศน์และคณะ 2542)   3)  ค่า NDVI Value  ในระดับจุดสีภาพ 

ผลการวัดค่า NDVI Value  ของพื้นที่ R1, R2, และ R3 ที่สุ่มคัดเลือกไว้อย่างละ 25 บริเวณ พบว่า การกระจายตัว
ของค่า NDVI  ของ  1) R1  อยู่ระหว่าง  0.67-0.736  2)  R2   อยู่ระหว่าง 0.574-0.673  3)  R3 อยู่ระหว่าง  0.551-0.64 
ตามล าดับ  ดังรายละเอียดใน Table  1    

ส าหรับปาล์มน้ ามัน เพื่อออกเก็บข้อมูลผลผลิตจริงทะลายปาล์มสด  (Figure 5) จ านวน 75 บริเวณ  (แบ่งเป็น
พื้นที่ให้ผลผลิตสูง : P1 มากกว่า 3 ตัน/ไร่/ปี  พื้นที่ให้ผลผลิตปานกลาง :  P2  อยู่ระหว่าง 2.5-3 ตัน/ไร่/ปี  และพื้นที่ให้
ผลผลิตต่ า :  P3  ให้ผลผลิตต่ ากว่า 2.5 ตัน/ไร่/ปี  ตามการแบ่งของ นครและคณะ (2541) อย่างละ 25 บริเวณ) แล้วท าการ
วัดจุดพิกัดด้วยเครื่อง GPS ในภาคสนาม  ในขณะทีง่านในห้องปฏิบัติการ ได้อาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมวิเคราะห์
ข้อมูลดาวเทียม) ท าการเช่ือมโยงข้อมูลทั้งหมดที่จะใช้ในการศึกษา ได้แก่   1)  ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม  Landsat 5 TM 
(Figure 6 A)    2) แผนที่ชุดดินท่ีอยู่ในรูป Digital Soil Map ที่ยังประกอบไปด้วยข้อมูลเชิงพื้นที่ (Attribute Data) (ภาพที่ 
6 B)  และ    3)  ภาพ NDVI Single Image ที่ได้จากการค านวณตามขบวนการภาพที่ 2  (Figure 6 C)   ข้อมูลทั้ง 3  ถูก
เชื่อมโยงภายใต้จุดพิกัดที่ตรงกัน จุดสีภาพต่อ จุดสีภาพ  

การอ่านค่า NDVI ท าได้โดยการเลื่อนลูกศร ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ไป 75 บริเวณ (ตาม P1  P2  และ 
P3 อย่างละ 25 บริเวณ)   ตรงตามต าแหน่งท่ีทราบข้อมูลผลผลิตจริงและวัดจุดพิกัดก่อนหน้านี้แล้ว   ค่า NDVI Value  ของ
พื้นที่ P1  P2  และ P3 ที่สุ่มคัดเลือกไว้อย่างละ 25 บริเวณ พบว่า การกระจายตัวของค่า NDVI  ของ    1)  P1 อยู่ระหว่าง  
0.719-0.777  2)  P2  อยู่ระหว่าง  0.638-0.714     และ 3)  P3   อยู่ระหว่าง  0.627-0.666  ตามล าดับ   ดังรายละเอียด
ตาม Table  1  

 
ผลกำรวิจัย 

เพื่อพิสูจน์สมมติฐานว่าค่า NDVI สามารถน ามาพยากรณ์ระดับช้ันศักยภาพการให้ผลผลิตของดิน หรือความอุดม
สมบูรณ์โดยทางอ้อม ผ่านคุณลักษณะการสะท้อนรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า (Spectral Characteristics) บนทรงพุ่มพืชได้  จึงได้มี
การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่า NDVI ระดับจุดสีภาพ ที่วัดได้จาก NDVI Single Image ที่สร้างขึ้นกับข้อมูลภาคสนามจริงที่
ทราบจุดพิกัด   
 จากการวิเคราะห์พบว่า ความสัมพันธ์สมการเส้นตรง (Linear correlation analysis)  ระหว่าง ศักยภาพการให้ผล
ผลิตน้ ายาง กับการกระจายตัวของค่า NDVI  ของจุดพิกัดที่ตรงกัน  มีความสัมพันธ์กันตามสมการเส้นตรง (สมการที่  2)  
หรือ  (Figure 7  )  โดยมีค่า  R2  =  0.986 

y = - 0.05x + 0.747                                      ………….(สมกำรที่  2) 
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ในขณะที่ ความสัมพันธ์สมการเส้นตรง ระหว่าง  ศักยภาพการให้ผลผลิตทะลายสดของปาล์มน้ ามัน  กับการ

กระจายตัวของค่า NDVI  ภายใต้จุดพิกัดที่ตรงกัน พบว่า มีความสมพันธ์กันตามสมการเส้นตรง (สมการที่  2)  (Figure 8 )  
โดยมีค่า  R2  =  0.988 

        y = -  0.055x + 0.804                                 ………………(สมกำรที่ 3)    
จากค่า  R2  0.986 และ   0.988  ตามล าดับ  จาก สมการที่ 2 และ 3  แสดงให้เห็นชัดว่าผลผลิตพืชมี

ความสัมพันธ์กับค่า NDVI  ในระดับที่ค่อนข้างสูง   ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า   ค่า NDVI  วัดจากพืชสามารถบงบอกความอุดม
สมบูรณ์ของดินที่ใช้ในการปลูกพืชได้ โดยทางอ้อม  

 
วิจำรณ์ผลกำรวิจัย 

จากผลการศึกษา การประยุกต์ใช้เทคนิคด้านการวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกลด้วยดาวเทียม โดยอาศัยคุณลักษณะ
พิเศษในการสะท้อนรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าของยางพารา และปาล์มน้ ามัน น าไปค านวนหาค่า NDVI พบว่า  ค่า NDVI มี
ความสัมพันธ์ทางสถิติกับ ความอุดมสมบูรณ์ของดินอย่างเห็นได้ชัด ที่  R2 = 0.986 และ R2 = 0.988  ตามล าดับ  สอดคล้อง
กับ Islam et al. (2003)  ที่พบว่าค่ารังสีแม่เหล็กไฟฟ้า ทั้งช่วงย่านความถี่ อุลตาไวโอเรด (UV: Ultraviolet)  ช่วงสายตา
มองเห็น (VR: Visible Range)  และ ช่วงใกล้อินฟาเรด (NIR: Near Infrared)  มีศักยภาพในการจ าแนกความแตกต่างของ
วัตถุ  อย่างไรก็ตามค่า NDVI  ที่กระจายตัวตามช้ันศักยภาพของที่ดินต่อการปลูกยาง  1) R1  อยู่ระหว่าง  0.67-0.736  2)  
R2   อยู่ระหว่าง 0.574-0.673  3)  R3 อยู่ระหว่าง  0.551-0.64   และปาล์มน้ ามัน 4)  P1 อยู่ระหว่าง  0.719-0.777   5)  
P2  อยู่ระหว่าง  0.638-0.714     และ 6)  P3   อยู่ระหว่าง  0.627-0.666  ตามล าดับ  ที่ได้จากการศึกษานี้  ค่าที่ได้นี้ ไม่
สามารถน าใช้ได้ทั่วไป แต่จะสามารถใช้ได้เฉพาะใน Scene เดียวกันเท่านั้น  เนื่องจากค่า NDVI  จะสูงหรือต่ านั้นขึ้นอยู่กับ
หลายปัจจัย เช่น ชนิดพืชพรรณ ช่วงอายุพืชพรรณ กระบวนการสังเคราะห์แสง ขึ้นกบัสายพันธ์ุพืช ฤดูกาลและช่วงเวลาขณะ
บันทึกข้อมูลดาวเทียม เวลาของการบันทึกข้อมูลของวัน ความเข้มแสง ทิศทางของแสง ชนิดข้อมูลดาวเทียม ฯลฯ  อย่างไรก็
ตาม ในการส ารวจโดยดาวเทียมแต่ละครั้ง แต่ละ Scene สามารถบันทึกได้ครอบคลุมอาณาบริเวณกว้างมาก เช่น ดาวเทียม 
Landsat 5 TM การส ารวจบันทึกข้อมูลหนึ่งครั้ง หรือ หนึ่ง Scene ครอบคลุมพื้นทีก่ว้างถึง 34,225 ตารางกิโลเมตร  
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Table  1   ค่า NDVI วัดที่พิกัดตรงกับต้นยางพารา และปาล์มน้ ามนัท่ีปลูกจริง ท่ีสุ่มเก็บตัวอย่างกระจายตามชั้นศักยภาพ

ของดิน 

ค่า NDVI  ของยางพารา ค่า  NDVI  ของปาล์มน้ ามัน 

ตัวอย่างที ่ R1* R2 R3 ตัวอย่างที ่ P1** P2 P3 

1 0.714 0.670 0.577 1 0.743 0.646 0.667 
2 0.708 0.673 0.626 2 0.735 0.701 0.644 
3 0.674 0.657 0.622 3 0.720 0.685 0.631 
4 0.670 0.638 0.638 4 0.741 0.680 0.650 
5 0.694 0.649 0.624 5 0.744 0.638 0.638 
6 0.720 0.660 0.596 6 0.730 0.661 0.627 
7 0.682 0.625 0.551 7 0.752 0.695 0.641 
8 0.694 0.667 0.579 8 0.740 0.677 0.650 
9 0.689 0.642 0.595 9 0.731 0.651 0.632 
10 0.703 0.634 0.610 10 0.748 0.660 0.638 
11 0.697 0.644 0.578 11 0.765 0.698 0.631 
12 0.708 0.604 0.640 12 0.753 0.683 0.650 
13 0.702 0.646 0.638 13 0.758 0.709 0.638 
14 0.699 0.648 0.624 14 0.738 0.714 0.627 
15 0.685 0.647 0.596 15 0.764 0.701 0.641 
16 0.705 0.636 0.551 16 0.780 0.673 0.667 
17 0.692 0.633 0.595 17 0.761 0.709 0.644 
18 0.714 0.612 0.610 18 0.776 0.703 0.631 
19 0.684 0.574 0.577 19 0.738 0.689 0.644 
20 0.708 0.640 0.626 20 0.748 0.679 0.631 
21 0.733 0.629 0.622 21 0.766 0.692 0.650 
22 0.723 0.679 0.624 22 0.778 0.714 0.638 
23 0.726 0.596 0.596 23 0.774 0.686 0.627 
24 0.736 0.670 0.551 24 0.757 0.697 0.641 
25 0.670 0.647 0.579 25 0.768 0.705 0.650 

เฉลี่ย 0.701 0.641 0.601 เฉลี่ย 0.752 0.686 0.641 
*   R1 :  พื้นที่ศักยภาพให้ผลผลิตน้ ายางสูง    

  R2 :  พื้นที่ศักยภาพใหผ้ลผลิตน้ ายางปานกลาง  
 R3 :  พื้นที่ให้ผลผลิตน้ ายางต่ า 

** P1 : พื้นที่ศักยภาพให้ผลผลิตทะลายสดปาล์มน้ ามันสูง 
     P2  : พื้นที่ศักยภาพให้ผลผลิตทะลายสดปาล์มน้ ามันปานกลาง 
     P3 : พื้นที่ให้ผลผลิตทะลายสดปาลม์น้ ามันต่ า 

  



                  การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ คร้ังท่ี 5 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ วันท่ี 1-2 สิงหาคม 2560 
 

213 
 

 

Existing Yield Digital Soil Map NDVI Image

Landsat 5 TM Image

False Color Composite

Soil Profile Description

Soil Physical Properties

NDVI Value

Soil Chemical Properties

GPS

Suitability Classification

R1, R2, R3, P1,  P2, P3 Linear Correlation

Crop Requirement

Reflectance Value

 
Figure  1   วิธีการศึกษาและเชื่อมโยงข้อมูล 

NDVI  Single Image of Study Area, Krabi
 

Figure  2   กระบวนการค านวณเพื่อสร้างภาพ NDVI จากข้อมูลดาวเทียม 2 แบนด์ของ จ.กระบี ่
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Figure  3   ตัวอย่างพื้นที่ R1, R2 และ R3 ที่สุ่มตัวอย่างเก็บข้อมลูผลผลติยางพารา และวัดจดุพิกัดดว้ย GPS 

 

เขตพ้ืนท่ีเหมาะสม
ส าหรับการปลูกยาง

เขตพ้ืนท่ีเหมาะสมปาน
กลางส าหรับการปลูกยาง

เขตพ้ืนท่ีไม่เหมาะสม
ส าหรับการปลูกยาง

(C)  NDVI Single Image(B)  Digital Soil Map(A)  Landsat 5 TM Image

 
Figure 4 ภาพของการเช่ือมโยงข้อมูลทั้ง 3 เข้าด้วยกัน ภายใต้จดุพิกัดที่ตรงกัน จุดสีภาพต่อจุดสภีาพ โดยอาศยัโปรแกรม

คอมพิวเตอร์  เพื่อการวัดค่า NDVI ของพื้นที่ปลูกยาง 
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Figure  5   พื้นที่ P1, P2 และ P3 ที่สุ่มตัวอย่างเก็บข้อมูลผลผลิตปาล์มน้ ามัน และวดัจุดพิกัดด้วย GPS 
 

เขตพ้ืนท่ีเหมาะสมส าหรับ
การปลูกปาลม์น ้า

เขตพ้ืนท่ีเหมาะสมปานกลาง
ส าหรับการปลูกปาลม์น ้า

เขตพ้ืนท่ีไม่เหมาะสมส าหรับ
การปลูกปาลม์น ้ามนั

(C)  NDVI Single Image(B)  Digital Soil Map(A)  Landsat 5 TM Image

 
Figure 6 ภาพของการเช่ือมโยงข้อมูล ทั้ง 3 เข้าด้วยกันภายใต้จดุพิกัดที่ตรงกัน จุดสีภาพต่อจุดสภีาพ โดยอาศยัโปรแกรม

คอมพิวเตอร์  เพื่อการวัดค่า NDVI ของพื้นที่ปลูกปาล์มน้ ามัน 
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 Figure 7     กราฟแสดงความสมัพันธ์ุระหว่างค่า NDVI   กับ ช้ันศักยภาพการใหผ้ลผลติยาง 
 

 
 

Figure  8    กราฟแสดงความสมัพันธ์ระหว่างค่า NDVI  กับ ช้ันศักยภาพการใหผ้ลผลติปาลม์น้ ามัน     
 

สรุป 
ผลจากการศึกษานี้  ยืนยันถึงความเป็นไปได้ในประยุกต์เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล NDVI ที่สามารถ

น าไปส ารวจความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยพืช ด้วยการส ารวจทางอ้อมผ่านทรงพุ่มพืช   ในกรณีที่ต้องมี
การส ารวจพ้ืนท่ีบริเวณกว้างอย่างรวดเร็ว   ประโยชน์ที่ได้จากผลจากการศึกษานี้  ยังได้วิธีการที่จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในสาขาอ่ืนได้อีกด้วย เช่น การส ารวจโรคและแมลงศัตรูพืช ระดับความรุนแรงของการเข้าท าลาย   การพยากรณ์ทิศทางการ
ระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช  เพื่อการป้องกันเตือนภัยได้  เป็นต้น 
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ระดับของธาตุอาหารของอะลูมิเนียมในกลุ่มชุดดินหลักท่ีปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บนท่ีดอน 
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บทคัดย่อ 

 ศึกษาระดับของธาตุอาหารและอะลูมิเนียมในดินปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ดอนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศไทย โดยการตรวจสอบพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บริเวณที่ดอนตามกลุ่มชุดดินที่ส าคัญใน
พื้นที่ภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัด น่าน พะเยา แพร่ ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย และเชียงใหม่ ท าการเก็บ
ตัวอย่างดิน จังหวัดละ 5 จุด  และน าตัวอย่างดินมาวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีเพื่อประเมินระดับของธาตุอาหารพืชดังต่อไปน้ี
น้ี ปฏิกิริยาดิน อินทรียวัตถุในดิน ปริมาณของฟอสฟอรัสที่สกัดได้  โพแทสเซียม แมกนีเซียม แคลเซียมที่สกัดได้ และดัชนี
ร้อยละความอ่ิมตัวของอะลูมิเนียมในดินโดยวิธีการค านวน จากการศึกษาพื้นที่ตัวแทนที่ปลูกข้าวโพดพบมากในกลุ่มชุดดินที่ 
29, 35, 38, 47, 48, 55 และ56 โดยส่วนใหญ่พบว่าค่าพีเอชอยู่ในช่วงกรดจัดถึงจัดมาก ปริมาณอินทรียวัตถุอยุ่ในระดับต่ า
มาก ฟอสฟอรัสที่สกัดได้ปานกลางถึงต่ า โพแทสเซียมที่ที่สกัดได้และแคลเซียมที่สกัดได้อยู่ระดับต่ ามาก และปริมาณ
แมกนีเซียมที่สกัดได้อยู่ระดับปานกลางถึงต่ า และดัชนีร้อยละความอ่ิมตัวของอะลูมิเนียมในดินอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อ
พืช ส าหรับการจัดการดินควรใช้  ปูน ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ และยิปซ่ัมในการปรับปรุงดินแต่ละกลุ่มชุดดิน เพื่อรักษา
สภาพแวดล้อมและการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน 
ค าส าคัญ: ธาตุอาหารในดิน, อะลูมิเนียม, 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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บทน า 
ข้าวโพดเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส าคัญของประเทศไทย พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในภาคเหนือตอนบนของ

ประเทศไทย มีประมาณ 2,377,340 ไร่ กระจายตัวอยู่ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนได้แก่จังหวัดน่าน มีพื้นที่ปลูกข้าวโพด 
803,050 ไร่ จังหวัดพะเยา 322,694 ไร่ จังหวัดแพร่ 319,839ไร่ จังหวัดล าพูน 99,287 ไร่ จังหวัดล าปาง 148,186 ไร่ 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 63,526ไร่ จังหวัดเชียงราย 463,230 ไร่ และจังหวัดเชียงใหม่ 172,574 ไร่ (ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2557) ผลผลิตข้าวโพดในประเทศไทยส่วนใหญ่จะถูกน าไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเลี้ยงสัตว์ (กิตติ, 2554) ใน
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยเกษตรกรส่วนใหญ่ได้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาอย่างต่อเน่ือง จึงเป็นสาเหตุหน่ึงที่ท าให้
ระบบธาตุอาหารในดินเปลี่ยนไป (Gudeta Sileshi et.al., 2009)  และยังมีความเสี่ยงต่อการกร่อนของดินซ่ึงส่วนใหญ่เป็นที่
ดอนที่มีความลาดชัน (Shan Huang et.al., 2010) อีกทั้งอาจพบความเสี่ยงที่จะท าให้อะลูมิเนียมที่อยู่ในดินละลายออกมา
ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืช จากสภาพของดินที่เป็นกรด (ดนัย, 2546) ซ่ึงส่งผลต่อความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสใน
ดิน (พิสิษฐ์, 2557) ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ดินที่ดอนส่วนใหญ่อยู่ในอันดับ Ultisol ซ่ึงมีการสลายตัวผุพังสูง 
ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ าและมีสภาพเป็นกรด (เอิบ, 2533) ในการเขตกรรมเพื่อผลิตพืชจึงควรข้อมูลพื้นฐานที่
ส าคัญทางด้านดินและแนวทางในการจัดการที่เหมาะสม ซ่ึงในการศึกษาน้ี มุ่งเน้นที่จะศึกษาถึงระดับธาตุอาหารพืช และ
ปริมาณของอะลูมิเนียม ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการผลิตข้าวโพดซ่ึงเป็นพืชเศรษฐกิจหลักบนที่ดอนของภาคเหนือตอนบนของประเทศ  

 
อุปกรณ์และวิธกีาร 

ขอบเขตการศึกษา 
 เลือกพื้นที่ส ารวจและเก็บตัวอย่างดินในรายกลุ่มชุดดินที่เป็นกรดที่มีพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ดอนที่พบมาก
ที่สุดในภาคเหนือในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด แม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แพร่ น่าน และ พะเยา 
ได้แก่กลุ่มชุดดินที่ 29, 35, 38, 47, 48, 55 และ56 เพื่อน ามาวิเคราะห์และประเมินความระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินที่
ปลูกข้าวโพด (Figure 1) 
 
การเก็บตัวอย่างดิน 
 ท าการเก็บตัวอย่างดินแบบรบกวนดิน (Disturbed soil samples) โดยสว่านเก็บตัวอย่าง (Soil Auger) จังหวัดละ 
5 จุด จุดละ 3 ซ้ า ที่เป็นตัวแทนของดินตามรายกลุ่มชุดดินที่เป็นกรดและปลูกข้าวโพดมากที่สุด ที่ระดับความลึก 0-15,      
15-30, 30-45 และ 45-60 เซนติเมตร โดยน าข้อมูลจากการวิเคราะห์มาหาค่าเฉลี่ยและรายงานผลที่ 2 ระดับความลึกคือ    
0-30 และ 30-60 เซนติเมตร 
 
การวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของดิน 

การวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของดินเพื่อประเมินระดับธาตุอาหารในดินได้แก่ ค่าปฏิกิริยาของดิน (pH) 
อัตราส่วนน้ าต่อดิน 1:1 , ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (Soil organic matter) โดยวิธี Walkley and Black, ปริมาณ
ฟอสฟอรัส (Extractable Phosphorous) โดยวิธี Bray II, ปริมาณโพแทสเซียม (Extractable Potassium) , ปริมาณ
แคลเซียม (Extractable Calcium) , ปริมาณแมกนีเซียม(Extractable Magnesium) และปริมาณอะลูมิเนียมที่สกัดได้ 
(Extractable Aluminum) (National Soil Survey Center,1996) โดยที่ในการแสดงผลของระดับอะลูมิเนียม จะแสดงใน
รูปของดัชนีร้อยละความอ่ิมตัวของอะลูมิเนียมในดิน (Aluminum Saturation Index  : ASI) ค านวณจากสมการ ต่อไปน้ี 
(Rengel, 2003 ) 

100



MgCaKAl

Al
ASI  

เม่ือ 
- ASI คือ Aluminum Saturation Index (%) 
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- K, Ca, Mg และ Al มีหน่วยเป็น meq/100 g  
- ในการประเมินระดับของธาตุอาหารพืชในดินโดยใช้เกณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ (กองส ารวจและจ าแนกที่ดิน. 2543)  
 

 
Figure 1 แผนที่แสดงพื้นที่ท าการศึกษาและจุดเก็บตัวอย่าง 

 
ผลและวิจารณ์ 

พื้นที่ปลูกข้าวโพดในภาคเหนือของประเทศไทย ในพื้นที่จังหวัด แม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แพร่ 
น่าน และ พะเยา ซ่ึงมีพื้นที่ศึกษาอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 29, 35, 38, 47, 48, 55 และ56 มีผลการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของดิน
แสดงในตารางที่ 2 เห็นได้ว่าระดับธาตุอาหารพืชในดินที่ปลูกข้าวโพดทั้ง 8 จังหวัด โดยกลุ่มชุดดินต่างๆกระจายตัวอยู่แต่ละ
จังหวัดดังต่อไปน้ี จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 29 และ 48 จังหวัดเชียงรายอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 29, 47, 35 และ 48 
จังหวัดเชียงใหม่อยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 29, 35 และ56  จังหวัดล าพูนอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 35, 47, 48, และ55 จังหวัดล าปาง 35 
และ 47 จังหวัดน่านอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 29 และ 47 จังหวัดแพร่อยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 47และ 48 และ จังหวัดพะเยาอยู่ในกลุ่ม
ชุดดินที่ 48 และ 55 ในดินทุกระดับชั้นดินมีค่าความเป็นกรดจัดถึงจัดมาก ( pH 3.96 - 5.36 ) อินทรียวัตถุในดินอยู่ในระดับ
ต่ ามาก ( 0.77 – 2.22% ) ฟอสฟอรัสในดินอยู่ระดับปานกลางถึงต่ า (0.44 -10.71 mg/ Kg-1)  โพแทสเซียมในดินอยู่ในระดับ
ต่ าถึงต่ ามาก (0.13 - 0.32 cmol/kg) แคลเซียมในดินอยู่ในระดับปานกลางถึงต่ ามาก (1.22 - 5.03 cmol/kg) แมกนีเซียมที่
เป็นประโยชน์ในดินอยู่ในระดับปานกลางถึงต่ า ( 0.35 - 1.63 cmol/kg)  อะลูมิเนียมที่สกัดได้ ( 89 - 1023 cmol/ kg) และ
ดัชนีร้อยละความอ่ิมตัวของอะลูมิเนียมอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อพืชจะอยู่ในช่วง 25 % และในพื้นที่ศึกษามีค่าดัชนีร้อย
ละความอ่ิมตัวของอะลูมิเนียมอยู่ในระดับ (16.25 – 75.00 %) ซ่ึงถือว่าอยู่ในช่วงที่เป็นอันตรายต่อพืชมากที่ระดับความลึก 
0-30 และ 30-60 เซนติเมตร (Table 2) 
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Table 1 พื้นที่ปลูกข้าวโพดบนกลุ่มชุดดินทั้ง 8 จังหวัด 
จังหวดั พื้นที่ปลกูข้าวโพดบนกลุ่มชดุดิน (ไร่) 
 29 30 35 38 46 47 48 55 56  

แม่ฮ่องสอน 1,381  -   -  876 247 1,257 4,581 1,254 475  
เชียงราย 164,950 17,338 13,595 31,046 15,202 38,626 11,349 4,985 722  
เชียงใหม่ 55,031 2,162 4,866 628 1,573 4,000 5,065 2,805 9,380  
ล าพูน 3,184 - 17,105 - 1,673 14,309 43,997 18,076 17,066  
ล าปาง 1,833 - 10,001 - 9,555 72,395 19,516 13,118 34,010  
น่าน 22,592  -  6,393  -  8,056 78,745 19,958 7,166 1,336  
แพร่ 2,311  -  512 13,717 782 170,004 15,532 22,149  -   
พะเยา 7,368  -  1,984  -  6,416 26,054 42,781 43,082 14,217  

ที่มา.(ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่, 2555) 
 

Table 2 คุณสมบัติทางเคมีของดินที่ท าการศึกษา 

*ค่าในวงเล็บคือระดับของอินทรียวัตถ ุพีเอช และปริมาณฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียมที่สกัดได้  
VL=ต่ ามาก L=ต่ า M=ปานกลาง H=สูง VH=สูงมาก 
 

พื้นที่ปลูกข้าวโพดทั้ง 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จัดอยุ่ในกลุ่มชุดดินที่เป็นกรดและมีอินทรียวัตถุในดินต่ า มีการ
ปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นเวลานานเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน ส่งผลให้ปริมาณ
ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียมที่เป็นประโยชน์ต่ า ( ปัทมา และคณะ, 2556 ) รวมถึงการใช้ปลูกพืชเชิงเดี่ยว
ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ในส่วนของความเข้มข้นของอะลูมิเนียมในรูปของ ดัชนีร้อยละความอ่ิมตัวของอะลูมิเนียมในดิน 
(ASI) มีค่าต่ ากว่า 25 (Rengel, 2003 ) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดินล่าง โดยมีความสัมพันธ์กับพีเอชของดินซ่ึงส่วนใหญ่ ถ้าค่า 
pH ต่ า อะลูมิเนียมจะสามารถละลายออกมาได้มาก ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของนักวิชาการหลายท่าน มีผลให้อะลูมิเนียม
ที่อยู่ในดินละลายออกมาเป็นพิษต่อพืชบางชนิด มีผลต่อการเจริญเติบโตของรากซ่ึงกระทบต่อผลผลิตโดยรวมของพืชได้ (ณัฐ
พล, 2553 ; Eimil-Fraga et al., 2016; และ Elisa et al., 2016) จากข้อมูลการศึกษาข้างต้นจึงเป็นสาเหตุหน่ึงที่ส่งผลให้ผล
ผลิตข้าวโพด บนพื้นที่ดอนในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย  

จังหวดั ความลกึ 
(cm.) pH OM 

(%) 
P 

(mg/kg) 

Extractable 
ASI 
(%) 

K Ca Mg Al 
(------------------- cmol/ kg -------------------) 

แม่ฮ่องสอน 0-30 4.79  2.22 (VL) 2.71 (L) 0.31 (L) 3.90 (L) 1.08(M) 89.00  16.25 
 30-60 4.62  0.83 (VL) 0.79 (L) 0.30 (M) 4.65 (M) 1.63 (M) 1023.00 53.89 

เชียงราย 0-30 4.54  2.13 (VL) 3.33 (L) 0.17 (L) 2.13 (L) 0.41 (L) 184.00  46.81  
 30-60 4.56  1.51 (VL) 1.17 (VL) 0.14 (VL) 1.56 (VL) 0.35 (L) 135.00  40.34  

เชียงใหม่ 0-30 4.98  2.08 (VL) 10.71 (M) 0.18 (L) 1.30 (VL) 0.43 (L) 300.40  65.19  
 30-60 5.36  0.96 (VL) 6.59 (L) 0.13 (VL) 1.22 (VL) 0.51 (L) 235.40  62.23   

ล าพูน 0-30 4.77 1.02 (VL) 2.82 (L) 0.21 (L) 3.56 (L) 1.07 (M) 224.00  43.50 
 30-60 4.78  0.46 (VL) 0.47 (VL) 0.18 (VL) 3.21 (L) 1.55 (M) 221.00  41.54 

ล าปาง 0-30 4.54  2.00 (VL) 2.40 (L) 0.32 (L) 4.90 (L) 1.36 (M) 157.00  30.47 
 30-60 3.96  0.89 (VL) 0.44 (VL) 0.21 (VL) 5.03 (M) 0.51 (M) 165.00  37.31 

แพร ่ 0-30 4.93 1.54 (VL) 7.68 (L) 0.16 (VL) 2.48 (L) 0.54 (L) 580.20 67.23  
 30-60 4.71 0.82 (VL) 5.36 (L) 0.14 (VL) 2.57 (L) 0.56 (L) 692.00 70.24   

น่าน 0-30 4.60 1.65 (VL) 10.22 (M) 0.15 (VL) 2.00 (L) 0.88 (L) 360.20  45.00  
 30-60 4.41 0.99 (VL) 5.85 (L) 0.13 (VL) 1.86 (VL) 0.83 (L) 730.00  75.00  

พะเยา 0-30 5.20 1.50 (VL) 7.76 (L) 0.19 (VL) 2.78 (L) 1.37 (M) 512.12  58.71  
 30-60 5.34 0.77 (VL) 7.21 (L) 0.20 (L) 2.41 (L) 1.15 (L) 775.28  68.27   
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สรุป 
 การศึกษาระดับธาตุอาหารในดินปลูกข้าวโพดที่ดอนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย โดยตัวแทนกลุ่มชุด
ดินกรดที่ปลูกข้าวโพดในจังหวัดน่าน พะเยา แพร่ ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย และเชียงใหม่ พบว่าม่ีทั้งหมด 7 กลุ่ม
ชุดดินคือกลุ่มชุดดินที่ 29, 35, 46, 47, 48, 55 และ56 ซ่ึงพบว่าพีเอชของดินอยู่ในช่วงกรดจัดถึงจัดมากท าให้พบอะลูมิเนียม
ที่เป็นพิษในดินล่าง ท าให้อะลูมิเนียมละลายออกมาสู่สารละลายดิน ท าให้เกิดอันตรายต่อรากข้าวโพดท าให้ประสิทธิภาพการ
ดูดซับสารอาหารลดลงส่งผลให้ผลผลิตลดลง ควรมีการจัดการที่ดินตามค่าผลการวิเคราะห์ดินโดยการใส่ปูนเพื่อยกระดับพี
เอชดิน หรือยิบซ่ัมเพื่อลดความเป็นพิษของอะลูมิเนียม และปรับปรุงดินโดยการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับระดับ
ปริมาณธาตุอาหารในดินให้เหมาะสมแก่การเพาะปลูกจะส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นและสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน 
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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 

และวันวิสาข์ จันทิกา1 

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
บทคัดย่อ 

FGD ยิปซัม (Fuel Gas Desulfurization Gypsum) ซึ่งเป็นผลพลอยได้ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะมี Ca และ S อยู่
ประมาณ 23 และ 18 % และมีราคาเพียงตันละ 20 บาท จึงเหมาะที่จะใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดินเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลน
ธาตุทั้ง 2 นี.้ การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการตอบสนองผลผลิตของถั่วลิสงต่อการใช้ FGD ยิปซัม และผลกระทบต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ทดลองในไร่นาของเกษตรกร 4 รายในพื้นที่จังหวัดล าปาง ที่ดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกรดจัด 
(pH 5.3 -5.8) มี Ca เพียงพอ แต่ขาดแคลน S และ B โดยด าเนินการเป็นเวลา 3 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2556 - 2558ในแปลงในที่
ดอนอาศัยน้ าฝนในฤดูฝน 2 แปลง และแปลงในที่นาอาศัยน้ าชลประทานในฤดูแล้ง 2 แปลง โดยวางแผนการทดลองแบบ 
RCBD  5 ต ารับ 4 ซ้ า (ต ารับที่ 1 ไม่ใส่ FGD ยิปซัมและโดโลไมต์, ต ารับที่ 2 ใส่ FGD ยิปซัม 50 กก./ไร่, ต ารับที่ 3 ใส่ FGD 
ยิปซัม 100 กก./ไร่, ต ารับที่ 4 ใส่โดโลไมต์ 100 กก./ไร่, ต ารับที่ 5 ใส่ยิปซัมผสมกับโดโลไมต์ 50+50 กก./ไร่) โดยใส่FGD 
ยิปซัมและโดโลไมต์ตามต ารับทดลองเมื่อถั่วลิสงเริ่มออกดอก ส่วนการใส่ปุ๋ยและการจัดการแปลงปลูกอย่างอื่นทุกต ารับ
ทดลองท าเหมือนกัน. ผลการทดลองพบว่า FGD ยิปซัมมีผลให้ S ในแปลงทดลองในที่นาเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปีแรกของการทดลอง 
แต่แปลงทดลองในที่ดอนเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปีที่ 2 ส าหรับ B พบว่าการใส่ FGD ยิปซัมอัตรา 100 กก./ไร่ มีผลให้ B เพิ่มขึ้นเฉพาะ
ในดินร่วนทรายของพื้นที่ดอนตั้งแต่ปีแรกของการทดลอง และในดินร่วนปนทรายแป้งของดินที่นาในปีที่ 2  ผลการวิเคราะห์ 
S และ B ในเมล็ดถั่วลิสง  แสดงให้เห็นว่าถ่ัวท่ีปลูกในท่ีดอนมี S และ B ในเมล็ดถั่วลิสงเพิ่มขึ้น ในฤดูปลูกท่ีมีน้ าเพียงพอ ส่วน
ผลผลิตถั่วลิสงในที่ดอนทั้ง 2 เนื้อดิน ใน 2 ปีแรกของการทดลองที่มีฝนเพียงพอ การได้รับ FGD ยิปซัมและโดโลไมต์ ได้
ผลผลิตมากกว่าแปลงควบคุม ซึ่งการใส่ FGD ยิปซัมอัตรา 100 กก./ไร่/ปี ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากแปลงควบคุมมากที่สุด แต่ก็
ไม่ต่างกันทางสถิติกับต ารับอื่นๆ  ส่วนผลผลิตปีที่ 3 ซึ่งเป็นปีฝนแล้งจัด ถั่วลิสงไม่ตอบสนองต่อการได้รับ FGD ยิปซัมและ
โดโลไมต์. ส่วนผลผลิตถั่วลิสงฤดูแล้งในท่ีนาในปี 2556/57 ซึ่งได้รับน้ าชลประทานเพียงพอ แสดงให้เห็นว่าการใส่ FGD ยิปซัม
ทั้งแบบใส่เดี่ยว และใส่ผสมกับโดโลไมต์ช่วยเพิ่มผลผลิตถั่วลิสงได้ดีกว่าการใส่โดโลไมต์อย่างเดียว  ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นนี้
เนื่องจากน้ าหนัก 100 เมล็ดที่เพิ่มขึ้น อันเป็นผลจากการได้รับ S และ B จาก FGD ยิปซัม  ผลผลิตของฤดูปลูกปี 2557/58 
ต่ ากว่าปีก่อนหนา้  เนื่องจากขาดแคลนน้ าชลประทาน 
ค าส าคัญ: ถั่วลิสง, FGD ยิปซัม, โดโลไมต ์
 

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 farmer’ s 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,  
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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 
 

ค าน า  
ในกระบวนการก าจดัก๊าซ SO2 ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะมี FGD ยิปซมั (Fuel Gas Desulfurization Gypsum) เป็น

ผลพลอยไดป้ระมาณ 2 ลา้นตัน/ปี  FGD ยิปซัมเป็นยิปซมัเกือบบรสิุทธ์ิมี Ca และ S อยู่ ประมาณ 23 และ 18 % (warren, 
2011)  นอกจากนี้ยังมี CaCO3 ค้างอยู่ด้วย 0.230.09% และมี B 12-13 มก./กก. การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ขาย FGD 
ยิปซัมความช้ืนประมาณ 15 % แบบเทกองที่แม่เมาะในราคาตันละ 20 บาท ดังนั้นต้นทุนการใช้ยิปซัมนี้จึงเกือบเป็นเพียงค่า
ขนส่งและค่าการจัดการในไร่นาเทา่นั้น  FGD ยิปซัมจึงน่าจะเหมาะสมที่จะใช้เป็นแหล่งให้ Ca S และ B แก่พืชที่ต้องการธาตุ
ทั้ง 3 นี้สูง เช่น ถั่วลิสง  

รัฐทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกามีภูมิอากาศแบบกึ่งร้อนช้ืน (Humid Sub-tropical Zone) ดินในรัฐ
แถบนี้จึงเป็นดินกรดมี Basic Cation (Ca, Mg, K) ต่ า ดินช้ันล่างเป็นกรดจัด ซึ่งมักมี Al3+ มากจนเป็นพิษ แต่มีเนื้อดินแบบ
ทรายและร่วนปนทรายเหมาะกับการปลูกยาสูบและถั่วลิสง   ภาคตะวันออกเฉียงใต้จึงเป็นแหล่งปลูกถั่วลิสงใหญ่ที่สุด 
Sumner and  Larrimore  (2006) สรุปผลการทดลองใส่ยิปซัมให้กับ ถั่วลิสง 51 พื้นที่ในภูมิภาคนี้ พบว่า 36 พื้นที่
ตอบสนองทางบวกต่อยิปซัม ส่วนอีก 15 พื้นที่ที่เหลือตอบสนองทางลบต่อยิปซัม.  ในรายงานเดียวกันนี้ พวกเขายังได้ให้
ข้อมูลปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจากการใช้ยิปซัมจากการทดลองใน 4 รัฐ ท่ีเพิ่มขึ้นระหว่าง 11.15 – 86.05% ซึ่งเมื่อเฉลี่ยการ
ตอบสนองด้านปริมาณผลผลิต จะได้ 31.42 %  รายได้ที่เกษตรกรขายได้จะมากกว่าปริมาณต้นทุนที่เพิ่มขึ้น  เพราะการใส่
ยิปซัมให้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น และคุณภาพผลผลิตที่ดีขึ้นด้วย เนื่องจากในดินที่มี Ca S และ B ต่ า ถั่วลิสงจึงเจริญเติบโตและ
พัฒนาการการติดฝักไม่เต็มที่จึงท าให้คุณภาพและผลิตไม่ค่อยดี 

การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศกึษาการตอบสนองของถั่วลิสงทางด้านผลผลิตและคณุภาพต่อการใช้ FGD ยิปซัม 
และผลกระทบของการใช้ FGD ยปิซัมต่อความอดุมสมบูรณ์ของดิน ในดินที่ขาดแคลน Ca และ S โดยเปรยีบเทียบกับการใช้
ปูนโดโลไมต์  

 
อุปกรณ์และวิธีการ  

 การทดลองนี้เลือกด าเนินการในไรน่าของเกษตรกร 4 รายในพ้ืนท่ีอ าเภอเสริมงาม จังหวัดล าปาง แหล่งปลูกถั่วลสิง
ส าคัญ ที่ปลูกถ่ัวลิสงต่อเนื่องกันมานานโดยทดลองในที่ดอนแปลง  ทีใ่นฤดูฝน อาศัยน้ าฝน 2 มีเนื้อดนิเป็นดินร่วนทรายและ
ร่วนเหนียว และทดลองในที่นาในฤดูแล้ง โดยอาศัยน้ าชลประทานตามหลังการท านา  อีก 2 แปลง ที่มีเนื้อดินเป็นดินร่วนปน
ทรายแป้งและร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ดินแปลงทดลองทั้ง 4 แปลงเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกรดจดั (pH 5.3-5.8) ได้ทดลอง
กับถ่ัวลิสงฤดูฝนต่อเนื่อง 3 ฤดูปลูก และทดลองกับถ่ัวลิสงฤดูแล้งตอ่เนื่อง 2 ฤดูปลูก คือฤดูปลูกปี 2556/57 และ 2557/58. 
หากแต่ฤดูแล้งปี 2557/58 แปลงทดลองในดินร่วนเหนยีวปนทรายแป้งซึ่งเคยทดลองในปี 2556/57 ไม่สามารถปลูกถ่ัวลสิงได ้
เนื่องจากน้ าชลประทานไปไม่ถึง จึงต้องย้ายแปลงทดลองไปในพ้ืนท่ีใกล้แหล่งน้ าท่ีมีเนื้อดินเดียวกัน แม้กระนั้นแปลงทดลอง
ใหม่นี้ก็มีน้ าชลประทานไม่เพียงพอ 
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 วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design ประกอบด้วย 5 ต ารบั 4 ซ้ า ทั้ง 4 การ
ทดลอง รายละเอียดการจดัต ารับการทดลองแสดงใน Table 1 โดยใส ่ FGD ยิปซัม และโดโลไมต์ฤดูปลูกละครั้งเมื่อถั่วลสิง
เริ่มออกดอก 
 การจัดการต่างๆ ได้แก่ เตรียมดิน ปลูก ใส่ปุ๋ย(ใส่ปุ๋ยรองพื้น 15-15-15 20 กก./ไร,่ ใส่ปุ๋ย 15-15-15 50 กก./ไร ่        
เมื่อออกดอก) และการป้องกันก าจัดศัตรูพืช ฯลฯ ด าเนินการโดยเกษตรกร นักวิจัยเพียงแต่ก ากบัการปลูกให้เป็นแถวตรง        
ได้ระยะปลูกตามทีก่ าหนด คือ 30 × 30 ซม. และการใส่ FGD ยิปซัมและโดโลไมต์ตามต ารับทดลอง สุดท้ายนักวิจัยเป็นผูเ้ก็บ
ข้อมูลการเติบโตและผลผลิต 
 
Table 1 Treatment of peanut experiment in 4 plots 

Treatments Details 
Control No gypsum and dolomite 
FGD Low rate FGD gypsum 50 kg rai-1 
FGD High rate FGD gypsum 100 kg rai-1 
Dolomite (D) Dolomite 100 kg rai-1 
FGD Low+Dol FGD gypsum 50 kg rai-1 and dolomite 50 kg rai-1 

 
ผลและวิจารณ์  

ผลการวิเคราะห์ดินเมื่อสิ้นสุดการทดลอง  
ปริมาณแคลเซียม ก ามะถัน และโบรอน ที่มีอยู่เดิม (ในแปลงควบคุม) 
 ปริมาณ แคลเซียม ก ามะถัน และโบรอน ในดินที่ความลึก 0-15 ซม. เมื่อหลังการทดลองถั่วลิสงฤดูฝน 3 ฤดูปลูกใน
ที่ดอน แสดงใน Table 2 และเมื่อทดลองฤดูแล้ง 2 ฤดูปลูกในที่นาแสดงใน Table 3 แคลเซียมจะมีบทบาทมากที่สุด 
เนื่องจากถั่วลิสงเป็นพืชตระกูลถั่วที่ต้องการธาตุอาหารแคลเซียมเป็นปริมาณสูง บทบาทส าคัญของธาตุแคลเซียมคือการสร้าง
เมล็ด ถั่วลิสงใช้แคลเซียมในการสร้างเมล็ดโดยผ่านทางเปลือกของฝักที่ฝังอยู่ในดิน ดังนั้นในการทดลองพบว่ามีแคลเซียมที่
สกัดได้ ในแปลงควบคุมในที่ดอนในแปลงดินร่วนทรายมีอยู่ระหว่าง 442 – 754 มก./กก. และแปลงดินร่วนเหนียวมีอยู่
ระหว่าง  565 -708 มก./กก.  ขณะที่ในดินที่นาทั้ง 2 เนื้อดินมีข้อมูลเดียวกันระหว่าง 1,021-1272 มก./กก. และ 912-937 
มก./กก. แสดงให้เห็นว่าทั้งแปลงทดลองในที่ดอนและที่นาไม่ขาดแคลน แคลเซียม (Kekking and Scholte, 2004) ส าหรับ
ถั่วลิสงถ้าแคลเซียมต่ ากว่า 500 มก./กก. อาจแสดงอาการขาดแคลเซียม ถั่วลิสงจะตอบสนองดีในดินที่มี Ca 1,100 -2,000 
มก./กก.  
 ก ามะถันที่สกัดได้ของแปลงควบคุมในที่ดอนมีอยู่ระหว่าง 10 - 16 มก./กก. และในที่นา (ยกเว้นแปลงดินร่วน
เหนียวปนทรายแป้งในปีแรก) มีอยู่ระหว่าง 14 -18.5 มก./กก. แสดงให้เห็นว่าดินที่ดอนและที่นาทั้ง 4 แปลงนี้ขาดแคลน 
ก ามะถัน ส่วนดินที่นาแปลงดินร่วนเหนียวปนทรายแป้งปีแรก มี ก ามะถัน อยู่ 43 มก./กก. จึงไม่ขาดแคลน  ธาตุอาหาร
ก ามะถันช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของระบบรากของพืช โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชตระกูลถั่ว ก ามะถันจ าเป็นส าหรั บการ
ส่งเสริมให้เกิดปม (nodule) ที่รากและช่วยส่งเสริมให้พืชติดเมล็ดดี อาการขาดธาตุก ามะถันของถั่วลิสงท าให้ใบเหลืองซีดใน
ส่วนยอดของล าต้น และท าให้คุณภาพและความสมบูรณ์ของเมล็ดลดลงมาก (อรพินท ์และส าเนา, 2550) 
 ในที่ดอนทั้ง 2 แปลงมี โบรอนอยู่ 0.06 – 0.12 มก./กก. และในที่นาทั้ง 3 แปลงมีโบรอนอยู่ระหว่าง 0.14 – 0.25 
มก./กก. แสดงให้เห็นว่าดินในแปลงทดลองทั้ง 5 แปลงขาดแคลนโบรอน ในดินปกติโบรอนจะมีปริมาณ 12 มก./กก. ถ้า
โบรอนลดลงต่ ากว่า 0.14 มก./กก. พืชก็จะแสดงอาการขาดโบรอนออกมา ธาตุโบรอนบทบาทส าคัญที่ถั่วลิสงมีความต้องการ
ค่อนข้างสูงกว่าธาตุอาหารเสริมตัวอื่น ๆ อาการขาดธาตุโบรอนของถั่วลิสงจะท าให้ล าต้นแคระแกรน ข้อสั้น ใบสีเขียวเข้ม 
เมล็ดมีลักษณะผิดปกติเมื่อผ่าดูภายในจะพบรอยบุ๋ม สีเปลี่ยนไปจากสีขาว ลักษณะภายในที่ถูกท าลายหรือผิดปกตินี้ เรียกว่า
เกิดอาการเนื้อในกลวง (hollow heart) ถั่วลิสงที่ปลูกในดินที่เป็นทราย และในดินที่มี อินทรียวัตถุต่ ากว่า 1.5 % ก็มีโอกาส
ขาด โบรอน (อรพินท ์และส าเนา, 2550)  
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การเปลี่ยนแปลงของ ปริมาณแคลเซียม, ก ามะถัน และ โบรอน 
 แม้ดินในแปลงทดลองทั้ง 4 แปลงไม่ขาดแคลเซียม แต่การใส่โดโลไมต์อย่างเดียว 50 กก./ไร่ และการใส่ผสมกับ
ยิปซัม และการใส่ยิปซัมอัตรา 100 กก./ไร่ ก็ท าให้แคลเซียมที่สกัดได้ในดินที่ดอน (Table 2) และดินในที่นา (Table 3) 
เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนตั้งแต่ปีแรกของการทดลอง  
 ส าหรับก ามะถัน พบว่าการใส่ FGD ยิปซัมทั้ง 2 อัตราและการใส่ผสมกับโดโลไมต์ มีผลให้ก ามะถันในดินที่นา
เพิ่มขึ้นท้ัง 2 เนื้อดินตั้งแต่ปีแรกของการใส่ยิปซัม  ส่วนในดินที่ดอนทั้ง 2 เนื้อดินเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปีที่ 2 ของการทดลอง ส าหรับ
การใส่โดโลไมต์ไม่มีผลต่อก ามะถันในดิน 

ส าหรับโบรอนพบว่าการใส่ FGD ยิปซัมอัตรา 100 กก./ไร่ มผีลให้ โบรอน เพิ่มขึ้นเฉพาะในดินร่วนทรายของพื้นที่
ดอนตั้งแต่ปีแรกของการทดลอง และในดินร่วนปนทรายแป้งของดินที่นาในปีท่ี 2 ของการทดลอง นอกจากน้ียังพบว่าการ
ได้รับยิปซัมไม่มผีลต่อ pH ของดิน แต่การได้รับโดโลไมต์ท าให้ pH ของดินเพิ่มขึ้น 
 
Table 2 Chemical analysis of Ca, S and B in soil at 0-15 cm depth after harvesting of upland peanut in 3 

year 

Treatments 
Sandy loam Clay loam 

Ca (mg kg-1) S (mg kg-1) B (mg kg-1) Ca (mg kg-1) S (mg kg-1) B (mg kg-1) 
1 st years (2556) 

Control 1,314c 10.0 0.06bc 565b 21.8 0.12 
FGD Low rate 1,647bc 13.8 0.06bc 735ab 26.8 0.13 
FGD High rate 2,022b 12.0 0.11a 899a 34.0 0.17 
Dolomite  3,358a 10.0 0.04c 1,017a 23.2 0.15 
FGD +Dolomite 2,892a 11.3 0.08ab 919a 29.6 0.15 
%CV 9.61 25.0 32.29 15.02 23.44 18.23 
 2 nd years (2557) 
Control 797b 8b 0.16 904c 12b 0.14 
FGD Low rate 831ab 12ab 0.17 1,261bc 24a 0.14 
FGD High rate 1,074ab 18a 0.21 1,458ab 30a 0.15 
Dolomite  1,544a 10b 0.18 1,800a 24a 0.12 
FGD +Dolomite 1,217ab 9b 0.17 1,377ab 22ab 0.21 
%CV 23.06 30.63 22.97 21.10 33.11 29.15 

 3 th years (2558) 
Control 754b 13b 0.09c 708b 16b 0.09 
FGD Low rate 840b 19ab 0.11bc 898b 36b 0.17 
FGD High rate 970ab 26a 0.16a 984ab 64a 0.16 
Dolomite 1,354a 10b 0.12bc 1,313a 20b 0.12 
FGD +Dolomite 1,032ab 14b 0.13ab 1,000ab 35b 0.14 
%CV 25.92 24.31 15.88 24.09 37.96 27.67 
 
 
 
 
 
 



                     การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ คร้ังท่ี 5 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ วันท่ี 1-2 สิงหาคม 2560 
 

228 
 

 
Table 3 Chemical analysis of Ca, S and B in soil at 0-15 cm depth after harvesting of paddy field peanut 

in 2 year 

Treatment 
year 2556/57 

Ca (mg kg-1) S (mg kg-1) B (mg kg-1) Ca (mg kg-1) S (mg kg-1) B (mg kg-1) 
Silt loam (1 st year) Silty clay loam (1 st  year) 

Control 1,272c 14d 0.51b 912b 43c 0.15 
FGD Low rate 1,465b 41c 0.53b 1,023a 58b 0.16 
FGD High rate 1,618a 54a 0.58a 1,055a 115a 0.20 
Dolomite (D) 1,404b 11d 0.53b 1,048a 47c 0.16 
FGD +Dolomite 1,446b 49b 0.54b 981ab 61b 0.17 
%CV 3.82 4.51 4.68 4.06 6.74 28.81 
 year 2557/58 
 Silt loam (2 st year)  Silty clay loam (1 st year) 

 (new plot) 
Control 1,021 18b 0.25b 937b 18.5b 0.14b 
FGD Low rate 1,070 64a 0.26b 989b 27.0b 0.15b 
FGD High rate 1,079 91a 0.34a 989b 123.8a 0.18b 
Dolomite (D) 1,161 22b 0.32a 1,273a 24.0b 0.16b 
FGD +Dolomite 1,158 72a 0.33a 1,127ab 36.3b 0.23a 
%CV 10.86 27.21 9.71 14.15 29.8 19.80 
Mean in the same column followed by different letters were different significantly by LSD =0.05 

 

ผลวิเคราะห์พืช 
 ปริมาณ ก ามะถัน และ โบรอนในเมลด็ถั่วลิสงฤดฝูน ปลูกในท่ีดอนทั้ง 3 ฤดูปลูกแสดงใน Table 4 และที่ปลูกในท่ี
นาในฤดูแล้ง ทั้ง 2 ฤดูปลูก แสดงใน Table 5  โดยภาพรวมของผลการวิเคราะห์ ก ามะถัน และ โบรอน ในTable 4 แสดงให้
เห็นว่าการได้รับ FGD ยิปซัม ทั้ง 3 ต ารับท าใหท้ั้ง ก ามะถัน และโบรอน ในเมล็ดถั่วลิลงที่ปลูกในท่ีดอนทั้ง 2 เนื้อดินเพิ่มขึ้น
โดยอัตรา 100 กก./ไร่ ท าให้เพิ่มขึ้นชัดเจนกว่าอีก 2 ต ารับ ทั้งนี้ยกเว้นฤดูปลูกท่ี 3 ฝนแล้งซึ่งมีผลให้การเติบโตและผลผลติ
ลดลงมาก (Table 6) ส าหรับถั่วลิสงฤดูแล้งที่ปลูกในนาในท้ัง 2 เนื้อดิน ก ามะถัน และ โบรอนในเมล็ดตอบสนองต่อการใส่
ยิปซัมเฉพาะฤดูปลูกปี 2556/57 เท่านั้น  โดยตอบสนองต่ออัตรา 100 กก./ไร่ ชัดเจนกว่าอัตรา 50 กก./ไร ่
 

Table 4 Sulfur and boron in seed on upland experiment 

treatment 

1 st year (2556) 2 nd year (2557) 3 th year (2558) 
Sandy loam Clay loam Sandy loam Clay loam Sandy loam Clay loam 
S B S B S B S B S B S B 
% mg kg-1 % mg kg-1 % mg kg-1 % mg kg-1 % mg kg-1 % mg kg-1 

Control 0.14b 8.88b 0.16bc 10.50b 0.13c na 0.14c na 0.15b 11.28 0.17 10.92 
FGD Low 0.18a 10.40ab 0.18ab 12.43ab 0.14b na 0.16b na 0.20ab 10.65 0.20 10.50 
FGD High 0.18a 11.80a 0.21a 14.45a 0.16a na 0.18a na 0.22a 11.71 0.22 11.22 
Dolomite 0.14b 10.75a 0.15c 10.05b 0.13c na 0.16b na 0.20ab 10.22 0.18 10.13 
FGD+Dol 0.16ab 11.93a 0.19a 11.30b 0.14b na 0.17a na 0.19ab 10.61 0.21 10.18 

%CV 13.76 10.46 11.16 16.04 4.16  3.11  22.96 18.81 24.33 21.58 
na = not analysis 
Mean in the same column followed by different letters were different significantly by LSD =0.05 
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Table 5 Sulfur and boron in seed on paddy experiment 

treatment 

years 1 (2556/57) years 2 (2557/58) 
Silt loam Silty clay loam Silt loam Silty clay loam 

S B S B S B S B 
% mg kg-1 % mg kg-1 % mg kg-1 % mg kg-1 

Control 0.179c 12.64 0.159b 9.23 0.28 15.5 0.23 16.2 
FGD Low 0.197ab 16.63 0.190a 9.92 0.28 16.1 0.30 16.3 
FGD High 0.201a 16.11 0.195a 11.16 0.29 16.2 0.30 16.2 
Dolomite 0.177c 13.98 0.185a 9.91 0.28 15.6 0.28 16.7 
FGD+Dol 0.183bc 14.02 0.188a 10.03 0.29 16.8 0.28 16.3 

%CV 3.77 16.23 3.72 9.59 13.58 7.85 13.33 8.81 
 
ผลผลิต 

ผลผลติของถั่วลิสงที่ปลูกในฤดฝูนในที่ดอน แสดงในTable 6 ผลผลิตของฤดูปลูกป ี2558 ทั้ง 2 แปลงต่ ากว่า 2 ปี
ก่อนหน้ามาก เนื่องจากเป็นปฝีนแล้ง. ผลวเิคราะห์ทางสถิติแสดงให้เห็นว่าผลผลิตของถั่วที่ไดร้ับ FGD ยิปซัมและโดโลไมต์
จากท้ัง 3 ปีของของ 2 แปลงทดลองไม่ต่างจากแปลงควบคุม. แตก่็มีแนวโน้มให้เห็นว่าในปี 2556 และ 2557 ถัว่จากท้ัง 2 
แปลงทดลองที่ไดร้ับยิปซมัอัตรา 100 กก./ไร่ โดโลไมต์ 100 กก./ไร่ และได้รับผสมโดโลไมต์กับยปิซัม 50+50 กก./ไร่ มี
ผลผลติดีกว่าแปลงควบคุม เพราะ แคลเซียมมีบทบาทส าคญัคือการสรา้งเมลด็ ถั่วลสิงใช้แคลเซียมในการสร้างเมล็ดโดยผา่น
ทางเปลือกของฝักท่ีฝังอยู่ในดิน โดยซึมผ่านไปกับน้ า ถ้าในดินขาดแคลเซียมจะท าใหเ้มลด็ถั่วลสิงไมส่มบูรณ์ หรือเกิดอาการ
ฝ่อ (อรพินท์ และส าเนา, 2550) 

ผลผลิตของถั่วลิสงที่ปลูกในฤดูแล้งในที่นา แสดงใน Table 7 ผลผลิตของฤดูปลูกปี 2557/58 ทั้ง 2 แปลงต่ ากว่าปี
ก่อนหน้า  โดยแปลงดินร่วนเหนียวปนทรายแป้งต่ าลงมาก  เนื่องจากพื้นที่แปลงนี้ขาดแคลนน้ าชลประทานรุนแรงกว่าอีก
แปลงหนึ่ง  อันผลต่อเนื่องจากฝนแล้งในช่วงปลายฤดูฝนปี 2557. ผลผลิตในปี 2556/57 ซึ่งได้รับน้ าเพียงพอ แสดงให้เห็นว่า 
FGD ยิปซัมทั้งแบบใส่เดี่ยวและใส่ผสมกับโดโลไมต์ช่วยเพิ่มผลผลิตถั่วลิสงได้ดีกว่าการใส่โดโลไมต์อย่างเดียวอย่างชัดเจน
เนื่องจากก ามะถันช่วยส่งเสริมการเกิดปมที่รากและช่วยส่งเสริมให้พืชติดเมล็ดดี ถ้าหากขาดก ามะถันจะท าให้ความสมบูรณ์
และคุณภาพของเมล็ดลดลง (อรพินท์ และส าเนา, 2550) ผลผลิตสูงสุดของแปลงดินร่วนปนทรายแป้งได้จากการใส่ยิปซัม
อัตรา 50 กก./ไร่ และการใส่ FGD ยิปซัมผสมโดโลไมต์ ส่วนผลผลิตสูงสุดของแปลงดินร่วนเหนียวปนทรายแป้งได้จากการใส่
ยิปซัมอัตรา 50 และ 100 กก./ไร่. ทั้งนี้น่าจะเนื่องจาก FGD ยิปซัมช่วยให้ถั่วลิสงได้รับ ก ามะถัน และ โบรอน ส าหรับถั่งลิสง
จะมีความต้องการโบรอนมากกว่าธาตุอาหารเสริมตัวอื่น หากขาดโบรอนจะท าให้ต้นแคละแกรน ข้อสั้น เ มล็ดมีลักษณะ
ผิดปกติเมื่อผ่าดูภายในจะพบรอยบุ๋ม สีเปลี่ยนไปจากสีขาว เกิดอาการเนื้อในกลวง (hollow heart) ท าให้ผลผลิตของถั่วลิสง
ลดลง 

 
Table 6 Yields of peanut (kg rai-1) on upland experiment 

Treatments 
sandy loam 

Tainan 9  
clay loam 

Khon kaen 60-2  
2556 2557 2558 2556 2557 2558 

Control 290 267 72 310 299 77  
FGD Low rate 296 270 77 353 307 109  
FGD high rate 335 308 82 358 337 106  

Dolomite 338 310 92 350 334 89  
FGD Low + Dol. 330 319 72 351 336 103 

%CV 24.57 15.14 27.20 13.44 12.77 23.81 
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Table 7 Yields of peanut (kg rai-1) in paddy field. 

Treatment 

silt loam 
Khon kaen 60-2   

silty clay loam 
Khon kaen 60-2   

2556/57 2557/58 2556/57 2557/58 
(new plot) 

Control 472b 403 447b 192  
FGD Low rate 539a 445 555a 223  
FGD high rate 514ab 441 532a 209  

Dolomite 511ab 441 467b 226  
FGD Low + Dol. 548a 422 490ab 178 

%CV 9.10 9.38 11.81 21.31 
Mean in the same column followed by different letters were different significantly by LSD =0.05 
 
 น้ าหนัก 100 เมล็ดของถั่วลิสงของการทดลองปีแรกในที่ดอนและทีน่า แสดงใน Table 8 พบว่าเฉพาะการทดลองในที่
นา ดินร่วนปนทรายแป้งเท่านั้นท่ีการไดร้ับยิปซมัเดีย่วท้ัง 2 อัตราท าให้น้ าหนักเมลด็ถั่วเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ขณะทีโ่ดโลไมต์
ท าให้น้ าหนักเมลด็ถั่วเพิ่มขึ้นเล็กนอ้ย  ส่วนการทดลองในที่ดอนทั้ง 2 เนื้อดิน และการทดลองในที่นา ดินร่วนเหนยีวปนทราย
แป้ง น้ าหนัก 100 เมล็ดของถั่วไมต่อบสนองต่อยิปซัมและโดโลไมต์ ผลการวัดน้ าน้ าหนัก 100 เมล็ดนี ้แสดงให้เห็นว่าผลผลิต
ถั่วลิสงที่เพ่ิมขึ้นจากการใส่ FGD ยิปซัมนั้นเนื่องจากเมลด็ถั่วใหญ่ขึน้เพราะยิปซัม (CaSO4.2H2O) มแีคลเซียม และก ามะถัน
ซึ่งถ่ังลิสงต้องการเป็นจ านวนมากและมีความจ าเป็นต่อการเจรญิเตบิโตของการให้ผลผลิตและคณุภาพของเมล็ด ถ้าขาด
แคลเซียมเมล็ดจะลบีและเหี่ยวย่น ส่วนก ามะถันมีความจ าเป็นต่อการสร้องโปรตีนในเมลด็ถั่วลิสง ดังนั้นจึงท าให้น้ าหนักเมลด็
ถั่วลิสงเพิ่มขึ้น (วลรีัตน์ และคณะ, 2557)  
 
Table 8 Seed weight of peanut (g per 100 seeds). 

Treatments 
upland 2556 paddy 2556/57 

Sandy loam Clay loam Silt loam Silty clay loam 
Control 51.41 62.19 56.86b 65.71 

FGD Low rate 53.31 65.78 63.94a 66.92 
FGD High rate 50.96 61.78 62.65a 67.89 
Dolomite (D) 53.02 60.39 61.18ab 62.90 

FGD Low + Dol. 53.16 60.75 60.21b 66.70 
%CV 7.45 2.87 4.56 4.92 

Mean in the same column followed by different letters were different significantly by LSD =0.05  
 

สรุป  

 ดินในแปลงทดลองเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกรดจดั (pH 5.3 -5.8) ที่มี Ca เพียงพอ แต่ขาดแคลน S และ B. แม้
ดินในแปลงทดลองจะมี Ca เพียงพอ  การได้รับยิปซัมและโดโลไมต์ก็ท าให้ Ca ในดินเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปีแรกของการทดลอง 
ยิปซัมมผีลให ้ S ในแปลงทดลองในที่นาเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปีแรกของการทดลอง แต่แปลงทดลองในท่ีดอนเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปีท่ี 2 
ส าหรับ B พบว่าการใส่ FGD ยิปซัมอัตรา 100 กก./ไร่ มผีลให้ B เพิ่มขึ้นเฉพาะในดินร่วนทรายของพื้นที่ดอนตั้งแต่ปีแรกของ
การทดลอง และในดินร่วนปนทรายแป้งของดินที่นาในปีท่ี 2 ของการทดลอง 

ผลการวิเคราะห์ S และ B ในเมลด็ถั่วลิสง  แสดงให้เห็นว่าถั่วที่ปลกูในท่ีดอนท้ัง 2 เนื้อดิน ที่ได้รับFGD ยิปซัม ทั้ง 
3 ต ารับ ม ีS และ B ในเมล็ดถั่วลลิงเพิ่มขึ้น โดยอัตรา 100 กก./ไร่ ท าให้เพิ่มขึ้นชัดเจนกว่าอีก 2 ต ารบั ส าหรับถั่วลิสงฤดูแล้ง
ที่ปลูกในนาในท้ัง 2 เนื้อดิน S และ B ในเมล็ดตอบสนองต่อการใส่ยิปซัมเฉพาะฤดูปลูกปี 2556/57 ที่มีน้ าเพียงพอเท่านั้น  
โดยตอบสนองต่ออัตรา 100 กก./ไร่ ชัดเจนกว่าอตัรา 50 กก./ไร ่
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โดยภาพรวมผลผลิตถั่วลิสงในที่ดอนทั้ง 2 เนื้อดิน ใน 2 ปีแรกของการทดลองที่มีฝนเพียงพอ การได้รับ FGD ยิปซัม

และโดโลไมต์ มีแนวโน้มที่จะมีผลผลิตมากกว่าแปลงควบคุม  โดยการใส่ FGD ยิปซัมอัตราสูง (100 กก./ไร่/ปี) ให้ผลผลิต
เพิ่มขึ้นจากแปลงควบคุมมากที่สุด แต่ก็ไม่ต่างทางสถิติกับต ารับอื่นๆ ส่วนผลผลิตปีที่ 3 ซึ่งเป็นปีฝนแล้งจัด ไม่ตอบสนองต่อ
การได้รับ FGD ยิปซัมและโดโลไมต์ 

ผลผลติของฤดูปลูกปี 2557/58 ทั้ง 2 แปลงต่ ากว่าปีก่อนหน้า  โดยแปลงดินร่วนเหนียวปนทรายแป้งต่ าลงมาก  
เนื่องจากพ้ืนท่ีแปลงนีข้าดแคลนน้ าชลประทานรุนแรงกว่าอีกแปลงหนึ่ง  ผลผลิตในปี 2556/57 ซึ่งได้รับน้ าเพียงพอ แสดงให้
เห็นว่า FGD ยิปซัมทั้งแบบใส่เดีย่วและใสผ่สมกับโดโลไมต์ช่วยเพิม่ผลผลิตถั่วลสิงไดด้ีกว่าการใส่โดโลไมต์อย่างเดยีว ผลผลิต
สูงสุดของแปลงดินร่วนปนทรายแป้งได้จากการใส่ยิปซมัอัตรา 50 กก./ไร่ และการใสผ่สม ส่วนผลผลติสูงสดุของแปลงดินร่วน
เหนียวปนทรายแป้งได้จากการใสย่ิปซัมอัตรา 50 และ 100 กก./ไร่ ผลผลิตทีเ่พิ่มขึ้นนี้เนื่องจากน้ าหนัก 100 เมล็ดเพิ่มขึน้ 
อันเป็นผลจากการได้รบั S และ B จาก FGD ยิปซัม 
 

ค าขอบคุณ  
การศึกษาวิจัย การใช้ FGD ยิปซัมในการเกษตร ไดร้ับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย 

คณะผู้วิจัยใคร่ขอขอบคณุอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ ทีไ่ด้ด าเนินงานวจิัยโดยไดร้ับความอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากหลายฝ่ายของ
การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทยและโรงไฟฟ้าแมเ่มาะ จังหวัดล าปาง พร้อมด้วยหน่วยงานราชการทุกส่วน หน่วยงาน
เกษตรอ าเภอเสริมงาม จังหวัดล าปาง และเกษตรกรทุกๆคนที่อนุเคราะห์พื้นที่ทดลองตลอดเวลา 3 ปี คณะผู้วิจัยจึงใคร่
ขอขอบคุณ เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี ้
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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*  และชูชาติ สันธทรัพย์1 

Prapassorn  Chalernthai1*   and Choochad Santasup1 

บทคัดย่อ 
การศึกษาผลของการใช้ปุ๋ยโพแทสเซียมในดินที่มีโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ปานกลางต่อข้าวโพดหวาน พันธุ์

หวาน 54  ที่ปลูกในชุดดินสตึก ซึ่งเป็นพื้นที่ศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของปุ๋ย
โพแทสเซียมต่อคุณภาพและผลผลิตของข้าวโพดหวาน พันธุ์หวาน 54  โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ในบล็อก 
(RCBD)   จ านวน 4 กรรมวิธีๆ ละ 4 ซ้ า ซึ่งประกอบไปด้วยการใส่ปุ๋ยทีอ่ัตราแตกต่างกัน 4 กรรมวิธี 1) ไม่ใส่ปุ๋ยโพแทสเซียม 
(NP-K0) 2) ใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมอัตรา 10 กก.K2O/ไร่ (NP-K10) 3)ใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมอัตรา 20 กก.K2O/ไร่ (NP-K20) และ 4) 
Control (No NPK) ผลการศึกษาพบว่า  ดินที่มีโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ในปริมาณปานกลาง 97 มก./กก.  การใส่ปุ๋ย
โพแทสเซียมในอัตราที่แตกต่างกัน  ไม่ท าให้ผลผลิตและคุณภาพผลผลิตข้าวโพดหวาน พันธุ์หวาน 54 แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยอัตราการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมที่ 10 กก.K20/ไร่ (NP-K10) มีน้ าหนักฝักสดปอกเปลือกเฉลี่ย 
300 กรัม/ฝัก  เส้นผ่าศูนย์กลางฝัก และความยาวฝักปอกเปลือกเฉลี่ย 5.3 และ 19 ซม. ตามล าดับ   จ านวนแถวเมล็ดต่อฝัก
เฉลี่ย 18 แถว/ฝัก ปริมาณน้ าตาลทั้งหมดเฉลี่ย 43%  ปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์ 6.9 % ปริมาณของแข็งที่ละลายได้เฉลี่ย 14 
องศาบริกซ์  และมีผลผลิตเฉลี่ย 3.8 ตัน/ไร่  อย่างไรก็ตาม  ดินที่มีโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ในระดับที่เพียงพอต่อความ
ต้องการของข้าวโพดหวาน การใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมในอัตรา 10 กิโลกรัม K2O/ ไร่นั้นเป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อรักษาสมดุลโพแทสเซียม
ในดิน ส่งเสริมการเจริญเติบโต คุณภาพและผลผลิตของข้าวโพดหวาน  
ค าส าคัญ : ปุ๋ยโพแทสเซียม, การเจริญเติบโต, ผลผลิต, ข้าวโพดหวาน 
 

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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บทน า  

  ข้าวโพดหวานเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี โดยมีแหล่งผลิตที่ส าคัญของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัด
กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี ล าพูน ล าปาง เชียงใหม่ เชียงราย พื้นที่ปลูกข้าวโพดหวานในปี 2558 ประมาณ 
221,465 ไร่ มีผลผลิต 434,453 ตัน ผลผลิตข้าวโพดหวาน ร้อยละ 75 ของผลผลิตทั้งหมด น ามาแปรรูปเป็นข้าวโพดหวาน
กระป๋องส่งออกไปจ าหน่ายต่างประเทศ มีมูลค่าการส่งออกปี 2556 จ านวน  5,400 ล้านบาท (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
, 2558 ; วรวัธน์ และศศิธร, 2557)  ในพื้นที่ภาคเหนือพบว่าพันธุ์หวาน 54 เป็นพันธุ์ที่นิยมปลูก เนื่องจากเป็นข้าวโพดหวาน
พันธุ์ลูกผสมที่มีฝักสีเหลือง ติดเม็ดเต็มปลายฝัก ทนร้อน ทนโรค และสามารถปลูกได้ตลอดปี นิยมรับประทานสดและเข้า
โรงงานแปรรูป อายุการเก็บเกี่ยว 60-65 วัน ปลูกง่าย ต้นและระบบรากแข็งแรง ขนาดฝักใหญ่เปลือกหุ้มปลายฝักดีมาก 
คุณภาพการรับประทานฝักสดดีมาก รสชาติ หวาน นุ่ม ผลผลิตสูง 3,000 – 3,800 กก./ไร่ (บริษัท วิจัย พัฒนาพันธุ์พืชไทย 
จ ากัด)  ข้าวโพดหวานเป็นพืชที่มีความต้องการธาตุอาหารที่จ าเป็นเหมือนกับพืชอื่น เมื่อมีการปลูกข้าวโพดติดต่อกันเป็น
เวลานาน จะท าให้ธาตุอาหารและความอุดมสมบูรณ์ของดิน ในข้าวโพดลดลง อันเนื่องจากติดไปกับส่วนของผลผลิต และมี
การตัดต้นข้าวโพดหวานไปเลี้ยงสัตว์โดยไม่มีการไถกลบลงดิน ท าให้สูญเสียธาตุอาหารไปอีกส่วนหนึ่ง (ราเชนทร์, 2539) และ
เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดหวานในปัจจุบัน ก าลังประสบปัญหาแรงงาน และต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะราคาปุ๋ยเคมีที่มีราคา
เพิ่มขึ้นมากและแรงงานในพื้นที่หาได้ยากขึ้น ดังนั้นการจัดการดินและปุ๋ยจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถลดต้นทุนการผลิต
ข้าวโพดหวานได้ โดยเฉพาะการปลูกข้าวโพดหวานในดินที่มีโพแทสเซียมต่ า (< 60 มก/กก.) (กรมวิชาการเกษตร, 2548)  มี
รายงานการขาดโพแทสเซียมของข้าวโพดที่ปลูกในดินหลายพื้นที่ของประเทศไทย (ประสาร และคณะ, 2541; สุรเชษฎ์, 
2550) ในการเพิ่มผลผลิตจ าเป็นต้องมีการเพิ่มธาตุอาหารหรือใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมให้แก่ข้าวโพดที่ปลูกในดินดังกล่าว อย่างเช่น
ในชุดดินสตึกซึ่งเป็นดินที่พบในพื้นที่ จากลักษณะและสมบัติของดินพบว่าความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า เนื่องจากดินมี
อินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมที่ เป็นประโยชน์และความจุในการแลกเปลี่ยนแคตไอออนอยู่ในเกณฑ์ต่ า (สุนทร, 
2557) แต่จากการศึกษาของ สหัสชัยและสัญชัย (2542) เพื่อเปรียบเทียบลักษณะการเจริญเติบโตของ องค์ประกอบผลผลิต
และผลผลิตของข้าวโพดหวาน ในชุดดินสตึกในสภาพภูมิอากาศจังหวัดราชบุรี  โดยก าหนดให้ไม่มีการใส่ปุ๋ยเคมี แต่ใช้ความ
อุดมสมบูรณ์เดิมของดิน (Initial soil) พบว่า ชุดดินสตึกถูกจัดชั้นเป็นดินที่มีความเหมาะสมปานกลางส าหรับปลูกข้าวโพดเมื่อ
ประเมินโดยแบบจ าลองการปลูกพืช ได้ผลผลิต 189.12 กก./ไร่ น้ าหนักเมล็ด 0.25 กรัม จ านวนเมล็ดต่อฝัก 90 จ านวนเมล็ด
ต่อตารางเมตร 476 น้ าหนักแห้งเหนือดิน  432.64 กก./ไร่  หากมีการปรับปรุงบ ารุงดินดีก็อาจถูกจัดช้ันเป็นดินที่มีความ
เหมาะสมดี และจากการวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินที่ศึกษาพบว่าปริมาณธาตุโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ในดินมีปริมาณ  
97 มก./กก. ซึ่งถือว่ามีปริมาณปานกลางอาจเนื่องจากมีการปลูกพืชตลอดทั้งปี และเกษตรกรยังคงใช้ปุ๋ยที่มีองค์ประกอบของ
ธาตุอาหารโพแทสเซียมอย่างสม่ าเสมอจึงท าให้โพแทสเซียมเกิดการสะสมในดินหากในดินมีระดับโพแทสเซียมสูง พืชจะดดูขึน้
ไปสะสมในปริมาณที่เกินความต้องการโดยที่ไม่ท าให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตไป ปริมาณโพแทสเซียมที่สะสมมาก
เกินพอนี้ก็จะสูญหายไปด้วย (คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2548)  ปัญหาการขาดแคลนโพแทสเซียมในดิน แม้ว่าจะไม่
ปรากฏกว้างขวางเหมือนปัญหาการขาดไนโตรเจนและฟอสฟอรัส แต่ผลการวิเคราะห์ดินจากพื้นที่ปลูกข้าวโพดหวานอย่าง
ต่อเนื่อง  ก็พบว่ามี โพแทสเซียมที่สกัดได้อยู่ในเกณฑ์ต่ า และพืชมีการตอบสนองโดยเพิ่มผลผลิตอย่างมาก เมื่อใช้ปุ๋ย
โพแทสเซียมเพื่อเพิ่มระดับความเป็นประโยชน์ของธาตุนี้ในดินให้สูงขึ้น (ยงยุทธและคณะ, 2551) ซึ่งการจัดการปุ๋ยให้
เหมาะสมต่อความต้องการของพืชโดยเฉพาะธาตุโพแทสเซียมซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญของเอนไซม์ที่ช่วยในการสังเคราะห์
แสง การสร้างโปรตีน แป้ง ช่วยในการล าเลียงแป้งและน้ าตาล  ควบคุมและรักษาความเป็นกรด -ด่าง ควบคุมการเปิด - ปิด 
ของปากใบ ช่วยกระตุ้นการท างานของเอ็นไซม์บางชนิด กระบวนการเมตาโบลิซึมของคาร์โบไฮเดรตและโปรตีน ช่วยให้ทุก
ส่วนของต้นพืชและระบบรากแข็งแรง ทนทานต่อโรคและแมลง ช่วยเพิ่มขนาดของผลผลิต เมล็ด และปรับปรุงคุณภาพของ
ผลผลิต  (กองปฐพีวิทยา กรมวิชาการเกษตร, 2543) ส าหรับค าแนะน าการใช้ปุ๋ยส าหรับข้าวโพดหวานที่สอดคล้องกับผล
วิเคราะห์ดินนั้นโดย กรมวิชาการเกษตร (2548) ได้แนะน าการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมถ้า K ที่แลกเปลี่ยนได้ น้อยกว่า 60 มก./กก. 
อัตราปุ๋ย 10 กก.K2O/ไร่ ถ้า K ที่แลกเปลี่ยนได้ 60-100 มก./กก. อัตราปุ๋ย 5-10 กก.K2O/ไร่ และถ้า K ที่แลกเปลี่ยนได้ 
มากกว่า 100มก./กก. อัตราปุ๋ย 0-5 กก.K2O/ไร่ แต่ในปัจจุบันเกษตรกรมีการน าปุ๋ยเคมีมาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชกันเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากปุ๋ยเคมีเป็นสารประกอบทางเคมีทีท่ราบปริมาณธาตุอาหารที่แน่นอน และพืชสามารถดูดใช้ธาตุอาหารที่มีในปุ๋ยแล้ว
เจริญเติบโตและตอบสนองอย่างรวดเร็ว (คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2548) การใส่ปุ๋ยเคมีมากเกินความจ าเป็นจะท าให้
เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เกิดการปนเปื้อน (ทัศนีย์, 2549) โดยงานวิจัยนี้ได้ศึกษาผลของการใช้ปุ๋ยโพแทสเซียมในดินท่ีมี 
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โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ปานกลางต่อข้าวโพดหวาน พันธุ์หวาน 54 ซึ่งข้อมูลพื้นฐานท่ีได้จะเปน็ประโยชน์ต่อเกษตรกรใน
การน าไปใช้เป็นแนวทางการเลือกใช้ปัจจัยและวิธีการทีเ่หมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุนผลิต ส าหรบัใช้ตัดสินใจปรับระบบ
การผลิตข้าวโพดหวานใหย้ั่งยืนต่อไป    
 

อุปกรณ์และวิธีการ  
การวางแผนการทดลอง: การศึกษาทดลองในครั้งนี้ไดด้ าเนินการทดลองในแปลงปลูกข้าวโพดหวานของภาควิชา

พืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ณ ศนูยว์ิจัยสาธติและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างเดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2558 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559  บนชุดดินสตึก(Satuk soil series: Suk)   ซึ่งเป็นดินที่พบในพ้ืนท่ี ปัญหาและ
ข้อจ ากัดในการปลูกพืชพบว่าความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า เนื่องจากดินมีอินทรียวตัถุ ฟอสฟอรสั และโพแทสเซียมที่
แลกเปลีย่นได้อยู่ในเกณฑ์ต่ า ไดท้ าการวิเคราะหส์มบัติทางเคมีของดินตามวิธีมาตรฐาน (เนาวรัตน์, 2527) ซึ่งจากผลการ
วิเคราะหด์ินพบว่ามีค่าพเีอชเท่ากับ 6.0 ปริมาณอินทรยีวัตถุ 1.7% ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 27 มก./กก. และโพแทสเซียม
ที่แลกเปลีย่นได ้97 มก./กก.วางแผนการทดลองแบบ randomized complete block design (RCBD) จ านวน 4 ซ้ า มี
กรรมวิธีทดลอง 4 กรรมวิธี ได้แก ่1) ไม่ใส่ปุ๋ยโพแทสเซยีม (NP-K0) 2) ใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมอัตรา 10 กก.K20/ไร ่(NP-K10) 3) 
ใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมอตัรา 20 กก.K20/ไร ่(NP-K20) 4) Control (No NPK) ระยะเวลาในการใส่ปุ๋ยของทุกกรรมวิธี แบ่งใส่เป็น 
3 ครั้ง ครั้งท่ี 1 ใส่ปุ๋ยที่ระยะ 15-20 วันหลังปลูก ในอัตราร้อยละ 25 ของปุ๋ยโพแทสเซียมทั้งหมด ครัง้ที่ 2 ที่ระยะ 30-35 วัน
หลังปลูก อัตราร้อยละ 25 ของปุ๋ยโพแทสเซยีมทั้งหมด และครั้งท่ี 3 ที่ระยะ 45-50 วันหลังปลูก อตัราร้อยละ 50 ของปุ๋ย
โพแทสเซียมทั้งหมด โดยท าร่องข้างต้นข้าวโพดหวาน (side dress) แล้ว โรยปุ๋ยตามร่อง   ส าหรับปริมาณปุ๋ยไนโตรเจนและ
ปุ๋ยฟอสฟอรัส ในกรรมวิธีท่ี 1 2 และ 3 จะใส่พร้อมกันกับปุ๋ยโพแทสเซียม ในอัตราที่เท่ากัน คือ 20 กก. N/ไร่  โดยแบ่งใส่ 3 
ครั้ง ในอัตราร้อยละ 50, 25 และ 25 ของปุ๋ยไนโตรเจนทั้งหมด และปุ๋ยฟอสฟอรสั 10 กก. P2O5 /ไร่ โดยแบ่งใส่ 3 ครั้ง ใน
อัตราร้อยละ 40, 30 และ 30 ของปุ๋ยฟอสฟอรัสทั้งหมด โดยพันธุ์ท่ีใช้ปลูกเป็น สายพันธ์ุลูกผสม หวาน 54 ซึ่งเป็นพันธุท์ี่นิยม
ปลูก เนื่องจากเป็นข้าวโพดหวานพันธุ์ลูกผสมที่มีฝักสีเหลือง ตดิเมด็เต็มปลายฝัก ทนร้อน ทนโรค และสามารถปลูกได้ตลอดป ี
นิยมรับประทานสดและเข้าโรงงานแปรรูป อายุการเก็บเกี่ยว 60-65 วันปลูกในแปลงทดลองขนาด 5.5 ม.x 8.0 ม. ระยะปลูก 
75 ซม.x 25 ซม. ปลูกแถวเดี่ยว โดยหยอดเมลด็พันธ์ุหลมุละ 2-3 เมล็ด พร้อมกลบดิน 

 การเก็บบันทึกข้อมูล:  วัดความสูงของล าต้น (วัดจากระดับผิวดินถึงโคนใบธงของข้าวโพด) เมื่อข้าวโพดมีอายุ  20 
30 40 50 และ 60 วันหลังปลูกตามล าดับ และที่ระยะ 70 วันหลังปลูก (ระยะข้าวโพดออกไหม) ท าการเก็บตัวอย่างใบใต้ฝัก 
(ear leaf) วิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน (Novozamsky et al., 1974) ฟอสฟอรัส (ศรีสม, 2544) และ
โพแทสเซียม (Kalra, 1998)  และเมื่อข้าวโพดหวานอายุประมาณ  97 วันหลังปลูก ท าการเก็บเกี่ยวฝักข้าวโพดหวานในแต่
ละกรรมวิธี โดยการสุ่มเก็บตัวอย่างผลผลิตข้าวโพดหวานในพื้นที่ 8 ตร.ม./ซ้ า น าไปช่ังน้ าหนักฝักสดทั้งเปลือก เพื่อค านวณ
ผลผลิตต่อไร่ ท าการเก็บข้อมูลองค์ประกอบของผลผลิต โดยน าไปช่ังน้ าหนักสดก่อนปอกเปลือกและหลังปอกเปลือก วัด
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางฝักก่อนและหลังปอกเปลือก ความยาวฝักทั้งก่อนและหลังปอกเปลือก จ านวนแถวเมล็ดต่อฝัก และท า
การวิเคราะห์ปริมาณน้ าตาลทั้งหมด (total sugar) ปริมาณ reducing sugar (James,1995) วัดความหวานของเมล็ดสดด้วย
เครื่องมือ hand refract meter มีหน่วยเป็นองศาบริกซ์ และวิเคราะห์ความเข้มข้นของธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 
และโพแทสเซียมในเมล็ด เปลือก ซัง และต้น โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เหมือนในใบ  

 การวิเคราะห์ข้อมูล: วิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติของข้อมูล โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of 
variance, ANOVA) และเปรยีบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกรรมวิธีการทดลองโดยวธิี least significant 
difference (LSD) 
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ผล  

การเจริญเติบโตทางล าต้น 
หลังจากปลูกข้าวโพดหวานในช่วงแรกโดยอายุได้ 20-40 วัน พบว่าการจัดการปุ๋ยทั้ง 4 กรรมวิธี ไม่ท าให้การ

เจริญเติบโตในด้านความสูงของต้นข้าวโพดหวานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมีความสูงเฉลี่ย 5.4 ซม.เมื่ออายุได้ 
20 วัน  ความสูงเฉลี่ย 16  ซม. เมื่ออายุได้ 30 วันและ  28 ซม. เมื่ออายุได้ 40 วัน แต่เมื่อข้าวโพดหวานอายุได้ 50 วันพบว่า
การใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมที่อัตรา 20 กก./ไร่ มีการเจริญเติบโตด้านความสูงแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธี
ควบคุม แต่พบว่าไม่ท าให้การเจริญเติบโตด้านความสูงแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการไม่ใส่ปุ๋ยโพแทสเซียม
และใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมที่อัตรา 10 กก./ไร่  โดยมีความสูงเฉลี่ย 64 ซม. ส่วนข้าวโพดหวานอายุ  60 วันหลังปลูก  พบว่าการใส่
ปุ๋ยโพแทสเซียมที่อัตราแตกต่างกัน ส่งผลต่อการเจริญเติบโตด้านความสูงแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธี
ควบคุม โดยมีความสูงเฉลี่ย 148 ซม.ในขณะที่กรรมวิธีควบคุม มีความสูงเฉลี่ยเพียง 132 ซม. (Figure 1) 
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ความเข้มขน้ของธาตุอาหารหลักในใบติดฝักที่ระยะออกไหมและในเมล็ด 
 ความเข้มข้นของธาตุอาหารหลักในใบ พบว่า การใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมที่อัตราแตกต่างกันไม่ท าให้ความเข้มข้นของ
ธาตุไนโตรเจนและความเข้มข้นของธาตุฟอสฟอรัสในใบแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติกับกรรมวิธีควบคุม (control) ซึ่งความเข้มข้นของธาตุไนโตรเจนมีค่าอยู่ในช่วง 3.4-3.6 % และความเข้มข้นของธาตุ
ฟอสฟอรัสมีค่า 0.3 % ส่วนความเข้มข้นของธาตุโพแทสเซียมในใบ พบว่าการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมอัตรา 0 10 และ 20 กก./ไร่ 
ไม่ท าให้ความความเข้มข้นของธาตุโพแทสเซียมในใบแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับทุกกรรมวิธี ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง 
2.5-2.7 % (Fig.2(a)) และความเข้มข้นของธาตุอาหารหลักในเมล็ดข้าวโพดหวาน พบว่าการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมอัตราที่
แตกต่างกันไม่ท าให้ความเข้มข้นของธาตุไนโตรเจนในเมล็ดแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติแต่แตกต่างกันอย่ างมี
นัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีควบคุมโดยมีค่าอยู่ในช่วง 2.6-2.8% และความเข้มข้นของธาตุฟอสฟอรัสพบว่าไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับทุกกรรมวิธี ส่วนความเข้มข้นของธาตุโพแทสเซียมในเมล็ดพบว่าการใส่ปุ๋ย
โพแทสเซียมอัตราที่แตกต่างกันท าให้ความเข้มข้นของธาตุอาหารโพแทสเซียมในเมล็ดแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถติิกบั
กรรมวิธีควบคุมโดยมีค่าเฉลี่ย 1.40%  (Figure 2(b))  
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Figure 1   Effect of potassium 
fertilizer rate on corn height  
at various growth periods 
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Figure 2  Effect of potassium fertilizer on concentration of nitrogen, phosphorus and potassium in sweet 

corn kernel and ear leave of sweet corn 

 
ผลผลิต  องค์ประกอบผลผลิตและคุณภาพผลผลิต 

ผลการทดลองพบว่าการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมที่อัตราต่างๆ ไม่มีผลท าให้องค์ประกอบผลผลิตของข้าวโพดหวาน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่ทุกกรรมวิธีที่มีการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมท าให้องค์ประกอบผลผลิตของข้าวโพดหวาน
แตกต่ า ง กั น อย่ า งมี นั ย ส า คั ญทา งสถิ ติ กั บ ก ร รมวิ ธี ค วบคุ ม  โ ดยมี  น้ า หนั ก ฝั กก่ อนปอก เปลื อก  397-417 
กรัม/ฝัก น้ าหนักฝักหลังปอกเปลือก 291- 301 กรัม/ฝัก เส้นผ่าศูนย์กลางฝักก่อนปอกเปลือก 6.1 - 6.2 ซม./ฝัก 
เส้นผ่าศูนย์กลางฝักหลังปอกเปลือก 5.3  ซม./ฝัก  ความยาวฝักก่อนปอกเปลือก 28 - 29 ซม./ฝัก ความยาวฝักหลังปอก
เปลือก 18 - 19 ซม./ฝัก  และจ านวนแถว/ฝักเฉลี่ยอยู่ในช่วงระหว่าง  17-18 แถว  (Table 1)  

Table 1 Yield component of sweet corn as affect by different rates of  potassium fertilizer  at  97 day after  
planting 

Potassium 
fertilizer 

rates 
(K2O/rai) 

Ear Weight Ear  diameter Ear   length 
Number 
of row 
/ear 

With  husk 
(g/ear) 

Without  
husk 

(g/ear) 

With  husk 
(cm/ear) 

Without  
husk 

(cm/ear) 

With  husk 
(cm/ear) 

Without  
husk 

(cm/ear) 
0 
10 
20 

Control  
(no-NPK) 

397a 
417a 
413a 
276b 

291a 
300a 
301a 
193b 

6.1a 
6.2a 
6.2a 
5.4b 

5.3a 
5.3a 
5.3a 
4.7b 

28a 
29a 
28a 
27b 

19a 
19a 
19a 
17b 

17ab 
18ab 

     18a 
     17b 

F-test * * * * * * * 

CV (%)  4.3   5.1       2.1       1.9 1.6 2.7     3.9 
Means in each column followed by different letter indicate significant difference using least significant difference (LSD) at 
5% probability level (*), ns = non significant 
 

ผลการทดลองพบว่าการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมที่อัตราต่างๆ ไม่มีผลท าให้ผลผลิต คุณภาพผลผลิตได้แก่ ปริมาณน้ าตาล
ทั้งหมด และปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์ของข้าวโพดหวานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.8 - 3.9 
ตัน/ไร่, 43 - 48 %  และ 6.6-6.9 % ตามล าดับ แต่ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ าได้ พบว่า การใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมที่
อัตราแตกต่างกันไม่ส่งผลต่อ TSS แต่พบว่า กรรมวิธีควบคุมที่ไม่ใส่ปุ๋ยมีค่า TSS สูงที่สุด 15 องศาบริกซ์ ในขณะที่กรรมวิธีที่
ใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมที่อัตรา 0  10 และ 20 กก./ไร่ มีค่า TSS  14 องศาบริกซ์  (Table 2)  

 

Concentration of  N P and K 

in ear leave of sweet corn (a) 

 
(a) 

Co
nc

en
tra

tio
n (

%
) 

Co
nc

en
tra

tio
n (

%
) 

Concentration of  N P and K 
in sweet corn kernel (b) 

 
(b) 

0.3  



                     การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ คร้ังท่ี 5 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ วันท่ี 1-2 สิงหาคม 2560 
 

237 
 

 
Table 2  Effect of potassium fertilizer on Yield, concentration of potassium, sugar content and total 

soluble solids (TSS) in sweet corn kernel 
Potassium 
fertilizer 

rates (K2O/rai) 

Yield 
(ton/rai) 

Total  Sugar  
(%) 

Reducing Sugar 
(%) 

TSS (oBrix) 

0 3.8a 46 6.7 14b 
10 3.8a 43 6.9 14b 
20 3.9a 44 6.8 14b 

control (no-NPK) 2.9b 48 6.6 15a 
F-test * ns ns * 

CV (%) 3.8  7.8 9.1 3.4 
Means in each column followed by different letter indicate significant difference using least significant difference (LSD) at 
5% probability level (*), ns = non significant  

วิจารณ์ 
การเจริญเติบโต จากการทดลองจะเห็นได้ว่า เมื่อข้าวโพดหวานอายุ 50 วัน ข้าวโพดที่ได้รับการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียม

ที่อัตรา 20 กก./ไร่ มีการเจริญเติบโตด้านความสูงแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีควบคุม ซึ่งอาจจะเป็นผล
ของการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนร่วมกับการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมที่เพ่ิมขึ้น การใช้ปุ๋ยโพแทสเซียมร่วมกับปุ๋ยไนโตรเจนจะท าให้ข้าวโพดมี
การเจริญเติบโตที่แข็งแรงและมีการสะสมน้ าหนักแห้งส่วนล าต้นสูงขึ้น (Stromberger et al., 1994) และเมื่อข้าวโพดหวาน
อายุ 60 วัน ข้าวโพดหวานที่ได้รับการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมที่อัตรา 0, 10 และ 20 กก./ไร่ มีความสูงเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีควบคุม  ซึ่ง Munson (1968) รายงานว่าข้าวโพดตอบสนองต่อโพแทสเซียมอย่างเด่นชัดในช่วง
ออกไหมจนถึงระยะที่แก่เต็มที่ กล่าวคือโพแทสเซียมท าให้ข้าวโพดมีล าต้นแข็งแรง น้ าหนักเมล็ดเพิ่มขึ้น ถ้าขาดธาตุ
โพแทสเซียมจะท าให้ต้นข้าวโพดอ่อนแอและผลผลิตต่อไร่ต่ า  Sainju et al. (2005) รายงานการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนเพิ่มท าให้
ผลผลิตและชีวมวลของข้าวฟ่างเพิ่มขึ้น ซึ่งไนโตรเจนอาจมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชผ่านการแบ่งเซลล์และการขยายตัว
ของเซลล์จึงท าให้ความสูงของต้นและเส้นผ่าศูนย์กลางล าต้น เพิ่มขึ้น (Stales and Inze, 2001)  น้ าหนักสดของต้น และ 
น้ าหนักสดทั้งหมด มีความสัมพันธ์ทางบวกกับปริมาณของปุ๋ยโพแทสเซียม  ซึ่งโพแทสเซียมเป็นสารอาหารที่จ าเป็นส าหรับ
การเจริญเติบโตของพืชและหากมีปริมาณไม่เพียงพอหรือให้ในปริมาณไม่เพียงพอ  การเจริญเติบโตจะลดน้อยลงและผลผลิต
จะลดลง (Leigh and Jones, 1984)  การตอบสนองต่อปุ๋ยโพแทสเซียมของพืช มีปัจจัยที่มีผลต่อการตอบสนองได้แก่ 
โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ได้ ความชื้นของดิน ชนิดของพืชและอื่นๆ ความเข้มข้นของโพแทสเซียมในสารละลายดินและ K 
buffer capacity เป็นปัจจัยที่ใช้ประเมินอัตราของโพแทสเซียมที่ดินจะปลดปล่อยให้พืชดูดใช้ได้   ความรู้เกี่ยวกับความ
ต้องการโพแทสเซียมของพืชชนิดต่างๆ นั้นมีความส าคัญไม่น้อยไปกว่าสถานะของโพแทสเซียมในดิน การที่พืชจะตอบสนอง
ต่อปุ๋ยโพแทสเซียมหรือไม่นั้น นอกจากจะขึ้นอยู่กับชนิดของพืชแล้ว บางครั้งยังขึ้นอยู่กับพันธุ์พืชอีกด้วย และเป็นที่น่าสังเกต
ว่า เมื่ออัตราการเจริญเติบโตของพืชสูงขึ้น ความต้องการโพแทสเซียมก็จะสูงตามไปด้วย ดังนั้นในสภาพแวดล้อมที่คล้ายกัน
พืชที่มีอัตราการเจริญเติบโตที่สูงกว่าจะตอบสนองต่อโพแทสเซียมมากกว่าพืชที่มีอัตราการเ จริญเติบโตที่ต่ ากว่า  
ปรากฏการณ์เช่นนี้อาจเป็นเหตุที่ข้าวโพดตอบสนองต่อโพแทสเซียมได้ดีกว่าธัญพืชอื่นๆ (พิชิตและปรีดา, 2532)  เช่นเดียวกับ
ราเชนทร์ (2539) ได้อธิบายว่า ข้าวโพดจะเริ่มมีความต้องการและหยุดความต้องการธาตุอาหารแต่ละชนิด ในช่วงเวลาที่
แตกต่างกัน โดยทั่วไปข้าวโพดต้องการธาตุอาหารหลัก (N, P และ K) เริ่มตั้งแต่งอกและมีความต้องการสูงสุดช่วงสัปดาห์ที่ 6-
8 (อายุประมาณ 45-60 วัน) ข้าวโพดจะหยุดความต้องการธาตุ K เมื่อข้าวโพดอายุประมาณ 70-75 วัน ในขณะที่ความ
ต้องการ N และ P ยังคงสูงจนถึงระยะข้าวโพดแก่ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตด้านความสูงในช่วงที่ 50-
60 วัน   
 องค์ประกอบผลผลิต ปริมาณผลผลิต และคุณภาพผลผลิต พบว่าการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมในอัตราต่างๆ ไม่มีผลท า
ให้องค์ประกอบผลผลิต ปริมาณผลผลิตของข้าวโพดหวานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีควบคุม โดยมี 
น้ าหนักฝักก่อนปอกเปลือก 397-417 กรัม/ฝัก น้ าหนักฝักหลังปอกเปลือก 291-301 กรัม/ฝัก เส้นผ่าศูนย์กลางฝักก่อนปอก
เปลือก 6.1-6.2 ซม./ฝัก  เส้นผ่าศูนย์กลางฝักหลังปอกเปลือก 5.3-5.3 ซม./ฝัก  ความยาวฝักก่อนปอกเปลือก 28 -29 ซม./
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ฝัก  ความยาวฝักหลังปอกเปลือก  19  ซม./ฝัก  และ จ านวนแถว/ฝักเฉลี่ยอยู่ในช่วงระหว่าง  17 -18  แถว ซึ่งลักษณะมาตรฐาน
ของฝักข้าวโพดหวานท่ีโรงงานต้องการ โดยกรมวิชาการเกษตร (2544) ขนาดฝักสดปอกเปลือก ควรมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 4-5 
ซม. ความยาว 12-18 ซม. น้ าหนัก 200-250 กรัม/ฝัก เมล็ดเรียงตัวเป็นระเบียบ 14 ถึง 16 แถว ซึ่งจากการศึกษาครั้งนี้
พบว่าขนาดฝักสดปอกเปลือกที่ได้นั้นมีค่าอยู่ในช่วงค่าเฉลี่ยนี้ด้วย  ส าหรับผลของการจัดการปุ๋ยโพแทสเซียมต่อคุณภาพ
ผลผลิต พบว่า การใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมที่อัตราต่างๆ ไม่มีผลท าให้ปริมาณน้ าตาลทั้งหมด (total sugar)  และปริมาณน้ าตาล
รีดิวซ์ของข้าวโพดหวานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับกรรมวิธีควบคุม ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง  43 - 48 %, 6.6-
6.9 % ตามล าดับ กฤษฎา (2531) พบว่าในข้าวโพดหวานพันธุ์ Golden Cross Bantan ที่อายุเมล็ด 20 วันหลังการผสม
เกสร มีปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์  3.2 % และ มีปริมาณน้ าตาลทั้งหมด 8.7 %  ซึ่งแตกต่างจากผลการทดลองที่พบว่ามีปริมาณ
น้ าตาลรีดิวซ์มากกว่าถึง 2 เท่า และมีปริมาณน้ าตาลทั้งหมด มากกว่าถึง 5 เท่า แต่ข้าวโพดหวานพันธุ์  Tondortroat ที่อายุ
เมล็ด 20 วันหลังการผสมเกสรมีปริมาณน้ าตาลทั้งหมด 45 % ใกล้เคียงกับผลการทดลอง อธิบายได้ว่าในข้าวโพดหวานสาย
พันธุ์หนึ่งๆ อาจมีระยะเวลาที่เหมาะสมส าหรับการเก็บเกี่ยวที่แตกต่างกัน  ส าหรับการทดลองนี้เก็บเกี่ยวที่ 20 วันหลังออก
ไหม เนื่องจากในข้าวโพดหวานจะมีการสะสมน้ าตาลในเมล็ดตั้งแต่ได้รับการผสมเกสร และเมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งน้ าตาลที่
สะสมจะถูกเปลี่ยนเป็นแป้ง (Kumar, 1981) ดังนั้นในข้าวโพดหวานยีนเดียวกันแต่ต่างสายพันธุ์อาจมีระยะความบริบูรณ์ 
(mature) ที่ไม่เท่ากัน โดยมีความสามารถในการสะสมน้ าตาลได้ไม่เท่ากัน เช่นเดียวกับข้อคิดเห็นของ Garwood และ 
Vanderslice (1982) ว่ายีน su อาจจะเป็นพวก Multiple alleles และท าหน้าที่เป็น regulatory gene ที่ควบคุมการสร้าง
เมล็ดแป้ง หรือน้ าตาลในระดับต่างๆกัน ข้าวโพดหวานท่ีมียีน su แต่ละพันธ์ุจะมีปริมาณน้ าตาล แป้ง และฟายโตกลายโคเจน
ที่แตกต่างกัน   แต่ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ าได้ (total soluble solid, TSS) พบว่า การใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมที่อัตรา
แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อ TSS แต่กลับพบว่า กรรมวิธีควบคุมที่ไม่ใส่ปุ๋ยมีค่า TSS สูงที่สุด 15 องศาบริกซ์ ในขณะที่กรรมวิธีท่ีใส่
ปุ๋ยโพแทสเซียมที่อัตรา 0  10 และ 20 กก./ไร่ มีค่า TSS 14 องศาบริกซ์ ซึ่งมาตรฐานสินค้าเกษตรข้าวโพดหวาน โดย
ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (2555) ก าหนดค่า TSS ของข้าวโพดหวานไม่น้อยกว่า 9 องศาบริกซ์ 
นั้น จากผลการศึกษาพบว่ามีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐาน   

ความเข้มข้นของธาตุอาหารหลัก (N,P,K) ในใบและในเมล็ดข้าวโพดหวาน  ความเข้มข้นของธาตุอาหาร N,P,K 
โดยการวิเคราะห์ธาตุอาหารจากใบที่อยู่ใต้และตรงข้ามฝักข้าวโพดระยะออกไหมของกรรมวิธีใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมที่อัตรา 10 
และ 20 กก./ไร่ พบว่ามีค่าความเข้มขันของธาตุไนโตรเจนตั้งแต่ 3.5 – 3.6 % ความเข้มขันของธาตุฟอสฟอรัส 0.3 % และ
ความเข้มขันของธาตุโพแทสเซียม 2.7% ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ วันชัย (2542) ที่พบว่าความเข้มข้นของธาตุอาหาร
หลักในใบท่ีเพียงพอต่อความต้องการของต้นข้าวโพด โดยศึกษาจากใบท่ีอยู่ใต้และตรงข้ามฝักข้าวโพดระยะออกไหมควรมีธาตุ
อาหารไนโตรเจน 2.4-2.5% ฟอสฟอรัส 0.3 % และโพแทสเซียม 1.8 % ซึ่งถึงแม้จะไม่มีการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมให้กับข้าวโพด
หวานปริมาณธาตุอาหารโพแทสเซียมก็เพียงพอต่อความต้องการของข้าวโพด ส่วนความเข้มข้นของธาตุอาหาร N,P,K  โดย
การวิเคราะห์ธาตุอาหารจากเมล็ดพบว่ากรรมวิธีที่ใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมที่อัตราต่างๆ  มีความเข้มข้นของธาตุอาหารไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ แต่ที่อัตราปุ๋ยโพแทสเซียม 10 กก./ไร่ มีค่าความ
เข้มข้นของธาตุโพแทสเซียมสูงสุดโดยมีค่าความเข้มข้น 1.4% ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ Richie และ Hanway (1982) 
อ้างโดย ราเชนทร์ (2539) พบว่าธาตุโพแทสเซียม จะมีการสะสมที่ส่วนของใบมากกว่าส่วนของเมล็ด  ส่วนปริมาณความ
ต้องการธาตุโพแทสเซียมในข้าวโพด ส าหรับการปลูกข้าวโพดที่ให้ผลผลิต 1 ตัน/ไร่ คิดเป็น 23 กก./ไร่ (ชูชาติ, 2553) จาก
ปริมาณการใสปุ๋่ยโพแทสเซียมลงในดินน้อยกว่าความต้องการของข้าวโพดประมาณถึง 2 เท่า ในกรรมวิธี 1 และหนึ่งเท่าในกรรมวิธี
ที่ 2  แต่ข้าวโพดก็ยังมีการเจริญเติบโตและได้ผลผลิตในระดับปกติ และไม่แสดงอาการขาดธาตุโพแทสเซียม เมื่อพิจารณาผล
การวิเคราะห์โพแทสเซียมในใบกพ็บว่า สภาวะของธาตุโพแทสเซียมในใบข้าวโพดก็อยู่ในระดับท่ีมากกว่าความเข้มข้นวิกฤติ  ซึ่ง
ข้อมูลดังกล่าวช้ีให้เห็นว่าโพแทสเซียมในดินอยู่ในระดับที่เพียงพอต่อความต้องการของข้าวโพด โดยทั่วไปแล้วในดินที่มีปริมาณ
โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ช่วง 100 -120 มก./กก. ถือว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อความต้องการของพืชโดยทั่วไป และไม่ส่งผล
กระทบต่อผลผลิต (ชูชาติ, 2558)  ซึ่งดินในแปลงทดลองมีปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้อยู่ในดิน  97 มก./กก. อยู่ในระดับ
ใกล้เคียงความเหมาะสมหรือคิดเป็นโพแทสเซียม 36 กก.K2O/ไร่  และจากการศึกษาของผู้วิจัยพบว่าธาตุอาหาร NPK ที่อยู่ใน
ผลผลิตหรือปริมาณธาตุอาหาร NPK ที่ติดไปกับผลผลิต (crop removal) ในส่วนเหนือดิน (ตน้และใบ) มีธาตุอาหาร 14 กก.
N/ไร่ 4 กก.P2O5/ไร่ และ14 กก.K2O/ไร่ และติดไปในส่วนของผลผลิต (ฝัก) มีธาตุอาหาร 13 กก.N/ไร่  6 กก.P2O5/ไร่ และ 
10 K2O/ไร่  ซึ่งจะเห็นได้ว่าในดินที่มีปริมาณธาตุอาหารโพแทสเซียมที่เพียงพอต่อความต้องการของพืชการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียม
ที่อัตรา 10 กก.K2O/ไร่ หรือใส่เท่ากับปริมาณที่ติดออกไปกับผลผลิตเท่ากับ 10 K2O/ไร่ ซึ่งมีปริมาณที่เท่ากัน ถือว่าเพียงพอ 
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เพื่อรักษาสมดุลของธาตุอาหารในดิน กรณีที่มีการเก็บผลผลิตอย่างเดียวแล้วมีการไถกลบ แต่กรณีที่เกษตรกรไม่มีการไถกลบ
ตอซังโดยน าตอซังข้าวโพดไปเลี้ยงสัตว์จ าเป็นที่จะต้องมีการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมที่อัตรา 24  กก.K2O/ไร่ เท่ากับปริมาณธาตุ
อาหารที่ติดไปกับผลผลิต (ต้นและใบ+ฝัก) เพื่อรักษาสมดุลของธาตุอาหารโพแทสเซียมในดิน  และไม่ควรใส่ปุ๋ยเกินปริมาณ
ธาตุอาหารที่ติดไปกับผลผลิต เนื่องจากถ้าเกษตรกรใส่มากกว่าอาจจะเกินความต้องการของพืชและท าให้เกษตรกรมีค่าใช้จ่าย
เพิ่มขึ้น  
 

สรุปผล 
ในการศึกษาผลของการใช้ปุ๋ยโพแทสเซียมในดินที่มีโพแทสเซียมที่แลกเปลีย่นได้ปานกลางต่อข้าวโพดหวาน พันธุ์

หวาน 54  โดยการใช้อัตราปุ๋ยโพแทสเซียมที่แตกต่างกัน สรุปได้ว่า ในดินที่มีโพแทสเซียมที่แลกเปลีย่นได้ในระดับปานกลาง 
โพแทสเซียมในดินเพียงพอต่อความต้องการของข้าวโพดหวาน ท าใหข้้าวโพดหวานไม่ตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยโพแทสเซยีมใน
อัตราที่สูงขึ้น การใส่ปุ๋ยโพแทสเซยีมในอัตรา 10 กก. K2O /ไร่ หรอืเท่ากับปริมาณธาตุอาหารโพแทสเซียมที่ติดไปกับผลผลิต
นั้นเป็นอัตราที่เหมาะสมและเพยีงพอท่ีท าให้ข้าวโพดหวานมีการเจรญิเติบโตที่ดีและมีคณุภาพตรงตามมาตรฐานสินค้า ซึ่งจาก
การศึกษาในครั้งนี้ข้าวโพดหวาน ให้ผลผลิตถึง 3.8  ตัน/ไร่ และนอกจากนั้นการใส่ปุ๋ยในอัตราดังกลา่วยงัเป็นอัตราที่เหมาะสมที่
จะรักษาสมดลุของธาตุอาหารโพแทสเซียมในดินที่สูญเสยีไปกับผลผลิต การใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมในอัตราที่สูงกว่า10 กก.K2O/ไร ่
นอกจากจะเป็นการใช้ปุ๋ยเกินความจ าเป็นยังท าให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น 

 
ค าขอบคุณ 

 ขอขอบพระคุณ ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาใน
ครั้งนี้  ขอขอบคุณ ห้องปฏิบัติการกลาง ห้องปฏิบัติการเคมีดิน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ให้ความ
อนุเคราะห์สถานท่ีและอุปกรณ์ในการวิเคราะห์ดินและพืช 
 

เอกสารอ้างอิง 

กองปฐพีวิทยา กรมวิชาการเกษตร. 2543. ลักษณะอาการขาดธาตอุาหารของพืช. กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์, กรุงเทพฯ.  

กรมวิชาการเกษตร. 2544. เกษตรดีที่เหมาะสม ส าหรับข้าวโพดหวาน. พิมพ์ครั้งท่ี 1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 
กรมวิชาการเกษตร. 2548. ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยกับพืชเศรษฐกิจ. เอกสารวิชาการ กรมวิชาการเกษตรล าดับที่ 8/2548. 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรุงเทพฯ. 121 หน้า 
กฤษฎา สัมพันธารักษ.์ 2531. การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานและฝักอ่อน. ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.  
คณาจารย์ภาคปฐพีวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 2548. ปฐพีวิทยาเบื้องต้น.ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ กรุงเทพฯ. 
ชูชาติ สันธทรัพย์. 2553. การจัดการปุ๋ยที่เหมาะสมส าหรับการผลิตพันธุ์ข้าวโพดอาหารเลี้ยงสตัว์ในพื้นที่ภาคเหนือ. รายงาน

การวิจัยฉบับสมบูรณ์. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 58 หน้า.  
ชูชาติ สันธทรัพย์. 2558. คู่มือ การจัดการดินและปุ๋ยส าหรับการผลติพืช. พิมพ์ครั้งท่ี 1. อาร์ เอส ก๊อปปี้, เชียงใหม ่
ทัศนีย์   อัตตะนันทน.์ 2549. การจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่เพื่อการผลิตพืชอย่างยั่งยืน. ว. ดินและปุ๋ย 28 : 2-6. 
เนาวรัตน์ ศิวศิลป์. 2527. การปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน พืช และปุ๋ย. ภาควิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  
ประสาร พรมสูงวงศ์, ประดิษฐ ์บุญอ าพล, สันต ิธีราภรณ ์และมงคล พานิชกุล. 2541. การประเมินระดับการตอบสนองของ

ข้าวโพดต่อปุ๋ยฟอสเฟต และโพแทส ที่ปลูกในดินชุดต่างๆ ในเขตปลกูข้าวโพด, น. 3-5.ใน บทคัดย่อผลงานวิจัย
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน และปุ๋ยพืชไร่ ปี พ.ศ. 2541. กลุ่มงานวิจัยความอุดมสมบูรณ์ของดิน และปุ๋ยพืชไร่ กอง
ปฐพีวิทยา กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ. 

พิชิต พงษ์สกุล และ  ปรีดา พากเพียร. 2532. สถานะของโพแทสเซยีมในดินต่อคณุภาพและผลผลติของพืชเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย, น.35-42. ใน รายงานการประชมุสัมมนาทางวิชาการ ครั้งท่ี 8 ความส าคัญของโพแทสเซียมต่อการ
เพิ่มคุณภาพและผลผลิตการเกษตรของประเทศไทย. สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย; บริษัทไทยเซน็ทรัลเคมี 
จ ากัด; บริษัท ไอ เอ็ม ซี เฟอร์ดีไลเซอร์ จ ากัด; สมาคมผูส้่งออกโพแทส มักเนเซยีม ซัลเฟต, กรุงเทพฯ. 

http://agkb.lib.ku.ac.th/doa/researcher/researchDetail/9840d102426a11958044078cb24edcfd
http://agkb.lib.ku.ac.th/doa/researcher/researchDetail/84e015d24caf6c2b1ae9b360fe051f7d


                     การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ คร้ังท่ี 5 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ วันท่ี 1-2 สิงหาคม 2560 
 

240 
 

 
ยงยุทธ โอสถสภา อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ และ ชวลิต ฮงประยรู. 2551. ปุ๋ยเพื่อการเกษตรยั่งยืน. พิมพ์ครั้งท่ี 1.ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ กรุงเทพฯ. 
ราเชนทร์ ถิรพร. 2539. ข้าวโพด. ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 
วันชัย จันทร์ประเสริฐ. 2542. เทคโนโลยีเมล็ดพันธ์ุพืชไร.่ ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ กรุงเทพฯ. 
วรวัธน์ อัสดรนิธี และ ศศิธร ซิม้ประเสริฐ สมาคมผู้ผลิตอาหารส าเรจ็รูป. 2557. สถานการณ์การผลิตและการแข่งขันทาง

การค้าข้าวโพดหวานระหว่างประเทศ.เข้าถึงได้จาก: 
http://www.ap.mju.ac.th/webpage/seminar/download.php  [เข้าถึงเมื่อ 3 มกราคม 2560]. 

ศรีสม สุวรรณวงศ์. 2544. การวิเคราะห์ธาตุอาหารพืช. ส านักพิมพ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ 
สหัสชัย คงทน และ สัญชัย  หุ่นด.ี 2542. การศึกษาการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดในชุดดินบางชุด

ดินที่จัดช้ันความเหมาะสมของดินระดับต่างๆ ในการปลูกพืชไร่. เอกสารวิชาการเลม่ที่ 458. กองส ารวจและจ าแนก
ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ. 48 หน้า. 

ส านักงานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. 2555.  มาตรฐานสินค้าเกษตร “ข้าวโพดหวาน”.  เข้าถึงได้จาก: 
http://www.acfs.go.th/standard/download/sweet_corn.pdf   [เข้าถึงเมื่อ  3  มกราคม  2560]. 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2558. ผลพยากรณ์รายสินค้า. เข้าถึงได้จาก: 
http://www.oae.go.th/download/prcai/vegetable/sweetcorn.pdf [เข้าถึงเมื่อ 3 มกราคม 2560]. 

สุนทร รัชฏาวงษ์. 2557. ทรัพยากรดินในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย. เอกสารวิชาการส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 
8 กรมพัฒนาท่ีดิน. กระทรวงเกษตรและสหกรณ,์ กรุงเทพฯ. 150 หน้า. 

สุรเชษฎ ์อร่ามรักษ์. 2550. ประสทิธิภาพของน้ ายาสกัดเมลิคสามและแอมโมเนียมไบคาร์บอเนตดีทีพีเอในการประเมิน ฟอสฟอรัสและ
โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ในบางชุดดินของประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.์ 

Garwood, D.L. and S.F. Vanderslice. 1982. Carbohydrate composition of alleles at the sugary locus in 
maize. Crop Sci. 22:367-371. 

Hanway, J.J. 1962. Corn growth and composition in relation to soil fertility: III. Percentages of N, P, and K 
in different plant parts in relation to stage of growth. Agron. J. 54:222-229. 

James C.S. 1995. Analytical Chemistry of foods. Seale-Hayne Faculty of Agriculture, Food and Land Use 
Department of  Agriculture and Food Studies University of Plymouth. 

Kalra, Y.P. 1998. Handbook of Reference Methods for Plant Analysis. London United Kingdom: CRC Press. 300 p. 
Kumar, R. and R. Singh. 1981. Free Sugar and Their Relationship with Size and Starch Content in Developing Wheat 

Grains. J. Sci. Fod. Agr. 32 : 229-234. 
Leigh, R. A. and R. G. Wyn Jones. 1984. A hypothesis relating critical potassium concentrations for growth to the 

distribution and functions of this ion in the plant cell. New Phyt., 97, 1-13.  
Munson, R. D. 1968. Potassium builds corn quality. Better Crop Plant Food. 52(1):22-23. 
Ritchie, S.W. and J.J. Handway. 1982. How a Corn Plant Develops. Spec. Rep. No 48. Iowa Coop. Ext. 

Serw. Ames. 
Sainju, U.M., W.F. Whitehead and B.P. Singh. 2005. Carbon accumulation in cotton, sorghum and 

underlying soil as influenced by tillage, cover crop, and nitrogen fertilization. Plant and Soil, 273, 
219-234. 

Sayre, J.D. 1948. Mineral Accumulation in Corn. Plant Physiol. 23:267-283 
Stales, H. and D. Inze. 2001. When plant cells decide to divide. Trends Plant Sci., 8, 359-64. 
Stromberger, J.A., C.Y. Tsai and D.M. Huber. 1994. Interaction of potassium with nitrogen and their 

influence on growth and yield potential in maize. Journal of Plant Nutrition 17(1): 19-37. 
Novozamsky, I., R.V, Eck, J.C. V. an Schouwengurg and I. Wallinga. 1974. Total nitrogen determination in 

plant material by means of the indophenol blue method. J. Agr. Sci. 22:3-5. 

http://www.ap.mju.ac.th/webpage/seminar/download.php
http://www.acfs.go.th/standard/download/sweet_corn.pdf
http://www.oae.go.th/download/prcai/vegetable/sweetcorn.pdf%20%5bเข้าถึงเมื่อ%203%20มกราคม%202560


                     การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ คร้ังท่ี 5 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ วันท่ี 1-2 สิงหาคม 2560 
 

241 

 

 
ผลของการใช้ปุ๋ยหมักวัสดุอินทรีย์จากป่าพรุต่อการเจริญเติบโตของพืช 

Effect of compost derived from peat swamp forest residue on plant growth 
ศิราณี  วงศ์กระจ่าง1* และบัญชา รัตนีทู2 

Siranee Wongkrachang 1* and Bancha Rattaneetoo2 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาผลของการใช้ปุ๋ยหมักวัสดุอินทรีย์จากป่าพรุต่อการเจริญเติบโตของพืช มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการ
เจริญเติบโตข้าวโพดเมื่อใช้ปุ๋ยหมักวัสดุอินทรีย์จากป่าพรุ โดยทดลองในเรือนทดลอง โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์  
แบ่งเป็น 5 ต ารับการทดลอง จ านวน 4 ซ  า ประกอบด้วย 1) ไม่ใส่ปุ๋ยหมัก 2) ใส่ปุ๋ยหมัก 5% โดยน  าหนัก 3) ใส่ปุ๋ยหมัก 10% 
โดยน  าหนัก 4) ใส่ปุ๋ยหมัก 20% โดยน  าหนัก และ 5) ใส่ปุ๋ยหมัก 40% โดยน  าหนักเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของข้าวโพด 
โดยวัดความสูงเมื่อข้าวโพดอายุได้ 45 วัน โดยวัดความสูงของต้น เก็บข้อมูลน  าหนักสด และน  าหนักแห้ง ผลของการทดลอง
พบว่า  ต ารับการทดลองควบคุมมีการเจริญเติบโตน้อยท่ีสุด โดยมีความสูงเฉลี่ยเท่ากับ 78.75 เซนติเมตร  น  าหนักสดเท่ากับ 
16.64 กรัมต่อต้น  และน  าหนักแห้งเท่ากับ 2.96 กรัมต่อต้น ส่วนต ารับการทดลองที่ 5 (ปุ๋ยหมัก 40 % โดยน  าหนัก) มีผลต่อ
การเจริญเติบโตมากที่สุดเท่ากับ 105.62  เซนติเมตร มีน  าหนักสดเท่ากับ 72.45  กรัม และน  าหนักแห้งเท่ากับ 21.59  กรัม  
ค าส าคัญ: ปุ๋ยหมัก, วัสดุอินทรีย์, ป่าพรุ 
 

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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บทน า  

ป่าพรุ เป็นพื นท่ีที่มีการสะสมของซากพืช (peat) ที่รวมตัวกันอยู่อย่างหลวมๆ ในพื นที่ท่ีมีน  าขังมี ความสมบูรณ์ของ
ธาตุอาหารในดินต่ า มีปัญหาหลายประการ เช่น เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ในหน้าแล้งซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ท าลายป่าพรุในทุก
แห่งทั่วโลก การจัดการควบคุมไฟป่าให้ส าเร็วโดยสมบูรณ์ในพื นที่ป่าพรุขนาดใหญ่นั นท าได้ยากและต้องใช่ค่าใช้จ่ายสูงมาก จึง
พบมีเหตุไฟไหม้ป่าพรุอยู่เสมอในหน้าแล้งของทุกปี นอกจากนี  การจัดการพื นที่พรุเพื่อการเกษตรกรรมก็ค่อนข้างยาก
เนื่องจากดินมีสภาพเป็นกรด และมีธาตุอาหารต่ าเนื่องจากป่าพรุในประเทศไทย มีขั นตอนการ เกิดและพัฒนาจากป่าชายเลน 
มีดินชั นโคลน ที่มีสารต้นก าเนิดดินกรดจัดอยู่ข้างล่าง การแก้ไขปัญหาดิน เป็นกรดให้มี pH สูงขึ น ต้องใช้หินปูนฝุ่นช่วยปรับ
สภาพในปริมาณมาก รวมทั งต้องอาศัยระบบชลประทาน ที่สมบูรณ์เพื่อใช้น  าล้างความเป็นกรด ปัญหาส าคัญนี จึงเป็น
อุปสรรคส าคัญของการฟื้นฟูป่าพรุเพื่อการเกษตรกรรม  ป่าพรุส่วนใหญ่จะพบอยู่ในภาคใต้  ซึ่งในจังหวัดนราธิวาสพบเป็นป่า
พรุ ได้แก่ ป่าพรุโต๊ะแดง มีเนื อที่ 52,518.75 ไร่ ป่าพรุบาเจาะ มีเนื อที่ 3,593.76 ไร่ โดยป่าพรุโต๊ะแดง อยู่ในท้องที่อ าเภอ
ตากใบ อ าเภอสุไหงปาดี และ อ าเภอสุไหงโกลก ซึ่งป่าพรุโต๊ะแดง บริเวณใจกลางป่าเป็นป่าพรุที่สมบูรณ์ ประกอบด้วยต้นไม้
ใหญ่น้อยหลายชนิด ความสูงตั งแต่ 15 - 40 เมตรขึ นไป ชั นล่างเป็นไม้ยืนต้นพวกปาล์มชนิดต่างๆ พืชคลุมดินประกอบด้วย
พืชพวกบอน เตย กก และเฟิร์นชนิดต่างๆ (ชรินทร์ และ สุวิทย์, 2538)  

หมุนเวียนของธาตุอาหารในป่าจะเริ่มจากการที่ใบ ก่ิง ดอก ผล และส่วนอื่นๆ ของพืชร่วงหล่นลงสู่ดิน จากนั นก็จะ
ค่อยๆ สลายตัวเป็นอนุภาคขนาดเล็ก โดยกระบวนการทางฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ซึ่งกระบวนการสลายตัวจะเร็วหรือช้า 
ขึ นอยู่กับสภาพสิ่งแวดล้อม กิจกรรมของจุลินทรีย์ และปริมาณผลผลิตของซากพืช ตามลักษณะของป่าในแต่ละบริเวณ และ
เมื่อซากพืชสลายตัว จะเปลี่ยนเป็นธาตุอาหารสะสมอยู่ตามบริเวณ ผิวดิน จนกระทั งมีฝนตกธาตุอาหารดังกล่าว ถูกชะไปกับ
น  าที่ซึมลงไป จากนั นรากของพืชก็จะดูดเอาธาตุอาหารไปใช้เพื่อการเจริญเติบโต และส่วนที่เหลือจะถูกสะสมกลายเป็น
อินทรียวัตถุในดิน และก็จะหมุนเวียนไปตามวงจรนี ในรอบปีต่อไป ทั งนี ปริมาณผลผลิตของซากพืชในป่าแต่ละชนิดมีความ
แตกต่างกันขึ นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมต่างๆ เช่น สภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิประเทศ ความหลากหลายและความหนาแน่นของ
พรรณพืช โดยสามารถจ าแนกผลผลิตของซากพืชตามป่าพรุของจังหวัดนราธิวาสพบว่ามีปริมาณ  6.70 ตันต่อแฮกตาร์ต่อปี 
(พงษ์เทพ, 2557) และจากการศึกษาของ สรายุทธ และ ธนิตย์ (2539) ได้ศึกษาผลผลิตซากพืช และปริมาณธาตุอาหารใน
ซากพืชของป่าพรุโต๊ะแดง พบว่าปริมาณโพแทสเซียมในซากพืชที่พบจะมีปริมาณมากกว่าพื นที่อื่นๆในโซนเอเชีย และมี
รายงานว่าการน าวัสดุอินทรีย์จากป่าพรุผสมปูนขาวในอัตรา 1 ตันต่อปูนขาว 20-30 กิโลกรัมหมักไว้ประมาณ 1-2 เดือน
พบว่าสามารถท าเป็นปุ๋ยหมักใช้ส าหรับดินทรายได้ (เอิบ, 2533) 

 ดังนั นหากสามารถน าวัสดุอินทรีย์ที่มีอยู่ในป่าพรุมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการท าปุ๋ยหมักเพื่อลดต้นทุนการผลิต
รวมทั งอาจช่วยแก้ปัญหาดินเสื่อมโทรมได้ในอนาคต 
 
วัตถุประสงค ์

เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของพืชโดยใช้ปุ๋ยหมักจากวัสดุอินทรีย์จากป่าพรุในอัตราต่างๆ 
 

อุปกรณ์และวิธีการ  
การเตรียมปุ๋ยหมักวัสดุอินทรีย์จากป่าพรุ 

เก็บวัสดุอินทรีย์จากป่าพรุโต๊ะแดง อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยเก็บเศษใบไม้กิ่งไม้บริเวณใต้โคนต้น ที่ระดับ
ความลึก 0-15 เซนติเมตร น ามาหมัก กับส่วนผสม ดังนี  

1.  วัสดุอินทรีย์จากป่าพรุ 1,000  กิโลกรัม 
2.  มูลสัตว์  200  กิโลกรัม 
3.  ปุ๋ยยูเรีย  2  กิโลกรัม 
4.  สารเร่ง พด.1  จ านวน 1  ซอง 
ท าการกลับกองปุ๋ยหมักทุก ๆ 15 วัน เมื่อปุ๋ยหมักมีการย่อยสลายดีแล้ว จะมีสีน  าตาลเข้มจนถึงสีด า มีลักษณะยุ่ย

ละเอียดและไม่มีกลิ่นเหม็น   
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การเตรียมตัวอย่างดิน 
เก็บตัวอย่างดินชุดดินบ้านทอน บริเวณต าบลโคกเคียน อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ที่ระดับความลึก 0-15 

เซนติเมตร น ามาร่อนและผึ่งในที่ร่ม 
 

วิธีการทดลอง 
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบรูณ์ (Completely Randomized design: CRD)  จ านวน 4 ซ  า ประกอบด้วยกรรมวิธี ดังนี  

ต ารับการทดลองที ่1 ไม่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ (control) 
ต ารับการทดลองที่ 2 ใส่ปุ๋ยหมัก 5 %โดยน  าหนัก 
ต ารับการทดลองที่ 3 ใส่ปุ๋ยหมัก 10 %โดยน  าหนัก 
ต ารับการทดลองที่ 4 ใส่ปุ๋ยหมัก 20 %โดยน  าหนัก 
ต ารับการทดลองที่ 5 ใส่ปุ๋ยหมัก 40 %โดยน  าหนัก 
 

ขั้นตอนการทดลอง 
ผสมดินกับปุ๋ยหมักตามสัดส่วนตามต ารับการทดลอง บรรจุลงในถุงพลาสติกด าถุงละ 10 กิโลกรัม รดน  าให้ดินที่ผสม

มีความชื นท่ีความจุสนาม (Field capacity) แล้วหมักทิ งไว้ประมาณ 5 วัน หลังจากนั นปลูกข้าวโพด 1 ต้นต่อถุง 
 

การเก็บข้อมูล 
  1. วัดการเจริญเติบโตของข้าวโพดที่อายุ 45 วัน วัดตั งแต่ส่วนท่ีอยู่เหนือดินจนถึงปลายยอด 

2. บันทึกน  าหนักสดของข้าวโพด โดยการตัดเฉพาะส่วนท่ีอยู่เหนือดินมาช่ัง  
3. บันทึกน  าหนักแห้งของข้าวโพด น าต้นข้าวโพดไปอบที่อุณหภูมิ 70 องศา จนน  าหนักแห้งคงที ่

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์หาค่าความแปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างต ารับการทดลองด้วยวิธี Duncan’s  

Multiple  Range  Test (DMRT)  
 

ผลและวิจารณ์ 
1. ผลของการใช้ปุ๋ยหมักวัสดุอินทรีย์จากป่าพรุต่อความสูงของข้าวโพด 

จากการศึกษาผลของการใช้ปุ๋ยหมักวัสดุอินทรีย์จากป่าพรุที่มีผลต่อความสูงของข้าวโพด พบว่า ต ารับการทดลองที่
ใส่ปุ๋ยหมักวัสดุอินทรีย์จากป่าพรุอัตรา 40% โดยน  าหนัก (ต ารับการทดลองที่5) มีความสูงเฉลี่มากที่สุดที่อายุ 45 วัน โดยมี
ความสูงเฉลี่ย 105.62 เซนติเมตร ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งกับต ารับการทดลองควบคุม (ต ารับการทดลองที่ 1) 
ซึ่งมีความสูงเฉลี่ยเพียง 78.75 เซนติเมตร แต่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับกับต ารับการทดลองที่ 2, 3, และ 4 ซึ่งมีความสูง
เฉลี่ยเท่ากับ 81.87, 87.82 และ 90.00 เซนติเมตรตามล าดับ (Table 1) 

 
 Table 1 Effect of Peat Swamp Forest Residue Compost on corn height 

Treatment Height (cm) 
control                  78.75b 
applying 5% (w/w) Peat swamp forest residue compost 81.87b 
applying 10% (w/w) Peat swamp forest residue compost 87.82b 
applying 20% (w/w) Peat swamp forest residue compost 90.00b 
applying 40% (w/w) Peat swamp forest residue compost 105.62a 
F-test ** 
C.V.(%) 6.23 
หมายเหตุ  อักษรที่เหมือนกันในสดมภ์เดียวกัน  ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ  

**มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99% (P<0.01) 



                     การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ คร้ังท่ี 5 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ วันท่ี 1-2 สิงหาคม 2560 
 

244 

 

 
2. ผลของการใช้ปุ๋ยหมักวัสดุอินทรีย์จากป่าพรุต่อน้ าหนักสดและน้ าหนักแห้งของต้นข้าวโพด 

จากการศึกษาผลของการใช้ปุ๋ยหมักวัสดุอินทรีย์จากป่าพรุที่มีผลต่อน  าหนักสดของข้าวโพด พบว่า ต้นข้าวโพดที่ใส่
ปุ๋ยหมักวัสดุอินทรีย์จากป่าพรุ 40% น  าหนักสด (ต ารับการทดลองที่ 5) มีน  าหนักสดมากที่สุดที่อายุ 45 วัน โดยมีน  าหนักสด
เฉลี่ย 72.45 กรัม ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งกับต ารับการทดลองควบคุมซึ่งมีน  าหนักสดเฉลี่ย 16.64 กรัม 

จากการศึกษาผลของการใช้ปุ๋ยหมักวัสดุอินทรีย์จากป่าพรุที่มีผลต่อน  าหนักแห้งของข้าวโพด พบว่า ต้นข้าวโพดที่ใส่
ปุ๋ยหมักวัสดุอินทรีย์จากป่าพรุ 40% น  าหนักแห้ง (ต ารับการทดลองที่ 5) มีน  าหนักมากที่สุด โดยมีน  าหนักเฉลี่ย 21.59 กรัม 
ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งกับต ารับการทดลองควบคุมซึ่งมีน  าหนักเฉลี่ย 2.96 กรัม (Table 2) 
 
Table 2 Effect of peat swamp forest residue compost on corn fresh weight and dry weight 

Treatment fresh weight dry weight 
control                  16.64c 2.96d 
applying 5% (w/w) Peat swamp forest residue compost 24.19b 9.10c 
applying 10% (w/w) Peat swamp forest residue compost 27.01b 7.85c 
applying 20% (w/w) Peat swamp forest residue compost 36.75b 11.01b 
applying 40% (w/w) Peat swamp forest residue compost 72.45a 21.59a 
F-test ** ** 
C.V.(%) 7.261 6.20 
หมายเหตุ  อักษรที่เหมือนกันในสดมภ์เดียวกัน  ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 

**มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99% (P<0.01) 
 
จากผลการศึกษาการใช้ปุ๋ยหมักวัสดุอินทรีย์จากป่าพรุที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพด ท าให้พืชเจริญเติบโต

ได้ดีกว่าไม่ใส่ปุ๋ยหมัก เนื่องจากในปุ๋ยหมักมีการปลดปล่อยธาตุอาหาพืชออกมา ซึ่งสอดคล้องกับ นงลักษณ์ และวีณา (2557) 
ศึกษาการปลดปล่อยธาตุอาหารพืชในดินทีมีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆ เพื่อศึกษารูปแบบการปลดปล่อย ปริมาณไนโตรเจน
รวม ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ในดินทีเป็นผลจากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ โดยวิธีการปลูกหญ้ารูซีอย่างต่อเนือง ใช้
ปุ๋ยอินทรีย์ 3 ชนิด (ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก และ ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน) ผลการทดลองพบว่า ปริมาณไนโตรเจนรวม ฟอสฟอรัส
และโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ถูกปลดปล่อยออกมามากทีสุดในดินเมือมีการใส่ปุ๋ยคอกลงไป รองลงมาคือปุ๋ยหมักและปุ๋ย
หมักมูลไส้เดือนดิน โดย ปริมาณไนโตรเจนรวม ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ทีถูกปลดปล่อยออกมาใน ดินส่วน
ใหญ่จะขึ นอยู่กับปริมาณของ ไนโตรเจนรวม ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ในดินและปุ๋ยอินทรีย์ทีน ามาใช้  และ
อมลณัฐ (2555) ได้ทดลองใส่ปุ๋ยหมักใบมะขามเพื่อปลูกข้าวโพดฝักอ่อนพบว่า มีผลท าให้อินทรียวัตถุในดินเพิ่มสูงขึ นใน
ขณะที่ปุ๋ยหมักฝักมะขามยังท าให้เพิ่มปริมาณของโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ในดินมีค่าสูงที่สุด นอกจากนี การให้ปุ๋ยหมักใบ
มะขามและปุ๋ยหมักฝักมะขามประมาณ 4-6 ตันต่อไร่มีแนวโน้มที่จะท าให้ข้าวโพดฝักอ่อนมีการเจริญเติบโตทางใบดีที่สุด และ
ลดาวัลย์ (2546) ได้ศึกษาการท าปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้แห้งและขยะอินทรีย์ พบว่า สภาวะการหมักขยะอินทรีย์ร่วมกับเศษ
ใบไม้สับและมูลค้างคาว ท าให้ได้ปุ๋ยหมักที่มีคุณภาพดีโดยธาตุอาหารตามสัดส่วนของไนโตรเจนรวม ฟอสฟอรัสและ
โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ที่เหมาะสมเท่ากับ 1.69 : 0.41 : 1.20 และสมถวิล (2545) ได้ท าการศึกษาผลของปุ๋ยหมักฟาง
ข้าวชนิดต่าง ๆ ที่มีต่อผลผลิตของผักก็พบว่า ปุ๋ยหมักฟางข้าวร่วมกับมูลไก่ มีผลท าให้ถั่วฝักยาวและแตงกวาให้ผลผลิตเฉลี่ย
สูงสุด ในขณะที่ปุ๋ยหมักฟางข้าวร่วมกับปุ๋ยมูลสุกรมีผลท าให้ผักกวางตุ้งให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด นอกจากนี สุภาพร และ ประ
วิทย์ (2558) ทดลองการท า ปุ๋ยหมักและวัสดุปลูกจากวัชพืชน  าและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร  ในพื นที่ลุ่มน  าปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตด้านความสูง จ านวนใบ และความกว้างเส้นผ่านศูนย์กลางใบ ของ
ต ารับการทดลองต ารับการทดลอง ต่าง ๆ เมื่ออายุ 40 วัน โดยพบว่า วัชพืชน  า + ขี เถ้าแกลบ ในอัตราส่วน 15%  มีอัตราการ
เจริญ เติบโตมากที่สุด (ความสูง 32.51 ซม. จ านวนใบ 12.69 ใบ ความกว้างเส้นผ่านศูนย์กลางใบ 9.16 ซม.) ในขณะที่ต ารับ 
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การทดลองควบคุมมีค่าต่ าสุด (ความสูง 27.57 ซม. จ านวนใบ 11.73 ใบ ความกว้างเส้นผ่านศูนย์กลางใบ 8.89 ซม.) ทั งนี 
เนื่องจากสมบัติทางกายภาพและเคมีของวัชพืชน  า + ขี เถ้าแกลบ ในอัตราส่วน 15% ซึ่งมีทั งธาตุอาหารหลักและรองที่มีความ
เหมาะสม ต่อการเจริญเติบโตของพืช การน าวัชพืชน  าไปใช้ประโยชน์อย่างหลากหลาย ในการท าปุ๋ยหมักและวัสดุปลูก 
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ผลจากการทดลองใช้ปุ๋ยหมักจากวัสดุอินทรีย์ป่าพรุต่อการเจริญเติบโตของพืช พบว่า การใช้ปุ๋ยหมัก ในอัตรา 40 
เปอร์เซ็นต์โดยน  าหนัก ท าให้ต้นข้าวโพดมีการเจริญเติบโตคือมีความสูง น  าหนักสด น  าหนักแห้งได้ดีกว่าต ารับการทดลอง
ต ารับควบคุม เนื่องจากในปุ๋ยหมักมีการปลดปล่อยธาตุอาหาพืชออกมา 
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รูปแบบการปลูกข้าวหมุนเวียนที่มีผลต่อปริมาณและการกักเก็บคาร์บอนอินทรีย์ส่วนต่างๆ ในดิน 

Rice-crop rotation patterns on amount and sequestration of  
soil organic carbon fractions  

ศุภธิดา อ่่าทอง1* แทนไท กล่อมจินดา1และปวีณ์นุช ปวงวงค์ค่า1 

Suphathida Aumtong1* Tantai Glomchinda1 and Paweenoot Pongwongkam1 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการปลูกข้าวหมุนเวียนเวลา 17-48 ปีต่อปริมาณคาร์บอนอินทรีย์ส่วน

ต่างๆ และการสะสมคาร์บอนอินทรีย์ในดิน เก็บตัวอย่างดินในพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ ปลูกข้าวนาปีเพียงอย่างเดียว (R)  ปลูกข้าว
นาปีหมุนเวียนปลูกหอมแดง (R-O)  ปลูกข้าวนาปีหมุนเวียนปลูกมันฝรั่ง (R-P) และพื้นที่ปลูกข้าวนาปีและปลูกพืชชนิดต่างๆ 
(R-M) เก็บตัวอย่างดินความลึก 4 ระดับ คือ 0-5, 5-10, 10-15 และ 15-30 ซม. จากผิวดิน ผลการศึกษาพบว่าปริมาณ TOC 
ในดินทีป่ลูกข้าวรูปแบบต่าง ๆ นั้นมีค่าอยู่ในช่วง 0.67- 0.27 % โดยรูปแบบ R-P มีปริมาณต่่าสุด เมื่อพิจารณาปริมาณ TOC 
และ LOC ที่ระดับความลึกของดิน พบว่า ปริมาณ TOC และ LOC จะมีปริมาณสูงสุดที่ดินช้ัน 0-5 ซม. โดยรูปแบบ R  มี
ความเข้มข้นของ TOC , POXC, HWSC , CLPSF และ CFPSF แต่อย่างไรก็ตามสัดส่วนของ labile organic carbon 
(LOC)/ TOC พบว่ารูปแบบ R-P มีอัตราส่วนสูงมาก โดยเฉพาะ POXC/TOC  ซึ่งสูงกว่าดินการปลูกหมุนเวียนทุกรูปแบบ 
นอกจากนี้ปริมาณการสะสมคาร์บอนอินทรีย์ในส่วนของ TOC ระดับความลึกของดิน 0-30 ซม. พบว่าในดิน R-O (26.87 
กก./ตร.ม.) สูงกว่าดินรูปแบบ R, R-M  และ R-P  (20.06, 21.19 และ 9.07 กก./ตร.ม. ตามล่าดับ) ช้ีให้เห็นว่าการไถพรวน
เพื่อเตรียมดิน การจัดการปุ๋ย และการทิ้งตอซังและฟางข้าวไว้ในพื้นที่อาจเป็นสาเหตุที่ท่าให้ปริมาณ POXC, CPOM-C และ  
FPOM-C  ภายใต้ระบบการปลูกข้าวหมุนเวียนซึ่งมีผลต่อสะสมของ TOC ตลอดจนการรักษาผลิตภาพของดินให้เกิดความ
ยั่งยืนคุณภาพของดินและอาจเป็นแนวทางไปสู่การจัดการเกษตรอัจฉริยะที่ส่งผลต่อภูมิอากาศ  
ค่าส่าคัญ: การปลูกข้าวหมุนเวียน, อินทรีย์คาร์บอนในส่วนตา่งๆ, 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  
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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 
 

บทน่า  
การปลูกข้าวนาด่าสลับกับพืชชนิดอื่นถือว่ามีความส่าคัญ โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก เช่น จีน 

อินเดีย บังคลาเทศ ปากีสถาน (Zhou et al., 2014) รูปแบบการปลูกพืชหมุนเวียนของข้าวจะมีหลากหลายรูปแบบ 
(different sequences) ซึ่งอาจจะสลับกับพืชไร่หรือพืชอุตสาหกรรมก็ได้ โดยพืชที่ปลูกสลับกับข้าวนั้นจะปลูกในช่วงฤดูแล้ง 
ในการสร้างความยั่งยืน จากงานวิจัยต่างๆ พบว่าการปลูกข้าวสลับกับพืชชนิดอื่นที่ส่งผลต่อผลิตภาพของดิน การพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบการปลูกพืช และกลยุทธ์ในการจัดการ เมื่อพิจารณาร่วมกันแล้วสามารถน่าไปสู่ความยั่งยืนของความ
อุดมสมบูรณ์ของดินและผลผลิตที่ได้สูงด้วย ลักษณะของดินปลูกข้าวที่หมุนเวียนไปปลูกพืชในสภาพดินไร่ (paddy-upland 
rotation)  ควรที่จะพิจารณาจากผลกระทบที่เกิดขึ้น (Zhou et al., 2014)  โดยดินนา (paddy soil) ซึ่งอยู่ในสภาพขาด
อากาศ (anoxic condition) มีแนวโน้มในการกักเก็บคาร์บอนอินทรีย์ในดิน (soil organic carbon accumulation) ที่สูง
กว่าดินไร่ (Tong et al., 2009) นอกจากน้ีใช้การจัดการดิน เช่น การไถพรวน การจัดการเศษวัสดุอินทรีย์ การเผาเศษเหลือ
ทางการเกษตร ตลอดจนการใส่ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์ ที่เกษตรกรได้ปฏิบัติกันอาจมีผลต่อปริมาณ คุณภาพ และการย่อย
สลายคาร์บอนอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ ในดิน (West and Post, 2002) ซึ่งคาร์บอนอินทรีย์ต่าง ๆ (carbon fractions) เหล่านี้
อาจถูกปกป้องจากการถูกย่อยสลาย (Von Lutzow et al., 2006)  ท่าให้การสะสมของคาร์บอนอินทรีย์ในดินนา ซึ่งเป็น
แนวทางเพิ่มผลิตภาพของดินในระบบการปลูกข้าวเป็นหลักสลับกับพืชอื่นยังมีความส่าคัญต่อการสร้างความมั่นคงทางด้าน
อาหารอีกด้วย จากผลของการจัดการดินต่างๆ ให้กับพืชนิดต่าง ๆ ในระบบการปลูกพืชหมุนเวียนนั้น เช่น สภาพของความช้ืน
ของดินที่เป็นเปียกสลับแห้งหรือดินน้่าขังเป็นดินไร่  ความรุนแรงการไถเตรียมดิน การใส่ปุ๋ยชนิดต่างๆ  จะส่งผลต่อสมบัติของ
ดินรวมทั้งอินทรีย์คาร์บอนส่วนต่างๆ อีกด้วย (ศุภธิดา และปวีณ์นุช, 2560) 

ต่าบลแม่แฝก อ่าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่การเกษตรที่ส่าคัญมีความเหมาะสมต่อการปลูกพืช
เศรษฐกิจ 15,791 ไร่ คิดเป็น 38.67 % ของพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกพืชเศรษฐกิจทั้งหมดในอ่าเภอสันทราย 40,834 ไร่ 
ซึ่งมีพืชเศรษฐกิจที่ส่าคัญได้แก่ ข้าว  มันฝรั่ง  หอมแดง  ยาสูบ และ ผักชนิดต่างๆ  (กรมพัฒนาที่ดิน, 2558) โดยdkiปลูก
หมุนเวียน นอกจากน้ี เกษตรกรในชุมชนมีการจัดการดินแตกต่างกันขึ้นอยูก่ับชนิดของพืช ได้แก่ การปลูกข้าวนาปีหมุนเวียน
กับมันฝรั่งหรือหอมแดง เป็นต้น และไม่พบว่ามีการปลูกข้าวปีละไม่เกิน 1 ครั้ง เพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้่า อีกทั้ง
มีการส่งเสริมการปลูกพืชหลังนาเพื่อให้เกิดรายได้จากผลผลิตหลายๆ ชนิด รวมทั้งปรับปรุงบ่ารุงดินและลดเช้ือสาเหตุของโรค
ที่เกิดในข้าว จึงน่าไปสู่ประเด็นส่าคัญในการศึกษาอิทธิพลต่างๆ ของการปลูกพืชหมุนเวียนต่อการสะสมสิ่งต่างๆโดยรวมในดิน 
เนื่องจากการปลูกพืชหลากหลายชนิดหมุนเวียนกันเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยการคุมโรคของพืช และโดยเฉพาะการรักษาระดับ
อินทรียวัตถุในดินไม่ให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างความสมดุลของสารอาหารในเนื้อดินไม่ให้ถูกดูดออกไปจากการปลูก
พืชชนิดเดียวเป็นเวลานานได้  (Carroll et al., 1997)  

อินทรียวัตถุในดิน (SOM) เป็นดัชนีที่ใช้ประเมินผลิตภาพของดินเพราะเป็นแหล่งของธาตุอาหารพืช เสริมสร้าง
โครงสร้างของดิน ซึ่งสมบัติของดินประเด็นนี้สามารถพบเห็นได้ในดินท่ีใช้ท่าการเกษตรอย่างเข้มข้น โดยโครงสร้างของดินถูก
ท่าลายเพราะปริมาณ SOM ลดลง ส่าหรับคุณภาพดินที่ดีขึ้นพิจาณาจากการที่ดินมีปริมาณอินทรียวัตถุในดินเพิ่มขึ้น 
(Leifeld, 2012) เพื่อท่ีจะสามารถประเมินได้ว่าการผลิตพืชมีความยั่งยืนร่วมทั้งทรัพยากรดิน อินทรียวัตถุมีอินทรีย์คาร์บอน 
(organic carbon) เป็นองค์ประกอบประมาณครึ่งหนึ่งและถือว่าเป็นดัชนีช้ีวัดคุณภาพดินที่สามารถสะท้อนถึงระบบการ
จัดการดินและพืชในดินที่ใช้ท่าการเกษตรได้ (Grigal and Ohmann, 1992) ส่วนอินทรีย์คาร์บอนในดินสามารถแบ่งออกเป็น
สองส่วน ส่วนแรกเป็นส่วนยากต่อการสลายตัว (inert/recalcitrant organic carbon) เช่น ฮิวมัส หรือสารอินทรีย์ที่มีลิกนิน
เป็นองค์ประกอบ ซึ่งอาจจะใช้เวลาในการย่อยสลายหรือมีการเปลี่ยนแปลงในเวลายาวนานตั้งแต่หลายร้อยปีจนถึงหลายพันปี 
(Krull et al., 2003) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ช้ามาก ส่าหรับอินทรีย์คาร์บอนส่วนที่สองเป็นส่วนที่เป็นประโยชน์ (labile 
organic carbon) เป็นกลุ่มที่ถูกเปลี่ยนแปลงได้ง่าย เนื่องจากการใช้ที่ดินหรือสามารถตอบสนองต่อการจัดการดินแบบต่าง ๆ  
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(ศุภธิดา และพันธ์ศักดิ์, 2553) หรือถูกเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาสั้นคือประมาณ 1-5 ปี (Chan et al., 2003;  Haynes, 
2005) ได้แก่ อินทรียวัตถุที่แทรกตัวในเม็ดดิน Particulate organic matter (POM) (Dalal and Mayer, 1986), อินทรีย์
คาร์บอนท่ีละลายในน่้า Water soluble carbon (WSC), อินทรีย์คาร์บอนท่ีละลายในน่้าร้อน Hot water soluble carbon 
(HWSC) (Ghani et al., 2003), อินทรีย์คาร์บอนที่ถูกออกซิไดซ์ด้วยโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต Permanganate 
oxidized carbon (POXC) (Weil et al., 2003) (ศุภธิดา และคณะ, 2559) ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้เพื่อ
ศึกษารูปแบบการปลูกข้าวสลับกับพืชหมุนเวียนชนิดต่างๆ ที่มีผลต่ออินทรีย์คาร์บอนส่วนต่างๆในดินที่มีการปลูกพืชในสภาพ
ดินนาหมุนเวียนกับสภาพดินไร่  
 

อุปกรณ์และวิธีการ  
การเก็บตัวอย่างดิน 
 เก็บตัวอย่างดินจากพื้นที่ศึกษา ต่าบลแม่แฝก อ่าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จากพื้นที่ที่มีการท่าการเกษตรที่มี
รูปแบบการปลูกข้าวหมุนเวียนที่แตกต่างกันในพ้ืนท่ีเดิม 4 แบบที่อยู่แยกกันอย่างละ 3 แปลง ได้แก่  พื้นที่ปลูกข้าวนาปีเพียง
อย่างเดียว (R)  พื้นที่ปลูกข้าวนาปีหมุนเวียนปลูกหอมแดง (R-O)  พื้นที่ปลูกข้าวนาปีหมุนเวียนปลูกมันฝรั่ง (R-P) และพื้นที่
ปลูกข้าวนาปีและปลูกพืชชนิดต่างๆ หลากหลาย ได้แก่ ยาสูบ กะหล่่าดอก ข้าวโพด ซึ่งมีการใช้ที่ดินตลอดทั้งปี (R-M) โดย
เก็บดินจากการปลูกข้าวหมุนเวียนแบบ composite sample โดยที่ 1  composite sample ได้จากตัวอย่างย่อยแปลงละ 3 
จุด แต่ละตัวอย่างแบ่งที่ความลึก 4 ระดับ ได้แก่ 0-5, 5-10, 10-15 และ 15-30 ซม. จากพื้นที่ที่มีการท่าการเกษตรในระบบ
ข้าวหมุนเวียนที่แตกต่างกันในพ้ืนท่ีเดิม 4 แบบ ได้แก่ ระบบ (R)  3 ราย ระบบ (R-O)  3 ราย  ระบบ (R-P) 3 ราย ระบบ (R-
M)  3 ราย รวมทั้งสิ้น 12 ราย ดังนั้น จ่านวนตัวอย่างท่ีเก็บจากระบบข้าวหมุนเวียนเท่ากับ (4 รูปแบบการปลูกพืช x 3 ราย/
รูปแบบ x 4 ระดับความลึกดิน = 48 ตัวอย่าง) โดยมีรายละเอียดของการจัดการดินรวมกับการปลูกของแต่ละแปลงได้แก่  
การใส่เศษพืชที่เหลือลงในดิน (Crop residue incorporated) การใช้สารเคมี (Pesticide use) การใช้ปุ๋ยเคมี (Chemical 
fertilization intensity) การเผาเศษซาก (Frequency of burning) การไถพรวน (Tillage intensity) สามารถสรุปได้ดังนี้ 
(Table 1) 
 
Table 1 Soil managements of rice- upland rotations interview of twelve farmers from Maefak area  
 

Type of 
Rice 

Rotation 

Description and crop residue 
management  

Time of 
beginning 
(Age) of 
land use 

Tillage of soil preparation 

Rice Plant rotation 

R 
rice-fallow (leave the rice straw on 
the  soil surface) 

1998(18 ys) 
first: moldboard plough 

second: disk tiller  
third:rotary tillage   

─ 

R-P 
Rice-potato (leave straw after 
harvest and leave leaf and truck 
potato fragment on field.) 

1989(27ys) 

 

rotary tillage, plow up 

R-O rice-onion ( leave straw to field ) 1967(49 ys) moldboard plough 

R-M 

Rice-mixed with various plants 
(e.g.tobacco, corn, cauliflower) 
leave leaf and stubble corn and 
cauliflower fragment on field 

1978(38 ys) rotary tillage, plow up 
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Table 1 Soil managements of rice- upland rotations interview of twelve farmers from Maefak area (conc.) 
 

Type of 
Rice 
Rotation 

Time of sowing 
Plant rotation 

system 
Annual fertilization 

Harvest Rice Plant rotation 

R Early August  November 

1. The basal placement 
at  transplantation time 
18-8-8: 125 kg ha-1 (20 kg 
rai-1)    
2.at flowering and grain 
development stage  46-
0-0: 94-125 kg ha-1 (15-20  
kg rai-1) 

─ 

R-P December late of March 

   
 

21-0-18: 250  kg ha-1(40  
kg rai-1) , 21-0-0+Mg 
21%:156 (kg ha-1 ) (25  kg 
rai-1) before planting 

R-O December late of March 

46-0-0:64 kg ha-1(10  kg 
rai-1),  15-15-15:125  kg 
ha-1  (20  kg rai-1) two 
time after planting  

R-M 
Early December 
(cauliflower), December 
(corn) , January  (tobacco)   

late of March 

21-0-0:125  kg ha-1(20  kg 
rai-1)  (tobacco), 46-0-
0:187 kg ha-1 (30  kg rai-1) 
(corn), 15-15-15: 375 kg 
ha-1  (60  kg rai-1) 
(cauliflower) 

 
การวิเคราะห์คุณสมบัติของดิน 

เพื่อวิเคราะห์อินทรีย์คาร์บอนในส่วนต่างๆ ได้แก่  อินทรีย์คาร์บอนทั้งหมดในดิน Total Organic Carbon: TOC  
(Walkley and Black, 1934) อินทรีย์คาร์บอนที่ละลายอย่างรวดเร็วในสารละลายเปอร์แมงกาเนต  Permanganate 
Oxidizable Carbon: POXC (Weil et al., 2003) อินทรีย์คาร์บอนที่ละลายด้วยน้่า Water Soluble Carbon: WSC 
(Ghani et al., 2003; Haynes, 2000) อินทรีย์คาร์บอนที่ละลายในน้่าร้อน Hot Water Soluble Carbon: HWSC (Fynn 
et al., 2003) อินทรีย์คาร์บอนท่ีแทรกตัวในเม็ดดินที่มีขนาดใหญ่ขนาด 0.250-1,000 มม. (Carbon in Large Particle Soil 
Fraction: CLPSF) และ อินทรีย์คาร์บอนที่แทรกตัวในดินที่มีอนุภาคขนาดเล็กขนาด 0.053-0.250 มม. (Carbon in Fine 
Particle Soil Fraction: CFPSF (Cambardella and Elliott, 1992)    

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลของรูปแบบการปลูกข้าวหมุนเวียนและระดับความลึกของดิน โดยแผนการวิเคราะห์แบบ factorial 
in Randomized Complete Block Design (RCBD) 2 ปัจจัย โดยปัจจัยที่ 1  ได้แก่ รูปแบบการปลูกข้าวหมุนเวียน) 
ประกอบด้วย 4 รูปแบบ ปัจจัยที่ 2 ได้แก่ ระดับความลึก ประกอบด้วย 4 ระดับความลึกประกอบด้วย 0-5, 5-10, 10-15 
และ 15-30 ซม.  ส่าหรับการเก็บรักษาอินทรีย์คาร์บอนนั้นเป็นจ่าค่านวณจากสมการดังนี้  
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การค่านวณการเก็บรักษาคาร์บอนของดิน  
 

C storage by soil = C conc. in soil × Bulk density × Soil depth (Equation 1) 
 
C sequestration (กรัม/ตร.ม.) โดยที่: C conc. in soil = ปริมาณความเข้มข้นของคาร์บอนในดิน Bulk density 

(กรัม/ลบ.ซม.) = ความหนาแน่นรวมของดิน Soil depth ที่ระดับความลึกแต่ละระดับ จากนั้นน่าผล C sequestration ของ
แต่ละระดับมารวมกันเป็น 0-30 ซม. แล้วน่าไปวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้ RCBD 

 
ผล  

ผลของรูปแบบการปลูกข้าวหมุนเวียนต่อความเข้มข้นอนิทรีย์คาร์บอนในดิน 
 ผลจากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยทุกระดับความลึกพบว่าปริมาณคาร์บอนอินทรีย์ส่วนต่างๆ  ในดินของดินที่มีการปลูก
ข้าวหมุนเวียน 4 รูปแบบ พบว่าปริมาณของ TOC ในดินปลูกข้าวรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ R , R-O , R-M และR-P มีปริมาณ 
TOC ระหว่าง 0.67- 0.27 % โดยรูปแบบ R-P มีปริมาณต่่าสุดอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ (p<0.05) (Table 2) ในส่วนของ 
WSC ในดินรูปแบบ R ,R-M , R-P และ R-O โดยมีปริมาณเฉลี่ยเท่ากับ   41.39, 40.89, 15.78  และ 23.28  มก./กก. 

ตามล่าดับ และในส่วนของ HWSC มีปริมาณเฉลี่ยของ HWSC R, R-P, R-O และ R-M คือ   100.00  ,75.83 , 90.28 และ 
71.89  มก./กก. ตามล่าดับ จะเห็นว่ารูปแบบ R  พบว่ามีปริมาณ DOM สูงสุด ส่าหรับปริมาณของ POXC ในดินรูปแบบ R 
และ R-O  มีปริมาณเฉลี่ยเท่ากับ 1363.40 และ 1266.40 มก./กก. ตามล่าดับ  มีค่าสูงกว่าดินรูปแบบ R-P และ R-M  ที่มี
ปริมาณเฉลี่ยเท่ากับ 861.12 และ  810.26   มก./กก. ตามล่าดับ  ในส่วนคาร์บอนอินทรีย์ที่อยู่ในเม็ดดินขนาดใหญ่หรือ 
CLPSF  พบว่าในดินรูปแบบ R และ R-O มีปริมาณของ CLPSF   เท่ากับ 628.06 และ 666.67  มก./กก. ตามล่าดับ ซึ่งสูง
กว่า R-M และ R-P ซึ่งมปีริมาณเท่ากับ  492.78  และ 209.44  มก./กก. ตามล่าดับ และส่วนคาร์บอนอินทรีย์ที่อยู่ในเม็ดดิน
ขนาดเล็กหรือ CFPSF ในดินรูปแบบ R, R-O และ R-M มีปริมาณเฉลี่ยCFPSF  1551.70 , 1573.60   , 1385.80 มก./กก. 

ตามล่าดับ และสูงกว่า R-P (674.72 มก./กก.) อย่างมีนัยส่าคัญ (p<0.05) (Table 2)   
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Table 2 Effect of rice rotation patterns on soil organic carbon fractions concentration 
 

Type 
Depth TOC WSC HWSC POXC CLPSF CFPSF 
(cm) (%) mg kg-1 

R 

0-5 0.95    a 44.44  abc 112.22  a 1696.11  a 846.11  a 2090.65  a 

5-10. 0.67   abc 45.55  ab 103.33  ab 1362.84   ab 573.89   abc 1623.94   ab 

10-15. 0.64   abc 37.78 abcde 100.00  ab 1277.51abcd 607.22   ab 1485.01   ab 

15-30. 0.40  bcd 37.78 abcde 84.44   bcd 1117.12 bcde 485.00 bcde 1007.22  bcde 

0-30 0.67  A 41.39  A 100.00  A 1363.40  A 628.06  A 1551.70  A 

R-M 

0-5 0.56   bcd 35.88 abcde 68.56  d 799.01   e 459.44 bcde 1292.87 bcd 

5-10. 0.73   ab 38.11 abcde 67.44  d 772.72   e 553.89  abcd 1481.71   ab 

10-15. 0.59 abcd 47.00  a 66.33  d 833.95   de 509.44 abcde 1353.97   bc 

15-30. 0.60 abcd 42.55 abcd 85.22  bcd 835.56  de 448.33  bcde 1415.01  ab 

0-30 0.62  A 40.89  A 71.89   C 810.26   B 492.78   B 1385.80  A 

R-O 

0-5 0.75  ab 29.66 abcde 101.11  ab 1269.92 abcd 700.00  ab 1611.16   ab 

5-10. 0.64   ab 16.33    de 83.33   bcd 1286.32 abcde 694.44  ab 1666.74   ab 

10-15. 0.64   abc 11.88     e 80.00   bcd 1315.83 abc 633.33   ab 1477.87   ab 

15-30. 0.75  ab 35.22 abcde 96.67  abc 1193.63 bcde 638.89   ab 1538.95   ab 

0-30. 0.73  A 23.28   B 90.28  AB 1266.40  A 666.67  A 1573.60  A 

R-P 0-5 0.25   d 14.11    e 85.56   bcd 847.82   de 190.00   e 667.82   de 

 5-10. 0.30   cd 18.55  bcde 71.11     d 862.56  cde 240.00  cde 717.82   cde 

 10-15. 0.24    d 13.00     e 66.33     d 847.88   de 178.89    e 601.13    e 

 15-30. 0.29   cd 7.44    cde 85.22   bcd 886.42  cde 228.89   de 712.24   cde 

 0-30 0.27   B 15.78   B 75.83   BC 861.12 B 209.44   C 674.72   B 

 
ส่าหรับผลของระดับความลึกของดินนั้นจากการศึกษาผลของรูปแบบปลูกข้าวหมุนเวยีนต่อปรมิาณอนิทรีย์คาร์บอน

ทั้งหมดในดินพบว่าจะเห็นได้วา่ปรมิาณTOC และ LOC เกือบทุกชนิดจะมีปริมาณสูงสุดที่ดินช้ันบน โดยรูปแบบ R ที่ความลกึ 
0-5 cm มีความเขม้ข้นของ TOC , POXC, HWSC , CLPSF และ CFPSF สุดเท่ากับ 0.95 %    ในส่วนของ WSC รูปแบบ  
R-M ที่ความลึก 10-15 ซม.มีความเขม้ข้นของ WSC สูงที่สุด เท่ากบั 47 มก./กก. (Table 2) แต่อยา่งไรก็ตามเมื่อน่าเสนอ
ปริมาณ labile organic carbon (LOC) ต่าง ๆ เป็นสัดส่วนของคาร์บอนอินทรีย์ทั้งหมดจะเห็นได้ว่า R-P มีปริมาณสูง
มากกว่าดินที่มกีารปลูกหมุนเวียนทุกรูปแบบ (Table 2) โดยมลี่าดบั POXC > CPOM-C > FPOM-C >>HWSC > WSC 
(Table 3) 
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Table 3 Effect of rice rotation patterns on soil organic carbon fractions percentage of total organic 

carbon (% of TOC) 
 

 
% of TOC 

 WSC HWSC POXC CLPSF CFPSF LOC MISC 
R        0  0.49  BCD 1.24   B 18.37 CD 9.043 AB 22.07   B 51.22  BCD 48.77  ABC 
R        5  0.73  ABCD 1.57   B 20.96 CD 8.518 B 24.17   B 55.95    BCD 44.05  ABC 
R       10   1.25  A 1.98   B 27.77 BCD 11.513 AB 25.78   B 68.29  ABCD 31.70  ABCD 
R       15   1.05 AB 2.35   B 31.30 BCD 13.337  A 25.76   B 73.79  ABCD 26.21  ABCD 

 
0.88 A 1.78  B 24.60 B 10.603  A 24.45   B 62.31   B 37.69 A 

R-mix    0  0.68  ABCD 1.29  B 14.62 D 7.982   B 23.32   B 47.89  CD 52.11  AB 
R-mix    5 0.66  ABCD 1.19   B 11.98 D 7.527   B 22.59  B 43.95   D 56.05  A 
R-mix   10 0.84  ABCD 1.30   B 14.00 D 8.223   B 23.10   B 47.46 CD 52.54  AB 
R-mix   15 0.82 ABCD 1.72   B 14.72 D 9.392  AB 23.83   B 50.49 BCD 49.51  ABC 

 
 0.75 A 1.38  B 13.83  B 8.281  A 23.21   B  47.45   B 52.56  A 

R-O      0   0.43   BCD 1.44   B 17.57   CD 9.332  AB 21.58   B 50.35   BCD 49.65  ABC 
R-O      5   0.32   CD 1.28   B 20.34   CD 8.753  AB 22.06   B 52.75   BCD 47.25  ABC 

R-O     10   0.16   D 1.32   B 22.18   BCD 9.614  AB 23.61   B 56.88   BCD 43.12  ABC 
R-O     15   0.60  ABCD 1.68   B 19.04  CD 8.609  AB 21.60   B 51.53   BCD 48.47  ABC 

 
 0.38  B 1.43  B 19.78  B 9.077  A 22.21   B 52.88   B 47.12 A 

R-P      0    0.91  ABC 6.33  A 61.42  AB 10.558 AB 34.58  A 113.79 A -13.791     D 
R-P      5  0.57   BCD 4.42  AB 55.23  ABC 9.956  AB 25.96   B 96.13 ABC 3.87   BCD 
R-P     10    0.74  ABCD 6.82  A 73.60  A 10.846 AB 26.41   B 118.42 A  -18.418     D 
R-P     15  0.84  ABCD 4.06  AB 56.70  ABC 9.754  AB 26.71   B 98.05  AB 1.946    CD 

 
 0.77  A 5.41  A 61.74  A 10.278  A 28.41  A 106.60  A -6.599   B 

 
การเก็บสะสมคาร์บอนอินทรีย์ในดินปลูกข้าว 

ปริมาณคาร์บอนอินทรีย์ส่วนต่างๆ ที่ถูกเก็บสะสมไว้ในดินภายใต้รูปแบบการปลูกข้าวหมุนเวียนแบบต่าง ๆที่ระดับ
ความลึก 0-30 ซม. พบว่าปริมาณการสะสมคาร์บอนในส่วนของ TOC ในดิน R-O (26.87 กก./ตร.ม.) สูงกว่าดิน R,R-M  
และ R-P  (20.06,21.19 และ 9.07 กก./ตร.ม. ตามล่าดับ) แต่ขณะที่ในส่วนของคาร์บอนอินทรีย์ที่สลายตัวง่าย ได้แก่ 
CPOM-C, FPOM-C และ POXC ในดินปลูกข้าวท่ีปฏิบัติการทั่วไป (conventional rice farming, CRF) มีปริมาณสูงกว่าดิน 
ปลูกข้าวอินทรีย์ (organic rice farming, ORF)  อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ (p<0.05) (ศุภธิดา และปวีณ์นุช, 2560) 
(Table 4)   
 
Table 4 the storage of organic carbon fractions in rice rotation patterns at 0-30 cm soil depth 
 

Type kg m-2 

 
WSC HWSC POXC CLPSF CFPSF TOC 

R   0.1433 A 0.3300 A 4.5156  A 2.0544 AB  4.7400 A 20.06  B 
R-M    0.1467 A 0.2667 AB 2.8522  B 1.6200 B 4.8233  A 21.19 B 
R-O      0.0933 B 0.3189 AB 4.3100  A 2.4100 A 5.6167  A 26.87  A 
R-P       0.0533 C 0.2544  B 2.8611  B 0.6844 C 2.2156  B 9.07   C 
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วิจารณ์ 

การจัดการดินที่มีผลต่อปริมาณคาร์บอนอินทรีย์ส่วนต่างๆ และการเก็บสะสมคาร์บอน 
การจัดการฟางข้าวและเศษตอซัง  
หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวออกจากพื้นที่แล้วทิ้งเศษเหลือทางการเกษตรไว้ในพื้นที่โดยการใช้ฟางข้าวและเศษ

ซากตอซังคลุมดิน ซึ่งพบในรูปแบบ R การจัดการเศษเหลือทางการเกษตรดังกล่าวถือว่าเป็นวิธีการส่าคัญในการสะสม
คาร์บอนอินทรีย์ (ศุภธิดา และปวีณ์นุช, 2560) จากรายงานของ Asari et al. (2007) รายงานว่าการคลุมฟางข้าวไว้บนผิวดิน
ในสภาพไม่มีน้่าขังนั้นถูกย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์ดินช้ากว่าการไถกลบฟางข้าวลงไปในดิน แต่มีอัตราการสลายตัวไม่แตกต่าง
กันทางสถิติ ซึ่งคาร์บอนอินทรีย์เป็นการเพิ่ม ไนโตรเจนอินทรีย์ และ NO3

- ตลอดจนเป็นท่ีอยู่ของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ ซึ่ง
เป็นแหล่งให้คาร์บอนส่าหรับจุลินทรีย์ได้ เป็นต้น ดังนั้นฟางข้าวที่เหลือไว้ในพื้นที่นั้นจะเป็นแหล่งของคาร์บอนอินทรีย์ต่อไป 
ซึ่งมีผลต่อสมบัติต่างๆของดิน-อีกด้วย ส่าหรับการทิ้งตอซังและฟางข้าวไว้บนผิวดินยังเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์ที่สามารถย่อย
สลาย SOM  โดย Guenet et al. (2010) เสนอแนะว่าจุลินทรีย์ที่เข้าไปย่อยสลายอินทรียวัตถุในดิน (Soil Organic Matter, 
SOM) และยังสามารถเพิ่มปริมาณ LOC ด้วย ซึ่งจุลินทรีย์ดินจะเลือกใช้  LOC ก่อน เพราะมีความชอบในการใช้แหล่งอาหาร
ที่ใช้ได้ง่ายมากกว่า SOM  จากการศึกษาครั้งน้ีในดิน ORF เกษตรกรได้น่าเศษเหลือดังกล่าวทิ้งไว้บนพื้นที่โดยเฉพาะฟางข้าว 
(ศุภธิดา และปวีณ์นุช, 2560) 

 
การเผาฟางข้าวและเศษซากตอซัง  
การเผาเศษซากตอซังข้าวนั้นท่าให้ปริมาณลิกนินมีทั้งเพิ่มขึ้นหรือลดลงซึ่งในดินปลูกข้าวที่มีการใส่ปุ๋ยเคมีประจ่า

ติดต่อกันเป็นเวลามากกว่า 30 ปี มีปริมาณ POXC ที่สูงกว่าดินปลูกข้าวแบบอินทรีย์ (10 ปี)  (ศุภธิดาและปวีณ์นุช, 2560) 
อาจเกิดจากเพอร์แมงกาเนตสามารถออกซิไดซ์ลิกนินที่เกิดจากการเผาตอซังและฟางข้าวของดินแบบมีการใส่ปุ๋ยเคมีนั้นอาจมี
ปริมาณลิกนินที่สูงกว่า (ศุภธิดาและปวีณ์นุช, 2560) คาร์บอนที่สลายตัวง่าย (LOC fraction) เพิ่มขึ้นและเป็นสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อจุลินทรีย์ดิน และเป็นการกระตุ้นกิจกรรมจุลินทรีย์ดินในการสลาย SOM (Kuzyakov, 2010) ในดินปลูกข้าวที่มี
การใส่ปุ๋ยเคมีติดต่อกันเป็นเวลานานนั้นมีปริมาณ LOC สูงนั้น อาจจะต้องพิจารณาการจัดการดินอื่น ๆและสมบัติของดินต่าง 
ๆประกอบด้วย (ศุภธิดาและปวีณ์นุช, 2560) 

 
การไถเตรียมดินและกลบเศษซากตอซังรากและฟางข้าว 
การศึกษาครั้งนี้ได้พิจารณาตั้งแต่การปลูกข้าวโดยมีการท่าเทือกหรือตีตรมเป็นกระบวนการที่ท่าให้โครงสร้างของ

ดินสูญเสียและน่าไปสู่ให้อัตราการซึมซาบน้่าลดลง จากการที่ช่องว่างขนาดใหญ่ (Macropore) ซึ่งเป็นช่องว่างที่เกิดการ
เคลื่อนที่ได้ถูกท่าให้ลดลงจากช่องว่างทั้งหมด ส่วนช่องว่างขนาดเล็กจะเพิ่มขึ้น (Micropore) (Sharma and Bhagat, 1993 
อ้างโดย ศุภธิดา, 2558) การท่าเทือกเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างของดินท่าให้ดินเกิดโครงสร้างใหม่ (Regeneration of soil 
structure) ซึ่งเป็นผลดีต่อการปลูกข้าวด้วย แต่ผลดังกล่าวไม่เป็นประโยชน์ต่อพืชไร่ (Upland crop) ที่ปลูกตามมา เพราะว่า
โครงสร้างถูกท่าลายและเป็นการลดการซึมน้่า ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับอินทรีย์คาร์บอนในส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะ CLPSF และ 
CFPSE 

การไถเตรียมดินเป็นการท่าลายเม็ดดินขนาดใหญ่ (macroaggregates; > 1000 µm) แต่พบเม็ดดินขนาดเล็ก 
(microaggregate; 53–250 µm) เพิ่มขึ้น ท่าให้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณ SOM (Yamashita et al., 2005) ส่าหรับ
เศษซากตอซัง ราก และฟางข้าวเมื่อถูกไถกลบลงดินและสลายตัวในที่สุดเกิดเป็น SOM และในระหว่างการย่อยของซาก
อินทรีย์เหล่านั้นอาจเป็นแหล่งของ LOC ต่าง ๆ ด้วย เช่น อินทรีย์สารที่ละลายน้่าในดิน (DOM) (ซึ่งได้แก่ WSC และ HWSC) 
ส่าหรับ CPOM-C พบว่าเป็น LOC ที่มีการตอบสนองต่อการไถพรวนดินชัดเจนโดยเฉพาะดินช้ันบน จากรายงานของ Awale 
et al. (2013) มีการศึกษาการทิ้งตอซังข้าวและฟางข้าวบนผิวหน้าดินมีปริมาณ CPOM-C มีปริมาณ 33 – 45 % ของ TOC   
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ผลของการใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ 
ระบบการปลูกข้าวหมุนเวียนแบบต่าง ๆ นั้นโดยเฉพาะ R-O ที่มีการใส่ปุ๋ยเคมีส่งผลให้ปริมาณคาร์บอนอินทรีย์

เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่ารูปแบบ R นั้น จากการใส่ปุ๋ยเคมีติดต่อกัน 32 ปีในดินปลูกข้าวโพดท่าให้ปริมาณ SOM สะสมเพิ่มขึ้น 
22-30 % เมื่อเปรียบเทียบดินที่ไม่มีการใส่ปุ๋ยเคมีที่เพิ่มขึ้นประมาณ 15–20% (John et al., 2005) นอกจากนี้ Haynes 
and Naidu (1998) ได้ศึกษาแปลงที่ได้รับปุ๋ย NPK  ติดต่อกันเป็นเวลานานนั้นพบว่ามี SOM เพิ่มขึ้น 15 %  เมื่อ
เปรียบเทียบกับแปลงที่ไม่ได้ใส่ปุ๋ย ส่วน Yan et al. (2013) ได้รายงานการใช้ปุ๋ยเคมี NPK ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ท่าให้ปริมาณ 
CPOM-C และ FPOM-C และปริมาณการสะสมของ CPOM-C และ FPOM-C สูงกว่าดินที่ไม่มีการใส่ปุ๋ย การใช้ปุ๋ยเคมี
ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ส่งเสริมให้ SOM เพิ่มขึ้น (Gong et al., 2009) อาจกล่าวได้ว่าการใส่ปุ๋ยเคมีสามารถส่งเสริมการปกป้อง
คาร์บอนและไนโตรเจนโดยเกิดจากเม็ดดินขนาดใหญ่ จะเห็นได้ว่าการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ส่งเสริม SOM เพิ่มขึ้นใน
ดินซึ่งอาจพบในดิน R-O และ R-P ตลอดจนปริมาณของ LOC  เช่น HWSC และ POXC เพิ่มเช่นเดียวกัน (Aumtong et al., 
2009 อ้างโดย ศุภธิดา และปวีณ์นุช, 2560)  นี้อาจได้รับปกป้องจากอนุภาค siltและอนุภาค clay โดยกระบวนการดูดซับ
หรือด้วยกลไกกายภาพ เช่น การถูกจับอยู่ในโครงสร้างของเม็ดดินขนาดเล็ก นอกจากนี้ลิกนินจะถูกออกซิไดซ์โดยเพอร์แมง
กาแนทได้ดีกว่าเซลลูโลสเพราะโครงสร้างโมเลกุลของลิกนินนั้นถูกสร้างมาจาก glycol groups และ double bonds ซึ่งง่าย
ต่อการถูกออกซิไดซ์ ซึ่งวิธีการในหาปริมาณ POXC นั้นอาจสามารถออกซิไดซ์ C ที่เป็นส่วนประกอบของลิกนินที่ถูกปกป้อง
ด้วยกลไกทางกายภาพ (Tirol-Padre and Ladha, 2004)  จะเห็นได้ว่าดินในรูปแบบการปลูกข้าวหมุนเวียนทุกรูปแบบนั้นมี 
อัตราส่วนของ POXC/TOC สูง โดยเฉพาะ R-P ที่มีการทิ้งฟางข้าว ตอซัง และรากข้าวไว้ในพื้นที่นั้นอาจมีลิกนินที่สามารถถูก
ออกซิไดส์ได้สูงกว่าประกอบกับรูปแบบ R-P นี้มีการใส่ปุ๋ยเคมีอีกด้วยซึ่งอาจส่งต่อปริมาณ LOC ส่วนต่างๆ ด้วย และมีความ
เป็นไปได้ว่าปริมาณ POXC นี้มีผลต่อปริมาณ C ที่มีสะสมในดินเพิ่มขึ้น ซึ่งผลการจัดการดินในแบบต่าง ๆที่มีผลต่อปริมาณ 
TOC และ LOC เป็นภาพสะท้อนต่อการสะสมคาร์บอนอินทรีย์อีกด้วยกลไกต่างๆ (ศุภธิดา และปวีณ์นุช, 2559) ดังที่กล่าว
ข้างต้น  

จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าการเก็บสะสม LOC ในดิน R-P สูงกว่าดินรูปแบบอื่นอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ  ซึ่งไม่
สอดคล้องกับการสะสมของ TOC (หรืออินทรียวัตถุในดิน) อาจจะกล่าวได้ว่า LOC ในดิน R-P เพิ่มขึ้นเนื่องจากการจัดการดิน 
เช่น การใส่ปุ๋ยเคมีที่มีปริมาณสูงกว่ารูปแบบอื่นซึ่งจะใช้เป็นตัวบ่งช้ีที่สะท้อนคุณภาพดินและปริมาณ LOC ที่เกิด ดังนั้น
รูปแบบการปลูกข้าวหมุนเวียนการจัดการเศษเหลือเช่นฟางข้าวและตอซัง ตลอดจนเศษเหลือทางการเกษตรอื่น ๆ จึงมีความ
ต่อการจัดการดินเพื่อน่าไปสู่ในการหมุนเวียนธาตุอาหารพืช เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และก่ามะถัน เป็นต้น ที่จ่าเป็น
ส่าหรับการปลูกข้าว ตลอดจนการรักษาผลิตภาพของดินให้เกิดความยั่งยืน นอกจากน้ีการรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม เช่น 
การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคเกษตรโดยใช้การเก็บสะสม TOC ไว้ในดิน ดังนั้น ควรเป็นสิ่งท่ีต้องตระหนักถึง
การจัดการเศษซากตอซังและฟางข้าวมีผลต่อปริมาณ LOC แบบต่างๆ  ซึ่งมีความส่าคัญต่อการการย่อยสลาย  SOM  การ
ปลดปล่อยธาตุอาหารและความอุดมสมบูรณ์ของดิน เช่น POXC, CPOM-C และ FPOM-C มีบทบาทต่อการสร้างและความ
คงทนเม็ดดิน และ HWSC และ WSC มีบทบาทเป็นแหล่งอาหารส่าหรับจุลินทรีย์ (ศุภธิดา และปวีณ์นุช, 2560) 

 
ความสัมพันธ์ระว่าง LOC กับการรักษาคาร์บอน 
จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าท้ังปริมาณและการสะสมของ LOC มีค่าสหสัมพันธ์ทางบวกกับปริมาณและการเก็บรักษา

ของ TOC ที่ระดับ 0-30 ซม.อย่างมีนัยส่าคญั โดยเฉพาะ POXC, CLPSE และ CFPSE โดยอาจจะกล่าวได้ว่า TOC เป็นปัจจัย
หลักของ LOC เหล่านี ้ซึ่งสอดคลอ้งกับ (Zhu et al., 2016) นอกจากนี้ LOC ส่วนต่างๆ ยังมีสหสัมพนัธ์ต่อกันด้วย (Table 
5) 
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Table 5 The correlation (r) between TOC and labile carbon fractions in meaning of concentration and 

storage  
 

 
Storage (0-30 cm) 

 
TOC POXC WSC HWSC CLPSE CFPSE 

POXC 0.6077 
     

 
0.0001 

     WSC 0.4172 0.2989 
    

 
0.0114 0.0766 

    HWSC 0.1962 0.4330 0.2536 
   

 
0.2515 0.0084 0.1356 

   CLPSE 0.9127 0.6518 0.4118 0.1966 
  

 
0.0000 0.0084 0.0126 0.2505 

  CFPSE 0.9841 0.5977 0.4806 0.2284 0.9067 
 

 
0.0000 0.0001 0.0030 0.1802 0.0000 

 
 

Concentration 

 
TOC POXC WSC HWSC CLPSE CFPSE 

POXC 0.4156 
     

 
0.0000 

     WSC 0.1770 0.0092 
    

 
0.0338 0.9124 

    HWSC 0.1874 0.1951 0.0726 
   

 
0.0245 0.0191 0.3870 

   CLPSE 0.8883 0.4334 0.2366 0.2265 
  

 
0.0000 0.0000 0.0043 0.0063 

  CFPSE 0.9502 0.4121 0.2095 0.2467 0.8897 
 

 
0.0000 0.0000 0.0117 0.0029 0.0000 

  
จากผลสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน ส่วนในรูปแบบปลูกข้าว R มีความเข้มข้นของอินทรีย์คาร์บอนในส่วนต่างๆ สูง

ที่สุด ซึ่งเป็นไปได้ว่า ปัจจัยต่างๆจากการจัดการพักหน้าดิน จาก (Table 1) รูปแบบ R มีการใช้ที่ดินปลูกข้าวเพียงอย่างเดียว 
4 เดือนต่อปี พร้อมทั้งทิ้งเศษฟางข้าวให้ย่อยสลายหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต ข้อสันนิษฐานดังกล่าวมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์
ดินรวมทั้งยังช่วยรักษาระดับของอินทรีย์คาร์บอนในส่วนต่างๆ ไว้ในดิน ส่วนการปลูกข้าวหมุนเวียน รูปแบบ R-P มีปริมาณ
อินทรีย์คาร์บอนต่่ากว่า รูปแบบ R-O และ R-M ซึ่ง R-P  มีความเข้มข้นของอินทรีย์คาร์บอนในส่วนต่างๆ ต่่ากว่ารูปแบบ 
อื่นๆ โดยเฉพาะในส่วนของ TOC ซึ่งยังไม่ทราบถึงอิทธิพลที่แน่ชัด แต่อาจเป็นผลของชนิดพืชหลังนาท่ีเนื่องพืชบางชนิดต้องมี
การจัดการธาตุอาหารในปริมาณมากเพื่อให้ได้ขนาดและน้่าหนักของผลผลิตเพื่อการค้าจ่าเป็นต้องมีการเติมธาตุอาหารใน
ปริมาณสูงลงในดิน ตัวอย่างเช่นจากการศึกษาของ (Anderson, 2012) กล่าวว่าการปลูกมันฝรั่งจ่าเป็นต้องปลูกในพื้นที่ๆ
เหมาะสมเนื่องจากมันฝรั่งเป็นพืชที่ต้องการธาตุอาหารในปริมาณมากและมักจะก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของดิน (shabby 
soil) ตัวอย่างจากการศึกษาของ (Liang et al., 2012) ที่ศึกษาผลกระทบของการใส่ปุ๋ยเคมีต่อผลผลิตของข้าวสาลี และ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ได้อธิบายว่าปุ๋ยเคมีมีส่วนช่วยในการเร่งการย่อยสลายของ labile carbon  
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สรุป  

รูปแบบปลูกข้าวหมุนเวียนแบบต่างๆ ส่งผลต่อระดับอินทรีย์คาร์บอนในส่วนต่างๆ  ปริมาณเฉลี่ยของ TOC ของดิน
ปลูกข้าวรูปแบบ R-P มีปริมาณต่่าสุดอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ ส่าหรับระดับความลึกของดินพบว่าปริมาณ TOC และ LOC 
ทุกชนิดมีปริมาณสูงสุดที่ดินช้ัน 0-5 ซม. โดยรูปแบบ R  มีความเข้มข้นของ TOC , POXC, HWSC , CLPSF และ CFPSF แต่
อย่างไรก็ตามสัดส่วนของ  LOC/TOC พบว่ารูปแบบ R-P มีค่าสูงมากโดยเฉพาะ POXC/TOC  ปริมาณการสะสมคาร์บอน 
(0-30 ซม.) ในดิน R-O (26.87 กก./ตร.ม.) สูงกว่าดินรูปแบบ R,R-M  และ R-P   ช้ีให้เห็นว่าการปลูกข้าวหมุนกับพืชรูปแบบ 
ต่างๆ นั้นอาจะเป็นผลมาจากการไถพรวนเพื่อเตรียมดิน การจัดการปุ๋ย และการทิ้งตอซังและฟางข้าวไว้ในพื้นที่  ซึ่งมีผลต่อ
สะสมของคาร์บอนอินทรีย์ การรักษาผลิตภาพของดิน ความยั่งยืนคุณภาพของดินและอาจเป็นแนวทางไปสู่การจัดการเกษตร
อัจฉริยะที่ส่งผลต่อภูมิอากาศ  
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ข้อมูลสารสนเทศผลิตภาพของดินในพื้นที่อ าเภอแม่แตงและอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาผลของการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรต่ออินทรียวัตถุในดิน และการจัดท าข้อมูลพื้นที่อ าเภอแม่แตงและอ าเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท าข้อมูลสารสนเทศผลิตภาพของดิน เพื่อเป็นฐานข้อมูลการจัดการดินเพื่อ
การเกษตรในพื้นที่อ าเภอแม่แตงและอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยท าการส ารวจพื้นที่ และเก็บตัวอย่างดินแต่ละพื้นที่เป็น
รายแปลง แบ่งตามลักษณะการใช้ที่ดินออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 1) นาข้าว และ 2) ล าไย โดยการสุ่มจุดเก็บตัวอย่างดินตามวิธีการ
วางตาราง (Grids) ขนาด 2 กม. × 2 กม. โดยการสุ่มเก็บตัวอย่างดินแบบ composite sample ภายในบริเวณใกล้เคียงจุด
ศูนย์กลางมากที่สุด (รัศมี 10 เมตร) จุดละ 10 ตัวอย่างรอบแปลงปลูก ท่ีระดับความลึก 0-30 ซม. มีจ านวนตัวอย่างดินของอ าเภอ
แม่แตงท้ังหมด 160 ตัวอย่าง (นาข้าว 68 ตัวอย่าง และล าไย 92 ตัวอย่าง) และอ าเภอสันทรายทั้งหมด 96 ตัวอย่าง (นาข้าว 49 
ตัวอย่าง และล าไย 47 ตัวอย่าง วิเคราะห์อินทรีย์คาร์บอนทั้งหมดในดิน (TOC) ความหนาแน่นรวมดิน (Bd) ค่าความจุในการ
แลกเปลี่ยนแคตไออนของดิน (CEC) และเนื้อดิน หรือปริมาณแร่ดินเหนียว จากนั้นน าเข้าสู่กระบวนการจัดท าข้อมูลด้วยระบบ
สารสนเทศทางภุมิศาสตร์ (GIS) ผลการศึกษาพบว่า ในอ าเภอแม่แตง และอ าเภอสันทรายมี TOC ในระดับสูง 3.8 % ทั้งดินปลูก
ข้าวและล าไย ส่วน CEC ในดินปลูกข้าว และล าไยมี CEC ระดับปานกลาง 15-25 เซนติโมล/กก. ทั้งสองอ าเภอในดินปลูกข้าวมีค่า 
Bd ต่ ากว่า 1.2 ก./ลบ.ซม. ในล าไยมีค่า Bd 1.2-1.4 ก./ลบ.ซม.  ดินปลูกข้าวส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นดินร่วน และดินล าไยมี
ลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย และการจัดท าข้อมูลอินทรียวัตถุทั้งหมดในดินและคุณสมบัติดินได้แสดงข้อมูลในลักษณะจุด เพื่อ
แสดงการกระจายตัวและความหนาแน่นของระดับข้อมูลต่างๆ โดยใช้สัญลักษณ์จุดและสีที่แตกต่างกัน ท าให้อยู่ในรูปที่สามารถ
เข้าใจได้ง่ายขึ้นและสะดวกต่อการน าไปใช้ส าหรับเกษตรกร เพื่อเป็นฐานข้อมูลการจัดการดินเพื่อการเกษตร 
ค าส าคัญ:  การใช้ที่ดิน อินทรียวัตถุในดิน  
 

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  
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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 
 

บทน า  
อ าเภอแม่แตงมีพื้นที่ท าการเกษตรที่ส าคัญ ซึ่งเป็นแหล่งอาหารหลักของประเทศ พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง ภูเขา และ

ป่าไม้ เป็นแหล่งต้นน้ าล าธารที่ส าคัญ 3 สาย ได้แก่ น้ าแม่ปิง แม่น้ าแตง และน้ าแม่งัด มีพื้นที่ท าการเกษตรทั้งหมด 92,477 ไร่ 
โดยแยกเป็นพื้นที่ปลูกพืชต่างๆได้แก่ พ้ืนท่ีท านา 28,236 ไร่ พื้นที่ท าไร่ 29,886 ไร่ พื้นที่ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น 22,367 ไร่ พื้นที่ปลูก
พืชผัก 10,380 ไร่ พื้นที่ไม้ดอก –ไม้ประดับ 55 ไร่ พื้นที่อื่น 1,523 ไร่ โดยพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าวนาปี ถั่วเหลือง ยาสูบ 
ล าไย ลิ้นจี่ กระเทียม มันฝรั่ง ชา กาแฟ และพืชผัก (ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่แตง, 2557) ส่วนอ าเภอสันทราย ปัจจุบันมีการ
ขยายตัวกลายเป็นสังคมเมืองมากขึ้นท าให้พื้นที่เกษตรลดลง จากปี 2553-2557 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.83%  (ส านักงานจังหวัด
เชียงใหม่, 2553; ส านักงานเกษตรอ าเภอสันทราย, 2557) ซึ่งปัจจุบันอ าเภอสันทรายมีพื้นที่ท าการเกษตร 35.86% ของพื้นที่
ทั้งหมด พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของอ าเภอสันทรายที่พบมากที่สุดได้แก่ ข้าว ล าไย และพืชผักชนิดอื่นๆ ประมาณ  15.67%, 
15.20% และ 4.99% ตามล าดับ (ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่, 2553) ดังนั้นอ าเภอแม่แตงและอ าเภอสันทรายจึงถือได้ว่ามีพื้นที่ท า
การเกษตรที่ส าคัญของจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกข้าวและล าไย ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่มีการใช้ที่ดินเพื่อท าการเกษตร
ติดต่อกันเป็นเวลานานจึงส่งผลต่อการย่อยสลายอินทรียวัตถุ ที่เป็นแหล่งธาตุอาหารส ารองในดินลดลง (Liu et al., 2006)  

อินทรีย์คาร์บอน (Organic carbon) เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของอินทรียวัตถุถึง 58 เปอร์เซ็นต์ (คณาจารย์ภาควิชา
ปฐพีวิทยา, 2544) ที่มีบทบาทส าคัญต่อความอุดมสมบูรณ์และคุณภาพของของดิน ท่ีจะน าไปสู่ความยั่งยืนของระบบการผลิตทาง
การเกษตร (Chen and Xu 2008; Xu et al. 2009) อินทรีย์คาร์บอนเหล่านี้เป็นส่วนประกอบของอินทรียวัตถุในดิน สามารถ
สะท้อนถึงระบบการจัดการดินและพืชในดินที่ใช้ท าการเกษตรได้ (Grigal and Ohmann, 1992) นอกจากนี้ความเข้มข้นของการ
ใช้ประโยชน์ท่ีดินและคุณสมบัติของดิน เช่น ค่า ความสามารถในการดูดซับประจุบวกในดิน (Cation Exchange Capacity, CEC) 
และปริมาณแร่ดินเหนียว (Clay contents) ยังมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับปริมาณคาร์บอนทั้งหมดในดิน (Aumtong  et al., 
2009) ดังนั้นการจัดการดินอย่างเหมาะสมจึงส่งผลปริมาณอินทรียวัตถุและความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปัจจุบันเกษตรกรสามารถ
หาข้อมูลผลการวิเคราะห์คุณสมบัติดินและแนวทางการจัดการดินในสภาพพื้นที่ต่างๆ ได้ โดยใช้ฐานข้อมูลออนไลน์หรือจาก
รายงานของกรมพัฒนาท่ีดิน ซึ่งเนื้อหาหรือรายละเอียดต่างๆ อาจยากต่อการท าความเข้าใจในบางส่วน จึงมีแนวคิดที่มีการน าเอา
ข้อมูลผลการวิเคราะห์ดินที่ได้มาจัดท าในรูปข้อมูล ท าให้ผู้ใช้เข้าใจได้ สามารถประเมินที่ดินและความเหมาะสมในการใช้ที่ดิน
ส าหรับการเลือกปลูกพืชที่เหมาะสมต่อสภาพพื้นที่ และเป็นแนวทางในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการทาง
การเกษตรอย่างเหมาะสม  

การจัดท าข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information Systems: GIS) เป็นการน า
ระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานผลิตข้อมูล สามารถรวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลชนิดอื่นๆ เข้าด้วยกันเพื่อสร้างข้อมูลและ
รายงาน สามารถจัดเก็บบันทึก จัดการ และอธิบายข้อมูลอ้างอิงต าแหน่งที่ตั้งเพื่อใช้ในการวางแผนอย่างเป็นระบบ ดังนั้นการ
จัดท าข้อมูลจึงนิยมใช้โปรแกรม Arc GIS ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพในการแสดงผล การสร้างและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
พื้นที่ได้อย่างสะดวก (สุเพชร, 2552) มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท าข้อมูลสารสนเทศผลิตภาพของดิน เพื่อเป็นฐานข้อมูลการจัดการดิน
เพื่อการเกษตรในพื้นที่อ าเภอแม่แตงและอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
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อุปกรณ์และวิธีการ  

พ้ืนที่ศึกษา 
พื้นที่ศึกษาเป็นพ้ืนท่ีปลูกข้าวและล าไย อ าเภอแม่แตงและอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ่ ส าหรับการศึกษาครั้งนี้

ด าเนินในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 โดยท าการส ารวจพืน้ท่ีทั้งหมดของอ าเภอสันทราย 
และพื้นทีท่ี่มีระดับความสูงไม่เกินเหนือระดับน้ าทะเล 500 ม. ของอ าเภอแม่แตง แบ่งพื้นที่ศึกษาตามลักษณะการใช้ที่ดิน และ
ชนิดพืชที่ปลูกออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 1) นาข้าว และ 2) ล าไย (Figure 1) 

 

 
Figure 1 Site study and soil sampling plots from paddy and longan soils 

 

การเก็บตัวอย่างดินและเตรียมตัวอย่างดิน : เก็บตัวอย่างดินแต่ละพื้นที่เป็นรายแปลง แบ่งตามลักษณะการใช้ที่ดิน
ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 1) นาข้าว และ 2) ล าไย โดยการสุ่มจุดเก็บตัวอย่างดินตามวิธีการวางตาราง (Grids) ขนาด 2 กม. × 2 
กม. โดยการสุ่มเก็บตัวอย่างดินแบบ composite sample ภายในบริเวณใกล้เคียงจุดศูนย์กลางมากที่สุด (รัศมี 10 เมตร) จุดละ 
10 ตัวอย่างรอบแปลงปลูก ท่ีระดับความลึก 0-30 ซม. มีจ านวนตัวอย่างดินของอ าเภอแม่แตงทั้งหมด 160 ตัวอย่าง (นาข้าว 68 
ตัวอย่าง และล าไย 92 ตัวอย่าง) และอ าเภอสันทรายทั้งหมด 96 ตัวอย่าง (นาข้าว 49 ตัวอย่าง และล าไย 47 ตัวอย่าง) น า
ตัวอย่างดินไปผึ่งให้แห้งในที่ร่ม (Air dried) โดยใช้เวลาประมาณ 7 วัน น าไปบดและร่อนผ่านตะแกรงขนาด 0.5 มม. และ 2 มม. 
การวิเคราะห์ดิน: วิเคราะห์อินทรีย์คาร์บอนทั้งหมดในดิน (Total Organic Carbon, TOC) โดยวิธีวอล์คเลย์-แบลค (Walkley 
and Black, 1934) ความหนาแน่นรวมดิน (soil bulk density, Bd) เก็บตัวอย่างแบบวิธีเจาะเก็บตัวอย่างดินโดยกระบอก (soil 
core) และค่า CEC โดยใช้แอมโมเนีมอะซิเทตเพื่อไปแทนท่ีประจุบวกต่างๆ ท่ีดินดูดซับไว้ จากนั้นจึงล้างแอมโมเนียมส่วนเกินออก
ด้วยเอธานอลแล้วไล่ที่แอมโมเนียมที่ดินดูดซับไว้โดยใช้สารละลายโซเดียมคลอไรด์ที่มีสภาพเป็นกรด และน าสารละลายที่ได้ไป
กลั่นหาแอมโมเนียม (จ าเป็น, 2545) และปริมาณแร่ดินเหนียว โดยชั่งดินขนาด 2 มม. ท าให้อนุภาคดินเกิดสภาพแขวนลอยในน้ า
ด้วยการใส่สารละลาย 5% Calgon และน้ ากลั่น น าไปปั่นด้วยเครื่องปั่น หาปริมาณของอนุภาค Sand, silt และ Clay โดยใช้ 
Hydrometer วัดความหนาแน่นของสารแขวนลอยดินภายหลังจากการตกตะกอนของอนุภาคในระยะเวลาต่าง ๆ กัน  การ
วิเคราะห์ข้อมูล: การวิเคราะห์ข้อมูลอินทรียวัตถุทั้งหมดในดินและสมบัติบางประการของดินด้วยวิธี Two way anova โดย
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธ ี Least significant differences ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % การจัดท าข้อมูลอินทรียวัตถุทั้งหมดใน
ดิน: ใช้ GPS จับต าแหน่งพิกัดจุดเก็บตัวอย่างดินในแต่ละตาราง (Grids) และน าเข้าข้อมูล (Input data) สู่คอมพิวเตอร์ในการ
สร้างฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Arc GIS  
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ผล  

ปริมาณอินทรียวัตถุทั้งหมดในดินและสมบัติบางประการของดินปลูกข้าวและล าไย 
 จากการวิเคราะห์หา TOC เพื่อค านวณหาระดับอินทรียวัตถุทั้งหมดในดินปลูกข้าวและล าไย พบว่า ทั้งอ าเภอแม่แตง 
และสันทราย ดินปลูกข้าวและล าไย มีระดับอินทรียวัตถุทั้งหมดในดินสูงมาก (4.68, 4.34, 4.52 และ 4.75%) ตามล าดับ  ส่วน
สมบัติบางประการของดิน CEC พบว่า ทั้งอ าเภอแม่แตง และอ าเภอสันทราย ดินปลูกข้าวและล าไยมีระดับ CEC ค่อนข้างสูงและ
ปานกลาง (15.55, 14.52, 16.17 และ 14.45 เซนติโมล/กก.)  ตามล าดับ  ส่วนปริมาณ Clay content พบว่า ทั้งอ าเภอแม่แตง 
และอ าเภอสันทราย ดินปลูกข้าวและล าไยมีอนุภาคดินเหนียวเฉลี่ย (22.10, 20.04, 20.32 และ 19.02%) ตามล าดับ ซึ่งอยู่ในช่วง 
15-27% จึงจัดได้ว่าเป็นเนื้อดินประเภทดินร่วน (loam)  ส่วนปริมาณ Bd พบว่า ทั้งอ าเภอแม่แตง และอ าเภอสันทราย ดินปลูก
ข้าวและล าไยมีความหนาแน่นรวมของดินเฉลี่ย (1.20, 1.32, 1.2 และ 1.7 ก./ลบ.ซม.) (Table 1) 
 
Table 1 The mean of some soil properties of paddy and longan soils from San Sai and Mae Tang District 
Soil properties TOC Bd CEC Clay content 

 
(%) (g/cm3) cmol/kg (%) 

Mae Taeng         
Paddy (n= 204) 2.71 1.20 15.55  22.10 
Longan(n=276) 2.51 1.32 14.52  20.04 
San Sai     
Paddy(n=147) 2.62 1.14 16.17  20.32 
Longan(n=141) 3.80 1.21 14.45 19.02 
LSD     
 

การจัดท าข้อมูลอินทรียวัตถุทั้งหมดในดินและสมบัติบางประการของดินปลูกข้าวและล าไย อ าเภอสันทรายและแม่แตง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

จากการวิเคราะห์ TOC ในพื้นที่อ าเภอสันทราย และแม่แตง พบว่า อ าเภอแม่แตง ในดินปลูกข้าว พื้นที่ส่วนใหญ่ มี 
TOC อยู่ในระดับปานกลาง (2.3-2.6%)  และดินปลูกล าไยส่วนใหญ่มี TOC อยู่ในระดับสูง (3.7-6.0%) (Figure 2 A) ส่วนอ าเภอ
สันทราย พบว่า ทั้งดินปลูกข้าวและล าไย พ้ืนท่ีส่วนใหญ่มี TOC อยู่ในระดับปานกลาง (2.3-2.6%) (Figure 2 B )   
 

  
Figure 2 The maps of the amount of total soil organic carbon in paddy and longan soils at elevation below 
500 meters above sea level in Mae Taeng, Chiang Mai (A) and San Sai Chiang Mai (B) 

 

B A 
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จากการวิเคราะห์ Bd  ในพื้นที่อ าเภอสันทราย และแม่แตง พบว่า ในพื้นที่ทั้งสองอ าเภอ ดินปลูกข้าว พื้นที่ส่วนใหญ่ มี 

Bd อยู่ในระดับต่ า (<1.2 ก./ลบ.ซม.) ส่วนดินที่ปลูกล าไย พื้นที่ส่วนใหญ่มี Bd อยู่ในระดับค่อนข้างต่ า (1.2-1.4 ก./ลบ.ซม.) 
(Figure 3 A, B)  

 

 

 
Figure 3 The maps of soil bulk density in paddy and longan soils at elevation below 500 meters above sea 
level of Mae Taeng, Chiang Mai (A) and San Sai Chiang Mai (B) 

 
จากการวิเคราะห์ CEC พบว่า ทั้งอ าเภอสันทราย และแม่แตง ดินปลูกข้าวส่วนใหญ่ มี CEC  อยู่ในระดับต่ า (5-15 เซนติ

โมล/กก.) และดินที่ปลูกล าไยส่วนใหญ่มี CEC อยู่ในระดับปานกลาง (15-25 เซนติโมล/กก.) (Figure 4 A, B) 
 

 

 
Figure 4 The maps show the CEC in paddy and longan soils in an altitude of up to 500 meters above sea 
level in Mae Taeng, Chiang Mai (A) and San Sai Chiang Mai (B) 

 

B A 

B A 
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จากการวิเคราะห์เนื้อดิน พบว่า อ าเภอแม่แตง และอ าเภอสันทราย ทั้งในดินปลูกข้าวพื้นที่ส่วนใหญ่มีเนื้อดินร่วน 

(loam) อยู่ในช่วง 27-40 %  ส่วนดินปลูกล าไย พื้นที่ส่วนใหญ่มีทั้งเนื้อดินประเภทดินร่วนทราย (sandy loam) อยู่ในช่วง 15-
27% (Figure 5 A, B) 
 

 

 

Figure 5  The maps of the amount of clay content in paddy and longan soils in an elevation of up to 500 
meters above sea level in Mae Taeng, Chiang Mai (A) and San Sai Chiang Mai (B) 

 
วิจารณ์  

ข้อดี และข้อเสียของการท าแผนที่ในลักษณะจุดกับเฉดสี 
แผนที่จุดหรือแผนท่ีการกระจายจุด (หรือท่ีเรียกว่าแผนที่ความหนาแน่นของจุด) เป็นแผนที่ที่ใช้สัญลักษณ์จุดเพื่อแสดง

การปรากฏตัวของสถานท่ีหรือปรากฏการณ์ แผนท่ีแบบจุดอาศัยการกระจายภาพเพื่อแสดงรูปแบบเชิงพื้นที่ (Edson, 2015) จาก
การแสดงข้อมูลแผนที่อินทรียวัตถุและคุณสมบัติบางประการของดินในลักษณะจุด พบว่า ข้อดีของแผนที่จุด คือแสดงการ
กระจายตัวและความหนาแน่นของจุดเก็บตัวอย่างดิน หรือแสดงรูปแบบในการกระจายของความหลากหลายของข้อมูลที่ถูก
น าเสนอโดยใช้สัญลักษณ์หรือสีที่แตกต่างกัน แผนที่จุดจึงถูกน ามาใช้เพื่อแสดงช่วงกว้างของระดับข้อมูลต่างๆเช่น ระดับ
อินทรียวัตถุในดิน ธาตุอาหารพืชและอื่น ๆ (Edson, 2015) ซึ่งการใช้สัญลักษณ์ก ากับจุดต่างๆ ท าให้มองเห็นสิ่งที่ต้องการได้อย่าง
ชัดเจน เช่น จุดเก็บตัวอย่างดิน สัญลักษณ์ ยังเป็นเครื่องหมายที่ใช้แทนสิ่งต่าง ๆ ในภูมิประเทศจริง เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถอ่าน
และแปลความหมายจากแผนที่ได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ในแผนที่จะต้องมีค าอธิบายสัญลักษณ์ประกอบไว้ด้วยเสมอ  แต่ยังพบว่า 
ข้อเสียของแผนที่ลักษณะจุด คือ ใช้เวลานานในการจัดท า โดยเฉพาะเมื่อท าเครื่องหมายจุดบนแผนที่ เมื่อมาตราส่วนแผนที่มี
ขนาดเล็กจะมีหลายจุดที่ท าให้เกิดความหนาแน่นจนเกินไป และน าเสนอได้ยากในการแสดงข้อมูลที่ได้ (Edson, 2015) ซึ่งผู้ใช้
แผนที่จ าเป็นที่จะต้องเข้าใจในส่วนประกอบ ความหมายของสัญลักษณ์ และข้อมูลที่ผู้จัดท าต้องการสื่อสารให้ผู้ใช้ทราบ ดังนั้น
หลักการใช้แผนที่ก็คือการท าความเข้าใจในส่วนประกอบต่างๆ และเนื้อหาของแผนที่ที่มีอยู่ ซึ่งผู้ใช้ควรท าความเข้าใจข้อมูลและ
ความหมายของสัญลักษณ์ให้ถูกต้อง อันจะน าไปสู่จุดมุ่งหมายของการใช้แผนที่ตามเป้าประสงค์ของผู้จัดท าแผนที่แต่ละประเภท 
(ธีรเกียรติ์, 2555)  

 
 
 

A B 
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เมื่อเปรียบเทียบการแสดงข้อมูลแผนที่ในลักษณะเฉดสี พบว่า ข้อดีของแผนที่ลักษณะเฉดสี ใช้ในการจ าแนกสิ่งต่าง 

ๆ เพื่อให้เห็นชัดเจน ในการจัดองค์ประกอบของสิ่งต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสวยงาม กลมกลืน รวมทั้งจัดกลุ่มของสีเข้าด้วยกัน เช่น 
การใหส้ัญลักษณ์สี คือการใช้สีที่เป็นสีสากล ในแผนที่กายภาพท่ัวไปมี 5 สีได้แก่ สีเขียวใช้แทนพื้นที่ราบลุ่ม สีน้ าตาลใช้แทนภูเขา  
สีเหลืองหรือส้มใช้แทนพ้ืนท่ีราบสูง สีฟ้าหรือน้ าเงินใช้แทนแหล่งน้ าหรือแม่น้ า สีขาวใช้แทนบริเวณที่มีหิมะปกคลุมหรือเขตทะเล
ตื้น ส่วนข้อเสียของแผนที่ลักษณะเฉดสี คือ หากข้อมูลในแผนที่มีการกระจายตัวของสีมากจนเกินไปจะท าให้เกิดความสับสนใน
การจ าแนกข้อมูล เนื่องจากจะมองเห็นความแตกต่างเหล่านี้ได้ก็ต่อเมื่อซูมออกไกลเกินจนไม่สามารถเห็นแผนที่แบบละเอียดได้  
เนื่องจากการใช้สีมากมายหลายสีอาจท าให้ดูสับสนวุ่นวาย (www.stech.ac.th/blogs/0864/wp-content/uploads/.../pumi32.ppt 
สืบค้นวันท่ี 20 มิถุนายน 2560) 

 
ความถูกต้อง และแม่นย า 

การจะให้ข้อมูลต่างๆในแผนที่แสดงถึงความเป็นจริงเป็นเรื่องยาก สาเหตุเนื่องจากการใช้ที่ดินและการจัดการดินของ
เกษตรกรที่แตกต่างกัน ท าให้ดินในพื้นที่การเกษตรมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา ส่งผลให้ข้อมูลผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดินใน
พื้นที่น้ันไม่สามารถใช้ได้ยาวนาน เนื่องจากเป็นค่าวิเคราะห์ที่ได้จากดินในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 

 
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลแผนที่อินทรียวัตถุ 

การน าระบบ GIS มาเป็นเครื่องในการประเมินที่ดิน ผู้ใช้สามารถเน้นพื้นที่เป้าหมายได้เฉพาะส่วน ท าให้ง่ายต่อการ
ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่พื้นที่ (จงรัก และ ชรัตน์, 2549) ใช้ส าหรับตรวจสอบลักษณะการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์ท่ีดิน เพื่อประเมินระดับอินทรียวัตถุและความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่ โดยใช้ภาพและข้อมูลจาก
แผนที่ในการน าเสนอข้อมูลแทนการใช้ข้อมูลเชิงบรรยาย นอกจากน้ีแผนที่ดังกล่าวยังสามารถแสดงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้ และ
เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด ในการจัดท าแผนที่อินทรียวัตถุมีส าคัญอย่างมากต่อความส าเร็จในด้าน
การเกษตร เนื่องจากแผนที่สามารถแสดงปริมาณอินทรียวัตถุในดินส าหรับพืช ซึ่งอินทรียวัตถุดังกล่าวเป็นตัวแปรที่ส าคัญ ในการ
แปรธาตุอาหารในดิน เช่น มีความสามารถในการกักเก็บน้ าและไนโตรเจนท าให้สามารถเพิ่มผลผลิตได้ (Kristof et al., 1993) 

 
ปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

การจัดท าข้อมูลดังกล่าวจัดท าเพื่อให้เกษตรกรหรือผู้ใช้สามารถเข้าใจได้ง่ายเพื่อทดแทนการใช้ข้อมูลเชิงบรรยายหรือ
ข้อมูลในรูปเอกสารต่างๆ ซึ่งปัญหาที่ส าคัญขึ้นอยู่กับบทบาทของนักวิจัยหรือผู้ศึกษาในการน าเสนอให้เกษตรกร สามารถน าเอา
แผนที่อินทรียวัตถุไปใช้ได้จริงในพ้ืนท่ีท าการเกษตรอย่างแพร่หลาย  

 
การปรับปรุงการจัดท าแผนที่คร้ังนี้ 

เนื่องจากในธรรมชาติจะเกิดการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา โดยในอนาคตควรมีการตั้งเป้าให้มีการปรับข้อมูลให้ทันสมัย 
ที่เกิดขึ้นในทุกๆ ปี เพื่อให้เป็นเครื่องมือท่ีสามารถใช้ในการบริหารจัดการด้านการเกษตร ได้อย่างต่อเนื่องในอนาคตได้ 

 
งานต่อไปที่จะท า 

มีการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดท าแผนที่ด้วย GIS โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากระบบ
เซ็นเซอร์ต่างๆ และท าเป็นแผนที่แสดงพิกัดภูมิศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างอากาศ สภาพดิน และความต้องการธาตุอาหารของ
พืช ข้อมูลจาก GIS สามารถใช้ในการวางแผนควบคุมการใช้ปัจจัยการผลิตให้ เหมาะกับความต้องการของพืช   
(http://www2.thaieurope.net/ สืบค้นวันท่ี 20 มิถุนายน 2560)   

 
 
 
 

http://www.stech.ac.th/blogs/0864/wp-content/uploads/.../pumi32.ppt
http://www2.thaieurope.net/%20สืบค้นวันที่
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สรุป  

การจัดท าแผนที่ คุณสมบัติของดินบางประการพบว่า ในอ าเภอแม่แตง และอ าเภอสันทรายมี TOC ในระดับสูงทั้งดิน
ปลูกข้าวและล าไย ส่วน CEC ในดินปลูกข้าวมีระดับต่ า และล าไยมี CEC ระดับปานกลาง  และทั้งสองอ าเภอ ในดินปลูกข้าวมีค่า 
Bd ต่ ากว่า 1.2 ก./ลบ.ซม. ในล าไยมีค่า Bd 1.2-1.4 ก./ลบ.ซม.  ดินปลูกข้าวส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นดินร่วน และดินล าไยมี
ลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย โดยการจัดท าแผนที่อินทรียวัตถุและคุณสมบัติดินได้แสดงข้อมูลในลักษณะจุด เพื่อแสดงการ
กระจายตัวและความหนาแน่นของระดับข้อมูลต่างๆ โดยใช้สัญลักษณ์จุดและสีที่แตกต่างกัน ท าให้อยู่ในรูปที่สามารถเข้าใจได้ง่าย
ขึ้นและสะดวกต่อการน าไปใช้ส าหรับเกษตรกร เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการจัดการทาง
การเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

 
ค าขอบคุณ  

งานวิจัยนี้เป็นไดร้ับการสนับสนุนทุนการวิจัยจากโครงการ “การจดัท าแผนที่อินทรียวัตถุและความอดุมสมบูรณ์ของดิน 
กรณีศึกษาพื้นที่อ าเภอสันทรายและอ าเภอแม่แตง ประจ าปี 2558” 
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สถานะความอุดมสมบูรณ์ของดินและความเข้มข้นของธาตุอาหารในใบปาล์มน ้ามัน  

ปลูกบนชุดดินแกลงยกร่อง ในอ้าเภอป่าบอน 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* และนุจรี บุญแปลง1 

Anchana Wijasika1, Pornthiwa Kanyawongha1* and Nucharee Boonplang1 
 

บทคัดย่อ 
เพื่อการจัดการธาตุอาหารอย่างเหมาะสม ได้เก็บตัวอย่างดินและตัวอย่างใบจากต้นเดียวกันตามวิธีมาตรฐานจาก

สวนปาล์มขนาดเล็ก ในอ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ปลูกบนชุดดินแกลงที่มีการยกร่อง ทั้งหมด 70 ต้น ประเมินความอุดม
สมบูรณ์ของดินและเปรียบเทียบความเข้มข้นของธาตุอาหารในใบกับค่ามาตรฐาน “พอเพียง” ผลการศึกษาพบความไม่สมดุล
ของธาตุอาหารในดิน ทั่วทั้งแปลงมีปฏิกิริยาดินเมื่อวัดด้วยน้ า (pHw ดิน : น้ า = 1:1) เป็นกรดรุนแรงมาก (3.70 ± 0.27)  
ปาล์มน้ ามันบางส่วนอาจได้รับความเสียหายจากความเค็ม เนื่องจากค่าการน าไฟฟ้าสารละลายดิน (EC, ดิน:น้ า = 1:1)  อยู่ใน
พิสัย 175-3,480 ไมโครซีเมนส์/ซม. (เฉลี่ย 1,000.02 ± 668.47 ไมโครซีเมนส์/ซม.)  ปริมาณอินทรียวัตถุจัดอยู่ในเกณฑ์สูง 
(31.90 ± 8.84 ก./กก. ในขณะที่ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ โพแทสเซียมและเหล็กที่สกัดได้อยู่ในเกณฑ์สูงมาก 
(200.37±181.84 มก./กก., 623.61±399.99 มก./กก.และ 120.94±73.47 มก./กก. ตามล าดับ) ซึ่งตรงกันข้ามกับแคลเซียม
ที่สกัดได้ที่อยู่ในเกณฑ์ต่ า (551.71± 341.58 มก./กก.) เช่นเดียวกับแมงกานีสที่สกัดได้ (5.06±6.52 มก./กก.) ส่วน
แมกนีเซียม โซเดียมและสังกะสีที่สกัดได้อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง (192.35±106.59 มก./กก., 76.60±27.16 มก./กก. และ 
1.65±2.45 มก./กก. ตามล าดับ) ในขณะที่ทองแดงที่สกัดได้อยู่ในเกณฑ์ต่ ามาก  (0.12±0.11 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) ความ
เข้มข้นของธาตุอาหารในใบปาล์มน้ ามันก็ไม่สมดุลเช่นเดียวกัน กล่าวคือ มีเพียงความเข้มข้นเฉลี่ยของธาตุ แคลเซียม 
แมกนีเซียม และทองแดงเท่านั้นที่อยู่ในช่วงค่ามาตรฐาน ”พอเพียง” (แคลเซียมร้อยละ 0.74±0.14 แมกนีเซียมร้อยละ  
0.32±0.06 และ ทองแดง 5.92±1.43 มก./กก.) ในขณะที่ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และสังกะสีต่ ากว่าค่า
มาตรฐาน ”พอเพียง” (ไนโตรเจนร้อยละ 1.95±0.19, ฟอสฟอรัสร้อยละ 0.11±0.01, โพแทสเซียมร้อยละ 0.82±0.16และ
สังกะสี 14.10±6.27 มก./กก.)  ส่วนเหล็กและแมงกานีส มีความเข้มข้นสูงกว่าช่วงค่ามาตรฐานพอเพียงอย่างเห็นได้ชัด 
(172.83±51.83 มก./กก. และ 566.44±135.79 มก./กก. ตามล าดับ) 
ค้าส้าคัญ : ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ความเข้มข้นของธาตุอาหาร ปาล์มน้ ามัน ชุดดินแกลงยกร่อง 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  
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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 fertility, nutrient concentration, oil palm, raised-bed Klaeng series, Phattalung Province 
 

บทน้า  
ปาล์มน้ ามัน (Oil palm, Elaeis quaineensis Jacq.) เป็นไม้ยืนตน้เจริญไดด้ีในเขตร้อนช้ืน (Humid tropical 

region) อันเป็นบริเวณของเขตร้อนท่ีมีหยาดน้ าฟ้ามากกว่าหรือเท่ากับศักยภาพการคายระเหยน้ าเป็นเวลามากกว่า 9.5 เดือน
ต่อปี ท าให้ภูมิอากาศแบบป่าฝนเขตร้อน (Tropical rain forest, Af) และแบบมรสุมเขตร้อน (Tropical monsom, Am) 
เหมาะแก่การเจริญเติบโตของปาลม์น้ ามัน ดังนั้น ภาคใต้และชายฝัง่ทะเลด้านตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไทย ตั้งแต่ด้าน
ตะวันออกของจังหวัดระยอง จังหวัดตราด มีพื้นท่ีปลูกปาล์มน้ ามันเป็นจ านวนมาก  ภาคใต้ของประเทศไทยมีพื้นท่ีปลูกปาล์ม
น้ ามันมากที่สดุ โดยจังหวัดกระบีม่ีพื้นท่ีปลูกที่สุด รองลงมาได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดชุมพร ตามล าดับ (กรม
ส่งเสริมการเกษตร, 2560) จังหวัดพัทลุงถือเป็นพื้นที่ใหม่ส าหรับการปลูกปาล์มน้ ามัน เนื่องจากจังหวดัมีโครงการส่งเสริมการ
ปลูกปาลม์น้ ามันในช่วง พ.ศ.2548 โดยเป็นระยะการส่งเสริมให้ปลกูในพ้ืนท่ี 6 อ าเภอ ที่อยู่ติดกับทะเลสาบสงขลา และได้
ขยายพื้นที่ปลูกไปยังอ าเภออ่ืนรวมทั้งอ าเภอป่าบอนในภายหลัง (manager online)  จากการที่ปาลม์น้ ามันเป็นพืชเศรษฐกิจ
ชนิดใหม่ รวมทั้งเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามันในจังวัดพัทลุง มีทั้งรายใหญ่และรายย่อย และดินไร่ทีเ่หมาะแก่การปลูกปาล์ม
น้ ามันเหลืออยู่ไมม่ากนัก เกษตรกรบางส่วนจึงเปลี่ยนจากการท านามาเป็นยกร่องปลูกปาลม์น้ ามัน ซึ่งอาจท าให้การจัดการดิน
และธาตุอาหารในสวนปาล์มน้ ามนัไม่ถูกมากนัก ดินที่เหมาะสมต่อปาล์มน้ ามันควรเป็นดินร่วนถึงดินเหนียว ความลึกของดิน
ถึงช้ันดานหรือระดับน้ าใต้ดินมากกว่า 75 ซ.ม. ไม่พบช้ันศิลาแลง ปฏิกิริยาดิน (pH) 4.-6.0 อยู่บนสภาพพื้นที่ท่ีความชันไม่
เกิน 12 องศา (jitpisutsukyoy55.wordpress.com) สูงจากระดบัน้ าทะเลปานกลางไม่เกิน 300 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ยอยูร่ะ
หว่า 23-30 องศเซลเซียส และมปีริมาณน้ าฝนไม่น้อยกว่าปลีะ 1,800 มม. (agriman.doae.go.th) ถ้าหากเกษตรกรสามารถ
จัดการธาตุอาหารได้อย่างถูกต้อง ก็จะช่วยประหยดัต้นทุนมาก ดังนั้นจึงสนใจศึกษาสถานะความอุดมสมบูรณ์ของดินและ
ความเข้มข้นของธาตุอาหารในใบปาล์มน้ ามัน เพื่อการจดัการธาตุอาหารอย่างเหมาะสม โดยได้เลือกสวนปาลม์ของเกษตรกร
รายย่อย ปลูกบนดินยกร่อง ในเขตต าบลทุ่งนาร ี อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง เป็นกรณีศึกษา โดยเก็บตัวอย่างดินและพืช
ในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2559 

 
อุปกรณ์และวิธีการ  

เลือกแปลงปลูกปาลม์น้ ามันของเกษตรกรรายย่อย  อายุประมาณ 6-7 ปี มีเนื้อที่ประมาณ 15 ไร่ เปน็แปลงยกร่อง 
มีสภาพภูมิประเทศค่อนข้างราบเรยีบถึงลูกคลื่นลอนลาด เดิมเป็นท่ีนา บนแผนท่ีดินจังหวัดพัทลุง (Soil Survey Division, 
1983) อยู่ในขอบเขตของชุดดินแกลง (Typic Plinthaquults) ปลูกปาลม์น้ ามันทั้งหมด 18 แถว มีจ านวนต้นท้ังหมด 305 
ต้น อาศัยน้ าฝนและน้ าในร่องเทา่นั้น แต่ถ้ามีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันจะเกิดน้ าท่วมขังทั่วทั้งแปลง การใส่ปุ๋ยทางดิน
ประกอบด้วยปุย๋สูตร 14-7-35 (3 กก./ตน้)  โบรอน (100 ก./ตน้)  กลีเซอไรด์เพื่อให้ธาตุแมกนเีซียม (1 กก./ตน้)  ใส่ทุกๆ 4 
เดือน และ ปุ๋ยคอก เช่น มลูไก่ มลูสุกร (5-10 กก./ตน้) ปีละ 1 ครั้ง ปาล์มน้ ามันเริ่มใหผ้ลผลติเมื่ออายุ 3 ปี ในปีท่ีผ่านมาให้
ผลผลติเฉลีย่ประมาณ 3-4 ตนั/ไร ่และเกษตรกรเพิ่งใส่ปุย๋ครั้งลา่สุดในช่วงประมาณต้นเดือนตลุาคม (สัมภาษณ์เจา้ของสวน) 

การวิเคราะห์พืช เลือกต้นปาล์มน้ ามันท่ีเป็นตัวแทนของสวนจากทกุแถว จ านวน 70 ต้น เก็บตัวอยา่งใบปาล์มโดย
วิธีมาตรฐานจากทางใบที่ 17 ซึ่งเป็นใบท่ีมีอายุน้อยท่ีสุดที่มีการพัฒนาสมบรูณ์แล้ว (ธีระพงศ์, 2556) และเก็บใบย่อย จาก
ต าแหน่งกลางของทางใบ จ านวน 8 ใบย่อย โดยเก็บข้างละ 4 ใบ ตัดส่วนปลายใบและโคนใบท้ิง เกบ็เฉพาะส่วนกลางใบยาว
ประมาณ 6 นิ้ว ท าความสะอาดแผ่นใบโดยเช็ดด้วยผ้าชุบน้ ากลั่น (ผ้าที่เช็ดใบให้ซักด้วยน้ าสะอาด) น าไปอบท่ีอุณหภูมิ 70
องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 48-72 ช่ัวโมง ช่ังน้ าหนักแห้งและบดละเอยีด น าไปวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนท้ังหมดในพืช โดย 
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ย่อยด้วยกรดซัลฟิวริกเข้มข้น และน าสิ่งท่ีไดไ้ปกลั่น (kjedahl method) และไตเตรตหาความเข้มขน้ของไนโตรเจนด้วยกรด
ซัลฟิวริกที่ทราบความเข้มข้นที่แนน่อน ส่วนปริมาณธาตุอาหารพืชทั้งหมด ท าโดยย่อยตัวอย่างพืชด้วยกรดสองชนิด (Double 
acid, Nitric acid : Perchloric acid = 4:1) ปรับปรมิาตร 50 ml ด้วยน้ ากลั่น วัดหาความเข้มข้นของโพแทสเซียม 
แคลเซียม แมกนีเซยีม โซเดียม เหล็ก แมงกานีส ทองแดง และ สงักะสี (K, Ca, Mg, Na, Fe, Mn, Zn และ Cu Fe) ด้วย
เครื่อง Atomic absorption spectrophotometer (สุมิตรา, 2555) และวิเคราะหค์วามเขม้ข้นของฟอสฟอรัสในพืชวิธีท าให้
เกิดสดี้วยสารละลาย Molybdate Vanadate แล้ววัดด้วยเครื่อง spectrophotometer ทีค่วามยาวคลื่น 420 นาโนเมตร  
(สุมิตรา, 2555) เปรียบเทียบความเข้มข้นของธาตุอาหารในใบปาล์มน้ ามันกับค่ามาตรฐาน (Millis and Jones Jr., 
1996)  

การวิเคราะห์ดิน เก็บตัวอย่างดินท่ีระดับความลึก 0-20 เซนติเมตร โดยเก็บ 4 จุดจากทุกทิศของต้นที่เก็บตัวอย่าง
ใบ แล้วผสมคลุกเคล้ากันเป็นหนึ่งตัวอย่าง น าดินตัวอย่างมาผึ่งให้แห้งในร่ม บดและร่อนผ่านตะแกรง 2 มิลลเิมตร เก็บส่วนท่ี
ร่อนผ่านตะแกรงไปวเิคราะห์ปฏิกริิยาดิน (pH) และการน าไฟฟ้าของสารละลายดิน (EC) โดยใช้อัตราส่วนระหว่างดิน:น้ า
เท่ากับ 1:1 (สุมิตรา, 2555)  อินทรียวัตถุโดยวิธี Loss on ignition (LOI) (Jones, Jr., 2001)  ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 
(Available Phosphorus) โดยใช้น้ ายาสกัด Bray II วัดค่าด้วยเครื่อง spectrophotometer ความยาวคลื่น 882 นาโนเมตร  
ด่างท่ีสกัดได้ (Extractable bases : Ca, Mg, K, Na) โดยใช้น้ ายาสกัด 1M NH4OAc pH 7.0 และจุลธาตุที่สกัดได ้
(Extractable micronutrients : Zn, Fe, Mn, Cu) โดยใช้น้ ายาสกัด 0.05 M DTPA pH 7.3 แล้วน าสิ่งที่สกดัได้วดัด้วย
เครื่อง Atomic absorption spectrophotometer (สุมิตรา, 2555) น าค่าวิเคราะห์ที่ได้ไปประเมนิความอุดมสมบูรณ์ของ
ดิน (Table Appendix A) 

 
ผลและวิจารณ์  

สมบัติทางเคมีบางประการของดิน (Table 1) ดินปลูกปาลม์น้ ามันทั้งแปลงเป็นกรดรุนแรงมาก มีปฏิกิรยิาดิน 
(pHw ดนิ : น้ า = 1:1) เฉลี่ย 3.70 ± 0.27 (พิสัย 3.29-4.45) ซึ่งควรแก้ไขโดยการใส่ปูน การน าไฟฟ้าของสารละลายดิน (EC 
ดิน:น้ า =1:1 ) ทั่วทั้งแปลงอยู่ในพิสัย 175-3,480 ไมโครซีเมนส์/ซม. (เฉลี่ย 1000.02 ± 668.47 ไมโครซเีมนส์/ซม.) นั่นคือ
ปาล์มน้ ามันอาจได้รับความเสยีหายจากความเค็มของดิน หรือเป็นไปได้ว่า เกดิจากอิทธิพลของปุ๋ยที่เพิ่งใส่ อีกทั้งเป็นไปได้ว่า
เกลือท่ีพบอาจไม่ใช่เกลือของโซเดยีม เนื่องจากโซเดยีมที่สกดัได้มีปริมาณน้อยกว่าเบสที่สกัดได้ธาตุอื่น (35.56-191.35 มก./
กก. เฉลี่ย 76.60±27.16 มก./กก. จัดอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง) อินทรีวัตถุในดินอยูใ่นพิสัย 16.07-65.12 ก./กก. (เฉลี่ย 
31.90±8.84 ก./กก. ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์สูง) โดยมีปาล์มน้ ามันเพียง 5 ต้นที่อินทรียวัตถุต่ ากว่า 20 ก./กก. ฟอสฟอรัสทีเ่ป็น
ประโยชน์เฉลี่ยเท่ากับ 200.37±181.84 มก./กก. ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์สูงมาก แต่ปริมาณที่พบในแต่ละต้นผันแปรอย่างเห็นได้
ชัด (23.00-844.-3 มก./กก.) เช่นเดียวกับ โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียมที่สกัดได้ โดยทีโ่พแทสเซียมที่สกัดได้มี
ปริมาณอยู่ท่ีพิสัย 80.62-1,802 มก./กก. (เฉลีย่ 623.61±399.99 มก./กก. จัดอยู่ในเกณฑส์ูงมาก) ซึ่งอาจเป็นผลตกค้างจาก
การใส่ปุ๋ย อันเป็นสิ่งที่พบเห็นไดม้ากในดินปลูกไม้ผล (พรทิวา และ สุมิตรา, 2548) แคลเซียมที่สกดัไดม้ีปริมาณอยู่ในพิสยั 
83.42-2,288 มก./กก. (เฉลี่ย 551.71± 341.58 มก./กก. จัดอยู่ในเกณฑ์ต่ า) แมกนีเซียมที่สกดัไดม้ีปริมาณอยู่ในพิสยั 
24.76-430.31 มก./กก. (เฉลี่ย 175.28±97.4129 มก./กก. จัดอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง)  เมื่อหาสดัสว่นระหว่างแคลเซียมกับ
แมกนีเซียม พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.83±3.95 (พิสัย 0.22-30.47) ซึ่งน้อยกว่า 4 นั่นคือ ไม่จ าเป็นต้องใส่แมกนีเซียมเพิ่ม 
(DOA, 2560) เหล็กท่ีสกัดไดม้ีปรมิาณอยู่ท่ีพิสยั 18.70-326.99 มก./กก. (เฉลี่ย 120.94±73.47 มก./กก. จัดอยู่ในเกณฑส์ูง
มาก) มีปาล์มน้ ามันเพียง 3 ต้นเท่านั้นทีเ่หล็กท่ีสกดัไดม้ีปรมิาณต่ ากว่า 25 มก./กก. แมงกานีสทีส่กัดไดม้ีปริมาณอยู่ท่ีพสิัย 
0.92-50.77 มก./กก. (เฉลี่ย 5.05±6.52 มก./กก. จดัอยู่ในเกณฑท์ี่ต่ า) มีปาล์มน้ ามันเพียง 7 ที่แมงกานีสที่สกัดได้มีปริมาณ
สูงกว่า 9.0 มก./กก. ทองแดงท่ีสกัดไดม้ีปริมาณอยู่ท่ีพสิัย 0.02-0.60 มก./กก. (เฉลี่ย 0.12±0.11 มก./กก. จัดอยู่ในเกณฑ์ที่
ต่ ามาก) สังกะสีทีส่กัดไดม้ีปริมาณอยู่ท่ีพิสัย 0.16-12.84 มก./กก. (เฉลี่ย 1.65±2.45 มก./กก. จัดอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง) 

จะเห็นได้ว่า เกิดความไมส่มดุลและความผันแปรของธาตุอาหารในดนิอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะฟอสฟอรัสและเบส
ที่สกัดได้ ดินเป็นกรดรุนแรงมากจงึมีเหล็กท่ีสกดัได้สูงมาก และแคลเซียมที่สกดัได้ต่ า ในขณะเดยีวกันดินก็มีฟอสฟอรสัที่เป็น
ประโยชน์และโพแทสเซียมที่สกัดได้สูงมาก อาจเป็นผลตกค้างของการใส่ปุ๋ยติดต่อกันทุกปี ซึงเป็นสิ่งที่พบได้ในดินปลูกไมผ้ล 
รวมทั้งอาจเป็นผลของการใส่ปุ๋ยเคมีครั้งล่าสุด ส่วนแมกนีเซยีมที่สกดัได้ซึ่งมีในระดับปานกลาง อาจเกิดจากการใส่กลีเซอไรด ์
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ความเข้มขน้ของธาตุอาหารในใบปาล์มน ้ามนั (Table 2) ความเข้มข้นของธาตุอาหารหลักทุกธาตุใบปาล์มน้ ามัน
ต่ ากว่าระดับมาตรฐานพอเพียงทุกธาตุ (ไนโตรเจนร้อยละ 1.43-2.46, เฉลี่ยร้อยละ 1.95±0.19; ฟอสฟอรัสร้อยละ  0.09-
0.14, เฉลี่ยร้อยละ 0.11±0.01; โพแทสเซียมร้อยละ 0.58-1.29, เฉลี่ยร้อยละ 0.82±0.16) มีปาล์มน้ ามันเพียง 9 ต้น เท่านั้น
ทีค่วามเข้มข้นของโพแทสเซยีมในใบจัดอยู่ในช่วงค่ามาตรฐานพอเพยีง ความเข้มข้นของแคลเซียมและแมกนีเซียมในใบปาล์ม
น้ ามันอยู่ในพิสัยร้อยละ 0.32-1.16 และ 0.14-0.45 (เฉลี่ยร้อยละ 0.74±0.14 และ 0.14-±0.06 ตามล าดับ ซึ่งจัดอยู่ในช่วง
ค่ามาตรฐานพอเพียงทั้งสองธาตุ) มีเพียง 4 ต้นเท่าน้ันท่ีความเข้มขน้ของทั้งสองธาตุนีต้่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานพอเพียง  ความ
เข้มข้นของเหล็กในใบปาลม์น้ ามันอยู่ในพิสัย 102.42-293.54 มก./กก. (เฉลี่ย 172.84±51.83 มก./กก.) ซึ่งสูงกว่าค่า
มาตรฐานพอเพียงอย่างมาก เช่นเดียวกับที่พบในความเข้มข้นของแมงกานีส (307.45-933.95 มก./กก., เฉลี่ย 
566.44±135.79 มก./กก.) สว่นความเข้มข้นของทองแดงในใบปาล์มน้ ามันอยู่ในพิสัย 3.58-10.60 มก./กก. (เฉลีย่ 
5.93±1.43 มก./กก. ซึ่งจัดอยู่ในช่วงค่ามาตรฐานพอเพียง) และมีมากถึง 18 ต้นที่ความเข้มข้นของธาตุนี้ต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานพอเพียง ในขณะที่ความเข้มข้นของสังกะสีในใบปาล์มน้ ามันผันแปรกว่าทุกธาตุ (8.07-43.20 มก./กก., เฉลี่ย 
14.10±6.27 มก./กก. ซึ่งต่ ากว่าค่ามาตรฐานพอเพียง) มีเพียง 9 ต้น เท่านั้นท่ีมีความเข้มข้นของธาตุนี้อยู่ในช่วงค่ามาตรฐาน
พอเพียง และ 7 ต้นสูงกว่าค่ามาตรฐานพอเพียง ความเขม้ข้นของโซเดียมในใบปาล์มน้ ามันอยู่ในพิสยั 125.50-336.77 มก./
กก. (เฉลี่ย 195.53±42.24 มก./กก.) 

นั่นคือมีเพียงแคลเซียม แมกนีเซียม และทองแดงเท่าน้ันท่ีระดับความเขม้ข้นในใบปาล์มน้ ามันจัดอยู่ในช่วงค่า
มาตรฐานพอเพียง ในขณะที่ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียมและสังกะสมีีความเข้มข้นต่ ากว่าช่วงค่ามาตรฐานพอเพียง 
ส่วนเหล็กและแมงกานีสมคีวามเขม้ข้นสูงกว่าช่วงค่ามาตรฐานพอเพยีงอย่างเห็นได้ชัด อาจอยู่ในระดับสูงมากหรือเป็นพิษก็ได ้

เมื่อพิจารณาสมบัติของดินร่วมกับความเข้มข้นของธาตุอาหารในใบปาล์มน้ ามันพบว่า ความเข้มข้นของฟอสฟอรัส
และโพแทสเซียมต่ ากว่าช่วงค่ามาตรฐานพอเพียง ทั้งๆที่ดินมโีพแทสเซียมและฟอสฟอรัสสูงมาก มคีวามเป็นไปได้ว่าดินอาจ
อยู่ในสภาพท่ีพืชไมส่ามารถดูดธาตุอาหารได้ เช่นแน่นทึบมากเกนิไป หรือการระบายน้ าและอากาศไม่ดี ในขณะที่ดินมี
แคลเซียมที่ต่ า และแมกนเีซียมปานกลาง แต่ในใบปาลม์น้ ามันมีความเข้มข้นของทั้งสองธาตุอยู่ในช่วงค่ามาตรฐานพอเพียง 
และมเีพียงความเข้มข้นของเหล็กในใบปาล์มน้ ามันเท่านั้นท่ีสูงมากซึง่สอดคล้องกับปรมิาณที่พบในดิน ในขณะที่ แมงกานีส 
ทองแดง และ สังกะสี ตรงกันข้ามกับปริมาณที่พบในดิน ซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจมีบางช่วงของปีท่ีดินอยู่ในสภาวะระบายอากาศไม่
ดี มีน้ าขัง ท าให้แมงกานีสละลายออกมาอยู่ในสารละลายดินมาก จนกระทั่งพืชดูดขึ้นไปได้สูงมาก (Havlin, et al., 2005) ซึ่ง
สอดคล้องกับข้อมลูของเกษตรกรเจ้าของสวนท่ีกล่าวว่า ในช่วงฝนตกติดต่อกันหลายวันจะเกิดสภาพน้ าท่วมขังในแปลง ส่วน
การที่ความเข้มข้นของสังกะสีในใบปาล์มน้ ามันที่ต่ ากว่าค่ามาตรฐานพอเพียงอาจเกิดจากดินมีฟอสฟอรัสที่สูงมากท าใหดู้ดใช้
สังกะสไีด้ยาก เนื่องจากท้ังสองธาตุเป็นปฏิปักษต์่อกัน (Havlin, et al., 2005) นั่นคือปฏิกิริยาระหว่างฟอสฟอรัสกับสังกะสี
ในดินเป็นอุปสรรคส าคัญที่ขัดขวางไม่ให้พืชดูดธาตสุังกะสมีาใช้ประโยชน์ได ้

 

Table 1 Basic soil properties of the studied oil palm plot 
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Table 2 Nutrient concentration of oil palm leaf of the studied plot 

 
สรุป  

 ดินปลูกปาล์มน้ ามันทีเ่ป็นกรณีศึกษาเป็นกรดรุนแรงมาก มีอินทรีวตัถุสูง และมีความไมส่มดุลของธาตุอาหารทั้งใน
ดิน โดยที่ฟอสฟอรสัที่เป็นประโยชน์ โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียมที่สกัดได้ โดยที่โพแทสเซียมทีส่กัดไดสู้งมาก 
แคลเซียมที่สกดัไดต้่ า แมกนีเซียมที่สกัดได้ปานกลาง เหล็กท่ีสกัดไดสู้งมาก สังกะสีทีส่กดัได้ปานกลาง แมงกานีสที่สกดัได้ต่ า 
และทองแดงท่ีสกัดได้ต่ ามาก ส่วนความเข้มข้นของธาตุอาหารในใบปาล์มน้ ามันก็มีเพียงแคลเซียม แมกนีเซียม และทองแดง
เทา่นั้นท่ีจัดอยู่ในช่วงค่ามาตรฐานพอเพียง ในขณะที่ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซยีมและสังกะสมีีความเข้มข้นต่ ากว่าช่วง
ค่ามาตรฐานพอเพียง ส่วนเหลก็และแมงกานสีมีความเข้มข้นสูงกว่าช่วงค่ามาตรฐานพอเพียงอย่างเห็นได้ชัด อาจอยู่ใน
ระดับสูงมากหรือเป็นพิษก็ได้ ในจดัการขั้นพื้นฐานควรใส่ปูนเพื่อยกระดับ pH ของดินให้สูงข้ึน โดยอาจใส่ทั้งปูนขาวหรือโดโล
ไมท์ ซึ่งอาจท าให้เหล็กละลายออกมาสู่สารละลายดินได้น้อยลง และถ้าเป็นไปได้ให้หลีกเลีย่งการใส่ปุ๋ยเคมีในช่วงที่มีฝนตก 
เนื่องจากธาตุอาหารจะสญูหายไปกับน้ า หรือเปลี่ยนวิธีการใส่ปุ๋ยจากการหว่านรอบต้นเป็นการขดุร่องรอบต้นเพื่อโรยปุ๋ยและ
กลบ ซึ่งวิธีนี้อาจท าให้ประสิทธิภาพของปุ๋ยมีมากข้ึน 

 
ค้าขอบคุณ  

 ขอขอบคุณ คุณชาญชัย วิจะสกิะ เจ้าของสวนปาล์มน้ ามันที่ใหค้วามอนุเคราะห์สวนปาล์มน้ ามันและที่พักเพื่อ
การศึกษาครั้งน้ี ขอบคุณห้องปฏิบัติการวเิคราะห์ดินและพืช วิชาเอกปฐพีวิทยา ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง ที่ให้ความอนุเคราะหอ์ุปกรณ์ในการวิเคราะห์
ดินและพืช  
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Dried Wt. N P K Ca Mg  Na  Fe  Mn  Cu  Zn 

n = 70 (g) 
Mean 7.65 1.95 0.11 0.82 0.74 0.32 195.53 172.84 566.44 5.93 14.11 
Maximum 11.74 2.46 0.14 1.29 1.16 0.45 336.77 293.54 933.95 10.60 43.20 

Minimum 4.71 1.43 0.09 0.58 0.32 0.14 125.50 102.42 307.45 3.58 8.07 

SD 1.23 0.19 0.01 0.16 0.14 0.06 42.24 51.83 135.79 1.43 6.27 
Adequat range* - 2.5-2.8 0.15-0.2 1.0-1.3 0.6-1.0 0.24-0.50 no data 50-80 80-200 5-'8 20-45 

(--------------------------%----------------------------) ( ------------------------ mg kg 
- 1 
--------------------------- ) 

Note * : Millis and Jone, Jr (1996) 
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Table appendix A. Criteria for soil quality evaluation for economic plants of Thailand 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources:  Modified from Land Development Department (1992) and Jone, Jr (2001) 
 
 

Zn   ( mg kg - 1 ) < 0.5 0.5-1 – 1.1-3 – 3.1-6 > 6 

Very low Low Slightly low Medium Moderately high High Very high 
OM  ( g kg - 1 ) < 5 5-10 10-15 15-25 25-35 35-45 >45 

Avail . P  ( mg kg - 1 ) < 3 3 - 6 6 - 10 10 - 15 15 - 25 25 - 45 > 45 
K   ( mg kg - 1 ) < 30 30 - 60 – 60 - 90 – 90 - 120 > 120 

Ca    ( mg kg - 1 ) < 400 400 - 1000 – 1000 - 2000 – 2000 - 4000 > 4000 
Mg   ( mg kg - 1 ) < 36 36 - 120 – 120 - 360 – 360 - 960 > 960 
Fe   ( mg kg - 1 ) < 5 5-10 – 11-16 – > 4.5 – 
Cu   ( mg kg - 1 ) < 0.3 0.3-0.8 – 0.9-1.2 – 1.3-2.5 > 2.5 
Mn   ( mg kg - 1 ) < 4 4-8 – 9-12 – 13-30 > 30 

Criteria 
Ranges 

https://jitpisutskyoy55.wordpress.com/


                     การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ วันที่ 1-2 สิงหาคม 2560 
 

274 
 

ลักษณะของดินปลูกยางพาราท่ีมีชิ้นส่วนหยาบในจังหวัดระยอง 
Characteristics of para rubber-growing soil containing coarse fragments  

in rayong province 
พรทิวา กัญยวงศ์หา1* 

Pornthiwa Kanyawongha1* 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบสัณฐานวิทยาสนาม ร่วมกับสมบัติบางประการทางกายภาพ และทาง

เคมีของหน้าตัดดินที่มีชิ้นส่วนหยาบ และประเมินความเหมาะสมของดินส าหรับปลูกยางพารา โดยเก็บตัวอย่างดินในพื้นที่
จังหวัดระยอง 5 พีดอน  จากสัณฐานภูมิประเทศที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด ลูกคลื่นลอนชัน และเนินเขา ชิ้นส่วนหยาบของทุกพี
ดอนมีขนาดกรวด (2-75 มิลลิเมตร) จากชนิดของชิ้นส่วนหยาบท าให้จัดกลุ่มได้ 3 กลุ่ม คือ พวกที่เป็นกรวดก้อนเหลี่ยม กับ
มวลสารพอกของเหล็ก และหินผุ (พีดอน 1 และ 2) กรวดก้อนกลม (พีดอน 3) และ เศษหินหลายเหลี่ยมกับหินผุ (พีดอน 4 
และ 5)  ซ่ึงวัสดุเหล่าน้ีส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากวัตถุต้นก าเนิดดิน มีเพียงมวลสารพอกของเหล็กเท่าน้ันที่เ กิดจาก
กระบวนการดิน ชิ้นส่วนหยาบที่พบไม่เชื่อมตัวกัน ส่วนที่เป็นดินส่วนใหญ่มีสีแดงปนเหลืองถึงสีน้ าตาลเข้ม ในขณะที่ชั้นวัตถุต้น
ก าเนิดดิน (C) และชั้นหินผุ (Cr) ดินมีสีแตกต่างจากส่วนที่เป็นดิน และแตกต่างกันในแต่ละหน้าตัดดิน แต่โดยส่วนใหญ่เป็นสี
น้ าตาล แดง เทา  และความรุนแรงของการผุพังของชั้นหินผุลดลงตามความลึก  พีดอน 3 มีเน้ือดินปานกลาง ส่วนพีดอนอ่ืน
เป็นดินเน้ือละเอียด อนุภาคขนาดดินเหนียวของทุกหน้าตัดดินเพิ่มขึ้นตามความลึก บอกถึงพัฒนาการของหน้าตัดดิน ดินเป็น
กรดจัดมากถึงกรดปานกลาง (pHw 4.62-5.73) ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนของทุกหน้าตัดดินแจกกระจายตามความลึก
สอดคล้องกับอนุภาคขนาดดินเหนียว ส่วนเบสแลกเปลี่ยนได้มีทั้งสอดคล้องกับอนุภาคขนาดดินเหนียวและอินทรียวัตถุ ผลรวม
ของเบสแลกเปลี่ยนได้ต่ ามาก (0.064-2.581 เซนติโมล/กิโลกรัม) เม่ือเทียบกับความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน  (1.59-5.28 
เซนติโมล/กิโลกรัม) ถึงแม้ว่าปฏิกิริยาดิน อินทรียวัตถุและธาตุอาหารพืชในดินส่วนใหญ่จะอยู่ในเกณฑ์เหมาะแก่การปลูก
ยางพารา แต่ทุกหน้าตัดดินมีฟอสฟอรัสและแมกนีเซียมที่สกัดได้ และบางหน้าตัดดินมีโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ต่ ากว่า
เกณฑ์ที่เหมาะสม 
ค าส าคัญ : สัณฐานวิทยาสนาม ชิ้นส่วนหยาบ 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 
                                                             
1 ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจองเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 
Department of Plant Production Technology, Faculty of Agricultural Technology, King Mongkut ‘s Institute of Technology 
Lad Krabang, Bangkok 10520. 
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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 

 
บทน า  

ชิ้นส่วนหยาบ (Coarse fragments) เป็นอนินทรียวัตถุที่มีขนาดใหญ่กว่า 2 มิลลิเมตร (เอิบ, 2541) แบ่งได้เป็น 4 
ขนาด คือ กรวด (Gravel; 2-75 มม.) ก้อนหินมนเล็ก (Cobble; 75-250 มม.) ก้อนหิน (Stone; 250-600 มม.) และ ก้อนหิน
มน ใหญ่ (Boulder; > 600 มม.) (คณะกรรมการจัดท าพจนานุกรมปฐพีวิทยา, 2551) ชิ้นส่วนหยาบที่มักพบในดิน ได้แก่ 
กรวดก้อนกลม เศษหิน เศษชิ้นส่วนของศิลาแลง มวลสารพอก และสารก้อนกลม รวมทั้ง เศษหิน และหินผุ แม้ว่าวัสดุเหล่าน้ี
ไม่มีผลต่อระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน แต่มีผลต่อการจัดการดิน และการใช้ที่ดิน เช่น การมีหินโผล่ (rock outcrop) ที่
ผิวหน้าดิน จะเป็นอุปสรรคต่อการไถพรวนดิน ซ่ึงมีผลต่อการเจริญเติบโตของรากพืช การเคลื่อนที่ของน้ าทั้งบนผิวหน้าดินและ
ภายในดิน (Brady and Weil, 2008) 

ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไทยเป็นบริเวณที่ปลูกยางพาราซ่ึงเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของ
ประเทศ โดยจังหวัดระยองมีพื้นที่ปลูกยางพารามากที่สุดของภูมิภาคน้ี (สถาบันวิจัยการยาง, 2560) และจากการส ารวจ
ภาคสนามของผู้วิจัย พบว่าดินปลูกยางพาราบนสัณฐานภูมิประเทศที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด ลูกคลื่นลอนชัน ตลอดจนเนินเขา มี
ชิ้นส่วนหยาบอยู่ภายในหน้าตัดดิน (พรทิวา และณัฏฐา, 2549; พรทิวา และอนงนาฏ, 2556) ซ่ึงแม้ว่าจะไม่มีผลต่อความอุดม
สมบูรณ์ของดิน แต่อาจมีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช โดยเฉพาะการขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืช ดังน้ัน
การทราบสมบัติบางประการของหน้าตัดดินที่มีช้ินส่วนหยาบ ท าให้เข้าใจกระบวนการทางดินในระบบการปลูกยางพารา และ
ลักษณะและชนิดของชิ้นส่วนหยาบในดิน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการจัดการดินเพื่อให้เหมาะสมต่อพืช ดังน้ันจึงสนใจศึกษา
สัณฐานวิทยาสนาม ร่วมกับสมบัติบางประการ ทางกายภาพ และทางเคมีของหน้าตัดดินที่มีชิ้นส่วนหยาบ และประเมินความ
เหมาะสมของดินส าหรับปลูกยางพารา  โดยใช้เกณฑ์ของนุชนารถ (2551) 

 
อุปกรณ์และวิธกีาร  

พื้นทีศ่ึกษาและการเก็บตัวอย่างดิน 
เลือกพื้นที่ปลูกยางพาราที่อยู่ติดกับบ่อขุดดิน ด้านข้างของถนน หรือด้านข้างเนินเขาที่ใหม่และมีชิ้นส่วนหยาบใน

หน้าตัดดินในเขตอ าเภอเขาวังจันทร์และอ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ตกแต่งหน้าตัดดิน แบ่งชั้นดิน ศึกษาสัณฐานวิทยาสนาม
รวมทั้งค่าปฏิกิริยาดินในสนาม (pHf) และท าค าบรรยายหน้าตัดดิน ตามวิธีการศึกษาสัณฐานวิทยาภาคสนามของดิน (เอิบ, 
2541) เก็บตัวอย่างดินและน ามาผึ่งให้แห้งในที่ร่ม หาร้อยละโดยน้ าหนักของชิ้นส่วนหยาบ โดยชั่งน้ าหนักดินทั้งหมด ร่อนแยก
ชิ้นส่วนหยาบด้วยตะแกรงขนาด 2 มิลลิเมตร ชั่งน้ าหนักของส่วนหยาบที่ไม่ผ่านตะแกรงและค านวณเป็นร้อยละโดยน้ าหนัก 
(Soil Survey Staff,1992)   ใช้ตัวอย่างดินที่ผ่านตะแกรงขนาด 2 มิลลิเมตร เพื่อการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วย 
การแจกกระจายของขนาดอนุภาคดินโดยวิธีไปเปต (Gee and Bauder,1986) และจ าแนกชั้นเน้ือดินตามเกณฑ์ของกระทรวง
เกษตรสหรัฐอเมริกา (Soil Survey Staff,1992)การวิเคราะห์สมบัติทางเคมี ประกอบด้วย ปฏิกิริยาดิน (pHw และ pHk) โดย
ใช้อัตราส่วนดิน : น้ า และดิน : 1M KCl เท่ากับ1:5 ตามล าดับ (Blackemore et al.,1987) การน าไฟฟ้าของสารละลายดิน 
(EC) โดยใช้อัตราส่วนดิน : น้ า เท่ากับ 1:5 (Rhoades,1996) คาร์บอนอินทรีย์และค านวณเป็นปริมาณอินทรียวัตถุ (OM) โดย
วิธี Walkley and Black Titration (IITA,1979) ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Avail. P)  โดยการสกัดดินด้วยน้ ายา Bray II (สุ
มิตรา, 2549) เบสแลกเปลี่ยน (แคลเซียม แมกนีเซียม โพแทสเซียม และโซเดียม) และน าค่าโพแทสเซียมที่สกัดได้ เสนอในรูป
โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ (available potassium) และความจุแลกเปลี่ยนแคตไออน (CEC pH 7.0) โดยวิธี Centrifuge 
and Decantation ซ่ึงใช้ 1M NH4OAc pH 7.0 เป็นน้ ายาสกัด  (IITA, 1979)  จุลธาตุอาหารที่สกัดได้ (เหล็ก แมงกานีส 
ทองแดง และสังกะสี) โดยวิธีสกัดดินด้วย 0.05N DTPA pH 7.3 (สุมิตรา, 2549) 
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ผลและวิจารณ์ 
สัณฐานวิทยาสนามของดินและชิ้นส่วนหยาบ 

สัณฐานภูมิประเทศของดินปลูกยางพาราที่มีชิ้นส่วนหยาบ โดยดินที่ศึกษาอยู่ในสัณฐานภูมิประเทศแบบลูกคลื่น
ลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชัน (พีดอน 1) ลูกคลื่นลอนลาดถึงเนินเขา (พีดอน 2) ลูกคลื่นลอนชัน (พีดอน 3 และ พีดอน 5) เนิน
เขา (พีดอน 4) ลักษณะธรณีวิทยาในบริเวณที่ศึกษาเป็นตะกอนสะสมยุคควอเทอร์นารีบนที่ราบขั้นบันไดระดับสูงและต่ า (Qt) 
ได้แก่ ศิลาแลง กรวด ทราย ทรายแป้งและดินเหนียว นอกจากน้ีในบริเวณที่ศึกษาลักษณะธรณีวิทยาอ่ืนที่อยู่รายล้อม คือ ชุด
หินราชบุรีที่มีอายุอยู่ในยุคเพอร์เมียน-คาร์บอนิเฟอรัส (Permain-Carniferous) ซ่ึงเป็นหินทรายสีแดงถึงแดงเข้ม เน้ือละเอียด
ถึงปานกลาง หินกรวดมน หินทรายปนกรวด หินดินดานทัฟเฟเซียสสีเทาอ่อน ซ่ึงมีหินเซิร์ตแทรกสลับ (กองธรณีวิทยา, 2527) 
ทุกหน้าตัดดินมีชิ้นส่วนหยาบมากกว่าร้อยละ 40 โดยน้ าหนัก และมีขนาดไม่เกิน 75 เซนติเมตร ซ่ึงเป็นขนาดกรวด (gravel) 
อ้างถึงแผนที่ดินจังหวัดระยอง (Soil Survey Division, 1980) พบว่า ดินที่ศึกษาอยู่ในขอบเขตของชุดดินชุมพร พังงา ท่าแซะ 
หนองคล้า และที่ลาดชันเชิงซ้อน (Slope complex) ส าหรับ หน้าตัดดินที่ 1 ถึง 5 ตามล าดับ  

 
ลักษณะชิ้นส่วนหยาบในดินที่ศึกษา  

พีดอน 1 ชิ้นส่วนหยาบเป็นกรวดก้อนเหลี่ยม กับมวลสารพอกของเหล็ก (50-75 เซนติเมตร) ในขณะที่ความลึก 
75-100 เซนติเมตร ขนาดของกรวดก้อนเหลี่ยมใหญ่ขึ้นกว่าเดิม และพบมวลสารพอกของเหล็กเช่นเดียวกัน และที่ความลึก 
100-200 เซนติเมตร เป็นกรวดก้อนเหลี่ยม ความลึกที่มากกว่าน้ีเป็นหินผุ ซ่ึงความรุนแรงของการผุพังลดลงตามความลึก พี
ดอน 2 ชิ้นส่วนหยาบเป็นเศษหินก้อนเหลี่ยม ขนาดใหญ่กว่าที่พบในหน้าตัดดินที่ 1 และพบมวลสารพอกของเหล็กในช่วง 0-
80 เซนติเมตร ส่วนตั้งแต่ความลึก 200-300 เซนติเมตร หินก้อนเหลี่ยมที่พบเป็นผลที่เกิดจากการผุพังอยู่กับที่ของก้อนหินแข็ง
ขนาดใหญ่ (Corestone) และยังคงมองเห็นรูปร่างเดิมของก้อนหินน้ี ส่วนชั้นหินผุจะอยู่ลึกกว่า 260 เซนติเมตรลงไป พีดอน 3 
ชิ้นส่วนหยาบเป็นกรวดก้อนกลมสีขาวขุ่น ค่อนข้างจัดเรียงเป็นแนวยาว ตั้งแต่ผิวหน้าดินลงไปถึงความลึก 210 เซนติเมตร มี
ขนาดใหญ่กว่าที่พบในความลึก 210-810 เซนติเมตร ส่วนความลึกที่มากกว่าน้ี ไม่พบกรวดที่มีขนาดเกิน 0.5 มิลลิเมตร และ
ปริมาณที่พบน้อยมาก พีดอน 4 ชิ้นส่วนหยาบเป็นเศษหินหลายเหลี่ยม ตั้งแต่ผิวหน้าดินถึงความลึก 160 เซนติเมตร และ
ตั้งแต่ 160 เซนติเมตรลงไป เป็นชิ้นส่วนของชั้นหินผุ พีดอน 5 ตั้งแต่ผิวหน้าดินถึงความลึก 40 เซนติเมตร ชิ้นส่วนหยาบเป็น
เศษหินก้อนเหลี่ยม และมีปริมาณมากกว่าที่พบในความลึก 40-80 เซนติเมตร ส่วนที่ความลึก 80-120 เซนติเมตร เศษหินก้อน
เหลี่ยมมีขนาดเล็กลงจากเดิม และมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกครั้งหน่ึงที่ความลึก 120-170 เซนติเมตร หลังจากน้ัน เป็นหินผุและเศษ
หินก้อนเหลี่ยมขนาดเล็กกว่าเดิม (170-200 เซนติเมตร) และหินผุ (200-350 เซนติเมตร)  

พัฒนาการหน้าตัดดิน พีดอน 1 และ 2 เป็นแบบ Apc-BAc-Btc-Cr และ Apc-Btc-Cc-Cr ตามล าดับ พีดอน 3 
เป็นแบบ Ap-Btc-Cc-C และพีดอน 4 และ 5 เป็นแบบ Apc-Btc-Cr และ Apc-Bc-Btc-Cr ตามล าดับ แม้ว่าหน้าตัดดินเหล่าน้ี
จะอยู่บนธรณีวิทยาเป็นตะกอนสะสมบนที่ราบขั้นบันไดระดับสูงและต่ า และอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน แต่มีลักษณะชิ้นส่วนหยาบ
ต่างกัน เป็นไปได้ว่าวัตถุต้นก าเนิดของดินเหล่าน้ีต่างกัน โดยสามารถแบ่งชิ้นส่วนหยาบออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  1) ชิ้นส่วน
หยาบที่เป็นมวลสารพอกของเหล็ก ซ่ึงพบพีดอน 1 และ 2 เป็นสิ่งที่เกิดอยู่กับที่โดยกระบวนการเกิดหน้าตัดดิน โดย
กระบวนการออกซิเดชัน-รีดักชัน ของเหล็ก โดยในบางช่วงของปี บางส่วนของหน้าตัดดินอาจมีการระบายน้ าและอากาศไม่
สมบูรณ์นัก ในช่วงที่การระบายอากาศไม่ดีเหล็กจะอยู่ในรูปของ Fe2+ แต่เม่ือบริเวณน้ัน เริ่มมีออกซิเจน Fe2+ จะเกิด
ออกซิเดชัน เปลี่ยนเป็น Fe3+ โดยเริ่มจากการเป็นจุดประ และเม่ือกระบวนการน้ีเกิดต่อเน่ือง จะท าให้จุดประเริ่มเปลี่ยนเป็น
มวลสารพอกของเหล็ก (van Wambeke, 1992) สอดคล้องกับการศึกษาของพรทิวาและอนงนาฏ (2556)  2) ส่วนกรวดก้อน
เหลี่ยม และเศษหินก้อนเหลี่ยม อาจเป็นวัสดุเคลื่อนย้ายมาทับถม โดยพาหะธรณีที่เป็นน้ าและแรงโน้มถ่วงของโลกแต่เป็นการ
เคลื่อนที่ในระยะทางไม่ไกลนัก โดยอาจคาดการณ์ได้ว่า ครั้งหน่ึงหินพื้นเคยโผล่พ้นผิวหน้าดิน และเกิดการผุพังอยู่กับที่เป็นชิ้น
เล็กชิ้นน้อย หลังจากน้ัน เกิดการเคลื่อนที่โดยพาหะธรณีไปทับถมที่ อ่ืน โดยมีวัสดุละเอียดมาตกตะกอนในภายหลัง หรือ
ชิ้นส่วนหยาบเกิดอยู่กับที่จากหินพื้น หินพื้นอาจอยู่ใกล้กับผิวหน้าดิน ท าให้ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ และน้ าฝนที่ไหล
ซึมลงไปในดิน ร่วมกับอิทธิพลของรากพืช จึงแตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย และ 3) พบหินผุ บางกรณีอาจมองเห็นรูปร่างดั้งเดิม
ของหินเป็นก้อนขนาดใหญ่ได้บ้าง ถ้าเกิดการผุพังไม่นานมากนัก อีกกรณีหน่ึงคือ หินมีองค์ประกอบเป็นแร่ที่ทนทานต่อการ
สลายตัวผุพังต่างกัน ท าให้พวกที่สลายตัวได้ยากคงอยู่เป็นชิ้นส่วนหยาบ (van Wambeke, 1992) ดังเช่นในพีดอน 2  ส่วน
กรวดก้อนกลมสีขาวขุ่น ขนาดใกล้เคียงกันและค่อนข้างเรียงกันเป็นแนวยาวของพีดอน3 อันเป็นลักษณะที่แตกต่างจากหน้าตัด
ดินอ่ืนชัดเจน อาจเป็นวัสดุที่เคลื่อนย้ายโดยน้ าในระยะทางไกลมาก 
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สัณฐานวิทยาสนามของดิน (Solum) ทุกพีดอน ส่วนใหญ่เป็นสีแดงปนเหลืองถึงสีน้ าตาลเข้ม แสดงถึงการเกิด
กระบวนการออกซิเดชันเด่น ซ่ึงเป็นผลของภูมิประเทศซ่ึงเป็นที่ ดอน (Buol et al., 2011) โดยพีดอน 1 ที่ช่วงความลึก 0- 
240 เซนติเมตร ดินมีสีน้ าตาลแก่ ในขณะที่พีดอน 2 และพีดอน 3 ช่วงความลึก 0-180 เซนติเมตร และ 0-210 เซนติเมตร 
ตามล าดับ ดินสีมีน้ าตาลปนเหลืองและสีแดง พรดอน 4 ช่วงความลึก 0-160 เซนติเมตรดินส่วนใหญ่มีสีน้ าตาลและสีแดงปน
เหลือง เม่ือพิจารณาร่วมกับสภาพภูมิประเทศซ่ึงเป็นที่ดอนบนสัณฐานภูมิประเทศลูกลื่นลอนชัน จึงมีความเป็นไปได้ที่หน้าตัด
ดินน้ีอาจจะเกิดมวลสารพอกของเหล็กขึ้นในดิน ส่วนพีดอน 5 ที่ช่วงความลึก 0-170 เซนติเมตร ดินมีสีน้ าตาลปนเหลือง  ส่วน
ชั้นวัตถุต้นก าเนิดดิน (C) และชั้นหินผุ (Cr) ดินมีสีแตกต่างจากส่วนที่เป็นดิน และแตกต่างกันในแต่ละหน้าตัดดิน แต่โดยส่วน
ใหญ่เป็นสีน้ าตาล แดง เทา  และความรุนแรงของการผุพังของชั้นหินผุลดลงตามความลึก  ชิ้นส่วนหยาบของทุกหน้าตัดดินไม่
เชื่อมติดกัน ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตและการไชชอนของรากไม่มากนัก  

การแจกกระจายของขนาดอนุภาคดินและชั้นเนื้อดิน (เฉพะส่วนที่เป็นดินผง) ส่วนที่เป็นดินของพีดอน 2 และ 
4 มีเน้ือละเอียดที่สุด (อนุภาคขนาดดินเหนียวร้อยละ 16.44-47.70 และ 28.74-47.55 เป็นดินร่วนกับดินเหนียว และดินร่วน
เหนียวกับดินเหนียว ตามล าดับ) รองลงมาได้แก่ พีดอน 1 (อนุภาคขนาดดินเหนียวร้อยละ 16.01-45.47  เป็นดินดินร่วนปน
ทราย ดินร่วนเหนียว ดินเหนียวปนทรายและดินเหนียว) และ 5 (อนุภาคขนาดดินเหนียวร้อยละ 28.00-40.89 เป็นดินร่วน
เหนียวและดินเหนียว) ในขณะที่พีดอน 3 เป็นดินร่วนปนทรายและดินร่วนเหนียวปนทราย (อนุภาคขนาดดินเหนียวร้อยละ
17.06-30.64) และมีอนุภาคขนาดทรายมากกว่าที่พบในหน้าตัดดินอ่ืน ส่วนชั้นวัตถุต้นก าเนิดดิน และชั้นหินผุของพีดอน 1 
ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนเหนียว พีดอน 2 เป็นดินเหนียวและดินร่วนเหนียว พีดอน 3 เป็นดินร่วนเหนียวปนทราย และดินร่วนปน
ทราย พีดอน 4 ส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวกับดินร่วนปนทรายแป้ง ในขณะที่พ ี5 ส่วนใหญ่เป็นดินทรายร่วนภายในส่วนที่เป็นดิน
อนุภาคขนาดดินเหนียวของทุกหน้าตัดดินเพิ่มขึ้นตามความลึก บ่งชี้ว่ามีการเคลื่อนย้ายอนุภาคดินเหนียว (Bt) แสดงให้เห็นถึง 
ดินมีพัฒนาการ (Buol, et al., 2011)  ในขณะที่ชั้นวัตถุต้นก าเนิดดินกับชั้นหินผุ มีการแจกกระจายของอนุภาคดินไม่
สม่ าเสมอ และมีอนุภาคขนาดดินเหนียวลดลงตามความลึก (Figure 1)   

สมบัติทางเคมีบางประการ มีเพียงความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนของทุกพีดอนเท่าน้ันที่แจกกระจายตามความ
ลึกสอดคล้องกับอนุภาคขนาดดินเหนียว (Figure 1) ในขณะที่เบสแลกเปลี่ยนได้ของพีดอน 1 และ 4 แจกกระจายตามความ
ลึกสอดคล้องกับอนุภาคขนาดดินเหนียว ตอนบนของพีดอน 3 และ 5 มีเบสแลกเปลี่ยนได้สูงตามปริมาณอินทรียวัตถุ (Table 
1) ส่วนช่วงความลึกอ่ืนเป็นไปตามอนุภาคขนาดดินเหนียว ในขณะที่ พีดอน 2 เบสแลกเปลี่ยนได้ลดลงตามความลึก
เช่นเดียวกับที่พบในอินทรียวัตถุ สมบัติทางเคมีอ่ืนของส่วนที่เป็นดิน เช่น ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์และจุลธาตุที่สกัดได้
ค่อนข้างลดลงตามความลึก สอดคล้องกับการแจกกระจายของอินทรียวัตถุ และไม่แตกต่างกันมากนักส าหรับชั้นที่เป็นวัตถุต้น
ก าเนิดดินและชั้นหินผุ จึงน าเสนอเป็นค่าเฉลี่ยของแต่ละชั้นดิน (Table 1) ซ่ึงจะเห็นว่าชั้นวัตถุต้นก าเนิดดินและชั้นหินผุมี
สมบัติทางเคมีค่อนข้างต่างจากที่พบในส่วนที่เป็นดิน ทุกพีดอนมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง (pHw 4.62-
5.73) มีเพียงพีดอน 5 เท่าน้ันที่ปฏิกิริยาดินลดลงตามความลึก ในขณะที่หน้าตัดดินอ่ืนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามความลึกหรือไม่
แตกต่างกันมากนัก ส่วนปฏิกิริยาดินที่วัดด้วยสารละลายโพแทสเซียมคลอไรด์ (pHk) มีค่าต่ ากว่าปฏิกิริยาดินที่วัดด้วยน้ า 
แสดงว่าประจุสุทธิที่ผิวของแร่ดินเหนียวเป็นลบ (เพิ่มพูน, 2529) อย่างไรก็ตาม บริเวณน้ีอยู่ในเขตภูมิอากาศมรสุมเขตร้อนที่
ฝนตกชุก กระบวนการชะละลายจึงเกิดได้มาก ท าให้ไอออนประจุบวกที่เป็นด่างสูญหายไปจากหน้าดิน และมีไอออนประจุบวก
ที่เป็นกรดอยู่มากในดิน ดังจะเห็นได้จากดินมีผลรวมเบสแลกเปลี่ยนได้ต่ ามากเม่ือเทียบกับความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน 
(0.103-2.581 เซนติโมล/กิโลกรัม และ 1.87-11.13 เซนติโมล/กิโลกรัม ตามล าดับ) อินทรียวัตถุของชั้นดินบนมีปริมาณสูง
ที่สุด ท าให้จุลธาตุประจุบวกของชั้นดินบนสูงตามไปด้วย ส่วนฟอสฟอรัสมีปริมาณต่ ากว่า 10 มิลลิกรัม/กิโลกรัม แทบทั้งหมด 
โดยที่พีดอน 3 มีปริมาณสูงที่สุด ค่าการน าไฟฟ้าของสารละลายดินต่ ากว่า 100 ไมโครซีเมนส์/เซนติเมตร เป็นส่วนใหญ่ส าหรับ
ชั้นดินล่าง ในขณะที่ชั้นดินบนมีค่าไม่เกิน 200 ไมโครซีเมนส์/เซนติเมตร แสดงว่าพืชที่ปลูกไม่ได้รับความเสียหายจากความเค็ม  
เบสแลกเปลี่ยนได้และจุลธาตุที่สกัดได้ของชั้นดินบนที่ปริมาณสูงที่สุด และลดลงตามความลึก เช่นเดียวกับฟอสฟอรัส และ
อินทรียวัตถุ แสดงว่าอินทรียวัตถุก็มีอิทธิพลสมบัติทางเคมีดังกล่าวของดิน ทุกหน้าตัดดินมีเหล็กที่สกัดได้มากที่สุด รองลงมา
ได้แก่ แมงกานีส ในขณะที่ทองแดง กับสังกะสี ต่ ามากเม่ือเทียบกับเหล็ก และแมงกานีส พีดอน 3 มีอนุภาคขนาดดินเหนียว
น้อยที่สุด จึงมีความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนต่ าที่สุด อย่างไรก็ตาม พบว่าความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนของทุกหน้าตัดดินมี
ปริมาณต่ าเม่ือเปรียบเทียบกับอนุภาคขนาดดินเหนียว (Figure 1) แสดงว่าที่ผิวของสารคอลลอยด์ดินมีประจุลบไม่มากนัก น่ัน
คือดินผ่านการสลายตัวผุพังค่อนข้างรุนแรง ท าให้แร่ดินเหนียวที่เด่นเป็นพวกที่มีประจุลบน้อย (Brady and Weil, 2008) 
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เบสแลกเปลี่ยนได้ แม้ว่าจะมีปริมาณไม่มากนัก แต่ทุกหน้าตัดดินมีแคลเซียม สูงที่สุด รองลงไปได้แก่ แมกนีเซียม 
ในขณะที่โซเดียมมีปริมาณต่ าที่สุด ซ่ึงสิ่งเหล่าน้ีเกิดจาก กระบวนการผุพังอยู่กับที่แบบ Incongruent dissolution ที่ H+ จาก
กระบวนการ hydrolysis ไปแทนที่ไอออนประจุบวกในโครงร่างผลึกของแร่เริ่มต้น ท าให้ Cations ที่เคลื่อนที่ได้ดีที่สุด ซ่ึง
ได้แก่ Na+ K+ สูญเสียไปก่อน แล้วตามด้วยตามด้วย Divalent cations : Ca2+ Mg2+ (Thomas, 1996) อย่างไรก็ตามจะเห็น
ว่า โดยส่วนใหญ่ แคลเซียม แมกนีเซียม และโพแทสเซียม แจกกระจายตามความลึกในรูปแบบที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกัน และ
แตกต่างจากโซเดียมที่ไม่ค่อยสม่ าเสมอนักตลอดหน้าตัดดิน (Figure 2) 

ในการประเมินความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนของดินตามเกณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน (อ้างโดยเอิบ, 2541) พบว่า
พีดอน 3 อยู่ในเกณฑ์ต่ า ส่วนหน้าตัดดินอ่ืนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ า ส่วนเบสแลกเปลี่ยนได้อยู่ในเกณฑ์ต่ ามากทุกธาตุ เม่ือ
เรียงล าดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยพิจารณาจากค่าความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน และเบสแลกเปลี่ยนได้พบว่า พีดอน 2 
และพีดอน 4 อุดมสมบูรณ์กว่าพีดอน 1 และพีดอน 5 ส่วนพีดอน 3 อุดมสมบูรณ์น้อยที่สุด  อย่างไรก็ตาม เม่ือใช้การประเมิน
ความเหมาะสมของดินส าหรับปลูกยางพารา ตามข้อเสนอของนุชนารถ  (2551) โดยพิจารณาเฉพาะส่วนที่เป็นดิน ทั้งดินบน
และดินล่าง พบว่า ปฏิกิริยาดินอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมทั้งดินบนและดินล่างแทบทุกหน้าตัดดิน โดยชั้นดินบนของพีดอน 5 สูง
กว่าเกณฑ์เหมาะสมเล็กน้อย ชั้นดินบนของพีดอน 2, 3 และ 4 มีอินทรียวัตถุอยู่ในเกณฑ์เหมาะสม ในขณะที่ชั้นดินล่างต่ ากว่า
เกณฑ์ ส่วนพีดอน 1 และ 5 อินทรียวัตถุต่ ากว่าเกณฑ์ตลอดช่วงที่เป็นดิน ในส่วนของธาตุอาหารพืชพบว่ามีเพียงฟอสฟอรัสที่
เป็นประโยชน์กับแมกนีเซียมที่สกัดได้ต่ ากว่าเกณฑ์ที่เหมาะสมทุกพีดอน ส่วนธาตุอาหารพืชอ่ืน ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสม
ส าหรับดินบน และต่ ากว่าเกณฑ์ในดินล่าง ยกเว้นแคลเซียมที่สกัดได้ของพีดอน 2 ซ่ึงต่ ากว่าเกณฑ์ ส่วนหน้าตัดดินอ่ืนสูงกว่า
เกณฑ์ที่เหมาะสมตลอดช่วงที่เป็นดิน เหล็กที่สกัดได้ของพีดอน  3 แมงกานีสที่สกัดได้ของพีดอน 2 และทองแดงที่สกัดได้ของพี
ดอน 1 ถึง 4 ต่ ากว่าเกณฑ์ที่เหมาะสม มีน้อยมากที่ชั้นดินบนจะมีจุลธาตุที่สกัดได้ธาตุสูงกว่าเกณฑ์ที่เหมาะสม 
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Horizon Depth pHf pHw pHk EC 1:5 OM Avail P Avail K Sum Basesa CEC pH7.0 Fe Mn Cu Zn

(cm) (uS cm-1) (%)

Apc* 0-40 6.5 4.79 3.96 117 0.85 10.07 50.88 1.053 4.37 55.69 8.40 0.62 0.51

BAc 40-60 4.5 4.72 3.84 97.3 1.03 5.22 28.94 0.552 5.43 65.67 2.43 0.61 0.45

Btc* 60-240 5.3 4.76 3.80 89.3 0.73 3.51 53.48 0.684 9.03 24.68 2.71 0.92 0.73

Cr1* 240-330 6.0 4.98 3.75 40.3 0.35 4.33 35.81 0.458 9.99 5.81 1.30 0.46 0.53

Cr2* 330-450 6.2 5.06 3.78 37.7 0.26 7.46 23.60 0.202 7.34 4.26 0.37 0.40 0.62

Apc 0-20 6.0 4.62 3.91 126 1.84 5.42 51.56 0.344 5.27 94.58 2.50 0.69 0.92

Btc* 20-180 5.9 4.98 3.84 61.7 0.48 3.17 28.41 0.217 10.77 7.68 0.33 0.29 0.47

Cc* 180-260 5.5 5.22 3.80 41.0 0.27 3.66 31.96 0.182 11.13 3.25 0.17 0.24 0.33

Cr1 260-300 5.5 4.93 3.80 37.9 0.08 12.88 23.49 0.167 7.39 1.81 0.14 0.31 0.41

Cr2 300-350 6.5 5.05 4.05 40.9 0.20 15.16 28.19 0.153 3.24 1.01 0.12 0.22 0.80

Ap* 0-30 6.5 5.1 4.5 143.8 1.0 10.5 23.7 1.8 4.0 25.2 4.0 0.5 1.2

Btc* 30-210 5.9 5.15 4.21 94.7 0.37 9.89 20.68 1.048 4.33 6.07 1.60 0.24 0.34

Cc1* 210-300 6.0 5.13 4.03 114 0.39 9.59 25.25 0.901 4.33 5.14 2.67 0.24 0.40

Cc2* 300-570 5.6 5.25 3.91 42.8 0.10 8.60 4.50 0.146 3.19 1.84 1.11 0.32 0.64

Cc3* 570-810 5.6 5.47 3.67 29.7 0.05 8.05 4.01 0.194 2.97 1.61 0.49 0.29 0.47

C* 810-900 5.3 5.23 3.76 42.0 0.03 7.97 6.55 0.103 1.87 1.17 0.13 0.21 0.39

Apc 0-20 5.8 4.70 3.91 127 1.42 3.05 75.02 1.240 6.75 79.78 3.20 0.37 0.43

Btc 20-160 5.4 4.88 3.86 102 0.84 1.30 87.33 1.028 9.21 17.96 1.74 0.39 0.34

Cr1 160-270 5.3 4.50 3.81 86.8 0.47 1.66 61.25 0.660 9.65 7.76 0.80 0.41 0.47

Cr2 270-440 5.3 4.94 4.01 83.9 0.36 3.39 45.29 0.444 3.73 4.96 0.56 0.35 0.48

Apc 0-20 5.0 5.73 3.82 54.0 0.90 2.38 51.35 2.581 9.94 22.62 10.80 0.90 0.45

Bc* 20-80 5.0 5.51 3.71 63.5 1.03 6.33 29.77 1.728 9.39 61.32 5.27 0.79 0.44

Btc* 80-170 5.0 5.24 3.60 76.5 0.70 4.10 24.60 0.844 9.73 32.39 2.51 0.65 0.35

Cr1* 170-250 4.8 5.60 3.72 40.2 0.24 4.93 19.83 0.829 6.91 11.35 0.84 0.46 0.29

Cr2* 250-350 5.1 5.67 3.82 54.6 0.06 6.68 48.87 0.621 4.31 3.42 0.72 0.29 0.22

4,5-5,5 1.0-2.5 11-'30 > 40 30-35 2-'4 0.8-1.0 0.4-0.8

Table 1. Chemical properties of coarse fragment-containing profiles of the studied area.

        ** : Nutchnart (2008, in Thai), and the other items are Ca and Mg (>  cmol (+) kg-1.

Note  a : for details, see Figure 1 and 2 ; * : presented in average values.

Pedon 5 Location : UTM 0780897 1434535

Pedon 4 Location : UTM  47P 0780173 1435571

Pedon 3 Location : UTM 47P 0780297 1423943

Pedon 2 Location : UTM 47P 0781091 1423538

No data No data

(------1:5------) (-----mg kg-1-----) (-------cmol (+) kg-1--------) (-----------mg kg-1----------)

Optimum range**

Pedon 1 Location : UTM 47P 0774157 1430025
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Figure 1. Particle size distribution (sand, silt, clay) together with cation exchange capacity (CEC pH  7.0) of the studied soils presented in entire horizons of them. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 Distribution trend with depth of particle size distribution in studied areas 
 
 

Pedon 1 Pedon 2 Pedon 3 Pedon 4 Pedon 5 
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Figure 2. The distribution with depth of exchangeable bases of the studied soils presented in entire horizons of them.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 Distribution trend with depth of Ca, Mg, K and Na 
 
 

Pedon 1 Pedon 2 Pedon 3 Pedon 4 Pedon 5 
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สรุปและข้อเสนอแนะ 

ชิ้นส่วนหยาบที่พบในดินประกอบด้วย กรวดก้อนเหลี่ยม กับมวลสารพอกของเหล็ก และหินผุ (พีดอน 1 และ 2) 
กรวดก้อนกลม (พีดอน 3) และ เศษหินหลายเหลี่ยมกับหินผุ (พีดอน 4 และ 5) ได้รับอิทธิพลจากวัตถุต้นก าเนิดดิน ชิ้นส่วน
หยาบไม่เชื่อมตัวกันจึงไม่ขัดขวางการเจริญเติบโตและการไชชอนของรากพืชมากนัก ในขณะที่ภูมิประเทศและภูมิอากาศมี
อิทธิพลต่อสีดินและสมบัติทางเคมีของดิน ดินส่วนใหญ่มีสีเน้ือละเอียดและเน้ือปานกลาง เป็นดินกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง 
อนุภาคขนาดดินเหนียวเพิ่มขึ้นตามความลึก ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนแจกกระจายตามความลึกสอดคล้องกับอนุภาค
ขนาดดินเหนียว ในขณะที่เบสแลกเปลี่ยนได้มีทั้งสอดคล้องกับอนุภาคขนาดดินเหนียวและอินทรียวัตถุ ส่วนสมบัติอ่ืนของดิน
ค่อนข้างสอดคล้องกับอินทรียวัตถุ เบสแลกเปลี่ยนได้ต่ ามากเม่ือเทียบกับความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน ถึงแม้ว่าปฏิกิริยาดิน 
อินทรียวัตถุและธาตุอาหารพืชในดินส่วนใหญ่จะอยู่ในเกณฑ์เหมาะแก่การปลูกยางพารา แต่ทุกหน้าตัดดินมีฟอสฟอรัสและ
แมกนีเซียมที่สกัดได้ และบางหน้าตัดดินมีโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ต่ ากว่าเกณฑ์ที่เหมาะสม ดังน้ันการเพิ่มอินทรียวัตถุ
ร่วมกับการใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัส ปุ๋ยโพแทสเซียม และการใส่ปูนโลไมท์อาจเป็นแนวทางหน่ึงในการเพิ่มความเป็นประโยชน์ของธาตุ
ดังกล่าว 

 
ค าขอบคุณ 

ขอขอบคุณหลักสูตรปฐพีวิทยา ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ที่สนับสนุนอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการในการท าวิจัยครั้งน้ี ขอบคุณนักศึกษาทุกท่านที่ช่วยเป็นแรงกายในการออก
ภาคสนามและเป็นแรงใจให้ผู้วิจัยค้นคว้าข้อสนเทศใหม่มาประกอบกับความรู้เดิมที่มีอยู่ ทั้งน้ีเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกัน
และกัน 
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การใช้ตะกรันเหล็กเป็นวัสดุปรับปรุงดินกรดจัดในพื้นที่ปลูกข้าวนาชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา 

The use of steel slag as a soil amendment of acid sulfate soil in  
irrigated paddy rice field at chachoengsao province 
นพดล  ประยรูสุข1*, เยาวลักษณ์  เนตรสิงห์1 และเสาวนุช  ถาวรพฤกษ์2 

Noppadol Prayoonsuk1, Yaowalak Netsing1 and Saowanuch  Tawornpruek2 
 

บทคัดย่อ 
 การน าตะกรันเหล็กซึ่งเป็นวัสดุจากอุตสาหกรรมเหล็กมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรในการเป็นวัสดุปรับปรุงดินมี
วัตถุประสงค์เพื่อยกระดับปฏิกิริยาดินที่เป็นกรดให้สูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ข้าวท่ีปลูกในดินกรดหรือดินกรดจัดสามารถให้ผลผลิต
ที่สูงข้ึนได้ โดยวางแผนการทดลองแบบ RCBD 5 กรรมวิธี 3 ซ้ า ใช้พันธุข์้าว กข57 ปลูกโดยวิธีหว่านน้ าตม ด าเนินการทดลอง
ในปี 2558 และปี 2559 ในพื้นที่นาชลประทาน มีเนื้อดินเป็นดินเหนียวกรดจัด จากผลการทดลองพบว่า การใส่ตะกรันเหล็ก 
ท าให้ค่าปฏิกิริยาดินเพิ่มสูงขึ้นและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับแปลงท่ีไม่ได้ใส่ทุกกรรมวิธี และทั้ง
แปลงที่ใส่ EAF slag LR (T2) และ Caster slag LR (T3) ในอัตราเทียบเท่ากับปริมาณความต้องการปูนของดินจะเพิ่มค่า
ปฏิกิริยาดินได้สูงที่สุด ส าหรับปริมาณผลผลิตในปี 2558 พบว่าแปลงท่ีใส่ EAF slag LR (T2) ให้ผลผลิตสูงที่สุดเท่ากับ 1,209 
กิโลกรัมต่อไร่ และในปี 2559 แปลงที่ใส่ EAF slag (T4) และ Caster slag (T5) ให้ผลผลิตที่เท่ากันและสูงสุดเท่ากับ 654 
กิโลกรัมต่อไร่ แต่เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่า ทั้งปี 2558 และปี 2559 ทุกกรรมวิธีให้ผลผลิตไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่
หากพิจารณาค่าปฏิกิริยาดินประกอบจะเห็นแนวโน้มผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นจากการใส่ตะกรันเหล็กเพื่อเป็นวัสดปุรบัปรงุดนิทีเ่ปน็
กรดหรือกรดจัดทั้งในปี 2558 และปี 2559 
ค าส าคัญ: ตะกรันเหล็ก  ดินกรดจัด วัสดุปรับปรุงดิน  พื้นที่ปลูกข้าว 

 
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 
Chachoengsao 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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บทน า  

ตะกรันเหล็ก (Steel Slag) เป็นผลิตผลที่เกิดจากกระบวนการปรับปรุงสมบัติของน ้าเหล็ก ในการหลอมเศษเหล็ก
เศษเหล็กที่เป็นวัตถุดิบมักจะมีปริมาณธาตุที่เป็นองค์ประกอบเกินกว่ามาตรฐานที่ต้องการเสมอ  เช่น คาร์บอน ซิลิคอน 
แมงกานีส ไททาเนียม ฟอสฟอรัส และซัลเฟอร์ เป็นต้น การท าให้น ้าเหล็กมีองค์ประกอบตามต้องการ ต้องมีการก าจัดหรือลด
ปริมาณสารเจือปนเหล่านี้ออกไป โดยผ่านกระบวนการทางเคมีด้วยการใส่สารสร้างตะกรัน เช่น หินฟันม้าหรือปูนขาวเข้าไป 
ตะกรันเหล็กแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ตะกรันที่เกิดขึ้นในเตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้า (EAF slag) มีปริมาณเหล็กออกไซด์เจือปน
ค่อนข้างสูงประมาณร้อยละ 25-40 โดยน ้าหนัก มีแคลเซียมออกไซด์ และซิลิกอนออกไซด์ที่ประมาณร้อยละ 30 และ 15 
ตามล าดับ มีสีด าค่อนข้างเข้ม จัดเป็นวัสดุเหลือใช้ที่ไม่มีพิษ และตะกรันที่เกิดขึ้นในเตาอุ่นน ้าเหล็ก (Ladle furnace Slag 
หรือ Caster Slag) มีฤทธิ์เป็นด่างมากกว่า เนื่องจากมีอัตราส่วนระหว่างแคลเซียมออกไซด์ต่อซิลิกาค่อนข้างสูง มีแคลเซียม
ออกไซด์อยู่ประมาณร้อยละ 35-60 โดยน ้าหนัก มีสีเทาเข้ม แข็ง และมักมีเหล็กเจือปนมาด้วย (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่. มปป.) ดังนั้นทั้งตะกรันเหล็กที่เกิดขึ้นในเตาอุ่นน ้าเหล็กและเตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้าเป็นวัสดุเหลือใช้ที่มี
สมบัติเป็นด่าง ที่ไม่มีพิษจากธาตุโลหะหนัก (Table 1)  การน าไปใช้ประโยชน์ในหลายด้าน เช่น ด้านงานก่อสร้างเป็น
ส่วนผสมของการท าถนน (กรมทางหลวง, 2547) และในด้านการเกษตรใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดิน ซึ่งมีค่า CCE ประมาณร้อยละ 
67-71 (กรมพัฒนาท่ีดิน, มปป.) จึงเป็นที่มาในการน ามาศึกษาการน าตะกรันเหล็กซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เป็นประโยชน์
ทางการเกษตรโดยน ามาเป็นวัสดุปรับปรุงดินกรดจัดในพื้นที่ปลูกข้าวจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

อุปกรณ์และวิธีการ  
 คัดเลือกพื้นที่ท าการทดลองที่เป็นดินกรดจัดในเขตนาชลประทาน โดยเก็บตัวอย่างดินเพื่อวัดค่าปฏิกิริยาดินก่อน 
วางแผนการแบบสุ่มบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design: RCBD) 5 กรรมวิธีดังน้ี กรรมวิธีที่ 1 ควบคุม 
(ไม่ใส่ตะกรันเหล็ก) กรรมวิธีท่ี 2  EAF slag LR เทียบกับปริมาณความต้องการปูนของดินเท่ากับ 10.4 ตันต่อเฮกตาร์ (1,664 
กิโลกรัมต่อไร่) กรรมวิธีที่ 3 Caster slag LR เทียบกับปริมาณความต้องการปูนของดินเท่ากับ 10.3 ตันต่อเฮกตาร์ (1,648 
กิโลกรัมต่อไร่) กรรมวิธีท่ี 4 EAF slag เท่ากับ 2.4 ตันต่อเฮกตาร์ (384 กิโลกรัมต่อไร่) และกรรมวิธีที่ 5 Caster slag เท่ากับ 
2.4 ตันต่อเฮกตาร์ (384 กิโลกรัมต่อไร่) และท าการเตรียมแปลงแบ่งเป็นแปลงย่อย กรรมวิธีละ 3 ซ้ า ใส่วัสดุตะกรันเหล็ก
ชนิดและอัตราตามแผนการทดลองก่อนปลูก 2 สัปดาห์ เมื่อปลูกใช้พันธุ์ข้าว กข57 ด้วยวิธีหว่านข้าวงอก อัตรา 20 กิโลกรัม
ต่อไร่ การใส่ปุ๋ยเคมีในอัตราตามค่าวิเคราะห์ดินในทุกกกรมวิธี ดังนี้ ครั้งท่ี 1 ที่ข้าวอายุ 20 วัน อัตรา (N-P2O5-K2O) 6.4-3.2-
0 กิโลกรัมต่อไร่ และครั้งท่ี 2 ที่ข้าวอายุ 50 วัน อัตรา (N-P2O5-K2O) 3.7-0-0 กิโลกรัมต่อไร่ ท าการเก็บตัวอย่างดินหลังการ
ทดลองเพื่อวิเคราะห์สมบัติดิน ดังนี้ 1) วิเคราะห์เนื้อดิน โดยวิธี Pipette  method  (Kilmer  and  Alexander, 1949)  2) 
ปฏิกิริยาดินใช้อัตราดินต่อน้ า 1:1 และวัดค่าด้วยเครื่อง pH meter (National  Soil  Survey  Center, 1996)  3) ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน โดยวิธี Walkley  and Black  titration  (Walkley and  Black, 1934) 4) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็น
ประโยชน์ โดยวิธี Bray II  (Bray  and  Kurtz, 1945) แล้ววัดปริมาณฟอสฟอรัสด้วยเครื่อง Spectrophotometer 5) 
ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ โดยใช้ 1 M NH4OAc pH 7.0 (Pratt, 1965) แล้ววัดปริมาณโพแทสเซียมด้วยเครื่อง
Atomic absorption spectrophotometer 6) ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน (Chapman, 1965) และ 8) อัตราร้อยละ
ความอิ่มตัวเบส (ค านวณจากค่าของปริมาณเบสรวมที่สกัดได้ทั้งหมดหารด้วยความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนคูณด้วย 100 
(National Soil Survey Center, 1996) และเก็บตัวอย่างข้าว เพื่อหาปริมาณผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิต 
 

ผลและวิจารณ์ 
สมบัติดิน 

ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดินท่ีระดับความลึก 0- 30 เซนติเมตร พบว่า มีเนื้อดินเป็นดินเหนียว ปฏิกิริยาดินเป็นกรด
จัด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 ปริมาณอินทรียวัตถุสูงเฉลี่ย 41.3 กรัมต่อกิโลกรัม ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ค่อนข้างสูง
เฉลี่ย 16.0 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์สูงมากเฉลี่ย 216 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ค่าความจุ
แลกเปลี่ยนแคตไอออนสูงเฉลี่ยเท่ากับ 29.4 เซนติโมลต่อกิโลกรัม และค่าร้อยละความอิ่มตัวด้วยเบสปานกลางเฉลี่ยเท่ากับ 
49.10 จากผลการประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินตามหลักเกณฑ์การให้คะแนน (กองส ารวจดิน, 2523) มีคะแนน
เท่ากับ 13 คะแนนเป็นดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์สูง (Table 2) 



                               การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ วันที่ 1-2 สิงหาคม 2560 
 

286 
 

 
การเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิต 

ในฤดูนาปี 2558 ปลูกข้าววันที่ 2 สิงหาคม 2558 และเก็บเกี่ยววันที่ 19 ธันวาคม 2558 ซึ่งข้าวมีอายุ 108 วัน 
และฤดูนาปรัง 2559 วันที่ 22 กรกฏาคม 2559 และเก็บเกี่ยววันที่ 13 พฤศจิกายน 2559  ซึ่งข้าวมีอายุ 114 วัน โดยทั้ง 2 
ฤดูที่ท าการทดลองใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวกข57 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่และปลูกด้วยวิธีหว่านน้ าตม ในฤดูนาปี 2558 ข้าวมีการ
เจริญเติบโตดีเป็นปกติตลอดช่วงระยะการเจริญเติบโต แต่ในฤดูนาปี 2559 ข้าวถูกหนูเข้าท าลายในช่วงโน้มรวงจนถึงระยะสุก
แก่ท าให้ผลผลิตข้าวลดลงอย่างชัดเจน 

จากองค์ประกอบผลผลิตของทุกกรรมวิธีการทดลองในฤดูนาปี 2558 และฤดูนาปี 2559 ส่วนใหญ่ไม่มีความ
แตกต่างกัน จะมีเพียงจ านวนต้นต่อพ้ืนท่ี และจ านวนรวงต่อพื้นที่ในฤดูนาปี 2559 ที่มีจ านวนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับฤดูนา
ปี 2558 เนื่องมาจากการเข้าท าลายของหนูซึ่งยังส่งผลให้ผลผลิตข้าวลดลงในทุกกรรมวิธีอีกด้วย แต่เมื่อวิเคราะห์
องค์ประกอบผลผลิตทางสถิติพบว่า ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (Table 3) เช่นเดียวกับการทดลองการใช้ตะกรันเหล็กเป็นวัสดุ
ปรับปรุงดินในอ้อย และมันส าปะหลัง ที่องค์ประกอบผลิตไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น (เสาวนุช, 2559) 
โดยองค์ประกอบผลผลิตมีค่าเฉลี่ยดังนี้ จ านวนต้นต่อพื้นที่เท่ากับ 406 ต้น  จ านวนรวงต่อพื้นที่เท่ากับ 346 รวง  จ านวน
เมล็ดดีต่อรวงเท่ากับ 107 เมล็ด  จ านวนเมล็ดลีบต่อรวงเท่ากับ 23 เมล็ด  ร้อยละการติดเมล็ดเท่ากับ 82 และน้ าหนัก 1,000 
เมล็ดเท่ากับ 28 กรัม (Table 3) 

ค่าปฏิกิริยาดินและผลผลิต 
 การใส่ตะกรันเหล็ก ทั้ง 2 ชนิดมีผลท าให้ค่าปฏิกิริยาดินเพิ่มขึ้นจากเดิมทุกกรรมวิธี โดยในปี 2558 ก่อนใส่ตะกรัน
เหล็กดินมีค่าปฏิกิริยาดินเท่ากับ 4.2 ซึ่งแปลงท่ีใส่ตะกรันเหล็กจากเตาหลอมไฟฟ้า (T2, T4) อัตรา 1,664 และ 384 กิโลกรัม
ต่อไร่ มีค่าปฏิกิริยาดินเพิ่มขึ้นเท่ากับ 5.5 และ 5.1 ตามล าดับ และแปลงท่ีใส่ตะกรันเหล็กจากเตาอุ่นน้ าเหล็ก(T3, T5) อัตรา 
1,648 และ 384 กิโลกรัมต่อไร่ มีค่าปฏิกิริยาดินเพิ่มขึ้นเท่ากับ 5.5 และ 5.0 ตามล าดับ และในปี 2559 ก่อนใส่ตะกรันเหล็ก
ดินมีค่าปฏิกิริยาดินเท่ากับ 4.5 ซึ่งแปลงท่ีใส่ตะกรันเหล็กจากเตาหลอมไฟฟ้า (T2, T4) อัตรา 1,664 และ 384 กิโลกรัมต่อไร่ 
มีค่าปฏิกิริยาดินเพิ่มขึ้นเท่ากับ 5.9 และ 5.3 ตามล าดับ และแปลงท่ีใส่ตะกรันเหล็กจากเตาอุ่นน้ าเหล็ก(T3, T5) อัตรา 1,648 
และ 384 กิโลกรัมต่อไร่ มีค่าปฏิกิริยาดินเพิ่มขึ้นเท่ากับ 5.9 และ 5.5 ตามล าดับ โดยที่การใส่ตะกรันเหล็กทั้ง 2 ชนิดใน
ปริมาณเทียบเท่ากับปริมาณความต้องการปูนของดินมีผลท าให้ค่าปฏิกิริยาดินเพิ่มขึ้นสูงสุดทั้งปี 2558 และ 2559 การที่ดินมี
ค่าปฏิกิริยาดินเพิ่มสูงขึ้น มีสาเหตุมาจากตะกรันเหล็กท่ีใส่ในแปลงทดลองมีสมบัติที่เป็นด่างสูง เมื่อน ามาใช้เป็นวัสดุปรับปรุง
ดินจึงมีผลท าให้ดินมีค่าปฏิกิริยาเพิ่มขึ้น แต่ทั้งนี้ก็ข้ึนอยู่กับชนิดของตะกรันเหล็กและอัตราที่ใส่ด้วย เมื่อน ามาค่าปฏิกิริยาดิน
มาวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าค่าปฏิกิริยาดินที่เพ่ิมขึ้นจากแปลงท่ีใส่ตะกรันเหล็กมีค่าสูงกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทาง
สถิติเมื่อเปรียบเทียบกับแปลงท่ีไม่ได้ใส่ตะกรันเหล็ก (Table 4) 
 เมื่อเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตในปี 2558 แปลงที่ใส่ตะกรันเหล็กจากเตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้า เทียบกับปริมาณ
ความต้องการปูนของดิน (T2) ให้ผลผลิตสูงที่สุดเท่ากับ 1,209 กิโลกรัมต่อไร่ และในปี 2559 แปลงที่ใส่ตะกรันเหล็กจากเตา
หลอมเหล็กด้วยไฟฟ้า (T4) และตะกรันจากเตาอุ่นเหล็ก (T5) ในปริมาณเท่ากับ 2.4 ตันต่อเฮกตาร์ (384 กิโลกรัมต่อไร่) ให้
ผลผลิตที่เท่ากันและสูงสุดเท่ากับ 654 กิโลกรัมต่อไร่ และเมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติพบว่า ทั้งปี 2558 และปี 2559 ทุก
กรรมวิธีให้ผลผลิตไม่แตกต่างกันทางสถิติ จากการสังเกตจะเห็นได้ว่า ในปี 2559 ปริมาณผลผลิตที่ได้ไม่เป็นไปตามสมติฐาน
การทดลอง ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลมาจากการเข้าท าลายของศัตรูข้าวที่ส่งผลต่อผลผลิตข้าวโดยตรง แต่หากพิจารณาค่า
ปฏิกิริยาดินประกอบจะเห็นแนวโน้มที่ผลผลิตข้าวจะเพิ่มขึ้นจากการใส่ตะกรันเหล็กเพื่อเป็นวัสดุปรับปรุงดินที่เป็นกรดหรือ 
กรดจัดทั้งปี 2558 และปี 2559 ได้ ซึ่งหากเปรียบเทียบระหว่างข้าวกับอ้อยพบว่า มีผลไปในทิศทางที่จะให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น แต่
ในอ้อยมีผลที่ชัดเจนกว่าโดยกรรมวิธีที่ใส่ตะกรันเหล็กจากเตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้า และจากเตาอุ่นเหล็กให้ผลผลิตเท่ากับ 
8,416 และ 9,040 กิโลกรัมต่อไร่ตามล าดับ ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับแปลงที่ไม่ได้ใส่ตะกรันเหล็ก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Khan et al. (2008) ที่พบว่าการใช้ตะกรันเหล็กช่วยปรับค่าปฏิกิริยาดินท่ีต่ าให้เพิ่มสูงขึ้นได้ ท าให้
ข้าวมีผลผลิตเพิ่มขึ้น 
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Table 1 Properties and chemical composition of EAF slag and Caster slag 
Properties EAF slag Caster slag 

pH (1:1) 10.7 11.5 
EC (dSm-1) 0.36 2.57 
CCE (%) (*) 86.50 82.00 
Total Ca (%) 16.72 19.70 
Total Mg (%) 4.55 4.75 
Total Zn (mg kg-1) 328 344 
Total Pb (mg kg-1) nd nd 
Total Cd (mg kg-1) 8.10 6.40 
Total Cr (mg kg-1) 4,934 4,338 
Total Hg (µg kg-1) nd nd 
Total As (mg kg-1) 2.05 8.47 
Soluble Si (%) 0.50 0.14 

Remark: Analysis by laboratory Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Kasetsart University 
 
Table 2 Paddy soil properties of experiment area at Chachoengsao province in 2015-2016 

Year Soil 
texture 

pH OM Avai. P Avai. K CEC BS Score1/ 
(1:1) (g kg-1) (mg kg-1) (mg kg-1) (cmol kg-1) (%)  

2015 Clay 4.20 35.0 14.0 240 29.0 46.59 12 
2016 Clay 4.50 47.5 18.0 193 29.8 51.61 13 

Average Clay 4.35 41.3 16.0 216 29.4 49.10 13 
Remark: pH : Soil reaction  OM : Organic Matter  Avai. P : Available Phosphorus 

Avai. K : Available Potassium  CEC : Cation Exchange Capacity 
BS : Base Saturation Percentage 
1/ Soil Survey Division (1980) 

 
Table 3 Yield of components of the experiment plots 

Year Treatment1/ Plant 
per area 

(m2) 

Panicles 
per area 

(m2) 

Filled 
grains per 
panicle 

Blighted 
grains per 
panicle 

Percentage 
of filled 
grains 

1,000 
grains 

weight (g) 
2015 T1 505 373 91 20 82 27 

 
T2 521 373 86 18 83 27 

 
T3 456 341 102 19 83 27 

 
T4 465 381 94 20 83 27 

 
T5 496 379 102 21 83 27 

F-test2/  ns ns ns ns ns ns 
%CV  12.40 10.14 21.14 12.77 2.40 1.50 

2016 T1 289 285 133 30 82 29 

 
T2 297 296 116 28 81 29 

 
T3 405 403 115 20 85 30 

 
T4 301 300 113 25 82 29 

 
T5 324 324 117 30 80 29 

F-test2/  ns ns ns ns ns ns 
%CV  26.00 27.64 15.11 11.31 2.75 2.85 
Remark: 1/ T1: Control (no slag), T2: EAF slag (10.4 ton/ha), T3: Caster slag (10.3 ton/ha), T4: EAF slag  (2.4 ton/ha),  

T5: Caster slag (2.4 ton/ha) 
2/ Means within the same column and grouping followed by the same letter are not different according to Tukey's 

test P=0.05. Treatment effects were significant at 5% or nonsignificant (ns) 
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Table 4 Soil pH and yield of the experiment plots 
Treatment1/ Soil pH after trial Yields (kg rai-1) 

2015 2016 2015 2016 
T1 (control) 4.3c 4.5c 1,087 506 
T2 (EAF slag LR) 5.5a 5.9a 1,209 452 
T3 (Caster Slag LR) 5.5a 5.9a 965 639 
T4 (EAF slag) 5.1b 5.3b 1,129 654 
T5 (Caster slag) 5.0b 5.5ab 1,069 654 
F-test2/ ** ** ns ns 
%CV 1.85 2.41 10.14 24.76 

Remark: 1/ T1: Control (no slag), T2: EAF slag (10.4 ton/ha), T3: Caster slag (10.3 ton/ha), T4: EAF slag  (2.4 ton/ha),  
T5: Caster slag (2.4 ton/ha) 

2/ Means within the same column and grouping followed by the same letter are not different according to Tukey's 
test P=0.05. Treatment effects were significant at 5% or nonsignificant (ns) 

 
สรุป  

 การใช้ตะกรันเหล็กท้ัง 2 ชนิดเป็นวัสดุปรับปรุงดินกรดหรือดินกรดจัดสามารถยกระดับปฏิกิริยาดินให้สูงขึ้นได้ซึ่งจะ
ส่งผลให้ข้าวมีแนวโน้มผลผลิตที่สูงขึ้นไปด้วย ซึ่งหากพิจารณาจากค่าปฏิกิริยาดินท่ีเพิ่มขึ้นร่วมกับปริมาณผลผลิตที่ได้จากการ
ทดลองในปี 2558 จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นไปในทิศทางเดียวกัน แต่ผลการทดลองในปี 2559 ยังไม่ชัดเจนเนื่องมาจากผลผลิต
บางส่วนถูกศัตรูข้าวเข้าท าลายท าให้ผลผลิตลดลงอย่างมาก ทั้งนี้เห็นว่าควรจะศึกษาให้ต่อเนื่องอีก 1-2 ฤดูปลูกเพื่อดูผลการ
เปลี่ยนแปลงของระบบดินและเน้นการควบคุมปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อผลทดลองให้เข้มงวดมากขึ้น 
 

ค าขอบคุณ  
ขอขอบคุณ คุณพิชญ์นันท์ กังแฮ นักวิชาการเกษตรช านาญการ ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ และคุณจิตตานันท์ รังสิมัตตุชาติ 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี ที่ได้ให้ค าแนะน าด้านการวิเคราะห์ผลการทดลองทาง
สถิติ และคุณสิทธิศักดิ์  วิทยางกูร ผู้จัดการทั่วไป-ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (เอเชีย) บริษัท สยาม สตีล มิลล์ วิสเซส จ ากัด ที่ได้
สนับสนุนวัสดุในการด าเนินการทดลอง 
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การสลายตัวของวัสดุอินทรีย์ การปลดปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ และปริมาณอินทรีย์คาร์บอน 
ในดินเค็มเน้ือทรายภายใต้การใส่วัสดุอินทรีย์ต่างชนิดกัน 

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

ศกุนตลา สุภาสัย1*, วิทยา ตรีโลเกศ1 และอรรณพ พุทธโส2 

Sakuntala Supasai1*, Vidhaya Trelo-ges1 and Aunnop Puttaso2 

  
บทคัดย่อ 

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้วัสดุอินทรีย์ที่มีองค์ประกอบทางเคมีต่างกันต่อการสลายตัวการ
ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในนาดินเค็มเน้ือทราย บ้านงิ้วเก่า ต าบลโนนประดู่ อ าเภอสี
ดา จังหวัดนครราชสีมา วางแผนการทดลองแบบ RCBD จ านวน 3 ซ้ า ประกอบด้วย 6 กรรมวิธีการทดลอง โดยใช้วัสดุอินทรีย์
ที่หาได้ในท้องถิ่น ได้แก่ ไม่ใส่วัสดุอินทรีย์ (ต ารับควบคุม) ซากถั่วลิสง ใบหญ้าแฝก ฟางข้าว ใบยูคาลิปตัส และแกลบ ใส่ใน
อัตรา 2 t rai-1 ผลการศึกษาอัตราการสลายตัวพบว่า อัตราการสลายตัวเกิดขึ้นเร็วในช่วงแรก โดยใบหญ้าแฝกมีอัตราการ
สลายตัวมากสุด และแกลบมีอัตราการสลายตัวต่ าสุด ผลการศึกษาการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เกิดขึ้นสูงสุด
ในสัปดาห์ที่ 1 โดยมีการปลดปล่อยสูงสุดในดินที่ใสซ่ากถั่วลิสง ในขณะดินที่ไม่มีวัสดุอินทรีย์มีการปลดปล่อยก๊าช CO2 ต่ าสุด
ตลอด 26 สัปดาห์ นอกจากน้ี พบว่าการปลดปล่อยก๊าช CO2 มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความชื้นดินโดยเฉพาะช่วง 8 สัปดาห์
แรกของการสลายตัว (r= 0.36 – 0.89) ดินที่ใส่ยูคาลิปตัสมีปริมาณคาร์บอนอินทรีย์สูงสุด รองลงมาคือ ใบหญ้าแฝก ฟางข้าว 
ซากถั่วลิสง ส่วนดินที่ใส่แกลบมีปริมาณอินทรีย์คาร์บอนต่ าสุด และพบความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในดินกับ
องค์ประกอบทางเคมีของวัสดุอินทรีย์โดยเฉพาะคาร์บอน (r= 0.694**) และเซลลูโลส (r= - 0.653**) นอกจากน้ี ปริมาณอินทรีย์
คาร์บอนในดินยังมีความสัมพันธ์ทางลบกับปริมาณการปลดปล่อยก๊าช CO2 ที่สูงส่งผลท าให้มีปริมาณอินทรีย์คาร์บอนสะสมในดิน
ต่ า โดยเฉพาะสัปดาห์ที่ 8 - 26  
ค าส าคัญ: ดินเค็ม อัตราการสลายตัว อินทรีย์คาร์บอนในดิน วัสดุอินทรีย์ 

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 
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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 

บทน า 
ดินที่ได้รับอิทธิพลจากเกลือนับว่าเป็นปัญหาที่ส าคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงความเค็มของดินในแต่ละพื้นที่

ไม่มีความสม่ าเสมอ และความเค็มจะเปลี่ยนไปสะสมในชั้นดินต่างๆ ไม่เท่ากันตามฤดูกาล  ประกอบกับเน้ือดินส่วนใหญ่ของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นดินทรายยิ่งส่งผลต่อการแพร่กระจายของความเค็มจากความสามารถในการซึมผ่านได้ของน้ าใน
ดิน บุปผา (2549) กล่าวว่า ผลเสียหายของดินเค็มต่อการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกิดจากการมีชั้นเกลือสะสมอยู่
ในดินมาก จนเป็นอันตรายต่อการเจริญเติบโตของพืช บริเวณใดที่ชั้นหน้าดินมีปริมาณเกลือไม่สูงมาก ก็จะมีพืชทนเค็มขึ้นได้ 
แต่ถ้าบริเวณใดที่มีปริมาณเกลือสูงมากเกินไป พื้นที่ดินจะถูกเกษตรกรทิ้งไว้ว่างเปล่า นอกจากปัญหาที่มีเกลือสะสมอยู่ในดิน
มากแล้ว ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า มีปริมาณธาตุอาหารที่ จ าเป็นต่อพืชและ
ปริมาณอินทรียวัตถุต่ า การที่มีเกลืออยู่ในดินมากยังท าให้ปริมาณและกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดินกลุ่มที่เป็นประโยชน์ต่อพืช
เช่น ไนตริฟายอิงแบคทีเรียมีปริมาณน้อยลงไปอีกด้วย (Patcharapreecha et al., 1989; Topark-ngarm, 1988) นอกจากน้ี
สมบัติทางฟิสิกสท์ี่ไม่ดีของดิน เช่น เน้ือดินมีโครงสร้างแน่นทึบ การมีชั้นดินดานที่ไม่ยอมให้น้ าไหลผ่านท าให้การชะล้างเกลือ
โดยน้ าฝนเกิดขึ้นได้ยาก ในระหว่างฤดูแล้งและฤดูฝนมีการเปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยาดิน (pH ของดิน) อยู่ในช่วงกว้าง โดยใน
ฤดูแล้งจะมีปฏิกิริยาดินต่ า ดินเป็นกรดจัด และมีปฏิกิริยาดินสูง (ดินเป็นด่าง) ในฤดูฝน ระดับน้ าใต้ดินอยู่ในระดับตื้นและมี
ความเค็มสูง จากปัญหาทั้งหมดที่ได้กล่าวมาน้ีท าให้วิธีการจัดการแก้ไขและปรับปรุงดินเค็มมีความยุ่งยากและต้องค านึงถึง
ปัญหาหลายๆอย่างในเวลาเดียวกัน  การฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มโดยการใช้วัสดุอินทรีย์ที่หาได้ในพื้นที่เป็นวิธีหน่ึงที่ง่ายและสะดวก
ต่อเกษตรกรในการจัดหาได้ในท้องถิ่น การใช้วัสดุอินทรีย์ส่งผลต่อสมบัติของดินทั้งทางฟิสิกส์ เคมี และชีวภาพ บุปผา (2549) 
รายงานว่าวัสดุอินทรีย์ที่ มีคุณภาพต่างกัน มีผลท าให้ จุลินทรีย์ เ กิดกิจกรรมในการย่อยสลายและ มีการปลดปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ในอัตราที่แตกต่างกันซ่ึงส่งผลต่อการสะสมอินทรีย์คาร์บอนในดิน  การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
การใช้วัสดุอินทรีย์ที่มีองค์ประกอบทางเคมีต่างกันต่ออัตราการสลายตัว การปลดปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ และปริมาณ
อินทรีย์คาร์บอนในนาดินเค็มเน้ือทราย  

 
อุปกรณ์และวิธกีาร 

พื้นที่ศึกษาและการวางแผนงานทดลอง: ด าเนินการศึกษาในพื้นที่นาดินเค็ม บ้านงิ้วเก่า ต าบลโนนประดู่ อ าเภอสีดา 
จังหวัดนครราชสีมา แปลงทดลองขนาด 3 x 4 ม. โดยวางแผนการทดลองแบบ RCBD แปลงทดลองขนาด 3 x 4 ม. จ านวน 3 
ซ้ า ใน 6 กรรมวิธีการทดลอง ซ่ึงประกอบไปด้วย ไม่ใส่วัสดุอินทรีย์ (ต ารับควบคุม) และใส่เศษซากวัสดุอินทรีย์ 5 ชนิด ได้แก่ 
ซากถั่วลิสง ใบหญ้าแฝก ฟางข้าว แกลบ และยูคาลิปตัส ในอัตรา 2 t rai-1 เตรียมวัสดุอินทรีย์โดยสับเป็นท่อนเล็ก ๆ ให้มี
ขนาด 5-10 ซม. ส าหรับถั่วลิสง หญ้าแฝก ฟางข้าว และยูคาลิปตัส ใสวั่สดุอินทรีย์บริเวณหน้าดินอย่างสม่ าเสมอแล้วกลบลงใน
ดินลึกประมาณ 15 ซม. วัสดุอินทรีย์ส่วนหน่ึงเก็บไว้ส าหรับวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี  

การศึกษาอัตราการสลายตัวของวัสดุอินทรีย์: ศึกษาการสลายตัวของวัสดุอินทรีย์ด้วยวิธีถุงตาข่าย (litterbag) โดย
การเตรียมถุงบรรจุวัสดุอินทรีย์ขนาด 20x20 ซม. บรรจุวัสดุอินทรีย์ตามกรรมวิธีทดลอง (2 t rai -1) ในถุงตาข่ายเย็บปิดปากถุง
แล้วน าไปเพื่อกลบในดิน และเก็บถุงตาข่ายเพื่อติดตามน้ าหนักที่เหลือโดยใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพื่อท านายอัตราการ
สลายตัวจากข้อมูลวัสดุอินทรีย์ที่เหลือ  

การศึกษาการปลดปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ ใช้ตามวิธีของ Anderson (1982) โดยติดตั้งอุปกรณ์ทรงกระบอก
ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 ซม. สูง 30 ซม. ฝังอุปกรณ์ลงในดินลึกจากผิวดิน 5 ซม. ส าหรับเก็บตัวอย่างก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เป็นตัวดักจับ CO2 ทิ้งไว้เป็นเวลา 24 ชม. แล้วน า NaOH มาไตเตรท
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กับกรด (HCl) เพื่อค านวณปริมาณ CO2 หรือ CO2-C (mg) จากสูตร CO2-C (mg) = (B-V) NE ; โดยที่  B คือ ปริมาณ (ml) 
ของกรด HCl ส าหรับการไตเตรตกับ Blank, V คือ ปริมาณ (ml) ของกรด HCl ส าหรับการไตเตรตกับ sample, N คือ ความ
เข้มข้นของ HCl และ E คือน้ าหนักสมมูลย์ของ CO2-C  

การเก็บตัวอย่าง: เก็บตัวอย่างถุงตาข่ายและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เวลา 1, 2, 4, 8, 16 และ26 สัปดาห์หลังใส่
วัสดุอินทรีย์ เก็บตัวอย่างดินก่อนและหลังการทดลองแบบวิธีรบกวนดินที่ความลึก 0 - 15 ซม. ส าหรับวิเคราะห์สมบัติดินต่อไป  

การวิเคราะห์ตัวอย่าง: ท าการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน ได้แก่ ความชื้นในดิน ความหนาแน่นของดินโดยวิธีกระบอกเก็บ
ดิน  เน้ือดินด้วยวิธีปิเปต พีเอชดิน ค่าสภาพการน าไฟฟ้า อินทรีย์คาร์บอนในดินโดยร่อนผ่านตะแกรง 1 มิลลิเมตร โดยวิธี 
Walkely and Black  ไนโตรเจนทั้งหมดด้วยวิธี Micro Kjeldahl ปริมาณประจุบวกที่เป็นด่าง (Ca2+, Mg2+, Na+, K+) โดย
วิธีการชะล้างด้วย 1 N NH4OAc (pH 7.0) แล้ววัดปริมาณประจุบวกที่เป็นด่างโดยวิธี Atomic Adsorption 
Spectrophotometry (AAS) และวิเคราะห์ ค่าความจุแลกเปลี่ยนประจุบวกในดิน (CEC) วิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหาร
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (available P) โดยวิธี Bray II และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (Exchangeable K) วิเคราะห์วัสดุ
อินทรีย์ ได้แก่ ปริมาณ C และN ทั้งหมดในวัสดุอินทรีย์โดยวิธีการเผาไหม้ และวัดด้วยเครื่องวิเคราะห์ Elemental analyzer 
(NA 1500, Carlo Erba, Milan, Italy) ลิกนิน และเซลลูโลส และลิกนิน (lignin) โดยวิธี Acid detergent lignin (Van 
Soest and Wine, 1968; and Anderson and Ingram, 1993) 

การวิเคราะห์ข้อมูล: ข้อมูลที่ได้น ามาวิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance) ตามแผนการทดลองแบบ 
Randomized Complete Block Design (RCBD) และเปรียบเทียบความแตกต่างปัจจัยศึกษาโดยใช้วิธี Least Significant 
Difference (LSD) วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย และการศึกษาสมการ
ถดถอย โดยใช้ระบบโปรแกรมส าเร็จรูป Statistix 8.0 และ SigmaPlot®  น าไปสู่การวิเคราะห์ อภิปราย และสรุปผล 

 
ผลและวิจารณ์ 

สมบัติดินเบื้องต้น และวัสดุอนิทรีย์ก่อนการศึกษา 
เน้ือดินที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นดินทรายปนดินร่วน โดยมีปริมาณอนุภาคขนาดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว

เท่ากับ 71.53, 24.34 และ 4.13 % ตามล าดับ มีค่าพีเอชดินเท่ากับ 6.5 ค่าสภาพการน าไฟฟ้าเท่ากับ 0.015 mS cm-1 
ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในดินเท่ากับ 1.4 g kg-1 ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดเท่ากับ 0.1 g kg-1 ซ่ึงมีอยู่ในระดับต่ า และมี
อัตราส่วนของคาร์บอนต่อไนโตรเจนเท่ากับ 14 ดินมีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์เท่ากับ 42.8 mg kg-1 ปริมาณ
แคลเซียม แมกนีเซียม โซเดียม และโพแทสเซียม เท่ากับ 1.21, 0.20, 1.63 และ 0.02 cmol kg-1 ตามล าดับ มีความจุใน
แลกเปลี่ยนประจุบวกในดินเท่ากับ 4.18 cmol kg-1 ดินมีความหนาแน่นรวมเท่ากับ 1.63 g cm-3 (Table 1) 
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Table 1 Initial physical and chemical properties of topsoil (0-15 cm) at before organic residue  

incorporation in the initial year (2015) 

Soil properties  

Sand content (%) 71.53 
Silt content (%) 24.34 
Clay content (%) 4.13 
Soil texture Sandy loam 
Bulk density (g cm-3) 1.63   
Soil moisture at FC (%) 13.48 
Soil moisture at PWP (%) 5.64 
Soil pH (1:1, soil:H2O) 6.50 
Soil EC (1:5, soil: H2O) mS cm-1 0.015 
Organic matter (g kg-1) 2.35 
Total nitrogen (total N), (g kg-1) 0.12 
Available phosphorus (ppm) 42.8 
Exchangeable potassium (Ca), (cmol kg-1) 1.21 
Exchangeable potassium (Mg), (cmol kg-1) 0.20 
Exchangeable potassium (Na), (cmol kg-1) 1.63 
Exchangeable potassium (K), (cmol kg-1) 0.02 
Cation exchange capacity (CEC), (cmol kg-1) 4.18 

 

 จากการศึกษาครั้งน้ีได้เลือกใช้วัสดุอินทรีย์ที่มีองค์ประกอบทางเคมีต่างกัน ได้แก่ ซากถั่วลิสง ใบหญ้าแฝก ฟางข้าว 
แกลบ และใบยูคาลิปตัส โดยวัสดุอินทรีย์ดังกล่าวมีปริมาณคาร์บอนทั้งหมดอยู่ในช่วง 309.8 – 388.8 g kg-1 โดยพบสูงสุดใน
ใบยูลาลิปตัส และต่ าสุดในแกลบ (Table 2) ปริมาณไนโตรเจนพบสูงสุดในซากถั่วลิสง (14.8 g kg-1) วัสดุอินทรีย์มีอัตราส่วน
คาร์บอนต่อไนโตรเจนสูงสุดในฟางข้าว รองลงมา คือ ใบยูคาลิปตัส และใบหญ้าแฝก ปริมาณลิกนินพบสูงสุดในแกลบเท่ากับ 
148.1 g kg-1 วัสดุอินทรีย์มีปริมาณเซลลูโลสอยู่ในช่วง 241.8 – 480.5 g kg-1 โดยพบต่ าสุดในใบยูคาลิปตัส และสูงสุดใน
แกลบ (Table 2) 
 
Table 2 Chemical quality characteristics of organic residue locally available in Northeast Thailand 
Residues C (g kg-1) N (g kg-1) C/N Lignin (g kg-1) Lignin/N Cellulose (g kg-1) 
Groundnut stover 310.2 14.8 20.9 90.2 4.3 374.5 
Vetiver grass ; leaf 342.4 9.2 37.2 66.6 7.2 351.9 
Rice straw 325.1 4.5 72.2 27.2 6.0 425.1 
Rice husk 309.8 9.8 31.6 148.1 15.1 480.5 
Eucalyptus 388.8 8.6 45.2 82.0 9.5 241.8 
 
อัตราการสลายตัวของวัสดุอินทรีย์ และการปลดปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด ์
 ผลการศึกษาการสลายตัวของวัสดุอินทรีย์เม่ือเวลา 26 สัปดาห์ หลังการใส่ พบว่าวัสดุอินทรีย์ทุกชนิดเริ่มมีการ
สลายตัวในทุกวัสดุอินทรีย์ โดยที่เวลา 1 สัปดาห์หลังใส่ มีน้ าหนักเหลืออยู่ในช่วง 50 – 78 % ของน้ าหนักเริ่มต้น (Figure 1) 
โดยใบยูคาลิปตัส ฟางข้าว และแกลบมีน้ าหนักเหลืออยู่ใกล้เคียงกัน  เม่ือเวลาผ่านไปในสัปดาห์ที่ 8 พบว่า น้ าหนักของวัสดุ
อินทรีย์ลดลงต่ ากว่า 50% ของน้ าหนักเริ่มต้น ยกเว้นในส่วนของฟางข้าว และแกลบ โดยเฉพาะแกลบ มีน้ าหนักเหลือมากสุด 
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(74% ของน้ าหนักเริ่มต้น) เม่ือสิ้นสุดการทดลองในสัปดาห์ที่ 26 น้ าหนักของซากถั่วลิสงเหลือน้อยสุดเท่ากับ 13.34% ของ
น้ าหนักเริ่มต้น และสูงสุดคือ แกลบ  เม่ือพิจารณาอัตราการสลายตัวของวัสดุอินทรีย์ทั้ง 5 ชนิด หลังการใส่ในดินเป็น
ระยะเวลา 26 สัปดาห์ จะเห็นว่า วัสดุอินทรีย์ทุกชนิด ยกเว้น แกลบ มีอัตราการสลายตัวเร็วในช่วงแรก และล่าช้าในช่วงหลัง 
(k2) โดยใบหญ้าแฝก ซากถั่วลิสง และฟางข้าว มีอัตราการสลายตัวในช่วงช่วงแรก (k1) ใกล้เคียงกัน รองลงมา คือ ใบยูคา
ลิปตัส ส่วนแกลบมีอัตราการสลายช้ามากสุด  ส าหรับการสลายตัวในช่วงหลังจะเห็นว่า ซากถั่วลิสง และฟางข้าวมีอัตราการ
สลายเร็วกว่าวัสดุอินทรีย์อ่ืนๆ จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการสลายตัวทั้ง 2 ช่วงกับองค์ประกอบทางเคมีของ
วัสดุอินทรีย์ (Table 1) จะเห็นว่า ในช่วงแรกของการสลายตัวพบความสัมพันธ์ในระดับต่ ากับองค์ประกอบทางเคมีของวัสดุ
อินทรีย์ แต่เม่ือพิจารณาในช่วงหลังของการสลายตัวน้ันอัตราการสลายตัวมีความสัมพันธ์ในทางลบกับปริมาณเซลลูโลส (r= -
0.969*) โดยวัสดุอินทรีย์ที่มีปริมาณเซลลูโลสสูงส่งผลให้เกิดการสลายตัวได้เร็วกว่าวัสดุอินทรีย์ที่มีปริมาณเซลลูโลสต่ า และ
การศึกษาน้ีไม่ได้พบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการสลายตัวที่ชัดเจนกับลิกนินซ่ึงเป็นสารต้านทานการสลายตัว   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 Dry weight remaining (% of original) of organic residue of different chemical composition after  

incorporation in soil 
 
 เม่ือพิจารณาการปลดปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ในช่วงของการสลายตัว พบว่า เม่ือ 1 วันหลังใส่สารอินทรีย์ มี
ปริมาณการปลดปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์สูง โดยสูงสุดในดินที่ใส่ซากถั่วลิสง (31.8 mg kg-1 day-1) รองลงมาคือ แกลบ 
และใบหญ้าแฝก ตามล าดับ ต่ าสุดคือ ดินที่ไม่ใส่วัสดุอินทรีย์ (5 mg kg-1 day-1)  และหลังจากน้ันในสัปดาห์ที่ 1 ปริมาณการ
ปลดปล่อยลดลง และยังพบปริมาณการปลดปล่อยสูงสุดในดินที่ใส่ซากถั่วลิสง  และต่ าสุดในดินที่ไม่ใส่ วัสดุอินทรีย์ (Figure 2) 
หลังจากน้ัน มีการปลดปล่อยเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่ 2 และลดลงในสัปดาห์ที่ 4 ในทุกกรรมวิธี แต่จะเห็นว่า ในสัปดาห์ที่ 4 ในดิน
ที่ใส่ฟางข้าวมีปริมาณการปลดปล่อยสูงสุด รองลงมาคือ ซากถั่วลิสง และใบหญ้าแฝก   หลังจากสัปดาห์ที่ 4 พบว่า มีการ
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ปลดปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้น โดยพบสูงสุดในดินที่ใส่ฟางข้าว และใบหญ้าแฝก รองลงมาคือ ใบยูคาลิปตัส ส่วน
ดินที่ไม่ใส่วัสดุอินทรีย์ มีระดับการปลดปล่อยต่ าที่สุดตลอดระยะเวลา  8 สัปดาห์  และการปลดปล่อยลดลงในสัปดาห์ที่ 16 ใน
ทุกกรรมวิธีทดลอง และเพิ่มขึ้นในสัปดาห์สิ้นสุดการทดลอง (26 สัปดาห์) โดยดินที่ใส่ยูคาลิปตัสมีการปลดปล่อยสูงสุด (12.3 
mg kg-1 day-1)  รองลงมาคือ ซากถั่วลิสง (9.1 mg kg-1 day-1)  ส่วนดินที่ใส่วัสดุอินทรีย์อ่ืนๆ มีระดับการปลดปล่อยใกล้เคียง
กัน ดังแสดงใน Figure 2  จากผลการศึกษาดังกล่าวยังไม่พบความสัมพันธ์ชัดเจนกับองค์ประกอบทางเคมีของวัสดุอินทรีย์ แต่
พบความสัมพันธ์ในทางบวกระหว่างปริมาณการปลดปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ในแต่ละช่วงเวลากับความชื้นในดินโดย
เฉลี่ย (9 – 20%) ตลอดช่วงของการสลายตัว 8 สัปดาห์ (r= 0.36 – 0.89) นอกจากน้ี ยังพบว่า ที่สัปดาห์ที่ 16 หลังใส่วัสดุ
อินทรีย์ มีความชื้นของดินเพิ่มขึ้น แต่กลับพบปริมาณการปลดปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ไม่สูงเท่าไรนัก ทั้ง น้ี เน่ืองจาก
ในช่วงเวลาดังกล่าวมีระดับความชื้นค่อนข้างสูงในดินอยู่ในช่วง 21 – 26% (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24%)  เน่ืองจากเกิดสภาพน้ าขัง
ในดินส่งผลให้เกิดการปลดปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ในระดับต่ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 Carbon dioxide carbon (CO2-C) evolution (mg kg-1 day-1) as affected by different organic residue  

incorporation 
 
ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในดนิ  
 จากผลการศึกษาปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในดิน (<1 มม.) หลังการใส่วัสดุอินทรีย์ที่มีองค์ประกอบทางเคมีต่างกัน  
พบว่า ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในดินที่ใส่วัสดุอินทรีย์ มีค่าอยู่ในช่วง 2.30 – 4.65 g kg-1 โดยพบสูงสุดในดินที่ใส่ยูคาลิปตัส 
รองลงมาในระดับใกล้เคียงกันคือ ใบหญ้าแฝก (3.25 g kg-1) และฟางข้าว (3.2 g kg-1) ส่วนดินที่ไม่ใส่วัสดุอินทรีย์มีปริมาณ
ต่ าสุดเท่ากับ 1.82 g kg-1 นอกจากน้ี ยังพบว่า ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในดินมีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบทางเคมีของวัสดุ
อินทรีย์น้ันๆ (Table 3) โดยมีสหสัมพันธ์ทางบวกกับปริมาณคาร์บอนทั้งหมดในพืช (r= 0.694**) และทางลบกับปริมาณ
เซลลูโลส (r= -0.653**) ซ่ึงเป็นคาร์บอนในรูปที่เปลี่ยนแปลงได้ง่าย (Mungai and Motavalii, 2006; Puttaso et al., 2011) 
จะเห็นได้ว่า วัสดุอินทรีย์ที่มีองค์ประกอบคาร์บอนปริมาณสูง ปริมาณเซลลูโลสต่ า ส่งผลให้มีปริมาณการสะสมอินทรีย์คาร์บอน
ในดินสูง  
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Figure 3 Soil organic carbon content at 26 week after different organic residue incorporation  
 
 นอกจากน้ี ยังพบว่า ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในดินที่ใส่วัสดุอินทรีย์มีความสัมพันธ์กับปริมาณการปลดปล่อยก๊าช
คาร์บอนไดออกไซด์ โดยเฉพาะสหสัมพันธ์ในทางลบในช่วงสัปดาห์ที่ 8 – 26 โดยมีค่าสหสัมพันธ์ (r) ระหว่าง -0.592 ถึง -
0.716 ดังแสดงใน Table 4 ผลน้ีชี้ให้เห็นว่า ดินที่มีปริมาณการปลดปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์สูงส่งผลให้มีปริมาณอินทรีย์
คาร์บอนสะสมในดินต่ า เน่ืองจากอินทรีย์คาร์บอนสูญหายไปจากดินในรูปก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ 
 
Table 3 Pearson correlation coefficients (r) between residue chemical composition and soil organic carbon  

after residue incorporation  
Parameters C  N C/N Lignin Lignin/N Cellulose  
Soil organic C  0.694** -0.222 0.247 -0.295 -0.124 -0.653** 
** Significantly different at p < 0.01 
 
Table 4 Pearson correlation coefficients (r) between CO2 evolution and soil organic carbon after residue  

incorporation  
Parameters CO2 evolution, weeks after organic residue incoporation 

1 2 4 8 16 26 
Soil organic C  0.216 -0.335 0.203 -0.592 -0.704 -0.716 
 

สรุปผล  
 จากการศึกษาการใช้วัสดุอินทรีย์ที่มีองค์ประกอบทางเคมีที่ต่างกันต่อการสลายตัวของวัสดุอินทรีย์ การปลดปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในนาดินเค็มเน้ือทราย จะเห็นได้ว่า อัตราการสลายตัวเกิดขึ้นเร็วใน
ช่วงแรก และล่าช้าในช่วงหลังการสลายตัว โดยช่วงแรกใบหญ้าแฝกซากถั่วลิสง และฟางข้าว มีแนวโน้มสลายตัวเร็วกว่ายูคา
ลิปตัส และแกลบ ซ่ึงในช่วงการสลายตัวของวัสดุอินทรีย์มีปริมาณการปลดปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นสูงสุดที่เวลา 1 
วันหลังใส่วัสดุอินทรีย์ โดยเฉพาะซากถั่วลิสงและแกลบ หลังจากมีปริมาณการปลดปล่อยลดลงในช่วงหลังของการสลายตัว
โดยเฉพาะสัปดาห์ที่ 16 – 26  ซ่ึงดินที่ใส่ยูคาลิปตัสมีแนวโน้มปลดปล่อยสูงสุด จากผลชี้ให้เห็นว่า ปริมาณการปลดปล่อยก๊าช
คาร์บอนไดออกไซด์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความชื้นในดินโดยเฉลี่ยความชื้นที่มีการปลดปล่อยสูงที่ 9 - 20% ส าหรับ 
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ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในดิน จะเห็นว่า ดินที่ได้รับการใส่ยูคาลิปตัสมีปริมาณการสะสมอินทรีย์คาร์บอนสูงสุด ซ่ึงมี
ความสัมพันธ์กับปริมาณคาร์บอนและเซลลูโลสในวัสดุอินทรีย์ นอกจากน้ี ผลการศึกษาน้ี สะท้อนให้เห็นว่า ดินที่มีปริมาณการ
ปลดปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์สูงส่งผลท าให้ดินมีปริมาณการสะสมอินทรีย์คาร์บอนในดินต่ า    
 

ค าขอบคุณ 
ทุนวิจัยจากงบประมาณวิจัยประจ าปี 2560 กรมพัฒนาที่ดิน ภายใต้แผนงานวิจัย การบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อฟื้นฟู

และพัฒนาการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเค็มบริเวณแอ่งโคราชและแอ่งสกลนคร และขอขอบคุณ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มอบทุนอุดหนุนและส่งเสริมการท าวิทยานิพนธ์ประจ าปี 2560 
 

เอกสารอ้างอิง 
บุปผา โตภาคงาม. 2549. ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ภาควิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 255 น. 
Anderson, J.M., and J.S.I. Ingram.  1993.  Tropical Soil Biology and Fertility: A Handbook of methods.  CAB  

International. Wallingford, UK. 
Anderson, J.P.E.  1982.  Soil respiration, pp. 831-871.  In Page, A.L., R.H. Miller, and D.R. Keeney (eds.),  

Agronomy Monograph Number 9, Part II.  Chemical and Biological Properties, 2nd edn.  American  
Society of Agronomy and Soil Science Society of America, Madison.  

Mungai, N.W. and P.P. Motavalli.  2006.  Litter quality effects on soil carbon and nitrogen dynamics  
in temperate alley cropping systems. Appl. Soil Ecol. 31: 32 – 42. 

Patcharapreecha, P., B. Topark-ngarm, I. Goto, and M. Kimura, 1989. Studies on saline soils in Khon Kaen  
 Region, Northeast Thailand. I. Physical and chemical properties of saline soil.  Soil Sci. Plant Nutr.,  
 35, 171-179. 
Puttaso, A., P. Vityakon, P. Saenjan, V. Tre-loges and G. Cadisch.  2011.  Relationship between residue  

quality, decomposition patterns, and soil organic matter accumulation in a tropical sandy soil 
after 13 years.  Journal of Nutrient Cycling in Agroecosystem 89: 159 - 174 

Van Soest, P.J., and E.H. Wine.  1968.  Determination of lignin and cellulose in acid detergent fibre with  
permanganate.  J. Assoc. Offic. Anal. Chem. 51:780-785. 

 



                              การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแหง่ชาติ ครัง้ที่ 5 ณ โรงแรมเซน็ทรา บาย เซ็นทารา แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ วันที่ 1-2 สิงหาคม 2560 
 

298 

 
ผลของออกซินและไซโตไคนินต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหญ้าแฝกลุ่มและดอน 
Effect of auxin and cytokinnin on tissue culture of vetiver grass  

พัชรินทร์ นันทากุล1*,  พิทยากร ลิม่ทอง2, กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์1  และพงศ์พันธุ์ เธียรหริัญ1 
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บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความเข้มข้นของออกซินและไซโตไคนิน ที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อหญ้าแฝกลุ่มและหญ้าแฝกดอน โดยความเข้มข้นของออกซินที่ 0 และ 0.5 มก./ล. และไซโตไคนินที่ ความเข้มข้น 0, 0.5 
และ 1.0 มก./ล. โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ Completely Randomized Design (CRD) ประกอบด้วย 12 ต ารับ 
จ านวน 3 ซ้ า ทีห่้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหญ้าแฝก กรมพัฒนาท่ีดิน โดยน าหน่อหญ้าแฝกลุ่ม (พันธุ์สุราษฎร์ธานี) และ
หญ้าแฝกดอน (พันธุ์ราชบุรี) มาเลี้ยงในสูตรอาหาร MS เติมฮอร์โมนออกซินและไซโตไคนินที่ ความเข้มข้นของแต่ละต ารับ
ทดลอง ผลการศึกษาพบว่าการใช้ออกซิน 0.5 มก./ล. ท าให้ความสูงของหญ้าแฝกลุ่มและหญ้าแฝกดอนเพิ่มขึ้นแตกต่างกับ
การไม่ใส่ออกซินอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่การใช้ไซโตไคนิน 0.5 และ 1.0 มก./ล. ท าให้ความสูงของต้นหญ้าแฝกทั้ง 2 
ชนิดลดลง แสดงถึงการยับยั้งการเจริญทางด้านความสูง แม้ว่าจะใช้ร่วมกับออกซินก็ตาม ส าหรับจ านวนหน่อของหญ้าแฝก
เมื่อใส่ไซโตไคนิน 0.5 และ 1.0 มก./ล. ช่วยกระตุ้นให้จ านวนหน่อเพิ่มข้ึน แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการไม่ใส่ไซโต
ไคนิน นอกจากนั้นการใส่ออกซินร่วมกับไซโตไคนินมีผลท าให้จ านวนหน่อของหญ้าแฝกลุ่มเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติกับการไม่ใส่ออกซินร่วมด้วย แต่การตอบสนองของหญ้าแฝกดอนต่อการใช้ฮอร์โมนน้อยกว่าในหญ้าแฝกลุ่ม 
ส าหรับการใส่ออกซินและไซโตไคนิน มีผลต่อจ านวนใบของต้นหญ้าแฝกทั้ง 2 ชนิดเป็นไปในทางเดียวกับจ านวนหน่อของหญ้า
แฝก  
ค าส าคัญ  หญ้าแฝก, ออกซิน, ไซโตไคนิน, การเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อ, การขยายพันธ์ุ 
 

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  
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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 
 

บทน า 
หญ้าแฝก (Vetiver grass) เป็นพืชตระกูลหญ้าที่มีความส าคัญด้านการอนุรักษ์ดินและน้ า และการฟื้นฟูทรัพยากร

ดิน เนื่องจากหญ้าแฝกมีลักษณะทางกายภาพและสัณฐานวิทยาเหมาะสมในการรักษาสภาพแวดล้อม และยังสามารถใช้หญ้า
แฝกในระบบอนุรักษ์ดินและน้ าทั้งที่เป็นระบบพืชและร่วมกับวิธีกล (ปอล เตรือง และคณะ, 2556) โดยหญ้าแฝกมีระบบราก
ที่ยาวสานกันแน่นสามารถช่วยยึดดิน และยังเป็นท่ีอาศัยของเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หลายชนิด ดังนั้นบทบาทของหญ้าแฝก
ต่อการลดการชะล้างพังทายของดิน และลดความเร็วของการไหลบ่าของน้ า เพิ่มความชื้นในดิน เพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดิน
มีประสิทธิภาพมาก (พิทยากร, 2551) ในปัจจุบันมีการส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ าอย่างต่อเนื่องและ
กว้างขวาง อีกทั้งยังมีการน าหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ มากมาย ท าให้การขยายพันธ์หญ้าแฝกมีความจ าเป็นมาก
ขึ้นเป็นล าดับ อย่างไรก็ตามหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนนิยมใช้การขยายพันธุ์หญ้าแฝกโดยการเพาะเลี้ยงให้แตกหน่อ 
แล้วน ามาแยกหน่อและช าในถุงพลาสติก และน าไปขยายพันธุ์ในแปลงขนาดใหญ่เพื่อเป็นต้นกล้าหญ้าแฝกต่อไป (กรมพัฒนา
ที่ดิน, 2555) โดยการท างานของออกซินส่งเสริมการขยายตัวและการแบ่งเซลล์ของพืช กระตุ้นการเกิดแคลลัสและราก 
ส าหรับไซโตไคนินกระตุ้นให้เกิดการแบ่งเซลล์และการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของพืช ช่วยเกิดตาด้านข้างให้เป็นใบ และพัฒนา
ให้เกิดคลอโรพลาสช่วยให้ใบสีเขียวขึ้น โดยมักใช้ร่วมกับออกซิน (ลิลลี่ และคณะ, 2552) นอกจากนี้การขยายพันธุ์หญ้าแฝก
อาจท าได้โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยงานวิจัยนี้ได้ศึกษาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหญ้าแฝก เนื่องจากจะเป็นข้อมูลสนับสนุน
ทางด้านการขยายพันธุ์แล้ว ยังเป็นข้อมูลส าคัญต่อด้านการเก็บรักษาพันธุ์หญ้าแฝกด้วย 

การขยายพันธ์ุหญ้าแฝกด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจและหลายหน่วยงานเริ่ม
ให้ความส าคัญกับวิธีการดังกล่าวนี้ อย่างไรก็ตามการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อยังคงมีปัญหาอยู่ โดยเฉพาะส่วนประกอบของอาหารที่
ใช้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการขยายพันธุ์ และเพื่อการเก็บรักษาพันธุ์ การใช้ฮอร์โมนออกซินและไซโตไคนิน เป็นแนวทางหนึ่งที่
มีบทบาทส าคัญในการควบคุมการเจริญเติบโต เนื่องจากหญ้าแฝกลุ่มและหญ้าแฝกดอนมีการเจริญเติบโตต่างกัน กล่าวคือ
หญ้าแฝกดอนท่ีมีการเจริญเติบโตที่ช้ากว่าก็ต้องกระตุ้นให้มีการเจริญเติบโตในช่วงแรกๆ ช้า และหญ้าแฝกบางพันธุ์แตกหน่อ
ค่อนข้างยาก หรือไม่ค่อยเจริญเติบโต จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาระดับความเข้มข้นของฮอร์โมนที่เหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตในขั้นตอนของการขยายพันธุ์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รวมถึงการศึกษาเปรียบเทียบขั้นตอนที่เหมาะสมต่อการน า
ต้นหญ้าแฝกมาขยายพันธุ์ในสภาพเนื้อเยื่อ ส่วนการรวบรวมพันธุ์หญ้าแฝกในสภาพการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อควรเร่งให้มีการ
เจริญเติบโตในช่วงแรก เมื่อตั้งตัวได้แล้ว จึงควบคุมการเจริญให้ช้าลง เพื่อให้สามารถเก็บรักษาพันธุ์ได้ยาวนานขึ้น ท าให้ไม่
ต้องเปลี่ยนถ่ายขวดเนื้อเยื่อบ่อยครั้ง ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลของฮอร์โมนท้ัง 2 ชนิดและปริมาณ
ที่เหมาะสมต่อการขยายพันธุ์และการรวบรวมพันธุ์หญ้าแฝกลุ่มและหญ้าแฝกดอนในสภาพการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
1. การวางแผนการทดลอง 

การทดลองนี้วางแผนการทดลองทางสถิติแบบสุม่สมบรูณ์ (Completely Randomized Design: CRD) โดยมี
ปัจจัยการทดลอง ดังนี้ 

1.1 หญ้าแฝก 2 ชนิด ได้แก่ หญ้าแฝกลุ่ม (พันธุ์สุราษฎร์ธานี) และหญ้าแฝกดอน (พันธุ์ราชบุรี)  
1.2 ฮอร์โมน 2 ชนิด (ออกซิน และไซโตไคนิน)  
1.3 ความเข้มข้นของฮอร์โมน   

- ออกซิน 0 และ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร 
- ไซโตไคนิน 0, 0.5 และ 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 
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1.4 ต ารับการทดลอง รวม 12 ต ารับ จ านวน 3 ซ้ า 
ต ารับท่ี 1 = หญ้าแฝกลุ่ม + ไม่ใสฮ่อร์โมน  
ต ารับท่ี 2 = หญ้าแฝกลุ่ม + ไซโตไคนิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ต ารับท่ี 3 = หญ้าแฝกลุ่ม + ไซโตไคนิน 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ต ารับท่ี 4 = หญ้าแฝกลุ่ม + ออกซิน 0.5 มิลลิกรมัต่อลติร 
ต ารับท่ี 5 = หญ้าแฝกลุ่ม + ออกซิน 0.5 + ไซโตไคนิน 0.5 มลิลิกรมัต่อลิตร 
ต ารับท่ี 6 = หญ้าแฝกลุ่ม + ออกซิน 0.5 + ไซโตไคนิน 1.0 มลิลิกรมัต่อลิตร 
ต ารับท่ี 7 = หญ้าแฝกดอน + ไม่ใส่ฮอรโ์มน 
ต ารับท่ี 8 = หญ้าแฝกดอน + ไซโตไคนิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลติร 
ต ารับท่ี 9 = หญ้าแฝกดอน + ไซโตไคนิน 1.0 มิลลิกรัมต่อลติร 
ต ารับท่ี 10 = หญ้าแฝกดอน + ออกซิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลติร 
ต ารับท่ี 11 = หญ้าแฝกดอน + ออกซิน 0.5 + ไซโตไคนิน 0.5 มิลลกิรัมต่อลิตร 
ต ารับท่ี 12 = หญ้าแฝกดอน + ออกซิน 0.5 + ไซโตไคนิน 1.0 มิลลกิรัมต่อลิตร 

2. การเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหญ้าแฝก  
ส าหรับการเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหญ้าแฝก และวิธีการเตรียมหน่อหญ้าแฝกที่ใช้ในการทดลอง 

ด าเนินการดังนี ้
2.1 เตรียมสารละลายอาหารแข็งสูตร MS (Murashige and Skoog, 1962) กวนให้เข้ากัน แล้วใส่ฮอร์โมนตามที่

ก าหนดในต ารับการทดลอง ได้แก่ ออกซิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร และไซโตไคนิน 2 ระดับ ได้แก่ 0.5 และ 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ปรับค่า pH ของอาหารให้อยู่ในช่วง 5.7-5.8 น าไปนึ่งฆ่าเช้ือ ด้วยหม้อนึ่งความดันไอน้ าที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 15-20 นาที  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1: Process of Vetiver grass tissue cultivation with and without hormone  

in each treatment 
 

2.2 การเตรียมหน่อหญ้าแฝก โดยคัดเลือกต้นพันธุ์ ตัดใบและรากทิ้ง ให้เหลือแต่หน่อ แล้วน าหน่อมาล้างด้วยน้ า 
แช่ด้วยแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ นาน 3 นาที ตามด้วยสารละลายคลอรอกซ์ 15 เปอร์เซ็นต์  เป็นเวลา 15 นาที แล้วล้างด้วยน้ า
กลั่น จ านวน 3 ครั้งๆ ละ 5 นาที ตัดชิ้นส่วนหน่อหญ้าแฝกให้เหลือ 1.5 -2.5 เซนติเมตร โดยพิจารณาเลือกช้ินหน่อหญ้าแฝก
ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ภายใต้สภาพที่ปลอดเช้ือ น าช้ินส่วนที่ตัดใส่ในขวดอาหารที่มีสูตร MS และฮอร์โมนตามต ารับทดลอง 
(อาทิตย์ และคณะ, 2537) 

2.3 น าหน่อหญ้าแฝกลุ่ม และหญ้าแฝกดอนที่ผ่านการฆ่าเช้ือแล้ว มาเลี้ยงในอาหารสูตร MS เติมออกซิน 0.5 
มิลลิกรัมต่อลิตร และเติมไซโตไคนิน 2 ระดับ คือ 0.5 และ 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร น าไปเลี้ยงภายใต้สภาพที่ได้รับแสงความเข้ม 
40 ไมโครโมลต่อตารางเมตรต่อวินาที นาน 16 ช่ัวโมงต่อวัน และช่วงมืด 8 ช่ัวโมงต่อวัน อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 3 เดือน  
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3. การเก็บข้อมูลและบันทึก  
การเก็บข้อมูลและบันทึกความสูงของต้นหญ้าแฝก (จากโคนถึงปลาย โดยวัดเฉพาะยอดที่มีความสูงตั้งแต่ 0.5 

เซนติเมตรขึ้นไป) โดยวัดความสูงของต้นหญ้าแฝกแต่ละต ารับการทดลองที่อายุ 3 เดือน นับจ านวนหน่อ และจ านวนใบ ท า
การนับในแต่ละต ารับทดลองที่อายุ 3 เดือน และเก็บรวบรวมข้อมูลของการทดลอง วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 

 

 

 

 

 

 

Figure 2: Vetiver grass tissue cultivation in temperature and light controlled room 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
1. ความสูงของต้นหญ้าแฝก 

จากผลการศึกษาความสูงของหญ้าแฝกดังแสดงในตารางที่ 1 และภาพที่ 5 พบว่าหญ้าแฝกดอนมีความสูงของต้น
มากกว่าหญ้าแฝกลุ่ม เมื่อมีการใส่ฮอร์โมนไซโตไคนินที่ความเข้มข้นเพิ่มขึ้น 0, 0.5 และ 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร (ต ารับที่ 1, 2 
และ 3) ท าให้ความสูงของต้นหญ้าแฝกลุ่มลดลงจาก 7.0 เซนติเมตร เหลือ 4.17 และ 4.10 เซนติเมตร ตามล าดับ ความสูง
ของต้นหญ้าแฝกดอนลดลงในแนวทางเดียวกัน กล่าวคือลดลงจาก 9.43 เซนติเมตร เหลือ 8.17 และ 7.00 เซนติเมตร (ต ารับ
ที่ 7, 8 และ 9) ผลการทดลองนี้แสดงให้เห็นชัดเจนว่าการใส่ไซโตไคนินที่เพิ่มขึ้นจาก 0.5 และ 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร มีผลท า
ให้ความสูงของต้นหญ้าแฝกลุ่มและหญ้าแฝกดอนลดลงอย่างชัดเจน Mazid et al. (2011) รายงานว่า การใช้ไซโตคินินใน
อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชมีผลท าให้ความสูงและจ านวนรากของพืชทดลองลดลงอย่างชัดเจน การเพิ่มความเข้มข้นของไซ
โตคินินจาก 0.5 เป็น 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ยิ่งท าให้ความสูงและจ านวนรากลดลงเป็นล าดับ 

การใส่ออกซินท่ี 0 และ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร กับหญ้าแฝกลุ่มและหญ้าแฝกดอน พบว่าการเพิ่มความเข้มข้นของ
ฮอร์โมนออกซิน มีผลท าให้ความสูงของต้นหญ้าแฝกลุ่มเพิ่มขึ้นจาก 7.00 เซนติเมตร เป็น 11.17 เซนติเมตร (ต ารับที่ 1 และ 
4) ซึ่ง พีรเดช (2537) กล่าวถึงออกซินมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ส าหรับความสูงของต้นหญ้าแฝกดอนเมื่อมีการใส่
ฮอร์โมนออกซิน ในระดับความเข้มข้นดังกล่าวเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้นจาก 9.43 เซนติเมตร เป็น 12.00 เซนติเมตร (ต ารับ
ที่ 7 และ 10) ผลการทดลองนี้แสดงให้เห็นชัดเจนว่าการใส่ออกซินที่ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร มีผลท าให้ความสูงของต้นหญ้า
แฝกทั้งลุ่มและดอนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน และแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

ส าหรับการใส่ไซโตไคนิน 0, 0.5 และ 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับออกซิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร กับหญ้าแฝกลุ่ม
และหญ้าแฝกดอน พบว่าการเพิ่มความเข้มข้นของไซโตไคนินที่ 0.5 และ 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ท าให้ความสูงของต้นหญ้าแฝกลุ่ม
ลดลงจาก 11.17 เซนติเมตร เหลือ 4.40 และ 4.27 เซนติเมตร (ในต ารับที่ 4, 5 และ 6) Rahman (2007) รายงานว่า
ฮอร์โมนบางชนิดมีผลต่อการยับยั้งการเจริญของพืชได้เช่นกัน ในขณะที่หญ้าแฝกดอนก็มีผลเช่นเดียวกันกับหญ้าแฝกลุ่ม โดย
ความสูงของต้นหญ้าแฝกดอนลดลงจาก 12.00 เซนติเมตร เหลือ 5.40 และ 5.50 เซนติเมตร ตามล าดับ (ในต ารับที่ 10 , 11 
และ 12) จะเห็นได้ว่าการใส่ออกซินท่ี 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับการใส่ไซโตไคนิน 0.5 และ 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่มีผลท า
ให้ความสูงของต้นหญ้าแฝกทั้งลุ่มและดอนเพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่าผลของไซโตไคนินสามารถควบคุมให้ความสูงของต้นหญ้า
แฝกทั้ง 2 ชนิดลดลงถึงแม้ว่าจะมีการใส่ออกซินที่ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตรก็ตาม แต่เมื่อมีการใส่ออกซินที่ระดับความเข้มข้น
ดังกล่าวเพียงอย่างเดียวมีผลท าให้ความสูงของต้นหญ้าแฝกทั้ง 2 ชนิด เพิ่มขึ้นตามที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น หญ้าแฝกลุ่ม 
(ต ารับท่ี 1 และ 4) และหญ้าแฝกดอน (ต ารับท่ี 7 และ 10) 
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เมื่อเปรียบเทียบผลของการใส่ไซโตไคนินต่อความสูงของหญ้าแฝกลุ่มและหญ้าแฝกดอน พบว่าการใส่ไซโตไคนิน 0.5 
และ 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ท าให้ความสูงของต้นหญ้าแฝกลุ่มลดลงมากกว่าหญ้าแฝกดอน เนื่องจากความสูงของต้นหญ้าแฝก
ลุ่มลดลง 41.00 และ 41.43 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ แต่ในขณะที่ความสูงของต้นหญ้าแฝกดอนลดลง 13.36 และ 25.77 
เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ เมื่อมีการใส่ออกซินที่ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับไซโตไคนินที่ความเข้มข้นดังกล่าวก็ยังมีผลท าให้ความ
สูงของต้นหญ้าแฝกลดลงเช่นเดิม โดยความสูงของต้นหญ้าแฝกลุ่มลดลง 60.61 และ 61.77 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ แต่ในขณะ
ที่ความสูงของต้นหญ้าแฝกดอนลดลง 55.00 และ 54.17 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ผลการทดลองดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผลของ
การใส่ไซโตไคนินในระดับความเข้มข้นที่ศึกษา มีผลต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตโดยเฉพาะความสูงของต้นหญ้าแฝกลุ่ม
มากกว่าหญ้าแฝกดอน และเมื่อพิจารณาถึงผลของออกซิน พบว่าฮอร์โมนออกซินมีผลท าให้ส่งเสริมการเจริญเติบโต 
โดยเฉพาะของต้นหญ้าแฝกลุ่มที่เพิ่มขึ้น 59.57 เปอร์เซ็นต์มากกว่าหญ้าแฝกดอน ท่ีความสูงของต้นเพิ่มขึ้น 46.88 เปอร์เซ็นต์ 
2. จ านวนหน่อของหญ้าแฝก 

ส าหรับการเจริญเติบโตจากการนับจ านวนหน่อของต้นหญ้าแฝกลุ่มและหญ้าแฝกดอน เมื่อมีการใส่ฮอร์โมนออก
ซินและไซโตไคนินที่ความเข้มข้นแตกต่างกันตามแต่ละต ารับการทดลอง ดังแสดงในตารางที่ 1 และภาพที่ 6  พบว่าจ านวนหน่อ
ของหญ้าแฝกลุ่มและหญ้าแฝกดอนที่ไม่มีการใส่ฮอร์โมนทั้ง 2 ชนิดไม่แตกต่างกันทางสถิติ คือมีจ านวนหน่อ 1.33 หน่อ การใส่ไซ
โตไคนินที่ระดับความเข้มข้นเพิ่มขึ้น 0, 0.5 และ 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร (ต ารับที่ 1, 2 และ 3) ท าให้จ านวนหน่อของต้นหญ้า
แฝกลุ่มเพิ่มขึ้นจากเดิม 1.33 หน่อ เป็น 5.00 และ 6.33 หน่อ ตามล าดับ และเมื่อมีการใส่ไซโตไคนินที่ระดับความเข้มข้น
ดังกล่าวจ านวนหน่อของหญ้าแฝกดอนก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันจาก 1.33 หน่อ เป็น 6.33 และ 5.0 หน่อ ตามล าดับ (ในต ารับที่ 
7, 8 และ 9) ผลของไซโตไคนินต่อการเพิ่มการแตกหน่อชัดเจนในรายงานของอาทิตย์ และคณะ (2537) ผลการทดลองนี้
แสดงให้เห็นชัดเจนว่า ไซโตไคนินในระดับความเข้มข้นที่ศึกษาช่วยกระตุ้นให้จ านวนหน่อเพิ่มมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับการไม่
ใส่ไซโตไคนินทั้งในหญ้าแฝกลุ่มและหญ้าแฝกดอน  

ส าหรับการใส่ออกซินที่ 0, 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่า มีผลท าให้จ านวนหน่อของต้นหญ้าแฝกลุ่มเพิ่มขึ้นจาก 
1.33 หน่อ เป็น 7.00 หน่อ (ต ารับที่ 1 และ 4) ส่วนหญ้าแฝกดอนมีจ านวนหน่อเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้นจาก 1.33 เป็น 
3.00 หน่อ (ต ารับที่ 7 และ 10) แสดงให้เห็นชัดเจนว่าการใส่ออกซินที่ความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร มีผลท าให้จ านวนหน่อ
ของต้นหญ้าแฝกลุ่มและหญ้าแฝกดอน เพิ่มขึ้นจากการไม่ใส่ออกซินอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามออกซินช่วยเสริมการเจริญของ
การแตกหน่อเช่นเดียวกัน อภิชาต และคณะ (2551) 

ในกรณีที่มีการใส่ไซโตไคนิน 0, 0.5 และ 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับออกซิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่า 
จ านวนหน่อของต้นหญ้าแฝกลุ่มเพิ่มมากขึ้นจาก 7.00 หน่อ เป็น 12.00 และ 11.00 หน่อตามล าดับ (ต ารับที่ 4, 5 และ 6) 
ส าหรับ Shobhana (1993) รายงานถึงการใช้ออกซินร่วมกับไซโตไคนินช่วยให้มีการแตกหน่อเพิ่มขึ้นเช่นกัน ในขณะที่จ านวน
หน่อของต้นหญ้าแฝกดอนไม่แตกต่างกันจาก 3.00, 2.33 และ 3.33 หน่อ ตามล าดับ (ต ารับที่ 10, 11 และ 12) ผลการ
ทดลองนี้ แสดงให้เห็นว่าเมื่อใส่ออกซินร่วมกับไซโตไคนิน โดยเฉพาะในหญ้าแฝกลุ่มมีผลท าให้จ านวนหน่อเพิ่มมากขึ้นกว่าการ
ไม่ใส่ออกซินร่วมด้วย Rixkita et al. (2013) รายงานการใช้ฮอร์โมนในการเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อให้มีการแตกหน่อมากและ
รวดเร็ว ซึ่งผลดังกล่าวเห็นผลอย่างชัดเจนในหญ้าแฝกลุ่ม แต่ไม่เห็นผลดังกล่าวเมื่อท าการทดลองในหญ้าแฝกดอน  

เมื่อเปรียบเทียบผลการใส่ไซโตไคนินต่อจ านวนหน่อของต้นหญ้าแฝกลุ่มและหญ้าแฝกดอน พบว่าไซโตไคนินที่
ระดับ 0.5 และ 1.0 ท าให้จ านวนหน่อของต้นหญ้าแฝกลุ่มเพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับในหญ้าแฝกดอน โดยจ านวนหน่อของต้นหญ้า
แฝกลุ่มเพิ่มขึ้น 275.94 และ 375.94 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ในขณะที่จ านวนหน่อของต้นหญ้าแฝกดอนเพิ่มขึ้น 375.94 และ 
275.94 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ แต่เมื่อมีการใส่ออกซินที่ความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับไซโตไคนินที่ความเข้มข้น
ดังกล่าว ในหญ้าแฝกลุ่มมีผลท าให้จ านวนหน่อของต้นหญ้าแฝกลุ่ม ยังเพ่ิมมากข้ึนจากเดิมอีก 140.00 และ 73.78 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ แต่ในหญ้าแฝกดอนเมื่อมีการใส่ฮอร์โมนทั้ง 2 ชนิดร่วมกันในระดับความเข้มข้นดังกล่าวไม่มีผลท าให้จ านวนหน่อ
เพิ่มขึ้นมากนัก ซึ่งค่อนข้างแตกต่างกันกับในหญ้าแฝกลุ่ม  
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3. จ านวนใบของหญ้าแฝก 
ส าหรับจ านวนใบของต้นหญ้าแฝกลุ่มและหญ้าแฝกดอน เมื่อมีการใส่ออกซินและไซโตไคนิน ที่ระดับความเข้มข้น

แตกต่างกันตามแต่ละต ารับการทดลอง ดังแสดงในตารางที่ 1 และภาพที่ 7 พบว่าจ านวนใบของหญ้าแฝกลุ่มและหญ้าแฝก
ดอนท่ีไม่มีการใส่ฮอร์โมนท้ัง 2 ชนิด ไม่แตกต่างกันทางสถิติ การใส่ไซโตไคนินที่ 0, 0.5 และ 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร (ต ารับที่ 1, 2 
และ 3) พบว่าการเพิ่มความเข้มข้นของไซโตไคนิน ท าให้จ านวนใบของต้นหญ้าแฝกลุ่มเพิ่มขึ้นจากเดิม 10.33 ใบ เป็น 25.67 
และ 31.67 ใบ ตามล าดับ ส าหรับหญ้าแฝกดอนพบว่าจ านวนใบของต้นหญ้าแฝกดอนก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน จาก 9.00 ใบ 
เป็น 19.67 และ 30.33 ใบ ตามล าดับ (ต ารับที่ 7, 8 และ 9) เมื่อมีการใส่ไซโตไคนินที่ความเข้มข้นดังกล่าวเพิ่มขึ้น ผลการ
ทดลองนี้แสดงให้เห็นชัดเจนว่าการใส่ไซโตไคนินที่ระดับความเข้มข้น 0.5 และ 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ช่วยกระตุ้นให้จ านวนใบ
ทั้งหญ้าแฝกลุ่มและหญ้าแฝกดอนเพิ่มมากข้ึนอย่างเห็นได้ชัดเจน เมื่อเปรียบเทียบกับการไม่ใส่ไซโตไคนิน 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3: Comparison growth of Surattani ecotype with different concentrations  

of 2 hormones in each treatment 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3: Comparison growth of Ratchaburi ecotype with different concentrations  

of 2 hormones in each treatment 
 
การใส่ออกซินที่ 0 และ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ท าให้จ านวนใบของต้นหญ้าแฝกลุ่มเพิ่มขึ้นจาก 10.33 ใบ เป็น 

32.67 ใบ (ต ารับที่ 1 และ 4) เมื่อใส่ออกซินในระดับความเข้มข้นดังกล่าวกับหญ้าแฝกดอน มีผลท าให้จ านวนใบเพิ่มขึ้น
เช่นกัน จาก 9.00 ใบ เป็น 20.33 ใบ (ต ารับที่ 7 และ 10) แสดงให้เห็นว่าการใส่ออกซินที่ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร มีผลท าให้
จ านวนใบของต้นหญ้าแฝกลุ่มและหญ้าแฝกดอน เพิ่มขึ้นจากการไม่ใส่ออกซินอย่างชัดเจน  

ในกรณีการใส่ไซโตไคนินที่ 0, 0.5 และ 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับออกซินความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร 
พบว่าการเพิ่มความเข้มข้นของออกซินที่ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร เมื่อมีการใส่ร่วมกับไซโตไคนิน 0, 0.5 และ 1.0 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ท าให้จ านวนใบของต้นหญ้าแฝกลุ่มเพิ่มมากขึ้นจาก 32.67 ใบ เป็น 39.67 และ 43.67 ใบตามล าดับ (ต ารับที่ 4, 5 และ 
6) ในขณะทีจ่ านวนใบหญ้าแฝกดอนมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย จาก 20.33, 18.00 และ 18.00 ใบ ตามล าดับ (ต ารับที่ 10, 11  
และ 12) ผลการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่าการใส่ออกซิน เมื่อใส่ร่วมกับไซโตไคนินมีผลท าให้จ านวนใบของต้นหญ้าแฝกลุ่ม เพิ่ม
มากยิ่งข้ึนกว่าการไม่ใส่ออกซินร่วมด้วย ซึ่งผลดังกล่าวเห็นผลอย่างชัดเจนในหญ้าแฝกลุ่ม แต่ไม่เห็นผลดังกล่าวเมื่อท าการ 
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ทดลองในหญ้าแฝกดอน จากรายงานของ Ngomuo et al. (2013) พบว่าการใช้ออกซินและไซโตไคนินมีผลต่อการเจริญของต้น
ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เมื่อใช้ฮอร์โมนทั้ง 2 ชนิดร่วมกัน พบว่าฮอร์โมนที่ใส่มีผลให้ความสูงและจ านวนรากลดลง 
เช่นเดียวกับผลของฮอร์โมนไซโตคินิน แสดงว่าไซโตคินินมีผลต่อการเจริญเติบโตของหญ้าแฝกมากกว่าออกซิน 

เมื่อเปรียบเทียบผลของการใส่ไซโตไคนินต่อจ านวนใบของต้นหญ้าแฝกลุ่มและหญ้าแฝกดอน พบว่าการใส่ไซโตไค
นิน 0.5 และ 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ท าให้จ านวนใบของต้นหญ้าแฝกลุ่มเพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับหญ้าแฝกดอน โดยจ านวนใบของ
ต้นหญ้าแฝกลุ่มเพิ่มขึ้น 148.50 และ 206.58 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ในขณะที่จ านวนใบของต้นหญ้าแฝกดอนเพิ่มขึ้น 118.56 
และ 237.00 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ แต่เมื่อมีการใส่ออกซิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับไซโตไคนินที่ความเข้มข้นดังกล่าวมี
ผลท าให้จ านวนใบของต้นหญ้าแฝกลุ่มยังเพิ่มมากขึ้นจากเดิมอีก 54.54.และ 70.12 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ แต่ไม่มีผลท าให้
จ านวนใบหญ้าแฝกดอนเพ่ิมขึ้นมากนัก ซึ่งค่อนข้างแตกต่างกันกับในหญ้าแฝกลุ่ม 

 
Table 1: Comparison growth of Vetiver grass in each treatment 

หมายเหต:ุ  ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งไมม่ีความแตกต่างกันทางสถิติ 
เมื่อเปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT 

*  หมายถึง มีความแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับความเช้ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต ์
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Treatment 
Height 
(cm.) 

Shoot 
number 

(number) 

Leaf 
number 

(number) 
1 V. zizanioides  7.00 c 1.33 d 10.33 ef 
2 V. zizanioides + Cytokinin 0.5 mg/l 4.17 de 5.00 bc 25.67 cd 
3 V. zizanioides + Cytokinin 1.0 mg/l 4.10 de 6.33 b 31.67 bc 
4 V. zizanioides + Auxin 0.5 mg/l 11.17 a 7.00 b 32.67 bc 
5 V. zizanioides + Auxin 0.5 mg/l + Cytokinin 0.5 mg/l 4.40 de 12.00 a 39.67 ab 
6 V. zizanioides + Auxin 0.5 mg/l + Cytokinin 1.0 mg/l 4.27 de 11.00 a 43.67 a 
7 V. nemoralis 9.43 b 1.33 d 9.00 f 
8 V. nemoralis + Cytokinin 0.5 mg/l 8.17 bc 6.33 b 19.67 d 
9 V. nemoralis + Cytokinin 1.0 mg/l 7.00 c 5.00 bc 30.33 c 
10 

V. nemoralis + Auxin 0.5 mg/l 12.00 a 3.00 cd 20.33 d 

11 V. nemoralis + Auxin 0.5 mg/l + Cytokinin 0.5 mg/l 5.40 de 2.33 d 18.00 de 
12 V. nemoralis + Auxin 0.5 mg/l + Cytokinin 1.0 mg/l 5.50 d 3.33 cd 18.00 de 
 F- Test * * * 
 CV (%) 12.00 24.59 20.94 
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Figure 5: Average height of Vetiver grass (cm.) in each treatment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6: Average shoot number of Vetiver grass (number) in each treatment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7: Average leaf number of Vetiver grass (number) in each treatment 
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สรุปผลการทดลอง 

การใช้ออกซิน 0.5 มก./ล. ท าให้ความสูงของหญ้าแฝกลุ่มและหญ้าแฝกดอนเพิ่มขึ้นสูงสุด แตกต่างกับการไม่ใส่
ออกซินอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่การใช้ไซโตไคนิน 0.5 และ 1.0 มก./ล. ท าให้ความสูงของต้นหญ้าแฝกทั้ง 2 ชนิดลดลง 
แสดงถึงการยับยั้งการเจริญทางด้านความสูง แม้ว่าจะใช้ร่วมกับออกซินก็ตาม ส าหรับจ านวนหน่อของหญ้าแฝกเมื่อใส่ไซโตไค
นิน 0.5 และ 1.0 มก./ล. ช่วยกระตุ้นให้จ านวนหน่อเพิ่มขึ้นแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการไม่ใส่ไซโตไคนิน 
นอกจากน้ันการใส่ออกซินร่วมกับไซโตไคนินมีผลท าให้จ านวนหน่อของหญ้าแฝกลุ่มเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติกับการไม่ใส่ออกซินร่วมด้วย ส าหรับการใช้ออกซิน 0.5 มก./ล. ท าให้ความสูงหญ้าแฝกดอนสูงสุดเช่นเดียวกับในหญ้า
แฝกลุ่ม และการใส่ไซโตไคนินมีผลท าให้จ านวนของหญ้าแฝกดอนเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ส าหรับการใส่ออกซินและไซโตไคนิน มีต่อ
จ านวนใบของต้นหญ้าแฝกทั้ง 2 ชนิดเป็นไปในทางเดียวกับจ านวนหน่อของหญ้าแฝก ผลการทดลองนี้สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในกรณีการขยายพันธุ์หญ้าแฝกหรือเร่งการเจริญเติบโตของหญ้าแฝกควรใช้ออกซินที่ระดับ 0.5 มก./ล. และเมื่อ
ต้องการเก็บรักษาพันธุ์ในสภาพเนื้อเยื่อควรเร่งการเจริญในช่วงแรกทั้งการแตกหน่อและความสูง หลังจากนั้นควรใช้ไซโตไค
นิน 0.5 และ1.0 มก./ล. เพื่อไม่ให้มีการเจริญเติบโตมากเกินไปและสามารถเก็บรักษาพันธุ์ได้ยาวนานข้ึน 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ผลการวิจัยมีความชัดเจนในการก าหนดชนิดและอัตราการใส่ฮอร์โมนในสูตรอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหญ้าแฝก 
ส าหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหญ้าแฝกเพื่อการเก็บรักษาพันธุ์ และเพื่อการขยายพันธุ์ จึงควรน าไปใช้ในห้องปฏิบัติการ
ทางด้านนี้ จะท าให้กิจกรรมดังกล่าวมีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค์ในการขยายพันธุ์ และการเก็บรักษาพันธุ์หญ้า
แฝกมากยิ่งข้ึน 

2. หญ้าแฝกแต่ละพันธุ์มีอัตราการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันในสภาพการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จึงควรพิจารณา
ฮอร์โมนที่มีชนิดและอัตราการใช้ที่เหมาะสม ส าหรับกลุ่มพันธุ์หญ้าแฝกที่มีการเจริญเติบโตและการแตกหน่อค่อนข้างช้า 
รวมถึงเพาะเลี้ยงได้ยาก 
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ผลของยิปซัมและโดโลไมท์ต่อผลผลิตของถั่วลิสงที่ปลูกในดินทุ่งหว้า 

Effect of gypsum and dolomite on yield of peanuts, grown in thung wa soil 
อมรรัตน์ ชุมทอง1* 

Amornrat  Chumthong1* 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลของการใช้ยิปซัมและโดโลไมท์ต่อผลผลิตของถั่วลิสง ที่ปลูกในชุด

ดินทุ่งหว้า ณ สถานีปฏิบัติการพืชไร่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดย
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ในบล็อก (Randomized Complete Block Design ; RCBD) แบ่งการทดลองเป็น 4 
ต ารับการทดลอง ๆ ละ 4 ซ้ า โดยต ารับการทดลองที่ 1 ใส่ยิปซัมในอัตรา 100 กก./ไร่ ต ารับการทดลองที่ 2 ใส่โดโลไมท์ ใน
อัตรา 100 กก./ไร่ สิ่งทดลองที่ 3 ใส่ยิปซัม 50 กก./ไร่ และโดโลไมท์ 50 กก./ไร่ และสิ่งทดลองที่ 4 ชุดควบคุม (ไม่ใส่ยิปซัม
และโดโลไมท์) พบว่าการใช้ยิปซัมร่วมกับโดโลไมท์ท าให้ถ่ัวลิสงมีจ านวนฝักต่อต้น จ านวนฝักดีต่อต้น และน้ าหนักฝักต่อไร่มาก
ที่สุด (18.11 ฝัก 13.19 ฝัก และ 560.00 กก. ตามล าดับ) การใช้ยิปซัมเพียงอย่างเดียวท าให้ถ่ัวลิสงมีจ านวนเมล็ดต่อฝัก และ
น้ าหนักเมล็ดดีต่อต้นมากที่สุด คือ 1.83 เมล็ด และ 13.33 ก. ตามล าดับ และมีจ านวนฝักลีบต่อต้นน้อยที่สุด คือ 2.15 ฝัก 
ส่วนชุดควบคุม พบว่า ถั่วลิสงมีจ านวนฝักดีต่อต้น จ านวนเมล็ดต่อฝัก น้ าหนักเมล็ดดีต่อต้น และน้ าหนักฝักต่อไร่น้อยที่สุด 
(7.98 ฝัก 1.70 เมล็ด 8.30 ก. และ 333.33 กก. ตามล าดับ) 
ค าส าคัญ: ยิปซัม, โดโลไมท์, 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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บทน า  

 ถั่วลิสง (Arachis hypogaea L.) ถือได้ว่าเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ซึ่งถั่วลิสงมีประโยชน์
มากมาย และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้หลายรูปแบบ เช่น เมล็ดใช้บริโภคโดยตรงในรูปของถั่วต้ม ถั่วคั่ว ถั่วอบ ถั่ว
ทอด หรือท าขนมต่างๆ และยังสามารถน าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้ เช่น เนยถั่วลิสง หรือสกัดเป็นน้ ามันพืชส าหรับ
ปรุงอาหาร นอกจากนี้ต้นถั่วลิสงที่ปลิดฝักแล้วยังสามารถน าไปเลี้ยงสัตว์หรือไถกลบเป็นปุ๋ยบ ารุงดินได้ (สุภกัญญา, 2556) แต่
ในปัจจุบันการปลูกถ่ัวลิสงของเกษตรกรโดยส่วนใหญ่จะต้องพบเจอกับปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็นโรคและแมลงที่เข้าท าลาย
ถั่วลิสง และที่ส าคัญก็คือผลผลิตที่ได้ไม่มีคุณภาพตามที่เกษตรกรหรือผู้บริโภคต้องการก็คือ เมล็ดลีบและไม่เต็มฝัก ซึ่งสถานี
ปฏิบัติการพืชไร่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาก็ประสบกับปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่แปลง
เกษตรของสถานีปฏิบัติการพืชไร่เป็นดินทุ่งหว้า มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย มีสีน้ าตาลปนเทา ดิน
เป็นกรดจัดถึงกรดปานกลาง (pH 5.5-6.0) มีปริมาณอินทรียวัตถุต่ า (5.5-6.5 ก./กก.)  มีไนโตรเจนในรูปแอมโมเนียม (NH4

+) 
อยู่ในระดับต่ า (1-5 มก./กก.) ไนโตรเจนในรูปไนเตรท (NO3

-) อยู่ในระดับต่ ามาก (1-10 มก./กก.) มีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็น
ประโยชน์อยู่ในระดับปานกลาง (4-6 มก./กก.) และมีปริมาณธาตุอาหารโพแทสเซียมอยู่ในระดับต่ า (0-40 มก./กก.) (รุสดา 
และอุทุมพร, 2556) การน ายิปซัม (CaSO4.2H2O) และโดโลไมท์ (CaMg(CO3)2) มาใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดินในการปลูกถั่วลิสง
เป็นแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจที่ ช่วยปรับปรุงสภาพดินและบ ารุงดินให้ดีขึ้น สามารถเพิ่มคุณภาพและผลผลิตของถั่วลิสงได้ 
เนื่องจากยิปซัมเป็นสารประกอบแร่ชนิดหนึ่งท่ีพบได้ในธรรมชาติและมีการน าไปใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร ก็คือเป็นสาร
ปรับสภาพดินกรดและดินเค็ม ลดภาวะแน่นทึบของดิน ท าให้ดินมีความร่วนซุย (ดนัย, 2546; นุจรินทร์, 2554) ส่วนโดโลไมท์
มีการน าไปใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร ก็คือช่วยปรับปรุงบ ารุงดินให้ร่วนซุย เนื่องจากโดโลไมท์เป็นแร่ที่มีลักษณะพรุน 
ช่วยให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก ท าให้จุลินทรีย์ในดินท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชท างานได้เต็มประสิทธิภาพ ท าให้พืชผลมีคุณภาพที่
ดี (กรมพัฒนาท่ีดิน, 2558) นอกจากน้ีทั้งแคลเซียมและก ามะถันจากยิปซัมและแคลเซียมกับแมกนีเซียมจากโดโลไมท์ ยังเป็น
ปุ๋ยที่ให้ธาตุอาหารที่ส าคัญของถั่วลิสง (Shamshuddin et al., 2009) ซึ่งถั่วลิสงจะใช้ธาตุแคลเซียมเพื่อพัฒนาคุณภาพและ
ความสมบูรณ์ของฝักและเมล็ด หรือท าให้ได้ถั่วท่ีมีเมล็ดเต็มและไม่ลีบ อีกทั้งยิปซัมและโดโลไมท์ยังเป็นสารปรับปรุงดิน ท าให้
ดินมีสมบัติเหมาะสมกับการเพาะปลูกหรือการเกษตร พืชสามารถเจริญเติบโตได้ดี เป็นการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และ
ช่วยแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของดิน สามารถบรรเทาปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ าได้ อีกทั้งจะท าให้เกิดความยั่งยืน
ต่อการพัฒนาการเกษตรของประเทศ  
 ดังนั้นการศึกษาผลของการใช้ยิปซัมและโดโลไมท์ต่อผลผลิตของถั่วลิสงนั้น จะเป็นแนวทางการปลูกถั่วลิสงที่ดีเพื่อ
ช่วยเพิ่มคุณภาพและผลผลิตของถั่วลิสงให้ดีขึ้น ทั้งยังสามารถท าให้ดินร่วนซุยและเป็นการฟื้นฟดูินได้อีกทางหนึ่งด้วย 
 

อุปกรณ์และวิธีการ  
 ท าการเตรียมดิน ณ สถานีปฏิบัติการพืชไร่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อ าเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นดินทุ่งหว้า เนื้อดินร่วนปนทราย มีสภาพความเป็นกรดเป็นด่าง 5.5 โดยการไถดะ 1 ครั้ง พลิกหน้าดิน
ตากดินทิ้งไว้ 7 วัน เพื่อให้เช้ือโรคและวัชพืชตาย แบ่งพื้นที่เป็น 4 แปลงใหญ่ๆ ละ 4 แปลงย่อย หลังจากนั้นยกร่องขนาด
แปลงย่อยกว้าง 1 ม. ยาว 5 ม. ระยะห่างระหว่างแปลง 50 ซม. จ านวน 16 แปลงย่อย ท าการปลูกถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 
ระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 หยอดเมล็ดถั่วลิสงเป็นหลุมๆ ละ 2-3 เมล็ด ระยะห่าง
ระหว่างหลุม 30 ซม. ระหว่างแถว 30 ซม. ลึกประมาณ 0.5-1.5 ซม. เว้นหัวแปลงข้างละ 50 ซม. ท าการถอนแยกให้เหลือ
หลุมละ 1 ต้น เมื่อต้นกล้ามีอายุได้ 7 วัน หลังงอก โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ในบล็อก (Randomized 
Complete Block Design; RCBD) แบ่งการทดลองเป็น 4 ต ารับการทดลอง ๆ ละ 4 ซ้ า ดังน้ี 1) ใส่ยิปซัมในอัตรา 100 กก./
ไร่ 2) ใส่โดโลไมท์ในอัตรา 100 กก./ไร่ 3) ใส่ยิปซัม 50 กก./ไร่ และโดโลไมท์ 50 กก./ไร่ 4) ชุดควบคุม (ไม่ใส่ยิปซัมและโดโล
ไมท์) ทุกสิ่งทดลองใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กก./ไร่ เมื่อต้นกล้ามีอายุ 15 วัน หลังงอก โดยจะใส่รอบๆ บริเวณโคน
ต้น ส่วนสิ่งทดลองทีใ่ส่ยิปซัมและโดโลไมท์ให้ใส่ในอตัราที่ก าหนด เมื่อถ่ัวลิสงเริ่มออกดอกอายุ 15 วัน ในเดือนแรกให้น้ าทุก 7 
วัน หลังจากนั้นให้น้ าทุก 10 วัน การก าจัดวัชพืชใช้วิธีแบบเขตกรรมแบบต่างๆ เช่น การถอนด้วยมือ การใช้เครื่องมือ เป็นต้น 
ท าการเก็บข้อมูลผลผลิตถั่วลิสงที่อายุ 95 วันหลังปลูก โดยบันทึกข้อมูล จ านวนฝักต่อต้น น้ าหนักฝักต่อต้น จ านวนเมล็ดต่อ
ฝัก จ านวนฝักดีต่อต้น จ านวนฝักลีบต่อต้น และน้ าหนักเมล็ดดีต่อต้น น าข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย โดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) 
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ผลและวิจารณ์  

 จากการศึกษาการเปรียบเทียบผลของการใช้ยิปซัมและโดโลไมท์ต่อผลผลิตของถั่วลิสง โดยท าการทดลอง ณ สถานี
ปฏิบัติการพืชไร่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พบว่า จ านวนฝักต่อต้นของถั่วลิสงมีความแตกต่าง
ระหว่างกันทางสถิติที ่p<0.05 โดยการใช้ยิปซัมร่วมกับโดโลไมท์ท าให้ถั่วลิสงมีจ านวนฝักมากที่สุด (18.11 ฝัก) รองลงมาคือ 
การใช้ยิปซัม และชุดควบคุม (14.06 และ 12.28 ฝัก ตามล าดับ) ส่วนการใช้โดโลไมท์ท าให้ถ่ัวลิสงมีจ านวนฝักต่อต้นน้อยท่ีสุด 
คือ 10.64 ฝัก (Table 1) ในขณะที่ผลวิจัยการตอบสนองของถั่วลิสงต่อการปรับปรุงดินและยิปซัมของกมล (2550) พบว่า
จ านวนฝักต่อต้นของถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 ของสิ่งทดลองที่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ คือ 17.90 ฝักต่อต้น และสิ่งทดลองที่ใส่ยิปซัมและ
ปุ๋ยอินทรีย์ คือ 17.50 ฝักต่อต้น ซึ่งสูงกว่าสิ่งทดลองที่ไม่ใส่ปุ๋ย คือ 17.00 ฝักต่อต้น  

ส าหรับจ านวนฝักดีต่อต้นของถั่วลิสง พบว่า การใช้ยิปซัมร่วมกับโดโลไมท์ท าให้ถ่ัวลิสงมีจ านวนฝักดีมากสุด (13.19 
ฝัก) รองลงมาคือ การใช้ยิปซัม และการใช้โดโลไมท์ (11.91 และ 8.45 ฝัก) ส่วนชุดควบคุมนั้นท าให้ถั่วลิสงมีจ านวนฝักดีน้อย
สุด คือ 7.98 ฝัก (Table 1) และจากการทดลองพบว่า จ านวนฝักลีบต่อต้นของถั่วลิสงมีความแตกต่างกันทางสถิติที่ p<0.05 
โดยการใช้ยิปซัมร่วมกับโดโลไมท์ท าให้ถั่วลิสงมีจ านวนฝักลีบมากที่สุด (4.92 ฝัก) รองลงมาคือ ชุดควบคุมและการใช้     
โดโลไมท์ (4.30 และ 2.19 ฝัก ตามล าดับ) ส่วนการใช้ยิปซัมนั้นท าให้ถ่ัวลิสงมีจ านวนฝักลีบน้อยที่สุด คือ 2.15 ฝัก (Table 1) 
ทั้งนี้เนื่องจากยิปซัมเป็นแหล่งธาตุอาหารแคลเซียม (Ca) และก ามะถัน (S) ซึ่งจัดเป็นธาตุอาหารรองส าหรับพืช และมีความ
จ าเป็นส าหรับถั่วลิสงในการสร้างฝกัและเมล็ด (ดุสิต, 2544) 
 
Table 1 Effect of gypsum and dolomite on number of pods, full pods and number of pop per plant of 

peanuts 
Treatment number of pods  

(pod/plant) 
number of full pods  

(pod/plant) 
number of pop pods  

 (pod/plant) 
Gypsum (100 kg/rai) 14.06 ab1/ 11.91 ab 2.15 b 
Dolomite (100 kg/rai) 10.64 b 8.45 b 2.19 b 
Gypsum (50 kg/rai) + 
Dolomite (50 kg/rai)  

18.11 a 13.19 a 4.92 a 

Control 12.28 ab 7.98 b 4.30 a 
F-test * * * 
C.V. (%) 23.55 7.51 13.21 

1/ Means followed by the same letter are not significantly different by Duncan’s Multiple Range Test at 
p<0.05 
 
 ส่วนจ านวนเมล็ดต่อฝักนั้นทุกสิ่งทดลองไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยการใช้ยิปซัมมีแนวโน้มให้ถั่วลิสงมี
จ านวนเมล็ดต่อฝักมากคือ 1.83 เมล็ด รองลงมาคือ การใช้ยิปซัมร่วมกับโดโลไมท์ และการใช้โดโลไมท์เพียงอย่างเดียว (1.77 
และ 1.76 เมล็ด) ส่วนชุดควบคุมนั้นให้ถั่วลิสงมีจ านวนเมล็ดน้อยคือ 1.70 เมล็ด (Table 2) ส่วนงานวิจัยของกมล (2550) 
พบว่า สิ่งทดลองที่ใส่ยิปซัมและปุ๋ยอินทรีย์ ให้จ านวนเมล็ดต่อฝักสูงสุด คือ 1.9 เมล็ดต่อฝัก และสิ่งทดลองที่ไม่ใส่ปุ๋ย และไม่
ใส่ยิปซัม มีจ านวนเมล็ดต่อฝักน้อยสุด คือ 1.70 เมล็ดต่อฝัก 

ส าหรับน้ าหนักเมล็ดดีต่อต้น พบว่า การใช้ยิปซัมเพียงอย่างเดียวท าให้ถั่วลิสงมีน้ าหนักเมล็ดดีมากสุด (13.33 ก.) 
รองลงมาคือ การใช้ยิปซัมร่วมกับโดโลไมท์ และการใช้โดโลไมท์เพียงอย่างเดียว (11.30 และ 9.45 ก. ตามล าดับ) ในส่วนของ
ชุดควบคุม พบว่า ถั่วลิสงมีน้ าหนักเมล็ดดีน้อยสุด คือ 8.30 ก. (Table 2) และการเก็บข้อมูลในส่วนของน้ าหนักฝักต่อไร่ของ
ถั่วลิสง พบว่า ทุกสิ่งทดลองมีความแตกต่างกันทางสถิติที่ p<0.05 โดยการใช้ยิปซัมร่วมกับโดโลไมท์ท าให้ถั่วลิสงมีน้ าหนักฝัก
มากที่สุด (560.00 กก.) รองลงมาคือ การใช้ยิปซัมและโดโลไมท์ (471.11 และ 346.67 กก. ตามล าดับ) ส่วนชุดควบคุมพบว่า 
ท าให้ถั่วลิสงมีน้ าหนักฝักน้อยท่ีสุด คือ 333.33 กก./ไร่ (Table 2) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของวลีรัตน์ และคณะ (2557) ที่
ศึกษาการเพิ่มผลผลิตถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 6 หลังเก็บเกี่ยวข้าวโดยการจัดการดินในพ้ืนท่ีจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า กรรมวิธี
ทดสอบโดยการปลูกถ่ัวลิสงทีค่ลุกเมล็ดพันธ์ุด้วยไรโซเบียม ใส่โดโลไมท์ และโรยยิปซัม อัตรา 50 กก./ไร่ ได้ผลผลิตฝักสด  
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413 กก./ไร่ ซึ่งสูงกว่ากรรมวิธีของเกษตรกรที่ได้ผลผลิตฝักสด 397 กก./ไร่ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Patra และ Sinha 
(2014) ที่ปลูกถ่ัวลิสงแบบเกษตรอินทรีย์ใส่โดโลไมท์ และโรยยิปซัม ให้น้ าหนักเมล็ดสดของถั่วลิสง คือ 141.29-245.87 กก./
ไร่ สูงกว่ากรรมวิธีท่ีไม่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ คือ 57.28-73.82 กก./ไร่ 
 
Table 2 Effect of gypsum and dolomite on number of seeds, weight of seeds and weight of pods of 

peanuts 
Treatment number of seeds  

(seed/pod) 
weight of seeds  

 (g/plant) 
weight of pods  

 (kg/rai) 
Gypsum (100 kg/rai) 1.83  13.33 a1/ 471.11 ab 
Dolomite (100 kg/rai) 1.76  9.45 b 346.67 b 
Gypsum (50 kg/rai) + 
Dolomite (50 kg/rai)  

1.77  11.30 ab 560.00 a 

Control 1.70  8.30 b 333.33 b 
F-test ns * * 
C.V. (%) 7.19 4.47 28.86 

ns : not significant  
1/ Means followed by the same letter are not significantly different by Duncan’s Multiple Range Test at 
p<0.05 
 
 จากการทดลองจะเห็นได้ว่า การปลูกถ่ัวลิสงโดยการใส่ยิปซัม 50 กก./ไร่ ร่วมกับโดโลไมท์ 50 กก./ไร่ มีแนวโน้มท า
ใหไ้ด้ผลผลิตของถั่วลิสงสูง เนื่องจากยิปซัมและโดโลไมท์เป็นแร่ที่สามารถเป็นสารที่ปรับสภาพดินกรดและดินเค็ม ลดภาวะ
แน่นทึบของดิน ท าให้ดินมีความร่วนซุยได้ นอกจากนี้ทั้งแคลเซียมและก ามะถันจากยิปซัมและโดโลไมท์ยังเป็นปุ๋ยที่ให้ธาตุ
อาหารที่ส าคัญของถั่วลิสง ซึ่งถั่วลิสงจะใช้ธาตุแคลเซียมในการพัฒนาคุณภาพและความสมบูรณ์ของฝักและเมล็ด ท าให้เมล็ด
เต็มและไม่ลีบ อีกทั้งยิปซัมและโดโลไมท์ยังมีประโยชน์ในการช่วยเพิ่มผลผลิตของถั่วลิสงและช่วยปรับปรุงดิน สามารถ
บรรเทาปัญหาพื้นท่ีท ากินของเกษตรกรได้ (นุจรินทร์, 2554) 
 

สรุป 
 จากการศึกษาผลของการใช้ยิปซัมและโดโลไมท์ต่อผลผลิตของถั่วลิสงในแปลงปลูกพบว่าการใช้ยิปซัมร่วมกับการใช้
โดโลไมท์อย่างละ 50 กก./ไร่ มีผลท าให้ถั่วลิสงมีจ านวนฝักต่อต้น จ านวนฝักดีต่อต้น และน้ าหนักฝักต่อไร่มากที่สุด เมื่อ
เปรียบเทียบกับชุดควบคุม ดังนั้นการใช้ยิปซัมร่วมกับโดโลไมท์ในการปลูกถ่ัวลิสงเป็นอีกแนวหนึ่งที่น่าสนใจที่สามารถช่วยเพิ่ม
คุณภาพและผลผลิตของถั่วลิสงได้ อย่างไรก็ตามควรวิเคราะห์ดินหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประโยชน์ในการปลูกพืชต่อเนื่องต่อไป 
 

ค าขอบคุณ  
ขอบคุณคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ท่ีสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ในการท าวิจัย 

และขอขอบคุณนายเฉลิมพงค์ จองหวัง และนายทันพิสิทธ์ิ เนียมรัตน์ ที่ช่วยในการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ในการ
ทดลอง ตลอดจนการบันทึกผลการทดลองในงานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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บทคัดยอ 
ในการทดลองใช FGD ยิปซัม  จากโรงไฟฟาแมเมาะเปนสารปรบัปรุงดินเปนเวลา 3 ปพบวาสามารถชวยเพ่ิม

ผลผลติออยถ่ัวลิสงท่ีปลูกในดินท่ี เปนกรดจดั ขาด Ca S และ B อยางไรก็ตามสัดสวนระหวางกําไรกับตนทุนเพ่ิม 
(Benefit/Cost Ratio) จากการใช FGD ยิปซัมนาจะเปนปจจัยสําคัญท่ีเกษตรกรพิจารณาวาจะยอมรับ FGD ยิปซัมหรือไม  
การวิจัยน้ีจึงไดวิเคราะหสัดสวนกําไรและตนทุนเพ่ิมจากการใช FGD ยิปซัม พบวาถ่ัวลิสง ท้ังท่ีปลูกในฤดูฝนในท่ีดอนและ
ปลูกในฤดูแลงในท่ีนา ท้ังเมื่ออยูใกล (เชน ในภาคเหนือตอนบน) และไกล (เชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  จากโรงไฟฟา
แมเมาะ (ซึ่งมผีลตอคาขนสง) เปนพืชท่ีเมื่อใช FGD ยิปซัมโดยใช FGD ยิปซัมอัตราต่ํา ปละ 50 กก./ไร ให B/C Ratio สูง
ท่ีสุด  และสูงกวาการใชโดโลไมตท่ีใชเปนมาตรฐานอยูในปจจุบันมาก ยกเวนเมื่อปลูกถ่ัวลสิงในดินรวนทรายในท่ีดอนการใช 
FGD ยิปซัมอัตราต่ํา ไดผลไมคุมความเสี่ยง จึงตองใชอัตราสูงคือปละ 100 กก./ไร  สําหรับออยเมื่อพิจารณาจาก B/C Ratio 
พบวาการใช FGD ยิปซัมกับออยในดินรวนทราย (อัตรา 1 ตัน/ไร ใสครั้งเดียวในการปลูก 3 ป) เปนสิง่ท่ีนาลงทุน  ไมวาจะอยู
ใกลหรือไกลจากโรงไฟฟาแมเมาะ สวนในดินรวนเหนียว (อัตรา 2 ตัน/ไร ใสครั้งเดียวในการปลูก 3 ป) เปนสิ่งท่ีนาลงทุน  
เฉพาะเมื่ออยูใกลโรงไฟฟาแมเมาะเทาน้ัน 
คําสําคัญ: ออย, ถ่ัวลิสง, FGD ยิปซัม,  โดโลไมต, 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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คํานํา  
ผลการทดลองใช FGD ยิปซัมจากโรงไฟฟาแมเมาะกับออยในดินท่ีปลูกออยตอเน่ืองกันมานาน เปนกรดจัด ขาด Ca 

และ S เปนเวลา 3 ป พบวายปิซัมน้ีชวยเพ่ิมผลผลิตออยไดอยางขัดเจน โดยเฉพาะในดินรวนทราย (จีราภรณ และคณะ 
2559) ขณะเดียวกันผลการทดลองกับถ่ัวลิสงในดินท่ีเปนกรดปานกลางถึงเปนกรดจดั ขาด S และ B ในระยะเวลาเดียวกัน
พบวา FGD ยิปซัมชวยเพ่ิมผลผลติถ่ัวลิสงท่ีปลูกในท่ีนาในฤดูแลงอยางขัดเจน และมีแนวโนมชวยใหผลผลติถ่ัวลิสงท่ีปลูกในท่ี
ดอน อาศัยนํ้าฝนเพ่ิมเล็กนอย สดัสวนระหวางกําไรกับตนทุนเพ่ิม (Benefit/Cost Ratio) จากการใช FGD ยิปซัมนาจะเปน
ปจจัยสําคญัท่ีเกษตรกรพิจารณาวาจะยอมรับ FGD ยิปซัมหรือไม การวิจัยน้ีจึงไดวิเคราะหสดัสวนกําไรและตนทุนเพ่ิมจาก
การใช FGD ยิปซัม 
 
วิธีการคํานวณ Benefit/Cost Ratio 
 รายไดเพ่ิมคํานวณจากผลผลติท่ีเพ่ิมข้ึนจากการใส FGD ยิปซัมกับราคาผลผลิตท่ีเกษตรกรขายได ณ ท่ีไรนา. ตนทุน
เพ่ิมคํานวณจากราคาของ FGD ยิปซัมรวมคาขนสงถึงไรนากับอัตราใช กฟผ. ขาย FGD ยิปซัม (ความช้ืนประมาณ     15 %) 
แบบเทกองท่ีโรงไฟฟาแมเมาะ ตันละ 20 บาท. คาขนสงของกลุมผูรับสงสินคาในภาคเหนือตอนบน เมื่อป พ.ศ. 2558 คือ  
2.5 บาท/ตัน/ระยะทาง 1 กิโลเมตร เมื่อคํานวณตามขอมูลน้ี จะไดคาขนสงสําหรับระยะทาง 300 กม. เทากับ 0.75 บาท/
กก. ของยิปซัม.ในท่ีน้ีจึงกําหนดตนทุนเพ่ิมจากการใชยิปซัมน้ีในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน (ระยะทางไมเกิน 300 กม.) ไวท่ี 1.0 
บาท/กิโลกรัมยิปซัมแหง และในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ระยะทาง 400 - 600 กม.) ไวท่ี 1.5 บาท/กิโลกรัม ยิปซัม
แหง.  การใส FGD ยิปซัมและ/หรือโดโลไมตท่ีทําใหผลผลิตพืชท้ัง 2 ชนิดเพ่ิมข้ึนน้ัน ไมทําใหคาแรงงานในการเก็บเก่ียว
เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากคาแรงเก็บเก่ียวพืช 2 ชนิดน้ีใชวิธีการจางเหมาเปนไร 
 B/C ratio ของออยคํานวณจากรายไดเพ่ิมสะสมจากการปลูกพืชตอเน่ือง 3 ป โดยใส FGD ยิปซัมและ/หรือโดโล
ไมตครั้งเดียวในปแรก  สวน B/C ratio ของถ่ัวลิสงคํานวณจากรายไดเพ่ิมสะสมจากการปลูกพืชตอเน่ือง 3 ป โดยใส FGD 
ยิปซัมและ/หรือโดโลไมตทุกปๆ ปละครั้ง 
 
ผลการคํานวณ Benefit/Cost Ratio 
 ตารางท่ี 1 ถึง 6 แสดง Benefit/Cost Ratio ของการใช FGD ยิปซัมและ/หรือโดโลไมตในการปลูกพืชแตชนิดใน
แตละเน้ือดิน. ในท่ีน้ีเลือกกําหนด B/C Ratio ตั้งแต 3.0 ข้ึนไปจึงจะเปนกิจกรรมท่ีนาลงทุนสําหรับการเกษตรท่ีมีความเสี่ยง
สูง โดยเฉพาะการเกษตรอาศัยนํ้าฝน. B/C Ratio มากกวา 1.0 ข้ึนไปจึงจะเปนกิจกรรมท่ีนาลงทุนสําหรับการเกษตรท่ีมคีวาม
เสี่ยงสูง โดยเฉพาะการเกษตรอาศัยนํ้าฝน (สไลดการสอน อดิศร อิศรางกูร ณ อยุธยา คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร) 
 
ออย 
 สําหรับออย  พบวาในดินรวนทรายท่ีมีปญหา การใช FGD ยิปซัมแบบใสเดี่ยวหรือใสผสมกับโดโลไมตเปนกิจกรรม
ท่ีนาลงทุน แมวาจะอยูไกลจากโรงไฟฟาแมเมาะ  โดยการใชยิปซัมแบบใสเดี่ยวอัตราต่ํา (500 กก./ไร/3 ป) มี B/C Ratio สูง
ท่ีสุดถึง 13.9 และ 9.3 สําหรับเมื่ออยูใกลและไกลจากแมเมาะ ตามลําดับ   ในดินรวนเหนียวการใชยิปซัมมี B/C Ratio ใน
ระดับนาลงทุนเฉพาะเมื่อใชอัตราต่ํา (1,000 กก./ไร/3 ป) เมื่ออยูใกลโรงไฟฟาแมเมาะเทาน้ัน.  การใชโดโลไมตกับออยท้ังใน
ท้ังสองเน้ือดินเปนกิจกรรมท่ีไมนาลงทุน คือมี B/C Ratio ระหวาง 1.3 – 1.5 เทาน้ัน (Table 1 และ 2) 
 เมื่อพิจารณาเฉพาะรายไดเพ่ิมท่ีไดจากการใชยิปซัมและ/หรือโดโลไมต พบวาในดินรวนทรายการใชยปิซัมอัตราต่ํา
ผสมกับโดโลไมตทําใหมีรายไดเพ่ิมสูงท่ีสุด ตามดวยการใชยิปซมัอัตราสูง. ในกรณีเชนน้ี เกษตรกรอาจพิจาณาใช FGD ยิปซัม
อัตราต่ําผสมกับโดโลไมต แทนท่ีจะใช FGD ยิปซัมอยางเดียวอัตราต่าํท่ีมี B/C Ratio สูงท่ีสุด 
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Table 1 Benefit cost Ratio (B/C Ratio) of FGD gypsum and dolomite use on sandy loam in sugar cane 
production 

Treatment 
Yields, 

 ton rai-1 
Additional revenue, 

Baht rai-1  
3 years 

Cost increase, 
baht rai-1 

B/C Ratio 

2556 2557 2558 near*  far**  near far 
Control 8.3 9.9 7.1    

FGD Low rate 9.5 14.4 9.2 6,954 500 750 13.9 9.3 
FGD high rate 10 14 10.8 8,233 1,000 1,500 8.2 5.5 

Dolomite 8.9 12.4 8.5 3,990 2,713 2,713 1.5 1.5 
FGD Low + Dol. 10.4 15.2 11.2 10,029 1,856 2,106 5.4 4.8 

Cane price, baht ton-1 830  960  780     
*near (transport less than 500 km) 

**far (transport over than 500 km)  

 

 

Table 2 Benefit cost Ratio (B/C Ratio) of FGD gypsum and dolomite use on clay loam in sugar cane 
production 

Treatment 
Yields 

 ton rai-1 
Additional revenue 

baht rai-1  
3 years 

Cost increase 
baht rai-1 

B/C Ratio 

2556 2557 2558  near far near far 
Control 9.4 10.1 7.9    

FGD low rate 10.8 11.5 10.2 4,300 1,000 1,500 4.3 2.9 
FGD high rate 10.4 10.9 10.6 3,704 2,000 3,000 1.9 1.2 

Dolomite 9.7 11.3 8.7 2,025 1,588 1,588 1.3 1.3 
FGD low + Dol. 9.5 9.5 7.7 649 1,794 2,294 -0.4 -0.3 

Cane price, baht ton-1  830   960   780     
 
ถั่วลิสงฤดูฝนในท่ีดอน 
 ขอมูลใน Table 3 และ 4 แสดงใหเห็นวาการใช  FGD ยิปซัมและ/หรือโดโลไมตในการปลูกถ่ัวลิสงฤดูฤดูฝนในท่ี
ดอน  พบวาทุกตํารับการทดลอง ยกเวนการใชยิปซัมอัตราต่ําในดินรวนทราย เปนกิจกรรมท่ีนาลงทุน โดยการใชยิปซัมอัตรา
ต่ํา (50 กก./ไร/ป) ในดินรวนเหนียวให B/C Ratio สูงท่ีสุด ระหวาง 8.9 – 13.4.  สวนในดินรวนทราย  การใชยิปซัมอัตราสูง 
การใชโดโลไมต และการใชยิปซัมอัตราต่ําผสมกับโดโลไมตตางให  B/C Ratio ใกลเคียงกันระหวาง 5.5 – 7.4  
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Table 3 Benefit cost Ratio (B/C Ratio) of FGD gypsum and dolomite use on upland (sandy loam) in 
peanut production 

Treatment 
Yields 

 ton rai-1 
Additional revenue 

baht rai-1  
3 years 

Cost increase 
baht rai-1 

B/C Ratio 

2556 2557 2558 near far near far 
Control 290 267 72    

FGD low rate 296 270 77  342   150   225  2.3 1.5 
FGD high rate 335 308 82  2,285   300   450  7.6 5.1 

Dolomite 338 310 92  2,671   375   375  7.1 7.1 
FGD low + Dol. 330 319 72  2,180   338   413  6.5 5.3 
price, baht kg-1 22 25 27    

 
 
Table 4 Benefit cost Ratio (B/C Ratio) of FGD gypsum and dolomite use on upland (clay loam) in peanut 
production 

Treatment 
Yields 

 ton rai-1 
Additional revenue 

baht rai-1  
3 years 

Cost increase 
baht rai-1 

B/C Ratio 

2556 2557 2558 near far near far 
Control 310 299 77    

FGD low rate 353 307 109  2,789   150   225  13.4 8.9 
FGD high rate 358 337 106  2,079   375   375  7.4 7.4 

Dolomite 351 334 89  2,529   375   375  5.5 5.5 
FGD low + Dol. 351 336 103  2,010   338   413  7.5 6.1 
price, baht kg-1 22 25 27    

  
ถั่วลิสงฤดูแลงในนาขาว 
 ขอมูลใน table 5 และ 6 แสดงใหเห็นวาการใช  FGD ยิปซัมและ/หรือโดโลไมตทุกตํารับการทดลองในการปลูกถ่ัว
ลิสงฤดูแลงในนาขาวท้ังดินรวนปนทรายแปงและรวนเหนียวปนทรายแปง ท้ังอยูใกลและอยูไกลโรงไฟฟาแมเมาะเปนกิจกรรม
ท่ีนาลงทุน  โดยการใช  FGD ยิปซัมอัตราต่ํา (50 กก./ไร/ป) ให B/C Ratio สูงท่ีสุด ระหวาง 21.7 – 32.6 ในดินรวนปน
ทรายแปง  และระหวาง 17.4 – 26.1 ในดินรวนเหนียวปนทรายแปง 
 เมื่อพิจารณาเฉพาะรายไดเพ่ิมท่ีไดจากการใช FGD ยิปซัมและ/หรือโดโลไมต พบวาในดินรวนปนทรายแปง และดิน
รวนเหนียวปนทรายแปง การใช FGD ยิปซัมอัตราต่ําทําใหมีรายไดสูงเพ่ิมท่ีสุด  เชนเดียวกับ มี B/C Ratio สูงท่ีสุด  
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Table 5 Benefit cost Ratio (B/C Ratio) of FGD gypsum and dolomite use on paddy land (silt loam) in 
peanut production 

Treatment 

Yields 
 ton rai-1 

Additional 
revenue 
baht rai-1  
2 years 

Cost increase 
baht rai-1 

B/C Ratio 

2556/57 2557/58 near far near far 

Control 447 192    
FGD low rate 555 223 3,259 100 150 32.6 21.7 
FGD high rate 532 209 2,380 200 300 11.9 7.9 

Dolomite 467 226 1,310 250 250 5.2 5.2 
FGD low + Dol. 490 178 639 225 275 2.8 2.3 
price, baht kg-1 23 25    

 
 
Table 6 Benefit cost Ratio (B/C Ratio) of FGD gypsum and dolomite use on paddy land (silt clay loam) in 
peanut production 

Treatment 
Yields 

 ton rai-1 

Additional revenue 
baht rai-1  
2 years 

Cost increase 
baht rai-1 

B/C Ratio 

 2556/57 2557/58  near far near far 
Control 471 403    

FGD low rate 539 445 2,614   100   150  26.1 17.4 
FGD high rate 514 441  1,939   200   300  9.7 6.5 

Dolomite 511 441  1,870   250   250  7.5 7.5 
FGD low + Dol. 548 442 2,746   225   275  12.2 10.0 
price, baht kg-1 23 25    

 
สรุป  

 เมื่อพิจารณาจากสัดสวนรายไดตอตนทุนเพ่ิมจากการใช FGD ยิปซัมและ/หรือโดโลไมตท้ังเมื่ออยูใกลและไกลจาก
โรงไฟฟาแมเมาะ (Table 7 และ 8) พบวาถ่ัวลิสง ท้ังท่ีปลูกในฤดูฝนในท่ีดอนและปลูกในฤดูแลงในท่ีนา เปนพืชท่ีเมื่อลงทุน
ใชFGD ยิปซัมและ/หรือโดโลไมตแลวใหผลไดคุมกับความเสี่ยงท่ีสุด โดยใช FGD ยิปซัมอัตราต่ํา ปละ 50 กก./ไรให B/C 
Ratio สูงท่ีสุด  และสูงกวาการใชโดโลไมตท่ีใชเปนมาตรฐานอยูในปจจุบันมาก ยกเวนเมื่อปลูกถ่ัวลิสงในดินรวนทรายในท่ี
ดอนการใช FGD ยิปซัมอัตราต่ํา ไดผลไมคุมความเสียง ตองใชอัตราสูงคือปละ 100 กก./ไร.เมื่อพิจารณาเฉพาะรายไดเพ่ิมท่ี
ไดจากการใช FGD ยิปซัม พบวาการใช FGD ยิปซัมอัตราต่ําทําใหมีรายไดสูงท่ีสุด  เชนเดียวกับ มี B/C Ratio สูงท่ีสุด ยกเวน
การปลูกถ่ัวลิสงฤดูฝนในท่ีดอนในดินรวนทราย การใช FGD ยิปซัมอัตราสูงทําใหมีรายไดใกลเคียงกับการใชโดโลไมตอยาง
เดียวหรือใชผสมกับ FGD ยิปซัม  แตมี B/C Ratio สูงท่ีสุด 

สําหรับออย พบวาการใช FGD ยิปซัมกับออยในดินรวนทรายเปนสิ่งท่ีนาลงทุน ไมวาจะอยูใกลหรือไกลจาก
โรงไฟฟาแมเมาะ สวนในดินรวนเหนียวเปนสิ่งท่ีนาลงทุน เฉพาะเมื่ออยูใกลโรงไฟฟาแมเมาะเทาน้ัน หากพิจารณาเฉพาะ
รายไดเพ่ิมจากการใช FGD ยิปซัม ออยเปนพืชท่ีการใช FGD ยิปซัมทําใหมีรายไดเพ่ิมสูงท่ีสุด โดยในดนิรวนทรายการใช FGD 
ยิปซัมอัตราต่ําผสมกับโดโลไมต และใช FGD ยิปซัมอัตราสูง มีรายไดสูงกวาการใชFGD ยิปซัมอัตราต่ํา แตมี B/C Ratio ต่ํา
กวา 
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Table 7 Benefit cost Ratio (B/C Ratio) of FGD gypsum and dolomite use in 2 plants in the northern 
Thailand 

Treatment 
Sugar cane Peanut in upland) Peanut in paddy  

SL CL SL CL SiL SiCL 
FGD low  13.9 4.3 2.3 13.4 26.1 32.6 
FGD high  8.2 1.9 7.6 7.4 9.7 11.9 
Dolomite 1.5 1.3 7.1 5.5 7.5 5.2 

FGD low+Dol. 5.4 -0.4 6.5 7.5 12.2 2.8 
 

 
Table 8 Benefit cost Ratio (B/C Ratio) of FGD gypsum and dolomite use in 2 plants in the northeast 
Thailand 

Treatment 
Sugar cane Peanut in upland) Peanut in paddy  

SL CL SL SL CL SiCL 
FGD low  9.3 2.9 1.5 8.9 17.4 21.7 
FGD high  5.5 1.2 5.1 7.4 6.5 7.9 
Dolomite 1.5 1.3 7.1 5.5 7.5 5.2 

FGD low+Dol. 4.8 -0.3 5.3 6.1 10.0 2.3 
 

 

การศึกษาวิจัย การใช FGD ยิปซัมในการเกษตร ไดรับการสนับสนุนจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
คณะผูวิจัยใครขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี ท่ีไดดําเนินงานวิจัยโดยไดรับความอนุเคราะหชวยเหลือจากหลายฝายของ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยและโรงไฟฟาแมเมาะ จังหวัดลําปาง พรอมดวยหนวยงานราชการทุกสวน หนวยงาน
เกษตรอําเภอเมือง และอําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง และเกษตรกรทุกๆคนท่ีอนุเคราะหพ้ืนท่ีทดลองตลอดเวลา 3 ป 
คณะผูวิจัยจึงใครขอขอบคุณ เปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 
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ผลของการใชปุยหมักจากวัสดุอินทรียเหลือใชทางการเกษตรตอการเจริญเติบโต 
และผลผลิตของผักกาดเขียวกวางตุง 

Effect of compost from organic agricultural wastes for the growth and yield of  
chinese cabbage (Brassica chinesis Just) 

บัญชา รัตนีทู1* และศริาณี วงศกระจาง2  
Bancha Ratneetoo1* and Siranee  Wongkrachang2 

 
 

บทคัดยอ 
การศึกษาการใชปุยหมักจากวัสดุอินทรียเหลือใชทางการเกษตรตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดเขียว

กวางตุง โดยวางแผนการทดลองแบบสุมในบล็อคสมบูรณ ประกอบดวย 5 สิ่งทดลอง ๆ ละ 4 ซ้ํา คือ 1) ไมใสปุย 2) ใส
ปุยเคมี 3) ใสปุยหมักทะลายปาลม 4) ใสปุยหมักกากออย และ5)ใสปุยหมักกอนเห็ดเกา โดยทําการทดลองภาคสนามท่ีแปลง
ทดลองภาควิชาพืชศาสตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร  ผลการทดลอง
พบวาการใชปุยหมักจากวัสดุอินทรียเหลือใชทางการเกษตร ทําใหการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดเขียวกวางตุง
เทียบเทาการใชปุยเคมีและดีกวาการไมใชปุย และเมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวาการใชปุยหมักจากวัสดุอินทรียเหลือใชทาง
การเกษตรมีผลทําใหความเปนกรดเปนดางของดิน ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน  ปริมาณธาตุไนโตรเจนท้ังหมด ธาตุฟอสฟอรัส
ท่ีเปนประโยชนและปริมาณธาตุโพแทสเซียมท่ีเปนประโยชน ในดินเพ่ิมสูงกวาการไมใสปุย 
คําสําคัญ: วัสดุอินทรีย  ปุยหมัก  ผักกาดเขียวกวางตุง  การเจรญิเตบิโต  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 
 

บทนํา 
 ในปจจุบันวัสดุอินทรียเหลือใชจากการเกษตรและจากโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ ในประเทศไทยกําลังมีแนวโนม
เพ่ิมปริมาณข้ึนเรื่อยๆ เน่ืองจากมีการขยายตัวทางดานอุตสาหกรรมมากข้ึน และมีการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรจึงทําให
เหลือเศษซากตอซังของพืชเปนจํานวนมาก ดังน้ัน จึงเกิดปญหาเก่ียวกับการกําจัดวัสดุอินทรียเหลือใชเหลาน้ี    แนวทางหน่ึง
ท่ีพอจะแกไขได คือการนําอินทรียวัสดุเหลือใชเหลาน้ีมาปรับปรุงดัดแปลงเพ่ือใหสามารถนํามาใชเปนปุยหรือวัสดุบํารุงดิน 
การนําวัสดุอินทรียเหลือใชเหลาน้ีมาใชประโยชน หรือกําจัดใหหมดไปอยางถูกวิธี จะไมกอใหเกิดปญหาตอสภาพแวดลอม  
การศึกษาวิธีการนําวัสดุอินทรียเหลือใชเหลาน้ี มาใชใหเกิดประโยชนในดานการเกษตร จึงเปนหนทางหน่ึงท่ีเกิดประโยชน 

                                                           
1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธวิาสราชนครินทร 
2 คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร  
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ในทางการเกษตรและกอใหเกิดประโยชนตอสวนรวมไดเปนอยางดี เน่ืองจากวัสดุอินทรียเหลือใชหลายชนิดมีคุณสมบัติและ
องคประกอบท่ีนาจะมีความเหมาะสมท่ีจะสงเสริมการเจริญเติบโตของพืชท้ังในดานการปลดธาตุอาหาร และการปรับปรุง
คุณสมบัตทิางกายภาพของดิน  
 วัสดุอินทรีย (ธงชัย, 2546) หมายถึง สารประกอบจําพวกสารอินทรียจากเศษซากเหลือจากพืช สัตว และจุลินทรีย 
มีท้ังอยูในรูปท่ีเปนของแข็งและของเหลว วัสดุอินทรียท่ีใชในการปรับปรุงดินน้ัน สามารถปรับปรุงดินในทุกๆดานกลาว คือ 
ปรับปรุงท้ังดานเคมี กายภาพ และชีวภาพของดิน เมื่อวัสดุอินทรียสลายตัวโดยเฮทเทอโรโทรป ในดิน ก็จะไดสารตางๆ
มากมาย มีท้ังสารอินทรีย และสารอนินทรีย ซึ่งสารตางๆท่ีเกิดข้ึนน้ีสวนใหญแลวมีประโยชน ในการปรับปรุงสภาพตางๆของ
ดิน ซึ่งเปนการสงเสริมการเจริญเติบโตของพืชและจุลินทรียท่ีเปนประโยชนตอไป  
 ปุยหมัก (ธงชัย และอรรถศิษฐ, 2541)  หมายถึง ปุยอินทรียชนิดหน่ึงท่ีไดจากการนําเศษวัสดุอินทรียเหลือใชตางๆ 
มาหมักรวมกันแลวปรับสภาพใหเกิดกระบวนการยอยสลายโดยกิจกรรมของจุลินทรียจนกระท่ังไดวัสดุท่ีคงตัวและคงทนตอ
การยอยสลาย เปนเน้ือเดียวกันมีสีนํ้าตาลปนดํา และไมมีกลิ่น ปุยหมักมีประโยชนอยางมากในการปรับปรุงโครงสรางของดิน
ใหดีข้ึน โดยจะสงเสริมการเกิดเม็ดดิน ทําใหชองวางในดินมีความพรุนเพ่ิมข้ึน ทําใหการระบายนํ้า และอากาศดีข้ึน ชวยให
ระบบรากพืชสามารถแพรกระจายตัวในดินไดอยางกวางขวาง เพ่ิมขีดความสามารถในการดูดซับนํ้าไดดี ทําใหดินชุมช้ืน 
นอกจากน้ียังมีผลตอการเพ่ิมปริมาณอินทรียวัตถุ และธาตุอาหารใหแกดิน  และจากการสํารวจของกรมพัฒนาท่ีดิน (2551) 
เมื่อพิจารณาถึงปริมาณอินทรียวัตถุพบวาพ้ืนท่ีท่ีมีปริมาณอินทรียวัตถุต่ํากวา 2 %  มีเปนจํานวนสูงถึง 191 ลานไร ประมาณ 
60 % ของพ้ืนท่ีท้ังประเทศ และดินท่ีมีปริมาณอินทรียวัตถุต่ํากวา 1.5% มีปริมาณ 98.7 ลานไร จึงเห็นไดวาการเพ่ิมปริมาณ
อินทรียวัตถุใหกับดินมีความจําเปนอยางยิ่ง การใสปุยหมักในดินเปนวิธีหน่ึงท่ีสามารถเพ่ิมปริมาณอินทรียวัตถุในดินได (บัญชา 
และศิราณี, 2556) การใชวัสดุเหลือใชทางการเกษตรท่ีมีอยูท่ัวไปในไรนา ซึ่งสวนใหญวัสดุเหลือใชเหลาน้ี เกษตรกรไมได
นํามาใชประโยชนมากนัก บางครั้งนําออกจากไรนา หรือกําจัดโดยการเผาท้ิง ซึ่งเทากับเปนการทําลายธาตุอาหารท่ีพืชดูดกิน
จากดิน  ซึ่งเปนสาเหตุประการหน่ึงท่ีทําใหธาตุพืชในดินลดนอยลงไป  จากท่ีกลาวมาจะเห็นไดวาการนําวัสดุเหลือใชทาง
การเกษตรมาใชประโยชนโดยใชเปนวัสดุในการปรับปรุงดิน ใชเปนวัสดุในการทําปุยหมัก ซึ่งสามารถปรับปรุงดินใหมีคุณภาพ
ท่ีดีและมีสภาพท่ีเหมาะสมตอการทําการเกษตรไดอยางยั่งยืนได ดังน้ันจึงไดทําการศึกษาการใชวัสดุอินทรียเหลือใชเปนปุย
หมัก เพ่ือใชเปนขอมูลในการจัดการดินใหกับเกษตรกรและเปนขอมูลพ้ืนฐานในการศึกษาตอไป 
 

อุปกรณและวิธีการ 
 วางแผนการทดลองแบบสุมในบล็อกสมบูรณ (Randomized Complete Block Design) โดยแบงวิธีการทดลอง
เปน 5 สิ่งการทดลองๆ ละ 4 ซ้ํา ทําการทดลองในแปลงเกษตร ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร กําหนดใหมี 5 สิ่งทดลอง คือ 1) การไมใชปุย, 2) การใชปุยเคมี, 3) การใชปุยหมักจากทะลายปาลม, 
4) การใชปุยหมักจากกากออย และ 5) การใชปุยหมักจากกอนเช้ือเห็ด 
 ดําเนินการเตรียมปุยหมักจากวัสดุตางๆ คือ ทะลายปาลม, กากออย และกอนเช้ือเห็ด โดยใชวิธีตามคําแนะนําของ
สถานีพัฒนาท่ีดินสงขลา (2549)  เตรียมแปลงขนาดกวาง 1 เมตร ยาว 2 เมตร หวานเมล็ดผักกาดเขียวกวางตุงเปนแถวคลุม
ดวยฟางขาว เมื่ออายุได 15 วัน จึงทําการถอนแยกใหเหลือ 1 ตนตอระยะปลูก 20×25 เซนติเมตร และทําการการใสปุยยู
เรีย  (46-0-0) ในอัตรา  20 กิโลกรัมตอไร (มุกดา,2548)  และปุยหมักอัตรา 3,000 กิโลกรัมตอไร  (บัญชา, 2551) โดยทํา
การแบงใส 4 ครั้ง เมื่ออายุครบ 50 วัน จึงทําการเก็บขอมูล คือ วิเคราะหคุณสมบัติทางเคมีบางประการของปุยหมักกอนทํา
การทดลอง วัดความสูงเฉลี่ยของผักกาดเขียวกวางตุงหลังจากใสปุย โดยวัดความสูงจากโคนตนถึงปลายสูงสุดของผัก ช่ัง
นํ้าหนักสดของผักกาดเขียวกวางตุงท้ังหมด หานํ้าหนักแหงของผลผลิต วิเคราะหคุณสมบัติทางเคมีบางประการของดินหลัง
การเก็บผลผลิต  นําขอมูลมาวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Varience) และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย
ในแตละสิ่งทดลอง โดยวิธี Duncan’s new multiple range test (DMRT) ตามวิธีของ Steel  & Torrie (1980) 

 
ผล 

คุณสมบัติทางเคมีบางประการของปุยหมัก 
 จากการวิเคราะหคุณสมบัติทางเคมีบางประการของปุยหมักท่ีผลิตจากวัสดุอินทรียเหลือใชทางการเกษตรท่ีตางกัน
คือ ทะลายปาลม กากออย และกอนเห็ดเกา โดยเปรียบเทียบกับคุณภาพและมาตรฐานของปุยหมักท่ีดี (สํานัก
เทคโนโลยีชีวภาพของดิน, 2551) พบวาความเปนกรดเปนดาง (pH)  การนําไฟฟา (EC) และปริมาณอินทรียวัตถุ (OM) ของ
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ปุยหมักท่ีผลิตจากทะลายปาลม กากออย และกอนเห็ดเกาอยูในเกณฑระดับมาตรฐานของปุยหมัก สวนปริมาณธาตุ
ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมอยูในระดับใกลเคียงกับเกณฑมาตรฐานของปุยหมัก ดังแสดงใน Table 1 
 
Table 1  Some  chemical properties  of  selected organic fertilizer 

Parameter pH EC (mS cm-1) OM (%) P2O5 (%) K2O (%) 
Standard  compost 5.5-8.9 < 10  >20  > 0.5   >1.0  
 Oil palm bunch compost 7.3 1.13 29.57 0.41 0.60 
 Bagasse  compost 7.1 2.36 53.52 0.41 0.95 
Spent mushroom compost 7.8 2.26 54.00 0.41 0.73 

 

การเจริญเติบโตของผักกาดเขียวกวางตุง 
ความสูงของผักกาดเขียวกวางตุงพบวาท่ีอายุ 22, 29 และ36 วัน ความสูงเฉลี่ยของผักกาดเขียวกวางตุงในทุกสิ่ง

ทดลองไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p> 0.05)  เมื่อผักกาดเขียวกวางตุงมีอายุ 43 และ 50 วัน พบวาความสูงเฉลี่ยของ
ผักกาดเขียวกวางตุงท่ีใสปุยเคมีและใสปุยหมักในทุกสิ่งทดลองไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) แตมี
ความสูงเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจากการไมใสปุยอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) ดังแสดง Table 2 และ Figure 1 
 
 
Table 2  Effect  of  chemical fertilizer and different compost  type on  height of Chinese cabbage  

  ns =  non significant at P> 0.05 
  **  =  significant  different at  P < 0.01 
          Means followed by the same letters  are not significantly  for each treatment means at the 0.05     

by DMRT  
              
 
                    

                 
 

Treatment 
height (cm./ stem) 

22days           29 days          36 days         43 days    50 days 
Non  fertilizer 7.45       10.40        11.60  9.45b     14.52b 
Chemical  fertilizer 8.30      13.50         15.15 19.45a     26.77a 
Oil palm bunch compost 8.37        13.04         19.65 24.62a     26.85a 
Bagasse  compost 8.42      12.20         14.75 18.02a     21.72a 
Spent  mushroom compost 9.00     14.50         18.17 24.33a     27.30a 
F-test ns   ns      ns **      ** 
CV.(%) 24 26      22 21     16 
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                               Day  after  plant 

 
Figure 1  Effect  of  chemical  fertilizer and  different compost type on height of Chinese  cabbage  

 
 
ผลผลิตของผักกาดเขียวกวางตุง  

ผลผลิตนํ้าหนักสดของผักกาดเขียวกวางตุงท่ีเก็บเก่ียวเมื่ออายุ 50 วันหลังปลูกพบวา มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) โดยท่ีการใสปุยเคมีและปุยหมักในทุกสิ่งทดลองใหผลผลิตนํ้าหนักสดเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนอยางมี
นัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) จากการไมใสปุยซึ่งใหผลผลิตนํ้าหนักสดเฉลี่ย  240  กิโลกรัมตอไร สวนสิ่งทดลองท่ีใสปุย
พบวาผลผลิตนํ้าหนักสดเฉลี่ยไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) การใสปุยเคมีมีแนวโนมใหผลผลิตนํ้าหนักสดเฉลี่ย
สูงสุด  1,280  กิโลกรัมตอไร สวนการใสปุยหมักพบวาการใสปุยหมักจากทะลายปาลมใหผลผลิตนํ้าหนักสดเฉลี่ย 1,200 
กิโลกรัมตอไร ซึ่งมีแนวโนมสูงกวาการใสปุยหมักจากกากออยและกอนเห็ดเกาซึ่งใหผลผลิตนํ้าหนักสดเฉลี่ย 853 และ 986 
กิโลกรัมตอไร ดังแสดงใน Table 3 

 
ในสวนของผลผลิตนํ้าหนักแหงของผักกาดเขียวกวางตุงท่ีเก็บเก่ียวเมื่ออายุ 50 วัน พบวา มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) โดยท่ีการใสปุยเคมีและปุยหมักในทุกสิ่งทดลองใหผลผลิตนํ้าหนักแหงเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนอยางมี
นัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) จากการไมใสปุยซึ่งใหผลผลิตนํ้าหนักแหงเฉลี่ย  55.73 กิโลกรัมตอไร สวนสิ่งทดลองท่ีใสปุย
พบวาผลผลิตนํ้าหนักแหงเฉลี่ยไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) อยางไรก็ตามการใสปุยเคมีมีแนวโนมใหผลผลิต
นํ้าหนักแหงเฉลี่ยสูงสุด  146.35  กิโลกรัมตอไร สวนการใสปุยหมักพบวาการใสปุยหมักจากกอนเห็ดเกาใหผลผลิตนํ้าหนัก
แหงเฉลี่ย 143.11กิโลกรัมตอไร การใสปุยหมักจากทะลายปาลมใหผลผลตินํ้าหนักแหง 132.6 กิโลกรัมตอไร และปุยหมักจาก
กากออยใหผลผลิตนํ้าหนักแหงเฉลี่ย 131.09 กิโลกรัมตอไร ดังแสดงใน table 3 
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Table3  Effect  of  chemical  fertilizer and different compost type on fresh weight, dry weight of Chinese 
cabbage   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

              **  =  significant at  P < 0.01 
                     Means followed by the same letters  are not significantly  for each treatment means at    

the 0.05  by DMRT  
        
คุณสมบัติทางเคมีบางประการของดินหลังการเก็บเกี่ยว 

ความเปนกรดดาง (pH) 
 จากการทดลองปลูกผักกาดเขียวกวางตุงโดยใชปุยหมักท่ีผลิตจากวัสดุอินทรียตางกันคือ ทะลายปาลม กากออย 

และกอนเช้ือเห็ดเกา เปรียบเทียบกับการใชปุยเคมีและไมใสปุย พบวาเมื่อไมมีการใสปุยดินมีคา pH 4.9 และเมื่อเปรียบเทียบ
กับการใสปุยพบวา การใสปุยเคมีทําใหดินมี pH ลดลงคือ 4.4 สวนการใสปุยหมักท่ีผลิตจากทะลายปาลม กากออย และกอน
เห็ดเกาคา pH ของดินเพ่ิมข้ึนคือมีคา pH 5.5, 5.3 และ 6.0  ตามลําดับดังแสดงใน Table 4 

คาการนําไฟฟาของดิน (EC) 
คาการนําไฟฟาของดิน (EC) พบวา การไมใสปุยดินมีคา EC  0.16  mS cm-1 การใสปุยเคมีทําใหดินมีคาการนํา

ไฟฟาของดินเพ่ิมข้ึนจากการไมใสปุยคือมีคา EC 0.30 mS cm-1  สวนการใสปุยหมักท่ีผลิตจากทะลายปาลม กากออย และ
กอนเห็ดเกาคาความนําไฟฟาของดินลดลงจากการไมใสปุยคือมีคา EC 0.13, 0.09 และ 0.12 mS cm-1 ตามลําดับ ดังแสดง
ใน Table 4 

ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ( Organic matter, OM) 
ปริมาณอินทรียวัตถุในดินพบวาการใสปุยทําใหปริมาณอินทรียวัตถุในดินเพ่ิมข้ึนและการใสปุยอินทรียทําใหปริมาณ

อินทรียวัตถุในดินมีมากกวาการใชปุยเคมี โดยท่ีการไมใสปุยดินมีปริมาณอินทรียวัตถุ 2.3 %  การใสปุยเคมี 2.76 %  การใส
ปุยหมักท่ีผลิตจากทะลายปาลม กากออย และกอนเห็ดเกา ดินมีปริมาณอินทรียวัตถุ 3.40, 2.70 , และ 3.49  % ตามลําดับ  
ดังแสดงใน Table4 

ปริมาณธาตุอาหารพืชในดิน 
ปริมาณธาตุอาหารพืชในดิน พบวา การใสปุยทําใหดินมีปริมาณธาตุอาหารพืชเพ่ิมข้ึน คือธาตุไนโตรเจนเมื่อไมใสปุย

มี 0.117 % เมื่อใสปุยเคมี ปุยหมักจากทะลายปาลม  กากออย และกอนเห็ดเกามีปริมาณธาตุไนโตรเจน 0.140,  0.170, 
0.137  และ 0.175 % ตามลําดับ ปริมาณธาตุฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชนเมื่อไมใสปุยมี 53 ppm  เมื่อใสปุยเคมี ปุยหมักจาก
ทะลายปาลม  กากออย และกอนเห็ดเกามีปริมาณธาตุฟอสฟอรัส 64.5, 83.0, 53, และ 94.0 ppm. ตามลําดับ ปริมาณธาตุ
โพแทสเซียมเมื่อไมใสปุยมี 64.00 ppm เมื่อใสปุยเคมี ปุยหมักจากทะลายปาลม กากออย และกอนเห็ดเกามีปริมาณธาตุ
โพแทสเซียม 104.25, 135.50, 96.00  และ 61.75 ppm. ตามลําดับ ดังแสดงใน Table 4 

 
 
 
 
 

      Treatment    Fresh weight           Dry weight 
      (kg./rai)                 (kg./rai) 

Non  fertilizer            240.0b                 55.73b 

Chemical  fertilizer         1,280.0a                146.35a 
Oil palm bunch compost         1,20.0a                  132.60a 
Bagasse  compost         853.2a                   131.09a 
Spent  mushroom compost         986.5a                   143.1 1a 
F-test           **                         ** 
CV.(%)           27                       9.6 
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Table 4   some  chemical  properties  in soil  after treatment 
Treatment pH EC 

(mS cm-1) 
OM 
(%) 

Total N 
(%) 

Avai. P 
(ppm.) 

Avai. K 
(ppm.) 

Non  fertilizer 
Chemical  fertilizer 
Oil palm bunch compost 
Bagasse  compost 
Spent  mushroom 
compost 

4.9 
4.4 
5.5 
5.3 
6.0 

0.16 
0.30 
0.13 
0.09 
0.12 

2.38 
2.76 
3.40 
2.70 
3.49 

0.117 
0.140 
0.170 
0.137 
0.175 

53.0 
64.5 
83.0 
53.0 
94.0 

64.00 
104.25 
135.50 
96.00 
61.75 

 
วิจารณ 

 จากการศึกษาผลการวิจัยพบวา การใสปุยทําใหผักกาดเขียวกวางตุงมีการเจริญเติบโตและใหผลผลิตนํ้าหนักสดสูง
กวาการไมใสปุย และเมื่อเปรียบเทียบระหวางการใสปุยเคมีกับการใสปุยหมักท่ีผลิตจากวัสดุอินทรียท่ีตางกันคือทะลายปาลม 
กากออย และกอนเห็ดเกาพบวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติ แตการใชปุยเคมี มีแนวโนมใหผลผลิตนํ้าหนักสดสูงกวาการใช
ปุยหมัก (Table 2 และ 3) ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากในปุยหมักมีปริมาณธาตุอาหารนอยเมื่อเปรยีบเทียบกับปุยเคม ี(Table 1) ทําให
พืชไดรับธาตุอาหารไมเพียงพอ 
 เมื่อพิจารณาจากคุณสมบัติทางเคมีของดินพบวาการใชปุยหมักจากวัสดุอินทรียทําใหดินมีคาความเปนกรดดาง
เพ่ิมข้ึน  คาความนําไฟฟาของดินลดลง ปริมาณอินทรียวัตถุในดินเพ่ิมข้ึนและปริมาณไนโตรเจนท้ังหมด ปริมาณฟอสฟอรัสท่ี
เปนประโยชน ปริมาณโพแทสเซียมท่ีเปนประโยชนเพ่ิมข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับการไมใสปุย (Table 4) ซึ่งสงผลใหดินมี
คุณสมบัติท่ีเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืชมากข้ึน เน่ืองจากความเปนกรดดางของดินเปนปจจัยท่ีควบคุมการละลาย
ของธาตุอาหารพืชออกมาสูสารละลายดินใหอยูในรูปท่ีพืชสามารถดูดข้ึนไปใชได รวมท้ังควบคุมการละลายไดของสารอ่ืนๆท่ี
อาจเปนพิษตอพืชดวย เชน อะลูมินัม เหล็ก และแมงกานีส ซึ่งจะละลายออกมาไดมากในดินกรดอาจทําใหเกิดอันตรายตอพืช
ไดและดินท่ีเปนกรดทําใหความเปนประโยชนของธาตุอาหารพืชในดินลดลง สวนปริมาณอินทรียวัตถุในดินจะชวยในการดูด
ซับธาตุอาหารพืช และชวยเช่ือมอนุภาคของดิน ทําใหเกิดดินท่ีมีโครงสรางดีและมีธาตุอาหารสูง เหมาะสําหรับการเพาะปลูก 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543) 
 จากผลการวิจัยขางตนพบวามีความสอดคลองกับ ศิราณี  (2557) ท่ีไดศึกษาผลของการใชปุยหมักจากทะลายปาลม
ตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของกลาปาลมนํ้ามัน ปรากฏวาการใชปุยหมักทําใหปาลมนํ้ามันมีการเจริญเติบโตและใหผล
ผลิตเพ่ิมข้ึนจากการไมใสปุย และมีผลทําใหดินมีคาความเปนกรดดาง (pH)  ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ปริมาณไนโตรเจน
ท้ังหมด  ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชน และปริมาณโพแทสเซียมท่ีเปนประโยชน เพ่ิมข้ึนจากการไมใสปุย และสอดคลอง
กับ วาสนา และคณะ (2557) ไดศึกษาผลของการใชปุยอินทรียชนิดตางๆตอการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีและทางกายภาพ
บางประการของดินในระบบการปลูกผักอินทรีย ซึ่งจากการศึกษาปรากฏวาการใสปุยอินทรียชนิดตางๆตอการปลูกพืชอยาง
ตอเน่ืองสงผลตอดินหลังปลูกคือ ความเปนกรดเปนดาง (pH) อินทรียวัตถุ (OM) ปริมาณไนโตรเจน  (N)  ฟอสฟอรัส  (P)  
และโพแทสเชียม  (K)    เพ่ิมข้ึนในทุกตํารับการทดลอง และสอดคลองกับ รสมาลิน และคณะ (2544) ไดศึกษาผลรวมของ
ปุยหมักและแกลบสดในการปรับปรุงดินชุดรังสิต ซึ่งเปนกรดจัดเพ่ือปลูกเฮลิโกเนีย โดยใชปจจัยประกอบดวยปูนมารล 2 
อัตรา คือ 0 และ 2 ตันตอไร และวัสดุอินทรีย 4 แบบ คือไมใสวัสดุอินทรีย ใสปุยหมักและแกลบสดอยางละ 2 ตันตอไร ใส
แกลบสด 4 ตันตอไร และใสปุยหมัก 4 ตันตอไร พบวาปูนมารลไมมีผลตอการเจริญเติบโตและจํานวนดอกเฮลิโกเนีย แตการ
ใชวัสดุอินทรียทุกชนิดมีผลทําใหการเจริญเติบโตและจํานวนดอกสูงกวาไมใชวัสดุอินทรียและเมื่อสิ้นสุดการทดลองมีผลทําให
ความเปนกรดเปนดางของดิน ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ปริมาณแคลเซียมท่ีสกัดได ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชนเพ่ิม
สูงข้ึน และปริมาณอะลูมินัม และแมงกานีสท่ีสกัดไดลดลง 
 

สรุป 
 จากการศึกษาผลของการใชปุยหมักจากวัสดุอินทรียเหลือใชทางการเกษตรบางชนิดตอการเจริญเติบโตและผลผลิต
ของผักกาดเขียวกวางตุง พบวาวา การใชปุยหมักจากวัสดุอินทรียจากทะลายปาลม กากออย และกอนเช้ือเห็ดเกา สามารถ
ทําใหผักกาดเขียวกวางตุงมีการเจริญเติบโตและใหผลผลิตเทียบเทาการใชปุยเคมี และพบวาการใชปุยหมักทําใหดินมี
คุณสมบัติทางเคมีท่ีดีกวาการใชปุยเคมี  
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ผลของความสูงตอการเตรียมวัสดุรองพ้ืนเพ่ือเปนอาหารและท่ีอยูอาศัย  
ในการผลิตปุยหมักโดยไสเดือนดิน  

Influence of bedding height on vermicompost production 
ณัฐกิตต์ิ เพชรหมื่นไว 2, ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย 1 2*และมงคล ตะอุน1 

Nattakit Petmuenwai 2, Chuleemas Boonthai IWAI 1 2*and Mongkon Ta-oun1 

 

บทคัดยอ 
 การจัดการของเสียเหลือท้ิงโดยนํามาผลิตปุยหมักโดยไสเดือนดิน เปนทางเลือกหน่ึงในการจัดการปญหาสิ่งแวดลอม 
อยางไรก็ตามการศึกษาถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการมีความสําคัญ ดังน้ันการศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือ
ศึกษาความสูงท่ีเหมาะสมของวัสดุรองพ้ืนในการผลิตปุยหมักโดยไสเดือนดิน (Bedding) โดยวางแผนการทดลองแบบ CRD 
(Completely Rendomized Design) จํานวน 3 ซ้ํา ศึกษาการทําวัสดุรองพ้ืนในการใชมูลไกรวมกับของเสียเหลือท้ิงโดยใช
ไสเดือนดินพันธุแอฟริกา Eudrilus eugeniae โดยใช กากปาลม 5 % รวมกับ กากมันสําปะหลัง + เปลือกมันสําปะหลัง + 
กากยูคาลิปตัส (95%) + ดินทราย (ชุดดินยโสธร):ดินผสมของมูลไกท่ี 2.5 % ผสมในอัตราสวน (70:30) กับความสูงท่ี
แตกตางกัน 6 ระดับไดแก 5, 10, 15, 20, 25และ 30 ซม. จํานวนตํารับ 3 ซ้ํา ผลการศึกษาพบวาเมื่อเวลาหมักปุยผานไป 4 
สัปดาห ความสูง (Bedding) 15 ซม. ใหนํ้าหนักตัวของไสเดือนดินเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด คือ 214.5 % มากกวาความสูง(Bedding) 
ท่ี 5, 10, 20, 25, 30 ซม. ซึ่งใหนํ้าหนัก 104.6, 194.4, 145.4, 139.16และ 105.6 % ตามลําดับ การใชความสูง(Bedding) 
ท่ี 15 ซม. ใหนํ้าหนักตัวเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด คือ หลังการทดลอง 3.14 ก. มากกวาการใชความสูงของ(Bedding) 5, 10, 20, 25, 
30 ซม. ซึ่งใหนํ้าหนักหลังการทดลอง 2.05, 2.94, 2.45, 2.39และ 2.06 ก. ตามลําดับ ผลของจํานวนไขไสเดือนดิน 
(Cocoon) และจํานวนตัวออน พบวา ความสูงของ (Bedding) ท่ี 15 ซม. มีจํานวนตัวออนมากท่ีสุด คือ 130 ตอ 10 ตัว 
มากกวาความสูงของ (Bedding) ท่ี 5, 10, 20, 25, 30 ซม. ซึ่งมีจํานวนตัวออน 48, 89, 99.5, 60.4และ 35.3 ตามลําดับ 
และจํานวนไขมากท่ีสุดท่ีความสูงของ (Bedding) 20 ซม. คือ 51 ใบ มากกวาความสูงของ (Bedding) ท่ี 5, 10, 15, 25, 30 
ซม. ซึ่งมีจํานวนไข คือ 6, 23, 50, 39 และ 27 ใบ ตามลําดับ สรุปผลการทดลองพบวา ความสูงของวัสดุรองพ้ืนเพ่ือเปน
อาหารและ ท่ีอยูอาศัย (Bedding) ท่ี 15 ซม.เปนความสูงท่ีเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของไสเดือนดินซึ่งมีสวนชวยในการ
ผลิตปุยหมักโดยไสเดือนดินและ มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
คําสําคัญ : มูลไก, ไสเดือนดิน, ของเสียเหลือท้ิง, กระบวนการทําปุยไสเดือนดิน, ท่ีอยูอาศัย 
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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  
 

บทนํา  
การใชทรัพยากรธรรมชาติเปนจํานวนท่ีมาก ซึ่งเปนปจจัยพ้ืนฐานของการผลิตในทุกๆดานเมื่อสิ้นสุดการใช

ประโยชนเหลาน้ันจะมีกากของเสียเหลือท้ิงจากการใชทรัพยากรกลายเปนเศษเหลือท้ิงเปนจํานวนมหาศาลท่ีสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมเปนอยางมาก (โรงงานอุตสาหกรรม, 2556) หากมีการจัดการท่ีไมถูกวิธีหรือกากของเสียมีปริมาณท่ีมากเกินไปก็
จะกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตในดินและในนํ้า ในหลายประเทศมีการผลิตปุยอินทรีย เพ่ือลดการใชปุยเคมีในทองถ่ิน โดย
หันมาใชเทคโนโลยีการใชไสเดือนดินในการผลิตปุยหมักโดยไสเดือนดิน เน่ืองจากใชตนทุนท่ีต่ําและ สามารถกําจัดของเสีย
เหลือท้ิงจากอุตสาหกรรมเกษตรได (ชุลีมาศ และคณะ, 2554) 

ในปจจุบันมีแนวทางในการจัดการกากของเสียอินทรีย คือ การใชไสเดือนดินในการจัดการกากของเสียจาก
อุตสาหกรรม    (อานัฐ, 2549) การเลี้ยงไสเดือนดินเพ่ือกําจัดกากของเสียจากอุตสาหกรรมเกษตรตางๆ และเปนการกําจัด
กากของเสียท่ีไมเสียคาใชจายสูงและไมกอใหเกิดกลิ่นรบกวนตอชุมชนท่ีอยูใกลบริเวณน้ันดวย เน่ืองจากการทําปุยหมักโดยใช
กากตะกอนของเสีย สามารถผลิตปุยหมักโดยไสเดือนดิน (Vermicomoposting) ท่ีมีคุณภาพดี และไสเดือนดิน ยังกอใหเกิด
การเปลี่ยนรูปกากตะกอนอินทรียทําใหมีการคงรูปไดและเปนปุยท่ีดี (Suthar, 2007)   

มูลไกเปนของเสียอยางหน่ึงจากอุตสาหกรรมการเกษตร ซึ่งอุดมไปดวยธาตุอาหารท่ีสําคัญตอการเจริญเติบโตของ
พืช แตมีขอจํากัดท่ีไมสามารถใชมูลไกในการผลิตปุยหมักโดยใชไสเดือนดินโดยตรงไดเน่ืองจากมูลสัตวปกประกอบดวย
แอมโมเนียและเกลืออนินทรียในปริมาณสูง (Garner, 1966) ถานํามาเลี้ยงไสเดือนดินโดยตรงจะทําใหไสเดือนดินตาย ดังน้ัน
ถานํามาใชรวมกับของเสียเหลือท้ิงจากอุตสาหกรรมการเกษตรตางๆ ในการผลิตปุยหมักโดยไสเดือนดิน นาจะสงเสริมทําให
การเจริญเติบโตของไสเดือนดินและทําใหเพ่ิมคุณภาพของปุยหมักและเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการทําปุยหมัก
มูลไสเดือนดิน จึงเปนท่ีมาของการศึกษาผลของความสูงตอการเตรียมวัสดุรองพ้ืนเพ่ือเปนอาหารและ ท่ีอยูอาศัย (Bedding) 
ในการผลิตปุยหมักโดยไสเดือนดิน  

 
อุปกรณและวิธีการ  

วางแผนการทดลองใชมูลไกในอัตราสวนตางๆรวมกับ (Bedding) เพ่ือทําวัสดุรองพ้ืนในการผลิตปุยหมักโดย
ไสเดือนดิน โดยวางแผนการทดลองแบบ CRD (Completely Rendomized Design) จํานวน 3 ซ้ํา โดยแบงการทดลองคือ 
การศึกษาความเปนไปไดของการผลิตปุยหมักโดยไสเดือนดินของมูลไกและของ (Bedding) ชนิดตางๆ โดยแบงการทดลองคือ 

กากปาลม 5 % + กากมันสําปะหลัง + เปลือกมันสําปะหลัง + กากยูคาลิปตัส (95%) + ดินทราย (ชุดดินยโสธร): ดิน
ผสมของมูลไกท่ี 2.5 % อัตราสวน (70:30) ในความสูงของเสียเหลือท้ิงสัดสวน 5, 10, 15, 20, 25และ 30 ซม. 
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การผสม (Bedding) กับดินทราย (ชุดดินยโสธร) โดยใชอัตราสวน 70:30 และในสวนของดินทําการผสมมูลไกใน
สัดสวน 2.5 % โดยนํ้าหนักท้ังหมด ไสเดือนดินท่ีใชในการทดลอง คือ ไสเดือนดินพันธุ Eudrillus eugeniae ช่ือสามัญ 
African Night Crawler โดยใชอัตราสวนของไสเดือนดิน 1:1 ของความสูง (Bedding) 

การเตรียมวัสดุทดลอง โดยนํามูลไก, กากมันสําปะหลัง, เปลือกมันสําปะหลัง, กากยูคาลิปตัส, กากปาลม และดิน
ทราย มาตากในท่ีรมใหแหง แลวนํามาช่ังนํ้าหนักในอัตราสวนท่ีกําหนด หลังจากน้ันการเตรียมไสเดือนดิน โดยทําการคัดเลือก
ตัวท่ีมีขนาดใกลเคียงกัน และตัวโตเต็มวัยโดยแสดงไคเทียลัม (ระบบการสืบพันธุ) ท่ีชัดเจน การดูแลรักษาระหวางการทดลอง
ดวยการรักษาความช้ืนของวัสดุเลี้ยงใหอยูในชวง 50% ตลอดการศึกษา 

 การเก็บขอมูลไดแกอัตราการรอดของไสเดือนดินทุกวัน ทําการช่ังนํ้าหนักไสเดือนดินกอน และหลังการทดลองเพ่ือ
วัดการ เจริญเติบโตของไสเดือนดิน ดวยวิธีการสังเกตจํานวน cocoon และลูกไสเดือนดิน 

 
ผลและวิจารณ  

จากการวิเคราะหคณุสมบัติทางเคมีของเสียเหลือท้ิง (กากมันสําปะหลัง, เปลือกมันสําปะหลัง, เปลือกยูคาลิปตสั, กากปาลม
และมลูไก) Table 1 
 
Table 1 chemical characteristics agro-industrial degradation (chicken manure,cassava pulp, cassava peel,  

eucalyptus peel and oil palm) 

Chemical characteristics 

Natural organic adsorbent 

cassava pulp  cassava peel  
eucalyptus 

peel  
oil palm  

chicken 
manure  

Hydrogen ions (pH) 4.95 5.45 7.47 5.32 8.8 

Electric Conductivity (EC) 0.67 1.25 0.34 5.92 6.2 

Organic matter (OM %) 89.57 58 38.96 78.11 24.5 

Total Nitrogen (% N) 0.24 0.49 0.25 0.92 1.5 

Available Phosphorus (% P) 0.025 0.051 0.08 0.41 5.1 

Extractable potassium (% K) 0.36 0.51 0.18 1.23 2.4 

C/N ratio 220.87 69.05 89.64 45.03 9:1 

 
ผลการศึกษาของความสงู (Bedding) ตอการเจริญเติบโตของไสเดือนดินและน้ําหนักของไสเดือนท่ีใชกากอุตสาหกรรม
เปนอาหาร 
 การศึกษาความสูง (Bedding) กากปาลม5%+กากมันสําปะหลัง+เปลือกมันสําปะหลัง+กากยูคาลิปตัส+ดินทราย 
(ชุดดินยโสธร):ดินผสม (70:30) ดินผสมของมูลไกท่ี 2.5 % ท่ีความสูง 5, 10, 15, 20, 25และ 30 ซม. ในการเลี้ยงไสเดือนดิน
พบวา ความสูง (Bedding) ท่ี 15 ซม. ใหนํ้าหนักตัวท่ีเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด คือ 214.5 % มากกวาความสูงของ 
(Bedding) ท่ี 5, 10, 20, 25, 30 ซม. ซึ่งใหนํ้าหนัก 104.6, 194.4, 145.4, 139.16และ 105.6 % ตามลําดับ (Figure 1) 
ขณะท่ีหลังการทดลองน้ันการใชความสูงของ (Bedding) ท่ี 15 เซนติเมตร ใหนํ้าหนักตัวเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด คือ หลังการทดลอง 
3.14 ก. มากกวาการใชความสูงของ (Bedding) ท่ี 5, 10, 20, 25, 30 ซม. ซึ่งใหนํ้าหนักหลังการทดลอง 2.05, 2.94, 2.45, 
2.39และ 2.06 ก. ตามลําดับ (Figure 2) 
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Figure 1 The change of the weight of earthworm (%) at the different bedding height of industrial waste 

at 5, 10, 15, 20, 25 and 30 centimeters. 
 

 
Figure 2 The weight of earthworms (%) before and after experiment at the different bedding height of 

industrial waste at 5, 10, 15, 20, 25 and 30 centimeters.  
 
ผลของจํานวนไขไสเดือนดิน (Cocoon) และจํานวนตัวออน 
 ความสูงของ (Bedding) ในการเลี้ยงไสเดือนดินน้ัน พบวา ความสูงของ (Bedding) ท่ี 15 ซม. ใหจํานวนตัวออน
มากท่ีสุด คือ 130 ตอ 10 ตัวเต็มวัย มากกวาความสูงของ (Bedding) ท่ี 5, 10, 20, 25, 30 ซม. ซึ่งมีจํานวนตัวออน 48, 89, 
99.5, 60.4และ 35.3 ตามลําดับ และจํานวนไขมากท่ีสุดท่ีความสูงของ (Bedding) 20 ซม. คือ 51 ใบ มากกวาความสูงของ 
(Bedding) ท่ี 5, 10, 15, 25, 30 ซม. ซึ่งมีจํานวนไข คือ 6, 23, 50, 39และ 27 ใบ ตามลําดับ (Figure 3) ซึ่งสอดคลองกับ 
Edwards and Burrows, (1996) พบวา เมื่อเลี้ยงไสเดือนดิน E. eugeniae ในสภาวะท่ีเหมาะสมจะทําใหจํานวนไขไสเดือน
ดิน (Cocoon) และจํานวนตัวออนเจริญเติบโตอยางรวดเร็วในวัสดุท่ีใชเลี้ยง (Bedding) ไดดี และมีการเปลี่ยนแปลง
อินทรียวัตถุใหเปนปุยหมักท่ีมีประสิทธิภาพสูง ไสเดือนดิน E. eugeniae สามารถผลิตไขซึ่งเปนโคคูน 3.6 ใบตอสัปดาห 
เปอรเซ็นตฟก 80 เปอรเซ็นตใหลูกเฉลี่ย 2.3 ตัวตอโคคูนใชเวลาท่ีไขฟก 2-3 วันถึง 2 สัปดาห เจริญเติบโตจากตัวออนถึงเปน
หนุมสาว (เริ่มมีไคลเทลลัมหรือปลอกเน้ือ) ในระยะเวลา 1 เดือนถึง 2-3 เดือน ข้ึนอยูกับคุณภาพของอาหารท่ีใชเลี้ยงและ
ระยะจากไขถึงเปนหนุมสาวใชเวลา 40 วันถึง 3-4 เดือน (สุพาภรณ, 2550) 
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Figure 3 The earthworms producedand cocoon at the different bedding height of industrial waste at 5, 

10, 15, 20, 25 and 30 centimeters.  
 

Table 2  Influence of bedding height in vermireactor on earthworms production 

Industrial Weight / kg 
 

Bedding Height/ 
number 

Earthworms 
producedand 
Cocoon/10 

Change of the 
weight 

Cocoon of number 

1.3 5 / 5 48
e 

104.6
d 

6
d 

3.0 10/10 89
b 

194.4
b 

23
c 

4.7 15/15 130
a 

214.5
a 

50
a 

6.4 20/20 99.5
b 

145.4
c 

51
a 

8.1 25/25 60.4
c 

139.2
c 

39
b 

9.8 30/30 35.5
d 

105.6
d 

27
c 

%CV 5.38 4.61 5.07 

F-test ** ** ** 

             **Mean (n=3) in the same column followed by the same lower case letters are sinificantly 
differently different at  P≤ 0.01  by Least Sinificantly Differently (LSD) 
 

สรุป 
 การผสมของ (Bedding) กากปาลม,กากมันสําปะหลัง, เปลือกมันสําปะหลังและกากยูคาลิปตัสผสม มูลไก ในการ
เลี้ยงไสเดือนดินท่ีความสูง 15 ซม. ซึ่งใสไสเดือนดิน 15 ตัว การเจริญเติบโตเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด คือ 214.5 % และนํ้าหนัก
ไสเดือนดินกอน-หลังการทดลองการใชความสูง (Bedding) ท่ี 15 ซม. ใหนํ้าหนักตัวเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด คือ กอนการทดลอง 
1.88 ก. หลังการทดลอง 3.14 ก. ตอตัว ผลของจํานวนไขไสเดือนดินและจํานวนตัวออนพบวา ความสูง (Bedding) ท่ี 15 
ซม. มีจํานวนตัวออนมากท่ีสุด คือ 130 ตอ 10 ตัวซึ่งสอดคลองกับ ชุลีมาศ และคณะ (2554) พบวา การใหขยะอินทรียท่ี
ความสูง 15 ซม. ทําใหเพ่ิมจํานวนตัวของไสเดือนดินมากท่ีสุดแตในทางปฏิบัติถามีการใสขยะอินทรียท่ีมีความสูงมากกวา 10 
ซม.จะทําใหเกิดความรอนไดมากทําใหไสเดือนดินหนีลงสูท่ีลึกในดินหรืออุณหภูมิต่ํา 
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บทคัดยอ 
การจัดการดินใหดินมีธาตุอาหารอยูในระดับท่ีเหมาะสมกับความตองการของมันสําปะหลัง สามารถกระทําไดโดย

การใชปุยเคมี ซึ่งมีการแนะนําจากหนวยงานของรัฐซึ่งมีอัตราท่ีตางกัน การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบสูตร 
อัตรา และ ระยะเวลาของการใสปุยท่ีเหมาะสมกับการผลิตมันสําปะหลังท่ีปลูกตนฤดูฝน โดยจะทําการทดลองในพ้ืนท่ี อ.เขา
สวนกวางวาง จ.ขอนแกน แผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) จํานวน 5 ตํารับการ
ทดลอง ทําการทดลอง 3 ซ้ํา ตํารับการทดลองประกอบดวย (T1) ไมใสปุยเคมี (T2) ใสปุยเคมีตามเกษตรกรนิยม และใส
ปุยเคมีตามคําแนะนําจาก (T3) กรมพัฒนาท่ีดิน (T4) กรมวิชาการเกษตร (ปุยตามคาวิเคราะหดิน) (T5) กรมสงเสริมเกษตร
และสหกรณ ผลการศึกษาพบวา ในเดือนท่ี 8 ตํารับการทดลองท่ีใหนํ้าหนักของหัวมันสําปะหลังสูงสุดคือ ตํารับทดลองท่ี 3 
ใสปุย 13-13-21 ในอัตรา 100 กก/ไร ใหผลผลิตมันสําปะหลัง 5.99 ตัน/ไร และนอยสุดคือตําหรับทดลองท่ี 1 ไมใสปุย 3.82 
ตัน/ไร และเดือนท่ี 9 ตํารับการทดลองท่ีใหนํ้าหนักของหัวมันสูงสุดคือ ตํารับทดลองท่ี 4 ใสปุยตามคาวิเคราะหดิน 8 กก.N/
ไร, 8 กก.P2O5/ไร, 8 กก.K2O/ไร  6.29 ตัน/ไร และนอยสุดคือ ตํารับทดลองท่ี 1 ไมใสปุย 32 ตัน/ไร ในเดือนท่ี 10 ตํารับ
การทดลองท่ีใหนํ้าหนักของหัวมันสูงสุดคือ ตํารับทดลองท่ี 3 ใสปุย 13-13-21 ในอัตรา 100 กก/ไร 8.45 ตัน/ไร และนอยสุด
คือ ตํารับทดลองท่ี 1 ไมใสปุย 3.66 ตัน/ไร 
คําสําคัญ: สูตรปุยเคม,ี อัตราการใชปุยเคม,ี การปลูกมันสาํปะหลัง 
 

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 
 

บทนํา  
                                                           
1 ภาควิชาพืชศาสตรและทรัพยากรการเกษตร สาขาทรัพยากรที่ดินและส่ิงแวดลอม คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน 
40002 
1 Department  of  Plant  Sciences  and  Agricultural  Resources, Land  Resources  and  Environment  Division, Faculty  of  
Agriculture, KhonKaen  University, KhonKaen Thailand  40002 
* Corresponding author. E-mail:Anekpong.Arm@gmail.com 



                     การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ คร้ังท่ี 5 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ วันท่ี 1-2 สิงหาคม 2560 
 

 

333 
 

 มันสําปะหลังเปนพืชไรท่ีมีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศของประเทศไทย มันสําปะหลังเปนพืชไรท่ีทํารายได
ใหกับประเทศไทยปละประมาณ 110,000 ลานบาท ซึ่งมีการปลูกอยางแพรหลายเกือบทุกภาคของประเทศ จากการสํารวจ
การปลูกมันสําปะหลังประจําปการเพาะปลูก 2560/61ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง 8.63 ลานไร กระจายตามภาค
ตาง ๆ โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเน้ือท่ีปลูกมันสําปะหลังมีสัดสวนพ้ืนท่ีเพาะปลูกถึง 53.0% ของพ้ืนท่ีเพาะปลูก
รวมท่ัวประเทศ และมีผลผลิต 53.25% ของผลผลิตรวม(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559) มันสําปะหลังจะเจริญเติบโต
ไดดีเมื่อปลูกในดินท่ีมีการระบายนํ้าดี เน้ือดินท่ีเหมาะสมกับการปลูกมันสําปะหลังจัดอยูในกลุมเน้ือดินทราย (Cock, 1985) 
วินัย และคณะ (2553) ซึ่งจัดเปนดินท่ีมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา จึงทําใหมันสําปะหลังมีศักยภาพในการใหผลผลิต
ต่ํา จารุวรรณ (2554) เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังทําการปลกูมันสําปะหลังในพ้ืนท่ีเดิมอยางตอเน่ืองติดตอกันทุก
ป โดยขาดการอนุรักษดินและนํ้า ตลอดจนการปรับปรุงบํารุงดินท่ีดี มีผลทําใหพ้ืนท่ีดินปลูกมันสําปะหลังมีความเสื่อมโทรม
เร็วข้ึน ดินมีความอุดมสมบูรณต่ําลง ผลผลิตของมันสําปะหลังลดต่ําลงทุกป การปรับปรุงบํารุงดิน (การจัดการดิน) ใหดินมี
ความอุดมสมบูรณอยูในระดับท่ีเหมาะสมกับความตองการการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของมันสําปะหลัง สามารถ
กระทําไดโดยการใชปุย (เคมี) เพ่ือชดเชยธาตุอาหารพืชบางสวนท่ีถูกใชไป ซึ่งเปนวิธีการแกไขปญหาความอุดมสมบูรณของ
ดินท่ีใหผลรวดเร็ว (ชุมพลและคณะ, 2540) ดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือสวนใหญ ดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือสวนใหญเปน
ดินทรายถึง 80 % (Fujii et al., 2017) มีอินทรียวัตถุท่ีเปนแหลงสํารองธาตุอาหารโดยเฉพาะธาตุไนโตรเจนนอย เปนสาเหตุ
หน่ึงท่ีทําใหพืชมีผลผลิตต่ํา ในการผลิตของเกษตรกร พบวาผลผลิตเฉลี่ยของมันสําปะหลังในเขตน้ียังอยูในเกณฑคอนขางต่ํา
เพียง 2.93 ตันตอไร(จารุวรรณ, 2554) ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอผลผลิตมันสําปะหลังสามารถจําแนกไดหลายปจจัย เชน พันธุ
ของมันสําปะหลังท่ีปลูกความแตกตางของสภาพภูมิอากาศ บริเวณแหลงเพาะปลูก และการจัดการดูแลรักษาของเกษตรกร
(โชติและคณะ, 2529) ซึ่งการจัดการดินและปุยนับเปนปจจัยสําคัญตอการเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพของมันสําปะหลังไมนอย
ไปกวาปจจัยดานอ่ืน ๆ การใชปุยเคมีในการเพ่ิมธาตุอาหารใหแกดินจึงเปนท่ีนิยมอยางแพรหลาย เพราะสามารถเพ่ิมผลผลิต
ไดเร็ว ซึ่งการใชปุยเคมีโดยท่ัวไป ท้ังชนิดและอัตราปุยมีการใชในหลายสูตร เชน การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน ระวิวรรณ 
(2552) ศึกษาการจัดการปุยเคมีเพ่ือยกระดับการผลิตมันสําปะหลังพันธุหวยบง 60 ท่ีปลูกในชุดดินฝงแดงปลายฤดูฝนและตน
ฤดูฝน พบวา การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินอัตรา 12-18-86 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ตอไร ใหผลผลิตสูงสุดเมื่อปลูกปลาย
ฤดูฝน คือ 12.52 ตันตอไร สวนการปลูกมันสําปะหลังในชวงปลายฤดูฝน พบวาการใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินอัตรา 36-
18-85 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ตอไร ใหผลผลิตหัวมันสูงสุด คือ 12.42 ตันตอไรการใชปุยตามคําแนะนําของกรมสงเสริม
เกษตรและสหกรณ (N:P:K = 2:1:2) ชุมพลและคณะ (2540) ศึกษาผลของการใชปุยผสมสูตร (N:P:K = 2:1:2) 16-8-16 
และ 16-16-16 ตอ ผลผลิตหัวมันสดเฉลี่ยของมันสําปะหลังพันธุระยอง 1 ท่ีปลูกติดตอกัน 8 ฤดูปลูกพบวาการใชปุยเคมีสูตร
ผสม 16-8-16 อัตรา 100 กิโลกรัมตอไรและปุยผสมสูตร 16-16-16 อัตรา 100 กิโลกรัม ตอไรมีผลใหนํ้าหนักหัวมัน
สําปะหลังสดเฉลี่ยเทากับ 3.48 และ 3.81 ตัน/ไร และการใชปุยตามคําแนะนําของกรมพัฒนาท่ีดินซึ่งมีสูตรและอัตราการใชท่ี
ตางกัน ซึ่งจะนํามาทดลองในพ้ืนท่ีเดียวกันเพ่ือดูวาสูตรใดท่ีเหมาะตอการใชในดินทรายซึ่งถือวาเปนดินท่ีพบมากท่ีสุดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

อุปกรณและวิธีการ  
ปลูกมันสําปะหลังพันธุเกษตรศาสตร 50 ปลูกมันสําปะหลังในชวงตนฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม) ท่ี บานหนองสอง

หอง ตําบลเขาสวนกวาง อําเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน(16°52'51.0"N 102°47'49.0"E) โดยการทดลอง วางแผนการ
ทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) จํานวน 5 ตํารับการทดลอง ทําการทดลอง 3 ซ้ํา ตํารับการ
ทดลองประกอบดวย ตําหรับทดลองท่ี 1 ไมใสปุยเคมี (T1) ตําหรับทดลองท่ี 2 ใสปุยเคมีตามเกษตรกรนิยม 46-0-0 + 16-8-
8 สัดสวน 1:1ในอัตรา 25:25กก./ไร (T2) ตําหรับทดลองท่ี 3 ใสปุย เคมี13-13-21 ในอัตรา 100 กก/ไร ตามคําแนะนําของ
กรมพัฒนาท่ีดิน (T3) ตําหรับทดลองท่ี 4 ใสปุยตามคาวิเคราะหดิน8กก.N/ไร, 8กก.P2O5/ไร, 8กก.K2O/ไร (T4) และตําหรับ
ทดลองท่ี 5 ใสปุยเคม ี15-7-18 ในอัตรา50 กก/ไร ตามคําแนะนําของกรมสงเสริมเกษตรและสหกรณ (T5) 

การวิเคราะหสมบัติทางเคมีของดินโดยเก็บตัวอยางดินกอนและหลังปลูกจากแปลงทดลองท่ีระดับความลึก 0-30 
เซนติเมตร (ซม.) เพ่ือวิเคราะหหา พีเอชดิน (soil pH)  (1:1 H2O), คาการนําไฟฟา (EC) (1:5 H2O) (ทัศนีย และ จงรักษ, 
2542),ปริมาณอินทรียวัตถุโดยวิธี Walkley - Black method (Walkley and Black, 1934),ฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชนโดย
วิธี Bray II แลววัดความเขมสีดวย Spectrophotometer (Jackson, 1958), โพแทสเซียมท่ีแลกเปลี่ยนไดโดยการสกัดดิน
ดวย 1 M NH4OAc (pH 7) แลวนําไปวัดโดยใชเครื่อง Atomic absorption spectrophotometer (มงคล, 2548) และ
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ขอมูลการเจริญเติบโตของมันสําปะหลังทุกเดือนโดยขอมูลท่ีเก็บไดแกความสูงตนและทรงพุมวัดผลผลิตของมันสําปะหลังใน
เดือนท่ี 8, 9 และ 10 และนํ้าหนักผลผลิตจะเก็บในเดือนท่ี 10 ตามแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block 
Design (RCBD) และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวางตํารับการทดลอง (treatments) ดวยวิธี LSD (p≤0.05) การวิเคราะหทาง
สถิติท้ังหมดใชโปรแกรม Statistic10 

 
ผล 

ธาตุอาหารในดินกอนปลูก 
จากการวิเคราะหดินกอนปลูกในพ้ืนท่ีพบวาในดินท่ีเก็บในความลึก 0-15 cm มีคา pH 5.43 และมเีปอรเซ็นตของ

อินทรียวัตถุ 0.240 % มีคา CEC 1.685 ( c mol/kg) มีไนโตรเจนในดิน 0.0279 % มีฟอสฟอรสัท่ีเปนประโยชน 15.16 
mg/kg และมโีพแทสเซียมละลายนํ้าได 19.03 (mg/kg) และความลึก 15-30 cm. มีคา pH 5.32 และมเีปอรเซ็นตของ
อินทรียวัตถุ 0.224 % มีคา มีไนโตรเจนในดิน 0.0254 % มีฟอสฟอรสัท่ีเปนประโยชน 14.96 (mg/kg)และมีโพแทสเซียมท่ี
ละลายนํ้าได 12.37 (mg/kg)  (Table 1) 

 
Table 1 Initial soil properties 

Depth 
(cm) 

pH 
(1:2.5 H2O) 

OM 
(%) 

CEC 
(cmol/kg) 

Total N 
(%) 

Avail. P 
(mg kg-1) 

Exch. K 
(mg kg-1) 

0-15 5.43 0.240 1.685 0.0279 15.16 19.03 

15-30 5.32 0.224 1.525 0.0254 14.96 12.37 

 
ความสูงของมนัสําปะหลัง 

จากการศึกษาการใสปุยเคมีในสูตรและอัตราท่ีตางกันพบวาการเจริญเติบโตของมันสําปะหลังโดยวัดจากความสูง
ของมันสําปะหลังในชวงเดือนแรกคือเดือนมิถุนายน T4 มีความสูงท่ีสุดอยางมีนัยสําคัญ 37.80 cm และต่ําท่ีสุดคือ T5 โดย
ต่ําท่ีสุดในชวงเดือนแรกถึงเดือนท่ี 3 คือชวงเดือนมิถุนายน–สิงหาคมและในชวงเดือนท่ี 5 คือเดือนตุลาคม (30.37, 74.27, 
130.67, 180.53 cm ตามลําดับ) ในขณะท่ีในชวงเดือนท่ี 4 คือเดือนกันยายน T4 มีความสูงต่ําท่ีสุด (162.47 cm) อยางไรก็
ตามในชวงเดือนท่ี 2–6 คือตั้งแตเดือนกรกฎาคม–พฤศจิกายน และในชวงเดือนท่ี 8 – 9 คือเดือนมกราคม–กุมภาพันธ T2 มี
ความสูงท่ีสุดอยางมีนัยสําคัญ (กรกฎาคม 81.20 cm, สิงหาคม 152.47 cm, กันยายน 178.00 cm, ตุลาคม 196.07 cm, 
พฤศจิกายน 202.27 cm, มกราคม 200.73 cm, กุมภาพันธ 201.67 cm) ยกเวนในชวงเดือนท่ี 7 คือเดือนธันวาคม พบวา 
T3 สูงท่ีสุด (210.34 cm) และในเดือนสุดทายของการทดลอง ชวงเดือนท่ี 10 คือเดือนมีนาคม พบวาความสูงของมัน
สําปะหลังสูงท่ีสุดท่ี T3 (216.50 cm) และต่ําท่ีสุดคือ T4 (187.60 cm) โดยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (Table 2) อยางไร
ก็ตาม ตลอดชวงการทดลองพบวาความสูงเฉลี่ยของมันสําปะหลังสูงท่ีสุดท่ีชวงเดือนตุลาคม (Figure 1) 

 

 
 
Figure 1 High of Cassava include (T1) control, (T2) 46-0-0 + 16-8-8 ratio 1:1 rates 50 kg rai-1, (T3) 13-13-21 rates 100 kg rai-1, 
(T4) Fertilizer base on soil test 8 kg N rai-1, 8  kg P2O5 rai-1, 8 kgK2O rai-1, (T5)15-7-18 rates  50 kg rai-1 
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Table 2 The high of cassava 

Mean values followed by the same alphabet within a column are not significantly different (p > 0.05).  * Significant effect 
at p ≤ 0.05. **Significant effect at p ≤ 0.01. 
 

ขนาดของทรงพุมของมันสําปะหลัง 
จากการศึกษาการใสปุยในสูตรและอัตราท่ีตางกันพบวาขนาดทรงพุมของตนมันสําปะหลังในเดือนมิถุนายน T3 มี

แนวโนมของความยาวของทรงพุมมากท่ีสุด 69.27 cm และต่ําท่ีสุดคือT5  61.60 cm หลังจากน้ันตั้งแตเดือนกรกฎาคม- 
เดือนมีนาคม T2 มีความยาวของทรงพุมมากท่ีสุดตลอดการทดลอง (กรกฎาคม 133.07 cm, สิงหาคม 189.53 cm,กันยายน 
192.53 cm, ตุลาคม 228.53 cm, พฤศจิกายน 232.93 cm, ธันวาคม 236.73 cm, มกราคม 243.40 cm, กุมภาพันธ 
248.27 cm, มีนาคม 258.53cm) ยกเวนในเดือนกันยายนและเดือนกุมภาพันธ T3 มีแนวโนมของความยาวของทรงพุมมาก
ท่ีสุด (กันยายน 195.05 cm, กุมภาพันธ 249.16 cm ) และต่ําท่ีสุดคือ T1 โดยมีความยาวของทรงพุมต่ําท่ีสุดตั้งแตเริ่มตน
จนเสร็จสิ้นการทดลอง (มิถุนายน 64.07 cm, กรกฎาคม 106.07 cm, สิงหาคม 126.67 cm, กันยายน 151.33 cm, 
ตุลาคม154.67 cm, พฤศจิกายน 158.00 cm, ธันวาคม 160.73 cm, มกราคม 158.33 cm, กุมภาพันธ159.20 cm, 
มีนาคม 149.67 cm) โดยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (Table 3, Figure 2) 

 

 
 
Figure 2 High of Cassava include (T1) control, (T2) 46-0-0 + 16-8-8 ratio 1:1 rates 50 kg rai-1, (T3) 13-13-21 rates 100 kg rai-1, 
(T4) Fertilizer base on soil test 8 kg N rai-1, 8  kg P2O5 rai-1, 8 kgK2O rai-1, (T5)15-7-18 rates  50 kg rai-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Treatment The high of cassava shoot(cm.) 
Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. 

T1 33.73ab 64.87c 103.67d 126.20d 137.87c 146.40b 154.33b 146.13b 145.67b 138.47c 
T2 36.27a 81.20 a 152.47a 178.00a 196.07a 202.27a 208.00a 200.73a 201.67a 205.87ab 
T3 35.76a 77.86ab 144.25ab 176.13ab 192.42ab 201.58a 210.34a 197.70a 200.86a 216.50a 
T4 37.80a 78.00ab 136.33bc 162.47c 184.87ab 192.27a 199.33a 187.53a 191.53a 187.60b 
T5 30.80b 74.27b 130.67c 165.73bc 180.53b 188.33a 195.67a 190.20a 190.53a 195.67ab 

F-test * ** ** ** ** ** ** ** ** ** 
CV 16.96% 8.62% 10.92% 9.82% 11.49% 10.67% 11.96% 10.61% 12.91% 16.26% 



                     การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ คร้ังท่ี 5 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ วันท่ี 1-2 สิงหาคม 2560 
 

 

336 
 

Table 3 Canopy of Cassava 

Mean values followed by the same alphabet within a column are not significantly different (p > 0.05).  * Significant effect 
at p ≤ 0.05. **Significant effect at p ≤ 0.01. 
 

ผลผลิต 
จากการศึกษาการใสปุยในสูตรและอัตราท่ีตางกันไดเก็บเก่ียวผลผลิตท้ังหมด 3 ชวง ไดแก ในชวงเดือนท่ี 8, 9 และ 

10 คือเดือนมกราคมกุมภาพันธ และมีนาคม พบวาผลผลิตของนํ้าหนักหัวมันในชวงเดือนท่ี 8 ตําหรับการทดลองท่ีใหนํ้าหนัก
ของหัวมันสูงท่ีสุดคือ T3 (5.99 ตัน/ไร) รองลงมาคือ T5 และ T4 (5.61และ 5.20 ตัน/ไร ตามลําดับ) และนอยท่ีสุดคือT2 
(4.60 ตัน/ไร) โดยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญตอมาในชวงเดือนท่ี 9 คือกุมภาพันธ ตําหรับการทดลองท่ีใหนํ้าหนักของหัวมัน
สูงท่ีสุดคือT4(6.29 ตัน/ไร)รองลงมาคือ T3 และ T5 (5.24 และ 5.15 ตัน/ไร ตามลําดับ) และนอยท่ีสุด T2 (4.82 ตัน/ไร)
และในเดือนสุดทายในชวงเดือนท่ี 10 คือชวงมีนาคม ตําหรับการทดลองท่ีใหนํ้าหนักของหัวมันสูงท่ีสุดคือ T3 (8.45 ตัน/ไร) 
รองลงมาคือ T2 และ T4 (6.37และ 6.14 ตัน/ไร ตามลําดับ) และต่ําท่ีสุดคือ T5 (5.35 ตัน/ไร) (Table 4) 

 
Table 4 Weight of Cassava Head 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mean values followed by the same alphabet within a column are not significantly different (p > 0.05).  * Significant effect 
at p ≤ 0.05. **Significant effect at p ≤ 0.01 
 

วิจารณ 
จากการศึกษาการเจริญเติบโตของมันสําปะหลังพบวาความสูงของมันสําปะหลังจะมีความสูงเพ่ิมข้ึนจนเห็นไดชัด

ในชวง 5 เดือนแรก และทรงพุมของตนมันสําปะหลังจะมีความยาวมากจนเห็นไดชัดใน 5 เดือนแรกเชนกัน ซึ่งในเดือนแรกท่ี
มีการใสปุยคือเดือนมิถุนายนจะมีความสูงท่ีแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญและความยาวของทรงพุมไมแตกตางกันทาง
สถิติ แตในเดือนกรกฎาคมหลังจากใสปุย 2 เดือนมีคาความสูงและความยาวของทรงพุมท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่ง ซึ่ง
จะเห็นไดวาอิทธิพลของปุยท่ีใสลงไปจะเริ่มมีผลตอการเจริญเติบโตในเดือนท่ี 2 หลังจากใสปุยและเมื่อดูผลผลิตนํ้าหนักของ
หัวมันสําปะหลังในเดือนมกราคมซึ่งเปนชวงเดือนท่ี 8 หลังจากใสปุย พบวา ตําหรับทดลองท่ี 3 ใสปุย 13-13-21 อัตรา 100 

Treatment Canopy of Cassava(cm.) 
Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. 

T1 64.07a 106.07c 126.67c 151.33b 154.67c 158.00c 160.73b 158.33c 159.20b 149.67c 
T2 69.67a 133.07a 189.53a 192.53a 228.53a 232.93a 236.73a 243.40a 248.27a 258.53a 
T3 69.92a 125.55ab 157.50b 195.05a 208.21ab 219.04ab 229.47a 236.34ab 249.16a 244.60ab 
T4 69.27a 128.00a 147.67bc 193.13a 213.67ab 211.80ab 209.67a 212.73ab 223.07a 219.73ab 
T5 61.60a 116.67b 147.33bc 161.80b 191.80b 198.40b 204.67a 206.13b 209.93a 205.27b 

F-test ns ** ** ** ** ** ** ** ** ** 
CV  17.68% 11.83% 18.80% 21.74% 22.08% 20.35% 24.20% 23.51% 25.07% 27.08% 

Treatment 
fresh cassava tuber weight (Tons rai-1) 

Jan. Feb. Mar. 

T1 3.82c 3.32c 3.66c 

T2 4.60bc 4.82b 6.37b 

T3 5.99a 5.24ab 8.45a 

T4 5.20ab 6.29a 6.14b 

T5 5.61ab 5.15ab 5.35bc 

F-test ** ** ** 

CV 29.10 % 35.59 % 39.94 % 
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กก/ไร (T3)5.99 ตัน/ไร และความสูง 197.70 cm และความยาวของทรงพุม 236.34 cm รองลงมาจะเปนตําหรับทดลองท่ี 
5 ใสปุย 15-7-18 อัตรา 50 กก/ไร (T5) 5.61 และความสูง 190.20 cm และความยาวของทรงพุม 206.13 cm และนอย
ท่ีสุด ตําหรับทดลองท่ี 1 ไมใสปุย  (T1) 3.82 ตัน/ไร ซึ่งจะมีความสูง 146.13 cm และความยาวของทรงพุม 158.33 cm 
และในเดือนกุมภาพันซึ่งเปนชวงเดือนท่ี9 ตําหรับการทดลองท่ีใหนํ้าหนักของหัวมันสูงท่ีสุดคือ ตําหรับทดลองท่ี 4 ใสปุย 8-8-
8 ในอัตรา 100 กก./ไร (T4) 6.29 ตัน/ไร และความสูง 191.53 cm และความยาวของทรงพุม 223.07 cm รองลงมาคือ ตํา
หรับทดลองท่ี 3 ใสปุย 13-13-21 ในอัตรา100 กก/ไร (T3) 5.24 ตัน/ไร และความสูง 200.86 cm และความยาวของทรงพุม 
249.16 cm และนอยท่ีสุดคือตําหรับทดลองท่ี 1 ไมใสปุย (T1) 3.32 ตัน/ไร ซึ่งจะมีความสูง 145.67 cm และความยาวของ
ทรงพุม 159.20 cm และในเดือนสุดทายคือ เดือนมีนาคม ซึ่งเปนชวงเดือนท่ี 10 ตําหรับการทดลองท่ีใหนํ้าหนักของหัวมันสูง
ท่ีสุดคือ ตําหรับทดลองท่ี 3 ใสปุย 13-13-21 อัตรา 100 กก/ไร (T3) 8.45 ตัน/ไร และความสูง 216.50 cm และความยาว
ของทรงพุม 244.60 cm รองลงมาจะเปน ตําหรับทดลองท่ี 2 ใสปุย 46-0-0 + 16-8-8 อัตรา50 กก./ไร  (T2) 6.37 ตัน/ไร 
และความสูง 205.87 cm และความยาวของทรงพุม 258.53 cm. และนอยท่ีสุดคือ ตําหรับทดลองท่ี 1 ไมใสปุย  (T1) 3.66 
ตัน/ไรและความสูง 138.47 cm และความยาวของทรงพุม 149.67 cm ซึ่งจะเห็นไดวาการเจริญเติบโตของมันสําปะหลังท้ัง
ความสูงและความยาวของทรงพุมมีผลตอผลผลตินํ้าหนักของหัวมันสําปะหลังซึ่งจะเห็นไดวาในตําหลับการทดลองท่ีใหผลผลติ
นํ้าหนักของสวนหัวของมันสูงก็จะมีคาความสูงและความยาวของทรงพุมท่ีมากเชนกัน 

 
สรุป 

จากการศึกษาการใชปุยเคมีในสูตรและอัตราตางๆในการผลิตมันสําปะหลังในสูตรและอัตราท่ีตางกันจะพบวาในแต
ในตําหรับทดลองท่ี 3 (T3) 13-13-21 ในอัตรา 100 กก/ไรใหผลผลิตท่ีสูงท่ีสุดในเดือนท่ี 8 และ 10 แตในตําหรับทดลองท่ี 4 
(T4) ใสปุยตามคาวิเคราะหดิน 8 กก.N/ไร, 8 กก.P2O5/ไร และ8 กก.K2O/ไร พบวาใหนํ้าหนักของหัวมันไมแตกตางกัน แตใน
ตําหรับทดลองท่ีใหผลผลิตสูงท่ีสุดในเดือนท่ี 8 และ 9 แตมีการใชตนทุนการผลิตท่ีนอยกวาในตําหรับทดลองท่ี 2 และ 3 ใน
การศึกษาภาคสนามพบวาในพ้ืนท่ีมีคาความลาดชันท่ีเพียงเล็กนอยซึ่งอาจจะมีผลตอการทดลองและในพ้ืนท่ีก็มีตนไมใหญอยู
ใกลซึ่งอาจจะทําใหการไดรับแสงแดดไมเทากันอาจทําใหผลการทดลองมีความคลาดเคลื่อนไดซึ่งในอนาคตในการศึกษาใน
ภาคสนามควรมีการเลือกพ้ืนท่ีท่ีไมมีความชัน 
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ผลของระยะเวลาในการหมักตอการเปล่ียนแปลงสมบัติทางเคมีของปุยหมักเทศบาล  
จากการหมักดวยไสเดือนดินสีแดง (Eudrilus eugeniae) 

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

เกษมวนัส ศรสวรรค01 และนุกลู ถวิลถึง1* 

Kasemwanas Sornsawan1 and Nukoon Tawinteung1* 

 

บทคัดยอ 
การทดลองน้ีมีจดุประสงคเพ่ือศึกผลของระยะเวลาในการหมักตอการเปลีย่นแปลงสมบัติทางเคมีของปุยหมัก

เทศบาล ดวยไสเดือนดินสีแดง (Eudrilus eugeniae) โดยขยะอินทรียท่ีผานการยอยใหมีขนาดเลก็ ไดมาจากศูนยกําจดัมูล
ฝอยออนนุช กรุงเทพมหานคร วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ มี 10 ตํารับ ประกอบดวยระยะเวลาในการหมัก 10 
ระยะคือ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 และ 10 สัปดาห โดยเปรียบเทียบกับการไมใสไสเดือนดินในแตละระยะเวลาการหมักท่ี
เทากัน ใสไสเดือนดินท่ีมีขนาดใกลเคียงกัน 25 ตัว ในกระบะไมขนาด 15x15x15 ซม. ท่ีบรรจุขยะอินทรีย 1,500 กรัม รักษา
ความช้ืนไวท่ีรอยละ 70 เก็บปุยหมักและแยกไสเดือนดินเพ่ือบันทึกนํ้าหนัก และวิเคราะหสมบัติทางเคมีของปุยหมัก จากผล
การทดลองพบวาไสเดือนดินสีแดงสามารถยอยสลายขยะอินทรียไดภายใน 6 สัปดาห (42 วัน) โดยไสเดือนดินมีนํ้าหนัก
เพ่ิมข้ึนสูงท่ีสุด 4.35 เทา ในสัปดาหท่ี 6 ปุยหมักไสเดือนดินมีสภาพเปนดางปานกลาง (pH 8.2) และไสเดือนดินสีแดงมี
ประสิทธิภาพต่ําในการลดคาการนําไฟฟาของปุยหมัก ขยะอินทรยีจากกรุงเทพมหานครมปีริมาณอินทรียวัตถุสูง (รอยละ 
61.7) ทําใหอินทรียวัตถุของปุยหมักท้ังท่ีใสและไมใสไสเดือนดินสงูตามไปดวย สดัสวนของคารบอนตอไนโตรเจนลดลงใน
สัปดาหท่ี 8-10 อยางไรก็ตามทุกระยะของการหมักมสีัดสวนท่ีต่ํากวา 20 ปริมาณมหธาตุ (ยกเวนโพแทสซียม) และจลุธาตุ
เพ่ิมข้ึน ตั้งแตสัปดาหท่ี 5-10 
คําสําคัญ: ไสเดือนดิน, ปุยหมักเทศบาล, ปุยหมักไสเดือนดิน  
 

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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บทนํา  
 ปญหาขยะนับวาเปนปญหาท่ีสําคญัดานสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึน โดยเฉพาะตามเมืองใหญๆ เชนกรุงเทพมหานคร ท่ีพบ
ขยะมูลฝอย (Municipal Solid Wastes, MSW) สูงถึง 4.21 ลานตันในป 2559 (กรมควบคุมมลพิษ, 2560) องคประกอบ
ของขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร พบวาเปนกลุมขยะอินทรยีมีมากท่ีสดุคือรอยละ 50.34 โดยมลูฝอยสวนหน่ึง
กรุงเทพมหานครนําไปกําจดัโดยการหมักเปนปุยประมาณ 1,200 ตัน/วัน จากขยะท้ังหมด 9,900 ตนั/วัน (สํานักสิ่งแวดลอม 
กรุงเทพมหานคร, 2559) โดยกระบวนการหมักประกอบดวยการยอยมูลฝอยใหมีขนาดเล็กลง และอยูภายในถังหมักประมาณ 
8-12 ช่ัวโมง กอนท่ีจะนําขยะเขาสูโรงบมมูลฝอยใหยอยสลายกลายเปนปุยอินทรีย โดยใชเวลาประมาณ 40 วัน (ภาณุวัฒน, 
2559) ซึ่งปุยหมักท่ีผลิตไดจะตองอยูภายใตเกณฑกําหนดมาตรฐานปุยอินทรีย ตามประกาศของกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 
2550 จึงจะสามารถข้ึนทะเบียนและจําหนายเพ่ือการคาได นรลีักษณ (2548) รายงานผลการสํารวจปุยอินทรียเพ่ือการคา
จํานวณ 340 ตัวอยางจาก 20 จังหวัด พบวา 339 ตัวอยาง ไมผานเกณฑกําหนดมาตรฐาน โดยสมบัตขิองปุยอินทรยท่ีไมผาน
เกณฑมาตรฐานคือ ปรมิาณอินทรยีวัตถุคิดเปนรอยละ 95 การยอยสลายท่ีสมบรูณคดิเปนรอยละ 94 และคาการนําไฟฟาคิด
เปนรอยละ 52 ซึ่งสาเหตปุญหาเหลาน้ี นอกจากจะเกิดจากการใชเศษวัสดุอินทรยีท่ีไมเหมาะสมแลว ยังอาจเกิดจาก
ระยะเวลาในการหมักท่ีสงผลเกิดการหมักท่ีไมสมบรณูดวย จากการวิจัยพบวาการยอยสลายขยะอินทรียดวยไสเดือนดนิ 
สงผลใหเกิดการยอยสลายท่ีสมบรณูเร็วข้ึน (Neuhauser et al., 1998: Frederickson et al., 1997) 
 ไสเดือนดินสามารถยอยสลายอินทรียวัตถุไดแทบทุกชนิด โดยกินเศษซากอินทรียตางๆ รวมท้ังดินและจลุินทรียเขา
ไปแลวผานกระบวนการยอยสลายภายในลําไสของไสเดือนดิน แลวจึงขับถายเปนมลูออกมาทางรูทวาร ซึ่งมูลท่ีไดจะมี
ลักษณะเปนเมด็สดีํา พบจุลินทรยีจํานวนมาก มีธาตุอาหารพืชในรูปท่ีเปนประโยชนสําหรับพืชในปริมาณท่ีสูง โดยพบธาตุ
ไนโตรเจน ฟอสฟอรสัในรูปท่ีเปนประโยชน และโพแทสเซียมในรูปท่ีแลกเปลี่ยนไดเพ่ิมข้ึน รวมท้ังยังชวยลดสัดสวนของ
คารบอนตอไนโตรเจน (อานัฐ, 2549; Nagavallemma et al., 2004) นอกจากน้ี Taeporamaysamai และ 
Ratanatamsku (2016) รายงานวาการยอยสลายขยะอินทรียท่ีเปนกรด (pH 4.3-4.7) เปนเวลา 60 วัน สงผลใหไดปุยหมัก
ไสเดือนดินท่ีมีเปนกลาง (pH 7) สภาพท่ีเหมาะสมตอการเจรญิเติบโตของไสเดือนดิน จลุินทรีย และพืช ปุยหมักควรอยูในชวง 
pH 5-9 (Singh et al., 2013) สวนคาการนําไฟฟาของปุยหมักควรจะมีคานอยกวา 6 เดซิซีเมนสตอเมตร ถึงจะเหมาะตอ
การเจรญิเติบโตของไสเดือนดิน จุลินทรีย และไมสงผลตอการเจรญิเติบโตของพืช (Yadav et al., 2012) จากการศึกษาการ
ใชไสเดือนดินในการยอยสลายขยะอินทรียท่ีผานมา สวนใหญจะใหความสําคญักับผลผลิตสุดทายคือปุยหมักไสเดือนดิน 
(Vermicompost) สวนการเปลี่ยนแปลงสมบัติของปุยหมัก ในชวงระยะเวลาการหมักยังมีการศึกษาคอนขางนอย ดังน้ันใน
การทดลองในครั้งน้ีจึงมีจดุประสงคเพ่ือศึกษาผลของระยะเวลาในการหมักตอการเปลี่ยนแปลงสมบัตทิางเคมีของปุยหมัก
เทศบาล (กุรงเทพมหานคร) จากการหมักดวยไสเดือนดินสีแดง (Eudrilus eugeniae) 
 

อุปกรณและวิธีการ  
 ขยะอินทรียท่ีผานการยอยใหมีขนาดเล็ก ไดจากศูนยกําจัดมลูฝอยออนนุช กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีสมบัตเิปนดาง
ปานกลาง (pH 8.41) คาการนําไฟฟาสูงมาก (ECe 12.15 เดซิซเีมนสตอเมตร) อินทรียวัตถุสูงถึงรอยละ 61.7 มีปริมาณ
ไนโตรเจน ฟอสฟอรสั โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม รอยละ 2.22, 0.61, 0.26, 6.14 และ 0.21 ตามลําดับ สวน
ปริมาณจุลธาตุพบในปริมาณท่ีสูงมากคือ 10,088, 202, 215 และ 286 มก./กก. สาํหรับเหล็ก แมงกานีส ทองแดง และ
สังกะสีตามลาํดับ มีสดัสวนของคารบอนตอไนโตรเจน 19.2 วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ ม ี 10 ตํารับการทดลอง 
ประกอบดวยระยะเวลาในการหมกัขยะอินทรียดวยไสเดือนดิน 10 ระยะคือ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 และ 10 สัปดาห โดย
เปรียบเทียบกับการไมใสไสเดือนดนิในระยะเวลาการหมักท่ีเทากัน ทําการทดลอง 3 ซ้ํา โดยใสไสเดอืนดินสีแดง (Eudrilus 
eugeniae) เพราะทนตอสภาพแวดลอมตางๆ ได มีการเจรญิเตบิโตดี และสามารถยอยสลายขยะอินทรียไดอยางรวดเร็ว 
(อานัฐ, 2543) เลือกไสเดือนดินท่ีมีขนาดใกลเคยีงกัน 25 ตัว (นํ้าหนักรวม 7.4-7.9 กรัม) ในแตละกระบะไมขนาด 15x15x15 
ซม. ท่ีบรรจุขยะอินทรยีปริมาณ 1,500 กรัม คุวบคุมความช้ืนไวท่ี 70% โดยนํ้าหนัก เก็บปุยหมักและคัดแยกไสเดือนดินออก
เพ่ือบันทึกนํ้าหนัก หลังจากน้ันนําปุยหมักไปอบท่ีอุณหภมูิ 70 องศาเซลเซียส เปนเวลา 72 ช่ัวโมง และบดใหละเอียด นํา
ตัวอยางบางสวนไปสกัดในขณะท่ีปุยหมักอ่ิมตัวดวยนํ้า นําสารละลายท่ีไดไปวัดความเปนกรด-ดาง (Thomas, 1996) และคา
การนําไฟฟา (ECe, saturation paste extract) (Rhoades, 1998) อินทรียวัตถุ (organic matter) โดยวิธี Loss on 
ignition/ LOI (Mark et al., 2005) วิเคราะหความเขมขนของไนโตรเจนท้ังหมด โดยยอยตัวอยางดวยกรดซลัฟูริก (H2SO4) 
จากน้ันนําไปกลั่นดวยวิธี micro-Kjeldahl (Yoshida et al., 1976) ปริมาณอินทรียคารบอนท้ังหมด (TOC) คํานวณโดยใช
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สมการ TOC = (0.4372 X LOI)+0.6631, r2=0.9076** (Tawinteung, 2015) แลวนําไปคํานวณสัดสวนของคารบอนตอ
ไนโตรเจน สวนความเขมขนท้ังหมดของ ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) เหล็ก (Fe) 
แมงกานีส (Mn) และสังกะสี (Zn) สกัดตัวอยางโดยวิธีเผาใหเปนเถา (Dry ashing) แลววัดดวยเครื่อง atomic absorption 
spectrophotometer (AAS) (Miller, 1998) สําหรับโพแทสเซยีม แคลเซียม แมกนีเซยีม เหล็ก แมงกานีส และสังกะสี สวน
ฟอสฟอรัสวัดดวยเครื่อง spectrophotometer นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหสถิติดวยโปรแกรมสาํเร็จรูป วิเคราะหความ
แปรปรวนของขอมูลโดยใช ANOVA เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดย Least Significantly Difference (LSD) 
เปรียบเทียบความแตกตางระหวางการใสและไมใสไสเดือนดินโดย Paired Sample T-Test ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 
เปอรเซ็นต 
 

ผลและวิจารณ  
1) การเจริญเติบโตของไสเดือนดินสีแดง 

ไสเดือนดินมีการเจริญเติบโตอยางรวดตั้งแตสัปดาหท่ี 1 โดยพบนํ้าหนักเพ่ิมข้ึนประมาณ 2 เทา และพบการเพ่ิมข้ึน
อยางตอเน่ืองจนถึง 4.35 เทาในสัปดาหท่ี 6 (42 วัน) หลังจากน้ันกลับพบวาไสเดือนดินมีนํ้าหนักลดลงอยางรวดเรว็ 
จนกระท่ังใกลเคียงกับนํ้าหนักเริม่ตนในสัปดาหท่ี 8-10 ดังแสดงใน Figure 1 แสดงวาไสเดือนดินมีการยอยสลายขยะอินทรีย
จนหมดใน 6 สัปดาห สงผลใหไมมีอาหารอยางเพียงพอในสัปดาหท่ี 7-10 จีรวัฒน (2551) รายงานวาความเร็วในการยอย
สลายขยะอินทรียข้ึนกับชนิดของขยะอินทรียและพันธุของไสเดือนดนิ โดยพบวาไสเดือนดินสีแดง (Eudrilus eugeniae) 
สามารถยอยสลายมูลวัว เศษอาหาร เศษผัก และเศษผลไมไดภายใน 10, 12, 8 และ 12 วันตามลําดบั 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 1 Changes of earthworm weight during municipal solid waste compost processing 
 
2) การเปลี่ยนแปลงความเปนกรด-ดาง และคาการนําไฟฟา 

การใสไสเดือนดินสงผลใหปุยหมัก กทม. มีคาความเปนกรด-ดาง สูงกวาการไมใสไสเดือนดินอยางเห็นไดชัดในทุก
ระยะของการหมัก (Figure 1 A) โดยพบ pH 8.2 ในปุยหมักไสเดือนดิน และ pH 7.6 ในปุยหมักท่ีไมใสไสเดือนดิน (Table 
1) อยางไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบผลของระยะเวลาในการหมักโดยไสเดือนดิน กลับไมพบวาสงผลให pH แตกตางกัน (Table 
2) โดยพบอยูในชวง 8.1-8.4 Batham et al. (2014) รายงานวาถาปุยหมักมี pH 7.0-8.0 แสดงวาเขาสูสภาพมีการยอย
สลายท่ีคอนขางสมบรณู Taeporamaysamai และ Ratanatamsku (2016) รายงานวาการยอยสลายขยะอินทรียท่ีเปนกรด 
(pH 4.3-4.7) เปนเวลา 60 วัน สงผลใหไดปุยหมักไสเดือนดินท่ีมีเปนกลาง (pH 7) สวนคาการนําไฟฟา (ECe) พบวาในปุย
หมักท่ีใสไสเดือนดินมีคาสูงกวาปุยหมักท่ีไมใสไสเดือนดิน ถึงแมในบางชวงเวลาของการหมักจะมคีาใกลเคียงกัน ดังแสดงใน 
Figure 1 (B) และ Table 1 เมื่อเปรียบเทียบผลของระยะเวลาในการหมักโดยไสเดือนดินพบวา สงผลใหคาคาการนําไฟฟา
ลดลงตั้งแตสัปดาหท่ี 4 ของการหมัก แตพบวามีการลดเพียงเล็กนอยเทาน้ัน (Table 2) Yadav et al., (2012) กลาววาคา
การนําไฟฟาเปนสมบัติท่ีสําคญัในการบงช้ีถึงความสมบรณูในการหมัก โดยปุยหมักท่ีสมบรูณควรจะมคีาการนําไฟฟาไมเกิน 6 
เดซิซีเมนสตอเมตร 
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Figure 2 Changes in pH value (A) and Electrical Conductivity (ECe) (B) of municipal solid waste compost 
 
Table 1 Characteristic of municipal solid waste compost during processing as compared between with 
and without earthworm 
 
 
 
 
 
Note: Means followed by the same letters in a column is not significantly different according to the Least 
Significantly Difference, LSD (p < 0.05) 
ns = not significantly different, * and ** = Significantly different at p<0.05 and 0.01 respectively 

 
3) การเปลี่ยนแปลงอินทรียวัตถุ และสัดสวนของคารบอนตอไนโตรเจน 
 ปริมาณอินทรียวัตถุในปุยหมักท้ังท่ีใสและไมใสไสเดือนดินอยูในระดบัท่ีสูง เพราะวาขยะอินทรยี (กทม) มีปริมาณ
อินทรียวัตถุสูงถึงรอยละ 61.7 หลงัจากผานการหมักแลวพบวาปริมาณอินทรียวัตถุลดลง โดยพบวาการไมใสไสเดือนดิน (รอย
ละ 55.4) มีปริมาณอินทรยีวัตถุสงูกวาการใสไสเดือนดิน (รอยละ 53.2) (Table 1) Chefetz et al. (1998) รายงานวาการ
ยอยสลายอินทรียวัตถุเกิดข้ึนตลอดเวลาโดยจลุิทรยี โดยเฉพาะอยางยิ่งองคประกอบท่ีเปนโปรตีน เซลลูโลส และ เฮมิ
เซลลูโลสท่ียอยสลายไดงาย ในกรณีสดัสวนของคารบอนตอไนโตรเจนพบวาอยูในระดับท่ีไมสูงเกินมาตรฐานท้ังปุยหมักท้ังท่ีใส
และไมใสไสเดือนดิน โดยพบในปุยหมักท่ีใสไสเดือนดิน (11.8) ต่ํากวาการไมใสไสเดือนดิน (12.7) เมื่อเปรยีบเทียบผลของ
ระยะเวลาในการหมักโดยไสเดือนดินพบวา สงผลใหสัดสวนของคารบอนตอไนโตรเจนลดลงในสัปดาหท่ี 8-10 อยางไรก็ตาม
ทุกระยะมีสัดสวนของคารบอนตอไนโตรเจนต่ํากวา 20 
 
4) การเปลี่ยนแปลงมหธาตุ 
 การใสและไมใสไสเดอืนดิน ไมสงผลใหมีปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และแคลเซียมในปุยหมักแตกตางกัน (Table 
1) แตการไมใสไสเดือนดินสงผลใหมีปริมาณโพแทสเซียมสูงกวาการใสไสเดือนดิน ซึ่งใหผลตรงขามกับแมกนีเซียมท่ีพบวาการ
ใสไสเดือนดินมีปริมาณแมกนีเซียมสูงกวาการไมใสไสเดือนดิน เมื่อเปรียบเทียบผลของระยะเวลาในการหมักโดยพบวา ตั้งแต
สัปดาหท่ี 5 ถึงสัปดาหท่ี 10 พบปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส แคลเซียม  และแมกนีเซียมสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญ แตกลับไม
พบวาสงผลตอปริมาณโพแทสเซียม (รอยละ 0.201-0.239) (Table 2) โดยพบไนโตรเจน ฟอสฟอรัส แคลเซียม และ
แมกนีเซียมอยูในชวงรอยละ 2.08-2.45, 0.69-0.77, 7.01-7.71 และ 0.25-0.28 ตามลําดับ การเพ่ิมข้ึนของมหธาตุมี
ความสัมพันธกับการเจริญเติบโตของไสเดือนดิน โดยหลังจากไสเดือนดินตาย ซากของไสเดือนดินจะถูกจุลินทรียยอยสะลาย
และปลดปลอยธาตุอาหารในรูปท่ีเปนประโยชนสําหรับพืชออกมา หรือเกิดการมิเนอรัลไลเซชัน (mineralization) Hoekstra 
et al., (2002) กลาววาความเปนประโยชนของของธาตุอาหารจากปุยหมักไสเดือนดินข้ึนกับอัตราการมิเนอรัลไลเซชัน 
นอกจากน้ีการเพ่ิมข้ึนของปริมาณธาตุอาหารในรูปท้ังหมด (total) ยังอาจเกิดจากการท่ีคารบอนเปลี่ยนรูปเปน
คารบอนไดออกไซด ทําใหปุยหมักมีนํ้าหนักลดลง สงผลใหความเขมขนของธาตุอาหารสูงข้ึน 
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Table 2 Characteristic of municipal solid waste compost during processing using earthworm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Note: Means followed by the same letters in a column is not significantly different according to the Least 
Significantly Difference, LSD (p < 0.05) 
ns = not significantly different, * and ** = Significantly different at p<0.05 and 0.01 respectively 

 
4) การเปลี่ยนแปลงจลุธาตุ 
 การเปลีย่นแปลงจลุธาตุพบในลักษณะเดียวกับการการเปลี่ยนแปลงมหธาตุ โดยพบเหล็ก แมงกานีส ทองแดง และ
สังกะสี ในปริมาณสูงข้ึนตั้งแตสปัดาหท่ี 5 จนถึงสัปดาหท่ี 10 (Table 3) ท้ังน้ีอาจเกิดจากการมิเนอรัลไลเซชัน 
(mineralization) ของซากไสเดอืนโดยจลุินทรยีเชนเดียวกัน ถึงแมจะมรีายงานวาไสเดือนดินสามารถลดความเปนพิษของ
โลหะหนักตางๆ ไดโดยการกินโลหะเหลาน้ีเขาไปแลวใชในกระบวนการเมตาบอลิซมึตางๆ (Singh and Kalamdhad, 2012) 
นอกจากน้ียังพบปริมาณจุลธาตุโลหะปริมาณสูงมาก โดยพบความเขมขนสูงสุดของเหล็ก แมงกานีส ทองแดง และสังกะส ี
12,780, 337, 278 และ 470 มก./กก. ตามลําดับ 
 
Table 3 Micronutrients of municipal solid waste compost during processing using earthworm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: Means followed by the same letters in a column is not significantly different according to the Least 
Significantly Difference, LSD (p < 0.05) 
* and ** = Significantly different at p<0.05 and 0.01 respectively 

1
st
 week 12.3 a 12.9 a 1.91 de 0.649 cd 6.83 ef 0.247 bc

2
nd

 week 11.9 b 11.5 ab 1.98 cde 0.654 cd 7.17 bcde 0.224 c
3

rd
 week 11.6 bc 12.6 a 1.83 e 0.643 d 6.45 f 0.226 c

4
th
 week 10.3 e 12.9 a 1.92 de 0.674 cd 6.93 def 0.237 bc

5
th
 week 10.4 e 11.2 ab 2.15 bc 0.701 bc 7.50 abc 0.260 ab

6
th
 week 10.8 d 12.6 a 2.08 cd 0.686 bcd 7.06 cde 0.261 ab

7
th
 week 11.2 c 12.7 a 2.00 cde 0.735 ab 7.37 abcd 0.282 a

8
th
 week 10.5 de 11.4 ab 2.30 ab 0.773 a 7.71 ab 0.262 ab

9
th
 week 11.6 b 10.5 b 2.39 a 0.768 a 7.66 ab 0.252 abc

10
th
 week 11.7 b 9.80 b 2.45 a 0.772 a 7.56 abc 0.250 abc

F-test
%CV

Treatments

7.85
ns ** *

1.56 1.97 4.68 8.67 5.01

8.20 54.1

4.17
ns ** ns ** ** **

8.08 52.1 0.219

4.66 8.09

0.240

8.37 56.1 0.207
8.19 54.4 0.218
8.35 55.9 0.237

8.17 53.6 0.221
8.25 52.2 0.239

8.15 49.8 0.217
8.33 50.4 0.246

8.17 53.2 0.228

N P K
dS/m % ratio %

pH ECe OM C/N MgCa

Fe

1
st
 week 10,851 c 231 c 217 c 315 d

2
nd

 week 10,710 c 239 c 215 c 318 d
3

rd
 week 10,795 c 284 abc 220 c 341 d

4
th
 week 11,251 bc 255 bc 242 bc 360 bcd

5
th
 week 11,538 b 253 bc 253 ab 429 ab

6
th
 week 11,185 bc 317 ab 250 ab 404 abc

7
th
 week 12,240 a 337 a 258 ab 418 abc

8
th
 week 12,722 a 324 a 278 a 447 a

9
th
 week 12,757 a 297 abc 275 a 472 a

10
th
 week 12,781 a 273 abc 255 ab 470 a

F-test
%CV 11.76

****

Mn Cu Zn
mg/kg

2.91 14.2 7.13

Treatments

** *
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สรุป  
 ไสเดือนดินสีแดงสามารถยอยสะลายขยะอินทรียของกรุงเทพมหานครไดภายใน 6 สัปดาห (42 วัน) ซึ่งสัปดาหท่ี 6 
ไสเดือนดินมีการเจริญเติบโตสูงสุด โดยพบนํ้าหนักเพ่ิมข้ึนถึง 4.35 เทา ปุยหมักไสเดือนดินมีความเปนกรด-ดาง (pH 8.2) สูง
กวาปุยหมักท่ีไมใสไสเดือนดินอยางชัดเจน (pH 7.6) นอกจากน้ียังพบวาการยอยสะลายขยะอินทรียโดยไสเดือนดินสีแดงมี
ประสิทธิภาพคอนขางต่ํา ในการลดคาการนําไฟฟาของปุยหมักไสเดือนดิน ปริมาณอินทรียวัตถุในปุยหมักท้ังท่ีใสและไมใส
ไสเดือนดิน อยูในระดับท่ีสูงเพราะขยะอินทรียกรุงเทพมหานคร มีปริมาณอินทรียวัตถุสูงถึงรอยละ 61.7 สัดสวนของคารบอน
ตอไนโตรเจนลดลงในสัปดาหท่ี 8-10 อยางไรก็ตามทุกระยะของการหมักมสีัดสวนท่ีต่ํากวา 20 ปริมาณมหธาตุ (ยกเวน
โพแทสเซียม) และจุลธาตุเพ่ิมข้ึนตั้งแตตั้งแตสปัดาหท่ี 5-10 ท้ังน้ีอาจเกิดจากการมิเนอรัลไลเซชัน (mineralization) ของ
ซากใสเดือนโดยจลุินทรีย 
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ผลการใชปุยชีวภาพพีจีพีอาร-วันตอการลดตนทุนการผลิตขาวโพดหวาน 
Effective of PGPR-I biofertilizer on cost decreasing of sweet corn production 
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บทคัดยอ 
การทดลองน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลการใชปุยชีวภาพพีจีพีอาร-วันตอการลดตนทุนการผลิตขาวโพดหวาน โดย

ทําการศึกษาในขาวโพดหวานพันธุไฮ-บริกซ 3 เปนเวลา 2 ป ในแปลงทดลองดินรวนปนทรายท่ีมีปริมาณอินทรียวัตถุและ
ฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชนต่ํา และแปลงดินรวนปนเหนียวท่ีมีปริมาณอินทรียวัตถุต่ําและฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชนสูง ซึ่ง
วางแผนการทดลองแบบ RCB  มี 7 กรรมวิธี จํานวน 4 ซ้ํา คือ 1)ไมใสปุย 2)ใสปุยเคมีอัตราแนะนําตามคาวิเคราะหดิน 3)ใสปุย
ชีวภาพพีจีพีอาร-วัน 4)ใสปุยชีวภาพพีจีพีอาร-วัน รวมกับปุยเคมีอัตราลดไนโตรเจน 100% ของปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน 5)ใส
ปุยชีวภาพพีจีพีอาร-วัน รวมกับปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน 6)ใสปุยชีวภาพพีจีพีอาร-วัน รวมกับปุยเคมีอัตรา 75% N-P2O5-K2O 
ของอัตราแนะนําตามคาวิเคราะหดิน และ 7)ใสปุยชีวภาพพีจีพีอารรวมกับปุยเคมีอัตรา 50% N-P2O5-K2O ของปุยเคมีอัตรา
แนะนําตามคาวิเคราะหดิน ผลการทดลองพบวา ในดินรวนปนทราย การใชปุยชีวภาพพีจีพีอาร-วัน สามารถลดการใชปุยเคมี
ไนโตรเจนและฟอสเฟตได 50% ของอัตราแนะนําตามคาวิเคราะหดิน สวนดินรวนปนเหนียว การใชปุยชีวภาพพีจีพีอาร-วัน 
สามารถลดการใสปุยเคมีไนโตรเจนและโพแทสเซียมได 25-50% ของอัตราแนะนําตามคาวิเคราะหดิน และใหผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจ (VCR) สูงกวาการใชปุยเคมีอัตราแนะนําตามคาวิเคราะหดินเพียงอยางเดียว  
คําสําคัญ :  ปุยชีวภาพพีจีพีอาร  ขาวโพดหวาน  พันธุไฮ-บริกซ 3  ดินรวนปนเหนียว  ดินรวนปนทราย 
 

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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บทนํา  
ขาวโพดหวานมีคุณประโยชนมากมาย นอกจากจะใชรับประทานเปนผักสดแลว ยังสามารถนําไปแปรรูปไดหลาย 

รูปแบบ เชน ขาวโพดหวานบรรจุกระปองท้ังฝก หรือบรรจุกระปองเฉพาะเมล็ด ทําครีมขาวโพดหวานขาวโพดแชแข็ง ซึ่ง
ผลิตภัณฑตาง ๆ เหลาน้ี สามารถสงไปจําหนายยังตลาดตางประเทศ เชน ญี่ปุน เกาหลี จีน และกลุมประเทศในแถบยุโรป พ้ืนท่ี
เพาะปลูกสําคัญอยูทางภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคกลาง ถึงแมวาเกษตรกรนิยมการเพาะปลูกขาวโพดหวานเปนจํานวน
มากแตก็ยังตองเผชิญกับปญหาตาง ๆ เชน ผลผลิตต่ํา ตนทุนการผลิตท่ีสูงข้ึนเพราะวาปจจัยการผลิต เชน ปุย สารเคมีปองกัน
กําจัดวัชพืชและศัตรูพืชมีราคาแพง และปญหาคุณภาพของผลผลิตไมไดมาตรฐาน ทําใหกําไรท่ีไดจากการเพาะปลูกขาวโพด
หวานของเกษตรกรลดลง เกษตรกรจึงเปลี่ยนไปปลูกพืชอ่ืน ๆ ทดแทน เชน ออย มันสําปะหลัง เปนตน จึงเปนสาเหตุทําให
พ้ืนท่ีเพาะปลูกและผลผลิตขาวโพดหวานมีแนวโนมลดลง 
  การใชปุยชีวภาพพีจีพีอารในการชวยเพ่ิมผลผลิตและลดตนทุนการผลิตจึงเปนอีกทางเลือกหน่ึง การวิจัยการใชปุย
ชีวภาพพีจีพีอารในการปลูกขาวโพดหวานก็ยังประสบปญหาจากดานอ่ืน ๆ เชน ความอุดมสมบูรณของดิน พันธุขาวโพดหวานท่ี
ใช และการจัดการดินและนํ้า ประกอบกับประสิทธิภาพของปุยชีวภาพน้ันข้ึนอยูกับปจจัยตาง ๆ ไดแก สกุลและสายพันธุ
แบคทีเรีย ชนิดของพืช สมบัติของดิน ประชากรจุลินทรียท่ีออกฤทธ์ิและเง่ือนไขทางสภาพแวดลอม  และโดยท่ัวไปหลังการใส
ปุยชีวภาพปริมาณแบคทีเรียจะลดอยางรวดเร็ว ท้ังน้ีเน่ืองจากความไมสม่ําเสมอของสภาพแวดลอมซึ่งไมสามารถควบคุมได จึง
มักพบวาผลการทดลองในสภาพปลอดเช้ือกับในธรรมชาติมีความแตกตางกันมาก (Bashan and Levanony, 1990; สมปอง
และศุภมาศ, 2551;  Meunchang et al., 2006a; Meunchang et al., 2006b) นอกจากน้ียังมีรายงานผลการวิจัยท่ีพบวา 
การใชแบคทีเรียสงเสริมการเจริญเติบโตของพืชสายพันธุท่ีคัดเลือกในทองถ่ิน มักใหผลผลผลิตดีกวาสายพันธุมาตรฐาน (type 
strains) และตํารับไมใสแบคทีเรีย (Murty and Ladha 1988; Fulchieri and Frioni 1994) ซึ่งปญหาดังท่ีกลาวมาขางตน
สงผลใหผลผลิตท่ีไดจากการใชปุยชีวภาพพีจีพีอารน้ันแตกตางกันออกไป การทดลองน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลการใชปุย
ชีวภาพพีจีพีอาร-วันตอการลดตนทุน การผลิตขาวโพดหวาน 
 

อุปกรณและวิธีการ  
ทําการศึกษาในแปลงทดลอง 2 แปลง คือ ศูนยขยายเมล็ดพันธุพืชลพบุรีและศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร

นครสวรรค โดยกอนดําเนินการทดลองไดทําการเก็บตัวอยางดินในแปลงทดลองท้ังสองแหง วิเคราะหสมบัติทางเคมีบาง
ประการ ไดแก ความเปนกรด-ดาง (pH) ปริมาณอินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชน และโพแทสเซียมท่ีแลกเปลี่ยนได เพ่ือ
คํานวณอัตราปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินของกรมวิชาการเกษตร (2548) และวางแผนการทดลองแบบ RCB รวม 7 กรรมวิธี 4 
ซ้ํา  ดังน้ี 

 
Details of treatments at Location 1 Lop Buri Seed Center (clay loam) 

Treatments 2012 2013 

1. No fertilizer - - 

2. Recommended rate 26-0-5 kg N-P2O5-K2O /rai 20-0-0 kg N-P2O5-K2O /rai 

3. PGPR-I PGPR-I PGPR-I 

4. PGPR-I + reduce 100% N of 
recommended rate 

PGPR-I + 0-0-5 kg N-P2O5-K2O /rai PGPR I + 20-0-0 kg N-P2O5-K2O /rai1/ 

5. PGPR-I + 100% recommended rate PGPR I + 26-0-5 kg N-P2O5-K2O /rai PGPR I + 15-0-0 kg N-P2O5-K2O /rai2/ 

6. PGPR-I + 75% recommended rate PGPR-I + 19.5-0-3.75 kg N-P2O5-K2O /rai PGPR-I + 10-0-0 kg N-P2O5-K2O /rai3/ 

7. PGPR-I + 50% recommended rate PGPR-I + 13-0-2.5 kg N-P2O5-K2O /rai PGPR-I + 5-0-0 kg N-P2O5-K2O /rai4/ 
1/100% recommended rate, 2/75% recommended rate, 3/50% recommended rate, 4/25% recommended rate 

ป 2555 ทําการปลูกและใสปุยรองพ้ืน เมื่อวันท่ี 29 มิถุนายน 2555 และเก็บเก่ียวเมื่อวันท่ี 6 กันยายน 2555 (อายุ 69 วัน) 
ป 2556 ทําการปลูกและใสปุยรองพ้ืน เมื่อวันท่ี 29 พฤษภาคม 2556 และเก็บเก่ียว เมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม 2556 (อายุ 69 วัน) 
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Details of treatments at Location 2 Nakhon Sawan Agricultural Research and Development Center  
(sandy loam) 

Treatments 2012 2013 

1. No fertilizer - - 

2. Recommendation rate 30-10-10 kg N-P2O5-K2O /rai 30-10-0 kg N-P2O5-K2O /rai 

3. PGPR-I PGPR-I PGPR-I 

4. PGPR-I + reduce 100% Nitrogen of 
recommended rate 

PGPR-I + 0-10-10 kg N-P2O5-K2O /rai PGPR-I + 0-10-0 kg N-P2O5-K2O /rai 

5. PGPR-I + 100% recommendation rate PGPR-I + 30-10-10 kg N-P2O5-K2O /rai PGPR-I + 30-10-0 kg N-P2O5-K2O /rai 

6. PGPR-I + 75% recommendation rate PGPR-I + 22.5-7.5-7.5 kg N-P2O5-K2O /rai PGPR-I + 22.5-7.5-0 kg N-P2O5-K2O /rai 

7. PGPR-I + 50% recommendation rate PGPR-I + 15-5-5 kg N-P2O5-K2O /rai PGPR-I + 15-5-0 kg N-P2O5-K2O /rai 

ป 2555 ทําการปลูกและใสปุยรองพ้ืน เมื่อวันท่ี 28 มิถุนายน 2555 และเก็บเก่ียว เมื่อวันท่ี 15 กันยายน 2555 (อายุ 78 วัน) 
ป 2556 ทําการปลูกและใสปุยรองพ้ืน เมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม 2556 และเก็บเก่ียว เมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม 2556 (อายุ 71 วัน)  
 
 สําหรับกรรมวิธีท่ีใชปุยชีวภาพพีจีพีอาร-วันน้ัน ปุยชีวภาพพีจีพีอาร-วันประกอบดวย Azospirillum sp. 1x108 
CFU/g, Beijerinckia sp. 1x106 CFU/g และ Azotobacter sp. 1x106 CFU/g คลุกเมล็ดขาวโพดกอนปลูก โดยใชขาวโพด
หวานพันธุไฮ-บริกซ 3 มีขนาดแปลงทดลอง 6x5 ตร.ม. ระยะปลูก 0.75x0.25 ตร.ม. แปลงละ 8 แถว ๆ ละ 20 หลุม ๆ ละ 1 
ตน ทําการถอนแยกเมื่ออายุ 7 วัน ใสปุยยูเรียเปนปุยแตงหนาเมื่ออายุ 30 วัน พรอมพูนโคนและกําจัดวัชพืช เก็บขอมูลการ
เจริญเติบโตและผลผลิต 
 

ผลและวิจารณ  
1. ศูนยขยายเมล็ดพันธุพืชลพบุรี (ดินรวนปนเหนียว) 
1.1 ความอุดมสมบูรณของดิน 

 ดิน ณ ศูนยขยายเมล็ดพันธุพืชลพบุรี จัดอยูในชุดดินวังสะพุง (Ws) โดยในป 2555 ผลวิเคราะหดินท่ีระดับ 0-20 ซม. 
พบวา มีเน้ือดินเปนดินรวนปนเหนียว (clay loam) มีความอุดมสมบูรณต่ํา ประกอบดวย อินทรียวัตถุ 1.42% ความเปนกรด-
ดาง 6.63 ฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชน 176 มก./กก. และโพแทสเซียม 94.5 มก./กก. (Table 1) อัตราปุยแนะนําตามคา
วิเคราะหดินท่ีใชในการทดลองน้ี คือ อัตรา 26-0-10 กก. N-P2O5-K2O /ไร (กรมวิชาการเกษตร, 2548) และในป 2556 ผล
วิเคราะหดินท่ีระดับ 0-20 ซม. พบวา เน้ือดินเปนดินรวนปนเหนียว (clay loam) มีความอุดมสมบูรณต่ํา ประกอบดวย 
อินทรียวัตถุ 1.51% ความเปนกรด-ดาง 7.36 ฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชน 248 มก./กก. และโพแทสเซียม 155 มก./กก. 
(Table 1) อัตราปุยแนะนําตามคาวิเคราะหดิน ท่ีใชในการทดลองน้ี คือ อัตรา 20-0-0 กก. N-P2O5-K2O /ไร (กรมวิชาการ
เกษตร, 2548) 

   
Table 1 Chemical properties of soil at Lop Buri Seed Center in 2012-2013  

Soil sample (0-20 cm) pH (water 1:1) OM (%) Available P (mg/kg) Exchangeable K (mg/kg) 

2012 6.63 1.42 176 95 

2013 7.36 1.51 248 155 

 
1.2 ความสูงวันเก็บเกี่ยว น้ําหนักฝกสดรวมเปลือก และน้ําหนักฝกสดปอกเปลือก  

การทดลองในป 2555 พบวา กรรมวิธีท่ีใสปุยเคมีอัตราตามคาวิเคราะหดินเพียงอยางเดียว (26-0-5 กก. N-P2O5-K2O 
/ไร) มีความสูงของตนขาวโพดสูงท่ีสุด 184.70 ซม. และใกลเคียงกับกรรมวิธีท่ีใสปุยเคมีอัตราอ่ืน ๆ รวมไปถึงกรรมวิธีท่ีไมใสปุย 
(180.30 ซม.)  สวนกรรมวิธีท่ีใสปุยชีวภาพพีจีพีอาร-วันเพียงอยางเดียวมีความสูงของตนขาวโพดต่ําท่ีสุด คือ 171.90 ซม. และ
ทุกกรรมวิธีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Table 2)  สวนการทดลองในป 2556 พบวาตนขาวโพดในแปลง 
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ทดลองดินรวนปนเหนียวทุกกรรมวิธีมีความสูงวันเก็บเก่ียวสูงกวาการทดลองในป 2555 นอกจากน้ียังพบวากรรมวิธีท่ีใสปุย
ชีวภาพพีจีพีอาร-วันรวมกับปุยเคมีอัตรา 20-0-0 กก. N-P2O5-K2O /ไร มีความสูงของตนขาวโพด ณ วันเก็บเก่ียวสูงท่ีสุด 189.0 
ซม. และใกลเคียงกับกรรมวิธีท่ีใสปุยเคมีอัตราอ่ืน ๆ รวมไปถึงกรรมวิธีท่ีไมใสปุย (181.6 ซม.)  และทุกกรรมวิธีมีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ซึ่งสอดคลองกับผลการทดลองของเทียนชัย (2537) ท่ีรายงานวา การใสปุยไนโตรเจนทําใหความ
สูงของตนขาวโพดเมื่ออายุ 60 วัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่ง และการใสปุยไนโตรเจนทําใหตนขาวโพดมีความสูง
มากกวาการท่ีไมใสปุยไนโตรเจน แตการใสปุยไนโตรเจนในอัตราตาง ๆ กันไมทําใหความสูงของตนขาวโพดแตกตางกันในชวง
อายุ 30-60 วัน   

นํ้าหนักฝกสดรวมเปลือกของแปลงทดลองดนิรวนปนเหนียวในป 2555 พบวากรรมวิธีท่ีใสปุยชีวภาพพีจีพีอารรวมกับ
ปุยเคมีอัตราแนะนําตามคาวิเคราะหดิน 26-0-5 กก. N-P2O5-K2O /ไร มีนํ้าหนักฝกสดรวมเปลือกสูงท่ีสุด 5,178 กก./ไร  สวน
กรรมวิธีอ่ืน ๆ มีนํ้าหนักฝกสดท้ังเปลือกใกลเคียงกันและไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (Table 2)  สวนการทดลองในป 2556 
พบวา มีผลการทดลองไปในทิศทางเดียวกัน คือ กรรมวิธีท่ีใสปุยเคมีอัตราตามคาวิเคราะหดินเพียงอยางเดียว (20-0-0 กก. N-
P2O5-K2O /ไร) มีนํ้าหนักฝกสดรวมเปลือกสูงท่ีสุด คือ 4,462 กก./ไร และทุกกรรมวิธีไมมีความแตกตางกันทางสถิติ นอกจากน้ี
ยังพบวา กรรมวิธี ใสปุยชีวภาพพีจีพีอาร-วันรวมกับปุยเคมี 75% อัตราแนะนําตามคาวิเคราะหดิน และ ใสปุยชีวภาพพีจีพีอาร-
วันรวมกับปุยเคมี 50% อัตราแนะนําตามคาวิเคราะหดินของท้ัง 2 ป มีนํ้าหนักฝกสดรวมเปลือกใกลเคียงกัน คือ 4,773  4,760  
3,973 และ 3,858 กก./ตอไร ตามลําดับ (Table 2)  ผลการทดลองขางตนสอดคลองกับรายงานของ Hungria et al. (2010) 
ท่ีกลาววา การใสเช้ือ Azospirillum brasilense กอนการปลูกสามารถชวยเพ่ิมผลผลิตขาวโพดได 24-30 % เมื่อเปรียบเทียบ
กับการไมใสเช้ือ   

นํ้าหนักฝกสดปอกเปลือกของขาวโพดหวานพันธุไฮ-บริกซ 3 ของทุกกรรมวิธีในการทดลองท้ัง 2 ปใกลเคียงกันและไม
แตกตางกันทางสถิติ  โดยในป 2555 กรรมวิธีท่ีมีนํ้าหนักฝกสดปอกเปลือกสูงสุด คือ กรรมวิธีท่ีใสปุยชีวภาพพีจีพีอาร-วัน
รวมกับปุยเคมีอัตราแนะนําตามคาวิเคราะหดิน 26-0-5 กก. N-P2O5-K2O /ไร (3,716 กก./ไร) รองลงมา คือ กรรมวิธีท่ีใส
ปุยเคมีอัตราแนะนําตามคาวิเคราะหดิน 26-0-5 กก. N-P2O5-K2O /ไร (3,418 กก./ไร) และกรรมวิธีท่ีมีนํ้าหนักฝกสดปอก
เปลือกต่ําสุด คือ กรรมวิธีท่ีใสปุยชีวภาพพีจีพีอาร-วันรวมกับปุยเคมีอัตรา 0-0-5 กก. N-P2O5-K2O /ไร (ลด N 100%) 3,116 
กก./ไร  สวนในป 2556 พบวา กรรมวิธีท่ีใสปุยเคมีอัตราแนะนําตามคาวิเคราะหดินเพียงอยางเดียว (20-0-0 กก. N-P2O5-K2O 
/ไร) มีนํ้าหนักฝกสดปอกเปลือกสูงท่ีสุด 3,062 กก./ไร รองลงมา คือ กรรมวิธีท่ีใสปุยชีวภาพพีจีพีอาร-วันรวมกับปุยเคมีอัตรา
แนะนําตามคาวิเคราะหดิน 15-0-0 กก. N-P2O5-K2O /ไร (2,982 กก./ไร) ซึ่งสลับกับผลการทดลองในป 2555 (Table 2) 
 
Table 2 Effect of PGPR-I and chemical fertilizer applications on plant height at harvesting day, fresh pod 

with peal and fresh pod without peal of Hi-brix 3 at Lop Buri Seed Center in 2012-2013 

Treatments 

Plant Height Fresh pod with peal Fresh pod without peal 

cm kg/rai 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 

 

1. No fertilizer 180.0 a 181.6 ab 4,573 3,787 3,124 2,649 

2. Recommendation rate 184.7 a 184.7 ab 4,658 4,462 3,418 3,062 

3. PGPR-I 171.0 b 173.5 b 4,556 3,533 3,240 2,418 

4. PGPR-I + reduce 100% N of recommended 
rate 

180.2 a 189.0 a 4,458 4,253 3,116 2,706 

5. PGPR-I + 100% recommendation rate 182.6 a 187.5 ab 5,178 4,302 3,716 2,982 

6. PGPR-I + 75% recommendation rate 182.3 a 186.0 ab 4.773 3,973 3,213 2,742 

7. PGPR-I + 50% recommendation rate 181.2 a 179.7 ab 4,760 3,858 3,338 2,618 

CV (%) 2.36* 3.65* 9.57ns 12.51ns 10.75ns 15.53ns 
ns = non-significant 
Values followed by the same letter in a column are not significant at 5% level by the Duncan Multiple Range Test. 
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1.3 ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 
 ผลการวิเคราะหผลตอบแทนของการลงทุนโดยการวิเคราะหหาอัตราสวนระหวางรายไดจากผลผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนจากการ

ใสปุย (VCR)  ในป 2555 พบวา กรรมวิธีท่ีใสปุยชีวภาพพีจีพีอาร-วันรวมกับปุยเคมีอัตราแนะนําตามคาวิเคราะหดิน 26-0-5 
กก. N-P2O5-K2O /ไร มี VCR สูงท่ีสุด 5.85 และกรรมวิธีท่ีใสปุยชีวภาพพีจีพีอาร-วันรวมกับปุยเคมีอัตรา 13-0-2.5 กก. N-
P2O5-K2O /ไร (ลด N-P-K 50%) มีคา VCR รองลงมา คือ 3.55 (table 3) ซึ่งจะเห็นไดวาการใสปุยชีวภาพพีจีพีอาร-วันรวมกับ
ปุยเคมี สามารถลดการใชปุยเคมีลงได 50% โดยท่ีผลตอบแทนของการลงทุนใกลเคียงกับการใสปุยชีวภาพพีจีพีอารรวมกับ
ปุยเคมีอัตราแนะนําตามคาวิเคราะหดิน  สวนผลการทดลองในป 2556 พบวา กรรมวิธีท่ีใสปุยเคมีอัตราแนะนําตามคาวิเคราะห
ดิน 20-0-0 กก. N-P2O5-K2O  /ไร มีคา VCR สูงท่ีสุด 6.76  ซึ่งใกลเคียงกับกรรมวิธีท่ีใสปุยชีวภาพพีจีพีอาร-วันรวมกับปุยเคมี
อัตรา 15-0-0 กก. N-P2O5-K2O /ไร (ลด N-P-K 25%) มีคา VCR เทากับ 6.66 (Table 6) ซึ่งจะเห็นไดวาการใสปุยชีวภาพพีจี
พีอาร-วันรวมกับปุยเคมี สามารถลดการใชปุยเคมีลงได 25% โดยท่ีผลตอบแทนของการลงทุนใกลเคียงกับการใสปุยเคมีอัตรา
แนะนําตามคาวิเคราะหดิน  
 
Table 3 Value to cost ratio (VCR) of Hi-brix 3 production when use PGPR-I with chemical fertilizers at Lop 

Buri Seed Center in 2012-2013 

Treatments 

2012 

Yield Increase yield Increase income1/ Fertilizer cost2/ VCR3/ 

kg/rai Baht 
 

1. No fertilizer 4,573 - - - - 

2. 26-0-5 kg N-P2O5-K2O /rai 4,658 85 850 1,014 0.84 

3. PGPR-I 4,556 -17 -170 20 -8.5 

4. PGPR-I + 0-0-5 kg N-P2O5-K2O /rai 4,458 -115 -1,150 187 -6.16 

5. PGPR I + 26-0-5 kg N-P2O5-K2O /rai 5,178 605 6,050 1,034 5.85 

6. PGPR-I + 19.5-0-3.75 kg N-P2O5-K2O /rai 4,773 200 2,000 781 2.56 

7. PGPR-I + 13-0-2.5 kg N-P2O5-K2O /rai 4,760 187 1,870 527 3.55 

  2013 

1. No fertilizer 3,787 - - - - 

2. 20-0-0 kg N-P2O5-K2O /rai 4,462 675 5,400 798 6.76 

3. PGPR-I 3,533 -254 -2,032 20 -101.60 
4. PGPR I + 20-0-0 kg N-P2O5-K2O /rai1 4,253 466 3,728 818 4.56 

5. PGPR I + 15-0-0 kg N-P2O5-K2O /rai2 4,302 515 4,120 619 6.66 

6. PGPR-I + 10-0-0 kg N-P2O5-K2O /rai3 3,973 486 1,488 419 3.55 
7. PGPR-I + 5-0-0 kg N-P2O5-K2O /rai4 3,858 71 568 220 2.59 

1/Fresh pod with peal at October 2012 = 10,000 baht/ton and 8,000 baht/ton at October 2013 
 2/ Fertilizer price on 2012 as followed; 46-0-0 = 15.00 baht/kg, 0-0-60 = 20 baht/kg and PGPR-I 20 baht/bag (usage 1 bag/rai) 

 Fertilizer price on 2013 as followed; 46-0-0 = 18.36 baht/kg, 0-40-0 = 20 baht/kg and PGPR-I 20 baht/bag (usage 1 bag/rai) 
3/Value to Cost Ratio (VCR), VCR = (increase income from using fertilizer/fertilizer cost); critical level is 2.0 

 
2. ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค (ดินรวนปนทราย) 
2.1 ความอุดมสมบูรณของดิน 

   ดิน ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค จัดอยูในชุดดินนํ้าพอง (Ng) โดยในป 2555 ผลการวิเคราะห
ตัวอยางดินท่ีระดับ 0-20 ซม. พบวา เน้ือดินเปนดินรวนปนทราย (sandy loam) มีความอุดมสมบูรณต่ํา ประกอบดวย 
อินทรียวัตถุ 1.28% ความเปนกรด-ดาง 5.8 ฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชน 2 มก./กก. โพแทสเซียม 110 มก./กก. (Table 4) 
อัตราปุยแนะนําตามคาวิเคราะหดิน ท่ีใชในการทดลองน้ี คือ อัตรา 30-10-10 กก. N-P2O5-K2O /ไร (กรมวิชาการเกษตร, 
2548) และในป 2556 ผลการวิเคราะหตัวอยางดินท่ีระดับ 0-20 ซม. พบวา เน้ือดินเปนดินรวนปนทราย (sandy loam) ม ี
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ความอุดมสมบูรณต่ํา ประกอบดวย อินทรียวัตถุ 1.05% ความเปนกรด-ดาง 5.8 ฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชน 11 มก./กก. 
โพแทสเซียม 140 มก./กก. (Table 4) อัตราปุยแนะนําตามคาวิเคราะหดิน ท่ีใชในการทดลองน้ี คือ อัตรา 30-10-0 กก. N-
P2O5-K2O /ไร (กรมวิชาการเกษตร, 2548)  

 
Table 4 Chemical properties of soil at Nakhon Sawan Agricultural Research and Development center in  
 2012-2013  

Soil sample (0-20 cm) pH (water 1:1) OM (%) Available P (mg/kg) Exchangeable K (mg/kg) 

2012 5.80 1.28 2 110 

2013 5.80 1.05 11 140 

 
2.2 ความสูงวันเก็บเกี่ยว  น้ําหนักฝกสดรวมเปลือก และน้ําหนักฝกสดปอกเปลือก  

การทดลองในป 2555 พบวากรรมวิธีท่ีใสปุยชีวภาพพีจีพีอาร-วันรวมกับปุยเคมีอัตรา 15-5-5 กก. N-P2O5-K2O /ไร 
(ลด N-P-K 50%) มคีวามสูงตนขาวโพดสูงท่ีสุด 140 ซม.  ซึ่งใกลเคียงกับกรรมวิธีท่ีใสปุยเคมีอัตราตามแนะนําตามคาวิเคราะห
ดินเพียงอยางเดียว (30-10-10 กก. N-P2O5-K2O /ไร) และกรรมวิธีท่ีใสปุยชีวภาพพีจีพีอาร-วันรวมกับปุยเคมีอัตราแนะนําตาม
คาวิเคราะหดินตนขาวโพดมีความสูง 139.6 และ 140 ซม. ตามลําดับ  สวนกรรมวิธีท่ีใสปุยชีวภาพพีจีพีอาร-วันเพียงอยางเดียว
ตนขาวโพดมีความสูงต่ําสุด 100.1 ซม. และใกลเคียงกับกรรมวิธีท่ีใสปุยชีวภาพพีจีพีอาร-วันรวมกับปุยเคมีอัตรา 0-10-10 กก. 
N-P2O5-K2O /ไร (ลด N 100 เปอรเซ็นต) ท่ีตนขาวโพดมีความสูง 102.4 เซนติเมตร  นอกจากน้ีทุกกรรมวิธีมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (Table 5)  สวนการทดลองในป 2556 พบวา ทุกกรรมวิธีทดลองมีความแตกตางกันทางสถิติ  โดย
กรรมวิธีท่ีใสปุยเคมีอัตราแนะนําตามคาวิเคราะหดินเพียงอยางเดียว (30-10-0 กก. N-P2O5-K2O /ไร) มีความสูงตนขาวโพดสูง
ท่ีสุด 163.9 ซม. ซึ่งใกลเคียงกับกรรมวิธีท่ีใสปุยชีวภาพพีจีพีอาร-วันรวมกับปุยเคมีอัตรา 22.5-7.5-0 กก N-P2O5-K2O /ไร (ลด 
N-P-K 25%) เชนเดียวกับผลการทดลองของเทียนชัย (2537) ท่ีรายงานวา การใสปุยไนโตรเจนทําใหความสูงของตนขาวโพด
เมื่ออายุ 60 วัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่ง และการใสปุยไนโตรเจนทําใหตนขาวโพดมีความสูงมากกวาการท่ีไมใส
ปุยไนโตรเจน แตการใสปุยไนโตรเจนในอัตราตาง ๆ กันไมทําใหความสูงของตนขาวโพดแตกตางกันในชวงอายุ 30-60 วัน 
นอกจากน้ียังพบวาทุกกรรมวิธีท่ีมีการใสปุยในป 2556 ตนขาวโพดหวานพันธุไฮ-บริกซ 3 มีความสูงสูงกวาป 2555 

นํ้าหนักฝกสดรวมเปลือกของการทดลอง ป 2555 พบวา ทุกกรรมวิธีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ  
โดยกรรมวิธีท่ีใสปุยเคมีอัตราแนะนําตามคาวิเคราะหดิน 30-10-10 กก. N-P2O5-K2O /ไร มีนํ้าหนักฝกสดรวมเปลือกสูงท่ีสุด 
1,551 กก./ไร  สวนกรรมวิธีท่ีไมใสปุยมีนํ้าหนักฝกสดรวมเปลือกต่ําท่ีสุด 346 กก./ไร ผลการทดลองขางตนสอดคลองกับ
รายงานของ Hungria et al. (2010) ท่ีกลาววา การใสเช้ือ Azospirillum brasilense กอนการปลูกสามารถชวยเพ่ิมผลผลิต
ขาวโพดได 24– 30% เมื่อเปรียบเทียบกับการไมใสเช้ือ นอกจากน้ียังพบวากรรมวิธีท่ีใสปุยชีวภาพพีจีพีอาร-วันรวมกับปุยเคมี
อัตราตามคาวิเคราะหดนิ (30-10-10 กก. N-P2O5-K2O /ไร) และกรรมวิธีท่ีใสปุยชีวภาพพีจีพีอาร-วันรวมกับปุยเคมอัีตรา 22.5-
7.5-7.5 กก. N-P2O5-K2O /ไร (ลด N-P-K 25%) มีนํ้าหนักฝกสดรวมเปลือกใกลเคียงกัน คือ 1,422 และ 1,456 กก./ไร และ
ทุกกรรมวิธีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (ตารางท่ี 5)  สวนผลการทดลองในป 2556 พบวา กรรมวิธีท่ีใส
ปุยเคมีอัตราแนะนําตามคาวิเคราะหดินเพียงอยางเดียว (30-10-0 กก. N-P2O5-K2O /ไร) มีนํ้าหนักฝกรวมเปลือกสูงท่ีสุด คือ 
1,920 กก./ไร รองลงมา คือ กรรมวิธีท่ีใสปุยชีวภาพพีจีพีอาร-วันรวมกับปุยเคมีอัตรา 22.5-7.5-0 กก. N-P2O5-K2O /ไร (ลด N-
P-K 25%) มีนํ้าหนักฝกสดรวมเปลือก 1,879 กก./ไร และทุกกรรมวิธีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Table 5)  

การทดลองในป 2555 พบวา กรรมวิธีท่ีใสปุยชีวภาพพีจีพีอาร-วันรวมกับปุยเคมีอัตราแนะนําตามคาวิเคราะหดิน 
(30-10-10 กก. N-P2O5-K2O /ไร)  มีนํ้าหนักฝกสดปอกเปลือกสูงท่ีสุด 1,034 กก./ไร  รองลงมา คือ กรรมวิธีท่ีใสปุยชีวภาพพีจี
พีอาร-วันรวมกับปุยเคมีอัตราแนะนําตามคาวิเคราะหดิน (30-10-10 กก. N-P2O5-K2O /ไร) และกรรมวิธีท่ีใสปุยชีวภาพพีจีพี
อาร-วันรวมกับปุยเคมีอัตรา 15-5-5 กก. N-P2O5-K2O /ไร (ลด N-P-K 50 %) 925 และ 883 กก./ไร ตามลําดับ  สวนกรรมวิธี
ท่ีมีนํ้าหนักฝกสดปอกเปลือกต่ําสุด คือ กรรมวิธีท่ีใสปุยชีวภาพพีจีพีอาร-วันรวมกับปุยเคมีอัตรา 0-10-10 กก. N-P2O5-K2O /ไร 
(ลด N 100%) 156 กก./ไร โดยทุกกรรมวิธีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ สวนผลการทดลองในป 2556 พบวา  
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ทุกกรรมวิธีทดลองมีความแตกตางกันทางสถิติ โดยกรรมวิธีท่ีใสปุยเคมีอัตราแนะนําตามคาวิเคราะหดินเพียงอยางเดียว (30-10-
0 กก. N-P2O5-K2O /ไร) มีนํ้าหนักฝกสดปอกเปลือกสูงท่ีสุด คือ 1,517 กก./ไร  ซึ่งใกลเคียงกับกรรมวิธีท่ีใสปุยชีวภาพพีจีพี
อาร-วันรวมกับปุยเคมีอัตรา 22.5-7.5-0 กก. N-P2O5-K2O /ไร (ลด N-P-K 25%) ท่ีมีนํ้าหนักฝกสดปอกเปลือก 1,487 กก./ไร 
สวนกรรมวิธีท่ีใสปุยชีวภาพพีจีพีอาร-วันเพียงอยางเดียวมีนํ้าหนักฝกสดปอกเปลือกต่ําท่ีสุด คือ 545 กก./ไร (Table 5) 
 เมื่อทําการเปรียบเทียบผลการทดลองระหวาง 2 แปลงทดลอง พบวา แปลงทดลองดินรวนปนเหนียวทุกกรรมวิธี
ขาวโพดหวานพันธุไฮ-บริกซ 3 มีความสูงวันเก็บเก่ียว นํ้าหนักฝกสดรวมเปลือกและนํ้าหนักฝกสดปอกเปลือก สูงกวาแปลง
ทดลองดินรวนปนทราย ซึ่งผลการทดลองขางตน ช้ีใหเห็นวาประสิทธิภาพของปุยชีวภาพน้ันข้ึนอยูกับปจจัยตาง ๆ ไดแก สกุล
และสายพันธุแบคทีเรีย ชนิดของพืช สมบัติของดิน ประชากรจุลินทรียท่ีออกฤทธ์ิและเง่ือนไขทางสภาพแวดลอม โดยท่ัวไปหลัง
การใสปุยชีวภาพปริมาณแบคทีเรียจะลดอยางรวดเร็ว ท้ังน้ีเน่ืองจากความไมสม่ําเสมอของสภาพแวดลอมซึ่งไมสามารถควบคุม
ได จึงมักพบวาผลการทดลองในสภาพปลอดเช้ือกับในธรรมชาติมีความแตกตางกันมาก (Bashan and Levanony, 1990, 
สมปองและศุภมาศ. 2551, Meunchang, et al., 2006a, Meunchang, et al., 2006b) 
 
Table 5 Effect of PGPR-I and chemical fertilizer applications on plant height at harvesting day, fresh pod 

with peal and fresh pod without peal of Hi-brix 3 at Nakhon Sawan Agricultural Research and 
Development Center in 2012-2013 

Treatments 

Plant Height Fresh pod with peal Fresh pod without peal 

cm kg/rai 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 

1. No fertilizer 105.8 b 99.8 ca 346 b 516 b 208 c 667 b 

2. Recommendation rate 139.6 a 163.9 ab 1,551 a 1,920 a 1,034 a 1,517 a 

3. PGPR-I 100.1 b 124.2 ba 326 b 759 b 201 c 545 b 

4. PGPR-I + reduce 100% N of 
recommended rate 

102.4 b 125.2 ba 275 b 842 b 156 c 610 b 

5. PGPR-I + 100% recommendation rate 140.0 a 142.8 ab 1,422 a 1,600 a 925 ab 1,135 a 

6. PGPR-I + 75% recommendation rate 124.8 ab 156.6 ab 1,446 a 1,879 a 612 b 1,487 a 

7. PGPR-I + 50% recommendation rate 140.0 a 142.9 ab 1,254 a 1,659 a 883 ab 1,319 a 

CV (%) 10.44** 8.79* 16.43** 17.66* 27.52** 21.06* 

*Values followed by the same letter in a column are not significant at 5% level by the Duncan Multiple Range Test.  
**Values followed by the same letter in a column are not significant at 1% level by the Duncan Multiple Range Test. 

  
2.3 ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 

 ผลการวิเคราะหผลตอบแทนของการลงทุนโดยการวิเคราะหหาอัตราสวนระหวางรายไดจากผลผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนจากการ
ใสปุย (VCR) พบวา การทดลองในป 2555 กรรมวิธีท่ีใสปุยชีวภาพพีจีพีอาร-วันรวมกับปุยเคมีอัตรา 15-5-5 กก. N-P2O5-K2O /
ไร (ลด N-P-K 50%) มีคา VCR สูงท่ีสุด 8.97 รองลงมา คือกรรมวิธีท่ีใสปุยชีวภาพพีจีพีอาร-วันรวมกับปุยเคมีอัตรา 22.75-7.5-
7.5 กก. N-P2O5-K2O /ไร (ลด N-P-K 25%) มีคา VCR เทากับ 7.36  จากผลการวิเคราะหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจน้ีทําให
เห็นวาการปุยชีวภาพพีจีพีอาร-วันรวมกับปุยเคมีอัตรา ลด N-P-K 50% ใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจท่ีสูงกวา (Table 6) สวน
การทดลองในป 2556 พบวา กรรมวิธีท่ีใสปุยชีวภาพพีจีพีอาร-วันเพียงอยางเดียวมีคา VCR สูงท่ีสุด 97.20  รองลงมา คือ
กรรมวิธีท่ีใสปุยชีวภาพพีจีพีอาร-วันรวมกับปุยเคมีอัตรา 15-5-0 กก. N-P2O5-K2O /ไร (ลด N-P-K 50%) มีคา VCR เทากับ 
10.53 และจากผลการวิเคราะหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจน้ีทําใหเห็นวาการปุยชีวภาพพีจีพีอาร-วันรวมกับปุยเคมีอัตราลด N-
P-K 50% ใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจท่ีสูงกวากรรมวิธีท่ีใสปุยเคมีอัตราแนะนําตามคาวิเคราะหดิน (Table 6) 
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Table 6 Value to cost ratio (VCR) of Hi-brix 3 production when use PGPR-I with chemical fertilizers at 
 Nakhon Sawan Agriculture Research and Development Center in 2012-2013 

Treatments 

2012 

Yield Increase yield Increase income1/ Fertilizer cost2/ 
VCR3/ 

kg/rai Baht 

1. No fertilizer 346 - - - - 

2. 30-10-10 kg N-P2O5-K2O /rai 1,551 1,205 12,050 1,986 6.07 

3. PGPR-I 326 -20 200 20 -10 

4. PGPR-I + 0-10-10 kg N-P2O5-K2O /rai 275 -71 710 1,353 -0.05 

5. PGPR-I + 30-10-10 kg N-P2O5-K2O /rai 1,422 1,076 10,760 1,979 5.44 

6. PGPR-I + 22.5-7.5-7.5 kg N-P2O5-K2O /rai 1,456 1,110 11,100 1,509 7.36 

7. PGPR-I + 15-5-5 kg N-P2O5-K2O /rai 1,254 908 9,080 1,013 8.97 

  2013 

1. No fertilizer 516 - - - - 

2. 30-10-0 kg N-P2O5-K2O /rai 1,920 1,404 11,232 1,697 6.62 

3. PGPR-I 759 243 1,944 20 97.2 

4. PGPR-I + 0-10-0 kg N-P2O5-K2O /rai 842 326 2,608 520 5.02 

5. PGPR-I + 30-10-0 kg N-P2O5-K2O /rai 1,600 1,084 8,672 1,717 5.05 

6. PGPR-I + 22.5-7.5-0 kg N-P2O5-K2O /rai 1,879 1,363 10,904 1,293 8.43 

7. PGPR-I + 15-5-0 kg N-P2O5-K2O /rai 1,659 1,143 9,144 869 10.53 
1/Fresh pod with peal at October 2012 = 10,000 baht/ton and 8,000 baht/ton at October 2013 
 2/ Fertilizer price on 2012 as followed; 46-0-0 = 15.00 baht/kg, 0-0-60 = 20 baht/kg and PGPR-I 20 baht/bag (usage 1 bag/rai) 

 Fertilizer price on 2013 as followed; 46-0-0 = 18.36 baht/kg, 0-40-0 = 20 baht/kg and PGPR-I 20 baht/bag (usage 1 bag/rai) 
3/Value to Cost Ratio (VCR), VCR = (increase income from using fertilizer/fertilizer cost); critical level is 2.0 
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การตรวจสอบความใชไดของวิธีวิเคราะหปริมาณ ประสิทธิภาพและการจัดจําแนกชนิดของ 
ไรโซเบียมในปุยชีวภาพไรโซเบียม 
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Amnat Eamvijarn1*, Amornrat Chaiyasen1, Jitra Kohkeaw1, Monchai Manassila1  

and Phatchayaphon Meunchang1 
 

 

บทคัดยอ 
การวัดการตรึงไนโตรเจนดวยวิธี Acetylene Reduction Assay (ARA) และการวิเคราะหปริมาณจุลินทรียดวยวิธี 

Most Probable Number (MPN) เปนวิธีท่ีนํามาใชวิเคราะหเช้ือไรโซเบียมสําหรับถ่ัวเขียวท่ีมีประสิทธิภาพในการตรึง
ไนโตรเจนดีท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ สายพันธุ DASA 02002, 02008 และ 02009 ซึ่งนํามาใชเปนเช้ืออางอิงในการทดลอง ผล
การทดลองพบวา ท่ีความเขมขนของเช้ืออยางนอย 1.0 x 106 เซลลตอมิลลิลิตร สามารถกอใหเกิดปมในรากถ่ัวเขียวและถ่ัว
เหลือง แตไมสามารถสรางปมในรากถ่ัวลิสงได เมื่อตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสมของวิธีการวิเคราะห (method 
validation) พบวา มีคาความจําเพาะสัมพัทธต่ํา คือ 56.94 เปอรเซ็นต สงผลใหมีคาความถูกตองสัมพัทธ 71.30 เปอรเซ็นต 
อยางไรก็ตามวิธีวิเคราะหน้ีมีคาความไวสัมพัทธสูง คือ 100 เปอรเซ็นต ดังน้ันวิธีวิเคราะหน้ีจึงสามารถใชวิเคราะหปริมาณ
จุลินทรียในปุยชีวภาพไรโซเบียมไดอยางเหมาะสม สวนการจําแนกชนิดของเช้ือไรโซเบียมสําหรับถ่ัวเขียวจํานวน 10 สายพันธุ 
โดยการเพ่ิมจํานวนยีน 16S rDNA ดวยไพรเมอร fD1 และ rP2 แลวนํามาหาลําดับนิวคลีโอไทดเพ่ือเปรียบเทียบความ
คลายคลึงกันกับลําดับนิวคลีโอไทดอ่ืน ๆ ในฐานขอมูล NCBI และทําแผนภูมิวิวัฒนาการดวยวิธี Neighbor-joining 
phylogenetic analysis พบวา การใชไพรเมอร fD1 และ rP2 สามารถจําแนกเช้ือไรโซเบียมท้ัง 10 สายพันธุจนถึงระดับ
ชนิดไดเปน Bradyrhizobium japonicum การวิเคราะหผลจากแผนภูมิวิวัฒนาการแสดงใหเห็นวาเช้ือไรโซเบียมถ่ัวเขียว
สายพันธุอางอิง DASA 02002, 02008 และ 02009 จัดอยูในกลุมของ B. japonicum โดยมีคา Bootstrap 85 เปอรเซ็นต 
ดังน้ันวิธีวิเคราะหน้ีจึงสามารถใชวิเคราะหปริมาณ ประสิทธิภาพ และจัดจําแนกชนิดของไรโซเบียมในปุยชีวภาพไรโซเบียมได
อยางเหมาะสม  
คําสําคัญ: การตรวจสอบความใชไดของวิธีวิเคราะห ปุยชีวภาพไรโซเบียม การจัดจําแนกไรโซเบียม 
 

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 
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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  
 

บทนํา  
 ไรโซเบียมเปนจุลินทรียท่ีนิยมใชในการผลิตปุยชีวภาพ โดยใชกลไกการตรึงไนโตรเจนท่ีมีอยูในอากาศ มาเปลี่ยนให
เปนแอมโมเนียหรือสารประกอบไนโตรเจนท่ีพืชสามารถนําไปใชประโยชนได เช้ือไรโซเบียมมีความสามารถในการสรางปมท่ี
รากหรือท่ีลําตนของพืชตระกูลถ่ัว ทําใหพืชไดประโยชนจากการตรึงไนโตรเจนโดยตรง ซึ่งตองอาศัยการทํางานรวมกัน
ระหวางพืชตระกูลถ่ัวกับไรโซเบียม ดังน้ันการใชไรโซเบียมเปนปุยชีวภาพจึงมีความสําคัญในการชวยลดการใชปุยเคมี
ไนโตรเจนในการผลิตพืชตระกูลถ่ัว สงผลใหมีตนทุนการผลิตลดลง และชวยลดปญหาจากการใชปุยเคมี เชน การสะสม 
ตกคางของปุยเคมี เน่ืองจากพืชไมสามารถนําไปใชไดท้ังหมด รวมถึงการชะลางปุยเคมีทําใหเกิดการปนเปอนไปยังแหลงนํ้า
อุปโภค บริโภคได 
 เน่ืองจากในปจจุบันบริษัทเอกชนผลิตปุยชีวภาพไรโซเบียมจําหนายกันอยางแพรหลาย และขอข้ึนทะเบียนปุย
ชีวภาพตามพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติปุย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 โดยปริมาณจุลินทรีย
ไรโซเบียม 1.0 x 106 เซลลตอนํ้าหนักปุยชีวภาพ 1 กรัม ดังน้ันการตรวจสอบความความใชไดของวิธีวิเคราะหปริมาณ 
ประสิทธิภาพและการจัดจําแนกสกุล ชนิดของเช้ือไรโซเบียมในปุยชีวภาพไรโซเบียมจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง เพ่ือรับรอง
คุณภาพของปุยชีวภาพไรโซเบียม สรางมาตรฐานวิธีการตรวจวิเคราะหใหเปนท่ียอมรับในระดับอาเซียนและนานาชาติ และ
เปนการเตรียมความพรอมในการขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ของวิธีวิเคราะหดังกลาว 
 

อุปกรณและวิธีดําเนินการ (Materials and Methods) 
อุปกรณ 
 1. เช้ือไรโซเบียมถ่ัวเขียวสายพันธุบริสุทธ์ิ 
 2. ปุยชีวภาพไรโซเบียม 
 3. เมล็ดถ่ัวเขียว 
 4. เมล็ดถ่ัวเซอราโตร 
 5. อาหาร yeast mannitol broth medium 
 6. สารละลายธาตุอาหาร N-free plant nutrient 
 7. เครื่องมือและวัสดุวิทยาศาสตร ไดแก ตูบมเช้ือ หมอน่ึงฆาเช้ือ เครื่องเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรม (PCR) เครื่อง
ถายภาพเจล (Gel documentation) เครื่องเขยา 

8. สารเคมีในกระบวนการสกัดสารพันธุกรรม ไดแก ชุดสกัดดีเอ็นเอ ไพรเมอร (primer) 
9. เครื่องแกวและวัสดุอ่ืน ๆ ท่ีใชในการวิเคราะห 

วิธีการ  
1. การวัดประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจน 
 เช้ือไรโซเบียมจํานวน 5 สายพันธุท่ีใชในการทดลองน้ี ไดแก DASA 02001, DASA 02002, DASA 02006, DASA 
02008 และ DASA 02009 ซึ่งเปนเฃื้อไรโซเบียมท่ีแยกมาจากปมรากถ่ัวเขียวและมีความจําเพาะกับการสรางปมรากในตนถ่ัว
เขียวเทาน้ัน โดยไดรับมาจากหองปฏิบัติการวิจัยไรโซเบียม กลุมงานวิจัยจุลินทรียดิน กลุมวิจัยปฐพีวิทยา กองวิจัยพัฒนา
ปจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร นําเช้ือท้ัง 5 สายพันธุดังกลาวมาทําการเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเช้ือ yeast 
mannitol medium นับจํานวนเช้ือไรโซเบียมดวยวิธี standard plate count จากน้ันทําการปลูกเช้ือไรโซเบียมดังกลาว
ใหกับตนถ่ัวเขียวท่ีปลูกใน Leonard jar (Leonard, 1943) โดยวางแผนการทดลองแบบ Complete randomized design 
จํานวน 3 ซ้ํา เมื่อตนถ่ัวมีอายุประมาณ 32 วันหลังจากปลูกเช้ือ ทําการศึกษาประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนของไรโซเบียม 
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ในปมรากถ่ัว ดวยเทคนิค Acetylene Reduction Assay (ARA) ตามวิธีการของ Hardy et al. (1973) แลวนําตัวอยางแกส
ท่ีไดไปวิเคราะหเพ่ือหาปริมาณเอทิลีนดวยเครื่อง Gas Chromatograph (GC) คํานวณหาปริมาณแกสเอทิลีน โดย
เปรียบเทียบกับพ้ืนท่ีใตกราฟของเอทิลีนมาตรฐานจากสูตรดังน้ี  

อัตราการตรึงไนโตรเจนของถ่ัวเขียว = (103 x B x V)/(250 x Std. x A x 22.4)    
 B = พ้ืนท่ีใตกราฟของพืชตัวอยาง 
 V = ปริมาตรของขวดกรวยแกวท่ีใชเก็บตัวอยางเปนมิลลิลิตร 
 Std. = พ้ืนท่ีใตกราฟเฉลี่ยของแกสอะเซทิลีนมาตรฐาน 
   A = เวลาท่ีใชในการรีดิวซแกสอะเซทิลีนเปนช่ัวโมง 

หนวยเปนไมโครโมลของเอทิลีน (C2H4) ตอตนพืชตอช่ัวโมง เมื่อใชเอทิลีนมาตรฐานท่ีทราบปริมาตรท่ีแนนอน (250 
มิลลิลิตร) นําขอมูลอัตราการตรึงไนโตรเจนของถ่ัวเขียวท่ีไดรับการปลูกเช้ือไรโซเบียมแตละสายพันธุมาเปรียบเทียบกัน เพ่ือ
คัดเลือกสายพันธุท่ีมีประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจนดีท่ีสุดไปใชในการทดลองตอไป 

 
2. การวิเคราะหปริมาณจุลินทรียในปุยชีวภาพไรโซเบียม โดยวิธีการหาคา MPN (Most Probable Number) 

1) การเตรียมถุงปลูก  
ถุงปลูกพืชทําจากถุงพลาสติกอยางหนาขนาด 5 x 8 น้ิว ภายในบรรจุกระดาษฟางพับขอบดานหน่ึงของถุงปลูกใส

หลอดพลาสติกเพ่ือสะดวกในการเติมธาตุอาหารพืชปริมาตร 30 มิลลิลิตรตอถุงปลูก นําถุงปลูกท่ีเตรียมเรียบรอยแลวไปผาน
การฆาเช้ือปนเปอน แลวนําไปจัดวางในช้ันวางถุงปลูกท่ีทําจากลวดสแตนเลสตัดเปนกรอบสี่เหลี่ยมตอกลงบนแผนไมโดยมี
ชองหางระหวางกรอบลวด 1 เซนติเมตร 

2) การเพาะเมล็ดถั่ว 
นําเมล็ดถ่ัวเซอราโตร ถ่ัวเขียว ถ่ัวเหลือง และถ่ัวลิสง มาฆาเช้ือปนเปอนท่ีผิวหุมเมล็ด จากน้ันแชเมล็ดถ่ัวและเพาะ

บนสําลีท่ีมีความช้ืนเหมาะสมในสภาวะปลอดเช้ือบนจานเพาะเมล็ดพรอมฝาปด เกลี่ยเมล็ดใหท่ัว นําไปบมท่ีอุณหภูมิ
ประมาณ 28 องศาเซลเซียสท้ิงไวจนเมล็ดงอกรากมีความยาวประมาณ 0.5 – 1.0 เซนติเมตร  

3) การเตรียมสารละลายเจือจางของตัวอยางปุยชีวภาพ 
ช่ังตัวอยางปุยชีวภาพสําหรับถ่ัวเขียวจํานวน 10 กรัม ใสในขวดแกวท่ีบรรจุนํ้ากลั่นน่ึงฆาเช้ือปริมาตร 90 มิลลิลิตร 

เขยาใหเขากันดวยมือประมาณ 5 นาที จะไดสารละลายปุยชีวภาพท่ีมีความเจือจาง 10-1 เทา จากน้ันทําสารละลายดังกลาว
ใหมีความเจือจางเพ่ิมข้ึนตามลําดับ (serial dilution) ตั้งแต 10-1 ถึง 10-8 โดยใชนํ้ากลั่นน่ึงฆาเช้ือเปนตัวละลายเจือจาง 
(diluent) 

4) การปลูกถั่วในถุงปลูก 
นําถุงปลูกท่ีผานการฆาเช้ือวางในช้ันวางถุงปลูก เติมสารละลายธาตุอาหารพืชท่ีปราศจากไนโตรเจน (N-free plant 

nutrient) ท่ีผานการน่ึงฆาเช้ือถุงละ 30 มิลลิลิตร ใชปากคีบเจาะรูบนขอบกระดาษฟางท่ีพับไว 2 รู โดยมีระยะหางประมาณ 
5 เซนติเมตร สอดรากเมล็ดถ่ัวเซอราโตรท่ีรากงอกแลวลงในรูท่ีเจาะไวดานใดดานหน่ึงของถุงปลูกโดยเมล็ดถ่ัวจะอยูบน
ขอบกระดาษฟางท่ีพับไว สวนรูท่ีเหลือใหปลูกถ่ัวเขียว ดวยวิธีการเชนเดียวกัน ดูดสารละลายปุยชีวภาพท่ีมีระดับของความ
เจือจางท่ี 10-1 ถึง 10-8 โดยเริ่มจากระดับความเจือจางมากท่ีสุดไปถึงนอยท่ีสุดคือ เริ่มจาก 10-8 ถึง 10-1 ทําการหยด
สารละลายเจือจางปุยชีวภาพจํานวน 1 มิลลิลิตรตอถุงปลูกบริเวณรากถ่ัว ทํา 4 ซ้ําตอระดับความเจือจาง โดยใชถุงท่ีปลูกถ่ัว
อยางเดียวท่ีมีการเติมนํ้ากลั่นเปนชุดควบคุมชนิดลบ (negative control) และถุงท่ีปลูกเช้ือ      ไรโซเบียมสายพันธุบริสุทธ์ิท่ี
จําเพาะเจาะจงกับถ่ัวเขียวเปนชุดควบคุมชนิดบวก (positive control) จากน้ันนําช้ันวางถุงปลูกไปวางบนช้ันแสง ใหแสง
สวางแกพืช 12 ช่ัวโมงตอวัน ท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ดูแลใหธาตุอาหารพืชท่ีปราศจากไนโตรเจนเมื่อพืชตองการ จน
ครบกําหนด 3 สัปดาห ทําการทดลองในขอ 4 ซ้ํา โดยเปลี่ยนจากเมล็ดถ่ัวเขียว เปนเมล็ดถ่ัวเหลือง และถ่ัวลิสง ตามลําดับ 
โดยทุกถุงท่ีปลูกจะตองมีถ่ัวเซอราโตรเปนตัวอยางควบคุมชนิดบวก (positive sample) ทุกถุง เน่ืองจากถ่ัวเซอราโตรสามา
รถเกิดปมรากไดกับเช้ือไรโซเบียมทุกชนิด 

5) การคํานวณจํานวนไรโซเบียมตอกรัมปุยชีวภาพ 
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เมื่อครบกําหนดเวลา 3 สัปดาห ทําการตรวจนับจํานวนถุงท่ีตนถ่ัวติดปม และนําไปเปดตาราง MPN 
(Somasegaran and Hoben, 1994) เพ่ือหาคาประเมินของจํานวนไรโซเบียมท่ีเขาสรางปมท่ีรากตนถ่ัว (m) จากน้ันคํานวณ
จํานวนไรโซเบียมตอกรัมของปุยชีวภาพดังน้ี 

 
   X = m x d 
                 V 

X = จํานวนไรโซเบียมตอกรัมปุยชีวภาพ   
m = ตัวเลขท่ีไดจากการเปดตาราง MPN 
d =ระดับความเจือจางต่ําสุดของสารละลายปุยชีวภาพท่ีใสใหกับตนถ่ัว (101) 
v =ปริมาตรสารละลายปุยชีวภาพท่ีใสใหกับตนถ่ัว (1 มิลลิลิตร) 
6) การตรวจสอบความถูกตองของวิธีวิเคราะหปริมาณไรโซเบียมในปุยชีวภาพไรโซเบียม (สถาบันวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีช้ันสูง และสมาคม เอ โอ เอ ซี ประเทศไทย, 2558) 
การหาคาความถูกตองสัมพัทธ (Relative Accuracy) ความจําเพาะสัมพัทธ (Relative Specificity) และความไว

สัมพัทธ (Relative sensitivity) 

Responses Reference method positive (R+) Reference method negative (R-) 

Test kit positive (A+) +/+ Positive Agreement  (PA) +/- Positive Deviation    (PD) 

Test kit negative (A-) -/+ Negative Deviation   (ND) -/- Negative Agreement  (NA) 

 ความถูกตองสัมพัทธ =  (PA+NA)/N x100%  
 ความจําเพาะสัมพัทธ = NA/N- x100%  
 ความไวสัมพัทธ = PA/N+ x100%  
     โดย  N   คือ จํานวนตัวอยางท้ังหมด (PA + PD + NA + ND)  
           N-  คือ จํานวนตัวอยางท่ีใหผลลบท้ังหมดของวิธีอางอิง (NA + PD)    
           N+ คือ จํานวนตัวอยางท่ีใหผลบวกท้ังหมดของวิธีอางอิง (PA + ND) 
 
3. การจัดจําแนกไรโซเบียมในปุยชีวภาพไรโซเบียม 

1. นําเช้ือไรโซเบียมถ่ัวเขียวสายพันธุบริสุทธ์ิเลี้ยงในอาหาร yeast mannitol broth medium ปนตกตะกอนเพ่ือ
เก็บเซลลไรโซเบียม 
 2. สกัดดีเอ็นเอของไรโซเบียมสายพันธุตาง ๆ ตามวิธีการของชุดสกัด Genomic DNA Mini Kit (Tissue) 
(Geneaid Biotech Ltd., Taiwan) 

3. เพ่ิมปริมาณช้ินสวนยีน 16S rDNA ท่ีตองการโดยวิธี Polymerase chain reaction (PCR) โดยใชไพรเมอร fD1 
(5’ AGAGTTTGATCCTGGCTCAG 3’) และ rP2 (5’-ACGGCTACCTTGTTACGAC TT-3’) (Weisburg et al., 1991) 
จากน้ันนําสวนผสมท้ังหมดเขาเครื่อง PCR โดยมีลําดับของปฏิกิริยา (PCR reaction condition) ดังน้ี 
             ข้ันตอนท่ี 1 94 องศาเซลเซียส  3 นาที   จํานวน 1 รอบ 
             ข้ันตอนท่ี 2 94 องศาเซลเซียส  30 วินาที  

           50 องศาเซลเซียส  30 วินาที  35 รอบ 
           72 องศาเซลเซียส  1 นาที 

   ข้ันตอนท่ี 3      72 องศาเซลเซียส  10 นาที  จํานวน 1 รอบ 
           ตรวจสอบ PCR product ดวยเครื่อง agarose gel electrophoresis  

 
4. หาลําดับนิวคลีโอไทดของช้ินสวนยีน 16S rDNA ท่ีไดจากการเพ่ิมจํานวนดวยเครื่อง DNA Sequencer  
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5. นําลําดับนิวคลีโอไทดของไรโซเบียมแตละสายพันธุท่ีไดมาเปรียบเทียบความคลายคลึงกันกับสายพันธุ      ไร
โซเบียมท่ีมีอยูในฐานขอมูลของ The National Center for Biotechnology Information (NCBI) 
(www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/) ดวย Basic Local Alignment Search Tool (BLAST)  

6. นําลําดับนิวคลีโอไทดของเช้ือไรโซเบียมในฐานขอมูลท่ีมีเปอรเซ็นตความคลายคลึงกันมากท่ีสุด (% similarity) 
กับลําดับนิวคลีโอไทดของเช้ือไรโซเบียมสายพันธุอางอิง มาสรางแผนภูมิวิวัฒนาการ (Phylogenetic tree) ดวยวิธี 
Neighbor-joining โดยใชโปรแกรม MEGA 6.0 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบขอมูลวิวัฒนาการทางพันธุกรรมของเช้ือ ไรโซเบียม
ทดสอบแตละสายพันธุวามีความใกลเคียงกับเช้ือไรโซเบียมชนิดใดในฐานขอมูล และบงบอกชนิด (species) ของเช้ือไร
โซเบียมสายพันธุอางอิง 

 
ผลและวิจารณ  

1. การวัดประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจน 
 ผลการวิธีวิเคราะหประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนของเช้ือไรโซเบียมสําหรับถ่ัวเขียวสายพันธุตาง ๆ ตาม Table 1 
พบวา สายพันธุ DASA 02009, DASA 02008 และDASA 02002 มีคาการตรึงไนโตรเจนดีท่ีสุด 3 อันดับแรก ตามลําดับ จึง
ไดทําการคัดเลือกเช้ือไรโซเบียมสําหรับถ่ัวเขียวท้ัง 3 สายพันธุไปใชเปนเช้ืออางอิงในการวิธีวิเคราะหปริมาณจุลินทรียในปุย
ชีวภาพไรโซเบียมดวยวิธี MPN โดยทําการปลูกเช้ือไรโซเบียมท้ัง 3 สายพันธุดังกลาวใหกับถ่ัวเขียว ถ่ัวเหลือง และถ่ัวลิสง เพ่ือ
ทดสอบความจําเพาะของเช้ือไรโซเบียมสําหรับถ่ัวเขียวตอการสรางปมรากในถ่ัวเขียว ถ่ัวเหลืองและถ่ัวลิสงตอไป 
 
Table 1 Number of cell and nitrogen fixation efficiency of each rhizobium strains for mung bean  

Order Rhizobium strain 
Number of cell* 

(Colony forming unit per ml) 
Nitrogen fixing rate* 

(µmoles ethylene/plant/hour) 
1 DASA 02001 1.31 x 109 6.524 
2 DASA 02002 1.94 x 109 7.858 
3 DASA 02006 4.03 x 108 7.704 
4 DASA 02008 1.17 x 109 8.891 
5 DASA 02009 5.47 x 109 13.456 

* Mean of three replicates of each strain  Count the number of cell by standard plate count 
 

2. การวิเคราะหปริมาณจุลินทรียในปุยชีวภาพไรโซเบียม โดยวิธีการหาคา MPN (Most Probable Number) และการ
ตรวจสอบความถูกตองของวิธีวิเคราะหปริมาณไรโซเบียมในปุยชีวภาพไรโซเบียม  
 ผลการวิเคราะหปริมาณจุลินทรียในปุยชีวภาพไรโซเบียมสําหรับถ่ัวเขียวดวยวิธี MPN พบวา เช้ือไรโซเบียมสําหรับ
ถ่ัวเขียวสายพันธุ DASA 02002, DASA 02008 และ DASA 02009 ท่ีความเขมขนของเช้ืออยางนอย 1.0 x 106 เซลลตอ
มิลลิลิตร สามารถกอใหเกิดปมในรากถ่ัวเขียวไดดี เมื่อเปรียบเทียบกับถุงท่ีปลูกถ่ัวเขียวอยางเดียวโดยไมมีการเติมสารละลาย
ปุยชีวภาพไรโซเบียม (negative control) (Table 2) โดยพบวาถ่ัวเซอราโตรท่ีตัวอยางควบคุมชนิดบวก (positive sample) 
มีการสรางปมในทุกถุงท่ีมีการปลูกเช้ือไรโซเบียมสําหรับถ่ัวเขียว เน่ืองจากถ่ัวเซอราโตรจัดเปนพืชตระกูลถ่ัวท่ีใชเปนพืชกับดัก 
(trap host) สําหรับเช้ือไรโซเบียม ถ่ัวเซอราโตรจึงสามารถเกิดปมรากไดกับเช้ือไรโซเบียมทุกชนิด (Somasegaran and 
Hoben, 1994)  
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Table 2 Most probable number of rhizobium for mung bean strain: DASA 02002, DASA 02008 and DASA 
02009  

Concentration of serial dilution 
Number of growth pouch that have nodule 

02002 02008 02009 
10-1 4 4 4 

10-2 4 4 4 
10-3 4 4 4 
10-4 4 4 4 
10-5 3 4 4 
10-6 3 3 3 
10-7 1 1 2 

10-8 0 0 0 
Total 23 24 25 

Number of cell 
(cells per gram biofertilizer) 

1.0 x 106 1.7 x 106 3.1 x 106 

Positive Sample* 4 4 4 

Negative Control* 0 0 0 
* Positive sample = siratro beans grown with rhizobial inoculant. Negative control = mung beans grown without rhizobial 
inoculants 
 

 ผลการทดสอบความจําเพาะของเช้ือไรโซเบียมสําหรับถ่ัวเขียวสายพันธุ DASA 02002, DASA 02008 และ DASA 
02009 ตอการสรางปมรากกับถ่ัวเขียว ถ่ัวเหลือง และถ่ัวลิสง พบวาเช้ือไรโซเบียมท่ีจําเพาะสําหรับถ่ัวเขียวท้ัง 3 สายพันธุ  
สามารถสรางปมรากในถ่ัวเขียวและถ่ัวเหลืองได แตไมสามารถสรางปมรากในถ่ัวลิสงได (Table 3) ซึ่งตามสมมุติฐาน ถ่ัว
เหลืองและถ่ัวลิสงถือเปนถ่ัวท่ีไมใชพืชอาศัยโดยตรงของเช้ือไรโซเบียมสําหรับถ่ัวเขียว (Negative sample) จึงไมควรเกิดปม
รากเมื่อมีการปลูกเช้ือไรโซเบียมท่ีมีความจําเพาะกับถ่ัวเขียวดังกลาว เน่ืองจากเช้ือไรโซเบียมมีความจําเพาะตอการสรางปม
กับพืชอาศัยโดยตรงเทาน้ัน (Wang et al., 2012) ดังน้ันจึงตองวิเคราะหความจําเพาะของเช้ือไรโซเบียมทางสถิติเพ่ือ
ตรวจสอบความถูกตองของวิธีวิเคราะหปริมาณไรโซเบียม รวมถึงจําแนกชนิดของเช้ือ          ไรโซเบียมสําหรับถ่ัวเขียวท้ัง 3 
สายพันธุในการทดลองตอไป 
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Table 3 Specificity of rhizobium for mung bean strain: DASA 02002, DASA 02008 and DASA 02009 on 
nodulation with mung bean and other non-host plant as soybean and groundnut* 

* + = nodule, - = without nodule 
** Hypothetical result = mung beans grown with rhizobial inoculant and produce nodules.  
*** Negative control = mung beans grown without rhizobial inoculant 

 
 เมื่อนําผลทดสอบความจําเพาะของเช้ือไรโซเบียมดังกลาวมาวิเคราะหคาทางสถิติ เพ่ือตรวจสอบความถูกตองและ
ความเหมาะสมของวิธีการวิเคราะหท่ีศึกษา (method validation) (Table 4) พบวา คาความจําเพาะสัมพัทธ (Relative 
Specificity) ของวิธีวิเคราะหปริมาณไรโซเบียมมีคาต่ํา คือ 56.94 เปอรเซ็นต เน่ืองจากเช้ือ   ไรโซเบียมสําหรับถ่ัวเขียวท้ัง 3 
สายพันธุไมไดมีความจําเพาะตอชนิดของถ่ัว คือ สามารถกอใหเกิดปมรากไดท้ังถ่ัวเขียวและถ่ัวเหลือง จึงสงผลใหคาความ
ถูกตองสัมพัทธ (Relative Accuracy) ของวิธีวิเคราะหปริมาณปริมาณไรโซเบียมมีต่ํา คือ 71.30 เปอรเซ็นต อยางไรก็ตามวิธี
วิเคราะหปริมาณไรโซเบียมน้ีมีคาความไวสัมพัทธ (Relative sensitivity) สูง คือ 100 เปอรเซ็นต เน่ืองจากตัวอยางปุย
ชีวภาพไรโซเบียมสําหรบัถ่ัวเขียวเปนตัวอยางประเภทบวก คือ จะพิจารณาผลบวกเฉพาะปมรากท่ีเกิดข้ึนตามชนิดของถ่ัวท่ีได
ระบุไวบนฉลากปุยเทาน้ัน ซึ่งการทดลองน้ีไดทําการปลูกเช้ือท่ีมีความจําเพาะกับถ่ัวเขียว จึงไดพิจารณาผลบวกเฉพาะปมราก
ท่ีเกิดกับถ่ัวเขียวเทาน้ัน ดังน้ันวิธีวิเคราะหปริมาณไรโซเบียมน้ีจึงสามารถใชวิเคราะหปริมาณจุลินทรียในปุยชีวภาพไรโซเบียม
ไดอยางเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Replicate Hypothetical 
result** 

Negative 
Control*** 

DASA 02002 DASA 02008 DASA 02009 

soybean groundnut soybean groundnut soybean groundnut 

1 + - + - + - + - 
2 + - + - + - + - 

3 + - + - + - + - 
4 + - + - + - + - 
5 + - + - + - + - 
6 + - + - + - + - 
7 + - + - + - + - 
8 + - + - + - + - 
9 + - + - + - + - 
10 + - + - + - + - 
11 + - + - - - - - 

12 + - - - - - - - 

Total 12 0 11 0 10 0 10 0 
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Table 4 Validation of quantity and efficiency method for rhizobium in rhizobium biofertilizer 

Responses Reference method positive (R+) Reference method negative (R-) 

Test kit positive (A+) +/+ Positive Agreement  (PA)   =   36 -/+ Positive Deviation    (PD)    =   31 

Test kit negative (A-) +/- Negative Deviation   (ND)   =    0 -/- Negative Agreement  (NA)    =   41 

when  N   = total number of samples (NA + PA + PD + ND) = 36+31+0+41 = 108   
          N-  = total number of samples which had negative result (NA + PD)   = 31+41 = 72  
          N+ = total number of samples which had positive result (PA + ND) = 36+0  = 36   
Relative Accuracy =  (PA+NA)/N x100 = (36+41)/108 x 100 = 71.30  
Relative Specificity = (NA/N-) x100 = (41/72) x 100 = 56.94 
Relative sensitivity = (PA/N+) x100 = (36/36)  x 100 = 100.00 
 

3. การจัดจําแนกไรโซเบียมในปุยชีวภาพไรโซเบียม 
ผลการเปรียบเทียบลําดับนิวคลีโอไทดท่ีไดจากการเพ่ิมจํานวนยีน 16S rDNA โดยใชไพรเมอร fD1 และ rP2ของ

เช้ือไรโซเบียมสําหรับถ่ัวเขียว 10 สายพันธุท่ีนํามาใชทดสอบ ไดแก DASA 02001, 02002, 02006, 02007, 02008, 02009, 
02010, 02020, 02062 และ 02080 กับฐานขอมูลลําดับนิวคลีโอไทดของเช้ือไรโซเบียมอ่ืน ๆ ในฐานขอมูลของ NCBI พบวา 
มีความคลายคลึงกันกับเช้ือไรโซเบียมชนิด Bradyrhizobium japonicum 99-100 เปอรเซ็นต (Table 5) สําหรับการ
วิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทดท่ีข้ึนอยูกับระยะทางวิวัฒนาการ (evolutionary distance) การวิเคราะหจากคาเปอรเซ็นตอัต
ลักษณ (identity percentage) จะใหคาประมาณท่ีเปนประโยชน ซึ่งโดยปกติจะพิจารณาวาสิ่งมีชีวิตน้ัน ๆ มีวิวัฒนาการ
ใกลชิดกัน หรือเปนชนิดเดียวกัน เมื่อเปอรเซ็นตอัตลักษณมีคาแตกตางกันไมเกิน 10 เปอรเซ็นต (Pearson, 2013) ดังน้ันจึง
สามารถใชไพรเมอร fD1 และ rP2 ในการจัดจําแนกเช้ือไรโซเบียมจนถึงระดับชนิด (species) ได  

 
Table 5 BLAST results of rhizobium strains versus rhizobium species in NCBI database  

Order Strain Species 
Identity 

percentage 
 NCBI accession number 

1 DASA 02001 Bradyrhizobium japonicum 99 % KY000645 

2 DASA 02002 B. japonicum 99 % AB931151 

3 DASA 02006 B. japonicum 99 % CP017637 

4 DASA 02007 B. japonicum 99 % KY284085 

5 DASA 02008 B. japonicum 99 % AB931151 

6 DASA 02009 B. japonicum 99 % KF995119 

7 DASA 02010 B. japonicum 100 % KY000644 

8 DASA 02020 B. japonicum 99 % KF995119 

9 DASA 02062 B. japonicum 99 % AY904774 

10 DASA 02080 B. japonicum 99 % KY000645 
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 ผลการยืนยันการจําแนกชนิดโดยนําลําดับนิวคลีโอไทดของเช้ือไรโซเบียมถ่ัวเขียวสายพันธุอางอิงท้ัง 3 สายพันธุ คือ 
DASA 02002, DASA 02008 และ DASA 02009 มาทําแผนภูมิวิวัฒนาการ (Phylogenetic tree) เปรียบเทียบกับลําดับนิ
วคลีโอไทดของเช้ือไรโซเบียมอ่ืน ๆ ท่ีใกลเคียงกันในฐานขอมูล NCBI ดวยวิธี Neighbor-joining โดยใชโปรแกรม MEGA 
6.0 พบวา เช้ือไรโซเบียมถ่ัวเขียวสายพันธุดังกลาว ยังคงจัดอยูในกลุมของ B. japonicum (Figure  1) โดยมีคา 
Bootstrap 85 เปอรเซ็นต ซึ่งคา Bootstrap น้ีมีความสัมพันธกับความเช่ือมั่นในผลการวิเคราะหความสัมพันธทาง
วิวัฒนาการตามหลักการของ Richardson et al. (2000) คือ 
 คา Bootstrap 85-100% แสดงถึง ความเช่ือมั่นระดับสูง  
 คา Bootstrap 71-84% แสดงถึง ความเช่ือมั่นระดับปานกลาง  
 คา Bootstrap 50-70% แสดงถึง ความเช่ือมั่นระดับต่ํา 
 ดังน้ันจึงสรุปไดวา ชนิดของเช้ือไรโซเบียมถ่ัวเขียวสายพันธุ DASA 02002, DASA 02008 และ DASA 02009 คือ 
Bradyrhizobium japonicum ซึ่งสามารถสรางปมรากกับถ่ัวเขียวและถ่ัวเหลืองได 

 
Figure 1 Neighbor-joining phylogenetic tree of partial 16S rDNA gene of three reference rhizobium strains:  

DASA 02002, DASA 02008 and DASA 02009 versus reference strains from NCBI database. The 
percentage support values are based on 1000 bootstraps.  

 
สรุป  

เช้ือไรโซเบียมสําหรับถ่ัวเขียว 3 สายพันธุท่ีมีประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจนดีท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ DASA 
02002 DASA 02008 และ DASA 02009 ท่ีความเขมขนของเช้ือไรโซเบียมอยางนอย 1.0 x 106 เซลล/มิลลิลิตร สามารถ
กอใหเกิดปมในรากถ่ัวไดดี ซึ่งสามารถสรางปมรากในถ่ัวเขียวและถ่ัวเหลือง แตไมสามารถสรางปมรากในถ่ัวลิสง ได การ
ตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสมของวิธีการวิเคราะหปริมาณไรโซเบียม (method validation) พบวา มีคา
ความจําเพาะสัมพัทธต่ํา คือ 56.94 เปอรเซ็นต เน่ืองจากเช้ือไรโซเบียมสําหรับถ่ัวเขียวท้ัง 3 สายพันธุไมไดมีความจําเพาะตอ
ชนิดของถ่ัว สงผลใหมีคาความถูกตองสัมพัทธต่ํา คือ 71.30 เปอรเซ็นต อยางไรก็ตามวิธีวิเคราะหปริมาณไรโซเบียมน้ีมีคา
ความไวสัมพัทธสูงถึง 100 เปอรเซ็นต เน่ืองจากตัวอยางปุยชีวภาพไรโซเบียมเปนตัวอยางประเภทบวก จึงพิจารณาผลบวก
เฉพาะปมท่ีเกิดข้ึนตามชนิดของถ่ัวท่ีไดระบุไวบนฉลากปุยเทาน้ัน สวนการจัดจําแนกชนิดของเช้ือไรโซเบียม พบวา การใชไพร
เมอร fD1 และ rP2 สามารถจําแนกเช้ือไรโซเบียมท้ัง 10 สายพันธุจนถึงระดับชนิด (species) ไดเปน Bradyrhizobium 
japonicum ดังน้ันวิธีวิเคราะหน้ีจึงสามารถใชวิเคราะหปรมิาณ ประสิทธิภาพ และจัดจําแนกชนิดของไรโซเบียมในปุยชีวภาพ
ไรโซเบียมไดอยางเหมาะสม  
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โลหะหนักใน FGD ยิปซัม ดินและออยท่ีไดรับ FGD ยิปซัม 
Heavy metals in FGD gypsum, soil and sugar cane 
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บทคัดยอ 
 ผลของการวิจัยการใช FGD ยิปซมั (Fuel Gas Desulfurization Gypsum) จากโรงไฟฟาแมเมาะเปนวัสดุปรับปรุง
ดินในการเกษตร (พ.ศ. 2556-2558)  พบวายิปซัมน้ีชวยใหผลผลิตออยและถ่ัวลสิงเพ่ิมข้ึน สดัสวนกําไรตอตนทุนเพ่ิม 
(Benefit/Cost Ratio) จากการใช FGD ยิปซัมอยูในระดับท่ีนาลงทุน แมจะตองจายคาขนสงยิปซัมน้ี ไปใชไกลถึงในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ นอกเหนือจากเก็บขอมูลดานผลผลิตพืชแลว โครงการวิจัยน้ียังวิเคราะหความเขมขนของโลหะหนักใน 
FGD ยิปซัม ในดินและพืชท่ีไดรับยิปซัมดวย พบวา FGD ยิปซัมจากโรงไฟฟาแมเมาะ มีโลหะหนักปนเปอนอยูไมเกินเกณฑ
มาตรฐานของปุยเคมีและตะกอนนํ้าเสีย (Sewage sludge, Biosolids) ท่ีประเทศอุตสาหกรรมช้ันนําของโลกอนุญาตใหใช
เปนปุยอินทรีย  ท้ังหมดน้ีสอดคลองกับรายงานการวิจยัในสหรัฐอเมริกา เยอรมัน เกาหลี  ขณะเดยีวกันพบวาดินและพืชท่ี
ไดรับFGD ยิปซัมจากโรงไฟฟาแมเมาะ แมจะไดรับมากครั้งเดียวถึง 2 ตัน/ไร ไมทําใหความเขมขนโลหะหนักในดินและพืช
เพ่ิมข้ึนมากกวาดินและพืชท่ีไมไดรบั FGD ยิปซัม  
คําสําคัญ: FGD ยิปซัม, โลหะหนัก, ออย 
 

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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บทนํา  
โครงการวิจัยการใช FGD ยิปซัม (Fuel Gas Desulfurization Gypsum) จากโรงไฟฟาแมเมาะในการเกษตร ใน

ฐานะวัสดุปรับปรุงดิน เปนโครงการท่ีดําเนินการโดยมหาวิทยาลัยแมโจ โดยการสนับสนุนของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย (กฟผ.) ในระหวางป พ.ศ. 2556-2558. คําถามแรกๆ ท่ีแสดงถึงความกังวลของผูเก่ียวของท้ังหลาย เมื่อทราบวามีการ
วิจัยน้ี คือ ใน FGD ยิปซัมมีโลหะหนักหรือสารพิษอ่ืนใดปนเปอนอยูดวยหรือไม การใช FGD ยิปซัมในการเกษตรจะทําใหมี
โลหะหนักปนเปอนในดินและพืชหรือไม ฝายจัดการธุรกิจและฝายการผลิต โรงไฟฟาแมเมาะกฟผ.  จึงไดสนับสนุน
โครงการวิจัยฯ หาคําตอบท่ีมีหลักฐานอางอิงไดสําหรับความกังวลน้ี  นอกเหนือจากการวิจัยเพ่ือหาขอมูลการใชประโยชนจาก 
FGD ยิปซัมในการผลิตพืช   

การวิจัยน้ีจึงไดวิเคราะหปริมาณโลหะหนักใน FGD ยิปซัมท่ีใชในการทดลองน้ี และในดินและผลผลิตพืชท่ีไดรบั 
FGD ยิปซัม. พรอมกันน้ีการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ไดใหขอมูลผลวิเคราะหปริมาณโลหะหนักใน FGD ยิปซัม 
ท่ีไดตดิตามวิเคราะหตอเน่ือง เพ่ือเผยแพรดวยและไดตรวจเอกสารเก่ียวกับปริมาณโลหะหนักใน FGD ยิปซัมจากแหลงตางๆ 
และการปนเปอนในสิ่งแวดลอมเมือ่มีการใช FGD ยิปซัม 
 
1.  โลหะหนักใน FGD ยิปซัมเมื่อเทียบกับคามาตรฐานในปุยและของเสียอันตราย 
 ตารางท่ี 1 แสดงความเขมขนท้ังหมดของโลหะหนักใน FGD ยิปซัมของโรงไฟฟาแมเมาะ และท่ีอ่ืนๆ รวมถึงคา
มาตรฐานโลหะหนักในปุยเคมีและ Biosolid ของบางประเทศ และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการกําจัดสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุท่ีไมใชแลว พ.ศ. 2548 
 แถวตั้ง (column) ท่ี 1 คือผลการวิเคราะหความเขมขนท้ังหมดของโลหะหนักใน FGD ยิปซัมของโรงไฟฟาแมเมาะ 
(จากหนวยผลิตไฟฟาท่ี 4 – 13) ท่ีฝายการผลิตโรงไฟฟาแมเมาะ ไดสุมเก็บตัวอยางวิเคราะหตอเน่ืองปละครั้ง ระหวางป 
2552 -2556 โดยให International Testing Service Co., Ltd กรุงเทพมหานคร เปนผูวิเคราะห. คาท่ีแสดงไวน้ีเปนคา
ต่ําสุดและสูงสุดของผลการวิเคราะหท้ังหมดของแตละธาตุ.แถวท่ี 2 คือผลการวิเคราะหโลหะหนักใน FGD ยิปซัมท่ี
โครงการวิจัยน้ี ไดรับจากโรงไฟฟาแมเมาะเพ่ือใชทดลองปลูกพืชของโครงการวิจัยโดยบริษัทหองปฏิบัติการกลาง (ประเทศ
ไทย) สาขาเชียงใหม 
 แถวตั้งท่ี 3 ถึง 8 เปนคาความเขมขนสูงสุดท่ีมีในแตละรายงาน.แถวตั้งท่ี 3 เปนผลจากการตรวจเอกสารจํานวนมาก
ของ Pflughoeft-Hassett et al. (2007) ท่ีมีผูรายงานไวถึงผลการวิเคราะห FGD ยิปซัมในสหรัฐอเมริกา.แถวตั้งท่ี 4 เปนผล
การศึกษาของ Kosson et. al. (2009) ท่ีรายงานตอUS Environmental Protection Agency ในการศึกษาน้ีเขาได
วิเคราะห FGD ยิปซัม 20 ตัวอยางจากโรงไฟฟาท่ีใชถานหินประเภทตางๆ.แถวตั้งท่ี 5เปนผลการศึกษาของ Chen et. al., 
(2014) ท่ีไดวิเคราะห FGD ยิปซัมจากโรงไฟฟา 4 โรงในรัฐโอไฮโอ อินเดียนา อลาบามา และวิสคอนซิน.แถวตั้งท่ี 6เปนขอมูล
ใน Ohio State University Extension Fact Sheet  เรื่อง Gypsum for Agricultural Use in Ohio Sources and 
Quality of Available Productsโดยแสดงผลการวิเคราะหโลหะหนักใน FGD ยิปซัมจํานวนมาก พรอมกับstandard 
deviation ของผลวิเคราะห.แถวตั้งท่ี 7เปนผลการศึกษาของ Narra (2009) ท่ีแสดงผลการวิเคราะห FGD ยิปซัมจาก
โรงไฟฟา 2 แหงในประเทศเยอรมัน.แถวตั้งท่ี 8เปนผลการศึกษาของ Yong et al.(2002) ท่ีไดแสดงคาเฉลี่ยของผลการ
วิเคราะห FGD ยิปซัมจากโรงไฟฟาในเมือง Hadong สาธารณรัฐเกาหลี 
 แถวตั้งท่ี 9 ถึง 12 เปนเกณฑมาตรฐานของปุย(เคมี) และตะกอนนํ้าเสีย (Sewage sludge, Biosolids) ท่ีอนุญาต
ใหใชในการเกษตรของบางประเทศ.แถวตั้งท่ี 9 เปนเกณฑมาตรฐานของปุย(เคมี) ของประเทศแคนาดา.แถวตั้งท่ี 10 ถึง 11 
เปนเกณฑมาตรฐานของตะกอนนํ้าเสียท่ีอนุญาตใหใชเปนปุยอินทรียในสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป.  แถวตั้งท่ี 12เปน
เกณฑกําหนดมาตรฐานของเสียอันตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวพ.ศ. 
2548 
 เมื่อเปรียบเทียบผลวิเคราะหโลหะหนักตางๆ ใน FGD ยิปซัมของโรงไฟฟาแมเมาะและโรงไฟฟาในตางประเทศกับ
เกณฑมาตรฐานของปุย(เคมี)และตะกอนนํ้าเสีย(Sewage sludge, Biosolids) ท่ีอนุญาตใหใชเปนปุยอินทรียของบาง
ประเทศ.โดยท่ัวไปเห็นไดวา FGD ยิปซัมจากโรงไฟฟาทุกโรงมีคาสูงสุดของโลหะหนักท่ีวิเคราะหไดไมเกินเกณฑมาตรฐาน
ดังกลาว ยกเวนธาตุ Selenium(Se) ของโรงไฟฟาบางโรงในสหรัฐอเมริกา (ในแถวตั้งท่ี 2 และ 3) ท่ีมีคาสูงกวามาตรฐานของ
ปุยเคมีในแคนาดา แตไมเกินมาตรฐาน Biosolid ของสหรัฐอเมริกา. สวน FGD ยิปซัมจากโรงไฟฟาแมเมาะมีความเขมขน
สูงสุดของธาตุปรอท (Hg) เทาน้ันท่ีสูงกวามาตรฐานตะกอนนํ้าเสียของสหภาพยุโรปเล็กนอย แตก็ไมเกินมาตรฐานของปุยเคมี
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ในแคนาดาและ Bioslid ในสหรัฐอเมริกา.ท้ังน้ียกเวนสารหนู (As) ท่ีพบวามีคาวิเคราะหเพียงปเดียวจาก unit เดียวเทาน้ันมี
คาสูงถึง 98.2 มก./กก. ซึ่งสูงกวามาตรฐานปุยเคมีของแคนาดาและ Bioslid ในสหรัฐอเมริกาเล็กนอย.  ขณะท่ีคาวิเคราะห
ของ unit อ่ืนๆ ทุกปมีคาระหวาง 0.18-5.25   มก./กก. เทาน้ัน.อยางไรก็ตาม คาวิเคราะหตางๆ ท้ังหมดน้ี ต่ํากวาเกณฑของ
เสียอันตรายตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรมวาดวยเรื่องการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว พ.ศ. 2548 มาก 
  
Table 1 Total concentrations of heavy metal in FGD gypsum and Standard of fertilizers (mg kg-1) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
As 0.18-5.25 ND 4.0 10.0 1.38 0.56 (0.05) 0.58 0.10 75  75 500 
Cd ND-0.07 ND 1.2 0.61 0.549 <0.48 <0.6 0.02 20 1-3 85 100 
Cr 5.19-37.0 11.46 42.0 20 7.58 1.3 (0.85) 1.16 0.03    2,500 
Cu 0.04-39.1 ND 27.9  3.25 1.16 (0.30) 2.49 0.03  50-140 4,300 2,500 
Hg ND-3.67 ND 1.40 1.5 1.33 <0.26 0.55  5 1-1.5 57 20 
Ni 0.04-24.8 ND 20.1  2.68 0.73 (0.18) <0.83 0.45 150 30-75 420 2,000 
Pb 0.09-13.9 ND 12.0 5.5 1.33 0.80 (0.30) 4.66 0.16 500 50-300 840 1,000 
Sb ND-2.8 ND 9.1 8.2 10.40       500 
Se ND-4.06 2.17 30 46 8.36 5.51 (3.47)   14  100 100 
Zn 0.33-38.0 2.95 102  11.5 0.91 (0.49) 5.07 2.10 1,850 150-300 7,500 5,000 
ND = non detectable และที่ไมแสดงตัวเลข หมายถึงไมมีผลการวิเคราะหในรายงานนั้นๆ 
1ฝายการผลิต โรงไฟฟาแมเมาะกฟผ. 2016. (ขอมูลไมไดตีพิมพเผยแพร) ยกเวนคาวิเคราะหของAs จาก unit 10 ในป 2513 ที่พบ 98.2 มก./กก. 
2โครงการวิจัยการใช FGD ยิปซัมในการเกษตร. 2016. ผลวิเคราะห FGD ยิปซัม ที่ใชในการทดลอง (ขอมูลไมไดตีพิมพเผยแพร) 
3Pflughoeft-Hassett, et al (2007) 
4Kossonet. al. (2009) maximum value from 20 power plants in the report 
5Chen et. al. (2014) 
6Dontsova, et al. (2005) 
7Narra, 2009. 
8 Yong Bok Lee, et al (2002) 
9 Canadian Food Inspection Agency. (1997) 
10Werther, J.; Ogada, T. (1999) 
11EPA.  
12ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเร่ืองการกําจัดส่ิงปฏกิูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวพ.ศ. 2548. 

 
2.  การปนเปอนของโลหะหนักในดินเมื่อใช FGD ยิปซัมจากโรงไฟฟาแมเมาะเปนวัสดุปรับปรุงดิน 
 ในโครงการวิจัยน้ีมีการทดลองใช FGD ยิปซัมกับออย แตในการวิเคราะหโลหะหนักน้ี  ไดวิเคราะหเฉพาะดินและ
พืชท่ีได FGD ยิปซัมอัตราสูงสุดของการทดลอง คือ 1 ตัน/ไร ในดนิรวนทราย และ 2 ตัน/ไร ในดินรวนเหนียว เปรยีบเทียบ
กับท่ีไมไดรับ FGD ยิปซัม (control) เทาน้ัน. การใส FGD ยิปซัมน่ีใสครั้งเดยีวในปแรก แลวทดลองเก็บผลผลติตอเน่ือง 3 ป.
ตัวอยางแตละตัวอยาง ท้ังดินและพืช ถูกสุมเก็บจากพ้ืนท่ีทดลอง 4 ซ้ํา แลวผสมกันทําเปน 1 ตัวอยางรวม (composite 
sample) 
 ผลการวิเคราะหดินท้ัง 3 ป (ตารางท่ี 2) แสดงใหเห็นวาดินรวนเหนียวมีโลหะหนักตางๆ เกือบทุกธาตุมากกวาดิน
รวนทราย. ความเขมขนของธาตุบางธาตุดินต่ําจนตรวจวัดไมได (non detectable) ไดแก แคดเมียม (Cd) ,ปรอท 
(Mercury, Hg) และ พลวง (Antimony, Sb)โดยเฉพาะในดินรวนทราย. เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบขอมูลท่ีละคู ระหวางดินท่ี
ได FGD ยิปซัมอัตราสูงสุดกับท่ีไมไดรับ FGD ยิปซัมเลย (control)  พบวาความความเขมขนของธาตุตางๆ ในดินท่ีไดรับ
ยิปซัมมีคาเทาๆ กับดินท่ีไมไดรับยิปซัมท้ังในดินช้ัน 0-15 และ 15-30 ซม. 
 เมื่อคํานวณคาเฉลี่ยของผลวิเคราะหแตละปของแตละธาตุท่ีสวนใหญมีคาวิเคราะหในระดับท่ีตรวจวัดได ไดแก  As, 
Cr, Cu, Ni, Pb และ Zn พบวาคาเฉลี่ยของแตละธาตุในทุกป มีคาเทาๆ กัน ยกเวนธาตุสังกะสี (Zn) ท่ีมีคาเฉลี่ยท้ัง 3 ป 
เทากับ 15.52, 19.50 และ 21.56 มก./กก. ซึ่งมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน.อยางไรก็ตาม ความเขมขนของโลหะหนักตางๆ ท่ีพบในดิน
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เหลาน้ีมีคาต่ํากวาเกณฑท่ีถือวามีมลภาวะในดินการเกษตรของประเทศแคนาดามาก (Canadian Council of Ministers of 
the Environment, 2007) 
 
3.  การปนเปอนของโลหะหนักในพืชเมื่อใช FGD ยิปซัมจากโรงไฟฟาแมเมาะเปนวัสดุปรับปรุงดิน 
 ตารางท่ี 3 แสดงผลวิเคราะหโลหะหนักในสวนกลางของลําออยท้ังเปลือก. ผลการวิเคราะหท้ัง 3 ป ไมพบธาตุสาร
หนู (As) และปรอท (Hg) ในความเขมขนท่ีตรวจวัดไดพบธาตุพลวง (Sb) เล็กนอยในออยในปท่ี 1 ธาตุแคดเมียม (Cd) ไมพบ
ในความเขมขนท่ีตรวจวัดไดในปแรก และพบในความเขมขนต่ํามากในปท่ี 2 และ 3 สวนธาตุ Cr Cu Ni Pb Zn  พบเล็กนอย.  

เมื่อเปรียบเทียบระหวางออยท่ีไดรับและไมไดรับ FGD ยิปซัมท่ีละคูท่ีปลูกในดินแตละชนิด ในแตละป พบวาในเน้ือ
ทอนออยท่ีไดรับ FGD ยิปซัมอัตราสูงสุดของการทดลอง มีธาตุตางๆ ท้ัง 9 ธาตุเทาๆ กับพืชท่ีไมไดรับ FGD ยิปซัม เปนเชนน้ี
เหมือนกันท้ัง 3 ปของการทดลอง.  แสดงใหเห็นวาออยไมไดรับโลหะหนักเพ่ิมจากการใส FGD ยิปซัม  นอกเหนือจากท่ีไดรับ
จากท่ีมีอยูในดินตามธรรมชาติ 
4. รายงานการวิจัยการปนเปอนของโลหะหนกัในดินและพืชเมื่อใช FGD ยิปซัมจากแหลงตางๆ เปนวัสดุปรับปรุงดิน    

ในรัฐในภาคเหนือของสหรัฐอเมริกา  Norton et al. (2011)  ศึกษาผลการใช FGD ยิปซัมในไรนากับขาวโพด    
ถ่ัวเหลือง และอัลฟลฟา ท่ี โดยเปรียบเทียบกับยิปซัมธรรมชาติ (mined gypsum) เปนเวลา 3 ป ระหวางป 2009-2011 
โดยใสยิปซัม 2.24 ตัน/เฮกตาร (360 กิโลกรัม/ไร). ผลการวิเคราะหตัวอยางดิน นํ้าในดินท่ีระดับ 60 ซม. จากผิวดิน เน้ือเยื่อ 
และเมล็ดพืช เพ่ือหาความเขมขนของธาตุตางๆ 28 ธาตุ พบวาความเขมขนของธาตุตางๆ ในทุกกรณีจากแปลงท่ีไดรับ FGD 
ยิปซัมไมตางจากแปลงท่ีไมไดรับ FGD ยิปซัม (control) และท่ีไดรับยิปซัมธรรมชาติ  แมกระท้ังการใส FGD ยิปซัมอัตรา 
8.89 ตัน/เฮกตาร (1.4 ตัน/ไร) ในแปลงปลูกอัลฟลฟา. นักวิจัยกลุมน้ีจึงสรุปวาเกษตรกรสามารถใช FGD ยิปซัมเปนสาร
ปรับปรุงดินไดในอัตราตามปรกติของการเกษตร โดยไมมีความเสี่ยงท่ีจะทําใหเกิดการปนเปอนของสารพิษใดๆ ในหวงโซ
อาหาร  

อีก 3 ปถัดมา Chen et al. (2014) ไดทดลองเพ่ือศึกษาผลของการใส FGD ยิปซัมตอความเขมขนของปรอทและ
ธาตุอ่ืนๆ ในดินและไสเดือนดิน ในแปลงทดลอง 4 แปลงกระจายท่ัวสหรัฐอเมรกิา ไดแก รัฐโอไฮโอ อินเดียนา อลาบามา และ
วิสคอนซิน โดยทดลองใสท้ัง FGD ยิปซัมและยิปซัมธรรมชาติอัตรา 2.2 ตัน/เฮกตาร (352 กก./ไร) ในแปลงท่ีรัฐโอไฮโอ  และ 
20 ตัน/เฮกตาร (3.2 ตัน/ไร) ในแปลงในอีก 3 รัฐ เปรียบเทียบกับไมใสยิปซัมเลย. อัตรา 20 ตัน/เฮกตารน้ีมากเปน 10 เทา
ของอัตราแนะนําท่ัวไป. ผลการทดลองเมื่อ 4 – 18 เดือนพบวา ท่ีรัฐโอไฮโอจํานวนและชีวมวลของไสเดือนในแปลงท่ีไดรับ
ยิปซัม ท้ัง FGD และยิปซัมธรรมชาติ ลดลงเมื่อเทียบกับแปลงท่ีไมไดรับ สวนในรัฐอ่ืนไมลดลง.  ในการทดลองทุกรัฐความ
เขมขนของปรอทในดินและไสเดือนท่ีไดรับ FGD ยิปซัมเพ่ิมข้ึนเล็กนอย แตไมตางกันทางสถิติ เมื่อเทียบกับยิปซัมธรรมชาติ  
ยกเวนรัฐวิสคอนซินพบวาปรอทในดินเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญ.ในการทดลองท่ีรัฐอินเดียนาและวิสคอนซิน ปริมาณธาตุ 
selenium ในไสเดือนท่ีไดรับ FGD ยิปซัมสูงกวาท่ีไมไดรับอยางมีนัยสําคัญ แตไมสูงกวาท่ีไดรับยิปซัมธรรมชาติ.  Chen et 
al., (2014) จึงสรุปจากการศึกษาวา การใช FGD ยิปซัมในการเกษตรในอัตราปรกติดูเหมือนจะไมทําใหความเขมขนของ
โลหะหนักในดินและไสเดือนเพ่ิมข้ึน 

ในสาธารณรัฐเกาหลี Yong et. al., (2002) ศึกษาผลของการใชวัสดุผสมระหวางเถาลอยกับ FGD ยิปซัมจากเมือง 
Hadong ตอการเติบโตและผลผลติของขาวท่ีปลูกในนา อัตราสวนระหวางเถาลอยกับ FGD ยิปซัม คือ 75:25 โดยใชวัสดุผสม
อัตรา 0 – 60 ตัน/เฮกตาร (0 - 9.6 ตัน/ไร).  พบวาอัตราท่ีใช 0 – 20 ตัน/เฮกตาร (0 - 3.2 ตัน/ไร) ใหผลผลิตขาวดีท่ีสุด. 
การใสวัสดุผสมทุกอัตราไมทําใหโลหะหนักตางๆ ไดแก As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb และ Zn ในเมล็ดขาวสารขาวสูงข้ึนจากขาวท่ี
ไมไดรับวัสดุผสมเลย (control) 
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Table 2 Heavy metals in soils (mg kg-1) after sugar cane harvesting 
Years Soil type Depth, cm Treatment As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Sb Zn 

First (2013) 

Sandy 
Loam 

0-15 
No gypsum ND ND 9.52 9.05 ND 1.01 2.93 ND 2.38 

Gyp.1 ton rai
-1
 ND ND 9.97 3.42 ND 1.18 3.10 0.63 2.41 

15-30 
No gypsum 2.42 ND 9.18 6.56 ND 1.31 3.39 <0.50 2.42 

Gyp.1 ton rai
-1
 1.46 0.13 10.2 2.89 ND 1.13 3.04 ND 2.01 

Clayey 
Loam 

0-15 
No gypsum 5.89 ND 45.41 24.98 ND 9.49 20.06 2.18 24.34 

Gyp.2 ton rai
-1
 7.37 ND 50.94 16.36 ND 8.39 18.09 2.01 18.73 

15-30 
No gypsum 7.76 ND 47.88 22.69 ND 8.97 20.38 1.90 21.25 

 Gyp.2 ton rai
-1
 6.68 ND 46.96 16.07 ND 7.93 17.87 1.24 18.28 

Average 8.80  21.61 12.53  6.13 11.60  15.52 

Second 
(2014) 

Sandy 
Loam 

0-15  
No gypsum  2.96 ND 9.42 1.26 ND 1.65 3.27 0.69 1.69 

Gyp.1 ton rai
-1
 1.04 ND 10.23 1.52 ND 1.53 3.62 1.16 1.78 

15-30 
No gypsum  9.80 ND 51.66 6.38 ND 8.41 16.40 3.53 8.82 

Gyp.1 ton rai
-1
 3.00 ND 10.59 1.59 0.82 1.53 3.76 0.74 1.82 

Clayey 
Loam  

0-15  
No gypsum  9.99 ND 49.60 25.21 ND 18.00 20.19 1.88 42.79 

Gyp.2 ton rai
-1
 12.19 ND 43.41 21.78 ND 13.66 20.91 2.15 31.08 

15-30 
No gypsum  12.16 ND 50.49 22.70 ND 16.62 24.19 1.98 35.91 

Gyp.2 ton rai
-1
 11.82 ND 48.88 20.05 0.79 11.60 18.64 2.42 28.89 

Average 12.96  21.06 10.30  6.99 12.86  19.50 

Third (2015) 

Sandy 
Loam 

 

0-15  
No gypsum  <2.00 ND 9.30 1.44 ND 0.84 <5.00 ND 1.42 

Gyp.1 ton rai
-1
 <2.00 ND 8.11 1.63 ND 1.29 <5.00 ND 1.76 

15-30 
No gypsum  <2.00 ND 9.41 1.53 ND 0.82 <5.00 ND 1.44 

Gyp.1 ton rai
-1
 2.27 ND 13.60 2.08 ND 1.39 <5.00 ND 2.07 

Clayey 
Loam 

0-15  
No gypsum  6.29 ND 52.86 31.84 ND 22.34 23.60 1.11 51.42 

Gyp.2 ton rai
-1
 5.32 ND 76.06 18.09 ND 11.04 18.42 0.85 24.31 

15-30 
No gypsum  3.75 ND 39.99 34.66 ND 27.94 24.59 0.86 60.51 

Gyp.2 ton rai
-1
 3.83 ND 44.54 18.57 ND 9.28 17.14 0.88 23.21 

Average 10.33  20.54 11.71  7.80 16.80  21.56 
ND = non detectable (Analysis by Central Lab (Thailand)), Chiang Mai  
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Table 3 Heavy metals in sugar cane (mg kg-1) 

Years Soil type Treatment As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Sb Zn 

First 
(2013) 

Sandy No gypsum ND ND 0.15 2.16 ND ND ND 0.54 1.98 

Gyp.1 ton rai-1 ND ND 0.17 2.31 ND 0.14 <0.13 0.58 3.50 

clayey No gypsum ND ND 0.18 5.81 <0.25 0.28 0.29 <0.50 4.87 

Gyp.2 ton rai-1 ND ND <0.13 2.48 ND 0.16 0.21 <0.50 2.65 

Average   0.16 5.24  3.27 0.16  28.43 

Second 
(2014) 

sandy No gypsum ND 0.057 0.44 2.10 <0.018 0.26 0.21 ND 5.27 

Gyp.1 ton rai-1 ND <0.018 0.40 1.69 ND 0.17 0.19 ND 3.88 

clayey No gypsum ND 0.027 0.30 2.14 ND 0.27 0.27 ND 5.05 

Gyp.2 ton rai-1 ND 0.037 0.32 2.43 ND 0.33 0.30 ND 7.34 

Average   0.37 5.22  3.08 0.24  29.54 

Third  
(2015) 

Sandy 
No gypsum <0.13 <0.018 0.59 0.84 ND 0.20 0.19 ND 3.66 

Gyp.1 ton rai-1 <0.13 <0.018 0.64 0.87 ND 0.23 0.17 ND 3.79 

clayey 
No gypsum ND 0.021 0.62 1.16 ND 0.37 0.22 ND 4.41 

Gyp.2 ton rai-1 ND <0.018 0.47 1.07 ND 0.25 0.20 ND 3.04 

Average   0.58 4.87  2.29 0.20  26.99 
ND = non detectable (Analysis by Central Lab (Thailand)), Chiang Mai
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Yodthongdee et al. (2013) ไดวิเคราะห FGD ยิปซัมจากโรงไฟฟาแมเมาะ พบวาความเขมขนท้ังหมดของ
ธาตุ As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Se และ Zn อยูในพิสัยของผลการวิเคราะห FGD ยิปซัมโดยฝายการผลิต โรงไฟฟาแม
เมาะ (แถวตั้งท่ี 1 ของตารางท่ี 1).  จากน้ันไดทดลองโดยผสม FGD ยิปซัมกับดินช้ันบน (0-20 ซ.ม.) ของดินนา 2 ชนิด 
ในอัตรา 0 (control), 2.5 5.0 และ 7.5 % ของนํ้าหนักดิน (เทียบไดกับการใส FGD ยิปซัมอัตรา 0, 7.5, 15.0 และ 
22.5 ตัน/ไร) แลวปลูกผักคะนาและถ่ัวเขียว เปนเวลา 45 และ 60 วัน. ผลการวิเคราะหดินพบวาการไดรับ FGD ยิปซัม
อัตราตางๆ สูงสุดถึง 22.5 ตัน/ไร ไมทําใหธาตุโลหะหนักในดินเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญ  ผลการวิเคราะหผลผลิตสวนท่ี
บริโภคได (edible parts) ของพืชท้ัง 2 ชนิด ก็พบวาพืชแตละชนิดท่ีไดรับ FGD ยิปซัมทุกอัตรามีธาตุ As,  Cd,  Cr,  
Cu, Pb และ Zn ไมตางกัน  และไมตางจากพืชท่ีไมไดรับ FGD ยิปซัมเลย  แตแตกตางกันระหวางชนิดของพืช 
 

สรุป  
ผลการวิเคราะหปริมาณโลหะหนักใน FGD ยิปซัมของประเทศตางๆ  และผลการวิเคราะหอยางตอเน่ืองของ

ฝายการผลิต โรงไฟฟาแมเมาะ รวมถึงผลการทดลองใช FGD ยิปซัมเปนวัสดุปรับปรงุดินในการปลกูพืช ในโครงการวิจัยน้ี 
ตลอดจนรายงานการวิจัยในสหรัฐอเมริกา เยอรมัน เกาหลี ท้ังหมดไดผลตรงกัน จนสามารถสรุป ไดวาFGD ยิปซัมจาก
โรงไฟฟาแมเมาะและท่ีอ่ืนๆ มีโลหะหนักปนเปอนอยูไมเกินเกณฑมาตรฐานของปุยเคมีและตะกอนนํ้าเสีย (Sewage 
sludge, Biosolids) ท่ีประเทศอุตสาหกรรมช้ันนําของโลกอนุญาตใหใชเปนปุยอินทรียในการเกษตร. 

ในดินท่ัวไปตางมีธาตุโลหะหนักตางๆ เปนองคประกอบโดยธรรมชาติอยูเล็กนอย  การใส FGD ยิปซัม ซึ่งมี
โลหะหนักอยูเล็กนอย ในเกณฑปลอดภัยของปุยเคมีและปุยอินทรีย แมจะใสมากครั้งเดียวถึง 2 ตัน/ไร ไมทําใหความ
เขมขนโลหะหนักในดินเพ่ิมข้ึนจากท่ีมีอยูโดยธรรมชาติ.  เมื่อปลูกพืชโดยใช FGD ยิปซัมเปนวัสดุปรับปรุงดิน ก็ไมพบวา
FGD ยิปซัมทําใหผลผลิตของพืชท่ีมีธาตุโลหะหนักตางๆ เพ่ิมข้ึนมากกวาพืชท่ีปลูกในดินท่ีไมไดรับ FGD ยิปซัม.
ขณะเดียวกัน การใส FGD ยิปซัมก็ไมทําใหเกิดการปนเปอนของโลหะหนักในสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ เชน ในนํ้าและไสเดือนดิน. 

 
คําขอบคุณ  

 

การศึกษาวิจัย การใช FGD ยิปซัมในการเกษตร ไดรับการสนับสนุนจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
คณะผูวิจัยใครขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี ท่ีไดดําเนินงานวิจัยโดยไดรับความอนุเคราะหชวยเหลือจากหลายฝาย
ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยและโรงไฟฟาแมเมาะ จังหวัดลําปาง พรอมดวยหนวยงานราชการทุกสวน 
หนวยงานเกษตรอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง และเกษตรกรทุกๆคนท่ีอนุเคราะหพ้ืนท่ีทดลองตลอดเวลา 3 ป คณะผูวิจัย
จึงใครขอขอบคุณ เปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 

 
เอกสารอางอิง  

 
โครงการวิจัยการใช FGD ยิปซัมในการเกษตร. 2549. ผลวิเคราะห FGD ยิปซัม ท่ีใชในการทดลอง (ขอมูลไมไดตีพิมพ

เผยแพร)  
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรือ่งการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวพ.ศ. ๒๕๔๘. 

http://www.industry.go.th/roiet/index.php/2013-11-22-12-30-42/2013-12-09-08-37-
28/item/319-2548 เขาถึงเมื่อ 1 มกราคม 2559 

ฝายการผลิต โรงไฟฟาแมเมาะ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย. 2016. ผลวิเคราะห Fly ash, Bottom Ash and 
FGD gypsum ของโรงไฟฟาแมเมาะ  Unit 4 – 13 ระหวางป 2552-2556  (ขอมูลไมไดตีพิมพเผยแพร) 

http://www.industry.go.th/roiet/index.php/2013-11-22-12-30-42/2013-12-09-08-37-28/item/319-2548
http://www.industry.go.th/roiet/index.php/2013-11-22-12-30-42/2013-12-09-08-37-28/item/319-2548


                     การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ คร้ังท่ี 5 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ วันท่ี 1-2 สิงหาคม 2560 
 

 

372 
 

Canadian Food Inspection Agency. 1997. Standards for Metals in Fertilizers and Supplements. 
http://www.inspection.gc.ca/plants/fertilizers/trade-memoranda/t-4-
93/eng/1305611387327/130561154747 เขาถึงเมื่อ 1 มกราคม 2559 

Chen, L., D. Kost, Y. Tian, X. Guo, D. Watts, D. Norton, R.P. Wolkowski, and W.A. Dick. 2014. Effects of 
gypsum on trace metals in soils and earthworms. J. Environ. Qual. 43:263–272  

Dontsova, K, Y. B. Lee, B. K. Slater, and J. M. Bigham. 2016. Ohio State University Extension Fact Sheet 
ANR-20-05. Gypsum for Agricultural Use in Ohio—Sources and Quality of Available Products. 
http://ohioline.osu.edu/anr-fact/0020.html เขาถึง เมื่อ January 11, 2016.  

EPA. Biosolids laws and regulations. http://www.epa.gov/biosolids/biosolids-laws-and-regulations. 
เขาถึงเมื่อ 1 มกราคม 2016 

Kosson, D.D., F. Sanchez, P. Kariher, L.H. Turner, R. Delapp and P. Seignette. 2009. Appendices A 
through L for Characterization of Coal Combustion Residues from Electric Utilities – Leaching 
and Characterization Data EPA-600/R-09/151 December 2009. 

Narra, S., 2009. Flue Gas Desulphurization Gypsum as a Soil Amendment in the Growth of Wild Rye 
and Poplar (Hybrid 275 and Weser 6) Clones in Lusatia, Germany. Inter. J. of Agri. Res. 4: 297-
309. 

Norton, L., W. Dick and D. Kost. 2011. Field studies on the use of flue gas desulfurization (FGD) 
gypsum in agriculture. ASA-CSSA-SSSA Annual Meeting Abstracts.  October 16, 2011 
http://www.science.gov/topicpages/f/fgd+by-products+quarterly.html# 

Pflughoeft-Hassett, D.F., D.J. Hassett and K. Eylands. 2007. A Comparison of Properties of FGD & 
Natural Gypsum Products. Agricultural & Industrial Uses of FGD Gypsum Workshop. Atlanta, 
Georgia: October 23, 2007. 

Werther, J. and T. Ogada. 1999.  Sewage sludge combustion. Progress in Energy and Combustion 
Science: 25: 55-116. 

Yodthongdee, Y., S. Ponlayuth, J. Jaroon and S. Lapanantnoppakhun. 2013. Uptake of Nutrients in 
Vegetables Grown on FGD-Gypsum-Amended Soils. Orient. J. of Chemistry 29: 1027-1032. 

Yong, B.L., S.H. Ho, K.P. Bum, S.C. Ju and P.lJ. Kim. 2002. Effect of a fly ash and gypsum mixture on 
rice cultivation, Soil Sci. Plant Nutr. 48: 171-178. 

http://www.inspection.gc.ca/plants/fertilizers/trade-memoranda/t-4-93/eng/1305611387327/130561154747%20เข้าถึงเมื่อ%201%20มกราคม%202559
http://www.inspection.gc.ca/plants/fertilizers/trade-memoranda/t-4-93/eng/1305611387327/130561154747%20เข้าถึงเมื่อ%201%20มกราคม%202559
http://ohioline.osu.edu/anr-fact/0020.html%20เข้าถึง
http://www.epa.gov/biosolids/biosolids-laws-and-regulations.%20เข้าถึงเมื่อ%201%20มกราคม%202016
http://www.epa.gov/biosolids/biosolids-laws-and-regulations.%20เข้าถึงเมื่อ%201%20มกราคม%202016
http://www.ingentaconnect.com/content/els/03601285;jsessionid=2bxke3ra0tmbt.alice
http://www.ingentaconnect.com/content/els/03601285;jsessionid=2bxke3ra0tmbt.alice


                     การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ คร้ังท่ี 5 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ วันท่ี 1-2 สิงหาคม 2560 
 

 

373 

 

อิทธิพลของไกลโฟเสท แคดเมียมและตะกั่วตอการเคล่ือนยายธาตุฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม 
ตามช้ันความลึกดิน 

Effect of glyphosate, cadmium and lead on phosphorus and  
potassium movement in different soil layers  

ทิฆัมพร นิลุบล1 และภากร ศริิวงศ2* 

Tikamporn Nilubol1 and Wapakorn Siriwong2* 
 
 

บทคัดยอ 
 การศึกษาอิทธิพลของสารไกลโฟเสท แคดเมียมและตะก่ัวตอการเคลื่อนยายธาตุฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมในดิน 
เปนการทดลองในดินรวนปนทราย ท่ีมีปริมาณอินทรียวัตถุ 20.3 g/kg และคาความเปนกรดดางของดิน เทากับ 6.5 เปนดินท่ี
บรรจุใน soil microcosm ทําการทดลองแบบ 2x3 factorial in CRD ประกอบดวยสองปจจัย ปจจัยแรก คือ การเติม
ไกลโฟเสท ไดแก การไมใสสารไกลโฟเสท และใสสารไกลโฟเสทท่ีระดับความเขมขน 98 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ปจจัยท่ีสอง คือ 
การเติมธาตุโลหะ ไดแก การไมเติมธาตุโลหะ เติมธาตุโลหะแคดเมียมความเขมขน 56 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม และเติมธาตุโลหะ
ตะก่ัวความเขมขน 104 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม  เก็บตัวอยางดินโดยแบงเปน 5 ช้ัน คือ 0-2, 2-4, 4-6, 6-8 และ 8-10 
เซนติเมตรเพ่ือศึกษาการเคลื่อนยายธาตุอาหารตามระดับความลึกท่ีระยะเวลา 1, 14 และ 40 วัน พบวาการเติมแคดเมียม
และตะก่ัวไมมีผลตอปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชนในดิน ปริมาณโพแทสเซียมท่ีแลกเปลี่ยนไดมีปริมาณลดลงในดินท่ี
ไดรับแคดเมียมและตะก่ัวท้ังท่ีดินช้ันบนโดยตรงและดินช้ันต่ํากวา 2 เซนติเมตรแสดงถึงการเคลื่อนยายของโพแทสเซียมไปสู
ช้ันดินลางของหนาตดัดินไดเร็วข้ัน การเติมไกลโฟเสทลงในดินมีผลทําใหปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชนในดินเพ่ิมข้ึนในดิน
ช้ันบนความลึกไมเกิน 4 เซนติเมตรแตไมมีผลตอการเคลื่อนยายฟอสฟอรัสลงสูช้ันดินลาง นอกจากน้ัน การเติมไกลโฟเสท
รวมกับแคดเมียมและตะก่ัวทําใหการเคลื่อนยายโพแทสเซียมออกจากช้ันดินไดเร็วข้ึนโดยหายออกไปจากความลึก 4 
เซนติเมตรในวันท่ี 14 และออกไปจากความลึก 8 เซนติเมตรในวันท่ี 40 
คําสําคัญ: 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  
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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 
 

บทนํา  
 การปนเปอนของดินในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม มีสาเหตุมาจากการใชสารกําจัดศัตรูพืช ปุยเคมี แหลงนํ้าเพ่ือการเกษตร 
และการแพรกระจายจากบอขยะและโรงงานอุตสาหกรรม (นันทนา ช่ืนอ่ิม, 2551; จันทรแจม ดวงอุปะ และคณะ, 2554 
และ สุจิตรา ชูเกิด, 2555) ไกลโฟเสท (glyphosate) เปนสารกําจัดวัชพืชประเภทหน่ึงท่ีนิยมใชมากท่ีสุดและมกีารนําเขามาก
เปนอันดับหน่ึง เปนปริมาณ 38.5 ลานกิโลกรัม และมีมูลคา 2.04 ลานบาท ในป 2558 (สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
, 2558) การใชไกลโฟเสทในปริมาณมากทําใหเกิดการตกคาง สะสม และปนเปอนสูสิ่งแวดลอม ท้ังทางดิน แหลงนํ้า และพืช  
ไกลโฟเสท หรือ N-(phosphonomethyl) glycine เปนสารกําจัดวัชพืชในกลุมฟอสฟอรัสอินทรีย (organophosphate) มี
สูตรโครงสรางทางเคมี (HO)2P(O)CH2NHCH2CO2H มีคุณสมบัติเปนกรดออน คาครึ่งชีวิตตามปกติเพียง 45-60 วัน ข้ึนอยูกับ
สภาพของดินและภูมิอากาศ ไกลโฟเสทมีความสามารถในการดูดซับกับอนุภาคดินไดอยางรวดเร็ว (Morillo, et. al., 2002) 
โครงสรางทางเคมีประกอบดวยหมูฟงกชันสามหมู คือ amine, carboxylate และ phosphonate (Zhou, et. al., 2004) ท่ี
มีคาคงท่ีในการแตกตัว (pKa) ไดหลายคาจึงสามารถจับกับอนุภาคดินไดดี (Morillo et. al., 1997) การแตกตัวเปนโมเลกุลท่ี
มีข้ัว ทําใหไกลโฟเสทมีความสามารถในการจับกับไอออนท่ีมีประจุเปนบวกไดโดยกลไกการสรางสารประกอบเชิงซอนระหวาง
ไกลโฟเสทกับไอออนบวก เปนสารประกอบเชิงซอน bidentate chelating structure (Ramstedt, 2004) กลไกการดูดซับ
ไกลโฟเสทบนผิวอนุภาคดินมีความคลายคลึงกับการดูดซับฟอสเฟต แตมีความชอบสูงกวาทําใหเกิดแขงขันกัน และไกลโฟส
เสทสามารถไลท่ีฟอสฟอรัสออกมาอยูในสารละลายดินได (Gimsing and Borgdaard, 2002 และ Gimsing et al., 2004) 
การปนเปอนของดินดวยโลหะหนักในพ้ืนท่ีเพาะปลูกมักพบการปนเปอนดวยธาตุแคดเมียมและตะก่ัวในดิน โดยมีแหลงท่ีมา
จากสารกําจัดศัตรูพืช ปุยเคมี และอุตสาหกรรม เชน นํ้าท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรม การกําจัดของเสียดวยวิธีท่ีไมเหมาะสม 
การใชพ้ืนท่ีดินเปนท่ีท้ิงขยะ โรงกําจัดขยะ และเหมืองแร ปลอยนํ้าเสียและฝงขยะท่ีไมไดรบัการบําบัด จึงทําใหเกิดการตกคาง
สะสม (นันทนา ช่ืนอ่ิม, 2551; จันทรแจม ดวงอุปะ และคณะ, 2554 และ สุจิตรา ชูเกิด, 2555) หากธาตุเหลาน้ีมีการสะสม
ในปริมาณท่ีมากจะสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เชน มีการสะสมแคดเมียมและตะก่ัวในพันธุขาวในสวนของเมล็ดและเปลือก 
นอกจากน้ียังพบวามีการสะสมแคดเมียมในพืชประเภทบริโภคใบ คือ ผักบุง ผักคะนา ผักกาดหอม ผักกาดเขียว และตนหอม 
เปนตน (เพ่ือนจิต บุญจันทร, 2548 และสุภาพร พงศธรพฤกษ, 2545) แคดเมียมและตะก่ัวในดินอาจสงผลตอกิจกรรมของ
จุลินทรียดิน โดยเมื่อมีการปนเปอนแคดเมียมลงสูดินจะทําใหกิจกรรมเอนไซมดิน Urease เกิดการทํางานท่ีลดลง และสาร
ตะก่ัวมีผลยับยั้งการทํางานของกิจกรรมจุลินทรียดิน มวลจุลินทรียและสรีรวิทยาของขาวในระบบดิน (ศุภมาศ พนิชศักดิ์

พัฒนา, 2540; Renella et al., 2005; Zeng et al, 2007) พฤติกรรมของโลหะหนักในดินสามารถสงผลตอการไลท่ี
ไอออนบวกอ่ืนๆในดิน (Smith, 1990) หรือเกิดการตกตะกอนกับอนุภาคไอออนลบได (Jurinak and Inouye, 1962)    
 การปนเปอนไกลโฟเสทรวมกับโลหะหนักในดินอาจสงผลตอพฤติกรรมของฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม ซึ่งเปนธาตุ
อาหารหลักของพืช (macronutrient) ปริมาณ รูป และความเปนประโยชนของธาตุเหลาน้ีเปนตัวบงถึงความอุดมสมบูรณ
และคุณภาพของทรัพยากรท่ีสําคัญตอการเปนตัวกลางในการเพาะปลูกพืช การเคลื่อนยายของธาตุเหลาน้ีภายในหนาตัดดิน
และกระจายออกจากหนาตัดดินสงผลตอความเสื่อมโทรมของดินและการแพรกระจายสสารไปสูสิ่งแวดลอม การศึกษาวิจัยน้ี
มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของการใสสารไกลโฟเสทและโลหะลงในดินตอการเคลื่อนยายธาตุอาหารตามระดับความลึกของ
ช้ันดิน 
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อุปกรณและวิธีการ  
ตัวอยางดินท่ีใชในการทดลอง 
 ตัวอยางดินเก็บจากหนาดินลึก 0-15 เซนติเมตรจากพ้ืนท่ีบานหนองกวางลี้ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จุดเก็บ
ตัวอยางดินอยูในหนวยแผนท่ีชุดดินโคราชท่ีดินบนเปนดินทรายปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย (กรมพัฒนาท่ีดิน, 2558) 
ลักษณะพ้ืนท่ีเปนปาผสมผสาน 
  
แผนการทดลอง 
 ดําเนินการทดลองในโรงเรือนทดลอง บรรจุตัวอยางดินลงใน soil microcosm ขนาดเสนผาศูนยกลาง 6.35 
เซนติเมตร ความสูง 18 เซนติเมตร วางแผนทดลองแบบ 2x3 factorial in CRD (Completely Randomized Design) 
ประกอบดวยปจจัยการทดลอง ดังน้ี 
 1. ปจจัยแรก คือ การใสสารไกลโฟเสท ประกอบดวย 2 ระดับ คือ G0: ไมใสสารไกลโฟเสท (นํ้ากลั่น) และ G1: ใส
สารไกลโฟเสท (ความเขมขน 98 mg/kg) 
 2. ปจจัยท่ีสอง คือ การใสโลหะหนัก ประกอบดวย 3 ระดับ คือ M0: ไมเติมธาตุโลหะ (นํ้ากลั่น) Cd: เติมแคดเมียม
ระดับความเขมขน 56 mg/kg และ Pb: เติมตะก่ัวระดับความเขมขน 104 mg/kg โดยความเขมขนอางอิงจากขอมูลพ้ืนท่ี
ปนเปอนจากเอกสารอางอิง (กรมควบคุมมลพิษ, 2013; จันทรแจม ดวงอุปะ และคณะ, 2011; ปภามญช ซีประเสริฐ และ
คณะ, 2011; วีรภัทร ทองอนันท และคณะ, 2014) 
ทําการทดลอง 2 ซ้ํา โดยตํารับการทดลองจากสองปจจัย ประกอบดวย 6 ตํารับการทดลอง ไดแก  

- M0G0: ไมเติมธาตุโลหะ + ไมใสสารไกลโฟเสท  
- M0G1: ไมเติมธาตุโลหะ + ใสสารไกลโฟเสท (ความเขมขน 98 mg/kg)  
- CdG0: เติมแคดเมียมระดับความเขมขน 56 mg/kg + ไมใสสารไกลโฟเสท    
- CdG1: เติมแคดเมียมระดับความเขมขน 56 mg/kg + ใสสารไกลโฟเสท (ความเขมขน 98 mg/kg)  
- PbG0: เติมตะก่ัวระดับความเขมขน 104 mg/kg + ไมใสสารไกลโฟเสท และ  
- PbG1: เติมตะก่ัวระดับความเขมขน 104 mg/kg + ใสสารไกลโฟเสท (ความเขมขน 98 mg/kg) 

 
การดําเนินการทดลอง 
 1. ช่ังดิน 500 g บรรจุตัวอยางดินลงใน soil microcosm ใหมีความลึก 10 เซนติเมตร เพ่ือใหมีความหนาแนนรวม
เทากับดิน ณ จุดเก็บตัวอยาง วางดินในโรงเรือนและรดนํ้าเปนเวลา 7 วัน 
 2. หยดสารละลายธาตุโลหะปริมาณ 40 ml ในแตละทอ แตละทอใชสารละลายธาตุเดี่ยวของแคดเมียมและตะก่ัว
เขมขน 700 และ 1,300 mg/l ตามลําดับ โดยหยดใหท่ัวผิวหนาดิน และใชนํ้ากลั่นในดินท่ีไมเตมิธาตุโลหะหนัก 
 3. หยดสารไกลโพเสทหลังจากหยดโลหะหนัก 1 วัน โดยใชสารละลายไกลโฟเสทท่ีความเขมขน 4,900 mg/l 
ปริมาณ 10 ml ใหท่ัวผิวหนาดิน และใชนํ้ากลั่นในดินท่ีไมใสสารไกลโฟเสท 
 4. รักษาระดับความช้ืน ดินใหมีคา 88.5% ของความสามารถในการอุมนํ้า ของดินท่ีหาโดยวิธีของ Harding and 
Ross (1964) ตลอดระยะเวลาการทดลองโดยเติมนํ้ากลั่น 
 5. เก็บตัวอยางดินท่ีระยะเวลา 1, 14 และ 40 วันหลังจากใสสารไกลโฟเสท เมื่อครบระยะเวลาแลวทําการวิเคราะห
ดินแตละช้ัน โดยแบงดินเปน 5 ระดับช้ัน คือ 0-2, 2-4, 4-6, 6-8 และ 8-10 เซนติเมตร 

6. คลุกเคลาดินในแตละช้ันใหสม่ําเสมอกัน นําดินท่ีผานการผึ่งใหแหงไปไปวิเคราะหตอไป 
 

การวิเคราะหขอมูล 
-  คาความเปนกรดดางของดิน ดวยวิธี ดิน : นํ้า 1 : 1  
-  ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชนในดิน ดวยวิธี Bray II method (Bray and Kurtz, 1945) 
-  ปริมาณโพแทสเซียม ดวยวิธีการสกัดดวย ammonium acetate (กรมพัฒนาท่ีดิน, 2553) 
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วิเคราะหอิทธิพลของไกลโฟเสทและโลหะหนักในแตละช้ันดินตามระยะเวลา โดยใชสถิติ F-test ดวยวิธี ANOVA 
และทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยแตละตํารับการทดลองโดยวิธี Duncan's Multiple-Range Test 

 
ผลและวิจารณ  

1. สมบัติของดินท่ีใชทําการศึกษา 
 ตัวอยางดินท่ีใชในการศึกษาวิจัยมีเน้ือดินเปนดินรวนปนทราย (sandy loam) ลักษณะดินจัดวาเปนดินเน้ือหยาบ มี
ปริมาณอนุภาคขนาดดินเหนียว 10.7% เปนดินท่ีมีการระบายนํ้าไดดี มีอินทรียวัตถุปานกลางเทากับ 20.3 g/kg มีคาความ
เปนกรดดาง เทากับ 6.5 มีฤทธ์ิเปนกลาง ดังแสดงใน Table 1 
  
Table 1 Soil properties used in the study 

Soil properties value 

Clay, %  10.7 
Sand, % 80.36 
Silt, % 8.97 
Soil texture sandy loam 
pH (1:1 H2O) 6.50 
OM, g/kg 20.3 
Total Cd, mg/kg 3.14 
Total Pb, mg/kg 96.81 
Available  Phosphorus, mg/kg  21.92 
Exchangeable K, mg/kg 114.3 

 
2. การเปลี่ยนแปลงความเปนกรดดางของดิน 
 การเปลี่ยนแปลงความเปนกรดดางของดินของดินช้ันบนความลึก 0-2 เซนติเมตรแสดงดังแสดงใน Figure 1 ผล
ของการเติมไกลโฟเสทและโลหะหนักไมทําใหคาความเปนกรดดางของดินมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตดินมี
ระดับคาความเปนกรดดางของดินลดลงเล็กนอยในวันท่ี 40 การลดลงของคาความเปนกรด-ดางของดินเปนผลมาจากสาร
ไกลโฟเสทเปนสารประกอบท่ีมีคุณสมบัติเปนกรดออน (Morillo, et al., 1997)  
 

 
Figure 1 pH in soil of time after not and glyphosate application 
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3. การเปลี่ยนแปลงฟอสฟอรสัท่ีเปนประโยชนในดิน 
 ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชนในดินช้ัน 0-2 เซนติเมตร มีการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนในวันท่ี 40 การเติม
แคดเมียมและตะก่ัวลงในดินไมมีผลอยางมีนัยสําคัญตอฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชนในดิน ดัง Figure 2 เน่ืองจากไกลโฟเสทมี
ฟอสเฟตเปนองคประกอบถึง 56.17% ทําใหการเพ่ิมไกลโฟเสทลงในดินมีผลทําใหปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชนเพ่ิมข้ึน

ท้ังในดินท่ีไมใสโลหะหนัก ดินท่ีใสแคดเมียมและตะก่ัวอยางมีนัยสําคัญ (p≤0.05) ดัง Figure 3  

 
Figure 2 Available phosphorus in soil at depth 0 - 2 cm of time after glyphosate application 

 
 ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชนในดินทุกช้ันมีการเปลี่ยนแปลงโดยมีคาเพ่ิมข้ึนตามระยะเวลา ท่ีสอดคลองกับการ
ลดลงของคาพีเอชของดิน  ผลของตํารับการทดลองตอปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชนในดินไมพบความแตกตางในวันท่ี 1 
และ 14 แตมีความแตกตางอยางชัดเจนในวันท่ี 40 ดังแสดงใน Figure 3 การเติมแคดเมียมและตะก่ัวไมมีผลตอฟอสฟอรัสท่ี
เปนประโยชนอยางมีนัยสําคัญตลอดหนาตัดดิน การเติมไกลโฟเสทลงในดินมีผลทําใหปรมิาณฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชนในดิน
มีปริมาณเพ่ิมข้ึน ท้ังดินท่ีไมเติมโลหะหนักและดินท่ีเติมโลหะหนักรวมดวย โดยมีผลในช้ัน 0-2 และ 2-4 เซนติเมตร ใน
แคดเมียม และในช้ัน 0-2 เซนติเมตรในตะก่ัว และไมพบหลักฐานการเคลื่อนยายฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชนเน่ืองจากปริมาณ
ฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชนในช้ันดินท่ีลึกลงไปไมมีความแตกตางระหวางแตละตํารับการทดลอง การเพ่ิมปริมาณฟอสฟอรัสท่ี
เปนประโยชนจากการใสสารไกลโฟเสทเกิดจากการสลายตัวของสารไกลโฟเสท ทําใหเกิดการแตกพันธะระหวาง carbon-
phosphate จึงเปนผลใหมีการปลดปลอยฟอสฟอรัสเพ่ิมมากข้ึนท่ีระยะเวลาท่ีสอดคลองกับคาครึ่งชีวิตของการสลายตัวของ
ไกลโฟเสทท่ี 47 วัน (Forlani, et al., 1999: Kools, 2012) 

     
     1 วัน                                         14 วัน                                           40 วัน 

Figure 3 Available phosphorus in soil according to depth of time after glyphosate application 
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4. การเปลี่ยนแปลงโพแทสเซียมท่ีแลกเปลีย่นไดในดิน 
 ปริมาณโพแทสเซียมท่ีแลกเปลี่ยนไดในดินมีการเปลี่ยนแปลงจากการเติมโลหะหนักแคดเมียมและตะก่ัวทําให

โพแทสเซียมในดินลดลงในวันท่ี 1, 14 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) และหมดไปจากดินในวันท่ี 40 ในดินช้ันบน ดัง
แสดงใน Figure 4 เน่ืองจากอนุภาคดินมีความสามารถยึดไอออนของโลหะหนักไดดีกวาโพแทสเซียมไอออน จึงทําให
โพแทสเซียมไอออนท่ีถูกดูดซับอยูเดิมถูกไลท่ี และถูกปลดปลอยออกมาอยูในสารละลาย จึงเปนผลใหปริมาณโพแทสเซียมท่ี
แลกเปลี่ยนไดมีปริมาณลดลงในดินช้ันบน (Smith, 1990)  

 
Figure 4 Potassium exchangeable in soil at depth 0 - 2 cm of time after glyphosate application 

 
 ปริมาณโพแทสเซียมในหนาตัดดินมีการลดลงตามระยะเวลาและเพ่ิมข้ึนตามความลึกดินแสดงใหเห็นวามีการชะ
ละลายของโพแทสเซียมจากดินช้ันบนลงสูช้ันลางเกิดข้ึนในการทดลอง การเติมโลหะและไกลโฟเสทลงในดินมีผลตอการลดลง
ของปริมาณโพแทสเซียมในหนาตัดดิน ดังแสดงใน Figure 5 โดยปริมาณโพแทสเซียมลดลงในทุกช้ันดินในวันท่ี 1 การเติม
ไกลโฟเสท แคดเมียมและตะก่ัวจะทําใหโพแทสเซียมในดินถูกชะออกไปจนหมดไปช้ันดินบน 0-2 และ 2-4 เซนติเมตร ใน
วันท่ี 14 และ หมดไปจากช้ัน 0-2, 2-4 และ 4-6 เซนติเมตร ในวันท่ี 40 แคดเมียมและตะก่ัวมีผลตอการเคลื่อนยาย
โพแทสเซียมเน่ืองจากการไลท่ีดวยไอออนท่ีมีแรงดูดยึดสูงกวา นอกจากน้ัน สารไกลโฟเสทอาจเกิดกลไกการสราง
สารประกอบเชิงซอนระหวางไกลโฟเสทกับโพแทสเซียมไอออน ทําใหสารประกอบเชิงซอนมีความเปนอิสระมากข้ึนและ
เคลื่อนท่ีไปโดยนํ้าชะละลายดินได (Morillo et al., 2002: Wang et al., 2006) เปนผลใหมีการสะสมโพแทสเซียมในดินช้ัน
ลาง ดังน้ันการปนเปอนสารไกลโฟเสทรวมกับโลหะหนักจะทําใหโพแทสเซียมท่ีสะสมอยูถูกปลดปลอยออกจากพ้ืนผิวดูดซับ
และเกิดการเคลื่อนยายลงสูช้ันดินท่ีลึกลงไป  
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          1 วัน                                      14 วัน                                      40 วัน 

Figure 5 Potassium exchangeable in soil according to depth of time after glyphosate application 
 

สรุปผล  
 การศึกษาในดินรวนปนทรายพบวา การเติมไกลโฟเสทลงในดินมีผลทําใหปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชนในดิน
เพ่ิมข้ึนในดินช้ันบนความลึกไมเกิน 4 เซนติเมตรแตไมมีผลตอการเคลื่อนยายฟอสฟอรัสลงสูช้ันดินลาง การเติมแคดเมยีมและ
ตะก่ัวไมมีผลตอปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชนในดิน และมีผลตอปริมาณโพแทสเซียมท่ีแลกเปลี่ยนไดในดินโดยทําใหมี
ปริมาณลดลงในดินช้ันบนท่ีไดรบัแคดเมียมและตะก่ัวโดยตรง ตลอดจนมีผลทําใหมีการเคลื่อนยายของโพแทสเซียมจากช้ันดิน
บนไปดินช้ันลางไดเร็วข้ัน ผลจากการศึกษาของโครงการน้ีทําใหไดขอมูลผลกระทบของดินปนเปอนดวยไกลโฟเสทและโลหะ
แคดเมียมและตะก่ัวตอสมดุลธาตุอาหารในดิน และแนวโนมของความเสื่อมโทรมของดินเน่ืองจากการสูญเสียธาตุอาหาร 
นําไปสูการประเมินผลกระทบและการปรับปรุงดินท่ีปนเปอนสารไกลโฟเสทและโลหะหนัก อยางไรก็ตาม โครงการวิจัยน้ีเปน
การทดลองกับดินเน้ือหยาบเพียงชนิดเดียวและเปนการทดลองในโรงเรือน จึงจําเปนตองมีการทําการทดลองใหกวางขวาง
มากข้ึนท้ังในแงชนิดดิน สภาพแวดลอมของการทดลองและการปรับปรุงบํารุงดิน เพ่ือใหไดผลสรุปท่ีแมนยําและครอบคลุม
มากยิ่งข้ึน 
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อิทธิพลของดินเค็มตอพฤติกรรมการหลีกเล่ียง อัตราการตาย การเจริญเติบโต และการขยายพันธุของ
ไสเดือนดินสายพันธุ 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 และวิไลวรรณ ดวงเจริญ2 
Chuleemas Boonthai Iwai1,2*,  Ajcharawadee Kruapukdee1 andWilaiwan Duangcharoen2 

 

บทคัดยอ 
 ปญหาดินเค็มเปนปญหาสําคัญของความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินของประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งสงผลกระทบตอระบบนิเวศดิน ความอุดมสมบูรณของดินและผลผลิตทางการเกษตร 
ไสเดือนดินมีบทบาทและความสําคัญตอทรัพยากรดิน ชวยเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน และฟนฟูดินปญหา ดังน้ัน การวิจัยน้ี
จึงมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาอิทธิพลของดินเค็มระดับตางๆ ตอพฤติกรรมการหลีกเลี่ยง อัตราการตาย การเจริญเติบโต และการ
ขยายพันธุของไสเดือนดิน 2 สายพันธุ (Eisenia foetida และ Drawida beddardi) ผลการศึกษาพบวา ความเค็มในดินมีผล
ตอพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงความเค็มของไสเดือนดินสายพันธุ  Eisenia foetida และ Drawida beddardi ในชุดดินรอยเอ็ด
และชุดดินทุงสัมฤทธ์ิ โดยพบวา ความเค็มในดินท่ี EC= 1.45 dS/m, EC = 3.17 dS/m และ EC = 6.01 dS/m ท่ี 48 ช่ัวโมง 
มีคาการหลีกเลี่ยงของไสเดือนดินสายพันธุ Eisenia foetida ในชุดดินรอยเอ็ด เทากับ 0%, 0% และ 100% ตามลําดับ คาการ
หลีกเลี่ยงของไสเดือนดินสายพันธุ Drawida beddardi ในชุดดินรอยเอ็ด เทากับ 60%, 60% และ 100% ตามลําดับ คาการ
หลีกเลี่ยงของไสเดือนดินสายพันธุ Eisenia foetida ในชุดดินทุงสัมฤทธ์ิเทากับ 0%, 0% และ 100% ตามลําดับ คาการ
หลีกเลี่ยงของไสเดือนดินสายพันธุ Drawida beddardi ในดินทุงสัมฤทธ์ิเทากับ 0%, 20% และ 100% อิทธิพลของความเค็ม
ระดับตางๆ ตอเปอรเซ็นตการตายของไสเดือนดินสายพันธุ Drawida beddardi และ Eisenia foetida ในชุดดินรอยเอ็ด 
ภายหลังระยะเวลา 28 วัน พบวาอัตราการตายของไสเดือนดินท้ังสองสายพันธุสูงข้ึนเมื่อระดับความเค็มในดินเพ่ิมสูงข้ึน 
อิทธิพลของความเค็มระดับตางๆ ตอการเปลี่ยนแปลงของนํ้าหนักไสเดือนดิน 2 สายพันธุในชุดดินรอยเอ็ด ภายหลังระยะเวลา 
28 วัน พบวา ไสเดือนดิน 2 สายพันธุ ในทุกตํารับทดลองมีนํ้าหนักลดลงตามระดับความเค็มท่ีเพ่ิมข้ึนและระยะเวลาทดลองท่ี
เพ่ิมข้ึน โดยในทุกตํารับทดลองไสเดือนดิน 2 สายพันธุ ไมพบถุงไขหรือไมพบการขยายพันธุของท้ังสองสายพันธุ 
คําสําคัญ: ไสเดือนดิน, 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  
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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 
 

บทนํา  
ดินเค็มเปนปญหาท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลกโดยกระจายอยูท่ัวทุกภูมิภาค มีพ้ืนท่ีท่ีเกิดปญหาดินเค็มและสงผลกระทบตอพ้ืนท่ี

การเพาะปลูกประมาณ 20% ของพ้ืนท่ีโลก (Summer and Wilding, 2000) ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแพรกระจัด
กระจายอยูทุกจังหวัด โดยมีการกระจายตัวตั้งแตระดับความเค็มนอย เค็มปานกลาง และเค็มมาก คิดเปนพ้ืนท่ีถึง 21.74 ลานไร  
(พิชัย, 2536)  บริเวณพ้ืนท่ีดินเค็มจะมีความช้ืนสูงกวาบริเวณพ้ืนท่ีดินท่ีไมเค็ม เน่ืองจากบริเวณพ้ืนท่ีดินเค็มมีระดับนํ้าใตดินอยู
ตื้นกวาในบริเวณท่ีไมเค็ม ทําใหดินเค็มมีความช้ืนสูงกวา แตความช้ืนท่ีพบอยูในปริมาณสูงน้ีพืชไมสามารถนําไปใชได เน่ืองจากมี
เกลือละลายอยูสูงทําใหพืชดูดใชนํ้าไดยากข้ึน นอกจากน้ีในพ้ืนท่ีดินเค็มยังพบช้ันไมยอมใหนํ้าไหลผาน (impermeable layer) 
อยูใตผิวหนาดิน ในระดับตื้น (ลึก 10 เซนติเมตรจากผิวดิน) ไมยอมใหนํ้าไหลผานน้ีจะดูดซับเกลือไวไดมากจนเปนแหลงใหเกิด
ผลึกแผนเกลือและคราบเกลือปกคลุมผิวหนาดิน มีผลทําใหลดจํานวนพืชพรรณท่ีข้ึนปกคลุมพ้ืนท่ีดินเค็ม (Puengpan et al., 
1990) และนอกจากน้ันความเค็มในดินสงผลตอกิจกรรมของจุลินทรียดิน (Sardinha et al., 2003; Rietz and Haynes, 2003; 
Oo, 2012) ดังน้ันดินเค็มจึงมีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตของพืชและผลผลิตในพ้ืนท่ี จากการศึกษาของ Owojori et al., 2008; 
Owojori and Reinecke (2009) ไดทําการศึกษาการใชไสเดือนดินเพ่ือการการฟนฟูและปรับปรุงคุณสมบัติของดินเค็ม พบวา
ไสเดือนดินสามารถลดความเค็มในดินและเพ่ิมความอุดมสมบรูณใหกับดิน โดยไสเดือนดินเปนสัตวหนาดินชวยในการยอยสลาย
ซากอินทรียและปรับปรุงโครงสรางดินลดความหนาแนนรวมของดิน (Rossi, 2003) และยังเปนแหลงธาตุอาหารท่ีเปนประโยชน
ตอพืช (Fraser et al, 2003; Kale and Karmegam, 2010) โดยเฉพาะอยางยิ่งไสเดือนดินสงเสริมใหดินมีโครงสรางท่ีดีข้ึนและ
ยังสงเสริมใหมีความหลากหลาย และแพรกระจายของจุลินทรียดิน กิจกรรมของไสเดือนดินยังกระตุนใหพืชสามารถเจริญเติบโต
ไดดีข้ึน (ชุลีมาศ และคณะ, 2554) เพ่ิมความพรุนชวยในการถายเทอากาศ และระบายนํ้าในดินใหดียิ่งข้ึน นอกจากน้ีสัตวหนาดิน
ยังชวยสงเสริมการเกิดเม็ดดินและปรับปรุงโครงสรางของดินใหดียิ่งข้ึน (Abbott, 1989; Witt, 1997) ไสเดือนดินมีสมบัติในการ
ฟนฟูสมบัติของดินใหดียิ่งข้ึน เชน การปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพของดิน ชวยพลิกกลับดิน การชอนไชของไสเดือนดิน เพ่ิม
ชองวางใหดินทําใหดินรวนซุย ถายเทนํ้าและอากาศไดดี และดินอุมนํ้าไดดีข้ึน (อานัฐ, 2549) นอกจากน้ี การสรางขุยของไสเดือน
ดินเปนการสงเสริมใหเกิดเม็ดดิน สมบัติของเม็ดดินทนทานตอแรงกระทําของนํ้าชวยใหโครงสรางดินแข็งแรง สงผลใหมีการกัก
เก็บอินทรียวัตถุและคารบอนในดินไดดียิ่งข้ึนดานความอุดมสมบรูณของดินไสเดือนดินชวยยอยสลายสารอินทรียในดินและ
ปลดปลอยธาตุอาหารพืชออกมาสูดิน ซึ่งเปนการเพ่ิมความอุดมสมบรูณใหกับดิน แตความเค็มของดินมีผลกระทบตอไสเดือนดิน 
(ชุลีมาศ และคณะ, 2554) ดังน้ันงานวิจัยน้ีเพ่ือศึกษาอิทธิพลของเกลือในดินระดับตางๆ ตอพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงของไสเดือน
ดิน 2 สายพันธุ (Eisenia foetida และ Drawida beddardi) ใน 2 ชุดดิน (ชุดดินรอยเอ็ด และ ชุดดินทุงสัมฤทธ์ิ) และเพ่ือศึกษา
อิทธิพลของเกลือในดินระดับตางๆ ตออัตราการตาย การเจริญเติบโต และการขยายพันธุของไสเดือนดิน 2 สายพันธุ ซึ่งคาดวา
ขอมูลของการศึกษาครั้งน้ีจะเปนขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือใชในการจัดการ ปรับปรุง และพัฒนาดินเค็ม ในประเทศตอไป  
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อุปกรณและวิธีการ  

 การทดลองท่ี 1 ศึกษาอิทธิพลของเกลือในดินระดับตางๆ ตอพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงของไสเดือนดิน 2 สายพันธุ 
(Eisenia foetida และ Drawida beddardi) ใน 2 ชุดดิน (ชุดดินรอยเอ็ด และ ชุดดินทุงสัมฤทธ์ิ) ตามวิธีการมาตรฐานสากล 
Avoidance test (ISO, 2006) ใชชุดดินรอยเอ็ดและชุดดินทุงสัมฤทธ์ิ โดยเก็บดินท่ีระดับความลึก 0-15 ผึ่งใหแหงในท่ีลม นํา
ดินท่ีแหงแลวมารอนผานตะแกรง 2 ม.ม. เตรียมตัวอยางดินทดลองใหไดระดับความเค็มตางๆ โดยใช NaCl ไดคาความเค็ม 
EC= 1.45 dS/m, EC = 3.17 dS/m และ EC = 6.01 dS/m จากน้ันเติมนํ้า DI ใหได 80 % ของ water holding capacity 
(WHC) ท้ิงไว 2 วันเพ่ือปรับสมดุลของดิน กอนท่ีจะนําไปใชในการทดลอง เตรียมกลองพลาสติก (พ้ืนท่ี 115 cm, สูง 10 cm)  
โดยใช ดินทดลอง 300 ก. ใชไสเดือนตัวเต็มวัยสิบตัวแตละชุดการทดลองวางไวตรงกลางของกลองทดลองระหวางดินและ ดิน
ทดลอง ทดลองท่ีอุณหภูมิหองแสงสวาง 16/8 ทดลองเปนเวลา 48 ช่ัวโมงหลังจากน้ันนับจํานวนไสเดือนดินแตละตํารับ
ทดลองผลการทดลองท่ีนํามาคํานวณตามสมการ Amorim et al. (2005)  

อัตราการหลีกเลี่ยง =  �
𝐶 − 𝑇
𝑁 � ∗ 100 

 C = จํานวนไสเดือนดินท่ีอยูในดินท่ีไมมีความเค็ม (control soil) 
 T = จํานวนไสเดือนดินท่ีอยูในดินท่ีมีความเค็มระดับตางๆ (test soil) 
 N = จํานวนไสเดือนดินท้ังหมดท่ีใชในการทดสอบ 
 
ตารางท่ี 1 คุณสมบัติทางเคมบีางประการของชุดดินรอยเอ็ดและชุดดินทุงสัมฤทธ์ิ 

คุณสมบัติ ชุดดินรอยเอ็ด ชุดดินทุงสัมฤทธิ ์
เน้ือดิน loam loam 
   Sand (%) 49.9 48.2 
   Silt (%) 38.1 35.5 
   Clay (%) 12.0 16.3 
OM (%) 0.63 0.02 
EC (dS/m) 0.09 0.29 
pH (1:5) 6.32 7.12 
Total N (%) 0.059 0.044 
Extractable P (ppm) 2.94 7.19 
Exchangeable K+ (ppm) 56.14 8.80 
Exchangeable Na+ (ppm) 48.89 160.04 
Exchangeable Ca2+ (ppm) 930.90 146.12 
Exchangeable Mg2+ (ppm) 81.38 42.89 

 
การทดลองท่ี 2 ศึกษาอิทธิพลของเกลือในดินระดับตางๆ ตออัตราการตาย การเจริญเติบโต และการขยายพันธุ

ของไสเดือนดิน 2 สายพันธุ (Eisenia foetida และ Drawida beddardi) ใชชุดดินรอยเอ็ดและชุดดินทุงสัมฤทธ์ิ เก็บดินท่ี
ระดับความลึก 0-15 ซม. นําสิ่งแปลกปลอมออก และผึ่งใหแหงในท่ีรม จากน้ันนําดินท่ีแหงแลวมารอนผานตะแกรง 2 ม.ม. 
เตรียมตัวอยางดินทดลองใหไดระดับความเค็มตางๆ โดยใช NaCl ไดคาความเค็ม EC= 1.45 dS/m, EC = 3.17 dS/m และ 
EC = 6.01 dS/m จากน้ันเติมนํ้า DI ใหได 80 % ของ WHC  ท้ิงไว 2 วันเพ่ือปรับสมดุลของดิน กอนท่ีจะนําไปใชในการ
ทดลอง 
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ทดสอบอัตราการตาย (Mortality test) ตามวิธีการมาตรฐานสากลของ Owojori et al. (2009) 
 วางแผนการทดลอง CRD (3 ซ้ํา) โดยใชไสเดือนดินจํานวน 10 ตัวตอมวลดินแหง 500-600 g (ไสเดือน 1 ตัวตอดิน 
50-60 g) ท่ีอุณหภูมิ 20±2 0C (ดัดแปลงเปนอุณหภูมิหอง) ควบคุมความช้ืนของดิน 40-80 % WHC ทําการทดลอง 28 วัน 
จากน้ันทําการนับจํานวนท่ีตาย ช่ังนํ้าหนักของตัวไสเดือนดินท่ีเหลือและนับจํานวนถุงไขของแตละตํารับการทดลอง 

สถานท่ีทําการศึกษา ศูนยการเรียนรูวิจัยและพัฒนาไสเดือนดินตอสิ่งแวดลอมและการเกษตร เรือนทดลอง 
คณะเกษตรศาสตร และหองปฏิบัติการวิจัยและสิ่งแวดลอม สาขาทรัพยากรท่ีดินและสิ่งแวดลอม ภาควิชาพืชศาสตรและ
ทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 
ผลและวิจารณ (Results and Discussions) 

1. ศึกษาอิทธิพลของเกลือในดินระดับตางๆ ตอพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงของไสเดือนดิน 2 สายพันธุ (Eisenia foetida 
และ Drawida beddardi) ใน 2 ชุดดิน (ชุดดินรอยเอ็ด และ ชุดดินทุงสัมฤทธิ์) 

ผลการศึกษานิเวศพิษวิทยาของความเค็มท่ีมีตอพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงความเค็มของไสเดือนดินสายพันธุ  E. fetida 
และ D. beddardi ในชุดดินรอยเอ็ดและชุดดินทุงสัมฤทธ์ิ พบวา ความเค็มในดินท่ี EC= 1.45 dS/m, EC = 3.17 dS/m และ 
EC = 6.01 dS/m ท่ี 48 ช่ัวโมง มีคาการหลีกเลี่ยงของไสเดือนดินสายพันธุ E. fetida ในชุดดินรอยเอ็ด เทากับ 0%, 0% และ 
100% ตามลําดับ คาการหลีกเลี่ยงของไสเดือนดินสายพันธุ D. feddardi ในชุดดินรอยเอ็ด เทากับ 60%, 60% และ 100% 
ตามลําดับ คาการหลีกเลี่ยงของไสเดือนดินสายพันธุ E. fetida ในชุดดินทุงสัมฤทธ์ิเทากับ 0%, 0% และ 100% ตามลําดับ คา
การหลีกเลี่ยงของไสเดือนดินสายพันธุ D. feddardi ในดินทุงสัมฤทธ์ิเทากับ 0%, 20% และ 100% ตามลําดับ (ตารางท่ี 2) จะ
เห็นไดวาปริมาณความเค็มท่ีเพ่ิมข้ึนสงผลตอพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงของไสเดือนดิน (Owojori et al., 2009b) ความแตกตาง
ของแหลงท่ีอยูและอาหาร มีผลตอพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการมีชีวิตในดิน (Amorim et al., 2005 ) ปจจัยลักษณะทาง
สรีรวิทยาและสัณฐานวิทยาของไสเดือนดิน (Edwards and Bohlen, 1996) มีผลตอพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงสารพิษของ
ไสเดือนดิน โดยพบวาพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงของไสเดือนดินสายพันธุ D. beddardi ท้ัง 2 ชุดดินมีอัตราการหลีกเลี่ยงท่ีสูงกวา
สายพันธุ E. fetida และพบวาไสเดือนดินท้ังสองชนิดมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงความเค็มในดินชุดรอยเอ็ดมากกวาชุดดินทุงสัมฤทธ์ิ
ซึ่งอธิบายไดวาดินชุดรอยเอ็ดมีปริมาณ clay ต่ํากวาชุดดินทุงสัมฤทธ์ิ สอดคลองกับการทดลองของ Owojori et al. (2009) 
รายงานวาปริมาณ clay มีอิทธิพลตอความเปนพิษของ NaCl โดยปริมาณของ clay และอินทรียวัตถุในดินต่ํา และคา pH สูง
สงผลใหความเปนพิษของ NaCl ตอไสเดือนดินสูงข้ึน และยังมีปจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลตอความเปนพิษของ NaCl ในดินตอ
ไสเดือนดิน เชนชนิดของไสเดือนดิน และคุณภาพสิ่งแวดลอมซึ่งมีความเฉพาะในแตละระบบนิเวศแตละพ้ืนท่ี   
 
ตารางท่ี 2 อิทธิพลของความเค็มระดับตาง ๆ ตอเปอรเซ็นตพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงความเค็มของไสเดือนดิน 2 สายพันธุ  

E. fetida และ D. feddardi และ 2 ชุดดิน (ชุดดินรอยเอ็ดและชุดดินทุงสัมฤทธ์ิ) ระยะเวลาการทดลอง 48 ช่ัวโมง 

ดินเค็มระดับตางๆ 
ชุดดินรอยเอ็ด ชุดดินทุงสัมฤทธิ ์

E. fetida D. beddardi E. fetida D. beddardi 
EC 1.45dS/m 

(< 1,000 mg/kg NaCl) 
0 %±0 60 %±5 0 %±0 0 %±0 

EC 3.17 dS/m 
(~1,500 mg/kg NaCl) 

0 %±0 60 %±20 0 %±0 20 %±7.5 

EC 6.01 dS/m 
(~3,000 mg/kg NaCl) 

100 %±0 100 %±0 100 %±0 100 %±0 

คาเฉลี่ยของขอมูล (n=3) 
 
2. อิทธิพลของความเค็มระดับตาง ๆ ตอเปอรเซ็นตการตายของไสเดือนดิน 

จากการศึกษาอิทธิพลของความเค็มระดับตาง ๆ ตอเปอรเซ็นตการตายของไสเดือนดินสายพันธุ D. beddardi และ   
E. fetida ในชุดดินรอยเอ็ด ระยะเวลาการทดลอง 28 วัน อัตราการตายของไสเดือนดินท้ังสองสายพันธุสูงข้ึนเมื่อระดับความเค็ม
ในดินเพ่ิมสูงข้ึน (ภาพท่ี 1 และ ภาพท่ี 2)  โดยสอดคลองกับงานของ Owojori et al. (2009b) ท่ีรายงานวา ความเขมขนของ 
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NaCl ท่ี 8,000 มก./กก. สงผลใหอัตราการตายของไสเดือนดินสูงข้ึน นอกจากความเปนพิษของ NaCl ในดิน ตออัตราการตาย
ของไสเดือนดิน ยังมีปจจัยดานระบบ chemoreceptor (Stephenson et al., 1998) สรีรวิทยาและสัณฐานวิทยาของไสเดือน
ดิน ท้ัง 2 สายพันธุ (Edwards and Bohlen, 1996) และลักษณะทางระบบนิเวศวิทยา (Lukkari and Haimi, 2005) ซึ่งปจจัย
เหลาน้ีสงผลตอพฤติกรรมหลีกเลี่ยงความเค็มและอัตราการตายของไสเดือนดิน  

 
ภาพท่ี 1 อิทธิพลของความเค็มระดับตางๆ ตออัตราการตายของไสเดือนดินสายพันธุ D. beddardi ระยะเวลาทดลอง 28 วัน 
 
 

 
ภาพท่ี 2 อิทธิพลของความเค็มระดับตางๆ ตออัตราการตายของไสเดือนดินสายพันธุ E. fetida ระยะเวลาทดลอง 28 วัน 
 
3. อิทธิพลของความเค็มระดับตาง ๆ ตอการเปลี่ยนแปลงของน้ําหนักไสเดือนดิน 

ผลการทดลองอิทธิพลของความเค็มระดับตาง ๆ ตอการเปลี่ยนแปลงของนํ้าหนักไสเดือนดิน2 สายพันธุ D. beddardi 
และ E. fetida ในชุดดินรอยเอ็ด ระยะเวลาการทดลอง 28 วัน พบวา ไสเดือนดิน 2 สายพันธุในทุกตํารับทดลองมีนํ้าหนักลดลงตาม
ระยะเวลาทดลองท่ีเพ่ิมข้ึน (ภาพท่ี 3 และภาพท่ี 4) นํ้าหนักกอนการทดลองของไสเดือนดินสายพันธุ D. beddardi มีนํ้าหนัก
ประมาณ 6.25 - 7.38 ก. และไสเดือนดินสายพันธุ E. fetida มีนํ้าหนักประมาณ 2.64 – 2.73 กรัม พบวาวันท่ี 7 ของการทดลอง 
นํ้าหนักไสเดือนดินสายพันธุ D. beddardi มีนํ้าหนักตัวลดลงทุกตํารับทดลอง   

นํ้าหนักไสเดือนดินลดลงตามระยะเวลาและระดับความเค็มท่ีเพ่ิมข้ึน สอดคลองกับการทดลองของ Guzytr et al. (2011) 
พบวาระดับความเขมขนของ NaCl 4,000 มก./กก. ทําใหนํ้าหนักตัวของไสเดือนดินลดลงอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ หลัง 7 วัน
นํ้าหนักไสเดือนดินลดลงคิดเปนรอยละ 53 ท่ี 14 วันนํ้าหนักไสเดือนดินลดลงคิดเปนรอยละ 72 ท่ี 28 วันนํ้าหนักไสเดือนดินลดลง
คิดเปนรอยละ 74 นอกเหนือจากความเค็มมีอิทธิพลตอนํ้าหนักตัวของไสเดือนดินแลว อาหารเปนปจจัยหน่ึงท่ีสําคัญในการ
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เจริญเติบโตของไสเดือนดิน ในการทดลองไมไดใสสารอินทรียท่ีเปนอาหารของไสเดือนดินจึงสงผลใหนํ้าหนักของไสเดือนดินลดลง
ทุกระดับความเค็ม การใสขาวโอตในอัตรา 0.5 ก./ไสเดือนดิน ใหอาหารสัปดาหละ 1 ครั้ง พบวา ท่ีระดับความเค็ม 1,000 และ 
2,000 มก./กก. ทําใหนํ้าหนักตัวของไสเดือนดินเพ่ิมข้ึน 

 
ภาพท่ี 3 อิทธิพลของความเค็มระดับตางๆ ตอการเปลี่ยนแปลงของนํ้าหนักไสเดือนดิน D. beddardi ระยะเวลาทดลอง 28 วัน 
 

 
ภาพท่ี 4 อิทธิพลของความเค็มระดับตาง ๆ ตอการเปลี่ยนแปลงของนํ้าหนักไสเดือนดิน  E. fetida ระยะเวลาทดลอง 28 วัน 
 

สรุป  
จากการทดสอบพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงความเค็มของไสเดือนดิน 2 สายพันธุ คือ E. fetida และ D. beddardi ในชุด

ดินรอยเอ็ดและชุดดินทุงสัมฤทธ์ิ พบวา ไสเดือนดินสายพันธุ D. beddardi มีอัตราการพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงความเค็ม  สูงกวา
ไสเดือนดินสายพันธุ E. fetida และจากการทดสอบอัตราการตายของไสเดือนดิน 2 สายพันธุ คือ E.fetida และ D. beddardi ใน
ชุดดินรอยเอ็ด ชวงระยะเวลา 28 วัน พบวาความเค็มท่ีเพ่ิมสูงข้ึนสงผลใหไสเดือนดินตายในอัตราท่ีสูงข้ึน ไสเดือนดินสายพันธุ   
D. beddardi ในดินท่ีมีคา EC เทากับ 1.45 dS/m มีอัตราการตายอยูท่ี 42.74 % และในดินท่ีมีคา EC เทากับ 3.17 dS/m 

และ คา EC เทากับ 6.01 dS/m มีอัตราการตายท่ี 48.74 % และ 78.11 % ตามลําดับ และไสเดือนดินสายพันธุ E. fetida ใน
ดินท่ีมีคา EC เทากับ 1.45 dS/m มีอัตราการตายอยูท่ี 48.30 % และในดินท่ีมีคา EC เทากับ 3.17 dS/m และ คา EC เทากับ 
6.01 dS/m มีอัตราการตายท่ี 63.65 % และ 76.98 % ตามลําดับ ความเค็มในดินท่ีเพ่ิมสูงข้ึนสงผลกระทบตอนํ้าหนักตัวของ
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ไสเดือนดินลดลง และสงผลใหอัตราการตายของไสเดือนดินสูงข้ึน และในการทดลองครั้งน้ีไมพบการขยายพันธุ (การผลิตถุงไข) 
ของไสเดือนดิน จากผลการศึกษาเรื่องของความเค็มตอพฤติกรรมการหลีกเลี่ยง และอัตราการเจริญเติบโตและการสืบพันธุของ
ไสเดือนดินสามารถนําไปใชเปนขอมูลพ้ืนฐาน เพ่ือใชในการนําไสเดือนดินไปชวยในการจัดการ ปรับปรุง และพัฒนาดินเค็ม ใน
ประเทศตอไป 
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การส่งเสรมิการเจริญเติบโตของข้าวพันธุ์ กข 49 ด้วยแบคทีเรียละลายฟอสเฟต ในสภาพเรือนทดลอง 
Growth promotion of rice RD-49 by phosphate solubilizing bacteria in green             

house condition 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสามารถของแบคทีเรียละลายฟอสเฟต 2 สายพันธ์ุ (PSB) คือ 

Burkholderia pyrrocinia (CMI-23) และ Bukholderia vietnamiensis (NAN-21) เม่ือใช้ร่วมกันต่อการงอกของเมล็ด การ
เจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวพันธ์ุ กข 49 แบ่งเป็น 2 การทดลอง การทดลองที่ 1 ศึกษาการงอกของเมล็ดข้าวพันธ์ุ กข 49 ใน
ห้องปฏิบัติการ และการทดลองที่ 2 ศึกษาผลของ PSB ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวพันธ์ุ กข 49 ในสภาพเรือนทดลอง 
โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (RCBD) จ านวน 4 ซ้ า 8 กรรมวิธี ผลการวิจัยพบว่า การแช่เมล็ดข้าวด้วยเชื้อ 
PSB (CMI23 และ NAN21) ช่วยเพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอก (99%) ความยาวรากต้นอ่อนและความสูงต้นอ่อนสูงสุด (5.77 และ 6.09 
ซม.) เม่ือเทียบกับการแช่เมล็ดข้าวในน้ ากลั่น (94.25%, 3.39 และ 3.49 ซม.ตามล าดับ) และผลการใช้แบคทีเรียละลายฟอสเฟต
ทั้งสองไอโซเลตต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตข้าวพันธ์ุ กข49 ในสภาพเรือนทดลอง การใส่ปุ๋ยเคมีและหินฟอสเฟตร่วมกับ
แบคทีเรียละลายฟอสเฟตทั้งสองไอโซเลต ช่วยเพิ่มความสูงของต้นข้าว (124.50 ซม.) จ านวนกอต่อกระถาง (14.25 ต้น/กระถาง)
ผลผลิตต่อกระถาง (24.76 ก./กระถาง) น้ าหนักส่วนเหนือดิน (37.04 ก./กระถาง) และน้ าหนักแห้งราก (45.23 ก./กระถาง)  
แตกต่างทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 เม่ือเทียบกับกรรมวิธีอ่ืนๆ สรุปได้ว่า การใช้แบคทีเรียละลายฟอสเฟตทั้งสองสายพันธ์ุน้ี 
ช่วยเพิ่มอัตราการงอก การเจริญเติบโต และผลผลิตข้าวพันธุ กข 49 ได้ดีที่สุด 
ค าส าคัญ: แบคทีเรียละลายฟอสเฟต, ข้าว, 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  
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(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 
 

บทน า 
ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทย และมีการส่งออกข้าวสู่ท้องตลาดโลกเป็นอันดับต้นๆ ของโลก โดยในปี 

2558 มีการส่งออกข้าวประมาณ 9.79 ล้านตันข้าวสาร จัดเป็นการส่งออกข้าวอันดับที่ 2 ของโลกรองจากประเทศอินเดีย (สมาคม
ส่งออกข้าวไทย, 2559) แต่เน่ืองจากพื้นที่เกษตรกรรมมีการเพาะปลูกพืชชนิดเดียวกันซ้ าๆเป็นระยะเวลานาน ท าให้ธาตุอาหาร
โดยเฉพาะธาตุปุ๋ยที่พืชต้องการในปริมาณมากสูญเสียไปกับการที่พืชดูดซับไปใช้ในการเจริญเติบโต ส่งผลให้พืชเจริญเติบโตช้าและ
มีผลผลิตที่ลดลง เกษตรกรจึงจ าเป็นต้องใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้นในทุกๆ  ครั้งที่มีการเพาะปลูกข้าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
เจริญเติบโตและการให้ผลผลิตที่ดีขึ้น ท าให้สิ้นเปลืองต้นทุนในการผลิต (ส านักส ารวจและวิจัยทรัพยากรดิน , 2553)  ซ่ึงปุ๋ย
ฟอสเฟตที่ใส่ลงไปในดินน้ันส่วนใหญ่จะถูกตรึงเป็นสารประกอบฟอสเฟตในดินอย่างรวดเร็วมีเพียง  10-25% เท่าน้ันที่พืชน าไปใช้
ประโยชน์ได้ (คณาจารย์ภาคปฐพีวิทยา, 2548) ฟอสฟอรัสเป็นหน่ึงในธาตุอาหารหลักที่ส าคัญและจ ากัดการเจริญเติบโตของพืช 
โดยฟอสฟอรัสจะท าให้พืชมีประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสง กระบวนการหายใจ กระบวนการเปลี่ยนน้ าตาลเป็นแป้ง การ
ถ่ายทอดพันธุกรรม การตรึงไนโตรเจน ตลอดจนการออกดอกออกผล หากพืชขาดธาตุฟอสฟอรัสจะท าให้การเจริญเติบโต
หยุดชะงัก ล าต้นแคระแกรน ผอม สูง ใบขนาดเล็กลง จ านวนใบลดลง มีสีน้ าเงินอมเขียวปรากฏทั้งล าต้นและใบของพืช  (Brady 
and Weil, 2008) เน่ืองจากฟอสฟอรัสเป็นธาตุที่ถูกตรึงได้ง่ายและละลายออกมาในรูปไอออนได้ยาก ท าให้ต้องใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัส
เพิ่มลงไป ซ่ึงเม่ือใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสที่อยู่ในรูปสารฟอสเฟตที่ละลายได้ดีลงไปในดิน ส่วนมากจะถูกตรึงอย่างรวดเร็ว  โดยวิธีการที่
เรียกว่า กระบวนการตรึงฟอสเฟต กลายเป็นรูปที่ละลายได้ยากเกิดขึ้นได้ง่ายกับดินกรดและดินด่างในระยะเวลาสั้นๆ จุลินทรีย์ดิน
ในกลุ่มแบคทีเรียและรามีบทบาทในการช่วยละลายสารประกอบฟอสเฟตให้เป็นฟอสฟอรัสที่อยู่ในรูปที่พืชน าไปใช้ประโยชน์ได้
จากกระบวนการต่างๆ เช่น การย่อยสลายสารประกอบอินทรีย์ฟอสเฟตด้วยเอนไซม์ การละลายสารประกอบอนินทรีย์ฟอสเฟต
ด้วยกรดอินทรีย์ การตรึงฟอสฟอรัสโดยดูดซึมเข้าสู่เซลล์ และยังสามารถปลดปล่อยอินทรีย์ฟอสเฟตในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืชได้
อีกด้วย การศึกษาครั้งน้ีเพื่อศึกษาความสามารถของแบคทีเรียละลายฟอสเฟต 2 สายพันธ์ุ (PSB) คือ Burkholderia pyrrocinia 
(CMI-23) และ Bukholderia vietnamiensis (NAN-21) ต่อการงอก การเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวพันธ์ุ กข 49 ในสภาพ
เรือนทดลอง 

 
อุปกรณ์และวิธกีาร 

การคัดแยกแบคทีเรียด้วยวิธี Soil dilution plating 
แบคทีเรียละลายฟอสเฟตคัดแยกได้จากตัวอย่างดินบริเวณรากข้าวในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ 

แม่ฮ่องสอน และน่าน ทั้งหมด 62 ตัวอย่าง ด้วยวิธี Soil dilution plating โดยการเจือจางสารแขวนลอยตัวอย่างดินให้มีความ
เข้มข้นที่เหมาะสม (10-1-10-5 เท่า) หลังจากน้ันปิเปตสารแขวนลอยดินที่ได้ใส่จานเพาะเชื้อเพื่อท าการ spread plate โดยใช้
อาหารเลี้ยงเชื้อ Pikovskaya’s medium (PVK) ที่ประกอบด้วย Glucose 10 กรัม Yeast extract 0.5 กรัม (NH4)2SO4 0.5 
กรัม MgSO4.7H2O 0.1 กรัม Ca3 (PO4)2 5 กรัม NaCl 0.2 กรัม KCl 0.2 กรัม MnSO4.2H2O 0.002 กรัม และ FeSO4.7H2O 
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0.002 กรัม ในปริมาตร 1 ลิตร จากน้ันบ่มจานเพาะเชื้อทั้งหมดไว้ที่อุณหภูมิห้อง (25±2 องศาเซลเซียส) เป็นเวลา 7 วัน เม่ือครบ
เวลาก าหนดเลือกเชื้อที่มีวงใสรอบโคโลนี (clear zone) มาแยกให้บริสุทธ์ิ โดยน าโคโลนีเดี่ยวของแบคทีเรียไปขีด (Streak) บน
อาหารแข็ง Nutrient agar (NA) เก็บรักษาแบคทีเรียทุกไอโซเลตที่แยกได้ในหลอดอาหารเลี้ยงเชื้อเอียง เก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4 องซา
เซลเซียส เพื่อความสะดวกในการน าแบคทีเรียทั้งหมดไปทดสอบในขั้นตอนต่อไป  
การทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรียต่อการย่อยละลายฟอสเฟตในอาหารเหลว PVK 

น าโคโลนีของแบคทีเรียที่มีความสามารถในการท าให้เกิดบริเวณใสรอบโคโลนี มาแยกให้บริสุทธ์ิโดยแยกบนอาหารแข็ง 
Nutrient Agar (NA) จนได้โคโลนีเดี่ยวที่บริสุทธ์ิ น ามาทดสอบความสามารถในการละลายฟอสเฟต โดยการ cork borerเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร เจาะอาหารจ านวน 3 ชิ้น ลงในฟลาสก์ขนาด 250 มิลลิลิตร ซ่ึงบรรจุอาหารเหลว PVK ปริมาตร 25 
มิลลิลิตร น าไปเขย่าด้วยความเร็วรอบประมาณ 150 รอบต่อนาที เพื่อให้อากาศ 4-6 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิห้อง 25±2 องศาเซลเซียส
(มีปริมาณเชื้อโดยประมาณ 10-7-10-8 cfu/ml) จากน้ันถ่ายกล้าเชื้อแบคทีเรียที่เจริญในอาหารเหลว PVK ปริมาตร 2.5 มิลลิลิตร 
ลงในฟลาสก์ขนาด 250 มิลลิลิตร ซ่ึงบรรจุอาหารเหลวสูตร PVK ปริมาตร 50 มิลลิลิตร น าไปเขย่าให้อากาศ ที่อุณหภูมิ 26-28 
องศาเซลเซียส นาน 7 วัน โดยชุดควบคุมจะไม่เติมแบคทีเรีย หลังจากน้ันเก็บอาหารดังกล่าวมาปั่นเหว่ียงที่ 14,000 รอบต่อนาที
แล้วน าสารละลายใสที่ได้มาการวิเคราะห์ปริมาตรฟอสเฟตที่ละลายได้โดยใช้วิธี molybdenum-blue method วัดค่าการ
ดูดกลืนแสง ด้วยเครื่อง spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 882 นาโนเมตร หลังจากน้ันน าแบคทีเรียที่คัดแยกได้ไประบุชนิด
ของแบคทีเรียด้วยวิธี Biolog microlog system 
ผลของแบคทีเรียละลายฟอสเฟตที่คัดแยกได้ต่ออัตราการงอกของเมล็ดข้าวพันธุ์ กข 49 

ขั้นตอนการทดลองต่อไปน้ี จะท าการคัดเลือกแบคทีเรียจ านวน 2 ไอโซเลต มาท าการทดสอบ โดยแบคทีเรีย 2 ไอโซเลต
มีความสามารถอยู่ร่วมกันได้ จากการน าไปขีดบนอาหาร Nutrient Agar (NA) ซ่ึงโคโลนีของแบคทีเรียทั้งสองต่อกันเป็นเส้นยาว 
เชื่อมต่อกัน จากน้ันน าแบคทีเรียไอโซเลต CMI23 และ NAN21 มาขีดบนจานอาหารแข็ง NA ซ้ าอีกครั้ง เพื่อให้ได้โคโลนีเดี่ยว 
และบ่มจานอาหารเลี้ยงเชื้อที่อุณหภูมิห้อง (25±2 องศาเซลเซียส) เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เม่ือครบก าหนดท าการขูดเซลล์ของ
แบคทีเรียทั้ง 2 ไอโซเลตลงในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ (น่ึงฆ่าเชื้อแล้ว) ความเข้มข้น 0.85 เปอร์เซ็นต์ ปริมาตร 25 มล. และ
เขย่าให้เข้ากันแล้วปิเปตสารละลายเซลล์แบคทีเรียดังกล่าว 1.25 มล. ลงบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA โดยเขย่าเบาๆ ให้
สารละลายเซลล์แบคทีเรียเคลือบบนผิวอาหารให้ทั่ว จ านวน 20 จานอาหารเลี้ยงเชื้อต่อไอโซเลต บ่มจานอาหารเลี้ยงเชื้อที่
อุณหภูมิห้อง (25±2 องศาเซลเซียส) เป็นเวลา 3 วัน เม่ือครบก าหนดใช้แท่งแก้วสามเหลี่ยมขูดผิวหน้าอาหาร PDA พร้อมล้างด้วย
น้ ากลั่นที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วเล็กน้อย เก็บรวมใส่บีกเกอร์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อ จากน้ันน าเชื้อที่ได้ไปปั่นเหว่ียงให้ตกตะกอน ที่ความเร็ว 
5,000 รอบต่อนาที ให้เทส่วนใสทิ้ง และเก็บตะกอนเชื้อใส่ขวด จากน้ันน าไปวัดค่าความขุ่น (OD600 และปริมาณเชื้อเท่ากับ 108 
cfu/ml) และเก็บหัวเชื้อที่ได้ไว้ในตู้เย็นอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพื่อใช้ส าหรับการแช่เมล็ดข้าวต่อไป ท าการบันทึกข้อมูลทุก 6 
ชั่วโมง ก าหนดให้เมล็ดงอก คือ เมล็ดที่มีแรดิเคิล (radicle) แทงออกมาจากเปลือกหุ้มเมล็ดอย่างน้อย 0.2 ซม. โดยข้อมูลที่เก็บ
รวบรวม ได้แก่ เปอร์เซ็นต์การงอก ความยาวต้นอ่อน และความยาวรากต้นอ่อน  
การทดสอบผลของแบคทีเรียละลายฟอสเฟตต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวพันธุ์ กข 49 ในสภาพเรือนทดลอง 

การวางแผนการทดลอง 
การทดลองในส่วนน้ีได้คัดเลือกแบคทีเรียละลายฟอสเฟตจ านวน 2 ไอโซเลต ได้แก่ CMI23 และ NAN21 มาทดสอบผล

ของเชื้อแบคทีเรียต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าว โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized complete block design 
(RCBD) ประกอบด้วย 8 กรรมวิธี 4 ซ้ า กรรมวิธีต่างๆ ประกอบด้วย 1) กรรมวิธีที่ไม่ปลูกเชื้อ (ชุดควบคุม) 2) กรรมวิธีที่แช่เมล็ด
ข้าวด้วยอาหารเหลว PVK โดยไม่ปลูกเชื้อ (PVK broth) 3) กรรมวิธีที่แช่เมล็ดข้าวด้วยหัวเชื้อแบคทีเรียละลายฟอสเฟต CMI23 
และ NAN21 (PSB) 4) กรรมวิธีที่มีการใส่ปุ๋ยเคมี (NPK) 5) กรรมวิธีที่แช่เมล็ดข้าวด้วยหัวเชื้อแบคทีเรียละลายฟอสเฟต CMI23 
และ NAN21 และมีการใส่ปุ๋ยเคมี (PSB+NPK) 6) กรรมวิธีที่ใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับหินฟอสเฟต (NPK+RP) 7) กรรมวิธีที่แช่เมล็ดข้าว
ด้วยหัวเชื้อแบคทีเรียละลายฟอสเฟต CMI23 และ NAN21 ร่วมกับการใส่ปุ๋ยเคมีและหินฟอสเฟต (PSB+NPK+RP) 8) กรรมวิธีที่
ใส่เพียงหินฟอสเฟตอย่างเดียว (RP) โดยในกรรมวิธีที่ใสปุ่๋ยเคมี จะใส่ 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 สูตร 16-16-8 เท่ากับ 0.8 ก./กระถาง และ
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ครั้งที่ 2 สูตร 46-0-0 เท่ากับ 0.4 ก./กระถาง) ส่วนหินฟอสเฟตใส่ 5 ก./กระถาง และใส่แบคทีเรียทั้งสองไอโซเลต จ านวน 108 
cfu/กระถาง  

การเตรียมต้นกล้าข้าว 
น าเมล็ดข้าวพันธ์ุ กข 49 มาท าการฆ่าเชื้อด้วยสารละลายไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ 3 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 10 นาที และ

น าเมล็ดข้าวมาล้างด้วยน้ ากลั่นที่ผ่านการฆ่าเชื้อจ านวน 3 ครั้ง จากน้ันแบ่งเมล็ดข้าวออกเป็น 2 ส่วน โดยเมล็ดข้าวส่วนที่ 1 น ามา
แช่ในน้ ากลั่น และเมล็ดข้าวส่วนที่ 2 น ามาแช่ในหัวเชื้อแบคทีเรีย CMI23 ร่วมกับ NAN21 ที่ท าการบ่มเขย่ามาแล้ว 5 วัน จากน้ัน
แช่เมล็ดข้าวทิ้งไว้ในที่มืด 1 คืน เม่ือครบก าหนดน าเมล็ดข้าวมาเพาะลงบนถาดเพาะเมล็ด และรดน้ าทุกๆ วัน เช้าและเย็น เม่ือ
ครบ 10 วัน ท าการย้ายต้นกล้าข้าวลงกระถางปลูก โดยวิธีการปักด าใช้ต้นกล้าข้าว 1 ต้นต่อกระถาง 

การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลการเจริญเติบโตของข้าว 
การเก็บข้อมูลข้าว จะเก็บข้อมูลด้านการเจริญเติบโตของข้าวทุกๆ 7 วัน ได้แก่ ความสูง จ านวนต้นต่อกอ และข้อมูลหลัง

การเก็บเก่ียวที่ 98 วัน ได้แก่ จ านวนรวงต่อกอ น้ าหนักแห้งเมล็ดต่อกระถาง เปอร์เซ็นต์เมล็ดดีต่อกอ เมล็ดต่อกระถาง น้ าหนัก
แห้งส่วนเหนือดิน และปริมาณธาตุอาหารในฟางข้าว ได้แก่ เปอร์เซ็นต์ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสทั้งหมด และโพแทสเซียมทั้งหมด 
ส าหรับตัวอย่างดินก่อนและหลังปลูกข้าวท าการวิเคราะห์หาค่าความเป็นกรด -ด่าง อินทรียวัตถุ ไนโตรเจนทั้งหมด ฟอสฟอรัสที่
เป็นประโยชน์ และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ และน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้ F-test และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้วิธี Duncan’s new Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  

 
ผลการทดลองและวิจารณ์ 

การคัดแยกแบคทีเรียละลายฟอสเฟต 
การคัดเลือกแบคทีเรียจากดินที่สามารถละลายไตรแคลเซียมฟอสเฟตในอาหาร PVK ระดับเบื้องต้น สามารถคัดเลือก

แบคทีเรียละลายฟอสเฟตได้จ านวนทั้งหมด 5 ไอโซเลต ที่มีประสิทธิภาพในการละลายฟอสเฟตสูง คือ ไอโซเลต CMI1 CMI12 
CMI23 MHS9 และ NAN21 สามารถละลายฟอสเฟตเท่ากับ 84.26 118.59 123.34 99.65 และ 93.73 มก./ล. ตามล าดับ เม่ือ
จัดจ าแนกชนิดของแบคทีเรียด้วยวิธี Biolog microlog system พบว่า แบคทีเรียทั้ง 5 ไอโซเลต มีรูปแบบการใช้สารประกอบ
คาร์บอนใกล้เคียงกับ Bacillus subtilis ss subtilis Bukholderia cepacia Burkholderia pyrrocinia Bacillus pumilus 
และ Bukholderia vietnamiensis ตามล าดับ และมีการศึกษาที่สอดคล้องกัน ที่ท าการคัดเลือกแบคทีเรียละลายฟอสเฟตโดยใช้
อาหารเลี้ยงเชื้อสูตร PVK ที่มีไตรแคลเซียมฟอสเฟตเป็นส่วนประกอบในอาหาร ซ่ึงมีปริมาณการละลายฟอสเฟตในอาหารเหลวที่
แตกต่างกันไป ได้แก่ การศึกษาของ เกตน์ณนิภา (2557) ที่คัดเลือกแบคทีเรียละลายฟอสเฟตได้จากดินข้าว อ.บางบาล จ. 
พระนครศรีอยุธยา สามารถคัดแยกแบคทีเรียได้ทั้งหมด 45 ไอโซเลต ท าการคัดเชื้อไอโซเลตที่ละลายฟอสเฟตสูงได้จ านวน 5 ไอ
โซเลต และจัดจ าแนกชนิดของแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการละลายฟอสเฟตได้ 2 ชนิด คือ Burkhoderia sp. และ 
Pantoea dispersa ละลายฟอสเฟตได้ 179.8 และ 187.0 มก./ล. ส่วนการศึกษาของ ภัทธนาวรรณ์ (2557) พบว่าแบคทีเรียที่
คัดแยกได้จากดินบริเวณรากข้าวหอมมะลิแดง มีความสามารถในการละลายฟอสเฟตได้ปริมาณสูงสุดในระยะเวลา 3 วัน และ 7 
วัน เท่ากับ 102.11 และ 191.02 มก./ล. ตามล าดับ ในขณะที่การทดลองของ สุพัตรา (2558) พบว่าแบคทีเรียที่คัดเลือกได้จาก
ดินรอบรากข้าวไร่ที่ปลูกใน ต าบลปรังเผล อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี สามารถละลายฟอสเฟตในอาหารเหลว PVK ได้
สูงสุด เท่ากับ 41.60 มก./ล. จากผลการศึกษาดังกล่าวมาจะเห็นได้ว่าปริมาณการละลายฟอสเฟตในอาหารเหลวมีทั้งสูงและต่ า 
สาเหตุที่เป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจากชนิดของแบคทีเรีย สภาพแวดล้อม และตัวอย่างดินที่แตกต่างกัน 
การทดสอบผลของแบคทีเรียต่อการงอกของเมล็ดข้าวพันธุ์ กข 49  

จากการศึกษาผลของแบคทีเรียละลายฟอสเฟตที่คัดแยกได้ต่อการงอกของเมล็ดข้าวพันธ์ุ กข 49 โดยคัดเลือกแบคทีเรีย
จ านวน 2 ไอโซเลต คือ CMI23 และ NAN21 มาท าการทดสอบในห้องปฏิบัติการ ตลอดระยะเวลาการทดสอบ 84 ชั่วโมง พบว่า 
ในช่วงการทดสอบชั่วโมงที่ 0-12 เมล็ดข้าวยังไม่มีการงอกเกิดขึ้น โดยเมล็ดข้าวเริ่มมีการงอกเกิดขึ้นในชั่วโมงที่ 18 สามารถท าการ
วัดผลได้ โดยการแช่เมล็ดข้าวด้วยแบคทีเรียไอโซเลต CMI23 และ NAN21 ส่งผลท าให้เปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดข้าวสูงสุด 
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(98%) ความยาวต้นอ่อนและความยาวรากต้นอ่อนสูงที่สุด (2.42 และ 6.09 เซนติเมตร ตามล าดับ) (Table 1-3) เม่ือเทียบกับ
การแช่เมล็ดข้าวในน้ ากลั่น และในชั่วโมงสุดท้ายของการทดสอบที่ 84 ชั่วโมง การแช่เมล็ดข้าวด้วยแบคทีเรียไอโซเลต CMI23 
และ NAN21 ท าให้เปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดข้าว ความยาวต้นอ่อน และความยาวรากต้นอ่อนสูงที่สุด เม่ือเปรียบเทียบกับการ
แช่เมล็ดข้าวในน้ ากลั่น (Figure 1) ที่เป็นเช่นน้ีอาจเป็นผลมาจากแบคทีเรียละลายฟอสเฟตสามารถปลดปล่อยสารที่เป็นประโยชน์
ในกลุ่มสารคล้ายฮอร์โมนพืช ได้แก่ ออกซิน ไซโตไคนิน และจิบเบอเรลลิน โดย ที่ฮอร์โมนแต่ละชนิดมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลง
สรีระของเซลล์พืชแตกต่างกัน เช่น ออกซินที่อยู่ในรูป ของ IAA ช่วยส่งเสริมให้รากแตกแขนก ยาวแผ่กว้าง ท าให้พืชสามารถดูด
ซึมธาตุอาหารเพิ่มมากขึ้น และช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหารจากสภาพแวดล้อมได้มากขึ้น และแบคทีเรียละลายฟอสเฟตยังช่วย ให้
พืชทนต่อความเครียดต่าง ๆ ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมได้ จึงช่วยให้พืชมีการเจริญเติบโตที่ดีขึ้น (Ponmurugan and Gopi, 2006) 
ซ่ึงงานวิจัยของ อัจฉรียา (2555) พบว่า การใช้แบคทีเรียที่สามารถผลิตฮอร์โมน IAA สามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นกล้า
ข้าว และพบว่าตั้งแต่ระยะงอกของเมล็ดข้าวพันธ์ุสันป่าตอง และ กข 6 แบคทีเรียไม่มีความเป็นพิษ ต่อการงอกและความแข็งแรง
ของต้นอ่อน แต่สามารถเพิ่มความสูงของยอดและความยาวของรากข้าว ขณะที่ งานวิจัยของ เนตรนภา และคณะ (2558) พบว่า 
การใส่เชื้อ Brevibacillus borstelensis, Bacillus megaterium และ Brevicacillus agri ซ่ึงเป็นแบคทีเรียที่ผลิตฮอร์โมน IAA 
ท าให้การยืดขยายของรากและการเจริญเติบโตของข้าวเพิ่มขึ้น 59-41.5% แสดงให้เห็นว่า แบคทีเรียน้ันสามารถกระตุ้นการ
เจริญเติบโตของพืชได้ และมีส่วนช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหารจาก สภาพแวดล้อมได้มากขึ้นส่งผลให้พืชมีการเจริญเติบโตที่ดีขึ้น 
(Ponmurugan and Gopi, 2006) โดยการปลดปล่อยสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่ส าคัญ เช่น Indole-3-acetic acid 
(IAA) (Laskar and Sharma, 2013) ซ่ึงเป็นฮอร์โมนพืชที่ส าคัญชนิดหน่ึงในกลุ่มออกซิน (Auxin)  ที่มีบทบาทส าคัญต่อการงอก
ของเมล็ด และการยืดยาวของราก (Slavov et al., 2003) และ กลุ่มของแบคทีเรียที่สามารถสังเคราะห์ IAA ได้ ได้แก่แบคทีเรีย
ในสกุลBacillus, Burkholderia Microbacterium Methylophaga Agromyces, Paenibacillus Pseudomonas และ 
Azospirillum (Lava et al., 2014) เป็นต้น 
การทดสอบผลของแบคทีเรียละลายฟอสเฟตต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวพันธุ์ กข 49 ในสภาพเรือนทดลอง 

เม่ือเปรียบเทียบความสูงของต้นข้าวในกรรมวิธีต่างๆ หลังจากท าการปักด าต้นกล้าเป็นเวลา 14 วัน พบว่า ข้าวมีความ
สูงไม่แตกต่างกัน เน่ืองจากเป็นระยะข้าวงอก และเม่ือเข้าสู่ระยะกล้าข้าวจะดูดแร่ธาตุอาหารจากดินซ่ึงฟอสฟอรัสจะเป็นธาตุ
อาหารที่ส าคัญในการสร้างระบบรากของต้นข้าว และหลังจาก 14 วัน จนถึง 98 วัน กรรมวิธีควบคุม (control) และกรรมวิธีที่ใส่
หินฟอสเฟต (RP) มีความสูงน้อยกว่ากรรมวิธีที่ใส่ปุ๋ยเคมีและหินฟอสเฟต ร่วมกับแบคทีเรียละลายฟอสเฟต (NPK+RP+PSB) 
อย่างมีนัยส าคัญ แสดงให้เห็นว่า แบคทีเรียละลายฟอสเฟตมีความสามารถในการละลายฟอสเฟตในดินท าให้ข้าวเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็ว และยังพบว่ากรรมวิธีที่ใส่ปุ๋ยเคมีและหินฟอสเฟตร่วมกับแบคทีเรียละลายฟอสเฟต (NPK+RP+PSB) ช่วยท าให้จ านวนต้น
ต่อกอ ผลผลิตต่อกระถาง น้ าหนักแห้งส่วนเหนือดิน และน้ าหนักแห้งรากสูงกว่ากรรมวิธีควบคุม (Control) และสูงกว่ากรรมวิธีที่
ใส่หินฟอสเฟต และกรรมวิธีที่ใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว (Table 4) ส่วนปริมาณธาตุอาหารในฟางข้าว ได้แก่ ไนโตรเจนทั้งหมด 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด และโพแทสเซียมทั้งหมด ในทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ยกเว้นปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดมีความ
แตกต่างกัน โดยมีปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดอยู่ในช่วง 0.03-0.05% โดยน้ าหนัก ปริมาณโพแทสเซียมทั้งหมดอยู่ในช่วง 6.20-
7.52% โดยน้ าหนัก ขณะที่ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด ในกรรมวิธีที่ใส่ปุ๋ยเคมีและหินฟอสเฟตร่วมกับแบคทีเรียละลายฟอสเฟต 
(NPK+RP+PSB) มีค่าสูงที่สุด เท่ากับ 0.14% โดยน้ าหนัก เม่ือเทียบกับกรรมวิธีควบคุม นอกจากน้ียังพบว่าปริมาณฟอสฟอรัสใน
ดินหลังการทดลองเพิ่มขึ้น เม่ือเทียบกับปริมาณฟอสฟอรัสในดินเริ่มต้นก่อนการทดลอง และผลการทดลองน้ีสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Babana and Antoun (2006) โดยทดลองปลูกแบคทีเรีย PSB ไอโซเลต B27 ร่วมกับการใส่ปุ๋ย Tilemsi phosphate rock 
ในข้าวสาลี (Triticum aestivum L. cv. Tetra) พบว่าท าให้ข้าวสาลีมีความสูงและน้ าหนักแห้งของล าต้นมากกว่าข้าวสาลีที่ใส่ปุ๋ย
RP อย่างเดียว รายงานของ สุจิตตรา และคณะ (2556) พบว่า การใส่แบคทีเรียไอโซเลต KJHSB-9 ร่วมกับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน 
และปุ๋ยฟอสฟอรัส ท าให้ความสูงของข้าวพันธ์ุปทุมธานี 1 โดยเพิ่มขึ้นความสูงร้อยละ 5.83 เม่ือเทียบกับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนและ
ปุ๋ยฟอสฟอรัสนอกจากน้ี Rodriguez and Fraga (1999) ยังกล่าวว่าพืชที่ปลูกเชื้อแบคทีเรีย PSB จะสามารถเจริญเติบโตได้ดี 
เน่ืองจากแบคทีเรีย PSB ช่วยละลายฟอสเฟตในรูปที่ไม่ละลายน้ า ให้ไปอยู่ในรูปที่ละลายน้ า ท าให้พืชดูดไปใช้เพื่อการเจริญเติบโต
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ได้ ทั้งน้ีเน่ืองจากแบคทีเรียละลายฟอสเฟตที่น ามาศึกษาในครั้ง น้ีสามารถผลิตฮอร์โมน IAA จึงช่วยส่งเสริมให้รากข้าวแตกแขนก
มากสามารถดูดธาตุอาหารได้มากขึ้น และแบคทีเรียละลายฟอสเฟตอาจเป็นส่วนหน่ึงที่เป็นปัจจัยในการท าให้ปุ๋ยเคมีเป็นประโยชน์
มากขึ้น โดยช่วยละลายธาตุอาหารในปุ๋ยเคมีส่วนที่ถูกตรึงในรูปที่ไม่ละลายน้ าให้อยู่ในรูปที่ละลายน้ าจึงส่งผลท าให้จ านวนการแตก
กอของข้าวเพิ่มขึ้น เม่ือข้าวมีการแตกกอมากส่งผลท าให้จ านวนรวงของข้าวมากขึ้นด้วย จากผลการทดลองน้ีเป็นอีกแนวทางหน่ึง
ในการช่วยเหลือเกษตรในการช่วยลดต้นทุนการผลิต และช่วยลดการน าเข้าของปุ๋ยเคมีในประเทศ รวมทั้งช่วยเพิ่มความประโยชน์
ของฟอสฟอรัสในดิน ลดการสูญเสียเน่ืองจากการถูกตรึงในดินและการถูกชะล้างลงสู่แม่น้ า 

 

 
Figure 1 Germination test of seeds at 84 hour 

 
Table 1 Effect of PSB on germination of seeds at 18-84 hour. 

Treatments 
Germination of seeds (%) 

18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 
Control 94.25b 99.25a 99.25ab 99.25 99.25 99.25 99.25 99.25 99.50 99.50 99.50 99.50 
PVK broth 97.25ab 98.00ab 98.25b 98.50 98.50 98.50 98.50 98.50 99.00 99.00 99.00 99.00 
PSB 98.00a 99.25a 99.50a 99.50 99.50 99.50 99.50 99.50 99.75 99.75 100.00 100.00 
F-test * * * ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
% CV 2.06 0.73 0.67 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.38 0.38 0.50 0.50 

Means in the same column with the same letter (*) are significant at P< 0.05, (ns) are not statistically different at 0.05 
probability level by Duncan’s multiple range test (DMRT).  
 
Table 2 Effect of PSB on plumule length at 18-84 hour. 

Treatments 
plumule length (cm) 

18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 
Control 0.26b 0.38b 0.89b 1.33a 1.39 1.57 1.59b 1.89b 2.80 2.89 3.13 3.39 
PVK broth 0.33a 0.64a 0.71c 1.21b 1.44 1.65 2.13a 2.24a 2.81 2.82 3.17 3.44 
PSB 0.38a 0.71a 0.96a 1.12c 1.38 1.66 2.25a 2.26a 2.87 3.08 3.22 3.49 
F-test * * * * ns ns * * ns ns ns ns 
% CV 18.64 30.15 15.11 8.64 2.29 3.03 17.67 9.77 3.49 4.59 1.42 1.45 
Means in the same column with the same letter (*) are significant at P< 0.05, (ns) are not statistically different at 0.05 
probability level by Duncan’s multiple range test (DMRT).  
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Table 3 Effect of PSB on root length at 18-84 hour. 
Treatments root length (cm) 

18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 
Control 1.44b 1.33b 2.11b 2.91b 3.35b 3.50c 3.65c 4.31b 4.75ab 5.00b 5.71a 5.77ab 
PVK broth 1.29c 1.30b 1.83c 2.82b 3.20b 3.99b 4.12b 4.44ab 4.47b 4.64b 5.20b 5.50b 
PSB 1.61a 1.68a 2.44a 3.49a 4.10a 4.60a 4.79a 4.83a 4.94a 5.58a 5.80a 6.09a 
F-test * * * * * * * * * * * * 
% CV 11.07 14.71 14.36 11.83 13.58 13.67 13.68 5.98 5.01 9.35 5.81 5.10 
Means in the same column with the same letter (*) are significant at P< 0.05, (ns) are not statistically different at 0.05 
probability level by Duncan’s multiple range test (DMRT).  
 
Table 4 Growth parameters in RD 49 rice in 98 days. 

Treatments 
Plant height 

(cm) 
plant per 

hill 
 

grain yield 
per pot 
(g/pot) 

shoot dry 
weight (g) 

root dry weight 
(g) 

Control 113.62c 12.50c    17.72bc 25.13bc 20.79b 
PVK broth 112.62c 13.00b   16.02c  30.22bc 21.07b 
PSB 113.50c  13.75ab   15.94c  26.94bc 24.97b 
N-P-K 123.38a 14.00a     19.35abc      36.93a 25.86b 
N-P-K and PSB  120.88ab  13.75ab   24.17a 33.63ab 31.41b 
N-P-K and rock phosphate 121.00a 14.00a    23.07ab 33.31ab 30.73b 
N-P-K and Rock phosphate and PSB 124.50a 14.25a   24.76a 37.04 a 45.23a 
Rock phosphate 111.75c  13.25ab  14.71c       22.75c  27.04b 
F-test * * * * * 
% CV 21.81 18.73 20.65      17.52 27.59 

Means in the same column with the same letter (*) are significant at P< 0.05, (ns) are not statistically different at 0.05 
probability level by Duncan’s multiple range test (DMRT).  
 

 
Figure 2 Growth of rice RD-49 at 98 days 
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สรุปผล 
จากการศึกษาผลของแบคทีเรียละลายฟอสเฟต 2 ไอโซเลต คือ CMI23 และ NAN21 ต่อการงอกของเมล็ดข้าว และการ

เจริญเติบโตของข้าวพันธ์ุ กข 49 พบว่า การแช่เมล็ดข้าวด้วยเชื้อ PSB (CMI23 และ NAN21) ช่วยเพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอก ความ
ยาวรากต้นอ่อน และความสูงต้นอ่อนได้ดียิ่งขึ้น เม่ือเปรียบเทียบกับการแช่เมล็ดข้าวในน้ ากลั่น และผลการใช้แบคทีเรียละลาย
ฟอสเฟตทั้ง 2 ไอโซเลตต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตข้าวพันธ์ุ กข 49 ในสภาพเรือนทดลอง พบว่าการใส่แบคทีเรียละลาย
ฟอสเฟตทั้งสองไอโซเลตร่วมกับปุ๋ยเคมี ท าให้ความสูงของต้นข้าวสูงสุด ตลอดจนด้านผลผลิตข้าว ได้แก่ เปอร์เซ็นต์เมล็ดดี ผลผลิต
ต่อกระถาง น้ าหนักส่วนเหนือดิน และน้ าหนักแห้งราก เพิ่มขึ้นมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) และ
ผลการวิจัยครั้งน้ีสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการประยุกต์แบคทีเรียละลายฟอสเฟตทั้งสองไอโซเลตน้ีในการพัฒนาเป็นปุ๋ย
ชีวภาพส าหรับการเพาะปลูกข้าวต่อไปในอนาคต 
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