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บทคัดยอ
จากการศึกษาผลของปุยอินทรียชนิดตางๆ ตอการปรับปรุงบํ ารุงดินชุดสตึกและการเจริญ

เติบโตและผลผลิตของขาวโพด โดยดํ าเนินการทดลองที่แปลงทดสอบสาธิตเขาสวนกวาง  
จ.ขอนแกน วางแผนการทดลองทางสถิติแบบ randomized complete block design ทั้งหมด 6 
ตํ ารับ จํ านวน 3 ซ้ํ า ประกอบดวยปจจัยการไมใสปุย การใสปุยหมัก ปุยคอก ปุยพืชสด ฟางขาว 
และปุยเคมี เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของปุยชนิดตางๆ ตอการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินการ
เจรญิเตบิโตและผลผลิตขาวโพดหวาน รวมถึงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ จากการศึกษาพบวาการ
ใสปุยอินทรียชนิดตางๆ และปุยเคมีทํ าใหปริมาณแบคทีเรีย เชื้อรา และแอคติโนมัยซีสทั้งหมดใน
ดินเพ่ิมสูงกวาตํ ารับควบคุม ซ่ึงจะเห็นเดนชัดในตํ ารับที่สับกลบฟางขาวมีปริมาณแบคทีเรียและเชื้อ
ราเฉลี่ย 10.19 และ 6.14 log no./กรัมของดิน ตามลํ าดับ สํ าหรับการเปลี่ยนแปลงปริมาณธาตุ
อาหารหลักและธาตุอาหารรองในดินหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตขาวโพดหวานที่ 75 วัน พบวาตํ ารับที่
ใสปุยคอกมีปริมาณไนโตรเจน 0.042% สูงกวาตํ ารับควบคุมและตํ ารับที่ใสปุยเคมีอยางมีนัยสํ าคัญ
ยิ่ง สํ าหรับปริมาณฟอสฟอรัสในตํ ารับที่ใสปุยหมัก ปุยคอกจะเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสํ าคัญเม่ือเทียบกับ
ตํ ารับที่ใสปุยเคมี โดยเพิ่มขึ้นจาก 5.61 ppm เปน 8.26 และ 8.61 ppm ตามลํ าดับ สวนโปแตสเซี
ยมไมมีความแตกตางทางสถิติแตมีแนวโนมวาการใสปุยอินทรียชนิดตางๆ มีปริมาณโปแตสเซียม
คอนขางสูงโดยเฉลี่ย 114-129 ppm และจากการศึกษาปริมาณแคลเซียมและแมกนีเซียมในดินพบ
วาในตํ ารับที่ใสปุยคอกมีปริมาณสูงสุด 415 และ 438 ppm ตามลํ าดับ ปริมาณกํ ามะถันในดินไมมี
ความแตกตางกันทางสถิติโดยมีคาเฉลี่ย 2.01-2.31 ppm สํ าหรับปริมาณอินทรียวัตถุในตํ ารับที่ใส
ปุยหมัก ปุยคอกและสับกลบฟางขาวสามารถยกระดับอินทรียวัตถุใหสูงขึ้นไดระดับหน่ึงจาก 0.42%
เปน 0.65, 0.71 และ 0.66 %ตามลํ าดับ นอกจากนั้นการใสปุยอินทรียชนิดตางๆมีผลทํ าใหระดับ 
pH ของดินเพ่ิมสูงขึ้นจาก 4.91 เปน 5.8-6.89 สํ าหรับการเจริญเติบโตและผลผลิตขาวโพดหวานใน
ตํ ารับที่สับกลบฟางขาวจะตอบสนองสูงที่สุดโดยมีความสูงตน 114.1 ซม. เสนผาศูนยกลางลํ าตน 
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12.1 มม. ความกวางใบ 6.6 ซม. น้ํ าหนักสดตนขาวโพด 497.8 กก./ไร และนํ้ าหนักฝกสด 341.5 
กก./ไร ซ่ึงสอดคลองกับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่ใหรายไดสุทธิสูงที่สุดคือ 2,967.50 บาท/ไร

Abstract
This research was studied on the effect of several kinds of organic fertilizer on Satuk 

soil series improvement and super sweet corn yield which was conducted at Khao Suan 
Kwang demonstration farm, Khon Kean province. Randomized complete block design was 
planned in the experiment, totally 6 treatments in 3 replications which consisted of no 
addition fertilizer, application organic fertilizer namely compost, animal manure, green 
manure and rice straw and chemical fertilizer for comparing efficiency of each fertilizer. The 
result indicated that population of total bacteria, fungi and actinomycetes were increased in 
fertilizer application treatment and were higher than control. Especially incorporated rice 
straw, which the average of bacterial and fungal population were 10.19 and 6.14 log no./ 
gm soil respectively. The change of primary and secondary nutrient elements content in 
soil after harvesting at 75 days showed that nitrogen content of animal manure treatment 
was 0.042% high signification when compared with control and chemical fertilizer 
treatment. Phosphorus content of compost and animal manure application increased 
significantly from 5.61 ppm to 8.26 and 8.61 ppm respectively comparing with chemical 
fertilizer. For potassium showed nonsignificantly different but several kinds of organic 
fertilizer were quite risen and ranged of 114-129 ppm.  Calcium and Magnesium of animal 
manure treatment were the highest content 415 and 438 ppm respectively.  Sulfur content 
was not different value and averaged 2.01-2.31 ppm.  Organic matter of compost, animal 
manure addition and rice straw incorporation could be raised organic matter level from 
0.42% to 0.65, 0.71 and 0.66% respectively. Moreover, application of each organic fertilizer 
was lead to high pH level from 4.91 to 5.8-6.89. In consideration of super sweet corn 
growth and yield, the result showed that incorporation of rice straw was resulted in the 
highest response namely the corn height, diameter and leaf width were 114.1 cm, 12.1 mm 
and 6.6 cm respectively; stem fresh weight and corn yield were 497.8 and 341.5 Kg/rai 
respectively. which returned the highest net income 2967.50 bath/rai.
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หลกัการและเหตุผล
ดินชุดสตึกมีปญหาสํ าคัญในการใชประโยชนที่ดินไดแกเน้ือดินบนคอนขางเปนทรายและดินมี

ความอุดมสมบูรณตํ่ า ในบริเวณที่มีความลาดชันสูงจะมีปญหาเกี่ยวกับการชะลางพังทลายของหนา
ดิน เปนกรดจัดมาก และการระบายนํ้ าดี ประกอบกับความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติคอนขางตํ่ า มี
ความเปนกรดเปนดางนอยกวา 4.9 ดังน้ันการปรับปรุงบํ ารุงดินชุดสตึกจึงเปนปจจัยจํ าเปนเพ่ือเพ่ิม
ระดับความอุดมสมบูรณของดิน ซ่ึงจะชวยสงเสริมการเจริญเติบโตของพืชและเพิ่มผลผลิตดวย

ปุยอินทรียที่ใชในการปรับปรุงบํ ารุงดินในปจจุบันสามารถหามาใชไดจากหลายวิธีเชน ปุย
หมัก ปุยคอก ปุยพืชสด และการไถกลบตอซังพืช ซ่ึงจะชวยรักษาปริมาณอินทรียวัตถุในดิน 
ปริมาณธาตุอาหาร รวมถึงสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ใหอยูในระดับที่เหมาะสมแกการ
เจรญิเติบโตของพืช แตเน่ืองจากปุยอินทรียตางชนิดกันจะมีความแตกตางกันทั้งในดานธาตุอาหาร 
และความสามารถในการปรับปรุงบํ ารุงดิน อีกทั้งความพรอมและปจจัยของวัสดุที่เกษตรกรมีอยู
แตกตางกัน ดังน้ันจึงพยายามเนนการวิจัยเพ่ือหาชนิดของปุยอินทรียที่เหมาะสมกับการปรับปรุง
บํ ารุงดินชุดสตึกในระยะยาว และยกระดับความอุดมสมบูรณของดินเพ่ือที่จะเพ่ิมผลผลิตของพืช
ตอไป

ขาวโพดหวานเปนพืชที่ทํ ารายไดใหเกษตรกรดีอีกชนิดหนึ่ง เน่ืองจากเปนพืชอายุสั้นใชระยะ
เวลาการปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวประมาณ 65-70 วัน ก็สามารถเก็บฝกขายหรือบริโภคได นอกจากนี้ยัง
สามารถสงโรงงานแปรรูปเปนขาวโพดบรรจุกระปอง ครีมขาวโพดและขาวโพดแชแข็งอีกดวย อีก
ทั้งลํ าตนสดสามารถใชเลี้ยงสัตวไดเปนอยางดี จึงนับไดวาขาวโพดหวานเปนพืชที่ใหผลตอบแทน
เร็วเหมาะสํ าหรับปลูกเพื่อเพ่ิมรายไดแกเกษตรกร

วตัถุประสงค
1. เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของปุยอินทรียชนิดตางๆ ตอการเปลี่ยนแปลง

สมบัติทางชีวภาพและเคมี ในชุดดินสตึก
2. เพ่ือศกึษาและเปรียบเทียบผลของปุยอินทรียชนิดตางๆ ตอการเจริญเติบโตและผลผลิต

ของขาวโพดหวานในชุดดินสตึก
3. เพ่ือศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการปลูกขาวโพดหวานเมื่อใชปุยอินทรียชนิด

ตางๆ ในชุดดินสตึก

การตรวจเอกสาร
เน่ืองจากประเทศไทยมีพ้ืนที่ที่มีปริมาณอินทรียวัตถุตํ่ ามากถึงตํ่ าปานกลาง (0.5-1.5%) อยู

ถึง  68,532,929 ไร คิดเปน 22.17 % ของพ้ืนที่ทั้งหมด ซ่ีงสาเหตุสํ าคัญสวนใหญเกิดจากเกษตรกร
ขาดความเอาใจใสในการปรับปรุงบํ ารุงดินที่ถูกวิธีเชน การหักลางถางพง และทํ าลายปา ขาดการ
อนุรักษดินและนํ้ า การปลูกพืชติดตอกันโดยไมมีการเพิ่มอินทรียวตัถุลงในดิน รวมทั้งปจจัยที่เกิด
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จากสภาพดินฟาอากาศซึ่งรอนและความชื้นสูง วัตถุตนกํ าเนิดดินซ่ึงมาจากหินทราย ปจจัยเหลานี้
ทํ าใหสภาพพื้นที่เพาะปลูกของประเทศไทยมีปริมาณอินทรียวัตถุคอนขางตํ่ า (เมธี, 2535) ดังน้ันจึง
ควรจะมีการเพิ่มอินทรียวตัถุลงในดิน ซ่ึงสามารถหาไดจากหลายประเภทไดแก ปุยหมัก ปุยคอก 
และเศษซากพืช

ปุยหมักเปนปุยอินทรียชนิดหนึ่งที่เกิดจากกิจกรรมของจุลินทรียหลายชนิดในการยอยสลาย
สารอินทรีย ซ่ึงเปนองคประกอบของเศษพืชหรือเศษวัสดุเหลือทิ้งตางๆ จนกระทั่งไดสารอินทรีย
วัตถุที่มีความคงทน ไมมีกลิ่น สีน้ํ าตาลปนดํ า มีอัตราสวนของสารประกอบคารบอนตอไนโตรเจนตํ่ า 
(วรรณลดา และคณะ, 2535) ซ่ึงเปนปจจัยสํ าคัญตอการเจริญเติบโตของพืชนอกเหนือไปจากธาตุ
อาหาร น้ํ า และอากาศในดิน ทั้งน้ีเน่ืองจากอินทรียวัตถุเปนปจจัยที่สํ าคัญในการควบคุมสมบัติทาง
เคมี และกายภาพของดินเพ่ือใหดินน้ันมีความอุดมสมบูรณเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืช 
(Hobson และ Robertson, 1977) นอกจากนั้นปุยหมักยังทํ าใหพืชและจุลินทรียในดินเติบโตและสง
เสรมิกิจกรรมตางๆ ดีขึ้นอีกดวย เชน ไสเดือนฝอยศัตรูพืชหลายชนิดลดความรุนแรงลงไดเม่ือใชปุย
หมัก ทั้งน้ีเพราะเมื่อปุยหมักสลายตัวจะเกิดสารอัลคาลอย (alkaloid) หรือกรดไขมันซ่ึงเปนพิษ
ตอไสเดือนฝอย นอกจากนั้นขณะที่ปุยหมักสลายตัว ศัตรูไสเดือนฝอยจะเจริญไดดีขึ้น เชน เชื้อรา
เบยีนไสเดือนฝอย (ปรีดี, 2535) จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับความเปนกรดเปนดางในดิน 
พบวาการใสปุยหมักมีผลชวยยกระดับ pH ของดินสูงขึ้นจนมีคาคอนขางจะเปนกลาง ทั้งน้ีเน่ืองจาก
ปุยหมักมี  buffering capacity  สูงจึงรักษาระดับ pH   ไมใหเปนกรดหรือดางเกินไป (พิทยากร 
และคณะ,2532) นอกจากนี้การใสปุยหมักรวมกับปุยเคมีในดินชุดวาริน ในการปลูกขาวโพดทํ าให
น้ํ าหนักเมล็ดขาวโพด น้ํ าหนักซัง จํ านวนฝกดีและความสูงของตนขาวโพดเพิ่มขึ้นดวย (ปรีดี และ
คณะ, 2533) ไดมีการทดลองศึกษาอิทธิพลของปุยหมักในดินชุดมาบบอนในการปลูกขาวโพดหวาน 
พบวาปุ ยหมักมีผลตอการเพิ่มสมบัติทางเคมีและกายภาพของดินโดยเฉพาะทํ าใหปริมาณ
ฟอสฟอรัส และโปแตสเซียมที่เปนประโยชนตอพืชในดินเพ่ิมขึ้น ตลอดจนความหนาแนนของดิน
และ pH ของดินมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีแนวโนมทํ าใหความหวานของขาวโพด
เพ่ิมขึ้นอีกดวย (วรรณลดา และคณะ, 2534) สํ าหรับโสนอัฟริกัน (Sesbania rostrata) จัดเปนพืช
ตระกูลถั่วชนิดหนึ่งซึ่งสามารถสรางปมที่ลํ าตนและปลดปลอยไนโตรเจนใหดินหรือจากการไถกลบ 
(Rinaudo และคณะ, 1991; Dreyfus และคณะ, 1985) จากการศึกษาพบวาจํ านวนปม (nodules)
ของโสนอฟัรกิันมีมากกวาพืชตระกูลถั่วชนิดอ่ืนถึง 10 เทา ซ่ึงสามารถใชเปนพืชปุยสดอยางดีใน
การปลูกขาวและขาวโพด (Monguiat และคณะ, 1991) โสนอัฟริกันที่อายุ 54 วัน สามารถใหน้ํ า
หนักสดสูงถึง 12-17 ตันตอเฮกแตร และไนโตรเจน 62-88 กก.ตอแฮกแตร (Gines และคณะ, 
1985) การทดลองในดินเค็มพบวาโสนอัฟริกันใหน้ํ าหนักสดสูงที่สุดทั้งในดินเค็มและดินไมเค็มเม่ือ
เปรียบเทียบกันโสนคางคก โสนจีนแดง และโสนอินเดีย (สมศรี และคณะ, 1990) สํ าหรับระยะเวลา
ที่เหมาะสมในการยอยสลายโสนอฟัริกัน (เสียงแจว และคณะ, 2534) พบวาหลังจากไถกลบโสนอัฟ
ริกนัแลวปลอยใหยอยสลายเปนเวลา 30 วัน จะเพียงพอตอการปลูกถั่วเหลือง ปุยคอกเปนปุย
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อินทรยีอีกชนิดหนึ่งซ่ึงไดจากการเลี้ยงสัตวซ่ึงจะใหอินทรียวัตถุ ธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรอง
ชวยปรับปรุงโครงสรางดินใหเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืชทํ าใหดินมีการระบายนํ้ าและ
อากาศดีขึ้นและชวยเพ่ิมความคงทนของเม็ดดิน ซ่ึงจะชวยลดการพังทลายของดิน และชวยรักษา
หนาดินไว นอกจากนี้ยังเปนแหลงธาตุอาหารของจุลินทรียที่เปนประโยชนในดิน ประมาณกันวา
ประเทศไทยมีมูลสัตวปหน่ึงประมาณ 20,213,122 ลานตัน (แววตา และคณะ, 2535) การใสปุยคอก
เปนประจํ าทํ าให pH ของดินเปลี่ยนแปลงไมมากนัก ดังน้ันการใสปุยคอกเปนประจํ าไมใชวิธีการแก
ความเปนกรดเปนดางๆ ของดิน แตมีแนวโนมจะตานทานการเปลี่ยนแปลง pH ของดินไดดีและ
ชวยเพิ่มคา CEC ของดินดวย (Mathers และ Stewart, 1984) การไถกลบตอซังเปนการเพิ่ม
อินทรียวัตถุอีกทางหนึ่ง การไถกลบฟางขาวลงดินจะทํ าใหผลผลิตขาวเพิ่มสูงขึ้นกวาการเผาหรือนํ า
เอาฟางออกจากนาในระยะเวลานาน (Capati, 1983) การไถกลบตอซังขาวตั้งแต 1,000 กก./ไร ขึ้น
ไปจะทํ าใหผลผลิตขาว กข. 23 สูงขึ้นกวาการเผาตอซังขาวทิ้งและไถกลบ (ปรัชญา และคณะ, 
2534)

ดินชุดสตึกจัดอยูในกลุมชุดดินที่ 35 เปนดินกลุม Paleustults ประกอบดวยชุดดินดานซาย 
ดอนไร มาบบอน โคราช สตกึ วาริน ยโสธร กลุมชุดดินน้ีเน้ือดินบนเปนดินรวนปนทรายสวนดินลาง
เปนดินรวนเหนียวปนทราย มีสีน้ํ าตาล สีเหลือง หรือแดง เกิดจากวัตถุตนกํ าเนิดดินตะกอนพวก
ตะกอนลํ านํ้ า หรือเกิดจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อหยาบ เปนดินลึกมีการระบายนํ้ าดี มีความ
อุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่ า ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดแกมีคาความเปนกรดเปนดาง
ประมาณ 4.5-5.5  กลุมดินชุดนี้มีปญหาสํ าคัญในการใชประโยชนที่ดินไดแก เน้ือดินบนคอนขาง
เปนทรายมีความอุดมสมบูรณตํ่ า ในบริเวณที่ลาดชันสูงจะเกิดการชะลางพังทลายของหนาดิน 
ปจจุบันบริเวณนี้ใชปลูกพืชไรตางๆ เชน มันสํ าปะหลัง ขาวโพด ขาวฟาง ออย ปอ งา และถั่ว บาง
แหงใชปลูกไมผลและไมยืนตนบางชนิด (เล็กและสุนันท, 2535) สํ าหรับขาวโพดที่ปลูกในดิน 
Paleustults จะใหผลผลิตเฉลี่ย 113 กก.ตอไร เทานั้น แตถามีการเติมปุยเคมีในอัตรา 20-20-20 
กก.ตอไร (N-P2O5-K2O) และมีการกระจายของฝนสมํ่ าเสมอก็สามารถใหผลผลิตสูงถึง 435 กก.ตอ
ไร (ประดิษฐและประสาท, 2535)

ระยะเวลาและสถานที่ดํ าเนินการ
ระยะเวลาดํ าเนินการ เริ่มตนเดือน ตุลาคม 2537

สิ้นสุดเดือน กันยายน 2540
สถานที่ดํ าเนินการ ชุดดิน กลุมชุดดิน ชนิดพืช
แปลงทดสอบสาธิตเขาสวนกวาง  สตึก 35 ขาวโพดหวาน
จังหวัดขอนแกน
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อุปกรณและวิธีการ
1. วางแผนการทดลอง:

ดํ าเนินการทดลองในแปลงทดสอบสาธิตเขาสวนกวาง จ.ขอนแกน โดยวางแผนการทดลอง
ทางสถิติแบบ  randomized complete block design ทํ าการปลูกขาวโพดหวานโดยใชปุยอินทรีย 4 
ชนิด คอื ปุยหมักฟางขาว ปุยคอก ปุยพืชสด และการไถกลบตอซังพืชและการใชปุยเคมีสูตร  
15-15-15 อัตรา 50 กก.ตอไร ทั้งหมด 6 ตํ ารับการทดลอง จํ านวน 3 ซ้ํ า ดังรายละเอียดตอไปน้ี

ตํ ารับที่ 1 Control (ไมใสปุยอินทรีย และปุยเคมี)
ตํ ารับที่ 2 ปุยหมัก (ฟางขาว) อัตรา 3 ตันตอไร
ตํ ารับที่ 3 ปุยคอก (มูลวัว) อัตรา 3 ตันตอไร
ตํ ารับที่ 4 ปุยพืชสด (โสนอัฟริกัน) อัตราเมล็ด 5 กก.ตอไร
ตํ ารับที่ 5 ไถกลบฟางขาวอัตรา 3 ตันตอไร
ตํ ารับที่ 6 ปุยเคมี (สูตร 15-15-15) อัตรา 50 กก.ตอไร

ดํ าเนินการเตรียมแปลงทดลองขนาด 4.5x6.0 เมตร 18 แปลงยอย มีระยะหางระหวางแปลง 
1.0 เมตร ปลูกขาวโพดหวานโดยใชระยะปลูก 25x75 ซม. จํ านวน 2 ตน/หลุม สํ าหรับการใชปุย
อินทรียน้ันจะมีระยะเวลาการใสปุยที่แตกตางกันเพ่ือที่จะสามารถดํ าเนินการปลูกขาวโพดไดพรอม
กัน โดยตํ ารับที่ใสปุยพืชสดนั้นจะทํ าการปลูกโสนอฟัริกันกอนปลูกขาวโพด 70 วัน โดยไถเตรียมดิน
และยกรองปลูกเปนแถวใหมีระยะระหวางแถว 75 ซม. แลวโรยเมล็ดโสนอัฟริกันอัตรา 5 กก./ไร 
ตามแถวปลูกที่เตรียมไวกลบดวยดินบางๆ หลังจากโสนอัฟริกันมีอายุ 55 วัน ใหทํ าการไถกลบแลว
ปลอยใหยอยสลาย 15 วัน แลวจึงปลูกขาวโพด สวนตํ ารับที่ไถกลบฟางขาวจะใสฟางขาวอัตรา 3 
ตนั/ไร ใหทั่วแปลงแลวไถกลบกอนวันที่จะปลูกขาวโพด 30 วัน เพ่ือใหฟางขาวเกิดการยอยสลาย 
แลวจึงปลูกขาวโพด สํ าหรับตํ ารับที่ใสปุยหมัก ปุยคอก และปุยเคมีจะใสในอัตราที่กํ าหนดใหทั่ว
แปลงชวงของการเตรียมดินในวันที่จะปลูกขาวโพดโดยคลุกเคลาใหเขากันกับดิน ดังน้ันทุกตํ ารับ
การทดลองจะดํ าเนินการปลูกขาวโพดไดพรอมกัน

2. การเก็บและวิเคราะหขอมูล:
ดํ าเนินการสุมเก็บตัวอยางดินกอนทํ าการทดลอง และแตละตํ ารับการทดลองทุกๆ 15 วัน จน

ครบ 75 วัน เพ่ือประเมินปริมาณจุลินทรยีทั้งหมดในดิน ไดแก แบคทีเรีย รา และแอคติโนมัยซีส 
สํ าหรับตัวอยางดินกอนทํ าการทดลองและหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตจะวิเคราะหปริมาณธาตุอาหารไดแก 
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปแตสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม กํ ามะถัน อินทรียวัตถุ และ pH ของดิน

การเก็บขอมูลการเจริญเติบโตของขาวโพดโดยทํ าการวัดความสูงตนขาวโพดตรงสวนบริเวณ
ขอของใบธง วัดเสนผาศูนยกลางลํ าตนตรงสวนของโคนตนที่อยูเหนือระดับผิวดินขึ้นมาประมาณ 1 
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ซม. วัดความกวางของแผนใบโดยวัดจากใบที่ 3 นับจากยอดขาวโพดและวัดจากสวนที่กวางที่สุด
ของแผนใบ

วเิคราะหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจขาวโพดหวานในแตละตํ ารับการทดลอง เพ่ือหารายไดทั้ง
หมดซึ่งไดจากการนํ าผลผลิตทั้งหมด (กก./ไร) คูณกับราคาขาวโพดหวานพันธุลูกผสม และรายได
สุทธิ ซ่ึงไดจากการนํ ารายไดทั้งหมดหักออกจากตนทุนผันแปรทั้งหมด

ผลการวิจัย
1. การเปลี่ยนแปลงปริมาณจุลินทรยีทั้งหมดในดิน

การเปลี่ยนแปลงปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดในดินเม่ือใสปุยชนิดตางๆ พบวาตํ ารับควบคุมที่
ไมใสปุยหมัก และปุยเคมีมีปริมาณแบคทีเรียตํ่ าที่สุดตลอดทั้งชวงการทดลองโดยมีคาเฉลี่ย 9.04 
log no./กรัมของดิน สํ าหรับการใสปุยอินทรียชนิดตางๆ ไดแก ปุยหมัก ปุยคอก ปุยพืชสด และฟาง
ขาวมีปริมาณแบคทีเรียสูงกวาตํ ารับควบคุมและตํ ารับที่ใสปุยเคมีโดยมีคาเฉลี่ยระหวาง 9.87-10.19 
log no./กรัมของดิน โดยเฉพาะตํ ารับที่สับกลบฟางขาวจะมีปริมาณแบคทีเรียสูงที่สุดทั้งน้ีอาจเนื่อง
จากฟางขาวมี C/N ratio คอนขางกวางเม่ือทํ าการสับกลบและปลอยใหยอยสลายระยะหนึ่งกอนที่
จะปลูกขาวโพดนั้นฟางขาวยังคงมีองคประกอบของคารบอนคอนขางสูงทํ าใหจุลินทรียสามารถใช
เปนแหลงคารบอนและพลังงานในการสรางเซลล (Tate, 1995) จึงมีผลใหตํ ารับที่สับกลบฟางขาวมี
จุลินทรียดินในปริมาณสูงกวาการใชปุยหมักหรือปุยคอกซึ่งมี C/N ratio คอนขางตํ่ าเพราะมีการ
ยอยสลายสมบูรณแลว สวนการใสปุยเคมีจะทํ าใหปริมาณแบคทีเรียเพ่ิมสูงกวาตํ ารับควบคุมแตตํ่ า
กวากวาการใสปุยอินทรียชนิดตางๆ เล็กนอย โดยมีคาเฉลี่ย 9.75 log no./กรัมของดิน ดังแสดงใน
ภาพที่ 1 ทั้งน้ีอาจเนื่องจากแบคทีเรียสวนใหญในดินเปนพวก heterotroph ซ่ึงจะใชสารอินทรียใน
การเจริญ ดังน้ันจึงพบวาปริมาณแบคทีเรียมีไมมากนักในตํ ารับที่ใสปุยเคมี

การเปลี่ยนแปลงปริมาณเชื้อราทั้งหมดในดินพบวาเชื้อราจะเพิ่มปริมาณสูงสุดในชวง 15-30 
วนัของการทดลอง การใสปุยอินทรียชนิดตางๆ และการใสปุยเคมีมีปริมาณเชื้อราคอนขางจะใกล
เคียงกัน โดยมีคาเฉลี่ยระหวาง 5.74-6.14 log no./กรัมของดิน แตมีแนวโนมวาในตํ ารับสับกลบ
ฟางขาวจะมีปริมาณเชื้อราสูงกวาตํ ารับอ่ืนๆ สํ าหรับตํ ารับควบคุมจะมีปริมาณเชื้อราตํ่ าที่สุดโดยมี
คาเฉลี่ย 5.35 log no./กรัมของดิน ดังแสดงในภาพที่ 2

การเปลี่ยนแปลงปริมาณแอคติโนมัยซีสทั้งหมดในดิน ในตํ ารับที่ใสปุยอินทรียและปุยเคมีจะ
พบปริมาณแอคติโนมัยซีสสูงกวาตํ ารับควบคุมโดยมีคาเฉลี่ยระหวาง 7.94-8-48 log no./กรัมของ
ดิน ในขณะที่ตํ ารับควบคุมมีปริมาณแอคติโนมัยซีสเฉลี่ย 7.41 log no./กรัมของดิน และพบวาใน
ตํ ารับที่ใสปุยอินทรียปริมาณแอคติโนมัยซีสจะเพิ่มสูงขึ้นในชวงทายระหวาง 45-60 วันของการ
ทดลอง ทั้งน้ีอาจเนื่องจากแอคติโนมัยซีสเปนจุลินทรียที่เจริญชากวาแบคทีเรียแลเชื้อราประกอบกับ
เปนจุลินทรียที่มีบทบาทสํ าคัญในการยอยวัสดุที่มีความทนทานและมีโครงสรางที่ซับซอนเชนลิคนิน 
ดังน้ันจึงมักพบแอคติโนมัยซีสในระยะทายหลัจากที่แบคทีเรียและเชื้อราใชสารประกอบอินทรียสวน
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ทีย่อยสลายงายไปแลวและลดปริมาณลง (Alexander, 1977) สวนตํ ารับที่ใสปุยเคมีจะพบปริมาณ
แอคติโนมัยซีสสูงในชวงแรกของการทดลอง ดังแสดงในภาพที่ 3

เม่ือนํ าคาเฉลี่ยปริมาณเชื้อจุลินทรียแตละชนิดทุกชวงการทดลองตลอดระยะเวลา 75 วันของ
การปลกูขาวโพดหวาน เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางระหวางแบคทีเรีย เชื้อรา และแอคติโนมัย
ซีสพบวาแบคทีเรียจะมีปริมาณสูงที่สุดโดยมีคาเฉลี่ยระหวาง 9.42-10.22 log no./กรัมของดิน และ
ปริมาณจะเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็วที่ 15 วัน หลังจากนั้นจะลดลงเล็กนอย ทั้งนี้อาจเนื่องจาก
แบคทเีรียเปนเชื้อจุลินทรียเซลลเดียวและมีการขยายพันธุแบบ binary fission จึงทํ าใหมีปริมาณสูง
กวาจุลินทรียชนิดอ่ืนๆ สํ าหรับแอคติโนมัยซีสจะมีปริมาณมากเปนอันดับสองรองจากแบคทีเรียโดย
มีคาเฉลี่ยระหวาง 7.83-8.45 log no./กรัมของดิน และปริมาณจะเพ่ิมสูงขึ้นในระยะทายที่ 45 วัน
ของการทดลอง สวนเชื้อรามีปริมาณตํ่ าที่สุดและปริมาณคอนขางคงที่ในระยะแรกหลังจากนั้นจะ
คอยๆ ลดปริมาณลงโดยมีคาเฉลี่ย 5.14-6.15 log no./กรัมของดิน ดังแสดงในภาพที่ 4

2. การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดิน
ปรมิาณไนโตรเจน จากการเปรียบเทียบปริมาณไนโตรเจนกอนปลูกและหลังจากเก็บเกี่ยวผล

ผลิตพบวาปริมาณไนโตรเจนจะลดลงทุกตํ ารับการทดลองทั้งนี้อาจเนื่องจากไนโตรเจนถูกนํ าไปใช
ในระหวางการเจริญเติบโตและสรางผลผลิต และอาจจะสูญเสียโดยการระเหิด การชะลางและพัดพา
โดยเฉพาะในกรณีที่เปนดินทรายไนโตรเจนจะสูญเสียไดงายมาก (ประสาทและวีรพล, 2535) และ
เม่ือเปรียบเทียบระหวางตํ ารับการทดลองหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตขาวโพดหวานพบวาการใสปุย
คอกมีไนโตรเจนในดิน 0.042% ซ่ึงมีปริมาณสูงกวาตํ ารับที่ใสปุยพืชสด ไถกลบฟางขาว ปุยเคมี 
และตํ ารับควบคุมอยางมีนัยสํ าคัญยิ่ง แตไมมีความแตกตางทางสถิติกับตํ ารับที่ใสปุยหมัก ซ่ึงมีคา 
0.033% ทั้งนี้อาจเนื่องจากกอนการปลูกขาวโพดหวานในตํ ารับที่ใสปุยคอกและปุยหมักมีปริมาณ
ไนโตรเจนคอนขางสูงประกอบกับมีการใสปุยดังกลาวในชวงของการเตรียมดินกอนปลูกขาวโพดจึง
อาจทํ าใหธาตุอาหารจากปุยหมักและปุยคอกยังคงตกคางอยูในดินอีกทั้งธาตุอาหารที่เปนองค
ประกอบในปุยอินทรียจะคอยๆ ปลดปลอยออกมาใหพืชใชประโยชนทีละนอยจึงไมคอยสูญเสียไป
จากระบบ สวนตํ ารับที่ใสปุยเคมีไนโตรเจนจะลดลงจาก 0.052 เหลือ 0.019% หรือคิดเปน
ไนโตรเจนที่เหลืออยูประมาณ 37% ทัง้น้ีอาจเนื่องจากธาตุอาหารในปุยเคมีจะถูกปลดปลอยออกมา
อยูในรูปที่พืชสามารถใชประโยชนไดทันทีประกอบกับชุดดินสตึกเปนดินรวนปนทรายมีอินทรียวัตถุ
และความสามารถแลกเปลี่ยนประจุบวกตํ่ า ดังน้ันธาตุอาหารจึงถูกดูดยึดไวไดนอย นอกจากนั้นจะ
สังเกตไดวาการไถกลบปุยพืชสดมีปริมาณไนโตรเจนในดิน 0.014% ซ่ึงตํ่ ากวาตํ ารับการใสปุย
อินทรียชนิดอ่ืนๆ ดังแสดงในภาพที่ 5 ทั้งน้ีเน่ืองจากโสนอัฟริกันที่ปลูกชวงกลางเดือนพฤษภาคม
ประสบสภาวะฝนแลง การกระจายของฝนไมสม่ํ าเสมอทํ าใหปริมาณความชื้นในดินไมเพียงพอตอ
การเจริญเติบโตและใหมวลชีวภาพตํ่ า ประกอบกับโสนอัฟริกันเปนพืชที่ไวตอแสงออกดอกในชวง
วันสั้นจึงทํ าใหโสนอัฟริกันที่ปลูกเม่ือครบกํ าหนดสับกลบในเดือนกรกฎาคมยังไมออกดอกจึงมีผลให
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โสนมีการสะสมไนโตรเจนในตนพืชตํ่ า และเม่ือสับกลบจึงปลดปลอยไนโตรเจนสูดินไดนอยกวาปุย
อินทรียชนิดอ่ืน

ปริมาณฟอสฟอรัส จากการเปรียบเทียบปริมาณฟอสฟอรัสกอนปลูกและหลังจากเก็บเกี่ยว
ผลผลิตพบวาตํ ารับที่ใสปุยอินทรียชนิดตางๆ และตํ ารับที่ใสปุยเคมีมีปริมาณฟอสฟอรัสเพิ่มสูงขึ้น
ทั้งนี้อาจเนื่องจากปุยอินทรียและปุยเคมีที่เติมลงไปน้ันจะเปนแหลงอาหารทํ าใหจุลินทรียที่แปร
สภาพสารอินทรียและจุลินทรียที่ละลายอนินทรียฟอสฟอรัสในรูปที่ไมเปนประโยชนใหอยูในรูปที่
เปนประโยชนเพ่ิมปริมาณและมีกิจกรรมสูงขึ้น เชน การสรางกรดอินทรียประเภทกรด lactic, citric 
และ succinic ในระหวางการเจริญของจุลินทรียพวก Bacillus sp., Pseudomonas sp.,
Streptomyces sp., Aspergillus sp., และ Penicillium sp. เปนตน (ฉวีวรรณ และคณะ, 2535) ซ่ึง
จะสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงปริมาณแบคทีเรีย เชื้อรา และแอคติโนมัยซีสในดินในตํ ารับที่ใสปุย
ชนิดตางๆ จะมีปริมาณจุลินทรียสูงกวาตํ ารับควบคุม และจากการเปรียบเทียบระหวางตํ ารับการ
ทดลองหลงัเก็บเกี่ยวผลผลิตขาวโพดหวานพบวาแปลงทดลองที่ใสปุยหมัก ปุยคอก และไถกลบฟาง
ขาว อัตรา 3 ตันตอไร มีผลทํ าใหฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนในดินเพ่ิมสูงขึ้น โดยเฉพาะตํ ารับปุย
คอกจะเพิ่มอยางมีนัยสํ าคัญยิ่งเม่ือเปรียบเทียบกับแปลงควบคุม โดยเพิ่มจาก 5.03 ppm เปน 8.26, 
8.61 และ 7.12 ppm ตามลํ าดับ ดังแสดงในภาพที่ 6 ทั้งน้ีอาจเนื่องจากในดินชุดสตึก มี pH เปน
กรดการใสปุยอินทรียในดินมีผลชวยยกระดับความเปนกรดเปนดางของดินในแปลงทดลองใหสูงขึ้น
โดยมีคาระหวาง 6.16–6.54 ทํ าใหฟอสฟอรัสถูกปลดปลอยออกมาในรูปที่เปนประโยชนมากขึ้น ซ่ึง
ถาหากดินมี pH อยูระหวาง 6-7 จะมีฟอสเฟตที่อยูในรูปที่พืชจะใชประโยชนไดมากที่สุด (ยงยุทธ
และคณะ 2541) นอกจากนั้นกรดฮิวมิคซึ่งเปนองคประกอบของฮิวมัสสามารถรวมตัวกับเหล็กและอ
ลมิูนัมโดยขบวนการคีเลชั่น (chelation) และชวยลดการตรึงฟอสเฟตในดินกรดได รวมทั้งการใสปุย
อินทรียเปนการเติมแหลงคารบอนและอาหารทํ าใหจุลินทรียที่แปรสภาพสารอินทรียและจุลินทรียที่
ละลายอนินทรียฟอสฟอรัสเพิ่มสูงขึ้นดังที่กลาวมาแลวทํ าใหฟอสฟอรัสถูกปลอยออกมาทีละนอย
และเปนประโยชนตอพืชมากขึ้น อยางไรก็ตามจะเห็นไดวาตํ ารับไถกลบปุยพืชสดโสนอัฟริกันมี
ปริมาณฟอสฟอรัสเพียง 5.44 ppm ซ่ึงตํ่ ากวาการใสปุยอินทรียชนิดอ่ืน ทั้งน้ีอาจเนื่องจากโสนอัฟริ
กันในแปลงทดลองใหมวลชีวภาพคอนขางนอยไมเกิน 1 ตันตอไร จึงทํ าใหฟอสฟอรัสในดินตํ่ ากวา
การใสปุยอินทรียชนิดอ่ืนอีกทั้งอินทรียวัตถุปริมาณดังกลาวไมสามารถยกระดับ pH ของดินในแปลง
ทดลองใหสูงขึ้นได pH มีคา 5.78 ซ่ึงคอนขางเปนกรด และจากการศึกษาพบวาตํ ารับควบคุมและ
ต ํารับที่ใสปุยเคมี 15-15-15 อัตรา 50 กก.ตอไร มีปริมาณฟอสฟอรัสในดินหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต
ขาวโพดใกลเคียงกันคือ 5.03 และ 5.61 ppm ตามลํ าดับ ไมแตกตางกันทางสถิติ ทั้งน้ีอาจเนื่องจาก
เม่ือใสปุยฟอสเฟตที่ละลายไดดีลงไปในดินที่มี pH เปนกรดไอออนฟอสเฟตที่ละลายไดจะถูกตรึง
โดย เหล็ก อลูมินัม และแมงกานีส ใหอยูในรูปที่ไมเปนประโยชนตอพืช โดยที่พืชจะนํ าไปใชได
เพียง 10-25 เปอรเซ็นตเทานั้น (ชัยฤกษ, 2536)
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ปริมาณโปแตสเซียม จากการศึกษาพบวาการใสปุยชนิดตางๆ ทํ าใหปริมาณโปแตสเซียมใน
ดินกอนปลูกขาวโพดเพิ่มสูงขึ้นจาก 121 เปน 141-162 ppm และหลงัจากเก็บเกี่ยวผลผลิตขาวโพด
แลว พบวาโปแตสเซียมในดินมีปริมาณลดลงทุกตํ ารับการทดลอง เน่ืองจากพืชดูดไปใชใน 
กจิกรรมหรือกระบวนการสรางสมตางๆ ในเซลลที่มีชีวิต ซ่ึงจะมีผลตอการเจริญเติบโตและคุณภาพ
ของผลผลิตโดยเฉพาะพวกธัญพืชซ่ึงจํ าเปนตอกระบวนการสรางนํ้ าตาลและแปงในเมล็ด 
(Mikkelsen และ Camberato, 1995) และเม่ือทํ าการเปรียบเทียบระหวางตํ ารับการทดลองหลังเก็บ
เกีย่วผลผลิตพบวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติแตมีแนวโนมวาตํ ารับที่ใสปุยอินทรียชนิดตางๆ มี
ปริมาณโปแตสเซียมคอนขางสูงโดยมีคาเฉลี่ยระหวาง 114-129 ppm โดยตํ ารับที่ใสปุยคอกมี
ปริมาณโปแตสเซียมสูงที่สุดคือ 129 ppm ทั้งน้ีอาจเนื่องจากโปแตสเซียมเปนองคประกอบที่สํ าคัญ
ในเศษพชื และในมูลสัตวซ่ึงไดรับการถายทอดมาจากอาหารที่สัตวกินเขาไปโดยทั่วไป 9/10 ของโป
แตสเซยีมจะยังคงเหลืออยูในมูลสัตวที่ถายออกมา (แววตาและคณะ, 2535) ประกอบกับธาตุอาหาร
ในอินทรียวตัถจุะคอยๆ ปลดปลอยใหเปนประโยชนตอพืชจึงยังคงตกคางในดินคอนขางสูงในขณะที่
ตํ ารับควบคุมมีปริมาณโปแตสเซียมในดินตํ่ าที่สุด 98 ppm ดังแสดงในภาพที่ 7

ปริมาณแคลเซียม จากการวิเคราะหปริมาณแคลเซียมในแปลงทดลองกอนปลูกขาวโพด
หวานพบวามีปริมาณแคลเซียมคอนขางจะใกลเคียงกันคือมีคาระหวาง 246-306 ppm ยกเวนตํ ารับ
ทีส่บักลบฟางขาวและปลอยใหยอยสลาย 30 วัน กอนปลูกขาวโพด      พบวามีปริมาณแคลเซียม
เฉลี่ยสูงถึง 377 ppm ทัง้น้ีอาจเนื่องจากในชวงระยะเวลาดังกลาวฟางขาวที่ทํ าการสับกลบไวยังยอย
สลายไมสมบูรณยังคงเห็นลักษณะของฟางขาวอยูประกอบกับแคลเซียมเปนองคประกอบของโครง
สรางที่สํ าคัญของผนังเซลล ดังน้ันเม่ือทํ าการวิเคราะหจึงมีปริมาณแคลเซียมคอนขางสูงกวาตํ ารับ
การทดลองอื่น สํ าหรับคาวิเคราะหแคลเซียมหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตพบวาปริมาณแคลเซียมใน
ตํ ารับที่ใสปุยหมัก ปุยคอก และไถกลบฟางขาวเพิ่มสูงขึ้นอยางมีนัยสํ าคัญยิ่งเม่ือเทียบกับตํ ารับควบ
คุมและตํ ารับที่ใสปุยเคมีซ่ึงมีคาเทากันคือ 245 ppm โดยตํ ารับที่ใสปุยคอกมีปริมาณแคลเซียมสูงที่
สุด 415 ppm ทัง้น้ีเปนเพราะแคลเซียมอาจถูกปลดปลอยออกมาจากปุยอินทรียที่เติมลงไป โดย
เฉพาะการใชปุยคอกใสลงไปในดินจะใหแคลเซียมกับดินในปริมาณที่มากพอควรเพราะในปุยคอกมี
แคลเซียมที่ไดมาจากอาหารเลี้ยงสัตว (ยงยทุธและคณะ, 2541) และจะสังเกตไดวาการไถกลบปุย
พืชสดมีปริมาณแคลเซียม 232 ppm ตํ่ ากวาการใสปุยอินทรียชนิดอ่ืนอยางมีนัยสํ าคัญยิ่ง ดังแสดง
ในภาพที่ 8

ปรมิาณแมกนีเซียม จากการวิเคราะหปริมาณแมกนีเซียมกอนปลูกและหลังจากเก็บเกี่ยวขาว
โพดพบวาปริมาณแมกนีเซียมจะลดลงทุกตํ ารับการทดลอง จะเห็นไดวาตํ ารับที่ใสปุยคอกมีปริมาณ
แมกนีเซียมเร่ิมตนสูงที่สุด 587 ppm  สวนตํ ารับที่สับกลบพืชปุยสดมีปริมาณแมกนีเซียม เริ่มตน 
240 ppm ตํ่ ากวาตํ ารับการทดลองอื่นๆ และจากการเปรียบเทียบปริมาณแมกนีเซียมในระหวาง
ตํ ารับการทดลองหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตพบวาตํ ารับที่ใสปุยคอกมีปริมาณแมกนีเซียมสูงที่สุด 438 
ppm และแตกตางอยางมีนัยสํ าคัญยิ่งเม่ือเทียบกับตํ ารับควบคุมและตํ ารับที่ใสปุยเคมีที่มีคา 299  
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และ 267 ppm ตามลํ าดับ ทั้งน้ีอาจเนื่องจากในปุยคอกมีปริมาณแมกนีเซียมสูงจึงมีการปลดปลอย
ออกมามากเพียงพอตอความตองการของพืช แตจะสังเกตเห็นวาตํ ารับที่สับกลบปุยพืชสดมีปริมาณ
แมกนีเซียมตํ่ าที่สุด 176 ppm ซ่ึงแตกตางอยางมีนัยสํ าคัญยิ่งเม่ือเทียบกับการใสปุยคอก และปุย
หมัก ทั้งน้ีอาจเนื่องจากพืชปุยสดใหมวลชีวภาพตํ่ าจึงปลดปลอยธาตุอาหารออกมานอย ดังแสดงใน
ภาพที่ 9

ปริมาณกํ ามะถัน จากการศึกษาปริมาณกํ ามะถันในดินกอนปลูกขาวโพดหวานพบวา ทุก
ตํ ารับการทดลองมีปริมาณกํ ามะถันเริ่มตนไมแตกตางกันมากนักโดยมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 2.23-
2.69 ppm และเม่ือสิ้นสุดการทดลองที่ 75 วัน พบวากํ ามะถันในดินมีปริมาณลดลงทุกตํ ารับการ
ทดลองและมีปริมาณคอนขางใกลเคียงกันไมแตกตางกันทางสถิติโดยมีคาเฉลี่ย 2.01-2.31 ppm ดัง
แสดงในภาพที่ 10

ปริมาณอินทรียวตัถ ุจากการศึกษาพบวาการใสปุยอินทรียชนิดตางๆ ไดแก ปุยหมัก ปุยคอก 
และฟางขาว มีผลทํ าใหปริมาณอินทรียวตัถุกอนปลูกขาวโพดเพิ่มสูงขึ้นจาก 0.59 เปน 0.77, 0.81 
และ 0.76% ตามลํ าดับ ยกเวนการใสปุยพืชสดพบวามีปริมาณอินทรียวัตถุ 0.60% ใกลเคียงกับ
ตํ ารับควบคุมและตํ ารับที่ใสปุยเคมีซ่ึงมีอินทรียวัตถุ 0.59% และภายหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแลว
พบวาปริมาณอินทรียวัตถุในดินในตํ ารับที่ใสปุยหมัก ปุยคอก และฟางขาวนั้นหลังจากสิ้นสุดการ
ทดลองมีปริมาณอินทรียวัตถุคอนขางจะใกลเคียงกันคือ 0.65-0.71% ซ่ึงไมแตกตางกันทางสถิติ แต
จะสูงกวาตํ ารับควบคุม ตํ ารับที่สับกลบปุยพืชสด และตํ ารับที่ใสปุยเคมีที่มีปริมาณอินทรียวัตถุ 
0.42-0.43% อยางมีนัยสํ าคัญยิ่ง ดังแสดงในภาพที่ 11 ทั้งน้ีอาจเนื่องจากโสนอัฟริกันในแปลง
ทดลองใหน้ํ าหนักสดตอไรตํ่ าจึงไมสามารถยกระดับอินทรียวัตถุใหกับดินได สํ าหรับกรณีของปุย
เคมีน้ันอาจเปนไปไดวาการใสปุยเคมีจะเปนการเพิ่มแหลงของธาตุอาหารเพียงอยางเดียวไมมีการ
เพ่ิมเติมแหลงของคารบอน ซ่ึงเปนองคประกอบสํ าคัญในการเกิดอินทรียวัตถุในดิน ดังน้ันปริมาณ
อินทรียวตัถใุนดินจึงคอนขางคงที่ อยางไรก็ตามจะเห็นไดวาการใสปุยอินทรียในอัตรา 3 ตันตอไร 
ในดินชุดสตึกสามารถเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุใหสูงขึ้นไดในระดับหน่ึงแตยังมีปริมาณตํ่ าอยู ดังน้ัน
ถาตองการเพิ่มอินทรียวัตถุใหสูงขึ้นจะตองใสปุยอินทรียในอัตราที่สูงกวา 3 ตันตอไร และตองใช
อยางตอเน่ืองจึงจะสามารถยกระดับอินทรียวัตถุในดินได

จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีในดินชุดสตึกจะสังเกตุไดวาการใสปุยอินทรีย
ชนิดตางๆ ไดแก การใสปุยหมัก ปุยคอก และสับกลบฟางขาวสามารถปรับปรุงสมบัติของดินได ยก
เวนการสับกลบปุยพืชสดโสนอัฟริกันจะมีผลใหมีปริมาณธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองรวมทั้ง
อินทรียวัตถุในดินตํ่ ากวาปุยอินทรียชนิดอ่ืนๆ ทั้งน้ีอาจเนื่องจากโสนอัฟริกันดูดธาตุอาหารจากดิน
ไปใชในระหวางการเจริญเติบโต แตเน่ืองจากประสบสภาพฝนแลงและฝนทิ้งชวงระหวางปลูกโสน
อัฟริกันประมาณ 34 วัน จึงทํ าใหโสนอัฟริกันใหมวลชีวภาพตํ่ า ซ่ึงคิดเปนน้ํ าหนักสดประมาณ 869 
กก.ตอไร จึงไมสามารถชดเชยธาตุอาหารและเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุใหแกดินได
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ความเปนกรดเปนดางของดิน จากการศึกษาระดับความเปนกรดเปนดางของดินตลอดชวง 
75 วนัของการปลูกขาวโพดหวานพบวา pH ของดินเริ่มตนกอนการทดลองมีคา 4.91 การใสปุย
อินทรียชนิดตางๆ มีผลทํ าใหระดับ pH ของดินเพ่ิมสูงขึ้นทั้งน้ีเน่ืองจากอินทรียวัตถุในดินมีประจุลบ
เปนจํ านวนมากและมีความสามารถดูดซับแคตไอออนไดสูง จึงมีผลทํ าใหดินที่มีอินทรียวัตถุสูงมี
ความตานทานตอการเปลี่ยนแปลง pH ของดินไดดีหรือชวยเพิ่ม buffering capacity (ยงยุทธและ
คณะ, 2541) เห็นไดจากตํ ารับที่ใสปุยคอกจะมี pH เปนกลางโดยเฉลี่ย 6.89 สวนในตํ ารับที่ใสปุย
หมักและฟางขาว pH จะเพ่ิมขึ้นจากที่เปนกรดจัด 4.91 เปนกรดเล็กนอย 6.15 และ 6.09 ตาม
ลํ าดับ สํ าหรับตํ ารับที่ใสปุยพืชสดถึงแมจะยกระดับ pH ไดไมเทียบเทากับการใสปุยอินทรียชนิด
อ่ืนๆ เน่ืองจากมวลชีวภาพของโสนอัฟริกันมีน้ํ าหนักสดตํ่ า แตอยางไรก็ตามก็สามารถปรับ pH ให
สูงขึ้นจนมีระดับเปนกรดปานกลาง 5.8 ซ่ึงสูงกวาตํ ารับที่ใสปุยเคมีและตํ ารับควบคุมซ่ึงยังคงมี pH
เปนกรดจัด 5.33 และ 5.34 ตามลํ าดับ ดังแสดงในภาพที่ 12

3. การเจริญเติบโตและผลผลิตของขาวโพดหวาน
ความสูง จากการศึกษาการเจริญเติบโตของขาวโพดหวานที่ 75 วัน ในดินชุดสตึกเม่ือใสปุย

ชนิดตางๆ เปรียบเทียบกับตํ ารับควบคุมที่ไมไดใสปุย พบวา การเจริญเติบโตของขาวโพดหวานใน
ตํ ารับควบคุมและตํ ารับที่ใสปุยพืชสดมีความสูงใกลเคียงกันคือ 67 และ 66.3 ซม. ตามลํ าดับ สวน
ตํ ารับที่ใสปุยหมัก ปุยคอกและปุยเคมีจะมีความสูงอยูในกลุมเดียวกันคือ 105.6, 106 และ 106.6 
ซม. ตามลํ าดับ สํ าหรับการใสฟางขาวจะมีผลใหตนขาวโพดหวานมีความสูงที่สุดคือ 114.1 ซม. 
อยางไรก็ตามทั้ง 4 ตํ ารับดังกลาวไมมีความแตกตางกันทางสถิติ แตจะมีความแตกตางอยางมีนัย
สํ าคัญยิ่งเม่ือเทียบกับตํ ารับควบคุมและตํ ารับที่ใสปุยพืชสดที่มีความสูงใกลเคียงกันคือ 67 และ 
66.3 ซม.ตามลํ าดับ ดังแสดงในภาพที่ 13

เสนผาศูนยกลางลํ าตน จากการศึกษาพบวาตํ ารับที่สับกลบฟางขาวมีผลใหเสนผาศูนยกลาง
ลํ าตนเทากับ 12.1 มม. ใหญกวาตํ ารับควบคุมที่มีเสนผาศูนยกลางลํ าตน 8.6 มม. อยางมีนัยสํ าคัญ 
และเม่ือเปรียบเทียบผลของการใสปุยอินทรียชนิดตางๆ จะเห็นวาการสับกลบปุยพืชสดมีเสนผา
ศูนยกลางลํ าตน 8.1 มม. เล็กกวาการใสปุยอินทรียชนิดอ่ืนๆ อยางมีนัยสํ าคัญ แตไมมีความแตก
ตางทางสถิติกับตํ ารับควบคุม นอกจากนั้นจะพบวา การใสปุยหมัก ปุยคอก สับกลบฟางขาว และ
การใชปุยเคมีไมมีความแตกตางทางสถิติแตมีแนวโนมวาการใสปุยเคมีจะมีเสนผาศูนยกลางลํ าตน
ขาวโพด 10.6 มม. เล็กกวาเล็กนอย ดังแสดงในภาพที่ 13

ความกวางใบ จากการเปรียบเทียบพบวาการสับกลบฟางขาวมีความกวางใบ 6.6 ซม. มาก
กวาตํ ารับที่สับกลบปุยพืชสดที่มีความกวางใบ 4.5 ซม. อยางมีนัยสํ าคัญ แตไมมีความแตกตางทาง
สถิติกับตํ ารับที่ใสปุยหมัก ปุยคอก ปุยเคมี และตํ ารับควบคุม แตมีแนวโนมวาตํ ารับที่สับกลบฟาง
ขาวมีความกวางใบมากกวาตํ ารับที่ใสปุยเคมี และตํ ารับควบคุมเล็กนอยโดยที่มีความกวางใบ 6.0 
และ 4.7 ซม. ดังแสดงในภาพที่ 13



13

จะเห็นไดวาการเจริญเติบโตของขาวโพดหวานตํ ารับที่สับกลบโสนอัฟริกันเปนปุยพืชสดใกล
เคียงกับตํ ารับควบคุมและตํ่ ากวาการใสปุยอินทรียชนิดอ่ืน อาจเนื่องจากในระหวางการเจริญเติบโต
ของโสนอัฟริกันที่ปลูกในแปลงทดลองมีการดูดดึงธาตุอาหารจากดินไปใชในการสรางสวนตางๆ 
ของลํ าตนและใบ ทํ าใหธาตุอาหารจากดินบางสวนสูญเสียไป ประกอบกับโสนอัฟริกันกอนทํ าการ
สับกลบใหน้ํ าหนักสดคอนขางตํ่ า ดังนั้นจึงไมสามารถทดแทน และใหธาตุอาหารกับดินเพ่ือการ
เจริญเติบโตของขาวโพดหวานไดเหมือนกับตํ ารับการใสปุยอินทรียชนิดอ่ืนๆ

น้ํ าหนักสดตนขาวโพด จากการศึกษาพบวาตํ ารับที่สับกลบฟางขาวใหน้ํ าหนักสดตนขาวโพด 
497.8 กก.ตอไร มีความแตกตางอยางมีนัยสํ าคัญยิ่งกับตํ ารับควบคุมที่ใหน้ํ าหนักสด 325.3 กก.ตอ
ไร แตจะไมมีความแตกตางทางสถิติกับตํ ารับที่ใสปุยหมักและปุยคอกที่ใหน้ํ าหนักสดตนขาวโพด 
449.8 และ 444.4 กก.ตอไรตามลํ าดับ อยางไรก็ตามจะสังเกตไดวาในระหวางตํ ารับที่ใสปุยอินทรีย
น้ัน การสับกลบปุยพืชสดมีน้ํ าหนักสดตํ่ าที่สุด 279.1 กก.ตอไร ซ่ึงมีความแตกตางอยางมีนัยสํ าคัญ
ยิ่งเม่ือเทียบกับตํ ารับที่สับกลบฟางขาว การใสปุยหมัก และปุยคอก สํ าหรับตํ ารับที่ใสปุยเคมีจะเห็น
วามีน้ํ าหนักสด 360.9 กก.ตอไร ตํ่ ากวาการใสปุยหมักและปุยคอกแสดงวานํ้ าหนักสดนอกจากจะ
แปรผันตามความสูงตนขาวโพดแลว ยังขึ้นอยูกับขนาดเสนผาศูนยกลางลํ าตนดวย เน่ืองจากใน
ตํ ารับที่ใสปุยเคมีจะมีขนาดเสนผาศูนยกลางลํ าตนเล็กกวา ดังแสดงในภาพที่ 14

น้ํ าหนักฝกสด จากการศึกษาพบวาตํ ารับควบคุมและตํ ารับที่สับกลบโสนอัฟริกันเปนปุยพืช
สดจะใหน้ํ าหนักฝกใกลเคียงกันไมมีความแตกตางกันทางสถิติคือ 112.6 และ 99.8 กก.ตอไร ตาม
ล ําดับ ซ่ึงสอดคลองกับการเจริญเติบโตของขาวโพด สวนการใชปุยอินทรียชนิดตางๆ ยกเวนการใส
ปุยพืชสดเพื่อปรับปรุงและเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดินจะใหผลผลิตสูงกวาการใสปุยเคมีอยางมี
นัยสํ าคัญยิ่งคือใหผลผลิต 216.3 กก.ตอไร สาเหตุที่ปุยเคมีใหผลผลิตคอนขางตํ่ านอกเหนือจาก
สมบัติของดิน ซ่ึงมีลักษณะเปนดินรวนปนทรายทํ าใหมีความสามารถอุมน้ํ าและดูดซับธาตุอาหารตํ่ า
แลว การใหผลผลิตของพืชไรทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังขึ้นอยูกับปริมาณฝนและการกระจาย
ของฝน ซ่ึงจากสถิติน้ํ าฝนในปจจุบัน เม่ือเทียบกับอดีตพบวาจํ านวนวันที่ฝนตกลดลงรวมทั้งการ
กระจายของฝนไมสม่ํ าเสมอบางปเกิดสภาวะฝนแลงในชวงเดือนกันยายน ซ่ึงเปนชวงฝนมากชวงที่
สอง (ประดิษฐ และประสาท, 2535)  และเม่ือเปรียบเทียบผลของการใสปุยอินทรียพบวาการสับ
กลบฟางขาวจะใหผลผลิตสูงที่สุดคือ 341.5 กก.ตอไร รองลงมาไดแกการใสปุยคอกและการใสปุย
หมักจะใหน้ํ าหนักฝก 312.6 และ 277 กก.ตอไร ตามลํ าดับ ดังแสดงในภาพที่ 14 จะเห็นไดวาการ
ใสฟางขาวจะใหผลผลิตสูงกวาการใสปุยคอก และปุยหมักอาจเนื่องจากการใสปุยหมักนั้นจะมีผลตอ
การเพิ่มความจุความชื้นของดินในชวง 45 วันแรก หลังจากนั้นจะลดลงเพราะปุยหมักที่ใสลงไปเร่ิม
สลายตวั อยางไรก็ตามการใสปุยหมักจะมีผลใหความจุความชื้นที่เปนประโยชนตอพืชสูงกวาแปลง
ที่ไมไดใส (ปทมา, 2533) และจากการศึกษาเปรียบเทียบการใสสารอินทรียในดินพบวาสารอินทรีย
ที่ยังไมไดยอยสลายสามารถอุมน้ํ าไวไดเปน 2 เทาของสารอินทรียที่ผานการยอยสลายแลว (Hill 
และ James, 1995) ดังน้ันจึงอาจเปนไปไดวากรณีของการสับกลบฟางขาวที่มีการยอยสลายอยาง
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ชาๆ ในแปลงทดลองจึงยังคงสามารถอุมน้ํ าไวไดอยางตอเน่ืองและมีผลตอการเพิ่มความจุความชื้น
ในดิน

4. ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
จากการปรับปรุงบํ ารุงดินโดยการใสปุยอินทรียชนิดตางๆ และการเพิ่มความอุดมสมบูรณของ

ดินโดยใสปุยเคมีเพ่ือปลูกขาวโพดหวาน โดยคิดคาใชจายในพื้นที่ 1 ไร ซ่ึงแตละตํ ารับการทดลอง
จะมีการลงทุนที่แตกตางกันตามปจจัยของการใชปุยแตละชนิด กลาวคือมีคาใชจายแรงงานในการ
เตรยีมดิน ใสปุย ปลูก การกํ าจัดวัชพืชรวมถึงการเก็บเกี่ยว และคาวัสดุในสวนของเมล็ดพันธุขาว
โพดหวานพันธุลูกผสม ปุยหมัก ปุยคอก เมล็ดพันธุพืชปุยสด ฟางขาว และปุยเคมี ซ่ึงจากการ
วิเคราะหตนทุนตามรายละเอียดที่กลาวมานี้พบวา ตํ ารับที่ไมใสปุยจะมีคาใชจายตํ่ าที่สุดคือ 1,555 
บาท ตอไร สํ าหรับตํ ารับที่ใสปุยอินทรียน้ันการใชปุยคอกจะมีคาใชจายสูงสุดคือ 3,865 บาท ตอไร 
รองลงมาไดแกการใชปุยหมักและไถกลบฟางขาวมีตนทุนการผลิต 3,325 และ 2,155 บาทตอไร
ตามลํ าดับ และการใชปุยพืชสดมีตนทุนตํ่ ากวาใชปุยอินทรียชนิดอ่ืนคือ มีคาใชจาย 1,975 บาทตอ
ไร สวนตนทุนในตํ ารับที่ใชปุยเคมีคือ 2,035 บาทตอไร ดังแสดงในตารางที่ 1

และเม่ือประเมินรายไดของแตละตํ ารับการทดลองจากผลผลิตของขาวโพดหวานพันธุลูกผสม 
(กก.ตอไร) คูณดวยราคาขาวโพดหวานพันธุลูกผสมทั้งเปลือก กก.ละ 15 บาท พบวาการไถกลบ
ฟางขาวจะใหรายไดสูงสุดคือ 5122.50 บาทตอไร รองลงมาไดแกการใชปุยคอก ปุยหมักและปุยเคมี 
จะมีรายได 4,689   4,155   และ 3,244.50 บาทตอไรตามลํ าดับ สํ าหรับการใชปุยพืชสดจะใหราย
ไดตํ่ าที่สุด 1,497 บาทตอไร ซ่ึงตํ่ ากวาตํ ารับควบคุมที่ไมมีการใสปุยที่ใหรายได 1,689 บาทตอไร 
ดังแสดงในตารางที่ 1

ดังน้ันเม่ือวิเคราะหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจพบวาการไถกลบฟางขาวอัตรา 3 ตันตอไร จะ
ใหผลตอบแทนสูงสุดคือ 2,967.50 บาทตอไร รองลงมาไดแกการใชปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 
กก.ตอไร ซ่ึงใหรายไดสุทธิ 1,209.50 บาทตอไร สํ าหรับการใชปุยคอกและการใชปุยหมักถึงแมจะมี
รายไดคอนขางสูงแตเม่ือหักตนทุนการผลิตที่สูงกวาการใชปุยเคมีจึงทํ าใหมีรายไดสุทธิเพียง 824 
และ 830 บาทตอไร ในตํ ารับควบคุมที่ไมไดใสปุยยังคงใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจบาง 134 บาท
ตอไร สวนการใชปุยพืชสดทํ าใหขาดทุนเปนเงิน 478 บาทตอไร ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจขาวโพดหวานของแตละตํ ารับการทดลอง
ในชุดดินสตึก

รายการ ไ ม  ใ ส 
ปุย

ปุยหมัก
3 ตัน/ไร

ปุยคอก
3 ตัน/ไร

ปุยพืชสด ไ ถ ก ล บ
ฟาง
3 ตัน/ไร

ปุยเคมี
50 กก./ไร

1. คาแรงงาน (บาท/ไร)
- เตรียมดิน
- ใสปุย
- ปลูก
- กํ าจัดวัชพืชและเก็บ
เกี่ยว

390
-
240
4000

390
60
240
400

390
60
240
400

660
-
240
400

390
-
240
400

390
30
240
400

2. คาวัสดุ (บาท/ไร)
- เมล็ดพันธุขาวโพด
- ปุยหมัก
- ปุยคอก
- เมล็ดพันธุโสนอัฟริกัน
- ฟางขาว
- ปุยเคมี 15-15-15

525
-
-
-
-
-

525
1,710
-
-
-
-

525
-
2,250
-
-
-

525
-
-
150
-
-

525
-
-
-
600
-

525
-
-
-
-
450

รวมตนทุน (บาท/ไร) 1,555 3,325 3,865 1,975 2,155 2,035
รายได (บาท/ไร) 1,689 4,155 4,689 1,497 5,122.50 3,244.50
รายไดสุทธิ (บาท/ไร) 134 830 824 -478 2,967.50 1,209.50

หมายเหตุ 1. การเตรียมดินในตํ ารับปุยพืชสดมีคาใชจายเพิ่มจากการไถ 1 ครั้ง พรวน 1 ครั้ง
และไถสับกลบ 1 ครั้ง กอนทํ าการปลูกขาวโพด

2. เมล็ดพันธุขาวโพดหวานพันธุลูกผสม กก.ละ 350 บาท
3. ปุยหมักเกษตรกรทํ าใชเองโดยประเมินจากคาฟางขาว มูลสัตว ยูเรีย สารเรง และ

คาดูแลรักษากองปุยหมัก ราคาตันละ 570 บาท
4. ปุยคอก ตันละ 750 บาท

ฟางขาวตันละ 200 บาท
เมล็ดพันธุโสนอัฟริกัน กก.ละ 30 บาท ใชอัตราเมล็ด 5 กก./ไร
ปุยเคมีสูตร 15-15-15 กก.ละ 9 บาท

5. รายได = ผลผลิต (กก./ไร) คูณราคาขาวโพดหวานพันธุลูกผสม กก.ละ 15 บาท
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สรปุผลและวิจารณ
จากการศึกษาผลของปุยอินทรียชนิดตางๆ ตอการปรับปรุงบํ ารุงดินชุดสตึก และการเจริญ

เติบโตและผลผลิตของขาวโพดพบวาจุลินทรียทั้งหมดในดินในตํ ารับควบคุมที่ไมไดใสปุยอินทรีย
และปุยเคมีมีปริมาณตํ่ าที่สุดกลาวคือ มีปริมาณแบคทีเรีย เชื้อราและแอคติโนมัยซีส 9.04, 5.35 และ 
7.41 log no./กรัมของดิน ตามลํ าดับ การใสปุยอินทรียชนิดตางๆ ไดแกปุยหมัก ปุยคอก ปุยพืชสด 
และฟางขาว รวมทั้งการใชปุยเคมีทํ าใหปริมาณเชื้อจุลินทรียเพ่ิมสูงขึ้นทั้งน้ีเน่ืองจากปุยดังกลาวจะ
เปนแหลงธาตุอาหารใหกับจุลินทรียเพ่ือใชในการสังเคราะหองคประกอบของเซลล โดยเฉพาะตํ ารับ
ทีส่ับกลบฟางขาวมีปริมาณแบคทีเรีย และเชื้อราสูงกวาตํ ารับการทดลองอื่นๆ โดยมีคาเฉลี่ย 10.19 
และ 6.14 log no./กรัมของดินตามลํ าดับ สํ าหรับลักษณะการเปลี่ยนแปลงเชื้อจุลินทรยีตลอดระยะ
เวลา 75 วัน พบวาแบคทีเรียจะเพ่ิมปริมาณสูงขึ้นอยางรวดเร็วที่ 15 วัน เน่ืองจากมีการขยายพันธุ
แบบ binary fission และ เชือ้ราจะเพิ่มปริมาณในชวง 15-30 วัน สวนปริมาณแอคติโนมัยซีสจะเพิ่ม
สงูขึน้ในชวงทายระหวาง 45-60 วัน ของการทดลองเนื่องจากเปนจุลินทรียที่เจริญชากวาแบคทีเรีย
และเชื้อราและสามารถยอยสลายลิคนิน ซ่ึงมีความทนทานและมีโครงสรางที่ซับซอน

สํ าหรับการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดิน จากการศึกษาธาตุอาหารหลักในดินหลังจาก
เกบ็เกี่ยวผลผลิตขาวโพดหวานที่ 75 วัน พบวาตํ ารับที่ใสปุยคอกมีปริมาณไนโตรเจนในดิน 0.042%
สูงกวาตํ ารับควบคุมอยางมีนัยสํ าคัญยิ่ง เน่ืองจากธาตุอาหารในปุยอินทรียจะคอยๆ ปลดปลอยออก
มาใหพืชใชประโยชนทีละนอยจึงไมสูญเสียไปจากระบบ ในตํ ารับที่ใสปุยเคมีมีปริมาณไนโตรเจน 
0.019% ซ่ึงไมแตกตางทางสถิติกับตํ ารับควบคุม ทั้งน้ีอาจเนื่องจากดินชุดสตึกเปนดินรวนปนทราย
มีอินทรียวัตถุและความสามารถแลกเปลี่ยนประจุบวกตํ่ าจึงดูดยึดธาตุอาหารจากปุยเคมีไดนอยและ
สูญเสียในรูปของกาซหรือการชะลาง สํ าหรับการเปลี่ยนแปลงฟอสฟอรัสในดินนั้นพบวาตํ ารับที่ใส
ปุยหมัก ปุยคอก และไถกลบฟางขาวมีปริมาณฟอสฟอรัสเพิ่มสูงขึ้นเม่ือเทียบกับตํ ารับควบคุมโดย
เพ่ิมจาก 5.03 เปน 8.26, 8.61 และ 7.12 ppm ตามลํ าดับ ทั้งน้ีอาจเนื่องจากเมื่อไถกลบฟางขาว
และปลอยใหยอยสลาย 30 วันกอนปลูกขาวโพด ฟางขาวที่ยังยอยสลายไมสมบูรณยังคงมีการยอย
สลายอยางชาๆ กลายเปนปุยอินทรียมีผลใหสามารถปรับปรุงคุณสมบัติของดินใหมีความเหมาะสม
ตอความเปนประโยชนของฟอสฟอรัส นอกจากนี้ในระหวางการยอยสลายสารอินทรียโดยจุลินทรีย
น้ัน สารประกอบอนินทรียฟอสเฟตจะถูกปลดปลอยออกมาทํ าใหฟอสฟอรัสเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะตํ ารับ
ที่ใสปุยคอกจะเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสํ าคัญยิ่ง ทั้งน้ีอาจเปนเพราะดินชุดสตึกมี pH เปนกรด การใสปุย
อินทรียชวยยกระดับ pH ของดินใหสูงขึ้นจนมีคาคอนขางเปนกลาง ทํ าใหฟอสฟอรัสถูกปลดปลอย
ออกมาในรูปที่เปนประโยชนมากขึ้น นอกจากนั้นกรดฮวิมิคสามารถรวมตัวกับ เหล็ก และอลูมิน่ัม 
โดยกระบวนการคเีลชันชวยลดการตรึงฟอสเฟตในดินกรดได อีกทั้งการใสปุยอินทรียทํ าใหจุลินทรีย
ที่แปรสภาพสารอินทรียฟอสฟอรัส และจุลินทรียที่ละลายอนินทรียฟอสฟอรัสเพิ่มปริมาณสูงขึ้นทํ า
ใหฟอสฟอรัสถูกปลดปลอยออกมาทีละนอยและเปนประโยชนตอพืชมากขึ้น และจะสังเกตเห็นวา
ตํ ารับที่ใสปุยเคมีมีปริมาณฟอสฟอรัส 5.61 ppm ใกลเคียงกับตํ ารับควบคุม 5.03 ppm ไมมีความ
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แตกตางกันทางสถิติ ทั้งน้ีอาจเนื่องจากการใสปุยฟอสเฟตที่ละลายนํ้ าไดดีในดินที่เปนกรดฟอสเฟต
จะถูกตรึงโดยเหล็ก อลมิูน่ัม และแมงกานีส ใหอยูในรูปที่ไมเปนประโยชนตอพืช สวนการศึกษา
ปริมาณโปแตสเซียมในดินพบวา ไมมีความแตกตางทางสถิติแตมีแนวโนมวา ตํ ารับที่ใสปุยอินทรีย
ชนิดตางๆ มีปริมาณโปแตสเซียมคอนขางสูง โดยเฉลี่ย 114-129 ppm และในตํ ารับที่ใสปุยคอกมี
ปริมาณโปแตสเซียมสูงที่สุด 129 ppm ทัง้น้ีอาจเนื่องจากอาหารที่สัตวกินเขาไปนั้นประมาณ 9/10 
ของโปแตสเซียมจะยังคงเหลืออยูในมูลสัตวที่ถายออกมา และโปแตสเซียมในปุยอินทรียจะคอยๆ
ปลดปลอยใหเปนประโยชนตอพืชอยางชาๆ จึงตกคางในดินคอนขางสูง จากการศึกษาธาตุอาหาร
รองพบวาปริมาณแคลเซียมในตํ ารับที่ใสปุยหมัก ปุยคอก และไถกลบฟางขาวเพิ่มขึ้นอยางมีนัย
สํ าคัญยิ่ง เม่ือเทียบกับตํ ารับควบคุมและตํ ารับที่ใสปุยเคมีที่มีปริมาณแคลเซียมเทากัน โดยเพิ่มขึ้น
จาก 245 เปน 367, 415 และ 345 ppm ตามลํ าดับ สํ าหรับปริมาณแมกนีเซียมจากการศึกษาพบวา
ตํ ารับที่ใสปุยคอกมีปริมาณแมกนีเซียมสูงที่สุด 438 ppm และแตกตางอยางมีนัยสํ าคัญยิ่งเม่ือเทียบ
กับตํ ารับควบคุมและตํ ารับที่ใสปุยเคมีที่มีคา 229 และ 267 ppm ตามลํ าดับ สวนปริมาณกํ ามะถันใน
ดินพบวาทุกตํ ารับการทดลองมีปริมาณกํ ามะถันคอนขางใกลเคียงกันไมแตกตางกันทางสถิติ  โดยมี
คาเฉลี่ย 2.01 - 2.31 ppm และจากการศึกษาอินทรียวัตถุในดินพบวาตํ ารับที่ใสปุยหมัก ปุยคอก 
และสับกลบฟางขาวมีปริมาณอินทรียวตัถุคอนขางจะใกลเคียงกันคือ 0.65-0.71% ไมแตกตางกัน
ทางสถิติ แตจะสูงกวาตํ ารับควบคุม ตํ ารับที่สับกลบปุยพืชสด และตํ ารับที่ใสปุยเคมีที่มีปริมาณ
อินทรียวัตถุ 0.42-0.43% อยางมีนัยสํ าคัญยิ่ง ทั้งน้ีอาจเนื่องจากการใสปุยเคมีจะเปนการเพิ่มเฉพาะ
แหลงธาตุอาหารเพียงอยางเดียวไมมีการเพิ่มเติมแหลงของคารบอน ซ่ึงเปนองคประกอบสํ าคัญใน
การเกิดอินทรียวัตถุในดินดังนั้นปริมาณอินทรียวัตถุจึงคอนขางใกลเคียงกับตํ ารับควบคุมที่ไมไดใส
ปุย จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีในดินชุดสตึกจะสังเกตไดวาการใสปุยอินทรีย 
ชนิดตางๆ ไดแก การใสปุยหมัก ปุยคอก และสับกลบฟางขาวอัตรา 3 ตันตอไร สามารถปรับปรุง
สมบตัิของดิน ยกเวนการสับกลบปุยพืชสดโสนอฟัริกันจะใหปริมาณธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง 
และอินทรียวัตถุตํ่ ากวาการใชปุยอินทรียชนิดอ่ืน ทั้งนี้เน่ืองจากโสนอัฟริกันที่ปลูกชวงกลางเดือน
พฤษภาคมประสบสภาวะฝนแลง ปริมาณฝนที่ตกคอนขางนอยทํ าใหความชื้นไมเพียงพอตอการ
เจริญ อีกทั้งการกระจายของฝนไมสม่ํ าเสมอจึงทํ าใหโสนอัฟริกันเจริญเติบโตไมเต็มที่ใหมวลชีวภาพ
ตํ่ า ประกอบกับโสนอัฟริกันเปนพืชที่ไวตอแสงจะออกดอกในชวงวันสั้น จึงทํ าใหโสนอัฟริกันที่ปลูก
ครบ 55 วัน ในชวงกลางเดือนกรกฎาคมและพรอมที่จะทํ าการไถกลบยังไมออกดอก การสะสมธาตุ
อาหารตางๆ ทั้งธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองคอนขางตํ่ า จึงทํ าใหตํ ารับที่สับกลบโสนอัฟริกัน
เปนปุยพืชสดไมสามารถเพิ่มธาตุอาหารและอินทรียวัตถุใหแกดินไดเหมือนกับการใชปุยอินทรีย
ชนิดอ่ืน และจากการศึกษาระดับความเปนกรดเปนดางของดิน พบวาการใสปุยอินทรียชนิดตางๆ มี
ผลทํ าใหระดับ pH ของดินเพ่ิมสูงขึ้นจาก 4.91 เปน 5.8–6.89 ในขณะที่ตํ ารับที่ใสปุยเคมีและตํ ารับ
ควบคุมยังคงมี pH เปนกรดจัด 5.33 และ 5.34 ตามลํ าดับ



18

จากการศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตขาวโพดหวานพบวาตํ ารับที่สับกลบฟางขาวมีผล
ใหขาวโพดหวานเจริญเติบโตสูงที่สุดกลาวคือมีความสูงตน 114.1 ซม. เสนผาศูนยกลางลํ าตน 12.1 
มม. และความกวางใบ 6.6 ซม. ทั้งน้ีอาจเปนเพราะชุดดินสตึกมีเน้ือดินเปนทราย มีความสามารถ
อุมน้ํ าตํ่ า การสับกลบฟางขาวและปลอยใหยอยสลาย 30 วัน กอนการปลูกพืชน้ันพืชจะไมไดรับผล
กระทบจากกระบวนการ immobilization แตพืชจะไดรับธาตุอาหารจากฟางขาวที่ไดผานกระบวน
การยอยสลายมาแลวและคอยๆ ปลดปลอยออกมาอยางชาๆ ใหเปนประโยชนตอพืชโดยกระบวน
การ mineralization อีกทั้งมีการปลดปลอยสารที่เปนประโยชนบางชนิดจากกิจกรรมจุลินทรียดินซึ่ง
ตํ ารับที่สับกลบฟางขาวคอนขางมีปริมาณจุลินทรียสูงกวาตํ ารับการทดลองอื่น นอกจากนั้นอินทรีย
วัตถุที่ไดจากฟางขาวสามารถชวยอุมน้ํ าไวไดและมีผลตอการเพิ่มความจุความชื้นในดิน สํ าหรับการ
เจริญเติบโตของขาวโพดหวานในตํ ารับที่ใสปุยหมัก ปุยคอก และปุยเคมีจะใกลเคียงกัน สวนตํ ารับ
ควบคุมและตํ ารับที่ใสปุยพืชสดจะมีผลใหขาวโพดหวานเจริญเติบโตตํ่ าที่สุด ซ่ึงสอดคลองกับผลทาง
ดานนํ้ าหนักสดตนขาวโพดเห็นไดจากตํ ารับที่สับกลบฟางขาวสามารถเพิ่มน้ํ าหนักสดตนขาวโพดให
สูงถึง 497.8 กก./ไร และจากการศึกษาผลผลิตโดยหานํ้ าหนักฝกสดของขาวโพดหวานพบวาการสับ
กลบฟางขาวมีผลทํ าใหผลผลิตขาวโพดสูงที่สุดเชนกันคือ 341.5 กก./ไร ซ่ึงสูงกวาการใสปุยคอก
และปุยหมักที่ใหน้ํ าหนักฝก 312.6 และ 277.1 กก./ไร ตามลํ าดับ ทั้งน้ีอาจเนื่องจากความกวางของ
ใบขาวโพดที่เพ่ิมขึ้นจะทํ าใหมีพ้ืนที่ในการสังเคราะหแสงเพื่อที่จะสรางอาหารไดเพ่ิมขึ้นประกอบกับ
ไดรับธาตุอาหารและความชื้นอยางเพียงพอจึงมีผลทํ าใหผลผลิตขาวโพดหวานเพิ่มสูงที่สุด สวนการ
ใสปุยเคมีจะใหผลผลิตขาวโพดเพียง 216.3 กก/ไร อาจเนื่องจากสมบัติของดินชุดสตึกที่ไมเหมาะสม
ประกอบกับปริมาณฝนที่ลดลง การกระจายของฝนไมสม่ํ าเสมอรวมทั้งสภาวะฝนทิ้งชวง จึงทํ าใหผล
ผลิตตํ่ ากวาการใสปุยอินทรียดังกลาวขางตน
สํ าหรับตํ ารับควบคุมและตํ ารับที่สับกลบโสนอัฟริกันเปนปุยพืชสดจะใหน้ํ าหนักฝกสดใกลเคียงกัน
คือ 112.6 และ 99.8 กก./ไร ตามลํ าดับ ซ่ึงตํ่ ากวาตํ ารับการทดลองอื่นๆ

จากการวเิคราะหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจพบวาการไถกลบฟางขาว 3 ตัน/ไร จะใหผลตอบ
แทนสูงสุดคือ 2,967.50 บาท/ไร รองลงมาไดแกการใชปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร ซ่ึง
ใหรายไดสุทธิ 1,209.50 บาท/ไร สํ าหรับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการใชปุยหมักและปุยคอก
เม่ือหักตนทุนการผลิตแลวจะใหรายไดสุทธิเพียง 830 และ 824 บาท/ไร สวนการใชโสนอัฟริกันเปน
ปุยพืชสดทํ าใหขาดทุน 478 บาท/ไร

ขอเสนอแนะ

จากผลการวิจัยน้ีสามารถใชเปนแนวทางในการกํ าหนดชนิดและอัตราการใชปุยอินทรียที่
เหมาะสมตอการปรับปรุงดินและเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซ่ึงลักษณะ
ของดินสวนใหญจะเปนดินรวนปนทราย มีอินทรียวตัถุและความสามารถแลกเปลี่ยนประจุบวกตํ่ า มี
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การระบายนํ้ าดีเกินไป ประกอบกับมีลักษณะภูมิอากาศรอน แหงแลง ปริมาณนํ้ าฝนและการ
กระจายของฝนไมสม่ํ าเสมอ และอาจเกิดสภาวะฝนทิ้งชวง จากขอจํ ากัดดังกลาวผนวกเขากับผล
การวจัิยน้ีสามารถชี้ใหเห็นวาการสับกลบฟางขาวสามารถปรับปรุงคุณสมบัติของดิน เพ่ิมการเจริญ
เติบโตและผลผลิตขาวโพดหวาน รวมถึงใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่คุมคาตอการลงทุนสูงกวา
การใชปุยหมัก ปุยคอก ปุยพืชสด และปุยเคมี อยางไรก็ตามการใชตอซังประเภทอ่ืน เชน ตอซังตน
ขาวโพด ตนขาวฟาง ตอซังพืชตระกูลถั่วชนิดตางๆ ก็นาจะมีศักยภาพใกลเคียงกับการใชฟางขาว
แตระยะเวลาสับกลบและทิ้งไวในแปลงเพ่ือปลอยใหยอยสลายอาจแตกตางกันบาง เชน ตอซังตน
ขาวโพดและตนขาวฟางใชระยะเวลาไถกลบ 15 วัน สวนตอซังพืชตระกูลถั่วอาจใชระยะเวลาในการ
ไถกลบประมาณ 7 วัน

นอกจากนั้นยังพบวาโสนอัฟริกันไมเหมาะสมที่จะปลูกเปนพืชปุยสดเพื่อปรับปรุงดินที่ปลูก
พืชไรเน่ืองจากโสนอัฟริกันเจริญเติบโตไมดีในสภาพพื้นที่ดอน และดินมีความชื้นตํ่ า จึงทํ าใหได
มวลชีวภาพตํ่ าไมเพียงพอตอการปรับปรุงดินและเพิ่มผลผลิตเพ่ือสรางรายไดใหแกเกษตรกรอยาง
ไรกต็ามการใชพืชปุยสดประเภทอื่นซึ่งเปนพืชทนแลงและสามารถเจริญเติบโตในดินทราย เชน ปอ
เทอืง ถัว่พุม ถั่วพรา และถั่วมะแฮะ นาจะมีความเหมาะสมกวาและยังคงเปนตัวเลือกที่นาสนใจไม
นอยกวาการสับกลบฟางขาวเพื่อปรับปรุงดินในภาคนี้ เน่ืองจากคาใชจายตอไรตํ่ าและถาหากพืชปุย
สดดังกลาวใหมวลชีวภาพสูงก็สามารถเปนปุยพืชสดที่มีคุณภาพในการเพิ่มศักยภาพของดินเพ่ือ
ผลติพืชไดเชนเดียวกัน
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เอกสารอางอิง
กรมพัฒนาที่ดิน 2535 ขอเสนอแนะการจํ าแนกดิน กลุมดินชุดที่ 35 หนา 28-29 สรุปขอเสนอแนะ

การจัดการดินของกลุมชุดดินกองอนุรักษดินและนํ้ า  กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ

ฉวีวรรณ  เหลืองวุฒิวิโรจน   เสียงแจว  พิริยพฤนต   พิทยากร  ลิ่มทอง  และ  วรรณลดา  
สนัุนทพงศศักดิ์ 2535 อิทธิพลของอินทรียวัตถุตอปริมาณและกิจกรรมของจุลินทรียในดินวาร
สารดินและปุย 14 (1): 24-30

ชัยฤกษ สุวรรณรัตน 2536  ความอุดมสมบูรณของดิน ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 177 หนา

ประดิษฐ บุญอํ าพล และ ประสาท เกศวพิทักษ 2535 ศกัยภาพของดินและการผลิตพืชไรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ หนา 340-375 ในการสมันาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13-16 มกราคม 2535 ณ. ศูนยศึกษาคนควาและพัฒนา
เกษตรกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เมือง จ.ขอนแกน

ประสาท  เกศวพิทักษ และ วีรพล  ชชัวาลยวงศ 2535 การใชปุยอยางมีประสิทธิภาพกับพืชไร
เศรษฐกิจ หนา 225-245 ใน คูมือการปรับปรุงดินและการใชปุย ศูนยการพิมพพลชัย 336 
หนา

ปทมา  วิตยากร 2533 ดิน: แหลงธาตุอาหารของพืช คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
215 หนา

ปรัชญา  ธัญญาด ี ประชา  นาคะประเวศ  พิทยากร  ลิ่มทอง  แววตา  วาสนานุกูล  ปรีดี  ดีรักษา
สุภาพร  จันรุงเรือง และพันธพิา  ไชยานะ 2534 ศึกษาการไถกลบตอซังเพ่ือเพ่ิมอินทรียวัตถุ
ใหแกดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ หนา 159-166 ใน รายงานผลการวิจัยและ
ปรับปรุงบํ ารุงดินดวยอินทรียวัตถุ (2526-2532) กลุมอินทรียวัตถุและวัสดุเหลือใช กอง
อนุรักษดินและนํ้ า  กรมพัฒนาที่ดิน

ปรีดี  ดีรักษา  พิทยากร  ลิ่มทอง  เสียงแจว  พิริยพฤนต  ปรัชญา  ธัญญาดี และ เทอดศักดิ์ 
 ศุภสารัมภ 2535 การใชปุยหมักอัตราตางๆ รวมกับปุยเคมีบํ ารุงดินเพ่ือปลูกขาวโพดเลี้ยง
สตัว พันธุสุวรรณ 1 หนา 519-531 ใน รายงานผลการคนควาวิจัยป 2533 ศูนยศึกษาคนควา
และพัฒนาเกษตรกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สํ านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตร
และสหกรณ

ปรดีี  ดีรักษา 2535 ประโยชนของปุยหมักและการใชปุยหมัก หนา 71-82 ใน งานรวบรวมเรื่องการ
ปรับปรุงบํ ารุงดินดวยอินทรียวตัถุ กลุมอินทรียวัตถุและวัสดุเหลือใช กองอนุรักษดินและนํ้ า
กรมพัฒนาที่ดิน

พิทยากร  ลิ่มทอง   เสียงแจว  พิริยพฤนต   ฉวีวรรณ  เหลืองวุฒิวิโรจน  และ วรรณลดา 
 สนัุนทพงศศักดิ์ 2532 ผลของปุยหมักตอสมบัติบางประการของชุดดินตางชนิดในภาคตะวัน
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ออกเฉียงเหนือ หนา 360-375 ในรายงานผลการคนควาวิจัยป 2532 ศูนยศึกษาคนควาและ
พัฒนาเกษตรกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สํ านักปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและส
หกรณ

เมธี มณีวรรณ 2535 ความรูเรื่องอินทรียวตัถแุละการจัดการ หนา 1-10 ใน งานรวบรวมวิชาการ
เรื่องการปรับปรุงบํ ารุงดินดวยอินทรียวตัถุ กลุมอินทรียวตัถุและวัสดุเหลือใช กองอนุรักษดิน
และน้ํ า  กรมพัฒนาที่ดิน

ยงยุทธ โอสถสภา  ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา  อรรถศษิฐ วงศมณีโรจน และ ชัยสิทธิ์ ทองจู 2541 
ปฐพีวิทยาเบื้องตน พิมพครั้งที่ 8 สํ านักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ 547 หนา

วรรณลดา  สุนันทพงศศักดิ์  พิทยากร  ลิ่มทอง  เสียงแจว  พิริยพฤนต  เลิศชัย  พูลพร และ
กาญจนา  กรีตวัฒนา 2534 อิทธิพลของปุยหมักตอกิจกรรมของจุลินทรียและคุณสมบัติบาง
ประการในดินกับการเจริญเติบโตของขาวโพดในดินชุดมาบบอน หนา 61-70 ใน รายงานผล
การวิจัย การปรับปรุงบํ ารุงดินดวยอินทรียวตัถุ (2526-2532) กลุมอินทรียวตัถแุละวัสดุเหลือ
ใช กองอนุรักษดินและนํ้ า  กรมพัฒนาที่ดิน

วรรณลดา  สุนันทพงศศักดิ์    พิทยากร  ลิ่มทอง    เสียงแจว  พิริยพฤนต   และ ฉวีวรรณ 
เหลอืงวุฒิวิโรจน 2535 การผลิตปุยหมักแบบไรนา หนา 11-22 ใน งานรวบรวมวิชาการเรื่อง 
การปรับปรุงบํ ารุงดินดวยอินทรียวตัถุ กลุมอินทรียวตัถุและวัสดุเหลือใช กองอนุรักษดินและ
น้ํ า กรมพัฒนาที่ดิน

แววตา  วาสนานุกูล  สุภาพร  จันรุงเรือง  ปรัชญา  ธัญญาดี และปรีดี  ดีรักษา 2535 ปุยคอก หนา 
85-95 ใน รายงานรวบรวมเรื่องการปรับปรุงบํ ารุงดินดวยอินทรียวัตถุ กลุมอินทรียวัตถุและ
วัสดุเหลือใช กองอนุรักษดินและนํ้ า  กรมพัฒนาที่ดิน

สมศรี  อรุณินท  มานพ  ตัณฑะเตมีย  พรรณี  รุงแสงจันทร  อรุณี  ยูวะนิยม และชัยนาม 
 ดิสถาพร 2533 การเปรียบเทียบโสน 4 ชนิด ที่ใชเปนปุยพืชสดกอนขาวในดินเค็ม หนา 
541-555 ในรายงานผลการคนควาวิจัยป 2533 ศูนยศึกษาและพัฒนาเกษตรกรรมภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ สํ านักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ

เสียงแจว  พิริยพฤนต  พิทยากร  ลิ่มทอง  ฉวีวรรณ เหลืองวุฒิวิโรจน  วรรณลดา สุนันทพงศศักดิ์ 
และประชา นาคะประเวศ 2534 ระยะเวลาที่เหมาะสมของการยอยสลายหลังการไถกลบโสน
อัฟริกัน และปอเทอืง เพ่ือปลูกถั่วเหลือง หนา 149-156 ใน รายงานผลการวิจัยและปรับปรุง
บํ ารุงดินดวยอินทรียวตัถุ (2526-2532) กลุมอินทรียวตัถแุละวัสดุเหลือใช กองอนุรักษดินและ
น้ํ า  กรมพัฒนาที่ดิน

Alexander, M. 1977 Introduction to Soil Microbiology. 2d ed., John Wiley and Sons, Inc., 
New York 467 p.

Capati, A.M.B. 1983 Improving the fertility of wet land rice soils by straw and water 
management. In Organic Fertilizer: their nature, properties and use. 62 p.
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Dreyfus, B., G. Rinaudo and Y.R. Dommergues. 1985. Use of Sesbania rostrata as Green 
Manure in Paddy Fields. Mircen J. 1: 111-121.

Gines, H.C., R.E. Furoc, O.P. Meelu, M.A. Dizon and R.A. Morris. 1985. Studies on green 
manuring of rice in farmers’ field. The International Rice Research Institute.

Hill, R.L. and B.R. James. 1995. The Influence of Waste Amendments on Soil Properties, 
pp 311-325. In J.E. Rechcigl. Soil Amendments and Environmental Quality. Lewis 
Publishers, New York. 504 p.

Hobson, P.N. and A.M. Robertson. 1977. Water Treatment in Agriculture. Printed in Great 
Britain. 257 p.

Mathers, A.C. and B.A. Stewart. 1984. Manure effects on crop yields and soil properties. 
Trans. ASAE. 27, 1022 pp.

Mikkelsen, R.L. and J.J. Camberato. 1995. Potassium, Sulfur, Lime, and Micronutrient 
Fertilizers, pp 109-137. In J.E. Rechcigl. Soil Amendments and Environmental 
Quality. Lewis Publishers, New York. 504 p.

Monguiat, I., J. Gabello and p. Joselyn. 1991. Sesbania rostrata an alternative N-source for 
rice and corn In Organic Recycling in Asia and the Pacific : vol 7: 40-41.

Rinaudo, G., B. Dreyfus and Y.R. Dommergues. 1991. Sesbania rostrata green manure 
and the nitrogen content for rice crop and soil. Soil Biochem. 15: 111-113.

Tate, R.L. 1995. Soil Microbiology. John Wiley and Sons, Inc., U.S.A. 398 p.
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ภาคผนวก

ตารางภาคผนวกที่ 1 การเปลี่ยนแปลงปริมาณเชื้อแบคทีเรียทั้งหมด (log no./กรัม) ในดินชุดสตึก
เม่ือใสปุยชนิดตางๆ

ตํ ารับ ระยะเวลาการทดลอง (วัน) คาเฉลี่ย
การทดลอง 0 15 30 45 60 75

1 9.16 9.37 9.27 8.76 9.29 8.41 9.04
2 9.20 10.90 10.26 10.03 9.85 9.59 9.97
3 9.56 10.60 10.77 9.34 9.77 9.93 10.00
4 8.89 10.14 10.68 10.07 9.59 9.85 9.87
5 9.96 10.44 9.96 10.12 10.10 10.57 10.19
6 9.74 9.85 9.55 9.34 9.95 10.09 9.75

คาเฉลี่ย 9.42 10.22 10.08 9.57 9.76 9.74

ตารางภาคผนวกที่ 2 การเปลี่ยนแปลงปริมาณเชื้อราทั้งหมด (log no./กรัม) ในดินชุดสตึก
เม่ือใสปุยชนิดตางๆ

ตํ ารับ ระยะเวลาการทดลอง (วัน) คาเฉลี่ย
การทดลอง 0 15 30 45 60 75

1 5.55 5.78 5.01 5.55 5.11 5.11 5.35
2 6.33 6.34 6.15 6.16 5.33 5.0 5.89
3 6.57 6.26 6.51 5.70 5.97 5.27 6.05
4 6.59 5.62 6.32 5.54 5.27 5.10 5.74
5 6.01 6.56 6.36 6.53 6.16 5.20 6.14
6 5.83 5.75 6.31 6.08 5.45 5.16 5.76

คาเฉลี่ย 6.15 6.05 6.11 5.93 5.55 5.14
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ตารางภาคผนวกที่ 3 การเปลี่ยนแปลงปริมาณแอคติโนมัยซีสทั้งหมด (log no./กรัม) ในดินชุดสตึก
เม่ือใสปุยชนิดตางๆ

ตํ ารับ ระยะเวลาการทดลอง (วัน) คาเฉลี่ย
การทดลอง 0 15 30 45 60 75

1 7.77 7.53 7.20 7.66 7.35 6.92 7.41
2 8.26 8.34 7.69 8.72 7.70 7.98 8.12
3 8.63 8.74 8.56 8.78 7.80 8.34 8.48
4 7.81 7.46 7.49 8.31 7.97 8.59 7.94
5 8.44 7.48 7.60 8.64 8.76 7.78 8.12
6 7.80 8.78 8.45 8.57 7.80 8.16 8.26

คาเฉลี่ย 8.12 8.06 7.83 8.45 7.90 7.96

ตารางภาคผนวกที่ 4 การเปลี่ยนแปลงความเปนกรดเปนดางของดินเม่ือใสปุยชนิดตางๆ

ตํ ารับ ระยะเวลาการทดลอง (วัน) คาเฉลี่ย
การทดลอง 0 15 30 45 60 75

1 4.91 5.52 5.45 5.6 5.72 4.82 5.34
2 5.48 6.48 6.23 6.07 6.41 6.25 6.15
3 6.75 7.59 6.43 7.08 6.94 6.54 6.89
4 5.25 6.33 5.49 5.95 6.00 5.78 5.8
5 5.71 6.79 5.6 6.2 6.05 6.16 6.09
6 5.1 5.64 5.34 5.43 5.53 4.93 5.33

คาเฉลี่ย 5.53 6.39 5.76 6.06 6.11 5.75
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การวิเคราะหสถิติผลของปุยอินทรียตอสมบัติทางเคมีในดินชุดสตึกหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตขาว
โพดหวาน

ตํ ารับการทดลอง N
(%)

P2O5

(ppm)
K2O5

(ppm)
Ca

(ppm)
Mg

(ppm)
S

(ppm)
OM
(%)

แปลงควบคุม 0.021 c 5.03 c 98 a 245 c 299 b 2.08 a 0.42 b
ปุยหมัก 3 ตัน/ไร 0.033 ab 8.26 a 114 a 367 b 399 a 2.13 a 0.65 a
ปุยคอก 3 ตัน/ไร 0.042 a 8.61 a 129 a 415 a 438 a 2.31 a 0.71 a
ปุยพืชสด 0.014 c 5.44 bc 119 a 232 c 176 c 2.01 a 0.43 b
ไถกลบฟางขาว 3 ตัน/ไร 0.022 bc 7.12 ab 122 a 345 b 303 b 2.12 a 0.66 a
ปุยเคี 15-15-15 50 กก./ไร 0.019 c 5.61 b 110 a 245 c 267 b 2.27 a 0.42 b

CV  (%) 17.00 10.54 14.35 3.56 8.99 7.45 5.67

คาเฉลีย่ตามแนวตั้งที่ตามดวยตัวอักษรที่เหมือนกันไมมีความแตกตางกันที่ระดับความเชื่อม่ัน 95%
จากการวิเคราะหแบบ DMRT

การวเิคราะหสถิติผลของปุยอินทรียตอการเจริญเติบโตและผลผลิตขาวโพดหวานในดินชุดดินสตึก

ตํ ารับ
การทดลอง

ความสูงตน
(ซม.)

เสนผาศูนยกลาง
ลํ าตน (ซม.)

ความกวางใบ
(ซม.)

น้ํ าหนักสดตน
(กก./ไร)

น้ํ าหนักฝกสด
 (กก./ไร)

1   67.0 b   8.6 b   4.7 ab 325.3 c 112.6 e
2 105.6 a 11.7 a   6.2 ab 449.8 a 277.1 c
3 106.0 a 11.5 a   6.2 ab   444.4 ab 312.6 b
4   66.3 b   8.1 b 4.5 b 279.1 c   99.8 e
5 114.1 a 12.1 a 6.6 a 497.8 a 341.5 a
6 106.6 a   10.6 ab   6.0 ab   360.9 bc 216.3 d

CV (%) 11.66 11.22 13.21 7.96 4.53

คาเฉลีย่ตามแนวตั้งที่ตามดวยตัวอักษรที่เหมือนกันไมมีความแตกตางกันที่ระดับความเชื่อม่ัน 95%
จากการวิเคราะหแบบ DMRT
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ตารางภาคผนวกที่ 8 ปริมาณนํ้ าฝนและจํ านวนวันฝนตก ในแปลงทดสอบสาธิต อ.เขาสวนกวาง
จ.ขอนแกน ป พ.ศ. 2539

มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. รวม/ป
ปริมาณฝน (มม.) - - 87.8 60.8 204 198.2 87.9 112 626.8 126 92 - 1595.5
วันฝนตก (วัน) - - 2 5 10 13 10 12 18 7 9 - 86
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ตารางภาคผนวกที่ 9 ปริมาณนํ้ าฝน (มม.) และการกระจายของฝนในแตละเดือนในแปลงทดสอบ
สาธิต อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน ป พ.ศ. 2539

วันท่ี เดือน
มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.

1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 4.6 0.0 12.8 0.0
2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.4 7.1 0.0 2.3 0.0 9.6 0.0
3 0.0 0.0 0.0 0.0 41.1 0.0 2.1 0.0 106.9 0.0 32.8 0.0
4 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 51.9 13.5 0.0
5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9 0.0 0.0 2.2 6.8 0.0
6 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 34.1 1.7 0.0
7 0.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1 0.0 0.0
8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.9 0.0
9 0.0 0.0 0.0 0.0 24.1 12.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 6.3 0.0 9.3 13.0 0.0 0.0
11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 0.0 4.3 99.0 0.0 0.0 0.0
12 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 6.7 5.4 0.0 0.0 0.0
13 0.0 0.0 0.0 0.0 36.2 0.0 0.0 14.5 55.1 0.0 0.0 0.0
14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.4 0.0 12.3 91.0 0.0 0.0 0.0
15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0
16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.6 0.0 91.6 0.0 0.0 0.0
17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 0.0 0.0 8.2 0.0 0.0 0.0
18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.8 0.0 17.8 34.8 0.0 2.4 0.0
19 0.0 0.0 0.0 0.0 40.2 7.5 13.1 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0
21 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 5.3 0.0 6.9 0.0 0.0 0.0
22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.5 0.0 0.0 0.0
23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.8 12.2 0.8 74.7 3.4 0.0 0.0
24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 6.4 0.0 0.0 0.0
25 0.0 0.0 6.2 6.3 0.0 0.0 2.2 22.1 0.0 0.0 0.0 0.0
26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0
27 0.0 0.0 81.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0
28 0.0 0.0 0.0 19.1 0.0 10.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 0.0 0.0 0.0 19.2 7.2 0.0 0.0 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 0.0 0.0 0.0 6.2 16.9 19.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 12.3 0.0 0.0
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คาวิเคราะหทางสถิติ

รายละเอียดการวิเคราะหปริมาณไนโตรเจนทางสถิติ

Analysis of variance for N (%)
SV DF SS MS F
Block 2 0.0000 0.0000 1.18 ns
Treatment 5 0.0016 0.0003 17.54  **
Error 10 0.0002 0.0000

Total 17 0.0018

C.V. = 17.00 %
ns = nonsignificant

** = significant at 1% level

ปรมิาณไนโตรเจนในดินชุดสตึกหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตขาวโพดหวานเมื่อใสปุยชนิดตางๆ

Treatment Ranks Means
T1 4 0.021   c
T2 2 0.033  ab
T3 1 0.042   a
T4 6 0.014   c
T5 3 0.022  bc
T6 5 0.019   c

Mean 0.025

Means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT
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รายละเอียดการวิเคราะหปริมาณฟอสฟอรัสทางสถิติ

Analysis of variance for P2O5 (ppm)
SV DF SS MS F
Block 2 1.92 0.96 1.93   ns
Treatment 5 35.37 7.07 14.27   **
Error 10 4.96 0.50

Total 17 42.24

C.V. = 10.54 %
ns = nonsignificant
** = significant at 1% level

ปรมิาณฟอสฟอรัสในดินชุดสตึกหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตขาวโพดหวานเมื่อใสปุยชนิดตางๆ

Treatment Ranks Means
T1 6 5.03   c
T2 2 8.26   a
T3 1 8.61   a
T4 5 5.44  bc
T5 3 7.12  ab
T6 4 5.61   b

Mean 6.68

Means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT



37

รายละเอียดการวิเคราะหปริมาณโปแตสเซียมทางสถิติ

Analysis of variance for K2O (ppm)
SV DF SS MS F

Block 2 1132.44 566.22 2.06   ns
Treatment 5 1768.94 353.79 1.29   ns
Error 10 2742.89 274.29

Total 17 5644.28

C.V. = 14.35 %
ns = nonsignificant

ปรมิาณโปรแตสเซียมในดินชุดสตึกหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตขาวโพดหวานเมื่อใสปุยชนิดตางๆ

Treatment Ranks Means
T1 6 97.67
T2 4 114.33
T3 1 129.33
T4 3 118.67
T5 2 122.00
T6 5 110.33

Mean 115.39

Means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT
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รายละเอียดการวิเคราะหปริมาณแคลเซียมทางสถิติ

Analysis of variance for Ca (ppm)
SV DF SS MS F
Block 2 1801.00 900.50 7.50   *
Treatment 5 90038.50  18007.70  149.94  **
Error 10 1201.00 120.10

Total 17 93040.50

C.V. = 3.56 %
* = significant at 5% level
** = significant at 1% level

ปรมิาณแคลเซียมในดินชุดสตึกหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตขาวโพดหวานเมื่อใสปุยชนิดตางๆ

Treatment Ranks Means
T1 4 245.00  c
T2 2 367.00  b
T3 1 415.00  a
T4 5 232.00  c
T5 3 345.00  b
T6 4 245.00  c

Mean 305.17

Means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT
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รายละเอียดการวิเคราะหปริมาณแมกนีเซียมทางสถิติ

Analysis of variance for Mg (ppm)
SV DF SS MS F

Block 2 962.11 481.06 0.61   ns
Treatment 5 132504.94 26500.99 33.32  **
Error 10 7952.56 795.26

Total 17

C.V. = 8.99 %
ns = nonsignificant
** = significant at 1% level

ปรมิาณแมกนีเซียมในดินชุดสตึกหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตขาวโพดหวานเมื่อใสปุยชนิดตางๆ

Treatment Ranks Means
T1 4 299.00  b
T2 2 399.00  a
T3 1 438.00  a
T4 6 176.00  c
T5 3 303.00  b
T6 5 267.33  b

Mean 313.72

Means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT
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รายละเอียดการวิเคราะหปริมาณกํ ามะถันทางสถิติ

Analysis of variance for S (ppm)
SV DF SS MS F

Block 2 0.1080 0.0540 2.10  ns
Treatment 5 0.1972 0.0394 1.53  ns
Error 10 0.2574 0.0257

Total 17 0.5626

C.V. = 7.45 %
ns = nonsignificant

ปริมาณกํ ามะถันในดินชุดสตึกหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตขาวโพดหวานเมื่อใสปุยชนิดตางๆ

Treatment Ranks Means
T1 5 2.08
T2 3 2.13
T3 1 2.31
T4 6 2.01
T5 4 2.12
T6 2 2.27

Mean 2.15

Means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT
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รายละเอียดการวิเคราะหปริมาณอินทรียวตัถุทางสถิติ

Analysis of variance for OM (%)
SV DF SS MS F
Block 2 0.0057 0.0029 2.97    ns
Treatment 5 0.2877 0.0575 59.51  **
Error 10 0.0097 0.0010

Total 17 0.3031

C.V. = 5.67 %
ns = nonsignificant
** = significant at 1% level

ปรมิาณอินทรียวัตถุในดินชุดสตึกหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตขาวโพดหวานเมื่อใสปุยชนิดตางๆ

Treatment Ranks Means
T1 5 0.42  b
T2 3 0.65  a
T3 1 0.71  a
T4 4 0.43  b
T5 2 0.66  a
T6 5 0.42  b

Mean 0.55

Means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT
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รายละเอียดการวิเคราะหความสูงตนขาวโพดทางสถิติ

Analysis of variance for corn height  (cm)
SV DF SS MS F

Block 2 600.40 300.20 2.49  ns
Treatment 5 7015.55 1403.11 11.62  **
Error 10 1207.73 120.77

Total 17 8823.68

C.V. = 11.66%
ns = nonsignificant

** = significant at 1% level

ความสงูตนขาวโพดหวานหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตเม่ือใสปุยชนิดตางๆ

Treatment Ranks Means
T1 5 67.000  b
T2 4 105.60  a
T3 3 106.00  a
T4 6 66.30  b
T5 1 114.13  a
T6 2 106.60  a

Mean 94.27

Means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT
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รายละเอียดการวิเคราะหเสนผาศูนยกลางลํ าตนทางสถิติ

Analysis of variance for corn diameter (mm.)
SV DF SS MS F
Block 2 2.81 1.41 1.03  ns
Treatment 5 42.93 8.59 6.27  **
Error 10 13.69 1.37

Total 17 59.44

C.V. = 11.22 %
ns   = nonsignificant
**     =  Significant at 1% level

เสนผาศูนยกลางลํ าตนขาวโพดหวานหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตเม่ือใสปุยชนิดตางๆ

Treatment Ranks Means
T1 5 8.57   b
T2 2 11.67   a
T3 3 11.53   a
T4 6 8.13   b
T5 1 12.10   a
T6 4 10.60  ab

Mean 10.43

Means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT
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รายละเอียดการวิเคราะหความกวางใบทางสถิติ

Analysis of variance for corn width (cm)
SV DF SS MS F
Block 2 0.61 0.30 0.54  ns
Treatment 5 11.22 2.24 3.94  *
Error 10 5.69 0.57

Total 17 17.52

C.V.  = 13.21 %
ns   = nonsignificant
*     = significant at 5% level

ความกวางใบขาวโพดหวานหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตเม่ือใสปุยชนิดตางๆ

Treatment Ranks Means
T1 5 4.73  ab
T2 2 6.23  ab
T3 3 6.17  ab
T4 6 4.53   b
T5 1 6.63   a
T6 4 5.97  ab

Mean 5.71

Means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT
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รายละเอียดการวิเคราะหน้ํ าหนักสดตนขาวโพดทางสถิติ

Analysis of variance for stem fresh weight (kg/rai)
SV DF SS MS F
Block 2 7429.76 3741.88 3.80   ns
Treatment 5  106278.67  21255.73 21.73   **
Error 10 9781.85 978.19

Total 17  123490.28

C.V.  = 7.96 %
ns   = nonsignificant
**     =  Significant at 1% level

น้ํ าหนักสดตนขาวโพดหวานหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตเม่ือใสปุยชนิดตางๆ

Treatment Ranks Means
T1 5 325.27   c
T2 2 449.77   a
T3 3 444.37  ab
T4 6 279.10   c
T5 1 497.77   a
T6 4 360.93  bc

Mean 392.87

Means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT



46

รายละเอียดการวิเคราะหน้ํ าหนักฝกสดรวมเปลือกของขาวโพดหวานทางสถิติ

Analysis of variance for corn yield (kg/rai)
SV DF SS MS F
Block 2 760.94 380.47 361    ns
Treatment 5  157000.68  31400.14 297.81  **
Error 10 1054.38 105.44

Total 17 158816.00

C.V.  = 4.53 %
ns   = nonsignificant
**     = significant at 1% level

น้ํ าหนักฝกสดรวมเปลือกของขาวโพดหวานหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตเม่ือใสปุยชนิดตางๆ

Treatment Ranks Means
T1 5 112.60  e
T2 3 277.07  c
T3 2 312.60  b
T4 6 99.80  e
T5 1 341.53  a
T6 4 216.27  d

Mean 226.64

Means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT
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