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บทคัดยอ                            

การศึกษาอิทธิพลของการจัดการดินในแปลงขาวไรบนขัน้บันไดตอสมบัติของดิน และปริมาณ

ตะกอนดิน อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน ระหวางเดือนสิงหาคม ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ไดแก ปริมาณ

ตะกอนดิน อินทรียวัตถุ ความเปนกรด-เบส การนําไฟฟา และผลผลิต ที่ระดับความลึก 0-5 และ 5-10 

เซนติเมตร แปลงขนาด 4 X 12 เมตร มี 4 แปลง คือ 1) ไมทําข้ันบันได 2) ไมทําข้ันบันไดและไถกลบถ่ัวพรา 3) 

ทําข้ันบันได และ 4) ทําขั้นบันไดและไถกลบถั่วพรา เก็บตัวอยางวันที่ 0, 30, 60, 90 และ 120 พบวา แปลงที่ 4 

มีปริมาณตะกอนดินต่ําสุด เทากับ 1,431.33 กก./ไร/ป/4 เดือน ดินชั้นบน มีคาเฉลี่ยอินทรียวัตถุสูงสุดรอยละ 

2.10 คาความเปนกรด – เบส 6.12 และ คาการนําไฟฟา 30.61 ไมโครซีเมนตอเซนติเมตร ดินชั้นลาง มีคาเฉลี่ย

อินทรียวัตถุรอยละ 2.40 คาความเปนกรด – เบส 6.06 และคาการนําไฟฟา 30.10 ไมโครซีเมนตอเซนติเมตร 

โดยทุกคามีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (0.01) ผลผลิตขาวของแปลงที่ 4 มีคาเฉลี่ยสูงสุด 

เทากับ 279.50 กก./ไร/ 4 เดือน และสูงกวาแปลงอ่ืนๆอยางมีนัยสําคัญยิ่ง 0.01 

ควรสงเสริมใหปลูกพืชคลุมดิน และไถกลบถั่วพราเปนปุยพืชสดกอนปลูกขาวไร เพื่อลดปริมาณ

ตะกอนดิน และทําใหผลผลิตขาวสูงข้ึน 

Abstract 

The study on the influence of soil management for terraced upland rice on soil properties and the 

amount of soil sediment was carried out at Tha Wang Pha district, Nan province during August until 

November, 2012. Parameters studies were the amount of soil sediment, organic matter (OM), pH, EC and 

rice yield. Samples were collected at a depth of 0-5 and 5-10 cm. from 4x12 m plots with different 

characteristics, namely, (1) plot without terraces, (2) plot without terraces but ploughing with jack beans, (3) 

อิทธิพลของการจัดการดินเพื่อปลูกขาวไรบนขั้นบนัไดตอสมบัติของดนิ และ 

ปริมาณตะกอนดนิ อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน 

Influence of Soil Management for Upland Rice on Narrow Terrace on  
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plot with terraces and (4) plot with terraces and with ploughing with jack beans. Samples collected on 0, 30, 

60, 90 and 120 days showed plot 4 had the least amount of soil sediment of  1,431.53 kg/rai and top soil had 

the highest OM of 2.1 % with the pH value of 6.12 and EC of 30.66 µs/cm. Bottom soil had the OM of 2.4 

%, pH value of 6.06 and EC of 30.10 µs/cm. Every value of each parameter showed a significant difference 

statistically at 0.01 level. Rice yield of plot 4 was the highest and the best with the value of 279.50 kg/rai 

and statistically, significantly higher than those in other plots at 0.01 level 

It is, therefore, recommended to grow jack beans prior to growing upland rice and plough them into 

bedded soil so as to become fresh plant fertilizer resulting in higher rice yield and with less soil sediment. 

คําสําคัญ : ขั้นบันไดดิน (Narrow Terrace) ขาวไร (Upland Rice) ถั่วพรา (Jack Bean, Canavalia ensiformis 

L.) สมบัติของดิน (Soil Properties) ตะกอนดิน (Sediments) 

บทนํา 

 ในปจจุบันมีการเปลีย่นแปลงพื้นทีป่าไปเปนพื้นทีเ่กษตรกรรมเปนจํานวนมาก สงผลใหมีการตัดไม

ทําลายปา ตามแนวภูเขาสูงเพื่อใชเปนพื้นที่เกษตรกรรม การทําไรแบบเลื่อนลอย หรือไรหมุนเวียน สงผลทํา

ใหดินเสื่อมโทรมจนกระทั่งปลูกพืชไมได และเม่ือดินไมมีส่ิงปกคลุม ทําใหขาดสิง่ทีจ่ะดูดซับน้ําฝนหรือ

ชะลอการไหลบาของน้าํสะทอนถึงสภาพดินดีเมือ่มีอินทรียวัตถุทีมี่อิทธิพลตอคุณสมบัติของดินทางกายภาพ 

ชีวภาพ และทางเคมี ผลตอความอุดมสมบูรณและการเจริญเติบโตของพืช (พัชรี ธีรจินดาขจร, 2549) ทําให

ชวงฤดูฝนเกิดน้ําปาไหลหลากอยางเฉียบพลันและรุนแรง ดังนั้นจึงตองหาวิธีการปองกันและแกไขปญหาที่

เหมาะสม ในการปองกันและแกไขปญหาการชะลางพังทลายของดิน และการสูญเสียธาตุอาหารในดิน จึงไดมี

การศึกษาทดลองทําแปลงข้ันบันไดเพื่อศึกษาถึงวิธีการปลูกขาวไรและการเพิ่มธาตุอาหารในดิน โดยไดเลือก

การปลูกถ่ัวพราเปนพืชปุยสด ดังนั้นผูศึกษาจึงมุงเนนท่ีจะศึกษาสมบัติของดิน ปริมาณตะกอนดิน และผลผลิต

ขาวไร 

วัตถุประสงค 

1.  ศึกษาการจัดการดินที่แตกตางกันตอสมบัติของดิน ไดแก อินทรียวัตถุ คาความเปนกรด–เบส และคา

การนําไฟฟา 

2.  ศึกษาการจัดการดินท่ีแตกตางกันมีผลตอปริมาณตะกอนดิน 

3.  ศึกษาผลผลิตของขาวไร 
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วธิกีารวจัิย 

 ศึกษาอิทธิพลของการจัดการดินเพื่อปลูกขาวไรบนข้ันบันไดตอสมบัติของดิน และปริมาณตะกอนดิน 

ระหวางเดือน สิงหาคม ถึง พฤศจิกายน อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน พ.ศ. 2555 ท่ีความชัน 23 อาศา โดยมี

ข้ันตอนการศึกษาคือ 

 1. มี 4 วิธี ดังนี้คือ 1) ไมทําข้ันบันได 2) ไมทําข้ันบันไดและไถกลบถ่ัวพรา 3) ทําข้ันบันได และ 4) ทํา

ขั้นบันไดและไถกลบถ่ัวพรา ขนาดแปลง  4 x 12 เมตร ระยะปลูกขาว 25x25 เซนติเมตร จํานวน 5 ตนตอหลุม 

โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) 

 2. เก็บตัวอยางดินที่ความลึก 0–5 และ 5–10 เซนติเมตร เพื่อเปรียบเทียบสมบัติของดิน ไดแก 

อินทรียวัตถุ คาความเปนกรด–เบส และคาการนําไฟฟา โดยใชวิธี Methods of Soil Analysis (Soil Science 

Society of American and American Society of Agronomy,1996) และวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) 

 3. เปรียบเทียบปริมาณตะกอนดิน และผลผลิตของขาวไร  

ผลการศึกษา 

 การจัดการดินเพื่อปลูกขาวไรบนขั้นบันไดตอสมบัติของดิน และปริมาณตะกอนดิน และผลผลิตของ

ขาวไร   

ปริมาณตะกอนดนิ 

 การศึกษาพบวา แปลงที่ 1 ไมทําขัน้บันได มีปริมาณตะกอนดินเฉลี่ยสูงสุด 4 เดือน เทากับ 1,650.73 

กก./ไร และสูงกวาแปลงอื่นๆ ยกเวนแปลงที่ 2 ไมทําขั้นบันไดและปลูกถั่วพรา อยางมีนัยสําคัญยิ่ง (0.01) 

เนือ่งจากชวงระยะเวลา 30 วัน ปริมาณน้าํฝนสูงสุด เทากับ 2,036.667 มิลลิเมตร/เดือน เมื่อมวลน้าํมีจํานวน

มากกับพืน้ที่จํากัดยอมเกิดแรงกระทบหนาดินโดยตรงจนทําใหอนุภาคดินแตกแยกในขณะเดียวกันมีพลังน้ํา

ไหลบาหนาดิน และเปนชวงเปดโลงไมมีสิ่งปกคลุมหนาดินงายตอการพัดพาของมวลน้ําสูง ทําใหปริมาณ

ตะกอนสูงตามดวย แปลงท่ี 2 มีปริมาณตะกอนดินรองลงมาเฉลี่ย 4 เดือน เทากับ 1,622.83 กก./ไร และสูงกวา

แปลงอ่ืนๆอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (0.01) การไถกลบถ่ัวพราทําใหสภาพดินชองวางระหวางดินอันจะเกิดการดูดซึม

ของน้ําฝน และลดการเคลื่อนของดิน แปลงที่ 4 ทําขั้นบันไดและปลูกถัว่พรา มีปริมาณตะกอนดินเฉลีย่ต่าํสุด 

4 เดือน เทากับ 1,431.23 กก./ไร และต่ํากวาทุกแปลงอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (0.01) อาจเนื่องจากแปลงดังกลาวเปน

ทางขวาง เมื่อการเคลื่อนและการเลื่อนไหลของมวลดินโดยแรงดึงดูดของโลกและแรงดันของน้ําใตผิวดิน ซึ่ง

เปนการลดการพังทลายของหนาดิน และพัดพาลงสูบอดักตะกอนที่ต่ํา ดินทีต่ะกอนดินดังกลาวจะไดรับการ

ปองกันจากพลังงานน้ําไหลบาหนาดินไดดียิ่งข้ึน ดังภาพท่ี 1 
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อินทรียวัตถุในดิน 

ดินช้ันบน (0 - 5 เซนติเมตร) 

 พบวา แปลงท่ี 4 มีคาเฉลี่ยอินทรียวัตถุสูงสุดรอยละ 2.10 และสูงกวาแปลงอืน่ๆยกเวนแปลงที่ 2 และ 

แปลงท่ี 3 อยางมีนัยสําคัญยิ่ง (0.01) อาจเนื่องจากดินกรดอยางออนๆเปนผลใหกิจกรรมตางๆของจุลินทรีย

ดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน กระบวนการปลดปลอยธาตุอาหาร (mineralization) จากการเนาเปอยผุ

พังของอินทรียวัตถุในดินตอการเจริญเติบโตของพืช แปลงท่ี 1 มีคาเฉล่ียอินทรียวัตถุต่ําสุดรอยละ 1.67 และยัง

ต่ํากวาแปลงท่ี 2 และแปลงที ่4 อยางมีนัยสําคัญ (0.05) และยังต่ํากวาแปลงที่ 3 อยางมีนัยสําคัญยิ่ง (0.01) 

สภาพดินที่ถูกทําลายเปนระยะเวลายาวนาน และขาดบํารุงทําใหสภาพดินเกิดความเสื่อมโทรมเปนประโยชน

ตอพืชในระดับต่ํา ดังภาพท่ี 2  

 

 
หมายเหตุ : a, b, c, d หมายถึง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (0.05) 

A, B, C, D หมายถึง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (0.01) 

ภาพที่ 1 คาเฉล่ียปริมาณตะกอนดิน (กก./ไร/4 เดือน) 4 แปลงทดลอง ชวงระยะเวลา 4 เดือน 

 

 

 

คาเฉลีย่รวม 
120 วัน 
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 หมายเหตุ : a, b, c, d หมายถึง แตกตางกันอยางมนียัสาํคญั (0.05) 

A, B, C, D หมายถึง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (0.01) 

ภาพที่ 2 มีคาเฉล่ียอินทรียวตัถุ (รอยละ) 4 แปลงทดลอง ของดนิชั้นบน 0-5 เซนตเิมตร 

 

ดินช้ันลาง (5–10 เซนติเมตร) 

 แปลงท่ี 4 ชั้นลางยังมีคาเฉลี่ยอินทรีวัตถุสูงสุดรอยละ 2.40 และยังสูงกวาแปลงอืน่ๆยกเวนแปลงที ่2 

และ 3 อยางมีนัยสําคัญยิ่ง (0.01) แปลงที่ทําขั้นบันไดและปลูกถั่วพรานั้นคงรักษาสภาพที่เปนกรดออนๆซึ่งมี

ความสําคัญตอการปลดปลอย ไนโตรเจน กํามันถัน และฟอสฟอรัส ในดินบางประเภท (Singer & Munns, 

2006) แปลงท่ี 2 มีอินทรีวัตถุต่ําลงรอยละ 2.26 และยังมีคาสูงกวาแปลงที่ 1 อยางมีนัยสําคัญยิ่ง (0.01) แปลงท่ี 

1 อินทรียวัตถุต่ําสุดรอยละ2.14 และยังต่ํากวาทุกๆแปลงอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (0.01) แตไมแตกตางกัน ยกเวน

แปลงท่ี 4 อยางมีนัยสําคัญ (0.05) (ภาพท่ี 3) 
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หมายเหตุ : a, b, c, d หมายถึง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (0.05) 

A, B, C, D หมายถึง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (0.01) 

ภาพที่ 3 คาเฉล่ียอินทรียวตัถุ (รอยละ) 4 แปลงทดลอง ดินช้ันลาง 5-10 เซนติเมตร 

 
 

ความเปนกรด – เบสของดิน 

ดินช้ันบน (0 – 5 เซนติเมตร) 

 คาความเปนกรด–เบส แปลงที่ 4 มีคาเฉลี่ยความเปนกรด–เบส สูงสุด 6.12 ซากถั่วพราที่ถูกจุลินทรีย

ยอยสลายทําปฏิกิริยากับดินจนเปนกรดเล็กนอย (คณาจารยภาควิชาปฐพีวิทยา, 2541) ทําใหสมบัติทางเคมี

เปล่ียนแปลงไป อาทิ เชน ความเขมขนของ H
+
 ของดินลดลง OH

-
 จะสูงขึ้นซึ่งเปนผลดีตอพืช แปลงที่ 1 ไมทํา

ขั้นบันได และไมมีการจัดการดินมีผลสงใหคาความเปนกรด–เบส ต่ําสุด 5.90 และต่ํากวาทุกแปลงอยางมี

นัยสําคัญยิ่ง (0.01) อาจเนื่องจากกรดมีสภาพเปนกลาง จึงยังผลใหกิจกรรมของจุลินทรียในดินท่ีเปนประโยชน

ดีขึน้ เชนการยอยสลายซากถัว่พราเกิดกระบวนการปลดปลอยธาตุอาหาร (mineralization) จากการเนาเปอย

ของอินทรียวัตถุในดิน (ภาพท่ี 4)  
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หมายเหตุ : a, b, c, d หมายถึง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (0.05) 
A, B, C, D หมายถึง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (0.01) 

ภาพที ่4 คาเฉล่ียความเปนกรด-เบส 4 แปลงทดลอง ของดินช้ันบน 0 – 5 เซนติเมตร 
 

 

ดินช้ันลาง (5 – 10 เซนติเมตร) 

พบวา แปลงท่ี 4 มีคาความเปนกรด – เบส สูงสุด เทากับ 6.06 และสูงกวาแปลงอื่นๆอยางมีนัยสําคัญ 

(0.05) การยอยสลายของซากพืชทําใหดินคอนขางเปนดินรวนมีการระบายน้ําไดในระดับปานกลางสงผลให

กิจกรรมของจุลินทรียแลกเปล่ียนสมบัติของดิน แปลงท่ี 1 มีคาความเปนกรด – เบส ต่ําสุด เทากับ 5.90 และต่ํา

กวาแปลงอื่นๆอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (0.01) อาจเนื่องจากแปลงไมมีการจัดการดินซึ่งสภาพดินเปนดินที่แหงแลง

ขาดน้ํา และสมบัติดินต่ํา ดังภาพท่ี 5 
 

 
หมายเหตุ : a, b, c, d หมายถงึ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (0.05) 
A, B, C, D หมายถึง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (0.01) 

ภาพที ่5 คาเฉล่ียความเปนกรด-เบส 4 แปลงทดลอง ของดินช้ันลาง 5-10 เซนติเมตร 
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การนําไฟฟาของดิน 

ดินช้ันบน (0 – 5 เซนติเมตร) 

 การศึกษาพบวา แปลงท่ี 4 มีคาเฉลี่ยการนําไฟฟาสูงสุด เทากับ 30.61 ไมโครซีเมนตอเซนติเมตร และ

สูงกวาทุกแปลง ยกเวนแปลงที่ 2 และ 3 อยางมีนัยสําคัญ (0.05) ซึ่งสภาพดินในแปลง อาจเกิดจากซากถั่วพรา

ถูกยอยสลายทําใหเพิ่มความเค็มของเกลือแตอยูในปริมาณทีต่่ํา ซึ่งกรรมวิธีดังกลาวมีลักษณะดินไมเค็มดีตอ

พืช แปลงท่ี 1 มีคาเฉลีย่การนําไฟฟาต่าํสุด เทากับ 28.72   ไมโครซีเมนตอเซนติเมตร และต่ํากวาทุกแปลง 

ยกเวนแปลงท่ี 4 อยางมีนัยสําคัญ (0.05) การที่ความเขมขนของเกลือต่ํา อาจเนื่องจากไมมีเกลือหรือเกิดการชะ

ลางพังทลายไปกับน้ํา ดังภาพท่ี 6 

 

 
หมายเหตุ : a, b, c, d หมายถงึ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (0.05) 

A, B, C, D หมายถึง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (0.01) 

ภาพที่ 6 คาเฉล่ียการนําไฟฟา (µS/cm) 4 แปลงทดลองของดินช้ันบน 0-5 เซนติเมตร 
 

 

ดินช้ันลาง (5 – 10 เซนติเมตร) 

 การศึกษาคาการนําไฟฟา ดินชัน้ลาง พบวาแปลงท่ี 4 มีคาเฉลีย่การนําไฟฟาสูงสุด เทากับ 30.10 ไม

โครซีเมนตอเซนติเมตร และยกเวนแปลงที ่2 และ แปลงที ่3 อยางมีนัยสําคัญ (0.05) แปลงที่มีการอนุรักษดิน

คอนขางรักษาความชื้นถึงดานลางซึ่งดีสําหรับกิจกรรมจุลินทรียในดินทําใหความเค็มอยูในระดับปานกลาง 

(Wolf, 1999) แปลงท่ี 1 มีคาเฉลี่ยการนําไฟฟาต่ําสุด เทากับ 27.80 ไมโครซีเมนตอเซนติเมตร และต่ํากวาทุก

แปลง ยกเวนแปลงที่ 2 และ แปลงที ่3 อยางมีนัยสําคัญ (0.01) อาจเนือ่งดินทีมี่การสูญเสียดินและธาตุอาหาร

ช้ันผิวดินและสงผลใหช้ันดินท่ีลึกลงไปไมมีความเค็มซ่ึงเหมาะสมตอพืช ดังภาพท่ี 7 
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หมายเหตุ : a, b, c, d หมายถึง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (0.05) 

A, B, C, D หมายถึง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (0.01) 

ภาพที่ 7 คาเฉล่ียการนําไฟฟา (µS/cm) 4 แปลงทดลอง ของดินช้ันลาง 5-10 เซนติเมตร 

 

ผลผลิตของขาวไร                         

 แปลงท่ี 4 ใหผลผลิตสูงสุด เทากับ 279.50 กิโลกรัมตอไร ซึ่งสูงกวาแปลงอื่นๆ อยางมีนัยสําคัญยิ่ง 

(0.01) เนื่องจากแปลงที่มีการจัดการดินทําเปนขัน้บันไดและปลูกถัว่พราเพื่อเปนปุยพืชสดสามารถทําใหดินมี

สภาพท่ีเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืช แปลงท่ี 1 ใหผลผลิตต่ําสุด เทากับ 209.00 กิโลกรัมตอไร และต่ํา

กวาแปลงอื่นๆ อยางมีนัยสําคัญยิ่ง (0.01) เพราะกรรมวิธีที่ไมทําขั้นบันไดมีโอกาสสูญเสียธาตุอาหารที่จําเปน

ตอพืชและถูกพัดพาไปกับมวลน้ํา ดังตารางท่ี 1 

  ตารางท่ี 1 ผลผลิตของขาวไร (กก./ไร) ของแปลงท่ี 1 – 4  
 

แปลงท่ี ผลผลิตของขาวไร (กก./ไร) 

1 209.00 Dd 

2 260.00 Bb 

3 235.00 Cc 

4 279.50 Aa 

หมายเหตุ : a, b, c, d หมายถึง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (0.05) 

 A, B, C, D หมายถึง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (0.01) 

 

 

สรุปผลการวิจัย 
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 แปลงท่ี 1 มีปริมาณตะกอนดินสูงสุด เทากับ 1,650.73 กก./ไร/4 เดือน และสูงกวาแปลงอื่นๆ ยกเวน

แปลงท่ี 2 อยางมีนัยสําคัญยิ่ง (0.01) แปลงท่ี 4 มีปริมาณตะกอนดินต่ําสุด เทากับ 1,431.23 กก./ไร/4 เดือน 

และต่ํากวาทุกๆแปลงอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (0.01) 

ดินช้ันบน (0 – 5 เซนติเมตร) 

 คาเฉลี่ยอินทรียวัตถุ แปลงท่ี 4 มีอินทรียวัตถุสูงสุดรอยละ 2.10 และสูงกวาทุกแปลง ยกเวนแปลงที ่2 

และแปลงที ่3 อยางมีนัยสําคัญยิง่ (0.01) แปลงท่ี 1 มีคาเฉลีย่อินทรียวันถุต่าํสุดรอยละ 1.67 และต่ํากวาทุก

แปลง ยกเวนแปลงท่ี 3 อยางมีนัยสําคัญยิ่ง (0.01) 

 คาเฉลี่ยความเปนกรด – เบส แปลงท่ี 4 มีคาเฉลี่ยสูงสุด 6.12 และสูงกวาทุกแปลงอยางไมมีนัยสําคัญ 

แปลงท่ี 1 มีคาเฉล่ียความเปนกรด – เบสต่ําสุด 5.90 และต่ํากวาทุกแปลง อยางไมนัยสําคัญทางสถิติ 

 คาเฉล่ียการนําไฟฟา แปลงท่ี 4 มีคาเฉล่ียสูงสุด 30.61 ไมโครซีเมนตอเซนติเมตร และสูงกวาทุกแปลง 

ยกเวนแปลงที ่2 และแปลงที ่3 อยางมีนัยสําคัญ (0.05) แปลงท่ี 1 มีคาเฉลี่ยการนําไฟฟาต่ําสุด เทากับ 28.72 

ไมโครซีเมนตอเซนติเมตร และต่ํากวาทุกๆแปลงอยางไมมีนัยสําคัญ 

ดินช้ันลาง ( 5 – 10 เซนติเมตร) 

 คาเฉลี่ยอินทรียวัตถุ แปลงท่ี 4 มีอินทรียวัตถุสูงสุดรอยละ 2.40 และสูงกวาทุกแปลง ยกเวนแปลงที่ 2 

และแปลงท่ี 3 อยางมีนัยสําคัญยิง่ (0.01) แปลงท่ี 1 มีคาเฉล่ียอินทรียวัตถุต่ําสุดรอยละ 2.14 และต่ํากวาทุก

แปลง ยกเวนแปลงท่ี 2 และแปลงท่ี 3 อยางมีนัยสําคัญ (0.05) 

 คาเฉลี่ยความเปนกรด – เบส แปลงท่ี 4 มีคาความเปนกรด – เบสสูงสุด 6.10 และสูงกวาทุกแปลง 

ยกเวนแปลงที่ 2 และแปลงท่ี 3 อยางมีนัยสําคัญ (0.05) แปลงท่ี 1 มีคาเฉลี่ยความเปนกรด – เบสต่ําสุด 5.90 

และต่ํากวาทุกแปลง ยกเวนแปลงท่ี 2 และแปลงท่ี 3 อยางมีนัยสําคัญ (0.05) 

 คาเฉลี่ยการนําไฟฟา แปลงท่ี 4 มีคาการนําไฟฟาสูงสุด 30.10 ไมโครซีเมนตอเซนติเมตร และสูงกวา

ทุกแปลง ยกเวนแปลงที ่2 และแปลงที ่3 อยางมีนัยสําคัญ (0.05) แปลงท่ี 1 มีคาเฉลี่ยการนําไฟฟาต่ําสุด 27.80 

ไมโครซีเมนตอเซนติเมตร และต่ํากวาทุกแปลง ยกเวนแปลงท่ี 2 และแปลงท่ี 3 อยางมีนัยสําคัญ (0.05) 

 การเปรียบเทียบผลผลิตของขาวไร แปลงท่ี 4 มีคาเฉลี่ยผลผลิตของขาวไรสูงสุด เทากับ 279.50 กก. /

ไร ซึ่งสูงกวาทุกแปลงอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (0.01) แปลงท่ี 1 มีคาเฉลี่ยผลผลิตของขาวไรต่ําสุด 209.00 กก. /ไร 

และต่ํากวาทุกแปลงอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (0.01) 

ขอเสนอแนะ 

 แปลงทีทํ่าขั้นบันได และปลูกถัว่พรากอนปลูกขาวไร 15 วัน ใหสมบัติของดินรวนซุยเหมาะสมตอ

การเพาะปลูกพืช และลดปริมาณตะกอนดิน ดังนั ้นควรสงเสริมใหเกษตรกรมีการจัดการดินดวยวิธีทํา

ข้ันบันได และปลูกถ่ัวพรากอนปลูกขาวไร 15 วัน สงผลใหผลผลิตขาวสูง 
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