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บทคัดยอ 

ศึกษาการอนุรักษดินและน้ําโดยการสับกลบถั่วพราที่อายุตางกันที่มีผลตอสมบัติของดินบางประการ 

4 กรรมวิธี ไดแก 1. กระถางควบคุม (ไมปลูกถ่ัวพรา) 2. ปลูกถั่วพราอายุ 30 วัน 3. ปลูกถั่วพราอายุ 45 วัน และ

4. ปลูกถั่วพราอายุ 60 วัน ในกระถางทดลอง โดยศึกษาคาความเปนกรด-เบส คาการนําไฟฟา และปริมาณ

อินทรียวัตถุ ณ เรือนเพาะชําวัดน้าํไคร ตําบลยม อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน ระหวางเดือน สิงหาคม–ตุลาคม

พ.ศ. 2555 เก็บตัวอยางดินหลังสับกลบถ่ัวพราเปนเวลา 15 วัน 

 พบวา การสับกลบถั่วพราที่อายุตางกันสงผลใหคาการนําไฟฟา ปริมาณอินทรียวัตถุ และคาความเปน

กรด-เบส มีคาเฉลี่ยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (0.01) โดยกระถางท่ีมีการสับกลบถ่ัวพราท่ีมีอายุ 

60 วัน  มีคาเฉลี่ยการนําไฟฟา และปริมาณอินทรียวัตถุสูงที่สุดเทากับ 490.83 ไมโครซีเมนตอเซนติเมตร และ

รอยละ 4.77 ตามลําดับ แตคาเฉลี่ยความเปนกรด-เบส ในกระถางที่มีการสับกลบถั่วพราที่มีอายุ 60 วัน            

มีคาเฉลี่ยต่ําทีสุ่ดเทากับ 5.67 ในขณะที่กระถางที่ไมมีการปลูกถัว่พรามีคาเฉลีย่การนําไฟฟา และปริมาณ

อินทรียวัตถุต่ําท่ีสุดเทากับ 217.20 ไมโครซีเมนตอเซนติเมตร และรอยละ 1.04 ตามลําดับ แตคาเฉล่ียความเปน

กรด-เบส ในกระถางท่ีไมมีการปลูกถ่ัวพรา มีคาเฉล่ียสูงท่ีสุดเทากับ 5.92  

ควรสงเสริมใหเกษตรกรปลูกถั่วพราอายุ 60 วัน และสับกลบถั่วพราทิ้งไว 15 วัน เพื่อเปนปุยพืชสด

ปรับปรุงบํารุงดินและสงผลใหปริมาณอินทรียวัตถุในดินเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะในพื้นท่ีตนน้ําท่ีมีการปลูกพืชไร 

Abstract 

The study on soil and water conservation by incorporation of jack beans with different ages on soil 

properties was carried out under 4 processes, namely, (1) controlled pots (without jack beans, (2) with 30 

days of jack beans, (3) with 45 days of jack beans, and (4) with 60 days of jack beans in the pots. 

Parameters studies were pH values, EC and organic matter (OM). The experiment was made at the nursery 

การอนุรักษดนิและน้ําดวยการสับกลบถ่ัวพรา (Canavalia ensiformis L.) ท่ีอายุตางกัน   
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of Nam Krai temple, Yom sub-district, Tha Wang Pha district, Nan province during August until October, 

2012. Soil samples were collected after 15 days of ploughed jack beans into bedded soil. 

The study showed the highly significant difference in the 3 selected parameters at 0.01 level.      

The pot which was ploughed with 60 days of jack beans had the highest values of EC and organic matter of 

490.83 µs/cm. and 4.77 %, respectively but had the lowest pH value of 5.67. On the contrary, the pots 

without jack beans had the lowest value of EC and OM of 217.20 µs/cm. and 1.04 %, respectively, and had 

the highest pH value of 5.92. 

Therefore, it is recommended for farmer, particularly at the upstream watershed, to plough 60 days 

old jack beans into the bedded soil and leave them for 15 days in order to become green manure which 

increase OM in the soil. 

คําสําคัญ: การสับกลบ (incorporation), ถ่ัวพรา (Canavalia ensiformis L.), อินทรียวัตถุ  

(organic matter), คาการนําไฟฟา (electrical conductivity) ความเปนกรด-เบส (pH) 

บทนํา 

ชุมชนบานน้ ําไคร ตําบลยม อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน ประชาชนสวนใหญ ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม โดยเฉพาะการทํานา และการทํานาสวนใหญเกษตรกรจะใชปุยเคมี เพื่อชวยเพิ่มผลผลิตทาง

การเกษตรใหสูงขึ้น ตนทุนทางการเกษตรก็สูงมากขึ้นตามไปดวย และการใชปุยเคมีในปริมาณที่มากก็จะ

สงผลทําใหดินเสือ่มสภาพเร็วขึ้น ธาตุอาหารในดินลดลง ผูศึกษาเล็งเห็นปญหานี้จึงศึกษาทดลองการใชถั่ว

พรามาปรับปรุงคุณภาพดิน โดยปลูกถั่วพราในกระถางในเรือนเพาะชํา และสับกลบถั่วพราในชวงอายุที่

ตางกัน คือ 30, 45 และ60 วัน เนื่องจากในชวงอายุที่ตางกันของถั่วพราจะใหปริมาณธาตุอาหารแกดินที่มาก

นอยแตกตางกันไป โดยการวิจัยนี้ศึกษาสมบัติของดินบางประการ ไดแก คาความเปนกรด – เบส คาการนํา

ไฟฟา และปริมาณอินทรียวัตถุ ท่ีไดมาจากการสับกลบถ่ัวพราท่ีอายุตางกันดังกลาวมาขางตน  

วัตถุประสงค 

เพื ่อศึกษาสมบัติของดินบางประการ ไดแก คาความเปนกรด – เบส คาการนําไฟฟา ปริมาณ

อินทรียวัตถุ ของการสับกลบถ่ัวพราท่ีอายุ 30, 45 และ60 วัน 

วธิกีารวจัิย 

การศึกษาสมบัติของดินที่ไดจากการสับกลบถัว่พราในกระถางทดลอง ณ โรงเพาะชํา วัดน้าํไคร 

ตําบลยม อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน ระหวางเดือนสิงหาคม–ตุลาคม พ.ศ. 2555 มีข้ันตอนการศึกษาดังตอไปนี้ 
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  1. การศึกษามี 4 กรรมวิธี คือ วิธีที่ 1 กระถางควบคุม (ไมปลูกถั่วพรา) วิธีที่ 2 ปลูกถั่วพราจนอายุ

ได 30 วัน และ สับกลบถ่ัวพราท้ิงไว 15 วัน วิธีที่ 3 ปลูกถั่วพราจนอายุได 45 วัน และ สับกลบถั่วพราทิ้งไว 15 

วัน และ วิธี ท่ี 4 ปลูกถ่ัวพราจนอายุได 60 วัน และสับกลบถ่ัวพราท้ิงไว 15 วัน  

   2. ศึกษาเปรียบเทียบสมบัติของดิน ไดแก ความเปนกรด-เบส การนําไฟฟา ปริมาณอินทรียวัตถุ 

ในกระถางทดลองพลาสติกขนาดเสนผานศูนยกลางของความกวางของปากกระถาง 33 เซนติเมตร ความกวาง

ของกนกระถาง 22 เซนติเมตร และความสูงของกระถาง 27 เซนติเมตร นําดินในนาขาวที่ตองการจะศึกษามา

ใสในกระถางทดลองใหดินมีความสูงจากกนกระถางทดลอง 20 เซนติเมตร จํานวน 12 กระถาง แลวนํา

กระถางทดลองมาวางเรียงไวในโรงเพาะชํา โดยการวางกระถางทดลองในแถวเดียวกัน และระหวางแถวจะ

วางหางกันเปนระยะ 30 เซนติเมตร  

3. เก็บตัวอยางดินครั้งแรกในกระถางควบคุม (ไมปลูกถั่วพรา) และกระถางที่ปลูกถั่วพราอายุ 30, 

45 และ60 วัน ตามลําดับ ทีร่ะดับความลึกของดิน 0-15 เซนติเมตร กระถางละ 1 กิโลกรัมตอครัง้ และเก็บ

ตัวอยางดินครั้งที่สองเมื่อสับกลบถั่วพราทิ้งไว 15 วัน ของถั่วพราอายุ 30, 45 และ 60 วัน ที่ระดับความลึกของ

ดิน 0-15 เซนติเมตร กระถางละ 1 กิโลกรัมตอคร้ัง 

 4. วิเคราะหสมบัติทางเคมีบางประการของดิน คือ คาความเปนกรด-เบส คาการนําไฟฟา และ

ปริมาณอินทรียวัตถุ โดยใชวิธี Methods of Soil Analysis (Soil Science Society of America and American 

Society of Agronomy, 1996) วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) และ

วิเคราะหความแปรปรวนดวยวิธี Analysis of Variance : ANOVA เปรียบเทียบความแตกตางทางสถิติดวยวิธี 

Duncan’ s new multiple range test โดยใช Least Significant Difference (LSD) ท่ีระดับความเช่ือม่ันทางสถิติ 

95 %   

ผลการศึกษา        

คาเฉล่ียของคาความเปนกรด-เบส, คาเฉล่ียการนําไฟฟา และปริมาณอินทรียวัตถุของดิน ในกระถางท่ี

มีการสับกลบถั่วพราที่อายุตางกัน 4 กรรมวิธี ไดแก (1).กระถางควบคุม (ไมปลูกถั่วพรา)(2).ปลูกถั่วพราจน

อายุได 30 วันและสับกลบถั่วพราทิ้งไว 15 วัน (3).ปลูกถั่วพราจนอายุได 45 วันและสับกลบถั่วพราทิ้งไว       

15 วัน และ(4)ปลูกถั่วพราจนอายุได 60 วันและสับกลบถั่วพราทิ้งไว 15 วัน โดยเก็บตัวอยางดินที่ระดับ 0-15 

ซม.พบวา 

1. ความเปนกรด – เบส 

พบวา คาเฉลี่ยของคาความเปนกรด-เบสของทุกวิธีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ 

(0.01) โดยวิธีที่ปลูกถั่วพราจนอายุได 60 วัน มีคาเฉลี่ยของคาความเปนกรด-เบสต่ําที่สุด เทากับ 5.67 ซ่ึงมี

สภาพเปนกรดปานกลาง (พัชรี ธีรจินดาขจร, 2554) สวนวิธีที่ปลูกถั่วพราอายุ 45 วัน 30 วัน และวิธีที่ไมปลูก

ถั่วพรามีคาเฉลี่ยของคาความเปนกรด-เบส เทากับ 5.74 5.85 และ 5.92 ตามลําดับ โดยทั้ง 3 วิธีมีสภาพความ

เปนกรดปานกลาง (พัชรี ธีรจินดาขจร, 2554) เชนกัน การที่วิธีที่ปลูกถั่วพราอายุ 60 วัน มีคาเฉลี่ยของคาความ
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เปนกรด-เบสต่ําที่สุดนั้นอาจเนื่องมาจากตนถั่วพราอายุ 60 วัน มีอายุมาก และมีมวลชีวภาพมากกวาตนถั่วพรา

อายุ 45 วัน และ30 วัน ตามลําดับ เมื่อสับกลบลงไปในดินและมีการยอยสลายทําใหคาเฉลี่ยของคาความเปน

กรด-เบสต่ํากวาวิธีท่ีปลูกถ่ัวพราอายุ 45 วัน และ30 วัน ตามลําดับ  (ภาพท่ี 1) 

 

 
หมายเหตุ  อกัษรภาษาองักฤษตัวเลก็ หมายถงึ แตกตางอยางมนียัสาํคญั (0.05) 
  อกัษรภาษาอังกฤษตัวใหญ หมายถงึ แตกตางอยางมนียัสาํคญัยิ่ง (0.01) 

ภาพที่ 1 คาเฉล่ียของคาความเปนกรด-เบส ของวิธีท่ีมีการสับกลบถ่ัวพราท่ีอายุตางกัน 

 

2.  คาการนําไฟฟา 

พบวา คาเฉลี่ยของคาการนําไฟฟาของทุกกรรมวิธีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ 

(0.01) โดยกรรมวิธีที่ปลูกถั่วพราอายุ 60 วัน มีคาเฉลี่ยของคาการนําไฟฟาสูงสุดเทากับ 490.83 µS/cm สวน

กรรมวิธีที่ปลูกถั่วพราอายุ 45 วัน มีคาเฉลี่ยของคาการนําไฟฟาเทากับ 395.25 µS/cm ท้ัง 2 กรรมวิธีมีคาเฉลี่ย

ของคาการนําไฟฟาอยูในระดับปานกลางซึ่งดินมีความเค็มนอย (พัชรี ธีรจินดาขจร, 2554) สวนกรรมวิธีที่

ปลูกถั่วพราอายุ 30 วัน และกรรมวิธีที่ไมปลูกถั่วพรา มีคาเฉลี่ยของคาการนําไฟฟาเทากับ 293.00 µS/cm และ 

217.20 µS/cm ตามลําดับ ทัง้ 2 กรรมวิธีมีคาเฉลีย่การนําไฟฟาอยูในระดับต่าํซึง่ดินไมมีความเค็ม (พัชรี ธีร

จินดาขจร, 2554) การทีก่รรมวิธีที่ปลูกถั่วพราอายุ 60 วัน มีคาเฉลี่ยของคาการนําไฟฟาสูงสุดนั้นอาจ

เนื่องมาจากตนถั่วพราอายุ 60 วัน มีมวลชีวภาพ และการสะสมธาตุอาหารในปริมาณทีสู่งมากกวาตนถั่วพรา

อายุ 45 วัน และ30 วัน ตามลําดับ และเมือ่มีการยอยสลายซากถั่วพราทําใหเกิดประจุไฟฟาของธาตุอาหารที่

ละลายน้ําไดออกมามาก จึงทําใหคาเฉลี่ยของคาการนําไฟฟาสูงมากกวาตนถัว่พราอายุ 45 วัน และ30 วัน 

ตามลําดับ ดังภาพท่ี 2 
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หมายเหตุ  อกัษรภาษาองักฤษตัวเลก็ หมายถงึ แตกตางอยางมนียัสาํคญั (0.05) 

 อักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ หมายถึง แตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (0.01) 

ภาพที่ 2 คาเฉล่ียของคาการนําไฟฟา (µS/cm) ของวิธีท่ีมีการสับกลบถ่ัวพราท่ีอายุตางกัน 
 

3.  อินทรียวตัถุ 

พบวา คาเฉลี่ยรอยละของปริมาณอินทรียวัตถุของทุกกรรมวิธีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่ง

ทางสถิติ (0.01) โดยกรรมวิธีที่ปลูกถั่วพราจนอายุได 60 วัน มีคาเฉลีย่รอยละของปริมาณอินทรียวัตถุสูงสุด

เทากับ 4.77 ซึ่งถือวามีระดับอินทรียวัตถุในดินสูงมาก (พัชรี ธีรจินดาขจร, 2554) สวนกรรมวิธีที่ปลูกถั่วพรา

จนอายุได 45 วัน 30 วันและกรรมวิธีทีไ่มปลูกถัว่พรา มีคาเฉลีย่รอยละของปริมาณอินทรียวัตถุเทากับ 3.45 

1.75 และ1.04 ถือวามีระดับอินทรียวัตถุในดินคอนขางสูง ปานกลาง และคอนขางต่ํา ตามลําดับ (พัชรี ธีร

จินดาขจร, 2554) การท่ีกรรมวิธีท่ีปลูกถ่ัวพราจนอายุได 60 วัน มีคาเฉลี่ยรอยละของปริมาณอินทรียวัตถุสูงสุด

นั้นอาจเนื่องมาจากตนถั่วพราอายุ 60 วัน ซึ่งมีอายุมาก มีมวลชีวภาพมากกวาตนถั่วพราอายุ 45 วัน และ30 วัน 

ตามลําดับ เมื่อมีการสับกลบลงไปในดินก็จะมีการยอยสลายอินทรียวัตถุออกมาในปริมาณที่สูงมากกวาตนถั่ว

พราอายุ 45 วัน และ 30วัน ดังภาพท่ี 3 
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หมายเหตุ อกัษรภาษาองักฤษตัวเลก็ หมายถงึ แตกตางอยางมนียัสาํคญั (0.05) 

 อักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ หมายถึง แตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (0.01) 

ภาพที่ 3 คาเฉล่ียของปริมาณอินทรียวัตถุ (รอยละ) ของวิธีท่ีมีการสับกลบถ่ัวพราท่ีอายุตางกัน 

สรุปผลการศึกษา 

คาเฉล่ียของความเปนกรด-เบสวิธีท่ี 4 มีคาต่ําท่ีสุด (5.67)ซ่ึงต่ํากวาวธิท่ีี3 (5.74)วิธีท่ี2 (5.85)และวิธีท่ี1 

(5.92)โดยทุกวิธีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (0.01) 

คาเฉลี่ยการนําไฟฟาวิธีที่ 4 มีคาสูงที่สุด(490.83 µS/cm)ซ่ึงสูงกวาวิธีท่ี3 (395.25µS/cm)วิธีท่ี2 

(293.00µS/cm)และวิธีท่ี1 (217.20µS/cm)โดยทุกวิธีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (0.01) 

คาเฉลี่ยรอยละปริมาณอินทรียวัตถุ วิธีที่ 4 มีคาสูงที่สุด (รอยละ 4.77) ซ่ึงสูงกวาวิธีท่ี3 (รอยละ 3.45)

วิธีท่ี2 (รอยละ 1.75)และวิธีท่ี1 (รอยละ 1.04) โดยทุกวิธีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (0.01) 

ขอเสนอแนะ 

วิธีท่ี 4 ปลูกถัว่พราจนอายุได 60 วันและสับกลบถัว่พราทิง้ไว 15 วันนัน้เปนระยะเวลาทีเ่หมาะสม

สําหรับการทําเปนปุยพืชสด เพราะทําใหปริมาณอินทรียวัตถุในดินอยูในระดับสูงมาก   

ดังนั้นควรสงเสริมใหเกษตรกรปลูกถั่วพราอายุ 60 วันและสับกลบถั่วพราทิ้งไว 15 วันเพื่อเปนปุยพืชสด

ปรับปรุงบํารุงดิน 

 



8   THAICID NATIONAL SYMPOSIUM 
 

166 
 

th 

เอกสารอางอิง 

กรมพัฒนาท่ีดิน. (2553). สมบัติทางกายภาพของดิน.กรุงเทพฯ:กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 

กรมพัฒนาท่ีดิน. (2553). อินทรียวัตถุ. กรุงเทพฯ: กระทรวงเกษตรและสหกรณ,หนา6. 

กรมพัฒนาท่ีดิน. (2555).การประเมินระดับความเปนประโยชนของรอยละอินทรียวัตถุ.  

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ.กรุงเทพฯ. 

คณาจารยภาควิชาปฐพวีิทยา. (2541). ปฐพีวิทยาเบ้ืองตน. ภาควิชาปฐพวีิทยา.คณะเกษตร 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.พิมพคร้ังท่ี8. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

จําเปน ออนทอง. (2547). การวัดสภาพการนําไฟฟาของดิน. ภาควิชาธรณีศาสตร 

 คณะทรัพยากรธรรมชาติ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 

ประชา นาคะประเวศ. (2542). ปุยพืชสด. วารสารพัฒนาท่ีดิน ปท่ี 36.หนา 53-61. 

พัชรี ธีรจินดาขจร. (2554).การแปลผลคาวิเคราะหดินเพื่อประเมินระดับความอุดมสมบูรณ 

 (Soil Analysis Interpretation for Evaluating the Level of Fertility). 

 คณะเกษตรศาสตร.มหาวิทยาลัยขอนแกน. 
 


