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บทคัดยอ

          การทดลองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของปุยพืชสดตระกูลถั่ว 4 ชนิด ไดแก ปอเทือง ถั่วพุม ถั่วพรา           การทดลองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของปุยพืชสดตระกูลถั่ว 4 ชนิด ไดแก ปอเทือง ถั่วพุม ถั่วพรา 

และกระถิน ที่มีอิทธิพลตอปริมาณอินทรียวัตถุและสมบัติบางประการของดินและศึกษาผลของปุยพืชสดตอการ 

เจริญเติบโตและผลผลิตของขาวหอมนิลอินทรียซึ่งปลูกในพื้นที่นาอาศัยนํ้าฝน ต. หนองมะคาโมง อ. ดานชาง จ. สุพรรณบุรี 

ระหวางเดือน กุมภาพันธ – กันยายน 2555 กําหนดแผนการทดลองแบบสุมในบล็อกสมบูรณ (RCB) มี 5 กรรมวิธี 

จํานวน 4 ซํ้า วิเคราะหปริมาณอินทรียวัตถุ, และสมบัติอื่นๆ ของดิน กอนปลูกและหลังไถกลบปุยพืชสดสองสัปดาห์ 

และหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต ประเมินผลของปุยพืชสดตอการเติบโตและผลผลิตขาวหอมนิลอินทรีย

       ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาปอเทืองมีอิทธิพลสูงสุดในการเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุรองลงมา ไดแก 

ถั่วพรา กระถินและถั่วพุม (3.26, 3.18,3.17, และ3.11%) ตามลําดับ  โดยแปลงที่ใสปุยพืชสดมีความแตกตางกับแปลง 

ที่ไมไดใสปุยพืชสด (2.81 %) อยางมีนัยสําคัญ (p > 0.05), ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดเพิ่มขึ้น (1.55 – 1.65 ก./กก.) 

เปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ไมไดรับปุยพืชสด อยางมีนัยสําคัญ  (p > 0.05), สภาพความเปนกรด-ดางของดินในทุก 

กรรมวิธีซึ่งมี pH อยูในระดับดางปานกลาง (7.95 – 8.05) ลดลงอยูในระดับดางเล็กนอยถึงดางปานกลาง (7.78 – 7.95) 

ภายหลังการไถกลบปุยพืชสดซึ่งเหมาะสมสําหรับการเติบโตของขาวมากขึ้นสมบัติอื่นๆ ของดินเพิ่มสูงขึ้นอยูในระดับ

สูงมาก ไดแก ปริมาณโพแทสเซียมที่เปนประโยชน (425.25 – 582.75 มก./กก), ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน  (181.00 

– 204.50 มก./ กก.)  คาการนําไฟฟา (EC) (114.17 – 125.00  μS/cm.),) และคาความจุแลกเปลี่ยนประจุบวก (CEC)
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( 31.07 – 33.40 cmol/kg)  และลดลงภายหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตขาว การเปลี่ยนแปลงของสมบัติดินระหวางกอนและ 

หลังการใสปุยพืชสดและภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตขาวมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05) ผลผลิต 

ขาวหอมนิลเฉลี่ยสูงสุดในกรรมวิธีที่ 1 คือ 415.56 กก./ไร  รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 2, 3, 4 และ 5 (353.56,  348.00, 

329.33,  และ 267.67 กก./ไร) ตามลําดับโดยผลผลิตขาวในกรรมวิธีที่ 1 มีความแตกตางกับผลผลิตในกรรมวิธีที่ 2 

อยางไมมีนัยสําคัญ แตมีความแตกตางกับผลผลิตในกรรมวิธีที่ 3, 4 และ 5 อยางมีนัยสําคัญ (p  > 0.05)  

        ดังนั้นควรแนะนําใหเกษตรหวานปอเทือง ตลอดจนพืชตระกูลถั่วที่ตรึงไนโตรเจนไดชนิดอื่นๆ เปนปุย 

พืชสดปรับปรุงดินสําหรับการปลูกขาวแบบอินทรีย ทั้งนี้ควรปรับอัตราการใชใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมเฉพาะ 

ของแตละพื้นที่

คําสําคัญ:   เกษตรอินทรีย, อินทรียวัตถุ, ปุยพืชสด, ปอเทือง,  ถั่วพุม,  ถั่วพรา,  กระถิน

Abstract

        The  study  aimed  to  examine  influences  of  4  leguminous  species: Crotalaria  juncea , Vigna       

unguiculata  var.  sinensis,  Canavalia  ensiformis,  and  Leuceana  leucocephala ,  as  green  manures,  on soil organic  

matter  and  some  selected  properties  of soil in production of  fragrant  Hom  Nil  rice variety under organic farm 

management system.  Experimental design was in RCB and consisted of 5 treatments and 4 blocks. The study  was  

conducted  in  rain-fed  area  of  Nong  Maka  Mong  sub - district,  Dan Chan  district, Suphan Buri  province  during  

February  and  September 2012. Levels of soil organic matter and other selected soil properties were analyzedFebruary  and  September 2012. Levels of soil organic matter and other selected soil properties were analyzed before 

and after adding of green manures and after harvesting of rice.   Other factors such as growth rate and yield of rice 

were also investigated.  

        Results of the study showed that level of soil organic matter was  highest in plots treated with C. 

juncea  which was followed by C. ensiformis , L. leucocephala  and V. unguiculata  var. sinensis (3.26,  3.18,  3.17 

and  3.11 %)  respectively. Increased amount of soil organic matter among plots treated with green  manures were 

not statistically different, but were different significantly from that in controlled plots (2.81 %)  (p > 0.05). Values 

of total nitrogen of soil samples were increased (1.55 – 1.65 g/ kg) significantly after incorporation of green manures 

(p > 0.05) compared to that of the controlled plot. Soil pH decreased from moderately alkaline (7.95 – 8.05) to 

slightly alkaline (7.78 – 7.95), which was considered as more suitable for growing rice.slightly alkaline (7.78 – 7.95), which was considered as more suitable for growing rice.

        Other properties of soil increased after incorporation of green manures:  available K (425.25 – 582.75 

mg/ kg), available P (181.00 – 204.50 mg/ kg), EC (114.17– 125.00 μS/cm), and CEC (31.07 – 33.40 cmol/kg).  

Changes in soil properties before and after incorporation of green manures, and after harvest of rice yield were      



statistically different (p > 0.05).  C. juncea gave highest yield (415.56 k. /rai) which was not different significantly 

(p > 0.05) from yield of plots treated with V.  unguiculata var. sinensis  (353.56  kg./rai) but was different  significantly 

from those treated with C. ensiformis,  L.leucocephala  and in the controlled plots (348.0, 329.33, and 267.67 kg/ rai) 

respectively (p > 0.05). From this study, it is recommended that rice farmers should incorporate C. juncea and other 

nitrogen - fixing, leguminous species as green manures for improvement of soil fertility in their organic rice production. 

However, loading rates of green manures should be adjusted appropriately to specific farm environments.However, loading rates of green manures should be adjusted appropriately to specific farm environments.

Key words: organic agriculture, soil organic matter, green manures, Crotalaria juncea, Vigna unguiculata var sinensis, 

Canavalia ensiformis, Leuceana leucocephala

ที่มาและความสําคัญของปญหา

        เกษตรกรสมาชิกโครงการผักประสานใจ อ. ดานชาง จ. สุพรรณบุรี ซึ่งเปนเกษตรกรรายยอยที่ทําการ 

ปลูกผักและปลูกขาวในระบบเกษตรอินทรียสงสมาชิกผูบริโภค  พื้นที่เกษตรสวนใหญเหมาะสําหรับการทําไร แตวา 

มีเกษตรกรบางสวนที่ทํานาปลูกขาวโดยอาศัยนํ้าฝนสําหรับการบริโภคภายในครัวเรือนและขายสรางรายได  เกษตรกรมี 

ความสนใจปลูกขาวหอมนิล ไวเพื่อบริโภคและสงสมาชิก  ขาวหอมนิลเปนพันธุขาวเจานาสวน ไมไวแสง   สามารถ 

ปลูกไดทั้งในฤดูนาป และนาปรัง มีอายุเก็บเกี่ยวสั้นประมาณ  95 – 105 วันหลังหวานหรือหยอดเมล็ด ลําตนสูง 

ประมาณ 60 – 75  เซนติเมตร การแตกกอดี ใบและลําตนมีสีเขียวเขมปนสีมวง เปลือกหุมเมล็ดขาวมีสีมวงเขมเปน 

มันใส ผลผลิตประมาณ  400-700  กิโลกรัม/ไร ขาวหอมนิลกําลังไดรับความนิยมจากผูบริโภคในฐานะอาหารเพื่อสุขภาพ 

มากขึ้น เนื่องจากมี กลิ่นหอม ขาวสุกเนื้อเหนียวนุม เมล็ดยาว และมีคุณคาอาหารสูง

        เกษตรอินทรีย เปนระบบการผลิตซึ่งไมใชปุยเคมี สารกําจัดศัตรูพืช สารเรงการเจริญเติบโตและสาร 

ปรุงแตงในอาหาร เนนการจัดการสภาพแวดลอมและกลไกของระบบนิเวศเกษตรใหอยูในสภาวะสมดุลและเกื้อกูล 

ตอระบบการผลิต  การสรางความอุดมสมบูรณใหกับผืนดิน โดยเฉพาะอยางยิ่งการเพิ่มอินทรียวัตถุ ทําใหไดผลผลิต 

อาหารที่มีคุณภาพและสะอาด  (Lampkin, 1990) การใชปุยพืชสด เปนวิธีการหนึ่งสําหรับการเพิ่มอินทรียวัตถุและ 

สรางความอุดมสมบูรณโดยรวมใหกับดิน ปุยพืชสดหมายถึง “ปุยอินทรียที่เปนพืชที่ถูกไถกลบหรือคลุกลงไปในดิน 

ในขณะที่พืชนั้นยังเจริญเติบโต และยังสดอยูกอนที่จะมีการปลูกพืชหลัก” โดยเฉพาะอยางยิ่ง การใชปุยพืชสดจาก 

พืชตระกูลถั่วซึ่งมีบทบาทสําคัญในการเพิ่มธาตุไนโตเจนแกผืนดินดวยการตรึงไนโตรเจนจากอากาศ  (ธงชัย มาลา, 

2546;  ประชา นาคะเวศ และคณะ, มปป.;  Magdoff  and  Van  Es,  2009).) ดังนั้น การใชปุยพืชสด จึงเปนทางเลือก 

หนึ่งในการปรับปรุงดินที่เหมาะสําหรับเกษตรกรรายยอย ผูทําเกษตรอินทรียซึ่งตองพึ่งพาปจจัยการผลิตที่สามารถ 

สรางหรือหาไดเองในทองถิ่น
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วัตถุประสงค

       1.  เพื่อศึกษาผลของปุยพืชสด  4 ชนิดที่ ไดแก ปอเทือง,  ถั่วพุม,  ถั่วพรา,  และกระถิน ที่มีอิทธิพลตอ 

ปริมาณอินทรียวัตถุ และสมบัติบางประการของดิน

       2.  เพื่อศึกษาผลของปุยพืชสดทั้ง 4  ชนิดตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของขาวหอมนิลที่ปลูกตาม 

แนวทางเกษตรอินทรีย

วิธีการศึกษา

        ทําการทดลองในพื้นที่ของเกษตรกรซึ่งทํานาตามแนวทางเกษตรอินทรีย สภาพพื้นที่เปนนาดอน         ทําการทดลองในพื้นที่ของเกษตรกรซึ่งทํานาตามแนวทางเกษตรอินทรีย สภาพพื้นที่เปนนาดอน 

อาศัยนํ้าฝนและจากแหลงนํ้าขนาดเล็กภายในฟารม ในพื้นที่ ต. หนองมะคาโมง  อ. ดานชาง  จ. สุพรรณบุรี ระหวาง 

เดือนกุมภาพันธ – กันยายน 2555 วางแผนการทดลองเปนแบบสุมในบล็อกสมบูรณ (randomized complete block/ 

RCB) มี 5 กรรมวิธี จํานวน 4 ซํ้า  และกําหนดอัตราการใชเมล็ดพันธุพืชปุยสดซึ่งเกษตรกรสามารถหาเมล็ดพันธุได 

โดยงาย คือ ปอเทือง ถั่วพุม ถั่วพรา และตนกระถิน ไดแก กรรมวิธีที่ 1 หวานเมล็ดพันธุปอเทือง  6  กก./ไร, กรรมวิธี 

ที่ 2  หวานเมล็ดพันธุถั่วพุม  8  กก./ไร, กรรมวิธีที่ 3 หวานเมล็ดพันธุถั่วพรา 10  กก./ไร,  กรรมวิธีที่ 4 ใสตนกระถินสับ

อัตรา 1,600  กก./ไร และ กรรมวิธีที่ 5 ไมใสปุยพืชสด (แปลงควบคุม) หนวยทดลองเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นที่  4  x 4  เมตร    

ขั้นตอนของการศึกษา เปนดังนี้

       1. ปลูกปุยพืชสด  3 ชนิด คือ ถั่วพุม  ถั่วพรา และ ปอเทือง ในพื้นที่ทดลองตามอัตราที่กําหนด ในวัน 

เดียวกัน ใหนํ้าดวยสปริงเกลอร และในวันเดียวกันไดทําการตัดตนกระถินบริเวณขอบไรที่ระดับความสูงประมาณ 

100  ซม.  เพื่อใหกระถินแตกยอดใหมมีอายุเทากับปุยพืชสดชนิดอื่นๆ เมื่อปุยพืชสดอายุได 50  วัน ทําการสุมตัวอยาง 

ปุยพืชสดแตละชนิด โดยเฟรมขนาด 1 เมตร x 1 เมตร ดวยการถอนมาทั้งตนพรอมราก ชนิดละ 3 ซํ้า ทําความสะอาดดิน 

ที่ติดมากับรากออกดวยนํ้าสะอาด  ทําการชั่ง และบันทึกนํ้าหนักสด (กก./ไร),  หลังจากนั้นทําการถอนปุยพืชสดที่ 

เหลืออยูในแตละหนวยทดลอง สับใหเปนชิ้นเล็กลง ขนาดประมาณ 5 - 10 ซม. นําไปโรยใหทั่วแปลงที่กําหนดไว  เมื่อ 

ตนกระถินที่แตกใหมอายุได 50 วัน ทําการตัดแลวสับใหเปนชิ้นเล็กๆ ขนาดประมาณ  5 – 10  ซม. ตอจากนั้น นําไป 

โรยใหทั่วแปลงแตละหนวยการทดลองตามอัตราและวิธีการที่กําหนด ตอจากนั้นทําการไถกลบดวยเครื่องพรวนดิน 

แบบเดินตามขนาดเล็ก  ใหนํ้าจนดินเปยกชุมแลวปลอยใหปุยพืชสดยอยสลายในดินเปนเวลา 2 สัปดาห แลวทําการ 

ตีเทือกและปรับระดับหนาดินอีกรอบกอนปกดํากลาขาว สงตัวอยางแหงของปุยพืชสด เพื่อทําการวิเคราะหปริมาณ 

ธาตุอาหารในปุยพืชสด ณ หองปฏิบัติการโครงการดิน ปุย และสิ่งแวดลอม ภาควิชาปฐพีวิทยา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตบางเขน

       3. เพาะกลาขาวเจาพันธุหอมนิล ในถาดเพาะกลาขนาด 434 หลุม เมื่อกลาขาวอายุได 27 วัน จึงนําไป 

ปกดําระยะ 25 x 30 ซม. จํานวนกอละ 3 ตน สภาพนานํ้าขังสูงประมาณ 5 ซม. และใหนํ้าสมํ่าเสมอทุกๆ ระยะ 2 
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สัปดาห จนถึงระยะที่ขาวตั้งทอง หากมีฝนตก ปรับตามความเหมาะสม

        4. เก็บตัวอยางดินในชั้นหนาดินที่ความลึก  0 -15  เซนติเมตร ดวยวิธี composite sampling เพื่อการ         4. เก็บตัวอยางดินในชั้นหนาดินที่ความลึก  0 -15  เซนติเมตร ดวยวิธี composite sampling เพื่อการ 

วิเคราะหสมบัติตางๆ จํานวน 3 ครั้ง ไดแก ครั้งที่หนึ่ง กอนปลูกพืชปุยสด, ครั้งที่สอง หลังการไถกลบปุยพืชสดได 2 

สัปดาห, และครั้งที่สาม ภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตขาว ปฏิบัติการวิเคราะหสภาพความเปนกรด - ดาง วัดโดย pH 

meter ในสารละลายดิน นํ้ากลั่น (1:1), คาการนําไฟฟาของดิน โดย EC meter ในสารละลายดิน นํ้ากลั่น (1:5),  ปริมาณ 

อินทรียวัตถุ (Walkley Black), ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (Kjeldahl method),  ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน( Bray II), 

โพแทสเซียมที่เปนประโยชน (NH4OAc, Atomic Absorbtion Spectrophotometer) และ ความจุแลกเปลี่ยนประจุบวก 

(Ammonium Acetate)

        5.  เก็บขอมูลการเติบโตและองคประกอบผลผลิตของขาวหอมนิล ตามวิธีการของ Chang and Bardenas 

(1965) และ IRRI and IBPGR (1980) ดังนี้ ก.) จํานวนรวงเฉลี่ยตอกอ (รวง/กอ), ข.) ความสูงของลําตน (ซม.), ค.) 

จํานวนเมล็ดสมบูรณตอรวง (เมล็ด/รวง) ซึ่งนับจํานวนเมล็ดขาวสมบูรณ (filled grain) โดยการนําขาวเปลือกที่ 

คัดแยกไวแตละรวง เทลงในภาชนะที่มีนํ้าสะอาด แยกเมล็ดขาวที่ลอยนํ้าออกทิ้งไป เก็บไวเฉพาะเมล็ดขาวเปลือกที่ 

จมนํ้านําไปตากแดดใหแหง เก็บไวสําหรับการชั่งนํ้าหนักตอไป และ ง.) นํ้าหนักขาวเปลือก 1,000  เมล็ด สุมตัวอยาง 

เมล็ดขาวเปลือกที่สมบูรณ (จากขอ ค.) มาจํานวน1,000 เมล็ด นําไปชั่งนํ้าหนักดวยเครื่องชั่งดิจิตอล แลวคํานวนหา 

นํ้าหนักเฉลี่ยที่ความชื้น 13 %, คํานวณผลผลิตขาวเปลือกเฉลี่ยตอไรจากผลผลิตที่เกี่ยวจากพื้นที่ขนาด 3 ม. x 3 ม. 

ตากแดดจนขาวแหงดีแลวนําไปชั่งนํ้าหนัก คํานวณ ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร) ที่ความชื้น 14 เปอรเซ็นต

        6. วิเคราะหความแปรปรวนของขอมูลที่ไดดวยการคํานวณตามวิธี Analysis  of  Variance, ANOVA)  

ตอจากนั้น ทําการเปรียบเทียบความแตกตางของแตละกรรมวิธีดวยการคํานวณตามวิธี Duncan’s Multiple Range 

Test, DMRT  (จรัญ  จันทลักขณา,  2549) 

ผลการศึกษาวิจัยและอภิปราย

       1. นํ้าหนักสดและปริมาณธาตุอาหารในปุยพืชสด การหวานเมล็ดพันธุปอเทืองอัตรา 6 กก./ไร ใหผล 

ผลิตนํ้าหนักสดสูงสุด คือ 3,690.67 กก./ไร รองลงมาไดแก ถั่วพราซึ่งหวานเมล็ดพันธุอัตรา 10 กก./ไร ใหนํ้าหนักสด 

เทากับ 2,570.67 กก./ไร และถั่วพุมซึ่งหวานเมล็ดพันธุอัตรา 8 กก./ไร ใหนํ้าหนักสดเทากับ 2,197.33  กก./ไร (ตารางที่ 1)  
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ตารางที่ 1 นํ้าหนักสดของปอเทือง, ถั่วพุม และ ถั่วพรา

        ตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวา ปอเทืองมีการสะสมปริมาณไนโตรเจนสูงสุด (6.13 %) รองลงมาไดแก 

กระถิน (3.24 %), ถั่วพุม (3.02 %) และ ถั่วพรา (1.73 %) ตามลําดับ, สําหรับฟอสฟอรัสนั้น พบวา ถั่วพุม และถั่วพรา 

สะสมฟอสฟอรัสสูงสุดเทากันคือ 0.28 % รองลงมาไดแก ปอเทือง 0.20 % และตนกระถิน ซึ่งสะสมฟอสฟอรัสตํ่า 

สุดเทากับ 0.13 %, ถั่วพุมสะสมปริมาณโพแทสเซียมสูงสุด คือ 1.62 % รองลงมาไดแก ถั่วพรา และกระถิน คือ 1.29 % 

และ 1.15 %  ตามลําดับ ทั้งนี้ ปอเทืองสะสมปริมาณโพแทสเซียมตํ่าสุด เทากับ 1.09 %  

ตารางที่ 2 ปริมาณธาตุอาหารหลักใน ปอเทือง, ถั่วพุม, ถั่วพรา และ กระถิน (%)

  

        หากนําเอาผลการศึกษาของ กมลาภา วัฒนประพัฒน (2549),  Loutfy I. El-Juhany and Ibrahim M. 

Aref, (no date)  ซึ่งไดรายงาน นํ้าหนักแหงของปอเทือง,  ถั่วพุม, ถั่วพรา และกระถิน เทากับประมาณ 41.57, 42.46 , 

47.57 และ 51 %  ตามลําดับ ดังนั้นจึงเทียบเคียงไดวา ปุยพืชสดในการศึกษานี้ จะใหไนโตรเจนทั้งหมดเทากับ 93.91, 

31.57, 18.88 และ 26.44 กิโลกรัมไนโตรเจน ตามลําดับ แตตองใชเวลาในการยอยสลายและปลดปลอยธาตุอาหาร 

กวาจะหมดราว  2 – 3 ฤดูกาลผลิตภายหลังจากการไถกลบลงสูผืนดิน
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        2. ปริมาณอินทรียวัตถุ  (Soil Organic Matter)

       จากตารางที่ 3 พบวา ปริมาณอินทรียวัตถุ กอนปลูกพืชปุยสด อยูในระดับปานกลางถึงคอนขางสูง        จากตารางที่ 3 พบวา ปริมาณอินทรียวัตถุ กอนปลูกพืชปุยสด อยูในระดับปานกลางถึงคอนขางสูง 

ระหวาง 2.44 – 2.71 % ซึ่งแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ  (p > 0.05) ภายหลังการไถกลบปุยพืชสดทั้ง 4 ชนิดลงในดิน 

เวลา 2 สัปดาห มีผลใหปริมาณอินทรียวัตถุ  เพิ่มขึ้นเฉลี่ยอยูในชวง 3.11 - 3.26 %  เปรียบเทียบกับแปลงที่ไมไดใส 

ปุยพืชสดซึ่งเฉลี่ยเทากับ 2.81 %  และทุกกรรมวิธีมีอินทรียวัตถุอยูในระดับคอนขางสูง ทั้งนี้กรรมวิธีที่ 1 มีอิทธิพล 

สูงสุดตอการเพิ่มขึ้นของปริมาณอินทรียวัตถุ (31.58 %) ซึ่งใกลเคียงกับ กรรมวิธีที่ 3 (30.23%) และภายหลังที่เก็บเกี่ยว 

ผลผลิตขาวหอมนิลไปแลว ปริมาณอินทรียวัตถุ ลดลงเฉลี่ยอยูในชวง 2.84 - 2.93 %  แตยังคงอยูในระดับคอนขางสูง 

เปรียบเทียบกับแปลงที่ไมไดรับปุยพืชสดซึ่งมีปริมาณอินทรียวัตถุเฉลี่ยเทากับ 2.33 % ซึ่งอยูในระดับปานกลาง เปรียบเทียบกับแปลงที่ไมไดรับปุยพืชสดซึ่งมีปริมาณอินทรียวัตถุเฉลี่ยเทากับ 2.33 % ซึ่งอยูในระดับปานกลาง 

        อินทรียวัตถุที่เพิ่มสูงขึ้นหลังจากการไถกลบปุยพืชสดเปนผลมาจากกระบวนการยอยสลาย  ( mineral-

ization) โดยจุลินทรีย ในสภาพที่มีความชื้นและอุณหภูมิพอเหมาะ และปลดปลอยธาตุอาหารออกมาภายในชวง 1- 2 

สองสัปดาหเปนตนไป (คณาจารยภาควิชาปฐพีวิทยา, 2530, น. 350 – 351) ทัศนีย สงวนสัจและคณะ (2536) รายงานวา 

การปลูกพืชบํารุงดินแลวไถกลบเปนปุยพืชสดชวยเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดิน และธาตุอาหารอื่นๆ ตลอดจน คา 

CEC อีกดวย สําหรับในแปลงควบคุมซึ่งแมไมไดใสปุยพืชสดตระกูลถั่ว แตมีวัชพืชขึ้นอยางหนาแนน การยอยสลาย 

เศษวัชพืช สงผลตอการเพิ่มขึ้นของปริมาณอินทรียวัตถุไดบาง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Liu, Ma and  Bomke 

(2005) ที่พบวาการยอยสลายของพืชคลุมดินซึ่งแมไมใชพืชตระกูลถั่ว ไดแก ryegrass และ fall rye ซึ่งพืชเหลานี้ มีมวล 

ชีวภาพของรากอันมหาศาล โดยเฉพาะอยางยิ่ง ryegrass สามารถเพิ่มปริมาณอินทรียคารบอนในดินอยางสําคัญ   

ปริมาณอินทรียวัตถุเฉลี่ยทุกชวงมีสูงกวาอินทรียวัตถุที่พบในนาขาวอินทรียในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาก 

(บัณฑิต อนุรักษ, มปป.; นุกูล ถวิลถึง, 2548)

ตารางที่ 3 ปริมาณอินทรียวัตถุในดินกอน, หลังใสปุยพืชสด และหลังเก็บเกี่ยว
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        3. ไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen)

        ตารางที่ 4 แสดงปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด กอนปลูกพืชปุยสด พบวา มีคาเฉลี่ยระหวาง 1.20  – 1.38 ก./กก. 

ซึ่งอยูในระดับปานกลางถึงสูง โดยแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p  > 0.05),  หลังจากที่ไถกลบปุยพืชสด 

ทั้ง 4 ชนิดแลว พบวาปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดเพิ่มขึ้น อยูในชวง 1.40 – 1.65 ก./กก. โดยกรรมวิธีที่ 3 มีอัตราการเพิ่ม 

ของปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดสูงสุด (31.25%) รองลงมา ไดแกกรรมวิธีที่ 1 (29.41%) ทั้งนี้ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด 

ในทุกกรรมวิธีที่ไดรับปุยพืชสดแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญ

         ภายหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตขาวหอมนิลแลว ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในทุกกรรมวิธีที่ไดรับปุยพืชสด 

ลดลง และมีคาเฉลี่ยอยูในชวง 1.35 – 1.53  ก./กก.ซึ่งแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ (p > 0.05)  แตวาแตกตางอยาง 

มีนัยสําคัญ จากกรรมวิธีที่ 5 ซึ่งไมไดรับปุยพืชสด และ มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.13 ก./กก. ผลของการทดลองนี้ แสดงใหเห็นวา 

ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในทุกกรรมวิธี ที่ไดรับปุยพืชสด (5.08 – 14.81%) ลดลงไปไมมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับ 

กรรมวิธีที่ 5 ซึ่งไมไดรับปุยพืชสด (24.44 %)

       ไนโตรเจนมีบทบาทสําคัญในการกระตุนการเจริญเติบโตใบและลําตนพืชโดยเฉพาะอยางยิ่งในระยะ 

เจริญเติบโตของขาว  (vegetative stage) (Plaster, 2009; Barker, 2010) Sasaki, Ando and Kakuda (2002)  พบความ 

สัมพันธระหวางปริมาณแอมโมเนียมในสายละลายดินกับการแตกกอของขาว ตามปกติแลวขาวจะใชไนโตรเจนสําหรับ 

การแตกกอจนเต็มที่กอนแลวจึงนําไปใชในการยืดปลองของลําตน (ยงยุทธ โอสถสภา และคณะ, 2555;  Fageria, 2007)

ตารางที่ 4 ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด  กอน, หลังใสปุยพืชสด  และหลังเก็บเกี่ยว

  

        4. ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน  (Available Phosphorus)

        ปุยพืชสดทั้ง 4 ชนิดทําใหปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนในดินกอนปลูกปุยพืชสด  ซึ่งมีคาเฉลี่ย 
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โดยเปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ไมไดรับปุยพืชสดซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 486.00 มก./กก. กรรมวิธีที่ 2 มีอิทธิพลทําให 

ปริมาณโพแทสเซียมที่เปนประโยชนเพิ่มขึ้นในอัตราสูงสุด (26.62 %) ซึ่งใกลเคียงกับ กรรมวิธีที่ 4, 3 และ 1 (26.30, 

24.72, และ 23.91 %) ตามลําดับ อยางไรก็ตามปริมาณโพแทสเซียมที่เปนประโยชนในทุกกรรมวิธี มีความแตกตางกัน 

อยางไมมีนัยสําคัญ การเพิ่มขึ้นของปริมาณโพแทสเซียมที่เปนประโยชนในดินนั้น เปนผลจากการปลดปลอยมาจาก 

การยอยสลายของปุยพืชสดโดยตรงเพียง และของกระบวนการยอยสลายปุยพืชสดทําใหเกิดกรดอินทรียขึ้นมาแลวไป 

ละลายโพแทสเซียมที่สะสมอยูในดินใหเปลี่ยนสูรูปที่เปนประโยชนมากขึ้น ซึ่งจะมีความสัมพันธกับระดับ pH ของดิน

ที่ลดลงดวย (ตารางที่ 6) นอกจากนี้แลว  การไถกลบปุยพืชสดทําใหมีการพลิกเอาเดินชั้นลางซึ่งมีอนุภาคดินเหนียว 

อยูมากและดูดซับโพแทสเซียมเอาไวมาก มาสูชั้นหนาดินดวย

        สําหรับปริมาณโพแทสเซียมที่เปนประโยชนภายหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตขาวหอมนิลไปแลวมีคาเฉลี่ย 

ลดลงอยูในชวง  425.25 -  459.50 มก./กก. เปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ 5 ซึ่งไมไดรับปุยพืชสด มีคาเฉลี่ยเทากับ 411.50 

มก./กก. ทั้งนี้ประเมินไดวาปริมาณโพแทสเซียมที่เปนประโยชนในทุกกรรมวิธีมีอยูในระดับสูงมาก ซึ่งแตกตางกัน 

อยางไมมีนัยสําคัญ  และเพียงพอสําหรับการปลูกพืชหมุนเวียนในฤดูตอไป

ตารางที่ 6 ปริมาณโพแทสเซียมที่เปนประโยชน  กอน, หลังใสปุยพืชสด  และหลังเก็บเกี่ยว

     ผลผลิตขาวหอมนิลอินทรีย  (มก./กก.)

        6. ความเปนกรด-ดางของดิน  (Soil pH)

        ตารางที่ 7 แสดงใหเห็นวา  pH ของดินกอนปลูกปุยพืชสดมีคาเฉลี่ยอยูในชวง 7.93 – 8.05 ซึ่งอยูใน         ตารางที่ 7 แสดงใหเห็นวา  pH ของดินกอนปลูกปุยพืชสดมีคาเฉลี่ยอยูในชวง 7.93 – 8.05 ซึ่งอยูใน 

ระดับดางปานกลาง ทั้งนี้ภายหลังไถกลบปุยพืชสด 2 สัปดาห พบวา กรรมวิธีที่ 1 และกรรมวิธีที่ 2 มีอิทธิพลทําให 

ระดับ pH ลดลงเทากัน คือมีคาเฉลี่ยเทากับ 7.78 ซึ่งแตกตางกับ pH ในกรรมวิธีที่ 3 , 4  และ 5 (ควบคุม) ซึ่งมีคาเฉลี่ย 

เทากันที่ 7.95 อยางมีนัยสําคัญ (p > 0.05) โดยถึงแมวาคา pH จะลดลง แตประเมินวาดินยังอยูในระดับดางเล็กนอย 

ถึงดางปานกลางซึ่งไมใชชวงที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการปลูกขาวที่ควรมีคา pH ระหวาง 5.5 – 6.5 และหลังจากที่ 

ทําการเก็บเกี่ยวผลผลิตขาวหอมนิลออกไปแลวคาของ pH ไดเพิ่มสูงขึ้นเปน 7.98 – 8.05  เปรียบเทียบกับ 8.08 ในแปลง

36
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ที่ไมไดรับปุยพืชสดโดยที่ pH ในทุกกรรมวิธีอยูในระดับดางปานกลางและมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ

        การที่ pH ดินในทุกกรรมวิธีซึ่งไดรับปุยพืชสด มีคาเฉลี่ยลดลง หลังการไถกลบปุยพืชสด 2 สัปดาห 

ยกเวนในกรรมวิธีที่ 5 เนื่องจากการยอยสลายปุยพืชสดและกระบวนการ nitrification โดยจุลินทรียในดินที่ยอย 

แอมโมเนียมไอออน  (NH
4

+) และปลอยกาซคารบอนไดออกไซดออกมารวมตัวกับนํ้าในดิน กลายเปนกรดคาบอนิคออนๆ  

ซึ่งมีการเปลี่ยนสภาพไปอยางรวดเร็ว และปลดปลอยไฮโดรเจนไอออนที่แลกเปลี่ยนไดออกมาสูดิน จึงทําใหระดับ 

pH ลดลง (ยงยุทธ โอสถสภา และคณะ, 2551, น. 268) สําหรับการที่คาเฉลี่ยของ pH เพิ่มสูงขึ้นกลับไปสูระดับของ 

ดางปานกลางหลังเก็บผลผลิตขาวหอมนิลแลวนั้น อาจเปนผลจากชวงเวลาภายหลังการเก็บเกี่ยวสภาพพื้นดินนาแหง  

ขาดความชุมชื้น กิจกรรมของจุลินทรียในดิน และ การหายใจของรากพืชที่ปลดปลอย ไอออนของโฮโดรเจน และกาซ 

คารบอนไดออกไซดลดลง 

ตารางที่ 7 คา pH กอน, หลังใสปุยพืชสด และหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตขาวหอมนิลอินทรีย

          7. คาการนําไฟฟา (Electrical Conductivity, EC)

        ตารางที่ 8 แสดงคา EC ของดินกอนปลูกปุยพืชสดซึ่งเฉลี่ยอยูในชวง  73.33  –  83.33 μS/cm  โดยคา 
EC ที่วัดไดนี้ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ  (p > 0.05)  และพื้นที่สําหรับทําการทดลองไมมีความเค็ม ภายหลังการ 

ไถกลบปุยพืชสด พบวา ดินมีคา EC เฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นเปนระหวาง 114.17 – 125.00 μS/cm  ทั้งนี้กรรมวิธีที่ 1 มีคา  EC 
เพิ่มขึ้นมากสุด แตวาไมมีความแตกตางจากคา EC ในกรรมวิธีอื่นๆ ที่ไดรับปุยพืชสด แตแตกตางจากกรรมวิธีที่ 5 

ซึ่งไมไดรับปุยพืชสด ( 87.62  μS/cm) อยางมีนัยสําคัญ ภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตขาวหอมนิลแลว คา EC ของ 
ดินวัดไดระหวาง 94.17 – 121.67 μS/cm  เปรียบเทียบกับแปลงที่ไมไดรับปุยพืชสดซึ่งวัดไดเทากับ 82.82  μS/cm          
ทั้งนี้พบวา คา EC ของดินในกรรมวิธีที่ 3 ภายหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตขาวหอมนิลไปแลว ยังคงอยูในระดับที่สูงกวากอน 

การปลูกขาว แสดงวา ถั่วพราสงผลใหมีธาตุอาหารพืชรูปที่เปนประโยชนมีสะสมในดินนานกวาปุยพืชสดชนิดอื่นๆ
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ตารางที่ 8  คาการนําไฟฟา กอน, หลังใสปุยพืชสด และหลังเก็บเกี่ยว ผลผลิตขาวหอมนิลอินทรีย (μS/cm.)

 

        8. ความจุแคตไอออน (Cation Exchange Capacity, CEC)

        ตารางที่ 9 แสดงถึงคา CEC ที่วัดไดกอนปรับปรุงดินดวยปุยพืชสดเฉลี่ยอยูในชวง 30.27 - 31.79 cmol/kg. 

ซึ่งไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ  (p > 0.05) และประเมินวาอยูในระดับสูงมาก และที่คา CECของดินทุกกรรมวิธี 

ที่ไดรับปุยพืชสดมีคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นระหวาง  32.30 – 33.40  cmol/kg.  ภายหลังการไถกลบปุยพืชสด 2 สัปดาห โดยมีีความ 

แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ เปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ไมไดรับปุยพืชสดซึ่งเฉลี่ยเทากับ 31.07  cmol/kg, สําหรับคา CEC 

ที่วัดไดหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตขาวแลวเฉลี่ยระหวาง 32.05 – 32.57 cmol/kg เปรียบเทียบกับคาที่วัด ไดเทากับ 30.64 cmol/kg 

ในแปลงที่ไมไดรับปุยพืชสด ทั้งนี้คา CEC ในดินทุกกรรมวิธียังคงสูงกวาในระยะกอนใส ปุยพืชสด และคา CEC ในทุก

กรรมวิธีแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ  

        CEC บงบอกถึงปริมาณอินทรียวัตถุ ในดิน และศักยภาพของดินในการดูดซับธาตุที่มีประจุบวก  (positively 

charge) หรือ cation เอาไวมาก ไดแก แคลเซียม (Ca+
2
), แมกนีเซียม (Mg+

2
), และโพแทสเซียม (K+

1
)  เปนตน  (Plaster 

2009) การที่ระดับของคา CEC ซึ่งไดรับจากผลการทดลองนี้มีอยูในระดับสูงมากนั้น สอดคลองกับปริมาณอินทรียวัตถุ 

ในระดับคอนขางสูง (ตารางที่ 3) และปริมาณธาตุอาหารหลักอยางอื่นที่มีอยูในระดับสูง – สูงมาก 
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ตารางที่ 9 คา CEC กอน, หลังใสปุยพืชสด และหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตขาวหอมนิล (cmol/ kg.)

       

        9.  ผลของปุยพืชสดตอการเติบโตและผลผลิตของขาวหอมนิล

       -        - ความสูงของขาวหอมนิล ตารางที่ 10 แสดงใหเห็นวา กรรมวิธีที่ 2   มีอิทธิพลทําใหความสูงของขาว 

หอมนิลมีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 113.90 ซม. ซึ่งไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญจากความสูงเฉลี่ยของตนขาวใน กรรมวิธี 

ที่ 1, 3, และ 4 ( p > 0.05), และความสูงเฉลี่ยของตนขาวหอมนิลในกรรมวิธีที่ 4 ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญจาก 

กรรมวิธีที่ 5     

       -  จํานวนรวงเฉลี่ยตอกอ ตารางที่ 10 แสดงใหเห็นวา กรรมวิธีที่ 1 มีผลทําใหขาวหอมนิลมีจํานวนรวง 

เฉลี่ยสูงสุดเทากับ 13.05 รวง/กอ ซึ่งแตกตางอยางมีนัยสําคัญ ( p > 0.05) จากจํานวนรวงเฉลี่ยตอกอในกรรมวิธีที่ 2, 

5, 3 และ 4 (10.8, 10.78, 10.66, และ10.60 รวง/กอ) ทั้งความสูงของตนขาว และจํานวนรวงซึ่งเปนผลจากการแตกกอ 

และความสมบูรณของตนขาวในระยะเจริญเติบโต (vegetative stage) เปนผลโดยตรงจากการที่ตนขาวไดรับไนโตรเจน 

และธาตุอาหารอื่นๆ อยางเพียงพอระยะเจริญเติบโต (growth stage) ในผลการศึกษาของ Sasaki, Ando and Kakuda 

(2002) ไดพบความสัมพันธระหวางปริมาณแอมโมเนียมในสายละลายดินกับการแตกกอของขาวในชวงระยะแรกของ 

การเจริญเติบโตของขาว ทั้งนี้ขาวจะใชไนโตรเจนสําหรับการแตกกอจนเต็มที่กอนแลวจึงนําไปใชในการยืดปลองของ 

ลําตนขาว (ยงยุทธ โอสถสภา และคณะ, 2551)

       -  อายุการออกรวง พบวา ขาวหอมนิลในกรรมวิธีที่ 1 มีอายุออกรวงเฉลี่ยนอยสุดที่ 95.50 วัน ซึ่งแตกตาง 

อยางไมมีนัยสําคัญ (0.05) จากอายุการออกรวงของขาวในกรรมวิธีที่ 2, 3 และ 4 (96.00, 96.50, และ97.50 วัน) ตามลําดับ   

แตแตกตางอยางมีนัยสําคัญจากกรรมวิธีที่ 5 ซึ่งไมไดใสปุยพืชสดตระกูลถั่ว (105.25 วัน) (ตารางที่ 10 )

์
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ตารางที่ 10 คาเฉลี่ยจํานวนรวงตอกอ, ความสูง และ อายุการออกรวง ของขาวหอมนิลอินทรีย

       - จํานวนเมล็ดขาวตอรวง  ตารางที่ 11 แสดงใหเห็นวา กรรมวิธีที่ 1 มีอิทธิพลทําใหจํานวนเมล็ดขาว 

ที่สมบูรณ (filled-grain) ของขาวหอมนิลมีมากสุด และแตกตางกับกรรมวิธีที่ 2 อยางไมมีนัยสําคัญ  (p > 0.05)  สวน 

จํานวนเมล็ดขาวที่สมบูรณในกรรมวิธีที่ 2 แตกตางกับกรรมวิธีที่ 3 และ 4 อยางไมมีนัยสําคัญ แตวาแตกตางกับกรรม 

วิธีที่ 5 อยางมีนัยสําคัญ การที่ขาวหอมนิลซึ่งไดรับปุยพืชสดมีจํานวนเมล็ดสมบูรณมากกวาเมื่อเปรียบเทียบกับแปลง 

ที่ไดรับปุยพืชสดนั้นเปนเพราะ การที่ตนขาวไดรับไนโตรเจนในระยะเจริญเติบโตซึ่งสงผลตอการสรางชอดอก (panicle) 

ที่สมบูรณและยาว (ยงยุทธ โอสถสภา  และคณะ, 2551)     

       -  นํ้าหนักขาวเปลือก 1,000 เมล็ด ตารางที่ 11 แสดงใหเห็นกรรมวิธีที่ 2มีอิทธิพลสูงสุดการตอนํ้าหนัก 

ขาวเปลือกของขาวหอมนิลจํานวน 1,000 เมล็ด (25.79 ก.), รองลงมาไดแก กรรมวิธีที่ 4 (25.29 ก.), กรรมวิธีที่ 1 ซึ่งมี 

นํ้าหนักเฉลี่ยเทากันกับ กรรมวิธีที่ 3 (24.78 ก.) และ กรรมวิธีที่ 5 ซึ่งไมไดรับปุยพืชสดตระกูลถั่ว (24.53 ก.) ตามลําดับ  

โดยนํ้าหนักของขาวเปลือกหอมนิลอินทรีย 1000 เมล็ดที่ชั่งไดนี้มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ (p > 0.05)

       -  ผลผลิตเฉลี่ยตอไร ตารางที่ 11 ใหเห็นวา กรรมวิธีที่ 1 ไดผลผลิตขาวหอมนิลอินทรียเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 

415.56 กก./ไร ซึ่งมากกวาอยางไมมีนัยสําคัญ (p > 0.05) กับผลผลิตเฉลี่ยลําดับรองลงมาในกรรมวิธีที่ 2 (353.56 กก./ไร)   

ตามดวย กรรมวิธีที่  3 และ 4 ซึ่งใหผลผลิตขาวเฉลี่ยเทากับ 348.00, และ 329.33 กก./ไร ตามลําดับ ผลผลิตเฉลี่ยตอไร่ 

ของขาวหอมนิลในกรรมวิธีที่ 2, 3 และ 4 แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ   แตวาแตกตางอยางมีนัยสําคัญจากผลผลิต 

ในกรรมวิธีที่ 5 ซึ่งไดผลผลิตเพียง 267.67 กก.



41

ตารางที่ 11 องคประกอบ ผลผลิตและผลิตของขาวหอมนิลอินทรีย

และผลผลิตของขาวเปนผลโดยตรงมาจากการไดรับไนโตรเจนอยางเพียงพอระยะเจริญเติบโต สําหรับการสรางหนอ  

การยืดขยายปลอง การสรางชอรวง และ การสรางเมล็ดขาวที่สมบูรณ ( Fageria, 2007;  Fageria ,  dos Santos, and Coelho, 

2011; Takeo Koyama and Natee Niamsrichand, 1973)

        ขอดีของการใสปุยพืชสดประการหนึ่งก็คือ การที่ธาตุอาหารพืชจะคอยๆ ถูกปลดปลอยออกมาในชวง 

เวลาหลายป นิตยา รื่นสุข และ วาสนา อินแถลง (2550) รายงานวา ผลตกคางของปุยพืชสด จะแสดงผลตอการเพิ่ม 

ผลผลิตขาวในปที่ 3 และถึงแมวาปริมาณธาตุไนโตรเจนที่ปลดปลอยจากการยอยสลายของปุยพืชสดอาจจะยังไมสามารถ 

ทดแทนปริมาณไนโตรเจนที่ขาดแคลนในบางพื้นที่ได แตอาจมีผลทําใหรากขาวมีการเจริญเติบโตที่ดีขึ้น ตลอดจนทํา 

ใหการสลายตัวของธาตุอาหารในนาดีขึ้น และทําใหขาวนําไปใชประโยชนไดมาก นอกจากนี้แลว Surekha, et al. (2010) 

ยังรายงานวา การปลูกขาวในระบบเกษตรอินทรียอาจจะไมได ผลผลิตมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการทํานาในระบบ 

เกษตรเคมีโดยทั่วไป แตวามีผลตอการเพิ่มขึ้นของปริมาณอินทรียวัตถุในดินซึ่งสงผลอีกชวงตอการสงเสริมกิจกรรม 

ของจุลินทรียดินที่มีประโยชนตอวัฏจักรของธาตุอาหารพืชในระบบนิเวศเกษตร ตลอดจนการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ 

ของดินโดยรวมในระยะยาว ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ นุกูล ถวิลถึง (2552) ที่พบวา ผลผลิตของนาขาวของ 

เกษตรกรที่ทํานาในระบบเกษตรอินทรียมานานกวา 10 ป มีผลผลิตสูงกวานาเคมี

สรุป

        สามารถใชพืชทั้ง 4 ชนิด เปนปุยพืชสด ดวยการไถกลบลงนากอนการปลูกขาวได เนื่องจากสามารถ 

เติบโตไดดีในพื้นที่ดอน มีนํ้านอย เพิ่มของปริมาณอินทรียวัตถุ และธาตุอาหารหลักแกดิน รวมทั้งการปรับปรุงสมบัติ 

อื่นๆ บางประการของดิน ไดแก  pH, EC และ CEC ของดิน ทําใหมีความเหมาะสมตอการปลูกขาวมากยิ่งขึ้น และเพิ่ม 

ผลผลิตขาวหอมนิลที่ปลูกตามแนวทางเกษตรอินทรีย
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ขอเสนอแนะ

       1.  ควรแนะนําใหเกษตรกรซึ่งทํานาตามแนวทางเกษตรอินทรียในพื้นที่นาดอน ปลูกปอเทืองอัตรา 6 

กิโลกรัมตอไร สําหรับเปนปุยพืชสด เพราะทําใหมี อินทรียวัตถุ และปริมาณธาตุอาหารพืชอื่นๆ เพิ่มสูงขึ้นตลอดจน 

ชวยปรับสภาพของสมบัติอื่นๆ ของดินใหดีขึ้น

       2.  สามารถใช ถั่วพุม ถั่วพรา และยอดกระถิน ตลอดจนพืชตระกูลถั่วชนิดอื่นๆ เปนปุยพืชสดหากจะใหได้ 

ผลดียิ่งขึ้นควรปรับอัตราการใสที่เหมาะสม และใชปุยพืชสดผสมผสานกับการใชปุยอินทรียประเภทอื่นๆ ที่มีอัตรา 

การปลดปลอยธาตุอาหารไดเร็วเพียงพอตอความตองการของขาวในการเจริญเติบโตระยะแรก และการสรางผลผลิต 

เชน ปุยคอก และนํ้าหมักชีวภาพ เปนตน  
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