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บทคัดยอ

        การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการใสขี้แดดนาเกลือในปริมาณที่แตกตางในระบบนาขาว         การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการใสขี้แดดนาเกลือในปริมาณที่แตกตางในระบบนาขาว 

อินทรียและศึกษาคุณสมบัติบางประการของดินชุดดินสิงหบุรีไดแก คาความเปนกรด-ดาง คาการนําไฟฟา ปริมาณ 

อินทรียวัตถุ ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนโพแทสเซียม ที่แลกเปลี่ยนไดพรอมทั้งวิเคราะห 

เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตของขาวพันธุปทุมธานี 1 โดยออกแบบการทดลองแบบ Randomize Complete 

Block Design (RCBD) ในแปลงทดลองขนาดกวาง x ยาว = 4 x 6 ม. จํานวน 16 แปลง ยกคันนาดินขนาด กวาง 50 

ซม. สูง 60 ซม. โดยรอบแปลงทุกแปลง จํานวน 4 ทรีตเมนทๆ ละ 4 ซํ้า ๆ ละ 3 ตนในการปกดํา ทรีตเมนทที่ 1 ไมมี 

การใสขี้แดดนาเกลือ ทรีตเมนทที่ 2, 3 และ 4 ใสขี้แดดนาเกลือในอัตรา 100, 200 และ 300 กิโลกรัม/ไร ตามลําดับ 

เก็บตัวอยางดินและขี้แดดนาเกลือเพื่อวิเคราะหหาสมบัติทางเคมีและทางกายภาพ ควบคูกับการเก็บขอมูลดานการ 

เจริญเติบโตเมื่อขาวอายุ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน หลังปกดํา โดยการวัดสวนสูงและจํานวนตน/กอและเก็บขอมูล 

ผลผลิตเมื่ออายุ 120 วันหลังปกดํา วิเคราะหความแปรปรวนและทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวาง ทรีตเมนท์ 

โดยใช Duncan’s new Multiple Range TEST

        ผลการวิจัยพบวา ปริมาณอินทรียวัตถุและคุณสมบัติบางประการของชุดดินสิงหบุรีมีคาความอุดม 

สมบูรณตํ่า ในขณะที่ขี้แดดนาเกลือมีปริมาณอินทรียวัตถุ ไนโตรเจนทั้งหมด ฟอสเฟตทั้งหมด โพแทสเซียม คิดเปน 

รอยละ 30.32, 1.33, 0.23 และ1.24 ตามลําคับ การใสขี้แดดนาเกลือในปริมาณที่แตกตางกันไมมีผลตอการเจริญเติบโต 

ของขาว แตมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p < 0.05) ของจํานวนผลผลิต โดยพบวา นํ้าหนักเฉลี่ยขาวเปลือกใน 
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แปลงที่ใสขี้แดดนาเกลือในอัตรา 100, 200 และ 300 กก./ไร มีผลผลิตเทากับ 298.83 , 337.83 และ 360 กก./ไร  ตามลําดับ   

ดังนั้นการใสขี้แดดนาเกลือ ในระยะเตรียมดินกอนการปลูกขาวพันธุปทุมธานี 1 อาจชวยเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดิน 

บทนํา

        ขี้แดดนาเกลือถือเปนวัสดุตัวเลือกหนึ่งที่นาจะนํามาใชประโยชนในการเกษตรแบบระบบอินทรีย ขี้แดด 

นาเกลือมีในพื้นที่นาเกลือในจังหวัดสมุทรสงคราม เกิดจากสาหราย ตะไครนํ้า และจุลินทรียบางชนิด จับตัวลอยอยู 

บนผิวนํ้าในนาเกลือ ในชวงหยุดทํานาเกลือ เมื่อถึงเดือนตุลาคม ซึ่งเขาหนาฝน เมื่อฝนตกขังนาเกลือ ทําใหนํ้ากรอย 

หรือจืด สงผลใหสิ่งมีชีวิตเหลานั้นเจริญดี เพิ่มปริมาณมากขึ้น เมื่อหมดฤดูฝนในชวงปลายเดือนพฤศจิกายนนาเกลือแหง 

จะเกิดเปนแผนสีนํ้าตาลดําแหงแตกระแหงอยูในนาเกลือ ถานําเอาไปแชนํ้าจะมีกลิ่นเหม็นเหมือนสุนัขตาย ชาวบาน 

จึงเรียกวา “ดินหนังหมา” ชาวนาเกลือไดลองนําเอาขี้แดดนาเกลือไปใชประโยชนทางการเกษตรหลายดาน เชนใสทดแทน

ปุยอินทรีย หรือนําไปเปนสวนผสมของปุยอินทรียทั้งแบบปกติและอัดเม็ด ใชกับพืชผัก ผลไม ไมดอกไมประดับ 

สวนปาลมและสวนมะพราว รวมถึงนําไปใชในการเปนอาหารเสริมเลี้ยงสัตวปกและสัตวนํ้า เปนตน เมื่อนําไปวิเคราะห 

คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี พบวาของขี้แดดนาเกลือสามารถอุมนํ้าไดดี ทําใหโครงสรางดินรวนซุย มีธาตุอาหารที่มี 

ประโยชนตอการเจริญเติบโตของพืชคือ ฟอสฟอรัส (P
2
O
5
) 0.13 % และโพแทสเซียม (K

2
O) 2.0 % (สรณพงษ บัวโรย 

และคณะ, 2545)

        จากที่กลาวมา ถึงแมจะมีการนําขี้แดดนาเกลือไปใชกับพืชหลายชนิด แตยังไมมีการนําขี้แดดนาเกลือ 

ไปใชกับขาว เนื่องจากขี้แดดนาเกลือมีสวนประกอบของธาตุอาหารที่อาจเปนประโยชนตอการเจริญเติบโตของขาว 

ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงทําการศึกษาการใชขี้แดดนาเกลือในการปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณของดินในการผลิต 

ขาวอินทรียโดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตรประยุกตเขามาชวยเพื่อสรางความมั่นใจในการใชประโยชนจากขี้แดด

นาเกลือ เปนการเพิ่มมูลคาใหกับของเหลือทิ้งจากการทํานาเกลือ และเปนการผลักดันการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ 

จากขี้แดดนาเกลือใหเกิดการยอมรับตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย

       1.  ศึกษาคุณสมบัติบางประการของดินชุดดินสิงหบุรีไดแก คาความเปนกรด-ดาง คาการนําไฟฟา 

ปริมาณอินทรียวัตถุ ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนโพแทสเซียม ที่แลกเปลี่ยนได ที่ระดับ 

ความลึก 15 เซนติเมตรในการปลูกขาวปทุมธานี 1 ในระบบนาขาวอินทรีย

                  2.  ศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของขาวพันธุปทุมธานี 1 ในระบบนาขาวอินทรียในวันที่ 30 60 

และ 90 เมื่อมีการใสขี้แดดนาเกลือในปริมาณที่แตกตางกัน

                 3.  เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตของขาวพันธุปทุมธานี 1 ในระบบนาขาวอินทรีย เมื่อมี 

การใสขี้แดดนาเกลือในปริมาณที่แตกตางกัน
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วิธีการวิจัย

       1.  การเตรียมแปลงและแผนการทดลอง

        การทดลองทําในแปลงทดลองวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงหบุรี ตําบลมวงหมู อําเภอเมือง จังหวัด        การทดลองทําในแปลงทดลองวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงหบุรี ตําบลมวงหมู อําเภอเมือง จังหวัด 

สิงหบุรี เตรียมแปลงทดลองขนาด กวาง 4 เมตร ยาว 6 เมตร จํานวน 16 แปลง ยกคันนาดินขนาด กวาง 50 เซนติเมตร 

สูง 60 เซนติเมตร รอบแปลงทุกแปลง แผนการทดลองเปนแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) โดย 

แบงการทดลองออกเปน 4 ทรีตเมนต แตละทรีตเมนตมีจํานวน 4 ซํ้า หรือ 4 แปลง ทําการใสขี้แดดนาเกลือตามปริมาณ 

ที่กําหนดกอนการปกดํา 15 วัน โดย ทรีตเมนตที่ 1 เปนแปลงควบคุมไมมีการใสขี้แดดนาเกลือ ทรีตเมนตที่ 2 3 และ 4 

ใสขี้แดดนาเกลือในอัตรา 100 200 และ 300 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ

       2.  การเตรียมตนกลา การปกดํา และดูแลรักษาตนขาว

        เตรียมตนพันธุโดยวิธีการตกกลาเทือก (Wet Seed Bed) โดยใชอัตราเมล็ดพันธุ 125 กรัมตอตารางเมตร 

(100 กิโลกรัมตอไร) กอนการปกดําปลอยนํ้าเขานาที่ความสูงประมาณ 2-3 เซนติเมตร (พอทวมฝามือ) ยายกลาเมื่อ 

อายุครบ 25 วัน นําไปปกดําในแปลงที่เตรียมไว ปกดํากอละ 3 ตน ทั้งหมด 104 กอ แตละกอหางกันที่ระยะ 25x25 

เซนติเมตร เมื่อขาวเขาสูระยะตั้งทอง (ตนขาวมีอายุ 60 วัน) ทําการใหนํ้าอยางตอเนื่องจนกระทั่งขาวออกรวง (ตนขาว 

มีอายุ 90 วัน) หยุดการใหนํ้ากอนการเก็บเกี่ยว 30 วัน (ตนขาวมีอายุ 120 วัน) มีอายุการกําจัดวัชพืชในแปลงนาทําโดย 

การถอนหลังจากการปกดํา 30 วัน

       3.  การเก็บขี้แดดนาเกลือและเตรียมตัวอยางดินเพื่อการวิเคราะห

        เก็บขี้แดดนาเกลือชวงเดือน พฤศจิกายน ในนาอันตาก ในพื้นที่ หมู 7 ต.บางแกว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 

จํานวน 5 แปลงนํามาผสมรวมกันสงไปวิเคราะหและเก็บตัวอยางชุดดินสิงหบุรีกอนทําแปลงทดลอง 1 ครั้ง และเก็บ 

ตัวอยางดินจากแปลงทดลองจํานวน 4 ครั้ง คือ เมื่อตนขาวมีอายุ 30 60 90 และ 120 วัน ตัวอยางดินถูกเตรียมดวยวิธี 

Composite Sample   โดยสุมดินจากในแตละแปลงยอยที่ความลึกชั้นไถพรวน 0 – 15 เซนติเมตร นํามาผึ่งในที่รมให 

แหง 3 – 4 วัน ตําเบาๆ ใหเม็ดดินแตก  นํามารอนผานตะแกรงที่มีขนาด 2 มิลลิเมตร จากนั้นใสถุงพลาสติกปดสนิท 

ตัวอยางแปลงละ 1 กิโลกรัม เพื่อนําไปวิเคราะหสมบัติทางเคมีและกายภาพตอไป

       4.  การวิเคราะหสมบัติทางเคมี และกายภาพของขี้แดดนาเกลือและดิน

         - คาความเปนกรด-ดาง โดยใช  pH meter สัดสวนระหวางดินตอนํ้า 1:1 

         - คาการนําไฟฟา โดยใช electrical conductivity meter สัดสวนระหวางดินตอนํ้า 1:5 

         - ปริมาณอินทรียวัตถุ โดยวิธี  Walkley  &  Black Titration   

         - ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด โดยวิธี Kjeldahl

         - ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน โดยการสกัดดินดวยวิธี  Bray II  นํามา  Develop  สีดวย  
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Ascorbic  Acid  แลววัดหาคาการดูดกลืนแสงดวยเครื่อง  Spectrophotometer

       -  ปริมาณโพแทสเซียม ที่แลกเปลี่ยนได โดยการสกัดดินดวยสารละลาย 1 M NH4OAc (pH =7) แลวนํา 

ไปวัดหาคาดวยเครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS)

       5.  การวัดการเจริญเติบโตและผลผลิตขาว

       การวัดการเจริญเติบโตของตนขาวทําโดยวัดสวนสูงและนับจํานวนการแตกกอของตนขาว ที่มีอายุ 30 

60 และ 90 วัน และการวัดผลผลิตขาวทําโดยเก็บเกี่ยวรวงขาวเปลือกของขาวที่อายุ 120 วัน นําไปนวด คัดแยกเมล็ดดี 

แลวชั่งนํ้าหนักขาวเปลือก และปรับเปนนํ้าหนักที่ความชื้นมาตรฐาน 14 เปอรเซ็นต

       6.  การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ

       วิเคราะหความแปรปรวนของขอมูล โดยใช ANOVA และทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวาง 

Treatment โดยใช  Duncan’s new Multiple Range TEST (DMRT)

ผลการวิจัย

        กอนการทดลองดําเนินการเก็บขี้แดดนาเกลือชวงเดือน พฤศจิกายน ในนาอันตาก ในพื้นที่ หมู 7 

ต.บางแกว อ.เมือง จ.สมุทรสงครามจํานวน 5 แปลง นํามาผสมรวมกันสงไปวิเคราะหและเก็บตัวอยางชุดดินสิงหบุรี 

กอนทําแปลงทดลอง 1 ครั้ง สงไปวิเคราะหคุณสมบัติทางเคมีปรากฏผลดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยสมบัติทางเคมีของชุดดินสิงหบุรี

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยสมบัติทางเคมีของขี้แดดนาเกลือ
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ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยสมบัติทางเคมีของขี้แดดนาเกลือ

        การทดลองทําในแปลงทดลองโดยแบงการทดลองออกเปน 4 ทรีตเมนต แตละทรีตเมนตมีจํานวน 4         การทดลองทําในแปลงทดลองโดยแบงการทดลองออกเปน 4 ทรีตเมนต แตละทรีตเมนตมีจํานวน 4 

ซํ้า ทําการใสขี้แดดนาเกลือตามปริมาณที่กําหนดกอนการปกดํา 15 วัน โดย ทรีตเมนตที่ 1 เปนแปลงควบคุมไมมีการ 

ใสขี้แดดนาเกลือ ทรีตเมนตที่ 2, 3 และ 4 ใสขี้แดดนาเกลือในอัตรา 100 200 และ 300 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ มีการ 

เก็บตัวอยางดินจากแปลงทดลองจํานวน 4 ครั้ง คือ เมื่อตนขาวมีอายุ 30 60 90 และ 120 วัน พรอมกับวัดการเจริญเติบโต 

ของตนขาวทําโดยวัดสวนสูงและนับจํานวนการแตกกอของตนขาว ที่มีอายุ 30 60 และ 90 วัน และการวัดผลผลิตขาว 

ทําโดยเก็บเกี่ยวรวงขาวเปลือกของขาวที่อายุ 120 วัน ปรากฏผลดังนี้

1.คาความเปนกรด-ดาง

        พบวาคาเฉลี่ยความเปนกรด-ดาง เมื่อไมใสขี้แดดนาเกลือและใสขี้แดดนาเกลือลงในแปลงปลูกขาวใน 

ปริมาณ 100, 200 และ 300 กก./ไร ตามลําดับ ในชวง 30 วัน ทําใหดินมีความเปนกรด-ดางเทากับ 7.68, 7.67, 7.68 และ 

7.69 ตามลําดับ ในชวง 60 วัน ทําใหดินมีความเปนกรด-ดาง เทากับ 8.05 ,8.03, 8.01 และ 8.00 ตามลําดับ ในชวง 90 

วันคาความเปนกรด-ดาง เทากับ 7.83, 7.82, 7.82 และ 7.81 ตามลําดับและในชวง 120 วันคาความเปนกรดดาง เทากับ 

7.99, 7.98, 7.97 และ 7.97 ตามลําดับ ดังภาพที่ 1 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางทางสถิติพบวา ผลการใสขี้แดด 

นาเกลือในปริมาณ 100 ,200 และ 300 กก./ไร ตามลําดับ และในชวง 30,60,90,120 วันตามลําดับ มีความแตกตางกัน 

อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับความเชื่อมั่น 0.05
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7.99, 7.98, 7.97 และ 7.97 ตามลําดับ ดังภาพที่ 1 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางทางสถิติพบวา ผลการใสขี้แดด 

นาเกลือในปริมาณ 100 ,200 และ 300 กก./ไร ตามลําดับ และในชวง 30,60,90,120 วันตามลําดับ มีความแตกตางกัน 

อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับความเชื่อมั่น 0.05

2.คาการนําไฟฟาของดิน

        พบวาคาเฉลี่ยของคาการนําไฟฟา ในชวง 30 วันแรก เมื่อใสขี้แดดนาเกลือลงในแปลงปลูกขาว ในปริมาณ 

300 กก./ไร มีคาสูงสุดเทากับ 1905 µS / cm รองลงมา คือเมื่อใสขี้แดดนาเกลือลงในแปลงปลูกขาวในปริมาณ 200, 

100 และไมใสขี้แดดนาเกลือ เทากับ 1658, 1489 และ 1239 µS / cm ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางทางสถิติ 

พบวา  มีความแตกตางกันอยางนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับความเชื่อมั่น 0.05 สวนการไมใสขี้แดดนาเกลือและใสขี้แดด 

นาเกลือในปริมาณ 100, 200, 300 กก./ไร ในชวง 60 วัน มีคาเฉลี่ยคาการนําไฟฟา เทากับ 943, 943.5, 942 และ 940.25 

µS / cm ตามลําดับ ในชวง 90 วันมีคาเฉลี่ยคาการนําไฟฟาเทากับ 828,829.75,830 และ 831.25 µS / cm  ตามลําดับ 

และในชวง 120 วัน มีคาเฉลี่ยอินทรียวัตถุเทากับ 690,691,691 และ 691.50 µS / cm ตามลําดับ มีความแตกตางกัน 

อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับความเชื่อมั่น 0.05

3.อินทรียวัตถุ

        พบวาคาเฉลี่ยรอยละของปริมาณอินทรียวัตถุ เมื่อใสขี้แดดนาเกลือลงในแปลงปลูกขาว ในปริมาณ 

100, 200 และ 300 กก./ไร ตามลําดับ เทากับ 1.46, 1.49 และ 1.44 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ในชวง 30 วัน เมื่อเปรียบเทียบ 

ความแตกตางทางสถิติพบวา การไมใสขี้แดดนาเกลือ ปริมาณอินทรียวัตถุมีคาตํ่าสุดเทากับ 1.28 เปอรเซ็นต     

ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับความเชื่อมั่น 0.05 สวนเมื่อไมใสขี้แดดนาเกลือและการใสขี้แดด 

นาเกลือในปริมาณ 100, 200,300 กก./ไร ในชวง 60 วัน มีคาเฉลี่ยรอยละของปริมาณอินทรียวัตถุเทากับ 1.30, 1.29, 

1.29 และ 1.28 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ในชวง 90 วันมีคาเฉลี่ยอินทรียวัตถุเทากับ 1.32,1.31,1.31 และ 1.30 เปอรเซ็นต

ตามลําดับและในชวง 120 วัน มีคาเฉลี่ยอินทรียวัตถุเทากับ 1.31,1.30,1.30 และ 1.28 เปอรเซ็นต ตามลําดับ เมื่อเปรียบ 

เทียบความแตกตางทางสถิติ พบวา มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับความเชื่อมั่น 0.05
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        พบวาคาเฉลี่ยรอยละของปริมาณอินทรียวัตถุ เมื่อใสขี้แดดนาเกลือลงในแปลงปลูกขาว ในปริมาณ 

100, 200 และ 300 กก./ไร ตามลําดับ เทากับ 1.46, 1.49 และ 1.44 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ในชวง 30 วัน เมื่อเปรียบเทียบ 

ความแตกตางทางสถิติพบวา การไมใสขี้แดดนาเกลือ ปริมาณอินทรียวัตถุมีคาตํ่าสุดเทากับ 1.28 เปอรเซ็นต     

ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับความเชื่อมั่น 0.05 สวนเมื่อไมใสขี้แดดนาเกลือและการใสขี้แดด 

นาเกลือในปริมาณ 100, 200,300 กก./ไร ในชวง 60 วัน มีคาเฉลี่ยรอยละของปริมาณอินทรียวัตถุเทากับ 1.30, 1.29, 

1.29 และ 1.28 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ในชวง 90 วันมีคาเฉลี่ยอินทรียวัตถุเทากับ 1.32,1.31,1.31 และ 1.30 เปอรเซ็นต

ตามลําดับและในชวง 120 วัน มีคาเฉลี่ยอินทรียวัตถุเทากับ 1.31,1.30,1.30 และ 1.28 เปอรเซ็นต ตามลําดับ เมื่อเปรียบ 

เทียบความแตกตางทางสถิติ พบวา มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับความเชื่อมั่น 0.05

4.ปริมาณไนโตรเจน 

        พบวาคาเฉลี่ยของปริมาณไนโตรเจน เมื่อไมใสขี้แดดนาเกลือและใสขี้แดดนาเกลือลงในแปลงปลูกขาว 

ในปริมาณ 100, 200 และ 300 กก./ไร ตามลําดับ ในชวง 30 วัน ทําใหดินมีปริมาณไนโตรเจนเทากับ 0.0730, 0.0730, 

0.0731 และ 0.0730 ตามลําดับ ในชวง 60 วัน ทําใหดินมีปริมาณไนโตรเจน เทากับ 0.0847 ,0.0844, 0.0842 และ 

0.0840 ตามลําดับ ในชวง 90 วันทําใหดินมีปริมาณไนโตรเจน เทากับ 0.0660, 0.0658, 0.0659 และ 0.0658 ตามลําดับ 

และในชวง 120 วันทําใหดินมีปริมาณไนโตรเจนเทากับ 0.0660,0.0661,0.0661 และ 0.0659 ตามลําดับ ดังภาพที่ 4  

เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางทางสถิติพบวา ผลการใสขี้แดดนาเกลือในปริมาณ 100 ,200 และ 300 กก./ไร ตามลําดับ

และในชวง 30,60,90,120 วันตามลําดับ   มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับความเชื่อมั่น 0.05

5.ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน

        พบวาคาเฉลี่ยของปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน เมื่อไมใสขี้แดดนาเกลือและใสขี้แดดนาเกลือ 

ลงในแปลงปลูกขาว ในปริมาณ 100, 200 และ 300 กก./ไร ตามลําดับ ในชวง 30 วัน มีคาเทากับ 28.40, 28.42, 28.42 
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 และ 28.43 ppm. ตามลําดับ ในชวง 60 วัน ทําใหดินมีปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน  เทากับ 30.00, 30.09, 30.00 

และ 29.98 ppm. ตามลําดับ ในชวง 90 วันทําใหดินมีปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน เทากับ 23.97, 24.02, 23.90 

และ 24.07 ppm.ตามลําดับและในชวง 120 วันทําใหดินมีปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนเทากับ 19.90, 19.84, 

19.79 และ 19.90 ppm. ตามลําดับ ดังภาพที่ 5 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางทางสถิติพบวา ผลการใสขี้แดดนาเกลือ 

ในปริมาณ 100, 200 และ 300 กก./ไร ตามลําดับ และในชวง 30, 60, 90, 120 วันตามลําดับ   มีความแตกตางกันอยาง 

ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับความเชื่อมั่น 0.05

6.ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได

          พบวาคาเฉลี่ยรอยละของปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได  เมื่อไมใสขี้แดดนาเกลือและใสขี้แดด

และในชวง 120 วันทําใหดินมีปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดเทากับ 49.01, 48.99, 49.05 และ 49.03 ppm 

ตามลําดับ ดังภาพที่ 6 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางทางสถิติพบวา ผลการใสขี้แดด นาเกลือในปริมาณ 100, 200 

และ 300 กก./ไร ตามลําดับ และในชวง 30, 60, 90, 120 วัน ตามลําดับ มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ 

ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05

นาเกลือลงในแปลงปลูกขาว ในปริมาณ 100, 200 

และ 300 กก./ไร ตามลําดับ ในชวง 30 วัน มีคา 

เทากับ 55.12, 55.13, 55.15 และ 55.14 ppm. ตาม 

ลําดับ ในชวง 60 วัน ทําใหดินมีปริมาณโพแทสเซียม 

ที่แลกเปลี่ยนได  เทากับ 61.60 , 61.48, 61.51 และ 

61.48 ppm. ตามลําดับ ในชวง 90 วัน ทําใหดินมี 

ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได เทากับ 

60.00, 60.05, 60.10 และ 60.04 ppm. ตามลําดับ 
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7.  ความสูงของตนขาวหลังจากปกดํา

        พบวาคาเฉลี่ยความสูงของตนขาวหลังปกดํา เมื่อไมใสขี้แดดนาเกลือและใสขี้แดดนาเกลือลงในแปลง 

ปลูกขาว ในปริมาณ 100, 200 และ 300 กก./ไร ตามลําดับ ในชวง 30 วัน มีคาเทากับ 34.86, 33.81, 32.27 และ 33.35 

เซนติเมตร ตามลําดับ ในชวง 60 วัน คาเฉลี่ยความสูงของตนขาวหลังปกดํา เทากับ 58.81, 54.93, 55.77 และ 54.04 

เซนติเมตร ตามลําดับ และในชวง 90 วัน คาเฉลี่ยความสูงของตนขาวหลังปกดํา เทากับ 58.81, 54.93, 55.77 และ 54.04 

เซนติเมตร ตามลําดับ เทากับ 86.32, 87.35, 90.41 และ 88.51  เซนติเมตร ตามลําดับ ดังภาพที่ 7 เมื่อเปรียบเทียบ 

ความแตกตางทางสถิติพบวา ผลการใสขี้แดดนาเกลือในปริมาณ 100, 200 และ 300 กก./ไร ตามลําดับ และในชวง 30, 

60, 90, 120 วันตามลําดับ มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05

8.  การแตกกอของตนขาวหลังจากปกดํา

        พบวาคาเฉลี่ยการแตกกอของตนขาวหลังปกดํา เมื่อไมใสขี้แดดนาเกลือและใสขี้แดดนาเกลือลงใน 

ผลการใสขี้แดดนาเกลือในปริมาณ 100 ,200 และ 300 กก./ไร ตามลําดับ และในชวง 30, 60, 90,120 วันตามลําดับ   

มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับความเชื่อมั่น 0.05

แปลงปลูกขาว ในปริมาณ 100, 200 และ 300 

กก./ไร ตามลําดับ ในชวง 30 วัน มีคาเทากับ 9,  

8, 9 และ 8 กอ ตามลําดับ ในชวง 60 วัน คาเฉลี่ย 

การแตกกอของตนขาวหลังปกดํา เทากับ 11, 

12, 11 และ10 กอ ตามลําดับ และในชวง 90 วัน 

คาเฉลี่ยการแตกกอของตนขาวหลังปกดํา เทากับ 

12, 14, 13 และ11 กอ ตามลําดับ ดังภาพที่ 8 

เมื่อเปรียบเทียบ ความแตกตางทางสถิติพบวา
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9.  ผลผลิตขาว

                

                   พบวาผลผลิตขาวเปลือกพันธุปทุมธานี 1 หลังการเก็บเกี่ยว ที่ใสขี้แดดนาเกลือ อัตรา 300 กก./ไร ใหผล 

ผลิตเฉลี่ยสูงสุด คือ 360 กก./ไร รองลงมาคือ ที่ใสขี้แดดนาเกลือ อัตรา 200 กก.ไร ใหผลผลิตเฉลี่ย 337.50 กก./ไร และ 

ที่ใสขี้แดดนาเกลือ อัตรา 100 กก./ไร ใหผลผลิตเฉลี่ย 298.83 กก./ไร สวนแปลงควบคุมที่ไมใสขี้แดดนาเกลือใหผล 

ผลิตเฉลี่ย 232.50 กก./ไร ดังในภาพที่ 9 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางทางสถิติพบวา การไมใสขี้แดดนาเกลือ มีความ 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับความเชื่อมั่น 0.05 สวนเมื่อเปรียบเทียบความแตกตางทางสถิติระหวาง 

การใสขี้แดด 100, 200 และ 300กก./ไร พบวา มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05

สรุปผลการวิจัย

        จากการทดลองพบวาคาความเปนกรด-ดางของดิน ปริมาณไนโตรเจนรวม ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปน 

ประโยชนและปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได และการเจริญเติบโตของตนขาว ในรูปแบบของการขยายจํานวน 

ตนตอกอ และความสูง จากการใสขี้แดดนาเกลือในแปลงนาในปริมาณ 100, 200, 300 กก./ไรตามลําดับ ในชวง 30, 

60, 90,120 วันตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางทางสถิติพบวา มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง 

สถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 แตมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับความเชื่อมั่น 0.05 ของคา 

อินทรียวัตถุและคาการนําไฟฟาในชวง 30 วันแรก ในสวนของปริมาณผลผลิตที่มีการใสขี้แดดนาเกลือ อัตรา 300 กก./ไร

ใหผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด คือ 360 กก./ไร  ที่ใสขี้แดดนาเกลือ อัตรา 200 กก.ไร ใหผลผลิตเฉลี่ย 337.50 กก./ไรและ ที่ใส 

ขี้แดดนาเกลือ อัตรา 100 กก./ไร ใหผลผลิตเฉลี่ย 298.83 กก./ไร สวนแปลงควบคุมที่ไมใสขี้แดดนาเกลือใหผลผลิต 

เฉลี่ย 232.50 กก./ไร ดังในภาพที่ 9 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางทางสถิติพบวา มีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ 

ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05  

        สรุปไดวา การใสขี้แดดนาเกลือในทุกอัตราใหผลผลิตมากกวาการไมใสขี้แดดนาเกลือ และการใชขี้แดด 

นาเกลือในอัตรา 100 200 300 กิโลกรัมตอไรในการปลูกขาวพันธุปทุมธานี 1 ใหผลผลิตสูงสุด

ขอเสนอแนะ
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นาเกลือในอัตรา 100 200 300 กิโลกรัมตอไรในการปลูกขาวพันธุปทุมธานี 1 ใหผลผลิตสูงสุด

ขอเสนอแนะ

        ควรศึกษาปริมาณการใสขี้แดดนาเกลือที่เหมาะสมและขอจํากัดของขี้แดดนาเกลือในระบบนาขาว 

อินทรียเพื่อเพิ่มมูลคาและผลักดันการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑจากขี้แดดนาเกลือในการนําไปใชประโยชนใหเกิด 

การยอมรับอยางแพรหลาย
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