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Abstract
The study of the effect of fertilizer application on the qualities of soil and rice yields 

in paddy field, Nong Harn area, Sakon Nakhon province. The experiments were conducted 
with six different treatments, by using chemical fertilizers (16-16-8 and 46-0-0 or urea): (1) 
35 kg/rai of 16-16-8 fertilizer on 30th day and 15 kg/rai of urea fertilizer on 60th and 90th day 
by broadcasting (T1), deep placement at 10 cm (T2) and 20 cm (T3); (2) fertilizer 16-16-8 70 
kg/rai and urea 30 kg/rai by broadcasting (T4), deep placement at 10 cm (T5) and 20 cm (T6).

The results of soil qualities revealed that pH was highest (8.44) in T5 on 90th day 
and the lowest pH was 8.44 in T1. Additionally, the highest and lowest of OM were found 
in T1 (0.98%) and T4 (0.57%), respectively. At the same fertilization rate, the oxidation-
reduction potential was highest in T1 (-130.00 mV), the lowest NH

4
+-N concentration was 

103.96 mg/L and NO
3
--N concentration of 8.30 mg/L was highest. For deep placement at 

10 and 20 cm, the oxidation-reduction potentials were -161.00 and -215.20 mV; the NH
4
+-N 

concentrations were 230.42 and 314.23 mg/kg; NO
3
--N concentrations were 7.39 and 5.91 

mg/kg, respectively. The soil qualities in different treatments were significantly different 
(P < 0.05). The highest and lowest of PO

4
3--P concentrations were 29.17 in T3 and 10.03 

mg/kg in T1, respectively. It was noted that the available phosphorus was very low and 
the results showed the same as two times of fertilization rate.
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The results of rice yield presented significantly difference (P < 0.05). The highest rice 
yield was found in treatment of deep placement at 10 cm at the same fertilization rate. 
The highest rice yield was 360.2 kg/rai in T5 and lowest was 215.0 kg/rai in T3. However, 
245.3 kg/rai of rice yield by fertilizer application by T2 was produced which is less affecting 
the aquatic environment than that by T5. Therefore, the fertilizer application of T2 was 
suggested for farmer practice.
Keywords: Fertilizer application, Deep placement, Broadcasting, Paddy field

บทคัดยอ
การศกึษาผลของกรรมวธิกีารใชปุยเคมตีอคณุภาพดนิในนาขาว ในพืน้ท่ีหนองหาร จงัหวดัสกลนคร 

ในแปลงทดลอง จํานวน 6 กรรมวิธี ใสปุยเคมี (สูตร 16-16-8 และสูตร 46-0-0 หรือยูเรีย) โดยใชวิธีการ
ใสปุยและอัตราปุยที่แตกตางกันดังนี้ (1) ปุยสูตร 16-16-8 อัตรา 35 กิโลกรัมตอไร ในอายุขาว 30 วัน 
และปุยยูเรีย อัตรา 15 กิโลกรัมตอไร ในอายุขาว 60 และ 90 วัน ดวยวิธีการหวาน (กรรมวิธีที่ 1) วิธีการ
ฝงที่ระดับความลึก 10 เซนติเมตร (กรรมวิธีที่ 2) และที่ระดับความลึก 20 เซนติเมตร (กรรมวิธีที่ 3) 
(2) ปุยอัตรา 70 กิโลกรัมตอไร ในอายุขาว 30 วัน และปุยยูเรีย อัตรา 30 กิโลกรัมตอไร ในอายุขาว 60 
และ 90 วัน ดวยวิธีการหวาน (กรรมวิธีที่ 4) วิธีการฝงที่ระดับความลึก 10 เซนติเมตร (กรรมวิธีที่ 5) และ
ที่ระดับความลึก 20 เซนติเมตร (กรรมวิธีที่ 6) ผลตอคุณภาพดิน พบวา ในอายุขาว 90 วัน คาความเปน
กรด-เบส มีคาสูงสุดในกรรมวิธีที่ 5 เทากับ 8.44 และตํ่าสุดในกรรมวิธีที่ 1 เทากับ 6.70 คาอินทรียวัตถุ
อยูในเกณฑตํา่ มคีาสงูสดุในกรรมวิธทีี ่1 รอยละ 0.98 ตํา่สดุในกรรมวิธทีี ่4 รอยละ 0.57 ในอตัราปุยเทากนั 
กรรมวิธีที่ 1 คารีดอกซโพเทนเชียล มีคาสูงสุดเทากับ -130.00 มิลลิโวลต คาแอมโมเนียม-ไนโตรเจน 
มคีาตํา่สุดเทากบั 103.96 มลิลกิรมัตอกโิลกรมั และคาไนเตรท-ไนโตรเจน มคีาสงูสดุเทากับ 8.30 มลิลกิรมั
ตอกิโลกรัม และเม่ือใชวิธีการฝงที่ความลึก 10 และ 20 เซนติเมตร ในกรรมวิธีที่ 2 และ 3 ตามลําดับ 
คารีดอกซโพเทนเชียล มีคาเทากับ -161.00 และ -215.20 มิลลิโวลต คาแอมโมเนียม-ไนโตรเจน เทากับ 
230.42 และ 314.23 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม คาไนเตรท-ไนโตรเจน ในกรรมวิธีที่ 2 และ 3 เทากับ 7.39 
และ 5.91 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ในแตละกรรมวิธี มีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
คาฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส มีคาสูงสุดในกรรมวิธีที่ 3 และตํ่าสุดในกรรมวิธีที่ 1 เทากับ 29.17 และ 10.03 
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ตามลําดับ โดยพบวาฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนอยูในเกณฑตํ่ามาก เชนเดียวกันกับ
กรรมวิธีที่ 4, 5 และ 6 ผลผลิตขาวทุกกรรมวิธีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
ผลผลิตขาวจากวิธีการฝงที่ระดับความลึก 10 เซนติเมตร ไดผลผลิตสูงสุด ในอัตราการใชปุยที่เทากัน โดย
ในกรรมวิธีที่ 5 ไดผลผลิตขาวเปลือกสูงสุด เทากับ 360.2 กิโลกรัมตอไร และตํ่าสุดในกรรมวิธีที่ 3 เทากับ 
215.0 กโิลกรมัตอไร อยางไรก็ตามการใชกรรมวธิทีี ่2 ใหผลผลติขาวเปลอืก 245.3 กโิลกรมัตอไร สงผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมนอยกวาวิธีการฝงปุยที่กรรมวิธี 5 จึงแนะนําใหเกษตรกรปลูกขาวดวยกรรมวิธีที่ 2
คําสําคัญ: กรรมวิธีการใสปุย, การฝงปุย, การหวานปุย, นาขาว
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คํานํา
จังหวัดสกลนคร เปนจังหวัดหน่ึงในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือที่มีพื้นที่การปลูกขาวนาป 
2,017,304 ไร หรือรอยละ 6 ของภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ตั้งอยูในที่ราบแองสกลนคร พื้นที่ทั่วไป
มีภูเขาและปาไมหนาแนน มีแหลงนํ้าขนาดใหญ
ที่เรียกวา “หนองหาร” ซึ่งเปนพ้ืนที่ชุ มนํ้าที่มี
ความสําคัญและเหมาะสําหรับการทําเกษตรกรรม
โดยเฉพาะการทํานาขาว มีพื้นที่ทํานาขาวเปน
อันดับที่ 9 จาก 19 จังหวัดของภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ใหผลผลิตขาวเปลือกรวม 566,649 ตัน 
และใหผลผลิตเฉล่ียไรละ 324 กโิลกรัม ซึง่นบัวาอยู
ในเกณฑตํา่เนือ่งจากดนิมคีวามอุดมสมบูรณตํา่โดย
ธรรมชาต ิและเปนดินทีง่ายตอการชะลางพังทลาย 
สงผลใหเกษตรกรมีการใชปุยเคมีในนาขาวเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิต เน่ืองจากปุ ยเคมีสามารถหาใชไดง าย 
สะดวก ประหยัดแรงงาน ปุยเคมีสามารถเพ่ิมธาตุ
อาหารใหกับดินไดทั้งธาตุอาหารหลักและธาตุ
อาหารรองและในประเทศไทยมีการนําปุยมาใชใน
ปรมิาณท่ีมาก ซึง่ทาํใหเกดิปญหาส่ิงแวดลอมตามมา 
กลาวคือ การใชปุยไนโตรเจนในนาขาวจะทําให
ไนโตรเจนในนาขาวเคล่ือนที่ลงสูนํ้าทําใหแหลงนํ้า
เกดิความเส่ือมโทรมและถูกทาํลายได การปลดปลอย
กาซไนโตรเจนโดยกระบวนการระเหยของแอมโมเนยี
ทีเ่กดิจากการใชปุยไนโตรเจนไดมกีารศกึษาไวเชนกนั 
(Cao et al., 2013) การใชปุยไนโตรเจนในนาขาว
จะทําใหเกดิแอมโมเนียมออิอน จะถกูเปล่ียนไปเปน
แอมโมเนียและปลดปลอยสูอากาศในรูปของกาซ
ตอไปซ่ึงถือวาเปนสัดสวนท่ีมาก ในขณะเดียวกัน 
ไนเตรทในนาขาวก็สามารถเกิดขึ้นในนาขาวได
เชนกันโดยผานกระบวนการดีไนตริฟเคชัน ซึ่งจะ
แพรกระจายลงไปในดนิชัน้รดีวิซโซนทีจ่ะคอยรกัษา
ตัวรับอิเล็กตรอนใหกับการหายใจของจุลินทรีย

แบบไมใชออกซิเจน และไนเตรทในนํ้าในนาขาว
สามารถผานเขาสูในดินชั้นตํ่ากวารีดิวซโซนไดดวย
กระบวนการไหลผานและแพรกระจายไดงาย จาก
การวจิยัพบวา การใชปุยไนโตรเจนในนาขาวสามารถ
เพ่ิมแอมโมเนีย แอมโมเนียมอิออนและไนเตรทอิออน
ไดอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งจะสงผลตอการเปลี่ยนรูป
และการเคลือ่นทีข่องไนโตรเจนได ในขณะเดยีวกนั 
Iqbal (2011) รายงานวาความเขมขนของไนเตรท
ที่ระดับความลึกของดิน 30 เซนติเมตร จะมีการ
ปลดปลอยออกมามากกวาในดนิท่ีมรีะดบัความลกึ 
60 เซนติเมตร

วิธีการใสปุ ยในนาขาวก็มีความสําคัญตอ
คณุภาพดนิและนํา้ในนาขาวโดยวธิกีารใสปุยหลกัๆ 
มอียูสองวธิคีอื การหวานปุยและการฝงปุยกลบลงไป
ในดนิ กลาวคอื การหวานปุยจะทําใหปุยกระจายตัว
ในดนิอยางสมํา่เสมอและเมือ่มกีารปลอยนํา้เขามา
ในแปลงนาขาวจะทําใหปุยแพรกระจายไดด ีวธินีีม้ี
ขอดคีอืทาํไดงาย กระจายตัวในดินไดดแีละไมตองใช
เครื่องมือราคาแพง แตมีขอเสียคือทําใหวัชพืชใน
นาขาวเจริญเติบโตไดดี เพิ่มการสูญเสียไนโตรเจน
ดวยกระบวนการระเหย ดีไนตริฟเคชัน และการ
ไหลไปกับนํา้ไดดเีมือ่เทียบกบัการใสปุยแบบฝง ปุย
ไนโตรเจนเมื่อใสลึกใตผิวดินจะทําใหแอมโมเนียม
ไมถูกเปล่ียนไปเปนไนเตรทเน่ืองจากแอมโมเนียม
เคล่ือนยายในชัน้ใตดนิไดนอยกวาเพราะถกูยดึดวย
อนุภาคดินเหนียวและอินทรียวัตถุจึงทําใหปริมาณ
แอมโมเนยีม-ไนโตรเจนทีล่ะลายอยูในนํา้ทีผ่วิดนิมี
จํากัดและลดการสูญเสียในรูปกาซไนโตรเจนโดย
กระบวนการดีไนตริฟเคชันและการระเหยของ
แอมโมเนีย แอมโมเนียม-ไนโตรเจนจะยังคงรูปอยู
ในช้ันลกึใตผวิดนิและในสภาพทีเ่ปนประโยชนตอพชื 
นอกจากน้ีการใสปุยไนโตรเจนลึกใตผวิดนิมขีอดคีอื
ชวยปองกันไมใหเกิดการสูญเสียปุยไนโตรเจนโดย
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การถูกชะลางและชวยลดการนําไนโตรเจนไปใช
โดยสาหรายสเีขยีว ทัง้นี ้เพราะการใสปุยไนโตรเจน
โดยเฉพาะยูเรียตอนระยะกอนปลูกขาว ถาหาก
หวานบนผิวดินจะชวยสงเสริมใหสาหรายสีเขียว
เจริญเติบโตปกคลุมผิวนํ้าอยางหนาแนน สาหราย
ดังกลาวจะนําเอาไนโตรเจนจากปุยไปใชทําใหปุย
ไนโตรเจนไมสามารถเปนประโยชนตอขาวไดดี
เทาทีค่วร ขอดปีระการหน่ึงของการใสปุยไนโตรเจน
แบบลึกใตผิวดินก็คือการใสปุยแบบนี้ไมขัดขวาง
กิจกรรมการตรึงไนโตรเจนจากสาหรายสีนํ้าเงิน
แกมเขียว ซึ่งอาศัยอยูในนํ้าที่ทวมขังผิวดิน ดังนั้น 
การใสปุยไนโตรเจนสําหรับเปนปุยรองพื้นแบบลึก
ใตผวิดนิเปนวธิกีารปฏิบตัทิีใ่หผลดีอยางย่ิงในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใชประโยชนและลดการสูญเสีย
ของปุยไนโตรเจนในดินนา จากการศึกษาของ Xu 
et al. (2013) พบวา ความเขมขนของแอมโมเนียม
ในนํ้าผิวดินและในดินรวมท้ังการระเหยของ
แอมโมเนยีมจากวธิกีารฝงปุยมกีารสญูเสยีนอยกวา
วิธีการหวาน รายงานวิจัยพบวา การรับธาตุอาหาร
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในแหลงนํ้าทําใหพืชน้ํามี
การเจริญเตบิโตและแพรกระจายอยางรวดเร็ว การ
ใสปุยเคมีในนาขาวจึงมีความสําคัญเปนอยางมาก 
เพราะหากมีการใสปุยเคมีอยางไมเหมาะสม เชน 
ใสปุยมากแตมีประสิทธิภาพการใชปุยเคมีตํ่า จะ
ทําใหเกิดปญหาตามมา สงผลกระทบตอคุณภาพ
สิ่งแวดลอมโดยเฉพาะดินและนํ้า นอกจากนั้น
ยงัพบวามากกวา 10% ของปุยไนโตรเจนท่ีใสลงใน
ดินนาขาวที่ปลูกขาวนาสวนมีการสูญเสียโดยการ
พัดพาไปกับน้ําท่ีไหลบาออกไปจากนาขาวโดย
ในฤดนูาปจะมนีํา้ในนาสญูหายไปจากการระบายน้ํา
ประมาณ 980 มลิลิเมตร ซึง่ไนโตรเจนท่ีสญูหายไป
กับการไหลของนํ้านี้ส วนใหญจะอยู ในรูปของ
แอมโมเนียมมากกวาไนเตรทและเมื่อลงสูแหลงนํ้า

จะทําใหเกิดมลพิษในแหลงนํ้าได (Singh et al., 
1978) การทํานาขาวท่ีมีการใชปุยเคมี จึงมีความ
จําเปนที่จะตองศึกษาถึงอิทธิพลของการใชปุยเคมี
จากรูปแบบและวิธกีารใชปุยเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ
ใหกับผลผลิตอยางคุมคารวมถึงการศึกษาเพ่ือ
หาความเหมาะสมสําหรับการทํานาปรังในพื้นท่ี
หนองหารจากกรรมวิธีการใชปุยเคมีเพื่อการเพ่ิม
ผลผลิตของเกษตรกร และตองคํานึงถึงคุณภาพ
สิ่งแวดลอมดวยเพื่อความยั่งยืนในอนาคต

ดงันัน้งานวิจยันีจ้งึมุงศกึษาถึงผลของกรรมวิธี
การใชปุยเคมีตอคณุภาพดินในนาขาว เพือ่วเิคราะห
หาปริมาณแอมโมเนียม-ไนโตรเจน ไนเตรท-
ไนโตรเจน ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส และสมบัติบาง
ประการของดินในนาขาวและศึกษาเปรียบเทียบ
กรรมวิธีการใชปุยเคมีตอคุณภาพดินและผลผลิต
ขาวของเกษตรกรในพื้นที่หนองหาร ทั้งนี้ เพื่อเปน
แนวทางในการจัดการปญหามลพิษจากนาขาว 
รวมถงึการปองกนัและแกไขปญหาดงักลาวและเปน
ข อมูลกรรมวิธีการปฏิบัติที่ เหมาะสมและลด
ผลกระทบตอสิง่แวดลอมจากภาคเกษตรกรรมโดย
เฉพาะในพื้นที่หนองหารซึ่งเปนแหลงนํ้าธรรมชาติ
ที่สําคัญสําหรับการทํานาขาวในฤดูนาปรังไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสมตอไป

อุปกรณและวิธีการ
การศกึษาในครัง้นี ้ศกึษาผลของกรรมวธิกีาร

ใช ปุ ยเคมีชนิดเม็ด วางแผนการทดลองแบบ
แฟคทอเรียล 2 ปจจัย (จรัญ, 2527) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ ปจจัยที่ 1 ไดแก ชนิดปุยที่ใช คือ 
ปุยสตูร 16-16-8 อตัรา 35 กโิลกรัมตอไร และอัตรา 
70 กิโลกรัมตอไร ปุยสูตร 46-0-0 (ยูเรีย) ในอัตรา 
15 กโิลกรมัตอไร และ 30 กโิลกรมัตอไร ปจจัยท่ี 2 
คือ วิธีการใสปุยเคมี 3 วิธี ไดแก การใสแบบหวาน 
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การใสแบบฝงที่ความลึก 10 เซนติเมตร และ
แบบฝงที่ความลึก 20 เซนติเมตร โดยใชชนิดพันธุ
ขาวเหนียวพ้ืนเมอืง พนัธุเลาแตก การเพาะปลกูน้ัน
ใชวธิกีารปกดาํโดยการยายตนกลาทีม่อีายไุด 25 วนั 
ในแปลงตกกลาที่ใชในการทดลอง นําไปปกดําใน
แปลงทดลอง เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2557 ปกดํา
จับละ 3 ตน โดยใชระยะหางระหวางกอและแถว 
25 × 25 เซนตเิมตร (กรมการขาว, 2553) ดาํเนนิการ
ทดลองในแปลงนาขาว ขนาด 4 × 4 เมตร (16 
ตารางเมตร) รวมท้ังหมด 6 แปลง ซึง่จะประกอบดวย 
6 กรรมวิธี

การวางแปลงทดลอง
ทดลองในแปลงขนาด 4 × 4 เมตร (16 ตาราง

เมตร) ทั้งหมด 6 แปลง แปลงละกรรมวิธี รวม
ทั้งหมด 6 กรรมวิธี การเลือกพื้นที่ในการวางแปลง
ทดลองนั้นใชวิธีการพิจารณาเลือกเปนไปตาม
วตัถปุระสงคของการศกึษา (purposive sampling) 
(พศิมัย, 2553) คาํนงึถงึลกัษณะของภูมปิระเทศโดย
การวางขนานกบัแนวของหนองหาร และในกรรมวธิี
ที่ใชอัตราปุยเทากันจะอยูในกลุมเดียวกัน คือ 
ในแปลงที่ 1-3 และแปลงที่ 4-6 เรียงจากซายไป
ขวา นอกจากน้ัน เพื่อปองกันความคลาดเคล่ือนที่
อาจจะเกดิขึน้ในระหวางการทดลองในแตละแปลง
จึงมชีุดไมโครพล็อต (micro plot) ขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 20 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร (8 × 
20 นิว้) การวางไมโครพลอ็ตในแปลงทดลองนาขาว
อางองิจากกรมวิชาการเกษตร (2552) สาํหรบัแปลง
นาขาวทดลองจะเวนแถวริมไว 1 แถว ซึ่งถือวา
ไมเปนตวัแทนทีด่ขีองการทดลอง จงึวางไมโครพลอ็ต
ขนานไปกบัแนวขอบแปลงนาหรอืคันนา ระยะหาง 
50 เซนติเมตร ในแถวที่ 2 ของการปกดําขาว 
จํานวน 3 ดาน ดานละ 1 ชุด ชุดละ 4 อัน จะได

ไมโครพล็อตในแตละแปลง แปลงละ 12 อัน ทั้ง 
6 แปลง รวมทัง้หมด 72 อนั ฝงลกึในดนิ 30 เซนตเิมตร 
ปกดําตนกลาในไมโครพล็อต พล็อตละ 1 กอ 
กอละ 3 ตน

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ตัวอยางดิน
เก็บตัวอยางดินในแปลงนาขาวทดลองกอน

การปกดําตนขาว ที่ความลึก 0-20 เซนติเมตร 
นํ้าหนัก 1 กิโลกรัม ในแปลงทดลองทั้ง 6 แปลง 
แปลงละ 3 ตัวอยาง ตัวอยางละ 1 กิโลกรัม โดยใช
เครือ่งมอื hand corer เพือ่วเิคราะหสมบตัทิางเคมี
ของดินกอนการปลูกขาว (กอนการปกดําขาว) 
ไดแก คาความเปนกรด-เบส คาอินทรียวัตถุในดิน 
คาแอมโมเนียม-ไนโตรเจน คาไนเตรท-ไนโตรเจน 
และคาฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส สําหรับคารีดอกซ
โพเทนเชียล ตรวจวัดในภาคสนาม เก็บตัวอยางดิน
ในแตละกรรมวิธีทดลอง ทั้ง 6 กรรมวิธี เพื่อ
วเิคราะหหาคาพารามเิตอรเดยีวกนักับกอนปลูกขาว 
โดยเกบ็ตวัอยางดนิท่ีความลกึ 0-20 เซนติเมตร โดย
ใชเครื่องมือ hand corer ในอายุขาว 30, 60 และ 
90 วัน คือ หลังการใสปุยในแตละครั้งไปแลว 2 วัน 
ตามระยะการเจริญเติบโตของขาวในแตละคร้ัง 
ไดกรรมวิธีละ 3 ตัวอยาง ตัวอยางละ 1 กิโลกรัม 
รวมจาํนวน 3 ครัง้ ใสถงุพลาสตกิปดปากถงุใหสนทิ 
พรอมติดปายระบุรายละเอียดแปลงท่ีเก็บ วันที่ 
และเวลาที่เก็บตัวอยางดินในถุงพลาสติก แชเย็น
ตัวอยางดินที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส กอนนําไป
วิเคราะห ตัวอยางดินที่ไดนํามาผึ่งใหแหงในที่รมที่
อุณหภูมิหอง จากนั้นนํามาทุบและบดใหละเอียด 
รอนดินผานตะแกรงรอนดิน (sieve) ขนาด 
2 มิลลิเมตร และเก็บไวในถุงพลาสติกที่ระบุ
รายละเอียดตัวอยางดิน ปดปากถุงใหสนิท ในการ
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วัดคาความเปนกรด-เบสของดิน คาอินทรียวัตถุ
ในดนิ ไดดาํเนินการวเิคราะหในหองปฏบิตักิารของ
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วทิยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร สําหรับตัวอยางดินบางสวน 
ดาํเนนิการสงตวัอยางดินไปวิเคราะหทีห่องปฏบิตักิาร
ของภาควิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดลอม 
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน เพือ่นาํไป
วิเคราะหสมบัติทางเคมีของดินในหองปฏิบัติการ 
ไดแก แอมโมเนียม-ไนโตรเจน ไนเตรท-ไนโตรเจน 
และฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส ตามวิธีมาตรฐาน ในการ
เก็บตัวอยางดินครั้งที่ 2 ในอายุขาว 60 วัน และ
ครั้งที่ 3 ในอายุขาว 90 วัน ปฏิบัติในลักษณะ
เดียวกันกับการเก็บตัวอยางดินในคร้ังที่ 1

ผลผลิตขาว
เก็บเก่ียวผลผลิตขาวเปลือกเม่ืออายุขาว 120 วนั 

จากแปลงทดลองนาขาวในแตละแปลงหรือแตละ
กรรมวธิจีากไมโครพลอ็ตชดุสดุทายทีเ่หลอืจากการ
เก็บตัวอยางดิน จากนั้นนําขาวที่เก็บเกี่ยวมานวด 
ฝด ทาํความสะอาด ชัง่นํา้หนกั และหาความชืน้โดย
การใชเครื่องวัดความชื้นเมล็ดขาวแบบพกพา และ
คํานวณผลผลิตขาวเปลือก (grain yields) ที่
ความชื้น 14 เปอรเซ็นต (บุญหงษ, 2553) แสดง
ดังสมการ

ผลผลิตที่ความชื้นรอยละ 14 (กิโลกรัม/ไร) = 
a × (100 - b) × 1,600

(100 - 14) × c

เมื่อ a = นํ้าหนักของเมล็ดขาวเปลือกในแปลง
ทดลอง (กิโลกรัม)

 b = รอยละความชื้นท่ีระดับตางๆ กันของ
เมล็ดขาวที่หาไดจากเครื่องวัดความชื้น

 c = พื้นที่เก็บเก่ียวผลผลิต (ตารางเมตร)

ผลการวิจัยและวิจารณ
การศึกษาผลของกรรมวิธีการใชปุยเคมีตอ

คุณภาพดินในนาขาว ไดนําดินในแปลงนาขาว
ทดลองไปวิเคราะหหาคุณสมบัติเบื้องตนของดิน
กอนการปลูกขาว โดยเก็บตัวอยางดินท่ีระดับ
ความลึก 0-20 เซนติเมตร เพื่อวิเคราะหดินตาม
ชนิดของพืชที่ทําการเพาะปลูกขาว ตามระยะการ
เจริญเติบโตของขาว หลังจากมีการใสปุยในแปลง
ทดลองนาขาวในแตละครั้ง ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้

1. คาความเปนกรด-เบสในดิน
คาความเปนกรด-เบสในดิน จากการศึกษาคา

ความเปนกรด-เบสในดินของทุกแปลง โดยภาพรวม
ทั้ง 3 ระยะของการใสปุยเคมีในนาขาวตามระยะ
การเจริญเติบโตของขาว พบวา คาความเปนกรด-
เบส มีคาอยูในพิสัย 6.42-8.44 โดยเฉพาะในชวง
ตนขาวอายุ 90 วัน คาความเปนกรด-เบสจาก
กรรมวิธีที่ใชวิธีการฝงปุยเคมี คือในกรรมวิธีที่ 5 
และกรรมวิธีที่ 6 มีคาความเปนกรด-เบสสูงสุด 
ซึ่งสอดคลองกับ Shan et al. (2015) ที่พบวา 
ความเปนกรด-เบสของดินมีคาเพิ่มขึ้นใน 3 วัน
หลังจากการใสปุยเคมี ทั้งนี้อาจเปนผลมาจากปุย
ยเูรยีท่ีฝงลงไปในดนิและในดนิมคีวามชืน้จงึละลาย
ในสารละลายดินแลวไดแอมโมเนียมไฮดรอกไซด 
ดงันัน้ ดนิในบริเวณรอบๆ ทีม่เีมด็ปุยจงึมสีภาพเปน
เบสมากขึ้น ทําใหคาความเปนกรด-เบสมีคาเพิ่ม
สูงขึ้น แตการเพิ่มขึ้นของคาความเปนกรด-เบสจะ
เกิดขึ้นชั่วขณะในบริเวณท่ีดินสัมผัสกับเม็ดปุ ย
เทานั้น (ยงยุทธ และคณะ, 2556)
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2. คารีดอกซโพเทนเชียลในดิน
ในชวงกอนการเพาะปลูกขาว คารีดอกซ

โพเทนเชียลในดินมคีาอยูในพิสยั -123.00 มลิลโิวลต 
ถึง -98.50 มิลลิโวลต โดยพบวาในแปลงที่ 1 มีคา
สูงสุดเทากับ -98.50 มิลลิโวลต รองลงมาในแปลง
ที่ 2 มีคาเทากับ -103.70 มิลลิโวลต แปลงที่ 6 
มีคาตํ่าสุดโดยมีคาเทากับ -123.00 มิลลิโวลต 
เน่ืองจากเม่ือดนินามนีํา้ทวมขงัจะทาํใหเกดิปฏกิริยิา
รดีกัชนัขึน้ในดิน และสงผลใหคารดีอกซโพเทนเชียล 
(Eh) จะมีคาลดตํ่าลง จึงสงผลทําใหระยะกอนการ
ปลกูขาวในแตละแปลง คารดีอกซโพเทนเชยีลมีคา
ลดลง ในระยะอายุขาว 30 วัน พบวา คารีดอกซ
โพเทนเชยีลในดนิมคีาแตกตางกนัอยางมนียัสําคญั
ทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 อาจเปน
ไปไดวาในดินท่ีมีนํ้าขังในแตละกรรมวิธี การแพร
กระจายของออกซิเจนจากบรรยากาศลงไปในดิน
นอยลง ออกซิเจนที่มีอยูเดิมในดินถูกจุลินทรียดิน
ใชไปอยางรวดเร็ว ดนิอยูในสภาพการขาดออกซิเจน 
สงผลใหคารีดอกซโพเทนเชยีลในดนิมคีาตํา่ลงและ
มีคาเปนลบในแตละกรรมวิธีจึงสงผลใหคารีดอกซ
โพเทนเชียลมีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ในขณะเดียวกัน อายุขาว 60 วัน คารีดอกซ
โพเทนเชียลในดินมีคาอยู ในพิสัย -215.00 ถึง 
-170.00 มลิลโิวลต เมือ่พจิารณาปจจยัดานอทิธพิล
รวมระหวางอัตราปุยรวมกับวิธีการใสปุย พบวา 
คารีดอกซโพเทนเชียลในดินมีคาแตกตางกันอยาง
มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบัความเชือ่มัน่รอยละ 95 
และในระยะอายุขาว 90 วนั คารดีอกซโพเทนเชียล
ในดินมคีาอยูในพิสยั -235.53 ถงึ -130.00 มลิลโิวลต 
พบวา อิทธิพลรวมระหวางอัตราปุยรวมกับวิธีการ
ใสปุ ยในนาขาวสงผลตอคารีดอกซโพเทนเชียล
ในดินมีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 โดยพบวา กรรมวิธี

ที่ 1 มีคาสูงสุดคือ -130.00 มิลลิโวลต รองลงมาคือ
กรรมวิธีที่ 2 มีคาเทากับ -161.00 มิลลิโวลต ตาม
ลําดับ

3. ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน
คาอินทรียวัตถุในดินมีแนวโนมลดตํ่าลงเม่ือ

ขาวมีอายุมากขึ้น โดยเฉพาะกรรมวิธีที่ 4 ซึ่งใชวิธี
การหวาน แสดงใหเห็นวา วิธีการหวานสงผลใหคา
อนิทรียวตัถุในดินสลายไปไดมาก เนือ่งจากจุลนิทรีย
ในดนิไดรบัธาตอุาหารจากปุยเคมี โดยเฉพาะไนโตรเจน
ซึง่เปนสวนชวยในการเจรญิเตบิโตของจลุนิทรยีเพิม่
มากข้ึน จลุนิทรียทีเ่พิม่ข้ึนจงึไปยอยสลายอินทรียวตัถุ
ในดิน ทําใหอินทรียวัตถุในดินมีค าลดลงเม่ือ
เปรยีบเทียบกับระยะกอนการปลกูขาวอยางชดัเจน 
เนื่องจากอินทรียวัตถุในดินเปนแหลงของธาตุ
อาหารหลักของขาวท่ีสําคัญ คือ ไนโตรเจน และ
ฟอสฟอรัส (Smith, 1992) และตนขาวสามารถ
ดูดดึงไปใชประโยชนในการเจริญเติบโตในแตละ
ชวงอายขุองการเตบิโต นอกจากนัน้ คาอนิทรยีวตัถุ
ในดินกอนการปลูกขาว พบวา มีคาอินทรียวัตถุตํ่า
อยูแลว การใสปุยเคมีในนาขาวไมไดสงเสริมใหดิน
มีอินทรียวัตถุเพิ่มขึ้นโดยตรง แตเปนการชวยเพิ่ม
ธาตุอาหารท่ีจําเปนแกขาว ดังนั้น การใสปุยเคมี
ในนาขาวเปนระยะเวลาติดตอกันยาวนานเปนอีก
เหตุผลหนึ่งท่ีทําใหคาอินทรียวัตถุในดินลดลง
ซึ่งเปนผลใหดินมีธาตุอาหารท่ีจําเปนตอตนขาว
ลดลงตามไปดวย พบวา ทั้ง 3 ระยะของการ
เจริญเติบโตของขาว ทั้ง 6 กรรมวิธี ในกรรมวิธีที่ 4 
คาอนิทรยีวตัถุในดนิมคีาตํา่ท่ีสดุและตํา่กวากรรมวิธี
อื่นๆ และผลการศึกษาขัดแยงกับมณเฑียร และ
คณะ (2542) ที่พบวา การใชปุยเคมีไมทําใหคา
อินทรียวัตถุในดินเปลี่ยนแปลง อยางไรก็ตาม คา
อนิทรียวตัถุในดินในแตละกรรมวิธ ีเมือ่เปรียบเทียบ
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กับระดับการประเมินคาอินทรียวัตถุในดินตามวิธี 
Walkley และ Black (1934) พบวา ปริมาณ
อนิทรยีวตัถใุนดนิมคีาอยูในเกณฑตํา่ (รอยละ 0.5-
1.0)

4. แอมโมเนียม-ไนโตรเจนในดิน
คาแอมโมเนียม-ไนโตรเจนในดิน มีคามาก

ในกรรมวิธีที่ใชวิธีการฝง เน่ืองจากวิธีการฝงโดย
เฉพาะที่ระดับความลึก 20 เซนติเมตร โอกาสของ
แอมโมเนียม-ไนโตรเจนท่ีจะเกิดกระบวนการ
ไนตรฟิเคชนัมไีดตํา่ เนือ่งจากในชัน้ดนิดงักลาวไมมี
ออกซิเจน และเมื่อพิจารณาคารีดอกซโพเทนเชียล
ในดิน พบวา มีคาติดลบและยิ่งติดลบมากแสดงให
เห็นวาออกซิเจนในดินมีคานอยมากหรือแทบจะ
ไมมอีอกซิเจนเลย ปุยทีใ่สลงไปในดินจงึไมเกิดปฏิกริยิา
ไนตริฟเคชันของแอมโมเนียมกลายเปนไนเตรทได 
จึงถูกสะสมอยู  ในดินในรูปของแอมโมเนียม-
ไนโตรเจนเพ่ือใหขาวดูดดึงไปใชประโยชนในการ
เจริญเติบโต ในขณะเดียวกัน แอมโมเนียมอิออน
ที่เปลี่ยนรูปมาจากปุยเคมีมีประจุบวกจึงถูกดูดซับ
โดยดินไดมาก เนื่องจากในดินสวนใหญแลวจะมี
ประจุลบ จึงพบวาทั้ง 3 ชวงระยะของอายุขาวหลัง
การใสปุ ยเคมีโดยวิธีการฝงจึงมีการสะสมของ
แอมโมเนียม-ไนโตรเจนสูงกวาในกรรมวิธีที่ใชวิธี
การหวานและฝงลึกในดินที่ระดับ 10 เซนติเมตร 

ในทํานองเดียวกัน วิธีการหวานปุยลงไปในดิน
โดยเฉพาะปุยยเูรยีท่ีใสลงไปในชวงอายขุาว 60 และ 
90 วันนั้นละลายนํ้าไดงาย และมีคาคงท่ีการเกิด
ปฏกิริยิาไฮโดรไลซีส (K) 0.36-0.80 วนั-1 (Chowdary 
et al., 2004) สวนหนึ่งจะถูกรากขาวดูดโมเลกุล
ของยูเรียจากสารละลายดินไปใชไดโดยตรง และ
สวนหนึ่งก็จะถูกเอนไซมยูรีเอส (urease) ที่อยูใน
ดินแปรสภาพใหกลายเปนแอมโมเนียมคารบอเนต 
แตเนือ่งจากแอมโมเนยีมคารบอเนตเปนเกลอืท่ีไมมี
เสถียรภาพจึงสลายตัวตอไปอีก ผลผลิตจากการ
สลายตัวของแอมโมเนียมคาร บอเนตนั้นคือ 
แอมโมเนียและคารบอนไดออกไซด ซึง่มสีถานะเปน
แกสจึงระเหยออกไปจากดินไดงาย และทําให
ไนโตรเจนสูญหายไปจากดินมากข้ึน จึงสงผลให
แอมโมเนียม-ไนโตรเจนท่ีวัดค าได ในดินจาก
กรรมวิธีที่ใชวิธีการหวาน คือ กรรมวิธีที่ 1 และ
กรรมวิธีที่ 4 มีคานอยตามไปดวย ซึ่งนอยกวาใน
กรรมวิธทีีใ่ชวธิกีารฝงทีร่ะดบัความลึก 10 เซนตเิมตร 
และ 20 เซนติเมตร ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับ 
Gaihre et al. (2015) พบวา วิธีการฝงปุยที่ระดับ
ความลึกของดิน 7-10 เซนติเมตร ในนาขาว ปุย
ไนโตรเจนจะคงอยูในรปูของแอมโมเนยีม-ไนโตรเจน 
เนื่องจากเปนบริเวณที่เรียกวา รีดิวซโซน และการ
แพรกระจายของแอมโมเนียม-ไนโตรเจนจะชากวา
บริเวณผิวดิน (Figure 1)
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5. ไนเตรท-ไนโตรเจนในดิน
คาไนเตรท-ไนโตรเจนในดิน พบวา ในชวงอายุ

ขาว 60 วัน ในกรรมวิธีที่ 4 คาไนเตรท-ไนโตรเจน
มีคาสูงสุด มีคาเทากับ 17.62 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
โดยวิธกีารหวาน เปนเพราะแอมโมเนียม-ไนโตรเจน
ถูกออกซิไดส (oxidized) ไดงาย และคาไนเตรท-
ไนโตรเจนมีคาตํ่าสุดอยูในอายุขาว 90 วัน จาก
กรรมวิธีที่ 3 ซึ่งใชวิธีการฝงที่ระดับความลึก 
20 เซนติเมตร มคีาเทากบั 5.91 มลิลกิรมัตอกโิลกรมั 
ทัง้น้ีอาจเปนไดวา กรรมวธิกีารฝงมโีอกาสทาํใหเกดิ
กระบวนการไนตริฟเคชันของแอมโมเนียมมีได
นอยกวากรรมวิธีการหวาน แอมโมเนียมที่ไดจาก
การแปรสภาพของปุยทีใ่สในนาขาวจงึไมถกูเปลีย่น
เปนไนเตรท (NO

3
-) โดยกระบวนการไนตริฟเคชัน

ในดินนาขาวภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ในขณะ
เดยีวกัน กรรมวธิกีารหวานปุยโอกาสทีจ่ะทาํใหเกดิ
กระบวนการไนตริฟเคชันของแอมโมเนียมมี

มากกวาจงึทาํใหคาไนเตรท-ไนโตรเจนจากกรรมวธิี
การฝงในกรรมวิธีที่ 3 มีคาตํ่า และเม่ือพิจารณาคา
แอมโมเนยีม-ไนโตรเจนในดนิกบัคาไนเตรท-ไนโตรเจน
ในดนิ พบวา แอมโมเนยีมออิอนในดินมีคาสงู แสดง
ใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของแอมโมเนียมในดิน
ไปเปนไนเตรทมหีลายปจจยัทีเ่ก่ียวของทีส่งผลใหเกิด
การเปล่ียนแปลงหรอืแปรสภาพ โดยเฉพาะอยางยิง่ 
กระบวนการไนตริฟเคชันและภายในระยะเวลา 
2 วัน แอมโมเนียมอิออนจึงยังแปรสภาพไปเปน
ไนเตรทอิออนไดนอย สอดคลองกับการศึกษาของ 
Yang et al. (2014) ซึ่งพบวาในกรรมวิธีที่ใช
ปุ ยยูเรียในนาขาว ปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจน
มีคาสูงสุดในวันที่ 4 หลังจากมีการใสปุ ยและมี
นํ้าทวมขัง เนื่องจากการเปลี่ยนรูปของยูเรียไปเปน
แอมโมเนียมอิออนและไนเตรทออิอนอยางสมบูรณ
ในดินใชเวลาประมาณ 7-14 วนั (คณาจารยภาควิชา
ปฐพีวิทยา, 2544) (Figure 2)

Figure 1  NH
4

+-N concentrations in soil of paddy fields at different days after fertilization. 
(T1–T6 are the experimental treatments. Error bars show ± SD. Different letters 
above each column for the same havesting day are significantly different 
according to Duncan’s new multiple range test, at P < 0.05)
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6. ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัสในดิน
พบวา ทั้ง 3 ระยะของอายุขาว การใสปุยโดย

วิธีการฝง คาฟอสเฟต-ฟอสฟอรัสในดินมีคาสูงสุด 
อาจเปนเพราะวาปุยเคมี (สูตร 16-16-8) เมื่อใสลง
ไปในดินเม็ดปุยมีการดูดซับนํ้าและเกิดการละลาย
ทําใหเกิดกรดฟอสฟอริก (H

3
PO

4
) ที่มีอยูในเม็ดปุย 

ซึ่งกรดฟอสฟอริกจากปุยจะทําใหเกิดการละลาย
ของเหล็ก อลูมิเนียม และแมงกานีสในดินในแปลง
นาขาว สืบเนื่องจากดินในนาขาวอยูในชุดดินเพ็ญ 
(ศนูยวจิยัขาวสกลนคร, 2551) ซึง่เปนแรดนิเหนยีว 
มีอนุภาคดินเหนียวถึงรอยละ 59.53 ถูกดินตรึงไว 
จงึสะสมอยูในดนิจากกรรมวธิทีีใ่ชวธิกีารฝงมากกวา
วิธีการหวานและเมื่อเปรียบเทียบคาฟอสเฟต-
ฟอสฟอรัสทั้ง 3 ระยะของอายุขาว จะพบวา 

Figure 2  NO
3

--N concentrations in soil of paddy fields at different days after fertilization. 
(T1–T6 are the experimental treatments. Error bars show ± SD. Different letters 
above each column for the same havesting day are significantly different 
according to Duncan’s new multiple range test, at P < 0.05)

ในระยะอายุขาว 30 วัน มีคาฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส
ในดินสูงสุด และสูงกวาในระยะ 60 และ 90 วัน 
ทั้งนี้ เนื่องจากในระยะขาวอายุ 30 วัน มีการใสปุย
รองพ้ืนสูตร 16-16-8 เปนปุยผสมท่ีไดฟอสฟอรัส
จากแมปุ ยแดป (DAP) ซึ่งเปนแมปุ ยที่ใหธาตุ
ฟอสฟอรัสในรูปของฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน 
(46%, P

2
O

5
) จึงเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหในอายุขาว 

30 วัน คาฟอสเฟต-ฟอสฟอรัสในดินมีคาสูงสุด 
ซึง่ตางจากในวันที ่60 และ 90 ทีม่กีารใสปุยเคมสีตูร 
46-0-0 (ยูเรีย) เพียงชนิดเดียว เพื่อเรงการแตกกอ 
และการสรางรวงและเมล็ด ซึ่งไมมีฟอสเฟต-
ฟอสฟอรสัเปนองคประกอบในปุยดังกลาว จงึสงผล
ใหค าฟอสเฟต-ฟอสฟอรัสในดินลดลงต่ํากวา
ในระยะอายุขาว 30 วัน (Figure 3)
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7. ผลผลิตขาวเปลือก
ผลผลิตขาวเปลือกที่ผลิตไดในแตละแปลง

ทําใหทราบถึงกรรมวิธีของการใสปุยเคมีในนาขาว
เพ่ือเปนขอมูลกรรมวิธีการปฏิบัติในการทํานาและ
ใชเปนขอมูลในการวางแผนทํานาปรังในฤดูกาล
ถัดไปได พบวาผลผลิตขาวเปลือกในกรรมวิธีที่ 5 
ใหผลผลิตสูงที่สุดซึ่งใชวิธีการฝงปุยที่ความลึก 10 
เซนติเมตร โดยผลผลิตขาวมีคาเทากับ 360.20 
กิโลกรัมตอไร รองลงมาในกรรมวิธีที่ 4 ใหผลผลิต
ขาวเทากับ 345.30 กิโลกรัมตอไร และในกรรมวิธี
ที ่3 ซึง่ใชวธิกีารฝงปุยทีค่วามลกึ 20 เซนตเิมตร ให
ผลผลิตขาวเปลือกตํ่าที่สุดเทากับ 215.0 กิโลกรัม
ตอไร เมือ่พิจารณาปจจยัดานอตัราปุย วธิกีารใสปุย 
และอิทธิพลรวมระหวางอัตราปุยกับวิธีการใสปุย 
พบวา ผลผลิตขาวเปลือกมีคาแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

กลาวคอื เมือ่เปรยีบเทยีบอตัราปุย วธิกีารใสปุยเคมี 
พบวา กรรมวิธีที่ใชปุ ยเคมีในอัตราเพิ่มข้ึนจาก
กรรมวธิทีี ่1, 2, และ 3 พบวา ผลผลิตขาวใหผลผลิต
สูงกวาการใสปุยเคมีในอัตราที่ตํ่ากวา เนื่องจาก
ตนขาวตองการธาตุอาหารอยางเพียงพอต้ังแตขาว
เริม่แตกกอเปนตนไป โดยเฉพาะปุยไนโตรเจนซ่ึงจะ
ชวยเพิ่มการเจริญเติบโตและผลผลิตขาว การเพิ่ม
ธาตุอาหารที่ขาวตองการในแตละชวงอายุจะทําให
ขาวมีผลผลิตที่เพิ่มขึ้น เพราะขาวไดรับธาตุอาหาร 
ไนเตรท และฟอสเฟต ซึ่งเปนธาตุอาหารที่จําเปน
ตอการเจริญเติบโตทางลําตน ใบ ดอก และชวยใน
การสรางดอก ติดเมล็ด และผลผลิตขาวเปลือก 
(Figure 4) เมื่อเปรียบเทียบในแตละกรรมวิธีตาม
วิธีการใสปุ ยในนาขาว พบวา วิธีการหวานใน
กรรมวิธีที่ 1 และ 4 ซึ่งเปนวิธีที่เกษตรกรสวนใหญ
ในพื้นท่ีหนองหารปฏิบัติในการใสปุ ยในนาขาว 

Figure 3  PO
4

3--P concentrations in soil of paddy fields at different days after fertilization. 
(T1–T6 are the experimental treatments. Error bars show ± SD. Different letters 
above each column for the same havesting day are significantly different 
according to Duncan’s new multiple range test, at P < 0.05)
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ผลผลติขาวเปลอืกมคีาแตกตางกนัอยางมนียัสาํคญั
ทางสถิติ โดยเมื่อใชอัตราปุยเพิ่มขึ้นในกรรมวิธีที่ 4 
เปน 2 เทาของกรรมวิธทีี ่1 ผลผลิตขาวมีคาเพ่ิมขึน้ 
จงึอาจเปนสาเหตทุีส่าํคัญทีท่าํใหเกษตรกรบางสวน

ทีป่ลกูขาวนาปรงัใสปุยในอตัราเพิม่เปน 2 เทา และ
สูงกวาที่ทางราชการแนะนําเพื่อมุ งหวังผลผลิต
มากกวาโดยมิไดคาํนึงถงึผลกระทบทีอ่าจสงผลตาม
มาในดานสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะดินและนํ้า

Figure 4  Rice yields after different fertilizer treatments, a–f = Values (± SD) with different 
superscript letters are significantly different according to Duncan’s new multiple 
range test, at P < 0.05.

สรุปผลการวิจัย
ผลของกรรมวิธีการใชปุยเคมีตอคุณภาพดิน

ในนาขาวทั้ง 6 กรรมวิธี โดยกรรมวิธีที่ 1 และ 4 ใช
วิธีการหวาน กรรมวิธีที่ 2 และ 5 ใชวิธีการฝงที่ 10 
เซนติเมตร และกรรมวิธีที่ 3 และ 6 ใชวิธีการฝงที่ 
20 เซนติเมตร กรรมวิธีที่ 1, 2 และ 3 ใสปุยเคมี
สูตร 16-16-8 และสูตร 46-0-0 ในอัตรา 35 
กิโลกรัมตอไร และ 15 กิโลกรมัตอไร และกรรมวิธี
ที่ 4, 5 และ 6 ใสปุยเคมีสูตร 16-16-8 และสูตร 
46-0-0 อัตรา 70 กิโลกรัมตอไร และ 30 กิโลกรัม
ตอไร เมื่อเปรียบเทียบกรรมวิธีการใชปุยเคมีตอ
คุณภาพดินในนาขาว ตามระยะการเจริญเติบโต

ของขาว จากอัตราปุยที่ใชและวิธีการใสปุย พบคา
ความเปนกรด-เบสในดินสูงสุดในกรรมวิธีท่ี 5 
เทากับ 8.44 และมีคาตํ่าสุดในกรรมวิธีที่ 1 เทากับ 
6.42 คารีดอกซโพเทนเชียลในดินมีแนวโนมลดลง 
โดยกรรมวิธีที่ 6 มีคาตํ่าสุดคือ -235.53 มิลลิโวลต 
คาอินทรียวัตถุในดิน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิต ิและมแีนวโนมลดลงเชนเดยีวกบัคารดีอกซ
โพเทนเชียลในดนิ พบคาอนิทรยีวตัถใุนดนิในกรรมวธิี
ที่ 4 มีคาตํ่าสุดและตํ่ากวากรรมวิธีอื่นๆ คือ รอยละ 
0.57 คาแอมโมเนียม-ไนโตรเจนในดิน ในกรรมวิธี
ที่ 6 ซึ่งใชวิธีการฝงท่ีความลึก 20 เซนติเมตร และ
ใชอัตราปุย 2 เทา พบคาแอมโมเนียม-ไนโตรเจน

ว. ผลิตกรรมการเกษตร 2(2):1-14
J. Agri. Prod.12



สะสมในดินสูงสุด ในวันที่ 90 ของอายุขาว มีคา
เทากับ 550.67 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม และกรรมวิธี
ที่ 1 คาตํ่าสุด เทากับ 103.96 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่นรอยละ 95 คาไนเตรท-ไนโตรเจนในดิน 
พบวา มีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
โดยกรรมวิธีที่ 4 พบวา คาไนเตรท-ไนโตรเจนใน
อายุขาว 60 วัน มีคาสูงสุด เทากับ 17.62 มิลลิกรัม
ตอกิโลกรัม และกรรมวิธีที่ 3 มีคาตํ่าสุด 5.35 
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม คาฟอสเฟต-ฟอสฟอรัสในดิน 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่นรอยละ 95 โดยพบคาฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส 
จากกรรมวธิทีี ่6 ในวันท่ี 30 ของอายุขาว มคีาสงูสดุ 
เทากับ 105.53 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม และกรรมวิธี
ที่ 1 มีคาตํ่าสุด เทากับ 10.03 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
ผลการเปรยีบเทยีบกรรมวธิกีารใชปุยเคมใีนนาขาว
ตอผลผลิตขาว 6 กรรมวิธี พบวา กรรมวิธีที่ 5 
ซึ่งใชวิธีการฝงปุยที่ความลึก 10 เซนติเมตร และใช
อตัราปุยเพิม่ขึน้เปน 2 เทา ใหผลผลิตขาวสงูสดุ คอื 
เทากับ 360.20 กิโลกรัมตอไร รองลงมา กรรมวิธี
ที่ 4, 6, 2, 1 และ 3 คือ ใหผลผลิตขาว เทากับ 
345.30, 255.10, 245.30, 234.00 และ 215.00 
กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ โดยแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95
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