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การปรับปรุงบำรุงดินชุดดินนราธิวาส เพ่ือปลกูหญ�าแฝกสายพันธุ�ต!างๆ 
 

ป�ญญา เอ่ียมออน ถาวร มีชัย และสมโสถต� ดำเนินงาม 
ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 กรมพัฒนาท่ีดิน จังหวัดสงขลา 

 

บทคัดย!อ 
ศึกษาการปรับปรุงบำรุงดินเพ่ือปลูกหญ/าแฝกสายพันธุ�ตางๆ ดำเนินการท่ีนิคมสหกรณ�บาเจาะ 

จังหวัดนราธิวาสในชวงป6พ.ศ. 2545-2547 วางแผนการทดลองแบบ 4x4x4 Factorial in CRD มี 3 ซ้ำ 
ป�จจัยท่ี 1 การจัดการดิน 4 ลักษณะ คือ 1) ดินอินทรีย�พ้ืนท่ีการเกษตรไมใสหินปูนฝุOน 2) ใสหินปูนฝุOนอัตรา
ครึ่งหนึ่งของความต/องการปูน 3) ดินอินทรีย�บริเวณคันคลองระบายน้ำไมใสหินปูนฝุOน 4) ใสหินปูนฝุOนอัตรา
ครึ่งหนึ่งของความต/องการปูน ป�จจัยท่ี 2 พันธุ�แฝกมี 4 พันธุ� คือ พันธุ�สงขลา 3, พันธุ�สุราษฏร�ธานี, พันธุ�
อินเดีย และพันธุ�พระราชทาน ป�จจัยท่ี 3 อัตราปุRยเคมีสูตร 15-15-15 จำนวน 4 อัตรา คือ 0, 15, 20 และ 
25 กก./ไร ผลการทดลองพบวา แฝกพันธุ�สงขลา 3 เปUนพันธุ�ท่ีเหมาะสมท่ีจะปลูกในดินอินทรีย�ท้ังในพ้ืนท่ี
การเกษตร และดินอินทรีย�บริเวณคันคลองระบายน้ำ เนื่องจากสามารถเจริญเติบโตโดยมีจำนวนต/นตอกอและ
ความยาวรากเฉลี่ยสูงสุด การใสหินปูนฝุOนอัตราครึ่งหนึ่งของความต/องการปูนของดินท้ังในดินอินทรีย�พ้ืนท่ี
การเกษตรและบริเวณคันคลองระบายน้ำมีผลด/านการเจริญเติบโตด/านการแตกกอของแฝกท้ัง 4 สายพันธุ� 
เพ่ิมข้ึนแตกตางจากไมใสหินปูนฝุOนและการใสปุRยเคมีมีผลตอการเจริญเติบโตด/านการแตกกอและความยาว
รากของหญ/าแฝกท้ัง 4 สายพันธุ� โดยแฝกพันธุ�สงขลา 3 เปUนพันธุ�ท่ีตอบสนองตอการใสปุRยเคมี มีจำนวนต/น
ตอกอและความยาวรากเฉลี่ยสูงสุดการใสปุRยเคมีอัตรา 15 กก./ไร เปUนอัตราท่ีเหมาะสมในการปลูกแฝกท้ัง 4 
สายพันธุ� เนื่องจากการใสปุRยเคมีอัตราเพ่ิมข้ึนไมมีผลทำให/การเจริญเติบโตด/านการแตกกอและความยาวราก
ของแฝกเพ่ิมแตอยางใด  

 
 

คำสำคัญ: หญ/าแฝก, ดินอินทรีย� 
 

หลักการและเหตุผล 
การใช/ท่ีดินเพ่ือการเกษตรในดินพ้ืนท่ีพรุท่ีเปUนดินอินทรีย�ยังไมได/รับประโยชน�มากนัก เนื่องจากดิน

มีความอุดมสมบูรณ�ต่ำ ธาตุอาหารหลักของพืช ได/แก  ปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม อยูใน
ระดับท่ีไมเพียงพอตอความต/องการของพืช จึงทำให/ผลผลิตของข/าว ข/าวโพด ถ่ัวเขียว อยูในเกณฑ�ต่ำกวาการ
ปลูกในดินท่ัวไป นอกจากนั้นยังมีข/อจำกัดในด/านคุณสมบัติของกายภาพ ได/แก ความหนาแนนรวมมีคาต่ำ ดิน
มีความพรุนสูง (เล็ก และคณะ, 2535) ความสามารถในการดูดยึดน้ำของดินน/อย แม/วาจะอุ/มน้ำไว/สูง แตสวน
ใหญจะเปUนน้ำท่ีอยูในชองวางขนาดใหญ จึงมีประโยชน�ตอพืชน/อย เม่ือมีการระบายน้ำหรือระดับน้ำใต/ดิน
ลดลง ดินจะแห/งอยางรวดเร็ว ชี้ให/เห็นวาหากฝนหยุดท้ิงชวงแม/ในระยะสั้นๆ ผิวดินอินทรีย�จะแห/งและมี
โอกาสลุกไหม/จากการจุดเผาได/งาย การปลูกหญ/าแฝกซ่ึงถือวาเปUนพืชเพ่ือการอนุรักษ�ดินและน้ำ สามารถ
นำมาใช/ได/ในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (กรมพัฒนาท่ีดิน. 2535) เนื่องจากการปรับปรุงโครงสร/างของพ้ืนท่ีเพ่ือให/
เหมาะสมกับการเพาะปลูก เชน การยกรองเพาะปลูก การทำคันล/อมคูระบายน้ำ คันนา ทางเดิน เพ่ือให/ยึด
ดินอินทรีย�ให/เกิดความม่ันคงแข็งแรง ชวยรักษาความชุมชื่นให/ได/มากข้ึน ลดป�ญหาพืชขาดน้ำในฤดูแล/ง และ
ยังชวยให/ปุRยท่ีใช/ไมถูกพัดพาไปกับน้ำ ท้ังยังบรรเทาการปรับปรุงโครงสร/างของพ้ืนท่ีทำให/ดินลางทับถมผิวดิน
บน เกิดกรดกำมะถันในชั้นดินท่ีมีวัตถุต/นกำเนิดดินเปรี้ยว ได/แก แรไพไรท� (pyrite) ซ่ึงเปUนข/อจำกัดในการ
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เจริญเติบโตของพืชตางๆ (เจริญ , 2541) ดังนั้นจึงควรปรับความเปUนกรดในการทดสอบการปลูกหญ/าแฝก 
รวมท้ังศึกษาการใช/ปุRยเคมีในอัตราตางๆ ตอการเจริญเติบโตของหญ/าแฝกและศึกษาหาพันธุ�ท่ีเหมาะสม
สำหรับปลูกในดินชุดดินนราธิวาส 

 

อุปกรณ�และวิธีการ 
1. อุปกรณ�  

1.1 หญ/าแฝกพันธุ�สงขลา 3 พันธุ�สุราษฎ�ธานี พันธุ�อินเดีย และพันธุ�พระราชทาน 
1.2 ปุRยเคมีสูตร 15-15-15 
1.3 หินปูนฝุOน 

2. วิธีการ 
2.1 การวางแผนการทดลอง 

 ดำเนินการในพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีนิคมสหกรณ�บาเจาะ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ใน   
ชุดดินนราธิวาสโดยวางแผนการทดลองแบบ 4x4x4 Factorial in CRD ดังนี้ 

1) ลักษณะและการจัดการชุดดินนราธิวาส 
L0S1ชุดดินนราธิวาสในพ้ืนท่ีการเกษตรไมใสหินปูนฝุOน 
L0S2 ชุดดินนราธิวาสบริเวณคันคลองระบายน้ำ ไมใสหินปูนฝุOน 
L1S1ชุดดินนราธิวาสในพ้ืนท่ีการเกษตร ใสหินปูนฝุOนครึ่งหนึ่งของความต/องการปูนของดิน 
L1S2 ชุดดินนราธิวาสบริเวณคันคลองระบายน้ำ ใสหินปูนฝุOนครึ่งหนึ่งของความต/องการปูน

ของดิน 
2) พันธุ�หญ/าแฝก 4 สายพันธุ� 

V1 พันธุ�สงขลา 3 
V2 พันธุ�สุราษฎร�ธานี 
V3 พันธุ�อินเดียV4 พันธุ�พระราชทาน 

3) อัตราปุRย ใช/ปุRยเคมีสูตร 15-15-15 4 ระดับ 
F0 ใช/ปุRยอัตรา 0 กก./ไร 
F1 ใช/ปุRยอัตรา 15 กก./ไร 
F2 ใช/ปุRยอัตรา 20 กก./ไร 
F2 ใช/ปุRยอัตรา 25 กก./ไร 
1 ซ้ำ มี 64 ทำ 3 ซ้ำ 192 ตำรับยอย 

2.2 การปลูกและการดูแลรักษา 
กอนการทดลองเก็บตัวอยางดินเพ่ือวิเคราะห�สมบัติทางเคมี ดังนี้  pH, LR, OM, Fe, Al ใช/ทอ

คอนกรีตขนาดเส/นผาศูนย�กลาง 8 นิ้ว ยาว 75 ซม. จำนวน 192 ทอน บรรจุดินอินทรีย�ลงไปตามระดับความ
ลึกของชั้นดินในสนาม ใสหินปูนฝุOนในอัตราครึ่งหนึ่งของความต/องการปูนของดินบริเวณผิวดินบนในตำรับท่ี
ต/องใสปูน จากนั้นนำหญ/าแฝกลงปลูก กระถางละ 1 กอ กอละ 3 ต/น ดูแลรักษาใสปุRยในอัตราท่ีกำหนด ได/แก 
ปุRยเคมีสูตร 15-15-15 แบงใสเดือนละครั้ง เปUนเวลา 3 เดือน 

2.3 การเก็บข/อมูลการเจริญเติบโต 
เก็บข/อมูลการเจริญเติบโตของแฝก โดยการนับจำนวนต/นตอกอ และวัดความยาวของรากแฝก หลัง

สิ้นสุดการเพาะปลูก 
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ผลการศึกษาและวิจารณ� 

1. ดินอินทรีย�พ้ืนท่ีการเกษตร 
จากการทดลองปลูกแฝกโดยใช/แฝกท้ังหมด 4 สายพันธุ� ได/แก แฝกพันธุ�สงขลา 3 พันธุ�สุราษฎร�ธานี 

พันธุ�อินเดีย และพันธุ�พระราชทาน ปลูกในดินอินทรีย�ชุดดินนราธิวาสพ้ืนท่ีการเกษตร จากการวิเคราะห�
จำนวนต/นตอกอของแฝกท้ัง 4 สายพันธุ� ในแตละกรรมวิธี พบวา จำนวนต/นตอกอในกรรมวิธีท่ีใสปูน
เปรียบเทียบกับไมใสปูนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยในกรรมวิธีท่ีใสปูน จำนวนต/นตอกอ
เฉลี่ยท้ัง 4 สายพันธุ� 12.60 ต/นตอกอ สูงกวาไมใสปูน ซ่ึงเฉลี่ย 10.67 ต/นตอกอ สำหรับจำนวนต/นตอกอของ
แฝกแตละสายพันธุ� พบวาในกรรมวิธีท่ีไมใสปูน แฝกพันธุ�สงขลา 3 ให/จำนวนต/นตอกอสูงสุด คือ 13.9 ต/นตอ
กอ และแตกตางอยางมีนัยสำคัญกับพันธุ�สุราษฎร�ธานี, พันธุ�พระราชทาน และพันธุ�อินเดีย ซ่ึงให/จำนวนต/นตอ
กอ 12.0, 9.3 และ 7.5 ต/นตอกอ ตามลำดับ สวนในกรรมวิธีท่ีใสปูนอัตราครึ่งหนึ่งของความต/องการปูนของ
ดิน พบวา แฝกสายพันธุ�สงขลา 3 ให/จำนวนต/นตอกอสูงสุดเชนเดียวกับไมใสปูน คือ 17.1 ต/นตอกอ และ
แตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติกับสายพันธุ�สุราษฎร�ธานี พันธุ�อินเดีย และพันธุ�พระราชทาน ซ่ึงให/จำนวน
ต/นตอกอ 11.9, 10.8 และ 10.6 ต/นตอกอ ตามลำดับ ซ่ึงจากการทดลองจะเห็นได/วาแฝกพันธุ�สงขลา 3 ซ่ึง
เปUนแฝกลุมพันธุ�พ้ืนเมืองสามารถข้ึนได/ดีในดินอินทรีย�พ้ืนท่ีการเกษตรไมวาจะใสปูนหรือไมใสปูนก็ตาม และให/
จำนวนต/นตอกอสูงสุดกวาพันธุ�อ่ืนๆ ท้ัง 3 สายพันธุ�ท่ีเหลืออยางมีนัยสำคัญ และพบวาพันธุ�แฝกแตละสาย
พันธุ�มีความแตกตางกันทางสถิติ ซ่ึงถ/าหากไมมีการใสปูน แฝกท้ัง 4 สายพันธุ� มีความแตกตางกันทางสถิติทุก
สายพันธุ� โดยพันธุ�สงขลา 3 ให/จำนวนต/นตอกอสูงสุด สวนพันธุ�อินเดียให/จำนวนต/นตอกอต่ำสุด แตถ/าหากมี
การใสปูนในอัตราครึ่งหนึ่งของความต/องการปูนของดิน แฝกพันธุ�สงขลา 3 ให/จำนวนต/นตอกอสูงสุด และ
แตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ สวนพันธุ�สุราษฏร�ธานี พันธุ�อินเดีย และพันธุ�พระราชทานให/จำนวนต/นตอ
กอไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (ตารางท่ี 1) 

จากการทดลองหาความสัมพันธ�ระหวางการใสปูนกับสายพันธุ�แฝก พบวา มีปฏิสัมพันธ�กันอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติ ซ่ึงจำนวนต/นตอกอของแฝกของแฝกแตละสายพันธุ� พบวา พันธุ�ของแฝกมีผลตอการแตก
กอของแฝกท่ีปลูกในดินอินทรีย�ชุดดินนราธิวาสพ้ืนท่ีการเกษตร โดยแฝกพันธุ�สงขลา 3 ให/จำนวนต/นตอกอ
สูงสุดท้ังท่ีใสปูนและไมใสปูน 
 

ตารางท่ี 1 แสดงจำนวนต/นตอกอของแฝก 4 สายพันธุ�ท่ีปลูกในดินอินทรีย�พ้ืนท่ีการเกษตร 
พันธุ�แฝก จำนวนต/นตอกอ คาเฉลี่ย 

ไมใสหินปูนฝุOน ใสหินปูนฝุOน 
สงขลา 3 13.9a 17.1a 15.48a 
สุราษฏร�ธานี 12.0b 11.9b 11.95b 
อินเดีย 7.5d 10.8b 9.15c 
พระราชทาน 9.3c 10.6b 9.95c 
คาเฉลี่ย 10.67b 12.60a 11.63 
หมายเหตุ ระหวางคาเฉลี่ยใดใดในแนวต้ัง ถ/ามีตัวอักษรตางกันแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ 

 

ความยาวรากของแฝกท้ัง 4 สายพันธุ� จากผลการทดลอง พบวา กรรมวิธีท่ีไมใสปูนเปรียบเทียบกับ
ใสปูนไมมีความแตกตางกันทางสถิติสำหรับกรรมวิธีท่ีไมใสปูนแฝกทุกสายพันธุ�ยกเว/นพันธุ�อินเดียมีความยาว
รากไมแตกตางกันอยางมีสถิติ แฝกพันธุ�สงขลา 3, พันธุ�สุราษฏร�ธานี, พันธุ�อินเดีย และพันธุ�พระราชทาน มี
ความยาวราก 105.9, 102.6, 97.3 และ 105.1 เซนติเมตร ตามลำดับ โดยกรรมวิธีไมใสปูนดินอินทรีย�ชุดดิน
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นราธิวาสพ้ืนท่ีการเกษตร พบวา พันธุ�อินเดีย มีความยาวรากสั้นท่ีสุด และแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
กับพันธุ�อ่ืนๆ สวนการใสปูนนั้น ความยาวรากของแฝกท้ัง 4 สายพันธุ� ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติ (ตารางท่ี 2) จากผลการทดลองพบวา ปฏิสัมพันธ�ระหวางการใสปูนกับสายพันธุ�ของหญ/าแฝกไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

 

ตารางท่ี 2 แสดงความยาวของรากแฝก 4 สายพันธุ� ท่ีปลูกในดินอินทรีย�พ้ืนท่ีการเกษตร 
พันธุ�แฝก จำนวนต/นตอกอ คาเฉลี่ย 

ไมใสหินปูนฝุOน ใสหินปูนฝุOน 
สงขลา 3 105.9a 108.4a 107.15a 
สุราษฏร�ธานี 105.6a 105.6a 104.10a 
อินเดีย 97.3b 102.2a 99.75b 
พระราชทาน 105.1a 106.0a 105.55a 
คาเฉลี่ย 102.73 104.80 103.76 
หมายเหตุ ระหวางคาเฉลี่ยใดใดในแนวต้ัง ถ/ามีตัวอักษรตางกันแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ 

 

2. ดินอินทรีย�บริเวณคันคลองระบายน้ำ 
จากผลการทดลองปลูกแฝกท้ังหมด 4 สายพันธุ� ได/แก แฝกพันธุ�สงขลา 3, พันธุ�สุราษฏร�ธานี, พันธุ�

อินเดีย และพันธุ�พระราชทาน โดยปลูกในดินอินทรีย�ชุดดินนราธิวาสบริเวณคันคลองระบายน้ำ จากการ
วิเคราะห�จำนวนต/นตอกอของแฝกท้ัง 4 สายพันธุ� ในแตละกรรมวิธี พบวา จำนวนต/นตอกอในกรรมวิธีท่ีใสปูน
เปรียบเทียบกับกรรมวิธีท่ีไมใสปูน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยในกรรมวิธีท่ีใสปูน 
จำนวนต/นตอกอเฉลี่ยท้ัง 4 สายพันธุ� 19.08 ต/นตอกอ สูงกวาไมใสปูน ซ่ึงเฉลี่ยท้ัง 4 สายพันธุ� 16.58 ต/นตอ
กอ สำหรับจำนวนต/นตอกอของแฝกแตละสายพันธุ� พบวาในกรรมวิธีท่ีไมใสปูน แฝกพันธุ�สงขลา 3 ให/จำนวน
ตอกอสูงสุด คือ 22.4 ต/นตอกอ และแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติกับพันธุ�สุราษฏร�ธานี, พันธุ�อินเดีย 
และพันธุ�พระราชทาน ซ่ึงให/จำนวนต/นตอกอ 19.5, 13.8 และ 10.6 ตามลำดับ และแตละสายพันธุ�มีความ
แตกตางกันอยางนัยสำคัญทางสถิติ สวนในกรรมวิธีท่ีใสปูนอัตราครึ่งหนึ่งของความต/องการปูนของดิน พบวา 
แฝกพันธุ�สงขลา 3 ให/จำนวนต/นตอกอสูงสุดคือ 22.1 ต/นตอกอ แตกตางจากสายพันธุ�อ่ืนอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติ สวนพันธุ�สุราษฏร�ธานี และพันธุ�พระราชทาน ให/จำนวนต/นตอกอ 19.8 และ 18.7 ต/นตอกอ ตามลำดับ 
และไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ สวนพันธุ�อินเดียให/จำนวนต/นตอกอต่ำสุดคือ 15.7 ต/นตอ
กอและแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติกับพันธุ�อ่ืนๆ (ตารางท่ี 3) จากการทดลองจะเห็นวา พันธุ�สงขลา 3 
ให/จำนวนต/นตอกอสูงกวาพันธุ�อ่ืนๆ ท้ัง 3 สายพันธุ� อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

จากการทดลองหาความสัมพันธ�ระหวางการใสปูนกับสายพันธุ�แฝก พบวา มีปฏิสัมพันธ�กันอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติ โดยแฝกพันธุ�สงขลา 3 ให/จำนวนต/นตอกอสูงสุด สูงกวาพันธุ�อ่ืนๆ ท้ัง 3 สายพันธุ� อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติ ท้ังท่ีใสปูนและไมใสปูน 
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ตารางท่ี 3 แสดงจำนวนต/นตอกอของแฝก 4 สายพันธุ�ท่ีปลูกในดินอินทรีย�บริเวณคันคลองระบายน้ำ 
พันธุ�แฝก จำนวนต/นตอกอ คาเฉลี่ย 

ไมใสหินปูนฝุOน ใสหินปูนฝุOน 
สงขลา 3 22.4a 22.1a 22.25a 
สุราษฏร�ธานี 19.5b 19.8b 19.65b 
อินเดีย 13.8c 15.7c 14.75c 
พระราชทาน 10.6d 18.7b 14.65c 
คาเฉลี่ย 16.58b 19.08a 17.83 
หมายเหตุ ระหวางคาเฉลี่ยใดใดในแนวต้ัง ถ/ามีตัวอักษรตางกันแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ 

 

ความยาวของรากแฝกท้ัง 4 สายพันธุ� จากผลการทดลองพบวา กรรมวิธีท่ีไมใสปูนเปรียบเทียบกับ
กรรมวิธีท่ีใสปูนไมมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ สำหรับกรรมวิธีท่ีไมใสปูนแฝกสายพันธุ�สงขลา 3 
และพันธุ�พระราชทานให/ความยาวรากไมมีความแตกตางทางสถิติ คือ 109.4 และ 106.4 เซนติเมตร 
ตามลำดับ แตแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติกับพันธุ�สุราษฏร�ธานี และพันธุ�อินเดีย ซ่ึงให/ความยาว 98.4 
และ 101.5 เซนติเมตร ตามลำดับ และสองสายพันธุ�นี้ ให/ความยาวรากไมมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ สวนกรรมวิธีท่ีใสปูนจากผลการทดลองพบวา แฝก 3 สายพันธุ� ได/แก พันธุ�สงขลา 3, พันธุ�อินเดีย, 
และพันธุ�พระราชทาน ให/ความยาวรากไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ให/ความยาวราก 106.5, 
103.5 และ 106 เซนติเมตร ตามลำดับ ซ่ึงพันธุ�ท่ีให/ความยาวรากต่ำสุดได/แก พันธุ�สุราษฏร�ธานี คือ 101.1 
เซนติเมตร และ แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติกับพันธุ�อ่ืนๆ (ตารางท่ี 4) สวนการใสปูนและสายพันธุ�
แฝก จากการวิเคราะห�ความแปรปรวน พบวา ไมมีปฏิสัมพันธ�กันเก่ียวกับความยาวรากแฝก 

 

ตารางท่ี 4 แสดงความยาวของรากแฝก 4 สายพันธุ�ท่ีปลูกในดินอินทรีย�บริเวณคันคลองระบายน้ำ  
พันธุ�แฝก ความยาวของรากแฝก (เซนติเมตร) คาเฉลี่ย 

ไมใสหินปูนฝุOน ใสหินปูนฝุOน 
สงขลา 3 109.4a 106.5a 107.95a 
สุราษฏร�ธานี 98.4b 101.1b 99.75b 
อินเดีย 101.5b 103.5a 102.5b 
พระราชทาน 106.4a 106a 106.4a 
คาเฉลี่ย 104.03 104.25 104.15 
หมายเหตุ ระหวางคาเฉลี่ยใดใดในแนวต้ัง ถ/ามีตัวอักษรตางกันแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ 

 

จากการใสปุRยเคมี จากการเปรียบเทียบจำนวนต/นตอกอของแฝกท้ัง 4 สายพันธุ� ท่ีมีการใสปุRยเคมี
สูตร 15-15-15 อัตรา 0, 15, 20 และ 25 กก./ไร พบวา แฝกท้ัง 4 สายพันธุ� ตอบสนองตอการใสปุRยเคมีอยาง
ชัดเจน โดยตำรับท่ีไมใสปุRยเคมี แฝกท้ัง 4 สายพันธุ� มีจำนวนต/นตอกอเฉลี่ยต่ำสุดคือ 11.53 ต/นตอกอ สวน
การใสปุRยเคมีท้ัง 3 อัตรา คือ 15, 20 และ 25 กก./ไร แฝกท้ัง 4 สายพันธุ� มีจำนวนต/นตอกอเฉลี่ยใกล/เคียง
กัน คือ 15.57, 15.55 และ 16.26 ต/นตอกอ ตามลำดับ และพบวา การใสปุRยเคมีอัตรา 15 กก./ไร เปUนอัตรา
ท่ีเหมาะสมและเพียงพอตอการเจริญเติบโตของแฝกท้ัง 4 สายพันธุ� การใสปุRยเคมีอัตราเพ่ิมมากข้ึนไมมีผลทำ
ให/จำนวนการแตกกอของแฝกท้ัง 4 สายพันธุ�  เพ่ิมมากข้ึนแตอยางใด และพบวา แฝกพันธุ�สงขลา 3 
ตอบสนองตอการใสปุRยเคมีโดยมีจำนวนต/นตอกอเฉลี่ยสูงสุดคือ 18.87 ต/นตอกอ รองลงมาคือ พันธุ�
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สุราษฏร�ธานี มีจำนวนต/นตอกอเฉลี่ย 15.81 ต/นตอกอ สวนพันธุ�พระราชทาน และพันธุ�อินเดีย มีการ
ตอบสนองตอการใสปุRยเคมีไมแตกตางกันทางสถิติ คือ 12.29 และ 11.94 ต/นตอกอ ตามลำดับ (ตารางท่ี 5) 

 

ตารางท่ี 5 แสดงคาเฉลี่ยจำนวนต/นตอกอ แฝก 4 สายพันธุ�ท่ีใสปุRยเคมีสูตร 15-15-15 อัตราตางกัน 
พันธุ�แฝก จำนวนต/นตอกอ คาเฉลี่ย 

ไมใสปุRยเคมี 15 กก./ไร 20 กก./ไร 25 กก./ไร 
สงขลา 3 15.25a 19.15a 20.50a 20.60a 18.87a 
สุราษฏร�ธานี 13.15a 16.97ab 15.52b 17.62a 15.81b 
อินเดีย 8.57b 12.35c 12.92b 13.92b 11.94c 
พระราชทาน 9.17b 13.82bc 13.25b 12.92b 12.29c 
คาเฉลี่ย 11.53b 15.57a 15.55a 16.26a 14.73 
หมายเหตุ ระหวางคาเฉลี่ยใดใดในแนวต้ัง ถ/ามีตัวอักษรตางกันแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ 

 

ความยาวรากของแฝกท้ัง 4 สายพันธุ� ท่ีมีการใสปุRยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 0, 15, 20 และ 25 
กก./ไร พบวา แฝกท้ัง 4 สายพันธุ� มีการตอบสนองด/านความยาวรากตอการใสปุRยเคมีอยางชัดเจน และ
แตกตางกันทางสถิติโดยตำรับท่ีไมใสปุRยเคมีคาเฉลี่ยความยาวรากแฝกทุกสายพันธุ�ต่ำสุดคือ 93.03 เซนติเมตร 
การใสปุRยเคมีท้ัง 3 อัตรา คือ 15, 20 และ 25 กก/ไร แฝกท้ัง 4 สายพันธุ� มีความยาวรากเฉลี่ยใกล/เคียงกัน
และไมแตกตางกันทางสถิติคือ 106.43, 108.78 และ 109.15 เซนติเมตร ตามลำดับ พบวา การใสปุRยเคมี
อัตรา 15 กก./ไร เปUนอัตราท่ีเหมาะสมเนื่องจากการใสปุRยเคมีอัตราเพ่ิมมากข้ึนไมมีผลทำให/ความยาวรากของ
แฝกท้ัง 4 สายพันธุ� เพ่ิมมากข้ึนแตอยางใดแฝกพันธุ�สงขลา 3 มีการตอบสนองตอการใสปุRยเคมี โดยมีความ
ยาวรากเฉลี่ยสูงสุดคือ 107.55 เซนติเมตร และไมแตกตางกันทางสถิติกับแฝกพันธุ�พระราชทาน ซ่ึงมีความ
ยาวรากเฉลี่ย 105.88 เซนติเมตร สวนแฝกพันธุ�สุราษฏร�ธานี และพันธุ�อินเดีย มีความยาวรากเฉลี่ยไม
แตกตางกันทางสถิติคือ 101.94 และ 102.01 เซนติเมตร ตามลำดับ (ตารางท่ี 6) 

 

ตารางท่ี 6 แสดงคาเฉลี่ยความยาวของรากแฝก 4 สายพันธุ�ท่ีใสปุRยเคมีสูตร 15-15-15 อัตราตางกัน 
พันธุ�แฝก ความยาวของรากแฝก(เซนติเมตร) คาเฉลี่ย 

ไมใสปุRยเคมี 15 กก./ไร 20 กก./ไร 25 กก./ไร 
สงขลา 3 96.60a 108.80a 111.35a 113.47a 107.55a 
สุราษฏร�ธานี 94.57a 105.42ab 102.92b 104.85b 101.94b 
อินเดีย 90.90a 99.35b 108.72ab 109.10ab 102.01b 
พระราชทาน 90.07a 11.21a 112.15a 109.17ab 105.88a 
คาเฉลี่ย 93.03b 106.43a 108.78a 109.15a 104.35 
หมายเหตุ ระหวางคาเฉลี่ยใดใดในแนวต้ัง ถ/ามีตัวอักษรตางกันแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ 
 

สรุป 
1. แฝกพันธุ�สงขลา 3 ซ่ึงเปUนแฝกลุมพันธุ�พ้ืนเมือง เปUนพันธุ�แฝกท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด ท่ีปลูกดิน

อินทรีย�ชุดดินนราธิวาส ท่ีมีการจัดการดินท้ังในดินอินทรีย�พ้ืนท่ีการเกษตรและดินอินทรีย� บริเวณคันคลอง
ระบายน้ำท้ังตำรับท่ีมีการใสหินปูนฝุOน และไมใสหินปูนฝุOน เนื่องจากเปUนพันธุ�ท่ีมีการเจริญเติบโต โดยมี
จำนวนต/นตอกอเฉลี่ยสูงสุด และเปUนพันธุ�ท่ีมีความยาวรากเฉลี่ยสูงสุดเชนกัน 

2. การใสหินปูนฝุOนอัตราครึ่งหนึ่งของความต/องการปูนของดิน เพ่ือแก/ความเปUนกรดของดิน ท้ังใน
ดินอินทรีย�พ้ืนท่ีการเกษตร และดินอินทรีย�บริเวณคันคลองระบายน้ำ มีผลตอการเจริญเติบโตของแฝกท้ัง 4 
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สายพันธุ� การใสหินปูนฝุOนทำให/มีแฝกมีจำนวนต/นตอกอเพ่ิมข้ึนแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติกับการไมใส
หินปูนฝุOน สวนวิธีการใสปูนและไมใสปูน ความยาวรากของแฝกไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 

3. การใสปุRยเคมีมีผลตอการเจริญเติบโตของแฝกท้ัง 4 สายพันธุ�อยางชัดเจน โดยตำรับท่ีไมใส
ปุRยเคมี แฝกมีจำนวนต/นตอกอ และความยาวรากเฉลี่ยต่ำสุด และพบวา แฝกพันธุ�สงขลา 3 เปUนพันธุ�ท่ีมีการ
ตอบสนองตอการใสปุRยเคมี โดยมีจำนวนต/นตอกอและมีความยาวรากเฉลี่ยสูงสุด กรใสปุRยเคมีสูตร 15-15-15 
อัตรา 15 กก./ไร เปUนอัตราท่ีเหมาะสมเนื่องจากการใสปุRยเคมีอัตราเพ่ิมมากข้ึน ไมมีผลทำให/จำนวนต/นตอกอ 
และความยาวรากของแฝกท้ัง 4 สายพันธุ�เพ่ิมข้ึนแตอยางใด 
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