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ศึกษาอัตราการใช�ปุ�ยเคมีตามค�าวิเคราะห�ดินร�วมกับการใช�ปุ�ยอินทรีย� 
ท่ีมีผลต�อการเจริญเติบโตของพืชผัก 

 
กิตติศักด์ิ  ประชุมทองเฉลิมชัย  แสงทองพินิจอนุรักษ�  บัวคลี่คลายจิรพรรณ  เพชรรัตน� 

และสุวิทย�  ชิณพงษ� 
ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 กรมพัฒนาท่ีดิน จังหวัดสงขลา 

 
บทคัดย�อ 

การศึกษาอัตราการใช.ปุ/ยเคมีตามค0าวิเคราะห�ดินร0วมกับการใช.ปุ/ยอินทรีย�ท่ีมีผลต0อการเจริญเติบโตของ
พืชผัก ดำเนินการในแปลงศึกษาทดลอง วิจัย ท่ีศูนย�ศึกษาพัฒนาพิกุลทองฯ ป5 พ.ศ. 2551 - 2553โดยใช.คะน.า
เป:นพืชทดลอง วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block (RCB) มีท้ังหมด 5 ตำรับ4 ซ้ำดังนี้
ตำรับท่ี 1ใส0ปุ/ยเคมีตามคำแนะนำ,ตำรับท่ี 2ใส0ปุ/ยเคมีตามค0าวิเคราะห�+ปุ/ยหมัก 6,000 กก./ไร0,ตำรับท่ี 3ใส0
ปุ/ยเคมีตามค0าวิเคราะห�+ปุ/ยหมัก 6,000 กก./ไร0 +ปุ/ยคอก 3 ตัน/ไร0,ตำรับท่ี 4ใส0ปุ/ยเคมีตามคำแนะนำ+ปุ/ย
หมัก 6,000 กก./ไร0 และตำรับท่ี 5 .ใส0ปุ/ยเคมีตามคำแนะนำ+ปุ/ยหมัก 6,000 กก./ไร0 + ปุ/ยคอก 3 ตัน/ไร0พบว0า 
ผลวิเคราะห�ดินก0อนการทดลอง มีค0าความเป:นกรด-ด0างของดินอยู0ระหว0าง 4.7-5.0 มีปริมาณอินทรียวัตถุในดิน
อยู0ระหว0าง 5.8–6.4 %มีปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป:นประโยชน� 41-52mg/kg และปริมาณโพแทสเซียมท่ีเป:น
ประโยชน�อยู0ระหว0าง 34-40 mg/kg ส0วนผลวิเคราะห�ดินหลังการทดลอง มีค0าความเป:นกรด-ด0างของดินอยู0
ระหว0าง 4.7–5.0 มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินอยู0ระหว0าง 5.8–6.5 %มีปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป:นประโยชน�อยู0
ระหว0าง 54-62mg/kg และปริมาณโพแทสเซียมท่ีเป:นประโยชน�อยู0ระหว0าง 38-42 mg/kg ซ่ึงผลวิเคราะห�ดิน
ก0อนและหลังการทดลองไม0มีความแตกต0างกัน เม่ือพิจารณาการเจริญเติบโตของพืชผัก พบว0า ตำรับท่ีมีการใส0
ปุ/ยเคมีตามคำแนะนำให.ผลผลิตของคะน.าต่ำสุด เท0ากับ 906.67 กก./ไร0 และตำรับท่ีมีการใส0ปุ/ยเคมีตามค0า
วิเคราะห�+ปุ/ยหมัก 6,000 กก./ไร0 +ปุ/ยคอก 3 ตัน/ไร0 ให.ผลผลิตของคะน.าสูงสุด เท0ากับ 1,200 กก./ไร0 เม่ือ
เทียบกับตำรับอ่ืนๆ ส0วนในตำรับท่ีมีการใส0ปุ/ยเคมีตามค0าวิเคราะห�+ปุ/ยหมัก 6,000 กก./ไร0 ตำรับท่ีมีการใส0
ปุ/ยเคมีตามคำแนะนำ+ปุ/ยหมัก 6,000 กก./ไร0 + ปุ/ยคอก 3 ตัน/ไร0 และตำรับท่ีมีการใส0ปุ/ยเคมีตามคำแนะนำ+
ปุ/ยหมัก 6,000 กก./ไร0 ให.ผลผลิตของคะน.า เท0ากับ 1,066.67 946.67 และ 932.58 ตามลำดับตำรับท่ีมีการใส0
ปุ/ยเคมีตามค0าวิเคราะห�+ปุ/ยหมัก 6,000 กก./ไร0 +ปุ/ยคอก 3 ตัน/ไร0 ให.ผลผลิตของคะน.าสูงสุดเม่ือเทียบกับ
ตำรับอ่ืนๆ 

 
 

คำสำคัญ:ปุ/ยอินทรีย�น้ำดินเปรี้ยวจัด 
 

หลักการและเหตุผล 

เกษตรกรในประเทศไทยได.นำวัสดุเหลือใช.จากการเกษตรลักษณะสดมาทำการหมักในรูปของเหลว และ
ได.นำมาใช.ประโยชน�เป:นสารอาหารเสริมเพ่ือส0งเสริมอัตราการเจริญเติบโต เพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมคุณภาพของพืช
เศรษฐกิจได.ดีมีชื่อเรียกกันว0า น้ำสกัดชีวภาพ ปุ/ยน้ำหมัก หรือปุ/ยอินทรีย�น้ำโดยกรมพัฒนาท่ีดินได.ใช.ชื่อว0า ปุ/ย
อินทรีย�น้ำซ่ึงยังไม0มีข.อมูลชัดเจนทางวิชาการในด.านความหมายเฉพาะ การผลิตการใช.ปaจจัยการผลิต สมบัติ 
และประโยชน�ของปุ/ยอินทรีย�น้ำ จากรายงานของชมรมการเกษตรธรรมชาติแห0งประเทศไทยได.กล0าวถึงเทคนิค
วิธีการผลิตพืชผักและผลไม.ปลอดสารเคมี เพ่ือตอบสนองต0อความต.องการของผู.บริโภค โดยมุ0งเน.นให.เกษตรกร
มีการพ่ึงตนเองและใช.ประโยชน�จากวัสดุเหลือใช.ทางการเกษตร ปรับปรุงบำรุงดิน เป:นการหมุนเวียนกลับคืนสู0
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พ้ืนท่ีการเกษตร การใช.ประโยชน�จากวัสดุเหลือใช.จากปุ/ยคอก ปุ/ยหมัก ปุ/ยพืชสด เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ�
ของดิน เป:นการช0วยลดต.นทุนการผลิต ฟcdนฟูระบบนิเวศน�ของสิ่ งมีชีวิต ท่ีเป:นประโยชน� ในดิน และ
สภาพแวดล.อมในพ้ืนท่ีเพาะปลูกเพ่ือให.ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ และดินมีศักยภาพในการให.ผลผลิตพืช
ได.อย0างยั่งยืน นอกจากนี้การใช.เทคนิคจุลินทรีย�ท่ีเกษตรกรสามารถผลิตได.เองในพ้ืนท่ีเกษตรกรและลดต.นทุน
การผลิต ซ่ึงเป:นการผลิตปุ/ยอินทรีย�น้ำและปุ/ยหมักชีวภาพท่ีใช.ในการปรับปรุงบำรุงดิน โดยเฉพาะอย0างยิ่งใช.
เป:นสารเสริมการเจริญเติบโตให.กับพืชท่ีเพาะปลูก เพ่ือช0วยลดการใช.ปุ/ยเคมี และใช.เป:นแนวทางการปรับปรุง
ดินในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ต0อไป วัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาอัตราการใช.ปุ/ยอินทรีย�น้ำท่ีมีผลต0อการเจริญเติบโตและผลผลิต
ผักในดินเปรี้ยวจัด เพ่ือเป:นแนวทางในการส0งเสริมการใช.ปุ/ยอินทรีย�น้ำในการผลิตผักต0อไป 

อุปกรณ�และวิธีการ 
1. อุปกรณ� 
 1.1 ปุ/ยเคมีสูตร 15-15-15 และ 46-0-0 
 1.2 ปุ/ยคอก 
 1.3 ปุ/ยหมัก 
 1.4 หินปูนฝุfน 
 1.5 เมล็ดพันธุ�คะน.า 
 1.6 เครื่องชั่งน้ำหนัก 
 1.7 อุปกรณ�เก็บตัวอย0างดิน 
2. วิธีการ 
 2.1วางแผนทดลองแบบ RCB มีท้ังหมด 5 ตำรับการทดลอง (Treatments) 4 ซ้ำ (Replication) ดังนี้ 

  ตำรับท่ี 1=ใส0ปุ/ยเคมีตามคำแนะนำ 
  ตำรับท่ี 2=ปุ/ยเคมีตามค0าวิเคราะห�+ปุ/ยหมัก 6,000 กก./ไร0 
  ตำรับท่ี 3=ปุ/ยเคมีตามค0าวิเคราะห�+ปุ/ยหมัก 6,000 กก./ไร0 +ปุ/ยคอก 3 ตัน/ไร0 
  ตำรับท่ี 4=ปุ/ยเคมีตามคำแนะนำ+ปุ/ยหมัก 6,000 กก./ไร0 
  ตำรับท่ี 5=ปุ/ยเคมีตามคำแนะนำ+ปุ/ยหมัก 6,000 กก./ไร0 + ปุ/ยคอก 3 ตัน/ไร0 

 2..2การเตรียมดิน 
  - แบ0งแปลงย0อยขนาด 1x3 เมตร จำนวน 20 แปลง 
  - จัดแบ0งพ้ืนท่ีทำร0องขนาดร0อง 5 เมตรคูระบายน้ำกว.าง 1.50 เมตร 
  - ปรับหน.าดินให.เรียบ โดยใช.รถไถเดินตามไถปรับหน.าดินระดับความลึก 20 – 25 ซ.ม. 
  - ตกแต0งสันร0องให.มีความลาดเท 
  - ใส0หินปูนฝุfนบนสันร0องอัตราเท0ากับความต.องการปูนของดิน แล.วไถพรวน 
  - ใส0แกลบบนสันร0องเพ่ือให.ดินร0วนซุย หลังจากนั้นจึงทำการปลูกผัก 

 2.3 วิธีการปลูก (ใช.คะน.าเป:นพืชทดลอง)  
  - หว0านเมล็ดพันธุ� 

 2.4 การใส0ปุ/ยจะใช.ปุ/ยเคมีสูตร 15-15-15 และสูตร 46-0-0 โดยข.อมูลการใส0ปุ/ยตามค0าวิเคราะห�ดิน  
จะใส0ตามอายุท่ีระบุไว.กับชนิดของพืชผัก 
 2.5 การปmองกันกำจัดศัตรูและโรคพืช 

  - จะทำตามความจำเป:นและเหมาะสม 
 2.6 การรวบรวมข.อมูล 
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  - จะทำการชั่งน้ำหนักผลผลิตท่ีได.ท้ังหมดท้ังแปลงเป:นกิโลกรัม 
  - เก็บตัวอย0างก0อนและหลังการทดลอง เพ่ือนำส0งวิเคราะห� pH, OM, P,K  

 2.7นำข.อมูลวิเคราะห�ข.อมูลทางสถิติโดย Analysis of variance in RCB และทดสอบความแตกต0าง 
 

ผลการศึกษาและวิจารณ� 
 จากการเก็บตัวอย0างดินก0อนการทดลองและหลังการทดลอง พบว0า ผลวิเคราะห�ดินก0อนการทดลอง มี
ค0าความเป:นกรด-ด0างของดินอยู0ระหว0าง4.7-5.0มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินอยู0ระหว0าง 5.8–6.4 %มีปริมาณ
ฟอสฟอรัสท่ีเป:นประโยชน� 41-52mg/kgและปริมาณโพแทสเซียมท่ีเป:นประโยชน�อยู0ระหว0าง34-40 mg/kg 
ส0วนผลวิเคราะห�ดินหลังการทดลอง มีค0าความเป:นกรด-ด0างของดินอยู0ระหว0าง 4.7–5.0 มีปริมาณอินทรียวัตถุ
ในดินอยู0ระหว0าง5.8–6.5%มีปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป:นประโยชน�อยู0ระหว0าง 54-62mg/kg และปริมาณ
โพแทสเซียมท่ีเป:นประโยชน�อยู0ระหว0าง 38-42mg/kgซ่ึงผลวิเคราะห�ดินก0อนและหลังการทดลองไม0มีความ
แตกต0างกัน (ดังตารางท่ี 1) 
 

ตารางท่ี 1 แสดงผลวิเคราะห�ดินก0อนและหลังการทดลอง 
 

ตำรับ 
ก�อนการเพาะปลูก หลังการเพาะปลูก 

pH 
1:1 KCl 

OM 
(%) 

Avail. P 
(mg/kg) 

Avail. K 
(mg/kg) 

pH 
1:1 KCl 

OM 
(%) 

Avail. P 
(mg/kg) 

Avail. K 
(mg/kg) 

ปุ/ยเคมีตามคำแนะนำ 4.9 6.3 41 38 5.0 6.0 58 40 

ปุ/ยเคมีตามค0าวิเคราะห�+ปุ/ยหมัก 6,000 กก./ไร0 5.0 6.4 52 34 4.9 6.5 54 38 

ปุ/ยเคมีตามค0าวิเคราะห�+ปุ/ยหมัก 6,000 กก./ไร0 +ปุ/ยคอก 3 ตัน/ไร0 4.8 5.9 43 36 4.7 6.8 58 42 

ปุ/ยเคมีตามคำแนะนำ+ปุ/ยหมัก 6,000 กก./ไร0 4.7 6.0 48 39 4.8 5.8 54 41 

ปุ/ยเคมีตามคำแนะนำ+ปุ/ยหมัก 6,000 กก./ไร0 + ปุ/ยคอก 3 ตัน/ไร0 5.0 5.8 45 40 5.0 6.3 62 40 

 
จากการศึกษาอัตราการใช.ปุ/ยเคมีตามค0าวิเคราะห�ดินร0วมกับการใช.ปุ/ยอินทรีย� ท่ี มีผลต0อการ

เจริญเติบโตของพืชผักทำการทดลองในตำรับการทดลองท่ีต0างกัน 5 ตำรับการทดลอง พบว0า ตำรับท่ีมีการใส0
ปุ/ยเคมีตามคำแนะนำให.ผลผลิตของคะน.าต่ำสุดเท0ากับ 906.67 กก./ไร0และตำรับท่ีมีการใส0ปุ/ยเคมีตามค0า
วิเคราะห�+ปุ/ยหมัก 6,000 กก./ไร0 +ปุ/ยคอก 3 ตัน/ไร0 ให.ผลผลิตของคะน.าสูงสุด เท0ากับ 1,200 กก./ไร0เม่ือ
เทียบกับตำรับอ่ืนๆส0วนในตำรับท่ีมีการใส0ปุ/ยเคมีตามค0าวิเคราะห�+ปุ/ยหมัก 6,000 กก./ไร0 ตำรับท่ีมีการใส0
ปุ/ยเคมีตามคำแนะนำ+ปุ/ยหมัก 6,000 กก./ไร0 + ปุ/ยคอก 3 ตัน/ไร0และตำรับท่ีมีการใส0ปุ/ยเคมีตามคำแนะนำ+
ปุ/ยหมัก 6,000 กก./ไร0ให.ผลผลิตของคะน.า เท0ากับ 1,066.67 946.67 และ 932.58 ตามลำดับตำรับท่ีมีการใส0
ปุ/ยเคมีตามค0าวิเคราะห�+ปุ/ยหมัก 6,000 กก./ไร0 +ปุ/ยคอก 3 ตัน/ไร0 ให.ผลผลิตของคะน.าสูงสุดเม่ือเทียบกับ
ตำรับอ่ืนๆ(ดังตารางท่ี 2) 
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ตารางท่ี 2 ผลผลิตของผักคะน.า ป5 2551 
 

ตำรับ คะน.า (กก./ไร0) 
ปุ/ยเคมีตามคำแนะนำ 906.67 b 
ปุ/ยเคมีตามค0าวิเคราะห�+ปุ/ยหมัก 6,000 กก./ไร0 1,066.67 b 
ปุ/ยเคมีตามค0าวิเคราะห�+ปุ/ยหมัก 6,000 กก./ไร0 +ปุ/ยคอก 3 ตัน/ไร0 1,200.00 a 
ปุ/ยเคมีตามคำแนะนำ+ปุ/ยหมัก 6,000 กก./ไร0 932.58 b 
ปุ/ยเคมีตามคำแนะนำ+ปุ/ยหมัก 6,000 กก./ไร0 + ปุ/ยคอก 3 ตัน/ไร0 946.67 b 
F-test * 
%CV 23.06 

 
สรุป 

การศึกษาการใช.ปุ/ยเคมีตามค0าวิเคราะห�ดินร0วมกับการใช.ปุ/ยอินทรีย� ท่ีมีผลต0อการเจริญเติบโตของ
พืชผัก ปุ/ยอินทรีย�ท่ีใช.ในการทดลอง ได.แก0 ปุ/ยหมักและปุ/ยคอก พบว0า ผลการวิเคราะห�ดินก0อนและหลังการ
ทดลอง ให.ค0าความเป:นกรด-ด0างของดิน (pH) ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (OM) ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป:น
ประโยชน� (Avail. P) และปริมาณโพแทสเซียมท่ีเป:นประโยชน� (Avail. K) ไม0มีความแตกต0างกัน เม่ือพิจารณา
การเจริญเติบโตของพืชผัก พบว0า ตำรับท่ี 3 ใส0ปุ/ยเคมีตามค0าวิเคราะห�+ปุ/ยหมัก 6,000 กก./ไร0 +ปุ/ยคอก 3 
ตัน/ไร0มีผลทำให.ผลผลิตของคะน.าสูงสุดเม่ือเทียบกับตำรับอ่ืนๆ 
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