
ชื่อเร่ือง                 การใชประโยชนของชุดตรวจดินภาคสนามสําหรับใหคําแนะนําปุยใน  
                                                      การปลูกขาว  ในจังหวัดนครสวรรค  
 
ชื่อผูรับผิดชอบโครงการ  นายสุทธิพงศ  วทานยีเวช  นกัวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  
                                         สํานักงานพัฒนาที่เขต 9 
ท่ีปรึกษาโครงการ  นางกุลรัศม์ิ อนันตพงษสุข    รองอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน 

ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 9     
ผศ.ดร.อําพรรณ พรมศิริ      นกัวิชาการอาวุโส 
นายอาทิตย  ศุขเกษม  ผูเช่ียวชาญการดานการจัดระบบอนรัุกษดินและน้าํ     
สพข.9  

ผูรวมดําเนินการ   นายดานิเอล มูลอย   นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 
    นายวิทยา    นพินธ  นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 
    นางมาลัยรัช  นอยแสง     นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ 
    นางพัชรีภรณ ดีมุกขดา  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ         

          สํานักงานพัฒนาท่ีเขต 9 
 

วิธีการจางการทํางาน  นักวจิัยดําเนนิการเองรวมกบัเกษตรกรเจาของพื้นท่ี 
 
งบประมาณการดําเนินโครงการวิจัย งบประมาณตลอดโครงการทั้งส้ิน  196,000- บาท 
 
ระยะเวลาและวิธีดําเนินการวิจัย 

เร่ิมตน  เดือนตุลาคม 2556  ส้ินสุดเดือนกนัยายน  2558  สถานท่ีดําเนนิการ หมูท่ี 2  ตําบลศาลาแดง  
อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค 

พืชท่ีปลูกในการวิจัยนี้  ไดแก ขาว โดยในการทดลองภาคสนามของแตละโครงการยอย จะแยก
ออกเปน 2 สวน สวนแรกเปนการทดลองสมบูรณแบบในตัว มีการวางแผนการทดลองแบบ Randomized 
Complete Block จํานวน 4 ซํ้า สวนท่ีสองเปนการทดลองในพื้นท่ีเกษตรกร จํานวน 4 ราย ซ่ึงจะคัดเลือก
พื้นท่ีของเกษตรกรที่มีลักษณะดินเหมือนกัน ซ่ึงในตํารับทดลองจะประเมินอัตราปุยจากคาวิเคราะหดินโดย
ใชเกณฑในการพิจารณาแตกตางกันดังนี้ 

ตํารับท่ี 1 ควบคุม (ไมใสปุยทุกชนิด)  
ตํารับท่ี 2 ใสปุยตามวิธีการและอัตราท่ีเกษตรกรเคยปฏิบัติ 
ตํารับท่ี 3 ประเมินอัตราปุยจากคาวิเคราะหดนิโดยใชเกณฑของกรมวิชาการเกษตร 



ตํารับท่ี 4 ประเมินอัตราปุยจากคาวิเคราะหดิน (OM P K) โดยใชปริมาณการดูดใช
ไนโตรเจนของพืช และคาวิกฤตของฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมในดินเปนเกณฑ 
พิจารณารวมกับการปลดปลอยไนโตรเจนจากอินทรียวัตถุในดินและประสิทธิภาพ
การดูดใชไนโตรเจนของพืชท่ี 50 % 

ตํารับท่ี 5 ประเมินอัตราปุยจากคาวิเคราะหดิน (P K) โดยใชปริมาณการดูดใชธาตุอาหาร
หลักของพืชรวมกับการชดเชยปริมาณธาตุอาหารที่สูญเสียจากกระบวนการชะลาง
ของดินคิดเปนปริมาณ 30 % ของการดูดใชของพืชเปนเกณฑ 

ตํารับท่ี 6 (ตํารับในการทดลองปท่ี 1 ) ประเมินอัตราปุยจากคาวิเคราะหดินโดยใชคําแนะนํา
ของสํานักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 

 (ตํารับในการทดลองปท่ี 2 ) ประเมินอัตราปุยจากคาวิเคราะหดินโดยใชคําแนะนํา
การใชปุยตามคาท่ีไดจากการใชชุด LDD Test Kit 

 
ในการวิเคราะหดินจะใช LDD Soil Test Kit และการวิเคราะหดินในหองปฏิบัติการ ไดแกpH, lime 

requirement, organic matter, available P และ exchangeable K  สวนการวิเคราะหพืช มีการเก็บตัวอยางพืช 
คือ เก็บตัวอยางใบขาวโพดระยะออกดอก ตอซัง และฝกขาวโพด เพื่อวิเคราะห N P และ K ในใบท่ีเปนดัชนี
ช้ีวัดสภาวะของธาตุอาหารในตนพืชท่ีทดสอบ และ N P และ K ในผลผลิตและในเศษเหลือท้ิง (หรือตอซัง) 

 

บทคัดยอ 
 
การศึกษาอัตราการใชปุยเคม ีปุยอินทรีย เพือ่พัฒนาศักยภาพการผลิตขาวพันธุ กข 31 (ปทุมธานี 80) 

ในพื้นท่ี อําเภอโกรกพระ จงัหวัดนครสวรรค โดยวางแผนการทดลองแบบสุมในบล็อกสมบูรณ (RCBD) 
โดยศึกษา ผลวิเคราะหดินกอนและหลัง สีใบ ความสูง และปริมาณผลผลิต ซ่ึงผลการวิเคราะหดนิหลังการ
ทดลอง มีปริมาณ OM P K ลดลง คาความเปนกรดดาง มีการเปล่ียนแปลงเล็กนอย สวนการใชปุยเคมีอัตรา
ตางๆ กันมีแนวโนมทําใหธาตุอาหารพืชมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึน  

โดยกรรมวิธีท่ี 2 (ตามวิธีเกษตรกร) และ 5 (ปุยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 39.11 กก./ไร รวมกับปุยเคมี
สูตร 0-46-0 อัตรา 13.04 กก./ไร และปุยเคมีสูตร 0-0-60 อัตรา 10.00 กก./ไร) แสดงใบสีเขียวเขมท่ีสุด 6.03 
และ 5.96 ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ รองลงมาคือ กรรมวิธีท่ี 6 (ปุยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 26.07 กก./ไร 
รวมกับปุยเคมีสูตร 0-46-0 อัตรา 6.52 กก./ไร) กรรมวิธีท่ี 4 (ปุยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 16.29 กก./ไร) และ 
กรรมวิธีท่ี 3 (ปุยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 26.07 กก./ไร) ตามลําดับ การวดัการเจริญเติบโตของตนขาว ตนขาว
สูงท่ีสุดในกรรมวิธีท่ี 2 (127.46 ซม) และ 5 (126.91 ซม) เชนกัน เม่ือเปรียบเทียบกับวิธีการอ่ืนๆ ปริมาณ
ผลผลิตเฉล่ียสูงสุด ในกรรมวิธี 2 (766 กก./ไร) และ กรรมวิธี 5 (742 กก./ไร) กรรมวิธี 6 (585 กก./ไร) 



กรรมวิธี 3 (530 กก./ไร) กรรมวิธี 4 (476 กก./ไร) กรรมวิธี 1 (388 กก./ไร) รองลงมาตามลําดับ การพิจารณา
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ พบวา กรรมวิธีท่ี 2 มีรายได 4,596 บาท/ไร มากกวากรรมวิธีท่ี 5 มีรายได 4,452 
บาท/ไร แตเม่ือหักคาใชจายแลว กรรมวิธีท่ี 5 มีสุทธิมากกวากรรมวิธีท่ี 2 (148 บาท/ไร)  


