ชื่อเรื่อง

การใชประโยชนของชุดตรวจดินภาคสนามสําหรับใหคําแนะนําปุยใน
การปลูกขาว ในจังหวัดนครสวรรค

ชื่อผูรับผิดชอบโครงการ

นายสุทธิพงศ วทานียเวช นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
สํานักงานพัฒนาที่เขต 9
นางกุลรัศมิ์ อนันตพงษสุข รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 9
ผศ.ดร.อําพรรณ พรมศิริ นักวิชาการอาวุโส
นายอาทิตย ศุขเกษม ผูเชี่ยวชาญการดานการจัดระบบอนุรักษดินและน้าํ
สพข.9
นายดานิเอล มูลอย
นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ
นายวิทยา นิพนธ
นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ
นางมาลัยรัช นอยแสง
นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ
นางพัชรีภรณ ดีมุกขดา
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
สํานักงานพัฒนาที่เขต 9

ที่ปรึกษาโครงการ

ผูรวมดําเนินการ

วิธีการจางการทํางาน

นักวิจัยดําเนินการเองรวมกับเกษตรกรเจาของพื้นที่

งบประมาณการดําเนินโครงการวิจัย

งบประมาณตลอดโครงการทั้งสิ้น 196,000- บาท

ระยะเวลาและวิธีดําเนินการวิจัย
เริ่มตน เดือนตุลาคม 2556 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2558 สถานที่ดําเนินการ หมูที่ 2 ตําบลศาลาแดง
อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค
พืชที่ปลูกในการวิจัยนี้ ไดแก ขาว โดยในการทดลองภาคสนามของแตละโครงการยอย จะแยก
ออกเปน 2 สวน สวนแรกเปนการทดลองสมบูรณแบบในตัว มีการวางแผนการทดลองแบบ Randomized
Complete Block จํานวน 4 ซ้ํา สวนที่สองเปนการทดลองในพื้นที่เกษตรกร จํานวน 4 ราย ซึ่งจะคัดเลือก
พื้นที่ของเกษตรกรที่มีลักษณะดินเหมือนกัน ซึ่งในตํารับทดลองจะประเมินอัตราปุยจากคาวิเคราะหดินโดย
ใชเกณฑในการพิจารณาแตกตางกันดังนี้
ตํารับที่ 1
ควบคุม (ไมใสปุยทุกชนิด)
ตํารับที่ 2
ใสปุยตามวิธกี ารและอัตราที่เกษตรกรเคยปฏิบัติ
ตํารับที่ 3
ประเมินอัตราปุยจากคาวิเคราะหดนิ โดยใชเกณฑของกรมวิชาการเกษตร

ตํารับที่ 4

ตํารับที่ 5

ตํารับที่ 6

ประเมินอัตราปุยจากคาวิเคราะหดิน (OM P K) โดยใชปริมาณการดูดใช
ไนโตรเจนของพืช และคาวิกฤตของฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมในดินเปนเกณฑ
พิจารณารวมกับการปลดปลอยไนโตรเจนจากอินทรียวัตถุในดินและประสิทธิภาพ
การดูดใชไนโตรเจนของพืชที่ 50 %
ประเมินอัตราปุยจากคาวิเคราะหดิน (P K) โดยใชปริมาณการดูดใชธาตุอาหาร
หลักของพืชรวมกับการชดเชยปริมาณธาตุอาหารที่สูญเสียจากกระบวนการชะลาง
ของดินคิดเปนปริมาณ 30 % ของการดูดใชของพืชเปนเกณฑ
(ตํารับในการทดลองปที่ 1 ) ประเมินอัตราปุยจากคาวิเคราะหดินโดยใชคําแนะนํา
ของสํานักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
(ตํารับในการทดลองปที่ 2 ) ประเมินอัตราปุยจากคาวิเคราะหดินโดยใชคําแนะนํา
การใชปุยตามคาที่ไดจากการใชชุด 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 ในใบที่เปนดัชนี
ชี้วัดสภาวะของธาตุอาหารในตนพืชที่ทดสอบ และ N P และ K ในผลผลิตและในเศษเหลือทิ้ง (หรือตอซัง)
บทคัดยอ
การศึกษาอัตราการใชปุยเคมี ปุยอินทรีย เพือ่ พัฒนาศักยภาพการผลิตขาวพันธุ กข 31 (ปทุมธานี 80)
ในพื้นที่ อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค โดยวางแผนการทดลองแบบสุมในบล็อกสมบูรณ (RCBD)
โดยศึกษา ผลวิเคราะหดินกอนและหลัง สีใบ ความสูง และปริมาณผลผลิต ซึ่งผลการวิเคราะหดนิ หลังการ
ทดลอง มีปริมาณ OM P K ลดลง คาความเปนกรดดาง มีการเปลี่ยนแปลงเล็กนอย สวนการใชปยุ เคมีอัตรา
ตางๆ กันมีแนวโนมทําใหธาตุอาหารพืชมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น
โดยกรรมวิธีที่ 2 (ตามวิธีเกษตรกร) และ 5 (ปุยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 39.11 กก./ไร รวมกับปุย เคมี
สูตร 0-46-0 อัตรา 13.04 กก./ไร และปุย เคมีสูตร 0-0-60 อัตรา 10.00 กก./ไร) แสดงใบสีเขียวเขมทีส่ ุด 6.03
และ 5.96 ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 6 (ปุยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 26.07 กก./ไร
รวมกับปุยเคมีสูตร 0-46-0 อัตรา 6.52 กก./ไร) กรรมวิธีที่ 4 (ปุยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 16.29 กก./ไร) และ
กรรมวิธีที่ 3 (ปุยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 26.07 กก./ไร) ตามลําดับ การวัดการเจริญเติบโตของตนขาว ตนขาว
สูงที่สุดในกรรมวิธีที่ 2 (127.46 ซม) และ 5 (126.91 ซม) เชนกัน เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการอืน่ ๆ ปริมาณ
ผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด 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 กรรมวิธที ี่ 2 มีรายได 4,596 บาท/ไร มากกวากรรมวิธีที่ 5 มีรายได 4,452
บาท/ไร แตเมือ่ หักคาใชจายแลว กรรมวิธที ี่ 5 มีสุทธิมากกวากรรมวิธที ี่ 2 (148 บาท/ไร)

