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บทคัดย่อ 

 
การศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลของการใช้ปอเทืองเป็นปุ๋ยพืชสด ต่อสมบัติบางประการของ

ดิน และผลผลิตของข้าว เพื่อใช้เป็นแนวทางในการให้ค าแนะน าส าหรับการผลิตข้าวพันธุ์ กข6 ที่ปลูกตามหลัง
ในดินเนื้อหยาบ โดยก าหนดปอเทืองในอัตราเมล็ดที่ต่างกันเปรียบเทียบกับอัตราปุ๋ยเคมีตามค าแนะน า  วาง
แผนการทดลองแบบสุ่มบล๊อกสมบูรณ์ (RCBD) จ านวน 6 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 4 ซ้ า ได้แก่ อัตราเมล็ดปอ
เทือง 0, 5, 10, 15, 20 กิโลกรัมต่อไร่ และปุ๋ยเคมีอัตรา 12-3-3 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ ผลการศึกษา
พบว่าการไถกลบปอเทืองที่อัตราเมล็ด 10-20 กิโลกรัมต่อไร่ส่งผลในด้านบวกต่อความหนาแน่นรวม ความพรุน 
ค่าความเป็นกรด-ด่างเฉลี่ยของดิน และสามารถเพิ่มปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในดินได้ นอกจากนี้การใช้
ปอเทืองในอัตราเมล็ดที่ต่างกันในแต่ละระดับมีผลท าให้ผลผลิตของข้าว จ านวนรวงต่อกอ และเปอร์เซ็นต์เมล็ด
ดีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  โดยการใช้ปอเทืองอัตราเมล็ด 15 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลผลิตเฉลี่ยและ
จ านวนรวงต่อกอเฉลี่ยสูงสุด ส่วนอัตราเมล็ดปอเทือง 10 กิโลกรัมต่อไร่ท าให้ข้าวมีเปอร์เซ็นต์เมล็ดดีเฉลี่ยสูงสุด 
ส าหรับจ านวนเมล็ดต่อรวงและน้ าหนัก 1,000 เมล็ด พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ จากผลการทดลอง
ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่จะน าปอเทืองมาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการทดแทนหรือลดการใช้
ปุ๋ยเคมีในการผลิตข้าวในดินเนื้อหยาบได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต   
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Abstract 
 

This study aimed to evaluate the effect of sunn hemp (Crotalaria juncea L.) on soil 
properties and also on rice yield. This aimed as a recommendation guide for growing rice 
variety RD 6 on coarse textured soils. Different rates of sunn hemp seeds were compared to 
recommended chemical fertilizer rate. The experiment was designed based on RCBD with 6 
treatments and each treatment contained 4 replications.  The treatments were 5 different 
seeding rate i.e., 0, 5, 10, 15, 20 and a control (recommended chemical fertilizer 12-3-3 
kilogram N-P2O5-K2O rai-1). The results showed that sunn hemp seeding rate at 10-20 
kilogram rai-1 improved average soil bulk density, porosity, pH and total nitrogen in coarse-
textured soils. Moreover, using seeding rate in different level showed that yield, number of 
panicle hill-1 and percentage of filled grain were significantly different. Using seeding rate at 
15 kilogram rai-1 gave the maximum average yield and number of panicle hill-1. Average 
percentage of filled grain in treatment using seeding rate at 10 kilogram rai-1 was highest. 
However, average number of spikelet panicle and 1000 grain weight had no statistically 
significant difference. Based on the results, it is possible that using sunn hemp as a green 
manure can sustainably replace or reduce the use of chemical fertilizers for rice production 
grown on coarse-textured soils.  
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บทน า 
 

ดินเนื้อหยาบ เป็นกลุ่มเนื้อดินที่พบมากในเขต
ภาคเหนือตอนบน (กรมพัฒนาที่ดิน, 2558) จัดเป็นดินที่มี
ศักยภาพทางการเกษตรต่ า เนื่องจากเป็นดินที่มีพื้นที่ผิว
จ า เพาะน้อย เป็นอนุภาคดินที่ ไม่มีประจุ  และยั ง
ประกอบด้วยช่องระหว่างอนุภาคที่มีอนุภาคขนาดใหญ่ จึง
ดูดซับน้ าและธาตุอาหารพืชได้น้อย ปุ๋ยที่ใส่ลงบนผิวดินถูก
ชะละลายด้วยน้ าให้ไหลลึกเลยเขตรากได้ง่าย นอกจากนี้
ปริมาณผลผลิตทั้งหมดขึ้นอยู่กับการจัดการ เนื่องจากดินมี
ความอุดมสมบูรณ์ต่ า (มุกดา, 2544)  ท าให้เกษตรกรต้อง
หันไปพึ่ งปุ๋ ย เคมี ในการผลิตพืชมากขึ้น  อีกทั้ งยั งมี
พฤติกรรมในการใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานโดยขาด
การเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน จึงส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของ
ต้นทุนการผลิต และเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้การเสื่อม
โทรมของดินทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น (ทัศนีย์, 2549;  
วีระวัตน์, 2558) การจัดการดินโดยการใช้พืชตระกูลถั่ว
เป็นปุ๋ยพืชสด เป็นแนวทางหนึ่งในการที่จะช่วยแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว ในปัจจุบันมีการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับ

การใช้พืชตระกูลถั่วเพื่อทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีในการลด
ต้นทุนการผลิต ตัวอย่างเช่น ปอเทือง ถั่วพร้า ถั่วพุ่ม และ
โสนอัฟริกัน ในระบบการปลูกข้าวก่อนฤดูท านาอย่าง
แพร่หลาย (กรมพัฒนาที่ดิน, 2550) พืชตระกูลถั่วเหล่านี้
เมื่อถูกไถกลบ จะช่วยในการปรับปรุงคุณสมบัติทาง
กายภาพของดิน เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยการ
ตรึงไนโตรเจนจากอากาศ (Becker et al., 1991) ซึ่ง
ส่งผลในด้านบวกต่อผลผลิตของข้าว (กิตติมา, 2556)  

การปรับปรุงบ ารุงดินนาด้วยปุ๋ยพืชสด เป็นที่
ยอมรับของเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เนื่องจาก
ช่วยให้ข้าวเจริญเติบโตได้ดี อีกทั้งช่วยลดปริมาณการใช้
ปุ๋ยเคมีลงอย่างเห็นได้ชัด โดยปอเทืองเป็นปุ๋ยพืชสดที่นิยม
ปลูก และถูกส่งเสริมให้มีการปลูกจากหน่วยงานของ
ภาครัฐมากที่สุด (จารุวรรณี, 2559) อย่างไรก็ตาม
ค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้อัตราเมล็ดปอเทืองแก่เกษตรกร
ในปัจจุบันยังคงให้ใช้ในอัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ (กรม-
พัฒนาที่ดิน, 2550) ซึ่งอาจยังไม่สอดคล้องต่อดินและ
สภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่  แม้มีรายงานว่าอัตรา
ดังกล่าวสามารถเพิ่มไนโตรเจนให้กับดินได้ถึงไร่ละ
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ประมาณ 20 กิโลกรัมก็ตาม (USDA, 1999) แต่ก็ยังไม่
เพี ย งพอต่ อความต้ อ งการของข้ า ว เพื่ อ ใช้ ในการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการในด้านต่าง ๆ (Fageria et al., 
2003) นอกจากนี้การปรับปรุงบ ารุงดินให้มีคุณสมบัติทาง
กายภาพและทางเคมีที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดินเนื้อ
หยาบนั้น อาจจ าเป็นต้องพิจารณาการไถกลบปอเทืองใน
ปริมาณที่มากขึ้น ดังนั้นการศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อหา
อัตราของเมล็ดปอเทืองที่เหมาะสมต่อการตอบสนองของ
ข้าว และการเปลี่ยนแปลงของคุณสมบัติบางประการของ
ดิน เพื่อใช้เป็นค าแนะน าการใช้ปอเทืองในดินเนื้อหยาบ
ส าหรับเป็นแนวทางส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตข้าวที่มีทั้ง
ปริมาณและคุณภาพที่ดีและช่วยลดต้นทุนการผลิตเรื่อง
การใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าว ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางในการ
ใช้ปอเทืองเป็นปุ๋ยพืชสดในระบบการผลิตมาตรฐาน 
(Good Agriculture Practices, GAP) รวมถึงมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย (สมพร, 2556) 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

 
1. การเตรียมการทดลอง 

การศึกษาทดลองใช้อัตราของเมล็ดปอเทืองเพื่อ
ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสดต่อสมบัติบางประการของดิน รวมถึง
การเจริญเติบโตของข้าวที่ปลูกในดินเนื้อหยาบ ได้
ด าเนินการที่แปลงทดลองศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสาน
ตามแนวพระราชด าริ (18.229˚N 99.485˚E) คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ระหว่างเดือนมีนาคม 2560 ถึงเดือนธันวาคม 2560 ดินที่
ใช้ทดลองเป็นดินร่วนปนทราย (Sandy Loam) จัดอยู่ใน
กลุ่มดินเนื้อหยาบ ความหนาแน่นรวมเฉลี่ยมีค่า 1.75 
กรัมต่อลูกบากศ์เซนติเมตร ผลการวิเคราะห์ดินพบว่ามีค่า

ความเป็นกรดปานกลาง (pH 5.65) ค่าการน าไฟฟ้า (EC) 
ที่วัดได้มีค่า 0.15 มิลลิซีเมนต์ต่อเมตร มีปริมาณ
อินทรียวัตถุ 1.24 เปอร์เซ็นต์ และปริมาณไนโตรเจน
ทั้งหมด 0.09 เปอร์เซ็นต ์ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ต่ าถึงต่ ามาก แต่มี
ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ และโพแทสเซียมที่
แลกเปลี่ ยนได้ค่อนข้ างสู ง  โดยวิ เคราะห์ ได้  17.32 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (Bray II) และ 89.41 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัมตามล าดับ ส าหรับค่าอื่น ๆ ที่วิเคราะห์ได้ แสดง
ในตารางที่ 1 

ท าการทดลองโดยวางแผนการทดลองแบบสุ่ม
ในบล๊อกสมบูรณ์ (RCBD) จ านวน 6 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 
4 ซ้ า ประกอบไปด้วย อัตราเมล็ดปอเทือง 0 (แปลง
ควบคุม), 5, 10, 15, 20 กิโลกรัมต่อไร่ และใส่ปุ๋ยเคมี
อัตรา 12-3-3 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ ตามค าแนะน า
ของสถาบันวิจัยข้าว (2547) เตรียมแปลงทดลองโดย
หว่านเมล็ดปอเทืองในอัตราเมล็ดพันธุ์ตามแผนการทดลอง
ที่ก าหนดไว้ ดูแลรักษาจนกระทั่งปอเทืองมีอายุครบ 60 
วัน จึงท าการตัด สับ และตากทิ้งไว้เพื่อเตรียมน าไปหา
มวลชีวภาพ รวมทั้งสุ่มตัวอย่างเพื่อไปวิเคราะห์หาปริมาณ
ไนโตรเจนทั้งหมด จากนั้นไถกลบและทิ้งไว้ให้ย่อยสลาย
ตามธรรมชาติ 15 วัน แล้วปล่อยน้ าท่วมแปลงเป็น
ระยะเวลา 3 วันโดยท าคันดินกั้นโดยรอบเพื่อป้องกันการ
ไหลบ่าของน้ าในแปลงย่อย ใส่ปุ๋ยเคมีตามค าแนะน า
ส าหรับกรรมวิธีสุดท้าย จากนั้นปักด าข้าวพันธุ์ กข6 อายุ
กล้า 30 วัน  ใช้ระยะปลูก 25 เซนติเมตร x 25 
เซนติเมตร จ านวน 3 ต้นต่อกอ ในระหว่างการปลูกจะมี
การควบคุมระดับน้ าให้คงที่ในแปลงนา ดูแลรักษารวมถึง
การคลุมตาข่ายป้องกันนกเข้าท าลายผลผลิต 

 

 
ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์สมบัติบางประการของดินที่ระดับความลึก 0-30 เซนติเมตร ก่อนการทดลอง 

สมบัติของดิน ผลการวิเคราะห์ 
ค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน (pH)  5.65 
ค่าการน าไฟฟ้า (EC) (มิลลิซีเมนต์ต่อเมตร)  0.15 
อินทรียวัตถุ (เปอร์เซ็นต)์  1.24 
ไนโตรเจน (เปอร์เซ็นต)์ 0.09 
ฟอสฟอรัส (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) 17.32 
โพแทสเซียม (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) 89.41 
ความหนาแน่นรวมของดิน (กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร) 1.75 
ความหนาแน่นของอนุภาค (กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร)  2.28 
ความพรุนของดิน (เปอร์เซ็นต)์  23.24 
เนื้อดิน  ร่วนปนทราย (Sandy Loam) 
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2. การบันทึกข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวจะท าการสุ่มเก็บ

ตัวอย่างดินที่ความลึก 0-15 เซนติเมตรเพื่อวิเคราะห์
สมบัติทางกายภาพ และสมบัติทางเคมีบางประการ ได้แก่ 
ความหนาแน่นรวม ความพรุนของดิน โดยวิธี  Core 
Method, ความหนาแน่นของอนุภาคดิน, ความเป็นกรด
เป็นด่างของดิน (pH) (อัตราส่วน ดิน:น้ า เท่ากับ 1:5), ค่า
การน าไฟฟ้าของดิน (EC) (อัตราส่วน ดิน:น้ า เท่ากับ 1:5) 
และปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในดินโดยวิธี Kjeldahl 
method (Bremmer and Mulvaney, 1982) ในส่วน
ของข้าวจะท าการเก็บเกี่ยวผลผลิตทั้งหมดในพื้นที่ 1 เมตร 
x 2 เมตร เมื่อข้าวมีอายุได้ 125 วัน เพื่อบันทึกข้อมูล
จ านวนรวงต่อกอ จ านวนเมล็ดต่อรวง น้ าหนัก 1,000 
เมล็ด เปอร์เซ็นต์เมล็ดดี และน้ าหนักผลผลิตที่ระดับ
ความชื้น 15% โดยข้อมูลทั้งหมดถูกน าไปวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (Analysis of Variance) ตามแผนการทดลอง
และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี Least Significant 

Difference (LSD) ด้วยโปรแกรม Statistix for Window 
Version 8 

 
ผลการทดลองและวิจารณ์ 

 
1. การสะสมน้ าหนักแห้งและปริมาณไนโตรเจน

ทั้งหมดในปอเทือง 
ค่าเฉลี่ยการสะสมน้ าหนักแห้งของปอเทืองที่

อายุ 60 วันก่อนไถกลบ ได้แสดงในตารางที่ 2 โดยการ
เพิ่มอัตราเมล็ดส่งผลท าให้ปอเทืองมีการสะสมน้ าหนักแห้ง
เฉลี่ยต่อไร่เพิ่มมากขึ้น โดยพบว่าปอเทืองอัตราเมล็ด 5, 
10, 15 และ 20 กิโลกรัมต่อไร่ มีน้ าหนักแห้งเฉลี่ยก่อนไถ
กลบอยู่ที่ 1,142, 2,527 ,3278 และ 3,955 กิโลกรัมต่อ
ไร่ตามล าดับ และปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดเฉลี่ยอยู่ที่ 
18.2 กรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งต่ ากว่าค่าเฉลี่ยโดยทั่วไปเพียง
เล็กน้อย (ยงยุทธ และคณะ, 2554) 

 
ตารางท่ี 2 มวลชีวภาพ (น้ าหนักแห้ง) และปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดของปอเทืองที่อายุ 60 วัน ก่อนไถกลบ 

อัตราเมล็ดของปอเทือง 
(กิโลกรัมต่อไร่) 

น้ าหนักแห้งเฉลี่ยก่อนไถกลบ 
(กิโลกรัมต่อไร่) 

ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด 
(กรัมต่อกิโลกรัม) 

5 1,142 ± 77 

18.2 ± 1.51 
10 2,527 ± 238 
15 3,278 ± 167 
20 3,955 ± 140 

 
2. ผลของการใช้ปอเทืองเป็นปุ๋ยพืชสดต่อสมบัติ

บางประการของดิน 
การเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการของดินที่

ระดับความลึก 0-15 เซนติเมตรในช่วงหลังการเก็บเกี่ยว
ผลผลิต แสดงไว้ในตารางที่ 3 พบว่าการใช้ปอเทืองเป็นปุ๋ย
พืชสดท าให้ความหนาแน่นรวมของดินลดลงอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งค่าดังกล่าวส่งผลให้ความพรุนของ
ดินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเช่นกัน โดยการใช้
ปอเทืองอัตราเมล็ด 20 กิโลกรัมต่อไร่ ท าให้ดินมีความ
หนาแน่นรวมเฉลี่ยลดลงสูงสุด และความพรุนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
สูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ปอเทืองในอัตราอื่น ๆ 
โดยวัดค่าได้ 1.66 กรัมต่อลูกบากศ์เซนติเมตร และ 27.09 
เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ ส าหรับความหนาแน่นของอนุภาค
ในทุกกรรมวิธีมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.26-2.28 กรัมต่อลูกบาศก์
เซนติเมตร ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติ นอกจากนี้ค่า
ความเป็นกรด-ด่างของดิน (pH) พบว่าเพิ่มขึ้นตามการใช้
เมล็ดปอเทืองที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยการ

ใช้เมล็ดปอเทืองอัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ ท าให้ดินมีค่า
ความเป็นกรด-ด่างเฉลี่ย (pH) เพิ่มขึ้น โดยวัดค่าได้ 6.47 
นอกจากนี้ยังพบว่าการใช้ปอเทืองเป็นปุ๋ยพืชสดในอัตรา
เมล็ด 10-20 กิโลกรัมต่อไร่ จะเพิ่มปริมาณไนโตรเจน
ทั้งหมดในดินสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ หลังการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตเมื่อเทียบกับอัตรา 0-5 กิโลกรัมต่อไร่และการใส่
ปุ๋ยเคมีตามค าแนะน าอีกด้วย อย่างไรก็ตามในส่วนของค่า
การน าไฟฟ้าของดิน (EC) พบว่า ทุกกรรมวิธีการทดลอง
ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยวัดค่าเฉลี่ยได้ในช่วง 
0.15-0.17 มิลลิซีเมนต์ต่อเมตร 

จะเห็นได้ว่าการไถกลบปอเทืองมีผลอย่างมาก
กับความหนาแน่นรวมและความพรุนของดิน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของต่างประเทศที่ใช้ปอเทืองและพืชตระกูลถั่ว
อื่น ๆ เป็นพืชปุ๋ยสด (Guled et al., 2003; Mosavi et 
al., 2012; Javanmard, 2015) โดยหากมีการใช้ปอเทือง
ในอัตราเมล็ดที่มากขึ้น จะส่งผลให้ดินมีการถ่ายเทอากาศ
มากยิ่งขึ้นเนื่องจากมีปริมาณอินทรียวัตถุ รวมทั้งปริมาณ
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ของไนโตรเจนทั้งหมดเพิ่มสูงขึ้น อันเป็นผลโดยตรงจาก
การที่มีปริมาณมวลชีวภาพเพิ่มมากขึ้นในดิน (Mansoer, 
1997; Balkcom et al, 2011; Hwang et al., 2015) 
นอกจากนี้ยังเกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อกิจกรรม
ของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก (Min et al., 2003) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งจุลินทรีย์ในดินพวกที่ใช้ออกซิเจนในการหายใจ 
โดยจุลินทรีย์เหล่านี้จะออกซิไดซ์คาร์บอนซึ่งอยู่ในรูปของ

อินทรียวัตถุเพื่อใช้เป็นพลังงาน ซึ่งในระหว่างกระบวนการ
จะมีการดึงโปรตอน (H+) จากดินมาใช้ จึงท าให้ค่าความ
เป็นกรด-ด่าง (pH) ในดินสูงขึ้น (Allison, 1973; ยงยุทธ 
และคณะ, 2554) สอดคล้องกับการทดลองที่ได้ โดยค่า
ความเป็นกรด-ด่างของดินเพิ่มขึ้นตามการใช้ปอเทืองใน
อัตราเมล็ดที่เพิ่มมากขึ้น 

 
 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์สมบัติของดินบางประการที่ระดับความลึก 0-15 เซนติเมตรหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต ภายใต้การ
ใช้เมล็ดปอเทืองในอัตราต่าง ๆ 

กรรมวิธี 

ความ
หนาแน่นรวม 
(กรัมต่อลูก

บากศ์
เซนติเมตร) 

ความ
หนาแน่น 

ของอนุภาค 
(กรัมต่อลูก

บากศ์
เซนติเมตร) 

ความพรุน 
(เปอร์เซ็นต์) 

ความเป็น
กรด-ด่าง 

(pH) 

ค่าการน า
ไฟฟ้า  

(EC, มิลลิ
ซีเมนต์ต่อ

เมตร) 

ไนโตรเจน
ทั้งหมด 
ในดิน 

(เปอร์เซ็นต์) 

0 กิโลกรัมต่อไร่ 1.84a 2.26 19.41d 5.90d 0.15 0.072b 
5 กิโลกรัมต่อไร่ 1.77b 2.28 22.48c 6.08c 0.15 0.076b 
10 กิโลกรัมต่อไร่ 1.74bc 2.28 23.68bc 6.28b 0.16 0.118a 
15 กิโลกรัมต่อไร่ 1.70cd 2.27 25.33ab 6.31b 0.16 0.113a 
20 กิโลกรัมต่อไร่ 1.66d 2.28 27.09a 6.47a 0.17 0.146a 

ปุ๋ยเคมีตามค าแนะน า 1.85a 2.27 18.86d 5.87d 0.15 0.074b 
LSD 0.05 * ns * * ns * 

* ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันแสดงค่าเฉล่ียของกรรมวิธีมีความแตกต่างท่ีระดับนยัส าคัญ 0.05  
ns = ไม่มีความแต่ต่างอย่างมีนัยส าคัญ  
 
 

3. ผลของการใช้ปอเทืองเป็นปุ๋ยพืชสดต่อการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของข้าว 
การไถกลบปอเทืองในนาข้าวที่ปลูกในดินเนื้อ

หยาบ สามารถเพิ่มผลผลิตข้าวได้อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ โดยการใช้ปอเทืองอัตราเมล็ด 15 กิโลกรัมต่อไร่ 
สามารถให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 523.0 กิโลกรัมต่อไร่ 
ซึ่งได้ผลผลิตมากกว่าการใช้ปุ๋ยเคมีตามค าแนะน าเล็กน้อย 
และค่าทั้งสองไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 4) 
ส าหรับองค์ประกอบของผลผลิตได้แก่ จ านวนรวงต่อกอ 
จ านวนเมล็ดต่อรวง น้ าหนัก 1,000 เมล็ด และเปอร์เซ็นต์
เมล็ดดีนั้น พบว่าการใช้ปอเทืองเป็นปุ๋ยพืชสดท าให้ข้าวมี
จ านวนรวงต่อกอเฉลี่ยเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ โดยการใช้ปอเทืองอัตราเมล็ด 10 15 และ 20 

กิโลกรัมต่อไร่ส่งผลให้ข้าวมีจ านวนรวงต่อกอเฉลี่ยเท่ากับ 
11.3 12.6 และ 12.2 รวงตามล าดับ ซึ่งใกล้เคียงกับการ
ใช้ปุ๋ยเคมีตามค าแนะน า (12.2 รวง) และไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ ส่วนจ านวนเมล็ดต่อรวง และน้ าหนัก 
1,000 เมล็ด พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติในทุก
อัตราของเมล็ดปอเทืองและการใช้ปุ๋ยเคมีตามค าแนะน า 
อย่างไรก็ตามพบว่าการใช้ปอเทืองในอัตราเมล็ดที่เพิ่มขึ้น
มีผลท าให้เปอร์เซนต์เมล็ดดีลดลงอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ แม้ว่าจะให้เปอร์เซ็นต์เมล็ดดีสูงกว่าการไม่ใช้ปอเทือง
เป็นปุ๋ยพืชสดก็ตาม โดยการใช้ปอเทืองที่อัตราเมล็ด 20 
กิโลกรัมต่อไร่ให้เปอร์เซ็นต์เมล็ดดีน้อยที่สุด โดยคิดเป็น 
77.19 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที ่4)  
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ตารางท่ี 4 ผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต ข้าวพันธุ์ กข6 ภายใต้การใช้เมล็ดปอเทืองในอัตราต่าง ๆ  

กรรมวิธี 
น้ าหนักผลผลิต† 
(กิโลกรัมต่อไร่) 

รวงต่อกอ 
(รวง) 

เมล็ดต่อรวง 
(เมล็ด) 

น้ าหนัก 1,000 เมล็ด 
(กรัม) 

เมล็ดดี 
(เปอร์เซ็นต์) 

0 กิโลกรัมต่อไร่ 279.0c 8.9c 174.8 20.88 70.18c 
5 กิโลกรัมต่อไร่ 413.0b 10.6b 178.6 21.60 82.88ab 
10 กิโลกรัมต่อไร่ 477.7a 11.3a 178.6 22.66 85.19a 
15 กิโลกรัมต่อไร่ 523.0a 12.6a 183.6 21.00 80.38ab 
20 กิโลกรัมต่อไร่ 514.5a 12.2a 179.4 20.67 77.19bc 

ปุ๋ยเคมีตามค าแนะน า 512.3a 12.1a 176.9 20.45 78.88ab 
LSD 0.05 * * ns ns * 

* ตัวอักษรที่แตกต่างกันแสงดค่าเฉลี่ยของกรรมวิธีมีความแตกต่างที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  
† น้ าหนักเมล็ดข้าวเปลือกที่ความชื้น 15 เปอร์เซ็นต์  
ns = ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ  
 

การใช้ปอเทืองอัตราเมล็ดตั้งแต่ 15-20 กิโลกรัม
ต่อไร่ ให้ผลผลิต และจ านวนรวงต่อกอ สูงกว่าการใช้
ปอเทืองอัตราเมล็ด 0-10 กิโลกรัมต่อไร่ และสูงกว่าการใช้
ปุ๋ยเคมีตามค าแนะน าเล็กน้อยในดินเนื้อหยาบ ซึ่งผลการ
ทดลองดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยที่ใช้ปอเทืองเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตข้าวสังข์หยดที่ปลูกในชุดดินพัทลุง (สมพร, 2556) 
ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการที่มีปริมาณมวลชีวภาพเพิ่มขึ้น 
จากการใช้เมล็ดในอัตราที่เพิ่มมากขึ้น ท าให้สามารถ
ปลดปล่อยปริมาณไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์ให้แก่ข้าวได้
สูงกว่า โดยระดับไนโตรเจนในดินที่มากขึ้นจะไปส่งเสริม
การสร้างผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิตของข้าวให้
มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น (Fageria, 2007) นอกจากนี้ดินที่ใช้
ทดลองมีปริมาณของฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ และ
โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ค่อนข้างสูง ซึ่งปริมาณที่
วิเคราะห์ได้เพียงพอต่อความต้องการของข้าว (ยงยุทธ 
และคณะ, 2554) เป็นไปได้ว่าสามารถท าให้ผลผลิตเฉลี่ย 
และจ านวนรวงต่อกอเฉลี่ยที่ได้มีค่าสูงกว่าการใช้ปุ๋ยเคมี
ตามค าแนะน าเล็กน้อย อย่างไรก็ตามการที่ข้าวได้รับ
ปริมาณไนโตรเจนที่มากเกินความต้องการในช่วงระยะตั้ง
ท้องนั้น จะส่งผลให้ข้าวมีการสะสมคาร์โบไฮเดรตในเมล็ด
ลดลง ซึ่งอาจท าให้ข้าวมีเมล็ดลีบเพิ่มมากขึ้น (อุไรวรรณ, 
2556) 

 
สรุปผลการทดลอง 

 
การใช้ปอเทืองเป็นพืชปุ๋ยสดในดินเนื้อหยาบ 

ด้วยอัตราเมล็ดตั้งแต่ 15-20 กิโลกรัมต่อไร่ พบว่าสามารถ
ให้ผลผลิตของข้าวพันธุ์ กข6 สูงกว่าการใช้ปุ๋ยเคมีตาม
ค าแนะน า เล็กน้อย ซึ่ งปริมาณของไนโตรเจนที่ถูก

ปลดปล่อยมาจากมวลชีวภาพของปอเทืองในอัตราเมล็ด
ดังกล่าวนั้นเพียงพอต่อการเจริญเติบโตให้ผลผลิต และ
สร้างองค์ประกอบผลผลิตของข้าว นอกจากนี้ปอเทืองที่
อัตราเมล็ด10-20 กิโลกรัมต่อไร่จะส่งผลในทางบวกต่อ
สมบัติบางประการของดิน ได้แก่ ความหนาแน่นรวม 
ความพรุน ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในดิน รวมถึงปรับค่า
ความเป็นกรด-ด่างของดินให้เหมาะสมต่อการปลูกพืช 
ดังนั้นเกษตรกรสามารถพิจารณาการใช้อัตราเมล็ด
ปอเทืองเพื่อน ามาปรับปรุงบ ารุงดินเนื้อหยาบส าหรับการ
ผลิตข้าวได้  
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