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7. บทคัดย่อ 
ท าการทดลองบนดินร่วนปนทราย ชุดดินเดิมบาง ปี 2560-2561 ณ แปลงทดลองและขยายพันธุ์พืชดง

เกณฑ์หลวง จังหวัดชัยนาท เพ่ือศึกษาการตรึงไนโตรเจนของพืชตระกูลถั่วบริโภคเมล็ดและการใช้ประโยชน์จาก
เศษซากพืชตระกูลถั่วดังกล่าวต่อข้าวโพดหวานที่ปลูกตามโดยเปรียบเทียบกับการใส่ปุ๋ยเคมีไนโตรเจน วางแผนการ
ทดลองแบบ RCB  จ านวน 4 ซ  า กรรมวิธีประกอบด้วยการปลูกถั่วพุ่ม ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วลิสง และพืชอ้างอิง 
ได้แก่ ถั่วลิสงพันธุ์ไม่มีปม (non-nod) และข้าวโพดหวาน หลังเก็บเกี่ยวพืชทั ง 6 ชนิด ปลูกข้าวโพดหวานตามโดย
เปรียบเทียบกับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 30 และ 40 กิโลกรัมต่อไร่ ผลการทดลองปี 2560 ประสบปัญหาฝนตก
ชุก ไม่สามารถเตรียมแปลงและปลูกทดลอง จึงปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินงาน โดยปลูกพืชตระกูลบริโภคเมล็ดใน
ฤดูแล้ง และปลูกข้าวโพดหวานตามในต้นฤดูฝน ปี 2561 ผลการตรึงไนโตรเจนโดยวิธี N-difference เมื่อ
เปรียบเทียบกับพืชอ้างอิงที่เป็นข้าวโพดหวาน พบว่า ถั่วพุ่ม และถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 ตรึงไนโตรเจนได้มากที่สุด 
เท่ากับ 45.7 และ 47.7 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อไร่ รองลงมา คือ ถั่วเขียว 3.6 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อไร่ และเมื่อ
เปรียบเทียบกับถั่วลิสงพันธุ์ไม่มีปม (non-nod) เป็นพืชอ้างอิง การตรึงไนโตรเจนของถั่วพุ่ม และถั่วลิสงพันธุ์     
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ไทนาน 9 ตรึงไนโตรเจนได้มากที่สุด 28.8 และ 30.8 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อไร่ ตามล าดับ ด้านผลผลิต การใส่ซาก
ข้าวโพดหวานร่วมกับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลผลิตฝักสดทั งเปลือกสูงสุด 2,685 กิโลกรัม
ต่อไร่ ไม่แตกต่างจากการใส่ซากถั่วพุ่ม และการใส่เฉพาะปุ๋ยไนโตรเจนอัตรา 30 และ 40 กิโลกรัมต่อไร่  ที่ให้ 
ผลผลิตฝักสดทั งเปลือก 2,197 2,371 และ 2,486 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ การใส่เฉพาะปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 30-
40 กิโลกรัมต่อไร่ การใส่ซากถั่วพุ่ม ซากถั่วเขียว และซากถั่วลิสง ให้ผลผลิตฝักสดทั งเปลือกไม่แตกต่างกัน ส่วน
ผลผลิตฝักสดปอกเปลือก และฝักมาตรฐาน พบว่า การใส่ซากข้าวโพดหวานร่วมกับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 30 
กิโลกรัมไนโตรเจนต่อไร่ และการใส่เฉพาะปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 30 และ 40 กิโลกรัมต่อไร่  ให้ผลผลิตฝักสดปอก
เปลือก และฝักมาตรฐานไม่แตกต่างกัน คือ ระหว่าง 1,711-1,920 และ 1,534-1,828 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ 
และการใส่ซากถ่ัวพุ่ม ซากถั่วเขียว และซากถ่ัวลิสงพันธุ์ไทนาน 9 ให้น  าหนักฝักมาตรฐานเทียบเท่ากับการใส่เฉพาะ
ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 40 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนการใส่ซากถั่วเหลืองและถั่วลิสงพันธุ์ไม่มีปม  ให้ผลผลิตฝักสดปอก
เปลือก และฝักมาตรฐานต่ าที่สุด คือ ระหว่าง 1,345-1,347 และ 950-1,015 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ 

 
 

ค าหลัก: พืชตระกูลถั่วบริโภคเมลด็, การตรึงไนโตรเจน, เศษซากพืช, พืชตาม, ไอโซโทป 15N 
 

ABSTRACT 
The field trial on nitrogen fixation of grain legumes and utilization of crops residues on 

the subsequent sweet corn yields was carried out in a loam soil, located at Dong Khen Luang, 
Chai Nat province, during 2017-2018. The Randomized complete block design with 4 replicates 
was used. The treatment consisted of 4 grain legumes; cowpea, mungbean, soybean and 
peanut cultivar Tainan 9, with sweet corn and Non-nod as reference crops. The nitrogen fixation 
of grain legume calculated using N-difference method. The results of 2018 revealed that the 
amount of the highest N2 fixed in cowpea and peanut cultivar Tainan 9 as compared to both 
reference crop.  The results of crops residual benefit for yield of sweet corn as a following crop. 
The application of sweet corn stover plus 30 kg N/rai, cowpea stover and nitrogen fertilizer rate 
of 30-40 kg/rai showed no significant differences in ear with husk weight, which ranging 2,197-
2,685 kg/rai. The application of nitrogen fertilizer rate of 30-40 kg N/rai, cowpea stover, 
mungbean stover and peanut cultivar Tainan 9 gave no significant difference in ear with husk 
weight. Similar results were also found in ear with husk weight. The application of sweet corn 
stover plus 30 kg N/rai and nitrogen fertilizer rate of 30-40 kg N/rai showed no significant 
differences in ear without husk weight and standard ear weight, which ranging 1,711-1920 and 
1,534-1,828 kg/rai, respectively. The application of cowpea stover, mungbean stover and peanut 
stover cultivar Tainan 9 attained equal standard ear weight with application of nitrogen fertilizer 
rate of 40 kgN/rai. Whereas, application of soybean stover and Non-nod stover gave the lowest 
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ear without husk and standard ear weight, which ranging 1,345-1,347 and 950-1,015 kg/rai, 
respectively.  
Keywords: grain legumes, nitrogen fixation, crop stover, subsequent crops, 15N isotope  
 

8. ค าน า 
การปลูกพืชตระกูลถั่วในระบบปลูกพืชและจัดการเป็นปุ๋ยพืชสดนิยมปฏิบัติ เนื่องจากความสามารถของ

พืชตระกูลถั่วในการตรึงไนโตรเจนจากอากาศ และอายุสั น ท าให้สามารถจัดเข้าไปในระบบปลูกพืชได้ง่าย แต่พืช
ตระกูลถั่วมักมีปริมาณไนโตรเจนสูง โดยเฉพาะในใบ การไถกลบซาก ท าให้ย่อยสลายเร็ว การปลดปล่อยธาตุ
อาหารจึงมักไม่เป็นประโยชน์ต่อพืชที่ปลูกตาม หรือปลูกร่วม เนื่องจากปลดปล่อยเร็วกว่าพืชที่ปลูกตามหรือปลูก
ร่วมยังไม่พร้อมที่จะดูดใช้หรือระบบรากยังไม่พร้อมที่จะดูดใช้ธาตุอาหารที่ปล่อยออกมา (Non synchrony with 
crop demand) การจัดการระบบปลูกพืชโดยใช้พืชตระกูลถั่ว ช่วยลดการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนได้ เมื่อมีการจัดการได้
อย่างถูกวิธี เช่น การเลือกชนิดของถั่ว การจัดการซาก และการใส่ปุ๋ยให้อย่างถูกต้อง ชนิดของถั่ว อายุ และการ
จัดการ มีผลต่อการความเร็วในการย่อยสลาย การปลดปล่อยธาตุอาหาร ความแตกต่างเกิดจากมีองค์ประกอบพืช
ที่แตกต่างกัน คุณสมบัติทางเคมีแตกต่างกัน เช่น ปริมาณลิกนิน และโพลีฟีนอลที่แตกต่างกัน ซึ่งชนิดพืช อายุพืช 
และองค์ประกอบของพืช สามารถน ามาจัดการให้การปลดปล่อยธาตุอาหารสอดคล้องกับความต้องการของพืชที่
ปลูกร่วมหรือปลูกตาม เพ่ือการเจริญเติบโตและเพ่ิมผลผลิตพืชที่ปลูกร่วมหรือปลูกตามได้ ดังนั น การน าพืชตระกูล
ถั่วบริโภคเมล็ดมาปลูกในระบบปลูกพืชที่เหมาะสม เช่น ระบบการปลูกพืชตาม (Sequential Cropping) การปลูก
พืชแซมหรือพืชสลับ (Intercropping) การปลูกพืชหมุนเวียน (Rotation Cropping) และการปลูกพืชแบบผสม 
(Mixed Cropping) จึงเป็นการรักษาสมดุลของธาตุอาหารในดินในระบบปลูกพืช ลดการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในการ
ผลิตพืช หรือบางกรณีอาจไม่ต้องใช้ปุ๋ยไนโตรเจนเลย 

ข้าวโพดหวาน จัดเป็นพืชที่มีศักยภาพสูง เพราะปลูกง่าย ใช้ระยะเวลาการผลิตสั น มีความเสี่ยงต่ า ใช้
สารเคมีน้อย นอกจากนี ยังเหมาะสมส าหรับเกษตรกรในชนบท โดยเฉพาะในเขตที่มีน  า สามารถปลูกได้ตลอดทั งปี 
โดยส่วนใหญ่เกษตรกรปลูกในพื นที่เดิม 2–3 ครั งต่อปี หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตฝักสด จะเหลือส่วนเศษซากต้น
ข้าวโพด สามารถไถกลบลงในแปลง หรือน าไปเป็นอาหารสัตว์ กรมพัฒนาที่ดินได้รายงานว่า ปริมาณตอซังข้าวโพด 
490 กิโลกรัมต่อไร่ มีปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม เท่ากับ 2.59  0.73 และ 10.82 กิโลกรัมต่อ
ไร่ ตามล าดับ เศษตอซังพืชตระกูลถั่ว 580 กิโลกรัมต่อไร่ มีปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม เท่ากับ 
14.03 3.53 และ 17.05 กิโลกรัมต่อไร่ ดังนั น การน าเศษซากพืชออกไปจากแปลงปลูก จะท าให้ธาตุอาหารต่าง ๆ 
ในดิน ถูกน าออกไปจากดินด้วย ท าให้ธาตุอาหารมีปริมาณลดลง และสูญเสียความสมดุลไป จึงจ าเป็นที่จะต้อง
เพ่ิมเติมธาตุอาหารให้แก่พืช เพ่ือให้มีอยู่ในปริมาณที่พอเพียงและสมดุลโดยการใส่ปุ๋ย  เพ่ือให้พืชที่ปลูกเจริญ ให้
ผลผลิตสูงและคุณภาพผลผลิตดี ท าให้ต้องเพ่ิมต้นทุนในการผลิตพืช 

การใช้เศษซากพืชโดยการไถกลบลงในดินเพ่ือเป็นแหล่งธาตุอาหาร เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการลดการใช้
ปุ๋ยเคมีลง ธาตุอาหารโดยเฉพาะธาตุไนโตรเจนที่สะสมอยู่ตามส่วนต่างๆ ของพืชตระกูลถั่ว เมื่อไถหรือสับกลบลงไป
ในดิน จะถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในดิน ปลดปล่อยธาตุไนโตรเจนออกมาในรูปอนุมูลแอมโมเนียม และไน
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เตรท ตามล าดับ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อพืชที่ปลูกตาม (Giller, 2001) มีรายงานการปลูกถั่วเขียวเพ่ือเป็นปุ๋ยพืชสด 
สามารถทดแทนการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนของข้าวโพดได้ถึง 5 กิโลกรัมต่อไร่ (Meesawat et al., 1995) ขณะที่ข้าวโพด
ปลูกตามถั่วเหลือง ข้าวโพดลดการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนลง 45 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ เมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกข้าวโพด
ตามข้าวโพด (Kurtz et al., 1984) อย่างไรก็ตาม ความเป็นประโยชน์จากเศษซากพืชจะแตกต่างกันไป ขึ นอยู่กับ
ปริมาณไนโตรเจนที่ตรึงได้ ปริมาณไนโตรเจนที่ติดไปกับผลผลิต และการจัดการเศษซากพืช ทั งนี  ยังไม่ได้นั บการ
สูญเสียโดยกระบวนการอ่ืนๆ เช่น การชะล้าง (leaching) และการดีไนตริฟิเคชั่น (denitrification) วัตถุประสงค์
ของการทดลอง เพ่ือศึกษาการตรึงไนโตรเจนของพืชตระกูลถั่วบริโภคเมล็ด และผลการตรึงไนโตรเจนต่อการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดหวานที่ปลูกตามในฤดูถัดมา เพ่ือใช้แนะน าการปลูกพืชตระกูลบริโภคเมล็ดใน
ระบบปลูกพืช ต่อไป 

 

9. วิธีด าเนินการทดลอง 
อุปกรณ์  

- เมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วบริโภคเมล็ด ได้แก่ ถั่วพุ่ม พันธุ์อุบลราชธานี ถั่วเขียว พันธุ์ชัยนาท 84-1 ถั่วลิสง 
พันธุ์ไทนาน 9 ถั่วลิสง พันธุ์ไม่มีปม (non-nod) และถ่ัวเหลือง พันธุ์เชียงใหม่ 6 

- เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานพันธุ์ชัยนาท 2 
- ปุ๋ยยูเรีย ทริปเปิล้ซูเปอร์ฟอสเฟต และโพแทสเซียมคลอไรด์ 
- ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม 
- ปุ๋ยไอโซโทป 15N 
- ถังพ่นสารเคมี สารเคมีป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช และก าจัดวัชพืช 
- วัสดุอุปกรณ์ในแปลงทดลอง 
- วัสดุอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ 
- อุปกรณ์เก็บตัวอย่างดิน 
- เครื่องชั่ง และตู้อบตัวอย่างพืช 
- สารเคมีส าหรับวิเคราะห์ตัวอย่างดินและพืช  
- อุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น ถุงมือ ถุงพลาสติก ถุงกระดาษ ถุงตาข่าย/ถุงผ้า 

วิธีการ 
วางแผนการทดลองแบบ RCB จ านวน 4 ซ  า 8 กรรมวิธี ประกอบด้วย การปลูกถั่วบริโภคเมล็ด ได้แก่   

ถั่วพุ่ม ถั่วเขียว ถั่วลิสง และถั่วเหลือง และพืชอ้างอิง ได้แก่ ข้าวโพดหวาน และถั่วลิสงไม่มีปม โดยมีแปลงว่างที่ไม่
มีการปลูกพืชใดๆ จ านวน 2 แปลง เพ่ือเป็นแปลงตรวจสอบผลของการใช้ปุ๋ยเคมีต่อข้าวโพดหวานเมื่อเปรียบเทียบ
การใส่เฉพาะซากพืชตระกูลถั่ว 

ขนาดแปลงย่อย 6.0 x 8.0 เมตร พื นที่เก็บเก่ียว 3 x 5 เมตร (ข้าวโพดปลูก 8 แถว ยาว 8.0 เมตร)  
ท าการทดลองในฤดูฝน ปี 2560 และฤดูแล้ง ปี 2561 บนดินร่วน ชุดดินเดิมบาง ซึ่งมีค่าวิเคราะห์ดินก่อน

ปลูกพืช ดังนี  ค่า pH 6.2 ปริมาณอินทรียวัตถุ 1.27 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็น
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ประโยชน์สูง คือ 118 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมดิน และปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ในดินสูง 89 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัมดิน  

ขนาดแปลงทดลองย่อย 6x6 เมตร ก่อนการปลูกพืชตระกูลถั่วและพืชอ้างอิง ท าแปลงขนาดเล็ก 
(microplot; ไมโครพล๊อต) ขนาด 1.5x1.2 เมตร หรือ 3 แถว ยาว 1.2 เมตร) ในแปลงทดลองย่อย เพ่ือประเมิน
การตรึงไนโตรเจนของถั่วต่างๆ โดยวิธี 15N dilution technique ก่อนปลูกถั่ว 1-2 สัปดาห์ รดปุ๋ยไอโซโทป 15N 
โดยใช้บัวรดน  าที่ให้น  าไหลเป็นฝอยละเอียดในอัตรา 3 กิโลกรัมต่อไร่ โดยใส่กลูโคสลงผสมเพ่ือให้สัดส่วนของ C:N 
=10:1 ท าให้เกิดขบวนการตรึงไนโตรเจนในเซลล์ของจุลินทรีย์ดิน (immobilization) ก่อน ผสมปุ๋ยและกลูโคสใน
น  าสะอาด คนให้ปุ๋ยละลายให้ดีก่อน รดสารละลายในแปลงให้สม่ าเสมอ ทิ งไว้ประมาณ 2 สัปดาห์ก่อนปลูกถั่ว    
แต่ละชนิดและพืชอ้างอิงพร้อมกันกับในแปลงขนาดเล็ก ใส่ปุ๋ยฟอสเฟตและโพแทชในเวลาเดียวกับการใส่ปุ๋ยข้าง
นอก ปลูกถั่วทั ง 4 ชนิด โดยคลุกเมล็ดด้วยไรโซเบียมสายพันธุ์แนะน าของกรมวิชาการเกษตรในถั่วแต่ละชนิด ใช้
ระยะปลูก 50x20 เซนติเมตร และเพ่ิมแปลงพืชอ้างอิง คือ ถั่วลิสงไม่มีปม และข้าวโพดหวาน โดยปลูกข้าวโพดใช้
ระยะ 75x25 เซนติเมตร และเพ่ิมแปลงตรวจสอบจ านวน 2 แปลง ที่ไม่มีการปลูกถั่วหรือพืชใดๆ เมื่อถั่วอายุได้ 7 
วัน ถอนให้เหลือหลุมละ 2 ต้น ท าการก าจัดวัชพืช หลังพืชตระกูลถั่วงอก ประมาณ 15 -20 วัน และใส่ปุ๋ยอัตรา   
9-6 กิโลกรัม P2O5-K2O ต่อไร่ เก็บเกี่ยวผลผลิตในทุกพืชเมื่อครบอายุเก็บเกี่ยว หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต ชั่ง
น  าหนักสดของถั่วแต่ละชนิด และสุ่มตัวอย่าง 1,000 กรัม ตากให้แห้งและน าไปอบ เพ่ือน ามาค านวณน  าหนักแห้ง
ต่อไร่ สับเศษซากในแปลงให้มีขนาด 2-5 เซนติเมตร ก่อนคลุกลงในแปลง และปลูกข้าวโพดตามในแปลงถั่วแต่ละ
ชนิดและวิธีตรวจสอบทั งสี่แปลง  

หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตถั่วพุ่ม ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง และข้าวโพดหวาน ท าการไถกลบซากพืช
ดังกล่าวลงในแปลง และปลูกข้าวโพดหวาน การทดลองในปี 2560 ประสบปัญหาฝนตกชุก ไม่สามารถด าเนินการ
เตรียมแปลงและปลูกพืชตระกูลถั่ว ท าให้การปลูกพืชตระกูลถั่วล่าช้า โดยสามารถปลูกได้ในฤดูแล้ง และปลูก
ข้าวโพดหวานตามในต้นฤดูฝน ปี 2561 โดยก่อนปลูกข้าวโพดหวาน ทุกแปลงได้รับปุ๋ยฟอสเฟตและโพแทชเท่ากัน 
คือ อัตรา 15 กิโลกรัมของ P2O และ K2O ต่อไร่ และใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในกรรมวิธีที่มีการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา
ครึ่งหนึ่งของกรรมวิธีที่ก าหนดในรูปปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต แล้วท าการปลูกข้าวโพดหวานระยะปลูก 75x25 
เซนติเมตร เมื่อข้าวโพดงอกได้ 7 วัน ถอนแยกให้เหลือ 1 ต้นต่อหลุม และใส่ปุ๋ยไนโตรเจนอัตราที่เหลือ ตาม
กรรมวิธีที่ก าหนดในรูปยูเรีย เมื่อข้าวโพดหวานอายุ 20-25 วัน ท าการสุ่มเก็บต้นข้าวโพดที่ระยะออกไหม 50 
เปอร์เซ็นต์ เพ่ือวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพื นที่ใบ ความสูงต้น ความสูงฝัก พ่นสารเคมีป้องกันก าจัดโรคและแมลง
ตามความจ าเป็น 
การบันทึกข้อมูล ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างดินก่อนปลูก วันปลูก วันออกดอก 50% และวันเก็บเกี่ยว ผลผลิตถั่วพุ่ม   
ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ข้าวโพดหวาน น  าหนักแห้ง และปริมาณไนโตรเจนทั งหมดในซากพืช (ถั่วพุ่ม ถั่วเขียว 
ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ข้าวโพดหวาน) พื นที่ใบ และผลผลิตข้าวโพดหวาน ข้อมูลทางภูมิอากาศ   
ระยะเวลาและสถานที่ท าการทดลอง 
ระยะเวลา : เดือนตุลาคม 2560- กันยายน 2561  
สถานที่ด าเนินการทดลอง : ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท    
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10. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
ผลการทดลองปี 2560 
 แผนการด าเนินงานในฤดูฝน ท าให้ประสบปัญหาฝนตกชุก ไม่สามารถเตรียมแปลงและปลูกพืชตาม
กรรมวิธีที่ก าหนดในฤดูฝน จึงปรับแผนการด าเนินงานโดยปลูกพืชตระกูลถั่วในฤดูแล้ง ปี 2561 และข้าวโพดหวาน
เป็นพืชตามในต้นฤดูฝน 
 
ผลการทดลองปี 2561  

ด าเนินการทดลองบนดินร่วน ชุดดินเดิมบาง ซึ่งมีค่าวิเคราะห์ดินก่อนปลูกพืช ดังนี  ค่า pH 6.2 ปริมาณ
อินทรียวัตถุ 1.27 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์สูง คือ 118 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัมดิน และปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ในดินสูง 89 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมดิน  ท าการปลูกพืชตระกูล
ถั่วใช้เมล็ด เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ผลการตรึงไนโตรเจนของพืชตระกูลถั่ว เนื่องจากเป็นการศึกษาการตรึง
ไนโตรเจนโดยการใช้ไอโซโทป 15N เทคนิค ในประเทศไทยยังไม่มีห้องปฏิบัติการส าหรับวิเคราะห์ตัวอย่างพืช
จ าเป็นต้องส่งตัวอย่างพืชไปวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการต่างประเทศ อยู่ระหว่างการประสานการวิเคราะห์ จึงท าการ
วิเคราะห์การตรึงไนโตรเจนโดยวิธี N-difference คือ เปรียบเทียบการตรึงไนโตรเจนของถั่วพุ่ม ถั่วเขียว ถั่วลิสง
พันธุ์ไทนาน 9 และถั่วเหลือง กับพืชอ้างอิง ได้แก่ ถั่วลิสงพันธุ์ไม่มีปม และข้าวโพดหวาน ซึงผลการเปรียบเทียบ
การตรึงไนโตรเจนกับข้าวโพดหวาน พบว่า ถั่วพุ่ม และถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 ตรึงไนโตรเจนได้มากที่สุด เท่ากับ 
45.7 และ 47.7 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อไร่ รองลงมา คือ ถั่วเขียว 3.6 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อไร่ ขณะที่ถ่ัวเหลืองมีค่า
ติดลบ (-2.3 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อไร่) และเมื่อเปรียบเทียบกับถั่วลิสงพันธุ์ไม่มีปม (non-nod) เป็นพืชอ้างอิง การ
ตรึงไนโตรเจนของถั่วพุ่ม ถั่วเขียว ถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 และถั่วเหลือง เท่ากับ 28.8 -13.4 30.8 และ -19.2 
กิโลกรัมไนโตรเจนต่อไร่ ตามล าดับ (ข้อมูลไม่ได้แสดงไว้) ชี ให้เห็นว่า ถั่วพุ่ม และถั่วลิสง มีการตรึงไนโตรเจนได้
สูงสุด ขณะที่ถ่ัวเขียว และถ่ัวเหลืองให้ค่าการตรึงไนโตรเจนติดลบ ซ่ึง Boddey et al. (1984) อ้างถึงโดย People 
and Herridge, 1990) รายงานว่า ข้อจ ากัดของการใช้วิธีนี  คือ การที่พืชตระกูลถั่วและพืชอ้างอิง จะได้ไนโตรเจน
จากดินและปุ๋ยในปริมาณเดียวกันนั น มีโอกาสเป็นจริงได้ยาก เพราะพืชที่ตรึงไนโตรเจนกับไม่ตรึงไนโตรเจน จะมี
การใช้ไนโตรเจนจากดินแตกต่างกัน แม้จะใช้สายพันธุ์ใกล้เคียงกันแต่คัดเลือกมาให้แตกต่างกันเพียงการเกิดปม ใน
บางครั งอาจมีลักษณะทางกายภาพของระบบรากที่ต่างกัน และในดินที่ขาดไนโตรเจนรุนแรง พืชอ้างอิงที่ไม่
สามารถตรึงไนโตรเจน จะมีระบบรากที่จ ากัด ซึ่งอาจได้ไนโตรเจนจากดินน้อยกว่าถั่ว ซึ่งสามารถตรึงไนโตรเจนได้
จากอากาศ และมีการเจริญเติบโตของระบบรากที่ดีกว่า ด้านผลผลิต พบว่า ผลผลิตเมล็ดของถั่วเขียว ถั่วพุ่ม และ
ถั่วเหลือง เฉลี่ย 218 207 และ 309 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ ผลผลิตฝักถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 และพันธุ์ไม่มีปม 
เฉลี่ย 368 และ 128 กิโลกรัมต่อไร่ และผลผลิตฝักสดทั งเปลือกของข้าวโพดหวาน เท่ากับ 1,482 กิโลกรัมต่อไร่ 
(ตารางที่ 1) หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืช พบว่า ถั่วเขียว ถั่วพุ่ม ถั่วเหลือง ถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 ถั่วลิสงพันธุ์ไม่มี
ปม และข้าวโพดหวานลูกผสม ให้น  าหนักซากสด 1,007 3,768 278 2,326 1,521 และ 1,064 กิโลกรัมต่อไร่ 
ตามล าดับ และน  าหนักซากแห้ง เท่ากับ 238 612 180 602 440 และ 505 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ ซึ่งมีปริมาณ
ไนโตรเจนในซาก เท่ากับ 21 63 15 65 34 และ 17 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ (ตารางที่ 2) ผลการวิเคราะห์
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ตัวอย่างดินหลังเก็บเกี่ยวพืชตระกูลถั่ว พบว่า ค่า pH มีแนวโน้มเพ่ิมขึ นทุกกรรมวิธี มีค่าระหว่าง 6.8-7.1 ขณะที่
ปริมาณอินทรียวัตถุ ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ และปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ มีแนวโน้มลดลง
ทุกกรรมวิธี เมื่อเปรียบเทียบกับค่าวิเคราะห์ดินก่อนปลูกพืชตระกูลถั่ว คือ มีค่าระหว่าง 1.15-1.25 เปอร์เซ็นต์ 50-
65 และ 57-79 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมดิน ตามล าดับ (ตารางที่ 3) แต่ค่าวิเคราะห์ดินหลังเก็บเกี่ยวข้าวโพดหวาน 
พบว่า ค่า pH มีความแปรปรวนเล็กน้อย มีค่าระหว่าง 6.6-7.2 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าวิเคราะห์ดินหลังเก็บเกี่ยว
พืชตระกูลถั่ว ปริมาณอินทรียวัตถุในกรรมวิธีที่ใส่ซากถั่วเหลืองมีปริมาณลดลงเหลือ 1.16 เปอร์เซ็นต์ กรรมวิธีที่
เหลือมีปริมาณเพ่ิมขึ นมีแนวโน้มเพ่ิมขึ นทุกกรรมวิธี มีค่าระหว่าง 1.21-1.30 เปอร์เซ็นต์ และปริมาณฟอสฟอรัสที่
เป็นประโยชน์ในทุกกรรมวิธี มีค่าลดลงเหลือระหว่าง 41-51 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมดิน ขณะที่ปริมาณโพแทสเซียมที่
แลกเปลี่ยนได้เพ่ิมขึ นอยู่ระหว่าง 64-93 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมดิน (ตารางที่ 4) ท าการไถกลบซากพืชทั ง 6 ชนิดลง
ในแปลง เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เพ่ือเป็นแหล่งธาตุอาหารไนโตรเจนส าหรับข้าวโพดหวานตามที่ปลูกในฤดู
ถัดมา ไถกลบทิ งไว้ในแปลงเป็นระยะเวลา 4 วัน โดยท าการปลูกข้าวโพดหวานตาม เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 
ผลการทดลอง พบว่า การใช้เศษซากพืชทั ง 6 ชนิด และการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนทุกอัตรา ให้ผลผลิตฝักทั งเปลือก 
ผลผลิตฝักปอกเปลือก และผลผลิตฝักมาตรฐาน ซึ่งเป็นฝักปอกเปลือกที่มีความยาวฝักมากกว่า 10 เซนติเมตร 
และความกว้างฝักมากกว่า 4.0 เซนติเมตร (มาตรฐาน มกอช.) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ การใส่ซาก
ข้าวโพดหวานร่วมกับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลผลิตฝักสดทั งเปลือกสูงสุด 2,685 กิโลกรัม
ต่อไร่ ไม่แตกต่างจากการใส่ซากถั่วพุ่ม และการใส่เฉพาะปุ๋ยไนโตรเจนอัตรา 30 และ 40 กิโลกรัมต่อไร่ ที่ให้ 
ผลผลิตฝักสดทั งเปลือก 2,197 2,371 และ 2,486 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่า การไถกลบซากถ่ัวพุ่ม 
และปลูกข้าวโพดหวานตาม ข้าวโพดหวานให้ผลผลิตเพ่ิมขึ นเทียบเท่ากับการใส่ ซากข้าวโพดหวานร่วมกับปุ๋ย
ไนโตรเจน อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ การใส่เฉพาะปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 30-40 กิโลกรัมต่อไร่ การใส่ซากถั่วพุ่ม ซาก 
ถั่วเขียว และซากถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 ให้ผลผลิตฝักสดทั งเปลือกไม่แตกต่างกันทางสถิติ ซ่ึงการให้ผลผลิตฝักสดทั ง
เปลือกของกรรมวิธีการใส่ซากถั่วพุ่ม ซากถั่วเขียว และซากถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 เทียบเท่ากับการใส่เฉพาะปุ๋ย
ไนโตรเจน อัตรา 30-40 กิโลกรัมต่อไร่ ด้านผลผลิตฝักสดปอกเปลือก และฝักมาตรฐาน พบว่า การใส่ซากข้าวโพด
หวานร่วมกับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 30 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อไร่  และการใส่เฉพาะปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 30 
และ 40 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลผลิตฝักสดปอกเปลือก และฝักมาตรฐานไม่แตกต่างกัน คือระหว่าง 1,711-1,920 
และ 1,534-1,828 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ และการใส่ซากถ่ัวพุ่ม ซากถั่วเขียว และซากถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 ให้
น  าหนักฝักมาตรฐานเทียบเท่ากับการใส่เฉพาะปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 40 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนการใส่ซากถั่วเหลืองและ
ถั่วลิสงพันธุ์ไม่มีปม ให้ผลผลิตฝักสดปอกเปลือก และฝักมาตรฐานต่ าที่สุด คือ ระหว่าง 1,345-1,347 และ 950-
1,015 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ (ตารางที่ 5) ด้านความกว้างฝัก ความยาวฝัก และความกว้างซัง ทุกกรรมวิธีให้ค่า
ไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่ความยาวปลายฝัก ซึ่งเป็นส่วนของปลายที่ไม่มีเมล็ด และค่าความหวานมีความแตกต่าง
กันทางสถิติ โดยการใส่ซากข้าวโพดหวานร่วมกับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ มีความยาวปลายฝัก
น้อยที่สุด 0.6 เซนติเมตร ไม่แตกต่างจากการใส่ซากถั่วเขียว ซากถั่วลิสงทั ง 2 พันธุ์ และการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนทั ง 2 
อัตรา เฉลี่ยระหว่าง 0.8-1.9 เซนติเมตร ส่วนการใส่ซากถั่วเหลือง มีความยาวปลายฝักมากที่สุด 3.0 เซนติเมตร 
ส่วนค่าความหวาน พบว่า การใส่ซากพืชตระกูลถั่วบริโภคเมล็ดทุกชนิด มีค่าความหวานสูงไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
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เฉลี่ยระหว่าง 13.8-14.4 องศาบริกซ์ ขณะที่การใส่ซากข้าวโพดหวานร่วมกับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 30 
กิโลกรัมต่อไร่ และการใส่เฉพาะปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 30 และ 40 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ค่าความหวานน้อยที่สุด (ตาราง
ที ่6) สอดคล้องกับการทดลองของ Mariusz and Piasecki (2013) ที่พบว่า การเพิ่มอัตราปุ๋ยไนโตรเจนจาก อัตรา 
0 เป็น 120 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ให้กับข้าวโพดหวาน มีผลท าให้ปริมาณน  าตาลซูโครสในเมล็ดลดลง ขณะที่ 
เสาวลักษณ์ และจีราภรณ์ (2558) พบว่า ค่าความหวานของข้าวโพดหวานพันธุ์ ATS5 ที่มีการใส่ปุ๋ยเคมี 15-15-15 
อัตรา 150 กิโลกรัมต่อไร่ และ 46-0-0 อัตรา 45 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ความหวานสูงสุด 15.9 องศาบริกซ์ แต่การใส่
ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดมีค่าความหวานต่ ากว่าการไม่ใส่ปุ๋ย คือ 10.75 องศาบริกซ์ เมื่อพิจารณาการเจริญเติบโตของ
ข้าวโพดหวานที่ระยะออกไหม 50 เปอร์เซ็นต์ และท่ีระยะเก็บเกี่ยว ทุกกรรมวิธีให้ค่าดัชนีพื นที่ใบ ความสูงต้น และ
ความสูงฝัก ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 7 และ 8) จากผลการทดลอง ชี ให้เห็นว่า ปริมาณธาตุอาหารที่ตกค้าง
ในเศษซาก ยังไม่สามารถย่อยสลายเป็นประโยชน์ต่อข้าวโพดหวานที่ปลูกตามในระยะแรกการเจริญเติบโต ซึ่งเกิด
จากระยะเวลาการไถกลบเศษซากพืชทิ งไว้ในแปลงน้อยเกินไป คือ 4 วัน ท าให้ปริมาณธาตุอาหารที่เกิดจากการ
ย่อยสลายของซากเป็นประโยชน์ในช่วงการออกดอกติดฝัก ส่งผลให้ผลผลิตของข้าวโพดหวานที่ปลูกตาม เพ่ิมขึ น
แตกต่างกันทางสถิติ สอดคล้องกับ Meesawat et al. (1995) ที่รายงานว่า การปลูกถั่วเขียวเพ่ือเป็นปุ๋ยพืชสด 
สามารถทดแทนการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนของข้าวโพดได้ถึง 5 กิโลกรัมต่อไร่ Phoomthaisong et al. (2003) รายงาน
ว่า การไถกลบซากถั่วเขียวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตเมล็ด 2 ครั ง แล้วปลูกข้าวโพด เลี ยงสัตว์ตามในฤดูถัดมา 
ข้าวโพดให้ผลผลิตเมล็ดเทียบเท่ากับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 4.8 กิโลกรัมต่อไร่ การไถกลบซากถั่วลิสงพันธุ์ไท
นาน 9 ให้ผลผลิตเมล็ดข้าวโพดเทียบเท่ากับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 9.6 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งน  าหนักแห้งซากของ
ถั่วลิสงสูงกว่าน  าหนักแห้งซากของถั่วเขียวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ Sharma et al. (1995) พบว่า การปลูกข้าว
และข้าวสาลีตามถ่ัวเขียวที่ปลูกเพ่ือเก็บเมล็ด สามารถทดแทนปุ๋ยยูเรีย เท่ากับ 30 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ และผลผลิต
ข้าวสาลีเทียบเท่ากับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 120 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ (Sharma and Prasad, 1999) ขณะที่ 
Sukumarn et al. (2011) รายงานว่า การปลูกข้าวโพด ข้าวฟ่าง และทานตะวัน ตามถั่วเขียวพันธุ์ก าแพงแสน 2 
ในฤดูถัดมา ช่วยเพ่ิมการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพด   ข้าวฟ่าง ประมาณ 4 เท่า และทานตะวัน ประมาณ 
2 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุม  

 
11. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

จากผลการทดลอง การศึกษาการใช้ประโยชน์จากซากถั่วเหลือง ถั่วเขียว และข้าวโพดหวานต่อการ
เจริญเติบโตและผลผลิตข้าวโพดหวานที่ปลูกตาม บนดินร่วน ชุดดินเดิมบาง ปี 2560-2661 สามารถสรุปได ้ 

1. วิเคราะห์การตรึงไนโตรเจนโดยวิธี N-difference เปรียบเทียบการตรึงไนโตรเจนกับพืชอ้างอิง 
(ข้าวโพดหวาน) ถั่วพุ่ม และถั่วลิสงพันธุ์ ไทนาน 9 ตรึงไนโตรเจนได้มากที่สุด 45.7 และ 47.7 กิโลกรัมไนโตรเจน
ต่อไร่ รองลงมา คือ ถั่วเขียว 3.6 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อไร่ ขณะที่ถั่วเหลืองมีค่าติดลบ และเมื่อเปรียบเทียบกับ   
ถั่วลิสงพันธุ์ไม่มีปม (non-nod) เป็นพืชอ้างอิง พบว่า ถั่วพุ่ม และถั่วลิสง มีการตรึงไนโตรเจนได้สูงสุด 28.8 และ 
30.8 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อไร่ ขณะที่ถ่ัวเขียว และถ่ัวเหลืองให้ค่าการตรึงไนโตรเจนติดลบ  
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2. การไถกลบซากถั่วพุ่ม ส่งผลให้ข้าวโพดหวานมีผลผลิตฝักสดทั งเปลือกเพ่ิมขึ นเทียบเท่ากับการใส่ซาก
ข้าวโพดหวานร่วมกับปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ และการใส่เฉพาะปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 30-40 กิโลกรัม
ต่อไร่ และการใส่ซากถั่วเขียวและถั่วลิสง ให้ผลผลิตฝักสดทั งเปลือกเทียบเท่ากับการใส่เฉพาะปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 
30-40 กิโลกรัมต่อไร่  

3. การใส่ซากข้าวโพดหวานร่วมกับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 30 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อไร่ และการใส่
เฉพาะปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 30 และ 40 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลผลิตไม่แตกต่างกัน คือระหว่าง 1 ,711-1,920 และ 
1,534-1,828 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ การใส่ซากถ่ัวพุ่ม และซากถั่วลิสง ให้น  าหนักฝักสดปอกเปลือกเทียบเท่ากับ
การใส่เฉพาะปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 30-40 กิโลกรัมต่อไร่ 

4. การใส่ซากถ่ัวพุ่ม ซากถ่ัวเขียว และซากถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 ให้น  าหนักฝักมาตรฐานเทียบเท่ากับการ
ใส่เฉพาะปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 40 กิโลกรัมต่อไร่  

ซึ่งการทดลองนี  ได้ด าเนินการทดลองเพียง 2 ปี จึงควรเพิ่มระยะเวลาในการศึกษาผลของเศษซากพืชต่อ
การเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตผลิตพืชที่ปลูกตาม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติดิน  

 
12. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 ได้ข้อมูลการตรึงไนโตรเจนของพืชตระกูลถั่วบริโภคเมล็ด และสามารถแนะน าการใช้ประโยชน์จากเศษ
ซากพืชตระกูลถั่วบริโภคเมล็ดส าหรับข้าวโพดหวานที่ปลูกตามในฤดถูัดมา เพ่ือประโยชน์สูงสุดในระบบการผลิตพืช
ตระกูลถั่ว-ข้าวโพดหวาน 
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ตารางท่ี 1 ผลผลิตพืชตระกูลถั่ว และข้าวโพดหวานลูกผสม ที่ปลูกในฤดูแล้ง ปี 2561 

กรรมวิธี น  าหนักเมล็ด (กก./ไร่) น  าหนักฝักทั งเปลือก (กก./ไร่) 
ถั่วพุ่ม 207 - 
ถั่วเขียว 218 - 
ถั่วลิสง - 368 
ถั่วเหลือง 309 - 
ถั่วลิสงไม่มีปม - 128 
ข้าวโพดหวานลูกผสม - 1,482 

 
ตารางท่ี 2 น  าหนักซากสด น  าหนักซากแห้งของพืชตระกูลถั่ว ฤดูแล้ง ปี 2561 

กรรมวิธี 
น  าหนักซากสด 

(กก./ไร่) 
น  าหนักซากแห้ง 

(กก./ไร่) 
ปริมาณไนโตรเจนในซาก 

(กก./ไร่) 
ถั่วพุ่ม 3,768 612 63 
ถั่วเขียว 1,007 238 21 
ถั่วลิสง 2,326 602 65 
ถั่วเหลือง 278 180 15 
ถั่วลิสงไม่มีปม 1,521 440 34 
ข้าวโพดหวานลูกผสม 1,745 505 17 
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ตารางท่ี 3 ค่าวิเคราะห์ดินหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชตระกูลถั่ว ข้าวโพดหวานลูกผสม และแปลงว่างที่ไม่ได้ปลูก 
    พืช ในฤดูแล้ง ปี 2561 

กรรมวิธี pH 
อินทรียวัตถุ 

(%) 
ฟอสฟอรัสที่เป็น

ประโยชน์ (มก./กก.) 
โพแทสเซียมที่

แลกเปลี่ยนได้ (มก./กก.) 
ถั่วพุ่ม 6.8 1.19 64 60 
ถั่วเขียว 7.3 1.24 59 57 
ถั่วลิสง 6.8 1.16 53 61 
ถั่วเหลือง 6.8 1.25 56 58 
ถั่วลิสงไม่มีปม 6.8 1.23 65 79 
ข้าวโพดหวานลูกผสม 7.1 1.17 63 63 
แปลงว่าง 7.1 1.21 55 63 
แปลงว่าง 6.8 1.15 50 60 
CV (%) 5.0 6.3 25.4 23.5 

 
ตารางท่ี 4 ค่าวิเคราะห์ดินหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ชัยนาท 2 ที่ปลูกตามในฤดูถัดมา 

    ฤดฝูน ปี 2561 

กรรมวิธี pH 
อินทรียวัตถุ 

(%) 
ฟอสฟอรัสที่เป็น

ประโยชน์ (มก./กก.) 
โพแทสเซียมที่

แลกเปลี่ยนได้ (มก./กก.) 
ใส่ซากถ่ัวพุ่ม 6.9 1.22 48 73 
ใส่ซากถ่ัวเขียว 7.1 1.28 41 75 
ใส่ซากถ่ัวลิสง 6.6 1.21 44 71 
ใส่ซากถ่ัวเหลือง 6.7 1.16 44 70 
ใส่ซากถ่ัวลิสงไม่มีปม 6.7 1.21 50 89 
ใส่ซากข้าวโพดหวาน+ปุ๋ย N 
30 กก./ไร่ 

7.2 1.26 41 93 

ใส่ปุ๋ย N อัตรา 30 กก./ไร่ 7.0 1.25 51 64 
ใส่ปุ๋ย N อัตรา 40 กก./ไร่ 6.9 1.30 44 69 
CV (%) 8.8 11.7 53.4 25.5 
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ตารางท่ี 5 ผลผลิตฝักทั งเปลือก ผลผลิตฝักปอกเปลือก และน  าหนักฝักมาตรฐานของข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ 
 ชัยนาท 2 เมื่อมีการใส่ซากพืชชนิดต่างๆ เปรียบเทียบกับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ณ แปลงทดลองและ 
     ขยายพันธุ์พืชดงเกณฑ์หลวง ในฤดูฝน ปี 2561  

กรรมวิธี 
น  าหนักฝักทั งเปลือก 

(กก./ไร่) 
น  าหนักฝักปอกเปลือก 

(กก./ไร่) 
น  าหนักฝักมาตรฐาน 

(กก./ไร่) 
ใส่ซากถ่ัวพุ่ม 2,197 a-d 1,603 bcd 1,383 bc 
ใส่ซากถ่ัวเขียว 2,080 bcd 1,477 cd 1,225 bc 
ใส่ซากถ่ัวลิสง 2,042 bcd 1,520 bcd 1,300 bc 
ใส่ซากถ่ัวเหลือง 1,773 d 1,347 d 950 c 
ใส่ซากถ่ัวลิสงไม่มีปม 1,890 cd 1,345 d 1,015 c 
ใส่ซากข้าวโพดหวาน+ปุ๋ย N 
30 กก./ไร่ 

2,685 a 1,920 a 1,828 a 

ใส่ปุ๋ย N อัตรา 30 กก./ไร่ 2,371 abc 1,711 abc 1,534 a 
ใส่ปุ๋ย N อัตรา 40 กก./ไร่ 2,486 ab 1,779 ab 1,565 ab 
CV (%) 14.7 10.7 20.4 

ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรเดียวกัน ไม่มีความแตกต่างทางสถิตทิี่ระดับความเชื่อมั่น 95% จากการทดสอบค่าเฉลี่ยโดยวธิี DMRT 

 
ตารางท่ี 6 ความกว้างฝัก ความยาวฝัก ความกว้างซัง ความยาวปลายฝัก อัตราแลกเนื อ และค่าความหวานของ 
    ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ชัยนาท 2 เมื่อมีการใส่ซากพืชชนิดต่างๆ เปรียบเทียบกับการใส่ปุ๋ย 
    ไนโตรเจน ณ แปลงทดลองและขยายพันธุ์พืชดงเกณฑ์หลวง ในฤดูฝน ปี 2561 

กรรมวิธ ี
ความกว้างฝัก 

(ซม.) 
ความยาวฝัก 

(ซม.) 
ความกว้างซัง 

(ซม.) 
ความยาวปลายฝัก 

(ซม.) 
ค่าความหวาน 
(องศาบริกซ์) 

ใส่ซากถั่วพุ่ม 4.8 19.7 2.8 2.2 bc 14.0 a 
ใส่ซากถั่วเขียว 4.9 19.5 2.8 1.9 abc 13.8 ab 
ใส่ซากถั่วลสิง 4.9 19.3 2.8 1.8 abc 14.4 a 
ใส่ซากถั่วเหลือง 4.9 18.9 2.8 3.0 c 14.1 a 
ใส่ซากถั่วลสิงไม่มีปม 4.7 18.5 2.8 1.9 abc 14.4 a 
ใส่ซากข้าวโพดหวาน+ปุย๋ N 
30 กก./ไร ่

4.9 19.7 2.8 0.6 a 12.7 c 

ใส่ปุ๋ย N อัตรา 30 กก./ไร ่ 4.9 19.8 2.9 1.6 ab 13.2 bc 
ใส่ปุ๋ย N อัตรา 40 กก./ไร ่ 5.0 19.4 2.8 0.8 ab 12.7 c 

CV (%) 2.9 3.4 2.7 53.8 3.3 
ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรเดียวกัน ไม่มีความแตกต่างทางสถิตทิี่ระดับความเชื่อมั่น 95% จากการทดสอบค่าเฉลี่ยโดยวธิี DMRT 
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ตารางที่ 7 ดัชนีพื นที่ใบ ความสูงต้น และความสูงฝัก ของข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ชัยนาท 2 ที่ระยะออกไหม 
50 

    เปอร์เซ็นต ์เมื่อมีการใส่ซากพืชชนิดต่างๆ เปรียบเทียบกับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ณ แปลงทดลองและ 
    ขยายพันธุ์พืชดงเกณฑ์หลวง ในฤดูฝน ปี 2561 

กรรมวิธี ดัชนีพื นที่ใบ ความสูงต้น (ซม.) ความสูงฝัก (ซม.) 
ใส่ซากถ่ัวพุ่ม 2.9 206 101 
ใส่ซากถ่ัวเขียว 3.0 210 111 
ใส่ซากถ่ัวลิสง 3.0 207 113 
ใส่ซากถ่ัวเหลือง 2.6 199 103 
ใส่ซากถ่ัวลิสงไม่มีปม 2.7 202 101 
ใส่ซากข้าวโพดหวาน+ปุ๋ย N 30 กก./ไร่ 3.3 222 119 
ใส่ปุ๋ย N อัตรา 30 กก./ไร่ 2.8 200 94 
ใส่ปุ๋ย N อัตรา 40 กก./ไร่ 3.0 197 99 
CV (%) 11.6 7.5 11.9 

ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรเดียวกัน ไม่มีความแตกต่างทางสถิตทิี่ระดับความเชื่อมั่น 95% จากการทดสอบค่าเฉลี่ยโดยวธิี DMRT 

 
 
ตารางท่ี 8 ดัชนีพื นที่ใบ ความสูงต้น และความสูงฝัก ของข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ชัยนาท 2 ที่ระยะเก็บเกี่ยว 

    เมื่อมีการใส่ซากพืชชนิดต่างๆ เปรียบเทียบกับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ณ แปลงทดลองและขยายพันธุ์พืช 
     ดงเกณฑ์หลวง ในฤดูฝน ปี 2561 

Treatments ดัชนีพื นที่ใบ ความสูงต้น (ซม.) ความสูงฝัก (ซม.) 
ใส่ซากถ่ัวพุ่ม 3.3 212 108 
ใส่ซากถ่ัวเขียว 3.1 210 103 
ใส่ซากถ่ัวลิสง 3.0 212 114 
ใส่ซากถ่ัวเหลือง 2.3 194 98 
ใส่ซากถ่ัวลิสงไม่มีปม 2.9 202 102 
ใส่ซากข้าวโพดหวาน+ปุ๋ย N 30 กก./ไร่ 3.4 222 118 
ใส่ปุ๋ย N อัตรา 30 กก./ไร่ 3.5 211 161 
ใส่ปุ๋ย N อัตรา 40 กก./ไร่ 3.3 196 95 
CV (%) 15.4 7.0 33.5 

ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรเดียวกัน ไม่มีความแตกต่างทางสถิตทิี่ระดับความเชื่อมั่น 95% จากการทดสอบค่าเฉลี่ยโดยวธิี DMRT 


