ทะเบียนวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย

44 45 04 12 427 38 00 06 12
ผลของการจัดการใบหญาแฝกรวมกับปุย พืชสดตอการเก็บรักษา
ความชุมชื้นและผลผลิตของแตงกวาในพืน้ ที่ดนิ ทราย
Effect of Vetiver grass management and Green manure crops
for soil moisture conservation and yield of Cucumber on sandy soils
กลุมชุดดินที่
44 ชุดดินจันทึก Chan Tuk series
สถานที่ดําเนินการ ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
ผูดําเนินการ
นางอโนชา เทพสุภรณกุล
Mrs. Anocha Tepsupornkul
นายอาทิตย ศุขเกษม
Mr. Arthit Sukhkasem
นายเกษมสุข ศรีแยม
Mr. Kasemsuk Sriyam

บทคัดยอ
ผลของการจัดการใบหญาแฝกรวมกับปุย พืชสดตอการเก็บรักษาความชุมชื้นและ
ผลผลิตของแตงกวาในพื้นที่ดินทราย ดําเนินการในพื้นที่ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ในป 2544-2545 โดยวางแผนการทดลองแบบ
Randomized Complete Block Design จํานวน 3 ซ้ํา 9 ตํารับการทดลอง ประกอบดวย แปลง
ควบคุม(T1) การใชปุยพืชสดจากถัว่ พุม(T2) การใชปุยพืชสดจากปอเทือง(T3) การใชใบหญาแฝก
สับกลบ(T4) การใชใบหญาแฝกคลุมดิน(T5) การใชใบหญาแฝกสับรวมกับปุย พืชสดจากถัว่ พุม(T6)
การใชใบหญาแฝกสับรวมกับปุยพืชสดจากปอเทือง(T7) การใชใบหญาแฝกคลุมดินรวมกับปุยพืช
สดจากถัว่ พุม(T8) และการใชใบหญาแฝกคลุมดินรวมกับปุยพืชสดจากปอเทือง(T9) ผลการทดลอง
พบวา การใชปุยพืชสดจากถั่วพุม และปอเทือง การใชใบหญาแฝกสับกลบและคลุมดิน และการใช
ใบหญาแฝกรวมกับปุย พืชสด มีปริมาณความชืน้ ดินเฉลี่ยทั้ง 2 ป สูงกวาแปลงควบคุม แตไม
แตกตางกันทางสถิติ โดยตํารับการทดลองที่ใชใบหญาแฝกคลุมดินรวมกับปุย พืชสดจากถัว่ พุม ดิน
มีความชืน้ เฉลีย่ สูงสุด 9.08 % สวนแปลงควบคุมซึ่งไมมีการใชปุยพืชสดและใบหญาแฝก มี
ความชืน้ เฉลี่ยต่ําสุด 8.0 % การเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงกวา พบวา การใชใบหญาแฝกสับ
กลบรวมกับปุย พืชสดจากปอเทือง แตงกวามีการเจริญเติบโตและใหผลผลิตเฉลี่ยทั้ง 2 ป สูงสุด
1,812.72 กิโลกรัมตอไร ในขณะที่แปลงที่มกี ารใชใบหญาแฝกแตเพียงอยางเดียวคลุมดิน ให
ผลผลิตของแตงกวาเฉลี่ยต่าํ สุด 809.33 กิโลกรัมตอไร สําหรับความอุดมสมบูรณของดินนั้น พบวา
การใชปยุ พืชสดจากถัว่ พุมและปอเทือง และการใชใบหญาแฝก ทําใหดินมีความอุดมสมบูรณ
เพิ่มขึ้น ความเปนกรดของดินลดลง ปริมาณอินทรียวัตถุ ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน และ
ปริมาณโพแทสเซียม มีคาเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้น

หลักการและเหตุผล
ดินทราย ลักษณะของเนื้อดินที่เปนทรายเนื้อหยาบและทรายมีชั้นดาน ทําใหดินมี
ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา ธาตุอาหารที่เปนประโยชนตอพืชนอยมาก อนุภาคของดินที่
เกาะกันอยางหลวม ๆ ทําใหการชะลางพังทลายเกิดขึน้ ไดงาย แมวาดินทรายจะถูกจัดอยูในกลุม
ดินที่ไมเหมาะสมตอการเพาะปลูกแตเกษตรกรจํานวนมากยังคงใชพื้นที่เหลานีท้ าํ การเกษตรเพื่อ
ยังชีพ อีกทั้งจํานวนประชากรที่เพิม่ ขึ้นทุกป และมีการใชที่ดินอยางไมถูกตองตามสมรรถนะของ
ที่ดิน ขาดการอนุรักษที่ดี ทําใหดินเสื่อมโทรมลงอยางรวดเร็ว จึงจําเปนตองหาวิธีการจัดการที่
เหมาะสม เพื่อใหสามารถใชประโยชนจากที่ดินไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ปจจุบันมีการนํา
หญาแฝกมาใชประโยชนในพื้นที่การเกษตรหลายรูปแบบทั้งดานการอนุรักษดินและการปองกัน
การชะลางพังทลาย
เนื่องจากเปนพืชที่มีระบบรากลึกและปริมาณรากฝอยทีแ่ ตกแขนงอยาง
หนาแนน ทนทานตอความแหงแลง เจริญเติบโตไดดีในดินหลายประเภท หญาแฝกสามารถ
นําไปใชประโยชนในกิจกรรมตาง ๆ ไดมากมาย ไมวาจะเปนสวนของใบและราก การปลูกพืช
ตระกูลถั่วแลวไถกลบเปนปุย พืชสดก็เปนวิธีการหนึง่ ที่ชว ยเพิ่มความอุดมสมบูรณใหกับดินชวย
รักษาหนาดินและความชืน้ ในดินได ดังนัน้ การนําหญาแฝกมาใชประโยชนรว มกับปุยพืชสดบาง
ชนิดในการ จัดการดินใหมคี วามอุดมสมบูรณเพิ่มขึ้น รักษาความชุม ชื้นในดิน ปองกันความเสื่อม
โทรมและเพิ่มประสิทธิภาพในการใชประโยชนที่ดิน
นาจะเปนทางเลือกหนึ่งที่เกษตรกรนําไป
ปฏิบัติในพื้นทีข่ องตนเองได

วัตถุประสงค
1. ศึกษาผลของการจัดการใบหญาแฝกในรูปแบบตาง ๆ ตอการเก็บรักษาความชุมชืน้ ในดิน
2. เพือ่ ศึกษาประสิทธิภาพของหญาแฝกและปุยพืชสดตอการเจริญเติบโตและผลผลิต
ของแตงกวา
3. เพื่อศึกษาสมบัติของดินที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากการใชหญาแฝกรวมกับปุย พืชสด
ปรับปรุงดิน

การตรวจเอกสาร
กลุมชุดดินที่ 44 เปนดินลึกถึงลึกมาก ลักษณะเนื้อดินเปนดินทรายปนดินรวน ดิน
มีสีน้ําตาลปนเทาหรือน้าํ ตาลออน คา pH อยูระหวาง 5.5-7.0 ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ
และความสามารถในการอุม น้ําต่าํ
ปญหาและขอจํากัดในการใชประโยชนของกลุมชุดดินนี้
เนื่องจากดินคอนขางเปนทรายจัด ทําใหความสามารถในการอุมน้ําต่าํ ดินจะแหงจัดในชวงฤดูแลง
ขาดแคลนน้ําในการเพาะปลูก และมีปญหาเกี่ยวกับน้ําขังแฉะในบางพืน้ ที่ ไดแกชุดดินจันทึก และ
น้ําพอง(กรมพัฒนาที่ดิน, 2541)
หญาแฝก(Vetiveria zizanioides (Linn.) Nash.)เปนหญาที่ขึ้นเปนกอ มีลักษณะ
เปนพุม ใบยาวตั้งตรงขึ้นสูง กอแฝกจะมีขนาดคอนขางใหญ โคนกอเบียดกันแนน ใบของหญาแฝก

แตกจากโคนกอมีลักษณะแคบยาว รากเปนสวนสําคัญและเปนลักษณะพิเศษของหญาแฝกทีถ่ กู
นํามาใชประโยชนเปนหลัก หญาแฝกมีระบบรากลึก รากสานกันแนน หยัง่ ลึกแนวดิ่งลงในดิน ไม
แผขนาน มีรากแกน รากแขนง และรากฝอยเปนจํานวนมาก รากมีลักษณะอวบ ชวยดูดซับน้ําและ
ความชืน้ (กรมพัฒนาที่ดิน, 2541)
ในแงของการนําหญาแฝกมาใชประโยชนในการอนุรักษดินและน้าํ นักอนุรักษดนิ
และน้ําไดใหความสําคัญของระบบรากแฝกมากกวาอยางอื่น ทั้งนีน้ อกจากจะมีปริมาณมากยัง
สานกันแนนและทําหนาที่ยดึ เหนี่ยวดิน สามารถลดหรือปองกันการกัดกรอนของดินไดเปนอยางดี
การกระจายของรากจะหยัง่ ลึกลงดินในแนวลึกมากกวาแนวนอน จึงไมเปนอุปสรรคในการปลูก
รวมกับพืชชนิดอื่น นอกจากนี้รากของหญาแฝกที่สานกันแนนในดินยังทําหนาที่เหมือนกําแพงใน
การเก็บกักความชื้นไวไดอีกดวย (สมาคมอนุรักษดินและน้ําแหงประเทศไทย, 2534)
การตัดใบหญาแฝกคลุมดินนอกจากชวยอนุรักษน้ําในดินแลว
ยังชวยเพิ่ม
อินทรียวัตถุใหกับดินชวยใหมีการหมุนเวียนของธาตุอาหารพืชจากดินชั้นลางมาสูดินชั้นบนสงวน
ความชืน้ ในดิน และผุพังยอยสลายปลดปลอยธาตุอาหารออกมาเปนประโยชนกับพืชที่ปลูก (ธวัช
ชัยและคณะ, 2541) การตัดใบของหญาแฝกมาคลุมดินชวยรักษาความชุมชืน้ ในพื้นที่ 1 ไร
สามารถตัดใบหญาแฝกได 2.0-2.5 ตัน เมือ่ ตากแหงแลวจะคงเหลือน้าํ หนัก 1 ใน 3 สวน หรือ 700
- 800 กิโลกรัม (ธวัชชัยและคณะ, 2537)
การตัดใบหญาแฝกถี่เกินไปมีผลทําใหการแตกหนอนอย หญาแฝกจะแตกหนอ
อยางรวดเร็วในชวง 90 วัน การตัดใบหญาแฝกชวงอายุ 90 – 150 วัน จะไดผลผลิตมวลสูงสุด
ตั้งแต 106 - 111 กิโลกรัมตอ 100 ตน ถาจะปลูกแนวแฝกเพื่อรักษาความชื้นใหกบั ไมผลและใช
เปนวัสดุคลุมผิวดินควรตัดที่อายุ 90 – 120 วัน (วิชัย และคณะ, 2538b)
ปุยพืชสด ไดจากการสลายตัวของตนพืชที่ถูกไถกลบหรือสับกลบลงดินในขณะที่
ยังเขียวสดอยู การทําปุย พืชสด มีวัตถุประสงคหลักเพื่อบํารุงความอุดมสมบูรณของดิน ขณะที่พืช
ปุยสดกําลังเจริญเติบโตจะทําหนาที่คลุมดิน ภายหลังการไถกลบตนพืชแลว สวนของเศษพืชที่
ตกคางอยูบนผิวดินทําหนาที่เปนสิง่ ปกคลุมดิน ปองกันการระเหยของน้ํา สวนของเศษพืชที่อยูใน
ดิน เมื่อยอยสลายใหธาตุอาหารแกพชื ที่ปลูกตามมา อีกทั้งยังชวยรักษาหรือเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน
ทําใหสภาพทางเคมีและกายภาพของดินดีขึ้น (ชุมพลและประพัฒน, 2532)
ถั่วพุม (Vigna spp.) ขึ้นไดดีในสภาพอากาศรอนกึ่งแหงแลง เจริญเติบโตเร็ว
ปลูกเปนพืชหมุนเวียนหรือพืชแซมในระบบปลูกพืชไร โดยใชเมล็ดหวานอัตรา 8 – 10 กิโลกรัมตอ
ไร ไถกลบหรือตัดคลุมดินเมือ่ อายุประมาณ 45 – 60 วัน ใหนา้ํ หนักสด 1 - 3 ตันตอไร ใหไนโตรเจน
ประมาณ 10 – 20 กิโลกรัมตอไร (วิทูร, 2540)
ปอเทือง (Crotalaria juncea) ขึ้นไดดีในสภาพอากาศทั่วไป ทนแลง สภาพพื้นที่
เปนที่ดอน การระบายน้าํ ดี นิยมปลูกเปนพืชปุยสดแลวไถกลบเมื่ออายุ 50-60 วัน ทิ้งไว 7 - 10 วัน

กอนปลูกพืชหลัก ถาปลูกแบบหวาน ใชเมล็ดพันธุอัตรา 5 กิโลกรัมตอไร ปลูกแบบโรยเปนแถว ใช
เมล็ดพันธุอัตรา 3 - 5 กิโลกรัมตอไร ใหนา้ํ หนักสดประมาณ 1.5 - 3.0 ตันตอไร ใหธาตุไนโตรเจน
10 - 20 กิโลกรัมตอไร(คณะกรรมการกําหนดมาตรการและจัดทําเอกสารอนุรักษดินและน้าํ และ
การจัดการดิน, 2540)
การคลุมดินชวยรักษาความชื้นของดินและควบคุมอุณหภูมิของดินทําใหจุลนิ ทรีย
ที่อาศัยอยูท ี่ผวิ ดินมีกิจกรรมเพิ่มขึน้ ซึ่งจะทําใหดินมีสภาพที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช
และชวยปองกันการชะลางพังทลายของดินที่เกิดจากฝน น้ําที่ไหลบาหรือที่เกิดจากลม นอกจากนี้
การคลุมดินดวยเศษพืช ยังเปนการเพิ่มความสามารถในการซึมน้าํ ของดิน ทําใหปริมาณน้าํ ที่ไหล
บาบนผิวดินลดลงและเพิ่มการกักเก็บน้าํ บนผิวดิน การคลุมดินในพืชผักตาง ๆ สามารถทําไดโดย
การใสปุยคอกหรืออินทรียวัตถุ แลวพรวนดินกลบกอนการปลูกพืชผัก แตในระยะเพาะกลา
จําเปนตองมีการคลุมดินดวยฟางหรือวัสดุคลุมดินอื่น ๆ (ศักดา, 2537)
แตงกวา( Cucumis sativus ) เปนพืชเถาเลื้อย มีมือเกาะชวยพยุงลําตน แตบาง
พันธุม ีเถาสั้นสามารถปลูกเปนพุมเตี้ยในภาชนะได แตงกวาสามารถปลูกไดดีในเขตรอนปลูกไดใน
ดินแทบทุกชนิด แตชอบดินรวนทราย pH ของดินที่เหมาะสมอยูในชวง 5.5 - 6.8 มีอายุการเก็บ
เกี่ยวประมาณ 40 - 60 วันขึ้นอยูก ับแตละพันธุ ถาปลูกขึ้นคางนิยมปลูกแปลงหนาแคบ 1 เมตร
ปลูกแถวคู ระยะระหวางตน 30 - 50 เซนติเมตร ระหวางแถว 70 - 90 เซนติเมตร ปลูกหนึ่งตนตอ
หลุม ถาปลูกปลอยเลื้อยตามดิน เตรียมแปลงกวาง 3 - 4 เมตร ปลูก 2 หรือ 3 แถว ระยะหาง
ระหวางตน 120 - 150 เซนติเมตร ระหวางแถว 30 - 40 เซนติเมตร พื้นที่ปลูก 1 ไร ใชเมล็ดพันธุ
อัตรา 360 - 480 กรัม การใสปุยใชปุยเคมีสูตร 15–15–15 อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร รองกนหลุม
กอนปลูก และเมื่อแตงกวาอายุ 20 - 30 วัน (เมืองทองและคณะ, 2532)

ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มตนเดือน มิถุนายน 2544
สิ้นสุดเดือน กันยายน 2545
สถานที่ดาํ เนินการ 1. ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
2. Site characterization เปนชุดดินจันทึก จัดเปนดินลึกถึงลึกมาก
ลักษณะเนื้อดินเปนทรายหรือดินทรายปนดินรวนตลอดหนาตัดดิน
สีนา้ํ ตาลเขมหรือสีนา้ํ ตาล
ตอนบน สวนดินชัน้ ลางสีน้ําตาลออนหรือสีเทาปนชมพู ปฏิกริยาดินเปนกรดปานกลางถึงกรด
เล็กนอยมีคา pH ระหวาง 5.5 - 6.5 ความสามารถในการอุมน้าํ และความอุดมสมบูรณต่ํา

อุปกรณและวิธีดําเนินการ
อุปกรณในการดําเนินการ
- เมล็ดพันธุถั่วพุม
- เมล็ดพันธุปอเทือง
- เมล็ดพันธุแตงกวา
- ไมไผสําหรับทําคาง
- ปุยเคมี 15-15-15
- หญาแฝก
- สารเคมีปองกันโรคและแมลงศัตรูพืช
- ปายโครงการ และปายเหล็กแสดงตํารับการทดลอง
- can และ core ในการเก็บตัวอยางดิน
- อุปกรณอื่น ๆ ที่จําเปน
วิธีดําเนินการ
เปนการศึกษาทดลองการจัดการใบหญาแฝกในรูปแบบการสับกลบและการตัด
คลุม รวมกับพืชตระกูลถัว่ จํานวน 2 ชนิด คือถั่วพุมและปอเทืองเปนปุยพืชสดในการปรับปรุงดิน
วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design จํานวน 3 ซ้ํา 9 ตํารับการ
ทดลอง โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตํารับการทดลองที่ 1 แปลงควบคุม
ตํารับการทดลองที่ 2 การใชปุยพืชสดจากถัว่ พุม
ตํารับการทดลองที่ 3 การใชปุยพืชสดจากปอเทือง
ตํารับการทดลองที่ 4 การใชใบหญาแฝกสับกลบ
ตํารับการทดลองที่ 5 การใชใบหญาแฝกคลุมดิน
ตํารับการทดลองที่ 6 การใชใบหญาแฝกสับรวมกับปุยพืชสดจากถั่วพุม
ตํารับการทดลองที่ 7 การใชใบหญาแฝกสับรวมกับปุยพืชสดจากปอเทือง
ตํารับการทดลองที่ 8 การใชใบหญาแฝกคลุมดินรวมกับปุย พืชสดจากถัว่ พุม
ตํารับการทดลองที่ 9 การใชใบหญาแฝกคลุมดินรวมกับปุย พืชสดจากปอเทือง
การเตรียมพืน้ ที่และการปลูกพืช
1. เลือกพืน้ ทีต่ ัวแทนชุดดินจันทึก เก็บตัวอยางดินกอนการทดลองวิเคราะหหาคา pH P
K %OM. และทําการปรับพื้นที่ใหสม่ําเสมอ เตรียมแปลงตามแผนการทดลอง แบงพืน้ ที่ออกเปน
แปลงยอยขนาด 2.5 x 5.0 เมตร จํานวน 27 แปลง โดยมีระยะหางระหวางแปลงยอย 1 เมตร
ระยะหางระหวางซ้ํา 2 เมตร

2. ทําการปลูกหญาแฝกพันธุราชบุรี ในตํารับการทดลองที่ 4 - 9 ปลูกเปนแถวที่รมิ ขอบ
แปลงยอยระยะหางระหวางตน 10 เซนติเมตร เมื่อหญาแฝกอายุ 90 วัน ทําการตัดใบที่ระดับความ
สูงจากพืน้ ดิน 30 เซนติเมตร ชั่งหาน้ําหนักสด และเก็บตัวอยางนํามาอบหาน้าํ หนักแหง ในตํารับ
การทดลองที่ 4, 6 และ 7 ทําการสับใบหญาแฝกเปนชิน้ เล็ก ๆ พรวนคลุกเคลาลงไปในดิน
3. การปลูกพืชตระกูลถั่ว ทําการปลูกถั่วพุมและปอเทืองตามที่กําหนดในแผนการทดลอง
หลังการปลูกหญาแฝกไปแลว 45 วัน ปลูกโดยโรยเมล็ดเปนแถว ถั่วพุมใชเมล็ดพันธุอัตรา 8
กิโลกรัมตอไร สําหรับปอเทืองใชเมล็ดพันธุอ ัตรา 5 กิโลกรัมตอไร เมื่อพืชตระกูลถัว่ อายุ 45 วัน ทํา
การตัดในระดับติดพื้นดิน ชั่งหาน้าํ หนักสด และเก็บตัวอยางมาอบหาน้ําหนักแหง สวนที่เหลือ
พรวนคลุกเคลาลงในแปลง ทิ้งไวใหยอยสลาย 15 วัน กอนทําการปลูกแตงกวา
4. ปลูกแตงกวาลูกผสมพันธุไมโครซี ใชระยะปลูกระหวางแถว 70 เซนติเมตร ระหวาง
หลุม 50 เซนติเมตร รองกนหลุมปลูกดวยปุยหมัก 1 กํามือตอหลุม(ประมาณ 100 กรัม) หยอด
เมล็ด 3 - 4 เมล็ด ในตํารับการทดลองที่ 5, 8 และ 9 ตัดใบหญาแฝกคลุมแปลง รดน้ําใหชุม เมือ่
งอกถอนแยกเหลือ 1 ตนตอหลุม
5. เมื่อแตงกวาอายุ 15 วัน หลังจากเมล็ดงอกแลว ทําการกําจัดวัชพืชและใสปุยเคมีสูตร
15-15-15 อัตรา 25 กิโลกรัมตอไร โรยรอบๆ หลุม แลวพูนดินกลบโคนตนเหมือนกันทุกแปลง
6. หลังการใสปุยพูนโคนตน ปกหลักทําคาง
7. เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อแตงกวาอายุ 33 วัน
การรวบรวมขอมูล
1. บันทึกวันดําเนินการ ตั้งแตเริ่มเตรียมพื้นที่ การดูแลรักษาจนถึงเก็บเกีย่ วผลผลิตดังนี้
ปที่ 1 มีการดําเนินงาน ดังนี้
1.1 วันที่ 8- 22 มิถุนายน 2544
ดําเนินการเตรียมพืน้ ที่
1.2 วันที่ 10 กรกฎาคม 2544
ปลูกหญาแฝก
1.3 วันที่ 25 สิงหาคม 2544
ปลูกพืชตระกูลถั่ว
1.4 วันที่ 15 ตุลาคม 2544
ตัดพืชตระกูลถั่วและสับกลบลงแปลง,ตัดใบ
หญาแฝกสับกลบและคลุมแปลงตามตํารับ
ทดลองตาง ๆ
1.5 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2544
ปลูกแตงกวา
1.6 วันที่ 7 ธันวาคม 2544
เริ่มเก็บผลผลิตแตงกวา
ปที่ 2 เดือนมีนาคม 2545 เริ่มดําเนินการเตรียมแปลงและทําการปลูกพืชตระกูลถัว่
และสับกลบชวงตนเดือนพฤษภาคม 2545 รวมกับการตัดใบหญาแฝกคลุมดินและสับกลบตาม
ตํารับตาง ๆ จากนัน้ ทําการปลูกแตงกวา โดยเริ่มเก็บผลผลิตได วันที่ 21 กรกฎาคม 2545

2. เก็บตัวอยางดินที่ระดับความลึก 0 - 15 เซนติเมตร วิเคราะหหาคา pH P K และ
%OM กอนการทดลองและเมื่อสิ้นสุดการทดลอง
3. เก็บตัวอยางดินระหวางการปลูกพืชเพือ่ หาปริมาณความชืน้ ในดิน โดยใชกระบอกเก็บ
ตัวอยางดิน ทีร่ ะดับความลึก 15 เซนติเมตร ทุก ๆ 15 วัน (ในปที่สอง ทําการเก็บทุก ๆ 7 วัน)
4. เก็บน้ําหนักสดของหญาแฝก และพืชตระกูลถั่วแตละชนิด และเก็บตัวอยางจํานวน
100 กรัม นํามาอบหาน้าํ หนักแหง
5. เก็บขอมูลการเจริญเติบโตทางความสูง เมื่อแตงกวาเริ่มติดผล โดยการวัดความยาว
ของเถาแตงกวาจากโคนตนถึงยอด(เซนติเมตร) จํานวน 5 ตนตอแปลง และเก็บขอมูลผลผลิตของ
แตงกวา(กิโลกรัมตอไร)
การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลน้ําหนักสด น้ําหนักแหงของพืชตระกูลถัว่ และหญาแฝก ปริมาณ
ความชืน้ ในดินแตละตํารับการทดลอง การเจริญเติบโตทางดานความสูงและผลผลิตของแตงกวา
เพื่อหาความแตกตางทางสถิติในแตละตํารับการทดลองโดยวิเคราะหคาANOVAและเปรียบเทียบ
คาแตกตางโดยวิธี DMRT

ผลการทดลองและวิจารณ
จากการทดลองปลูกหญาแฝก แลวตัดใบสับกลบและคลุมแปลงรวมกับการใชปุย
พืชสดจากถั่วพุมและปอเทือง แลวปลูกแตงกวาเปนพืชหลักใน ป 2544- 2545 รวม 2 ฤดู ไดทํา
การรวบรวมขอมูลปริมาณความชืน้ ในดิน น้ําหนักสดน้าํ หนักแหงของหญาแฝกและพืชตระกูลถัว่ ที่
ใชทดลอง รวมทัง้ ขอมูลการเจริญเติบโตทางดานความสูงและผลผลิตของแตงกวา(กิโลกรัมตอไร)
ปรากฏผล ดังนี้

ผลการทดลองปแรก (2544)
ปริมาณความชื้นในดิน
จากวัตถุประสงคการทดลองเพื่อศึกษาผลของการจัดการใบหญาแฝกในรูปแบบ
ตาง ๆ ตอการเก็บรักษาความชุมชื้นในดิน นั้น ในปแรก ทําการเก็บความชื้นทุก 15 วัน ระหวางการ
ปลูกพืช ผลการทดลองพบวา ไมมีความแตกตางทางสถิติในแตละตํารับการทดลองแตจะพบวา
แปลง ที่มีการใชใบหญาแฝกและการใชปุยพืชสดทําใหมีความชืน้ ในดินสูงกวาแปลงควบคุม(T1)
มี
โดยตํารับการทดลองที่มีการใชใบหญาแฝกคลุมดินรวมกับการใชปยุ พืชสดจากปอเทือง(T9)
ความชืน้ ในดินสูงสุด 8.42 % รองลงไปคือการใชใบหญาแฝกคลุมดินรวมกับการใชปุยพืชสดจาก
ถั่วพุม (T8) การใชใบหญาแฝกคลุมดิน(T5) การใชปุยพืชสดจากปอเทือง(T3) การใชใบหญาแฝกสับ
รวมกับปุยพืชสดจากถัว่ พุม(T6) การใชใบหญาแฝกสับ(T4) การใชปุยพืชสดจากถั่วพุม(T2) และการ
ใชใบหญาแฝกสับรวมกับปุย พืชสดจากปอเทือง(T7) ดินมีความชืน้ 8.29, 8.04, 8.01, 7.72, 7.69,
7.63 และ 7.60 % ตามลําดับ ขณะที่แปลงควบคุมมีความชื้นในดินต่าํ สุด 7.48 % (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 แสดงปริมาณความชื้นดินแปลงปลูกแตงกวา (เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก) ปที่ 1
ตํารับการทดลอง
แปลงควบคุม(T1)
การใชปุยพืชสดจากถั่วพุม (T2)
การใชปุยพืชสดจากปอเทือง(T3)
การใชใบหญาแฝกสับ(T4)
การใชใบหญาแฝกคลุมดิน(T5)
การใชใบหญาแฝกสับรวมกับ
ปุยพืชสดจากถัว่ พุม(T6)
การใชใบหญาแฝกสับรวมกับ
ปุยพืชสดจากปอเทือง(T7)
การใชใบหญาแฝกคลุมดินรวมกับ
ปุยพืชสดจากถัว่ พุม(T8)
การใชใบหญาแฝกคลุมดินรวมกับ
ปุยพืชสดจากปอเทือง (T9)
คาเฉลี่ย

ซ้ําที่ 1
7.44
8.77
7.56
6.97
8.35
7.93

ซ้ําที่ 2
7.00
6.33
8.00
8.24
8.88
7.19

ซ้ําที่ 3
8.00
7.78
8.46
7.86
6.90
8.04

คาเฉลี่ย
7.48
7.63
8.01
7.69
8.04
7.72

7.60

7.09

8.10

7.60

9.15

7.07

8.66

8.29

9.77

7.63

7.87

8.42

8.17

7.49

7.96

7.87

CV. = 10.7 %

หมายเหตุ คาเฉลี่ยตามดวยตัวอักษรเดียวกันแสดงวาไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 5 %
โดยวิธี DMRT

มวลชีวภาพของหญาแฝกและพืชตระกูลถัว่
จากตารางที่ 2 แสดงน้าํ หนักสดและน้ําหนักแหงของพืชตระกูลถั่ว 2 ชนิด ที่ใชใน
การทดลองคือถั่วพุม ปอเทืองและน้าํ หนักสดน้ําหนักแหงใบหญาแฝก ผลการทดลองปรากฏวา ถั่ว
พุมมีน้ําหนักสดเฉลี่ยสูงสุด 2,409.25 กิโลกรัมตอไร รองลงมาคือปอเทืองใหน้ําหนักสดเฉลี่ย
1,758.72 กิโลกรัมตอไร สําหรับน้ําหนักสดใบหญาแฝกที่ตัดในครั้งแรกใหนา้ํ หนักสดเฉลี่ย 521.25
กิโลกรัมตอไร
สําหรับน้ําหนักแหงของพืชตระกูลถั่วทั้ง 2 ชนิด เปนไปในทํานองเดียวกันกับ
น้ําหนักสด กลาวคือ ถั่วพุม มีนา้ํ หนักแหงเฉลี่ย 325.51 กิโลกรัมตอไร รองลงมาคือปอเทืองมี
น้ําหนักแหงเฉลี่ย 244.84 กิโลกรัมตอไร และน้ําหนักแหงเฉลีย่ ของใบหญาแฝกต่ําสุด 162.25
กิโลกรัมตอไร ทั้งนี้อาจจะเนื่องจากพืชตระกูลถั่วทั้งสองชนิดที่ปลูกนัน้ ปอเทืองมีการเจริญเติบโต
ไมสม่ําเสมอ เมื่อเปรียบเทียบกับถั่วพุม สําหรับหญาแฝกตัดใบครั้งแรก อายุ 90 วัน ปริมาณใบที่ได
จึงยังไมมากพอ

ตารางที่ 2 แสดงน้ําหนักสดและน้ําหนักแหงพืชตระกูลถัว่ และหญาแฝก(กิโลกรัมตอไร)
ปที่ 1
ตํารับการทดลอง
ถั่วพุม
แปลงควบคุม(T1)
การใชปุยพืชสดจากถั่วพุม(T2)
2,867.20
การใชปุยพืชสดจากปอเทือง(T3)
การใชใบหญาแฝกสับ(T4)
การใชใบหญาแฝกคลุมดิน(T5)
2,218.67
การใชใบหญาแฝกสับรวมกับ
ปุยพืชสดจากถั่วพุม(T6)
การใชใบหญาแฝกสับรวมกับ
ปุยพืชสดจากปอเทือง(T7)
2,141.87
การใชใบหญาแฝกคลุมดินรวม
กับปุยพืชสดจากถั่วพุม(T8)
การใชใบหญาแฝกคลุมดินรวม
กับปุยพืชสดจากปอเทือง (T9)
คาเฉลี่ย 2,409.25

น้ําหนักสด
ปอเทือง

แฝก

น้ําหนักแหง
ถั่วพุม
ปอ
แฝก
เทือง

%
ความ
ชื้น

248.51

84.67
87.55

1,996.80
439.47
576.00
409.60
1,530.03

1,749.33

657.07

1,758.72

521.25

86.72

99.84

84.26

213.42

88.68

245.23

211.41

85.98

244.84

162.25

294.61

345.60
699.73

135.25
175.68
148.91
240.79

242.44

325.51

การเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงกวา
การเจริญเติบโตทางดานความสูงของแตงกวา ไดทําการวัดในชวงที่อายุตางๆ กัน
ปรากฏวาในปแรก ตํารับทดลองที่มกี ารใชพืชตระกูลถัว่ เปนปุยพืชสด แตงกวามีการเจริญเติบโตไม
แตงกวามีการ
แตกตางกัน
โดยในตํารับการทดลองที่มกี ารใชปยุ พืชสดจากปอเทือง(T3)
เจริญเติบโตดีที่สุด มีความสูง 105.34 เซนติเมตร ไมแตกตางทางสถิตกิ ับแปลงควบคุม(T1) การใช
ปุยพืชสดจากถั่วพุม (T2) การใชใบหญาแฝกสับ(T4) การใชใบหญาแฝกสับรวมกับปุยพืชสดจาก
ถั่วพุม (T6) การใชใบหญาแฝกสับรวมกับปุยพืชสดจากปอเทือง(T7) การใชใบหญาแฝกคลุมดิน
รวมกับปุยพืชสดจากถัว่ พุม(T8)และการใชใบหญาแฝกคลุมดินรวมกับปุยพืชสดจากปอเทือง(T9)
ซึ่งมีความสูง 89.89, 103.33, 83.44, 94.55, 79.66, 92.67 และ 86.78 เซนติเมตร ขณะที่การ
ใชใบหญาแฝกคลุมดินแตเพียงอยางเดียว(T5) แตงกวามีการเจริญเติบโตทางความสูงต่ําสุด เพียง
59.44 เซนติเมตร (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 แสดงการเจริญเติบโตทางความสูงของแตงกวา(เซนติเมตร)ปที่ 1
ตํารับการทดลอง
แปลงควบคุม(T1)
การใชปุยพืชสดจากถั่วพุม (T2)
การใชปุยพืชสดจากปอเทือง(T3)
การใชใบหญาแฝกสับ(T4)
การใชใบหญาแฝกคลุมดิน(T5)
การใชใบหญาแฝกสับรวมกับ
ปุยพืชสดจากถัว่ พุม(T6)
การใชใบหญาแฝกสับรวมกับ
ปุยพืชสดจากปอเทือง(T7)
การใชใบหญาแฝกคลุมดินรวมกับ
ปุยพืชสดจากถัว่ พุม(T8)
การใชใบหญาแฝกคลุมดินรวมกับ
ปุยพืชสดจากปอเทือง (T9)
คาเฉลี่ย

ซ้ําที่ 1
96.00
98.00
77.33
86.33
76.00
74.33

ซ้ําที่ 2
100.00
114.00
138.00
84.67
62.00
103.33

ซ้ําที่ 3
73.67
98.00
100.69
79.33
40.33
106.00

คาเฉลี่ย
89.89 ab
103.33 a
105.34 a
83.44 ab
59.44 b
94.55 a

97.33

65.67

76.00

79.66 ab

78.67

108.00

91.33

92.67 a

97.33

87.00

76.00

86.78 ab

86.81

95.85

82.37

88.34

CV= 18.8 %
หมายเหตุ คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรเดียวกันแสดงวาไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชือ่ มั่น 5 %
โดยวิธี DMRT

สําหรับผลผลิตของแตงกวาในปแรก พบวา ตํารับการทดลองที่มีการใชปุยพืชสด
จากปอเทือง(T3) แตงกวาใหผลผลิตสูงสุด 1,491.50 กิโลกรัมตอไร ซึ่งแตกตางทางสถิตกิ ับตํารับ
การทดลองอืน่ ๆรองลงมาคือการใชใบหญาแฝกคลุมดินรวมกับปุย พืชสดจากถัว่ พุม(T8) ใหผลผลิต
1,216.92 กิโลกรัมตอไร สวนแปลงควบคุม(T1) การใชปยุ พืชสดจากถัว่ พุม(T2) การใชใบหญาแฝก
สับรวมกับปุยพืชสดจากถั่วพุม(T6) การใชใบหญาแฝกสับรวมกับปุยพืชสดจากปอเทือง(T7) และ
การใชใบหญาแฝกคลุมดินรวมกับปุย พืชสดจากปอเทือง(T9) ใหผลผลิตแตงกวาไมแตกตางกันคือ
781.14, 970.24, 866.09, 989.27 และ 868.01 กิโลกรัมตอไร สําหรับการใชใบหญาแฝกสับ(T4)
ใหผลผลิต 464.49 กิโลกรัมตอไร ไมแตกตางกับการใชใบหญาแฝกคลุมดิน(T5) ซึ่งใหผลผลิตของ
แตงกวาต่าํ สุด 291.30 กิโลกรัมตอไร (ตารางที่ 4) เปนที่นา สังเกตวาปริมาณมวลชีวภาพของพืช
ตระกูลถั่วและหญาแฝก ถั่วพุมจะใหนา้ํ หนักสดและน้าํ หนักแหงสูงกวาปอเทือง(ตารางที่ 1) แตการ
ใชปุยพืชสดจากปอเทือง(T3) แตงกวาใหผลผลิตที่สูงกวา การใชปุยพืชสดจากถัว่ พุม (T2) เนื่องจาก
ปริมาณธาตุอาหารปอเทืองมากกวา ซึ่งจากการวิเคราะหตัวอยางพืชตระกูลถั่ว พบวาปอเทืองมี

ปริมาณธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัสสูงกวาถั่วพุม คือมีปริมาณธาตุไนโตรเจน 3.68% ฟอสฟอรัส
ที่เปนประโยชน 1.07% สวนถั่วพุมมีปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจน และฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน
จํานวน 2.96 และ 0.94 % (ตารางผนวกที่ 4) สวนการที่แปลงควบคุมใหผลผลิตแตงกวาสูงกวา
การใชใบหญาแฝกสับและคลุมดิน อาจเกิดจากหญาแฝกที่ปลูกบริเวณริมขอบแปลงมีระยะหาง
จากแถวพืชหลัก 20 เซนติเมตรใกลกันเกินไปจึงเกิดรมเงาบังแสง นอกจากนีห้ ญาแฝกอาจมีการ
ดึงดูดธาตุอาหารพืชไปใชเพื่อการเจริญเติบโตอีกทางหนึ่ง
จึงควรชดเชยปริมาณธาตุอาหารที่
สูญเสียไปโดยการใชปุยพืชสดจากพืชตระกูลถั่วรวมกับการใชใบหญาแฝกเพื่อรักษาความชุมชื้น
ของดินจึงจะมีผลตอการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของแตงกวา
ตารางที่ 4 แสดงผลผลิตของแตงกวา(กิโลกรัมตอไร) ปที่ 1
ตํารับการทดลอง
ซ้ําที่ 1
ซ้ําที่ 2
ซ้ําที่ 3
คาเฉลี่ย
แปลงควบคุม(T1)
749.18
853.38
740.86
781.14c
การใชปุยพืชสดจากถั่วพุม (T2)
850.30
1,033.86 1,026.56
970.24c
การใชปุยพืชสดจากปอเทือง(T3)
1,365.76 1,589.76 1,518.98
1,491.50a
การใชใบหญาแฝกสับ(T4)
406.08
537.34
450.05
464.49d
การใชใบหญาแฝกคลุมดิน(T5)
244.54
358.91
270.46
291.30d
การใชใบหญาแฝกสับรวมกับ
732.54
815.74
1,049.98
866.09c
ปุยพืชสดจากถัว่ พุม(T6)
การใชใบหญาแฝกสับรวมกับ
916.86
855.74
1,195.52
989.27c
ปุยพืชสดจากปอเทือง(T7)
การใชใบหญาแฝกคลุมดินรวมกับ
1,129.15 1,291.14 1,230.46
1,216.92b
ปุยพืชสดจากถัว่ พุม(T8)
การใชใบหญาแฝกคลุมดินรวมกับ
988.16
641.66
974.21
868.01c
ปุยพืชสดจากปอเทือง (T9)
คาเฉลี่ย
820.29
886.36
939.68
882.11
CV = 13.2 %
หมายเหตุ คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรเดียวกัน แสดงวาไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชือ่ มั่น 5 %
โดยวิธี DMRT

ผลการทดลองปที่สอง (2545)
ปริมาณความชื้นในดิน
ในปที่สองไดเริ่มทําการเก็บความชืน้ ระหวางการปลูกพืชทุก 7 วัน ผลการทดลอง
ในปนี้กพ็ บวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติเชนเดียวกับปแรก อยางไรก็ตามตํารับการทดลองที่ใช
ใบหญาแฝกคลุมดินรวมกับปุยพืชสดจากถั่วพุม (T8) มีความชืน้ ในดินสูงสุด 9.87 % รองลงมาคือ

การใชปุยพืชสดจากปอเทือง(T3) การใชใบหญาแฝกสับรวมกับปุย พืชสดจากปอเทือง(T7) การใชใบ
หญาแฝกคลุมดินรวมกับปุย พืชสดจากปอเทือง(T9) การใชใบหญาแฝกสับรวมกับปุย พืชสดจากถัว่
พุม(T6) การใชปุยพืชสดจากถั่วพุม (T2) การใชใบหญาแฝกคลุม(T5) การใชใบหญาแฝกสับ(T4 ) ดิน
มีความชืน้ 9.35, 9.31, 8.98, 8.87, 8.86, 8.76 และ 8.66 % ตามลําดับ สวนแปลงควบคุม(T1)
ซึ่งไมมีการใชหญาแฝกและปุยพืชสด มีความชืน้ ในดินต่ําสุด 8.51 % (ตารางที่ 5 )
ตารางที่ 5 แสดงปริมาณความชื้นดินแปลงปลูกแตงกวา(เปอรเซ็นตโดยน้าํ หนัก) ปที่ 2
ตํารับการทดลอง
แปลงควบคุม(T1)
การใชปุยพืชสดจากถั่วพุม (T2)
การใชปุยพืชสดจากปอเทือง(T3)
การใชใบหญาแฝกสับ(T4)
การใชใบหญาแฝกคลุมดิน(T5)
การใชใบหญาแฝกสับรวมกับ
ปุยพืชสดจากถัว่ พุม(T6)
การใชใบหญาแฝกสับรวมกับ
ปุยพืชสดจากปอเทือง(T7)
การใชใบหญาแฝกคลุมดินรวมกับ
ปุยพืชสดจากถัว่ พุม(T8)
การใชใบหญาแฝกคลุมดินรวมกับ
ปุยพืชสดจากปอเทือง (T9)
คาเฉลี่ย

ซ้ําที่ 1
8.35
8.48
8.33
7.88
9.65
9.67

ซ้ําที่ 2
8.94
9.95
10.76
9.29
8.74
8.71

ซ้ําที่ 3
8.24
8.15
8.97
8.82
7.88
8.22

คาเฉลี่ย
8.51
8.86
9.35
8.66
8.76
8.87

10.30

8.07

9.57

9.31

9.87

9.74

9.99

9.87

8.52

9.43

8.98

8.98

9.01

9.29

8.76

9.02 ns

CV. = 10.3 %

หมายเหตุ คาเฉลี่ยที่ตามตัวอักษรเดียวกันแสดงวาไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 5 %
โดยวิธี DMRT

มวลชีวภาพของพืชตระกูลถั่วและหญาแฝก
ในปนี้เริ่มดําเนินการปลูกพืชตระกูลถั่วในชวงเริ่มฤดูฝน ปริมาณน้าํ ฝนคอนขาง
นอย ฝนทิง้ ชวงตกไมสม่าํ เสมอ จึงทําใหพืชตระกูลถัว่ ที่ใชปลูกเปนปุยพืชสดมีการเจริญเติบโตไม
คอยดี ซึ่งผลการทดลองในปนี้ พบวา ถัว่ พุม ใหนา้ํ หนักสดสูงสุด 897.42 กิโลกรัมตอไร ปอเทืองให
น้ําหนักสด 713.20 กิโลกรัมตอไร สําหรับหญาแฝกในปนี้เนื่องจากมีการแตกกอเจริญเติบโตมาก
ขึ้น ปริมาณใบที่ตัดเพิ่มมากขึ้น ใหนา้ํ หนักสด 1,255.47 กิโลกรัมตอไร สําหรับน้ําหนักแหงมีความ
แตกตางกันคือ ถั่วพุม ใหนา้ํ หนักแหง 260.95 กิโลกรัมตอไร ปอเทือง 306.78 กิโลกรัมตอไร และ
ใบหญาแฝกมีน้ําหนักแหง 381.87 กิโลกรัมตอไร (ตารางที่ 6)

ตารางที่ 6 แสดงน้ําหนักสดและน้ําหนักแหงพืชตระกูลถัว่ และหญาแฝก(กิโลกรัมตอไร)
ปที่ 2
ตํารับการทดลอง
ถั่วพุม
แปลงควบคุม(T1)
การใชปุยพืชสดจากถั่วพุม(T2)
การใชปุยพืชสดจากปอเทือง(T3)
การใชใบหญาแฝกสับ(T4)
การใชใบหญาแฝกคลุมดิน(T5)
การใชใบหญาแฝกสับรวมกับ
ปุยพืชสดจากถั่วพุม(T6)
การใชใบหญาแฝกสับรวมกับ
ปุยพืชสดจากปอเทือง(T7)
การใชใบหญาแฝกคลุมดินรวม
กับปุยพืชสดจากถั่วพุม(T8)
การใชใบหญาแฝกคลุมดินรวม
กับปุยพืชสดจากปอเทือง (T9)
คาเฉลี่ย

น้ําหนักสด
ปอเทือง

แฝก

1,224.53

น้ําหนักแหง
ถั่วพุม ปอเทือง แฝก
346.17

814.93
1,252.27
844.80
1,188.27

712.53
710.27
755.20

897.42

306.78

219.50

1,130.67
1,646.94

614.40

1,469.87

713.20

1,255.47

375.68
257.66
362.42
326.40

217.17

260.95

344.85
502.32

287.15

448.31

306.78

381.87

การเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงกวา
การเจริญเติบโตของแตงกวาในปนี้มีการเจริญเติบโตดีกวาปที่แลว ซึ่งแตละตํารับ
การทดลองไมแตกตางกันทางสถิติ อยางไรก็ตาม ตํารับที่มีการใชใบหญาแฝกคลุมดินรวมกับปุย
พืชสดจากถั่วพุม(T8) แตงกวามีการเจริญเติบโตดีกวาตํารับการทดลองอื่น คือมีความสูง 156.53
เซนติเมตร รองลงมาคือการใชใบหญาแฝกสับ(T4) มีความสูง 147.20 เซนติเมตร และตํารับการ
ทดลองที่มีการใชใบหญาแฝกคลุมดินแตเพียงอยางเดียว(T5) แตงกวามีการเจริญเติบโตทางดาน
ความสูงต่ําสุดเชนเดียวกับปที่ 1 คือมีความสูงเพียง 113.67 เซนติเมตร (ตารางที่ 7)

ตารางที่ 7 แสดงการเจริญเติบโตทางความสูงของแตงกวา(เซนติเมตร) ปที่ 2
ตํารับการทดลอง
แปลงควบคุม(T1)
การใชปุยพืชสดจากถั่วพุม (T2)
การใชปุยพืชสดจากปอเทือง(T3)
การใชใบหญาแฝกสับ(T4)
การใชใบหญาแฝกคลุมดิน(T5)
การใชใบหญาแฝกสับรวมกับ
ปุยพืชสดจากถัว่ พุม(T6)
การใชใบหญาแฝกสับรวมกับ
ปุยพืชสดจากปอเทือง(T7)
การใชใบหญาแฝกคลุมดินรวมกับ
ปุยพืชสดจากถัว่ พุม(T8)
การใชใบหญาแฝกคลุมดินรวมกับ
ปุยพืชสดจากปอเทือง (T9)
คาเฉลี่ย

ซ้ําที่ 1
135.20
130.60
128.80
171.20
135.20
95.60

ซ้ําที่ 2
138.40
137.60
161.20
143.20
107.00
142.60

ซ้ําที่ 3
132.20
96.20
122.80
127.20
98.80
166.00

คาเฉลี่ย
135.27
121.47
137.60
147.20
113.67
134.73

130.40

97.60

160.20

129.40

161.60

145.00

163.00

156.53

124.60

137.20

158.80

140.2

134.80

134.42

136.13

135.12

CV = 19.5 %
หมายเหตุ คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรเดียวกันแสดงวาไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชือ่ มั่น 5 %
โดยวิธี DMRT

สําหรับผลผลิตของแตงกวาปนี้เนื่องจากมีการเจริญเติบโตดีและไมประสบปญหา
โรคราน้ําคางเหมือนปแรกทําใหสามารถเก็บผลผลิตไดเปนเวลานานขึน้ ซึ่งในปที่ 2 พบวา ตํารับที่
มีการใชพชื ตระกูลถั่วเปนปุย พืชสดมีแนวโนมการใหผลผลิตแตงกวาสูงเชนเดียวกับปแรก
โดย
ตํารับการทดลองที่ใชใบหญาแฝกสับรวมกับปุยพืชสดจากปอเทือง(T7)แตงกวาใหผลผลิตสูงสุด
จํานวน 2,636.16 กิโลกรัมตอไร ไมแตกตางกันทางสถิติกับตํารับการทดลองที่ใชปยุ พืชสดจากถัว่
พุม(T2) การใชปุยพืชสดจากปอเทือง(T3) การใชใบหญาแฝกสับรวมกับปุยพืชสดจากถัว่ พุม (T6)
การใชใบหญาแฝกคลุมดินรวมกับปุย พืชสดจากถัว่ พุม(T8)และการใชใบหญาแฝกคลุมดินรวมกับ
ปุยพืชสดจากปอเทือง(T9) ซึ่งใหผลผลิต 2,211.84 2,050.56 2,040.32 2,071.04 และ
2,274.56 กิโลกรัมตอไร สําหรับแปลงควบคุม(T1) ใหผลผลิต 2,015.57 กิโลกรัมตอไร ไมแตกตาง
กับตํารับการทดลองที่มกี ารใชปุยพืชสดจากถั่วพุม(T2) การใชปุยพืชสดจากปอเทือง(T3) การใชใบ
หญาแฝกสับ(T4) การใชใบหญาแฝกสับรวมกับปุย พืชสดจากถัว่ พุม(T6) การใชใบหญาแฝกคลุม

ดินรวมกับปุย พืชสดจากถั่วพุม(T8)และการใชใบหญาแฝกคลุมดินรวมกับปุยพืชสดจากปอเทือง
(T9) สําหรับการใชใบหญาแฝกสับ(T4)ใหผลผลิตแตงกวา 1,802.67 กิโลกรัมตอไร แตไมแตกตาง
กับตํารับการทดลองที่ใชใบหญาแฝกคลุมดินเพียงอยางเดียว(T5) ซึง่ ยังคงใหผลผลิตแตงกวาต่าํ สุด
1,327.36 กิโลกรัมตอไร เชนเดียวกับปแรก (ตารางที่ 8) ถึงแมวา ในปนปี้ ริมาณมวลชีวภาพของพืช
ตระกูลถั่วจะนอยลงโดยเฉพาะปอเทือง แตใหผลผลิตแตงกวาเพิ่มขึน้ มากกวาปแรก ทัง้ นี้อาจเกิด
จากการสะสมของธาตุอาหารพืชที่ไดจากปุย พืชสดในปแรก
และในปที่สองแตงกวามีการ
เจริญเติบโตดีกวาปแรก และไมประสบปญหาเรื่องโรคราน้ําคาง ทําใหสามารถเก็บผลผลิตไดเปน
เวลานานขึ้น
ตารางที่ 8 แสดงผลผลิตของแตงกวา(กิโลกรัมตอไร) ปที่ 2
ตํารับการทดลอง
ซ้ําที่ 1
ซ้ําที่ 2
ซ้ําที่ 3
คาเฉลี่ย
แปลงควบคุม(T1)
2,008.32 1,979.84 2,058.56
2,015.57 b
การใชปุยพืชสดจากถั่วพุม (T2)
1,996.96 2,888.64 1,749.92
2,211.84 ab
การใชปุยพืชสดจากปอเทือง(T3)
1,718.40 2,483.36 1,949.92
2,050.56 ab
การใชใบหญาแฝกสับ(T4)
2,099.04 1,820.00 1,488.96
1,802.67 bc
การใชใบหญาแฝกคลุมดิน(T5)
1,400.00 1,361.92 1,361.92
1,327.36 c
การใชใบหญาแฝกสับรวมกับ
1,632.00 2,336.00 2,336.00
2,040.32 ab
ปุยพืชสดจากถัว่ พุม(T6)
2,434.56 2,837.76 2,837.76
2,636.16 a
การใชใบหญาแฝกสับรวมกับ
ปุยพืชสดจากปอเทือง(T7)
การใชใบหญาแฝกคลุมดินรวมกับ
1,780.48 2,319.36 2,319.36
2,071.04 ab
ปุยพืชสดจากถัว่ พุม(T8)
2,273.28 2,451.20 2,451.20
2,274.56 ab
การใชใบหญาแฝกคลุมดินรวมกับ
ปุยพืชสดจากปอเทือง (T9)
คาเฉลี่ย
1,927.00 2,061.51 2,061.51
2,047.79
CV = 15.2 %
หมายเหตุ คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรเดียวกันแสดงวาไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชือ่ มั่น 5 %
โดยวิธี DMRT

ผลการวิเคราะหดินกอนและหลังสิน้ สุดการทดลอง (ตารางที่ 9)
ไดดําเนินการเก็บตัวอยางดินกอนการทดลองโดยการสุมทั่วแปลงจํานวน 10 จุด
นํามาคลุกเคลารวมกัน
เพื่อวิเคราะหหาคาความอุดมสมบูรณของดินกอนการทดลองและเก็บ
ตัวอยางดินในทุกตํารับเมื่อสิน้ สุดการทดลอง และจากการวิเคราะหดินกอนการทดลองที่ระดับ

ความลึก 0–15 เซนติเมตร ผลการวิเคราะหพบวาดินมีความอุดมสมบูรณดังนี้ คือ มีคาความเปน
กรดเปนดาง 4.9 ปริมาณอินทรียวัตถุ 0.44 % ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน 4 มิลลิกรัมตอ
กิโลกรัม ปริมาณโพแทสเซียม 27 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม หลังจากสิ้นสุดการทดลองเก็บตัวอยางดินที่
ระดับความลึก 0–15 เซนติเมตร นํามาวิเคราะห ผลปรากฏวาดินมีความอุดมสมบูรณเพิ่มขึ้น ดังนี้
ปฏิกิริยาความเปนกรดเปนดางของดิน(pH) จากการวิเคราะหกอนการทดลองมี
คา pH 4.9 เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ผลปรากฏวา คา pH มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ ทุกตํารับการ
ทดลอง โดยมีคาเฉลี่ยระหวาง 5.7–6.2 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากอิทธิพลของการปลูกพืชแตงกวาและ
การใชใบหญาแฝกและพืชปุย สดสับกลบลงไปในดิน
ชวยใหดินเกิดความตานทานตอการ
เปลี่ยนแปลงที่นาํ ไปสู pH ต่ํา เพิ่มความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก(CEC) ของดิน ทําให
ปรับสภาพความเปนกรดเปนดางของดินได
อินทรียวัตถุในดิน หลังการทดลองพบวา มีการเปลี่ยนแปลงบางในแตละตํารับ
การทดลอง โดยตํารับการทดลองการใชใบหญาแฝกสับ(T4) จะมีอินทรียวัตถุสะสมในดินมากกวา
ตํารับการทดลองอื่น คือ เพิ่มจาก 0.44 % เปน 0.87 % รองลงไปคือ การใชใบหญาแฝกสับรวมกับ
ปุยพืชสดจากถั่วพุม (T6)การใชปุยพืชสดจากปอเทือง(T3) และการใชปุยพืชสดจากถั่วพุม (T2) มี
อินทรียวัตถุสะสมในดิน 0.72, 0.53 และ 0.52 % ตามลําดับ ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจากหญาแฝกมีการ
ยอยสลายตัวชากวาพืชตระกูลถั่ว ทําใหพืชที่ปลูกตามคือแตงกวาซึง่ เปนพืชผักอายุสั้น เก็บเกีย่ ว
ผลผลิตไดเร็ว ไมสามารถนําไปใชประโยชนไดทนั จึงมีผลตอการสะสมปริมาณอินทรียวัตถุในดิน
อยางไรก็ตามในสภาพดินทราย การยึดเกาะกันของอนุภาคดิน การดูดซับธาตุอาหารมีนอย การชะ
ลางพังทลายงาย และการที่พืชมีการดึงดูดธาตุอาหารในดินไปใชเพือ่ การเจริญเติบโตและใหผล
ผลิต ก็อาจเปนสาเหตุทที่ ําใหอินทรียวัตถุเหลือสะสมอยูใ นดินนอยลง ดังเชน ตํารับการทดลองทีม่ ี
การใชใบหญาแฝกสับรวมกับปุยพืชสดจากปอเทือง(T9) มีคาลดต่ําลงเหลือ 0.32 %
ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน กอนการทดลองมีปริมาณคอนขางต่ําคือ 4
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวามีการสะสมฟอสฟอรัสในดินเพิม่ สูงขึ้นในทุก
ตํารับการทดลอง โดยตํารับการทดลองทีม่ ีการใชปุยพืชสดจากปอเทือง(T3) และการใชปุยพืชสด
จากถัว่ พุม (T2) มีปริมาณฟอสฟอรัสสะสมในดินสูงถึง 34 และ 30 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ตามลําดับ
ทั้งนี้อาจเนื่องจากพืชตระกูลถั่วที่ไถกลบเปนปุยพืชสดเมื่อเกิดการยอยสลายธาตุอาหารในลําตน
จะปลดปลอยลงสูดินชวยเพิม่ ความอุดมสมบูรณใหกับดินเกิดการสะสมธาตุอาหารตาง ๆ ไวในดิน
นอกจากนีพ้ บวา แปลงควบคุม(T1) ซึ่งไมมีการใชปุยพืชสดและหญาแฝก มีการสะสมฟอสฟอรัสสูง
ถึง 17 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ทั้งนี้อาจเนือ่ งมาจากผลตกคางของปุย เคมี 15-15-15 ที่ใสเพื่อการ
เจริญเติบโตของแตงกวาอัตรา 25 กิโลกรัมตอไรในทุกตํารับการทดลอง
ปริมาณโพแทสเซียมในดิน มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณโพแทสเซียมในดิน โดย
เพิ่มขึ้นมากสุดจาก 27 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมเปน 38 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ในตํารับการทดลองทีม่ ี

การใชใบหญาแฝกสับรวมกับปุยพืชสดจากปอเทือง(T7) สวนตํารับการทดลองอืน่ ๆ มีคาในการ
เพิ่มปริมาณธาตุอาหารโพแทสเซียมไมมากนัก อาจเนือ่ งมาจากสภาพของดินเปนดินทราย การ
เกาะยึดอนุภาคของดินและการดูดซับธาตุอาหารพืชมีนอ ย
ตารางที่ 9 แสดงคาผลการวิเคราะหดนิ กอนการทดลองและหลังสิน้ สุดการทดลอง
ที่ระดับความลึก 0 - 15 เซนติเมตร
ตํารับการทดลอง
กอนการทดลอง
หลังสิ้นสุดการทดลอง
แปลงควบคุม(T1)
การใชปุยพืชสดจากถั่วพุม (T2)
การใชปุยพืชสดจากปอเทือง(T3)
การใชใบหญาแฝกสับ(T4)
การใชใบหญาแฝกคลุมดิน(T5)
การใชใบหญาแฝกสับรวมกับ
ปุยพืชสดจากถัว่ พุม(T6)
การใชใบหญาแฝกสับรวมกับ
ปุยพืชสดจากปอเทือง(T7)
การใชใบหญาแฝกคลุมดินรวมกับ
ปุยพืชสดจากถัว่ พุม(T8)
การใชใบหญาแฝกคลุมดินรวมกับ
ปุยพืชสดจากปอเทือง (T9)
คาเฉลี่ย

pH
4.9

O.M (%)
0.44

Avali.P (mg/kg)
4

K(mg/kg)
27

5.9
6.0
5.9
6.0
5.7
5.8

0.32
0.52
0.53
0.87
0.43
0.72

17
30
34
18
14
26

29
28
32
32
31
26

6.2

0.35

21

38

5.9

0.38

15

27

6.1

0.32

13

27

5.9

0.49

21

30

สรุปและขอเสนอแนะ
จากการทดลองผลของการจัดการใบหญาแฝกรวมกับปุย พืชสดตอการเก็บรักษา

ความชุมชื้นและผลผลิตของแตงกวาในพืน้ ที่ดนิ ทราย กลุมดินที่ 44 ชุดดินจันทึก ณ ศูนยศึกษาการ
พัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โดยทําการทดลองรวม
2 ป พบวา ปริมาณความชืน้ ในดิน ซึ่งทําการเก็บระหวางการปลูกพืชทั้งสองป ไมแตกตางกันทาง
สถิติในทุกตํารับการทดลอง แตการใชใบหญาแฝกสับและคลุมดิน รวมทั้งการใชรวมกับพืชตระกูล
ถั่ว ดินจะมีความชืน้ สูงกวาแปลงควบคุม โดยเฉพาะการใชใบหญาแฝกคลุมรวมกับปุยพืชสดจาก

ถั่วพุม ดินมีความชืน้ เฉลี่ยสูงสุด 9.08 % ในขณะที่แปลงควบคุมซึง่ ไมมีการใชใบหญาแฝกและปุย
พืชสด มีความชื้นเฉลีย่ ต่ําสุด 8.0 % ถึงแมวา การใชใบหญาแฝกสับและคลุมดินจะทําใหดินมี
ความชืน้ สูงกวาแปลงควบคุม
แตก็ยังไมมีผลตอการเพิ่มผลผลิตของแตงกวา
สําหรับการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของแตงกวา
พบวา การใชใบหญาแฝกสับกลบรวมกับปุยพืชสดจาก
ปอเทือง แตงกวามีการเจริญเติบโตและใหผลผลิตเฉลีย่ ทั้ง 2 ป สูงสุด 1,812.72 กิโลกรัมตอไร
สวนแปลงควบคุม การใชปุยพืชสดจากถัว่ พุม ปอเทือง การใชใบหญาแฝกสับ การใชใบหญาแฝก
สับรวมกับปุยพืชสดจากถั่วพุม การใชใบหญาแฝกคลุมดินรวมกับปุย พืชสดจากถั่วพุม ปอเทืองให
ผลผลิตแตงกวาเฉลี่ย 1,398.36 1,591.04 1,771.03 1,133.58 1,453.21 1,643.98และ
1,571.29 กิโลกรัมตอไร ในขณะที่แปลงที่มกี ารใชใบหญาแฝกแตเพียงอยางเดียวคลุมดิน ให
ผลผลิตของแตงกวาเฉลี่ยต่าํ สุด 809.33 กิโลกรัมตอไร(ตารางผนวกที่ 1) การที่แตงกวาใหผลผลิต
ต่ํานี้อาจเกิดจากหญาแฝกทีป่ ลูกบริเวณริมขอบแปลงมีระยะใกลกนั เกินไปกับแถวของแตงกวา จึง
เกิดรมเงาบังแสง นอกจากนี้หญาแฝกอาจมีการดึงดูดธาตุอาหารพืชไปใชเพื่อการเจริญเติบโตอีก
ทางหนึ่ง ดังนัน้ การปลูกพืชหลัก แมจะเปนพืชผักซึง่ มีระบบรากตืน้ แตก็ควรมีระยะหางทีเ่ หมาะสมจากแถว
แฝกและควรชดเชยปริมาณธาตุอาหารที่อาจสูญเสียไปโดยการใชปุยพืชสดจากพืชตระกูลถั่ว
รวมกับการใชใบหญาแฝกเพื่อรักษาความชุมชื้นของดินจึงจะมีผลตอการเจริญเติบโตและการ
ใหผลผลิตของแตงกวา สําหรับความอุดมสมบูรณของดิน เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบวา ดินมีความ
อุดมสมบูรณเพิ่มขึ้น ดังนี้ คาความเปนกรดลดลงในทุกตํารับการทดลอง โดยมีคา pH เฉลี่ย 5.9
ปริมาณอินทรียวัตถุมกี ารเปลี่ยนแปลงบางเล็กนอยในแตละตํารับการทดลอง แตโดยรวมแลวมี
คาเฉลี่ยเพิม่ สูงขึ้นเปน 0.49 % สําหรับปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน เพิ่มสูงขึน้ อยางชัดเจน
ในทุกตํารับการทดลอง มีคาเฉลี่ย 21 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม สวนปริมาณโพแทสเซียมมีการ
เปลี่ยนแปลงบางไมมากนัก มีคาเฉลีย่ 30 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม จากการทดลองในครั้งนี้ สรุปไดวา
1. การใชใบหญาแฝกในรูปแบบการตัดใบคลุมดินรวมกับการใชปุยพืชสด ชวยใน
การเก็บรักษาความชืน้ ในดินไดดีกวา โดยเฉพาะเมื่อใชรวมกับถัว่ พุม
2. การใชใบหญาแฝกสับกลบลงแปลงรวมกับการสับกลบปอเทือง แตงกวามีการ
เจริญเติบโตและใหผลผลิตสูงสุด
3. การใชใบหญาแฝกไมวา จะรูปแบบสับกลบหรือคลุมดิน รวมทั้งการใชถั่วพุม
และปอเทืองสับกลบเปนปุย พืชสด สามารถเพิ่มความอุดมสมบูรณของดินไดในระดับหนึง่

ประโยชนที่ไดรับ
1. เปนขอมูลสําหรับเจาหนาที่ของรัฐทีเ่ กี่ยวของนําไปใชในการแนะนํา สงเสริม
หรือจัดทําแปลงสาธิตใหเกษตรกรเห็นถึงคุณคาของการนําใบหญาแฝกมาใชประโยชนในการเก็บ
รักษาความชืน้ ในแปลงปลูกพืชนอกเหนือจากการใชประโยชนดา นอืน่ ๆ โดยเฉพาะในสภาพพื้น
ที่ดินทราย หรือดินทรายปนดินรวน ซึ่งเปนดินที่มีความสามารถในการอุมน้าํ ต่ํา และเมื่อนํามาใช
รวมกับปุยพืชสดที่เหมาะสม ก็จะเปนการปรับปรุงฟนฟูความอุดมสมบูรณของดิน ใหมีคุณสมบัติที่
เหมาะสมในการใหผลผลิตพืชเพิม่ ขึ้น
2. ขอมูลที่ไดจะเปนประโยชนตอเกษตรกรที่มีพนื้ ทีท่ ําการเกษตรที่มีลกั ษณะเปน
ดินทราย หรือดินทรายปนดินรวนในการผลิตพืชผักชวยใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนในการผลิต
ลงได โดยการนําใบหญาแฝกมาใชทดแทนการใชวัสดุคลุมดินชนิดอืน่ ที่มีราคาสูงกวา นอกจากนี้
ใบหญาแฝกและพืชปุยสดเมื่อยอยสลายตัวผุพังลง ก็จะทําใหดินมีความอุดมสมบูรณเพิ่มขึ้น ชวย
ลดการใชปุยเคมีลง เปนไปตามนโยบายของรัฐที่ใหมกี ารนําปุย พืชสดและหญาแฝกมาใชประโยชน
เพิ่มมากขึ้น นอกจากนีเ้ กษตรกรยังสามารถที่จะนําวิธีการนี้ไปปรับใชในการผลิตพืชผักชนิดอื่นที่
ปลูกในสภาพพื้นที่ทมี่ ีปญหาลักษณะเดียวกันหรือใกลเคียง
3. ขอมูลที่ไดสามารถนําไปใชประโยชนเพื่อประกอบการพิจารณา ตัดสินใจใน
การวางนโยบายการพัฒนาที่ดินเกีย่ วกับการจัดการดินทรายเพื่อใชประโยชนทางการเกษตรอยาง
ยั่งยืนและการใชประโยชนหญาแฝก ในหนวยงานที่ทาํ หนาที่เกี่ยวของทางการเกษตร
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ภาคผนวก

ตารางผนวกที่ 1 แสดงเปรียบเทียบผลผลิตแตงกวาปลูกป 2544 และป 2545
(กิโลกรัมตอไร)
ตํารับการทดลอง
แปลงควบคุม(T1)
การใชปุยพืชสดจากถั่วพุม (T2)
การใชปุยพืชสดจากปอเทือง(T3)
การใชใบหญาแฝกสับ(T4)
การใชใบหญาแฝกคลุมดิน(T5)
การใชใบหญาแฝกสับรวมกับ
ปุยพืชสดจากถัว่ พุม(T6)
การใชใบหญาแฝกสับรวมกับ
ปุยพืชสดจากปอเทือง(T7)
การใชใบหญาแฝกคลุมดินรวมกับ
ปุยพืชสดจากถัว่ พุม(T8)
การใชใบหญาแฝกคลุมดินรวมกับ
ปุยพืชสดจากปอเทือง(T9)

2544
781.14
970.24
1,491.50
464.49
291.30
866.09

2545
2,015.57
2,211.84
2,050.56
1,802.67
1,327.36
2,040.32

คาเฉลี่ย
1,398.36
1,591.04
1,771.03
1,133.58
809.33
1,453.21

989.27

2,636.16

1,812.72

1,216.92

2,071.04

1,643.98

868.01

2,274.56

1,571.29

ตารางผนวกที่ 2 แสดงเปรียบเทียบปริมาณความชื้นดิน(เปอรเซนตโดยน้าํ หนัก)
ป 2544 และป 2545
ตํารับการทดลอง
แปลงควบคุม(T1)
การใชปุยพืชสดจากถั่วพุม (T2)
การใชปุยพืชสดจากปอเทือง(T3)
การใชใบหญาแฝกสับ(T4)
การใชใบหญาแฝกคลุมดิน(T5)
การใชใบหญาแฝกสับรวมกับ
ปุยพืชสดจากถัว่ พุม(T6)
การใชใบหญาแฝกสับรวมกับ
ปุยพืชสดจากปอเทือง(T7)
การใชใบหญาแฝกคลุมดินรวมกับ
ปุยพืชสดจากถัว่ พุม(T8)
การใชใบหญาแฝกคลุมดินรวมกับ
ปุยพืชสดจากปอเทือง(T9)

2544
7.48
7.63
8.01
7.69
8.04
7.72

2545
8.51
8.86
9.35
8.66
8.76
8.87

คาเฉลี่ย
8.00
8.25
8.68
8.18
8.40
8.30

7.60

9.31

8.46

8.29

9.87

9.08

8.42

8.98

8.70

ตารางผนวกที่ 3 แสดงปริมาณน้ําฝนบริเวณพื้นที่ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา
จังหวัดเพชรบุรี ในป พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2545
เดือน

ปริมาณน้ําฝน (มิลลิลิตร)
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2545
20.2
0
0
0
345.3
22.4
73.6
17.0
124.9
150.3
103.3
91.3
38.6
56.4
100.9
129.4
106.9
67.3
414.6
66.7
19.6
70.5
1.5
19.7
1,349.4
691.0

มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา กรุงเทพฯ

ตารางผนวกที่ 4 คาวิเคราะหปริมาณธาตุอาหารหลักของพืชตระกูลถัว่ ชนิดตาง ๆ
ชนิดพืชตระกูลถั่ว
ถั่วพุม
ปอเทือง

%N
2.96
3.68

ที่มา : กองวิเคราะหดิน กรมพัฒนาที่ดิน

ปริมาณธาตุอาหารหลัก
%P2O5
0.94
1.07

%K2O
0.21
0.18

ตารางผนวกที่ 5 ปริมาณความชื้นดินในแปลงปลูกแตงกวาที่ระยะเวลาตาง ๆ กัน
ป พ.ศ. 2544
ตํารับการทดลอง
แปลงควบคุม(T1)
การใชปุยพืชสดจากถัว่ พุม(T2)
การใชปุยพืชสดจากปอเทือง(T3)
การใชใบหญาแฝกสับ(T4)
การใชใบหญาแฝกคลุมดิน(T5)
การใชใบหญาแฝกสับรวมกับ
ปุยพืชสดจากถั่วพุม (T6)
การใชใบหญาแฝกสับรวมกับ
ปุยพืชสดจากปอเทือง(T7)
การใชใบหญาแฝกคลุมดินรวมกับ
ปุยพืชสดจากถั่วพุม (T8)
การใชใบหญาแฝกคลุมดินรวมกับ
ปุยพืชสดจากปอเทือง(T9)

ปริมาณความชื้นดิน(เปอรเซ็นตโดยน้าํ หนัก)
6 พ.ย.44 21 พ.ย.44 4 ธ.ค.44 20 ธ.ค.44
6.49
8.09
8.47
6.85
7.15
7.38
8.57
7.42
6.46
8.51
9.02
8.05
6.71
8.14
8.48
7.44
7.12
8.71
8.55
7.78
6.57
8.06
9.11
7.14
7.00

7.45

8.84

7.11

7.00

8.60

9.49

8.07

7.158

8.81

9.36

8.37

ตารางผนวกที่ 6 ปริมาณความชื้นดินในแปลงปลูกแตงกวาที่ระยะเวลาตาง ๆ กัน ป พ.ศ. 2545
ตํารับการทดลอง

แปลงควบคุม(T1)
การใชปุยพืชสดจากถั่วพุม(T2)
การใชปุยพืชสดจากปอเทือง(T3)
การใชใบหญาแฝกสับ(T4)
การใชใบหญาแฝกคลุมดิน(T5)
การใชใบหญาแฝกสับรวมกับ
ปุยพืชสดจากถั่วพุม(T6)
การใชใบหญาแฝกสับรวมกับ
ปุยพืชสดจากปอเทือง(T7)
การใชใบหญาแฝกคลุมดินรวมกับ
ปุยพืชสดจากถั่วพุม(T8)
การใชใบหญาแฝกคลุมดินรวมกับ
ปุยพืชสดจากปอเทือง(T9)

ปริมาณความชื้นดิน (เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก)

2 ก.ค.45

9 ก.ค.45

16 ก.ค.45

23 ก.ค.45

30 ก.ค.45

6 ส.ค.45

13 ส.ค.45

30 ส.ค.45

8.34
8.83
8.34
8.87
8.77
9.46

8.21
8.31
8.88
7.77
7.89
8.09

7.70
9.28
8.21
9.51
9.05
9.33

6.89
6.20
8.48
8.81
8.42
9.31

9.84
10.44
11.00
9.36
9.83
10.14

11.48
10.64
11.53
9.11
10.61
9.59

9.37
10.42
11.04
9.35
9.19
8.45

6.23
6.78
7.35
6.53
6.30
6.59

9.36

9.35

8.86

8.77

10.71

10.62

9.38

7.43

10.23

9.31

9.39

9.27

11.63

11.43

10.56

7.14

8.80

8.55

9.46

8.32

10.07

10.75

9.40

6.49

