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การศึกษาผลของนําหมักชีวภาพในอัตราที#เหมาะสมเพื#อผลิตถัว# ฝักยาวในระบบ
เกษตรอินทรี ย ์
33 ชุดดินกําแพงแสน
เขตพัฒนาที#ดินตําบลหนองงูเหลือม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
นางสาวรติกร ณ ลําปาง
บทคัดย่ อ

การศึกษาผลของนําหมักชีวภาพในอัตราที#เหมาะสมเพื#อผลิตถัว# ฝักยาวในระบบเกษตรอินทรี ย์
ได้ดาํ เนิ นการในเขตพัฒนาที# ดินตําบลหนองงูเหลือม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ปี 2549 - 2552 ใน
กลุ่มชุดดินที# 33 ชุดดินกําแพงแสน โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design
(RCB) จํานวน 3 ซํา 7 ตํารับการทดลอง ประกอบด้วย แปลงควบคุม (T1) นําหมักชีวภาพพด.2 เจือจาง
1:250 อัตรา 500 ลิตรต่อไร่ (T2) นําหมักชี วภาพพด.2 เจือจาง 1:500 อัตรา 500 ลิตรต่อไร่ (T3) นําหมัก
ชี วภาพพด.2 เจือจาง 1:750 อัตรา 500 ลิตรต่อไร่ (T4) นําหมักชี วภาพพด.2 เจือจาง 1:250 อัตรา 1,000
ลิตรต่อไร่ (T5) นําหมักชี วภาพพด.2 เจือจาง 1:500 อัตรา 1,000 ลิตรต่อไร่ (T6) นําหมักชี วภาพพด.2
เจือจาง 1:750 อัตรา 1,000 ลิตรต่อไร่ (T7)
ผลการทดลองพบว่า การใช้น าํ หมักชี วภาพในอัตราและปริ มาณต่างๆ ให้ผลผลิตแตกต่างกัน
ทางสถิติ และการใช้น าํ หมักชีวภาพพด.2 เจือจาง 1:500 อัตรา 500 ลิตรต่อไร่ มีผลต่อการเจริ ญเติบโต
และการให้ผลผลิตของถัว# ฝักยาว โดยให้ผลผลิตเฉลี#ยทัง 3 ปี สู งสุ ดคือ 2,101.56 กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะ
ที#แปลงควบคุมให้ผลผลิตถัว# ฝั กยาวตํ#าสุ ดคือ 1,704.65 กิโลกรัมต่อไร่ หลังเก็บผลผลิตแล้วสมบัติทาง
เคมีของดิ นเปลี#ยนแปลง ดิ นมีความเป็ นกรดลดลง ค่าความเป็ นกรด-ด่างของดิน (pH) เพิ# มขึ นทุกตํารั บ
การทดลองโดยมีค่าเฉลี# ยระหว่าง 6.6 - 7.0 แปลงที# มีการใช้น าํ หมักชี วภาพพด.2 เจือจาง 1:750 อัตรา
500 ลิตรต่อไร่ มีอินทรี ยวัตถุสะสมในดิ นมากสุ ดคื อ 2.92 เปอร์ เซ็นต์ ปริ มาณฟอสฟอรั สสะสมในดิ น
มากสุ ดคือ 364 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และปริ มาณโพแทสเซี ยมสะสมในดินมากสุ ดคือ 125 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม จากการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจพบว่า การใช้น าํ หมักชี วภาพพด.2 เจื อจาง 1:500
อัตรา 500 ลิตรต่อไร่ ได้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสู งสุ ดคือ 4,329.15 บาทต่อไร่
หลักการและเหตุผล
ถัว# ฝั กยาวเป็ นพืชผักเศรษฐกิ จที# สําคัญชนิ ดหนึ# งของประเทศ นอกจากจะผลิตเพื#อการบริ โภค
ภายในประเทศแล้ว ยังสามารถส่ งออกนําเงินตราเข้าประเทศ การปลูกถัว# ฝักยาวถือได้วา่ เป็ นอาชี พที#ทาํ
รายได้ค่อนข้างสู งให้แก่เกษตรกร เนื# องจากถัว# ฝั กยาวมีอายุการเก็บเกี#ยวสันสามารถปลูกได้ตลอดทังปี
ดังนันการปลูกถัว# ฝักยาว เพื#อให้ได้ผลผลิตสูงและปลอดภัยจากสารเคมี จึงจําเป็ นต้องมีการวางแผน การ
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ดูแลรั กษา และการควบคุ มป้ องกันกําจัด โรคและแมลงอย่ างถูกวิธี ถัว# ฝั กยาวเป็ นพื ชที# มีศัตรู พื ชเข้า
ทําลายมาก เนื#องจากมีการเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ วและมีลกั ษณะอวบนําจึงทําให้หนอน แมลง และเชื อ
โรคเข้า ทําลายเกิ ดความเสี ยหายได้ง่าย การป้ องกันและกําจัดศัตรู พืชไม่ส ามารถใช้วิธีการหนึ# งๆ ให้
ได้ผลดี และไม่มีสารตกค้างที# ก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุ ษย์และสิ# งแวดล้อม แต่จาํ เป็ นต้องใช้หลายๆ วิธี
ร่ วมกันอย่างถูกต้อง นับ ตังแต่การปลูก การดูแลรั กษา การป้ องกันกําจัด ศัตรู พืช จนถึ งการเก็บเกี# ย ว
เกษตรอิ น ทรี ย ์เ ป็ นระบบการผลิ ต ที# ค ํานึ งถึ งสภาพแวดล้อ ม รั ก ษาสมดุ ลของธรรมชาติ และความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยมีระบบการจัดการนิ เวศวิทยาที#คล้ายคลึงกับธรรมชาติ และหลีกเลี#ยงการใช้
สารสั งเคราะห์ ที# อ าจก่ อ ใช้เ กิ ด มลพิ ษ ในสภาพแวดล้อ ม รวมถึ ง การนํา ภู มิ ปั ญ ญาชาวบ้า นมาใช้
ประโยชน์ดว้ ย ในปั จจุ บนั ความต้องการสิ นค้าเกษตรอินทรี ยม์ ีเพิ#มมากขึ น จากข้อดีของสิ นค้าเกษตร
อินทรี ยท์  งั ทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัยต่อการบริ โภค การช่ วยอนุ รักษ์ส#ิ งแวดล้อม ลดต้นทุ นการ
ผลิต และลดการนําเข้าสารเคมีเกษตรจากต่างประเทศ เป็ นการเพิ#มขีดความสามารถในการแข่งขันการ
ส่ งออกสิ นค้าเกษตรของประเทศกําลังพัฒนาในตลาดโลก ประเทศไทยในฐานะประเทศผูผ้ ลิ ตและ
ส่ งออกสิ นค้าเกษตรที#สร้างรายได้สําคัญให้กบั ประเทศจึ งควรต้องส่ งเสริ ม และสนับสนุนการผลิต และ
ส่ งออกสิ นค้าเกษตรอินทรี ย ์ และกําหนดมาตรฐานการผลิตสิ นค้าเกษตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
เพื#อเสริ มสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก โดยกําหนดเป็ นนโยบายเกษตรอินทรี ยข์ อง
รัฐบาลที#ทุกหน่วยงานที#เกี#ยวข้องจะต้องร่ วมกันดําเนิ นการให้บรรลุผลต่อไป
ดังนัน จึงได้ทาํ การศึกษาถึงการใช้ปุ๋ยหมักร่ วมกับนําหมักชีวภาพ เพื#อหาวิธีการที# เหมาะสมใน
การเพิ# มผลผลิตถัว# ฝั กยาวปลอดสารพิ ษ และได้วิ ธีการผลิตที# มีประสิ ทธิ ภาพ ช่ วยลดต้นทุ นการผลิ ต
เกษตรกรมีรายได้เพิ#มขึน
วัตถุประสงค์
1. เพื#อศึกษาผลของการใช้ปุ๋ยหมักร่ วมกับนําหมักชีวภาพต่อการเจริ ญเติบโตและผลผลิตของถัว# ฝักยาว
2. เพื#อศึกษาผลของการใช้ปุ๋ยหมักร่ วมกับนําหมักชีวภาพต่อการเปลี#ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดิน
3. เพื#อศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
การตรวจเอกสาร
ปุ๋ ยอินทรีย์ (organic fertilizers)
หมายถึง ปุ๋ ยที#มีองค์ประกอบหลักเป็ นสารอินทรี ยต์ ่างๆ ซึ# งได้มาจากซากพืช ซากสัตว์ รวมทัง
สิ# งขับถ่ายจากสัตว์ เศษเหลือของสารอินทรี ยต์ ่างๆ เซลล์จุลินทรี ยแ์ ละผลิตภัณฑ์จะเป็ นประโยชน์ต่อพืช
เมื#อผ่านกระบวนการย่อยสลายโดยกิจกรรมของจุลินทรี ยเ์ สี ยก่อน ปุ๋ ยอินทรี ยท์ ี#ใช้กนั อย่างแพร่ หลายได้
ปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยหมักชนิ ดต่างๆ และปุ๋ ยพืชสด นอกจากนี ยงั มีของเสี ยเหลือจากโรงงานฆ่าสัตว์ โรงงานแปร
รู ปผลิตผลทางการเกษตร เศษใบไม้และเศษวัชพื ชต่ างๆ เป็ นต้น ในอดี ตมี การใช้ปุ๋ยอิ นทรี ย ์กนั มาก
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เพราะสามารถหาได้ง่าย และการใช้ปุ๋ยเคมีหรื อปุ๋ ยอนินทรี ยย์ งั ไม่แพร่ หลาย ต่อมามีการนําปุ๋ ยเคมีมาจาก
ต่างประเทศ และมีการส่ งเสริ มให้ใช้ปุ๋ยเพื#อเพิ#มผลผลิตของพืช เกษตรกรจึงหันมาใช้ปุ๋ยเคมีกนั มากขึ น
ประกอบกับเกษตรกรส่ วนใหญ่ขาดความรู ้เกี#ยวกับความสําคัญของปุ๋ ยอินทรี ย์ ตลอดจนวิธีการทํา การ
เก็บรักษา และการใช้ จึงทําให้ความสําคัญของปุ๋ ยอินทรี ยล์ ดลงไป อย่างไรก็ตามเกษตรกรจํานวนมากได้
เล็งเห็นถึงประโยชน์ และความสําคัญของปุ๋ ยอินทรี ยท์ ี# มีต่อดินและพืช ตลอดจนในพืนที# หลายแห่ งไม่
สามารถกระตุน้ ให้พืชเจริ ญงอกงามและให้ผลผลิตสู งได้ แม้วา่ จะมีธาตุอาหารพืชในดินสู งและมีการใส่
ปุ๋ ยเคมีอย่างต่อเนื#อง ทังนีเพราะในดินนันมีปริ มาณอินทรี ยวัตถุในปริ มาณที#ต#าํ มากนัน# เอง
ปุ๋ ยอินทรี ยม์ ีความสําคัญต่อการปรับปรุ งบํารุ งดินมาก เพราะเป็ นแหล่งที#สําคัญของอินทรี ยวัตถุที#
จะทําให้สภาพต่างๆ ของดินดีข ึน ความสําคัญของปุ๋ ยอินทรี ยใ์ นการปรับปรุ งบํารุ งดิน สามารถสรุ ปได้ดงั นี
1. ปุ๋ ยอินทรี ยโ์ ดยทัว# ไปจะมีธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซี ยมน้อย แต่จะมีธาตุรอง
และจุลธาตุพอเพียงหรื อเกือบพอเพียงตามความต้องการของพืช
2. ในระยะแรกๆ ปุ๋ ยอินทรี ยอ์ าจทําให้พืชมีผลผลิตไม่สูงมากนัก แต่ถา้ พิ จารณาในระยะยาว
แล้วผลผลิตของพืชจะสูงขึนมาก เนื#องจากคุณสมบัติของดินดีข ึนเรื# อยๆ
3. ปุ๋ ยอินทรี ยจ์ ะช่วยให้ความเป็ นกรดเป็ นด่างของดินเปลี#ยนแปลงได้ยากขึน รวมทังช่วยดูดยึด
ธาตุอาหารต่างๆ เอาไว้ไม่ให้สูญเสี ยไปจากดินได้โดยง่าย
4. ส่ งเสริ มให้อนุภาคของดินจับตัวเป็ นก้อนหรื อเป็ นเม็ดดิน ดินไม่อดั ตัวกันแน่ น มีการถ่ายเท
อากาศดี การอุม้ นําและการไหลซึ มของนําในดินดีข ึน
5. ส่ งเสริ มการเจริ ญเติบโตของจุลินทรี ยท์ ี#มีประโยชน์ในดิน จุลินทรี ยส์ ่ วนใหญ่ที#มีประโยชน์
ในดินเป็ นพวกเฮทเทอโรโทรพ ซึ# งต้องใช้สารอินทรี ยจ์ ากดินเป็ นแหล่งของอาหาร การเติมปุ๋ ยอินทรี ยล์ ง
ไปในดินจึงเป็ นการเพิ#มปริ มาณของจุลินทรี ยท์ ี#มีประโยชน์ต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินด้วย
6. สามารถหาปุ๋ ยอินทรี ยไ์ ด้ตามท้องถิ#นหรื อตามฟาร์ มทัว# ไป บางกรณี อาจไม่ตอ้ งซื อ หรื อซื อ
ในราคาถูก
7. ถ้าพิจารณาถึงคุณค่าของปุ๋ ยอินทรี ยใ์ นการปรับปรุ งดินนอกเหนื อไปจากปริ มาณธาตุอาหาร
หลักที#มีอยูใ่ นปุ๋ ยอินทรี ยแ์ ล้ว เช่น การอุม้ นํา การถ่ายเทอากาศ การักษาคุณสมบัติของดินในระยะยาวปุ๋ ย
อินทรี ยจ์ ะมีราคาถูกกว่าปุ๋ ยเคมีเสี ยอีก
8. วิธีการใส่ ปุ๋ยอินทรี ยไ์ ม่ยงุ่ ยาก ใช้วิธีการเช่นเดียวกันกับปุ๋ ยเคมี
9. ธาตุอาหารในปุ๋ ยอินทรี ยจ์ ะมีโอกาสสู ญเสี ยน้อย เพราะธาตุอาหารบางส่ วนเป็ นองค์ประกอบ
ของสารอินทรี ยใ์ นปุ๋ ย และบางส่ วนจะถูกดูดยึดอยูใ่ นรู ปปุ๋ ยอินทรี ยใ์ นรู ปคีเลต (ธงชัย 2546)
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ปุ๋ ยหมัก (compost)
เป็ นปุ๋ ยอินทรี ยช์ นิดหนึ# งซึ# งได้จากการนําชินส่ วนของพืชมาหมักในรู ปของ การกองซ้อนกันบน
พืนดินหรื ออยู่ในหลุม เศษชินส่ วนของพืชที# นาํ มาหมักนันจะต้องผ่านกระบวนการย่อยสลาย จนแปร
สภาพไปจากรู ปเดิม โดยกิจกรรมจุลินทรี ยจ์ นกระทัง# ได้สารอินทรี ยวัตถุที#มีความคงทน ไม่มีกลิ#น มีสี
นําตาลปนดํา และมีอตั ราส่ วนของสารประกอบคาร์ บอนต่อไนโตรเจนตํ#า เมื#อกระบวนการย่อยสลาย
เศษพืชและวัสดุเสร็ จสมบูรณ์กจ็ ะได้ปุ๋ยหมักสําหรับใช้ในการปรับปรุ งและบํารุ งดิน
สําหรับในด้านการปรับปรุ งบํารุ งดิ นด้วยปุ๋ ยหมักพบว่ามีความจําเป็ นอย่างยิ#ง เนื# องจากพืนที# ที#
ใช้ทาํ การเพาะปลูกติ ดต่อมาเป็ นเวลานานนัน ส่ วนใหญ่ขาดการบํารุ งรักษาทําให้ดินเสื# อมโทรมอย่าง
รวดเร็ ว โดยเฉพาะอากาศร้อนชืนอย่างประเทศไทยอินทรี ยวัตถุจะถูกย่อยสลายและลดลงกว่าประเทศที#
อยู่ในเขตหนาวหรื อเขตอบอุ่นมาก การใช้ปุ๋ยหมักก็เป็ นทางหนึ# งเพื#อรักษาความอุดมสมบูรณ์ให้ดินอยู่
ในสภาพที#เหมาะสมแก่การเพราะปลูกอย่างยัง# ยืน
ผลของปุ๋ ยหมักต่ อสมบัตขิ องดิน
จากการใช้ปุ๋ยหมักติดต่อกันอย่างต่อเนื# องพบว่าปุ๋ ยหมักที# ใช้มีป ระโยชน์ต่อการปรั บปรุ งบํารุ ง
ดินทังทางตรงและทางอ้อมด้วยกันหลายประการ แต่ปัจจัยหลักคือการเป็ นแหล่งของสารประกอบฮิ วมัส
ในดินซึ# งจะเป็ นแหล่งปลดปล่อยธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองของพืช ทําให้ดินมีความสามารถให้
ผลผลิตเพิ#มขึ น นอกจากนี ยงั มีส่วนช่วยให้การเปลี#ยนแปลงธาตุอาหารพืชเป็ นไปแบบครบวงจรดังจะ
เห็ นได้จากเมื# อเกษตรกรเก็บ เกี# ย วผลผลิ ตแล้วจะทําการเผาวัส ดุ เหลื อทิ งในไร่ นาซึ# งเป็ นการทําลาย
อินทรี ยวัตถุและแหล่งธาตุอาหารทีสําคัญของดิน เนื# องจากเมื#อพืชเจริ ญเติบโตจะมีการดูดธาตุอาหารไป
ใช้สร้างส่ วนต่างๆ ของพืชทังใบ ลําต้น กิ#งก้าน ดอก และผล ในส่ วนของผลผลิตจะเป็ นการสู ญเสี ยธาตุ
อาหารโดยการนําผลผลิตออกไปจากพื นที# เพาะปลูก แต่ในส่ วนของใบ ดอก กิ#ง เปลือก และลําต้น เรา
สามารถทดแทนหรื อชดเชยคืนให้แก่ดิน โดยนําวัสดุเหลือทิงเหล่านี และมูลสัตว์มาใช้ในการทําปุ๋ ยหมัก
แล้วกลับคืนแก่ดินได้จากการประมวลผลต่างๆ ของปุ๋ ยหมักต่อสมบัติของดินสามารถจะสรุ ปได้ดงั นี คือ
1. ผลของปุ๋ ยหมักต่ อสมบัติทางกายภาพ
ปุ๋ ยหมัก ที# ใ ส่ ล งในดิ น มี ป ริ มาณอิ น ทรี ยวัต ถุ สู ง ซึ# งช่ ว ยปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพของดิ น ให้ ดี ข ึ น
สารประกอบฮิวมัสในปุ๋ ยหมักเป็ นสารซึ# งแสดงอํานาจประจุลบ ซึ# งจะดูดยึดกับประจุบวก จะเป็ นตัวช่วย
ดูดยึดธาตุอาหารพืชที# มีประจุบวกและยังมีผลให้อนุภาคดินเกาะตัวกัน นอกจากนี การใส่ ปุ๋ยหมักยังช่วย
ปรั บ ปรุ งโครงสร้ างของดิ นให้ดี ข ึ น การระบายอากาศของดิ นเพิ# มมากขึ น ทํา ให้ร ะบบรากของพื ช
สามารถแผ่กระจายในดิ นได้อย่างกว้างขวางซึ# งมีผลให้ดูดธาตุอาหารได้มากขึนด้วยเช่ นกัน การใส่ ปุ๋ย
หมักยังช่วยในด้านซึ มผ่านของนําและความสามารถในการอุม้ นําของดินให้ดีข ึน ทําให้ดินมีความชุ่มชื น
ได้ยาวนานกว่าในดินที# มีโครงสร้างไม่ดี ในลักษณะดังกล่าวจะมีผลทางอ้อมต่อการช่วยควบคุมการเกิ ด
ชะล้างพังทลาย (soil erosion) ของหน้าดิน
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2. ผลของปุ๋ ยหมักต่ อสมบัตทิ างเคมี
การใส่ ปุ๋ยหมักจะเป็ นการเพิ#มธาตุอาหารให้แก่ดินโดยตรง ถึงแม้จะไม่มากเมื#อเปรี ยบเที ยบกับ
ปุ๋ ยเคมี แต่จะค่อยๆ ปลดปล่อยให้เป็ นประโยชน์ต่อพืชในระยะยาว ปุ๋ ยหมักเป็ นปุ๋ ยอินทรี ยท์ ี#ทาํ จากวัสดุ
เศษพื ช ต่ า งๆ ดัง นัน จึ ง มี ธ าตุ อ าหารหลัก และธาตุ อ าหารรองค่ อ นข้า งครบถ้ว นที# พื ช จะใช้ใ นการ
เจริ ญเติบโตรวมถึงธาตุอาหารที#พืชต้องการในปริ มาณน้อย ที#สาํ คัญ เช่น เหล็ก ทองแดง สังกะสี โบรอน
โมลิบดินมั และอื#นๆ
ปุ๋ ยหมักเป็ นวัสดุที#มีความสามารถในการแลกเปลี#ยนประจุบวก (CEC) ค่อนข้างสู ง ซึ# งจะมีส่วน
ให้ปยเคมี
ุ๋ ที#อยูใ่ นรู ปของประจุบวก บางชนิ ดถูกดูดยึดไม่สูญเสี ยไปและพืชก็สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
ซึ# งเป็ นการเพิ#มประสิ ทธิ ภาพของปุ๋ ยเคมีต่อความเป็ นประโยชน์ของธาตุอาหารมาก เช่น การใส่ ปุ๋ยหมัก
ในดินกรดสามารถช่ วยลดความเป็ นพิษของอลูมินมั และแมงกานี ส โดยช่วยดูดยึดธาตุท งั 2 ไว้ ลดการ
ได้ละลายในสารละลายดิ น การใช้ปูนร่ วมกับปุ๋ ยอินทรี ยจ์ ะสามารถลดความเป็ นพิษของอลูมินมั และ
แมงกานี สได้ดีที#สุด ทําให้ถว#ั เหลื องที# ปลูกในดิ นนันมีผลผลิตเพิ#มขึ น การใส่ ปุ๋ยหมักในดิ นยังเป็ นการ
ช่วยเพิ#มความต้านทานการเปลี#ยนแปลงความเป็ นกรดเป็ นด่างของดิน (buffer capacity) ทําให้เกิ ดการ
เปลี#ยนแปลงไม่รวดเร็ วจนเป็ นอันตรายต่อพืช
3. ผลของปุ๋ ยหมักต่ อสมบัตทิ างชีวภาพ
การใส่ ปุ๋ยหมักในดินเป็ นการเพิ#มแหล่งอาหารของจุลินทรี ยด์ ิ นทําให้จุลินทรี ยเ์ พิ#มปริ มาณมาก
ขึ น และพบว่ า กิ จ กรรมของจุ ลิ น ทรี ย ์ดิ น เพิ# ม มากขึ น โดยเฉพาะกระบวนการที# เ กี# ย วข้อ งกับ การ
เปลี# ยนแปลงธาตุ อาหารในดิ นได้แก่ กระบวนการย่อยสลายอินทรี ยสาร กระบวนการแปรสภาพของ
อนิ นทรี ยสารจากรู ปที# ไม่เป็ นประโยชน์ให้อยู่ในรู ปที# เป็ นประโยชน์ต่อพืช เช่ น การเปลี#ยนรู ปอนุ มูล
แอมโมเนี ยม ซึ# งเป็ นรู ปที# พืชดูดนําไปใช้ได้ยากให้อยูใ่ นรู ปไนไตรท์และไนเตรทซึ# งพืชสามารถดูดไป
ใช้ได้ง่ายและกระบวนการตรึ งไนโตรเจน เป็ นต้น รวมถึงกิจกรรมของจุลินทรี ยพ์ วกไมคอไรชาที#บริ เวณ
รากพืชด้วย นอกจากนันยังพบว่าการใส่ ปุ๋ยหมักทําให้ปริ มาณแบคที เรี ยเพิ# มขึนอย่างเห็นได้ชดั เจน การ
เพิ#มจํานวนของแบคทีเรี ยมีผลช่วยยับยังการเจริ ญและความสามารถในการก่อให้เกิดโรคพืชของเชือโรค
โดยเฉพาะบริ เวณที#อยู่ใกล้รากพืช ดังนัน จึงมักพบรายงานว่าการใส่ ปุ๋ยหมักในดินมีผลช่ วยลดปริ มาณ
เชือโรคพืชบางชนิดในดิน และมีผลให้พืชเกิดโรคดังกล่าวน้อยลง
การเจริ ญของจุลินทรี ยด์ ินทําให้เกิดกรดอินทรี ยห์ ลายชนิ ด ซึ# งกรดอินทรี ยบ์ างชนิดพืชสามารถ
นําไปใช้ได้โดยตรง บางชนิดมีผลต่อการปลดปล่อยและเปลี#ยนแปลงธาตุอาหารที#เป็ นประโยชน์ต่อพืช
อีกทีหนึ# ง นอกจากนี# การใส่ ปุ๋ยหมักหรื อปุ๋ ยอินทรี ยม์ ีผลต่อการควบคุมปริ มาณไส้เดือนฝอย (nematode)
ในดิน จากผลการทดลองพบว่าการใส่ ปุ๋ยหมักร่ วมกับปุ๋ ยเคมีพบว่าช่วยทําให้ปริ มาณของไส้เดื อนฝอย
ลดน้อยลง ปรากฏการณ์ น ี คล้ายคลึงกับการลดลงของเชื อโรคพื ชในดิ นตามที# กล่าวแล้วข้างต้น (กรม
พัฒนาที#ดิน 2551)

6

นํา? หมักชีวภาพ
หมายถึงนําหมักชี วภาพในรู ปของเหลวที#ได้มาจากการย่อยสลายวัสดุเหลือใช้จากพืชหรื อสัตว์
ลักษณะสด หรื อมีความชื นสูงในลักษณะเป็ นของเหลว และอาศัยกิ จกรรมของจุลินทรี ยช์ ่ วยย่อยสลาย
ทําให้ได้กรดอินทรี ยแ์ ละฮอร์ โ มนหรื อสารเสริ มการเจริ ญเติ บโตพื ชหลายชนิ ด สามารถนําไปใช้เป็ น
ประโยชน์ทางการเกษตรได้อย่างเห็นผล และมีประสิ ทธิ ภาพ
สารเร่ งพด.2 : ผลิตนํ?าหมักชีวภาพ
สารเร่ งพด.2 หมายถึงเชื อจุลินทรี ยท์ ีมีคุณสมบัติ ในการย่อยสลายวัสดุการเกษตร ลักษณะเปี ยก
หรื อมีความชืนสูงเพื#อผลิตนําหมักชี วภาพ โดยดําเนินกิจกรรมการหมักในสภาพที# ไม่มีออกซิ เจนทําให้
กระบวนการหมักดําเนินไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพยิง# ขึน
องค์ประกอบของนํ?าหมักชีวภาพ
1. ธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองในนํ?าหมักชีวภาพ
จากการศึกษาพบว่าปริ มาณธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองในนําหมักชี วภาพที# เตรี ยมจาก
ปลา คื อ มีปริ มาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซี ยม แคลเซี ยม แมกนีเซี ยม และกํามะถัน โดยเฉลี#ย
0.98, 1.12, 1.03, 1.66, 0.24, และ 0.20 เปอร์ เซ็นต์ตามลําดับ ซึ# งนําหมักชี วภาพปลาจะมีปริ มาณ
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซี ยม และแคลเซี ยมมากกว่านําหมักชี วภาพชนิ ดอื#น นําหมักชี วภาพผัก
จะมีปริ มาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซี ยม แคลเซี ยม แมกนีเซี ยม และกํามะถันเฉลี#ย 0.14, 0.30,
0.40, 0.68, 0.26, และ 0.27 เปอร์ เซ็นต์ตามลําดับ ในทํานองเดียวกันนําหมักชี วภาพผลไม้มีปริ มาณธาตุ
อาหารหลักและธาตุอาหารรอง ใกล้เคียงกันกับนําหมักชี วภาพผัก โดยมีค่าเฉลี#ย 0.27, 0.05, 0.67, 0.58,
0.01 และ 0.17 เปอร์ เซ็ นต์ตามลํา ดับ สํา หรั บปริ มาณธาตุ อาหารหลักและธาตุ อาหารรองในนําหมัก
ชี วภาพหอยเชอรี# จะมีแคลเซี ยมมากเช่นเดียวกันกับนําหมักชี วภาพปลา แต่มีปริ มาณธาตุอาหารชนิดอื#น
ใกล้เคี ยงกันกับนําหมักชี วภาพผักและผลไม้ นําหมักหอยเชอรี# มีปริ มาณธาตุอาหารหลักและธาตุอาหาร
รองโดยเฉลี#ย 0.35, 0.25, 0.85, 1.65, 0.29, และ 0.15 เปอร์เซ็นต์ตามลําดับ (กรมพัฒนาที#ดิน 2545)
2. ธาตุอาหารเสริม (จุลธาตุในนํ?าหมักชีวภาพ)
นําหมักชี วภาพหอยเชอรี# จะมีปริ มาณธาตุอาหารเสริ มมากกว่านําหมักชี วภาพชนิ ดอื# น โดยมี
เหล็ก แมงกานี ส ทองแดง และสังกะสี มีค่า 150, 100, 120, และ 200 ppm ตามลําดับ เมื# อพิจารณา
ปริ มาณเหล็กในนําหมักชี วภาพจะพบมากในปลา กระดูกป่ น และหอยเชอรี# ปริ มาณแมงกานีสพบมาก
ในนําหมักชีวภาพปลา กระดูกป่ น หอยเชอรี# ผักรวม และมะละกอผสมกล้วย สําหรับธาตุโบรอนจะพบ
มากในผลไม้รวมมีค่า 14 ppm (กรมพัฒนาที#ดิน 2545)
3. ค่ าความเป็ นกรดเป็ นด่ างของนํ?าหมักชีวภาพ
ค่า ความเป็ นกรดเป็ นด่าง (pH) ของนําหมักชี วภาพทุกชนิ ดจะมีความเป็ นกรดโดยส่ วนใหญ่
เนื#องจากในกระบวนการหมักวัสดุแต่ละชนิดจุลินทรี ยท์ ี#เกี#ยวข้องกับกระบวนการย่อยสลายจะสร้างกรด
อินทรี ยใ์ นปริ มาณมาก ได้แก่ กรดแลคติ กและกรดอะซี ติก ค่า ความเป็ นกรดเป็ นด่าง (pH) เฉลี#ของนํา
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หมักชีวภาพปลา ผัก ผลไม้ หอยเชอรี# และพืชพืนเมืองมีค่า 4.4, 4.3, 3.6, 4.6, และ 3.8 ตามลําดับ ในนํา
หมักชีวภาพผลไม้จะมีค่า ความเป็ นกรดเป็ นด่าง (pH) ของสารละลายตํ#ากว่านําหนักชี วภาพชนิดอื#นมีค่า
เท่ากับ 3.6 (กรมพัฒนาที#ดิน 2545)
4. ค่ าการนําไฟฟ้าของสารละลายนํ?าหมักชีวภาพ : (electrical conductivity : EC)
ค่าการนําไฟฟ้ าของสารละลายนําหมักชี วภาพ (EC) จากการหมักวัสดุแต่ละชนิ ดจะมีความแตกต่าง
กันโดยพบว่าค่า EC ของนําหมักชี วภาพปลา ผัก และหอยเชอรี# จะใกล้เคียงกันมีค่า 21.60, 15.93, และ 29.18
เดซี ซีเมนต่อเมตร (dS/m) ในขณะที#ค่า EC ของนําหมักชี วภาพผลไม้และพืชพืนเมืองจะมีค่าเฉลี#ย 3.78 และ
2.19 dS/m การที# น าํ หมักชี วภาพปลา และหอยเชอรี# มีค่า EC สู งนันอาจเป็ นผลจากในวัสดุเศษปลาและหอย
เชอรี# มีแร่ ธาตุที#กอ่ ให้เกิดค่า EC สูง เช่น ธาตุโซเดียม หรื อ คลอรี น (กรมพัฒนาที#ดิน 2545)
5. กรดฮิวมิก (humic acid) ในนํ?าหมักชีวภาพ
นําหมักชี วภาพแต่ละชนิ ดจะมีองค์ประกอบของกรดฮิ วมิกค่อนข้างแตกต่างกัน กรดฮิ วมิกเกิ ดขึ น
ในระหว่างกระบวนการหมัก โดยในช่วงแรกของการหมักจะเกิดการย่อยสลายของสารอินทรี ยจ์ ากวัสดุ
อิ นทรี ย ์แต่ ละชนิ ด กระบวนการแปรสภาพเป็ นสารฮิ วมิ ก ซึ# งเป็ นสารประกอบที# มี โครงสร้ าง ซับซ้อน
สลายตัวได้ยาก สารฮิวมิกจะมีสมบัติเป็ นสารคอลลอยด์ประกอบด้วย ฮิวมิน (humin) กรดฟุลวิค (fulvic acid)
และกรดฮิ วมิก (humic acid) ปริ มาณกรดฮิ วมิ กในนําหมักชี วภาพหอยเชอรี# อยู่ระหว่าง 3.07-4.45
เปอร์ เซ็นต์ สําหรับนําหมักชี วภาพจากพืชชนิ ดต่างๆ จะมีปริ มาณกรดฮิวมิกไม่เกิน 1 เปอร็ เซ็นต์ (กรม
พัฒนาที#ดิน 2545)
6. ฮอร์ โมนในนํ?าหมักชีวภาพ
วัสดุอินทรี ยจ์ ากพืชผักหรื อสัตว์ในสภาพที# สดนันจะมีส่วนประกอบของฮอร์ โมนในปริ มาณสู ง
กว่าวัสดุอินทรี ยท์ ี#มีอายุมากแล้ว ฮอร์ โมนหรื อเรี ยกว่าสารควบคุมการเจริ ญเติบโต (growth regulator) มี
ความสําคัญต่ อการพัฒนาสิ# งมีชีวิ ตทังพื ช สัตว์ และจุลินทรย์ ฮอร์ โมนที# สําคัญมี 3 ชนิ ด คือ ออกซิ น
(auxin) จิบเบอร์ เรลลิน (gibberellin) และไซโตไคนิ น (cytokinin) จากการวิเคราะห์ฮอร์ โมนในนําหมัก
ชี วภาพแต่ละชนิ ดพบว่ามี ความแตกต่ างกันในชนิ ดของฮอร์ โมนของวัส ดุอินทรี ยแ์ ต่ละชนิ ด นําหมัก
ชีวภาพปลา จะมีฮอร์ โมนจิบเบอร์ เรลลิน 33.07 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร แต่มีปริ มาณออกซิ เจนค่อนข้างตํ#า
มีค่าระหว่าง 0.04-4.01 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และตรวจพบฮอร์ โมนไซโตไคนิ นมีค่า 3.66 มิลลิกรัมต่อ
มิ ลลิลิตร สําหรั บ นําหมักชี วภาพผลไม้จะพบฮอร์ โ มนจิ บ เบอร์ เรลลิ น มากมี ค่ า 360.60 มิ ลลิ กรั มต่ อ
มิลลิลิตร นําหมักชี วภาพสับ ปะรดมีฮอร์ โมนจอบเบอร์ เรลลินและไซโตไคนิ นมีค่า 20.75 และ 20.40
มิลลิกรั มต่อมิลลิลิตร ส่ วนนําหมักชี วภาพผักจะมีฮอร์ โมนไซโตไคนิ นเด่นชัดมีค่า 15.14 มิลลิกรั มต่อ
มิลลิลิตรสําหรับฮอร์ โมนในนําหมักชี วภาพสมุนไพรจะพบฮอร์ โมนในปริ มาณน้อยมากแต่อย่างไรก็
ตามสารเสริ มการเจริ ญเติบโตที# ตรวจพบในนําหมักชี วภาพสมุนไพรมีฮอร์ โมน ออกซิ นและจิบเบอร์
เรลลิน 0.62 และ 0.54 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรตามลําดับ
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ฮอร์ โมนหรื อสารควบคุมการเจริ ญเติ บโตมีบทบาทต่ อการพัฒนาคุณภาพของสิ# งมีชีวิตได้แก่
มนุษย์ สัตว์ พืช และจุลินทรี ย์ เมื#อพิจารณาบทบาทของฮอร์โมนที# มีต่อการเจริ ญของพืชและจุลินทรี ยจ์ ะ
พบว่ามีฮอร์ โมน 3 ชนิด ที# มีความสําคัญต่อพืชและจุลินทรี ย ์ คือ ฮอร์ โมนออกซิ น จิบเบอร์ เรลลิน และ
ไซโตไคนิ น โดยฮอร์ โมนดังกล่าวนีจะช่วยในการเร่ งอัตราการเจริ ญเติบโตของพืช และขยายพันธุ์ของ
เซลล์จุลินทรี ย ์ (กรมพัฒนาที#ดิน 2545)
ฮอร์ โมนออกซิ น บทบาทของฮอร์ โมนออกซิ นที# มีต่อพืช มีการเกิ ดรากฝอยและราก
แขนงเพิ#มขึน (root initiation) เซลล์พืชมีการขยายตัวมากขึน (cell enlargement) มีการแบ่งเซลล์ของพืช
มากขึน (cell division) การติดผลดีข ึนและเจริ ญเติบโตดี (fruit setting and growth) ส่ งเสริ มการออกดอก
(flowering promotion) กระตุน้ การสุ กของผล (fruit ripening) เพิ#มกิจกรรมเอ็มไซม์ (increased enzyme
activity) (กรมพัฒนาที#ดิน 2545)
ฮอร์ โมนจิบเบอร์ เรลลิน บทบาทของฮอร์ โมนจิบเบอร์ เรลลินที#มีต่อพืชกระตุน้ การแบ่ง
เซลล์ของพืช (cell division stimulation) มีการยืดตัวของลําต้นมากขึน (hyperelongation of stem) ชักนํา
ให้เกิดการงอกของเมล์ดพืช (induction of seed germination) การติดผลดีข ึน (fruit setting) กระตุน้ การ
สุ กของผล (fruit ripening) ส่ งเสริ มการออกดอก (flowering promotion) พัฒนาการเกิ ดหน่ อข้า ง
(axillary bud development) (กรมพัฒนาที#ดิน 2545)
ฮอร์ โมนไซโตไคนิน บทบาทของฮอร์ โมนไซโตไคนิ นที# มีต่อพืชเพิ#มการแบ่งตัวของ
เซลล์พืช (enhanced cell division) ส่ งเสริ มการพัฒนารากพืช (enhanced root development) ส่ งเสริ มการ
เกิดรากขนอ่อน (enhanced root hair formation) ทําให้เกิดหน่ออ่อน (shoot initiation) ทําให้เกิดตาดอก
(bud formation) เกิ ด การขยายตัว ของใบเพิ# มขึ น (leaf expansion) เพิ# มอัตราการเกิ ดกระบวนการ
สังเคราะห์แสง (increased photosynthetic rate) (กรมพัฒนาที#ดิน 2545)
ประโยชน์ ของนํ?าหมักชีวภาพ
1. ประโยชน์ ของนํ?าหมักชีวภาพต่ อสมบัตทิ างกายภาพและเคมีของดิน
การใส่ น าํ หมักชี วภาพแต่ ละชนิ ดจะช่วยส่ งเสริ มการเพิ# มประสิ ทธิ ภาพสมบัติทางชี วภาพ เคมี
และกายภาพของดิน โดยที# น าํ หมักชี วภาพเป็ นแหล่งของจุลินทรี ยท์ ี# เป็ นประโยชน์ในดิ นส่ วนหนึ#งได้แก่
จุลินทรี ยแ์ ปรสภาพฟอสฟอรัสและยีสต์ โดยมีบทบาทในการช่วยแปรสภาพธาตุอาหารในดินออกมาใน
รู ปที# เป็ นประโยชน์มากขึ น และยีสต์จะปลดปล่อยฮอร์ โมนหรื อวิตามิ นเป็ นแหล่งอาหารให้กบั กลุ่ ม
จุลินทรี ยท์ ี# แปรสภาพแร่ ธาตุ อาหารในดิ นออกมาในรู ปที# เป็ นประโยชน์มากขึ น จากการศึ กษาพบว่า
ปริ ม าณธาตุ อ าหารในดิ นชุ ด ดิ น จัน ทึ กก่ อ นทํา การทดลองมี ป ริ มาณฟอสฟอรั ส โพแทสเซี ย ม และ
แคลเซี ยมโดยเฉลี#ย 5.09, 48.7 และ 81.5 ppm ตามลําดับ ค่า ความเป็ นกรดเป็ นด่าง (pH) ของดิน 5.40
และมีระดับความชืนในดิน 7.64 เปอร์ เซ็นต์ หลังจากการทดลองเป็ นเวลา 21 วัน พบว่าการใส่ น าํ หมัก
ชี วภาพแต่ละชนิ ดร่ วมกับปุ๋ ยหมัก 4 ตันต่ อไร่ จะมีผลทําให้ระดับธาตุ อาหารในดิ นเพิ#มขึนมากกว่าใน
ตํารับที# ไม่ใส่ น าํ หมักชีวภาพ โดยมีปริ มาณฟอสฟอรั ส โพแทสเซี ยม และแคลเซี ยม เพิ#มขึ นจาก 6.02,
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51.6 และ 90.4 เป็ น 7.29-8.25, 68.2-72.6 และ 96.7-108.6 ppm ตามลําดับมีค่า ความเป็ นกรดเป็ นด่าง
(pH) เพิ#มขึนจาก 5.54 เป็ นระหว่าง 5.65-5.73 นอกจากนี ยงั มีผลทําให้ค่าความชื นในดินเพิ#มขึนจาก 9.89
เป็ นระหว่าง 11.72-11.95 เปอร์เซ็นต์ (กรมพัฒนาที#ดิน 2545)
2. ประโยชน์ ของนํา? หมักชีวภาพต่อการเจริ ญเติบโตของพืช
การใส่ น าํ หมักชี ว ภาพมี ผ ลต่ อการเร่ งอัตราการเจริ ญของพืช โดยพบว่ าในนําหมักชี ว ภาพมี
ส่ ว นประกอบของฮอร์ โ มน กรดอิ นทรี ย ์ และจุ ลินทรี ย ์ที# เป็ นประโยชน์โ ดยเฉพาะอย่า งยิ# ง จากการ
วิเคราะห์สมบัติของนําหมักชีวภาพมีฮอร์ โมนออกซิ นและจิ บเบอร์ เรลลิน โดยที# ฮอร์ โมนออกซิ นจะมี
หน้าที# ช่วนในการช่ วยให้เซลล์พืชมีการขยายตัวได้มากขึน จึ งมีผลทําให้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลําตัน
ขยายตัวใหญ่ข ึน สําหรับฮอร์ โมน จิบเบอร์ เรลลินจะทําหน้าที#ช่วยในการยืดตัวของลําต้น จึงมีผลทําให้
ความสู งของลําต้นข้าวโพดเพิ#มขึ นมากกว่าไม่ใส่ น าํ หมักชี วภาพ นอกจากนี นําหมักชี วภาพทุกชนิ ดมี
กรดฮิวมิกมีคุณสมบัติคล้ายกับฮอร์ โมนพืชโดยจะมีปริ มาณฮอร์ โมนออกซิ นอยูม่ าก ซึ# งมีความสําคัญใน
การเร่ งอัตราการเจริ ญเติ บโตของรากและลําต้นพืชได้ดี แต่อย่างไรก็ตาม การใส่ น าํ หมักชีวภาพจะมีผล
ต่อการตอบสนองของพืชเด่นชัดเมื#อมีการจัดการดินให้มีความเหมาะสมทังในด้านกายภาพและเคมีของ
ดินก่อน กล่าวคือโครงสร้างของดินจะต้องมีการปรับปรุ งด้วยปุ๋ ยอินทรี ยเ์ พื#อให้ดินมีความโปร่ งและร่ วน
ซุย มีการถ่ายเทอากาศดีและทางด้านเคมีของดินนันจะต้องมีธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และจุลธาตุ
เพียงพอต่อการเจริ ญเติบโตของพืชด้วย
จากการศึกษาผลของนําหมักชีวภาพแต่ละชนิดประกอบด้วยนําหมักชี วภาพปลา ผัก ผลไม้ และ
สมุนไพร ต่ อการเจริ ญเติ บโตของข้าวโพดหวาน โดยการดําเนิ นการวิจัยทําการทดลองในโรงเรื อ น
กระจกโดยปลูกข้าวโพดหวานในดิ นชุ ดจันทึ กเช่นกัน มีการใส่ และไม่ใส่ ปุ๋ ยหมักอัตรา 4 ตันต่อไร่
ร่ วมกับการใส่และไม่ใส่น าํ หมักชีวภาพจากปลา ผัก ผลไม้ และสมุนไพร อัตราการเจือจาง 1:500 การใส่
นําหมักชี วภาพโดยการรดลงดิ นในช่ วงเริ# มต้นการทดลอง หลังจากนันทําการรดลงดิ นและพ่ นที# ใบ
ข้าวโพดทุก 7 วัน หลังจากการปลูกข้าวโพด เมื#อพิจารณาผลของการใส่ ปุ๋ยหมักร่ วมกับนําหมักชี วภาพ
แต่ ละชนิ ด พบว่า การใส่ น าํ หมักชี วภาพมี ผลต่ อการเพิ# มอัต ราการเจริ ญ เติ บโตของข้าวโพดค่ อนข้า ง
เด่นชัด เมื#อเปรี ยบเทียบกับตํารั บใส่ ปุ๋ยหมักอย่างเดี ยว โดยมีผลทําให้ความกว้างของใบ และความสู ง
ของต้นข้าวโพดเพิ#มขึนจาก 1.23 และ 3.82 เป็ นระหว่าง 1.45-1.52 และ 4.53-6.02 เซนติเมตร โดยที#การ
ใส่ น าํ หมักชีวภาพสมุนไพรจะให้ความกว้างของใบมากกว่านําหมักชี วภาพชนิ ดอื#นมีค่า 1.52 เซนติเมตร
เนื# องจากนําหมักชี วภาพสมุนไพรมีสารฮอร์ โมนออกซิ นในปริ มาณที#เด่นกว่าชนิ ดอื#น ฮอร์ โมนออกซิ น
มีความเกี# ยวข้องในด้านการส่ งเสริ มการขยายตัวของเซลล์พืช สําหรั บนําหมักชี วภาพผลไม้จะมีส าร
ฮอร์ โมนจิ บ เบอร์ เรลลิ นจะมีผลทําให้เซลล์ของลําต้นข้าวโพดยืดตัวเพิ# มมากขึ น เมื# อเปรี ยบเที ยบกับ
ตํารับ ไม่ใส่ น าํ หมักชี วภาพ นอกจากนี ในนําหมักชี วภาพจะมี กรดฮิ วมิ กซึ# งมีคุณสมบัติคล้ายฮอร์ โ มน
ออกซิ น โดยจะพบในนําหมักชีวภาพจากสัตว์มากกว่าพืช ทําหน้าที# เร่ งอัตราการเจริ ญเติบโตของพืชได้
(กรมพัฒนาที#ดิน 2545)
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3. ด้ านการส่ งเสริมการงอกของเมล็ดพืช
นําหมักชีวภาพมีผลต่อการกระตุน้ การงอกของเมล็ดทําให้เมล็ดมีการงอกได้เร็ วขึนเนื# องจากนํา
หมักชี วภาพมีองค์ประกอบของฮอร์ โมนออกซิ น (auxin) และจิ บเบอร์ เรลลิน (gibberellin) โดยเฉพาะ
อย่างยิ#งฮอร์โมนจิบเบอร์เรลลินจะมีผลต่อการยืดตัวของเซลล์รากที#งอกออกมาจากส่ วนของเมล็ดได้มาก
ขึนจากการศึ กษาอัตรา และวิธีการใช้น าํ หมักชี วภาพร่ วมกับปุ๋ ยอินทรี ยพ์ บว่า อัตราการเจื อจางนําหมัก
ชี วภาพ 1:500 หรื อ 1:750 โดยการรดลงดิ นหรื อพ่นที# ใบมี ผลต่อการเพิ# มอัตราการเจริ ญเติบ โตของ
ข้าวโพดเมื#อเปรี ยบเที ยบกับการใส่ ปุ๋ยอินทรี ยอ์ ย่างเดี ยว ดังนันในการศึกษาผลของนําหมักชีวภาพต่อ
อัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์พืชจึ งได้กาํ หนดอัตราการเจื อจางนําหมักชี วภาพแต่ ละชนิ ดเท่ากับ 1:500
ได้แก่ นําหมักชีวภาพปลา ผัก ผลไม้ และสมุนไพร ซึ# งจะเป็ นอัตราที#ง่ายต่อการปฏิบตั ิ โดยมีการใส่ และ
ไม่ใส่ น าํ หมักชี วภาพ หลังจากการเพาะเมล็ด ข้าวโพดหวานและกวางตุ ง้ เริ# มมีการงอกเจริ ญโผล่พ น้
ผิวหน้าดิน ซึ# งตํารับควบคุมและตํารับใส่ ปุ๋ยหมักอย่างเดียว จะเริ# มปรากฏการงอกของเมล็ดทัง 2 ชนิ ดใน
วันที# 4 ของการทดลอง เนื# อ งจากปุ๋ ยอิ นทรี ยน์  ําแต่ ละชนิ ดมี องค์ป ระกอบของสารอินทรี ย์ประเภท
ฮอร์โมนออกซิ น และ จิบเบอร์เรลลิน โดยเฉพาะอย่างยิง# ฮอร์โมน จิบเบอร์ เรลลิน จะมีผลต่อการกระตุน้
การงอกเมล็ดมีผลทําให้เมล็ดข้าวโพดและกวางตุง้ มีการงอกได้เร็ วขึน การใส่ น าํ หมักชี วภาพร่ วมกับปุ๋ ย
หมักมีผลทําให้อตั ราการงอกของเมล็ดข้าวโพดหวานเพิ#มขึนจาก 77.67 เป็ นระหว่าง 89-100 เปอร์ เซ็นต์
เมื#อเปรี ยบเทียบกับการใส่ ปุ๋ยหมักอย่างเดียว แสดงให้ทราบว่าสารฮอร์ โมนในนําหมักชีวภาพมีผลต่อการ
กระตุ น้ เซลล์พืชในเมล็ดพันธุ์ให้มีความสามารถได้ดีข ึน ในทํานองเดี ยวกันเมล็ดกวางตุง้ จะมีอตั ราการ
งอกของเมล็ดเพิ#มขึนจาก 86.7 เป็ น 90.6-93.3 เปอร์เซ็นต์เช่นกัน (กรมพัฒนาที#ดิน 2545)
สารเร่ งพด.7 : ผลิตนํ?าหมักสมุนไพร
สารเร่ งพด.7 เป็ นเชื อจุลินทรี ยท์ ี# มีคุณสมบัติในการเพิ# มประสิ ทธิ ภาพการหมัก และการย่อย
สลายพืชสมุนไพรชนิ ดต่างๆ ในสภาพที#ไม่มีออกซิ เจนเพื#อผลิตสารป้ องกันแมลงศัตรู พืช
ประโยชน์ ของสารเร่ งพด.7 ป้ องกันแมลงศัตรู พืช เช่นเพลียชนิ ดต่างๆ หนอนเจาะผลและลําต้น
หนอนใยผัก หนอนชอนใบ หนอนคืบ หนอนกระทู ้ หนอนกอ ไรแดง และแมลงหวี# เป็ นต้น
ถัวฝักยาว
ถัว# ฝั กยาวมีถ#ินกําเนิ ดอยู่ในประเทศจีนและอินเดีย เป็ นพืชตระกูลถัว# ที#มีความสําคัญชนิ ดหนึ# ง
ของประเทศไทยมีชื#อวิทยาศาสตร์วา่ Vigna unguiculata (L.) Walp. cv.gr. sesquipedalis (L.) Verdc. มีชื#อ
ภาษาอังกฤษว่า long bean หรื อ yard long bean เป็ นพืชล้มลุก ปลูกได้ตลอดปี แต่ปลูกได้ผลที#สุดคือ ช่วง
เดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤศจิกายน เป็ นผักชนิ ดหนึ# งที# ชาวเอเซี ยนิ ยมบริ โภคมาก โดยเฉพาะชาวฮ่องกงและ
สิ งคโปร์ นอกจากตลาดเอเซี ยแล้ว ตลาดต่างประเทศทางยุโรป ซึ# งมีคนเอเซี ยอพยพเข้าไปอยูอ่ าศัยเป็ น
จํานวนมาก เช่น ฝรั#งเศส อังกฤษ และเยอรมันตะวันตก ตลอดจนประเทศทางแถบตะวันออกกลางก็
นับว่าเป็ นตลาดที#ค่อนข้างจะมีความต้องการสู ง จึงนับได้วา่ ถัว# ฝักยาวเป็ นพืชผักชนิ ดหนึ#งที#นิยมบริ โภค
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ทังภายในและนอกประเทศ นอกจากจะใช้ปรุ งอาหาร บางชนิ ดใช้บริ โภคสดในชีวิตประจําวันแล้ว ยังใช้
เป็ นวัตถุดิบในด้านอุตสาหกรรมบรรจุ กระป๋ องและแช่ แข็งด้วย ถัว# ฝั กยาวนอกจากจะเป็ นพืชผักที# มี
คุณค่าทางอาหารแล้ว การปลูกถัว# ฝักยาวจะช่วยปรับปรุ งบํารุ งดิน เพราะโดยธรรมชาติแล้ว ระบบราก
ของพืชตระกูลถัว# จะมีการตรึ งไนโตรเจนจากอากาศมาไว้ในดิน นับว่าเป็ นพืชที#มีประโยชน์หลายอย่าง
ดินฟ้ าอากาศทีเหมาะสม ถัว# ฝั กยาวปลูกได้ทว#ั ทุกภาคของประเทศ ชอบอากาศค่อนข้างร้อน
ช่วงอุณหภูมิที#เหมาะสมอยูใ่ นระหว่าง 16-24 องศาเซลเซี ยส สามารถปลูกได้ในดินทุกชนิ ด แต่ปลูกได้ดี
ในดินร่ วนปนทราย มีการระบายนําได้ดี สภาพความเป็ นกรด-ด่าง (pH) อยูร่ ะหว่าง 5.5-6.0 และเป็ นพืช
ที#ตอ้ งการแสงแดดตลอดวัน มีลาํ ต้นเป็ นเถาเลือย การเลือยของเถา มีทิศทางการพันทวนเข็มนาฬิ กา การ
ปลูกโดยการทําค้างจะทําให้ผลผลิตสู งขึน
แหล่ งปลูกทีสําคัญได้แก่ ราชบุรี นครปฐม สระบุรี ปทุมธานี อ่างทอง นครนายก นครราชสี มา
หนองคาย อุดรธานี บุรีรัมย์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด นครศรี ธรรมราช สุ ราษฎร์ ธานี ตรัง นครสวรรค์
เชียงใหม่ ลําปาง เป็ นต้น
การเก็บเกีย ว ถัว# ฝักยาวจะเก็บเกี#ยวได้หลังจากปลูกประมาณ 55-75 วัน ขึนอยูก่ บั สายพันธุ์และ
สภาพแวดล้อมที#เกี#ยวข้อง การเก็บนันอาจจะสังเกตจากลักษณะฝั กที# ตรงตามความต้องการของตลาด
หรื ออาจจะนับวันโดยเริ# มจากวันผสมเกสร ซึ# งจะอยูใ่ นช่วงประมาณ 10-15 วัน วิธีการเก็บให้ปลิดขัว
ระวังไม่ให้ดอกใหม่หลุดเสี ยหาย เพราะจะกระทบกระเทือนต่อปริ มาณผลผลิต ลักษณะการเก็บให้ทยอย
เก็บทุก ๆ 2-4 วัน โดยไม่ปล่อยให้ฝักแก่ตกค้าง ปกติ แล้วระยะเวลาการให้ผลผลิตของถัว# ฝั กยาวอยู่
ในช่ วง 1-2 เดื อน หรื ออาจเก็บได้ 20-40 ครัง ขึ นอยูก่ บั การดูแลรักษาและสายพันธุ์ที#ปลูกขณะนัน
หลังจากเก็บเกี#ยวถัว# ฝักยาวแล้วให้นาํ เข้าร่ มทันที ไม่ควรวางไว้กลางแดด แล้วนําลงบรรจุในภาชนะ เช่น
ตะกร้า หรื อเข่งซึ# งบุดว้ ยวัสดุที#ป้องกันการขูดขีดผลผลิต ได้แก่ ใบตอง หรื อวัสดุอื#น ๆ ที#ใช้ทดแทนกัน
ได้ การบรรจุน นั ไม่ควรบรรจุปริ มาณมากเกินไป เพราะจะทําให้ผลผลิตบอบชําเสี ยหายได้
ลักษณะถัวฝักยาวทีตลาดต้ องการ แบ่งได้ดงั นี
1) ความต้องการของตลาดในประเทศ ต้องการถัว# ฝั กยาวที# มีความยาวฝั ก 50-70
เซนติเมตร สี เปลือกเขียว ฝั กไม่พอง แต่ความต้องการในแต่ละท้องถิ#นนันจะแตกต่างกันไปขึนอยูก่ บั
ความนิ ยมของผูบ้ ริ โภค และลักษณะการประกอบอาหารของแต่ละแหล่งด้วย
2) ความต้องการของตลาดต่างประเทศ ต้องการถัว# ฝักยาวที#มีความยาวฝักประมาณ 3640 เซนติเมตร ขนาดสมํ#าเสมอ สดไม่บอบชํา เก็บอ่อนกว่าปกติ 1-2 วัน
ระยะเวลาและสถานทีดําเนินการ
ระยะเวลาดําเนินการ

เริ# มต้นเดือนมิถุนายน 2549
สิ นสุดเดือนสิ งหาคม 2551

สถานทีดําเนินการ

เขตพัฒนาที#ดินตําบลหนองงูเหลือม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
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อุปกรณ์ และวิธีดาํ เนินการ
อุปกรณ์ การทดลอง
- เมล็ดพันธุ์ถว#ั ฝักยาว
- ปุ๋ ยหมัก
- นําหมักชีวภาพที#ผลิตจากสารเร่ งพด.2
- นําหมักสมุนไพรที#ผลิตจากสารเร่ งพด.7
- นําส้มควันไม้
- ระบบนําแบบสปริ งเกอร์
- ป้ ายแปลง, ไม้รวก, ถุงพลาสติก
- เครื# องมืออื#นๆ ที#จาํ เป็ น เช่นเทปวัดระยะ ตราชัง# ไม้บรรทัด ฯ
วิธีการดําเนินการวิจัย
วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCB) จํานวน 3 ซํา ประกอบด้วย 7
ตํารับการทดลอง ดังนี
ตํารับการทดลองที# 1 แปลงควบคุม (ไม่ใช้น าํ หมักชีวภาพ)
ตํารับการทดลองที# 2 นําหมักชีวภาพพด.2 เจือจาง 1:250 อัตรา 500 ลิตรต่อไร่
ตํารับการทดลองที# 3 นําหมักชีวภาพพด.2 เจือจาง 1:500 อัตรา 500 ลิตรต่อไร่
ตํารับการทดลองที# 4 นําหมักชีวภาพพด.2 เจือจาง 1:750 อัตรา 500 ลิตรต่อไร่
ตํารับการทดลองที# 5 นําหมักชีวภาพพด.2 เจือจาง 1:250 อัตรา 1,000 ลิตรต่อไร่
ตํารับการทดลองที# 6 นําหมักชีวภาพพด.2 เจือจาง 1:500 อัตรา 1,000 ลิตรต่อไร่
ตํารับการทดลองที# 7 นําหมักชีวภาพพด.2 เจือจาง 1:750 อัตรา 1,000 ลิตรต่อไร่
ขั?นตอนการดําเนินงาน
1. คัดเลือกพืนที#แปลงปลูกถัว# ฝักยาว ในพืนที# เขตพัฒนาที#ดินตําบลหนองงูเหลือม อําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐมที#มีความเหมาะสมในชุดดินกําแพงแสน
2. การเตรี ยมดิน ไถเตรี ยมดิน และแบ่งเป็ นแปลงย่อย ขนาด 3x5 เมตร จํานวน 21 แปลงย่อย และ
ระยะห่ างระหว่างแปลงด้านละ 1 เมตร ไถพรวนดินและหว่านปูนมาร์ล อัตรา 300 กิโลกรัมต่อไร่ ตาก
ดินทิงไว้ประมาณ 10 วัน แล้วใส่ ปุ๋ยหมักอัตรา 2 ตันต่อไร่ ทุกแปลง
3. การให้น าํ ติดตังระบบการให้น าํ แบบสปริ งเกอร์
4. การปลูกถัว# ฝักยาว ปลูกถัว# ฝักยาวในหลุมปลูกระยะปลูก 50x75 เซนติเมตร โดยหยอดเมล็ด
หลุมละ 2-3 เมล็ด กลบดินให้ลึกประมาณ 1-2 เซนติเมตร แล้วรดนําทันที ถอนแยกให้เหลือหลุมละ 1
ต้น เมื#อต้นถัว# ฝักยาวเริ# มพันค้าง การปั กค้างหลังการปลูก 7 วันใช้ไม้รวกทําค้างจากพืนดิน 2.0-2.5 เมตร
โดยปั กไม้คา้ งหลุมละ 1 ค้าง ให้ตงั ฉากกับพืนผิวดิน
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5. การให้น าํ หมักชีวภาพจากสารเร่ งพด.2
- ตํารั บการทดลองที# 2 โดยการใช้อตั รานําหมักชี วภาพ 200 มิลลิลิตรเจื อจางด้วยนํา 50
ลิตรในพืนที# 1 ไร่ ต่อครัง
- ตํารั บการทดลองที# 3 โดยการใช้อตั รานําหมักชี วภาพ 100 มิลลิลิตรเจื อจางด้วยนํา 50
ลิตรในพืนที# 1 ไร่ ต่อครัง
- ตํารับการทดลองที# 4 โดยการใช้อตั รานําหมักชีวภาพ 70 มิลลิลิตรเจือจางด้วยนํา 50 ลิตร
ในพืนที# 1 ไร่ ต่อครัง
- ตํารับการทดลองที# 5 โดยการใช้อตั รานําหมักชี วภาพ 400 มิลลิลิตรเจือจางด้วยนํา 100
ลิตรในพืนที# 1 ไร่ ต่อครัง
- ตํารับการทดลองที# 6 โดยการใช้อตั รานําหมักชี วภาพ 200 มิลลิลิตรเจือจางด้วยนํา 100
ลิตรในพืนที# 1 ไร่ ต่อครัง
- ตํารับการทดลองที# 7 โดยการใช้อตั รานําหมักชี วภาพ 140 มิลลิลิตรเจือจางด้วยนํา 100
ลิตรในพืนที# 1 ไร่ ต่อครัง
เริ# มฉี ดพ่นนําหมักชีวภาพ เมื#อต้นถัว# มีอายุ 15 วันและฉี ดพ่นทุกๆ 7 วัน กําจัดศัตรู พืชโดย
ฉี ดพ่นนําหมักสมุนไพรผสมกับนําส้มควันไม้ ฉี ดพ่นใบ ลําต้น และรดลงดิ นทุกๆ 3 วัน โดยใช้น าํ หมัก
สมุนไพร อัตรานําหมักสมุนไพร 200 มิลลิลิตรเจือจางด้วยนํา 100 ลิตรในพืนที# 1 ไร่ ต่อครัง
6. การเก็บเกี#ยวถัว# ฝักยาว เริ# มเก็บเกี#ยวถัว# ฝักยาวเมื#ออายุประมาณ 45 วันหลังปลูก จํานวนวันที#
เก็บเกี#ยวจากครังแรก จนถึงครังสุ ดท้ายประมาณ 30-40 วัน
7. การเก็บบันทึกข้อมูล
- ข้อมูลดิน โดยสุ่ มเก็บตัวอย่างดิ นก่ อนการทดลองและหลังการเก็บเกี# ยวผลผลิต ที# ระดับ
ความลึก 0-15 เซนติ เมตร เพื#อวิเคราะห์หาสมบัติทางเคมีต่างๆ ได้แก่ ความเป็ นกรด-ด่างของดิ น (pH)
ความต้องการปูนของดิน (LR) และปริ มาณธาตุอาหาร OM, P และ K
- ข้อมูลปั จจัยการผลิ ต โดยสุ่ มเก็บตัวอย่างปุ๋ ยหมักและนําหมักชี วภาพ เพื#อวิเคราะห์หา
ปริ มาณธาตุอาหาร N P K
- ข้อมูลพืช สุ่ มเก็บตัวอย่างพืชจํานวน 10 ต้นต่อแปลงวัดความยาวฝัก ความกว้างฝัก นําหนัก
ฝักต่อต้น จํานวนฝักต่อต้น และเก็บผลผลิตในพืนที# 2x4 ตารางเมตร คํานวนผลผลิตต่อไร่
8. วิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆ ทางสถิติ โดยใช้โปรแกรม SPSS และเปรี ยบเที ยบค่าความแตกต่าง
โดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) และแปลผลข้อมูล
9. ศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของถัว# ฝักยาวจากการจัดการดินวิธีการต่างๆ
10. สรุ ปผลและเขียนรายงานผลการทดลอง
.
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ผลการทดลองและวิจารณ์
จากการทดลองปลูกถัว# ฝั กยาวปลอดสารพิษ โดยการใช้ปุ๋ยหมักร่ วมกับนําหมักชี วภาพ ในปี
2549-2551 รวม 3 ฤดูปลูก ได้ทาํ การบันทึกข้อมูลการเจริ ญเติ บโตทางด้านความยาวฝั ก ความกว้างฝัก
นําหนักต่อฝัก นําหนักฝักต่อต้น จํานวนฝักต่อต้น และผลผลิตถัว# ฝักยาว (กิโลกรัมต่อไร่ ) ปรากฏผล ดังนี
1. ข้ อมูลปัจจัยการผลิต
จากการสุ่ มเก็บตัวอย่างปุ๋ ยอินทรี ยแ์ ละนําหมักชี วภาพ แล้วนํามาวิเคราะห์หาปริ มาณธาตุอาหาร
ได้แก่ ปริ มาณไนโตรเจน ปริ มาณฟอสฟอรั ส และปริ มาณโพแทสเซี ย ม พบว่า ปุ๋ ยหมัก มี ป ริ มาณ
ไนโตรเจน 1.12 เปอร์ เ ซ็ นต์ ปริ ม าณฟอสฟอรั ส 1.08 เปอร์ เ ซ็ นต์ และปริ มาณโพแทสเซี ย ม 0.73
เปอร์ เ ซ็ นต์ สํา หรั บ นําหมักชี ว ภาพมี ป ริ มาณไนโตรเจน 0.88 เปอร์ เซ็ น ต์ ปริ มาณฟอสฟอรั ส 0.62
เปอร์เซ็นต์ และปริ มาณโพแทสเซี ยม 0.69 เปอร์เซ็นต์
ตารางที 1 แสดงผลวิเคราะห์ธาตุอาหารในปัจจัยการผลิต
ปัจจัยการผลิต
ปุ๋ ยหมัก
นําหมักชีวภาพ

N (เปอร์เซ็นต์)
1.12
0.88

P2O5 (เปอร์เซ็นต์)
1.08
0.62

K2O (เปอร์เซ็นต์)
0.73
0.69

หมายเหตุ นําหมักชีวภาพที#ผลิตจากปลา
2. ข้ อมูลการเจริญเติบโตและผลผลิตของถัวฝักยาว
2.1 ความยาวของฝักถัวฝักยาว
จากการวิเคราะห์ ขอ้ มูลทางสถิ ติในปี แรกพบว่า ทุ กตํารั บการทดลองที# ใช้ปุ๋ ยหมักร่ วมกับนํา
หมักชี วภาพในอัตราต่างๆ ไม่ทาํ ให้ความยาวของฝั กถัว# ฝั กยาวแตกต่างกัน แต่การใช้ปุ๋ยหมักร่ วมกับนํา
หมักชีวภาพในอัตราต่างๆ มีแนวโน้มให้ความยาวของฝักถัว# ฝักยาวสู งกว่าการไม่ใช้ปุ๋ยหมักร่ วมกับนํา
หมักชีวภาพ โดยในตํารับการทดลองที#มีการใช้น าํ หมักชี วภาพพด.2 เจือจาง 1:500 อัตรา 500 ลิตรต่อไร่
(T3) ถัว# ฝักยาวมีความยาวของฝักยาวที#สุด คือ 48.13 เซนติเมตร และแปลงควบคุม (T1) ถัว# ฝักยาวมีความ
ยาวของฝักน้อยที#สุด คือ 42.03 เซนติเมตร (ตารางที# 2)
ในปี ที# 2 จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติพบว่า ทุกตํารับการทดลองที# ใช้ปุ๋ยหมักร่ วมกับนํา
หมักชี วภาพในอัตราต่างๆ ไม่ทาํ ให้ความยาวของฝั กถัว# ฝั กยาวแตกต่างกัน แต่การใช้ปุ๋ยหมักร่ วมกับนํา
หมักชีวภาพในอัตราต่างๆ มีแนวโน้มให้ความยาวของฝักถัว# ฝักยาวสู งกว่าการไม่ใช้ปุ๋ยหมักร่ วมกับนํา
หมักชีวภาพ โดยในตํารับการทดลองที#มีการใช้น าํ หมักชี วภาพพด.2 เจือจาง 1:500 อัตรา 1,000 ลิตรต่อ
ไร่ (T6) ถัว# ฝักยาวมีความยาวของฝักยาวที#สุด คือ 50.67 เซนติเมตร และแปลงควบคุม (T1) ถัว# ฝักยาวมี
ความยาวของฝักน้อยที#สุด คือ 44.17 เซนติเมตร (ตารางที# 2)
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ในปี ที# 3 จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติพบว่า ทุกตํารับการทดลองที# ใช้ปุ๋ยหมักร่ วมกับนํา
หมักชี วภาพในอัตราต่างๆ ไม่ทาํ ให้ความยาวของฝั กถัว# ฝั กยาวแตกต่างกัน แต่การใช้ปุ๋ยหมักร่ วมกับนํา
หมักชีวภาพในอัตราต่างๆ มีแนวโน้มให้ความยาวของฝักถัว# ฝักยาวสู งกว่าการไม่ใช้ปุ๋ยหมักร่ วมกับนํา
หมักชีวภาพ โดยในตํารับการทดลองที#มีการใช้น าํ หมักชี วภาพพด.2 เจือจาง 1:500 อัตรา 1,000 ลิตรต่อ
ไร่ (T6) ถัว# ฝักยาวมีความยาวของฝักยาวที#สุด คือ 51.84 เซนติเมตร และแปลงควบคุม (T1) ถัว# ฝักยาวมี
ความยาวของฝักน้อยที#สุด คือ 44.63 เซนติเมตร (ตารางที# 2)
จากการศึกษาความยาวของฝักถัว# ฝักยาวทัง 3 ปี พบว่า การใช้น าํ หมักชี วภาพพด.2 เจือจาง 1:500
อัตรา 500 ลิตรต่อไร่ หรื ออัตรา 1,000 ลิตรต่อไร่ มีแนวโน้มทําให้ความยาวของฝักถัว# ฝักยาวมีความยาว
เฉลี#ยมากกว่าการใช้น าํ หมักชีวภาพพด.2 เจื อจาง 1:750 และเจือจาง 1:250 อัตรา 500 ลิตรต่อไร่ หรื อ
อัตรา 1,000 ลิตรต่อไร่
ตารางที 2 แสดงความยาวของฝักถัว# ฝักยาว
ตํารับการทดลอง
แปลงควบคุม (T1)
นําหมักชี วภาพพด.2 เจือจาง 1:250 อัตรา 500 ลิตรต่อไร่ (T2)
นําหมักชี วภาพพด.2 เจือจาง 1:500 อัตรา 500 ลิตรต่อไร่ (T3)
นําหมักชี วภาพพด.2 เจือจาง 1:750 อัตรา 500 ลิตรต่อไร่ (T4)
นําหมักชี วภาพพด.2 เจือจาง 1:250 อัตรา 1,000 ลิตรต่อไร่ (T5)
นําหมักชี วภาพพด.2 เจือจาง 1:500 อัตรา 1,000 ลิตรต่อไร่ (T6)
นําหมักชี วภาพพด.2 เจือจาง 1:750 อัตรา 1,000 ลิตรต่อไร่ (T7)
ค่าเฉลี#ย

ความยาวของฝักถัว# ฝักยาว (เซนติเมตร)
ปี ที# 1
ปี ที# 2
ปี ที# 3 ค่าเฉลี#ย
42.03
44.17
44.63
43.61
44.30
46.97
46.23
45.83
48.13
49.53
50.12
49.26
45.03
47.43
47.90
46.79
44.93
46.80
46.87
46.20
47.30
50.67
51.84
49.94
44.40
47.67
47.88
46.65
45.16
47.61
47.92
46.90

2.2 ความกว้ างของฝักถัว ฝักยาว
จากการวิเคราะห์ ขอ้ มูลทางสถิ ติในปี แรกพบว่า ทุ กตํารั บการทดลองที# ใช้ปุ๋ ยหมักร่ วมกับ นํา
หมักชีวภาพในอัตราต่างๆ ไม่ทาํ ให้ความกว้างของฝักถัว# ฝักยาวแตกต่างกัน แต่การใช้ปุ๋ยหมักร่ วมกับนํา
หมักชีวภาพในอัตราต่างๆ มีแนวโน้มให้ความกว้างของฝักถัว# ฝักยาวสู งกว่าการไม่ใช้ปุ๋ยหมักร่ วมกับนํา
หมักชีวภาพ โดยในตํารับการทดลองที#มีการใช้น าํ หมักชี วภาพพด.2 เจือจาง 1:500 อัตรา 1,000 ลิตรต่อ
ไร่ (T6) ถัว# เหลืองฝักยาวมีความกว้างสู งสุ ด 0.41 เซนติ เมตร และแปลงควบคุม (T1) ถัว# ฝักยาวมีความ
กว้างของฝักตํ#าสุด คือ 0.30 เซนติเมตร (ตารางที# 3)
ในปี ที# 2 จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติพบว่า ทุกตํารับการทดลองที# ใช้ปุ๋ยหมักร่ วมกับนํา
หมักชีวภาพในอัตราต่างๆ ไม่ทาํ ให้ความกว้างของฝักถัว# ฝักยาวแตกต่างกัน แต่การใช้ปุ๋ยหมักร่ วมกับนํา
หมักชีวภาพในอัตราต่างๆ มีแนวโน้มให้ความกว้างของฝักถัว# ฝักยาวสู งกว่าการไม่ใช้ปุ๋ยหมักร่ วมกับนํา
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หมักชีวภาพ โดยในตํารับการทดลองที#มีการใช้น าํ หมักชี วภาพพด.2 เจือจาง 1:500 อัตรา 1,000 ลิตรต่อ
ไร่ (T6) ถัว# เหลืองฝักยาวมีความกว้างสู งสุ ด 0.47 เซนติ เมตร และแปลงควบคุม (T1) ถัว# ฝักยาวมีความ
กว้างของฝักตํ#าสุด คือ 0.32 เซนติเมตร (ตารางที# 3)
ในปี ที# 3 จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติพบว่า ทุกตํารับการทดลองที# ใช้ปุ๋ยหมักร่ วมกับนํา
หมักชีวภาพในอัตราต่างๆ ทําให้ความกว้างของฝักถัว# ฝั กยาวแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดย
ในตํารั บ การทดลองที# มีการใช้ปุ๋ ยหมักร่ ว มกับ นําหมักชี ว ภาพในอัต ราต่ างๆ ให้ค วามกว้างของฝั ก
ถัว# ฝักยาวสูงกว่าตํารับที#ไม่ใช้ปุ๋ยหมักร่ วมกับนําหมักชีวภาพอย่างเด่นชัด นอกจากนันตํารับที# มีการใช้น าํ
หมักชีวภาพพด.2 เจือจาง 1:500 อัตรา 500 ลิตรต่อไร่ (T3) และการใช้น าํ หมักชี วภาพพด.2 เจือจาง 1:500
อัตรา 1,000 ลิตรต่อไร่ (T6) ความกว้างของฝักถัว# ฝักยาว มีค่าสู งสุ ดคือ 0.50 เซนติเมตร แปลงควบคุม (T1)
ความกว้างของฝักถัว# ฝักยาว มีค่าตํ#าสุ ด คือ 0.32 เซนติเมตร (ตารางที# 4)
จากการศึ กษาความกว้างของฝักถัว# ฝั กยาวทัง 3 ปี พบว่า การใช้น าํ หมักชี วภาพพด.2 เจื อจาง
1:500 อัตรา 1,000 ลิตรต่อไร่ (T6) มีผลทําให้ความกว้างของฝั กถัว# ฝั กยาวมีความกว้างเฉลี#ยสู งสุ ด คื อ
0.46 เซนติเมตร และแปลงควบคุม (T1) ถัว# ฝักยาวมีความกว้างเฉลี#ยของฝักตํ#าสุ ด คือ 0.31 เซนติเมตร เมื#อ
เปรี ยบเทียบกับการใช้ปุ๋ยหมักร่ วมกับนําหมักชีวภาพในอัตราต่างๆ พบว่า พืชมีการเจริ ญเติบโตทางด้าน
ความกว้างของฝักเพิ#มมากขึนในปี ที# 3 สําหรับการใช้น าํ หมักชีวภาพพด.2 เจือจาง 1:500 อัตรา 500 ลิตร
ต่อไร่ และอัตรา 1,000 ลิตรต่อไร่ มีแนวโน้มทําให้ความกว้างของฝักถัว# ฝักยาวมีความกว้างเฉลี#ยสู งที#สุ ด
0.45-0.46 เซนติเมตร ส่ วนการใช้น าํ หมักชีวภาพเจือจางต่างๆ อัตรา 500 ลิตรต่อไร่ และอัตรา 1,000 ลิตร
ต่อไร่ ให้ความกว้างเฉลี#ยของฝักถัว# ฝักยาวเฉลี#ยใกล้เคียงกัน คือ 0.38-0.44 เซนติเมตร (ตารางที# 3)
ตารางที 3 แสดงความกว้างของฝักถัว# ฝักยาว
ตํารับการทดลอง
แปลงควบคุม (T1)
นําหมักชี วภาพพด.2 เจือจาง 1:250 อัตรา 500 ลิตรต่อไร่ (T2)
นําหมักชี วภาพพด.2 เจือจาง 1:500 อัตรา 500 ลิตรต่อไร่ (T3)
นําหมักชี วภาพพด.2 เจือจาง 1:750 อัตรา 500 ลิตรต่อไร่ (T4)
นําหมักชี วภาพพด.2 เจือจาง 1:250 อัตรา 1,000 ลิตรต่อไร่ (T5)
นําหมักชี วภาพพด.2 เจือจาง 1:500 อัตรา 1,000 ลิตรต่อไร่ (T6)
นําหมักชี วภาพพด.2 เจือจาง 1:750 อัตรา 1,000 ลิตรต่อไร่ (T7)
ค่าเฉลี#ย

ความกว้างของฝักถัว# ฝักยาว (เซนติเมตร)
ปี ที# 1
ปี ที# 2
ปี ที# 3 ค่าเฉลี#ย
0.30
0.32
0.32 c
0.31
bc
0.36
0.37
0.38
0.37
0.39
0.45
0.50 a
0.45
0.36
0.40 0.42 abc
0.39
0.37
0.38 0.39 abc
0.38
0.41
0.47
0.50 a
0.46
0.38
0.39
0.44 ab
0.40
0.37
0.40
0.42
0.39

หมายเหตุ ค่าเฉลี#ยที#ตามด้วยตัวอักษรเดียวกันแสดงว่าไม่แตกต่างกันทางสถิติที#ระดับความเชื#อมัน# 95เปอร์ เซ็นต์
โดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT)
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2.3 จํานวนฝักต่อต้นของถัวฝักยาว
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติในปี แรกพบว่า ตํารับการทดลองที# ใช้ปุ๋ยหมักร่ วมกับนําหมัก
ชี วภาพในอัตราต่างๆ ทําให้จาํ นวนฝักต่อต้นของถัว# ฝักยาวแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยใน
ตํา รั บ การทดลองที# มี ก ารใช้ปุ๋ ยหมักร่ ว มกับ นํา หมัก ชี ว ภาพในอัตราต่ า งๆให้ จํา นวนฝั ก ต่ อ ต้น ของ
ถัว# ฝั กยาวสู งกว่าตํารับที# ไม่ใช้อย่างเด่ นชัด นอกจากนันตํารับที# มีการใช้น าํ หมักชี วภาพพด.2 เจื อจาง
1:500 อัตรา 500 ลิตรต่อไร่ (T3) และการใช้น าํ หมักชีวภาพพด.2 เจือจาง 1:500 อัตรา 1,000 ลิตรต่อไร่
(T6) จํานวนฝักต่อต้นของถัว# ฝักยาว มีคา่ สูงสุ ดคือ 27.40 และ 27.67 ฝักตามลําดับ และแปลงควบคุม (T1)
จํานวนฝักต่อต้นของถัว# ฝักยาวมีค่าตํ#าสุ ด คือ 17.67 ฝัก (ตารางที# 4)
ในปี ที# 2 จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติพบว่า ตํารับการทดลองที#ใช้ปุ๋ยหมักร่ วมกับนําหมัก
ชี วภาพในอัตราต่างๆ ทําให้จาํ นวนฝักต่อต้นของถัว# ฝักยาวแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยใน
ตํา รั บ การทดลองที# มี ก ารใช้ปุ๋ ยหมักร่ ว มกับ นํา หมัก ชี ว ภาพในอัตราต่ า งๆให้ จํา นวนฝั ก ต่ อ ต้น ของ
ถัว# ฝั กยาวสู งกว่าตํารั บที# ไม่ใช้อย่างเด่ นชัด นอกจากนันตํารับที# มีการใช้น าํ หมักชี วภาพพด.2 เจื อจาง
1:500 อัตรา 500 ลิตรต่อไร่ (T3) จํานวนฝักต่อต้นของถัว# ฝักยาว มีค่าสู งสุ ดคือ 40 ฝัก และแปลงควบคุม
(T1) จํานวนฝักต่อต้นของถัว# ฝักยาวมีค่าตํ#าสุ ด คือ 22.69 ฝัก (ตารางที# 4)
ในปี ที# 3 จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติพบว่า ตํารับการทดลองที#ใช้ปุ๋ยหมักร่ วมกับนําหมัก
ชี วภาพในอัตราต่างๆ ทําให้จาํ นวนฝักต่อต้นของถัว# ฝักยาวแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยใน
ตํา รั บ การทดลองที# มี ก ารใช้ปุ๋ ยหมักร่ ว มกับ นํา หมัก ชี ว ภาพในอัตราต่ า งๆให้ จํา นวนฝั ก ต่ อ ต้น ของ
ถัว# ฝั กยาวสู งกว่าตํารั บที# ไม่ใช้อย่างเด่ นชัด นอกจากนันตํารับที# มีการใช้น าํ หมักชี วภาพพด.2 เจื อจาง
1:500 อัตรา 500 ลิตรต่อไร่ (T3) และการใช้น าํ หมักชีวภาพพด.2 เจือจาง 1:500 อัตรา 1,000 ลิตรต่อไร่
(T6) จํานวนฝักต่อต้นของถัว# ฝักยาว มีคา่ สูงสุ ดคือ 38.93 และ 38.73 ฝักตามลําดับ และแปลงควบคุม (T1)
จํานวนฝักต่อต้นของถัว# ฝักยาวมีค่าตํ#าสุ ด คือ 22.69 ฝัก (ตารางที# 4)
จากการศึ กษาจํานวนฝักต่อต้นของถัว# ฝักยาวทัง 3 ปี พบว่า การใช้น าํ หมักชี วภาพพด.2 เจือจาง
1:500 อัตรา 500 ลิตรต่อไร่ (T3) มีผลทําให้จาํ นวนฝักต่อต้นของถัว# ฝักยาวสูงสุ ด คือ 35.44 ฝัก และแปลง
ควบคุม (T1) จํานวนฝักต่อต้นของถัว# ฝักยาวมีค่าตํ#าสุ ด คือ 23.16 ฝัก การใช้น าํ หมักชีวภาพเจื อจาง 1:500
อัตรา 500 ลิตรต่อไร่ และอัตรา 1,000 ลิตรต่อไร่ (T3 T6) มีแนวโน้มให้จาํ นวนฝักต่อต้นของถัว# ฝักยาวมี
ค่าเฉลี#ยมากกว่าการใช้น าํ หมักชีวภาพพด.2 เจือจางต่างๆ อัตรา 500 ลิตรต่อไร่ (T2 T4) และอัตรา 1,000
ลิตรต่อไร่ (T5 T7) ซึ#งให้ผลผลิตถัว# ฝักยาวมีค่าเฉลี#ยใกล้เคียงกัน (27.49 – 30.38 ฝัก) (ตารางที# 4)
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ตารางที 4 แสดงจํานวนฝักต่อต้นของถัว# ฝักยาว
ตํารับการทดลอง
แปลงควบคุม (T1)
นําหมักชี วภาพพด.2 เจือจาง 1:250 อัตรา 500 ลิตรต่อไร่ (T2)
นําหมักชี วภาพพด.2 เจือจาง 1:500 อัตรา 500 ลิตรต่อไร่ (T3)
นําหมักชี วภาพพด.2 เจือจาง 1:750 อัตรา 500 ลิตรต่อไร่ (T4)
นําหมักชี วภาพพด.2 เจือจาง 1:250 อัตรา 1,000 ลิตรต่อไร่ (T5)
นําหมักชี วภาพพด.2 เจือจาง 1:500 อัตรา 1,000 ลิตรต่อไร่ (T6)
นําหมักชี วภาพพด.2 เจือจาง 1:750 อัตรา 1,000 ลิตรต่อไร่ (T7)
ค่าเฉลี#ย

จํานวนฝักต่อต้นของถัว# ฝักยาว (ฝัก)
ปี ที# 1
ปี ที# 2
ปี ที# 3 ค่าเฉลี#ย
17.67b 22.69c 29.13c 23.16
23.03ab 27.28bc 33.27bc 27.86
27.40a 40.00a 38.93a 35.44
23.33 ab 30.94abc 35.17ab 29.81
22.33 ab 27.12bc 33.03bc 27.49
27.67a 39.21ab 38.73a 35.20
24.07 ab 32.74abc 34.33abc 30.38
23.64
31.43
34.66

หมายเหตุ ค่าเฉลี#ยที#ตามด้วยตัวอักษรเดียวกันแสดงว่าไม่แตกต่างกันทางสถิติที#ระดับความเชื#อมัน# 95เปอร์ เซ็นต์
โดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT)

2.4 ผลผลิตของถัวฝักยาว
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติในปี แรกพบว่า ตํารับการทดลองที# ใช้ปุ๋ยหมักร่ วมกับนําหมัก
ชีวภาพในอัตราต่างๆ ทําให้ผลผลิตของถัว# ฝักยาวแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยในตํารับการ
ทดลองที#มีการใช้ปุ๋ยหมักร่ วมกับนําหมักชีวภาพในอัตราต่างๆให้ผลผลิตของถัว# ฝักยาวสู งกว่าตํารับที#ไม่
ใช้อย่างเด่นชัด นอกจากนันตํารับที#มีการใช้น าํ หมักชีวภาพพด.2 เจือจาง 1:500 อัตรา 500 ลิตรต่อไร่ (T3)
และการใช้น าํ หมักชี วภาพพด.2 เจือจาง 1:500 อัตรา 1,000 ลิตรต่อไร่ (T6) ผลผลิตของถัว# ฝั กยาว มี
ค่าสู งสุ ดคื อ 2,007.48 และ 1,998.91 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลําดับ และแปลงควบคุม (T1) ผลผลิ ตของ
ถัว# ฝักยาวมีคา่ ตํ#าสุด คือ 1,568.85 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางที# 5)
ในปี ที# 2 จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติพบว่า ตํารับการทดลองที#ใช้ปุ๋ยหมักร่ วมกับนําหมัก
ชีวภาพในอัตราต่างๆ ทําให้ผลผลิตของถัว# ฝักยาวแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยในตํารับการ
ทดลองที#มีการใช้ปุ๋ยหมักร่ วมกับนําหมักชีวภาพในอัตราต่างๆให้ผลผลิตของถัว# ฝักยาวสู งกว่าตํารับที#ไม่
ใช้อย่างเด่นชัด นอกจากนันตํารับที#มีการใช้น าํ หมักชีวภาพพด.2 เจือจาง 1:500 อัตรา 1,000 ลิตรต่อไร่
(T6) ผลผลิตของถัว# ฝั กยาว มีค่าสู งสุ ดคือ 2,047.06 กิโลกรัมต่อไร่ และแปลงควบคุม (T1) ผลผลิตของ
ถัว# ฝักยาวมีคา่ ตํ#าสุด คือ 1,665 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางที# 5)
ในปี ที# 3 จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติพบว่า ตํารับการทดลองที#ใช้ปุ๋ยหมักร่ วมกับนําหมัก
ชีวภาพในอัตราต่างๆ ทําให้ผลผลิตของถัว# ฝักยาวแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยในตํารับการ
ทดลองที#มีการใช้ปุ๋ยหมักร่ วมกับนําหมักชีวภาพในอัตราต่างๆให้ผลผลิตของถัว# ฝักยาวสูงกว่าตํารับที#ไม่
ใช้อย่างเด่นชัด นอกจากนันตํารับที#มีการใช้น าํ หมักชีวภาพพด.2 เจือจาง 1:500 อัตรา 500 ลิตรต่อไร่ (T3)
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และการใช้น าํ หมักชี วภาพพด.2 เจือจาง 1:500 อัตรา 1,000 ลิตรต่อไร่ (T6) ผลผลิตของถัว# ฝั กยาว มี
ค่าสู งสุ ดคื อ 2,287.25 และ 2,274.33 กิ โลกรัมต่ อไร่ ตามลําดับ และแปลงควบคุม (T1) ผลผลิตของ
ถัว# ฝักยาวมีคา่ ตํ#าสุด คือ 1,880.11 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางที# 5)
จากการศึ กษาผลผลิตของถัว# ฝั กยาวทัง 3 ปี พบว่า การใช้น าํ หมักชี วภาพพด.2 เจื อจาง 1:500
อัตรา 1,000 ลิตรต่อไร่ (T6) มีผลทําให้ผลผลิตของถัว# ฝั กยาวสู งสุ ด คื อ 2,106.77 กิ โลกรัมต่อไร่ และ
แปลงควบคุม (T1) ผลผลิตของถัว# ฝั กยาวมีค่าตํ#าสุ ด คื อ 1,704.65 กิโลกรัมต่อไร่ การใช้น าํ หมักชี วภาพ
เจื อจาง 1:500 อัตรา 500 ลิตรต่อไร่ (T3 T6) มีแนวโน้มให้ผลผลิตถัว# ฝั กยาวมีค่าเฉลี#ยมากกว่าการใช้น าํ
หมักชีวภาพพด.2 เจือจางต่างๆ อัตรา 500 ลิตรต่อไร่ (T2 T4) และอัตรา 1,000 ลิตรต่อไร่ (T5 T7) ซึ# งให้ผล
ผลิตถัว# ฝักยาวมีค่าเฉลี#ยใกล้เคียงกัน (1,888.51 – 1,973.81 กิโลกรัมต่อไร่ ) (ตารางที# 5)
ตารางที 5 แสดงผลผลิตถัว# ฝักยาว
ตํารับการทดลอง
แปลงควบคุม (T1)
นําหมักชี วภาพพด.2 เจือจาง 1:250 อัตรา 500 ลิตรต่อไร่ (T2)
นําหมักชี วภาพพด.2 เจือจาง 1:500 อัตรา 500 ลิตรต่อไร่ (T3)
นําหมักชี วภาพพด.2 เจือจาง 1:750 อัตรา 500 ลิตรต่อไร่ (T4)
นําหมักชี วภาพพด.2 เจือจาง 1:250 อัตรา 1,000 ลิตรต่อไร่ (T5)
นําหมักชี วภาพพด.2 เจือจาง 1:500 อัตรา 1,000 ลิตรต่อไร่ (T6)
นําหมักชี วภาพพด.2 เจือจาง 1:750 อัตรา 1,000 ลิตรต่อไร่ (T7)
ค่าเฉลี#ย

ผลผลิตถัว# ฝักยาว (กิโลกรัม)
ปี ที# 1
ปี ที# 2
ปี ที# 3
1568.85c 1665.00c 1880.11c
1874.91ab 1838.33abc 2070.31b
2007.48a 2009.95ab 2287.25a
1944.55ab 1895.33abc 2081.56b
1825.49b 1778.64bc 2061.41b
1998.91a 2047.06a 2274.33a
1888.83ab 1882.58abc 2082.86b
1872.72 1873.84 2105.40

หมายเหตุ ค่าเฉลี#ยที#ตามด้วยตัวอักษรเดียวกันแสดงว่าไม่แตกต่างกันทางสถิติที#ระดับความเชื#อมัน# 95
เปอร์ เซ็นต์ โดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT)

3. ข้ อมูลการเปลีย นแปลงสมบัตทิ างเคมีของดิน
ได้ด ํา เนิ น การเก็ บ ตัว อย่ า งดิ น ก่ อ นการทดลองโดยการสุ่ ม ทั#ว แปลงจํา นวน 10 จุ ด นํา มา
คลุกเคล้ารวมกัน เพื#อวิเคราะห์หาค่าความอุดมสมบูรณ์ของดินก่อนการทดลองและเก็บตัวอย่างดินใน
ทุ ก ตํา รั บ เมื# อ สิ น สุ ด การทดลอง และจากการวิ เ คราะห์ ดิ น ก่ อ นการทดลองที# ร ะดับ ความลึ ก 0-15
เซนติเมตร ผลการวิเคราะห์พบว่า ดิ นมีค่าความเป็ นกรดเป็ นด่าง 5.6 ปริ มาณอินทรี ยวัตถุปานกลาง คือ
2.2 เปอร์เซ็นต์ ปริ มาณฟอสฟอรัสที#เป็ นประโยชน์ต#าํ คือ 36 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ปริ มาณโพแทสเซี ยม
ตํ#าคือ 79 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม หลังสิ นสุ ดการทดลองเก็บตัวอย่างดินที#ระดับความลึก 0-15 เซนติเมตร
นํามาวิเคราะห์ผลปรากฎว่าสมบัติทางเคมีเปลี#ยนแปลง ดังนี

ค่าเฉลี#ย
1704.65
1927.85
2101.56
1973.81
1888.51
2106.77
1951.42
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3.1 ปฏิกิริยาความเป็ นกรด-ด่ างของดิน (pH) จากการวิเคราะห์ก่อนการทดลองดิ นมีค่าความ
เป็ นกรด-ด่างของดิน (pH) 5.6 เมื#อสิ นสุ ดการทดลองผลปรากฏว่า ค่าความเป็ นกรด-ด่างของดิน (pH) มี
การเปลี#ยนแปลงเพิ#มขึนทุกตํารับการทดลอง โดยมีคา่ เฉลี#ยระหว่าง 6.6-7.0 เนื#องมาจากใส่ ปูนมาร์ ลปรับ
ปรุ งดินก่อนปลูกถัว# ฝักยาว
3.2 อินทรี ยวัตถุในดิน หลังการทดลองพบว่า มีการเปลี#ยนแปลงบ้างในแต่ละตํารับการทดลอง
โดยตํารั บการทดลอง การใช้น าํ หมักชี วภาพพด.2 เจื อจาง 1:750 อัตรา 500 ลิ ตรต่อไร่ (T4) ดิ นมี
อินทรี ยวัตถุสะสมในดินมากกว่าตํารับการทดลองอื#น คือ เพิ#มจาก 2.2 เปอร์ เซ็นต์ เป็ น 2.92 เปอร์ เซ็นต์
รองลงไปคื อ การใช้น าํ หมักชี วภาพพด.2 เจื อจาง 1:750 อัตรา 1,000 ลิตรต่อไร่ (T7) การใช้น าํ หมัก
ชี วภาพพด.2 เจือจาง 1:250 อัตรา 500 ลิตรต่อไร่ (T2) การใช้น าํ หมักชี วภาพพด.2 เจือจาง 1:500 อัตรา
500 ลิตรต่อไร่ (T3) การใช้น าํ หมักชี วภาพพด.2 เจือจาง 1:250 อัตรา 1,000 ลิตรต่อไร่ (T5) และการใช้น าํ
หมักชีวภาพพด.2 เจือจาง 1:500 อัตรา 1,000 ลิตรต่อไร่ (T6) มีอินทรี ยวัตถุสะสมในดิน 2.72 2.63 2.49
2.46 และ 2.44 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ทังนีเนื#องมาจากการใช้ปุ๋ยอินทรี ยแ์ ละการนําเศษซากต้นถัว# ฝักยาว
ไถกลบลงดิน และมีการใช้น าํ หมักชีวภาพ ซึ# งจะช่วยเพิ#มจุลินทรี ยด์ ินในการย่อยสลายซากต้นถัว# ฝักยาว
เป็ นการเพิ#มอินทรี ยวัตถุให้กบั ดิน
3.3 ปริมาณฟอสฟอรัสทีเป็ นประโยชน์ ก่อนการทดลองมีปริ มาณค่อนข้างตํ#าคือ 36 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม เมื#อสิ นสุ ดการทดลองพบว่ามีการสะสมฟอสฟอรัสในดินเพิ#มสู งขึนเกือบทุกตํารับการทดลอง
โดยตํารับการทดลองที#มีการใช้น าํ หมักชีวภาพพด.2 เจือจาง 1:250 อัตรา 500 ลิตรต่อไร่ (T2) และการใช้
นําหมักชีวภาพพด.2 เจือจาง 1:750 อัตรา 500 ลิตรต่อไร่ (T4) มีปริ มาณฟอสฟอรัสสะสมในดินมากกว่า
ตํารับการทดลองอื#น คือสู งถึง 364 มิลลิกรัมต่อกิ โลกรัม รองลงไปคือ การใช้น าํ หมักชี วภาพพด.2 เจือ
จาง 1:500 อัตรา 1,000 ลิตรต่อไร่ (T6) นําหมักชี วภาพพด.2 เจือจาง 1:750 อัตรา 1,000 ลิตรต่อไร่ (T7)
การใช้น าํ หมักชีวภาพพด.2 เจือจาง 1:250 อัตรา 1,000 ลิตรต่อไร่ (T5) การใช้น าํ หมักชีวภาพพด.2 เจือ
จาง 1:500 อัตรา 500 ลิตรต่อไร่ (T3) และแปลงควบคุม (T1) มีปริ มาณฟอสฟอรัสสะสมในดิน 352 345
303 233 และ 221 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามลําดับ เนื#องจากการใช้ปุ๋ยอินทรี ยช์ ่วยเพิ#มธาตุอาหารในดิน
3.4 ปริ มาณโพแทสเซี ยมในดิน มีการเปลี#ยนแปลงปริ มาณโพแทสเซี ยมในดิ น โดยเพิ#มขึนมาก
สุ ดจาก 79 มิลลิ กรั มต่ อกิ โลกรั มเป็ น 125 มิลลิ กรั มต่ อกิ โลกรั มในตํารับการทดลองที# มีการใช้น าํ หมัก
ชี วภาพพด.2 เจือจาง 1:750 อัตรา 500 ลิตรต่อไร่ (T4) รองลงไปคือ การใช้น าํ หมักชี วภาพพด.2 เจือจาง
1:250 อัตรา 500 ลิตรต่อไร่ (T2) การใช้น าํ หมักชีวภาพพด.2 เจือจาง 1:250 อัตรา 1,000 ลิตรต่อไร่ (T5)
การใช้น าํ หมักชีวภาพพด.2 เจือจาง 1:500 อัตรา 1,000 ลิตรต่อไร่ (T6) การใช้น าํ หมักชีวภาพพด.2 เจือ
จาง 1:500 อัตรา 500 ลิตรต่อไร่ (T3) การใช้น าํ หมักชี วภาพพด.2 เจือจาง 1:750 อัตรา 1,000 ลิตรต่อไร่
(T7) มีปริ มาณโพแทสเซี ยมในดิน 120 120 115 98 และ 90 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามลําดับ
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ตารางที 6 แสดงการเปลี#ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดินที#ระดับความลึก 0-15 เซนติเมตร
ตํารับการทดลอง
ก่อนการทดลอง
หลังสิ นสุ ดการทดลอง
แปลงควบคุม (T1)
นําหมักชี วภาพพด.2 เจือจาง 1:250
อัตรา 500 ลิตรต่อไร่ (T2)
นําหมักชี วภาพพด.2 เจือจาง 1:500
อัตรา 500 ลิตรต่อไร่ (T3)
นําหมักชี วภาพพด.2 เจือจาง 1:750
อัตรา 500 ลิตรต่อไร่ (T4)
นําหมักชี วภาพพด.2 เจือจาง 1:250
อัตรา 1,000 ลิตรต่อไร่ (T5)
นําหมักชี วภาพพด.2 เจือจาง 1:500
อัตรา 1,000 ลิตรต่อไร่ (T6)
นําหมักชี วภาพพด.2 เจือจาง 1:750
อัตรา 1,000 ลิตรต่อไร่ (T7)
ค่าเฉลี#ย

ความเป็ นกรดเป็ น อินทรี ยวัตถุในดิน Available P Extractable K
ด่างของดิน (pH)
(เปอร์เซ็นต์)
(mg/kg)
(mg/kg)
5.6
2.20
36
79
6.7
6.7

2.25
2.63

221
314

82
120

6.6

2.49

233

98

7.0

2.92

364

125

6.8

2.46

303

120

6.7

2.44

352

115

6.8

2.72

345

90

6.76

2.56

304.57

107.14

4. ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
จากการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในปี แรกพบว่า ตํารับการทดลองที#มีการใช้น าํ หมัก
ชี วภาพพด.2 เจือจาง 1:500 อัตรา 500 ลิตรต่อไร่ (T3) ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงสุ ดคือ 3,709.84
บาทต่อไร่ รองลงมาได้แก่ การใช้น าํ หมักชี วภาพพด.2 เจือจาง 1:500 อัตรา 1,000 ลิตรต่อไร่ (T6) ให้
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 3,591.28 บาท และแปลงควบคุมให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิ จตํ#าสุ ด คือ
400.80 บาทต่อไร่ (ตารางที# 7)
ในปี ที# 2 จาการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิ จพบว่า การใช้น าํ หมักชี วภาพพด.2 เจือจาง
1:500 อัตรา 1,000 ลิตรต่อไร่ (T6) ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสู งสุ ด คือ 3,976.48 บาทต่อไร่ รองลงมา
ได้แก่ การใช้น าํ หมักชีวภาพพด.2 เจือจาง 1:500 อัตรา 500 ลิตรต่อไร่ (T3) ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
3,729.60 บาทต่อไร่ และแปลงควบคุมให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจตํ#าสุ ด คือ 1,170 บาทต่อไร่ (ตารางที# 7)
ในปี ที# 3 จาการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจพบว่า การใช้น าํ หมักชี วภาพพด.2 เจือจาง
1:500 อัตรา 500 ลิ ตรต่อไร่ (T3) ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิ จสู งสุ ด คื อ 5,548 บาทต่อไร่ รองลงมา
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ได้แก่ การใช้น าํ หมักชี วภาพพด.2 เจื อจาง 1:500 อัตรา 1,000 ลิ ตรต่อไร่ (T6) ให้ผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจ 5,394.64 บาทต่อไร่ และแปลงควบคุมให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจตํ#าสุ ด คือ 2,490.88 บาท
ต่อไร่ (ตารางที# 7)
เมื#อนําผลผลิตทัง 3 ปี มาคิดค่าเฉลี#ยและคํานวณหาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเฉลี#ยพบว่า นํา
หมักชี วภาพพด.2 เจื อจาง 1:500 อัตรา 500 ลิตรต่อไร่ (T3) ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสู งสุ ด คือ
4,329.15 บาทต่อไร่ รองลงมาได้แก่ การใช้น าํ หมักชี วภาพพด.2 เจือจาง 1:500 อัตรา 1,000 ลิตรต่อไร่
(T6) ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 4,320.80 บาทต่อไร่ ส่ วนแปลงควบคุม (T1) การใช้น าํ หมักชี วภาพ
พด.2 เจือจาง 1:250 อัตรา 1,000 ลิตรต่อไร่ (T5) และการใช้น าํ หมักชีวภาพพด.2 เจือจาง 1:250 อัตรา 500
ลิตรต่อไร่ (T2) ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจค่อนข้างตํ#า โดยให้ผลตอบแทนเฉลี#ย 1,353.98 2,524.77
และ 2,889.47 บาทต่อไร่ ตามลําดับ (ตารางที# 7)
ดังนัน การผลิตถัว# ฝั กยาวในระบบเกษตรอินทรี ย ์ ในชุ ดดินกําแพงแสน พบว่าการใช้ปุ๋ ยหมัก
อัตรา 2 ตันต่อไร่ ร่วมกับนําหมักชีวภาพพด.2 เจือจาง 1:500 อัตรา 500 ลิตรต่อไร่ (T3) ให้ผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิ จสู งสุ ด และการใช้ปุ๋ยหมักอัตรา 2 ตันต่อไร่ ร่วมกับนําหมักชี วภาพพด.2 เจื อจาง 1:500
อัตรา 1,000 ลิตรต่อไร่ (T6) จะทําให้ได้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจรองลงมา
ตารางที 7 แสดงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการผลิตถัว# ฝักยาว
ตํารับการทดลอง
แปลงควบคุม (T1)
นําหมักชี วภาพพด.2 เจือจาง 1:250 อัตรา 500 ลิตรต่อไร่ (T2)
นําหมักชี วภาพพด.2 เจือจาง 1:500 อัตรา 500 ลิตรต่อไร่ (T3)
นําหมักชี วภาพพด.2 เจือจาง 1:750 อัตรา 500 ลิตรต่อไร่ (T4)
นําหมักชี วภาพพด.2 เจือจาง 1:250 อัตรา 1,000 ลิตรต่อไร่ (T5)
นําหมักชี วภาพพด.2 เจือจาง 1:500 อัตรา 1,000 ลิตรต่อไร่ (T6)
นําหมักชี วภาพพด.2 เจือจาง 1:750 อัตรา 1,000 ลิตรต่อไร่ (T7)
ค่าเฉลี#ย

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (บาทต่อไร่ )
ปี ที# 1
ปี ที# 2
ปี ที# 3 ค่าเฉลี#ย
400.80 1,170.00 2,490.88 1,353.89
2,599.28 2,306.64 3,762.48 2,889.47
3,709.84 3,729.60 5,548.00 4,329.15
3,256.40 2,862.64 3,952.48 3,357.17
2,153.92 1,779.12 3,641.28 2,524.77
3,591.28 3,976.48 5,394.64 4,320.80
2,760.64 2,710.64 3,912.88 3,128.05
2,638.88 2,647.87 4,100.38 3,129.04

สรุ ปผลการทดลอง
1. การใช้ปุ๋ยหมักอัตรา 2 ตันต่ อไร่ ร่วมกับนําหมักชี วภาพพด.2 เจื อจาง 1:500 อัตราต่างๆ ให้
ผลผลิตสู งกว่าการไม่ใช้น าํ หมักชี วภาพพด.2 โดยการใช้ปุ๋ยหมักอัตรา 2 ตันต่อไร่ ร่วมกับนําหมักชี วภาพ
พด.2 เจือจาง 1:500 อัตรา 1,000 ลิตรต่อไร่ ถัว# ฝักยาวมีผลผลิตเฉลี#ยทัง 2 ปี สู งสุ ด 2,106.77 กิโลกรัมต่อไร่

23

รองลงมาคือ การใช้ปุ๋ยหมักอัตรา 2 ตันต่อไร่ ร่วมกับนําหมักชี วภาพพด.2 เจือจาง 1:500 อัตรา 500 ลิตรต่อ
ไร่ โดยให้ผลผลิต 2,101.56 กิโลกรัมต่อไร่
2. การใช้ปุ๋ยหมักอัตรา 2 ตันต่อไร่ ร่วมกับนําหมักชี วภาพพด.2 เจือจาง 1:250 และ 1:750 อัตรา
ต่างๆ พบว่า การใช้น าํ หมักชีวภาพพด.2 เจือจาง 1:750 อัตรา 500 ลิตรต่อไร่ การใช้น าํ หมักชี วภาพพด.2
เจือจาง 1:750 อัตรา 1,000 ลิตรต่อไร่ การใช้น าํ หมักชี วภาพพด.2 เจือจาง 1:250 อัตรา 500 ลิตรต่อไร่
และการใช้น าํ หมักชีวภาพพด.2 เจือจาง 1:250 อัตรา 1,000 ลิตรต่อไร่ ให้ผลผลิตถัว# ฝักยาวเฉลี#ยใกล้เคียง
กัน คือ 1,973.81 1,951.42 1,927.85 และ 1,888.51 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลําดับ
3. ความอุดมสมบูรณ์ของดิน เมื#อสิ นสุ ดการทดลองพบว่า ดินมีความอุดมสมบูรณ์เพิ#มมากขึน
โดยมีค่าความเป็ นกรดเป็ นด่างของดิน (pH) เฉลี#ย 6.76 ปริ มาณอินทรี ยวัตถุมีการเปลี#ยนแปลงในแต่ละ
ตํารับการทดลอง แต่โดยรวมแล้วมีค่าเฉลี#ยเพิ#มสู งขึนเป็ น 2.56 เปอร์ เซ็นต์ สําหรับปริ มาณฟอสฟอรัสที#
เป็ นประโยชน์ เพิ# มสู งขึ นอย่างชัด เจนในเกื อบทุ กตํารั บ การทดลอง มี ค่า เฉลี# ย 303.14 มิ ลลิ กรั มต่ อ
กิโลกรัม ส่ วนปริ มาณโพแทสเซี ยมมีการเปลี#ยนแปลง มีค่าเฉลี#ย 107.14 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
4. ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ พบว่าการใช้น าํ หมักชี วภาพพด.2 เจือจาง 1:500 อัตรา 500 ลิตร
ต่ อไร่ ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิ จสู งสุ ด คื อ 4,320.80 บาทต่ อไร่ รองลงมาได้แก่ การใช้น าํ หมัก
ชี วภาพพด.2 เจือจาง 1:500 อัตรา 1,000 ลิตรต่อไร่ ให้ผลตอบแทนทางเศรษ ฐกิจ 4,329.15 บาทต่อไร่
สําหรับการใช้น าํ หมักชี วภาพพด.2 เจือจาง 1:250 อัตรา 1,000 ลิตรต่อไร่ และอัตรา 500 ลิตรต่อไร่ ให้
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิ จค่ อนข้า งตํ#า โดยให้ผลตอบแทนเฉลี# ย 2,524.77 และ 2,889.47 บาทต่ อ ไร่
ตามลําดับ
ประโยชน์ ทีได้ รับ
1. เป็ นแนวทางการปรับปรุ งดินโดยใช้ปุ๋ยหมักร่ วมกับนําหมักชีวภาพ เพื#อเพิ#มศักยภาพและ
สมบัติต่างๆ ของดินให้มีความเหมาะสมต่อการผลิตถัว# ฝักยาวในชุดดินกําแพงแสน
2. สามารถถ่ายทอดวิธีการจัดการดินให้กบั เกษตรกร ในการที# จะเลือกนําวิธีการที#เหมาะสมไป
ใช้เพื#อการตัดสิ นใจปลูกถัว# ฝักยาวในระบบเกษตรอินทรี ย์ เพื#อลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีป้องกันกําจัด
ศัตรู พืช พร้อมทังลดต้นทุนการผลิต เป็ นการเพิ#มมูลค่า และคุณภาพของถัว# ฝักยาว ซึ# งจะนําไปสู่การผลิต
ถัว# ฝักยาวในระบบเกษตรอินทรี ยไ์ ด้ต่อไปในอนาคต
3. เป็ นข้อมูลสําหรั บ หน่ ว ยงานทังภาครั ฐ เอกชน และเกษตรกรที# ส นใจสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ และศึกษาต่อยอดเพื#อให้ได้วิธีปฏิบตั ิที#มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
ข้ อเสนอแนะ
1. เนื#องจากปุ๋ ยอินทรี ยม์ ีปริ มาณธาตุอาหารตํ#าจึ งต้องใส่ ในปริ มาณมาก ทําให้มีตน้ ทุนการผลิตสู ง
ดังนันควรเลือกชนิ ดของปุ๋ ยอินทรี ยใ์ ห้เหมาะสมต่อพืนที#สาํ หรับการผลิตพืชแต่ละชนิด
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2. การใช้ปุ๋ยอินทรี ยช์ นิ ดต่างๆ เช่ น ปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยหมัก ฯลฯ ให้ได้ผลดี จะต้องใส่ ในปริ มาณที#
เพียงพอและสมํ#าเสมอทุกปี และควรใช้ร่วมกับนําหมักชี วภาพ เพื#อเพิ#มฮอร์ โมนช่วยเร่ งการเจริ ญเติบโต
ของพืช
3. ควรมีการไถกลบเศษซากพืชกลับลงดิน เพื#อเป็ นการเพิ#มอินทรี ยวัตถุให้แก่ดิน
4. เกษตรกรส่ วนใหญ่ไม่เห็นความสําคัญของการทําเกษตรอินทรี ย ์ เนื# องจากได้ผลช้ากว่าการ
ทําเกษตรเคมี ดังนันจึงควรมีการแนะนํา ส่ งเสริ มให้ความรู ้ และทําแปลงสาธิ ตในพืนที# ของเกษตรกร
โดยให้เกษตรกรมีส่วนร่ วม เพื#อให้ได้เห็นผลการเปลี#ยนแปลงสมบัติของดินอย่างชัดเจน เกษตรกรจึงจะ
เกิดการยอมรับ
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ตารางผนวกที 1 การคํานวณต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการผลิตถัว# ฝักยาวปี ที# 1
แปลงควบคุม
(T1)
500
2,000

พด.2 เจือจาง 1:250
อัตรา 500 ลิตรต่อไร่
(T2)
500
2,000

พด.2 เจือจาง 1:500
อัตรา 500 ลิตรต่อไร่
(T2)
500
2,000

2,500
600
4,000
300
400
4,200
150
9,650
12,150
1,568.85
12,550.80
400.80

2,500
600
4,000
250
300
400
4,200
150
9,900
12,400
1,874.91
14,999.28
2,599.28

2,500
600
4,000
200
300
400
4,200
150
9,850
12,350
2,007.48
16,059.84
3,709.84

รายการ
เตรี ยมดิน ไถพรวน ยกร่ อง
ปลูก ฉีดพ่นนําหมัก
ดูแลรักษา เก็บเกี#ยว
รวมค่าแรงงาน (บาทต่อไร่ )
เมล็ดพันธุ์
ปุ๋ ยหมัก
นําหมักชีวภาพ พด.2
นําหมักสมุนไพร พด.7
นําส้มควันไม้
ไม้รวก
เชือกฟาง
รวมค่าวัสดุ (บาทต่อไร่ )
รวมต้นทุน (บาทต่อไร่ )
ผลผลิต (กิโลกรัมต่อไร่ )
รายได้ (บาทต่อไร่ )
รายได้ สุทธิ (บาทต่อไร่ )

หมายเหตุ - ปุ๋ ยหมัก ราคา 2,000 บาทต่อตัน
- ถัว# ฝักยาว ราคาขาย 8 บาทต่อกิโลกรัม

พด.2 เจือจาง 1:750 พด.2 เจือจาง 1:250
พด.2 เจือจาง 1:500
อัตรา 500 ลิตรต่อไร่ อัตรา 1,000 ลิตรต่อไร่ อัตรา 1,000 ลิตรต่อไร่
(T2)
(T2)
(T2)
500
500
500
2,000
2,000
2,000
2,500
600
4,000
150
300
400
4,200
150
9,800
12,300
1,944.55
15,556.40
3,256.40

2,500
600
4,000
300
300
400
4,200
150
9,950
12,450
1825.49
14,603.92
2,153.92

2,500
600
4,000
250
300
400
4,200
150
9,900
12,400
1,998.91
15,991.28
3,591.28

พด.2 เจือจาง 1:750
อัตรา 1,000 ลิตรต่อไร่
(T2)
500
2,000
2,500
600
4,000
200
300
400
4,200
150
9,850
12,350
1,888.83
15,110.64
2,760.64
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ตารางผนวกที 2 การคํานวณต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการผลิตถัว# ฝักยาวปี ที# 2
แปลงควบคุม
(T1)
500
2,000

พด.2 เจือจาง 1:250
อัตรา 500 ลิตรต่อไร่
(T2)
500
2,000

พด.2 เจือจาง 1:500
อัตรา 500 ลิตรต่อไร่
(T2)
500
2,000

2,500
600
4,400
300
400
150
5,850
8,350
1,665
11,655
3,305

2,500
600
4,400
250
300
400
150
6,100
8,600
1,838.33
12,868.31
4,268.31

2,500
600
4,400
200
300
400
150
6,050
8,550
2,009.95
14,069.63
5,519.65

รายการ
เตรี ยมดิน ไถพรวน ยกร่ อง
ปลูก ฉีดพ่นนําหมัก
ดูแลรักษา เก็บเกี#ยว
รวมค่าแรงงาน (บาทต่อไร่ )
เมล็ดพันธุ์
ปุ๋ ยหมัก
นําหมักชีวภาพ พด.2
นําหมักสมุนไพร พด.7
นําส้มควันไม้
เชือกฟาง
รวมค่าวัสดุ (บาทต่อไร่ )
รวมต้นทุน (บาทต่อไร่ )
ผลผลิต (กิโลกรัมต่อไร่ )
รายได้ (บาทต่อไร่ )
รายได้ สุทธิ (บาทต่อไร่ )

หมายเหตุ - ปุ๋ ยหมัก ราคา 2,200 บาทต่อตัน
- ถัว# ฝักยาว ราคาขาย 7 บาทต่อกิโลกรัม

พด.2 เจือจาง 1:750 พด.2 เจือจาง 1:250
พด.2 เจือจาง 1:500
อัตรา 500 ลิตรต่อไร่ อัตรา 1,000 ลิตรต่อไร่ อัตรา 1,000 ลิตรต่อไร่
(T2)
(T2)
(T2)
500
500
500
2,000
2,000
2,000
2,500
600
4,400
150
300
400
150
6,000
8,500
1,895.33
13,267.31
4,767.31

2,500
600
4,400
300
300
400
150
6,150
8,650
1,778.64
12,450.48
3,800.48

2,500
600
4,400
250
300
400
150
6,100
8,600
2,047.06
16,376.48
7,776.48

พด.2 เจือจาง 1:750
อัตรา 1,000 ลิตรต่อไร่
(T2)
500
2,000
2,500
600
4,400
200
300
400
150
6,050
8,550
1,882.58
15,060.64
6,510.64
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ตารางผนวกที 3 การคํานวณต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการผลิตถัว# ฝักยาวปี ที# 3
แปลงควบคุม
(T1)
500
2,000

พด.2 เจือจาง 1:250
อัตรา 500 ลิตรต่อไร่
(T2)
500
2,000

พด.2 เจือจาง 1:500
อัตรา 500 ลิตรต่อไร่
(T2)
500
2,000

2,500
600
5,000
300
400
150
6,450
8,950
1,880.11
13,160.77
4,210.77

2,500
600
5,000
250
300
400
150
6,700
9,200
2,838.33
12,868.31
4,268.31

2,500
600
5,000
200
300
400
150
6,650
9,150
2,287.25
16,010.75
6,860.75

รายการ
เตรี ยมดิน ไถพรวน ยกร่ อง
ปลูก ฉีดพ่นนําหมัก
ดูแลรักษา เก็บเกี#ยว
รวมค่าแรงงาน (บาทต่อไร่ )
เมล็ดพันธุ์
ปุ๋ ยหมัก
นําหมักชีวภาพ พด.2
นําหมักสมุนไพร พด.7
นําส้มควันไม้
เชือกฟาง
รวมค่าวัสดุ (บาทต่อไร่ )
รวมต้นทุน (บาทต่อไร่ )
ผลผลิต (กิโลกรัมต่อไร่ )
รายได้ (บาทต่อไร่ )
รายได้ สุทธิ (บาทต่อไร่ )

หมายเหตุ - ปุ๋ ยหมัก ราคา 2,500 บาทต่อตัน
- ถัว# ฝักยาว ราคาขาย 7 บาทต่อกิโลกรัม

พด.2 เจือจาง 1:750 พด.2 เจือจาง 1:250
พด.2 เจือจาง 1:500
อัตรา 500 ลิตรต่อไร่ อัตรา 1,000 ลิตรต่อไร่ อัตรา 1,000 ลิตรต่อไร่
(T2)
(T2)
(T2)
500
500
500
2,000
2,000
2,000
2,500
600
5,000
150
300
400
150
6,600
9,100
2,081.56
14,570.92
5,470.92

2,500
600
5,000
300
300
400
150
6,750
9,250
2,061.41
14,429.87
5,179.87

2,500
600
5,000
250
300
400
150
6,700
9,200
2,274.33
15,920.31
6,720.31

พด.2 เจือจาง 1:750
อัตรา 1,000 ลิตรต่อไร่
(T2)
500
2,000
2,500
600
5,000
200
300
400
150
6,650
9,150
2,082.86
14,580.02
5,430.02

