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 ABSTRACT 

  A field experiment was conducted on Ban Chong soil series during wet season cropyear 2009 in 
Nakhonsawan province to assess the agronomic effectiveness of 3 soil conditioners (gypsum MK and 
polyacrylamide) and vetiver grass on corn growth and yield and also its beneficial effects on reducing 
water runoff and soil loss by erosion. The desingnated treatments comprise farmer ,s method (chemical 
fertilizer grades 16-20-0 and 46-0-0), official recommendation method (chemical fertilizer grade 16-16-8), 
gypsum, MK, polyacrylamide and vetiver grass hedgerow. The  main observed parameters were 
consisted of the amount of water runoff, soil loss by erosion including organic matter and plant nutrients, 
corn growth and yield, economic return and participated farmer,s views about the performances and 
probable adoption of soil conditioners for corn cultivation 
  Application of gypsum MK and polyacrylamide by average, markedly improves water infiltration of 
soil, and also exerts  significant effects on most chemical properties of soil measured but has 
insignificant influences on  runoff water. The addition of gypsum MK and polyacrylamide in particular, 
gave more pronounced effects on reducing water runoff and soil loss by erosion than the only chemical 
fertilizers treatments. Vetiver grass also  alleviates soil erosion problem substantially. Polyacrylamide 
application  gave the best results on promoting corn growth and yield. Navertheless, polyacrylamide is 
too expensive for use as well as the uses of gypsum and MK which augment the cost of production and 
thus, resulting in lesser economic returns than that of the soil conditioners-untreated corn or the chemical 
fertilizers-treated corn 



  Most research- participated farmers do not want to use gypsum MK polyacrylamide and vetiver 
grass for corn cultivation due to the lack of fund, labors scarcity and dear and the complicationand time-
consuming problems of vetiver grass practices. 

 บทคัดยอ 

  การทดลองภาคสนามมีวัตถปุระสงคเพ่ือ ศึกษาประสิทธิภาพของสารปรับปรุงดินตอการลดการไหลบาของน้ํา 
และการกรอนดินในพ้ืนที่ลาดดินที่ใชปลูกขาวโพดพันธุ CPDK 888 และผลของสารปรับปรุงดินตอการเติบโตและ
ผลผลิตของขาวโพด ตนทนุและผลตอบแทนจากการใชสารปรับปรุงดิน เพ่ือ
ปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดิน วางแผน การทดลองแบบ RCBD 6 
ตํารับทดลอง 3 ซํ้า ประกอบดวย ตํารับทดลองที่ 1 วิธีเกษตรกร (ปุยเคมีสูตร 
16-20-0 + 46-0-0  สูตรละ 25 กก./ไร) ตํารับทดลองที ่2 ปุยเคมีสูตร 16-16-
8 50 กก./ไร ตํารับทดลองที ่3 ปุยเคมีสูตร 16-16-8  50 กก./ไร รวมกบัยิปซัม 
200 กก./ไร ตํารับทดลองที ่4 ปุยเคมีสูตร 16-16-8 50 กก./ไร รวมกับสารเอ็ม 
เค  200 กก./ไร ตํารับทดลองท่ี 5 ปุยเคมีสูตร 16-16-8  50 กก./ไร รวมกับพอลิอคลีรามีดในรูปสารละลาย 0.4 
เปอรเซ็นตโดยน้ําหนกั และตํารับทดลองท่ี 6 ปุยเคมีสูตร 16-16-8  50 กก./ไร รวมกับหญาแฝก โดยปลูกทดลองใน
พ้ืนทีข่องเกษตรกร บานเขาใหญ หมู 8 ตําบลหนองโพ อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ที่มีระดับความลาดชัน รอย
ละ 7  

  การใชยิปซัม เอ็ม เค และพอลิอครีลามีดชวย ปรับปรุงสมบัติการแทรกซึมน้ําของดินอยางเดนชัด แตไมมีผล
อยางมีนยัสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดินและน้ําไหลบา การใชยปิซัม เอ็ม เค และโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งพอลิอครีลามีด ยังมีผลอยางเดนชัดตอการลดปริมาณน้ําไหลบา และปริมาณการสูญเสียดินเนื่องจากการกรอน
ดินมากกวาการใชปุยเคมีแตเพียงอยางเดียว การใสพอลิอครีลามีดใหผลดีที่สุดตอการเพ่ิมการเติบโตและผลผลิต
ของขาวโพด แตสารปรับปรุงดินชนิดนี้มีราคาแพงมาก และการใชยิปซัมและสารเอ็ม เค ก็ทาํใหเพ่ิมตนทุนการผลิต 
ทําใหโดยเฉลี่ยใหผลตอบแทนนอยกวาการปลูกขาวโพดที่ใชปุยเคมีอยางเดียว 

  เกษตรกรที่มีสวนรวมในงานวิจัยสวนใหญยังไมยอมรับการใชสารปรับปรุงดินท้ังสามชนิดคือ ยิปซัม เอ็ม เค 
พอลิอครีลามีด และหญาแฝก เพ่ือปรับปรุงดินปลูกขาวโพด เหตุผลท่ีสําคัญคือ ขาดเงินทุนและแรงงาน แรงงานหา
ยากและคาจางแพง และรวมทั้งการใชหญาแฝกมีกระบวนการและขัน้ตอนในการปฏิบัติที่ยุงยากและเสียเวลามาก 

 

 

 

 



 คํานาํ 

  ปจจัยทีท่ําใหดินเส่ือมโทรมที่สําคัญคือน้าํ หรือฝนซ่ึงเรียกวาการกรอนดิน (soil erosion)  เพราะทําใหเกิดการ
สูญเสียธาตุอาหารพืชและอินทรียวัตถุ และในบรรดาปจจัยตางๆ ท่ีเปนสาเหตุทีก่อใหเกิดปญหาทางกายภาพของดิน
ที่สําคัญประการหนึ่งคือการเกิดแผนแข็งปดผิว (soil crust) ซ่ึงจะมีผลทําใหดินมีสมบัติที่เหมาะสมตอการเติบโตของ
พืชนอยลง ทัง้นี้เพราะแผนแข็งปดผิวดินลดอัตราและปริมาณการแทรกซึมน้ําจากผิวดินลงสูดิน ช้ันลางในการแกไข
ปญหาดังกลาว ก็อาจทําไดโดยการนํามาตรการในการอนุรักษดินและน้ําเชนมาตรการอนุรักษดินและน้าํโดยวิธีกล 
(mechanical control) เชน การกอสรางคันดิน การทาํขั้นบนัไดดิน การทาํคูรับน้ําขอบเขา มาตรการอนุรักษดินและ
น้ํา โดยวิธีพืช (vegetative measure) เชน การปลูกพืชคลุมดิน การปลูก
พืชแซม การปลูกพืชสลับเปนแถบ การปลูกแนวร้ัวหญาแฝก เปนตน ซ่ึง
ในมาตรการทัง้สองที่กลาวมาขางตนนัน้เปนมาตรการทีม่ีความ
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และระดับความลาดชันรวมทั้งสมบัติของดินที่
แตกตางกนัไป อีกทั้งยังมีขอจํากัดในแงของวิธีการปฏิบัติที่มีความยาก
งายแตกตางกนัไป และโดยเฉพาะอยางยิ่งการยอมรับของเกษตรกรที่จะ
นําไปปฏิบัติ ซ่ึงนอกเหนือจากวิธีการแกไขปญหาโดยวิธีกลและวิธีพืชดังกลาวแลว วิธีการปฏิบติัอีกวิธหีน่ึงกคื็อการ
ใชสารปรับปรุงดิน บางชนดิที่สามารถนาํมาใชในการลดปญหาการกรอนดิน และการไหลบาของนํ้าผิวดิน โดยการ
ลดการเกิดแผนแข็งปดผิว ซ่ึงสารปรับปรุงดินบางชนิดจะมผีลตอการเพ่ิมอัตราการแทรกซึมน้าํลงไปในดินลาง 
นอกจากนัน้การใชสารปรับปรุงดินยังเปนวิธีการที่งายตอการปฏิบัติมากกวาการใชวิธีกลและวิธีพืช เพราะไมมคีวาม
ยุงยากซับซอน และเกษตรกรสามารถปฏิบัติไดเองในไรนา 

 อุปกรณและวิธีการ 

  การทดลองผลของการใชสารปรับปรุงดินตอการไหลบาของน้ํา และการกรอนดินกบัการปลูกขาวโพด มี
อุปกรณสําคัญท่ีใชในการทดลองประกอบดวย ยิปซัม(gypsum) ในรูปผง สารเอ็ม เค (MK) ซ่ึงเปนช่ือการคาของ
ผลิตภัณฑที่เปนผลพลอย ไดจากโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตคอนกรีตมวล เบา และสารอินทรียสังเคราะหในรูป
แอนไอโอนิก พอลิอครีลามีด (anionic polyacrylamide (PAM) หญาแฝกดอนพันธุกําแพงเพชร 1 ปุยเคมีสูตร 16-
16-8, 46-0-0,16-20-0 เมล็ดพันธุขาวโพดเล้ียงสัตวพันธุ CPDK 888 นิว เคร่ืองวัดปริมาณน้าํฝน สวานเจาะดิน (soil 
auger) และอุปกรณเจาะดินท่ีไมถกูรบกวนโครงสราง (undisturbed core sampler) ดําเนินการในพ้ืนที่เกษตรกร 
บานเขาใหญ ตําบลหนองโพ อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค พ้ืนที่มคีวามลาดเทรอยละ 7 ซ่ึงมีปญหาการเกิดการ
กรอนดิน การไหลบาของน้ํา และการเกิดแผนแข็งปดผิว ดําเนินการระหวางเดือนมิถุนายน 2552 ถึงเดือนตุลาคม 
2552 วางแผนการทดลอง แบบ Randomized complete block design (RCBD), 6 ตํารับทดลอง 3 ซํ้า
ประกอบดวย ตํารับที ่1 วิธีเกษตรกร (ปุยเคมี 16-20-0 และ 46-0-0 อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร)  



  ตํารับทดลองที ่ 2 ปุยเคมี 16-16-8  อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร ตํารับทดลองที ่ 3 ปุยเคมี 16-16-8  อัตรา 50 
กิโลกรัมตอไรรวมกับยิปซัม อัตรา 200 กิโลกรัมตอไร ตํารับทดลองที ่ 4 ปุยเคมี 16-16-8  อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร 
รวมกับสารเอ็ม เค อัตรา 200 กิโลกรัมตอไร ตํารับทดลองที่ 5 ปุยเคมี 16-16-8  อัตรา 50 กิโลกรัมตอไรรวมกับสาร
แพม  ความเขมขนรอยละ 0.4 โดยน้าํหนักอัตรา 1 ไร-น้ิว ตํารับทดลองที ่6 ปุยเคมี 16-16-8  อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร 
รวมกับหญาแฝก  โดยสารยิปซัมและเอ็ม เค ใสโดยการหวานกระจายท้ัง
แปลงกอนการปลูกขาวโพด 2 สัปดาห  ปุยเคมี 16-16-8 ใสเปนแถบ 
(banding) ตามความยาวของแถวขาวโพดในวันปลูก ปุยเคมีตามวิธี
เกษตรกรใสแบบแตงขางแบงใส 2 คร้ัง คือท่ีอาย ุ20-25 วัน และ อาย ุ60-75 
วัน หญาแฝกใชกลาเพาะชําถุงที่มีอาย ุ4 เดือน ขนาดแปลงยอย 6x8 ตาราง
เมตร ขอมลูที่รวบรวมจากการศึกษา ทดลองประกอบดวยปริมาณน้าํฝน 
ตัวอยางดินกอน และหลังการทดลองเพ่ือวิเคราะห สมบัติทางกายภาพ (ความหนาแนนรวม : Bd)  สมบัติทางเคมี 
โดยวิธีเก็บตัวอยางรวม (composite sample) เพ่ือวิเคราะห pH, OM, P2O5, K2O, Ca, Mg  ความสูง ของขาวโพด 

ที่อาย ุ 30  60  90 และ 110 วัน ผลผลิต และน้ําหนกัตอซังแหง (dry weight) ขาวโพด องคประกอบของผลผลิต 
(shelling percentage,  น้ําหนักฝกเฉล่ีย, น้ําหนกัเมล็ดเฉล่ียตอฝก) ปริมาณการสูญเสียดินจากบอดักตะกอน และ 
(infiltration) ลงดินของน้ําฝน 3 ชวง (25-35, 55-65 และ 85-95 วัน) มาคํานวณเพื่อประเมินปริมาณน้าํทีแ่ทรกซึม 
ลงดินและปริมาณน้าํทีไ่หลบาออกจากผิวดิน โดยปริมาณน้ําฝนท่ีแทรกซึมลงดินเปนลิตรตอแปลง ตํารับทดลอง
คํานวณไดจากสูตรดังตอไปน้ี   

d = (b-a) (96 Bd) 

  ปริมาณนํ้าฝนที่ไหลบาออกจากแปลงตํารับทดลองคํานวณไดดังนี ้

e = c – d 

  หมายเหตุ                                                                                                                                                                     
   a = ความช้ืนของดิน (0-20 เซนติเมตร) ที่ไมม ีฝนตกติดตอกันอยางนอย 3 วัน (รอยละ) 

   b = ความชืน้ของดิน(0-20 เซนติเมตร) หลังฝนหยุดตก (รอยละ) 

   c =  ปริมาณน้ําฝนท่ีตกในแตละคร้ัง (ลิตร/แปลงตํารับทดลอง) 

   d = ปริมาณน้าํฝนที่แทรกซึมลงดิน (ลิตร/ แปลงตํารับทดลอง) 

   e =  ปริมาณน้ําไหลบาผิวดิน (ลิตร/แปลง ตํารับทดลอง) 

   Bd = ความหนาแนนรวมของดินของแตละ แปลงตํารับทดลอง หลังส้ินสุดการทดลอง ( กรัม/ซม3.) 

  



 ผลการทดลอง 

    สมบัติของดนิและน้ําไหลบา 

    1 สมบัตทิางกายภาพของดนิ 

     กอนการเตรียมดินในแปลงทดลองมีเนื้อดิน เปนดินรวนเหนียวปนทราย (sandy clay loam : SCL) 
มีคาความหนาแนนรวม (bulk density) สูง เฉลี่ย 1.79 กรัม/ลูกบาศกเซนติเมตร ความจุความชื้นของดิน (field 
water content) 13.53 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก และหลังการทดลองมีการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพของดินใน
แตละตํารับทดลอง ดังนี้ 

  - คาความหนาแนนรวมของดินในทุกแปลง ตํารับทดลองมีคาลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับดินกอนเตรียมดิน โดย
การใชสารแพมมีคาความหนา แนนรวมตํ่าสุด 1.59 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร และมีคาสูงขึน้ตามลําดับในตํารับ
ทดลองที ่1 2 4 และ 6 ซ่ึงมีคาความหนาแนนรวมเทากบั 1.64 1.66 1.66 และ 1.70 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร สวน
การใชยิปซัม มีคาความหนาแนนรวมของดินสูงสุด 1.73  กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร ซ่ึงจากผลการทดลองจะเห็นได
วาการใชสารปรับปรุงดินโดยเฉพาะสารพอลิอครีลามีดมีผลอยางเดนชัดมากตอการลด ความหนาแนนรวมของดิน 
คาความจุความช้ืนของดินมคีาเพ่ิมสูงขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับดินกอนเตรียมดิน โดยมีคาเฉล่ียจากทุกแปลงตํารับ
ทดลอง เทากับรอยละ 15.46 โดยน้าํหนกั โดยท่ีการใชสารเอ็ม เค มีคาความจุความชืน้ของดินสูงกวาตํารับทดลอง
อ่ืนที่ใชในการทดลองนี้เทากบัรอยละ 16.78 โดยน้ําหนกั และแปลงตํารับทดลองที่ 5 2 3 และตํารับทดลองที ่1 ใหคา
ความจุความช้ืนของดินนอยกวาตามลําดับ คือ มีคาเทากบัรอยละ 15.80 15.29 15.19 และ 15.08 โดยน้ําหนัก สวน
ตํารับทดลองที ่6 มีคาความจุความช้ืนของดินตํ่าสุดเทากับรอยละ 14.59 โดยน้าํหนัก 

  - คาความจุความช้ืนของดินมคีาเพ่ิมสูงขึ้น เม่ือเปรียบเทียบกับดินกอนเตรียมดิน โดยมีคาเฉล่ียจากทุกแปลง
ตํารับทดลองเทากบัรอยละ 15.46 โดยน้ําหนัก โดยที่การใชสารเอ็ม เค มีคาความจุความช้ืนของดินสูงกวาตํารับ
ทดลองอ่ืนที่ใชในการทดลองนี้ โดยมีคาความจุความช้ืนของดินเทากบั รอยละ 16.78 โดยน้าํหนัก และแปลงตํารับ
ทดลองที ่5 2 3 และตํารับทดลองท่ี 1 ใหคาความจุความชื้นของดินนอยกวาตามลําดับ คือมีคาเทากับรอยละ 15.80 
15.29 15.19 และ 15.08 โดยน้ําหนัก สวนตํารับทดลองที่ 6 มีคาความจุความชื้นของดินตํ่าสุด เทากบัรอยละ 14.59 
โดยน้าํหนัก 

  2 สมบัติทางเคมีของดนิกอนเตรียมดินมคีวามอุดมสมบูรณคอนขางตํ่า โดยมีคาความเปนกรดเปนดาง (pH) 
เทากับ 6.42 มีปริมาณอินทรียวัตถุเทากับรอยละ 1.09  ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนตํ่าคือ 6.67 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
โพแทสเซียมทีแ่ลกเปลี่ยน ได 63 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม และแคลเซียม และแมกนีเซียมทีแ่ลกเปล่ียนได 1,318 และ 
269  มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ตามลําดับ (ตารางที ่ 1) และ หลังการทดลองพบวา ความเปนกรดเปนดางของดิน (pH) 
ทุกแปลงตํารับทดลองมีคาความเปนกรดเปนดางเพ่ิมขึ้น ยกเวนตํารับทดลองท่ี 1 ซ่ึงระดับความเปนกรดเปนดาง
ลดลงเล็กนอยเมื่อเปรียบเทียบกับดิน กอนเตรียมดินเทากับ 6.20 ขณะท่ีการใชสารปรับปรุงดินในรูปยิปซัม เอ็ม เค 
และแพม มีการเปลี่ยนแปลงระดับความเปนกรดดางของดินเพ่ิมสูงขึ้นอยางชัดเจน เมื่อเปรียบเทียบกับดินกอน



เตรียมดิน โดยการใชสารเอ็ม เค สามารถยกระดับคาความเปนกรดเปนดางของดินสูงสุด 7.70 รองลงมาคือการใช 
ยิปซัม มีคาความเปนกรดเปนดางของดินเทากับ 6.93 และการใชสารแพม ท่ีมีคา pH 6.90 ตามลําดับ สวนในตํารับ
ทดลองที่ใชปุยเคมี และการปลูกหญาแฝก มีการเปล่ียนแปลงระดับความเปนกรด เปนดางของดินเพ่ิมขึ้นเพียง
เล็กนอย เทากับ 6.43 และ 6.47 ตามลําดับ อินทรียวัตถขุองดินในทุกตํารับทดลอง เพ่ิมสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
ระดับ อินทรียวัตถุกอนเตรียมดินโดยมีคาเฉล่ียทั้ง 6 ตํารับ ทดลองเทากับ 1.42 เปอรเซ็นต โดยการใชสารแพม ใหคา
อินทรียวัตถุสูงสุดรอยละ 1.55 รองลงมา คือ ตํารับทดลองที่ 3  4 และตํารับทดลองท่ี 6 ซ่ึงใหคาระดับอินทรียวัตถุ
ของดินเทากับรอยละ 1.50 1.49 และ 1.44  ตามลําดับ สวนวิธีเกษตรกรพบวามีคาอินทรียวัตถขุองดินตํ่าสุดรอยละ 
1.21 ท้ังนี้ปริมาณ อินทรียวัตถุที่เพ่ิมนี้อาจเนื่องมาจากการยอยสลายของวัชพืชที่เติบโตอยูแลวเดิมในแปลงกอนการ
ไถ เตรียมดินและสวนของรากขาวโพดท่ีตกคางอยูในดินหลังเก็บเกี่ยวขาวโพด สําหรับฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนของ
ดินในทุกแปลงตํารับทดลอง มีคาฟอสฟอรัสเพ่ิมสูงขึ้นอยางชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับดินกอนเตรียมดิน (ตารางที่ 1) 
ยกเวนตํารับ ทดลองที ่1 ซ่ึงมีระดับฟอสฟอรัสเพ่ิมขึ้นเพียงเล็กนอย ทั้งนี้ระดับฟอสฟอรัสที่เพ่ิมอาจเนื่องมาจากไดรับ
อิทธิพลจากการใสปุยเคมีในแตละตํารับทดลอง โดยการปลูกแฝกมีปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนสูงสุด 57 
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม รองลงมาคือตํารับ ทดลองที่ 5 2 และตํารับทดลองที่ 3 โดยมปีริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน
ในดิน 53 29 และ 24 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมตามลําดับ สวนตํารับทดลองที่ 1 ใหคาฟอสฟอรัสของดินตํ่าสุดเพียง 8 
มิลลิกรัมตอ กิโลกรัมเทานัน้ 

  โพแทสเซียมทีแ่ลกเปลี่ยนไดในดิน พบวา มีแนวโนมเปล่ียนแปลงในทกุแปลงตํารับทดลอง ยกเวนตํารับ
ทดลองที ่1 ที่ใหคาโพแทสเซียมเพ่ิมสูงขึ้น ตํารับทดลองที ่2 ใหคาโพแทสเซียมทีแ่ลกเปล่ียนไดสูงสุดถึง 78 มิลลิกรัม
ตอกิโลกรัม และมีปริมาณต่าํกวาในตํารับทดลองที ่5 3 และตํารับทดลองที่ 4 ซ่ึงใหคาโพแทสเซียม 76  70  และ 67 
มิลลิกรัมตอกิโลกรัมตามลําดับ สวนวิธีเกษตรกรมีคาโพแทสเซียมทีแ่ลกเปล่ียนไดตํ่าสุดเพียง 58 มิลลิกรัมตอ
กิโลกรัม ซึ่งตํ่ากวาดินกอนเตรียมดิน เหตุผลสําคัญที่เปนเชนน้ี เพราะวาวธีิใชปุยของเกษตรกรชนดิปุยท่ีใชท้ัง 2 สูตร 
(สูตร 16-20-0 และ 46-0-0) เปนปุยผสมทีไ่มมีโพแทสเซียมเลย  แคลเซียมทีแ่ลกเปล่ียนได ซ่ึงเปนธาตุรองพบวา 
ปริมาณเพ่ิมสูงขึ้นอยางชัดเจนโดย เฉพาะในตาํรับทดลองที่ใชสารปรับปรุงดิน โดยการใชสารเอ็ม เค สามารถ
ยกระดับแคลเซียมของดินเพ่ิมขึน้สูงสุดถึง 2,655 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม รองลงมาคือ การใชยิปซัมใหคาแคลเซียมใน
ดิน 1,638 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ซ่ึงการใชสารท้ัง 2 มีความเดนชัดตอการเพิ่มปริมาณแคลเซียมท่ีแลกเปล่ียนไดในดิน 
เนื่องจากสารปรับปรุงดินในรูปสารเอ็ม เค และยิปซัม มีสวนผสมของธาตุแคลเซียมเปนองคประกอบ รอยละ 22 และ
รอยละ 43 ตามลําดับ สําหรับการปลูกหญาแฝก พบวาดินมีคาแคลเซียมที่แลกเปล่ียนไดใกลเคียงกับการใชยิปซัมที่
มีปริมาณ เทากับ 1,635 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม สวนตํารับทดลองอ่ืนไดแกการใชปุยเคมี  แพม และวธีิเกษตรกร พบวา 
ระดับแคลเซียมทีแ่ลกเปลี่ยนไดมีปริมาณนอยลงตามลาํดับ คือมีคาเทากบั 1,582  1,422 และ 1,312 มิลลิกรัมตอ
กิโลกรัม แมกนีเซียมทีแ่ลกเปล่ียนไดของดินในทุกแปลงตํารับทดลอง มีปริมาณคงเหลือหลัง ทดลองลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับดินกอนเตรียมดิน โดยการใชแพม มีปริมาณแมกนีเซียมทีแ่ลกเปล่ียนไดในดินสูงสุด 258 มิลลิกรัมตอ



กิโลกรัม และปริมาณนอยรองลงมาตามลําดับคือการใชหญาแฝก  ปุยเคมี สารเอ็ม เค ยิปซัม และวิธีเกษตรกรที่มี
ปริมาณ แมกนีเซียมทีแ่ลกเปลี่ยนไดที ่256 238 214 199 และ 187 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ตามลําดับ 

 การแทรกซึมและการไหลบาของน้าํ และปริมาณการสูญเสียดนิ 

  พบวา ในระยะที ่ 1 ที่ระยะ 44 วนัหลังปลูก การใชสารแพมมีปริมาณการแทรกซึมของน้ําเฉล่ียสูงสุด 
128,713.46 ลิตร/ไร รองลงมาคือการปลูกหญาแฝก การใชยิปซัม การใชปุยเคมี และการใชสารเอ็ม เค ซึ่งมีอัตราการ
แทรกซึมเฉล่ีย เทากับ 122,046.13  117,640.90 117,258.27 และ 112,806.38 ลิตร/ไร ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบ
กับวิธีเกษตรกรท่ีมีอัตราการแทรกซึมเฉล่ียตํ่าสุด 104,181.91 ลิตร/ไร และในทางตรงกันขามในวิธีเกษตรกร ซ่ึงมี
ปริมาณนํ้าแทรกซึมตํ่าสุดกม็ีผล ทําใหมปีริมาณน้าํไหลบาผิวดินเฉล่ียสูงสุด 38,903.78 ลิตรตอไร แตก็ไมมคีวาม
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับตํารับทดลองอื่นๆ ยกเวนตํารับทดลองที่ 5 (แพม) ซ่ึงมีปริมาณน้ําไหลบาผิวดิน
เฉล่ียตํ่าที่สุด 15,272.14 ลิตรตอไร ซ่ึงปริมาณน้าํไหลบาผิวดิน ดังกลาวกย็ังไมมีความแตกตางอยางมีนยัสําคัญทาง 
สถิติกับตํารับทดลองที่มีปริมาณน้าํไหลบาผิวดิน ในแปลงที่ใชสารเอ็ม เค การใชยปิซัม การใสปุยเคมี และการปลูก
หญาแฝกที่มปีริมาณน้าํไหลบาผิวดิน เทากบั31,179.22  26,344.70 26,727.33 และ 21,939.47 ลิตรตอไร 
ตามลําดับ (ตารางที ่2)  

  และในระยะที ่ 2 ที่ขาวโพดมีอาย ุ 67 วัน ผลการศึกษา พบวา การใชสารแพมมีปริมาณนํ้าแทรกซึมสูงสุด 
150,315.97 ลิตรตอไร ตามดวยการใชสารเอ็ม เค และการใชยิปซัม ซึ่งมีปริมาณนํ้าแทรกซึมเทากับ 144,178.91 
และ141,651.50   ลิตรตอไรตามลําดับ  สวนตํารับทดลองที่ปลูกหญาแฝก และการใชปุยเคมี ปรากฎวาดินมีอัตรา
การ แทรกซึมของน้ําเฉล่ีย 138,743.46 และ 126,070.39 ลิตรตอไรตามลําดับ สําหรับวิธีเกษตรกรนั้น ปรากฎวายังมี
อัตราการแทรกซึมของน้ําเฉล่ียตํ่าสุดเพียง 123,613.97 ลิตร/ไร อยางไรก็ตาม ทุกตํารับทดลองใหคาปริมาณน้าํไหล
บาผิวดินทีไ่มมีความแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถิติแตอยางใด โดยในตํารับทดลองที่มีการใชสารปรับปรุงดิน
ทั้ง 3 ชนิด (ยิปซัม แพม เอ็ม เค)) มีผลทําใหปริมาณน้าํไหล บาผิวดินมีคาตํ่ากวาตํารับทดลองอื่นๆทีไ่มมีการใชสาร
ปรับปรุงดิน  โดยการใชสารแพมมีปริมาณน้ําไหลบาผิวดินตํ่าที่สุดเพียง 25,666.43 ลิตร/ไร รองลงมา คือการใชสาร
เอ็ม เค และการใชยิปซัม ที่พบวามปีริมาณน้ําไหลบาผิวดินเฉล่ีย 31,803.49 และ 34,330.90 ลิตร/ไร ตามลําดับ 
สวนวิธีเกษตรกรก็ยังคงมีปริมาณน้าํไหลบาผิวดินสูงสุดเฉล่ียมากถึง 52,368.43 ลิตร/ไร  

  ในระยะที ่ 3  ท่ีขาวโพดมีอาย ุ 104 วัน ผลการทดลอง พบวา การใชสารแพมมีปริมาณน้ําแทรกซึมสูงสุดถึง 
99,242.74 ลิตรตอไร และลดนอยลงในตํารับทดลองที่ใชสารเอ็ม เค การใชยิปซัม การปลูกหญาแฝก การใชปุยเคมี 
และวิธีเกษตรกร โดยมีปริมาณน้ําแทรกซึมเทากับ 96,093.06  95,251.14  88,550.81 และ 77,606.57 ลิตรตอไร 
ตามลําดับ  และในดานตรงกันขาม ตํารับทดลองที่มีการใชสารปรับปรุงดินทั้ง 3 ชนิด (ยิปซัม เอ็ม เค แพม) สามารถ 
ลดปริมาณนํ้าไหลบาผิวดินไดมาก กวาตํารับทดลองท่ีไมมีการใชสารปรับปรุงดิน โดยจะเห็นไดวาวิธีเกษตรกรมี
ปริมาณนํ้าไหลบาผิวดินเฉล่ียสูงสุด 26,272.04 ลิตรตอไร และมีความแตกตางอยางมีนยัสําคัญทางสถิติกับตํารับ
ทดลองอ่ืนๆ ทุกตํารับฯ ที่ใชในการทดลองนี้ และมากรองลงมาคือ ตํารับทดลองที่ใชปุยเคมีที่พบวามีปริมาณน้าํไหล



บาผิวดิน 15,438.79 ลิตรตอไร และมีความแตกตางอยางมีนยัสําคัญทางสถิติกับการปลูกหญาแฝก ซ่ึงมีคาปริมาณ
น้ําไหลบาผิวดิน 13,045.70 ลิตรตอไร การใชยิปซัม การใชสารเอ็ม เค และการใชสารแพมทีมี่คาปริมาณน้ําไหลบา
ผิวดินเทากับ 8,738.46 7,896 และ 4,746.86 ลิตรตอไรตามลําดับ ซ่ึงการที่ทั้งสามตํารับทดลองที่ใชสารปรับปรุงดิน 
(ยิปซัม เอ็ม เค แพม) มีคาปริมาณน้าํไหลบาผิวดินทีไ่มมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงใหเห็นวา
กลไกการทํางานของสารปรับปรุงดินมีประสิทธิภาพตอการเพิ่มการแทรกซึมของน้ําอยางชัดเจน โดยเฉพาะในสวน
ของแพมทีม่ีประสิทธิภาพตอการแทรกซึมน้ําอยางเดนชัด  

  ปริมาณการสูญเสียมวลดินในแตละตํารับทดลอง พบวา ในวิธีเกษตรกรมีอัตราการสูญเสียมวลดินสูงที่สุด 
14,770.33 กิโลกรัมตอไร และไมมีความแตกตางอยางมนีัยสําคัญทางสถิติกับการใชปุยเคมี ซ่ึงมีปริมาณการสูญเสีย
มวลดิน 13,456.78 กิโลกรัมตอไร แตมคีวามแตกตางอยางมีนยัสําคัญทางสถิติกบัตํารับทดลองท่ีมีการใชสารแพม 
การใชยิปซัม และการใชสารเอ็ม เค ซ่ึงมีปริมาณการสูญเสียมวลดิน 6,677.89 8,466.89 และ 7,979.11 กิโลกรัมตอ
ไรตามลําดับ ซ่ึงจะเห็นไดวาท้ังสามตํารับทดลอง ดังกลาวใหคาเฉล่ียปริมาณการสูญเสียมวลดินที่ไมมีความแตกตาง
อยางมีนยัสําคัญทางสถิติ สําหรับตํารับทดลองที่ปลูกหญาแฝกนัน้พบวามปีระสิทธิภาพตอการลดปริมาณการ
สูญเสียมวลดินไดดี ท่ีสุดโดยมีปริมาณการสูญเสียดินนอยที่สุดเพียง 3,328.56 กิโลกรัมตอไรเทานัน้ สําหรับตํารับ
ทดลองที่มีการใชสารปรับปรุงดินน้ัน จะเห็นไดวาการใชสารแพมลดการสูญเสียมวลดินไดถึง 54.79 และ 50.38 
เปอรเซ็นตของวิธีเกษตรกร และการใชปุยเคมีอยางเดียว การใชสารเอ็ม เค ลดการสูญเสียมวลดิน 45.98 และ 40.71 
เปอรเซ็นตของวิธีเกษตรกร และการใชปุยเคมีอยางเดียว และการใชยิปซัมลดการสูญเสียมวลดิน 42.68 และ 37.08 
เปอรเซ็นตของ วิธีเกษตรกร และการใชปุยเคมีอยางเดียว 

 ความสูงของขาวโพด 

  พบวา การใชแพมใหอัตราการเติบโตดานความสูงสูงสุดโดยใหคาความสูงเฉล่ียที่อาย ุ 30 วัน 39.41 
เซนติเมตร แตไมแตกตางกนัทางสถิติกับการใชปุยเคมีและการปลูกหญาแฝก ซ่ึงใหคาความสูงเฉล่ีย 35.37 และ 
35.00 เซนติเมตร ตามลําดับ แตแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกบัการใชยิปซัม และการใชสารเอ็ม เค ซึ่งใหคา
ความสูงเฉล่ีย 32.70 และ 34.11 เซนติเมตร ตามลําดับ สวนวิธีเกษตรกรพบวาใหคาความสูงเฉล่ีย ตํ่าสุด 26.10 
เซนติเมตรและมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถติิกับตํารับทดลองอ่ืนๆ ทุกตํารับฯ 

   ที่อาย ุ 60 วัน ผลการทดลองพบวา การใชสารแพมยังคงใหคาความสูงของขาวโพดเฉล่ียสูงสุด 212.44 
เซนติเมตร และไมมีความแตกตางทางสถิติกับตํารับทดลองที่ปลูกหญาแฝก การใชปุยเคมี และการใชสารเอ็ม เค ซ่ึง
ใหคาความสูงเฉล่ียรองลงมาคือ 203.26  195.14 และ 192.07 เซนติเมตร ตามลําดับ สวนในวิธีเกษตรกรปรากฎวา
ขาวโพดมีความสูงเฉล่ียตํ่าสุด 182.92 เซนติเมตร  

  ที่ระยะเมื่อขาวโพดอาย ุ 90 วัน การใชสารแพมยังคงใหคาความสูงเฉล่ียสูงสุด 213.18 เซนติเมตรเหมือนกับ
ความสูงที่ระยะ 30 และ 60 วันหลังปลูกแตคาความสูงเฉล่ียที่ไดกไ็มมีความแตกตางอยางมีนยัสําคัญทางสถิติกับ



ตํารับทดลองที่ปลูกหญาแฝก และการใชปุยเคมีซ่ึงใหคาความสูงเฉล่ียรองลงมาคือ 204.11 และ 199.63 เซนติเมตร 
ตามลําดับ ซ่ึงในระยะนี้จะเห็นไดวาวิธีเกษตรกรยังคงใหคาความสูงเฉล่ียตํ่าสุด 186.63 เซนติเมตร เหมือนในระยะ 
30 วันหลังปลูกเชนกัน  

  ในระยะ 110 วันหลังปลูก อัตราการเติบโตของขาวโพดมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นจากอายุ 90 วันเพียง
เล็กนอย โดยการใชสารแพมยังคงใหคาความสูงเฉล่ียของขาวโพดสูงสุด 215.37 เซนติเมตร และมีความแตกตาง
อยางมีนยัสําคัญทางสถิติกบัทุกตํารับทดลองที่ใชในการทดลองนี้ รองลงมาคือ การปลูกหญาแฝกที่มีคาความสูง
เฉล่ีย 207.37 เซนติเมตร และไมมีความแตกตางอยางมีนยัสําคัญทางสถิติกับการใชสารเอ็ม เค และการใชปุยเคมีซ่ึง
มีคาความสูงเฉล่ีย 205.63 และ 204.29 เซนติเมตร ตามลําดับ สําหรับการใชยิปซัมพบวาใหคาความสูงเฉล่ีย 
190.66 ซ่ึงไมแตกตางอยางมีนยัสําคัญทางสถิติกบัวิธีเกษตรกรซ่ึงใหคาความสูงเฉล่ียตํ่าที่สุดเพียง 187.52 
เซนติเมตร  ผลการทดลองที่ไดแสดงใหเห็นวา การใชสารปรับปรุงดินในรูปแพมมผีลดีตอสมบัติทางกายภาพของดิน
อยางชัดเจนโดยมีผลทาํใหการเกิดแผนแข็งปดผิวลดลง เพราะทําใหเม็ดดินรวมตัวกันเปนกอนดิน (floc) ทําให
อนุภาคของดินไมฟุง กระจายหรือแขวนลอยอยูในสารละลายดิน ดินเกิดความพรุน มีความรวนซุยและมีการแทรกซึม
ของน้ํา และรวมท้ังการละลายปุยและธาตุอาหารพืชลงไปในดินมากขึน้ (ปยะ, 2553) จึงทําใหขาวโพดไดรับปุย และ
ธาตุอาหารพืชท่ีใสและทีท่ี่มอียูแลวอยางเพียงพอหรืออยางมีประสิทธิภาพ  

 ผลผลิตขาวโพด 

  ผลการทดลองเก่ียวกับผลผลิตเมล็ดขาวโพดท่ีความช้ืน 14 เปอรเซ็นต พบวา การใชสารแพม สามารถให
น้ําหนกัผลผลิตขาวโพดสูงสุดเฉล่ีย 1,383.67 กิโลกรัมตอไร  แตน้ําหนักผลผลิตดังกลาว ไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติกับการใชสารเอ็ม เค การปลูกหญาแฝก และการใชปุยเคมี ซ่ึงใหน้าํหนักผลผลิตเฉล่ียของขาวโพด
รองลงมา 1,145.90  1,129.41 และ 1,063.87 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ และมีความแตกตางอยางมีนยัสําคัญทาง 
สถิติกับการใชยิปซัมที่ใหน้าํหนกัผลผลิตขาวโพด เฉล่ีย 1,016.44 กิโลกรัมตอไร และวิธีเกษตรกรที่ใหนํ้าหนักผลผลิต
ขาวโพดตํ่าสุดเฉล่ียเพียง 728.80 กิโลกรัมตอไรเทานัน้ ซ่ึงจากภาพจะเห็นไดวา วิธีการของเกษตรกรในตํารับทดลอง
ที ่1 ใหฝกขาวโพดที่ปอกเปลือกแลวท่ีมขีนาดเล็กที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับการใชตํารับทดลองอ่ืนๆ ทั้งหมด 

   

 

 

 

 

 



องคประกอบของผลผลิต 

  - เปอรเซ็นตกะเทาะเมล็ด (shelling percentage) พบวา ในทุกตํารับทดลองมีคาใกลเคียงกันและไมมีความ
แตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ กลาวคือ มีคาเฉล่ียระหวาง 84.21-86.49 แสดงวา สัดสวนของเมล็ดตอฝกโดย
น้ําหนกัไมมีความแปรปรวนแตกตางกนัมากนกั 

  - นํ้าหนกัฝกเฉล่ีย พบวา นํ้าหนักฝกเฉล่ียในตํารับทดลองที่ใชสารแพมใหคาเฉล่ียของน้ําหนักฝกสูงสุด 
245.11 กรัมตอฝก และมคีวามแตกตางอยางมีนยัสําคัญทางสถิติกบัตํารับทดลองอ่ืนๆทกุตํารับฯ รองลงมาคือการ
ปลูกหญาแฝก การใชปุยเคมี และการใชสารเอ็ม เค ซ่ึงใหคาเฉล่ียของน้าํหนักฝกขาวโพดที่ไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยมีคาน้ําหนกัฝกเฉล่ีย 231.39 227.56 และ 222.78 กรัม ตามลําดับ และคาเฉล่ียที่ไดมคีวาม
แตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติกับการใชยิปซัมทีใ่หน้าํหนักฝกเฉล่ีย 202.67 กรัม สวนวิธีเกษตรกรใหนํ้าหนัก
ฝกเฉล่ียตํ่าสุดเพียง 160.78 กรัมเทานัน้ (ตารางท่ี 3) 

  - นํ้าหนกัเมล็ดตอฝก ผลการทดลองพบวา การใชแพมใหน้ําหนกัเมล็ดเฉล่ียสูงสุด 206.44 กรัมตอฝก ซ่ึงไมมี
ความแตกตางอยางมีนยัสําคัญทางสถิติกบัตํารับทดลองที่ปลูกหญาแฝก และการใชปุยเคมี ซึ่งใหน้าํหนักเมล็ดตอ
ฝกรองลงมาคือ 198.89 กรัม และ 194.44 กรัม ตามลําดับ แตแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถติิกับการใชสารเอ็ม 
เค และการใชยิปซัมซ่ึงมีคาน้ําหนกัเมล็ดเฉล่ีย 192.66 และ 174.22 กรัม ตามลําดับ สวนในวิธีเกษตรกรนัน้ปรากฎ
วาใหคาน้าํหนักเมล็ดตอฝกตํ่าที่สุดเพียง 138.33 กรัม และมคีวามแตกตางอยางมีนยัสําคัญทางสถิติกบัตํารับ
ทดลองอ่ืนๆ ทุกตํารับฯ  

 ผลตอบแทนทางเศรษฐกจิ 

  1 ตนทุนการผลิตผลการประเมินเกี่ยวกับตนทนุการผลิตพบวา วิธีเกษตรกรมีคาใชจายหรือตนทุนการผลิต
ตํ่าสุด  2,879.31  บาทตอไร  และมากขึน้ในตํารับทดลองที่ใชปุยเคมี การใชยิปซัม การใชสารเอ็ม เค หญาแฝก ซ่ึงมี
คาใชจาย 3,016.32   3,286.84  3,312.72  4,197.43 และ 28,673.28 บาทตอไร ตามลําดับ สําหรับการใชสารแพม
ที่มีคาใชจายสูงมากนัน้เปนเพราะวาแพมเปนสารเคมีทีม่ีราคาแพงมาก ในทางการคายังไมมกีารผลิตออกมาใชในรูป
สารเคมีเกษตรเพื่อการผลิตพืชในประเทศไทย 

  2 รายไดสุทธิ  จากการขายผลผลิตในราคา 4.60 บาทตอกิโลกรัม พบวา การใชปุยเคมีใหรายไดสุทธิสูงสุด 
1,877.48 บาทตอไร รองลงมาคือการใชยิปซัม 1,398.46 บาทตอไร การปลูกหญาแฝก 997.86 บาทตอไร วิธี
เกษตรกร 473.17 บาทตอไร สวนการใชสารแพมตํารับทดลองที ่ 5 นั้นปรากฏวาใหรายไดสุทธิตํ่าสุดคือ -22,308.40 
บาทตอไร หรือขาดทุนสูงมาก (ตารางที่ 4) ทั้งนี้จะเห็นไดวาตํารับทดลองท่ีมีการใชสารปรับปรุงดินชนิดตางๆ มี
ตนทนุ ที่เพ่ิมสูงขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชสารแพม ในตํารับทดลองที่ 5 ซ่ึงปรากฏวาขาดทนุอยางมาก ที่เปนเชนนี ้
เนื่องจากในปจจุบันยังไมมกีารใชสารเคมีชนิดนี้เพ่ือการเกษตรในประเทศไทยและเกษตรกรไมสามารถจัดซ้ือจัดหา
มาใชดังเชนปุยเคมีหรือสารเคมีชนิดอ่ืนๆ และราคาตนทนุที่ซ้ือมาใชในการทดลองเปนราคาในระดับสารเคมีที่ใชเพ่ือ 



วัตถุประสงคอยางอ่ืนซ่ึงมีตนทนุหรือราคาตอหนวยสูงมาก อยางไรก็ตามเช่ือไดวาในอนาคตหากมีการจัดจําหนาย
และมกีารใชกนัอยางแพรหลายในการแกไขปญหาสมบัติทางกายภาพของดินเพ่ือปลูกพืชนาจะทําใหมีตนทุนตํ่าลง
ได 

  ขอคิดเหน็ของเกษตรกรตอการใชสารปรับปรุงดนิและหญาแฝกตอการอนุรักษดนิและน้ํา และการ
ปลูกขาวโพด 

  จากการวิเคราะหผลที่ไดจากการสัมภาษณเกษตรกรตัวแทนจํานวน 10 ราย จาก 10 ครัวเรือน ซ่ึงปลูก
ขาวโพดและสามารถเขารวมทําแปลงทดลองต้ังแตเร่ิมตนจนส้ินสุดการทดลองโดยใหเกษตรกรแสดงความคิดเห็นตอ
การใชสารปรับปรุงดิน ปุยเคมี และหญาแฝกตามตํารับทดลองที่เกษตรกรมีสวนรวมในการทดลองหรือสังเกตการณ 
พบวา วิธีการปฏิบัติที่เกษตรกรสวนใหญยอมรับวาเหมาะสมหรือไดผลดีประกอบดวยการใสปุยเคมี สูตร46-0-0 
อัตรา 10 กก./ไรเมื่อขาวโพดอาย ุ 60 วัน การใชแพมมผีลทําใหขาวโพดเติบโตและใหผลผลิตดี และการปลูกหญา
แฝกมีประโยชนตอการปองกันการกรอนของดิน คิดเปนรอยละ 100 รอง ลงมาเปนการใชสารเอ็ม เค มีผลทําให
ขาวโพดเติบโต และใหผลผลิตดี คิดเปนรอยละ 90  ตามดวยการใสปุยเคมีสูตร 16-16-8  อัตรา 50 กก./ไร การใชสาร
ยิปซัมหวานกระจายท้ังแปลงแลวไถคลุกลงดินทิ้งไว 15 วันกอนปลูก และการใชยิปซัมมีผลทําใหขาวโพดเติบโตและ
ใหผลผลิตดี คิดเปนรอยละ 70 และการใชสารเอ็ม  เค  หวานกระจายทั้งแปลงแลวไถ คลุกลงดินทิ้งไว 15 วนักอน
ปลูก การปลูกหญาแฝกเปนแถบขวางความลาดเทในพ้ืนที่เปนชวงๆ กอน การปลูกพืชในชวงตนฤดูฝน คิดเปนรอย
ละ 60  

  สวนวิธีการปฏิบัติที่เกษตรกรสวนใหญไมยอมรับหรือเห็นวาไมเหมาะสมหรือปฏิบัติตามไมไดนั้น ประกอบไป
ดวยการใชสารเอ็ม เค ปรับปรุงดินเพ่ือปลูกขาวโพด การใชสารแพมในรูปของเหลวที่มีความเขมขนรอยละ 0.4 ใน
อัตรา 11 ลิตรตอไร และการใชสารแพมปรับปรุงดินเพ่ือปลูกขาวโพด คิดเปนรอยละ 100 ตามดวย การนําเอาสาร
ยิปซัมไปใชปรับปรุงดินเพ่ือปลูกขาวโพด การใชสารแพมผสมกับน้าํในสัดสวน 1 ตอ 125 แลวนาํไปรดครอมแถว 
ปลูกหลังหยอดขาวโพด และการขยายพันธุหญาแฝกไวใชปลูกและซอมแซมเองคิดเปนรอยละ 90  

  การใชสารยิปซัมในอัตรา 200 กก./ไร การใช สารเอ็ม เค ในอัตรา 200 กก./ไร และการที่จะตองตัดแตงใบหลัง
ปลูกหญาแฝกสูง 30 เซนติเมตรทุกๆ 1 เดือนเพ่ือกระตุนการแตกกอ คิดเปนรอยละ 80 และการนาํหญาแฝกมาปลูก
เพ่ือปองกันการกรอนดินในการปลูกขาวโพดคิดเปนรอยละ 60 

  สําหรับขอคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคที่สําคัญ ไดแก ราคาของสารปรับปรุงดินคิดเปนรอยละ 100 ตาม
ดวยปญหาการขาดแคลนเงินทนุ และคาจางแรงงานแพงคิดเปนรอยละ 80 ปญหาฝนทิ้งชวง รอยละ 70  ปญหาขาด
ความรูในเรื่องการใชสารปรับปรุงดินและหญาแฝกรวมกับปุยเคมีท่ีเหมาะสม ปญหาขาดแคลนแรงงานและปญหา 
ขาดแคลนเงินทุนคิดเปนรอยละ 60 (ตารางที ่5) 



  สวนขอเสนอแนะในการแกไขปญหา อุปสรรคและการใชสารปรับปรุงดินและหญาแฝกรวมกับปุยเคมีเพ่ือปลูก
ขาวโพดนัน้ เกษตรกรทุกคนหรือรอยละ 100  มีความเห็นวา ภาครัฐควรสนับสนนุปจจัยการผลิตเชนหญาแฝกและ
สารปรับปรุงดิน และเกษตรกรรอยละ 90 มีความเห็นถึงวาควรสงเสริมและอบรมใหความรูในเรื่องการใชสารปรับปรุง
ดินรวมกับปุยเคมีใหแกเกษตรกรดวย 

 สรุป 

  1. การใชสารปรับปรุงดินทั้ง 3 ชนิด คือ ยิปซัม เอ็ม เค และแพม มีผลดีตอการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพ
ของดิน แตไมมีผลเดนชัดตอการเปล่ียนแปลงสมบัติทางเคมีของดินและของน้าํไหลบา 

  2. การใชสารปรับปรุงดินโดยเฉพาะอยางยิ่งในรูปแพม และสารเอ็ม เค มีผลดีอยางชัดเจนตอการเพ่ิมการ
แทรกซึมน้าํของดิน ลดปริมาณน้ําไหลบา และการสูญเสียมวลดิน  

  3. การใชสารปรับปรุงดินทั้ง 3 ชนิด (ยิปซัม เอ็ม เค แพม) ใหผลดีตอการอนุรักษดินและนํ้าอยางเดนชัด
มากกวาวิธีการที่แนะนําโดยทางราชการและวิธีเกษตรกรท่ีใชปุยเคมีอยางเดียว 

  4. การใชสารปรับปรุงดินในรูปแพมใหผลดีอยางเดนชัดตอการเพ่ิมการเติบโตทางดานความสูง  และปริมาณ
มวลชีวภาพแหง รวมท้ังปริมาณผลผลิต พืชในรูปน้ําหนักเมล็ดที่ความชื้น 14 เปอรเซ็นต 

  5. การใชสารปรับปรุงดินในรูปยิปซัมและแพม เพ่ิมตนทุนการผลิตและมีผลทาํใหไดผลตอบแทนในรูปกําไร
สุทธิตํ่ากวาวิธปีลูกท่ีใชปุยเคมีอยางเดียว ซ่ึงเปนวิธีทีแ่นะนําโดยทางราชการ การใชแพมไมคุมคาตอการลงทนุ แต
การใชยิปซัมยงัทําใหเกษตรกรไดกําไรสุทธิตอไรมากกวาวิธีของเกษตรกรที่ใชปุยเคมีและวิธีการใชหญาแฝก 

  6. เกษตรกรสวนใหญไมยอมรับสารปรับปรุงดินไปใชปรับปรุงดิน และหญาแฝกในการนําไปใชปลูกขาวโพด 
ทั้งนี้เนื่องจากขาดแคลนเงินทุน และแรงงาน คาจางแรงงานแพง การใชสารปรับปรุงดินเสียคาใชจายสูง และข้ันตอน
การใชสารปรับปรุงดิน และขั้นตอนการใชหญาแฝกมีความยุงยากและเสียเวลามาก 

 







เอกสารและสิ่งอางอิง 

กรมพัฒนาที่ดิน. 2531. คูมือเจาหนาทีข่องรัฐเร่ือง การอนุรักษดินและน้ํา. ฝายเผยแพรและประชาสัมพันธสํานักงาน 

เลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 141 หนา. 

ราเชนทร ถิรพร. 2539 .ขาวโพด : การผลิตการใชประโยชน การวิเคราะหปญหาและการถายทอดเทคโนโลยี 

เกษตรกร. ภาควิชาพืชไรนา  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พิมพคร้ังที่ 1 274 หนา. 

วิทูร  ชินพันธุ,  อาทิตย  สุขเกษม และอนวุัชร  โพธินาม.  2538.  ผลการดําเนินงานวิจัยหญาแฝก เพ่ือการ อนุรักษ
ดินและน้าํ.  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการงานวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน คร้ังที่ 3 20-23 มิถนุายน 
2538 ณ โรงแรมเอเชียพัทยา เมืองพัทยา จ.ชลบุรี. 13 หนา. 

อัญชลี  สุทธิปราการ, เฉลิมชาติ  วงศล้ีเจริญ และปยะ  ดวงพัตรา.  2550.  คุณคาทางการเกษตรของเศษวัสดุ 
คอนกรีตมวลเบา Q-CON ตอการผลิตพืช.  รายงานผลการวจัิย ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 32 น. 

Miller, W.P., Sumner and K-H. Kim.  1991 . Chemical ameliloration of Surface crusting to reduce runoff 
and erosion on highly weathered soil. Soil technology. 4 : 319-327. 



Shainberg , I. , M.E. Sumner W.P. Miller , M.P.W. Farina, M.A. Panvan and M.V. Fey.  1989.  Use of 
gypsum on Soils: A review, Adv. Soil Sci. 9:1-111. 

Wallace, A. and A.M.Abouzamzam. 1986. Interaction of soil conditioner with other limiting factors to 
achieve high crop yield. Soil Sci., 141:343-345. 

Wallace, A. and G.A. Wallce.  1986.  Control of soil erosion by polymeric soil conditioners. Soil Sci. 141 
(5) :363-367. 
 
ที่มา : วารสารอนุรักษดินและน้ํา ปที่ 25 ฉบับที่ 2 เมษายน 2552 หนา 38-54 
 


