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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาการใชปุยบํารุงดินในนาขาว 3 ชนิด ไดแก ปุยอินทรีย (ปุยคอก)
ปุยชีวภาพ (ชนิดเม็ด) และปุยเคมี ตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพดิน คุณภาพน้ําในนาขาว รวมทั้งศึกษาการสะสมของ
โลหะหนักบางชนิดในเมล็ดขาว การเปรียบเทียบคาใชจาย และผลผลิตของขาว โดยผลการศึกษาปริมาณโลหะหนักใน
ดินพบวา มีปริมาณอารเซนิก และแมงกานีส 2.12-15.3 และ 211-334 มก./กก. ตามลําดับ โดยกรรมวิธีที่ใสปุยคอก
ในชวงกอนทําการเก็บเกี่ยวมีการตกคางของอารเซนิก และแมงกานีสในดินต่ํากวาทุกกรรมวิธีปฏิบัติของการใสปุย
และพบปริมาณแมงกานีสในน้ํา 0.10-0.81 มก./ล. แตไมพบปริมาณอารเซนิกในน้ําทุกกรรมวิธีทดลอง สําหรับคา
ความเปนกรดเปนดางในดินและน้ํามีคา 4.79-6.62 และ 6.21-8.37 ตามลําดับ นอกจากนี้พบปริมาณไนเตรท และ
ฟอสเฟตในดิน ทั้ง 4 ชวงเวลา 3.34-10.3 และ 30.1-55.4 มก./กก. ตามลําดับ ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา การใชปุย
คอกในการทํานาเปนการเพิ่มธาตุอาหารหลักของพืชในดิน สวนปริมาณไนเตรท และฟอสเฟตในน้ํา มีคา 0.20-0.95
และ 0.25-0.67 มก./ล. ตามลําดับ ทั้งนี้ไมพบการตกคางของอารเซนิกในขาวสารและเปลือกขาวของทุกกรรมวิธี
ทดลอง สําหรับแมงกานีสในขาวสารและเปลือกขาวพบวา มีคาการสะสม 56.0-58.8 และ 84.6-137 มก./กก.
ตามลําดับ นอกจากนี้พบวา กรรมวิธีปฏิบัติของการใสปุยคอก ปุยชีวภาพ ปุยเคมี และวิธีปฏิบัติของเกษตรกรมี
คาใชจายในการลงทุน 1,412 1,802 1,824 และ1,881 บาท/ไร ตามลําดับ และไดผลผลิต 604, 510, 496 และ 758
กก./ไร ตามลําดับ หากแตกรรมวิธีปฏิบัติของการใสปุยคอกมีคาการลงทุนต่ําที่สุด และเปนกรรมวิธีที่สงผลกระทบตอ
คุณภาพดินและคุณภาพน้ํานอยที่สุด
คําสําคัญ: ปุยอินทรีย ปุยชีวภาพ ปุยเคมี คุณภาพดิน คุณภาพน้ํา การทํานา

บทนํา
ขาวเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย และเปนสินคาที่มีการสงออกเปนอันดับหนึ่ง
ของโลก ในกระบวนการผลิตขาวในปจจุบันไดมีการใสปุยเคมี และสารเคมีกําจัดศัตรูขาว ซึ่งสงผล
กระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะมลพิษสิ่งแวดลอมทางดิน และน้ํา ทําใหนาขาวเกิดการ
ตกคางสะสม และปนเปอนดวยอนินทรียเคมี อินทรียเคมี สารประกอบอนินทรีย และเกิดการ
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพของดินและน้าํ ดวย อันเปนการสงผลกระทบตอคุณภาพขาวที่
นํามาบริโภค ฉะนั้น กรรมวิธีปฏิบัติหรือวิธีการปลูกขาวนอกจากตองคํานึงถึงความยั่งยืนในเรื่องของ
การผลิตแลว ควรตองคํานึงถึงในเรื่องคุณภาพสิ่งแวดลอมสําหรับการทํานา โดยเฉพาะคุณภาพดินและ
น้ํา เพื่อนําไปสูก ารพัฒนาเกณฑในการใสปุยบํารุงดินที่ดีเหมาะสม และไมสงผลกระทบตอคุณภาพ
สิ่งแวดลอมสําหรับการทํานา ตอไป
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วิธีการศึกษา
การทดลองการใชปุยบํารุงดินในนาขาว โดยการเลือกพื้นที่แปลงนาใน อ.หันคา จ.ชัยนาท
จํานวน 4 ไร โดยแตละไรมีกรรมวิธีปฏิบัติ ดังนี้
1. แปลงใสปุยอินทรีย (ปุยคอก) โดยแบงพื้นทีแ่ ปลงนาออกเปน 3 แปลง/ไร ในอัตรา 1,000
กก./ไร จํานวน 3 ครั้ง คือ 1) 500 กก./ไร ชวงเตรียมแปลง 2) 300 กก./ไร ในชวงตนขาวอายุ 20 วัน
และ 3) 200 กก./ไร ในชวงตนขาวอายุ 60 วัน
2. แปลงใสปุยชีวภาพ (ชนิดเม็ด) โดยแบงพืน้ ที่แปลงนาออกเปน 3 แปลง/ไร ในอัตรา
50 กก./ไร จํานวน 3 ครั้ง ดังนี้ 1) 20 กก./ไร ในชวงเตรียมแปลง 2) 20 กก./ไร ในชวงตนขาวอายุ 20 วัน
และ 3) 10 กก./ไร ในชวงตนขาวอายุ 60 วัน
3. แปลงใสปุยเคมี (สูตร 16-20-0 และ 46-0-0) โดยแบงพื้นที่แปลงนาออกเปน 3 แปลง/ไร
ในอัตรา 25 และ 15 กก./ไร ตามลําดับ จํานวน 3 ครั้ง ไดแก 1) สูตร 16-20-0 อัตรา 25 กก./ไร
ในชวงของตนขาวอายุ 20 วัน 2) สูตร 46-0-0 ในอัตรา 10 กก./ไร ในชวงตนขาวอายุ 60 วัน และ
3) สูตร 46-0-0 ในอัตรา 5 กก./ไร ในชวงตนขาวอายุ 80 วัน
นอกจากนี้ กรรมวิธีปฏิบตั ิของการใสปุยปุยคอก ปุยชีวภาพ และปุยเคมี ไดมีการใสสารกําจัด
หอยเชอรี่ ในอัตรา 6 กก./ไร ในชวงของการเตรียมแปลงปลูก และมีการใสสารเรงการเจริญเติบโตไดแก
สารสกัดชีวภาพหอยเชอรีใ่ นปริมาตร 50 มล./น้ํา 20 ลิตร ในชวงตนขาวอายุ 20 และ 60 วัน และมีการ
ใสสารเรงดอกไดแก ฮอรโมนไขในปริมาตร 10 มล./น้ํา 20 ลิตร ในชวงตนขาวอายุ 60 และ 80 วัน
4. แปลงนาที่มีการปฏิบัติโดยทัว่ ไปของเกษตรกรในพื้นที่ อ.หันคา จ.ชัยนาท และเปนพื้นที่
ใกลกับแปลงนาทดลองในครั้งนี้ มีขั้นตอนการใสปุยเคมีจํานวน 2 ครั้ง คือ ใสปุยเคมีสูตร 16-20-0
รวมกับสูตร 46-0-0 อัตรา 20:4 กก./ไร ในชวงตนขาวอายุ 25 และ 60 วัน นอกจากนี้ มีการใชสารกําจัด
หอยเชอรีใ่ นอัตรา 6 กก./ไร ในชวงของการเตรียมแปลงปลูก และพนสารปองกันกําจัดโรคพืช และพน
อาหารเสริมสําหรับขาวในปริมาตร 120 มล./น้ํา 12 ลิตร ในชวงตนขาวอายุ 90 วัน
สําหรับการศึกษานี้ ไดวางแผนการเก็บตัวอยางดินและน้ํา ในแตละชวงกิจกรรมของการทํา
นา ดังนี้ 1) ชวงเตรียมแปลงปลูก (ตนขาวอายุ 0 วัน) 2) ชวงตนขาวอายุ 30 วัน 3) ชวงตนขาวอายุ
70 วัน และ 4) ชวงกอนเก็บเกีย่ วขาว (ตนขาวอายุ 100 วัน) ซึ่งในการเก็บตัวอยางดิน และน้าํ ได
วิเคราะหคาพารามิเตอร ดังตอไปนี้
1) ตัวอยางน้ํา ไดแก คาความเปนกรดเปนดาง (pH) ไนเตรท (NO3-) ฟอสเฟต (PO43-)
อารเซนิก (As) และแมงกานีส (Mn)
2) ตัวอยางดิน ไดแก ความเปนกรดเปนดาง (pH) ไนเตรท (NO3-) ฟอสเฟต (PO43-)
อารเซนิก (As) และแมงกานีส (Mn)
3) ตัวอยางเมล็ดขาว และเปลือกขาว ไดแก อารเซนิก (As) และแมงกานีส (Mn)
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นอกจากนีไ้ ดวิเคราะหคุณสมบัตขิ องดิน และคุณสมบัติของปุยเบื้องตน กอนทําการทดลอง
โดยไดวิเคราะหหาปริมาณการสะสมของ As Mn ตะกั่ว (Pb) แคดเมียม (Cd) ทองแดง (Cu) โคบอล
(Co) ซิลิเนียม (Se) สังกะสี (Zn) นิเกิล (Ni) แมกนีเซียม (Mg) และโครเมียม (Cr) ในดินและปุย พบวา
ปริมาณการสะสมของ As และ Mn ทั้งในดินและปุยที่ใชในการทดลองมีแนวโนมสูง และยังพบวา
ปุยชีวภาพที่ใชในการทดลองมีปริมาณ As และ Mn ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐานดินที่ใชประโยชนเพื่อ
การอยูอาศัยและเกษตรกรรมที่กําหนดไวไมเกิน 3.9 และ 1,800 มก./กก. ตามลําดับ สําหรับปุยเคมี
สูตร 16-20-0 มีปริมาณ As เปนองคประกอบ 5.8 มก./กก. ซึ่งสูงเกินเกณฑมาตรฐานดินที่ใชประโยชน
เพื่อการอยูอาศัยและเกษตรกรรมเชนเดียวกัน ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้จึงเลือกเฉพาะโลหะหนักที่มี
ปริมาณการสะสม และตกคางในปุย และในดินที่ศึกษาสูงไดแก As และ Mn เทานั้น
ผลการศึกษา
คุณลักษณะที่เปนอนินทรียเคมีในดินและน้ํา
1) ความเปนกรดเปนดาง (pH) สําหรับคุณภาพดินในทุกกรรมวิธีปฏิบัติของการใสปุย
พบวา คา pH ที่วัดในสภาพดินแหง ทุกชวงเวลาของการเก็บตัวอยางดินมีคา 4.79-6.62 (ภาพที่ 1-1)
ซึ่งอยูในระดับที่ไมเปนอันตรายตอตนขาว อยางไรก็ตามคา pH ในดินทุกชวงเวลาของการเก็บตัวอยาง
ตามกรรมวิธีปฏิบัติของเกษตรกรในพื้นที่มีคาอยูในชวง 4.79-5.56 ซึ่งต่ํากวากรรมวิธีปฏิบัติของการใส
ปุยอื่นๆ อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ทั้งนี้อาจเปนเพราะคุณสมบัติดินเดิม
ของแปลงนาเกษตรกร มีสภาพความเปนกรด-ดางในระดับต่ํา อันเกิดมาจากการใชปุยเคมีสูตร
16-20-0 และสูตร 46-0-0 และปุย เคมีสูตรตางๆ อยางตอเนื่องเปนเวลานาน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา
ของคณาจารยภาควิชาปฐพีวิทยา (2544) และ สิทธิพร (2546) ซึ่งรายงานวา การใหปุยเคมีสูตร
16-20-0 รวมกับสูตร 21-0-0 มีผลทําใหดินมีคา pH ลดต่ําลงกวาเดิม นอกจากนี้ จากการเก็บตัวอยาง
คุณภาพน้ําในทุกชวงเวลาของทุกกรรมวิธีปฏิบัตขิ องการใสปุย พบคา pH 6.21-8.37 (ภาพที่ 1-2) เมื่อ
ชวงตนขาวอายุ 100 วัน หรือชวงกอนการเก็บเกี่ยวพบวา น้าํ จากแปลงนาของทุกกรรมวิธีปฏิบัตขิ อง
การใสปุยมีคาลดลงจากเดิม โดยทุกจุดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานการระบายน้ําลงทางน้าํ ชลประทาน
และทางน้ําที่ตอเชื่อมกับทางน้ําชลประทานในเขตพื้นที่โครงการชลประทานที่กําหนดคา pH ที่
เหมาะสมไวอยูใ นชวง 6.5-8.5
2) ปริมาณอารเซนิก (As) จากภาพที่ 2 ปริมาณ As ในดินและน้ํา ของทุกกรรมวิธีปฏิบัติ
ของการใสปุยพบวา ดินมีปริมาณ As เทากับ 2.12-15.30 มก./กก. โดยทั้ง 4 ชวงเวลาของการเก็บ
ตัวอยางดินในแปลงนาของเกษตรกรในพื้นที่มีคาสูงกวาทุกกรรมวิธีทดลอง โดยเฉพาะในชวงตนขาว
อายุ 30 วัน มีคา 15.30 มก./กก. ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐานทีก่ ําหนดคาการปนเปอน As ไวไมเกิน
3.9 มก./กก. และมีคาการปนเปอ นสูงกวากรรมวิธีปฏิบัติของการใสปุยอื่นๆ ในขณะที่ผลการวิเคราะห
ปริมาณ As ในดินแปลงนาของเกษตรกร ในชวงตนขาวอายุ 100 วัน มีคา 5.88 มก./กก. ซึ่งมีคาลดลง
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อาจเนื่องมาจากการดูดดึงโดยขาวไปสะสมในสวนตางๆ ของตนขาว ซึ่งสอดคลองกับรายงานของ
วัลนิภา (2547) รายงานวา ตนขาวมีการดูดดึง As ไปสะสมที่รากของตนขาว ตอซัง ฟาง และ
ขาวเปลือก นอกจากนี้ จากการวิเคราะหหา As ในน้ําจากทุกกรรมวิธีปฏิบัติของการใสปุยพบวา มี
ปริมาณ As นอยมากจนไมสามารถหาคาได
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ภาพที่ 1 คาความเปนกรดเปนดาง 1) ในคุณภาพดิน และ 2) คุณภาพน้ํา
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ภาพที่ 2 ปริมาณอารเซนิกในดิน

ตันขาว 70 วัน

ตนขาว 100 วัน
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3) ปริมาณแมงกานีส (Mn) ในดิน ของทุกกรรมวิธีปฏิบัติของการใสปุย ทุกชวงเวลาการ
เก็บตัวอยางมีคา 211-334 มก./กก. (ภาพที่ 3-1) ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐานดินทีใ่ ชประโยชนเพื่อการอยู
อาศัยและเกษตรกรรมที่กําหนดไวไมเกิน 1,800 มก./กก. อยางไรก็ตาม ดินในกรรมวิธปี ฏิบตั ิของ
เกษตรกรในพื้นทีพ่ บ Mn สะสมมากที่สุด 291-334 มก./กก. ซึ่งสูงกวากรรมวิธีปฏิบัติของการใสปุยอื่นๆ
อาจเนื่องมาจากปุยเคมีที่ใชมี Mn เปนองคประกอบ 422 มก./กก. จึงทําใหดินแปลงนาของเกษตรกรมี
การสะสม Mn เพิ่มขึ้น สําหรับปริมาณ Mn ในคุณภาพน้ํา ทุกกรรมวิธีปฏิบัติของการใสปุย ทุกชวงเวลา
การเก็บตัวอยางพบ 0.10-0.81 มก./ล. ทั้งนี้ในแปลงที่มีการใสปุยคอกพบอยูใ นชวง 0.20-0.45 มก./ล.
ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐานการระบายน้ําลงทางน้ําชลประทานที่กําหนดไวไมเกิน 0.5 มก./ล. (ภาพที่ 3-2)
นอกจากนี้ คุณภาพดินและน้าํ จากแปลงที่มีการใสปุยเคมีสูตร 16-20-0 และ 46-0-0 รวมทั้งกรรมวิธี
ปฏิบัติของเกษตรกรในพื้นที่มีปริมาณ Mn เพิ่มขึ้นในชวงตนขาวอายุ 30 และ 70 วัน ทั้งนี้เนื่องจากมี
การใสปุยเคมีสูตร 16-20-0 และสูตร 46-0-0 ในแปลงนาทั้ง 2 กรรมวิธีปฏิบัติ จึงทําใหพบปริมาณ Mn
เปนองคประกอบในคุณภาพดินและน้ําเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตามการศึกษาในครั้งนี้ยงั พบวา ในชวงตนขาว
อายุ 100 วัน มีปริมาณ Mn ลดต่ําลง ซึ่งอาจเกิดจากการดูดดึงไปสะสมยังสวนตางๆ ของตนขาว
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ภาพที่ 3 คุณลักษณะที่เปนอนินทรียเคมีในดินและน้ํา 1) ปริมาณแมงกานีสในดิน 2) ปริมาณแมงกานีสในน้ํา

258 การประชุมสัมมนาวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งที่ 4
คุณลักษณะที่เปนสารประกอบอนินทรียเคมีในดินและน้ํา
1) ปริมาณไนเตรท (NO3-) ในคุณภาพดินทุกกรรมวิธีปฏิบัติของการใสปุย และทุก
ชวงเวลาของการเก็บตัวอยางดินพบปริมาณ NO3- เทากับ 3.34-10.3 (ภาพที่ 4-1) ทั้งนี้ กรรมวิธีปฏิบัติ
ใสปุยคอกมีปริมาณ NO3- เพิ่มสูงขึ้นในทุกชวงเวลาของการเก็บตัวอยาง ซึ่งอาจเกิดจากปริมาณการใส
ปุยคอกในแปลงดังกลาว ซึ่งปุยคอกมีคุณสมบัติเปนอินทรียสาร ตองใชเวลาในการยอยสลายให
เปนอนินทรียสาร ตนขาวจึงจะสามารถดูดดึง NO3- ไปใชประโยชนได อยางไรก็ตาม NO3- มีปริมาณ
ลดลงเมื่อตนขาวมีอายุ 100 วัน หรือชวงกอนทําการเก็บเกี่ยวขาว ในทุกกรรมวิธีปฏิบัติของการใสปุย
ซึ่งเปนผลมาจากการที่ตนขาวมีความสามารถในการดูดดึง NO3- ไปใชในการเจริญเติบโต ซึ่งสอดคลอง
กับรายงานการวิจัยของ วัลนิภา (2547) ที่ศึกษาและพบวา มีการสะสมปริมาณของไนโตรเจนในสวน
ของฟางขาว รากขาว ลูกขาว และเมล็ดขาวเปลือก
สําหรับปริมาณ NO3- ในทุกชวงของการเก็บตัวอยางน้ําจากแปลงนา ทุกกรรมวิธปี ฏิบัติของ
การใสปุยมีคา 0.20-0.95 มก./ล. โดยในชวงตนขาวอายุ 70 วัน ของทุกกรรมวิธีปฏิบัติของการใสปุย มี
ปริมาณ NO3- สูงกวาชวงเวลาการเก็บตัวอยางอื่นๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ภาพที่ 4-2) ซึ่งคาดวา
อาจเกิดจากปริมาณและชนิดของปุยที่ใสลงไปในแปลงนาของแตละกรรมวิธีปฏิบัติของการใสปุย ทั้ง
ปุยคอก ปุยชีวภาพ หรือปุยเคมี ที่สลายตัวเปนไนเตรทและสามารถถูกชะลางออกสูแหลงน้ําไดทําใหไน
เตรทมีปริมาณเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกรรมวิธีปฏิบัติของการใสปุยคอก ในชวงตนขาวอายุ 20 และ 60 วัน
ซึ่งทําใหเกิดปฏิกิริยาการเปลี่ยนรูปสารอินทรียเปนอนินทรียสารในสภาวะที่เหมาะสมโดยจุลินทรีย ซึ่ง
คาดวามีการสลายตัวของปุยคอกเปนอนินทรียสารจํานวนมากในชวงที่ตนขาวมีอายุได 60 วัน ทําให
ปริมาณไนเตรทละลายน้ําในชวงนี้เพิ่มขึ้น ในขณะที่การใสปุยชีวภาพ ปุยเคมี และปุยเคมีที่เกษตรกรใช
พบวา คุณภาพน้ําในนาขาวมีปริมาณ NO3- สูง ซึ่งเปนอนินทรียส ารที่อาจถูกออกซิไดซโดยจุลินทรียไป
เปนไนไตรต (NO2-) และไนเตรท (NO3-) ไดงาย
2) ปริมาณฟอสเฟต (PO43-) ในคุณภาพดินของแปลงนาที่มกี ารใสปุยคอก ปุยชีวภาพ
ปุยเคมี และการปฏิบัติของเกษตรกรในพื้นที่ ทุกชวงเวลาของการเก็บตัวอยางดินพบปริมาณการสะสม
ฟอสเฟต 30.6-43.1, 35.6-42.2, 30.1-44.6 และ 31.0-55.4 มก./กก. ตามลําดับ (ภาพที่ 5-1) อยูใ น
เกณฑที่เพียงพอสําหรับการเจริญเติบโตของตนขาว นอกจากนีย้ ังพบวา คุณภาพดินของกรรมวิธี
ปฏิบัติของการใสปุยเคมี มีปริมาณ PO43- ในชวงตนขาวอายุ 100 วัน ต่ําที่สุด 30.07 มก./กก. ทั้งนี้
เนื่องจากการใชปุยเคมีสูตร 46-0-0 ในชวงที่ตนขาวอายุ 60 และ 80 วัน ซึ่งมีปริมาณ PO43- เปน
องคประกอบในปุยนอยมาก จึงทําใหมีปริมาณ PO43- ลดลง และอาจเกิดจากการตนขาวดูดดึง PO43ไปใชประโยชน ในขณะทีป่ ริมาณ PO43- ในคุณภาพน้ําพบวา ในทุกชวงของการเก็บตัวอยางน้ําจาก
แปลงนาในทุกกรรมวิธีปฏิบัติของการใสปุย มีคา 0.25-0.67 มก./ล. โดยเฉพาะในกรรมวิธีปฏิบัตขิ อง
แปลงนาเกษตรกรชวงตนขาวอายุ 30 และ 70 วัน สูงกวากรรมวิธีปฏิบัติของการใสปุยอื่นๆ ซึ่งมีความ
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แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และจากขอมูลการใสปุยในแปลงนาเกษตรกรพบวา มีการใส
ปุยเคมีสูตร 16-20-0 รวมกับสูตร 46-0-0 เมื่อตนขาวมีอายุ 25 และ 60 วัน ซึ่งปุยที่ใสมีปริมาณ PO43เปนองคประกอบสูง และสามารถถูกชะลางออกสูแหลงน้ําได จึงทําใหมีปริมาณ PO43- เพิ่มขึ้น อยางไร
ก็ตามในชวงตนขาวอายุ 100 วัน ปริมาณ PO43- ในคุณภาพน้ําของแปลงนาเกษตรกรลดลงเหลือ
0.52 มก./ล. ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากมีการดูดดึง PO43- ไปใชในการสรางดอก และรวงขาว
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ภาพที่ 4

คุณลักษณะที่เปนสารประกอบอนินทรียเคมีในดินและน้ํา 1) ปริมาณไนเตรทในดิน 2) ปริมาณ
ไนเตรทในน้ํา

260 การประชุมสัมมนาวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งที่ 4
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ภาพที่ 5 คุณลักษณะที่เปนสารประกอบอนินทรียเคมีในดินและน้ํา 1) ปริมาณฟอสเฟตในดิน 2) ปริมาณฟอสเฟต
ในน้ํา

คุณลักษณะนินทรียเคมีในขาวสารและเปลือกขาว
การสะสมปริมาณ As และ Mn ในทุกกรรมวิธีปฏิบัติของการใสปุย พบวา ปริมาณการสะสม
ของ As ในขาวสารและเปลือกขาวคอนขางต่ํามากจนไมสามารถตรวจหาคาได ทั้งนี้อาจเกิดจากการ
ดูดดึง As ไปสะสมไวในสวนตางๆ ของตนขาว อยางไรก็ตาม สํานักคณะกรรมการอาหารและยาของ
สหรัฐอเมริกา ไดกําหนดใหมีการสะสมของ As ที่สามารถปนเปอนในอาหารได ไมเกิน 2.6
ไมโครกรัม/กก. (กรมควบคุมมลพิษ, 2541) เนื่องจาก As เปนโลหะหนักที่เปนพิษ (Toxic Element) เมื่อ
เกิดการปนเปอ นสูสิ่งแวดลอมมักกอใหเกิดมลพิษ อีกทั้งยังเปนสารกอใหเกิดมะเร็งไดอีกดวย สําหรับ
ปริมาณการสะสมของ Mn ในขาวสารของทุกกรรมวิธีปฏิบัติของการใสปุย ไดแก ปุยคอก ปุยชีวภาพ
ปุยเคมี และกรรมวิธีปฏิบัติของเกษตรกรมีคา 58.0, 57.3, 57.4 และ 58.8 มก./กก. ตามลําดับ ในขณะ
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ที่เปลือกขาวมีการสะสมแมงกานีส 84.6, 96.1, 137 และ 121 มก./กก. ตามลําดับ ซึ่งอยูในชวงการ
สะสมระดับปกติที่พบในพืชทัว่ ไป 15-150 มก./กก. (Chaney, 1982) อยางไรก็ตาม หากรางกายมนุษย
ไดรับสารแมงกานีสมากเกินไปอาจไปทําลายระบบประสาทสวนกลาง
ทําใหพฤติกรรมแปรปรวน
กลามเนื้อออนแรง และปวดหัว เปนตน
ผลผลิตขาว
จากการศึกษาผลกระทบของการใชปุยตอคุณภาพดินและน้าํ สําหรับการทํานา ในกรรมวิธี
ปฏิบัติของการใสปุยคอก ปุยชีวภาพ ปุยเคมี และกรรมวิธีปฏิบัติของเกษตรกรในพื้นที่ พบวา แปลงนา
ดังกลาวใหผลผลิต 604, 509, 496 และ 757 กก./ไร (คํานวณที่ระดับความชืน้ 14%) ดังตารางที่ 1
คาใชจายในการปลูกขาวเปรียบเทียบคาใชจายตอตนทุนการผลิต ในกรรมวิธปี ฏิบัติของการใสปุย
พบวา ตนทุนในการผลิตของกรรมวิธีปฏิบัติของการใสปุยคอกต่ําสุด 1,412 บาท/ไร นอกจากนี้ เมือ่ นํา
ผลผลิตที่ไดในแตละกรรมวิธีปฏิบัติของการใสปุย มาคิดคํานวณจากการประกันราคาขาวของรัฐบาลที่
14.3 บาท/กก. (กรมการคาภายใน, 2550) พบวา รายไดจากการขายขาวของแปลงนาที่มีการใสปุยคอก
ปุยชีวภาพ ปุยเคมี และแปลงเกษตรกร เทากับ 8,637 7,293 7,093 และ 10,839 บาท ตามลําดับ
หากแตเมื่อพิจารณาถึงผลตอบแทนสุทธิตอตนทุนการผลิต (B/C ratio) ที่ไดรับพบวา กรรมวิธปี ฏิบตั ิใน
การใสปุยคอกใหผลตอบแทนตอตนทุนสุทธิสูงสุด 5.12 ดังนั้น การศึกษาในครั้งนีจ้ ึงสามารถกลาวได
วา ผลตอบแทนตอตนทุนสุทธิหรือความคุมทุนในการลงทุนสําหรับการทํานาพบวา กรรมวิธีปฏิบตั ิใน
การใสปุยคอกมีความคุมทุนมากที่สุด
สรุปและเสนอแนะ
การศึกษากรรมวิธีปฏิบัติของการใสปุยบํารุงดิน 3 ชนิด ไดแก ปุยปุยคอก ปุยชีวภาพ และ
ปุยเคมี รวมทั้งกรรมวิธีปฏิบัติของเกษตรกรในพื้นที่ ผลการทดลองสามารถกลาวโดยสรุปคือ การใสปุย
คอกในแปลงนาอัตรา 1,000 กก./ไร ทําใหดินมีความอุดมสมบูรณเพิ่มขึ้นคือ มีปริมาณไนเตรท และ
ฟอสเฟตเพิ่มขึ้น ซึ่งการใสปุยคอกไมสงผลกระทบตอคุณภาพสิง่ แวดลอม และพบการสะสมของ
แมงกานีสในเมล็ดขาวสารและเปลือกขาวต่ําที่สุด รวมทั้งยังมีความคุมทุนมากทีส่ ุด ในขณะที่การใส
ปุยชีวภาพอัตรา 50 กก./ไร ปุยเคมี (สูตร 16-20-0 และสูตร 46-0-0) อัตรา 40 กก./ไร และกรรมวิธี
ปฏิบัติของเกษตรกร ทําใหความอุดมสมบูรณของดินลดลง และกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพ
สิ่งแวดลอมดวย อยางไรก็ตามการใชปุยคอกในการทํานาควรใชอยางตอเนื่อง เพราะสามารถทําให
คุณภาพดิน และคุณภาพน้ําดีขึ้น หากแตกรณีที่ตองซื้อปุยคอกมาใช ซึ่งมีราคาขายกิโลกรัมละ 1 บาท
ตนทุนของปุยคอกจํานวน 1,000 กก. คิดเปนเงิน 1,000 บาท จะทําใหมีคาการลงทุนที่สูงเปน 2,412
บาท/ไร และใหความคุมทุนต่ํา ฉะนั้นหากจะใชปุยคอกตองลดอัตราการใสลงเพื่อความเหมาะสม
หากแตปริมาณที่ลดลงตองมีประสิทธิภาพใหผลผลิตเทาเดิมหรือไมลดลงจากเดิม สําหรับแปลงนาที่มี
การใสปุยเคมีควรมีการแนะนําและสงเสริมใหเกษตรกรลดการใชสารเคมีลง
หันมาใชปุยอินทรีย

262 การประชุมสัมมนาวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งที่ 4
(ปุยคอก) แทนทีละนอยในแตละปจนกระทั่งไมตองใชปุยเคมี เพือ่ ความปลอดภัยของเกษตรกรผูใช อีก
ทั้งเปนการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคาใชจาย และตนทุนการผลิตขาว ในกรรมวิธีปฏิบัติของการใสปุยคอก ปุยชีวภาพ ปุยเคมี
และกรรมวิธีปฏิบัติของเกษตรกรสําหรับการทํานา
กรรมวิธีปฏิบัติ
ปุยคอก
ปุยชีวภาพ
ปุยเคมี
แปลงเกษตรกร
ตนทุนคงที่ (บาท/ไร)
1,140.00
1,140.00
1,140.00
1,140.00
ตนทุนผันแปร (บาท/ไร)
272.00
662.00
684.00
741.00
ตนทุนทั้งหมด (บาท/ไร)
1,412.00
1,802.00
1,824.00
1,881.00
ผลผลิต (กิโลกรัม/ไร)
604.00
510.00
496.00
758.00
ราคาขาย (14.3 บาท/กิโลกรัม)
8,637.00
7,293.00
7,093.00
10,839.00
ผลตอบแทนสุทธิ
7,224.80
5,490.60
5,268.40
8,958.90
ผลตอบแทนตอตนทุนการผลิต
5.12
3.05
2.89
4.76.00
หมายเหตุ: ความคุมทุนทางเศรษฐศาสตร = ผลตอบแทนตอตนทุนการผลิต (มากกวา 1 ถือวาคุมทุน)
คาใชจาย
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