แนวทางการจัดการปุย เพือ่ ลดตนทุนการผลิตและเพิ่มการตรึงไนโตรเจน
สําหรับการปลูกถั่วเหลืองฝกสด1
จริยา ฉัตรคํา2 ดรุพันธุ แสนศิริพันธ3 และ อําพรรณ พรมศิริ4
บทคัดยอ
ในการปลูกถั่วเหลืองฝกสดเกษตรกรใชปุยเคมีในอัตราสูง โดยไมคํานึงถึงปริมาณธาตุอาหารพืชทีม่ ีอยูในดิน
ในการวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคที่จะศึกษาแนวทางในการลดการใสปุยเคมี
โดยนําผลการวิเคราะหดินมาใชพิจารณา
กําหนดอัตราการใสปุย P และ K และเพิ่มประสิทธิภาพการตรึง N โดยการใชเชื้อแบคทีเรียปมรากถั่วคลุกเมล็ดถั่ว และ
ใสปุย N โดยการฝงลึก ในการทดลองใชถั่วเหลืองฝกสดนัมเบอร 75 ปลูกในพื้นที่ซึ่งใชปลูกถั่วเหลืองมาเปนเวลานาน ใช
แผนการทดลองแบบ split plot มี 4 ซ้ํา กรรมวิธใี น main plot มี 2 กรรมวิธี คือ การคลุกและไมคลุกเมล็ดถั่วดวยผงเชื้อ
ไรโซเบียม สวนกรรมวิธีใน sub plot คือ การจัดการปุย ซึ่งมี 4 กรรมวิธี ไดแก 1) กรรมวิธีควบคุม ซึ่งเปนการจัดการปุย
ตามคําแนะนําของ บ.ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด (FR) โดยใช N 34.71 กก./ไร P2O5 14 กก./ไร และ K2O 18
กก./ไร และใชวิธีการใสปุยตามที่นิยมใชกันทั่วไป 2) ใสปุย N P และ K ในอัตราเดียวกับกรรมวิธีที่ 1 แตใส N โดยการ
ฝงลึกลงไปในดิน 20 ซม. (FRD) 3) ใสปุยตามผลการวิเคราะหดินและความตองการของพืช (FS) ซึ่งดินในแปลงทดลอง
มีปริมาณของฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนได และโพแทสเซียมที่สามารถแลกเปลี่ยนไดในระดับสูง จึงใสเฉพาะ N ในอัตรา
23.8 กก.N/ไร และใสตามวิธีการทีใ่ ชกันทั่วไป 4) ใชปุยในอัตราเดียวกับที่ใชในกรรมวิธีที่ 3 แตใช N โดยการฝงลึกระดับ
20 ซม. (FSD) ศึกษาการตรึง N ของถั่วเหลือง โดยใชยูริไอดเทคนิค ผลการทดลองพบวา การใสเชื้อแบคทีเรียปมรากถั่ว
ทําใหถั่วมีน้ําหนักแหงของปม เปอรเซ็นต N ที่ไดจากการตรึงที่ระยะ R 3.5 เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ สวนกรรมวิธกี าร
จัดการปุยก็มีผลตอน้ําหนักแหงของปม และเปอรเซ็นต N ที่ไดจากการตรึงดวย (P0.05) โดยใสปุยในอัตรา FRD และ
FSD ใหผลไมแตกตางกัน ในแงของการทําใหถั่วเหลืองมีน้ําหนักแหงของปมและเปอรเซนต N ที่ไดจากการตรึงเพิม่ ขึ้น
และทัง้ สองอัตราเปนการจัดการปุยทีใ่ หผลดีที่สุด เมือ่ เปรียบเทียบการจัดการปุยอัตรา FR รองลงมาคือ อัตรา FS ซึ่งทํา
ใหถั่วเหลืองมีน้ําหนักแหงของปม และเปอรเซนต N สูงกวาอัตรา FR แตปุยอัตรานี้ทําใหเปอรเซ็นต N ที่ไดจากการตรึง
ต่ํากวาอัตรา FRD และ FSD (P0.05) ในแงของการสะสม N ในสวนเหนือดิน พบวา การใสปุยอัตรา FS และ FSD ไม
แตกตางจากอัตรา FR ในทางสถิติ สวนอัตรา FRD ทําใหการสะสม N ในสวนเหนือดินต่ํากวาอัตรา FR (P0.05) ที่ระยะ
เก็บเกี่ยวการจัดการปุย และการใสเชื้อ ตลอดจนปฏิสมั พันธระหวางการใสเชื้อกับการจัดการปุย ไมมีผลทําใหผลผลิตถั่ว
เหลืองฝกสดทั้งหมด และ ถั่วเหลืองฝกสดที่ไดมาตรฐานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ แตในแงของจํานวนฝกที่ได
มาตรฐานใน 1 กก. พบวา การจัดการปุยแบบ FR ทําใหจํานวนฝกตอกิโลกรัมมีประมาณ 296 ฝก ในขณะที่การจัดการ
ปุยแบบ FS ทําใหจํานวนฝกตอกิโลกรัมมีมากกวาอยางมีนัยสําคัญ (326 ฝก) สวนการใสปุย N แบบฝงลึกใหผลไม
แตกตางจากการใสปุย N แบบไมฝงลึก (P0.05) ไมวาจะใชปุยในอัตรา FR หรือ FS ก็ตาม ในแงของคาใชจายดานปุย
พบวา การใชปุยอัตรา FS ยังสามารถลดคาใชจายลงได 68% เมื่อเปรียบเทียบกับอัตรา FR
คําสําคัญ: ถั่วเหลืองฝกสด การจัดการปุย การลดตนทุนการผลิต การตรึงไนโตรเจน
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งานวิจัยรวมกับ บ.ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด
นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาพืชไร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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โครงการวิจัย FFC คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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เกษตรเพื่อชุมชนและสิ่งแวดลอม พรอมรับโลกรอน
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บทนํา
ถั่วเหลืองฝกสด (vegetable soybean) เปนพืชที่มีศักยภาพในการสงออกไปยังประเทศญี่ปุน
มานานนับ 10 ป และปจจุบันเริ่มมีการสงออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา การปลูกเพื่อการสงไป
จําหนายในตางประเทศนัน้ ไดรับการสงเสริมจากบริษัทเอกชนที่เขามาดูแลจัดระบบในเรื่องการปลูก
และบํารุงรักษาใหกับเกษตรกร เพื่อที่จะไดผลิตถั่วเหลืองฝกสดใหไดมาตรฐานตรงตามความตองการ
ของประเทศผูนําเขา เมล็ดพันธุถั่วเหลืองฝกสดเพื่อการสงออกตองใชพันธุเฉพาะตามที่ตลาดกําหนด
ไดแก พันธุ AGS 292 และนัมเบอร 75 สําหรับพันธุที่นิยมบริโภคภายในประเทศคือ พันธุเชียงใหม 1
ซึ่งเปนพันธุสงเสริมของกรมวิชาการเกษตร การปลูกถั่วเหลืองฝกสดในประเทศไทยยังไมแพรหลาย
เทาที่ควร เนื่องจากเมล็ดพันธุหายาก และมีราคาแพง อีกทั้งการปลูกยังตองอาศัยการดูแลรักษาอยาง
พิถีพิถันตางจากการผลิตถั่วเหลืองทั่วไป นอกจากนี้ผูผลิตถั่วเหลืองฝกสดเชื่อวา ในการสรางผลผลิตใน
ปริมาณมากและมีคุณภาพ จําเปนตองใสปุยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารพืชใหแกตนถั่วในปริมาณที่สูงและ
ตอเนื่อง แตการใชปุยเคมีกับถั่วเหลืองฝกสดในปริมาณที่สูงอยางตอเนื่องในพื้นที่เดียวกัน โดยไมคาํ นึง
ปริมาณธาตุอาหารที่เปนประโยชนที่มีอยูในดิน ยอมกอใหเกิดผลตกคางของปุยในดินสูง และยังอาจ
กอใหเกิดการขาดสมดุลของธาตุอาหารในตนพืช ซึ่งสงผลกระทบตอผลผลิตและคุณภาพของผลผลิต
และยังทําใหเกษตรกรตองเสียคาใชจายดานปุยสูงโดยไมจําเปน การวิเคราะหดินกอนปลูกถั่วเหลือง
ฝกสด จะชวยใหทราบถึงระดับความอุดมสมบูรณของดิน และใชเปนแนวทางในการปรับปรุงดิน หรือ
เพิ่มเติมธาตุอาหารใหแกพืชไดอยางถูกตองและเหมาะสมตอผลผลิตที่ตองการได อีกทั้งยังสามารถลด
การใสปุยเคมีในพื้นที่ที่มีการใชปยุ ในปริมาณสูงและตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งการลดการใชปุย P
และ K ในกรณีทดี่ ินมีการสะสมธาตุทั้งสองธาตุในระดับสูงหรือสูงมาก
อนึ่ง เนื่องจากการใชหัวเชือ้ แบคทีเรียปมรากถั่วคลุกเมล็ดกอนปลูก เปนวิธีการที่แนะนํา
สําหรับการปลูกถั่วเหลืองฝกสด แตการเกิดปมและการตรึง N ของเชื้อแบคทีเรียในปมรากถั่วเปน
กระบวนการทีไ่ ว (sensitive) ตอปริมาณ N ที่มีอยูในดิน และการใสปุย N ในอัตราสูง มีผลทําใหการ
เกิดปมและการตรึง N ลดลง อยางไรก็ตามมีรายงานวา การใสปุย N ในระดับลึกสามารถเพิ่มการตรึง N
สําหรับถั่วเหลืองที่ปลูกในประเทศญี่ปุนไดแมวาจะใสในอัตราสูง (Tewati et al.,2004) การใสปุย N
ดวยวิธีการดังกลาว สําหรับการปลูกถั่วเหลืองฝกสดยังไมเคยมีการปฏิบัติมากอน ถาวิธีการนี้สามารถ
ใชไดเชนกันสําหรับการปลูกถั่วเหลืองฝกสดในภาคเหนือของประเทศไทย ก็นาจะเปนวิธีการที่นาสนใจ
และจะทําใหถั่วเหลืองฝกสด สามารถใชประโยชนจากการตรึง N จากอากาศไดมากขึ้น และอาจทําให
เกษตรกรสามารถลดการใชปุย N ใหนอยลง รวมถึงลดการนําเขาของปุยเคมีจากตางประเทศไดดวย ใน
การทดลอง จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนไปไดในการลดการใชปุยในการปลูกถั่วเหลืองฝกสด
โดยนําขอมูลดานปริมาณธาตุอาหารพืชที่มีในดิน และความตองการธาตุอาหารของพืชมาประกอบใน
การกําหนดอัตราการใสปุย และเพิ่มความสามารถการตรึง N ของถั่วเหลืองฝกสด

460 การประชุมสัมมนาวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งที่ 4
วิธีการทดลอง/วิเคราะห
ทําการทดลองในแปลงทดลอง
โดยใชพื้นที่ซึ่งใชในการเพาะปลูกถั่วเหลืองฝกสดอยาง
ตอเนื่อง ของสถานีทดลองและวิจัยการเกษตรออนหลวย บ.ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด
อ.แมออน จ.เชียงใหม และทําการทดลองในหองปฏิบัติการ ณ หองปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะเวลาทดลองตั้งแตพฤษภาคม-ตุลาคม 2550 กอนการทดลองไดทําการ
วิเคราะหดินในพืน้ ที่ดังกลาวดวยชุดตรวจสอบดินอยางงาย พบวาดินมี pH 6.4 มีปริมาณของ P ที่เปน
ประโยชนได (>40 มก.P/กก.) และ K ที่สามารถแลกเปลี่ยนไดอยูในระดับสูง (>100 มก.K/กก.) พันธุถั่ว
เหลืองฝกสดที่ใชปลูก คือ พันธุ 75 วางแผนการทดลองแบบ split plot มี 4 ซ้ํา กรรมวิธีใน Main plot มี
2 กรรมวิธี ไดแก การคลุกเชื้อไรโซเบียม (I) และการไมคลุกเชื้อไรโซเบียม (U) สวนกรรมวิธีใน sub plot
คือ วิธีการจัดการปุยซึ่งมี 4 กรรมวิธี ดังนี้
กรรมวิธีที่ 1 กรรมวิธีควบคุม (Control) โดยใสปุยเคมี อัตรา 34.7 กก.N/ไร, 14 กก.P2O5/ไร
และ 18 กก.K2O/ไร ซึ่งเปนอัตราที่ฝายสงเสริมของ บ.ษัทลานนาเกษตร จํากัด แนะนําใหเกษตรกรใช
และใสโดยวิธีหวานลงบนผิวดิน (FR)
กรรมวิธีที่ 2 ใสปุยในอัตราเดียวกับกรรมวิธีที่ 1 แตใสปุย N แบบลึกใตผิวดิน 20 ซม.
(FRD)
กรรมวิธีที่ 3 ใสปุยตามความตองการของถั่วเหลืองฝกสดและคุณภาพดิน โดยใสปุยเคมีใน
อัตรา 23.80 กก.N/ไร (เรวดี, 2548) ไมใสปุย P และ K เพราะดินมีปริมาณ P และ K ในระดับสูง และใส
ปุยโดยวิธีหวานลงบนผิวดิน (FS)
กรรมวิธีที่ 4 ใสปุยในอัตราเดียวกับกรรมวิธีที่ 3 แตใสปุยไนโตรเจนแบบลึกใตผิวดิน 20
ซม. (FSD)
ที่ระยะออกดอก (R1.5) และระยะติดฝก (R3.5) ตามเกณฑของ Fehr et al. (1971) บันทึก
ขอมูลดานน้ําหนักแหงของสวนเหนือดิน น้ําหนักแหงของปม สัดสวน (%) ของ N ในรูปสารประกอบ
ยูริไอดหรือดัชนียูริไอดสัมพัทธ (relative ureide index, RUI) ของน้ําเลี้ยงจากตอราก ซึ่งเปน N ที่ได
จากการตรึงจากอากาศ เปอรเซ็นตและปริมาณ N ที่ไดจากการตรึงไนโตรเจน การสะสม N ในสวนเหนือ
ดิน สําหรับดัชนียูรีไอดสัมพัทธ คํานวณไดจากสูตรที่เสนอโดย People et al.(1989) ดังนี้
x 100
% RUI =
4 x ureide*
*
*
*
(4ureide +amimo +Nitrate )
*หนวย mmoles
สวนเปอรเซ็นต N ที่ไดจากการตรึงไนโตรเจนอากาศ (Nitrogen derived from air, Ndfa) โดย
ใชสมการที่เสนอแนะโดย Heridge and People (1990) ดังนี้
y = 4.8 + 0.83x
ที่ระยะออกดอก (flowering)
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y = 21.3 + 0.67x
ที่ระยะติดฝก (Pod-fill)
เมื่อ y คือ %RUI
x คือ %Ndfa
ที่ระยะเก็บเกี่ยว (65-72 วันหลังปลูก) ซึ่งเปนระยะ R6 บันทึกขอมูลดานน้ําหนักสดของฝก
ทั้งหมด น้ําหนักฝกที่ไดมาตรฐาน และจํานวนฝกที่ไดมาตรฐาน โดยใชพื้นที่เก็บเกีย่ ว 2 ตร.ม./แปลง
ผลการทดลอง
ที่ระยะ R1.5 R3.5 และ R6 ถั่วเหลืองฝกสดมีการตอบสนองตอกรรมวิธีการจัดการปุยอยางมี
นัยสําคัญ และมีการตอบสนองตอการใสไรโซเบียมอยางมีนัยสําคัญเฉพาะที่ระยะ R3.5 เพียงระยะ
เดียว สําหรับผลของปฏิสัมพันธระหวางการใสเชื้อกับกรรมวิธีการจัดการปุยตอขอมูลทุกขอมูลที่ได
บันทึกในทุกระยะของการเก็บขอมูลไมมีนัยสําคัญในทางสถิติ
ยกเวนผลที่มีตอจํานวนฝกที่ได
มาตรฐานตอกิโลกรัม
ผลของการใสเชื้อไรโซเบียม และกรรมวิธกี ารใสปุยของถั่วเหลืองฝกสดที่ระยะออก
ดอก (R1.5)
ที่ระยะ R1.5 กรรมวิธีการจัดการปุยมีผลทําใหถั่วเหลืองมีน้ําหนักแหงของปม คา RUI
เปอรเซ็นตและปริมาณ N ที่ไดจากการตรึง แตกตางกันอยางมีนยั สําคัญ (ตารางที่ 1) แตไมมีผลตอ
น้ําหนักแหงและการสะสม N ของสวนเหนือดิน การจัดการปุยดวยวิธี FR ทําใหถั่วเหลืองมีน้ําหนักแหง
ของปม คา RUI เปอรเซ็นตและปริมาณ N ที่ไดจากการตรึงต่ําทีส่ ุด ในขณะที่การจัดการปุยดวยวิธี
FRD ใหผลดีที่สุด และทั้งสองวิธมี ีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ สําหรับการจัดการปุยดวยวิธี FS
ใหผลดีกวาวิธี FR (P 0.05) เฉพาะดานน้าํ หนักแหงของปมเทานัน้ แตในแงของคา RUI เปอรเซ็นตและ
ปริมาณ N ที่ไดจากการตรึง มีแนวโนมใหผลดีกวา นอกจากนี้การจัดการปุยดวยวิธี FS ยังใหผลไม
แตกตางจากวิธี FRD ในแงของน้าํ หนักแหงของปม และปริมาณ N ที่ไดจากการตรึงอีกดวย (P0.05)
สวนการจัดการปุยดวยวิธี FSD ใหผลไมแตกตางจากวิธี FS ในแงของน้ําหนักแหงของปม คา RUI
เปอรเซ็นตและปริมาณ N ที่ไดจากการตรึง (P0.05) และการจัดการปุยวิธีนี้ ยังใหผลไมแตกตางจากวิธี
FRD ดวยในทางสถิติ
ผลของการใสเชื้อไรโซเบียม และกรรมวิธีการใสปุยของถั่วเหลืองฝกสดที่ระยะติด
ฝก (R3.5)
ที่ระยะ R3.5 ถั่วเหลืองมีการตอบสนองตอการใสเชื้อไรโซเบียมอยางมีนัยสําคัญ (ตารางที่ 2)
โดยการใสเชื้อมีผลทําใหถั่วมีน้ําหนักแหงของปม คา RUI และเปอรเซ็นตและปริมาณ N ที่ไดจากการ
ตรึงมากกวาการไมใสเชื้อ (P0.05) และมีแนวโนมทําใหปริมาณ N ที่ไดจากการตรึงเพิ่มขึ้นดวย
ประมาณ 18% สําหรับเปอรเซ็นต N ที่ไดจากการตรึงของถั่วทีไ่ ดรับการใสเชื้อมีประมาณ 65% ของ
ปริมาณ N ทั้งหมดในสวนเหนือดิน ในขณะที่ถั่วที่ไมไดรับการใสเชื้อมี N ที่ไดจากการตรึง 59%
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ตารางที่ 1

ผลของกรรมวิธีใสปุยตอน้ําหนักแหงปมถั่ว คา RUI เปอรเซ็นตและปริมาณ N ที่ไดจากการตรึง
น้ําหนักแหงและปริมาณ N ที่สะสมในสวนเหนือดินของถั่วเหลืองฝกสดที่ระยะ R1.5
สวนเหนือดิน
N ที่ไดจากการตรึง
นน.แหงปม
กรรมวิธี
%RUI
นน.แหง
N-uptake
(กรัม/ตน)
%***
(กก.N/ไร)
(กก./ไร)
(กก.N/ไร)
**
1. FR
0.07 B
149.7
5.33
17.28 c**
0.09 b**
19.41 c**
2. FRD
0.15 A
136.7
4.50
43.72 a
1.95 a
41.09 a
3. FS
0.13 A
145.9
5.12
28.56 bc
1.45 ab
28.50 bc
4. FSD
0.12 A
145.4
4.80
33.08 ab
1.44 ab
32.25 ab
% CV
37.84
12.52
49.14
45.66
29.63
38.41
* คาเฉลี่ยของกรรมวิธีการใสปุย 4 กรรมวิธีและ 4 ซ้ํา
** คาเฉลี่ยในคอลัมนเดียวกันที่ตามดวยอักษรที่ตางกัน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ P<0.05
***% N ทั้งหมดในตนถั่ว
ตารางที่ 2 ผลของกรรมวิธีการคลุกเชื้อไรโซเบียมตอน้ําหนักแหงปมถั่ว คา RUI เปอรเซ็นตและปริมาณ N ที่ไดจาก
การตรึงของถั่วเหลืองฝกสด ที่ระยะR3.5
N ที่ไดจากการตรึง
กรรมวิธี
นน.แหงปม (กรัม/ตน)
%RUI
%
กก.N/ไร
**
**
**
1. คลุกเชื้อไรโซเบียม
0.56 A
64.76 A
64.87 A
10.15**
2. ไมคลุกเชื้อไรโซเบียม
0.43 B
60.91 B
59.11 B
8.63
% CV
20.42
4.16
6.29
70.61
* คาเฉลี่ยของกรรมวิธีการคลุกเชื้อไรโซเบียม 2 กรรมวิธีและ 4 ซ้ํา
** คาเฉลี่ยในคอลัมนเดียวกันที่ตามดวยอักษรที่ตางกัน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ P<0.05

สําหรับลักษณะในการตอบสนองของถั่วตอกรรมวิธีการจัดการปุยที่ระยะ R3.5 (ตารางที่ 3)
คลายคลึงกับการตอบสนองที่พบในระยะ R1.5 และมีการตอบสนองตอกรรมวิธีการจัดการปุยแตละวิธี
เดนชัดมากขึ้น ที่ระยะนี้ การจัดการปุยดวยวิธี FR ทําใหถั่วมีน้ําหนักแหงของปม คา RUI และ
เปอรเซ็นต N ที่ไดจากการตรึง (44%) ต่ําที่สุด และแตกตางจากกรรมวิธีการจัดการปุยวิธีอื่นอยางมี
นัยสําคัญ แตในแงของน้ําหนักแหงของสวนเหนือดิน ถึงแมถั่วทีไ่ ดรับการจัดการปุยวิธี FR มีน้ําหนัก
แหงของสวนเหนือดินมากที่สุด แตก็ไมแตกตางจากถั่วที่ไดรับการจัดการปุยดวยกรรมวิธีอื่นๆ ยกเวน
วิธี FRD และในแงของการสะสม N ในสวนเหนือดิน กรรมวิธกี ารจัดการปุยดวยวิธี FR ใหผลไม
แตกตางจากกรรมวิธีอื่นยกเวน FRD สําหรับการจัดการปุยวิธี FRD ใหผลดีกวาวิธี FR (P0.05) ในแง
ของน้าํ หนักแหงของปม คา RUI และเปอรเซ็นต N ที่ไดจากการตรึง โดยทําใหถั่วมีน้ําหนักแหงของปม
มากกวา 74% และเปอรเซ็นต N ที่ไดจากการตรึงมีประมาณ 76% ของปริมาณ N ทั้งหมดในสวน
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เหนือดิน แตกรรมวิธีนี้ทําใหถั่วมีน้ําหนักแหงและการสะสม N ในสวนเหนือดิน นอยกวาวิธี FR (P0.05)
เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของกรรมวิธีการจัดการปุย วิธี FS กับวิธี FR พบวาวิธี FS ใหผลดีกวา
(P0.05) ในแงของน้ําหนักแหงของปม คา RUI และเปอรเซ็นต N ที่ไดจากการตรึง โดยวิธี FS ทําใหถั่วมี
น้ําหนักแหงปมมากกวาประมาณ 43% และมีเปอรเซ็นต N ที่ไดจากการตรึงประมาณ 57% แตในแง
น้ําหนักแหงและการสะสม N ในสวนเหนือดิน ทั้งสองวิธไี มมีความแตกตางกันในทางสถิติ อยางไรก็
ตามประสิทธิภาพของกรรมวิธีการจัดการปุยแบบ FS มีคาต่ํากวาวิธี FRD (P0.05) ในแงของน้าํ หนัก
แหงของปม คา RUI และเปอรเซ็นต N ที่ไดจากการตรึง สําหรับกรรมวิธีการจัดการปุยแบบ FSD แมวา
ไมทําใหถั่วมีน้ําหนักแหงของปมแตกตางจากกรรมวิธี FS ในทางสถิติ แตก็มีแนวโนมใหผลดีกวา
(>กรรมวิธี FR 57%) และยังทําใหถั่วมีคา RUI เปอรเซ็นต N ที่ไดจากการตรึง (71%) มากกวาถัว่ ที่
ไดรับการจัดการปุยวิธี FS แตในแงของน้ําหนักแหงและการสะสม N ของสวนเหนือดิน กรรมวิธีการ
จัดการปุยแบบ FS กับ FSD ใหผลไมแตกตางกันในทางสถิติ เนื่องจากระยะ R3.5 เปนระยะการ
เจริญเติบโตที่มีรายงานวา ขอมูลการตรึง N ของถั่วเหลืองที่ประเมินจากการวิเคราะหสัดสวนของ
ยูรีไอดในน้ําเลี้ยง มีความสอดคลองกับปริมาณ N ที่ไดจากการตรึงตลอดฤดูปลูก ที่ประเมินจาก
วิเคราะห 15N ของสวนเหนือดินที่ระยะ R6-7 (Herridge and People, 1990) ดังนั้นในการทดลองนี้ จึง
ถือเปอรเซ็นตและปริมาณ N ที่ไดจากการตรึง N ที่ระยะ R3.5 เปนเปอรเซ็นตและปริมาณ N ที่ไดจาก
การตรึงตลอดฤดูปลูก ถึงแมกรรมวิธีการจัดการปุย ไมมีผลทําใหปริมาณ N ที่ไดจากการตรึงที่ระยะ
R3.5 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ แตถั่วที่ไดรับการจัดการปุยแบบ FR มี N ที่ไดจากการตรึงประมาณ
7.9 กก.N/ไร ในขณะที่ถั่วที่ไดรับการจัดการปุยแบบ FRD มีปริมาณ N ที่ไดจากการตรึง ประมาณ 8.7
กก.N/ไร สวนถั่วที่ไดรับการจัดการปุยแบบ FS และ FSD มีปริมาณ N ที่ไดจากการตรึงมากกวาถั่วที่
ไดรับการจัดการปุยแบบ FR ประมาณ 33% และ 31% โดยมี N ที่ไดจากการตรึงประมาณ 10.6 และ
10.4 กก.N/ไร ตามลําดับ
โดยทั่วไปแลวในพื้นที่ที่ใชเพาะปลูกถั่วเหลืองอยางตอเนื่องเปนเวลานาน ปริมาณของเชื้อ
ไรโซเบียมในดินตามธรรมชาติจะมีอยูในระดับปานกลาง (100-10,000 เซล/กรัม) ถึงมาก (>10,000
เซล/กรัม) และถัว่ จะไมตอบสนองตอการใสเชื้อไรโซเบียม (Date, 1982) แตในการทดลองนี้ ถั่วเหลือง
ยังมีการตอบสนองตอการใสเชื้ออยางมีนัยสําคัญ โดยทําใหถั่วมีการเกิดปมและการตรึง N เพิ่มขึ้น เมื่อ
เปรียบเทียบกับการไมคลุกเชื้อ จึงคาดวาเชือ้ ไรโซเบียมที่ใชคลุกเมล็ดถั่ว อาจจะมีความสามารถในการ
แขงขันกับเชื้อในธรรมชาติไดดี หรือเปนเชื้อที่มีความสามารถในการตรึง N ภายใตสถานที่ดินมีตอ
ปริมาณ N ในดินในระดับสูงไดดีกวาเชื้อในธรรมชาติ หรือเปนเชือ้ ที่มีประสิทธิในการตรึง N ไดดีกวา
การใสเชื้อจึงใหผลดีในแงของการสงเสริมใหถั่วมีการเกิดปมและการตรึง N เพิ่มขึน้ สําหรับการจัดการ
ปุยแบบFR ซึ่งมีการใชปุย N ในปริมาณที่สูงถึง 34.2 กก.N/ไร และการใสปุย N ใชวธิ ีการใสที่นิยมใชกัน
ทั่วไป นาจะมีผลทําใหดินมีปริมาณของ N ที่เปนประโยชนไดในระดับสูง โดยเฉพาะไนเตรท ไนโตรเจน
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ผลรายงานของ Diener (1950); Van Schreven (1958); Thomtor (1936); Gibson and Nutman
(1960); Munns (1968b) ซึ่งอางโดย Lie (1974) การมี N ในรูปไนเตรท ไนไตรท แอมโมเนียม และยูเรีย
ในความเขมขนระดับปานกลาง มีผลยับยั้งกระบวนการเกิดปมของพืชตระกูลถั่ว และจากรายงานของ
Munns (1968b) ซึ่งอางโดย Lie (1974) พบวา ความเขมขนของไนเตรทและไนไตรทในระดับต่ํา
(10 μgN) มีผลทําใหเชื้อไรโซเบียมเขาสูรากชาลง และจากรายงาน Tannes and Anderson (1963)
ซึ่งอางโดย Lie (1974) ใหเหตุผลวา การที่ไนเตรทมีผลยับยั้งการเกิดปม เพราะไนเตรททําให indole
acetic acid (IAA) ซึ่งเปนสารประกอบทําหนาที่เกี่ยวของกับการเขาสูรากถูกทําลาย นอกจากนี้ N ใน
รูปของสารประกอบอนินทรีย (NH+4,NO-3) ยังมีผลทําใหการตรึง N ในปมถั่วลดลงดวย (Allos and
Bontholomew, 1959 อางโดย Lie, 1974) จากรายงานดังกลาว จึงคาดวาการที่ถั่วเหลืองในการทดลอง
นี้มีการเกิดปมและการตรึง N ลดลง เมื่อมีการจัดการปุยแบบ FR นาจะเปนผลเพราะการจัดการปุยดวย
วิธีดังกลาว ทําใหปริมาณ N ในรูปอนินทรียไนโตรเจนโดยเฉพาะไนเตรทมีอยูในระดับสูง สงผลเสียตอ
การเกิดปมและการตรึง N สําหรับผลการทดลองที่พบวาการใสปุย N โดยการฝงลึกไมทําใหการเกิดปม
และการตรึง N ลดลง แมวาจะใสปุยในอัตราสูง มีความสอดคลองกับรายงานของ (Tewati et al.,
2004)
ตารางที่ 3
กรรมวิธี

ผลของกรรมวิธีการใสปุยตอน้ําหนักแหงปมถั่ว เปอรเซ็นตและปริมาณ N ที่ไดจากการตรึง น้ําหนักแหง
และปริมาณ N ที่สะสมในสวนเหนือดินของถั่วเหลืองฝกสดที่ระยะ R3.5

นน.แหงปม
สวนเหนือดิน
N ที่ไดจากการตรึง
(กรัม/ตน) นน.แหง (กก./ไร) N-uptake (กก.N/ไร) %Ndfa (กก.N/ไร)
1. FR
0.35 c**
385.3 a**
17.02 a**
44.15 c**
7.94
2. FRD
0.61 a
331.5 b
11.47 b
76.00 a
8.68
3. FS
0.50 b
362.8 ab
18.23 a
57.10 b
10.56
4. FSD
0.55 ab
352.3 ab
15.16 ab
70.73 a
10.37
% CV
19.73
9.36
28.94
15.94
32.64
* คาเฉลี่ยของกรรมวิธีการใสปุย 4 กรรมวิธีและ 4 ซ้ํา
** คาเฉลี่ยในคอลัมนเดียวกันที่ตามดวยอักษรที่ตางกัน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ P<0.05

%RUI
50.88 c**
72.22 a
59.60 b
68.69 a
10.53

ผลของการใสเชื้อไรโซเบียม และกรรมวิธกี ารใสปุยของถั่วเหลืองฝกสดที่ระยะเก็บ
เกี่ยวผลผลิต
ที่ระยะ R6 ซึ่งเปนระยะเก็บเกีย่ วผลผลิตฝกสด พบวา กรรมวิธีการจัดการปุยทุกกรรมวิธี
(ตารางที่ 4) และการใสเชื้อ (ตารางที่ 5) ตลอดปฏิสัมพันธระหวางการใสเชื้อกับกรรมวิธีการจัดการปุย
ไมมีผลตอผลผลิตฝกสดทั้งหมด ผลผลิตฝกสดที่ไดมาตรฐาน ตลอดจนน้ําหนักสดของตนและใบที่
เหลือจากการเก็บเกี่ยวฝกอยางมีนัยสําคัญ ยกเวนจํานวนฝกในฝกสดมาตรฐานหนัก 1 กก. ที่พบวามี
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ความผันแปรอยางมีนัยสําคัญ ตามปฏิสัมพันธระหวางการใสเชื้อกับกรรมวิธีการจัดการปุย (ตารางที่
6) กลาวคือ เมื่อไมมีการคลุกเชื้อไรโซเบียม กรรมวิธีการใสปุยไมมีผลทําใหจํานวนฝกมาตรฐานตอ
กิโลกรัม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ แตเมื่อมีการคลุกเชื้อ การใชปุยดวยกรรมวิธี FRD FS
และFSD ทําใหจํานวนฝกมาตรฐานตอกิโลกรัม เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธี
FR หรืออีกนัยหนึ่ง การคลุกเชื้อไรโซเบียมรวมกับการใสปุยดวยกรรมวิธี FR มีผลทําใหขนาดของฝกถั่ว
เพิ่มขึ้น จากมาตรฐานของบริษทั เอกชนผูสงออกถั่วเหลืองฝกสดกําหนดใหจํานวนฝกมีจํานวนไมเกิน
350 ฝก/กก. สําหรับในการทดลองนี้ ถั่วที่ปลูกโดยใชกรรมวิธที ี่ตางกันมีจํานวนฝกอยูในชวงตัง้ แต
296-326 ฝก/กก. ซึ่งถือวาอยูในเกณฑที่ไดมาตรฐานทุกกรรมวิธี สําหรับผลผลิตฝกสด (ตารางที่ 5)
พบวา การจัดการปุยแบบ FR ทําใหถั่วเหลืองฝกสดมีผลผลิตฝกสดที่ไดมาตรฐาน 1,324 กก./ไร สวน
การจัดการปุยแบบ FS ใหผลผลิต 1,344 กก./ไร การใสปุย N โดยการฝงลึก ทําใหผลผลิตฝกสดที่ได
มาตรฐานลดลงเล็กนอยเมื่อเปรียบเทียบกับการใสปุยตามวิธีการทีใ่ ชกันทั่วไป โดยการจัดการปุยแบบ
FRD ใหผลผลิต 1,235 กก./ไร และการจัดการแบบ FSD ใหผลผลิต 1,270 กก./ไร
ตารางที่ 4 ผลของกรรมวิธีการใสปุยตอน้ําหนักสดตนและใบ น้ําหนักฝกรวม น้ําหนักฝกมาตรฐานของถั่วเหลืองฝก
สดระยะ R6
กรรมวิธี

นน.สดตนและใบ
(กก./ไร)
1. FR
2,012.5
2. FRD
1,763.5
3. FS
1,913.6
4. FSD
1,713.8
% CV
13.35
* คาเฉลี่ยของกรรมวิธีการใสปุย 4 กรรมวิธีและ 4 ซ้ํา
ตารางที่ 5

นน.ฝกรวม
(กก./ไร)
2,146.5
1,955.3
2,160.6
2,102.4
11.35

นน.ฝกมาตรฐาน
(กก./ไร)
1,324.3
1,235.1
1,344.1
1,270.3
19.3

ผลของกรรมวิธีการใสเชื้อไรโซเบียมตอน้ําหนักสดตนและใบ น้ําหนักฝกรวม น้ําหนักฝกมาตรฐานของ
ถั่วเหลืองฝกสดระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต (R6)

กรรมวิธี

นน.สดตนและใบ
นน.ฝกรวม
(กก./ไร)
(กก./ไร)
1. คลุกเชื้อไรโซเบียม
1,790.3
2,084.8
2. ไมคลุกเชื้อไรโซเบียม
1,911.4
2,097.6
% CV
4.99
11.72
* คาเฉลี่ยของกรรมวิธีการคลุกเชื้อไรโซเบียม 2 กรรมวิธีและ 4 ซ้ํา

นน.ฝกมาตรฐาน
(กก./ไร)
1,282.4
1,304.5
18.16

466 การประชุมสัมมนาวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งที่ 4
ตารางที่ 6

Interaction effect ของกรรมวิธีการคลุกเชื้อไรโซเบียม และการใสปุยตอจํานวนฝกมาตรฐานถั่วเหลือง
ฝก (ฝก/กก.)

การคลุกไรโซเบียม
1. คลุกเชื้อไรโซเบียม
2. ไมคลุกเชื้อไรโซเบียม
เฉลี่ย

กรรมวิธีการจัดการปุย
FR
FRD
FS
FSD
283
327
343
341
308
314
309
304
296 b
321 a
326 a
322 a
LSD 0.05 R x F interaction effect = 31.28

เฉลี่ย (ฝก/กก.)
324
309

ตนทุนการผลิตดานปุยในการผลิตถั่วเหลืองฝกสด
เมื่อคํานึงถึงตนทุนการผลิตดานปุย ตารางที่ 7 พบวา การจัดการปุยแบบ FR และ FRD เสีย
คาใชจายคาปุยประมาณ 2,253 บาท/ไร ในขณะที่การจัดการแบบ FS และ FSD ซึ่งมีการใสเฉพาะปุย
N ปริมาณ 23.8 กก.N/ไร เสียคาใชจาย 719 บาท/ไร ซึ่งเปนการลดคาใชจายดานปุยลงไดประมาณ
68% ผลผลิตฝกสดที่ไดจากการจัดการปุยแบบ FS สูงกวาผลผลิตฝกสดที่ไดจากการจัดการปุยแบบ
FR 1.5% ดังนั้นการจัดการปุยแบบ FS นาจะเหมาะสมกวาในแงของผลตอบแทน นอกจากนี้การจัดการ
ปุยแบบ FS ยังทําใหปริมาณ N ที่ไดจากการตรึงเพิ่มขึ้น 33% อีกทั้งยังชวยลดปญหาดานการสะสม
ของ P และ K ในพื้นที่ทําการเกษตรใหนอยลงไดอีกดวย
ตารางที่ 7 ตนทุนการผลิตดานปุยเคมีแตละกรรมวิธีในการปลูกถั่วเหลืองฝกสด
กรรมวิธี
ตนทุนการผลิตดานปุย* (บาทตอไร)
ผลผลิตฝกสดมาตรฐาน (กก./ไร)
1. FR
2,253 (100.0)
1,324 (100.0)
2. FRD
2,253 (100.0)
1,235 (93.2)
3. FS
719 (31.9)
1,344 (101.5)
4. FSD
719 (31.9)
1,270 (95.9)
* ที่มา: บ.ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด ราคาปุยเคมี ที่ใชในการคํานวณ ปุย 46-0-0 ราคา 695 บาท/กระสอบ
ปุย 0-46-0 ราคา 811 บาท/กระสอบ ปุย 0-0-50 ราคา 875 บาท/กระสอบ (พฤษภาคม 2550)

สรุปผลการทดลอง
จากการศึกษาผลของเชือ้ ไรโซเบียม ความลึกของการใสปุย N และการจัดการปุยตอการตรึง
N การเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเหลืองฝกสด พอสรุปผลไดดังนี้
1. การปลูกถั่วเหลืองฝกสดในดินที่เคยใชปลูกถั่วเหลืองมาเปนเวลานาน
การใสเชื้อ
ไรโซเบียมมีผลทําใหถั่วเหลืองมีนา้ํ หนักแหงของปม และเปอรเซ็นต N ที่ไดจากการตรึง เพิ่มขึ้นอยางมี
นัยสําคัญ เฉพาะระยะ R3.5 และไมมีผลตอน้ําหนักแหงและการสะสม N ของสวนเหนือดิน ปริมาณ N
ที่ไดจากการตรึง ตลอดจนผลผลิตของฝกสดที่ไดมาตรฐานในทางสถิติ
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2. ในดินที่มีฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนได และโพแทสเซียมที่สามารถแลกเปลี่ยนไดในดินใน
ระดับสูง การปลูกถั่วเหลืองฝกสดโดยไมใสปุย P และ K และใส N ในปริมาณ 23.8 กก.N/ไร ไมทําให
ถั่วเหลืองมีน้ําหนักแหงและการสะสม N ของสวนเหนือดิน ตลอดจนผลผลิตฝกสดมาตรฐานแตกตาง
จากการใสปุยปริมาณ 34.7 กก.N/ไร 14 กก.P2O5/ไร และ 18 กก.K2O/ไร ซึ่งเปนอัตราแนะนําของ
บริษัทเอกชนอยางมีนัยสําคัญ แตมีผลดีในแงทําใหตนถั่วมีน้ําหนักแหงของปม และเปอรเซ็นต N ที่ได
จากการตรึงมากกวา
3. การใสปุย N ในปริมาณ 34.7 หรือ 23.8 กก.N/ไร โดยการฝงลึกลงไปในดินระดับ 20 ซม.
มีผลดีในแงของการสงเสริมใหถั่วมีน้ําหนักแหงของปม เปอรเซ็นตการตรึง N เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบ
การจัดการปุยตามคําแนะนําของบริษัทเอกชนอยางมีนัยสําคัญ และไมมีผลกระทบตอผลผลิตฝกสดที่
ไดมาตรฐาน น้ําหนักแหง และการสะสม N ของสวนเหนือดินดวย
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