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ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพด 
ในชุดดินบ้านทอน

Effects of organic and inorganic fertilizer for maize growth on  
Ban Thon soil series

ศิราณี วงศ์กระจ่าง1* 

Siranee Wongkrachang1*   

บทคดัย่อ: การศกึษาผลของการใช้ปุย๋อนิทรย์ีและปุย๋เคมต่ีอการเจรญิเตบิโตพชืในชดุดนิบ้านทอน มวีตัถปุระสงค์
เพือ่เปรยีบเทยีบการเจรญิเตบิโตของต้นข้าวโพด เมือ่ใช้ปุย๋อนิทรย์ีร่วมกบัปุย๋เคม ีโดยวางแผนการทดลองแบบสุม่
สมบูรณ์ (CRD: Completely Randomized design) โดยแบ่งเปน็ 5 สิ่งทดลองๆ ละ 4 ซ�้า ประกอบด้วยสิ่งทดลอง
ที่ 1) ทดลองควบคุม  สิ่งทดลองที่ 2) ปุ๋ยมูลไก่  สิ่งทดลองที่ 3) ปุ๋ยหมัก  สิ่งทดลองที่ 4) ปุ๋ยหมักร่วมกับปุ๋ยเคมี
สูตร 15-15-15 และสิ่งทดลองที่ 5) ปุ๋ยมูลไก่ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ท�าการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตจน
ครบอายุ 45 วัน โดยวัดความสูงของต้นข้าวโพดหวาน เก็บข้อมูลน�้าหนักสด น�้าหนักแห้ง และความยาวของราก   
ผลของการทดลองพบว่า  สิง่ทดลองควบคมุมกีารเจรญิเตบิโตน้อยทีส่ดุ โดยมคีวามสงูเฉลีย่เท่ากบั 45.00 ซม. และ
สิ่งทดลองที่ใช้ปุ๋ยมูลไก่ร่วมกับปุ๋ยเคมีมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชมากที่สุดคือ 115.00 เซนติเมตร น�้าหนักสด
เท่ากับ 167.81 กรัม  และน�้าหนักแห้งเท่ากับ 38.48 กรัม 
ค�ำส�ำคัญ: ปุ๋ยอินทรีย์ , ปุ๋ยเคมี,  ชุดดินบ้านทอน

ABSTRACT: The objective of this study is to compare the effects of organic and inorganic fertilizer for maize 
growth in Ban thon soil series This research  was an experimental research with 5 treatment and 4 replications. The 
treatments  were 1) control 2) chicken manure 3) compost 4) compost + 15-15-15 and 5) chicken manure + 15-15-15. 
The growths were measured till to the age 45 day after planting. The characteristic measured were height the data 
of fresh and dry weights. The result showed that the growth of control treatment was lower than. The treatment with 
the highest growth was treatment chicken manure and chemical fertilizer 15-15-15.  The average height of treatment 
control was 45.00 cm. fresh weight and dry weight were 32.01 and 5.83 g., respectively. Treatment chicken manure 
and chemical fertilizer 15-15-15 was 115.00 cm. fresh weights and dry weights were 167.81 and 38.48 g.   
Keywords: organic fertilizer, inorganic fertilizer, Ban Thon Soil Series
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บทน�ำ

   

จังหวัดนราธิวาส มีดินชุดบ้านทอนประมาณ 

51,606 ไร่ เป็นกลุม่ชดุดนิทีม่เีนือ้ดนิเป็นดนิทรายจดั สี

ดนิบนเป็นสเีทาแก่ ใต้ลงไปเป็นชัน้ทรายสขีาว ดนิล่าง

เป็นชัน้สะสมของพวกอนิทรยีวตัถ ุมสีนี�า้ตาลหรอืสแีดง 

ชัน้ล่างนีม้กีารอดัตวัแน่นเป็นชัน้ดาน พบบนหาดทราย

เก่าหรือสันทรายชายทะเล เป็นพื้นที่ดินที่มีลักษณะ

ค่อนข้างราบเรยีบไปจนถงึลกูคลืน่เลก็น้อย เป็นดนิค่อน

ข้างลึก มีการระบายน�้าดีปานกลาง มีความอุดม

สมบรูณ์ตามธรรมชาตติ�่ามาก ปฏกิริยิาดนิเป็นกรดแก่

ถึงเป็นกรดปานกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
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ประมาณ 4.7-5.6 ดินล่างตอนบนมีสีขาว ชั้นดินล่าง

ถัดไประหว่างความลึก 50-100 ซม. จากผิวดิน มีสี

น�้าตาลเข้มหรือสีน�้าตาลปนแดงที่เป็นชั้นสะสมฮิวมัส

และอะลูมินั่มหรือมีเหล็กด้วย อยู่บนชั้นดินที่มีเนื้อดิน

เป็นดนิร่วนปนทรายหรอืดนิทรายปนดนิร่วนมสีนี�า้ตาล

อ่อนหรอืสเีทาปนน�า้ตาล มกัมจีดุประสปีนอยูใ่นชัน้ดนิ 

ความสามารถในการอุ้มน�้าของดินต�่ามาก ในช่วงฤดู

แล้งชั้นดินจะแห้งและแข็งมาก รากพืชไม่สามารถไช

ชอนผ่านไปได้ ส่วนในช่วงฤดฝูนจะเปียกแฉะและมนี�้า

แช่ขัง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด ความอุดมสมบูรณ์ของ

ดินมีต�่ามาก พืชมักแสดงอาการขาดธาตุอาหาร  

ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวเป็นป่าเสม็ด ป่าชายหาด ป่า

ละเมาะ บางแห่งใช้ปลกูมะพร้าว มะม่วงหมิพานต์ และ

พืชไร่บางชนิด เช่น มันส�าปะหลัง อ้อย และสับปะรด 

เนื่องจากสภาพของชุดดินที่มีข้อจ�ากัดในเรื่องความ

อุดมสมบูรณ์ และขาดแคลนน�า้ ควรปรับปรุงดินด้วย

ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมี  ซึ่งปุ๋ยคอกเป็นปุ๋ย

อินทรีย์ชนิดหนึ่งซึ่งได้มาจากการเลี้ยงสัตว์และได้มี

การน�ามาใช้ทางการเกษตรอย่างแพร่หลายเป็นเวลา

นาน ปุ๋ยคอกจะให้อินทรียวัตถุ ธาตุอาหารหลัก และ

ธาตุอาหารรอง ที่จ�าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช 

และยังช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินให้เหมาะสมต่อ

การเจริญเติบโตของพืช ท�าให้ดินมีการระบายน�้าและ

อากาศดขีึน้ ช่วยเพิม่ความคงทนให้แก่เมด็ดนิเป็นการ

ลดการชะล้างพังทลายของดินและช่วยรักษาหน้าดิน

ไว้ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งธาตุอาหารของจุลินทรีย์ที่

เป็นประโยชน์ในดิน ซึ่งมีผลท�าให้กิจกรรมต่าง ๆ ของ

จลุนิทรย์ีด�าเนนิไปอย่างมปีระสทิธภิาพและยงัช่วยเพิม่

ปริมาณของจุลินทรีย์ในดิน (สุพจน์, 2555) ปุ๋ยคอกที่

ส�าคัญ ได้แก่ มูลเป็ด มูลไก่ มูลวัว ปุ๋ยคอกราคาต่อ

หน่วยธาตุอาหารพืชจะมีราคาแพงกว่าปุ๋ยเคมี แต่ปุ๋ย

คอกช่วยปรบัปรงุโครงสร้างของดนิให้โปร่งและร่วนซยุ 

การตั้งตัวของต้นกล้าเร็ว เปอร์เซ็นต์การรอดสูง ในนา

ข้าวที่เป็นดินทราย การใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ จะ

ช่วยให้ ข้าวตัง้ตวัได้ดแีละเจรญิเตบิโตงอกงามได้อย่าง

รวดเร็ว ทั้งนี้ เนื่องจากดินทรายมีอินทรียวัตถุต�่ามาก 

การใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปจะท�าให้ดินอุ้มน�้า

และปุ๋ยได้ดีขึ้น (กรมพัฒนาที่ดิน,  2550) 

ปุ๋ยหมัก เป็นปุ๋ยที่ได้จากการหมักเศษพืช เช่น 

หญ้าแห้ง ใบไม้ ฟางข้าว โดยการหมักให้เกิดการย่อย

สลายเน่าเปื ่อยก่อน ปุ ๋ยหมักที่ได้จะประกอบด้วย

จุลินทรีย์ สารอินทรีย์ต่างๆ ที่มีธาตุอาหารเหมาะ

ส�าหรบัพชื ปุย๋หมกัทีด่จีะมกีลิน่หอมมใียสขีาวของเชือ้

ราในระหว่างการหมัก มีความชื้นประมาณ  30  

เปอร์เซ็นต์ (อภิชาติ, มปป.) การท�าปุ๋ยเป็นการน�าเศษ

พืชมากองขึ้นจากพื้นดินประมาณ 30-40 เซนติเมตร 

แล้วโรยปุ๋ยคอกผสมปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ เช่น 15-15-15 

ประมาณ 1-5 กิโลกรัม ใช้สารเร่งจุลินทรีย์ เช่น สารเร่ง

ซุปเปอร์ พด.1 จ�านวน 1 ซอง ละลายในน�้า 20 ลิตร รด

ในกองปุ ๋ยหมักในแต่ละชั้นต่อเศษพืชหนัก 1,000 

กิโลกรัม แล้วกองเศษพืชซ้อนทับลงไปอีก แล้วโรยปุ๋ย

คอกผสมปุ๋ยเคมี จนสูงประมาณ 1.5 เมตร การท�า

แต่ละชั้นต้องรดน�้าให้ชื้นเพื่อท�าให้เน่าเปื่อยเร็วขึ้น 

หมักทิ้งไว้ 3-4 สัปดาห์ ก็ท�าการกลับกองปุ๋ย ทุก 2 

สปัดาห์ ถ้ากองปุย๋แห้งเกนิไปกร็ดน�้าให้ชุม่ท�าเช่นนี ้3-4 

ครัง้ เศษพชืจะเน่าเป่ือยและมสีภาพเป็นปุย๋หมกั (กรม

พฒันาทีด่นิ, 2550) ปุย๋หมกัมสีมบตัปิรบัปรงุสมบตัทิาง

กายภาพของดิน โดยท�าให้อินทรียวัตถุของดินเพิ่มขึ้น 

มผีลท�าให้ดนิร่วนโปร่งมกีารถ่ายเทอากาศและระบาย

น�้าได้ดีขึ้น (มุกดา, 2544)

ปุ๋ยเคมี เป็นปุ๋ยที่ได้จากการผลิตหรือสังเคราะห์

ทางอุตสาหกรรมแร่ธาตุต่างๆ ที่ได้ตามธรรมชาติหรือ

เป็นผลพลอยได้ของโรงงานอุตสาหกรรมบางชนิดปุ๋ย

เคมแีบ่งเป็น 2 ประเภท คอื ปุย๋เดีย่วและปุย๋เชงิผสม มี

ธาตุอาหารหลักคือไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ

โพแทสเซียม อยู่ในรูปของสารเคมี และสามารถปลด

ปล่อยให้เป็นประโยชน์แก่พืชได้ง่ายและเร็ว 

ดังนั้นจากศักยภาพของชุดดินบ้านทอนซึ่งมี

ปัญหาด้านความอดุมสมบรูณ์ของดนิต�่า  จงึไม่เหมาะ

สมต่อการเพาะปลกูนัน้ จงึจ�าเป็นต้องมกีารปรบัปรงุดนิ

ให้เหมาะสมก่อนท�าการเพาะปลูก ซึ่งแนวทางที่

สามารถที่จะปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของชุดดิน

บ้านทอนได้ คือการใช้ปุ ๋ย จึงมีความจ�าเป็นที่ต้อง

เปรียบเทียบผลของปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีที่เหมาะสม

ต่อการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกในชุดินบ้านทอน
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วิธีกำรศึกษำ

อุปกรณ์และวิธีกำร

 ขั้นตอนกำรเตรียมปุ๋ยหมักจำกทะลำยปำล์ม

น�้ำมัน

1.   ทะลายปาล์ม 1,000  กิโลกรัม

2.   มูลสัตว์  200  กิโลกรัม

3.   ปุ๋ยยูเรีย  4  กิโลกรัม

4.   สารเร่ง พด.1  จ�านวน 1  ซอง

5.   น�้าสกัดชีวภาพ  1  ลิตร  

วิธีกำรท�ำ

 1.  น�าสาร เร่ง พด.1 จ�านวน  1  ซอง  ละลายใน

น�้า  1  ถัง  (20 ลิตร)  คนให้เข้ากันประมาณ  15  นาที

 2.   ราดสารละลาย พด.1 ลงในกองปุ๋ยหมัก

 3.   น�าน�า้สกดัชวีภาพ 1 ลติร ผสมน�า้  200  ลติร  

ราดให้ทั่วกองปุ๋ยหมัก

 4.   ท�ากองปุ๋ยหมัก  กว้าง  2  เมตร  ยาง  3  เมตร

สูง  1-5 เมตร  รดน�้าให้ชุ่ม

 5. ท�าการกลับกองปุ๋ยทุกๆ 15 วัน เป็นจ�านวน 

3 ครั้ง

 6.   เมือ่ปุย๋ย่อยสลายดแีล้ว จะมสีนี�า้ตาลเข้มด�า

ยุ่ยละเอียดไม่มีกลิ่นเหม็น ก่อนน�าไปใช้ต้องเกลี่ยกอง

เพื่อลดความร้อนก่อน (เธียรชัย, 2550)

 ขั้นตอนกำรกำรเตรียมตัวอย่ำงดิน

เก็บตัวอย่างดินชุดดินบ้านทอน บริเวณต�าบล 

โคกเคียน อ�าเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส ที่ระดับความ

ลึก 0-15 เซนติเมตร น�ามาร่อนและผึ่งในที่ร่มเพื่อใช้

ส�าหรับการทดลอง 

 ขั้นตอนกำรทดลอง

ท�าการผสมชุดดินบ้านทอนกับวัสดุปรับปรุงดิน  

ได้แก่  ปุ๋ยคอกจ�านวน 2 ตันต่อไร่  ปุ๋ยหมักจ�านวน 2 

ตันต่อไร่  ปุ๋ยคอกจ�านวน  2 ตัน ผสมกับปุ๋ยเคมีสูตร 

15-15-15 จ�านวน 50 กิโลกรัมต่อไร่  และปุ๋ยหมัก

จ�านวน 2ตันผสมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 จ�านวน 50 

กิโลกรัมต่อไร่  แล้วบรรจุในถุงพลาสติกด�าถุงละ 10 

กิโลกรัม หมักไว้ประมาณ 5 วัน ในระยะเวลาการหมัก

ต้องรดน�้าให้ดินที่ผสมมีความชื้นภาคสนาม  หลังจาก

นั้นท�าการปลูกข้าวโพดหวานประมาณ 3 เมล็ดต่อถุง  

เมื่อต้นข้าวโพดอายุ 10 วัน จึงท�าการถอนต้นข้าวโพด

ให้เหลือต้นที่สมบูรณ์แข็งแรงไว้ 1 ต้นต่อถุง

 กำรเก็บข้อมูล

ท�าการเกบ็ข้อมลูการเจรญิเตบิโตของต้นข้าวโพด 

โดยวดัความสงูของต้นข้าวโพด ระดบัจากพืน้ดนิจนถงึ

ปลายใบทุกสัปดาห์  เมื่อครบเวลา 6 สัปดาห์ ตัดส่วน

เหนอืดนิมาชัง่น�า้หนกัสด  แล้วน�าไปอบทีอ่ณุหภมู ิ 70 

องศาเซลเซยีส  เป็นเวลา 48 ชัว่โมง  จงึน�าไปชัง่น�า้หนกั

แห้ง

 

ผลกำรศึกษำและวิจำรณ์ผล

จากการศึกษาผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ย

เคมีต่อการเจริญเติบโตของพืชในชุดดินบ้านทอน  

ผลปรากฏดังต่อไปนี้

ผลของกำรใส่ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีต่อควำมสูง 

น�้ำหนักสด และน�้ำหนักแห้งของต้นข้ำวโพด

จากการศึกษาพบว่า  การใช้ปุ๋ยคอกรวมกับปุ๋ย

เคมีส่งผลให้ต้นข้าวโพดมีความสูง น�้าหนักสด และ 

น�้าหนักแห้งมากที่สุด คือ มีความสูงเฉลี่ยเท่ากับ 

115.00 เซนติเมตร น�้าหนักสดเฉลี่ย 167.81 กรัม และ

น�า้หนกัแห้งเฉลีย่ 38.48 กรมั แตกต่างอย่ามนียัส�าคญั

ยิง่กบัสิง่ทดลองควบคมุซึง่มคีวามสงูเฉลีย่เพยีง 45.00 

เซนติเมตร และ มีน�้าหนักสดเฉลี่ย 32.01 และน�้าหนัก

แห้งเฉลีย่ 5.83 กรมั (Table 1) ซึง่การปรบัปรงุดนิทราย

จัดโดยการเพิ่มอินทรียวัตถุลงไปในดินในรูปของ ปุ๋ย

คอก จะช่วยท�าให้ดินเกาะตัวเป็นก้อน ร่วนซุย เป็นผล

ท�าให้การระเหยของน�า้จากดนิช้าและลดน้อยลง ท�าให้

ดินสามารถดูดซับน�้าและธาตุอาหารได้มากขึ้น เพิ่ม

ความสามารถในการอุ้มน�้าของดิน ท�าให้น�้าที่เป็น

ประโยชน์ต่อพืชเพิ่มมากขึ้น และการเพิ่มอินทรียวัตถุ

ลงไปในดนิยงัท�าให้มช่ีองว่างในดนิท�าให้การหมนุเวยีน

อากาศในดนิทรายดขีึน้ ท�าให้ระบบรากของพชืสามารถ

แผ่กระจายในดินได้อย่างกว้างขวาง (บุรี,  2531; นิรัน

ดร์, 2533) และได้รบัธาตอุาหารหลกัจากปุย๋เคม ีท�าให้

ต ้นข ้าวโพดมีการเจริญเติบโตดีที่สุด ซึ่งมีความ

สอดคล้องกับ ปริญญาวดี และคณะ (2551) ได้ศึกษา



362 แก่นเกษตร 42 ฉบับพิเศษ 2 : (2557).

อิทธิพลของปุ๋ยเคมีและปุ๋ยคอกในการผลิตข้าวโพด

หวาน พบว่า การใส่ปุย๋เคมร่ีวมกบัปุย๋คอก ท�าให้เจรญิ

เตบิโตด้านความสงู ความยาวใบ จ�านวนใบ และพืน้ที่

ใบสูงที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งทดลองควบคุม และ

สอดคล้องกับ สายชล และคณะ (2555) ได้ศึกษาผล

ของการใช้มูลวัว ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยเคมี ต่อการผลิตผัก

บุ้งจีน พบว่า การใช้ปุ ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยมูลวัวอัตรา 

2,000 กิโลกรัมต่อไร่ มีการเจริญเติบโตสูงสุด ชื่นจิต 

และคณะ (2549) ได้ศึกษาอิทธิพลของการใช้ปุ๋ยคอก

ร่วมกับปุ ๋ยเคมี ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และ

คณุภาพหญ้าพาสพาลมัอบุล พบว่า การใช้ปุย๋คอกร่วม

กับปุ ๋ยเคมี ท�าให้หญ้าพาสพาลัมอุบลมีการเจริญ

เติบโต ผลผลิต น�้าหนักสด และน�้าหนักแห้งสูงที่สุด

Table 1  Effect of organic and inorganic fertilizer on corn height.

Treatment Height (cm.) Fresh weight (g) Dry weight(g)

control 45.00c 32.01c 5.83c

manure 87.00b 102.53b 21.97b

compost 55.00c 35.78c 6.41c

Compost  + 15-15-15 91.00b 101.94b 22.58b

manure + 15-15-15 115.00a 167.81a 38.48a

F-test ** ** **

CV (%) 15.32 24.99 27.98

สรุป

 การศกึษาผลของการใช้ปุย๋อนิทรย์ีและปุย๋เคมต่ีอ

การเจริญเติบโตของพืชในชุดดินบ้านทอน ท�าการเก็บ

ข้อมลูการเจรญิเตบิโตจนครบอาย ุ45 วนัโดยวดัความ

สูงของต้นข้าวโพดหวาน เก็บข้อมูลน�้าหนักสด และน�้า

หนักแห้ง จากผลการทดลอง พบว่า สิ่งทดลองที่ใช้ปุ๋ย

มูลไก่ร่วมกับปุ๋ยเคมี มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช

มากที่สุด

ข้อเสนอแนะ

 ทะลายเปล่าปาล์มน�้ามันที่น�ามาใช้ท�าปุ๋ยหมัก 

ควรหมักให้มีย่อยสลายอย่างสมบูรณ์ก่อนน�าไปใช้
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