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กติตกิรรมประกาศ 

 

ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ สาํนักวิจยัและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ที�ได้

จดัสรรงบประมาณในการทาํการวิจัยจากหมวดเงินอุดหนุน งบประมาณแผ่นดินปี พ.ศ. 2554 

จนกระทั�งงานวิจยัเรื� องนี� สําเร็จลุล่วงด้วยดี นอกจากนี� ขอขอบพระคุณ คุณเสถียรพงษ์ แกว้สด     
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สารบัญตาราง 

 

 

ตารางที�  1  แสดงการเปรียบเทียบการเกิดโรคและแมลงศตัรูพืชถั�วเหลืองใน 

                   กรรมวิธีต่าง  ๆที�ระยะเวลาต่างกนั ปี 2553 และปี 2554 

ตารางที�  2  แสดงการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิต จากการใชปุ๋้ย 

                  อินทรียแ์ละการควบคุมศตัรูพืชโดยชีววิธี ปี 2553 และปี 2554 

ตารางที�  3  แสดงการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ดิน จากการใชปุ๋้ยอินทรีย ์

                  และการควบคุมศตัรูพืชโดยชีววิธี ที�ระดบัความลึก 0-15 ซม.  

                  ปี 2553 และปี 2554 

ตารางที�  4  แสดงการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ดิน จากการใชปุ๋้ยอินทรีย ์

                  และการควบคุมศตัรูพืชโดยชีววิธี ที�ระดบัความลึก 15-30 ซม.  

                  ปี 2553 และปี 2554 
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ภาพที� 1  โรคราสนิมของถั�วเหลือง 

ภาพที� 2  โรคใบด่างของถั�วเหลือง 

ภาพที� 3  โรคเมลด็สีม่วงของถั�วเหลือง 

ภาพที� 4  หนอนมว้นใบถั�วเหลือง 

ภาพที� 5  มวนถั�วเหลือง 

ภาพที� 6  เพลี�ยอ่อนถั�วเหลือง 

ภาพที� 7  หนอนชอนใบ 

ภาพที� 8  ผลการทดลองของความสูงตน้ถั�วเหลือง 

ภาพที� 9  แสดงผลการทดลองของความยาวฝักถั�วเหลือง 

ภาพที� 10  ผลการทดลองของจาํนวนฝักถั�วต่อตน้ถั�วเหลือง 

ภาพที� 11  ผลการทดลองของนํ� าหนกัต่อ 100 เมลด็ถั�วเหลือง 

ภาพที� 12  ผลการทดลองของผลผลิตถั�วเหลืองต่อไร่ 

ภาพที� 13  ผลการวิเคราะห์ค่า pH ที�ระดบัความลึก 0-15 และ 15-30 ซม.  

ภาพที� 14  ผลการวิเคราะห์ค่า OM ที�ระดบัความลึก 0-15 และ 15-30 ซม. 

ภาพที� 15  ผลการวิเคราะห์ค่า P ที�ระดบัความลกึ 0-15 และ 15-30 ซม. 

ภาพที� 16  ผลการวิเคราะห์ค่า K ที�ระดบัความลึก 0-15 และ 15-30 ซม. 

ภาพที� 17  ผลการวิเคราะห์ค่า Ca ที�ระดบัความลึก 0-15 และ 15-30 ซม. 

ภาพที� 18  ผลการวิเคราะห์ค่า Mg ที�ระดบัความลึก 0-15 และ 15-30 ซม. 

ภาพที� 19  ผลการวิเคราะห์ค่า Fe ที�ระดบัความลึก 0-15 และ 15-30 ซม. 

ภาพที� 20  ผลการวิเคราะห์ค่า Mn ที�ระดบัความลึก 0-15 และ 15-30 ซม. 

ภาพที� 21  ผลการวิเคราะห์ค่า Cu ที�ระดบัความลึก 0-15 และ 15-30 ซม. 

ภาพที� 22  ผลการวิเคราะห์ค่า Zn ที�ระดบัความลึก 0-15 และ 15-30 ซม. 
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สารบัญตารางผนวก 

 

 

ตารางผนวกที� 1    ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวน (ANOVA) ของ 

  ความสูงตน้ถั�วเหลือง 

ตารางผนวกที� 2    ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวน (ANOVA) ของ 

  ความยาวฝักถั�วเหลือง 

ตารางผนวกที� 3    ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวน (ANOVA) ของ 

  จาํนวนฝักถั�วเหลือง 

ตารางผนวกที� 4    ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวน (ANOVA) ของ 

  นํ� าหนกัต่อถั�ว 100 เมลด็ 

ตารางผนวกที� 5    ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวน (ANOVA) ของ 

  ผลผลิตต่อไร่ 

ตารางผนวกที� 6    ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวน (ANOVA) ค่า pH  

  ในดินที�ระดบัความลึก 0-15 ซม. 

ตารางผนวกที� 7    ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวน(ANOVA) ค่า OM  

  ในดินที�ระดบัความลึก 0-15 ซม. 

ตารางผนวกที� 8    ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวน (ANOVA) ค่า P  

  ในดินที�ระดบัความลึก 0-15 ซม.  

ตารางผนวกที� 9     ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวน (ANOVA) ค่า K  

                              ในดินที�ระดบัความลึก 0-15 ซม. 

ตารางผนวกที� 10   ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวน (ANOVA) ค่า Ca  

                              ในดินที�ระดบัความลึก 0-15 ซม. 

ตารางผนวกที� 11   ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวน (ANOVA) ค่า Mg  

                              ในดินที�ระดบัความลึก 0-15 ซม. 

ตารางผนวกที� 12   ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวน (ANOVA) ค่า Fe  

                              ในดินที�ระดบัความลึก 0-15 ซม. 

ตารางผนวกที� 13   ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวน (ANOVA) ค่า Mn  

                              ในดินที�ระดบัความลึก 0-15 ซม. 
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สารบัญตารางผนวก (ต่อ) 

 

 

ตารางผนวกที� 14    ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวน (ANOVA) ค่า Cu  

    ในดินที�ระดบัความลึก 0-15 ซม.  

ตารางผนวกที� 15   ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวน (ANOVA) ค่า Zn  

   ในดินที�ระดบัความลึก 0-15 ซม. 

ตารางผนวกที� 16   ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวน (ANOVA) ค่า pH  

   ในดินที�ระดบัความลึก 15-30 ซม. 

ตารางผนวกที� 17   ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวน(ANOVA) ค่า OM  

   ในดินที�ระดบัความลึก 15-30 ซม. 

ตารางผนวกที� 18   ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวน (ANOVA) ค่า P  

   ในดินที�ระดบัความลึก 15-30 ซม. 

ตารางผนวกที� 19   ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวน (ANOVA) ค่า K  

   ในดินที�ระดบัความลึก 15-30 ซม.  

ตารางผนวกที� 20   ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวน (ANOVA) ค่า Ca  

   ในดินที�ระดบัความลึก 15-30 ซม. 

ตารางผนวกที� 21  ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวน (ANOVA) ค่า Mg  

  ในดินที�ระดบัความลึก 15-30 ซม. 

ตารางผนวกที� 22   ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวน (ANOVA) ค่า Fe  

   ในดินที�ระดบัความลึก 15-30 ซม. 

ตารางผนวกที� 23   ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวน (ANOVA) ค่า Mn  

   ในดินที�ระดบัความลึก 15-30 ซม. 

ตารางผนวกที� 24   ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวน (ANOVA) ค่า Cu  

   ในดินที�ระดบัความลึก 15-30 ซม.  

ตารางผนวกที� 25   ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวน (ANOVA) ค่า Zn  

                              ในดินที�ระดบัความลึก 15-30 ซม. 
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สารบัญภาพผนวก 

 

 

ภาพผนวกที� 1  แผนผงัการทดลองกรรมวิธีต่าง ๆ ในการปลกู 

                         ถั�วเหลืองอินทรีย ์

ภาพผนวกที� 2  สภาพแปลงทดลองปลกูถั�วเหลืองอินทรีย ์อ.สนัทราย  

                         จ.เชียงใหม่ 

ภาพผนวกที� 3  เครื�องวดัความชื�น Steinlite ที�ใชว้ดัความชื�น 

                         เมลด็ถั�วเหลือง 

ภาพผนวกที� 4  เครื�องชั�ง Mettler-Toledo  ที�ใชช้ั�งนํ� าหนกัเมลด็ถั�วเหลือง 

ภาพผนวกที� 5  การเจริญเติบโตของถั�วเหลืองที� ระยะเวลา 30 วนัหลงัปลกู 

ภาพผนวกที� 6  การเจริญเติบโตของถั�วเหลืองที� ระยะเวลา 45 วนัหลงัปลกู 

ภาพผนวกที� 7  การเจริญเติบโตของถั�วเหลืองที� ระยะเวลา 60 วนัหลงัปลกู 

ภาพผนวกที� 8  การเจริญเติบโตของถั�วเหลืองที� ระยะเวลา 75 วนัหลงัปลกู 

ภาพผนวกที� 9  การเจริญเติบโตของถั�วเหลืองที� ระยะเวลา 90 วนัหลงัปลกู 
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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาผลกระทบของการใชปุ๋้ยอินทรียแ์ละการควบคุมศตัรูพืชโดยชีววิธีต่อการผลิต  

ถั�วเหลืองอินทรีย ์และคุณสมบัติทางเคมีของดินปลูก ใช้ถั�วเหลืองพนัธุ์เชียงใหม่ 60 วางแผน       

การทดลองแบบ Randomized Complete Block โดยมีการทดลอง 4 กรรมวิธี แต่ละกรรมวิธีมี 

จาํนวน 4 ซํ�า ไดแ้ก่  ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์(ปุ๋ยหมกัและปุ๋ยคอก) อตัรา 4,000 และ 2,000 กก./ไร่ ใส่ปุ๋ยเคมี 

(สูตร 12-24-12) อตัรา 50 กก./ไร่ และไม่ใส่ปุ๋ย (เปรียบเทียบ) การควบคุมศตัรูพืชทาํโดยชีววิธี     

ใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ เช่น เชื�อรา Trichoderma spp., เชื� อแบคทีเรีย Bacillus  subtilis, Bacillus  

thuringiensis และนํ� าหมักสะเดา มีการกําจัดและควบคุมศัตรูพืชทั� ง 4 กรรมวิธี  ในสภาพ           

แปลงทดลองที�อาํเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่ ปลกูช่วงฤดูฝน ปี พ.ศ.2554 ผลการตรวจโรคที�เกิด 

เมื�อถั�วเหลืองมีอายุได ้30, 45, และ 60 วนัหลงัปลูก พบว่า การทดลองทั�ง 4 กรรมวิธี ไม่พบโรค   

เมื�อถั�วเหลืองมีอายุได้ 75 และ 90 ว ันหลังปลูก การทดลองทั� ง 4 กรรมวิธี พบโรคเพิ�มขึ� น           

อตัรา 1-25% การตรวจดูแมลงศตัรูพืชถั�วเหลืองอายุได้ 30, 45, 60 และ 75 วนัหลงัปลูก พบว่า     

การทดลองทั�ง 4 กรรมวิธี พบแมลงอตัรา 1-75% แต่เมื�ออายุได ้90 วนัหลงัปลูก การทดลองทั�ง        

4 กรรมวิธี ไม่พบแมลง การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั�วเหลือง พบว่า กรรมวิธี          

ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์อตัรา 4,000 กก./ไร่ มีความสูงของตน้ จาํนวนฝักต่อตน้ และนํ� าหนกั 100 เมล็ดสูงสุด 

ส่วนความยาวฝักและผลผลิตต่อไร่ พบว่า ทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญั และ

เมื�อเปรียบเทียบกบัปี 2553 พบว่า การทดลองปี 2554 กรรมวิธีใส่ปุ๋ยอินทรีย ์อตัรา 4,000 กก./ไร่  

ให้ความสูงของต้น จาํนวนฝักต่อต้น นํ� าหนัก 100 เมล็ด และผลผลิตต่อไร่ สูงกว่าการทดลอง          
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ปี 2553  นอกจากนี�  ผลการวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินหลังเก็บเกี� ยวถั�วเหลืองของ ปี 2554               

เมื�อเปรียบเทียบกบัปี 2553 ที�ระดับความลึก 0-15 และ 15-30 ซม. พบว่า กรรมวิธีใส่ปุ๋ยอินทรีย ์อตัรา  

4,000 กก./ไร่ มีค่า P เพิ�มขึ�น ส่วนค่า pH, OM,  K, Ca, Mg, Fe, Mn, Cu และ Zn มีค่าลดลง  
 

คาํสําคญั:  ถั�วเหลืองอินทรีย ์  ปุ๋ยอินทรีย ์  การควบคุมศตัรูพืชโดยชีววิธี   คุณสมบติัทางเคมีของดิน 
 

Abstract 
 

Study on the effect of utilization of organic fertilizer and biological control of pests on 

organic soybean production and soil chemical properties was conducted by using Chiang Mai       

60 soybean variety. Four treatments included 4,000 and 2,000 kg per rai of compost and manure, 

chemical fertilizer (12-24-12) at a rate of 50 kg per rai and no fertilizer application (control) were 

managed in RCB with four replications. Antagonists and plant extract consisted of Trichoderma 

spp., Bacillus subtilis, Bacillus thuringiensis and neem extract were used for biological control of 

pests in each treatment. Disease rating was checked at 30, 45 and 60 days after planting. Results 

showed that occurrence of diseases were not observed at these growth stages but occured 

increasingly about 1-25% at 75 and 90 days in all treatments. Likewise, insect pests were seen at 

1-75% at 30, 45, 60 and 75 days in all treatments but no pests were seen at 90 days in all 

treatments. Study on the growth and yield of soybean found that organic fertilizer at the rate of 

4,000 kg per rai gave the highest plant height, number of pods per plant and weight per 100 seeds. 

However, pod length and yield per rai of all treatments were not significantly different. The result 

of experiment in 2554 compared with 2553, found that organic fertilizer at the rate of 4,000 kg 

per rai gave the higher plant height, number of pods per plant, weight per 100 seeds and yield per 

rai than in 2553. Moreover, soil analysis after harvesting at 0-15 and 15-30 cm depth, showed that 

organic fertilizer at the rate of 4,000 kg per rai increased P while pH, OM, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Cu 

and Zn decreased. 
 

Key words: Organic soybean, Organic fertilizer, Biological control of plant pests, Soil chemical  

properties 
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คาํนํา 
 

 ถั�วเหลืองเป็นพืชที�สําคัญทางเศรษฐกิจพืชหนึ� งของโลก ที� เกษตรกรในทวีปต่าง ๆ 

โดยเฉพาะอย่างยิ�งในเขตที�มีอากาศอบอุ่นและค่อนขา้งร้อน นิยมปลูกโดยทั�วไป เพราะถั�วเหลือง

เป็นพืชที�มีปริมาณโปรตีนและปริมาณนํ� ามนัในเมลด็สูง (อภิพรรณ, 2546) จึงมีการนาํถั�วเหลืองมา

บริโภคเป็นอาหารของมนุษย ์และนาํมาใชใ้นอุตสาหกรรมนํ� ามนัและอาหารสัตวใ์นปีหนึ� ง ๆ เป็น

ปริมาณมาก ทาํให้มีความตอ้งการใชเ้พิ�มสูงขึ�นปีละประมาณ 1.1-1.2 ลา้นตนั แต่พื�นที�เพาะปลูก

กลบัลดลงเหลือเพียง 1.165 ลา้นไร่ และผลผลิตอยู่ในระดบั 272,000 ตนั ในปี 2546-2547 ซึ�งไม่

เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ มีปัจจยัหลายอยา่งที�ทาํให้ผลผลิตถั�วเหลืองลดลง และโรคก็

เป็นปัญหาที�สาํคญัอีกอยา่งหนึ�งในการปลกูถั�วเหลือง นอกจากทาํใหผ้ลผลิตถั�วเหลืองตํ�า ยงัมีผลทาํ

ให้เมล็ดดอ้ยคุณภาพ ถั�วเหลืองมีโรคที�สําคัญหลายชนิดที�เกิดจากเชื�อรา แบคทีเรีย ไวรัส และ

ไสเ้ดือนฝอย การระบาดของโรคอาศยัปัจจยัที�สาํคญัต่าง ๆ เช่น พนัธุ ์เชื�อสาเหตุ สภาพแวดลอ้มใน

แต่ละแหล่งปลกู และฤดูปลกู (มณฑา, 2548) นอกจากนี� ยงัมีแมลงศตัรูถั�วเหลืองหลายชนิด ซึ�งมีทั�ง

ชนิดที�เขา้ทาํความเสียหายโดยตรงและชนิดที�เป็นพาหะนาํโรค ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผลผลิต

มากมาย ทาํใหเ้มลด็เลก็ แบน ลีบ เน่า ความงอกตํ�า หรือไม่งอกเลย (กรมวิชาการเกษตร, 2547) 

ปัจจุบนัเกษตรกรมกัใชส้ารเคมีในการป้องกนักาํจดัโรคพืชและแมลงศตัรูพืชในปริมาณที�

สูง พบว่า ความตอ้งการใชปุ๋้ยเคมีในการผลิตพืชโดยรวม ตั�งแต่ปี 2546-2550 เพิ�มขึ�นจากประมาณ 

3.88-3.89 ลา้นตนั ในปี 2546 เป็น 4.32-4.40 ลา้นตนั ในปี 2550 หรือมีอตัราเพิ�มเฉลี�ยประมาณร้อย

ละ 2.73-3.14 (ปิยรัตน์, 2554) ซึ�งหากเกษตรกรมีการปฏิบติัอย่างไม่ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการแลว้ 

อาจก่อใหเ้กิดปัญหาหลายประการดว้ยกนั เช่น การใชส้ารเคมีที�ไม่ถูกตอ้ง และมีการใชที้�มากเกิน

ความจาํเป็น ซึ�งมีผลใหแ้มลงดื�อยา เกิดการระบาดของแมลงบ่อยครั� งขึ�นกว่าเดิม เกิดศตัรูพืชชนิด

ใหม่ ๆ ที�ท ําลายรุนแรงขึ� น ทั�งนี� เนื�องจากสารเคมีไปทําลายสมดุลธรรมชาติ นอกจากนั�นยงั

ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อผูใ้ช ้ต่อสิ�งมีชีวิตอื�น ๆ มีการเจือปนในสิ�งแวดลอ้ม และสารตกคา้งในผลิตผล

การเกษตรที�เกินค่าความปลอดภยั ไม่สามารถส่งจาํหน่ายต่างประเทศได ้(ขวญัชยั, 2546) ดว้ยเหตุนี�  

การเกษตรของหลายประเทศไดป้รับเปลี�ยนมาสู่การคิดหาวิธีการทาํที�ไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ 

เรียกว่า เกษตรอินทรีย ์ (organic agriculture) เพื�อช่วยลดตน้ทุนการผลิต และได้ผลผลิตที�เป็นที�

ตอ้งการของตลาด โดยการพยายามประยกุตใ์ชธ้รรมชาติใหเ้กิดผลประโยชน์สูงสุด ลดการใชปั้จจยั

การผลิตภายนอก และหลีกเลี�ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ ซึ�งวิธีการทาํเกษตรแนวนี� จะไม่เป็น

อนัตรายต่อทั�งผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค (สุพจน์ และอตัถ,์ 2550) 

การทาํเกษตรอินทรีย ์ตอ้งละเวน้การใชส้ารเคมีทุกชนิดในการป้องกนักาํจดัโรคพืชและ

แมลงศตัรูพืช แต่เปลี�ยนมาใชส้ารกาํจัดแมลงจากพืช (botanical insecticide) ที�มีประสิทธิภาพ
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เทียบเท่าสารเคมี เช่น ไพรีทรัม หางไหล ยาสูบ ขมิ�นชนั สาบเสือ ตะไคร้หอม ผกากรอง ยคูาลิปตสั 

มะรุม สะเดา บอระเพ็ด หนอนตายหยาก ข่า สมอไทย และมะขามป้อม เป็นต้น และเน้นการ

ปรับปรุงบาํรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั และปุ๋ยพืชสด ตลอดจนการปลูกพืช

หมุนเวียนเพื�อใหพ้ืชแข็งแรงมีความตา้นทานต่อโรคและแมลง (สุพจน์ และอตัถ,์ 2550) นอกจากนี�  

การป้องกนักาํจดัโรคและแมลงศตัรูพืชยงัมีการใชจุ้ลินทรียป์ฏิปักษที์�สามารถยบัย ั�งการเจริญเติบโต

ของเชื�อก่อโรค ซึ�งมีหลายชนิด ส่วนใหญ่เป็นเชื�อแบคทีเรียและเชื�อรา เช่น เชื�อแบคทีเรีย Bacillus 

subtilis และ Trichoderma harzianum., Gliocladium virens  และ Chaetomium  spp. (Snyder and 

Ingram, 2011) และการควบคุมแมลงศตัรูพืชใชเ้ชื�อแบคทีเรีย Bacillus  thuringiensis  เป็นตน้ 

การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั�วเหลืองครั� งที� 1 ในปี 2553 พบว่า กรรมวิธีใส่

ปุ๋ยอินทรีย ์อตัรา 4,000 กก./ไร่ มีความสูงและจาํนวนฝักต่อตน้สูงสุด ส่วนความยาวฝัก นํ� าหนกั 100 

เมล็ด และผลผลิตต่อไร่ พบว่า ทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกนั (ประพนัธ์, 2553) ดงันั�น จึงได ้     

ทาํการทดลองครั� งที� 2 ปี 2554 เพื�อเปรียบเทียบผลการทดลองและดูผลระยะยาวของการเจริญเติบโต

และผลผลิตของถั�วเหลือง ตลอดจนการเปลี�ยนแปลงคุณสมบติัของดินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 

1. เพื�อศึกษาการใช้ปุ๋ยอินทรีย ์และการควบคุมศตัรูพืชโดยชีววิธีในการผลิตถั�วเหลืองอินทรีย ์

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. เพื�อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั�วเหลือง ในปี 2553 และปี 2554 

3. เพื�อเปรียบเทียบการผลิตถั�วเหลืองอินทรียด์ว้ยการปรับปรุงดิน ในปี 2553 และปี 2554 
 

ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 
 

1.  ไดท้ราบวิธีการผลิตถั�วเหลืองอินทรียโ์ดยการใชปุ๋้ยอินทรียต่์าง ๆ ไดแ้ก่  ปุ๋ยหมกั ปุ๋ยคอก และ

นํ� าหมกัชีวภาพ ในการปรับปรุงดินและการใชส้ารสกดัจากพืชชนิดต่าง ๆ และจุลินทรีย ์ไดแ้ก่ 

เชื�อรา และแบคทีเรีย ซึ�งเป็นเชื�อจุลินทรียป์ฏิปักษใ์นการควบคุมโรคพืช และแมลงศตัรูพืชโดย

ชีววิธี ซึ�งเป็นผลสาํเร็จที�ต่อยอดมาจากผลสาํเร็จเบื�องตน้ในระยะต่อมา 

2.   การผลิตถั�ว เหลืองอินทรีย์ด้วยการปรับปรุงดิน เป็นวิ ธีการที� ไม่ ก่อให้เกิดผลเสียต่อ

สภาพแวดลอ้ม ไม่เป็นอนัตรายต่อเกษตรกรและผูบ้ริโภค สามารถใหผ้ลผลิตที�มีทั�งปริมาณและ

คุณภาพ เป็นระบบเกษตรที�มีความย ั�งยนื เป็นอาชีพที�ม ั�นคง เป็นการเพิ�มมลูค่าของสินคา้เกษตร 

3.   เพื�อถ่ายทอดเทคโนโลยใีนการผลิตถั�วเหลืองอินทรียแ์ก่กลุ่มเกษตรกรผูป้ลกูถั�วเหลืองในจงัหวดั

ต่าง ๆ ไดน้าํไปใชป้ระโยชน์ในการผลิตถั�วเหลืองอินทรียต่์อไป 
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การตรวจเอกสาร 
 

ถ ั�วเหลืองเป็นพืชที�สาํคญัทางเศรษฐกิจพืชหนึ�งของประเทศไทย เนื�องจากเป็นพืชที�มีคุณค่า

ทางอาหารต่อมนุษย ์โดยมีปริมาณนํ� ามนั 20% และโปรตีน 40%ในเมล็ด อีกประการหนึ� งสาร 

Isoflavone ซึ�งสกดัไดจ้ากเมลด็ ช่วยลดปริมาณโคเลสเตอรอล ลดความเสี�ยงการเกิดโรคหัวใจ และ

เป็นสารตา้นการเกิดโรคมะเร็ง จึงมีการนาํถั�วเหลืองมาบริโภคเป็นอาหารของมนุษย ์และนาํมาใช้

ในรูปอุตสาหกรรมนํ� ามนั และอาหารสตัวใ์นปีหนึ� ง ๆ เป็นจาํนวนมาก (มณฑา, 2548) ในขณะที�มี

ความตอ้งการใชถ้ั�วเหลืองภายในประเทศเพิ�มขึ�น ทาํใหป้ริมาณการนาํเขา้ถั�วเหลืองของประเทศไทย

เพิ�มขึ�นจาก 425,000 ตนัในปี 2538/2539 เป็น 1,689,649 ตนัในปี 2546/2547 ซึ�งคาดว่า ปริมาณ

ความตอ้งการใชเ้มลด็ถั�วเหลืองภายในประเทศในปี 2550 จะไม่ต ํ�ากว่า 2 ลา้นตนั (กรมพฒันาที�ดิน, 

2549) ถั�วเหลืองเป็นพืชที�สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน มีปมแบคทีเรียที�รากสามารถตรึง

ไนโตรเจนไดจ้าํนวน 0.5-2.16 มก.ต่อตน้ต่อวนั และเมื�อปลกูถั�วเหลืองในระบบปลูกพืช จะช่วยลด

การระบาดของโรคและแมลงศตัรู (กรมวิชาการเกษตร, 2547) 

ถั�วเหลืองมีโรคที�สาํคญัหลายชนิด ที�เกิดจากเชื�อรา แบคทีเรีย ไวรัส และไส้เดือนฝอย การ

ระบาดของโรคอาศยัปัจจยัที�สาํคญัต่าง ๆ เช่น พนัธุ์ เชื�อสาเหตุ สภาพแวดลอ้มในแต่ละแหล่งปลูก 

และฤดูปลกู ในแหล่งปลูกในเขตภาคเหนือ โรคที�เป็นปัญหามากในฤดูฝน คือ โรคราสนิม ใบจุด

นูน เมลด็เน่าโฟมอปซิส แอนแทรคโนส เน่าดาํ ใบไหม ้และในบางปีจะพบโรคใบจุดวง ส่วนในฤดู

แลง้ โรคที�สาํคญัคือ โรครานํ� าคา้ง โรคอื�น ๆ เช่น โรคใบด่าง โรครากและโคนเน่า และเมล็ดสีม่วง 

พบระบาดเลก็นอ้ย จะเห็นไดว้่าโรคถั�วเหลืองดงักล่าวขา้งตน้ลว้นแลว้แต่ทาํให้ผลผลิตลดลงทั�งสิ�น 

และประการสาํคญัทาํให้เมล็ดถั�วเหลืองดอ้ยคุณภาพ ซึ�งส่งผลให้เกษตรกรขาดแคลนเมล็ดพนัธุ์ดี

สาํหรับปลกู (มณฑา, 2548) และแมลงศตัรูถั�วเหลือง เป็นอีกปัจจยัที�สาํคญัในการทาํให้ผลผลิตถั�ว

เหลืองลดลง ซึ�งพบว่ามีการเข้าทาํลายทุกระยะการเจริญเติบโต มีทั� งชนิดที�เขา้ทาํความเสียหาย

โดยตรงและชนิดที�เป็นพาหะนาํโรค เช่น หนอนแมลงวนัเจาะลาํตน้ถั�ว แมลงหวี�ขาว เพลี�ยอ่อนถั�ว

เหลือง มวนเขียวขา้ว มวนถั�วหรือมวนเขียวถั�ว มวนถั�วเหลือง เพลี�ยจกัจั�น หนอนเจาะฝักถั�ว หนอน

เจาะสมอฝ้าย หนอนกระทูผ้กั หนอนมว้นใบ เป็นตน้ (กรมวิชาการเกษตร, 2547)  

สุพจน์ (2552) กล่าวว่า เกษตรอินทรีย ์คือ ระบบการผลิตที�คาํนึงถึงสภาพแวดลอ้ม รักษา

สมดุลของธรรมชาติ และความหลากหลายของทางชีวภาพ โดยมีระบบการจดัการนิเวศวิทยาที�

คลา้ยคลึงกับธรรมชาติ และหลีกเลี�ยงการใช้สารสังเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมี สารเคมีกาํจัด

ศตัรูพืช และฮอร์โมนต่าง ๆ ตลอดจนไม่ใชพ้ืชหรือสัตวที์�เกิดจากการตดัต่อทางพนัธุกรรม ที�อาจ

เกิดมลพิษในสภาพแวดลอ้ม เนน้การใชอ้ินทรียวตัถุ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั ปุ๋ยพืชสด และปุ๋ยชีวภาพ 

ปุ๋ยเหล่านี� จะให้ทั�งธาตุอาหารหลกั ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริมแก่พืชอย่างครบถว้น จึง
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สามารถใชท้ดแทนปุ๋ยเคมีได ้(ทิพวรรณ, 2551)  เป็นการปรับปรุงบาํรุงให้มีความอุดมสมบูรณ์

เพื�อให้ต้นพืชมีความแข็งแรง สามารถต้านทานโรค และแมลงด้วยตนเอง รวมถึงการนําเอา          

ภูมิปัญญาชาวบา้นมาใชป้ระโยชน์ดว้ย ผลผลิตที�ไดจ้ะปลอดภยัจากสารพิษตกคา้ง ทาํให้ปลอดภยั

ทั�งผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค และไม่ทาํใหส้ภาพแวดลอ้มเสื�อมโทรมอีกดว้ย 

ทิพวรรณ (2551) รายงานว่า การใชปุ๋้ยอินทรียช์นิดต่าง ๆ ไดแ้ก่ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยหมกั 

และนํ� าหมกัชีวภาพ (สุพจน์ และอตัถ,์ 2550) ติดต่อกันหลายปี จะช่วยให้โรคในดินลดลงจนไม่

ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อพืชผกั เช่น โรคเหี�ยวของพืชวงศม์ะเขือ และพืชวงศแ์ตงลดลง และโรค

เน่าของพืชวงศก์ะหลํ�าก็ลดลง ดงันั�นในการปรับปรุงดิน ควรใชปุ๋้ยอินทรียช์นิดต่าง ๆ ร่วมกนั คือ 

ใชปุ๋้ยหมกัระหว่างการเตรียมดิน และใชปุ๋้ยนํ� าชีวภาพระหว่างการเจริญเติบโตของพืช และปลูกพืช

ปุ๋ยสดหมุนเวียนปีละ 1 ครั� ง เพื�อใหก้ารปรับปรุงดินเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

กรมวิชาการเกษตร (2547) รายงานว่า การใชปุ๋้ยอินทรีย ์5 ตนัต่อไร่ ทาํให้ธาตุอาหารพืช

บางชนิด เช่น ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม ในดินชุดแกลง (pH 5.7) เป็น

ประโยชน์ต่อถั�วเหลืองเพิ�มขึ�น จากการวิเคราะห์ดินหลงัจากหว่านปุ๋ยอินทรีย ์100 วนั การเพิ�มขึ�น

ของธาตุอาหารทาํใหถ้ั�วเหลืองมีการเจริญเติบโตดี และให้ผลผลิตเมล็ดเพิ�มขึ�นกว่าการไม่ไดใ้ชปุ๋้ย

อินทรีย ์เช่นเดียวกบัผลการทดลองของ ประพนัธ์ (2553) ที�ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์4,000 กก./ไร่ ทาํให้ธาตุ

อาหารพืชเพิ�มขึ�น ส่งผลใหถ้ั�วเหลืองเจริญเติบโตดี และเพิ�มผลผลิตไดม้ากกว่าการไม่ใส่ปุ๋ย สาํหรับ

การทดสอบการใชน้ํ� าหมกัสมุนไพรกาํจดัโรคไหมใ้นนาขา้ว โดยใชส้มุนไพร ไดแ้ก่ ข่า สมอไทย 

ใบมะรูม บอระเพด็ ขมิ�นชนั และมะขามป้อม หมกัดว้ยนํ� า 24 ชม. แลว้นาํนํ� าหมกัที�ไดผ้สมกบันํ� า

อตัราส่วน 250 ซี.ซี. ต่อนํ� า 15 ลิตร ฉีดพ่นบริเวณที�มีอาการของโรคไหม ้พบว่า สามารถยบัย ั�งการ

ระบาดของโรคไหมใ้นนาขา้วได ้(สุพจน์ และอตัถ,์ 2550) 

Ghorbani et al (2005) รายงานการใชเ้ชื�อจุลินทรียป์ฏิปักษพ์วกเชื�อรา และแบคทีเรียในการ

ควบคุมโรคใบไหมข้องมนัฝรั�งอย่างได้ผลเทียบเท่าการใช้สารป้องกันและกาํจดัเชื�อรา Copper 

oxychloride และองัศุมาลย ์(2550) ไดศ้ึกษาประสิทธิภาพของเชื�อราอื�น ๆ เช่น ราขาว (Beauveria  

bassiana และ Nomuraea rileyi) ในการควบคุมแมลงและไรศตัรูพืช นอกจากเชื�อราแลว้ยงัมีการใช้

เชื�อแบคทีเรีย Bt (Bacillus thuringiensis) กาํจดัแมลงศตัรูผกั เช่น หนอนกระทูผ้กั หนอนใยผกั และ

ใช้เชื�อไวรัสกาํจัดหนอนหนังเหนียวและหนอนกระทู้ผกั และประพนัธ์ (2553) ได้ใช้จุลินทรีย์

ปฏิปักษ ์เช่น เชื�อรา Trichoderma spp., เชื�อแบคทีเรีย Bacillus  subtilis, Bacillus  thuringiensis ใน

การป้องกนัโรคและแมลงศตัรูพืชในถั�วเหลือง การตรวจโรค เมื�อถั�วเหลืองมีอายไุด ้30, 45, และ 60 

วนัหลงัปลกู พบว่า การทดลองทั�ง 4 กรรมวิธี ไม่พบโรค เมื�อถั�วเหลืองมีอายุได ้75 และ 90 วนัหลงั

ปลกู การทดลองทั�ง 4 กรรมวิธี พบโรคเพิ�มขึ�นอตัรา 1-25% การตรวจดูแมลง เมื�อถั�วเหลืองอายุได ้
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30, 45, 60 และ 75 วนัหลงัปลกู พบว่า การทดลองทั�ง 4 กรรมวิธี พบแมลงอตัรา  1-75%  แต่เมื�ออายุ

ได ้90 วนัหลงัปลกู การทดลองทั�ง 4 กรรมวิธี ไม่พบแมลง 

นอกจากนี� ในการป้องกนัและกาํจดัโรคของพืชเศรษฐกิจหลายชนิดยงัมีการใชจุ้ลินทรีย์

ปฏิปักษ์ที�เป็นพวกเชื�อรา ไดแ้ก่ Trichoderma spp., Gliocladium  virens  และ Chaetomium  spp. 

และเชื�อแบคทีเรีย ไดแ้ก่ Bacillus  subtilis (Agrios, 2005) 
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อุปกรณ์และวธิีการ 

- เมลด็ถั�วเหลือง พนัธุเ์ชียงใหม่ 60 

- ปุ๋ยหมกั 

- ปุ๋ยคอก 

- ปุ๋ยเคมี สูตร 12-24-12 

- ชีวภณัฑเ์ชื�อรา  Trichoderma spp. 

- ชีวภณัฑเ์ชื�อแบคทีเรีย Bacillus  subtilis 

- ชีวภณัฑเ์ชื�อแบคทีเรีย Bacillus  thuringiensis 

- เชื�อแบคทีเรียไรโซเบียม 

- นํ�าหมกัชีวภาพ ไดแ้ก่ นํ� าหมกัสะเดา 

- เครื�องชั�งนํ� าหนกั Mettler-Toledo   

- เครื�องวดัความชื�น Steinlite 

- หอ้งปฏิบติัการปฐพีศาสตร์ เพื�อตรวจวิเคราะห์ดิน 

- แปลงทดลองปลกูถั�วเหลือง 

- อุปกรณ์ทางการเกษตรอื�น ๆ 
 

แปลงทดลองปลกูถั�วเหลืองโดยใชแ้ปลงทดลองเดิม ซึ�งทาํการเจาะดินหลงัการเก็บเกี�ยวถั�ว

เหลืองปี 2553 วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block (RCB) จาํนวน 4 ซํ� า 

ประกอบดว้ย 4 กรรมวิธี (ภาพผนวกที� 1) 

กรรมวิธีที� 1 ใส่ปุ๋ยหมกัอตัรา 2,000 กก.ต่อไร่ ร่วมกบัปุ๋ยคอกอตัรา 2,000 กก.ต่อไร่ * 

กรรมวิธีที� 2 ใส่ปุ๋ยหมกัอตัรา 4,000 กก.ต่อไร่ ร่วมกบัปุ๋ยคอกอตัรา 4,000 กก.ต่อไร่ * 

กรรมวิธีที� 3 ใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 12-24-12 อตัรา 50 กก.ต่อไร่ * 

กรรมวิธีที� 4 ไม่ใส่ปุ๋ย (ชุดเปรียบเทียบ) 

หมายเหตุ  * ดูรายละเอียดในภาคผนวก 

 

แบ่งพื�นที�ออกเป็นแปลงยอ่ยขนาด 3x5 เมตร ปลูกระยะห่างระหว่างแถว 50 ซม. ระหว่าง

หลุม 20 ซม. แต่ละแปลงย่อยปลูกจาํนวน 6 แถว มีทั�งหมด 16 แปลง (ภาพผนวกที� 2) มีแถวคลุม 

จาํนวน 2 แถว ห่างกนั 50 ซม. ใชเ้มลด็ถั�วเหลืองพนัธุเ์ชียงใหม่ 60 ที�ไดค้ลุกเชื�อไรโซเบียม 200 กรัม

ต่อเมลด็ถั�วเหลือง 10 กก. 

การป้องกนักาํจดัโรคและแมลงศตัรูพืชโดยใชน้ํ� าหมกัชีวภาพ เช่น นํ� าหมกัสะเดา อตัรา 50 

ซีซีต่อนํ� า 20 ลิตร และใชเ้ชื�อจุลินทรียป์ฏิปักษ ์ไดแ้ก่ เชื�อแบคทีเรีย Bacillus  thuringiensis อตัรา 50 
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กรัมต่อนํ� า 20 ลิตร ในการป้องกันและกาํจัดแมลงศตัรูพืชของถั�วเหลือง และใช้เชื�อแบคทีเรีย 

Bacillus subtilis และเชื�อรา Trichoderma spp. อตัรา 50 กรัมต่อนํ� า 20 ลิตร สาํหรับป้องกนัและ

กาํจดัโรคของถั�วเหลือง ฉีดพ่นทุก ๆ 5 วนั จาํนวน 9 ครั� ง ตั�งแต่หลงัปลูกถั�วเหลืองจนถึงก่อนเก็บ

เกี�ยวถั�วเหลือง โดยฉีดพ่นเหมือนกนัในทุก ๆ กรรมวิธีการทดลอง  

ทาํการเก็บขอ้มลู ความสูงของตน้ถั�วเหลือง ความยาวของฝักถั�วเหลือง จาํนวนฝักถั�วเหลือง

ต่อตน้ นํ� าหนกั 100 เมลด็ และผลผลิตต่อไร่ ที�ความชื�นมาตรฐาน 12% แลว้นาํมาทาํการวิเคราะห์

โปรแกรมทางสถิติ ตากเมล็ดให้แห้ง นาํมาวดัความชื�นดว้ยเครื�อง Steinlite (ภาพผนวกที� 3) ชั�ง

นํ� าหนักเมล็ดถั�วเหลือง ดว้ยเครื� องชั�ง Mettler-Toledo  (ภาพผนวกที� 4) หลงัจากเก็บเกี�ยวผลผลิต

แลว้ สุ่มเจาะดินในแต่ละกรรมวิธีที�  2 ระดับความลึก 0-15 และ 15-30 ซม. เพื�อวิเคราะห์หาค่า

อินทรียวตัถุ N, P, K และค่าอื�น ๆ หลงัการเก็บเกี�ยวถั�วเหลืองอีกครั� ง 
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ผลการวจิยั 
 

การทดลองการใช้ปุ๋ยอินทรียแ์ละการควบคุมศตัรูพืชโดยชีววิธีต่อการผลิตถั�วเหลือง

อินทรีย ์และคุณสมบติัทางเคมีของดินปลกู ในสภาพแปลงทดลอง ปี พ.ศ. 2554 พบว่า 
 

การควบคุมโรคและแมลงศัตรูพชื 
 

ผลการควบคุมศตัรูพืชโดยชีววิธี โดยใชจุ้ลินทรียป์ฏิปักษ์ เช่น เชื�อรา  Trichoderma spp., 

เชื�อแบคทีเรีย Bacillus  subtilis, Bacillus  thuringiensis และนํ� าหมกัสะเดา ที�ใชใ้นการควบคุม ทาํ

การตรวจวดัระดบัการพบโรคและแมลงศตัรูพืชถั�วเหลือง จาํนวน 5 ครั� ง เมื�อถั�วเหลืองมีอาย ุ30, 45, 

60, 75 และ 90 วนัหลงัปลกู พบว่า เมื�อถั�วเหลืองอาย ุ30, 45 และ  60 วนัหลงัปลูก การทดลองทั�ง 4 

กรรมวิธี ไม่พบโรค และตรวจพบเมื�ออายุ 75 และ 90 วนัหลงัปลูก การทดลองทั�ง 4 กรรมวิธี คือ 

พบเพิ�มขึ�นอตัรา 1-25% เช่นเดียวกบัการทดลองในปี 2553 ที�ใหผ้ลการทดลองเหมือนกนั โรคที�พบ 

ไดแ้ก่ โรคราสนิม (ภาพที� 1) โรคใบด่าง (ภาพที� 2) และโรคเมล็ดสีม่วง (ภาพที� 3) เป็นตน้ ส่วน

แมลงศตัรูพืชของถั�วเหลือง ไดต้รวจเมื�อถั�วเหลืองอายไุด ้30, 45, 60 และ 75 วนัหลงัปลกู พบว่า การ

ทดลองทั�ง 4 กรรมวิธี คือ พบอตัรา 1-75% แต่หลงัปลูกถั�วเหลืองอายุได ้90 วนั พบว่า การทดลอง

ทั�ง 4 กรรมวิธี ไม่พบแมลง แต่เมื�อเทียบการทดลองในปี 2553 จะพบแมลงเพิ�มขึ�น แมลงที�พบ ไดแ้ก่ 

หนอนมว้นใบถั�วเหลือง (ภาพที� 4)  มวนถั�วเหลือง (ภาพที� 5) เพลี�ยอ่อน (ภาพที� 6) และหนอนชอน

ใบ (ภาพที� 7) เป็นตน้ (ตารางที� 1) 

 

 

ภาพที� 1  โรคราสนิมของถั�วเหลือง 
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ภาพที� 2  โรคใบด่างของถั�วเหลือง 

 

 

ภาพที� 3  โรคเมลด็สีม่วงของถั�วเหลือง 

 

 
ภาพที� 4     หนอนมว้นใบถั�วเหลือง 
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ภาพที� 5  มวนถั�วเหลือง 

 

 
ภาพที� 6  เพลี�ยอ่อนถั�วเหลือง 

 

 
ภาพที� 7  หนอนชอนใบ 

 



13 

การเจริญเตบิโตและผลผลติของถั�วเหลอืง 
 

ความสูงของต้น 

ผลการวดัความสูงของตน้ถั�วเหลือง พบว่า ความสูงของตน้ถั�วเหลืองของกรรมวิธีที�ใส่ปุ๋ย

อินทรีย ์(ปุ๋ยหมกัและปุ๋ยคอก) อตัรา 4,000 กก./ไร่ มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญั กบักรรมวิธี

ที�ไม่ใส่ปุ๋ย ผลการทดลองพบว่า กรรมวิธีที�ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์(ปุ๋ยหมกัและปุ๋ยคอก) อตัรา 4,000 กก./ไร่ 

มีความสูงเฉลี�ยสูงสุดที� 75.3 ซม. ซึ�งไม่แตกต่างกบักรรมวิธีที�ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์(ปุ๋ยหมกัและปุ๋ยคอก) 

อตัรา 2,000 กก./ไร่ มีความสูงเฉลี�ย 68.5 ซม. รองลงมา คือ กรรมวิธีที�ใส่ปุ๋ยเคมี (สูตร 12-24-12) 

อตัรา 50 กก./ไร่และกรรมวิธีที�ไม่ใส่ปุ๋ย มีความสูงเฉลี�ยเท่ากบั 60.3 และ 55.6 ซม. ตามลาํดบั เมื�อ

เปรียบเทียบกบัการทดลองในปี 2553 พบว่า ในปี 2554 ความสูงของต้นถั�วเหลืองมีความสูงที�

เพิ�มขึ�นทุกกรรมวิธีการทดลอง (ตารางที� 2 และภาพที� 8) 
 

ความยาวของฝักถั�ว 

ผลการวดัความยาวของฝักถั�วเหลือง ทุกกรรมวิธีการทดลองไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญั พบว่า กรรมวิธีที�ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์(ปุ๋ยหมกัและปุ๋ยคอก) อตัรา 4,000 กก./ไร่ มีความยาวของ

ฝักเฉลี�ยยาวสุดที� 4.1 ซม. รองลงมา คือ กรรมวิธีที�ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์(ปุ๋ยหมกัและปุ๋ยคอก) อตัรา 2,000 

กก./ไร่ มีความยาวของฝักเฉลี�ย คือ 4.0 ซม. ส่วนกรรมวิธีที�ใส่ปุ๋ยเคมี (สูตร 12-24-12) อตัรา 50 กก./

ไร่และกรรมวิธีที�ไม่ใส่ปุ๋ย มีความยาวของฝักเฉลี�ยเท่ากนั คือ 3.9 ซม. เมื�อเปรียบเทียบกบัการ

ทดลองในปี 2553 พบว่า ในปี 2554 ความยาวของฝักถั�วเหลืองทุกกรรมวิธีการทดลองไม่มีความ

แตกต่างกนั (ตารางที� 2 และภาพที� 9) 
 

จาํนวนฝักถั�วเหลอืงต่อต้น 

ผลการนบัจาํนวนฝักถั�วเหลืองต่อตน้ พบว่า กรรมวิธีที�ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์(ปุ๋ยหมกัและปุ๋ยคอก) 

อตัรา 4,000 กก./ไร่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญักบักรรมวิธีที�ไม่ใส่ปุ๋ย ผลการทดลองพบว่า 

กรรมวิธีที�ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์(ปุ๋ยหมกัและปุ๋ยคอก) อตัรา 4,000 กก./ไร่ มีจาํนวนฝักสูงสุด 103 ฝัก 

รองลงมา กรรมวิธีที�ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์(ปุ๋ยหมกัและปุ๋ยคอก) อตัรา 2,000 กก./ไร่ มีจาํนวนฝัก 85 ฝัก 

ส่วนกรรมวิธีที�ใส่ปุ๋ยเคมี (สูตร 12-24-12) ในอตัรา 50 กก./ไร่ ซึ�งไม่แตกต่างกบักรรมวิธีที�ไม่ใส่ปุ๋ย 

มีจาํนวนฝัก 65 และ 52 ฝัก ตามลาํดบั เมื�อเปรียบเทียบกบัการทดลองในปี 2553 พบว่า ในปี 2554 

จาํนวนฝักถั�วเหลืองต่อตน้มีจาํนวนฝักที�เพิ�มขึ�นทุกกรรมวิธีการทดลอง (ตารางที� 2 และภาพที� 10) 
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นํ�าหนัก 100 เมลด็ 

ผลการชั�งนํ� าหนกั 100 เมลด็ของถั�วเหลือง พบว่า กรรมวิธีที�ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์(ปุ๋ยหมกัและปุ๋ย

คอก) อตัรา 4,000 กก./ไร่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญักบักรรมวิธีที�ไม่ใส่ปุ๋ย ผลการทดลอง

พบว่า กรรมวิธีที�ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์(ปุ๋ยหมกัและปุ๋ยคอก) อตัรา 4,000 กก./ไร่มีนํ� าหนัก 100 เมล็ดเฉลี�ย

สูงสุด 30.6 กรัม ซึ�งไม่แตกต่างกบักรรมวิธีที�ใส่ปุ๋ยเคมี (สูตร 12-24-12) อตัรา 50 กก./ไร่มีนํ� าหนัก 

100 เมลด็เฉลี�ย 29.2 กรัม รองลงมา คือ กรรมวิธีที�ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์(ปุ๋ยหมกัและปุ๋ยคอก) อตัรา 2,000 

กก./ไร่ ซึ�งไม่แตกต่างกบักรรมวิธีที�ไม่ใส่ปุ๋ยที�มีนํ� าหนัก 100 เมล็ดเฉลี�ย คือ 28.8 และ28.1 กรัม 

ตามลาํดบั เมื�อเปรียบเทียบกบัการทดลองในปี 2553 พบว่า ในปี 2554 นํ� าหนัก 100 เมล็ด มีนํ� าหนัก

ที�เพิ�มขึ�นทุกกรรมวิธีการทดลอง (ตารางที� 2 และภาพที� 11) 
 

ผลผลติต่อไร่ 

ผลการทดลองการผลิตถั�วเหลืองอินทรีย ์ทุกกรรมวิธีการทดลอง ไม่มีความแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสาํคญั พบว่า กรรมวิธีที�ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์(ปุ๋ยหมกัและปุ๋ยคอก) อตัรา 4,000 กก./ไร่ ให้

ผลผลิตเฉลี�ยสูงสุด 394.8 กก.ต่อไร่ รองลงมา คือ กรรมวิธีที�ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์(ปุ๋ยหมกัและปุ๋ยคอก) 

อตัรา 2,000 กก./ไร่ กรรมวิธีที�ใส่ปุ๋ยเคมี (สูตร 12-24-12) อตัรา 50 กก./ไร่ และกรรมวิธีที�ไม่ใส่ปุ๋ย 

ใหผ้ลผลิตเฉลี�ยเท่ากบั 360.0, 356.8 และ 287.6 กก./ไร่ ตามลาํดบั เมื�อเปรียบเทียบกบัการทดลองใน

ปี 2553 พบว่า ในปี 2554 ผลผลิตถั�วเหลืองต่อไร่ ทุกกรรมวิธีการทดลองไม่มีความแตกต่างกนั แต่

เมื�อเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตต่อไร่ พบว่า มีปริมาณผลผลิตเพิ�มขึ�นทุกกรรมวิธีการทดลอง (ตาราง

ที� 2 และภาพที� 12) 
 

การเปรียบเทียบผลการวเิคราะห์ดินหลงัการเกบ็เกี�ยวผลผลติถั�วเหลอืง ปี 2553 และ ปี 2554 ที�ระดับ

ความลกึ 0-15 และ 15-30 ซม. 
 

การวเิคราะห์ค่า pH 

 ผลการวิเคราะห์ดิน ที�ระดบับน (0-15 ซม.) พบว่า การใส่ปุ๋ยอินทรีย ์(ปุ๋ยหมกัและปุ๋ยคอก) 

ในระดบัที�แตกต่างกนั มีผลทาํให ้ค่า pH หรือค่าความเป็นกรด-ด่างเปลี�ยนแปลงไปจากดินหลงัการ

เก็บเกี�ยวปี 2553 พบว่า ดินหลงัการเก็บเกี�ยวผลผลิตถั�วเหลือง ปี 2554 มีค่า pH ลดลงในทุกกรรมวิธี

การทดลอง ซึ�งไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั ผลการทดลองพบว่า กรรมวิธีที�ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์

(ปุ๋ยหมกัและปุ๋ยคอก) อตัรา 2,000 และ 4,000 กก./ไร่ ค่า pH ลดลงจาก 5.3 และ 5.4 เป็น 4.9 ซึ�งมีค่า

เท่ากนั กรรมวิธีที�ไม่ใส่ปุ๋ย ค่า pH ลดลงจาก 6.0 เป็น 4.8 และกรรมวิธีที�ใส่ปุ๋ยเคมี (สูตร 12-24-12) 

อตัรา 50 กก./ไร่ ค่า pH ลดลงจาก 5.3 เป็น 4.7 (p<0.05) ที�ระดบัล่าง (15-30 ซม.) มีผลการทดลอง

เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัที�ระดบับน (0-15 ซม.) ดินหลงัการเก็บเกี�ยวผลผลิตถั�วเหลือง ปี 2554 
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มีค่า pH ลดลงทุกกรรมวิธีการทดลอง ซึ�งไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญั ผลการทดลอง

พบว่า กรรมวิธีที�ไม่ใส่ปุ๋ย ค่า pH ลดลงจาก 5.4 เป็น 4.8 รองลงมา คือกรรมวิธีที�ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์(ปุ๋ย

หมกัและปุ๋ยคอก) อตัรา 4,000 กก./ไร่ และกรรมวิธีที�ใส่ปุ๋ยเคมี (สูตร 12-24-12) อตัรา 50 กก./ไร่ 

ค่า pH ลดลงจาก 5.3 และ 5.3 เป็น 4.7 ซึ�งมีค่าเท่ากนั ขณะกรรมวิธีที�ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์(ปุ๋ยหมกัและปุ๋ย

คอก) อตัรา 2,000 กก./ไร่ ค่า pH ลดลงจาก 5.0 เป็น 4.6 (p<0.05) (ตารางที� 3 , 4 และภาพที� 13) 
 

การวเิคราะห์ค่า OM 

 ผลการวิเคราะห์ดินหลงัการเก็บเกี�ยวผลผลิตถั�วเหลือง ปี 2554 เมื�อเปรียบเทียบกบัการ

ทดลองหลงัการเก็บเกี�ยวปี 2553 ที�ระดบับน (0-15 ซม.) พบว่า กรรมวิธีที�ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์(ปุ๋ยหมกั

และปุ๋ยคอก) อตัรา 4,000 กก./ไร่ ทาํให้ OM ลดลง จาก 2.3% เป็น 1.3% และกรรมวิธีที�ใส่ปุ๋ย

อินทรีย ์(ปุ๋ยหมกัและปุ๋ยคอก) อตัรา 2,000 กก./ไร่ OM เท่าเดิม คือ 1.1% ขณะกรรมวิธีที�ไม่ใส่ปุ๋ย

และกรรมวิธีที�ใส่ปุ๋ยเคมี (สูตร 12-24-12) อตัรา 50 กก./ไร่ ทาํให้ OM เพิ�มขึ�นจาก 0.4% และ 0.6% 

เป็น 0.8% และ 0.7% ตามลาํดบั ซึ�งทุกกรรมวิธีการทดลองมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญ 

(p<0.05) ที�ระดบัล่าง (15-30 ซม.) มี OM ลดลงในทุกกรรมวิธีการทดลอง ซึ�งไม่มีความแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญั ผลการทดลองพบว่า กรรมวิธีที�ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์(ปุ๋ยหมกัและปุ๋ยคอก) อตัรา 4,000 

กก./ไร่ ทาํให ้OM ลดลงจาก 1.2% เป็น 0.5% รองลงมา กรรมวิธีที�ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์(ปุ๋ยหมกัและปุ๋ย

คอก) อตัรา 2,000 กก./ไร่และกรรมวิธีที�ใส่ปุ๋ยเคมี (สูตร 12-24-12) อตัรา 50 กก./ไร่ ลดลงจาก 

0.8% และ 0.5% เป็น 0.4% ซึ�งมีค่าเท่ากนั และกรรมวิธีที�ไม่ใส่ปุ๋ยยงัคงให ้OM ลดลงจาก 0.5% เป็น 

0.2% (p<0.05) (ตารางที� 3 , 4 และภาพที� 14) 
 

การวเิคราะห์ค่า P 

ผลการวิเคราะห์ดินหลงัการเก็บเกี�ยวผลผลิตถั�วเหลือง ปี 2554 เมื�อเปรียบเทียบกบัการ

ทดลองหลงัการเก็บเกี�ยวปี 2553 ที�ระดบับน (0-15 ซม.) พบว่า กรรมวิธีที�ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์(ปุ๋ยหมกั

และปุ๋ยคอก) อตัรา 4,000, 2,000 กก./ไร่ และกรรมวิธีที�ไม่ใส่ปุ๋ย มีค่า P เพิ�มขึ�น จาก 34, 23 และ 6 

ppm เป็น 88, 63 และ 9 ppm ตามลาํดบั ขณะกรรมวิธีที�ใส่ปุ๋ยเคมี (สูตร 12-24-12) อตัรา 50 กก./ไร่ 

มีค่า P เท่าเดิม คือ 22 ppm ซึ�งทุกกรรมวิธีการทดลองมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญั (p<0.05) 

ที�ระดบัล่าง (15-30 ซม.) พบว่า กรรมวิธีที�ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์(ปุ๋ยหมกัและปุ๋ยคอก) อตัรา 4,000, 2,000 

กก./ไร่ และกรรมวิธีที�ใส่ปุ๋ยเคมี (สูตร 12-24-12) อตัรา 50 กก./ไร่ทาํใหค่้า P ลดลง จาก 54, 20 และ 

13 ppm เป็น 28, 14 และ 9 ppm ขณะกรรมวิธีที�ไม่ใส่ปุ๋ยมีค่า P เท่าเดิม คือ 7 ppm ซึ�งทุกกรรมวิธี

การทดลองมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั (p<0.05) (ตารางที� 3 , 4 และภาพที� 15) 
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การวเิคราะห์ค่า K 

ผลการวิเคราะห์ดินหลงัการเก็บเกี�ยวผลผลิตถั�วเหลือง ปี 2554 มีค่า K ลดลงในทุกกรรมวิธี

การทดลอง เมื�อเปรียบเทียบกับการทดลองหลงัการเก็บเกี�ยวปี 2553 ผลการทดลองพบว่า ที�

ระดบับน (0-15 ซม.) กรรมวิธีที�ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์(ปุ๋ยหมกัและปุ๋ยคอก) อตัรา 4,000, 2,000 กก./ไร่, 

กรรมวิธีที�ไม่ใส่ปุ๋ยและกรรมวิธีที�ใส่ปุ๋ยเคมี (สูตร 12-24-12) อตัรา 50 กก./ไร่ ค่า K ลดลงจาก 237, 

144, 101 และ 89 ppm เป็น 110, 101, 76 และ 72  ppm ตามลาํดบั ซึ�งทุกกรรมวิธีการทดลองมีความ

แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญั (p<0.05) ที�ระดบัล่าง (15-30 ซม.) มีผลการทดลองเป็นไปในทิศทาง

เดียวกนักบัที�ระดบับน (0-15 ซม.)  มีค่า K ลดลงในทุกกรรมวิธีการทดลอง กรรมวิธีที�ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์

(ปุ๋ยหมกัและปุ๋ยคอก) อตัรา 4,000, 2,000 กก./ไร่, กรรมวิธีที�ใส่ปุ๋ยเคมี (สูตร 12-24-12) อตัรา 50 

กก./ไร่และกรรมวิธีที�ไม่ใส่ปุ๋ย มีค่า K ลดลงจาก 185, 91, 83 และ 81 เป็น 97, 81, 63 และ 59 ppm 

ตามลาํดบั ซึ�งทุกกรรมวิธีการทดลองมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญั (p<0.05) (ตารางที� 3 , 4 

และภาพที� 16) 
 

การวเิคราะห์ค่า Ca 

ผลการวิเคราะห์ดินหลงัการเก็บเกี�ยวผลผลิตถั�วเหลือง ปี 2554 มีค่า Ca ลดลงในทุก

กรรมวิธีการทดลอง เมื�อเปรียบเทียบกบัการทดลองหลงัการเก็บเกี�ยวปี 2553 ผลการทดลองพบว่า ที�

ระดบับน (0-15 ซม.) กรรมวิธีที�ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์(ปุ๋ยหมกัและปุ๋ยคอก) อตัรา 4,000 , 2,000 กก./ไร่ , 

กรรมวิธีที�ไม่ใส่ปุ๋ยและกรรมวิธีที�ใส่ปุ๋ยเคมี (สูตร 12-24-12) อตัรา 50 กก./ไร่ ค่า Ca ลดลงจาก 

1,505, 1,158, 1,148 และ 1,068 ppm เป็น 962, 827, 639 และ 620 ppm ตามลาํดบั ซึ�งทุกกรรมวิธี

การทดลองมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั (p<0.05) ที�ระดบัล่าง (15-30 ซม.) มีผลการทดลอง

เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัที�ระดบับน (0-15 ซม.) มีค่า Ca ลดลงในทุกกรรมวิธีการทดลอง คือ 

กรรมวิธีที�ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์(ปุ๋ยหมกัและปุ๋ยคอก) อตัรา 4,000, 2,000 กก./ไร่, กรรมวิธีที�ใส่ปุ๋ยเคมี 

(สูตร 12-24-12) อตัรา 50 กก./ไร่และกรรมวิธีที�ไม่ใส่ปุ๋ย มีค่า Ca ลดลงจาก 1,208, 1,120, 1,094  

และ 1,089 ppm เป็น 721, 591, 587 และ 559 ppm ตามลาํดบั ซึ�งทุกกรรมวิธีการทดลองมีความ

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั (p<0.05) (ตารางที� 3 , 4 และภาพที� 17) 
 

การวเิคราะห์ค่า Mg 

 ผลการวิเคราะห์ดินหลงัการเก็บเกี�ยวผลผลิตถั�วเหลือง ปี 2554  มีค่า Mg ลดลงในทุก

กรรมวิธีการทดลอง เมื�อเปรียบเทียบกบัการทดลองหลงัการเก็บเกี�ยวปี 2553 ผลการทดลองพบว่า ที�

ระดบับน (0-15 ซม.) กรรมวิธีที�ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์(ปุ๋ยหมกัและปุ๋ยคอก) อตัรา 4,000, 2,000 กก./ไร่, 

กรรมวิธีที�ไม่ใส่ปุ๋ยและกรรมวิธีที�ใส่ปุ๋ยเคมี (สูตร 12-24-12) อตัรา 50 กก./ไร่ ค่า Mg ลดลงจาก 

283, 196, 200 และ 187 ppm เป็น 196, 152, 150 และ 146 ppm ตามลาํดบั ซึ�งทุกกรรมวิธีการ
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ทดลองมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญั (p<0.05) ที�ระดบัล่าง (15-30 ซม.) มีผลการทดลอง

เป็นไปในทิศทางเดียวกนักับที�ระดบับน (0-15 ซม.) มีค่า Mg ลดลงในทุกกรรมวิธีการทดลอง 

กรรมวิธีที�ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์(ปุ๋ยหมกัและปุ๋ยคอก) อตัรา 4,000 กก./ไร่, กรรมวิธีที�ไม่ใส่ปุ๋ย, กรรมวิธีที�

ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์(ปุ๋ยหมกัและปุ๋ยคอก) อตัรา 2,000 กก./ไร่และกรรมวิธีที�ใส่ปุ๋ยเคมี (สูตร 12-24-12) 

อตัรา 50 กก./ไร่ มีค่า Mg ลดลงจาก 211, 185, 270 และ 181 ppm เป็น 170, 145, 141 และ 139 ppm 

ตามลาํดบั ซึ�งทุกกรรมวิธีการทดลองมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญั (p<0.05) (ตารางที� 3 , 4 

และภาพที� 18) 
 

การวเิคราะห์ค่า Fe 

ผลการวิเคราะห์ดินหลงัการเก็บเกี�ยวผลผลิตถั�วเหลือง ปี 2554 เมื�อเปรียบเทียบกบัการ

ทดลองหลงัการปี 2553 ที�ระดับบน (0-15 ซม.) พบว่า กรรมวิธีที�ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์(ปุ๋ยหมกัและปุ๋ย

คอก) อตัรา 2,000 กก./ไร่, กรรมวิธีที�ใส่ปุ๋ยเคมี (สูตร 12-24-12) อตัรา 50 กก./ไร่ และกรรมวิธีที�ไม่

ใส่ปุ๋ย มีค่า Fe เพิ�มขึ�น จาก 48, 14 และ 10 ppm เป็น  62, 26 และ 15 ppm ตามลาํดบั ขณะกรรมวิธีที�

ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์(ปุ๋ยหมกัและปุ๋ยคอก) อตัรา 4,000 กก./ไร่ มีค่า Fe ลดลงจาก 65 ppm เป็น 59 ppm ซึ�ง

ทุกกรรมวิธีการทดลองมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคัญ (p<0.05) ที�ระดับล่าง (15-30 ซม.) 

กรรมวิธีที�ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์(ปุ๋ยหมกัและปุ๋ยคอก) อตัรา 4,000 และ 2,000 กก./ไร่ มีค่า Fe ลดลงจาก 39 

และ 36 ppm เป็น 37 และ 21 ppm ตามลาํดบั ขณะกรรมวิธีที�ไม่ใส่ปุ๋ยและกรรมวิธีที�ใส่ปุ๋ยเคมี 

(สูตร 12-24-12) อตัรา 50 กก./ไร่ มีค่า Fe เพิ�มขึ�น จาก 11 และ 14 ppm เป็น 20 และ 18 ppm 

ตามลาํดบั ซึ�งทุกกรรมวิธีการทดลองมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญั (p<0.05) (ตารางที� 3 , 4 

และภาพที� 19) 
 

การวเิคราะห์ค่า Mn 

 ผลการวิเคราะห์ดินหลงัการเก็บเกี�ยวผลผลิตถั�วเหลือง ปี 2554 เมื�อเปรียบเทียบกบัการ

ทดลองหลงัการเก็บเกี�ยวปี 2553 ที�ระดบับน (0-15 ซม.) พบว่ากรรมวิธีที�ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์(ปุ๋ยหมกั

และปุ๋ยคอก) อตัรา 4,000,  2,000 กก./ไร่ และกรรมวิธีที�ใส่ปุ๋ยเคมี (สูตร 12-24-12) อตัรา 50 กก./ไร่

มีค่า Mn ลดลง จาก 13, 11 และ 10 ppm เป็น 9 ppm ซึ�งมีค่าเท่ากนั ขณะกรรมวิธีที�ไม่ใส่ปุ๋ย มีค่า 

Mn เท่าเดิม คือ 9 ppm ทุกกรรมวิธีการทดลองไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญั (p<0.05) ที�

ระดบัล่าง (15-30 ซม.) มีผลการทดลองเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัที�ระดบับน (0-15 ซม.) มีค่า 

Mn ลดลงในทุกกรรมวิธีการทดลอง กรรมวิธีที�ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์(ปุ๋ยหมกัและปุ๋ยคอก) อตัรา 4,000 

กก./ไร่และกรรมวิธีที�ใส่ปุ๋ยเคมี (สูตร 12-24-12) อตัรา 50 กก./ไร่ มีค่า Mn ลดลงจาก 11 ppm เป็น 8 

ppm ซึ�งมีค่าเท่ากนั และกรรมวิธีที�ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์(ปุ๋ยหมกัและปุ๋ยคอก) อตัรา 2,000 กก./ไร่และ
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กรรมวิธีที�ไม่ใส่ปุ๋ย ค่า Mn ลดลง จาก 10 ppm เป็น 8 และ 7 ppm ตามลาํดบั ซึ�งทุกกรรมวิธีการ

ทดลองไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั (p<0.05) (ตารางที� 3 , 4 และภาพที� 20) 
 

การวเิคราะห์ค่า Cu 

 ผลการวิเคราะห์ดินหลงัการเก็บเกี�ยวผลผลิตถั�วเหลือง ปี 2554 มีค่า Cu  ลดลงในทุก

กรรมวิธีการทดลอง เมื�อเปรียบเทียบกบัการทดลองหลงัการเก็บเกี�ยวปี 2553 ผลการทดลองพบว่า ที�

ระดบับน (0-15 ซม.) กรรมวิธีที�ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์(ปุ๋ยหมกัและปุ๋ยคอก) อตัรา 4,000, 2,000 กก./ไร่, 

กรรมวิธีที�ไม่ใส่ปุ๋ยและกรรมวิธีที�ใส่ปุ๋ยเคมี (สูตร 12-24-12) อตัรา 50 กก./ไร่ ค่า Cu  ลดลงจาก 2.3, 

2.2, 2.0 และ 2.0 ppm เป็น 0.9, 0.8, 0.7 และ 0.6 ppm ตามลาํดบั ซึ�งทุกกรรมวิธีการทดลองไม่มี

ความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญั (p<0.05) ที�ระดบัล่าง (15-30 ซม.) มีผลการทดลองเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกนักบัที�ระดบับน (0-15 ซม.) ค่า Cu  ลดลงในทุกกรรมวิธีการทดลอง กรรมวิธีที�ใส่ปุ๋ย

อินทรีย ์(ปุ๋ยหมกัและปุ๋ยคอก) อตัรา 4,000 กก./ไร่และกรรมวิธีที�ใส่ปุ๋ยเคมี (สูตร 12-24-12) อตัรา 

50 กก./ไร่มีค่า Cu ลดลง จาก 2.1 และ 2.0 ppm เป็น 0.6 ppm ซึ�งมีค่าเท่ากนั และกรรมวิธีที�ใส่ปุ๋ย

อินทรีย ์(ปุ๋ยหมกัและปุ๋ยคอก) อตัรา 2,000 กก./ไร่ และกรรมวิธีที�ไม่ใส่ปุ๋ย ค่า Cu ลดลง จาก 2.0 

ppm เป็น 0.5 ppm ซึ�งมีค่าเท่ากนั ซึ�งทุกกรรมวิธีการทดลองไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญั

(p<0.05) (ตารางที� 3 , 4 และภาพที� 21) 
 

การวเิคราะห์ค่า Zn 

 ผลการวิเคราะห์ดินหลงัการเก็บเกี�ยวผลผลิตถั�วเหลือง ปี 2554 เมื�อเปรียบเทียบกบัการ

ทดลองหลงัการเก็บเกี�ยวปี 2553 ที�ระดบับน (0-15 ซม.) พบว่า กรรมวิธีที�ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์(ปุ๋ยหมกั

และปุ๋ยคอก) อตัรา 4,000 และ 2,000 กก./ไร่ มีค่า Zn ลดลงจาก 3.0 และ 1.2 ppm เป็น 1.6 และ 1.1 

ppm ขณะกรรมวิธีที�ใส่ปุ๋ยเคมี (สูตร 12-24-12) อตัรา 50 กก./ไร่มีค่า Zn เพิ�มขึ�นจาก 0.6 เป็น 0.7 

ppm กรรมวิธีที�ไม่ใส่ปุ๋ยมีค่า Zn เท่าเดิม คือ 0.5 ppm ซึ�งทุกกรรมวิธีการทดลองมีความแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญั (p<0.05) ที�ระดบัล่าง (15-30 ซม.) กรรมวิธีที�ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์(ปุ๋ยหมกัและปุ๋ยคอก) 

อตัรา 4,000 และ 2,000 กก./ไร่ มีค่า Zn ลดลงจาก 1.4  และ 0.9 ppm เป็น 0.8 และ 0.6 ppm ขณะ

กรรมวิธีที�ใส่ปุ๋ยเคมี (สูตร 12-24-12) อตัรา 50 กก./ไร่และกรรมวิธีที�ไม่ใส่ปุ๋ย มีค่า Zn เท่าเดิม คือ  

0.6 และ 0.5 ppm ตามลาํดับ ซึ� งทุกกรรมวิธีการทดลองไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ 

(p<0.05) (ตารางที� 3 , 4 และภาพที� 22)  
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ภาพที� 8  ผลการทดลองของความสูงตน้ถั�วเหลือง 

 

 

 

 
 

ภาพที� 9  ผลการทดลองของความยาวฝักถั�วเหลือง 
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ภาพที� 10  ผลการทดลองของจาํนวนฝักถั�วต่อตน้ถั�วเหลือง 

 

 

 

 
 

ภาพที� 11  ผลการทดลองของนํ� าหนกั 100 เมลด็ถั�วเหลือง 
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ภาพที� 12  ผลการทดลองของผลผลิตถั�วเหลืองต่อไร่ 

 

 

 

 
 

ภาพที� 13  ผลการวิเคราะห์ค่า pH  ในดินที�ระดบัความลึก 0-15 และ 15-30 เซนติเมตร 
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ภาพที� 14  ผลการวิเคราะห์ค่า OM ในดินที�ระดบัความลึก 0-15 และ 15-30 เซนติเมตร 

 

 

 

 
 

ภาพที� 15  ผลการวิเคราะห์ค่า P ในดินที�ระดบัความลึก 0-15 และ 15-30 เซนติเมตร 
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ภาพที� 16  ผลการวิเคราะห์ค่า K ในดินที�ระดบัความลึก 0-15 และ 15-30 เซนติเมตร 

 

 
 

 
 

ภาพที� 17  ผลการวิเคราะห์ค่า Ca ในดินที�ระดบัความลึก 0-15 และ 15-30 เซนติเมตร 
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ภาพที� 18  ผลการวิเคราะห์ค่า Mg ในดินที�ระดบัความลึก 0-15 และ 15-30 เซนติเมตร 

 

 
 

 
 

ภาพที� 19  ผลการวิเคราะห์ค่า Fe ในดินที�ระดบัความลึก 0-15 และ 15-30 เซนติเมตร 
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ภาพที� 20  ผลการวิเคราะห์ค่า Mn ในดินที�ระดบัความลึก 0-15 และ 15-30 เซนติเมตร 

 

 
 

 
 

ภาพที� 21  ผลการวิเคราะห์ค่า Cu ในดินที�ระดบัความลึก 0-15 และ 15-30 เซนติเมตร 
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ภาพที� 22  ผลการวิเคราะห์ค่า Zn ในดินที�ระดบัความลึก 0-15 และ 15-30 เซนติเมตร 
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วจิารณ์ผลการวจิยั 
 

 ผลการทดลอง การควบคุมโรคและแมลงศตัรูพืชโดยชีววิธีต่อการผลิตถั�วเหลืองอินทรีย ์

แสดงใหเ้ห็นว่า การใชจุ้ลินทรียป์ฏิปักษแ์ละนํ� าหมกัสะเดา ที�ใชฉี้ดพ่นเป็นประจาํ ทั�งปี 2553 และ 

ปี 2554 มีการเกิดโรคปริมาณนอ้ย หรือบางช่วงของการเจริญเติบโตของถั�วเหลืองไม่ค่อยพบ ส่วน

แมลงศตัรูพืชพบในช่วงการเจริญแรก ๆ มีปริมาณมาก และลดลงหรือไม่ค่อยพบในช่วงการเจริญ

ต่อมา แต่เมื�อเปรียบเทียบกบัปี 2553 ช่วงแรก ๆ จะพบแมลงศตัรูพืชน้อยมาก และเพิ�มขึ�นเล็กน้อย

ในช่วงระยะเวลาต่อมา ซึ�งในธรรมชาติเองมีศตัรูธรรมชาติอาศยัอยู่รวมกนั เช่น ดว้งเต่า ดว้งตวัหํ� า

อื�น ๆ และแมลงเบียน ที�กินหรือเบียนแมลงศตัรูพืช เช่น เพลี�ยแป้ง เพลี�ยอ่อน และหนอนต่าง ๆ เป็น

ตน้ (ทิพวรรณ, 2551) 

ผลการทดลองในปี 2554 พบว่า กรรมวิธีที�ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์(ปุ๋ยหมกัและปุ๋ยคอก) อตัรา 4,000 

กก./ไร่ มีความสูงเฉลี�ยสูงสุดที� 75.3 ซม. ซึ�งไม่แตกต่างจากกรรมวิธีที�ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์(ปุ๋ยหมกัและ

ปุ๋ยคอก) อตัรา 2,000 กก./ไร่ มีความสูงเฉลี�ย 68.5 ซม. รองลงมา คือ กรรมวิธีที�ใส่ปุ๋ยเคมี (สูตร 12-

24-12) อตัรา 50 กก./ไร่และกรรมวิธีที�ไม่ใส่ปุ๋ย ความสูงเฉลี�ยเท่ากบั 60.3 และ 55.6 ซม. ตามลาํดบั 

ซึ�งมีผลสอดคลอ้งกบัการทดลองของประพนัธ ์(2553) พบว่า กรรมวิธีที�ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์(ปุ๋ยหมกัและ

ปุ๋ยคอก) อตัรา 4,000 กก./ไร่ มีความสูงเฉลี�ยสูงสุดที� 64.1 ซม. ซึ�งไม่แตกต่างจากกรรมวิธีที�ใส่ปุ๋ย

อินทรีย ์(ปุ๋ยหมกัและปุ๋ยคอก) อตัรา 2,000 กก./ไร่ มีความสูงเฉลี�ยที� 58.0 ซม. รองลงมาคือ กรรมวิธี

ที�ใส่ปุ๋ยเคมี (สูตร 12-24-12) อตัรา 50 กก./ไร่และกรรมวิธีที�ไม่ใส่ปุ๋ย ความสูงเฉลี�ยเท่ากบั 53.8 และ 

46.6 ซม. ตามลาํดับ จากความสูงของถั�วเหลืองในปี 2553 และปี 2554 พบว่า กรรมวิธีที�ใส่ปุ๋ย

อินทรีย ์(ปุ๋ยหมกัและปุ๋ยคอก) อตัรา 4,000 กก./ไร่ มีความสูงเฉลี�ยสูงสุดเช่นกนั 

จาํนวนฝักต่อตน้ ศุภชยั (2537) กล่าวว่า ถั�วเหลืองพนัธุเ์ชียงใหม่ 60 จาํนวนฝักต่อตน้ขึ�นอยู่

กบัการเจริญเติบโตโดยมีจาํนวนฝักตั�งแต่ 50-70 ฝักต่อตน้ จากผลการทดลองในปี 2554 ให้จาํนวน

ฝักต่อตน้ที�แตกต่างกนั โดยมีจาํนวนฝักอยูร่ะหว่าง 80-100 ฝักต่อตน้ ซึ�งกรรมวิธีใส่ปุ๋ยอินทรีย ์(ปุ๋ย

หมกัและปุ๋ยคอก) อตัรา 4,000 และ 2,000 กก./ไร่ ให้จาํนวนฝักต่อตน้สูงกว่ากรรมวิธีที�ใส่ปุ๋ยเคมี 

(สูตร 12-24-12) อตัรา 50 กก./ไร่และกรรมวิธีที�ไม่ใส่ปุ๋ย เมื�อเปรียบเทียบกบัปี 2553 จาํนวนฝักจะ

อยู่ในระหว่าง 30-50 ฝัก ทําให้ในปี 2554 มีจ ํานวนฝักเพิ�มขึ� น อาจมีสาเหตุมาจาก ปริมาณ

อินทรียวตัถุที�ใส่ลงไปมากเพียงพอตั�งแต่การทดลองปี 2553 ทาํให้สภาพของดินที�ปลูกมีความ

เหมาะสมมากขึ�น 

นํ� าหนกั 100 เมลด็ จากผลการทดลองในปี 2554 แสดงให้เห็นว่า กรรมวิธีที�ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์

(ปุ๋ยหมกัและปุ๋ยคอก) อตัรา 4,000 กก./ไร่ มีนํ� าหนกัสูงสุดกว่ากรรมวิธีที�ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์(ปุ๋ยหมกัและ

ปุ๋ยคอก) อตัรา 2,000 กก./ไร่ กรรมวิธีที�ใส่ปุ๋ยเคมี (สูตร 12-24-12) อตัรา 50 กก./ไร่และกรรมวิธีที�
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ไม่ใส่ปุ๋ย คือ มีนํ� าหนัก 30.6 กรัม เมื�อเปรียบเทียบกับการทดลองในปี 2553 พบว่า ในปี 2554 

นํ� าหนกั 100 เมลด็ มีนํ� าหนกัที�เพิ�มขึ�นทุกกรรมวิธี  

ผลผลิตของถั�วเหลือง จากผลการทดลองในปี 2554 แสดงให้เห็นว่า กรรมวิธีที�ใส่ปุ๋ย

อินทรีย ์(ปุ๋ยหมกัและปุ๋ยคอก) อตัรา 4,000 กก./ไร่ ให้ผลผลิตเฉลี�ยสูงกว่ากรรมวิธีอื�น ๆ คือ ให้

ผลผลิต 394.8 กก.ต่อไร่ รองลงมา กรรมวิธีที�ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์(ปุ๋ยหมกัและปุ๋ยคอก) อตัรา 2,000 กก./ไร่ 

กรรมวิธีที�ใส่ปุ๋ยเคมี (สูตร 12-24-12) อตัรา 50 กก./ไร่และกรรมวิธีที�ไม่ใส่ปุ๋ย คือ 360.0, 356.8 และ 

287.6 กก./ไร่ เมื�อเปรียบเทียบกบัการทดลองในปี 2553 พบว่า ในปี 2554 ผลผลิตถั�วเหลืองต่อไร่มี

ปริมาณเพิ�มขึ�นทุกกรรมวิธี  

ผลการวิเคราะห์คุณสมบติัทางเคมีและปริมาณธาตุอาหารในดิน พบว่า ค่าความเป็นกรด

เป็นด่าง (pH) ของดินเมื�อเริ�มและสิ�นสุดการทดลองในปี 2553 และปี 2554 ดินทั�ง 2 ระดบัความลึก 

มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินลดลงทุกกรรมวิธี เมื�อพิจารณาค่าพบว่า ดินยงัมีค่าความเป็นกรด

สูงขึ�น เช่นเดียวกบัการทดลองของนงคน์ภา และคณะ (2552) พบว่า เมื�อสิ�นสุดการทดลอง ดินมีค่า

ความเป็นกรดสูงขึ�น เนื�องจากอินทรียวตัถุถูกย่อยสลายโดยจุลินทรียใ์นนํ� าสกดัชีวภาพหนอนตาย

หยาก ส่งผลใหม้ีกรดอินทรียต่์าง ๆ เกิดขึ�น  

สาํหรับปริมาณธาตุอาหารและปริมาณอินทรียว์ตัถุในดิน เมื�อเริ�มและสิ�นสุดการทดลองใน

ปี 2553 และปี 2554 ดินทั�ง 2 ระดบัความลึก พบว่า มีปริมาณธาตุอาหารและปริมาณอินทรียว์ตัถุใน

ดิน มีค่าลดลงทุกกรรมวิธี เนื�องจากกรรมวิธีไม่ใส่ปุ๋ย ไม่มีการเติมปุ๋ยใด ๆ ลงไป เมื�อถั�วเหลืองนาํ

ธาตุอาหารไปใชใ้นกระบวนการเจริญเติบโตจึงทาํใหป้ริมาณธาตุอาหารในดินลดลง ส่วนกรรมวิธี

ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์(ปุ๋ยหมกัและปุ๋ยคอก) อตัรา 4,000 และ 2,000 กก./ไร่ และกรรมวิธีที�ใส่ปุ๋ยเคมี (สูตร 

12-24-12) อตัรา 50 กก./ไร่ พืชมีการเจริญเติบโตในระยะแรกอยา่งรวดเร็ว ต่อมาถั�วเหลืองมีการนาํ

ธาตุอาหารไปใช ้โดยไม่มีการใส่ปุ๋ยเพิ�มเติมจึงทาํใหป้ริมาณธาตุอาหารในดินลดลง เมื�อสิ�นสุดการ

ทดลอง (อาทิตยา, 2548) นอกจากนี� การใส่ปุ๋ยอินทรีย ์นํ� าหมกัชีวภาพและการใช้เชื�อจุลินทรีย์

รวมกัน ทําให้ปริมาณธาตุอาหาร ปริมาณอินทรีย์วตัถุและจุลินทรีย์ในดินทํางานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ทาํใหดิ้นมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ�น 
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สรุปผลการวจิยั 
 

 การศึกษาผลกระทบของการใชปุ๋้ยอินทรียแ์ละการควบคุมศตัรูพืชโดยชีววิธีต่อการผลิต     

ถั�วเหลืองอินทรียแ์ละคุณสมบติัทางเคมีของดินปลูกครั� งนี�  พบว่า การควบคุมศตัรูพืชโดยชีววิธี      

ใช้นํ� าหมักชีวภาพจากพืชและเชื�อจุลินทรีย์ เช่น นํ� าหมักสะเดา และเชื� อแบคทีเรีย Bacillus  

thuringiensis ในการป้องกนัและกาํจดัแมลงศตัรูพืช และใช้เชื�อแบคทีเรีย Bacillus  subtilis และ   

เชื�อรา Trichoderma spp. สาํหรับการป้องกนัและกาํจดัโรคของถั�วเหลือง ทาํให้การระบาดของโรค

และแมลงลดลง 

การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั�วเหลือง ปี 2554 พบว่า กรรมวิธีใส่ปุ๋ยอินทรีย ์

อตัรา 4,000 กก./ไร่ มีความสูงของตน้ จาํนวนฝักต่อตน้ และนํ� าหนกั 100 เมลด็สูงสุด ส่วนความยาว

ฝัก และผลผลิตต่อไร่ พบว่า ทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั และเมื�อเปรียบเทียบ

กบัปี 2553 พบว่า การทดลองปี 2554 กรรมวิธีใส่ปุ๋ยอินทรีย ์อตัรา 4,000 กก./ไร่ ใหค้วามสูงของตน้ 

จาํนวนฝักต่อตน้ นํ� าหนกั 100 เมลด็ และผลผลิตต่อไร่ สูงกว่าการทดลองปี 2553 

ส่วนการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินหลงัเก็บเกี�ยวถั�วเหลืองปี 2553 และ 

ปี 2554 ที�ระดบัความลึก 0-15 และ 15-30 ซม. ของกรรมวิธีใส่ปุ๋ยอินทรีย ์(ปุ๋ยหมกัและปุ๋ยคอก) 

อตัรา 4,000 กก./ไร่พบว่า หลงัเก็บเกี�ยวถั�วเหลืองปี 2554  มีค่า P เพิ�มขึ�น ส่วนค่า pH, OM,  K, Ca, 

Mg, Fe, Mn, Cu และ Zn มีค่าลดลง 
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แสดง technical data ของผลติภัณฑ์เชื�อจุลนิทรีย์ปฏิปักษ์ในการป้องกนักาํจดัโรคพชืและแมลง

ศัตรูพชื 
 

เชื�อรา  Trichoderma spp. 
 

 
 

ชื�อสามญั   Trichoderma harzianum  (ไทรโคเดอร์ม่า ฮาร์เซียนั�ม) 

ชื�อการคา้  ไตรซาน 

ผูผ้ลิตและจาํหน่าย  บริษทั แอพพลายเค็ม (ประเทศไทย) จาํกดั 

2 ซ.ลาดปลาเค้า 76 แยก 3-14 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย ์เขต

บางเขน กรุงเทพฯ 10220 

โทร. (02)9717287-8, (02)9715298-9 แฟกซ.์ (02)9715625 

คุณสมบติั 

-  เป็นเชื�อราที�มีประโยชน์ ถกูผลิตใหอ้ยูใ่นรูปผงสปอร์แห้ง สาํหรับผสม

นํ� ารดหลุมปลกูและฉีดพ่น  

-  สาํหรับป้องกนักาํจดัโรคพืชที�เกิดจากเชื�อราหลายชนิด 

อตัราที�ใช ้  50 กรัมต่อนํ� า 20 ลิตร 
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เชื�อแบคทีเรีย Bacillus  subtilis 
 

 
 

ชื�อสามญั   Bacillus  subtilis   (บาซิลลสั ซบัทีลิส) 

ชื�อการคา้  ลาร์มิน่า 

ผูผ้ลิตและจาํหน่าย  บริษทั แอพพลายเค็ม (ประเทศไทย) จาํกดั 

186 หมู่ 6 ลาดปลาเคา้ ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย ์เขตบางเขน  

กรุงเทพฯ 10220 

โทร. (02)9717287-8, (02)9715298-9 แฟกซ.์ (02)9715625 

คุณสมบติั 

- ใชส้าํหรับผสมนํ� าฉีดพ่น เพื�อควบคุมโรคในพืชหลายชนิด เช่น  

โรครากเน่า-โคนเน่าในทุเรียน สม้ ลาํไย  

โรคหนา้ดอกเน่าในกะหลํ�าดอก  

โรคใบจุดในหอม กระเทียม และโรคของไมด้อกไมป้ระดบัหลายชนิด 

-  สาํหรับป้องกนักาํจดัโรคพืชที�เกิดจากเชื�อราหลายชนิด 

อตัราที�ใช ้  50 กรัมต่อนํ� า 20 ลิตร 
 

 

 



39 

เชื�อแบคทีเรีย Bacillus  thuringiensis 
 

 
 

ชื�อสามญั   Bacillus  thuringiensis 

ชื�อการคา้  เซนทารี 

นาํเขา้และจาํหน่าย  บริษทั โซตสั อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั 

200 หมู่ 4 จสัมิน อินเตอร์เนชั�นแนล ทาวเวอร์ ชั�น 26 ถ.แจง้วฒันะ  

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 

โทร. 0-29622091-9 แฟกซ.์ 0-2962-2090 

คุณสมบติั 

-  เป็นสารกาํจัดแมลงที�ใช้ป้องกันกําจัดศตัรูพืชผกั ได้แก่ หนอนคืบ

กะหลํ�า หนอนใยผกั หนอนกระทูห้อม หนอนเจอะสมอฝ้าย หนอน

แปะใบสม้ 

อตัราที�ใช ้  50 กรัมต่อนํ� า 20 ลิตร 
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นํ�าหมกัสะเดา  
 

 
 

ชื�อการคา้  นํ� าหมกัสะเดา 1 พลสั  (magosa 1 plus) 

จดัจาํหน่าย  หจก. ทรี พลสั จาํกดั 

   พระยาสจัจา ถ.เมืองใหม่ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20002 โทร.081-4147934 

คุณสมบติั 

   -  เป็นสารออกฤทธิ� ปฏิกิริยาต่อการตา้นทานป้องกนั และกาํจดัแมลง 

      ศตัรูพืช เช่น เพลี�ยอ่อน หนอนมว้นใบ  เป็นตน้ 

อตัราที�ใช ้  50 ซีซีต่อนํ� า 20 ลิตร 
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แสดง technical data ของปุ๋ยอนิทรีย์ 
 

ปุ๋ยอนิทรีย์ (ปุ๋ยหมกั) 
 

 
 

ผูผ้ลิต  บริษทั คอมโพสท ์ยอูิ จาํกดั 

ผูจ้ดัจาํหน่าย  บริษทั มิโดริ เทรดดิ�ง จาํกดั 

เลขที� 234 หมู่ 16 ถ.เชียงราย-เชียงใหม่ ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250 

โทร. 053-666481 โทรสาร 053-666-574 

คุณสมบติั 

- เพิ�มความอุดมสมบูรณ์ใหแ้ก่ดิน 

- มีอินทรียวตัถุสูง ช่วยปรับโครงสร้างดิน 

- ช่วยปรับความเป็นกรดเป็นด่างของดินใหเ้ป็นกลาง 

- ช่วยสร้างธาตุอาหาร ยอ่ยสลายปุ๋ยตกคา้งในดินใหเ้ป็นประโยชน์  

- ช่วยยอ่ยสลายเศษพืชตกคา้งในดินใหเ้ป็นปุ๋ยพืช ช่วยยบัย ั�งป้องกนัโรคพืชในดิน 

- ช่วยใหพ้ืชแข็งแรง สมบูรณ์ ผลผลิตสูง คุณภาพดี 

- เร่งการแตกรากฟื� นฟตูน้โทรม 
 

 



42 

แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ของการทดลอง 

 

ตารางผนวกที� 1  ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวน (ANOVA) ของความสูงตน้ถั�วเหลือง 

Source df SS MS F F.05 

Block 3   45.5469   15.1823 0.49 3.86 

Treatment 3  911.2975 303.7658 9.75  3.86* 

Ex.Error 9  280.3720   31.1524   

Total 15 1237.2164  82.4811   

GRAND MEAN =  64.93 

CV%  =  8.59 % 

*significant 

 

ตารางผนวกที� 2  ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวน (ANOVA) ของความยาวฝักถั�วเหลือง 

Source df SS MS F F.05 

Block 3 0.0793 0.0264 0.96 3.86 

Treatment 3 0.0775 0.0258 0.94 3.86 

Ex.Error 9 0.2475 0.0275   

Total 15 0.4043 0.0270   

GRAND MEAN =  3.98 

CV%  =  4.16 % 

 

ตารางผนวกที� 3  ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวน (ANOVA) ของจาํนวนฝักถั�วเหลือง 

Source df SS MS F F.05 

Block 3   270.6013     90.2004  0.93 3.86 

Treatment 3 6151.0137 2050.3379 21.05  3.86* 

Ex.Error 9   876.8124    97.4236   

Total 15 7298.4273  486.5618   

GRAND MEAN =  76.26 

CV%  =  12.94 % 

*significant 
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ตารางผนวกที� 4  ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวน (ANOVA) ของนํ� าหนกัต่อถั�ว 100 เมลด็ 

Source df SS MS F F.05 

Block 3 13.4539 4.4846 4.22 3.86 

Treatment 3 13.1036 4.3679 4.11  3.86* 

Ex.Error 9   9.5708 1.0634   

Total 15 36.1282 2.4085   

GRAND MEAN =  29.19 

CV%  =  3.53 % 

*significant 

 

ตารางผนวกที� 5  ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวน (ANOVA) ของผลผลิตต่อไร่ 

Source df SS MS F F.05 

Block 3  54953.6026 18317.8675 5.98 3.86 

Treatment 3  24187.5227  8062.5076 2.63  3.86 

Ex.Error 9  27574.3970  3063.8219   

Total 15 106715.5222  7114.3681   

GRAND MEAN =  349.80 

CV%  =  15.82 % 

 

ตารางผนวกที� 6  ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวน (ANOVA) ค่า pH ในดินที�ระดบั 0-15 ซม. 

Source df SS MS F F.05 

Block 3 0.0364 0.0121 0.76 3.86 

Treatment 3 0.1804 0.0601 3.74 3.86 

Ex.Error 9 0.1446 0.0161   

Total 15 0.3614 0.0241   

GRAND MEAN =  4.82 

CV%  =  2.62 % 
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ตารางผนวกที� 7  ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวน(ANOVA) ค่า OM ในดินที�ระดบั 0-15 ซม. 

Source df SS MS F F.05 

Block 3 0.1186 0.0395   1.45 3.86 

Treatment 3 1.0723 0.3574 13.07  3.86* 

Ex.Error 9 0.2461 0.0273   

Total 15 1.4369 0.0958   

GRAND MEAN =  0.96 

CV%  =  17.16 % 

*significant 

 

ตารางผนวกที� 8  ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวน (ANOVA) ค่า P ในดินที�ระดบั 0-15 ซม. 

Source df SS MS F F.05 

Block 3      76.1875    25.3958   0.17 3.86 

Treatment 3 16111.6875 5370.5625 35.23  3.86* 

Ex.Error 9   1372.0625   152.4514   

Total 15 17559.9375 1170.6625   

GRAND MEAN =  45.43 

CV%  =  27.17 % 

*significant 

 

ตารางผนวกที� 9  ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวน (ANOVA) ค่า K ในดินที�ระดบั 0-15 ซม. 

Source df SS MS F F.05 

Block 3   767.1875  255.7292 0.97 3.86 

Treatment 3 4194.1875 1398.0625 5.29  3.86* 

Ex.Error 9 2379.0625  264.3403   

Total 15 7340.4375 489.3625   

GRAND MEAN =  89.81 

CV%  =   18.10 % 

*significant 
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ตารางผนวกที� 10  ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวน (ANOVA) ค่า Ca ในดินที�ระดบั 0-15 ซม. 

Source df SS MS F F.05 

Block 3  18548.1875   6182.7292   2.31 3.86 

Treatment 3 317142.6875 105714.2292 39.45  3.86* 

Ex.Error 9  24115.5625   2679.5069   

Total 15 359806.4375  23987.0958   

GRAND MEAN =  761.81 

CV%  =   6.79 % 

*significant 

 

ตารางผนวกที� 11  ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวน (ANOVA) ค่า Mg ในดินที�ระดบั 0-15 ซม. 

Source df SS MS F F.05 

Block 3   726.7500   242.2500  1.30 3.86 

Treatment 3 6753.2500 2251.0833 12.05  3.86* 

Ex.Error 9 1681.7500   186.8611   

Total 15 9161.7500   610.7833   

GRAND MEAN =  160.87 

CV%  =   8.49 % 

*significant 

 

ตารางผนวกที� 12  ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวน (ANOVA) ค่า Fe ในดินที�ระดบั 0-15 ซม. 

Source df SS MS F F.05 

Block 3   100.2500   33.4167  0.30 3.86 

Treatment 3 6558.7500 2186.2500 19.58  3.86* 

Ex.Error 9 1004.7500  111.6389   

Total 15 7663.7500  510.9167   

GRAND MEAN =  40.37 

CV%  =   26.16 % 

*significant 

 



46 

ตารางผนวกที� 13  ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวน (ANOVA) ค่า Mn ในดินที�ระดบั 0-15 ซม. 

Source df SS MS F F.05 

Block 3   6.2500 2.0833 0.84 3.86 

Treatment 3   1.2500 0.4167 0.17 3.86 

Ex.Error 9 22.2500 2.4722   

Total 15 29.7500 1.9833   

GRAND MEAN =  8.87 

CV%  =   17.71 % 

 

ตารางผนวกที� 14  ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวน (ANOVA) ค่า Cu ในดินที�ระดบั 0-15 ซม. 

Source df SS MS F F.05 

Block 3 0.0060 0.0020 0.11 3.86 

Treatment 3 0.1738 0.0579 3.29 3.86 

Ex.Error 9 0.1585 0.0176   

Total 15 0.3384 0.0226   

GRAND MEAN =  0.75 

CV%  =   17.60 % 

 

ตารางผนวกที� 15  ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวน (ANOVA) ค่า Zn ในดินที�ระดบั 0-15 ซม. 

Source df SS MS F F.05 

Block 3 0.1146 0.0382 0.39 3.86 

Treatment 3 2.6930 0.8977 9.07  3.86* 

Ex.Error 9 0.8910 0.0990   

Total 15 3.6987 0.2466   

GRAND MEAN =  0.97 

CV%  =   32.35 % 

*significant 
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ตารางผนวกที� 16  ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวน (ANOVA) ค่า pH ในดินที�ระดบั 15-30 ซม. 

Source df SS MS F F.05 

Block 3 0.0776 0.0259 3.23 3.86 

Treatment 3 0.0786 0.0262 3.27 3.86 

Ex.Error 9 0.0721 0.0080   

Total 15 0.2282 0.0152   

GRAND MEAN =  4.70 

CV%  =   1.90 % 

 

ตารางผนวกที� 17  ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวน(ANOVA) ค่า OM ในดินที�ระดบั 15-30 ซม. 

Source df SS MS F F.05 

Block 3 0.0935 0.0312 1.03 3.86 

Treatment 3 0.3067 0.1022 3.40 3.86 

Ex.Error 9 0.2710 0.0301   

Total 15 0.6712 0.0447   

GRAND MEAN =  0.37 

CV  =  46.42 % 

 

ตารางผนวกที� 18  ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวน (ANOVA) ค่า P ในดินที�ระดบั 15-30 ซม. 

Source df SS MS F F.05 

Block 3   136.6875  45.5625  1.57 3.86 

Treatment 3 1142.1875 380.7292 13.15  3.86* 

Ex.Error 9   260.5625  28.9514   

Total 15 1539.4375 102.6292   

GRAND MEAN =  14.31 

CV%  =   37.59 % 

*significant 
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ตารางผนวกที� 19  ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวน (ANOVA) ค่า K ในดินที�ระดบั 15-30 ซม. 

Source df SS MS F F.05 

Block 3    55.5000    18.5000 0.08 3.86 

Treatment 3 3705.0000 1235.0000 5.14  3.86* 

Ex.Error 9 2163.5000   240.3889   

Total 15 5924.0000   394.9333   

GRAND MEAN =  75 

CV%  =  0 20.67 % 

*significant 

 

ตารางผนวกที� 20  ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวน (ANOVA) ค่า Ca ในดินที�ระดบั 15-30 ซม. 

Source df SS MS F F.05 

Block 3 11394.7500   3798.2500 1.14 3.86 

Treatment 3 63295.2500 21098.4167 6.32 3.86* 

Ex.Error 9 30035.7500   3337.3056   

Total 15 104725.7500   6981.7167   

GRAND MEAN =  614.37 

CV%  =   9.40 % 

*significant 

 

ตารางผนวกที� 21  ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวน (ANOVA) ค่า Mg ในดินที�ระดบั 15-30 ซม. 

Source df SS MS F F.05 

Block 3   221.1875  73.7292 0.62 3.86 

Treatment 3 2534.1875 844.7292 7.07 3.86* 

Ex.Error 9 1075.0625 119.4514   

Total 15 3830.4375 255.3625   

GRAND MEAN =  148.81 

CV%  =   7.34 % 

*significant 
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ตารางผนวกที� 22  ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวน (ANOVA) ค่า Fe ในดินที�ระดบั 15-30 ซม. 

Source df SS MS F F.05 

Block 3    51.1875  17.0625 0.24 3.86 

Treatment 3   874.6875 291.5625 4.03  3.86* 

Ex.Error 9   651.0625  72.3403   

Total 15 1576.9375 105.1292   

GRAND MEAN =  24.06 

CV%  =   35.34 % 

*significant 

 

ตารางผนวกที� 23  ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวน (ANOVA) ค่า Mn ในดินที�ระดบั 15-30 ซม. 

Source df SS MS F F.05 

Block 3  6.1875 2.0625 3.67 3.86 

Treatment 3  4.6875 1.5625 2.78 3.86 

Ex.Error 9  5.0625 0.5625   

Total 15 15.9375 1.0625   

GRAND MEAN =  7.56 

CV%  =  9.91 % 

 

ตารางผนวกที� 24  ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวน (ANOVA) ค่า Cu ในดินที�ระดบั 15-30 ซม. 

Source df SS MS F F.05 

Block 3 0.0434 0.0145 2.86 3.86 

Treatment 3 0.0476 0.0159 3.14 3.86 

Ex.Error 9 0.0456 0.0051   

Total 15 0.1366 0.0091   

GRAND MEAN =  0.55 

CV%  =   12.83 % 
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ตารางผนวกที� 25  ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวน (ANOVA) ค่า Zn ในดินที�ระดบั 15-30 ซม. 

Source df SS MS F F.05 

Block 3 0.0830 0. 0277 0.80 3.86 

Treatment 3 0.2355 0.0785 2.28 3.86 

Ex.Error 9 0.3097 0.0344   

Total 15 0.6282 0.0419   

GRAND MEAN =  0.62 

CV%  =  29.61 % 

 

 

 

T1R1 T3R2 T3R3 T4R4 

T4R1 T4R2 T2R3 T2R4 

T2R1 T2R2 T1R3 T1R4 

T3R1 T1R2 T4R3 T3R4 

หมายเหตุ    

T1 = ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์อตัรา 2,000 กก.ต่อไร่     T2 = ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์อตัรา 4,000 กก.ต่อไร่ 

T3 = ใส่ปุ๋ยเคมี อตัรา 50 กก.ต่อไร่         T4 = ไม่ใส่ปุ๋ย 

ภาพผนวกที� 1  แผนผงัการทดลองกรรมวิธีต่าง ๆ ในการปลกูถั�วเหลืองอินทรีย ์

 

 

 
 

ภาพผนวกที� 2  สภาพแปลงทดลองปลกูถั�วเหลืองอินทรีย ์อ.สนัทราย จ.เชียงใหม่ 
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ภาพผนวกที� 3  เครื�องวดัความชื�น Steinlite ที�ใชว้ดัความชื�นของเมลด็ถั�วเหลือง 

 

 

 

 
 

ภาพผนวกที� 4  เครื�องชั�ง Mettler-Toledo  ที�ใชช้ั�งนํ� าหนกัเมลด็ถั�วเหลือง 
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ภาพผนวกที� 5  การเจริญเติบโตของถั�วเหลืองที� ระยะเวลา 30 วนัหลงัปลกู 

 

 
ภาพผนวกที� 6  การเจริญเติบโตของถั�วเหลืองที� ระยะเวลา 45 วนัหลงัปลกู 

T1r1 T2r1 

T3r1 T4r1 

T1r1 T2r1 

T3r1 T4r1 
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ภาพผนวกที� 7  การเจริญเติบโตของถั�วเหลืองที� ระยะเวลา 60 วนัหลงัปลกู 

 

 
ภาพผนวกที� 8  การเจริญเติบโตของถั�วเหลืองที� ระยะเวลา 75 วนัหลงัปลกู 

T1r1 

T1r1 T2r1 

T2r1 

T3r1 T4r1 

T3r1 T4r1 
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ภาพผนวกที� 9  การเจริญเติบโตของถั�วเหลืองที� ระยะเวลา 90 วนัหลงัปลกู 

หมายเหต ุ T1 = ใส่ปุ๋ ยอินทรีย ์อตัรา 2,000 กก.ต่อไร่   

T2 = ใส่ปุ๋ ยอินทรีย ์อตัรา 4,000 กก.ต่อไร่ 

T3 = ใส่ปุ๋ ยเคมี อตัรา 50 กก.ต่อไร่ 

T4 = ไม่ใส่ปุ๋ ย 

 

T1r1 T2r1 

T3r1 T4r1 




