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บทคดัย่อ 

 

การศึกษาการปลดปล่อยธาตุอาหารพืชในดินที�มกีารใชปุ๋้ยอินทรียช์นิดต่างๆ ไดด้าํเนินการ

ทดลองในกระถาง ณ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื�อศึกษา

รูปแบบการปลดปล่อย N P และ K ในดินที�เป็นผลจากการใชปุ๋้ยอินทรีย ์โดยวิธีการปลกูหญา้รูซี�อยา่ง

ต่อเนื�อง วางแผนการทดลองแบบ Factorial 4x3 in RCBD จาํนวน 3 ซํ�า ซึ�ง Main Factor ประกอบดว้ย 

ดิน 4 ชุดดิน (ดินแม่แตง หางดง สนัทราย  และแม่ริม) และปุ๋ยอินทรีย ์3 ชนิด (ปุ๋ยหมกั  ปุ๋ยคอก  และ

ปุ๋ยหมกัมลูไสเ้ดือนดิน) และทาํการวิเคราะห์ขอ้มลูที�ไดโ้ดยการใชส้มการการถดถอยเชิงเสน้ (Linear 

regression) ผลการทดลองพบว่าปริมาณ Total plant avail. และ อตัราการปลดปล่อย Plant avail. N  P 

และ K ถกูปลดปล่อยออกมามากที�สุดในดินเมื�อมีการใส่ปุ๋ยคอกลงไป รองลงมาคือปุ๋ยหมกัและปุ๋ย

หมกัมลูไสเ้ดือนดิน โดยจะเห็นไดว้่าปริมาณ Total plant avail. N P และ K ที�ถกูปลดปล่อยออกมาใน

ดินส่วนใหญ่จะขึ�นอยูก่บัปริมาณของ N P และ K ในดินและปุ๋ยอินทรียที์�นาํมาใช ้ 

 

คาํสําคญั: ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั ปุ๋ยหมกัมลูไสเ้ดือนดิน การปลดปล่อย N P K 
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Abstract 

 

          The study on the plant nutrition release in the soils using different organic fertilizers was 

studied under greenhouse experiment at Faculty of Agricultural Production, Maejo University.  The 

objective of this study was to understand the release pattern and plant availability of N P and K in 

the soils using different organic fertilizers by Ruzi grass continuous planting. The factorial 4x3 in 

RCBD and 3 replications was used. The main factors consists of the 4 soils (Maetang:Mt, 

Hangdong:Hd, Sansai:Sai and Maerim:Mr) and 3 organic fertilizers (compost, farm manure 

compost and earthworm-vermicompost). The data was fitted using linear regression (y=a +bx) to 

described and estimated the release rate of plant available N P and K.  The results indicated that the 

most of release rate and total plant available (N P K) tend to release from the soils mixing the farm 

manure, compost and earthworm-vermicompost, respectively.  The total plant available and release 

rate of N P and K from soils depened on the initial content of N P and K in the soils and organic 

fertilizers. 

Keywords: Farm nanure, Compost, Earthworm-vermicompost, plant available N P and K, release 

rate  

 

คาํนํา 

 

ในปัจจุบนัมกีารศึกษาคน้ควา้วิจยัเกี�ยวกบัปุ๋ยอินทรียเ์ป็นจาํนวนมากซึ�งผลตอบสนอง

ทางบวกต่อทั�งพืชและสิ�งแวดลอ้มจึงทาํใหม้ีการใชปุ๋้ยอินทรียเ์ป็นแหล่งธาตุอาหารพืชทดแทนปุ๋ยเคมี

เพื�อลดตน้ทุนและเพื�อการปรับปรุงดินในระบบการเกษตรอยา่งแพร่หลายในปัจจุบนั (อานติั, 2551)  

แต่เนื�องจากว่าปุ๋ยอินทรียม์ีหลายประเภทซึ�งมีปริมาณธาตุอาหารที�แตกต่างกนั รวมทั�งอตัราการยอ่ย

สลายที�เกิดขึ�นในดินและการปลดปล่อยใหธ้าตุอาหารแก่พชืเมื�ออยูใ่นดินก็จะแตกต่างกนัออกไปดว้ย 

ทาํใหเ้กิดปัญหาความไม่เหมาะสมของชนิดและปริมาณของปุ๋ยอินทรียก์บัความตอ้งการธาตุอาหาร

ของพืชแต่ละชนิดที�ปลกู เนื�องจากว่าเกษตรกรส่วนใหญ่จะเนน้ใชปุ๋้ยอินทรียที์�ผลิตขึ�นเองหรือหาได้

ง่ายในทอ้งถิ�นและใชติ้ดต่อกนัเป็นเวลานาน ทาํใหม้กีารสะสมของธาตุอาหารพืชบางตวัเป็นจาํนวน

มากในดิน ในขณะที�ธาตุอาหารพืชบางตวัที�สาํคญัต่อการเจริญเติบโตของพืชแต่มีนอ้ยในปุ๋ยอินทรีย์
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เหล่านั�น จะค่อยๆ ลดลงไป และมีปริมาณนอ้ยจนไม่สามารถเป็นประโยชน์ต่อพืชไดห้รือส่งผลให้

ผลผลิตพืชลดลง  ดงันั�นการศึกษาถึงการปลดปล่อยและปริมาณธาตุอาหารพืชในดินที�เกิดจากการปุ๋ย

อินทรียช์นิดต่างๆติดต่อกนัมาเป็นเวลานานและมกีารใชอ้ยา่งแพร่หลายในปัจจุบนันั�นจะช่วยให ้

กาํหนดแนวทางในการใชปุ๋้ยอินทรียใ์หเ้หมาะกบัดินที�มรีะดบัความอุดมสมบูรณ์แตกต่างกนั และ

เหมาะกบัพืชชนิดต่างๆ ซึ�งมคีวามตอ้งการธาตุอาหารพืชแตกต่างกนัออกเป็น ผลที�ไดจ้ะเป็นการเพิ�ม

ประสิทธิภาพการใชปุ๋้ยอินทรียใ์นระบบการเกษตรอีกวิธีหนึ�ง  

 

วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. เพื�อศึกษารูปแบบการปลดปล่อยธาตุอาหารพืชในดินที�มีการใชปุ๋้ยอินทรียช์นิดต่างๆ

ต่อเนื�องกนัมาเป็นเวลานาน 

2. เพื�อศึกษาเปรียบเทียบผลของการใชปุ๋้ยอินทรียช์นิดต่างๆที�มีต่อการปลดปล่อยธาตุอาหารพืช

ในดิน 

 

ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

1. สามารถทราบถึงปริมาณและอตัราการปลดปล่อยธาตุอาหารพืชในดินเมื�อมีการเพิ�มปุ๋ย

อินทรียช์นิดต่างๆลงไปในดิน 

2. ไดอ้งคค์วามรู้ และแนวทางการการจดัการปุ๋ยอินทรียใ์หเ้หมาะกบัดินและพืชในพื�นที�

การเกษตร จ. เชียงใหม่ 

3.  องคค์วามรู้ที�ไดจ้ะถกูนาํไปปรับใชเ้พื�อการจดัการปุ๋ยอินทรียใ์นทางการเกษตรที�มี

ประสิทธิภาพในพื�นที�อื�นๆต่อไป   

 

การตรวจเอกสาร 

ในปัจจุบนัความตอ้งการสินคา้เกษตรอินทรียม์ีเพิ�มมากขึ�นในตลาดโลกเนื�องจากผลผลิต 

ที�ไดจ้ากการเกษตรอินทรียห์รือเกษตรปลอดภยั มีความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค  ช่วยอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม 

ลดตน้ทุนการผลิต และลดการใชปุ๋้ยเคมีโดยมกีารใชปุ๋้ยอินทรียเ์ป็นแหล่งธาตุอาหารแก่พืชแทน

ปุ๋ยเคมี  

 ปุ๋ยอินทรีย ์ หมายถึงปุ๋ยที�มีองคป์ระกอบหลกัเป็นสารอินทรียต่์างๆ ซึ�งไดม้าจากซากพืช ซาก

สตัว ์รวมทั�งสิ�งขบัถ่ายจากสตัว ์ เศษเหลือของสารอินทรียต่์างๆ  ซึ�งจะเป็นประโยชน์ต่อพืชเมื�อไดผ้า่น

กระบวนการยอ่ยสลายโดยกิจกรรมของจุลินทรีย ์ ปุ๋ยอินทรียที์�ใชก้นัแพร่หลายไดแ้ก่ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืช
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สด และปุ๋ยหมกัชนิดต่างๆ นอกจากนี� ยงัมีเศษเหลือจากโรงงานฆ่าสตัว ์ โรงงานแปรรูปทางการเกษตร 

(ธงชยั, 2550) ปุ๋ยอินทรียม์ีความสาํคญัต่อการปรับปรุงสมบติัทางกายภายของดิน และเป็นแหล่งของ

อินทรียวตัถุ และธาตุอาหารพืชที�สาํคญั ปุ๋ยอินทรียม์ีหลายชนิดที�ใชก้นัอยา่งแพร่หลาย ไดแ้ก่ ปุ๋ยหมกั 

ปุ๋ยคอก และปุ๋ยพืชสด โดยจะมีธาตุอาหารพืชแตกต่างกนัออกไป  

ปุ๋ยหมกัมลูไสเ้ดือนเป็นปุ๋ยอินทรียที์�เริ�มมกีารนาํมาใชก้นัอยา่งแพร่หลายในปัจจุบนั เกิดจาก

กระบวนยอ่ยสลายขยะอินทรียโ์ดยใชไ้สเ้ดือนดิน ไดม้กีารศึกษาคุณภาพของปุ๋ยหมกัมลูไสเ้ดือนดินที�

ไดจ้ากการยอ่ยสลายวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรและมลูสตัว ์พบว่า มีปริมาณธาตุอาหารพืช N P K Ca 

Mg และ B แตกต่างกนัออกไปขึ�นกบัวสัดุดิบที�ใช ้(กรวกิา, 2549) Hala et al. (2002) ไดแ้สดงใหเ้ห็น

ว่าปุ๋ยหมกัมลูไสเ้ดือนเป็นแหล่งของ P และ K สาํหรับการปลกูขา้วฟ่าง สาํหรับการผลิตปุ๋ยหมกัมลู

ไสเ้ดือนดินโดยการใชว้ตัถุดิบเป็นเศษผกัจากตลาดผสมกบัมลูสตัวต่์างๆ จะทาํใหปุ๋้ยหมกัมลูไสเ้ดือน

ดินที�ไดม้ีปริมาณธาตุ N P และ K สูง (Surindra, 2009) ปุ๋ยหมกัมลูไสเ้ดือนดินมีส่วนประกอบของธาตุ

อาหารรองและเสริมเกือบทุกชนิดที�พืชตอ้งการ แต่จะมีปริมาณของ N และ Mg ค่อนขา้งตํ�าเมื�อเทียบ

กบัความตอ้งการของพืช นอกจากนี� ปุ๋ยหมกัมลูไสเ้ดือนยงัมีสมบติัในการทาํใหดิ้นมี pH เพิ�มขึ�นอีก

ดว้ย (อานติั, 2550)  

 ปริมาณธาตุอาหารพืชที�พบในปุ๋ยหมกัมลูไสเ้ดือนดินจะแตกต่างกนัไปขึ�นกบัวตัถุดิบและสาย

พนัธุไ์สเ้ดือนที�ใช ้  อานติั (2548) ไดท้าํการศึกษาปริมาณธาตุอาหารพืชของปุ๋ยหมกัมลูไสเ้ดือนดินที�

ไดจ้ากการยอ่ยสลายขยะอนิทรียช์นิดต่างๆ ของไสเ้ดือนดินสายพนัธุ ์ Pheretima peguana และ 

Eisenia foetida ใหผ้ลการศึกษาดงัตารางที� 1 

ปุ่ยคอกที�ไดม้าจากสตัวแ์ต่ละชนิดจะมีปริมาณธาตุอาหารพืชแตกต่างกนัขึ�นอยูก่บัปัจจยัต่างๆ 

เช่น อาหารที�สตัวกิ์น และชนิดของสตัว ์  ปริมาณธาตุอาหารพืชในปุ๋ยคอกที�ไดจ้ากสตัวปี์กจะมี

ค่อนขา้งสูง  

ปุ๋ยพืชสดเป็นปุ๋ยอินทรียที์�เกิดจากการไถกลบหรือคลุกส่วนของพืชลงไปในดินในขณะที�พืช

ยงัเจริญเติบโต และยงัสดก่อนที�จะมกีารปลกูพืชหลกั เมื�อพืชที�ถกูไถกลบถกูยอ่ยสลายโดยจุลินทรียก์็

จะมีการปลดปล่อยธาตุอาหารพืชออกมา  พืชที�ใชท้าํปุ๋ยพชืสดมีหลายชนิดไดแ้ก่ พืชตระกลูถั�ว และที�

ไม่ใช่พืชตระกลูถั�วเช่น ขา้วโพด ขา้วฟ่าง หญา้ ซึ�งธาตุอาหารพืชที�ไดจ้ะขึ�นอยูก่บันํ� าหนกัของปุ๋ยพืช

สดของแต่ละชนิด 
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ตารางที� 1  แสดงปริมาณธาตุอาหารพืชของปุ๋ยหมกัมลูไสเ้ดือนดินที�ไดจ้ากการยอ่ยสลายขยะอินทรีย ์

             ชนิดต่างๆ ของไสเ้ดือนดินสายพนัธุ ์Pheretima peguana และ Eisenia foetida 

ชนิดของขยะ

อินทรีย ์

pH EC 

(mS/cm) 

ปริมาณธาตุอาหารพืช (%) 

N P K Ca Mg 

1. ไสเ้ดือนดินสายพนัธุ ์Pheretima peguana 

เศษอาหาร 6.6 1,200 0.3 0.1 0.2 0.2 0.1 

เศษผกั 6.8 1,300 0.4 0.2 0.4 0.3 0.1 

เศษผลไม ้ 6.6 1,800 0.4 0.1 0.4 0.1 0.1 

มลูววั 7.0 3,800 1.2 0.8 1.3 1.5 0.5 

2. ไสเ้ดือนดินสายพนัธุ ์Eisenia foetida 

เศษอาหาร 6.3 2,500 0.9 0.3 0.6 0.9 0.2 

เศษผกั 6.7 2,400 0.8 0.3 0.5 0.8 0.2 

เศษผลไม ้ 6.8 2,300 0.7 0.4 0.6 1.3 0.3 

มลูววั 6.7 2,300 1.2 0.6 0.7 1.8 0.4 

   

ตารางที� 2  ปริมาณธาตุอาหารหลกัเฉลี�ยในปุ๋ยคอกแต่ละชนิด (สมศกัดิ� , 2521) 

ชนิดของปุ๋ยคอก N (%) P (%) K (%) 

โค 1.91 0.56 1.40 

กระบือ 1.23 0.69 1.66 

ไก่ 3.77 1.89 1.76 

เป็ด 2.15 1.33 1.15 

คา้งคาว 3.11 12.20 1.84 

นกนางแอ่น 5.82 8.42 0.58 

แกะ 2.04 1.66 1.88 

มา้ 2.33 0.83 1.33 

สุกร 2.80 1.36 1.18 

  

จะเห็นไดว้่าปุ๋ยอนิทรียแ์ต่ละชนิดจะมีธาตุอาหารพืชที�แตกต่างกนัออกไป ในบางพื�นที�ที�มกีาร

ใชปุ๋้ยอินทรียติ์ดต่อกนัมาเป็นเวลานานพบว่ามกีารสะสมของธาตุอาหารพืชบางตวัค่อนขา้งสูง ใน

พื�นที�โครงการหลวง 27 ศนูย ์(ไดแ้ก่ แม่แพะ แม่แฮ  แม่โถ  แม่ทาเหนือ  แม่ปูนหลวง ฯลฯ) ซึ�งมุ่งเนน้
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ระบบเกษตรอินทรีย ์ พบว่ามกีารสะสมของอินทรียวตัถุอยูใ่นระดบัปานกลางถึงสูง  ธาตุฟอสฟอรัส

อยูใ่นระดบัปานกลางถึงสูง  ส่วนธาตุโพแทสเซียมอยูใ่นระดบัสูงถึงสูงมาก (ชูจิตต,์ 2553) 

 

ตารางที� 3  อตัราเมลด็ถั�วที�ใชแ้ละปริมาณไนโตรเจนที�ไดรั้บ (สมศกัดิ� , 2521) 

ชนิดของถั�ว อตัราเมลด็ที�ใช ้(กก./ไร่) ปริมาณ N ที�ไดรั้บ (กก./ไร่) 

ปอเทืองเตี�ย 5 14-16 

ปอเทือง 5 15-20 

โสนจีนแดง 4 10-15 

โสนแอฟริกนั 4 14-19 

ถั�วพุ่ม 6 9-10 

ถั�วแปป 8 13.5 

ถั�วขอ 8 13.0 

ถั�วแปย ี 8 12.0 

ถั�วพร้า 10 11.0 

ถั�วขา้ว 6 20.0 

ถั�วเขียว 5 5-6 

ถั�วเหลือง 8 5.0 

    

  ในพื�นที�เกษตรกรรมโครงการหลวง ไดแ้ก่ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง  สถานีเกษตร

ปางดะ  ศนูยพ์ฒันาโครงการหลวงแกนอ้ย  และศนูยพ์ฒันาโครงการหลวงขุนวางพบว่ามีสถานะความ

อุดมสมบูรณ์ของดินค่อนขา้งสูงถึงสูง  โดยเฉพาะมีการสะสมของฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมใน

แปลงพืชผกัและไมผ้ลในปริมาณที�สูงถึงสูงมาก (พงษส์นัติ� , 2553)   ในพื�นที�แปลงปลกูผกัอินทรียข์อง

ศนูยโ์ครงการหลวง 5 ศนูย ์ อยูใ่นระดบัสูงมาก (325-1,559 มก./กก.) เนื�องจากการใส่ปุ๋ยอินทรีย์

ติดต่อกนัเป็นปริมาณมากทุกฤดูเพาะปลกู (ชูจิตตแ์ละคณะ, 2547) การสะสมของธาตุอาหารพืชบางตวั

ที�มีปริมาณสูงในดินเหล่านี�  ทาํใหเ้กษตรกรสามารถลดปุ๋ยอินทรียที์�เป็นแหล่งของธาตุอาหารเหล่านี�

แลว้ไปเพิ�มชนิดของปุ๋ยอินทรียที์�ใหป้ริมาณธาตุอาหารพืชที�มีอยูใ่นปริมาณตํ�าในดิน ซึ�งสามารถลด

ตน้ทุนการผลิตในระบบการเกษตรอินทรียไ์ดอ้ีกวิธีหนึ�ง 
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อุปกรณ์และวธิีการวจิยั 

 

ระยะเวลาดําเนินการวจิยั 

เวลา          เริ�มทาํการทดลอง                 1   มกราคม พ.ศ. 2556 

     สิ�นสุดการทดลอง                1  เมษายน พ.ศ. 2557 

วธีิการทดลอง 

การเก็บตวัอยา่งดิน 

เก็บตวัอยา่งดินชั�นไถพรวนที� 0-20 ซม. จาํนวน 4 ชุดดิน ไดแ้ก่ ชุดดินแม่แตง ชุดดินสนัทราย 

ชุดดินหางดง และชุดดินแม่ริม ในพื�นที�ที�มกีารใชปุ๋้ยอินทรียต่์อเนื�องอยา่งนอ้ย 5 ปี นาํดินมาผึ�งลมให้

แหง้ เก็บเศษหินและพืชออก นาํดินมาบด แลว้นาํไปร่อนผา่นตะแกรงขนาด 2 มม.  

เกบ็ตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์ ที�มีการใชก้นัอยา่งแพร่หลายใน จ.เชียงใหม่ 

การทดลองในหอ้งปฏิบติัการ 

1. ตวัอยา่งดินและปุ๋ยอินทรีย ์

-   วิเคราะห์สมบติัทางกายภาพ ไดแ้ก่ เนื�อดิน (Soil texture)  

-  วิเคราะห์สมบติัทางเคมีในตวัอยา่งดินและปุ๋ยอินทรีย ์ไดแ้ก่ ปริมาณไนโตรเจน (N)  ฟอสฟอรัส (P) 

โพแทสเซียม (K) แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) อินทรียว์ตัถุ (OM) และค่าความเป็นกรด-ด่างของ

ดิน (pH)  

2. การดูดดึงธาตุอาหารพืช 

- วิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารพืชในตวัอยา่งพืชระยะต่างๆ ไดแ้ก่ ปริมาณไนโตรเจน (N)  ฟอสฟอรัส 

(P) โพแทสเซียม (K) แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) อินทรียว์ตัถุ (OM) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)   

- ชั�งนํ� าหนกัแหง้หญา้รูซี�ที�ตดัแต่ละครั� ง 

การทดลองในกระถาง 

- วางแผนการทดลองแบบ Factorial 4x3 ในการสุ่มแบบสมบูรณ์ (Randomize complete 

block design; RCBD) จาํนวน 3 ซํ�า ซึ�ง Main Factor ประกอบดว้ย 

Factor   a:  ชุดดินต่างๆ ไดแ้ก่ 1. ดินแม่แตง 2. ดินหางดง  3. ดินสนัทราย  4. ดินแม่ริม 

Factor   b: ปุ๋ยอินทรียช์นิดต่างๆไดแ้ก่ 1. ปุ๋ยหมกั  2.ปุ๋ยคอก  3. ปุ๋ยหมกัมลูไสเ้ดือนดิน 

- เตรียมกระถางปลกูใหม้ีความจุดินไดป้ระมาณ 3 กิโลกรัม 

- นาํผา้ขาวมารองในใตก้ระถางที�จะทาํการปลกู 

- คลุกดินและปุ๋ยอินทรียใ์หเ้ขา้กนัในอตัรา ดิน 2 กก. ต่ออตัราปุ๋ย 0 และ 1 กก. ใส่ลงใน

กระถาง 
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- ทาํการปลกูเมลด็หญา้รูซี�ในกระถางที�เตรียมดินไวแ้ลว้ กระถางละ 10 เมลด็ 

- รดนํ� า และดูแลกาํจดัวชัพืชอื�นๆในกระถาง  

- ตดัส่วนเหนือดินของหญา้รูซี�เมื�อมีการเจริญเติบโตเต็มที�ในกระถางแลว้ปล่อยใหม้ีการ

เจริญเติบโตต่อไปจนเมื�อมีการเจริญเติบโตเต็มที�จึงทาํการตดัส่วนเหนือดินอกีครั� ง ทาํซํ�าอยา่งนี� ไป

จนกระทั�งหญา้รูซี�หยดุการเจริญเติบโตเนื�องจากธาตุอาหารพืชในดินไม่เพียงพอ 

วิเคราะห์ทางสถิติ 

ศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างปริมาณอินทรียว์ตัถกุบัธาตุอาหารพืชในดินโดยใชโ้ปรแกรมทาง

สถิติเพื�อสร้างสมการอยา่งง่ายในการคาดคะเนปริมาณธาตุอาหารพืชที�ถกูปลดปล่อยออกมาจากการ

ยอ่ยสลายของอินทรียวตัถุที�ใส่ลงไปในดิน 

สถานที�ทาํการทดลอง 

โรงเรือน ณ ตึกดิน-ปุ๋ย คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

หอ้งปฏิบติัการวิเคราะห์  

ตั�งอยู ่ณ ภาควิชาทรัพยากรดินและสิ�งแวดลอ้ม คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

63 ม.4 ต.หนองหาร อ.สนัทราย จ.เชียงใหม ่ 
 

ผลและวจิารณ์การวจิยั 

สมบัตขิองดินและปุ๋ยอนิทรีย์ 

 สมบติัของดินที�ใชใ้นการศกึษาทั�ง 4 ชุดดิน (ตารางที� 4) ไดแ้ก่ ชุดดินแม่แตง หางดง สนัทราย 

และแม่ริม มีสมบติัเป็นกรดอ่อน โดยมีค่า pH 4.9-6.9 และมีปริมาณ Sand ค่อนขา้งสูงในชุดดินแม่แตง 

สนัทราย และแม่ริม (55.7-64.2%) ในขณะที� ชุดดินหางดงมีปริมาณ Clay สูงที�สุด คือ 48.1% ปริมาณ

อินทรียวตัถุมีมากที�สุดในดินหางดง คือ 6.37% ในขณะที�ดินแม่แตง สนัทรายและแม่ริม มีปริมาณ

อินทรียวตัถุ 5.74-6.37% ปริมาณไนโตรเจนในรูปที�เป็นประโยชน์ (Available N) มีมากที�สุดในชุดดิน

แม่ริม คือ 109 mg kg-1 และใกลเ้คียงกนัสาํหรับดินแม่แตง หางดงและสนัทราย (81-86 mg kg-1)

ปริมาณฟอสฟอรัสในรูปที�เป็นประโยชน์ (Available P) มีมากที�สุดในดินสนัทราย คือ 39 mg kg-1 

ในขณะที�ปริมาณโพแทสเซียมที�แลกเปลี�ยนได ้(Exch.K) สูงที�สุดในดินหางดง คือ 308 mg kg-1  

            ในขณะที�ปุ๋ยอินทรียท์ั�ง 3 ชนิด(ตารางที� 5) ไดแ้ก่ ปุ๋ยหมกั ปุ๋ยคอก และปุ๋ยหมกัมลูไสเ้ดือนดิน

มีค่า pH เป็นด่าง โดยปุ๋ยหมกัมลูไสเ้ดือนดิน มีค่า pH สูงสุด คือ 9.76  ในขณะที�ปุ๋ยคอกมีปริมาณ

อินทรียวตัถุ (Organic matter: OM) และไนโตรเจนทั�งหมด (Total N) สูงที�สุด คือ 14.4 % และ 2.0% 

ตามลาํดบั  ปริมาณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมทั�งหมด (Total P และ K) พบว่ามีปริมาณสูงสุดในปุ๋ย



9 
 

หมกัมลูไสเ้ดือนดิน คือ 620 และ 1,785 mg kg-1 ซึ�งสมบติัของปุ๋ยอินทรียแ์ต่ละชนิดจะแตกต่างกนั

ออกไปโดยขึ�นอยูก่บัวสัดุที�นาํมาใชแ้ละขั�นตอนการผลิต 

 

ตารางที� 4  สมบติัก่อนปลกูของชุดดินแม่แตง  หางดง สนัทราย และแม่ริม  

ชุดดิน 

pH OM  

(%) 

Avail. N  Avail. P  Exch.K Texture 

sand silt clay 

mg kg-1  %  

ชุดดินแม่แตง 6.3 5.93 81 16 75 56.2 17.6 26.1 

ชุดดินหางดง 4.9 6.37 81 31 308 16.2 35.6 48.1 

ชุดดินสนัทราย 6.9 5.74 86 39 76 64.2 21.6 14.1 

ชุดดินแม่ริม 5.9 5.77 109 19 118 55.7 33.6 10.7 

 

การปลดปล่อยธาตุอาหารพชื 

ผลของปุ๋ ยอนิทรีย์ต่อปริมาณธาตอุาหารพชืที�สามารถเป็นประโยชน์ต่อพชืทั�งหมดในดิน 

 จากการศึกษาหาปริมาณ N  P และ K ที�สามารถเป็นประโยชน์ต่อพืช (Plant available N, P 

และ K ) โดยทาํการคาํนวณหาจากปริมาณการ uptake ธาตุอาหารพืช N P และ K ของหญา้รูซี�ที�ไดท้าํ

การปลกูติดต่อกนัอยา่งต่อเนื�องในดินที�มกีารใชปุ๋้ยอินทรียช์นิดต่างๆกนัออกไป (ตารางที� 6) พบว่า  

 ชุดดินแม่แตงมีการปลดปล่อยปริมาณ Total plant avail. N มากที�สุดเมื�อมีการใส่ปุ๋ยคอกลง

ไป คือ 769 mg kg soil-1 รองลงมาคือปุ๋ยหมกั ปุ๋ยหมกัมลูไสเ้ดือนดินและ control  มีปริมาณเท่ากบั 

656  535 และ299 mg  kg soil-1  ตามลาํดบั ในขณะที�ปริมาณ Total plant avail. P พบว่าถกูปลดปล่อย

ออกมามากที�สุดเมื�อมีการใส่ปุ๋ยหมกั คือ 360 mg kg soil-1    รองลงมากคือ ปุ๋ยคอก control และ ปุ๋ย

หมกัมลูไสเ้ดือนดินซึ�งมีปริมาณเท่ากบั 212 164 และ 53 mg kg soil-1 ตามลาํดบั สาํหรับ Total plant 

avail. K พบว่าถกูปลดปล่อยออกมามากที�สุดในดินที�มกีารใชปุ๋้ยคอก คือ 1,256 mg kg soil-1 รองลงมา

ไดแ้ก่ปุ๋ยหมกั ปุ๋ยหมกัมลูไสเ้ดือนดิน และ control มีปริมาณเท่ากบั 1,200 927  และ 286 mg kg soil-1 

ตามลาํดบั 
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ตารางที� 5  สมบติัทางเคมีของปุ๋ยอินทรีย ์

ปุ๋ย 
pH OM    Total-N Toatal –P  Total –K  

% mg  kg-1 

1. ปุ๋ยหมกั 7.83 9.9 1.8 371 435 

2. ปุ๋ยคอก 8.27 14.4 2.0 553 1,327 

3. ปุ๋ยหมกัมลูไสเ้ดือนดิน 9.76 12.9 1.15 620 1,785 

หมายเหตุ - ปุ๋ยหมกัจากศนูยส์าธิตการผลิตปุ๋ยหมกั ผลิตแบบระบบกองเติมอากาศ มหาวิทยาลยั 

แม่โจ ้จ.เชียงใหม่ 

              - ปุ๋ยคอก   เป็นขี�ววั ซื�อจากร้านแม่โจก้ารเกษตร หนา้มหาวิทยาลยัแม่โจ ้จ.เชียงใหม ่

              - ปุ๋ยหมกัมลูไสเ้ดือนดิน ศนูยส์ารสนเทศไสเ้ดือนดินแม่โจ ้มหาวิทยาลยัแม่โจ ้จ.เชียงใหม ่

 

ชุดดินหางดงมกีารปลดปล่อยปริมาณ Total plant avail. N มากที�สุดเมื�อมีการใส่ปุ๋ยคอกลงไป 

คือ 768 mg kg soil-1 รองลงมาคือปุ๋ยหมกั ปุ๋ยหมกัมลูไสเ้ดือนดินและ control มีปริมาณเท่ากบั 619 

560 และ201 mg  kg soil-1  ตามลาํดบั ในขณะที�ปริมาณ Total plant avail. P พบว่าถกูปลดปล่อย

ออกมามากที�สุดเมื�อมีการใส่ปุ๋ยคอก คือ 268 mg kg soil-1    รองลงมากคือ ปุ๋ยหมกั ปุ๋ยหมกัมลู

ไสเ้ดือนดินและ control ซึ�งมีปริมาณเท่ากบั 189 172 และ 84 mg kg soil-1 ตามลาํดบั สาํหรับ Total 

plant avail. K พบว่าถกูปลดปล่อยออกมามากที�สุดในดินที�มีการใชปุ๋้ยคอก คือ 1,456 mg kg soil-1 

รองลงมาไดแ้ก่ปุ๋ยหมกัมลูไสเ้ดือนดิน ปุ๋ยหมกั และ control มีปริมาณเท่ากบั 1,327  1,187  และ 445 

mg kg soil-1 ตามลาํดบั 

ชุดดินสนัทรายมกีารปลดปล่อยปริมาณ Total plant avail. N มากที�สุดเมื�อมีการใส่ปุ๋ยคอกลง

ไป คือ 717 mg kg soil-1 รองลงมาคือปุ๋ยหมกั และ control มีปริมาณเท่ากบั 717  และ130 mg  kg soil-1  

ในขณะที�ปริมาณ Total plant avail. P พบว่าถกูปลดปล่อยออกมามากที�สุดเมื�อมีการใส่ปุ๋ยหมกั คือ 

220 mg kg soil-1    รองลงมากคือ ปุ๋ยคอกและ control ซึ�งมีปริมาณเท่ากบั 213  และ 38 mg kg soil-1 

ตามลาํดบั สาํหรับ Total plant avail. K พบว่าถกูปลดปล่อยออกมามากที�สุดในดินที�มกีารใชปุ๋้ยคอก 

คือ 1,548 mg kg soil-1 รองลงมาไดแ้ก่ ปุ๋ยหมกั และ control มีปริมาณเท่ากบั 1,077 และ 273 mg kg 

soil-1  ในส่วนของปุ๋ยหมกัมลูไสเ้ดือนดินไม่สามารถหาปริมาณ Total plant avail. ไดเ้นื�องจากเกิด
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สภาวะความเค็มจดัเมื�อมกีารใส่อตัราส่วนดิน:ปุ๋ย 2:1 กก. ซึ�งดินสนัทรายมี pH 6.9 ในขณะที�ปุ๋ยหมกัมู

ไสเ้ดือนดินมี pH 9.76 ทาํใหห้ญา้รูซี�ไม่สามารถเจริญเติบโตได ้

ชุดดินแม่ริมมกีารปลดปล่อยปริมาณ Total plant avail. N มากที�สุดเมื�อมีการใส่ปุ๋ยคอกลงไป 

คือ 728 mg kg soil-1 รองลงมาคือปุ๋ยหมกั และ control มีปริมาณเท่ากบั 495 และ 182 mg kg soil-1 

ในขณะที�ปริมาณ Total plant avail. P พบว่าถกูปลดปล่อยออกมามากที�สุดเมื�อมีการใส่ปุ๋ยหมกั คือ 

224 mg kg soil-1 รองลงมากคือ ปุ๋ยคอกและ control ซึ�งมีปริมาณเท่ากบั 207 และ 48 mg kg soil-1 

ตามลาํดบั สาํหรับ Total plant avail. K พบว่าถกูปลดปล่อยออกมามากที�สุดในดินที�มกีารใชปุ๋้ยคอก 

คือ 1,232 mg kg soil-1 รองลงมาไดแ้ก่ ปุ๋ยหมกั และ control มีปริมาณเท่ากบั 1,118 และ 304 mg kg 

soil-1 ในส่วนของปุ๋ยหมกัมลูไสเ้ดือนดินไม่สามารถหาปริมาณ Total plant avail. ไดเ้นื�องจากเกิด

สภาวะความเค็มจดัเช่นเดียวกบัชุดดินสนัทราย ซึ�งจะสงัเกตว่าชุดดินสนัทรายและแม่ริมมีปริมาณ 

Clay นอ้ยมากเมื�อเทียบกบัชุดดินแม่แตงและหางดง  อาจเป็นไปไดว้่าปริมาณ Clay ที�สูงกว่าทาํใหดิ้น

มี Buffering capacity สูง ส่งผลใหส้ามารถลดความเค็มที�เกิดจากการใส่ปุ๋ยหมกัมลูไสเ้ดือนดินได ้

อัตราการปลดปล่อยธาตุอาหารพชืที�เป็นประโยชน์ 

 จากการศึกษาการ uptake ธาตุอาหารพืช N P และ K ของหญา้รูซี� ทาํใหส้ามารถวิเคราะห์หา

อตัราการปลดปล่อยธาตุอาหารพืชไดโ้ดยการสร้างสมการการถดถอยเชิงเสน้ (Linear regression: y = 

a+bx)  ซึ�งเกิดจากการหาความสมัพนัธร์ะหว่างปริมาณธาตุอาหารที�ถกูปลดปล่อยออกมากบัระยะเวลา 

โดยกาํหนดให ้ 

 y = a +bx 

เมื�อ 

x = เวลา (day) 

y = ปริมาณธาตุอาหารพืชที�ถกูปลดปล่อยออกมา (mg kg soil-1) 

a = ค่าคงที� 

b = อตัราการปลดปล่อยธาตุอาหารพืช (mg kg soil-1 day-1) 
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ตารางที� 6 ปริมาณ N  P และ K ทั�งหมดที�เป็นประโยชนต่์อพืช (Total plant available N) ที�ถกู 

                 ปลดปล่อยจากดินที�มกีารใชปุ๋้ยหมกั ปุ๋ยคอก และปุ๋ยหมกัมลูไสเ้ดือนดิน 

 Total plant available  

(mg kg soil-1 ) 

N P K 

ชุดดินแม่แตง (Mt) 

Control 299 164 286 

ปุ๋ยหมกั 656 360 1,200 

ปุ๋ยคอก 769 212 1,256 

ปุ๋ยหมกัมลูไสเ้ดือนดิน 535 53 927 

ชุดดินหางดง (Hd) 

Control 201 84 445 

ปุ๋ยหมกั 619 189 1187 

ปุ๋ยคอก 768 268 1456 

ปุ๋ยหมกัมลูไสเ้ดือนดิน 560 172 1327 

ชุดดินสนัทราย (Sai) 

Control 130 38 273 

ปุ๋ยหมกั 487 220 1077 

ปุ๋ยคอก 717 213 1548 

ปุ๋ยหมกัมลูไสเ้ดือนดิน - - - 

ชุดดินแม่ริม (Mr) 

Control 182 48 304 

ปุ๋ยหมกั 495 224 1,118 

ปุ๋ยคอก 728 207 1,232 

ปุ๋ยหมกัมลูไสเ้ดือนดิน - - - 

(-) พืชไม่สามารถเจริญเติบโตไดเ้นื�องจากเกิดภาวะความเคม็ของดินที�ปลกู 
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ภาพที� 1 สมการการถดถอยเชิงเสน้ (Linear regression) ที�ไดจ้ากการหาความสมัพนัธร์ะหว่างเวลา 

            (day) และปริมาณไนโตรเจนที�เป็นประโยชนต่์อพืช (Plant available N) 

 

ไนโตรเจน (N) 

 สมการการถดถอยเชิงเสน้ (Linear regression) จากความสมัพนัธร์ะหว่างปริมาณ Plant avail. 

N กบัเวลาในดินแม่แตง (รูปที� 1) พบว่า อตัราการปลดปล่อย (b) ไนโตรเจนสูงที�สุดในดินที�มีการใส่

ปุ๋ยคอก คือ 2.04 mg kg soil-1 day-1 รองลงมาคือ ปุ๋ยหมกั ปุ๋ยหมกัมลูไสเ้ดือนดินและ control มีอตัรา

การปลดปล่อยเท่ากบั 1.62  1.41  และ 0.74  mg kg soil-1 day-1 ตามลาํดบั   ในขณะที�ผลการทดลองใน

ดินหางดง  สนัทรายและแม่ริม ใหผ้ลไปในทิศทางเดียวกนั คือ อตัราการปลดปล่อย N ที�สูงที�สุดจะ

พบในดินที�มีการใส่ปุ๋ยคอก ไดแ้ก่ 2.10  1.96  และ 1.85 mg kg soil-1 day-1  ตามลาํดบั อตัราการ

ปลดปล่อย Nในดินหางดงรองลงมาเมื�อมีการใส่ปุ๋ยหมกั  ปุ๋ยหมกัมลูไสเ้ดือนดิน และ control คือ 1.63  

1.50 และ 0.53  mg kg soil-1 day-1  ตามลาํดบั  ในขณะที�ดินสนัทรายและแม่ริมใหผ้ลการทดลองที�

ใกลเ้คียงกนั โดยอตัราการปลดปล่อย N รองลงมาเมื�อมีการใส่ปุ๋ยหมกั และ control ในดินสนัทราย 

คือ 1.32  และ 0.25   mg kg soil-1 day-1  และดินแม่ริม คือ 1.30  และ  0.43 mg kg soil-1 day-1   

 



14 
 

 

 

 
 

ภาพที� 2 สมการการถดถอยเชิงเสน้ (Linear regression) ที�ไดจ้ากการหาความสมัพนัธร์ะหว่างเวลา 

             (day) และปริมาณฟอสฟอรัสที�เป็นประโยชน์ต่อพืช (Plant available P) 

 

ฟอสฟอรัส (P) 

 สมการการถดถอยเชิงเสน้ (Linear regression) จากความสมัพนัธร์ะหว่างปริมาณ Plant avail. 

P กบัเวลาในดินแม่แตง (รูปที� 2) พบว่า อตัราการปลดปล่อย P สูงที�สุดในดินที�มีการใส่ปุ๋ยหมกั คือ 

0.88 mg kg soil-1 day-1 รองลงมาคือ ปุ๋ยคอก control และปุ๋ยหมกัมลูไสเ้ดือนดิน มีอตัราการ

ปลดปล่อยเท่ากบั 0.60  0.40  และ 0.16  mg kg soil-1 day-1 ตามลาํดบั   ในขณะที�ผลการทดลองในดิน

หางดงใหผ้ลการทดลองที�แตกต่างจากดินแม่แตง คือ อตัราการปลดปล่อย P ที�สูงที�สุดจะพบในดินที�มี

การใส่ปุ๋ยคอก ไดแ้ก่ 0.71 และรองลงมาไดแ้ก่ ปุ๋ยหมกั ปุ๋ยหมกัมลูไสเ้ดือนดินและ control ซึ�งมีอตัรา

การปลดปล่อยเท่ากบั 0.48  0.45 และ 0.19 mg kg soil-1 day-1  ตามลาํดบั สาํหรับการทดลองในดินสนั

ทรายและแม่ริมใหผ้ลที�ใกลเ้คียงกนั โดยพบว่าอตัราการปลดปล่อยใกลเ้คียงกนัมากเมื�อมีการใส่ปุ๋ย

คอกและปุ๋ยหมกั โดยดินสนัทรายมีอตัราการปลดปล่อยเท่ากบั 0.56 และ 0.56 mg kg soil-1 day-1   

ในขณะที�ดินแม่ริมมีอตัราการปลดปล่อยเท่ากบั 0.59 และ 0.54 mg kg soil-1 day-1   
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ภาพที� 3 สมการการถดถอยเชิงเสน้ (Linear regression) ที�ไดจ้ากการหาความสมัพนัธร์ะหว่างเวลา  

            (day) และปริมาณโพแทสเซียมที�เป็นประโยชน์ต่อพืช (Plant available K) 

 

โพแทสเซียม (K) 

 สมการการถดถอยเชิงเสน้ (Linear regression) จากความสมัพนัธร์ะหว่างปริมาณ Plant avail. 

P กบัเวลาพบว่า ในดินแม่แตงมีอตัราการปลดปล่อย K สูงที�สุดในดินที�มีการใส่ปุ๋ยหมกั คือ 3.58 mg 

kg soil-1 day-1 รองลงมาคือ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกัมลูไสเ้ดือนดิน และcontrol มีอตัราการปลดปล่อยเท่ากบั 

3.42  2.72  และ 0.77  mg kg soil-1 day-1 ตามลาํดบั   ในขณะที�ผลการทดลองในดินหางดงใหผ้ลการ

ทดลองที�แตกต่างจากดินแม่แตง คือ อตัราการปลดปล่อย K ที�สูงที�สุดจะพบในดินที�มกีารใส่ปุ๋ยหมกั

มลูไสเ้ดือนดิน คือ 4.15 รองลงมาไดแ้ก่ ปุ๋ยหมกั ปุ๋ยคอกและ control ซึ�งมีอตัราการปลดปล่อยเท่ากบั 

3.79  3.39 และ 1.27 mg kg soil-1 day-1  ตามลาํดบั สาํหรับการทดลองในดินสนัทรายและแม่ริมใหผ้ล

ที�ใกลเ้คียงกนั โดยพบว่าอตัราการปลดปล่อยสูงที�สุดเมื�อมีการใส่ปุ๋ยคอก คือ 4.46 และ 3.52 mg kg 

soil-1 day-1 รองลงมาคือปุ๋ยหมกัมีอตัราการปลดปล่อยเท่ากบั 3.11  และ 3.14  mg kg soil-1 day-1และ

นอ้ยที�สุดใน control คือ 0.71  และ 0.79 mg kg soil-1 day-1 
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ตารางที� 7 รูปแบบการปลดปล่อย N  P และ K ที�เป็นประโยชน์ต่อพืชในดินเมื�อมีการใส่ปุ๋ยอินทรีย ์

   ชนิดต่างๆที�ถกูวิเคราะห์โดยสมการการถดถอยเชิงเสน้ (Linear regression: y = a+bx)   

 N P K 

a b R2 a b R2 a b R2 

ดินแม่แตง 

Control 68.82 0.74 0.853 59.17 0.40 0.558 85.71 0.77 0.554 

ปุ๋ยหมกั 164.64 1.62 0.804 98.47 0.88 0.759 47.55 3.58 0.957 

ปุ๋ยคอก 67.14 2.04 0.974 5.02 0.60 0.982 146.11 3.42 0.835 

ปุ๋ยหมกัมลูไสเ้ดือนดิน 113.49 1.41 0.826 1.90 0.16 0.917 93.19 2.72 0.866 

ดินหางดง 

Control 56.41 0.53 0.723 32.35 0.19 0.578 96.62 1.27 0.697 

ปุ๋ยหมกั 126.27 1.63 0.825 46.86 0.48 0.768 194.92 3.79 0.812 

ปุ๋ยคอก 39.17 2.10 0.986 32.11 0.71 0.936 168.13 3.39 0.809 

ปุ๋ยหมกัมลูไสเ้ดือนดิน 105.46 1.50 0.844 41.93 0.45 0.768 41.34 4.15 0.965 

ดินสนัทราย 

Control 67.05 0.25 0.424 17.04 0.08 0.481 89.05 0.71 0.528 

ปุ๋ยหมกั 74.06 1.32 0.905 49.09 0.56 0.830 113.29 3.11 0.874 

ปุ๋ยคอก 58.22 1.96 0.967 32.65 0.56 0.903 43.24 4.46 0.966 

ปุ๋ยหมกัมลูไสเ้ดือนดิน - - - - - - - - - 

ดินแม่ริม 

Control 71.44 0.43 0.546 18.96 0.11 0.535 96.94 0.79 0.541 

ปุ๋ยหมกั 89.95 1.30 0.863 68.54 0.54 0.697 132.41 3.14 0.860 

ปุ๋ยคอก 115.78 1.85 0.930 3.31 0.59 0.989 58.89 3.52 0.95 

ปุ๋ยหมกัมลูไสเ้ดือนดิน - - - - - - - - - 

 

 จากผลการทดลองสามารถจดัดินเป็น 2 กลุ่มตามปริมาณ clay ที�พบโดยกลุ่มแรก คือ ดินแม่

แตงและหางดง มีปริมาณ clay 26.1-48.1% กลุ่มที�สองประกอบดว้ยดินสนัทรายและแม่ริมซึ�งมี

ปริมาณ clay 10.7-14.1% จะเห็นไดว้่า ดินในกลุ่มแรกสามารถใชร่้วมกบัปุ๋ยหมกัมลูไสเ้ดือนไดใ้น

อตัราส่วน 2:1 สาํหรับการปลกูหญา้รูซี�แต่ไม่สามารถทาํไดใ้นดินกลุ่มที�สองเนื�องจากเมีปริมาณ clay

นอ้ยทาํใหม้ีความสามารถในการตา้นทานการเปลี�ยนแปลง pH ที�ต ํ�ากว่า นอกจากนี�จะเห็นไดว้่าดินใน
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กลุ่มแรกมี Total plan avail. N ที�ใกลเ้คียงกนั (ตารางที� 6) เมื�อมีการใชปุ๋้ยหมกั ปุ๋ยคอก และปุ๋ยหมกัมลู

ไสเ้ดือนดิน และ control คือ 619-656  768-769  535-560 และ 201-299 mg kg soil-1 ตามลาํดบั 

ในขณะที�ดินกลุ่มที�สอง คือ 487-495 717-728  และ 130-182   mg kg soil-1 ตามลาํดบั ซึ�งไม่รวมปุ๋ย

หมกัมลูไสเ้ดือนดิน จะเห็นไดว้่าดินในกลุ่มที�แรกมีปริมาณ Total plant avail. N สูงกว่าดินในกลุ่มที�

สองซึ�งมีส่วนสมัพนัธก์บัปริมาณของอินทรียวตัถุที�พบว่าดินในกลุ่มแรก (OM 5.93-6.37%) มีปริมาณ

ที�มากกว่าดินในกลุ่มที�สอง (OM 5.74-5.77%) อาจเป็นไปไดว้่าปริมาณ N ที�ไดจ้ากอินทรียวตัถุเริ�มตน้

ในดินส่งผลใหป้ริมาณ Total plant avail. N มีปริมาณสูงกว่าในกลุ่มดินที�มีอินทรียวตัถุนอ้ยกว่า 

ในขณะที� Total plant avail. P ในดินกลุ่มแรกเมื�อมีการใส่ปุ๋ยหมกั ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกัมลูไสเ้ดือนดิน 

และ control คือ 360-189 212-268 53-172 และ84-164 mg kg soil-1 ตามลาํดบั มีปริมาณมากกว่าดิน

กลุ่มที�สอง คือ 220-224 207-213 และ 38-48 mg kg soil-1 ตามลาํดบั   สาํหรับ Total plant avail. K ไม่

พบความแตกต่างที�แน่ชดัระหว่างสองกลุ่มดิน โดยดินกลุ่มแรกมีปริมาณ Total plant avail. K ในดิน

เมื�อมีการใส่ปุ๋ยหมกั ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกัมลูไสเ้ดือนดิน และ control คือ 1,187-1,200 1,256-1,456  927-

1,327 และ286-445 mg kg soil-1 ตามลาํดบั ในขณะที�กลุม่ที�สองมีปริมาณ Total plant avail. K คือ 

1,077-1,118 1,232-1,548 และ 273-304 mg kg soil-1   

 ปริมาณ Total plant avail. N P และ K ที�ถกูปลดปล่อยออกมาในดินทั�งสองกลุ่มจะขึ�นอยูก่บั

ปริมาณของ N P และ K ในดินและปุ๋ยอินทรียที์�ใช ้ ยกเวน้การใชปุ๋้ยหมกัมลูไสเ้ดือนดินที�ใหผ้ล

แตกต่างออกไปทั�งๆที�มีปริมาณเริ�มตน้ของ Total P และ K มากที�สุดแต่ปลดปล่อยออกมาให ้ Total 

plant avail. P และ K นอ้ยกว่าเมื�อมีการใส่ปุ๋ยหมกัและปุ๋ยคอก ซึ�งอาจะเป็นผลจากการที� pH ค่อนขา้ง

สูงในดินที�มีการใชปุ๋้ยหมกัมลูไสเ้ดือนดินเมื�อเปรียบเทียบกบัดินที�มกีารใส่ปุ๋ยหมกัและปุ๋ยคอก ทาํให้

ไปยบัย ั�งการปลดปล่อยหรือความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืชดงักล่าว   

 อตัราการปลดปล่อย Plant avail. N  P และ K ของสองกลุ่มดินแตกต่างกนัอยา่งเห็นไดช้ดั 

โดยกลุ่มดินแรกจะมีอตัราการปลดปล่อย Plant avail N สูงกว่ากลุ่มที�สอง อตัราการปลดปล่อย Plant 

avail. N ในดินกลุ่มแรกเมื�อมีการใส่ปุ๋ยหมกั ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกัมลูไสเ้ดือนดิน และ control คือ 1.62-

1.63 2.04-2.10 1.41-1.50 และ 0.53-0.74 mg kg soil-1 day-1 ตามลาํดบั ในขณะที�ดินกลุ่มที�สองมี

ปริมาณ Plant avail. N เมื�อมีการใส่ปุ๋ยหมกั ปุ๋ยคอก และ control คือ 1.30-1.32 1.85-1.96 และ 0.25-

0.43 mg kg soil-1 day-1 ตามลาํดบั สาํหรับอตัราการปลดปล่อย Plant avail. P และ K ของดินทั�งสอง

กลุ่มใหผ้ลใกลเ้คียงกบัการปลดปล่อย Plant avail. N โดยอตัราการปลดปล่อย Plant avail. P ในดิน

กลุ่มแรกเมื�อมีการใส่ปุ๋ยหมกั ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกัมลูไสเ้ดือนดิน และ control คือ 0.48-0.88 0.60-0.71 

0.16-0.45 และ 0.19-0.40 mg kg soil-1 day-1 ตามลาํดบั ในขณะที�ดินกลุ่มที�สองมีอตัราการปลดปล่อย 

Plant avail. P เมื�อมีการใส่ปุ๋ยหมกั ปุ๋ยคอก และ control คือ 0.54-0.56 0.56-0.59 และ 0.08-0.11 mg kg 

soil-1 day-1 ตามลาํดบั อตัราการปลดปล่อย Plant avail. K ในดินกลุ่มแรกเมื�อมีการใส่ปุ๋ยหมกั ปุ๋ยคอก 
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ปุ๋ยหมกัมลูไสเ้ดือนดิน และ control คือ 3.58-3.79 3.39-3.42 2.72-4.15 และ 0.77-1.27 mg kg soil-1 

day-1 ตามลาํดบั ในขณะที�ดินกลุ่มที�สองมีอตัราการปลดปล่อย Plant avail. K เมื�อมีการใส่ปุ๋ยหมกั ปุ๋ย

คอก และ control คือ 3.11-3.14 3.52-4.46 และ 0.71-0.79 mg kg soil-1 day-1 ตามลาํดบั   

 จะเห็นไดว้่าอตัราการปลดปล่อย Plant avail. N P และ K ที�เกิดจากการใชส้มการการถดถอย

เชิงเสน้ (Linear regression) จะมีส่วนสมัพนัธก์บัปริมาณ Total plant avail N P และ K คือ เมื�อปริมาณ

เริ�มตน้ของ N P และ K ในดินและปุ๋ยอินทรียม์ีปริมาณสูงก็จะมีอตัราการปลดปล่อยที�เร็วกว่าในดิน

และปุ๋ยอินทรียที์�มีปริมาณ N P และ K นอ้ยกว่า ซึ�งจะเห็นไดว้่ารูปแบบความสมัพนัธเ์ชิงเสน้ยงัไม่

สามารถอธิบายรูปแบบการปลดปล่อยไดส้อดคลอ้งกบัความเป็นจริงมากนกัเมื�อพิจารณาจากภาพที�1-3 

ซึ�งจะเห็นว่าปริมาณการปลดปล่อยของ N P และ K จะมากในช่วง 0-90 วนั แต่หลงัจากนั�นอตัราการ

ปลดปล่อยค่อนขา้งชา้จนเกือบจะคงที� ซึ�งจากการศกึษาของ Nilawonk et al. (2006) พบว่าการใช ้

Parabolic diffusion  Power function และ Segmented straight line regression ในการอธิบายการ

ปลดปล่อยโพแทสเซียมในดินที�ปลกูขา้วโพดสามารถอธิบายรูปแบบการปลดปล่อยไดใ้กลเ้คียงความ

เป็นจริงมากที�สุด โดย Segmented straight line regression เป็นสมการที�สามารถอธิบายรูปแบบการ

ปลดปล่อยไดใ้กลเ้คียงมากที�สุดและมีความแม่นยาํสูงสุด  ดงันั�นอาจเป็นไปไดว้่าหากมีการนาํสมการ

ดงักล่าวมาใชใ้นการทดลองครั� งนี�อาจทาํใหอ้ตัราและรูปแบบการปลดปล่อยสามารถถกูอธิบายและ

จาํลองไดเ้หมือนจริงมากยิ�งขึ�น 

 

สรุปผลการวจิยั 

ปริมาณ Total plant avail. N และ K ถกูปลดปล่อยออกมามากที�สุดในดินเมื�อมีการใส่ปุ๋ยคอก

ลงไป รองลงมาคือปุ๋ยหมกัและปุ๋ยหมกัมลูไสเ้ดือนดิน ในส่วนของ Total plant avail P พบว่าถกู

ปลดปล่อยออกมามากที�สุดเมื�อมีการใส่ปุ๋ยหมกัในเกือบทุกดินยกเวน้ดินหางดง  ในขณะที�อตัราการ

ปลดปล่อย Plant avail. N  P และ K ถกูพบว่าสูงที�สุดในดินที�มีการใส่ปุ๋ยคอก  ยกเวน้ในดินแม่แตงที�

พบว่าอตัราการปลดปล่อย Plant avail. P และ K สูงที�สุดเมื�อมีการใส่ปุ๋ยหมกั และพบอตัราการ

ปลดปล่อย Plant avail. K สูงที�สุดในดินหางดงเมื�อมีการใส่ปุ๋ยหมกัมลูไสเ้ดือนดิน จะเห็นไดว้่า

ปริมาณ Total plant avail. N P และ K ที�ถกูปลดปล่อยออกมาในดินส่วนใหญ่จะขึ�นอยูก่บัปริมาณของ 

N P และ K ในดินและปุ๋ยอินทรียที์�นาํมาใช ้ 
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