การใชระบบหญาแฝก เพื่อปองกัน แกไข พัฒนาและฟนฟูพื้นที่ดนิ ทรายจัด
เกษมสุข ศรีแยม สมนึก ศรีทองฉิม และพิพัฒน ไทยกลา
บทคัดยอ
การใชระบบหญาแฝกเพื่อปองกัน แกไข พัฒนาและฟนฟูพื้นที่ดินทรายจัด อยูภายใต
โครงการวิจัย เรื่อง การใชประโยชนหญาแฝกเพื่อพัฒนาและฟนฟูทรัพยากรดินที่มีปญหาในดาน
การใชประโยชน ดําเนินการวิจัยตั้งแตป พ.ศ. 2540 – 2543 ที่สถานีพัฒนาที่ดินรอยเอ็ด ในดินทราย
ชุดน้ําพอง โดยการทดลองแบงออกเปน 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 เปนการวิจัยเพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุดในเรื่องพันธุหญาแฝกรับกับการใชปุยเคมี
สูตร 15-15-15 อัตรา 0 25 และ 50 กิโลกรัมตอความยาวหญาแฝก 1 กิโลเมตร โดยการนําดิน
จากพื้นที่ดินทรายมาทดลองในกระถางเพื่อหาทางเลือกที่นาจะเปนไปได
โดยใชพันธุอนิ เดีย
พระราชทาน ศรีลังกา และเลย วางแผนการทดลองแบบ 4 x 4 Factorial in CRD
ขั้นตอนที่ 2 เปนการนําทางเลือกที่คาดวาจะเหมาะสมที่สุดจากผลการทดลองขั้นตอนที่ 1 มา
วิจัยในพื้นที่จริง โดยใชพันธุอินเดีย พระราชทาน และศรีลังกา รวมกับการใชปุยเคมีสูตร 15-1515 อัตรา 0 25 และ 50 กิโลกรัมตอไร โดยการวางแผนการทดลองแบบ 3 x 3 in RCB มีจํานวน 3
ซ้ํา
ขั้นตอนที่ 3 เปนการนําผลการศึกษาในขั้นตอนที่ 2 คือพันธุอินเดีย โดยศึกษาอิทธิพลของ
ระยะแถวหญาแฝกตอการปลูกขาวโพด โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ตํารับ 5 ซ้ํา คือ 1.
ปลูกขาวโพดอยางเดียวไมปลูกหญาแฝก 2. ระยะหางแถวหญาแฝก 1.5 เมตร 3. ระยะหางแถว
หญาแฝก 3 เมตร และ 4. ระยะหางแถวหญาแฝก 4.5 เมตร
ผลการทดลองปรากฏวา
ขั้นตอนที่ 1 เปนการทดลองในปแรก ซึ่งดําเนินการในกระถาง สามารถสรุปแนวโนมไดวา
การปลูกหญาแฝกในดินทราย ควรใชพนั ธุอินเดีย พระราชทาน และศรีลังกา ซึ่งตอบสนองตอ
ปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 0 25 และ 50 กิโลกรัมตอความยาวหญาแฝก 1 กิโลเมตรไดดีที่สุด
ซึ่งไดนําหญาแฝกทั้ง 3 พันธุนี้ไปปลูกทดลองในพื้นที่จริง
ขั้นตอนที่ 2 ไดนําหญาแฝกทั้ง 3 สายพันธุมาทดลองในดินทรายชุดน้ําพอง โดยใชปุยเคมี
สูตร 15-15-15 อัตรา 0 25 และ 50 กิโลกรัมตอไร ผลปรากฏวาการเจริญเติบโตของหญาแฝกทั้ง
3 พันธุไมแตกตางกัน อยางไรก็ตาม จากการทดลองสามารถแนะนําไดวาอัตราปุยเคมีที่เหมาะสม
คือ 25 กิโลกรัมตอไรก็เพียงพอ ทั้งนี้เพื่อใหการตั้งตัวและเปอรเซ็นตการอยูรอดของหญาแฝกดีขึ้น
ขั้นตอนที่ 3 ผลปรากฏวาควรปลูกหญาแฝกระยะแถวหางกันตั้งแต 3 เมตร ขึ้นไปจึงจะไมมี
ผลกระทบตอผลผลิตขาวโพดอยางไรก็ตาม การปลูกหญาแฝกในปแรกนี้ ตนแฝกเจริญเติบโตไมดี
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เทาที่ควรเนื่องจากประสบปญหาฝนทิ้งชวง
ทําใหใบหญาแฝกที่ตัดคลุมดินมีไมมากพอที่จะมี
อิทธิพลตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของขาวโพด
อนึ่งการศึกษาครั้งนี้วตั ถุประสงคหลักเพื่อหาพันธุหญาแฝกที่เหมาะสมเพื่อปลูกในดินทราย
จึงไมมีผลวิเคราะหดินเพื่อหาความอุดมสมบูรณที่เพิ่มขึ้น และในขั้นตอนที่สามในฤดูปลูกเกิดสภาวะ
แหงแลงจึงไมไดเก็บขอมูลความชื้นในแปลงทดลองแตอยางใด
หลักการและเหตุผล
ดินทรายจัด เปนดินที่มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํามาก ความสามารถในการอุมน้ําที่
เปนประโยชนต่ําและเก็บน้ําไวไมอยู ปริมาณแรธาตุที่เปนประโยชนตอพืชต่ํา รวมทั้งคุณสมบัติใน
แลกเปลี่ยนประจุบวกต่ํา ทําใหดินทรายมีความสามารถดูดยึดธาตุอาหารในรูปปุยที่ใสลงไปต่ําไป
ดวย จากคุณสมบัติดังกลาวมาแลวขางตน ทําใหดินทรายจัดมีพืชพรรณขึ้นตามธรรมชาตินอยมาก
หรือเกือบไมมีเลย การที่ไมมีพืชพรรณตามธรรมชาติขึ้นหรือมีนอยทําใหพื้นที่ดินทรายจัดสวนใหญ
เปนพื้นที่ขาดสิ่งปกคลุมดินและการที่พื้นดินขาดสิ่งปกคลุมนี้ก็เปนสาเหตุใหไมมีสงิ่ ปะทะหรือชลอแรง
กระแทกของเม็ดฝน และการไหลบาของน้ํา ดังนัน้ รากพืช รากสัตว อินทรียวัตถุ ธาตุอาหารพืชและ
ตะกอนดิน จึงถูกน้ําพัดพาออกจากพื้นที่ไปกับน้ํา ทําใหพื้นที่ดินทรายจัดนับวันจะมีความอุดม
สมบูรณลดลงทุกทีทุกที จนกระทั่งพืชพรรณตามธรรมชาติท่มี ีอยูเดิมก็ลดลง ที่จะขึ้นใหมก็เกือบไม
มีเลย นอกจากนี้ตะกอนดินและรากพืช รากสัตวที่ถูกน้ําพัดพาลงสูพื้นที่ที่ต่ํากวา ยังกอใหเกิด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางกวางขวาง กลาวคือ ทําใหแหลงน้ําตางๆ อาทิเชน อางเก็บน้ํา แมน้ํา
ลําคลอง หนองบึงตื้นเขิน ทําใหประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ําไวใชยามฝนทิ้งชวงหรือหนาแลง
ลดลง หรือทําใหประสิทธิภาพในการระบายน้ําของแมน้ํา ลําคลอง หวยตางๆ ลดลง ทําใหเกิด
ปญหาน้ําไหลบาลนตลิ่ง และเกิดอุทกภัยอยางกวางขวางในพื้นที่ตอนลางและภาคกลาง ซึ่งพื้นที่ดิน
ทรายจัดของประเทศไทย รวมทั้งประเทศมีพื้นที่ถึง 7,127,500 ไร แบงเปนดินทรายจัดที่ไมมีชั้น
ดานอินทรีย 6,613,530 ไร ดินทรายจัดที่มีชั้นดานอินทรีย 513,970 ไร ครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ
ไทย กลาวคือ ภาคเหนือมีพื้นที่ดินทรายจัดไมมีชั้นดาน 571,960ไร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้น
ที่ดินทรายจัดไมมีชั้นดานอินทรีย 4,095,840 ไร ภาคกลางมีพื้นที่ดินทรายจัดไมมีชั้นดานอินทรีย
665,970 ไรภาคตะวันออกมีพื้นที่ดินทรายจัดไมมีชั้นดานอินทรีย 302,580 ไร
การจะดําเนินการปองกัน แกไข ปญหาการชะลางพังทลายของดิน การเสื่อมโทรมของดิน
ดังกลาวมาแลวขางตน
รวมทั้งการฟนฟูใหพื้นที่ดินทรายจัดใหกลับอุดมสมบูรณขึ้นมาใหมนั้น
จําเปนจะตองดําเนินการจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา โดยวิธีการสรางโครงสรางทางดานวิศวกรรม
และวิธีการใชพืชพรรณ วิธกี ารทางดานวิศวกรรมแมจะมีประสิทธิภาพสูงก็จริงแตมีขอจํากัดที่ตองใช
เทคนิคและการลงทุนสูงอีกตองใชรวมกับวิธีการที่ใชพชื พรรณจึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาทิเชน
การทําทางระบายน้ําคอนกรีต ตองปลูกหญาที่สันของทางระบายน้ํา การทําคันดินตองปลูกพืช
ปองกันดินพังเปนตน แตการปลูกพืชตางๆ หรือแมแตหญาในดินทรายจัดนั้นมักมีปญหาในเรื่อง
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สภาพแวดลอมทางดินไมเหมาะสม
ทําใหพืชที่ปลูกขึ้นไมไดหรือขึ้นแตไมเจริญเติบโตจึงมีความ
จําเปนตองใชพืชที่ทนทานตอสภาพแวดลอมของดินทรายจัด ปลูกเปนพืชบุกเบิกเสียกอน เมื่อพืช
บุกเบิกขึ้นแลว พืชบุกเบิกจะทําหนาที่ในการปรับสภาพแวดลอมใหเหมาะสมตอการเจริญเติบโต
ของพืชโดยทั่งๆ ไปได หญาแฝกนับเปนพืชที่ไดรับการยอมรับวา ทนทานตอสภาพแวดลอมที่เสื่อม
โทรมเกือบทุกสภาพและเหมาะสมที่จะปลูกเปนพืชบุกเบิก แตในปจจุบันยังไมมีรายงานผลการวิจัย
วา แฝกพันธุใ ด วิธีการจัดการอยางใด จึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุดในการปองกัน แกไข และฟนฟู
สภาพแวดลอมของดินทรายจัดที่นับวันจะเสื่อมสภาพลงอยางรุนแรงยิ่งขึ้น
ดังนั้นจึงมีความ
จําเปนตองเรงศึกษา วิจัยในเรื่องนี้อยางจริงจังและเรงดวน
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห แนวทางและวิธีการใชแถบหญาแฝกในการปองกน แกไข และ
ฟนฟูทรัพยากรดินและสภาพแวดลอมในพื้นที่ดินทรายจัดที่มีสภาพเสื่อมโทรมใหกลับมาเปนพื้นที่ที่
อุดมสมบูรณหรือไมใหเสื่อมโทรมลงไปกวาปจจุบันที่เปนอยู
2. เพื่อศึกษาและวิเคราะหผลกระทบของแถบหญาตอคุณสมบัติทางฟสิกสและทางเคมีบาง
ประการของดิน น้ําในดิน ปริมาณน้ําไหลบา พืชพรรณในสภาพแวดลอมตามวัตถุประสงคขอที่ 1.
3. เพื่อศึกษาและวิเคราะหอัตราปุยสูตร 15-15-15 และวัตถุปรับปรุงดินบางชนิดที่เหมาะสม
ตอการเจริญเติบโตของหญาแฝก
และการเบียดกอของหญาแฝกจนกอใหเกิดแถบหญาแฝกที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุดในการปองกน แกไขและฟนฟูสภาพแวดลอมตามวัตถุประสงคขอที่ 1.
4. เพื่อศึกษาและวิเคราะหหาพันธุหญาแฝกที่สามารถเจริญเติบโตไดในสภาพแวดลอมตาม
ขอที่ 1. ที่กอใหเกิดแถบหญาแฝกที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการปองกัน แกไข และฟนฟู
สภาพแวดลอมตามวัตถุประสงคขอที่ 1.
การตรวจเอกสาร
กรมพัฒนาที่ 2533 ใหคํานิยามของดินที่มีปญหาไวดงั นี้ ดินที่มีปญ
 หา (Problem soils)
หมายถึง ดินที่มีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางที่ไมเหมาะสม (Unsuited) หรือไมคอย
เหมาะสม (Poorly suited) ในการที่จะนําไปใชในการปลูกพืชเศรษฐกิจตางๆ และตองมีการจัดการ
ดินเปนกรณีพเิ ศษกวาดินทั่วๆ ไป จึงจะสามารถใชประโยชนในการเพาะปลูกและใหผลผลิตดี
เทาที่ควร
ดินที่มีปญหาสวนใหญเกิดขึ้นตามธรรมชาติ อันเนื่องมาจาก ปจจัยที่ใหกําเนิดดิน (Soil
formation factors) ซึ่งประกอบดวยวัตถุตนกําเนิดดิน สภาพพื้นที่ ภูมิอากาศ พืชพรรณที่ขึ้นปก
คลุมและระยะเวลาที่เกิดดินแตอยางไรก็ตามดินที่มีปญหาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ อาจมีเนื้อที่หรือ
ขอจํากัดในการใชประโยชนรุนแรงเพิ่มขึ้นหากสภาพธรรมชาติตางๆ ถูกทําใหเปลี่ยนแปลง หรือทํา
ใหเสียสมดุลโดยการกระทําของมนุษย
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ชนิดของดินที่มีปญหา ในประเทศไทยพบ 6 ชนิดคือ ดินเค็ม (Salt affected) ดินทรายจัด
(Sandy Soils) ดินเปรี้ยวจัด (acid sulfate soils) ดินอินทรีย (Organic soils) ดินตืน้ (Shallow
soils) และดินบนพื้นที่ภูเขาหรือพื้นที่สูงชัน (Slope complex soils)
ดินทรายจัด (Sandy soils) หมายถึง ดินที่มีเนื้อดินเปนดินทรายจัด (Sand) หรือดินทราย
ปนดินรวน (Loamy sand) เกิดเปนชั้นหนามากกวา 50 เซนติเมตร แบงออกเปน 2 ประเภทคือ
1. ดินทรายจัดไมมีชั้นดานอินทรีย (Spodic horizon) ดินพวกนี้เปนดินทรายที่พบทั่วๆ ไป
ตามชายหาดหรือชายฝงทะเลและในพื้นที่เนินทรายในภาคตางๆ ขอจํากัดสําคัญของดินทรายคือ
ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํามาก ความสามารถในการอุมน้ําต่ํา และเก็บกักน้ําไวไมอยู งายตอการ
ขาดแคลนความชื้นในดิน
2. ดินทรายที่มีชั้นดานอินทรีย ลักษณะของดินทรายพวกนี้จะมีลักษณะเฉพาะตัวคือ ชวง
ชั้นตอนบนจะเปนดินทรายสีขาว ถัดลงไปในระดับความลึกประมาณ 60-80 เซนติเมตร จะพบชั้น
ทรายสีน้ําตาลปนแดง ซึ่งมีลักษณะเปนดาน เกิดจากการสะสมหรือตกตะกอนของสารประกอบพวก
เหล็ก ฮิวมัส ดินทรายพวกนี้สวนใหญจะพบตามชายฝงทะเลของภาคใตและภาคตะวันออก
ขอจํากัดของดินเหลานี้คือ การขาดแรธาตุอาหารตางๆ อยางรุนแรงในชวงชั้นดินตอนบน ซึ่งเปน
ทรายสีขาวซีด ในฤดูแลงขาดน้ําและจะเกิดชั้นดานแข็งตอนลาง สวนในฤดูฝนน้ํามักแชขัง เนื่องจาก
น้ําซึมผานชั้นดานอินทรียไปไดชา และมีน้ําใตดินอยูคอนขางตื้น ทําใหพื้นที่ปลูกโดยเฉพาะไมยืน
ตนไมคอยเจริญเติบโต
กองสํารวจและจําแนกดิน (2532) อางโดย กรมพัฒนาที่ดิน (2533) กลาวไววา หนวยแผน
ที่ที่ 23 เปนกลุมดินที่มีเนื้อดินเปนพวกดินทรายบางแหงมีเปลือกหอยปะปนอยูในเนื้อดินชั้นลาง สี
ดินเปนสีเทา พบจุดประสีนา้ํ ตาล หรือสีเหลืองปะปนอยูในดินชั้นลาง เกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวก
ตะกอนน้ําทะเลพบในบริเวณที่ลมุ ระหวางสันหาดหรือเนินทรายชายทะเล เปนดินลึก มีการระบาย
น้ําเลวถึงเลวมาก มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา ปฏิกริ ิยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงเปนดาง
ปานกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 6.5-8.0
ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดินของหนวยแผนที่นี้ไดแก เปนดินทรายจัดมีความอุดม
สมบูรณต่ํา และมีน้ําทวมอยูเสมอๆ
ปจจุบันบริเวณดังกลาวเปนที่ลุม สวนใหญใชทํานา บางแหงทิ้งใหรกรางวางเปลามีวัชพืช
ตางๆ ขึ้นอยูทั่วไป ชุดดินประจําหนวยแผนที่นี้ไดแก ชุดดินทรายขาว (Sak) วังเปรียว (Wp) บางละ
มุง (Lm)
หนวยแผนที่ที่ 24 เปนกลุมดินที่มีเนื้อดินเปนพวกดินทราย มีสีน้ําตาลปนเทาหรือสีเทาปน
ชมพู พบจุดประสีน้ําตาล สีเหลืองหรือ สีเทาในชั้นดินลาง บางแหงจะพบชั้นที่มีการสะสม
อินทรียวัตถุเปนชั้นบางๆ มีสภาพพื้นที่คอนขางราบเรียบหรือราบเรียบ เปนดินลึก มีการระบายน้ํา
คอนขางเลวถึงดีปานกลาง มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํามาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึง
เปนกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.0-7.0
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ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดินของหนวยแผนที่นี้ไดแก เนื้อดินเปนทรายจัด หรือมัก
แสดงอาการขาดน้ําในชวงฝนทิ้ง และมีความอุดมสมบูรณต่ํามาก
ปจจุบันบริเวณดังกลาวใชทํานา ปลูกพืชไรบางชนิด เชน มันสําปะหลัง ออย และ ปอบาง
แหงเปนทุงหญาธรรมชาติ ชุดดินประจําหนวยแผนที่นี้ ไดแก ชุดดินอุบล (Ub) บานบึง (Bbg) และ
ทาอุเทน (Tu)
สนง. กปร. (2534) กลาวถึงประโยชนของหญาแฝกไวพอสังเขปดังนี้นอกจากจะมีประโยชน
ในดานการอนุรักษดนิ และความชื้นของดินไดเปนอยางดีแลว ยังมีประโยชนในดานอื่นๆ อีกหลาย
ดาน เชน ชวยเสริมแนวคันนาใหมีความมั่นคงตอแรงไหลบาของน้ําไดดีขึ้น ชวยปองกันฝงหรือตลิ่ง
แมน้ํา ลําคลอง มิใหถูกกัดเซาะไดงายชวยกั้นและดักน้ําไวใหกับไมผลยืนตนที่ปลูกตามเนินหรือที่
ลาดเชิงเขาได ใบของหญาแฝกยังสามารถตัดเอามาทําเปนฟางคลุมโคนไมผลชวยเก็บความชุมชืน้
ใชปลูกขางถนนปองกันถนนถูกเซาะพังไดงายชวยปองกันคอสะพาน
หรือแนวกั้นคลองสงน้ํา
ชลประทาน ชวยปองกันดินสันเขื่อนใหมั่นคง หรือปลูกรอบๆ ตัวอางเก็บน้ําเปนชั้นๆ เพื่อดักมิให
ตะกอนเลนไหลลงสูอางเก็บน้ํา ปองกันไมใหตื้นเขินได นอกจากนั้นแลวรากหญาแฝกมีน้ํามันมีกลิ่นที่
ชวยปองกันศัตรูพืช ปองกันหนู แมลง และ งู อีกดวย
นอกจากนั้น สนง. กปร. (2534) ยังใหคําแนะนําไววาประเทศไทยควรใหความสนใจในเรื่อง
การปองกันการชะลางหนาดิน โดยการใชหญาแฝก เพราะจะชวยสงผลใหการพัฒนาพื้นที่ดินในภาค
ตางๆ ของประเทศไทยกลับฟนคืนความอุดมสมบูรณขึ้นมาไดอีก อีกทั้งยังจะเปนวิธีการอนุรกั ษดิน
และน้ําที่มีตนทุนคาใชจา ยแบบประหยัด มีประสิทธิผลดี สามารถที่จะสงเสริมเผยแพรสูเกษตรกรให
รับภาวะในการดําเนินการไดเอง อันจะเปนการพัฒนาระบบเกษตรกรรมในเขตพืน้ ที่เกษตรน้ําฝนให
มีความมั่นคงและยั่งยืนตอไป
ความทนทานของหญาแฝกตอสภาพแวดลอมของดินที่ไมเหมาะสมตอการ
เจริญเติบโตของพืชพรรณ โดยทั่วไป Paul Truong (1996) ไดทําการศึกษา วิจัยความทนทาน
ของหญาแฝกตอสภาพแวดลอมของดินที่ไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืชพรรณ โดยทั่วไป
ไดทดลองในโรงเรือนและในสภาพสนาม และสรุปผลการวิจัยไวดังนี้
ในดินกรด (Soil Acidity) Paul Truong รายงานไววา ดินสวนใหญของเขตรอนชื้น
(Tropical) เปนดินกรดถึงกรดจัด (Low pH) ซึ่งความเปนกรดของดินทําใหแรธาตุบางชนิดละลาย
ออกมามากจนเปนพิษตอพืชอาทิเชน อลูมิเนียมและแมงกานีส (Al และ Mn) ซึ่งเปนปญหาและ
อุปสรรคที่สําคัญตอการเจริญเติบโตของพืช แตหญาแฝกพันธุ Monto สามารถขึ้นและเจริญเติบโตได
ในดินกรดจัดที่มี pH ต่ําถึง 3.3 และมีความทนทานตอความเปนพิษของธาตุอลูมิเนี่ยม (Aluminium)
และแมงกานีส (Mn) ไดถาไดรับปุยไนโตรเจน (N) และ ฟอสฟอรัส (P) อยางเพียงพอ
ผลการวิจัยความทนทานของหญาแฝกตอความเปนพิษของแรอลูมิเนียม (Al) Paul
Truong (1966) พบวา หญาแฝกพันธุมอนโตสามารถขึ้นและเจริญเติบโตไดในดินที่มี pH ต่ําถึง 3.8 และ
มีแรอลูมิเนียมสูงถึง 68% ถาหญาแฝกไดรับปุยไนโตรเจนและฟอสฟอรัสอยางเพียงพอ ในขณะที่ pH
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และเปอรเซ็นตอลูมิเนียมของดินในระดับเดียวกันนี้พืชพรรณที่ใชในการเกษตรเกือบทุกชนิดไม
สามารถขึ้นและเจริญเติบโตได
ผลการวิจัยความทนทานของหญาแฝกตอความเปนพิษของแรแมงกานีส (Mn) Paul
Truong (1966) พบวาหญาแฝกพันธุมอนโตถาไดรับปุย N และ P อยางเพียงพอหญาแฝกสามารถขึ้น
และเจริญเติบโตไดในดินที่มี pH ต่ําถึง 3.3 และมีแร Mn สูงถึง 578 ppm ได และพบวาหญาแฝก
พันธุมอนโตสามารถทนทานตอดินที่มี Mn เขมขนไดถึงระดับ 890 ppm ซึ่งความเขมขนของ Mn
ในระดับนี้พืชพรรณทั้งหมดและพืชอาหารสัตวทุกพันธุไ มสามารถขึ้นและเจริญเติบโตได
ผลการวิจัยความทนทานของหญาแฝกตอความเปนดางของดิน (ดินที่มี pH สูงกวา
7) และดินทีม่ ีโซเดียมสูง (Soil Alkalinity and Sodicity) Paul Truong (1966) พบวาดินที่มีความ
เปนดางสูงมีผลกระทบอยางมากตอการเจริญเติบโตของพืช แตหญาแฝกพันธุม อนโตสามารถขึ้น
และเจริญเติบโตไดในดินที่มี pH สูงถึง 9.5 และมีธาตุโซเดียม (Na) สูงถึงระดับ ESP = 33% ถา
หญาแฝกไดรบั ปุยไนโตรเจน และฟอสฟอรัสเพียงพอ นอกจากนี้ยังพบวาในดินที่มี pH 9.5 และ
โซเดียม (Na) เทากับ 33% นี้ แฝกพันธุมอนโตเจริญเติบโตไดเมือ่ ไดรับปุยไนโตเจนปริมาณ 100
กก./เฮกตาร P ประมาณ 100 กก./เฮกตาร (หรือไนโตเจนและฟอสฟอรัสอยางละ 16 กก./ไร)
ผลการวิจัยความทนทานของหญาแฝกตอความเค็มของดิน
Paul Truong (1996) พบวา หญาแฝกพันธุมอนโตมีความสามารถขึ้นและเจริญเติบโตไดใน
ดินที่มีเกลืออยูในปริมาณสูงถึงระดับ ECsc = 16 dSm-1 ในขณะที่ปริมาณเกลือที่ระดับ ECsc = 8
dSm-1 พืชเศรษฐกิจและหญาอาหารสัตวโดยทั่วไปไมสามารถขึ้นและเจริญเติบโตได
ผลการวิจัยความทนทานของหญาแฝกตอความเปนพิษของสารโลหะหนัก
Pual Truong (1996) พบวา หญาแฝกมีความทนทานตอสารพิษที่เกิดจากการทําเหมืองแร
โดยเฉพาะอยางยิ่งเหมืองทองคํา สารพิษจากพื้นที่เกษตรกรรมและโรงงานอุตสาหกรรม ดังตอไปนี้
อาซีนิค (Arsenic) หญาแฝกมีควาสามารถทนทานตอความพิษของสารอาซีนิค (Arsenic)
ในดินไดถึงระดับ ระหวาง 100-250 ppm. ในขณะที่พืชทั่วๆ ไปมีความทนทานตอความเปนพิษของ
สารอาซีนิคที่มีอยูในดินไดเพียง 50 ppm. เทานั้น ปริมาณอาซีนิค (Arsenic) ในดินตั้งแต 20 ppm.
ขึ้นไปถือเปนปริมาณที่มีผลกระทบตอการเจริญเติบโตของพืชโดยทั่วๆ ไป
แคดเมี่ยม (Cadmium) หญาแฝกมีความทนทานตอความเปนพิษของแคดเมี่ยมสูงถึง
ระดับ 10-20 ppm. ในขณะที่ปริมาณของแคดเมี่ยม (Cd) ในดินถาสูงกวา 3 ppm. มีผลกระทบรุนแรงตอ
การเจริญเติบโตของพืชโดยทั่วๆ ไป
ทองแดง (Copper) ปริมาณธาตุทองแดงในดินปริมาณระหวาง 35 ถึง 50 ppm. จะเปน
พิษตอการเจริญเติบโตของพืชโดยทั่วๆ ไป แตหญาแฝกทนทานความเปนพิษของทองแดงไดถึง
ระดับ 50 ถึง 100 ppm. ในขณะที่ปริมาณทองแดงในดินปริมาณตั้งแต 60 ppm. ขึ้นไปมีผลกระทบ
อยางรุนแรงตอการเจริญเติบโตของพืชโดยทั่ว ๆ ไป

7
โครเมี่ยม (Chromium, Cr) หญาแฝกทนทานตอความเปนพิษของโครเมี่ยมในดินไดใน
ระดับระหวาง 200 – 600 ppm. ในขณะที่ปริมาณโครเมี่ยมในดิน ปริมาณตั้งแต 50 ppm. มี
ผลกระทบอยางรุนแรงตอการเจริญเติบโตของพืชโดยทั่ว ๆ ไป
นิเกิล (Nickel, Ni) หญาแฝกมีความสามารถทนทานตอความพิษของธาตุนิเกิลในดินได
ถึงระดับตั้งแต 50 – 100 ppm. ในขณะที่ปริมาณนิเกิลในดินในระดับ 60 ppm. ขึ้นไปมีผลกระทบ
อยางรุนแรงตอการเจริญเติบโตของพืชทั่วไป
ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ
ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มตนเดือน มิถุนายน 2540
สิ้นสุดเดือน กันยายน 2543
สถานที่ดําเนินการ
1.ขั้นตอนที่ 1 (2540) สถานนีพัฒนาที่ดนิ รอยเอ็ด
ขั้นตอนที่ 2 (2541) สถานนีพัฒนาที่ดินรอยเอ็ด
ขั้นตอนที่ 3 (2542 - 2543) สถานนีพัฒนาที่ดินรอยเอ็ด
2. Site characterization ดินชุดน้ําพองดินบนเปนดินทรายปนดินรวนหรือทราย มีสีน้ําตาลปน
แดง และพบชั้น 2Cและ 2B ที่มีความลึก 100 ซม.จากผิวดิน มีสีจาง มีสีเนื้อดินเปนดินรวนเหนียว
ปนทราย อาจพบจุดปะสีนา้ํ ตาลแกหรือสีเหลืองปนแดงในดินชั้นลาง
อุปกรณและวิธีการ
อุปกรณในการวิจัย
1.กระถางขนาด เสนผาศูนยกลาง 16 นิ้ว
2.พันธุหญาแฝก
3.ปุยเคมี สูตร 15 –15 –15
4.ตาชั่ง, เชือก ไมวัด ถุงพลาสติก ฯลฯ
5.ปายแปลงปายหลักปลักแตละตํารับ
วิธีการ
1. วิธีดําเนินงานวิจัย
การดําเนินการวิจัยแบงตามสภาพดิน สภาพภูมิประเทศและการใชประโยชนที่ดิน 4
การทดลองคือ
1.1 การทดลองในดินชุดน้ําพอง ในพื้นที่ดินทรายจัดสภาพเสื่อมโทรม การทดลอง
แบงเปน 3 ขั้นตอนดังนี้
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ขั้นตอนที่ 1 เริ่มตน กรกฎาคม 2540 สิ้นสุด กุมภาพันธ 2541 รวมเวลา 7 เดือน
เปนการวิจัยเพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุดจากทางเลือกหลาย ๆ ทางเลือกในเรื่องพันธุห ญาแฝกและการ
จัดการดินบางประการ อาทิเชน ปุยและสารปรับปรุงดินบางชนิด โดยการนําดินจากพื้นที่ดินทราย
จัดที่เสื่อมโทรมมาทดลองในกระถางในสภาพที่สามารถควบคุมสภาพแวดลอมไดอยางเต็มที่ในเรื่อง
ความชื้นของดิน ปุย วัชพืช การปองกันกําจัดศัตรูพืช เปนตน ซึ่งการทดลองในการถางเพื่อหาทาง
เลือกที่นาจะเปนไปไดจากทางเลือกที่มีมากมายในสภาพแวดลอมที่ควบคุมปจจัยทุกอยางไดอยางมี
ประสิทธิภาพนี้ มีขอดีหลายประการคือ 1. เปนการทดลองที่สามารถเลือกปจจัยหรือตัวแปรอิสระได
มากกวาการเริ่มทดลองในแปลงทดลองในทันทีทันใด 2. เปนการคัดเลือกทางเลือกที่นาจะเปนไปได
จากทางเลือกหลาย ๆ ทางกอนที่จะนําไปทดลองในสภาพแวดลอมที่เปนจริง การที่ทางเลือกนอยลง
ทําใหเพิ่มซ้ําไดมากขึ้น ซึ่งจะทําใหเกิดความเที่ยงตรงทางสถิติเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังประหยัดพื้นที่
ทดลอง ปุย ทอนพันธุ การจัดการตลอดจนแรงงานที่ดําเนินการทดลองและเวลาที่ใชในการ
ดําเนินงานนอยลงดวย แผนการทดลองแบบ 4 x 4 Factorial in CRD ประกอบดวย
Factor 1
พันธุหญาแฝกจํานวน 4 พันธุ
V1
พันธุที่ 1 ฟจิ หรือมอนโต หรือ อินเดีย
V2
พันธุที่ 2 พระราชทาน
V3
พันธุที่ 3 หญาแฝกดอน
V4
พันธุที่ 4 หญาแฝกดอน
Factor 2
ปุยสูตร 15-15-15 จํานวน 4 อัตรา ไดแก
อัตรา 0 กรัม / ตัน
F1
F2
อัตรา 2.5 กรัม / ตัน (25 กก./แถวหญาแฝกยาว 1 กม.)
F3
อัตรา 5 กรัม / ตัน (50 กก./แถวหญาแฝกยาว 1 กม.)
F4
อัตรา 7.5 กรัม / ตัน (75 กก./แถวหญาแฝกยาว 1 กม.)
จํานวน 2 ซ้ํา (Replicaton)
ระยะเวลาดําเนินการ กรกฎาคม 2540 – กุมภาพันธ 2541 รวมทั้งสิ้น 7 เดือน
ขั้นตอนการดําเนินงานและเก็บรวบรวมขอมูล
1. นําตัวอยางดินในพื้นที่ดินทรายจัดที่อยูในสภาพเสื่อมโทรม นํามาใสกระถางขนาด
เสนผาศูนยกลาง 20.5 ซม. สูง 75 ซม. (ทอใยหินขนาดเสนผาศูนยกลาง 8 นิ้ว ยาว 75 ซม. ฝงดิน
ลึก 25 ซม.) จํานวนทั้งสิ้น 16 ตํารับ (treatments) 2 ซ้ํา (Replications) รวมทั้งสิ้น 32 หนวย
ทดลอง (กระถาง)
2. ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 ตามแผนการทดลอง
3. ปลูกหญาแฝกจํานวน 4 พันธุ ตามแผนการทดลอง
4. ใหน้ําหญาแฝกเมื่อความชื้นของดินที่เปนประโยชนของดินเหลือประมาณ 50 %
5. บันทึกอายุกลาหญาแฝกที่นํามาลองปลูกทดลอง
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6. บันทึก วันปลูก วันเก็บเกี่ยว
7. วัดและจดบันทึก ความสูงของหญาแฝกในแตละตํารับการทดลอง เมื่ออายุ 6 เดือน
8. วัดและจดบันทึก การแตกกอ (จํานวนหนอตอกอ) ของหญาแฝกในแตละตํารับการ
ทดลอง
ขั้นตอนที่ 2 เริ่มมีนาคม 2541 ถึง 1 กุมภาพันธ 2542 รวม 11 เดือน เปนการ
นําทางเลือกที่คาดวาจะเหมาะสมที่สุดจากผลการทดลองในขั้นตอนที่ 1 มาวิจัย ทดสอบในพื้นที่จริง
เพื่อศึกษาหารายละเอียดเพิ่มเติมในสภาพแวดลอมจริงในการสรางตนแบบ การนําหญาแฝกมาใช
ประโยชนในการปองกัน แกไขปญหามลภาวะที่อาจจะเกิดขึ้นกับพื้นที่ดินทรายจัด และปรับปรุง
ฟนฟูสภาพแวดลอมดินทรายจัดที่อยูในสภาพเสื่อมโทรม
ระยะเวลาดําเนินการ ป 2541 – 2542
ขั้นตอนที่ 2 (2541) จากผลการทดลองในขั้นตอนที่ 1 ปรากฎวาตํารับที่เหมาะสมที่สุดที่จะ
นํามาศึกษาวิจัยตอเนื่องในขั้นตอนที่ 2 คือพันธุอินเดีย พันธุพระราชทานและพันธุศรีลังกา โดยใช
ปุยเคมี (15-15-15) 3 อัตราคือ ไมใสปุยและใสปุย 25 กก./ไร และ 50 กก./ไร
วิธดี ําเนินการ
วางแผนการทดลองแบบ 3 x 3 in RCB มีจํานวน 3 ซ้ํา โดยมีตํารับ ดังนี้
FACTOR 1. พันธุหญาแฝก (V)
FACTOR 2. อัตราปุยเคมี (15-15-15)
- พันธุอินเดีย (V1)
F1 =
ไมใสปุย (0 กก./ไร)
- พันธุพระราชทาน (V2)
F2 =
ใสปุยอัตรา 25 กก./ไร
- พันธุศรีลังกา (V3)
F3 =
ใสปุยอัตรา 50 กก./ไร
ตํารับที่ใชในการทดลองประกอบดวย 9 ตํารับ คือ
V1 F1 (T1)
V2 F1 (T4)
V3 F1 (T7)
V1 F2 (T2)
V2 F2 (T5)
V3 F2 (T8)
V1 F3 (T3)
V2 F3 (T6)
V3 F3 (T9)
วิธีการทดลอง
คัดเลือกพื้นที่ โดยจะดําเนินการในดินทรายชุดน้ําพอง เตรียมดินโดยใชรถแทรกเตอร
ไถดะ 1 ครั้ง และพรวน 1 ครั้ง แลวคราดเอาหญาออก วัดขนาดแปลงยอย 4 x 4 เมตร จํานวน 27
แปลง ใชกลาหญาแฝกอายุประมาณ 3 เดือน ลงปลูก โดยใชระยะระหวางตน 50 ซม. และระยะ
ระหวางแถว 1 เมตร ดําเนินการใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 ตามตํารับการทดลอง หลังจากปลูกแลว 7
วัน โดยใชตาํ รับการทดลอง 9 ตํารับการทดลอง คือ
1. หญาแฝกพันธุอินเดีย ไมใสปุยเคมี
2. หญาแฝกพันธุอินเดีย ใสปยุ (15-15-15) อัตรา 25 กก./ไร
3. หญาแฝกพันธุอินเดีย ใสปยุ (15-15-15) อัตรา 50 กก./ไร
4. หญาแฝกพันธุพระราชทาน ไมใสปุยเคมี

10
5.
6.
7.
8.
9.

หญาแฝกพันธุพระราชทาน ใสปุย (15-15-15) อัตรา 25 กก./ไร
หญาแฝกพันธุพระราชทาน ใสปุย (15-15-15) อัตรา 50 กก./ไร
หญาแฝกพันธุศรีลังกาไมใสปุยเคมี
หญาแฝกพันธุศรีลังกา ใสปุย (15-15-15) อัตรา 25 กก./ไร
หญาแฝกพันธุศรีลังกา ใสปุย (15-15-15) อัตรา 50 กก./ไร

การเก็บขอมูล
1. บันทึกการเจริญเติบโตของแฝก เชน ความสูง การแตกกอ เสนผาศูนยกลางของกอ
ความยาวและน้ําหนักแหงของรากหญาแฝกเมื่ออายุ 6 เดือน
ขั้นตอนที่ 3 จากผลการทดลองในขั้นตอนที่ 2 ปรากฏวาตํารับที่เหมาะสมที่สุดที่
จะมาศึกษาวิจัยตอเนื่องในขั้นตอนที่ 3 คือ พันธุอินเดีย โดยใชรว มกับปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา
2.5 กรัม/ตน (25 กก./แถวหญาแฝก 1 กม.) โดยศึกษาอิทธิพลของระยะแถวหญาแฝกตอการปลูก
ขาวโพดในดินทรายชุดน้ําพอง
วิธีการดําเนินการ
วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ตํารับ 5 ซ้ํา โดยมีตํารับดังนี้
1. ปลูกขาวโพดอยางเดียวไมปลูกหญาแฝก
2. ระยะหางแถวหญาแฝก 1.5 เมตร
3. ระยะหางแถวหญาแฝก 3.0 เมตร
4. ระยะหางแถวหญาแฝก 4.5 เมตร
การเก็บขอมูล
1. เก็บมวลชีวภาพของหญาแฝกหลังตัด
2. วัดการเจริญเติบโตของตนขาวโพดหวาน
3. เก็บขอมูลผลผลิตของขาวโพดหวาน
ผลการทดลอง(ขั้นตอนที่ 1)
ขั้นตอนที่ 1. เปนการวิจัยเพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุด เชน พันธุหญาแฝกและอัตราปุยเคมีที่เหมาะสม
เพื่อปลูกดินทราย เพื่อนําผลวิจัยไปขยายผลลงในพื้นที่ในปตอไป ซึ่งผลการทดลองมีดังนี้
จํานวนหนอของหญาแฝก
จากผลการทดลองปรากฏวาหญาแฝกทั้ง 4 พันธุท ี่ใชทดลองคือ พันธุอินเดีย พันธุ
พระราชทาน พันธุศรีลังกา และพันธุเลย เมื่อใสปุยเคมี ผ15-15-15) อัตรา 0, 25 , 50 และ 75
กิโลกรัมตอความยาวแถวแฝก 1 กิโลเมตร จํานวนหนอในแตละพันธุไมมีผลแตกตางกันทางสถิติ
อยางไรก็ตาม หญาแฝกพันธุอินเดีย พระราชทาน และศรีลังกา มีแนวโนมตอบสนองตอปุยเคมี (1515-15) ที่อัตรา 25 และ 50 กิโลกรัมตอความยาวแถวแฝก 1 กิโลเมตร กลาวคือหญาแฝกพันธุ
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อินเดียมีจํานวน 13.7 หนอตอกอและ15.0 หนอตอกอ เมื่อใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 ที่อัตรา 25 และ
50 กิโลกรัมตอความยาวแถวหญาแฝก 1 กิโลเมตร ขณะที่พันธุพระราชทานมีจํานวน 11.7 หนอตอ
กอ และ 8.0 หนอตอกอ และพันธุศรีลังกามี 12.0 และ 10.0 หนอตอกอ เมื่อใสปุยเคมีอัตรา 25
และ 50 กิโลกรัมตอความยาวแถวหญาแฝก 1 กิโลเมตร ตามลําดับ แตหญาแฝกพันธุเลยเมื่อ
คํานวณทางสถิติแลว พบวามีการตอบสนองตอปุยเคมีขางตนนอยมาก (ตารางที่ 1.) สําหรับพันธุ
หญาแฝกทั้ง 4 พันธุ เมื่อศึกษาเปรียบเทียบกัน พบวาพันธุอินเดีย พระราชทาน และศรีลังกา ซึ่งมี
จํานวนหนอเฉลี่ย 10.8 , 7.7 และ 10.1 หนอตอกอ ไมแตกตางกันทางสถิติ ขณะที่หญาแฝกพันธุ
เลยมีจํานวนหนอนอยที่สุดเพียง 3.8 หนอตอกอ (ตารางที่ 1.)
ความสูงของหญาแฝก (ซม.)
จากการทดลองพบอัตราปุยเคมี (15-15-15) ทั้ง 4 อัตราคือ 0, 25, 50 และ 75 กิโลกรัมตอ
ความยาวแถวแฝก 1 กิโลเมตร ไมมีอิทธิพลใด ๆ ตอความสูงของหญาแฝกทั้ง 4 พันธุ (อินเดีย,
พระราชทาน, ศรีลังกา และ เลย) กลาวคือ หญาแฝกทั้ง 4 พันธุ จะมีความสูงเฉลี่ย 62.9, 57.5,
52.6 และ 60.3 เซนติเมตร เมื่อใสปุยเคมี (15-15-15) อัตรา 0, 25 , 50 และ 75 กิโลกรัมตอความ
ยาวแถวแฝก 1 กิโลเมตรตามลําดับ
เมื่อเปรียบเทียบความสูงของหญาแฝกแตละพันธุพบวาพันธุอินเดีย พระราชทาน และพันธุ
ศรีลังกา ไมแตกตางกันคือจะมีความสูง 57.8, 60.8 และ 65.7 เซนติเมตร ตามลําดับ ในขณะที่หญา
แฝกเลยมีความสูงนอยกวาพันธุอื่น ๆ คือมีความสูงเพียง 49.1 เซนติเมตร เทานั้น (ตารางที่ 2.)
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนหนอหญาแฝกตออัตราปุยเคมี (15-15-15) ที่แตกตางกัน
ปุยเคมี

พันธุหญาแฝก
อินเดีย (V1) พระราชทาน (V2) ศรีลังกา (V3)
9.7 a
4.7 a
8.7 ab
12.0 a
11.7 a
13.7 a
10.0 a
8.0 a
15.0 a
8.7 a
6.3 a
6.0 b
10.1
7.7
10.8

เฉลี่ย (F)
เลย (V4)
2.0 a
3.0 a
3.0 a
7.0 a
3.8

6.3 a
0
10.1 a
25
9.0 a
50
7.0 a
75
8.1
เฉลี่ย (V)
C.V. = 52.6 %
Comparison
S.E.D.
LSD (5%)
LSD (1%)
2 – F V means
3.5
7.1
9.5
2 – V means
1.7
3.5
4.8
ตัวอักษรที่อยูหลังตัวเลขเหมือนกัน แสดงวาไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับ 5 % โดย DMRT
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ตารางที่ 2 แสดงความสูงของหญาแฝกตออัตราปุยเคมี (15-15-15) ที่แตกตางกัน (ซม.)
ปุยเคมี

พันธุหญาแฝก
อินเดีย (V1) พระราชทาน (V2) ศรีลังกา (V3)
75.0 a
65.0 a
59.3 a
68.3 a
60.7 a
59.7 a
58.3 a
50.3 a
56.7 a
61.0 a
67.3 a
55.3 b
65.7
60.8
57.8

เฉลี่ย (F)
เลย (V4)
52.3 a
41.3 a
45.0 a
57.7 a
49.1

62.9 a
0
57.5 ab
25
52.6 b
50
60.3 ab
75
58.3
เฉลี่ย (V)
C.V. = 19.4 %
Comparison
S.E.D.
LSD (5%)
LSD (1%)
2 – F V means
9.3
18.9
25.4
2 – V means
4.6
9.4
10.7
ตัวอักษรที่อยูหลังตัวเลขเหมือนกัน แสดงวาไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับ 5 % โดย DMRT
จากผลการทดลองในปแรกซึ่งดําเนินการทดลองในกระถางสามารถสรุปหาแนวโนมไดวา
การปลูกหญาแฝกในดินทราย ควรใชพันธุอินเดีย พระราชทาน และศรีลังกา ซึ่งสามารถตอบสนอง
ตอปุยเคมี (15-15-15) อัตรา 0, 25 และ 50 กิโลกรัมตอความยาวแฝก 1 กิโลเมตรและจะไดนํา
แนวโนมผลการทดลองในปแรกนี้ไปศึกษาในพื้นที่จริงในปที่สองตอไป
ผลการทดลองขั้นตอนที่ 2
จากผลการทดลองในขั้นตอนที่ 1 ปรากฏวาตํารับที่เหมาะสมที่สุดจะนํามาศึกษาวิจัยตอเนื่องใน
ขั้นตอนนี้คือพันธุอินเดีย พันธุพระราชทาน และพันธุศรีลังกา โดยใชปุยเคมี (15-15-15) 3 อัตรา
คือ ไมใสปุยและใสปุย 25 กก./ไร และ 50 กก./ไร รวมกับการใชหญาแฝกพันธุอินเดีย หญาแฝก
พันธุพระราชทาน หญาแฝกพันธุศรีลังกา ซึ่งไดศึกษาจํานวนหนอ ความสูง และความกวางของกอ
ความชื้นของดิน และน้ําหนักแหง ของรากหญาแฝก ซึ่งปรากฏผลการทดลองดังนี้
จํานวนหนอของหญาแฝก
จากการทดลองปรากฏวา หญาแฝกทั้ง 3 พันธุท ี่ใชทดลอง คือ พันธุอ ินเดีย พันธุ
พระราชทาน และพันธุศรีลงั กา เมื่อใสปยุ เคมี (15-15-15) อัตรา 0 , 25 และ 50 กิโลกรัมตอไร
จํานวนหนอในแตละพันธุไมมีผลแตกตางกัน แตมีแนวโนมตอบสนองตอปุยเคมีที่อัตรา 25 และ 50
กิโลกรัมตอไร คือ พันธุพระราชทานมีจํานวนหนอคือ 45.81 หนอตอกอ และ 62.67 หนอตอกอ
ตามลําดับ พันธุศรีลังกา คือ 51.47 หนอตอกอ และ 55.75 หนอตอกอ พันธุอินเดียมีจํานวนหนอ
53.38 และ 49.49 หนอตอกอ เมื่อเปรียบเทียบอัตราปุย 0, 25และ50กิโลกรัมตอไรปรากฏวามีหนอ
เฉลี่ย 42.65, 50.22 และ 55.97 หนอตอกอ แสดงวาในแตละพันธุหญาแฝกมีการตอบสนองตอ
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ปุยเคมีที่ใส สําหรับพันธุหญาแฝกทั้ง 3 พันธุ เมื่อศึกษาเปรียบเทียบกัน พบวา พันธุอินเดีย พันธุ
พระราชทานและพันธุศรีลงั กา นั้นมีหนอเฉลี่ย 48.77, 49.80 และ 50.26 หนอตอกอ ซึ่งไม
แตกตางกันทางสถิติ (ตารางที่1)
ความสูงของหญาแฝก
จากการทดลอง พบวา อัตราปุยที่ใส 3 อัตรา คือ 0 , 25 และ 50 กิโลกรัม/ไร ไมมี
อิทธิพลใด ๆ ตอความสูงของหญาแฝกทั้ง 3 พันธุ ไดแก พันธุอินเดีย พระราชทานและพันธุศรีลังกา
โดยมีความสูงเฉลี่ย 116.05 ,125.43 และ123.45 เซนติเมตร เมื่อใสปุยเคมี (15-15-15) อัตรา 0,
25 และ 50 กิโลกรัมตอไร
เมื่อเปรียบเทียบ ความสูงของหญาแฝกแตละพันธุ พบวาพันธุอินเดีย พันธุพระราชทาน
และพันธุศรีลังกา มีความสูงไมแตกตางกัน คือ 123.36, 117.6 และ 123.96 เซนติเมตร (ตารางที่ 2)
ความกวางของกอหญาแฝก
จากการทดลองพบวา อัตราปุยเคมี (15-15-15) 3 อัตรา คือ 0, 25, 50 กิโลกรัมตอไร มี
ความกวางของกอ 12.55, 13.73 และ 14.74 เซนติเมตรตอกอ มีแนวโนมที่ตอบสนองตอปุยเคมี
เมื่อเปรียบเทียบความกวางของของหญาแฝกแตละพันธุ พบวาพันธุอินเดีย พระราชทาน
และพันธุศรีลงั กา ไมแตกตางกัน คือ มีความกวาง 13.44, 13.51 และ 14.01 เซนติเมตรตอกอ
(ตารางที่ 3)
ความชื้นบริเวณรากหญาแฝก
จากการทดลองพบวา ปุยเคมีจะไมมีอิทธิพลตอความชื้นบริเวณของหญาแฝก หญาแฝก
พันธุศรีลังกาที่ไมไดใสปุยมีความชื้นบริเวณรากมากที่สุดคือ 3.26 % รองลงมาคือพันธุพระราชทาน
ที่ใสปุยเคมี 50 กก./ไร และนอยที่สุดคือ พันธุศรีลังกาที่ใสปุยเคมี 25 กก./ไร คือ 2.91 % และ 2. %
ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบความชื้นบริเวณรากหญาแฝกในแตละพันธุพบวาพันธุอินเดียมีความชื้น
มากที่สุดคื 2.61 รองลงมาคือ พันธุศรีลังกา และพันธุพระราชทาน นอยที่สุดคือ 2.48 และ 2.42 %
ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบการใสปุยและไมใสปุยเฉลี่ยแลวพบวา ไมใสปุยเลยของทุกพันธุมี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ 2.60 % สวนใสปุยเคมีอัตรา 50กก./ไรนั้นมีความชื้นบริเวณรากหญา รองลงมา
คือ 2.64 % สวนใสปุยเคมี 25 กก./ไร นั้นต่ําสุด คือมีความชื้นบริเวณรากหญาแฝก 2.20 % จาก
การเปรียบเทียบการใสปุยแตละพันธุนั้น ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (ตารางที่ 4 )
ความยาวของรากหญาแฝก
จากผลการทดลอง พบวา พันธุศรีลังกาที่ใสปุยเคมี 25 กก./ไร มีความยาวสูงสุดคือ 116
ซม. รองลงมาไดแก พันธุอ ินเดียที่ไมไดใสปุยเลยและเมื่อความยาวนอยที่สุดคือ พันธุอินเดียที่ใสปุย
50 กก./ไร คือ 113 และ 73 เซนติเมตร ตามลําดับ จากการทดลองอิทธิพลของปุยเคมี 15-15-15
ทั้ง 3 อัตรา ไมมีอิทธิพลตอความยาวของรากหญาแฝก เมื่อเปรียบเทียบแตละพันธุพบวาพันธุ
ศรีลังกามีความยาวรากเฉลี่ยมากที่สุด คือ 103.66 เซนติเมตร รองลงมาคือพันธุอินเดีย และพันธุ
พระราชทานนอยที่สุดคือ 96.33 เซนติเมตร และ 89.33 ซม. ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบการใส
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ปุยในอัตราตาง ๆ พบวา การใสปุยเคมีในอัตรา 25 กก./ไร นั้นมีความยาวรากมากที่สุดคือ 107
ซม. และรองลงมาคือ ที่ไมใสปุยเคมีเลย และนอยที่สุดคือ การใสปยุ เคมีในอัตรา 50 กก./ไร นั้น คือ
91.33 และ 91 เซนติเมตร ตามลําดับ (ตารางที่5 )
น้ําหนักของรากหญาแฝก
จากผลการทดลองพบวา อัตราปุยเคมี (15-15-15) ทั้ง 3 อัตรา คือ 0, 25, 50 กิโลกรัม/
ไร มีอิทธิพลตอน้ําหนักแหงของหญาแฝกทั้ง 3 พันธุ คือ หญาแฝกจะมีน้ําหนักแหงเฉลี่ย 99.37,
87.57 และ 115.53 กรัม เมื่อใสปุยเคมี (15-15-15) อัตรา 0, 25 และ 50 กิโลกรัม/ไร ตามลําดับ
เมื่อเปรียบเทียบแตละพันธุ ปรากฏวาพันธุอินเดีย มีน้ําหนักแหง มากที่สุดคือ 115 กรัม/กอ
พระราชทานและพันธุศรีลงั กา รองลงมาคือ 100 และ 87.47 กรัมตอกอ ตามลําดับ (ตารางที่6 )
จากการทดลองจะพบวา อิทธิของปุยเคมีสูตร 15-15-15 ในอัตราตางกันนั้น ที่ใสลงไปใน
หญาแฝกในแตละพันธุหญาแฝกนั้น ในทางสถิติไมมีผลของความแตกตางกันในทางสถิติทางดาน
การเจริญเติบโตแตมีแนวโนมในการใสปยุ ทําใหพืชมีการเจริญเติบโตทางดานความสูง การแตกกอ
และการขยายแพรของกอหญาแฝกทั้งนี้และทั้งนั้นเนื่องจากสภาพของดินเปนดินทรายจัดและการใส
ปุยเคมีลงไปแลวทําใหพืชไมสามารถดูดซับไปเปนธาตุอาหารของพืชไดหมด อาจจะมีการสูญเสียไป
กับทางดินในปริมาณมากกวาที่พืชนําไปใชในแตละพันธุของหญาแฝกไมแสดงการเจริญเติบโตของ
แตละพันธุที่ตอบสนองตอปุยเคมีสูตร 15-15-15 ไมเดนชัดเจนมากนัก ฉะนั้นในการปลูกหญาแฝก
ลงในพื้นดินทรายจัดชุดน้ําพองนั้นควรจะใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 ในอัตรา 25 กิโลกรัมตอไรก็
เพียงพอ ทั้งนี้เพื่อการตั้งตัวและเปอรเซ็นตการอยูรอดของหญาแฝกดีขึ้น
สวนความยาวของราก
ความชืน้ และน้ําหนักของหญาแฝกแตละพันธุก็ไมปรากฏความ
แตกตางที่เห็นไดชดั ฉะนัน้ ในการเลือกหญาแฝกที่จะใชในการปรับปรุงดินหรือฟน ฟูสภาพดินทราย
จัด ก็สามารถเลือกไดทั้ง 3 พันธุ คือ พันธุอินเดีย พระราชทาน และศรีลังกา
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนหนอของหญาแฝกจากอิทธิพลของปุยเคมีสูตร 15-15-15
เมื่ออายุ 6 เดือน
ปุยเคมี

อินเดีย
43.44 ab
53.38 ab
49.49 ab
48.77

พันธุหญาแฝก
พระราชทาน
40.94 a
45.81 ab
62.67 b
49.80

ศรีลังกา
43.57 ab
51.47 ab
55.75 ab
50.26

เฉลี่ย

0
42.65
25
50.22
50
55.97
เฉลี่ย
49.61
C.V. 21.4 %
ตัวอักษรที่อยูหลังตัวเลขเหมือนกัน แสดงวาไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับ 5 % โดย DMRT
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ตารางที่ 2 แสดงความสูงของหญาแฝกจากอิทธิพลของปุยเคมีสูตร 15-15-15
เมื่ออายุ 6 เดือน (ซม.)
ปุยเคมี
อินเดีย
119 a
128.15 a
122.94 a
123.36

พันธุหญาแฝก
พระราชทาน
110.1 a
125.72 a
117 a
117.6

เฉลี่ย
ศรีลังกา
119.06 a
122.42 a
130.42 a
123.96

0
116.05
25
125.43
50
123.45
เฉลี่ย
121.64
C.V.8.5 %
ตัวอักษรที่อยูหลังตัวเลขเหมือนกัน แสดงวาไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับ 5 % โดย DMRT
ตารางที่ 3 แสดงความกวางของหญาแฝกจากอิทธิพลของปุยเคมีสูตร 15-15-15
เมื่ออายุ 6 เดือน (ซม.)
ปุยเคมี

อินเดีย
13.12 ab
14.29 ab
12.91 ab
13.44

พันธุหญาแฝก
พระราชทาน
11.83 a
12.78 ab
15.93 b
13.51

ศรีลังกา
12.72 ab
14.13 ab
15.37 b
14.07

เฉลี่ย

0
12.55
25
13.73
50
14.74
เฉลี่ย
13.67
C.V. 13.1 %
ตัวอักษรที่อยูหลังตัวเลขเหมือนกัน แสดงวาไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับ 5 % โดย DMRT
ตารางที่ 4 แสดงความชื้นบริเวณรากตนหญาแฝกโดยเฉลี่ยระหวางอายุแฝก 3-6 เดือน
จากอิทธิพลของปุยเคมีสูตร 15-15-15 (%)
ปุยเคมี
อินเดีย
2.52 a
2.48 a
2.84 a
2.61

พันธุหญาแฝก
พระราชทาน
2.25 a
2.11 a
2.91 a
2.42

เฉลี่ย
ศรีลังกา
3.26 a
2.00 a
2.17 a
2.48

0
2.68
25
2.20
50
2.64
เฉลี่ย
2.51
C.V. 29 %
ตัวอักษรที่อยูหลังตัวเลขเหมือนกัน แสดงวาไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับ 5 % โดย DMRT
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ตารางที่ 5 แสดงความยาวของรากหญาแฝกจากอิทธิพลของปุยเคมีสูตร 15-15-15
เมื่ออายุ 6 เดือน (ซม.)
ปุยเคมี
0
25
50
เฉลี่ย

อินเดีย
113
103
73
96.33

พันธุหญาแฝก
พระราชทาน
68
102
98
89.33

เฉลี่ย
ศรีลังกา
93
116
102
103.66

91.33
107
91
96.44

ตารางที่ 6 แสดงน้ําหนักแหงของรากหญาแฝกจากอิทธิพลของปุยเคมีสูตร 15-15-15
เมื่ออายุ 6 เดือน (กรัม/กอ)
ปุยเคมี
เฉลี่ย
พันธุหญาแฝก
อินเดีย
พระราชทาน
ศรีลังกา
0
159.3
92.4
46.4
99.37
25
143.3
34.5
84.9
87.57
50
42.4
173.1
131.1
115.53
เฉลี่ย
115
100
87.47
100.82
ตารางที่ 7 แสดงความสูงของหญาแฝก จากอิทธิพลของปุยเคมีสูตร 15-15-15
เมื่ออายุ 2-6 เดือน (ซม.)
พันธุหญาแฝก
อายุของหญาแฝก (เดือน)
อัตราปุย
2
3
4
5
6
อินเดีย 0 กก./ไร
87.14
113.68 130.65 118.32
119.00
อินเดีย 25 กก./ไร
88.75
125.79 126.89 128.24
128.82
อินเดีย 50 กก./ไร
85.56
116.25 120.62 117.81
122.94
พระราชทาน 0 กก./ไร
101.26 113.83 111.47 112.37
111.65
พระราชทาน 25 กก./ไร
98.52
124.64 116.68 127.30
125.72
พระราชทาน 50 กก./ไร
91.17
115.57 113.97 113.96
117.00
ศรีลังกา 0 กก./ไร
100.97 115.62 116.46 115.35
119.06
ศรีลังกา 25 กก./ไร
91.49
126.79 122.48 123.48
122.42
ศรีลังกา 50 กก./ไร
56.53
138.75 136.33 129.38
130.42
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ตารางที่ 8 แสดงความกวางของกอหญาแฝก จากอิทธิพลของปุยเคมีสูตร 15-15-15
เมื่ออายุ 2-6 เดือน (ซม.)
พันธุหญาแฝก
อัตราปุย
อินเดีย 0 กก./ไร
อินเดีย 25 กก./ไร
อินเดีย 50 กก./ไร
พระราชทาน 0 กก./ไร
พระราชทาน 25 กก./ไร
พระราชทาน 50 กก./ไร
ศรีลังกา 0 กก./ไร
ศรีลังกา 25 กก./ไร
ศรีลังกา 50 กก./ไร

2
5.62
7.26
5.82
6.61
6.42
6.63
6.97
5.87
7.43

อายุของหญาแฝก (เดือน)
3
4
5
10.17
11
10.75
12.94 15.18
14.00
11.02 12.82
11.08
12.02 13.43
11.73
10.95 11.20
12.33
12.10 12.83
11.57
11.28 12.36
12.25
12.07 12.31
13.19
14.33 13.54
14.50

6
13.12
14.95
12.91
13.17
12.78
15.93
12.72
14.13
15.37

ตารางที่ 9 แสดงจํานวนตนตอกอหญาแฝก จากอิทธิพลของปุยเคมีสูตร 15-15-15
เมื่ออายุ 2-6 เดือน (ตน.)
พันธุหญาแฝก
อัตราปุย
อินเดีย 0 กก./ไร
อินเดีย 25 กก./ไร
อินเดีย 50 กก./ไร
พระราชทาน 0 กก./ไร
พระราชทาน 25 กก./ไร
พระราชทาน 50 กก./ไร
ศรีลังกา 0 กก./ไร
ศรีลังกา 25 กก./ไร
ศรีลังกา 50 กก./ไร

2
18.24
20.63
16.42
19.32
18.29
19.09
19.79
17.74
22.94

อายุของหญาแฝก (เดือน)
3
4
5
32.84 38.19
43.56
42.14 51.13
56.02
37.89 43.54
49.33
32.84 39.47
46.77
34.59 37.70
57.57
42.73 46.73
52.17
32.37 38.10
43.55
40.34 46.15
56.61
59.54 61.42
69.29

6
44.44
54.04
49.49
42.28
45.81
62.67
43.57
51.55
55.75
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ผลการทดลองขั้นตอนที่ 3
จากผลการทดลองในขั้นตอนที่ 2 ปรากฏวาตํารับที่เหมาะสมที่สุดที่จะมาศึกษาวิจัยตอเนื่อง
ในขั้นตอนที่ 3 คือ พันธุอินเดีย โดยใชรวมกับปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 2.5 กรัม/ตน (25 กก./
แถวหญาแฝก 1 กม.) โดยศึกษาอิทธิพลของระยะแถวหญาแฝกตอการปลูกขาวโพดในดินทรายชุด
น้ําพอง วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ตํารับ 5 ซ้ํา โดยมีตํารับดังนี้ ปลูกขาวโพดอยางเดียว
(ไมปลูกหญาแฝก) ระยะหางแถวแฝก 1.5, 3.0 และ 4.5 เมตร ผลการทดลองมี ดังนี้
น้ําหนักสดใบแฝกหลังตัดคลุมดิน
ไดดําเนินการตัดใบหญาแฝก เมื่อแฝกอายุได 6 เดือน โดยตัดสูงจากพื้นดินประมาณ 10
เซนติเมตร แลวนํามาคลุมแปลงเพื่อปลูกขาวโพดหวาน ผลปรากฏวาใบหญาแฝกที่ปลูกระยะหาง
กันนอยที่สุดคือ 1.5 เมตร มีน้ําหนักใบหญาแฝกสดสูงสุดจํานวน 176.70 กิโลกรัมตอไร แตกตาง
ทางสถิติกับน้ําหนักสดใบแฝกปลูกระยะหาง 3.0 เมตร และ 4.50 เมตร ซึ่งมีน้ําหนัก 66.22 และ
39.47 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ (ตารางที่ 1) ทั้งนี้เนื่องจากแฝกที่ปลูกระยะนอยกวามีปริมาณ
ตนหญาแฝกมากกวา
แตอยางไรก็ตาม จากการที่นําใบหญาแฝกทั้งหมดมาคลุมดินเพื่อปลูก
ขาวโพด พบวาใบแฝกมีปริมาณนอยเกินไปไมสามารถคลุมพื้นที่แปลงยอยใหทั่วถึงทั้งแปลงได
ความสูงของตนขาวโพดหวาน
ผลการทดลองพบวา ตนขาวโพดหวานที่ไมไดปลูกหญาแฝกมีความสูงเฉลี่ยสูงสุดคือ 143.6
เซนติเมตร ซึ่งแตกตางทางสถิตกิ ับความสูงของขาวโพดหวานที่มีการปลูกหญาแฝกเปนแถบใน
แปลงที่ระยะหาง 1.5, 3.0 และ 4.5 เมตร ซึ่งขาวโพดหวานมีความสูงเฉลี่ยไมแตกตางกันคือ
117.40, 124.20 และ 125.00 เซ็นติเมตร ตามลําดับ ทั้งนี้เปนการแสดงใหเห็นวาการใชหญาแฝกที่
ปลูกเปนแถบในแปลงปลูกขาวโพดตามระยะหางดังกลาวไมมีอิทธิพลตอการเจริญเติบโต (ความสูง)
ของขาวโพดหวาน แตอยางใดและยังอาจจะเปนการแยงธาตุอาหารในดินบางสวนไปจากขาวโพด
หวานไปอีกดวย (ตารางที่ 2)
น้ําหนักสดขาวโพดหวานทั้งเปลือก
จากตารางที่ 3 พบวา น้ําหนักสดของขาวโพดหวานที่ชั่งทั้งเปลือกจากวิธีการที่ไมปลูกหญา
แฝก ขาวโพดหวานมีน้ําหนักสูงสุดจํานวน 558.20 กิโลกรัมตอไร รองลงมาคือวิธีการปลูกแฝกระยะ
แถวหาง 3.0 , 4.5 และ 1.5 เมตร ซึ่งขาวโพดมีน้ําหนัก 374, 367 และ 347 กิโลกรัมตอไร ซึ่งไม
แตกตางกันทางสถิติ อยางไรก็ตามจากขอมูลที่ไดพบวาวิธีการที่ไมปลูกหญาแฝก ขาวโพดหวานมี
น้ําหนักสูงสุดก็จริง แตไมแตกตางทางสถิติกับวิธีการที่ปลูกหญาแฝกระยะแถวหาง 3 เมตร และ
ระยะแถวแฝกหาง 4.5 เมตร ทั้งนี้อาจเนื่องจากการปลูกหญาแฝกระยะแถวหางขึ้นทําใหการ
เจริญเติบโตของขาวโพดหวานไมกระทบตอรมเงาของหญาแฝก และขนาดฝกของขาวโพดหวาน
จาก 2 วิธีการนี้มีขนาดใหญกวาแปลงที่ไดจากวิธีการที่ปลูกหญาแฝกที่มีระยะแถวหาง 1.5 เมตร
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จํานวนฝกของขาวโพดหวาน
จากผลการทดลองปรากฏวาอิทธิพลของวิธีการตางๆ ที่ใชศึกษาไมสามารถทําใหจํานวนฝก
ของขาวโพดหวานแตกตางกันทางสถิติ วิธีการที่ไมปลูกแฝก ขาวโพดหวานมีจํานวนฝกสูงสุด
อยางไรก็ตามคือ มีจํานวน 6,656 ฝกตอไร รองลงมาคือ วิธีการปลูกแฝกระยะแถวหาง 3, 4.5 และ
1.5 เมตร ซึ่งขาวโพดหวานมีจํานวนฝก 5,056, 4,465 และ 4,480 ฝก ตามลําดับ (ตารางที่ 4)
ผลตอบแทนในเชิงเศรษฐกิจ
จากการทดลองพบวาการปลูกหญาแฝก (การคลุมตน) ในขาวโพดใชระยะหาง 3 เมตร จะ
ใหผลผลิตของขาวโพดสูงกวาวิธีการอื่นคือ ใหผลผลิต 374 กิโลกรัมตอไร ซึ่งไมแตกตางทางสถิติ
กับการไมปลูกหญาแฝกและการปลูกหญาแฝกระยะหาง1.5เมตรกับ 4.5 เมตร สวนการปลูกหญา
แฝกระยะหาง1.5เมตรแตกตางทางสถิติการไมปลูกหญาแฝกและการไมปลูกหญาแฝกใหผลผลิต
เฉลี่ยตอไรสูงสุดคือ 558.2 กิโลกรัมตอไร รองลงมาไดแก แปลงที่ปลูกแฝกหาง 3 เมตร คือ 374
กิโลกรัมตอไร และต่ําสุดแปลงที่ปลูกหญาแฝกหาง 1.5เมตร คือ 347กิโลกรัมตอไร
สวนการไมปลูกหญาแฝกใหกําไรสูงสุดคือ 4,207 บาทตอไร รองลงมาไดแกปลูกหญาแฝก
หาง 4.5 เมตร คือ 1,845 บาทตอไร และใหกําไรนอยสุดปลูกแฝกหาง 1.5 เมตรคือ 945 บาทตอไร
ตารางที่ 1

แสดงน้ําหนักใบหญาแฝกหลังตัด

ตํารับ
น้ําหนัก (กก./ไร)
ปลูกหญาแฝกระยะหาง 1.5 เมตร
176.7 b
ปลูกหญาแฝกระยะหาง 3.0 เมตร
62.22 a
ปลูกหญาแฝกระยะหาง 4.5 เมตร
39.47 a
CV. 31.7 %
ตัวอักษรที่เหมือนกัน แสดงวาไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับ 5 % โดย DMRT
ตารางที่ 2

แสดงความสูงของตนขาวโพด

ตํารับ
ความสูง (ซม.)
ไมปลูกหญาแฝก
143.6 b
ปลูกหญาแฝกระยะหาง 1.5 เมตร
117.4 a
ปลูกหญาแฝกระยะหาง 3.0 เมตร
124. ab
ปลูกหญาแฝกระยะหาง 4.5 เมตร
125 ab
CV. 13.6 %
ตัวอักษรที่เหมือนกัน แสดงวาไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับ 5 % โดย DMRT
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ตารางที่ 3

แสดงน้ําหนักสดทั้งเปลือกของขาวโพด

ตํารับ
น้ําหนัก (กก./ไร)
ไมปลูกหญาแฝก
558.2 b
ปลูกหญาแฝกระยะหาง 1.5 เมตร
347 a
ปลูกหญาแฝกระยะหาง 3.0 เมตร
374 ab
ปลูกหญาแฝกระยะหาง 4.5 เมตร
367 ab
CV. 33.9 %
ตัวอักษรที่เหมือนกัน แสดงวาไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับ 5 % โดย DMRT
ตารางที่ 4

แสดงจํานวนฝกของตนขาวโพด

ตํารับ
น้ําหนัก (กก./ไร)
ไมปลูกหญาแฝก
6,656 a
ปลูกหญาแฝกระยะหาง 1.5 เมตร
4,480 a
ปลูกหญาแฝกระยะหาง 3.0 เมตร
5,056 a
ปลูกหญาแฝกระยะหาง 4.5 เมตร
4,465.7 a
CV. 33.2 %
ตัวอักษรที่เหมือนกัน แสดงวาไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับ 5 % โดย DMRT
ตารางที่ 5 แสดงผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจของการปลูกขาวโพดหวาน
ตํารับ
ไมปลูกหญาแฝก
ปลูกหญาแฝกระยะหาง 1.5 เมตร
ปลูกหญาแฝกระยะหาง 3.0 เมตร
ปลูกหญาแฝกระยะหาง 4.5 เมตร
หมายเหตุ
ตนทุนผันแปร
คาเตรียมดิน ราคา
คาเตรียมเมล็ดพันธุและปลูก ราคา
คาดูแลรักษา ราคา
คาเก็บเกี่ยว ราคา
คาพันธุ ราคา
คาปุยเคมี 25 กก/ไร ราคา
คายาปราบศัตรูพืช ราคา

ผลิต
(กก./ไร)
558.2
347
374
367

รายได
(บาท/ไร)
5,582
3,470
3,740
3,670

200 บาทตอไร
125 บาทตอไร
120 บาทตอไร
150 บาทตอไร
300 บาทตอไร
200 บาทตอไร
45 บาทตอไร

คาลงทุน
(บาท/ไร)
1,375
2,525
2,175
1,825

กําไร/ขาดทุน
(บาท/ไร)
4,207
945
1,565
1,845
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คาอุปกรณการเกษตร ราคา
คาเงินโอกาสการลงทุน ราคา
คาแรงงานปลูกหญาแฝกระยะหาง1.5เมตร
คาแรงงานปลูกหญาแฝกระยะหาง 3เมตร
คาแรงงานปลูกหญาแฝกระยะหาง4.5เมตร
ตนทุนคงที่
คาใชที่ดิน ภาษีที่ดิน ราคา
คาเสียโอกาส ราคา
ราคาขาวโพดหวาน ราคา

60 บาทตอไร
50 บาทตอไร
1,150 บาทตอไร
800 บาทตอไร
450 บาทตอไร
50 บาทตอไร
75 บาทตอไร
10 บาทตอกิโลกรัม

จากการทดลองพบวา อิทธิพลของแถวหญาแฝก มีอิทธิพลตอผลผลิตของขาวโพด ซึ่งจะ
แตกตางกันในทางสถิติของแปลงที่หญาแฝกปลูกในระยะความหาง 1.5 เมตร กับไมปลูกหญาแฝก
เลยทั้งนี้
เนื่องมาจากการปลูกหญาแฝกในระยะหางนอยนั้นจะทําใหสูญเสียพื้นที่ทําการเกษตร
เพราะจะมีจํานวนแถวมาก ยิ่งมีจํานวนแถวมากขึ้นจะทําใหพื้นที่ทําการเกษตรที่สําหรับปลูกพืช
เศรษฐกิจก็จะลดลงซึ่งเปนผลโดยตรงทําใหผลผลิตที่ไดนอยลง โดยเฉพาะพืชไรเศรษฐกิจ แตถา
ระยะปลูกแถวหญาแฝกหางมากขึ้นจะไมมีผลแตกตางกันทางสถิติตงั้ แต 3 เมตร ขึ้นไปกับพื้นที่ที่ไม
ปลูกแฝก ฉะนั้นถาตองการปลูกหญาแฝกในแปลงพืชไร (ขาวโพด) ควรจะปลูกใหระยะหางของแถว
หญาแฝกมากกวา 3 เมตร ขึ้นไป สวนความสูงของตนขาวโพดพบวามีความแตกตางระหวางแปลง
ที่ไมปลูกหญาแฝกกับแปลงที่มีแถวหญาแฝกหาง 1.5 เมตร จะแตกตางกัน อันเนื่องมาจากเมื่อแถว
หญาแฝกหางนอยการแขงขันความสูงของตนขาวโพดกันเอง ก็ยอมนอยไปดวยเพราะระยะตน และ
แถวบางชวงถูกแถวหญาแฝกแทรกไว เมื่อปลูกหญาแฝกแถวหางมากขึ้นการแขงขันความสูงของ
ขาวโพดก็มีมาก และปราศจากรมเงา ซึ่งเกิดจากอิทธิพลของหญาแฝก ฉะนั้นจึงทําใหตนขาวโพดมี
ความสูงมากกวาแปลงที่ปลูกหญาแฝกระยะหางที่นอย
ขอเสนอแนะ
ในการใชใบหญาแฝกคลุมดิน โดยปลูกหญาแฝกในพืน้ ที่การผลิตจะไมคอยไดผลเทาที่ควร
เพราะในการปลูกในปแรก ๆ นั้น ตนหญาแฝกจะเจริญเติบโตไมดีเทาที่ควร ประกอบกับประสบ
ปญหาฝนแลงและทิ้งชวงใบหญาแฝกที่ไดจึงนอย ควรนําใบหญาแฝกจากที่อื่นมาเปนวัสดุคลุมดิน
ถาตองการในปริมาณมาก
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