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Abstract 
Study on influence of sunn-hemp, sword-bean and Azolla spp. on soil nitrogen content, growth and 

yield of Chinese kale under skeletal soil condition. The experiment was arranged as 
completely-randomized-design with 4 replications and 4 treatments as following: T1 control (no green 
manure), T2 sunn-hemp incorporation, T3 sword-bean incorporation and T4 Azolla spp. incorporation at two 
tons per rai. Soil samples were collected before planting and after harvesting. Soil pH, total nitrogen content, 
growth and yield of kale were measured. Result indicated that T4 Azolla spp. gave the highest on growth and 
yield (3,410 kilograms per rai).  Suitable on soil pH and increased nitrogen accumulation were found on T4.  
When costing in economics, it was found that using Azolla spp. can generate the highest net profit.  Results 
also indicated that using Azolla spp. as green manure could increase soil productivity.  It is an alternative for 
farmer to further improve soil properties. 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาอิทธิพลของปุ๋ยพืชสดจากปอเทือง ถั่วพร้า และแหนแดง ต่อปริมาณไนโตรเจนในดิน การเจริญเติบโตและ

ผลผลิตของคะน้าในภาพดินลูกรัง วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ จ านวน 4 ซ  า 4 ต ารับการทดลอง ประกอบด้วย T1 ไม่ใส่ปุ๋ย
พืชสด (Control) T2 ไถกลบปอเทือง T3 ไถกลบถั่วพร้า และ T4 ไถกลบแหนแดง อัตรา 2 ตันต่อไร่ เก็บตัวอย่างดินก่อน และหลัง
การเก็บเกี่ยว เพื่อวิเคราะห์ความเป็นกรดด่าง และปริมาณไนโตรเจนทั งหมดในดิน วัดการเจริญเติบโตและผลผลิตของคะน้า จาก
ผลการทดลองพบว่า T4 การไถกลบแหนแดงท าให้คะน้ามีการเจริญเติบโต และผลผลิตสูงสุด (3,410 กิโลกรัมต่อไร่)  อีกทั งส่งผลให้
ค่าความเป็นกรด-ด่างของดินดีขึ น ดินมีการสะสมไนโตรเจนเพิ่มขึ น และเมื่อคิดต้นทุนในเชิงเศรษฐศาสตร์ พบว่าการใช้แหนแดง
สามารถท าก าไรสุทธิไดสู้งที่สุด จึงสามารถสรุปได้ว่าการใช้แหนแดงเป็นปุ๋ยพืชสด ส่งผลให้ความสามารถในการผลิตพืชของดินสูงขึ น 
และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรในการปรับปรุงสมบัติของดินลูกรังต่อไป  
ค าส าคัญ: ปุ๋ยพืชสด แหนแดง ไนโตรเจน

ค าน า 
ไนโตรเจนเป็นธาตุอาหารหลักท่ีจ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช และมักเป็นธาตุท่ีมีการสะสมและมีความเป็นประโยชน์

ต่ าในดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ ปริมาณเนื อดินน้อย มีเศษหินปน ความหนาแน่นรวมสูง ปริมาณการเก็บกักและสะสมธาตุอาหาร
ต่ า อย่างดินลูกรัง ทั งนี แนวทางในการเพิ่มปริมาณไนโตรเจนในดินมีหลายแนวทางที่นิยมท า เช่นการใส่ปุ๋ยเคมี การใส่ปุ๋ยหมัก การ
ใส่ปุ๋ยคอก รวมทั งการไถกลบพืชปุ๋ยสดที่สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศได้ ในบริบทของดินลูกรังนั น การปลูกพืชตระกูลถั่ว เช่น
ปอเทือง ถ่ัวพร้า เป็นปุ๋ยพืชสดนับว่าเป็นการเพิ่มปริมาณไนโตรเจนที่สะดวก และเหมาะสมกับปัจจัยสภาพแวดล้อมในการผลิตพืช 
เนื่องจากเป็นพืชรากสั น ระบบรากมีปมซึ่งมีแบคทีเรียไรโซเบียมที่สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศในรูปที่พืชสามารถดูดใช้ได้ และ
นอกจากพืชตระกูลถั่วดังกล่าวแล้ว แหนแดงก็นับว่าเป็นแหล่งไนโตรเจนที่มีคุณภาพสูงอีกแหล่งหนึ่ง เนื่องจากมีโพรงใบซึ่งเป็นที่
อาศัยสาหร่ายสีเขียวแกมน  าเงิน ช่ือ Anabaena azolla อาศัยอยู่แบบให้ประโยชน์ร่วมกันกับแหนแดง มีประสิทธิภาพในการตรึง
ไนโตรเจนจากอากาศให้แหนแดงใช้ในรูปของแอมโมเนียไดสู้ง (กรมพัฒนาท่ีดิน, 2541; ส านักงานการวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต
ที่ 5, 2563) เมื่อไถกลบลงดินก็สามารถให้ธาตุไนโตรเจนกับพืชที่ปลูกได้เช่นเดียวกับพืชตระกูลถั่ว จึงได้ท าการศึกษาการจัดการดิน

1 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ. สกลนคร 47000 1

 Faculty of Natural Resources and Agro-Industry, Kasetsart University, Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus, Sakon Nakhon 47000 



34 ปีที่ 52 ฉบับที่ 1 (พิเศษ) พฤษภาคม – สิงหาคม 2564     ว. วิทยาศาสตร์เกษตร 

ลูกรังโดยใช้ปุ๋ยพืชสดจากปอเทือง ถ่ัวพร้า และแหนแดง ที่มีศักยภาพสูงในการเพิ่มปริมาณไนโตรเจนให้กับดิน รวมทั งส่งเสริมการ
เจริญเติบโต และผลผลิตของพืชได้  

 
อุปกรณ์และวิธีการ  

ท าการทดลองบนพื นที่ดินลูกรัง ชุดดินโพนพิสัย ในจังหวัดสกลนคร ระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ จ านวน 4 ซ  า 4 ต ารับการทดลอง ประกอบด้วย T1 ไมใส่ปุ๋ยพืชสด 
(Control) T2 ไถกลบปอเทือง T3 ไถกลบถั่วพร้า และ T4 ไถกลบแหนแดง อัตรา 2 ตันต่อไร่ เตรียมแปลงทดลองขนาด 1.5x3 
เมตร จ านวน 16 แปลง หว่านเมล็ดปอเทืองและถั่วพร้า ในแปลงตามต ารับการทดลอง ดูแลให้น  าจนกว่าจะถึงระยะออกดอก ไถ
กลบพืชปุ๋ยสดในอัตรา อัตรา 2 ตันต่อไร่ ส่วนแหนแดงน าไปขยายในบ่อน  าในพื นที่ที่เตรียมไว้ และน ามาไถกลบลงแปลงพร้อมกัน 
ปล่อยให้ซากพืชสลายตัวประมาณ 20 วัน ก่อนปลูกคะน้าแปลงละ 40 ต้น ให้น  าและก าจัดวัชพืชทุกวัน บันทึกข้อมูลการ
เจริญเติบโตและผลผลิตทุกสัปดาห์ เก็บตัวอย่างดินก่อนปลูก หลังไถกลบ 20 วัน และหลังเก็บเกี่ยวมาวิเคราะห์ความเป็นกรดด่าง 
และปริมาณไนโตรเจนทั งหมด น าข้อมูลทั งหมดวิเคราะห์ความแปรปรวนตามแผนการทดลองและเปรียบเทียบความ แตกต่างทาง
สถิติโดยใช้ Least Significant Difference (LSD) ที่ระดับความเชื่อมั่นทางสถิติ 95% 

 
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง  

1. ความเป็นกรด-ด่าง 
 จากการศึกษาสมบัติเคมีบางประการของดินก่อนปลูก หลังไถกลบ 20 วัน และหลังเก็บเกี่ยว (Table 1) พบว่าความเป็น
กรด-ด่าง (pH) ของดินก่อนการไถกลบปุ๋ยพืชสดมีค่า 5.25 ซึ่งมีความเป็นกรดค่อนข้างมาก ดินหลังท าการไถกลบและหลังการเก็บ
เกี่ยว ค่า pH และเพิ่มขึ นในทุกต ารับการทดลองที่มีการใส่ปุ๋ยพืชสดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยที่การไถกลบแหนแดง มีค่า pH 
สูงสุดที่ 5.78  
 
2. ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด 
 ปริมาณไนโตรเจนทั งหมดของดินก่อนปลูก หลังการไถกลบ 20 วัน และหลังเก็บเกี่ยว (Table 1) พบว่าหลังการไถกลบ 
20 วัน ดินมีการสะสมไนโตรเจนเพิ่มมากขึ นจากการสลายตัวของปุ๋ยพืชสด สอดคล้องกับงานวิจัยของศุภสิทธิ์ และคณะ (2557) 
พบว่าการไถกลบปุ๋ยพืชสดในอัตราที่เหมาะสม ส่งผลท าให้ดินมีปริมาณไนโตรเจนสูงขึ น โดยที่การไถกลบแหนแดงมีการสะสม
ไนโตรเจนมากที่สุด (0.96 กรัม/กิโลกรัม) แต่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับการไถกลบถั่วพร้า (0.91 กรัม/กิโลกรัม) จากผลการ
วิเคราะห์ดินหลังการเก็บเกี่ยว พบว่ามีเพียงต ารับการทดลองที่ไถกลบแหนแดงเท่านั นท่ีมีปริมาณไนโตรเจนสะสมเพิ่มขึ น เนื่องจาก
แหนแดงมีการปลดปล่อยไนโตรเจนแบบเพิ่มขึ นทีละน้อยตลอดระยะเวลาที่มีการย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ เหมาะกับการเจริญเติบโต
ของผักกินใบที่มีการเจริญเติบโตสอดคลอ้งกับการปลดปล่อยแบบนี  (ศิริลักษณ์ และคณะ, 2563) และจากรายงานวิจัยของ Subedi 
และ Shrestha, (2015) พบว่าแหนแดงส่งผลให้ดินมีสมบัติทั งทางกายภาพและทางเคมีดีขึ น เช่นความสามารถในการเก็บกักน  า 
ปริมาณการสะสมไนโตรเจน ปริมาณอินทรียวัตถุ และปริมาณธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ ท าให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ และท าให้
พืชปลูกเจริญเติบโตและให้ผลผลิตสูงขึ น  
 
3. การเจริญเติบโตและผลผลิตของคะน้า 
 การเจริญเติบโต 
 จาก Table 2 พบว่าผลการไถกลบพืชปุ๋ยสดส่งผลให้ต้นคะน้ามีความสูงแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยต ารับ
การทดลองที่มีการไถกลบแหนแดงมีความสูง 19.47 เซนติเมตร แต่ไม่มีความแตกต่างกับการไถกลบถั่วพร้าที่มีความสูง 19.17 
เซนติเมตร ขนาดเส้นผ่านรอบวงต้นคะน้าซึ่งวัดส่วนก่ึงกลางล าต้น พบว่าปุ๋ยพืชสดทั ง 3 ชนิดส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางด้านเส้น
รอบวงของล าต้นคะน้า (7.75-10.54 เซนติเมตร)  และมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และการไถกลบแหนแดงเป็นปุ๋ยพืช
สดมีขนาดเส้นรอบวงมากที่สุด การเจริญเติบโตด้านความกว้างและความยาวใบของคะน้า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ โดยที่การไถกลบแหนแดงส่งผลให้คะน้ามีความกว้างและความยาวใบมากกว่าต ารับการทดลองอื่น (21.28 และ 42.16 
เซนติเมตร ตามล าดับ) เนื่องจากในแหนแดงมีปริมาณมีไนโตรเจนอยู่ประมาณ 4-5 เปอร์เซ็นต์ (Setiawati และคณะ, 2017) จึง
ส่งผลให้ดินมีปริมาณธาตุไนโตรเจนสูงกว่าต ารับการทดลองอื่นจึงส่งเสริมการเจริญเติบโตของคะน้า ท าให้มีความสูง ขนาดความ
กว้างของใบ ความยาวของใบ และเส้นรอบวงมากที่สุด และจากการทดลองพบว่าจ านวนใบของคะน้าไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 5.55-7.00 ใบ แต่การไถกลบปุ๋ยพืชสดทั ง 3 ชนิดมีแนวโน้มท าให้จ านวนใบมากกว่าต ารับควบคุม  
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 ผลผลิต 
จากผลการทดลองใน Table 2 พบว่าผลจากการไถกลบปุ๋ยพืชสดทั ง 3 ชนิด ส่งผลให้คะน้ามีผลผลิตอยู่ระหว่าง 

2,140-3,410 กิโลกรัม/ไร่ และมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ ทั งนี พบว่าต ารับการทดลองที่มีไถกลบใส่แหนแดง ท าให้
น  าหนักสดของผลผลิตคะน้ามากท่ีสดุที่ 3,410 กิโลกรัม/ไร่ รองลงคือการไถกลบถั่วพร้า ท่ี 2,688 กิโลกรัม/ไร่ การไถกลบปอเทืองที่ 
2,140 กิโลกรัม/ไร่ ส่วนต ารับควบคุมที่มีผลผลิตต่ าที่สุดที่ 752.40 กิโลกรัม/ไร่ สอดคล้องกับรายงานของ Barus และ Azmi, 
(2018) และภานุมาศ และ ภาษิตา (2561) ที่พบว่าการใส่ปุ๋ยแหนแดงส่งผลให้พืชมกีารเจริญเติบโต และใหผ้ลผลิตสูงกว่าการใช้ปุ๋ย
ชนิดอื่นๆ 

 
Table 1 pH and total nitrogen accumulation of soils before planting, 20 days after incorporation and after 

harvest  
Treatment pH Total Nitrogen (g kg-1) 
 before 

planting 
20 days after 
incorporation 

after harvest before 
planting 

20 days after 
incorporation 

after harvest 

Control  5.25 5.29c 5.27c 0.76 0.80b 0.68b 
Sunn-hemp 5.25 5.53b 5.51b 0.76 0.83b 0.63b 
Sword-bean 5.25 5.61b 5.63b 0.76 0.91a 0.72b 
Azolla spp. 5.25 5.85a 5.78a 0.76 0.96a 1.09a 
F-test  * *  * * 
C.V.(%)  1.25 1.15  13.53 13.61 
In the same column, mean followed by a common letter are not significantly different at the 5 % level by LSD 
 
Table 2 Growth and yield of Chinese kale under skeletal soil condition 
Treatment Height 

(cm) 
Girth 

Circumference 
(cm) 

Leaf 
number 

Leaf width 
(cm) 

Leaf length 
(cm) 

Yield 
(kg/rai) 

Control 9.75c 3.74d 5.55 9.82d 13.93d 752.40c 
Sunn-hemp 16.54b 7.75c 7.00 16.53c 18.52c 2,140.00b 
Sword-bean 19.17a 9.02b 7.00 21.18a 39.33b 2,688.00b 
Azolla spp. 19.47a 10.54a 7.00 21.28a 42.16a 3,410.00a 
F-test * * ns * * * 
C.V.(%) 2.57 1.13 13.07 1.28 1.86 20.90 
In the same column, mean followed by a common letter are not significantly different at the 5 % level by LSD 
 

สรุปผล  
จากผลการศึกษาอิทธิพลของปุ๋ยพืชสดจากปอเทือง ถั่วพร้า และแหนแดง ต่อปริมาณไนโตรเจนในดิน การเจริญเติบโต

และผลผลิตของคะน้าภายใต้สภาพดินลูกรัง สามารถสรุปได้ว่าการไถกลบแหนแดงในอัตรา 2 ตัน/ไร่ ท าให้คะน้ามีการเจริญเติบโต 
และให้ผลผลิตสูงที่สุด ส่งผลต่อปริมาณการสะสมธาตุไนโตรเจนในดิน และยังท าให้ดินมีความเป็น กรด-ด่างเหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตของพืช และเมื่อคิดต้นทุนในเชิงเศรษฐศาสตร์ พบว่าการใช้แหนแดงสามารถท าก าไรสุทธิได้สูงที่สุด จึงสามารถสรุปได้
ว่าการใช้แหนแดงเป็นปุ๋ยพืชสด ส่งผลให้ความสามารถในการผลิตพืชของดินสูงขึ น และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรในการ
ปรับปรุงสมบัติของดินลูกรังที่มีศักยภาพในการให้ผลผลิตพืชต่ าอย่างยั่งยืนต่อไป 
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