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ສຶກສາການຍົກຜະລິດຕະພາບເຂົ້າໃນນາດິນກົດທີ່ເຊື່ອມໂຊມ 
ດ້ວຍການຈັດການປັບປຸງບໍາລຸງດິນ ເຂດບ້ານໜອງໃສ,              

ເມືອງ ແລະ ແຂວງສາລະວັນ
ຄອນປານີ ດຸ່ນຜາດີ1, ນີວົງ ສີປະເສີດ2, ເພັງ ເຊັງຊ້ື 1 ແລະ ສີທະນັດ ແກ້ວລັງສີ1

ບົດຄັດຫຍ້ໍ

ຈຸດປະສົງຂອງການຄົ້ນຄວ້າ ແມ່ນເພື່ອກຳນົດອັດຕາຝຸ່ນ P ປະສົມກັບຝຸ່ນອົງຄະທາດ 10 ຕ/
ຮຕທີ່ເໝາະສົມໃນການປັບປຸງບຳລຸງດິນ ເພື່ອຍົກຜະລິດຕະພາບເຂົ້າທ່າດອກຄໍາ 11, 8 ແລະ ໂພນງາມ 3 
ໃຫ້ໄດ້ 4-5 ຕ/ຮຕ ໃນນາດິນສົ້ມ, ເນື້ອດິນໜຽວ ແລະ ຄວາມອຸດົມສົມບູນຕໍ່າ. ການທົດລອງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດໃນລະດູຝົນປີ 2012 ໃນພື້ນທີ່ນາຂອງຊາວກະສິກອນ ບ້ານໜອງໃສ, ເມືອງ ແລະ ແຂວງສາລະວັນ. 
ການທົດລອງໄດ້ໃສ່ຝຸ່ນອົງຄະທາດປະສົມ ແກບເຜົາ, ຝຸ່ນຄອກ, ດິນກົ້ນໜອງ ອັດຕາສ່ວນ 5-3-2 
ຕາມລຳດັບ ແລະ ປູນຂາວ 5 ກລ/1,000 ກລ ຝຸ່ນ.

 ການທົດລອງຄັ້ງນີ້ພົບວ່າ ອັດຕາຝຸ່ນອົງຄະທາດ 10 ຕ/ຮຕ ປະສົມກັບຝຸ່ນເຄມີ ອັດຕາ 
70-30-30 ກລ/ຮຕ ຂອງ N-P2O5-K2O ແມ່ນເໝາະສົມຕໍ່ເຂົ້າ TDK11 ໄດ້ຜົນຜະລິດເຖີງ 5ຕ/
ຮຕ ແລະ ອັດຕາຝຸ່ນອົງຄະທາດ 10 ຕ/ຮຕ ປະສົມກັບຝຸ່ນເຄມີ ອັດຕາ 70-45-30 ກລ/ຮຕ ຂອງ 
N-P2O5-K2O ແມ່ນເໝາະສົມຕ່ໍເຂົ້າ TDK8 ໃຫ້ຜົນຜະລິດເຖີງ 4.6 ຕ/ຮຕ ສ່ວນເຂົ້າ PNG3 ແມ່ນບໍ່ 
ຕອບສະໜອງຕໍ່ອັດຕາຝຸ່ນ ຜົນຜະລິດໄດ້ສູງສຸດພຽງ 3.4 ຕ/ຮຕ ຕໍ່າກວ່າຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້. ເພື່ອ 
ບັນລຸແຜນຍຸດທະສາດຂອງພັກ ແລະ ລັດ ທີ່ວາງໄວ້, ແນວພັນເຂ້ົາ TDK11, TDK8 ແລະ ອັດຕາຝຸ່ນທີ່ 
ກ່າວມາຂ້າງເທີງແມ່ນທາງເລືອກໜຶ່ງທີ່ຈະຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ຊາວກະສິກອນໃນເຂດດັ່ງກ່າວ ເພື່ອ 
ຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ.

1ສູນອະນຸລັກ ແລະ ພັດທະນາທ່ີດິນກະສິກໍາ
2ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທ່ີດິນກະສິກໍາ
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Practices, in Nongxay Village, Saravanh
District, Saravanh Province

Khonepany  Dounphady1, Nivong  sipaseuth2, Pheng Sengxua1 and Sithanat  Keolansy1

              
Abstract

 The objective of the research was to determine the suitable P fertilizer rate mixed with 
organic compounds 10 t/ha for improving soil to increase productivity rice of TDK11, 8 and 
PNG3 up to 4-5 t/ha, in acidic, clay soil texture and infertile soil.

      The field experiment was carried out in the rainy season (2012) at farmer field,  Nongsay 
village, Saravanh district. The trial was used the organic compounds (bio shar, manure, and 
clay) ratio 5-3-2 respectively and lime 5 kg/1,000 kg organic compounds.
 
       The study found that the rate of organic compounds 10 t/ha mixed with chemical 
fertilizer rate 70-30-30 kg/ha of N-P2O5-K2O is suitable to TDK11,  yield increased to 5 t/ha 
and organic compounds 10 t/ha mixed with chemical fertilizer rate 70-45-30 kg/ha of N-P2O5-
K2O is appropriate to (TDK8) yields approximately 4.6 t/ha, but PNG3 is not response to 
fertilizer rate, the yield of 3.4 t/ha, lower than the target. 

 To achieve the strategy of the government, varieties TDK11, TDK8 and fertilizer rates 
as mentioned above is the suitable to support and encourage farmers in the area to produce rice 
for sale.

1Agricultural Land Development and Conservation Center (ALaDC)
2Department of Agricultural Land Management (DALaM) 
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I. ບົດນໍາ

ພັກ ແລະ ລັດ ໄດ້ຖືເອົາວຽກງານກະສິກໍາ 
ເປັນທ່າແຮງ ແລະ ເປັນຂະແໜງການພື້ນຖານ 
ໃນໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ ໃນວຽກງານການແກ້ 
ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜ່ົາ.
ເພື່ອຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ໃຫ້ພຽງພໍກັບ 
ຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ  ແລະ  ຜະລິດເປັນ 
ສິນຄ້າ. ທິດທາງໜ້າທີ່ຈຸດສຸມໃນ 5 ປີຕໍ່ໜ້າ ຂອງ 
ພັກ ແລະ ລັດ ແມ່ນສຸມໃສ່ການຍົກສະມັດຕະ 
ພາບເຂົ້າໃຫ້ໄດ້ 4 ຕ/ຮຕ ແລະ ຜະລິດເຂົ້າໃຫ້ ໄດ້ 
4.2 ລ້ານໂຕນຕໍ່ປີ ໃນປີ 2015 (ເອກະສານເຜີຍແຜ່ 
ອະທິບາຍເນື້ອໃນ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ 
IX ຂອງພັກປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ, 2011). 

  ໃນປະຈຸບັນ ລະດັບຄວາມອຸດົມສົມບູນ 
ຂອງດິນນາ ໂດຍລວມແມ່ນຕໍ່າ, ການຜະລິດ 
ກະສິກຳຂອງຊາວກະສິກອນ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປູກ 
ແບບດັ້ງເດີມ, ການປັບປຸງບຳລຸງດິນ ຍັງບໍ່ທັນເອົາ 
ໃຈໃສ່ເທົ່າທີ່ຄວນ, ສະມັດຕະພາບການຜະລິດ 
ເຂົ້ານາປີ ສະເລ່ຍໃນທົ່ວປະເທດ ແມ່ນ 3.7 ແລະ 
ນາແຊງ 4.7 ໂຕນຕໍ່ເຮັກຕາ ຜົນຜະລິດລວມ ທັງ 
ນາປີ ແລະ ນາແຊງ ແມ່ນ 2.9 ລ້ານໂຕນ (ສະຖິ 
ຕິ ປະຈໍາປີ 2009). 

ເພື່ອບັນລຸຄາດໝາຍ ທີ່ທາງຂັ້ນເທິງວາງ 
ໄວ້ ມີຢູ່ສອງທາງເລືອກ ຄື: 1. ຂະຫຍາຍເນື້ອ 
ທີ່ນາຕື່ມ ແລະ 2. ຫາວິທີຍົກຜະລິດຕະພາບເຂົ້າ 
ຕໍ່ເນື້ອທີ່ໃຫ້ໄດ້ 5 ໂຕນ/ເຮັກຕາ (ນາປີ) ແລະ 6 
ໂຕນ/ເຮັກຕາ (ນາແຊງ) ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ການຜະ 
ລິດກະສິກໍາ ດິນເປັນປັດໃຈໜຶ່ງທ່ີສໍາຄັນ, ໃນປະ 
ຈຸບັນ ສະພາບຂອງດິນນາແມ່ນປ່ຽນແປງ ແລະ 
ເຊື່ອມໂຊມຕາມການເວລານຳໃຊ້ ເຊັ່ນຕົວຢ່າງ: 
ດິນນາເຂດທົ່ງພຽງວຽງຈັນ ຜົນການສຳຫຼວດພົບ 
ວ່າ ທາດ K ບັນຈຸໃນດິນ ມີໃນລະດັບຕໍ່າທີ່ສຸດ 

ຫາຕໍ່າຂາດແຄນ ບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ 
ຂອງເຂົ້າ ກວມເອົາ 100% ຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ງພຽງ 
ທີ່ໄດ້ສໍາຫຼວດ (ຄອນປານີ ແລະ ຄະນະ, 2011), 
ນອກນັ້ນ ເນື້ອດິນກໍແມ່ນປັດໃຈໜຶ່ງທີ່ພົວພັນກັບ 
ການກໍານົດອັດຕາການໃສ່ຝຸ່ນທ່ີເໝາະສົມຕ່ໍເຂ້ົາ
ນາ. ການກໍານົດອັດຕາຝຸ່ນທີ່ເໝາະສົມຕໍ່ເຂົ້ານາ
ໃນນາເນື້ອດິນຊາຍ, ດິນຕົມ ແລະ ດິນໜຽວ ຈຶ່ງ 
ແຕກຕ່າງກັນ. 

ເນື້ອດິນໜຽວ (Clay), ເປັນປັດໃຈໜຶ່ງທີ່ 
ພົວພັນກັບການດູດຊັບທາດ P (ຝຸ່ນ P) ທີ່ໃສ່ລົງ 
ໃນດິນບ່ໍໃຫ້ລະລາຍອອກມາໃຫ້ພືດນໍາໃຊ້ໄດ້
ໝົດ (ຄອນປານີ ແລະ ຄະນະ, 2006). ສະນັ້ນ 
ການຍົກຜະລິດຕະພາບເຂ້ົາໃນນາເນ້ືອດິນໜຽວ 
ຄວນຊອກຫາວິທີທີ່ດີ ແລະ ຖືກຕ້ອງ ຈຶ່ງຈະໄດ້ 
ຮັບຜົນ ແລະ ມີເສດຖະກິດດີ.

  
 ການຍົກຜະລິດຕະພາບເຂົ້າໃຫ້ໄດ້ 4-5 

ຕ/ຮຕ, ເຂົ້າທ່າດອກຄໍາ11 ເປັນແນວພັນໃໝ່ທີ່ 
ໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງ ສະເລ່ຍ 4,2 ໂຕນ/ເຮັກຕາ. ປູກ 
ລຽບຕາມແຄມແມ່ນໍ້າຂອງ ເຂດທົ່ງພຽງວຽງຈັນ 
ຕອນໃຕ້ ໃຫ້ຜົນຜະລິດ ສູງກວ່າ 5 ຕ/ຮຕ.

 
ພູມີ ແລະ ຄະນະ, (2009) ໄດ້ແນະນຳອັດ 

ຕາຝຸ່ນທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ເສດຖະກິດດີ ໃນການ 
ຜະລິດເຂົ້າທ່າດອກຄຳ11 ແມ່ນອັດຕາຝຸ່ນຄອກ 
5 ໂຕນ ປະສົມຝຸ່ນເຄມີ ອັດຕາ 30-30-30 ກລ/
ຮຕ ຂອງ N-P2O5-K2O. ການນຳໃຊ້ແນວພັນເຂົ້າ 
ໃນແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ ໃນບາງພື້ນ 
ທ່ີຊາວກະສິກອນຍັງນິຍົມໃຊ້ແນວພັນເຂ້ົາທ່າ 
ດອກຄໍາ8 ໂພນງາມ3 ແລະ ແນວພັນອື່ນໆ.

 ສະນັ້ນ ການທົດລອງຄັ້ງນີ້ ຈຶ່ງມີຈຸດປະ 
ສົງເນັ້ນໃສ່ນາເນື້ອດິນໜຽວ, ດິນກົດ (ດິນສົ້ມ) 
ດິນທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນຕໍ່າ ເຂດບ້ານໜອງ 
ໃສ, ເມືອງ ແລະ ແຂວງສາລະວັນ. 
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1.1 ຈຸດປະສົງຂອງການທົດລອງ:
ເພື່ອກຳນົດອັດຕາຝຸ່ນເຄມີ ໃສ່ປະສົມຝຸ່ນ 

ອົງຄະທາດທ່ີເໝາະສົມຕ່ໍການຍົກຜະລິດຕະ 
ພາບ ຂອງເຂົ້າທ່າດອກຄຳ11, 8 ແລະ ເຂົ້າໂພນ 
ງາມ3 ໃຫ້ໄດ້ 4-5 ຕ/ຮຕ.

II. ອຸປະກອນ ແລະ ວິທີການ

ການທົດລອງ ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ 
ຊ່ວງລະດູຝົນ ປີ 2012, ໃນພື້ນທີ່ນາຂອງຊາວ 
ກະສິກອນ ບ້ານໜອງໃສ, ເມືອງ ແລະ ແຂວງ 
ສາລະວັນ, ເປັນນາເນື້ອດິນໜຽວ (CL) ແລະ 
ເປັນດິນທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນຕໍ່າ. ຄຸນສົມບັດ 
ທາງວັດຖຸ ແລະ ເຄມີຂອງດິນ ໃນຄວາມເລິກ 20 
ຊຕມ ນັບຈາກໜ້າດິນແມ່ນຕໍ່າ (ຕາຕະລາງ 1) 
ການທົດລອງໄດ້ໃຊ້ແນວພັນເຂົ້າ ທ່າດອກຄໍາ11 
(TDK 11), 8 (TDK 8), ແລະ ເຂົ້າໂພນງາມ3 
(PNG3), ໃຊ້ຝຸ່ນອົງຄະທາດທີ່ ໄດ້ຈາກການປະ 
ສົມແກບເຜົາກັບຝຸ່ນຄອກ, ດິນກ້ົນໜອງ ໃນອັດ 
ຕາສ່ວນ 5-3-2 ຕາມລໍາດັບ ແລະ ປູນຂາວ 5 
ກລ/1,000 ກລ ຝຸ່ນ ໂດຍຜ່ານການບົ່ມ ປະມານ 
30 ວັນ ແລະ ມີຄວາມຊຸ່ມສະເລ່ຍ ປະມານ 30% 
(ຕາຕະລາງ 2), ຝຸ່ນເຄມີໃຊ້ຝຸ່ນດ່ຽວສູດ 46-0-0, 
0-46-0 ແລະ 0-0-60.

 

 ການທົດລອງໄດ້ດຳເນີນ ໃນຮູບແບບ 
Factorial ໃນ RCBD (Factorial experiment  
in RCBD) ມີ 3 ຊໍ້າ ແລະ ມີ 5 ສິ່ງທົດລອງ, 
ຂະໜາດແປງ 5 ມ x 5 ມ, ປັກດໍາ 20 ຊຕມ x 20 
ຊຕມ, ປັກດໍາ 4-5 ກີບກ້າຕໍ່ສຸມ.

ຝຸ່ນເຄມີ  P, K ແລະ ຝຸ່ນອົງຄະທາດ ໃສ່ 
ຮອງພື້ນ (ກ່ອນຄາດຖ້ຽວສຸດທ້າຍ ຝຸ່ນ  N ໃສ່ 3 
ຄັ້ງ ຄື: ຄັ້ງທີ 1 ໃສ່ 20% ຂອງປະລິມານທີ່ກຳນົດ 
ຫຼັງປັກດຳ 10 ມື້, ຄັ້ງທີ 2 ໃສ່ 40% ຊ່ວງຫຼັງປັກດຳ 
ແລ້ວ 30 ວັນ ແລະ ຄັ້ງສຸດທ້າຍ (40%) ທີ່ຍັງເຫຼືອ 
ໃສ່ເລັ່ງຕອນເຂົ້າກຽມຈໍ່ດອກຫຼັງປັກດຳໄດ້ 55 ມື້.

 
ການເກັບຂໍ້ມູນຈຳນວນຕົ້ນຕໍ່ສຸມ (ການ 

ແຕກກໍ) ໄດ້ເກັບພາຍຫຼັງປັກດຳໄດ້ 60 ມື້ ແລະ 
ຈຳນວນຮ່ວງຕໍ່ສຸມ ແມ່ນເກັບກ່ອນເກັບກ່ຽວ, 
ວິທີການທັງ 2 ຢ່າງທີ່ກ່າວມາ ແມ່ນໄດ້ສຸ່ມເອົາ 
10 ສຸມກາງແປງຂອງທຸກໆແປງ ຜົນຜະລິດ ແມ່ນ 
ໄດ້ເກັບກ່ຽວ 3 ຈຸດຕໍ່ແປງ, ເກັບກ່ຽວໃນເນື້ອທີ່    
1 ມ x 1 ມ = 1 ມ2. ຄິດໄລ່ ຜົນຜະລິດ (ກລ/ຮຕ) 
ໃນຄວາມຊຸ່ມ 14%  ດ້ວຍສູດຄິດໄລ່ລຸ່ມນີ້:

ຜົນຜະລິດ (ກລ/ຮຕ) = ນໍ້າໜັກເຂົ້າໃນເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວ x (100 - % ຄວາມຊຸ່ມເມັດຕົວຈິງ) x 10,000 ມ2

          1,000 ກຣາມ      100 - 14%          ເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວ



95

ວາລະສານ ຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ສະບັບທີ. 33

 ກໍລະກົດ -  ທັນວາ 2015

ຕາຕະລາງ 1: ຄຸນສົມບັດທາງວັດຖຸ ແລະ ເຄມີຂອງດິນ ກ່ອນການທົດລອງ.

pH  
(ນໍ້າ)

ທາດ OM
(%)

ທາດ N
 (%)

ທາດ P
(mg/kg ດິນ)

ທາດ K
(mg/kg ດິນ)

ເນື້ອດິນ

4.1 ດິນເປັນກົດແຮງ 1.66 ຕ່ໍາ 0.08 ຕ່ໍາທ່ີສຸດ 3.57 ຕ່ໍາ 97.5 ປານກາງ CL ດິນໜຽວ

ຕາຕະລາງ 2: ຜົນວິໄຈຝຸ່ນອົງຄະທາດ.

ທາດ OM (%) ທາດ N (%) ທາດ P (%) ທາດ K (%) ຄວາມຊຸ່ມ (%)
7.69 1.43 2.01 0.86 20

ຕາຕະລາງ 3: ອັດຕາຝຸ່ນອົງຄະທາດ ແລະ ຝຸ່ນເຄມີ.

ສິ່ງ ທົດ ລອງ ຝຸ່ນ ອົງຄະ ທາດ
 (ຕ/ຮຕ)

ຝຸ່ນ ເຄມີ (ກລ /ຮຕ)
N P2O5 K2O

T1 (Control) ບໍ່ ໃສ່ ຝຸ່ນ
T2 10 ບໍ່ ໃສ່ຝຸ່ນ ເຄມີ
T3 10 70 30 30

T4 10 70 45 30

T5 10 70 60 30



96

The Lao Journal of  Agriculture and Forestry, No. 33

         July - December 2015

III. ຜົນຂອງການຄົ້ນຄວ້າທົດລອງ
3.1 ຄຸນສົມບັດຂອງດິນຫຼັງເກັບກ່ຽວ
ການສຜົນການວິໄຈດິນກ່ອນ ແລະ ຫຼັງການເກັບ 
ກ່ຽວ (ຕາຕະລາງ 2 ແລະ 4) ຊີ້ໃຫ້ເຫັນການໃສ່ 
ຝຸ່ນອົງຄະທາດ ເຮັດໃຫ້ຄຸນສົມບັດທາງເຄມີຂອງ 
ດິນມີການປ່ຽນແປງດີຂື້ນ ເຊັ່ນ: ຄ່າ pH ເພີ່ມຂື້ນ 
ແຕ່ 0.49-0.74 ຫົວໜ່ວຍ, ທາດ OM ເພີ່ມຂື້ນ 
0.08-1.49% ທາງນີ້ ອາດຈະໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກ 
ການໃສ່ແກບເຜົາ ແລະ ຝຸ່ນຄອກ. Agusalim 
et al, (2010). ລາຍງານວ່າ: ການທົດລອງໃສ່ 
ຖ່ານແກບອັດຕາ 10 ຕ/ຮຕ ໃນນາດິນເປັນກົດຄ່າ 
pH ເພີ່ມຂື້ນຈາກເດີມ 0.65 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ 
ທາດ OM ເພີ່ມຂື້ນ 5.70%.

3.2 ການແຕກກໍ ແລະ ອອກຮວງ
 ອີງໃສ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າທົດລອງ (ຕາ 
ຕະລາງ 5) ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການແຕກກໍ 
(ຈໍານວນຕົ້ນຕໍ່ສຸມ) ຂອງແນວພັນເຂົ້າ TDK11, 
TDK8 ແລະ PNG3 ທີ່ປັກດໍາສະເລ່ຍ 4 ຫາ 5 

ຕົ້ນ/ສຸມ, ການສົມທຽບແຕ່ລະແປງດ້ວຍກັນຂອງ 
ແຕ່ລະແນວພັນ ເຫັນວ່າ ບໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງທາງ 
ສະຖິຕິ,ການແຕກກໍຂອງເຂ້ົາແຕ່ລະແນວພັນ 
ສະເລ່ຍ 7-8, 7-8 ແລະ 7-9 ຕາມລໍາດັບ ແລະ 
ແຕ່ລະແນວພັນເພີ່ມຂື້ນພຽງ 3-4 ຕົ້ນ/ສຸມ. ການ 
ອອກຮວງກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ການສົມທຽບແຕ່ລະ 
ແປງຂອງແຕ່ລະແນວພັນແມ່ນບ່ໍມີຄວາມແຕກ
ຕ່າງທາງສະຖິຕິ, ການອອກຮວງ ແມ່ນຈະຫຼຸດ 
ຈາກຈໍານວນຕົ້ນສະເລ່ຍ 1-2 ຮວງ ແລະ ສະເລ່ຍ 
ການອອກຮວງ ຂອງແນວພັນເຂົ້າ TDK11 
ແມ່ນ 7-8 ຮວງ/ສຸມ, ປົກກະຕິເຂົ້າທ່າດອກຄໍາ 
11 ອອກຮວງປະມານ 13 ຮວງ/ສຸມ (ພູມີ ແລະ 
ຄະນະ 2007) ສ່ວນເຂົ້າ TDK8 ແມ່ນ 6-7 
ຮວງ/ສຸມ ແລະ PNG3 ແມ່ນ 7-9 ຮວງ/ສຸມ. 
ຜົນການທົດລອງ ຂອງ ຄອນປານີ ແລະ ຄະນະ 
2003 ລາຍງານວ່າ ການໃສ່ຝຸ່ນຄອກ 5 ຕ/ຮຕ 
ຕໍ່ແນວພັນເຂົ້າ ສາມາດແຕກກໍໄດ້ 10 ຕົ້ນ/ສຸມ.
ແລະ ອອກຮວງ 8 ຮວງ/ສຸມ ເບິ່ງແລ້ວເຫັນວ່າ ມີ 
ຄວາມໃກ້ຄຽງກັນ.

ຕາຕະລາງ 4: ຜົນວິໄຈດິນນາທົດລອງຫຼັງການເກັບກ່ຽວ.

ສິ່ງທົດລອງ
pH OM

(%)
N 

(%)
P- avail

(mg/kgດິນ)
K-Avail

(mg/kgດິນ)H2O KCl

ແປງ ປຽບທຽບ 4.30 3.02 1.66 0.09 3.35 33.0

ຝຸ່ນອົງຄະທາດ 10 ຕ/ຮຕ 4.84 3.94 1.77 0.08 3.16 19.5

ຝຸ່ນອົງຄະທາດ 10 ຕ/ຮຕ + 70-30-20 4.79 3.91 2.15 0.12 4.00 19.5

ຝຸ່ນອົງຄະທາດ 10 ຕ/ຮຕ + 70-45-20 4.59 3.98 1.74 0.08 4.31 39.0

ຝຸ່ນອົງຄະທາດ 10 ຕ/ຮຕ + 70-60-20 4.89 3.98 1.89 0.10 5.02 39.0
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3.3 ຜົນຜະລິດ
 ເຖີງວ່າ ການແຕກກໍ ແລະ ການອອກ 
ຮວງຂອງເຂົ້າທັງ 3 ແນວພັນ ບໍ່ມີຄວາມແຕກ 
ຕ່າງທາງສະຖິຕິ, ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ຜົນຜະລິດສະ 
ເພາະແນວພັນເຂົ້າ TDK11 ແລະ TDK 8 
(ຕາຕະລາງ 6) ເຫັນວ່າ ຕອບສະໜອງຕໍ່ອັດຕາ 
ຝຸ່ນດີພໍສົມຄວນ. ເຂົ້າ  TDK11 ຜົນຜະລິດແປງ 
ປຽບທຽບ T1=3.2 ຕ/ຮຕ, ແປງໃສ່ຝຸ່ນອົງຄະ 
ທາດຢ່າງດຽວ T2=3.8 ຕ/ຮຕ, ແຕ່ເມື່ອເພີ່ມອັດ 
ຕາຝຸ່ນເຄມີຂື້ນ T3, T4 ແລະ T5 ໄດ້ຜົນຜະລິດ 
ເພີ່ມຂື້ນ ເປັນ 5.0, 5.1 ແລະ 5.2 ຕ/ຮຕ ຕາມ 
ລໍາດັບ, ຜົນຜະລິດແມ່ນເພີ່ມຂ້ືນຕາມການເພີ່ມ
ຂື້ນຂອງອັດຕາຝຸ່ນ P. ການສົມທຽບຜົນຜະລິດ 
ແຕ່ລະແປງດ້ວຍກັນ ແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງ 
ທາງສະຖິຕິໃນລະດັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ 99%, ແປງ 
T4  ແລະ T5 ໄດ້ຜົນຜະລິດສູງ ທຽບເທົ່າກັບຜົນຜະ 
ລິດທີ່ປູກລຽບແຄມແມ່ນໍ້າຂອງ ເຂດທົ່ງພຽງວຽງ 
ຈັນຕອນໃຕ້ ສູງກວ່າ 5 ຕ/ຮຕ (ພູມີ ແລະ ຄະນະ, 
2009). ສ່ວນເຂົ້າ TDK8 ຜົນຜະລິດ ຂອງແປງ 
ປຽບທຽບ T1=3.2 ຕ/ຮຕ ເທົ່າກັນກັບ ເຂົ້າ 
TDK11 ແລະ ແປງໃສ່ອັດຕາຝຸ່ນເຄມີຂື້ນ T3, 
T4 ແລະ T5  ແຕ່ຜົນຜະລິດເພີ່ມຂື້ນໃນແປງ T3 
ແລະ T4 ຄື: 4.2 ແລະ 4.6 ຕ/ຮຕ ຕາມລໍາດັບ. 
ສ່ວນ T5 ແມ່ນ 4.4 ຕ/ຮຕ ຜົນຜະລິດບໍ່ເພີ່ມຂື້ນ 
ຕາມການເພີ່ມຂື້ນຂອງອັດຕາຝຸ່ນ P. ແຕ່ການສົມ 
ທຽບຜົນຜະລິດແຕ່ລະແປງດ້ວຍກັນ ເຫັນວ່າ ມີ 
ຄວາມແຕກຕ່າງທາງສະຖິຕິ ໃນຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ 
95%. ສະເພາະເຂົ້າ PNG3 ກໍ່ມີລັກສະນະຄ້າຍ 
ຄືກັນກັບເຂົ້າ TDK8 ແປງປຽບທຽບ T1=3.1 ຕ/
ຮຕ, ແປງໃສ່ຝຸ່ນອົງຄະທາດຢ່າງດຽວ T2=3.2 ຕ/
ຮຕ ເມື່ອເພີ່ມອັດຕາຝຸ່ນ P ຂື້ນ T3, T4  ແລະ 
T5 ຜົນຜະລິດມີແນວໂນ້ມເພີ່ມຂື້ນ ໃນແປງ 
T3 ແລະ T4 ຄື: 3.3, 3.4 ຕ/ຮຕ ຕາມລໍາດັບ. 
ສ່ວນແປງ T5=3.4 ຕ/ຮຕ, ຜົນຜະລິດເທົ່າກັບ 

T4 ການສົມທຽບແຕ່ລະແປງດ້ວຍກັນ ແມ່ນບໍ່ມີ 
ຄວາມແຕກຕ່າງທາງສະຖິຕິ, ຜົນຜະລິດທີ່ໄດ້ສູງ 
ສຸດຂອງເຂົ້າ PNG3 ໃນການທົດລອງຄັ້ງນີ້ແມ່ນ 
ຫຍັງຕໍ່າ ເມື່ອທຽບກັບການທົດລອງທີ່ໃສ່ຝຸ່ນຄອກ 
5 ຕ/ຮຕ ປະສົມຝຸ່ນເຄມີ 75-35-30 ໄດ້ຜົນຜະລິດ  
3.7 ຕ/ຮຕ  (ຄອນປານີ ແລະ ຄະນະ, 2004). 
ຕໍ່າກວ່າ ການທົດລອງຮ່ວມຊາວກະສິກອນ ໃນ 
ນາດິນຊາຍ ເຂດເມືອງປະທຸມພອນ ແຂວງຈໍາປາ 
ສັກ ທີ່ໃສ່ຝຸ່ນເຄມີໃນອັດຕາ 60-30-20 ກລ/ຮຕ 
ຂອງ N- P2O5- K2O ໄດ້ຜົນຜະລິດ 4.95 ຕ/ຮຕ 
(ຄໍາອ້ວນ ແລະ ຄະນະ, 2002). ສັງລວມແລ້ວ 
ເຂົ້າ TDK11 ແລະ TDK8 ແປງ T3, T4  ແລະ T5 
ຜົນຜະລິດ ແມ່ນຕອບສະໜອງໄດ້ ຕໍ່ຈຸດປະສົງ 
ຂອງການທົດລອງ ແລະ ຄາດໝາຍຜະລິດຕະ 
ພາບເຂົ້າ ທີ່ ພັກ ແລະ ລັດ ຕ້ອງການ ຄື: 4-5 ຕ/ຮ 
ຕ) ແລະ ການທົດລອງຄັ້ງນີ້ ເຫັນວ່າ ອັດຕາຝຸ່ນ 
(ຝຸ່ນອົງຄະທາດ 10 ຕ/ຮຕ + 70-30-30 ກລ/
ຮຕ ຂອງ N-P2O5-K2O) ແມ່ນເໝາະສົມຕໍ່ເຂົ້າ 
TDK11 ແລະ (ຝຸ່ນອົງຄະທາດ 10 ຕ/ຮຕ + 
70-45-30 ກລ/ຮຕ ຂອງ N-P2O5-K2O) ແມ່ນ 
ເໝາະສົມຕໍ່ເຂົ້າ TDK8, ສາມາດໃຫ້ຜົນຜະລິດ 
ໄດ້ສູງກວ່າ 4 ຕ/ຮຕ.
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ຕາຕະລາງ 5: ການແຕກກໍ ແລະ ອອກຮວງຂອງເຂົ້າ.

ສິ່ງທົດລອງ
ຈໍານວນຕົ້ນ/ສຸມ ຈໍານວນຮວງ/ສຸມ

TDK 11 TDK 8 PNG3 TDK 11 TDK 8 PNG3

T1 = ແປງປຽບທຽບ 8 7 7 8 7 7

T2 = ອົງຄະທາດ 10 ຕ/ຮຕ 8 7 9 7 6 8

T3 = ອົງຄະທາດ 10 ຕ/ຮຕ+70-30-30 8 7 9 7 7 7

T4 = ອົງຄະທາດ 10 ຕ/ຮຕ+70-45-30 7 8 8 7 7 8

T5 = ອົງຄະທາດ 10 ຕ/ຮຕ+70-60-30 8 7 9 7 7 9

F-test Ns Ns Ns Ns Ns Ns

CV% 20.23 16.1 24.4 17.69 14.9 24.39

 ns =  ບໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງ

ຕາຕະລາງ 6: ຜົນຜະລິດເຂົ້າ ໂຕນຕໍ່ເຮັກຕາ.

ສິ່ງທົດລອງ
ຜົນຜະລິດ (ຕ/ຮຕ)

TDK11 TDK8 PNG3

T1 = ແປງປຽບທຽບ 3.2-B 3.2-C 3.1

T2 = ອົງຄະທາດ 10 ຕ/ຮຕ 3.8-B  3.6-BC 3.2

T3 = ອົງຄະທາດ 10 ຕ/ຮຕ+70-30-30 5.0-A  4.2-AB 3.3

T4 = ອົງຄະທາດ 10 ຕ/ຮຕ+70-45-30 5.1-A 4.6-A 3.4

T5 = ອົງຄະທາດ 10 ຕ/ຮຕ+70-60-30 5.2-A 4.4-A 3.4

F-test ** * Ns

CV 9.91 9.52 7.42

ໝາຍເຫດ: * = ມີຄວາມແຕກຕ່າງໃນລະດັບ 0.05 
         **   = ມີຄວາມແຕກຕ່າງໃນລະດັບ 0.01
             ns   =   ບໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງ
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IV. ສະຫຼຸບ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ

ການສຜົນການທົດລອງ ການໃສ່ຝຸ່ນອົງຄະທາດ 
ປະສົມຝຸ່ນເຄມີ ໃນນາດິນກົດ (ດິນສົ້ມ), ເນື້ອ 
ດິນໜຽວຕໍ່ແນວພັນເຂົ້າ TDK11, TDK8 ແລະ 
PNG3 ເຫັນວ່າ: ການແຕກກໍ ແລະ ອອກຮວງ 
ຂອງເຂົ້າ 3 ແນວພັນ ແມ່ນບໍ່ຕອບສະໜອງຕ່ໍອັດ 
ຕາຝຸ່ນ, ການສົມທຽບແຕ່ລະແປງດ້ວຍກັນແມ່ນ 
ບໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງທາງສະຖິຕິ, ເຂົ້າ TDK11, 
TDK 8 ແລະ PNG3 ແຕກກໍສະເລ່ຍ 7-8, 7-8 
ແລະ 7-9 ຕາມລໍາດັບ ແລະ ການອອກຮວງ 
ແມ່ນ 7-8, 6-7 ແລະ 7-9 ຮວງ/ສຸມ. ການໃຫ້ຜົນ 
ຜະລິດ ເຫັນວ່າ ເຂົ້າ TDK11 ແລະ TDK8 
ແມ່ນຕອບສະໜອງດີ ຕໍ່ອັດຕາຝຸ່ນດັ່ງກ່າວ. ເຂົ້າ 
TDK11 ແປງ T5 ແມ່ນ 5.2 ຕ/ຮຕ, ໃຫ້ຜົນ 
ຜະລິດສູງກວ່າທຸກໆແປງ ແລະ ເຂົ້າ TDK8 
ແປງ T4 ແມ່ນ (4.6 ຕ/ຮຕ). ສ່ວນເຂົ້າ PNG3 
ແມ່ນບໍ່ຕອບສະໜອງຕໍ່ອັດຕາຝຸ່ນ ການສົມທຽບ 
ແຕ່ລະແປງດ້ວຍກັນ ແມ່ນບໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງ 
ທາງສະຖິຕິ, ຜົນຜະລິດສູງສຸດແປງ T4 ແລະ 
T5 ແມ່ນ 3.4 ຕ/ຮຕ. ອັດຕາຝຸ່ນອົງຄະທາດ 
ປະສົມຝຸ່ນເຄມີ ທີ່ເໝາະສົມຕ່ໍແນວພັນເຂົ້າທັງ 
3 ພັນ ແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ຄື: ອັດຕາ 
ຝຸ່ນອົງຄະທາດ 10 ຕ/ຮຕ+70-30-30 ເໝາະ 
ສົມຕໍ່ແນວພັນເຂົ້າ DK11 ແລະ TDK8 ໃຫ້ຜົນ 
ຜະລິດສູງກວ່າ 4.0 ຕ/ຮຕ, ສ່ວນ PNG3 ບໍ່ຕອບ 
ສະໜອງຕໍ່ຝຸ່ນ ໃຫ້ຜົນຜະລິດຕໍ່າກວ່າ 4 ຕ/ຮຕ.

 ການທົດລອງຄັ້ງນ ີ້ ພົບວ່າ  2 ແນວພັນ 
ເຂົ້າ TDK11 ແລະ TDK8 ສາມາດໃຫ້ຜົນຜະລິດ 
4-5 ຕ/ຮຕ ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ແລະ 
ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍສູ້ຊົນຂອງ ພັກ ແລະ ລັດ 
ວາງອອກ, ອັດຕາຝຸ່ນອົງຄະທາດ 10 ຕ/ຮຕ 
+70-30-30 ກລ/ຮຕ ຂອງ N-P2O5-K2O ເຫັນ 
ວ່າ ເໝາະສົມກັບເຂົ້າ TDK11 ແລະ ອັດຕາຝຸ່ນ 

ອົງຄະທາດ 10 ຕ/ຮຕ + 70-45-30 ກລ/ຮຕ ຂອງ 
N-P2O5-K2O ເຫັນ ວ່າ ເໝາະສົມກັບເຂົ້າ TDK8) 
ແລະ ເປັນອັດຕາຝຸ່ມ ສາມາດນໍາໄປຊຸກຍູ້ ແລະ 
ເຜີຍແຜ່ສູ່ຊາວກະສິກອນໄດ້.

V. ເອກະສານອ້າງອີງ

ກາ  ນສ ກະຊວງແຜນ ການ ແລະ ການລົງທຶນ, 
ກົມສະຖິຕິ. ສະຖິຕິປະຈໍາປີ, 2009. 

 ຄອນປານີ ດຸ່ນຜາດີ, Tasnee 
Attanandana ແລະ Russell Yost , 2006. 
ສຶກສາການຄໍານວນ Phosphorus Buffer 
Coefficients ຂອງຊຸດດິນທີ່ເປັນຕົວແທນໃນ 
ການຜະລິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ. ໃນວາລະສານກະສິກໍາ 
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2009.
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ລະພັນ, ດຣ ເພັດມະນີແສງ ຊ້າງໄຊຍະສານ, 
ດຣ ໃຈ ບຸນພະນຸໄຊ ແລະ ກົງປັນ ກັນຍາວົງ 
2009. ແນວພັນເຂົ້າໜຽວໃໝ່ໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງ. 
ທ່າດອກຄໍາ 11 ໃນວາລະສານ ກະສິກໍາ ແລະ 
ປ່າໄມ້. ສະບັບທີ 21, ມັງກອນ-ມິຖຸນາ 2010.
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