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ผลของดินจอมปลวกต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตมะละกอ
พันธุ์ครั่งเนื้อเหลืองในประเทศไทย
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บทคัดย่อ
การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้ดินจอมปลวกต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของมะละกอพันธุ์
ครั่งเนื้อเหลืองและเพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตมะละกอโดยใช้ดินจอมปลวก ทำการทดลองในแปลง
เกษตรกร บ้านหนองโก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ระหว่างเดือน มิถุนายน - ธันวาคม 2559 วางแผนการทดลองแบบสุ่ม
สมบูรณ์ภายในบล็อก (Randomized Complete Block Design : RCBD) ทำการทดลอง 4 ซ้ำๆ ละ 10 ต้น ประกอบด้วย
4 กรรมวิธี ได้แก่ 1) ไม่ใส่ดินจอมปลวก (control) 2) ใส่ดินจอมปลวก อัตรา 2 กิโลกรัม/ต้น (วิธีที่เกษตรกรปฏิบัติ) 3) ใส่
ดินจอมปลวก อัตรา 4 กิโลกรัม/ต้น และ 4) ใส่ดินจอมปลวก อัตรา 6 กิโลกรัม/ต้น ผลการวิจัยพบว่า การใส่ดินจอมปลวก
ทุกอัตราให้ความสูงต้น จำนวนดอกต่อต้น ปริมาณผลผลิตต่อไร่ จำนวนผลต่อต้น ขนาดผล ต้นทุนการผลิต รายได้และกำไร
มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับการไม่ใส่ดินจอมปลวก ขณะที่เส้นรอบวงโคนต้น จำนวน
วันที่ออกดอกแรก และน้ำหนักผล ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติกับการไม่ใส่ดินจอมปลวก อย่างไรก็ตามการใส่ดินจอมปลวก
ทุกอัตรามีแนวโน้มส่งผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมะละกอพันธุ์ครั่งเนื้อเหลืองสูงกว่าการไม่ ใส่ดินจอมปลวก
สำหรับอัตราการใส่ดินจอมปลวกที่เหมาะสมในการผลิตมะละกอพันธุ์ครั่งเนื้อเหลืองและมีผลตอบแทนสูงสุด คือ การใส่ดิน
จอมปลวก อัตรา 6 กิโลกรัมต่อต้น ให้ปริมาณผลผลิตสูงสุด 12,730.56 กิโลกรัม/ไร่ และให้กำไรสูงสุด 20,124 บาทต่อไร่
คำสำคัญ: ดินจอมปลวก มะละกอพันธุ์ครั่งเนื้อเหลือง การเจริญเติบโต คุณภาพผลผลิต และ จำนวนวันที่ออกดอกแรก
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Abstract
The purpose of this research was to study the effects of using termite soil on the growth and yield
of papaya, and to study the cost and return of papaya production using termite soil. Randomized Complete
Block Design (RCBD) was conducted in 4 replications, each consisting of 4 treatments: 1) No anthill
soil(control) 2) Put the termite soil rate of 2 kg / plant. (the way farmers practice) 3) Put the termite soil
4 kg / plant. 4) Put the termite soil 6 kg / plant. The research found that all treatment using termite soil
have height plant, number of flowers per plant, yield per rai, number of fruits per plant, size of fruit, cost
of production, revenue and profit were statistically significant difference in control treatment. While the
circumference stem, first flowering days and fruit weight were not significantly different. However, the
application of each termite soil have effect on the growth and yield of papaya, which was higher than that
all treatment. For rate of termite soil suitable for the highest production of papaya were application 6 kg
per tree. The highest yield was 12,730.56 kg / rai and the highest yield was 20,124 baht per rai.
Keywords: termite soil, papaya (cv. Yellow Krang), growth, quality of yield and first flowering days
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บทนำ
มะละกอนับว่าเป็นพืชวัฒนธรรมที่คุ้นเคย และมี
ความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยทั่วทุกภาคของประเทศ
และนิยมปลูกไว้ตามบริเวณบ้านเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน
ปัจจุบันความต้องการมะละกอภายในประเทศมีปริมาณเพิ่ม
สูงมากทั้งในรูปของการบริโภคผลดิบ บริโภคผลสุก และส่ง
โรงงานอุ ตสาหกรรมเพื ่อแปรรู ปเป็ นผลไม้ กระป๋อง ซอส
มะเขือเทศ ซอสพริก อุตสาหกรรมฟอกหนัง สิ่งทอ และ
อุตสาหกรรมผลิตเนื้อและปลากระป๋อง เป็นต้น (Janthasri,
2004) นอกจากนี้มะละกอดิบเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ขาด
ไม่ได้ในการทำส้มตำ พื้นที่ปลูกมะละกอที่สำคัญในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมี 3 แหล่งใหญ่ๆ คือ อ.ปากช่ อง
จ.นครราชสีมา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ และ อ.เลิงนกทา
จ.มุกดาหาร ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการผู้บริโภค ทำให้
ต้องสั่งซื้อมะละกอจากภาคกลาง โดยเฉพาะพันธุ์ครั่งเนื้ อ
เหลือง (ศรีราชภัฏ) ครั่งเนื้อแดง (จ. มหาสารคาม) และ
พันธุ์แขกนวล (จ.กาฬสินธุ์) เป็นที่นิยมของแม่ค้าส้มตำ
มากเป็นพิเศษ เนื่องจากได้เส้นมะละกอที่กรอบอร่อย
มากกว่ าพั นธุ ์อ ื่ นๆ ปั จ จุ บ ั นพื ้น ที ่ป ลู กมะละกอในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีจำนวนลดลง เนื่องจากปัญหาการ
ระบาดของโรคไวรัสใบด่างจุดวงแหวนทำให้ผลผลิตมะละกอ
โดยภาพรวมลดลง (Chaiyaboon, 2012) ซึ่งส่งผลโดยตรง
ต่ อปริ มาณผลผลิ ตมะละกอสดทั ้ งประเทศ ก่ อให้ เกิ ดผล
ต่อเนื่องไปยั งภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ใช้มะละกอเป็ น
วัตถุดิบ นอกจากนี้พื้นที่ผลิตมะละกอเพื่อบริโภคผลดิบส่วน
ใหญ่เป็นพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งสภาพดิ นมี
ความอุดมสมบู รณ์ต่ำเนื ่องจากลักษณะเนื้ อดิ นส่ วนใหญ่
ค่อนข้างเป็นดินทราย มีปริมาณแร่ดินเหนียวที่เป็นตัวดูดซับ
ธาตุ อาหารน้ อยมากและมี ปริ มาณอิ นทรี ว ั ตถุ ในดิ น ต่ ำ
ประมาณ 1% หรือต่ำกว่า (Janthasri, 2011) อีกทั้งดินมีการ
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ปลูกพืชติดต่อกันเป็นเวลานานหลายปีและขาดการปรับปรุง
บำรุงดิน ส่งผลให้ดินเสื่อมคุณภาพลงได้ เช่น โครงสร้างดิน
จะเสื ่ อมลง ส่ งผลให้ ศ ั กยภาพของดิ นสำหรั บการผลิ ต
มะละกอในภูมิภาคนี้มีผลผลิตต่ำกว่าทุกภาคของประเทศ
ไทย เป็นต้น (Gaba et al., 2011) การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และดิน
เหนียวในการปรับปรุงบำรุงดินที่เสื่อมโทรมเป็นวิธีการหนึ่งที่
สามารถแก้ไขปัญหาการชะล้างของธาตุอาหารพืชได้และช่วย
ปรับปรุงคุณสมบัติของดินทั้งทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ
ซึ ่ งส่ งผลต่ อกิ จกรรมของจุ ล ิ นทรี ย ์ ในดิ น โดย Janthasri
(2007) ศึกษาการใช้ดินจอมปลวกต่อผลผลิตมะละกอสาย
พันธุ์แขกนวลและแขกดำดำเนิน ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
พบว่า การใช้ดินจอมปลวกทุกอัตราไม่ทำให้การเจริญเติบโต
และการให้ผลผลิตของมะละกอ 2 สายพันธุ์แตกต่างกันทาง
สถิ ต ิ ก ั บการไม่ ใส่ ด ิ นจอมปลวก แต่ ม ี แนวโน้ มให้ ก าร
เจริญเติบโตและผลผลิตของมะละกอเพิ่มขึ้น สำหรับอัตรา
การใช้ดินจอมปลวกที่เหมาะสมที่สุด คือ อัตรา 0.5 กิโลกรัม
ต่อต้น อย่างไรก็ตาม Janthasri and Atiwetin (2005) พบว่า
มะละกอที่ปลูกในดินที่ผสมดินจอมปลวกมี ความสูงต้ น
จำนวนใบและชี ว มวลสู งกว่ า ดิ น ที ่ ไม่ ใ ส่ ด ิ น จอมปลวก
เกษตรกรจึงพยายามหาวัสดุต่างๆ เช่น แร่ดินเหนียว ปุ๋ย
หมัก ปุ๋ยคอก ดินชั้นบน วัสดุอินทรีย์อื่นๆ และดินจอม
ปลวก มาใช้ในการปรับปรุงดิน เช่นเดียวกับเกษตรกรใน
อ. กุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์ ที่นิยมปลูกมะละกอด้วยดิน
จอมปลวกหรือดินโพนซึ่งเป็นดินเหนียวมาใช้เป็นวัสดุเพาะ
กล้ า พริ ก เนื ่ อ งจาก เชื ่ อ ว่ า ดิ น จอมปลวกมี ความอุ ดม
สมบู ร ณ์ ส ู ง กว่ า ดิ น ชั ้ น อื ่ น ๆ สอดคล้ อ งกั บ Janthasri
(2014) พบว่า การปลูกมะละกอโดยใช้ดินจอมปลวก และ
ดินร่วน มีความแตกต่างกัน ด้านการให้ปริมาณผลผลิตโดย
ดินจอมปลวกให้ปริมาณผลผลิตต่อต้นและคุณภาพของผล
ดีกว่าดินร่วน ขณะที่คุณสมบัติทางกายภาพของดิน พบว่า
ดินจอมปลวกในทุกพื้นที่มี ปริมาณของอนุภาคดินเหนียว
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สูงกว่าดินร่วน สมบัติของดินจอมปลวกที่มีความแตกต่าง
ไปจากดินในป่า โดยเฉพาะสมบัติทางกายภาพ สมบัติทาง
เคมี และสภาวะของน้ ำ ที ่ จ ะส่ ง ผลต่ อ ปั จ จั ย ที ่ มี
ความสำคัญต่อปริมาณธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืช
ทั ้ งนี ้ ดิ น จอมปลวกส่ วนใหญ่ จะมีป ริม าณอิน ทรียวัตถุ
มากกว่าดินที่อยู่รอบๆ จอมปลวก เนื่องจากปลวกใช้
อินทรียวัตถุซึ่งได้มาจากการย่อยเนื้อเยื่อพืชเป็นสารเชื่อม
เม็ดดินเข้าด้วยกันในการสร้างรังปลวก ดินจอมปลวกจะ
ช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดิน และช่วยดูดซับน้ำและแร่ธาตุ
อาหารพืชและทำให้ผลผลิตพืชเพิ่มขึ้น (Kaewfoo et al.,
2010) การนำดินจอมปลวกมาใช้ในการปรับปรุงดินดังที่
เกษตรกรปฏิบัติจึงเป็นสิ่งที่ควรศึกษา เนื่องจากเป็นการ
นำเอาวัสดุที่มีอยู่ในธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ อีกทั้ง
ยังสามารถจัดหาได้ง่ายสะดวกสามารถพบได้ทุกพื้นที่ใน
ประเทศไทยและมีราคาถูก ดังนั้น การศึกษาผลของดิน
จอมปลวกต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตและคุ ณ ภาพผลผลิ ต
มะละกอ จะเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถช่วยเกษตรกรลด
ต้นทุนการผลิตด้านปุ๋ยเคมี และเป็นการส่งเสริมการใช้
วั ส ดุ ธ รรมชาติ ท ี ่ พ บในท้ อ งถิ ่ น ที ่ ห าได้ ง ่ า ย ตลอดจน
สามารถใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล พื ้ น ฐานในการแนะนำส่ ง เสริ ม
เกษตรกรอย่างเหมาะสมต่อไปในอนาคต ดังนั้น การวิจัย
ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้ดิน จอม
ปลวกต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของมะละกอพันธุ์
ครั่งเนื้อเหลืองและศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการ
ผลิตมะละกอโดยใช้ดินจอมปลวก
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วิธีดำเนินการวิจัย
1. ทำการทดลองในแปลงเกษตรกร บ้านหนองโก
อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ระหว่างเดือน มิถุนายน ถึงเดือน
ธันวาคม 2559 นำดินจอมปลวกมาจากพื้นที่แปลงเกษตรกร
บ้านหนองโก อ.บรบือ เป็นดินจอมปลวกที่ยังมีปลวกอาศัย
อยู่ (Table 1)
2. วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภายใน
บ ล ็ อ ก ( Randomized Complete Block Design :
RCBD) ทำการทดลอง 4 ซ้ำๆ ละ 10 ต้น ประกอบด้วย 4
กรรมวิธี ได้แก่ 1) ไม่ใส่ดินจอมปลวก (control) 2) ใส่ดิน
จอมปลวก อัตรา 2 กิโลกรัม/ต้น (วิธีที่เกษตรกรปฏิบัติ)
3) ใส่ดินจอมปลวก อัตรา 4 กิโลกรัม/ต้ น และ4) ใส่ดิน
จอมปลวก 6 กิโลกรัม/ต้น
3. การเตรียมต้นกล้า นำเมล็ดพันธุ์มะละกอ
ครั่งเนื้อเหลือง แช่น้ำอุ่น อุณหภูมิประมาณ 50 องศา
เซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง คัดเมล็ดที่ลอยน้ำทิ้ง นำเมล็ด
ที่เหลือมาห่อด้วยผ้าขาวบางหรือนำเมล็ดห่อผ้าเก็บไว้ใน
ถุงพลาสติก มัดปากถุงให้แน่น เก็บไว้ในที่ร่มประมาณ 35 วัน เปลือกของเมล็ดจะเริ่มแตกออกเห็นรากสีขาวแทง
ออกมา จึงนำเมล็ดไปเพาะในถุงพลาสติกดำ ขนาด 2x6
นิ้ว ถุงละ 1 เมล็ดลึก 1 เซนติเมตร โดยมีส่วนผสมของ
วัสดุเพาะ คือ หน้าดิน : แกลบดำ: ปุ๋ยคอก อัตรา 2 :3 :1
ปรับสภาพดินเพาะด้วยปูนขาวเพื่อฆ่าเชื้อโรคและป้องกัน
โรคโคนเน่าด้วยสารเมตาแลคซิล ปริมาณ 30 กรัมต่อน้ำ
20 ลิตร เมื่อต้นกล้าอายุ 20 วัน บำรุงด้วยปุ๋ยเกล็ดสูตร
25-5-5 ปริมาณ 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ทำการย้ายปลูก
เมื่อต้นกล้า อายุ 40 วัน
4. การเตรียมแปลงปลูก โดยการยกร่อง ระยะ
ปลูกระหว่างต้นและแถว 3x3 เมตร ขุดหลุมปลูกขนาด
ลึก 50 เซนติเมตร ตากดินไว้ 1 อาทิตย์ ใส่ดินจอมปลวก
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ตามอั ต ราที ่ ก ำหนด พร้ อ มดิ น ผสมในหลุ ม ที ่ มี
ส่วนประกอบของ ปุ๋ยหมัก : แกลบเผา : แกลบดิบ อัตรา
(1:1:1) และ ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 200 กรัมต่อ
หลุม คลุกเคล้าให้เข้ากัน หลังจากนั้น นำต้นกล้ามะละกอ
ลงปลูกหลุมละ 2 ต้น เมื่อมะละกอมีอายุได้ 4 เดือน ทำ
การคัดเลือกต้นกระเทยให้เหลือ 1 ต้นต่อหลุม การให้น้ำ
และการให้ปุ๋ยจะทำทุกเดือน เมื่อต้นมะละกอเริ่มออก
ดอกจะเพิ่มปุ๋ยเคมี สูตร 13-13-21 ปริมาณ 100 กรัม/
ต้น/เดือน จนกระทั่งเก็บผลผลิตเรียบร้อยในเดือนที่ 8
เมื่อพบโรคและแมลงสามารถป้องกันได้ตามความจำเป็น
เช่ น carbosulfan ป้ อ งกั น เพลี ้ ย ไฟ และ benomyl
ป้องกันโรคแอนแทรกโนส เป็นต้น
5. การบันทึกข้อมูล
5.1 การเจริญเติบโต ได้แก่ ความสูงต้น และ
เส้นรอบวงโคนต้น วัดเมื่อมะละกอออกดอกแรก จำนวน
วันที่ออกดอก จำนวนดอก/ต้น (นับเมื่อมะละกออายุ 4
เดือน – 6 เดือน)
5.2 เก็บข้อมูลคุณภาพผลมะละกอผล โดยสุ่ม
เก็บผลอายุ 7 เดือน ระยะสุก 70 % (ผลเริ่มมีแต้มเหลือง
ที่ปลายผล) จำนวน 3 ผล/ต้น เก็บข้อ มูลค่าเฉลี่ยในส่วน
ของ ปริมาณผล/ต้น น้ำหนักผล/ลูก (กก.) ความหนา
เนื้อ (ซม.) วัดบริเวณที่หนาและบางที่สุด เมื่อผ่าผลตาม
ขวาง หาค่าเฉลี่ย ความแน่นเนื้อ โดยใช้เครื่อง firmness
tester (Effegi, Italy) และ ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำ
ได้ (%TSS)
5.3 ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิต
6. การวิเคราะห์ผลทางสถิติ
วิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวน ( Analysis of
Variance) ของลักษณะต่าง ๆ ที่ได้ศึกษาและเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของแต่ละกรรมวิธี โดยใช้
Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT)
(Bricker,1989 ; Gomez and Gomez,1984)
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ผลการวิจัย
การวิเคราะห์คุณสมบัติบางประการของดินจอม
ปลวกเปรี ย บเที ย บกั บ ดิ น ปกติ ใ นพื ้ น ที ่ บ ้ า นหนองโก
อ.บรบื อ จ.มหาสารคาม พบว่ า ลั ก ษณะทางกายภาพ
(ทราย ทรายแป้ งและดิ นเหนี ยว) ของดิ น จอมปลวกมี
สภาพเป็ น ทรายสู ง มี ค วามเป็ น ด่ า งและมี ป ริ ม าณ
อินทรียวัตถุน้ อยกว่าดิ นปกติ ส่วนปริมาณธาตุอาหาร
พบว่ า มี ป ริ ม าณธาตุ อ าหารบางชนิ ด (ฟอสฟอรั ส
โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม) น้อยกว่าดิน
ปกติ (Table 1) สอดคล้องกับงานวิจัยของ Mongkorn
et al. (2014) ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของดินจอมปลวก
ในพื้นที่ปลูกพริกขี้หนูมีปริมาณฟอสฟอรัส โพแทสเซียม
แคลเซียม และแมกนีเซียมอยู่ในระดับต่ำกว่าดินปกติ
1. การเจริญเติบโต
การเจริญเติบโตด้านความสูงต้นและจำนวน
ดอกต่อต้น พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทาง
สถิติ ในขณะที่เส้นรอบวงโคนต้นและจำนวนวันออกดอก
แรกไม่มีความแตกต่างทางสถิติ การใส่ดินจอมปลวก ที่
อัตรา 4 และ 6 กก./ต้น ทำให้มะละกอมีการเจริญด้าน
ความสูงต้นมากกว่าการใส่ดินจอมปลวก 2 กก./ต้น และ
control ตามลำดับ (Table 2) สอดคล้องกับงานวิจัยของ
Mongkorn et al. (2014) ได้ทดสอบใส่ดินจอมปลวกใน
การปลูกพริกขี้หนู พบว่า ความสูงต้นและเส้นรอบวงโคน
ต้นของพริกขี้หนูไม่แตกต่างทางสถิติ การใส่ดินจอมปลวก
ในอัตรา 6 ตันต่อไร่ ทำให้พริกมีความสูงต้นและเส้นรอบ
วงโคนต้นมากกว่าการใส่ดินจอมปลวกอัตรา 4 และ 2 ตัน
ต่อไร่ ตามลำดับ กรรมวิธีการใส่ดินจอมปลวก 2 กก./ต้น
พบว่า มะละกอมีจำนวนวันออกดอกแรกนานกว่า การใส่
ดินจอมปลวก 4 และ 6 กก./ต้น และ control ตามลำดับ
ส่วนจำนวนดอกต่อต้น พบว่า control ให้จำนวนดอก/
ต้น มากที่สุด (140.42 ดอก) ในขณะที่กรรมวิธีการใส่ดิน
จอมปลวก 2 4 และ 6 กก./ต้น ให้จำนวนดอก 91.57
96.23 และ 98.47 ดอก/ต้ น ตามลำดั บ (Table 2)
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สอดคล้ อ งกั บ คุ ณ สมบั ต ิ ข องดิน จอมปลวกที ่ มี ป ริมาณ
ฟอสฟอรั ส น้ อ ยกว่ า ดิ น ปกติ (Table 1) จึ ง ส่ ง ผลให้
จำนวนดอก/ต้นน้อยกว่าดินปกติ
2. ผลผลิต
ผลการวิจัยพบว่า การใส่ดินจอมปลวกทุกอัตราไม่
ทำให้น้ำหนักผลแตกต่างกันทางสถิติ กรรมวิธีการใส่ดิน
จอมปลวก อัตรา 6 กก./ต้น ให้น้ำหนักผลมากที่สุด 1.49
กก. รองลงมาคือ กรรมวิธีการใส่ดินจอมปลวก 2 และ 4
กก./ต้น ส่วนกรรมวิธีการไม่ใส่ดินจอมปลวกให้น้ำหนักผล
น้อยที่สุด 0.84 กก./ต้น (Table 3) ในขณะที่ ผลผลิต/ไร่
จำนวนผล/ต้น และขนาดผล มีความแตกต่างกันทางสถิติ
การใส่ ด ิ น จอมปลวกอั ต รา 6 กก./ต้ น ให้ ผ ลผลิ ต /ไร่
มากกว่ า 4, 2 กก./ต้ น และcontrol ตามลำดั บ
(12,730.56, 10,450.34, 11,320.49 และ9,280.20 กก./
ไร่) Table 3 กรรมวิธีการใส่ดินจอมปลวกอัตรา 6 กก./
ต้น ให้จำนวนผล/ต้น และขนาดผล/ต้น สูงที่สุด (991.38
ผล (นับระยะการให้ผลผลิต 4 เดือน) และ 34.29 x 52.80
ซม.) กรรมวิธีการไม่ใส่ดินจอมปลวกให้จำนวนผล/ต้น ต่ำ
และขนาดผล น้อยที่สุด (549.10 ผล และ 24.00 x 38.00
ซม.) ซึ่งขัดแย้งกับการวิเคราะห์คุณสมบัติของดินจอม
ปลวกใน Table 1 ที่พบว่า ดินจอมปลวกมีปริมาณธาตุ
อาหารน้อยกว่าน้อยกว่าดินปกติแต่ให้ผลผลิตได้ดีกว่าดิน
ปกติ (Table 3) สอดคล้องกับ Johnson and Decoteua
(1996) วิเคราะห์คุณภาพดินจอมปลวกที่มีปริมาณธาตุ
อาหารบางชนิดสูงกว่าดินปกติ และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Janthasri (2014) ได้ ร ายงานปริ ม าณผลผลิ ต ของ
มะละกอพันธุ์ครั่งเนื้อเหลืองที่ปลูกในดิน ที่มีรังมดแดง
อาศัยอยู่ใต้ดินและดินปกติ อัตรา 3 กก./ต้น พบว่า ดินที่
มีรังมดแดงอาศัยอยู่ใต้ดิน จะให้ปริมาณผลผลิตมะละกอ
สูงกว่า มะละกอที่ปลูกในดินปกติ ถึง 2 เท่า ในขณะที่
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คุณภาพของผลผลิตด้าน ความแน่นเนื้อ ความหนาเนื้อ
และปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ ไม่มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติ อย่างไรก็ตาม ปริมาณอินทรี ยวัตถุและปริมาณ
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืชระหว่างดินจอมปลวกกับ
ดินในป่าเต็งรัง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (Kaewfoo
et al., 2010)
3. ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนการผลิต
ต้นทุนการผลิต รายได้ และกำไร มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ กรรมวิธีการใส่ดินจอม
ปลวกอั ต รา 6 กก./ต้ น เพิ ่ ม ต้ น ทุ น การผลิ ต มากกว่ า
กรรมวิธีอื่นๆ แต่ให้รายได้และกำไรมากกว่ากรรมวิธีอื่นๆ
(Table 4) ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตมะละกอพันธุ์
ครั่งเนื้อเหลือง พบว่า การใส่ดินจอมปลวกทุกอัต รามี
ต้นทุนการผลิตสูงกว่าการไม่ใส่ดินจอมปลวก ดังนั้น การ
ใส่ดินจอมปลวกจึงเป็นตัวแปรสำคัญ ในการผลิต โดยการ
ไม่ใส่ดินจอมปลวกให้ต้นทุนการผลิตต่ำสุด (6,582 บาท/
ไร่) และกรรมวิธีการใส่ดินจอมปลวก 6 กก./ไร่ ให้ต้นทุน
การผลิตสูงกว่าการใสดินจอมปลวก 4 และ 2 กก./ต้น
(6976 ,6,860 และ 6,710 บาท/ไร่) ตามลำดับ กรรมวิธี
การใส่ดินจอมปลวก 6 กก./ต้น สร้างรายได้และกำไรมาก
ที่สุด (27,100 บาท/ไร่ และ 20,124 บาท/ไร่) การไม่ใส่
ดินจอมปลวกให้รายได้กำไรต่ำสุด (23,000 และ 16,418
บาท/ไร่ ) (Table 4) สอดคล้ อ งกั บ งานของ Janthasri
(2007) ได้ ผ ลิต มะละกอในระบบผสมผสานโดยการลด
ต้นทุนการผลิต โดยการใช้มูลไส้เดือนและดินจอมปลวก
สามารถลดการใช้ ป ุ ๋ ย เคมี ล ดได้ 50% และมะละกอ
สามารถให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ดินที่ใส่มูลไส้เดือน สร้างรายได้
หลังหักต้นทุนได้ 20,000 บาทต่อไร่ ดินที่ใส่จอมปลวก
สร้างรายได้หลังหักต้นทุนได้ 24,000 บาทต่อไร่ ขณะที่ดิน
ใส่ปุ๋ยเคมี สร้างรายได้หลังหักต้นทุน ได้ 15,000 บาทต่อ
ไร่
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4. การเปลี ่ ย นแปลงสมบั ติ ของดิ น ก่ อ นและหลั ง การ
ทดลอง
การใส่ดินจอมปลวกไม่ทำให้ความเป็นกรด-ด่าง
ของดิ น หลั ง การทดลองเปลี ่ ย นแปลงไปมากนั ก โดย
กรรมวิธีที่ใส่ดินจอมปลวกมีค่าอยู่ระหว่าง 7.70-7.58 ซึ่ง
ช่ ว ยรั ก ษาระดั บ ปริ ม าณอิ น ทรี ย วั ต ถุ ใ นดิ น และ
โพแทสเซีย มที่ เป็น ประโยชน์โดยกรรมวิธ ีท ี ่ใ ส่ ดินจอม
ปลวกมีปริมาณอินทรียวัตถุในดินอยู่ระหว่าง 1.58-1.72%
และมีโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์อยู่ระหว่าง 112.40 105.49 มก./กก. อยู่ในเกณฑ์สูง ส่วนฟอสฟอรัสที่เป็น
ประโยชน์ในดินมีปริมาณสูงมากทั้งที่ใส่และไม่ใส่ดินจอม
ปลวก โดยมีค่าอยู่ในช่วง 40.16-91.43 มก./กก. (Table
5) สอดคล้องกับ Kaewfoo et al. (2010) กล่าวว่า ดิน
จอมปลวกมี ล ั ก ษณะเนื ้ อ ดิ น เป็ น ดิ น ร่ ว นเหนี ย ว (clay
loam) ซึ่งต่างจากดินป่าเต็งรังเนื้อดินเป็นดินร่วน (loam)
และดิ น ร่ วนปนทรายแป้ ง (silt loam) ดิ น จอมปลวกมี
สัดส่วนการกระจายของอนุภาคดินทราย คิดเป็นร้อยละ
39.53 ทรายแป้ง ร้อยละ 27.49 และ ดินเหนียว ร้อยละ
32.98 โดยพบว่า ดินในพื้นที่ทำการวิจัย บ้านหนองโก อ.
บรบือ จ.มหาสารคาม มีลักษณะเนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย
จัด มีปริมาณอินทรียวัตถุปานกลาง ปริมาณฟอสฟอรัสที่
เป็นประโยชน์สูงมาก ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์
สูง และค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน เท่ากับ 7.50 ซึ่งเป็น
ด่างเล็กน้อย (Table 5) ขณะที่ดินจอมปลวกมีลั กษณะ
เนื้อดินร่วนปนทราย มีปริมาณอินทรียวัตถุค่อนข้างต่ำ มี
ปริมาณฟอสฟอรัสต่ำ และมีปริมาณโพแทสเซียมที่เป็น
ประโยชน์ต่ำ และค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน 6.40 ซึ่ง
เป็ น กลาง (Table 1) กล่ า วคื อ ดิ น ในพื ้ น ที ่ ท ี ่ ท ำการ
ทดลองมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูง ตรงกันข้ามกับดิน
จอมปลวกที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เมื่อมะละกอได้รับ
อาหารหลักเพียงพอแล้ว การใส่ดินจอมปลวกที่มีปริมาณ
ธาตุ อ าหารไม่ ม ากนั ก จึ ง ไม่ ม ี ผ ลกระทบต่ อ การ
เจริญเติบโตและผลผลิตของมะละกอมากนัก สอดคล้อง
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กั บ การรายงานของ Mongkorn et al. (2014) ได้
ทดสอบการปลูกพริกขี้หนูในดินจอมปลวก พบว่า ดินจอม
ปลวกให้การเจริญเติบโตและผลผลิตของพริกไม่แตกต่าง
จากดินที่ไม่ใส่จอมปลวก และการร่อนดินจอมปลวกผ่าน
ตะแกรงขนาด 2 มม. เพื่อลดความแน่นทึบของดินแล้วให้
น้ ำ อย่ า งพอเพี ย ง พื ช ที ่ เ จริ ญ ในดิ น จอมปลวกมี ก าร
เจริญเติบโตใกล้เคียงกับพืชที่ปลูกในดินชั้นบนและดินชั้น
ล่าง โดยขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของดินบริเวณนั้นและเมื่อ
ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม พืชที่ปลูก
ในดินชั้นบน ดินชั้นล่างและดินผสมจอมปลวกตอบสนอง
ต่อปุ๋ยใกล้เคียงกัน แม้ว่าดินที่ใส่ดิ นจอมปลวกมีอนุภาค
ดิ น เหนี ย วและคาร์ บ อนอิ น ทรี ย ์ ส ู งกว่ า ดิ น ที ่ ไ ม่ ใ ส่ ดิ น
จอมปลวกและทำให้ประจุความชื้นในดินและจุดเหี่ยว
ถาวรสู ง ขึ ้ น แต่ ไ ม่ ม ี ผ ลต่ อ ประจุ ใ นการอุ ้ ม น้ ำ ที ่ เ ป็ น
ประโยชน์ ต ่ อ พื ชด้ า นผลผลิ ต มะละกอพั น ธุ ์ ศ รี ร าชภั ฏ
(ปริมาณผลผลิต (กก./ไร่) จำนวนผล/ต้น (ผล) น้ำหนักผล
(กก.) และ ขนาดผล (กว้างx ยาว) (ซม.) ทุกกรรมวิธีสูง
กว่ากรรมวิธีที่ไม่ใส่ดินจอมปลวก เนื่องจากมะละกอได้รับ
ธาตุโพแทสเซียมจากการใส่ดินจอมปลวก โดยจะเห็นว่า
กรรมวิ ธ ี ท ี ่ ไ ม่ ใ ส่ ด ิ น จอมปลวกมี โ พแทสเซี ย มที ่ เ ป็ น
ประโยชน์เพียง 76.85 มก/กก. ซึ่งอยู่ในปริมาณปานกลาง
ขณะที่กรรมวิธีที่ใส่ดินจอมปลวกมีโพแทสเซียมที ่ เ ป็ น
ประโยชน์อยู่ระหว่าง 112.40-102.50 มก/กก.ซึ่งอยู่ใน
ปริ ม าณสู ง สอดคล้ อ งกั บ รายงานของ (Johnson and
Decoteua, 1996) พบว่า เมื่อเพิ่มปริมาณโพแทสเซียมให้
สูงขึ้นจะทำให้มวลชีวภาพและผลผลิตสูงขึ้น กิจกรรมของ
ปลวกและสมบัติของดินจอมปลวกอาจส่งผลต่อโครงสร้าง
และองค์ประกอบพรรณพืช โดยจอมปลวกขนาดใหญ่มี
ส่วนสำคัญต่อการเพิ่มความหลากหลายชนิดพรรณพืช
และปริ ม าณธาตุ อ าหารให้ แ ก่ ป ่ า (Kaewfoo et al.,
2010)
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Table 1 Some properties of termite soil and soil in the research area.
Properties soil
Soil in the research area
1/
Sandy soil (%)
61.24
1/
White sand (%)
32.57
Clay soil1/ (%)
9.16
2/
pH meter
5.22
3/
Organic matter (%)
1.43
4/
Phosphorus (mg./Kg.)
65.81
5/
Potassium (mg./Kg.)
72.50
5/
Calcium (mg./Kg.)
2380.11
5/
Magnesium (mg./Kg.) 120.70
120.70
Note: 1 / Hydrometer (modified) 2 / pH meter (soil;water = 1:1)
5/NH OA ,Atomic Absorption Spectrophotometer
4 c

3/

Wet oxidation (Walkley and Black)

Termite soil
72.50
29.67
6.73
6.40
1.20
8.37
42.39
481.47
95.11
4/

Bray II (modified)

Table 2 Height, Diameter at base, number of days to first flowering and number of flower/plants
Treatments
Height
Diameter at base Number of days to
Number of
(cm.)
(cm.)
first flowering (day) flower/plants
Control
142.91b
52.11
150.12
140.42a
Termite soil 2 kg / tree
148.18b
52.30
152.60
91.57c
Termite soil 4 kg / tree
156.70a
56.61
149.41
96.23c
Termite soil 6 kg / tree
158.22a
58.24
150.83
98.47b
F-test
**
ns
ns
**
CV.(%)
2.15
5.40
3.20
3.61
ns = non significant difference ** = statistically significant difference at 99% confidence level 1/ Mean values followed by
different superscripts in the same column signify a statistically significant different at 95% confidence level using
Duncan’s Multiple Range Test (DMRT)
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Table 3 Yields, number of fruit/plant, fruit weight, Fruit sizes (width x length) of papaya (cv. Yellow Krang)
Treatments
Yields
Number of
fruit weight
Fruit sizes
(Kg./Rai)
fruit/plant
(Kg)
(cm.)
(total 4 month)
Control
9,280.20c
549.10c
0.84
24.00b x 38.00b
Termite soil 2 kg / tree 11,320.49a
832.50b
1.58
33.15a x 40.71b
Termite soil 4 kg / tree 10,450.34b
792.18b
1.20
35.20a x 48.17a
Termite soil 6 kg / tree 12,730.56a
991.38a
1.49
34.29a x 52.80a
Average
10,945.40
791.29
1.27
31.66 x 44.92
F-test
**
**
ns
**
CV.(%)
5.10
3.24
6.81
8.39
1/
ns = non significant difference ** = statistically significant difference at 99% confidence level Mean values
followed by different superscripts in the same column signify a statistically significant different at 95%
confidence level using Duncan’s Multiple Range Test (DMRT)
Table 4 Production cost (Baht / rai), income, Profit in papaya (cv.Yellow Krang) production.
Treatments
Production cost (Baht / rai)A
Income
Profit
A
(Baht/rai)
(Baht / rai)A
Control
6,582d
23,000b
16,418c
Termite soil 2 kg / tree
6,710c
25,600b
18,890b
Termite soil 4 kg / tree
6,860b
26,750ab
19,890a
Termite soil 6 kg / tree
6,976a
27,100 a
20,124a
F-test
**
**
**
CV.(%)
2.21
2.84
3.10
ns = non significant difference ** = statistically significant difference at 99% confidence level 1/ Mean values followed by
different superscripts in the same column signify a statistically significant different at 95% confidence level using Duncan’s
Multiple Range Test (DMRT) ; A The price of fresh papaya 5 Baht / kg
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Table 5 Changes in soil properties pre-trial and after application Treatment.
Properties soil
Pre-trial
Treatment
Control Termite soil Termite soil
2 kg / tree
4 kg / tree
1/
pH meter
7.50
7.17
7.63
7.70
2/
Organic matter (%)
1.37
1.06
1.58
1.66
3/
Phosphorus (mg./Kg.)
42.11
91.43
51.07
49.20
4/
Potassium (mg./Kg.)
104.76
76.85
112.40
105.49

Termite soil
6 kg / tree
7.58
1.72
40.16
102.50

1/

pH meter (soil : water = 1:1) 2/ Wet oxidation (Walk and Black) 3/ Bray II (modified) 4 / NH4OAc1 Atomic Absorption
Spectrophotometer จำแนกตามคณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา (2544) ความเป็นกรด-ด่าง : < 3.5 = กรดรุนแรงมากที่สุด ; 3.5-4.4 = กรด
รุนแรงมาก; 4.5-5.5 = กรดจัดมาก ; 5.1-5.5 = กรดจัด ; 5.6-6.5 = กรดปานกลาง ; 6.6-7.3 = เป็นกลาง ; 7.4-7.8 = ด่างเล็กน้อย; 7.9-8.4 =
ด่างปานกลาง ; 8.5-9.0 = ด่างจัด ; > 9.0 = ด่างจัดมาก จำแนกตามกรมพัฒนาที่ดิน (2553) อินทรียวัตถุ (%) : ต่ำ = 0.5 -1.0 ;ค่อนข้างต่ำ =
1.0 -1.5 ; ปานกลาง 1.5 -2.5 ; ค่อนข้างสูง = 2.5-3.5 ; สูง 3.5-4.5 ; สูงมาก = > 4.5 ฟอสฟอรัส : ต่ำมาก= <3 ; ต่ำ = 3-5 ; ค่อนข้างต่ำ = 610 ; ปานกลาง = 11-15 ; ค่อนข้างสูง = 16-25; สูง = 26-45 ; สูงมาก = > 45 โพแทสเซียม : ต่ำมาก = < 30 ; ต่ำ = 30-60 ; ปานกลาง = 6090 ; สูง =90-120 ; สูงมาก = >120

สรุปผลการวิจัย
กิตติกรรมประกาศ
การใส่ ด ิ น จอมปลวกในการผลิ ต มะละกอ
สามารถเพิ่มการเจริญเติ บโต คือ ความสูงต้น จำนวน
ดอก/ต้ น จำนวนผล/ต้ น ขนาดของผล และปริ ม าณ
ผลผลิตของมะละกอพันธุ์ครั่งเนื้อเหลืองได้สงู กว่าการไม่ใส่
ดินจอมปลวก โดยดินจอมปลวกอัตรา 6 กิโลกรัมต่อต้น
ให้ปริมาณผลผลิตมะละกอสูงสุด 12,730.56 กก./ไร่ และ
ให้กำไรสูงสุด 20,124 บาทต่อไร่
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ขอขอบคุณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยที่
สนั บ สนนุ ง บประมาณในการวิ จ ั ย สำนั ก งานเกษตร
อำเภอบรบือ อ. บรบือ จ.มหาสารคาม พร้อมด้วย ชาวบ้าน
หนองโก อ. บรบือ ที่ได้ช่วยเหลือในการดูแลจัดการแปลง
มะละกอ ตลอดระยะเวลาการวิจัย
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