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บทคัดยอ 
การทดลองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการใสปุยมูลโครวมกับปุยเคมีเปนปุยรองพื้นในนา ตอการ

เจริญเติบโต และผลผลิตของขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 โดยวางแผนการทดลองแบบสุมอยางสมบูรณภายใน

บล็อก (Randomized Complete Block Design, RCBD) ประกอบดวย 8 ตํารับการทดลอง จํานวน 4 ซ้ําดังนี้ 

ตํารับที่ 1 เปนตํารับควบคุม ตํารับที่ 2 ใสปุยเคมีสูตร 16-16-8 อัตรา 25 กก./ไร ตํารับที่ 3 ใสปุยมูลโคอัตรา 75 

กก./ไร ตํารับที่ 4 และ 5 ใสปุยมูลโคอัตรา 75 กก./ไร รวมกับปุยเคมีสูตร 16-16-8 อัตรา 6.25 และ 12.50 กก./ไร 

ตามลําดับ ตํารับที่ 6 - 8 ใสปุยเชนเดียวกันกับ ตํารับที่ 3 - 5 แตเพิ่มอัตราปุยมูลโคเปน 150 กก./ไร  ดําเนินการใน

แปลงนาของเกษตรกร 2 ชุดดิน คือ ชุดดินรอยเอ็ด และชุดดินพิมาย  ปลูกโดยการปกดํากลาขาวในเดือน

มิถุนายน 2550 และเก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อขาวมีอายุ 120 วัน  ตํารับการทดลองที่มีการใสปุยจะใสหลังปกดําเพียง

ครั้งเดียว  ผลการทดลองพบความแตกตางทางสถิติของการเจริญเติบโตของขาวในทั้ง 2 ชุดดิน และพบความ

แตกตางทางสถิติของผลผลิตขาวเฉพาะในชุดดินรอยเอ็ด  โดยผลผลิตขาวในตํารับปุยเคมีสูงกวาตํารับควบคุม 

และไมแตกตางจากกลุมตํารับที่มีการใสปุยมูลโค (ตํารับที่ 3-8)  และกลุมตํารับที่มีการใสปุยมูลโค 75 กก./ไร 

(ตํารับที่ 3-5) มีผลผลิตไมแตกตางจากตํารับควบคุม ผลผลิตขาวในตํารับปุยเคมีและตํารับที่มีการใสปุยมูลโค

อัตรา 150 กก./ไร รวมกับปุยเคมีอัตรา 12.50 กก./ไร ในชุดดินรอยเอ็ดสูงกวาตํารับควบคุม (130.48 กก./ไร) 

เทากับ 41.7 และ 54.4 % ตามลําดับ  และในชุดดินพิมายสูงกวาตํารับควบคุม (357.89 กก./ไร) เทากับ 13.6 

และ 17.6 % ตามลําดับ 
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ABSTRACT 

The objective of this study was to observe the effects of applying cattle manure together with 
chemical fertilizer applied as a basal fertilizer on growth and yield of Khao Dawk Mali 105 rice. The 
field experiment was arranged in a randomized complete block design consisting of 4 replications 
and 8 treatments, namely: T1, control (no fertilizer); T2, 16-16-8 fertilizer at the rate 25 kg/rai; T3, cattle 
manure at the rate 75 kg/rai; T4 and T5, 75 kg/rai of cattle manure plus 16-16-8 at the rates 6.25 and 
12.50 kg/rai, respectively; and T6-T8 were resembled T3-T5 with additional 150 kg/rai application of 
cattle manure. The experiment was conducted on farmer fields belonging to 2 soil series, Roi Et and 
Phimai. Rice was grown by transplanting in June 2007 and harvested at 120 days of age. Single 
application of manure and fertilizers were done right after transplanting. Statistical difference was 
found for growth of rice on both soils. However, the significant differences on grain yield were 
detected only on Roi Et soil. Grain yield of rice in treatment of sole chemical fertilizer was found 
greater than the control but being level to those treatments consisting of cattle manure (treatments 3-
8). Yields of treatments consisting of 75 kg/rai of cattle manure (treatments 3-5) were not significantly 
different from the control. Rice yield of sole chemical fertilizer and 150 kg/rai of cattle manure plus 
12.50 kg/rai of chemical fertilizer were 41.7 and 54.4%, respectively, higher than the control (130.48 
kg/rai) in Roi Et soil, but being 13.6 and 17.6%, respectively, larger than the control (357.89 kg/rai) in 
Phimai soil.     
 
Keywords : cattle manure, chemical fertilizer, basal Fertilizer, Khao Dawk Mali 105 rice variety 
E-mail : agrark@ku.ac.th, gummachon11@hotmail.com 

 

คํานํา 
ความแตกตางของชนิดปุยและวิธีการใสจะใหผลที่แตกตางกันตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช 

ลักษณะทางสรีรวิทยา และองคประกอบผลผลิต (Tang et.al., 2007) การใสปุยรองพื้น เปนวิธีการหนึ่งของการใส

ปุยกอนปลูกหรือพรอมกับการปลูกพืช (ยงยุทธ และคณะ, 2551) การใสปุยรองพื้นใหกับตนขาวจะชวยใหตนขาว

เจริญเติบโต และการแตกกอดี ปุยรองพื้นจึงจัดวามีความสําคัญตอการเจริญเติบโตของพืชในชวงแรก โดยปุยที่ใส

ควรเปนปุยที่มีศักยภาพในการปลดปลอยธาตุอาหารอยางชาๆ และเพียงพอตอการเจริญเติบโตของพืช ดังนั้นใน

การพิจารณาใหปุยแกพืช จึงควรใสปุยใหกับพืชในเวลาที่เหมาะสม และปริมาณที่พืชตองการ  สําหรับปุยมูลสัตว

สามารถปลดปลอยธาตุอาหารออกมาอยางชาๆ (ธนพัฒน และคณะ, 2552 และ รัตติญา และคณะ,2552) ซึ่งปุย

มูลสัตวนอกจากจะชวยเพิ่มความเปนประโยชนของธาตุอาหารพืชแลวยังทําใหสมบัติทางกายภาพของดินดีขึ้น  

สวนปุยเคมีนั้นเปนที่ทราบดีอยูแลววาสามารถใหธาตุอาหารพืชไดโดยตรงและรวดเร็ว  ดังนั้นการใชผสมผสาน

รวมกันของปุยมูลสัตวและปุยเคมีเปนปุยรองพื้น เพื่อใหดินอยูในสภาพที่สามารถทําใหการเพาะปลูกในระบบ

เกษตรกรที่ยั่งยืนตลอดไป และคืนสมดุลของธรรมชาติกลับสูดินใหมากที่สุดเทาที่จะทําได จะเปนขอมูลเชิง

ปริมาณของการจัดการทรัพยากรดินในการปลูกขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 ตามแนวทางของการเกษตรยั่งยืน 

โดยสามารถสนองความตองการที่จําเปนของมนุษยไดทั้งปจจุบันและในอนาคต  
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อุปกรณและวิธีการ 
ศึกษาผลการตอบสนองของขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 ตอปุยชนิดตาง ๆ ในพื้นที่แปลงนาในเขตพื้นที่

ชลประทานของเกษตรกร ตําบลนาคํา อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ซึ่งเปนชุดดินรอยเอ็ด (latitude 

17.64111๐N, longtitude 104.35062๐E) และตําบลดงใหญ อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเปนชุดดิน      

พิมาย (latitude 15.39100๐N, longtitude 102.65553๐E)   การทดลองนี้กําหนดใหมีตํารับการทดลอง 8 ตํารับ 

คือ ตํารับที่ 1 เปนตํารับควบคุม  ตํารับที่ 2 ใสปุยเคมีสูตร 16-16-8 อัตรา 25 กก./ไร  ตํารับที่ 3 ใสปุยมูลโคอัตรา 

75 กก./ไร  ตํารับที่ 4 และ 5 ใสปุยมูลโคอัตรา 75 กก./ไร รวมกับปุยเคมีสูตร 16-16-8 อัตรา 6.25 และ 12.50 

กก./ไร ตามลําดับ  ตํารับที่ 6 ใสปุยมูลโคอัตรา 150 กก./ไร  ตํารับที่ 7 และ 8 ใสปุยมูลโคอัตรา 150 กก./ไร 

รวมกับปุยเคมีสูตร 16-16-8 อัตรา 6.25 และ 12.50 กก./ไร ตามลําดับ  วางแผนการทดลองแบบสุมอยางสมบูรณ

ภายในบล็อก จํานวน 4 ซ้ํา แปลงทดลองมีขนาด 6 x 8 เมตร ปุยมูลโคที่ใชในการทดลองเปนปุยมูลโคที่ผลิตตาม

กรรมวิธีของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) (สุริยา, 2549) ปลูกขาวดวยการปกดํา

กลาขาวอายุ 30 วันในเดือนมิถุนายน 2550 และเก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อขาวมีอายุ 120 วัน ตํารับการทดลองที่มีการ

ใสปุยจะใสปุยเพียงครั้งเดียวคือหลังปกดํา เก็บขอมูลการเจริญเติบโตดานความสูงและจํานวนตนตอกอเมื่อขาว

อายุ 45 90 และ 120 วันหลังปกดํา สวนองคประกอบผลผลิตและผลผลิตขาว ซึ่งไดแก จํานวนรวงตอกอ น้ําหนัก

เมล็ดดี 100 เมล็ด รอยละของเมล็ดลีบ และน้ําหนักผลผลิต (น้ําหนักเมล็ดทั้งหมด) เก็บขอมูลที่อายุเก็บเกี่ยว 120 

วัน  วิเคราะหสมบัติของปุยมูลโคดวยวิธีของกรมพัฒนาที่ดิน (2547) สวนสมบัติของดินกอนปลูกและหลังเก็บ

เกี่ยววิเคราะหดวยวิธีของทัศนีย และจงรักษ (2542) 
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
ผลการวิเคราะหสมบัติพื้นฐานของดินในแปลงทดลองแสดงไวใน Table 1 เมื่อนําสมบัติทางเคมีดังกลาว

มาประเมินตามเกณฑการประเมินคุณภาพดิน (กองสํารวจดิน, 2523) พบวา ดินในชุดดินรอยอ็ด มีความอุดม

สมบูรณต่ํา สวนดินในชุดดินพิมายนั้น มีความอุดมสมบูรณปานกลาง  

สวนผลการวิเคราะหสมบัติทางเคมีของปุยมูลโคพบวา มีคา pH (1:2.5) เทากับ 8.21 และคา C/N ratio 

นอยกวา 20/1 ซึ่งเหมาะสมตอการใสใหกับพืช คาการนําไฟฟา (EC1:5) และปริมาณอินทรียวัตถุ (OM) มีคา

เทากับ 4.85 mS/cm และ 22.82 เปอรเซ็นต  ตามลําดับ  ปริมาณธาตุอาหารหลัก (N, P, K) ของปุยมูลโคมีคา

เทากับ 1.35, 0.38 และ 1.19 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 

การเจริญเติบโตดานความสูงและจํานวนตนตอกอของขาวในชุดดินรอยเอ็ดที่อายุ 120 วัน มีคาสูงที่สุด

ในตํารับที่ใสปุยมูลโคอัตรา 150 กก./ไร รวมกับปุยเคมีอัตรา 12.50 กก./ไร  คือเทากับ 100.33 ซม. และ 5.40 ตน

ตอกอ ตามลําดับ เมื่อนําขอมูลการเจริญเติบโตมาวิเคราะหสถิติ (Table 2) พบความแตกตางของความสูงเมื่อ

ขาวอายุ 90 และ 120 วัน โดยขาวอายุ 120 วันในกลุมตํารับท่ีมีการใสปุยมูลโคไมแตกตางกับตํารับปุยเคม ียกเวน

ตํารับปุยมูลโคอัตรา 75 กก./ไร  ที่มีความสูงต่ํากวาตํารับปุยเคมี และเปนตํารับที่ไมแตกตางจากตํารับควบคุม 

สวนจํานวนตนตอกอไมพบความแตกตางทางสถิติ 
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Table 1  Some chemical and physical properties of the soil before planting.  

Roi Et soil series  Phimai soil series 
Soil properties value of 

analysis 
rating  

value of 
analysis 

rating 

pH (1 : 1 soil : water) 1/ 4.86 very strongly acid  6.47 slightly acid 

ECe  (mS/cm) 2/  0.41 nonsaline  1.84 nonsaline 

OM (%)3/ 0.62 low  1.32 low 

available P (mg/kg) 4/ 16.55 medium  13.84 medium 

exchangeable K (mg/kg) 5/ 16.51 low  60.04 medium 

CEC (cmol/kg) 5/ 3.06 low  7.99 low 

BS (%)5/ 20.68 medium  63.30 medium 

Texture6/ Sand -  Sandy loam - 
1/ 1:1 water/soil measurement by pH meter; 2/ saturated extraction; 3/ Walkley and Black method; 4/ Bray II extraction;  
5/ extract with 1N NH4OAc pH 7.0, 6/Pipette method 

 
Table 2  Plant height and tiller number of rice in Roi Et soil series as affected by treatments. 

Height (cm.)  Number of tillers/hill 
Treatments 

45 days 90 days 120 days  45 days 90 days 120 days 

1. Control 47.51 70.10 c
1/
 85.05 e

1/
  

5.13 4.12 4.14 

2. F25 56.01 85.51 ab 96.54 abc  6.42 5.25 4.93 

3. O75 47.61 79.22 b  88.79 de  5.67 4.32 4.28 

4. O75 + 1/4F25 50.82 79.68 b 91.73 cd  5.72 4.54 4.69 

5. O75 + 1/2F25 52.53 83.67 ab 93.01 bcd  5.93 5.57 5.30 

6. O150 52.66 82.01 ab 93.53 bcd  5.71 4.64 4.38 

7. O150 + 1/4F25 53.07 85.06 ab 96.81 ab  5.77 4.94 4.99 

8. O150 + 1/2F25 53.58 89.79 a 100.33 a  6.06 5.07 5.40 

F-test ns ** **  ns ns ns 

%CV 7.58 4.60 2.41  16.24 19.36 18.92 
1/ Mean values on the same column with the same letters do not differ significantly (P>0.01). 

** = highly significant at p < 0.01 

F = chemical fertilizer, the number “25” that follows the letter = 25 kg/rai, “1/4F25” = 6.25 kg/rai and ”1/2F25” = 12.50 kg/rai;  

O = cattle manure, the number “75” that follows the letter = 75 kg/rai and “150” = 150 kg/rai. 
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สําหรับคาองคประกอบผลผลิตและผลผลิตของขาวในชุดดินรอยเอ็ด ของตํารับที่ใสปุยมูลโค อัตรา 75 

กก./ไร รวมกับปุยเคมีอัตรา 12.50 กก./ไร มีคาจํานวนรวงตอกอ (4.61 รวง/กอ) และน้ําหนัก 100 เมล็ด (2.69 

กรัม) สูงที่สุด และตํารับที่ใสปุยมูลโคอัตรา 150 กก./ไร รวมกับปุยเคมีอัตรา 12.50 กก./ไร มีคารอยละของเมล็ด

ลีบ (4.40 %) ต่ําที่สุด และผลผลิต (201.45 กก./ไร) สูงที่สุด และคาดังกลาวต่ําที่สุดในตํารับควบคุม (3.34 รวง/

กอ, 2.53 กรัม/100 เมล็ด และ 130.48 กก./ไร) ยกเวนรอยละของเมล็ดลีบ (5.54 %) ซึ่งสูงที่สุด เมื่อนําขอมูลมา

วิเคราะหสถิติ (Table 3) พบความแตกตางของน้ําหนัก 100 เมล็ด และผลผลิตขาว โดยพบวาตํารับปุยเคมีมีคาที่

ตรวจวัดทั้ง 2 ชนิดดังกลาวสูงแตกตางจากตํารับควบคุม และไมแตกตางจากกลุมตํารับที่มีการใสปุยมูลโค ทั้งนี้

ตํารับที่ใสปุยมูลโค 75 และ 150 กก./ไร เพียงอยางเดียว  หรือใสรวมกับปุยเคมีอัตรา 6.25 กก./ไร มีคาน้ําหนัก

100 เมล็ดไมแตกตางจากตํารับควบคุม และการลดปริมาณปุยที่ใสเปนผลใหตํารับที่มีการใสปุยมูลโค 75 กก./ไร 

เพียงอยางเดียว หรือใสรวมกับปุยเคมีใหคาผลผลิตขาวไมแตกตางจากตํารับควบคุม 

การเจริญเติบโตดานความสูงและจํานวนตนตอกอของขาวในชุดดินพิมายที่อายุ 120 วัน มีคาสูงที่สุดใน

ตํารับปุยเคมี (145.41 ซม.) และในตํารับที่มีการใสปุยมูลโค อัตรา 150 กก./ไร รวมกับปุยเคมี อัตรา 12.50 กก./ไร 

(7.87 ตนตอกอ) ตามลําดับ  และมีคาต่ําที่สุดในตํารับควบคุม คือเทากับ 134.42 ซม. และ 6.41 ตนตอกอ 

ตามลําดับ  เมื่อนําขอมูลการเจริญเติบโตมาวิเคราะหสถิติ (Table 4) พบความแตกตางของความสูงที่ขาวอายุ 45 

และ 120 วัน และความแตกตางของจํานวนตนตอกอที่ขาวอายุ 120 วัน แมวาขาวในชุดดินพิมายจะมีการ

เจริญเติบโตดีกวาขาวในชุดดินรอยเอ็ด แตผลการทดลองในสองชุดดินสอดคลองกัน กลาวคือ กลุมตํารับที่มีการ

ใสปุยมูลโคไมมีความแตกตางทางสถิติกับตํารับปุยเคมี ยกเวนตํารับปุยมูลโคอัตรา 75 กก./ไร ที่มีความสูงและ

จํานวนตนตอกอต่ํากวาตํารับปุยเคมี และเปนตํารับท่ีไมแตกตางจากตํารับควบคุม 

สําหรับคาองคประกอบผลผลิตและผลผลิตของขาวในชุดดินพิมายในตํารับปุยเคมีมีคาจํานวนรวงตอกอ 

(7.23 รวง/กอ) และน้ําหนัก 100 เมล็ด (2.78 กรัม) สูงที่สุด ตํารับที่ใสปุยมูลโคอัตรา 75 กก./ไร รวมกับปุยเคมี

อัตรา 12.50 กก./ไร มีคารอยละของเมล็ดลีบ (2.78 %) ต่ําที่สุด และตํารับที่ใสปุยปุยมูลโคอัตรา 150 กก./ไร 

รวมกับปุยเคมีอัตรา 12.50 กก./ไร มีคาผลผลิต (421.05 กก./ไร) สูงที่สุด และมีคาดังกลาวต่ําที่สุด ในตํารับ

ควบคุม (5.20 รวง/กอ และ 2.66 กรัม/100 เมล็ด) ยกเวนรอยละของเมล็ดลีบ (4.60 %) ที่มีคาสูงที่สุด สวน

ผลผลิตมีคาต่ําที่สุดในตํารับมูลโคอัตรา 75 กก./ไร (353.04 กก./ไร) เมื่อนําขอมูลมาวิเคราะหสถิติ (Table 5) 

ใหผลตางจากชุดดินรอยเอ็ด กลาวคือพบความแตกตางทางสถิติของจํานวนรวงตอกอเทานั้น โดยกลุมตํารับที่มี

การใสปุยใหคาไมแตกตางกัน  แตแตกตางจากตํารับควบคุม 
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Table 3  The yield components and yield of rice in Roi Et soil series as affected by treatments. 

Treatments 
Number of 
panicles/hill 

100-full grain 
weight (g) 

Undeveloped 
kernels (%) 

Grain yield 
(kg/rai) 

1. Control 3.34 2.53 b
1/
 5.54 130.48 b

1/

 

2. F25 4.34 2.67 a 4.75 184.91 a 

3. O75 3.82 2.60 ab 4.74 157.65 ab 

4. O75 + 1/4F25 3.99 2.60 ab 4.74 159.30 ab 

5. O75 + 1/2F25 4.61 2.69 a 4.61 160.45 ab 

6. O150 3.91 2.62 ab 4.62 181.71 a 

7. O150 + 1/4F25 4.09 2.64 ab 4.69 186.12 a 

8. O150 + 1/2F25 4.20 2.68 a 4.40 201.45 a 

F-test ns ** ns ** 

%CV 24.67 2.05 23.05 12.73 
1/ Mean values on the same column with the same letters do not differ significantly (P>0.01). 

** = highly significant at p < 0.01 

F = chemical fertilizer, the number “25” that follows the letter = 25 kg/rai, “1/4F25” = 6.25 kg/rai and ”1/2F25” = 12.50 kg/rai;  

O = cattle manure, the number “75” that follows the letter = 75 kg/rai and “150” = 150 kg/rai. 
 

Table 4  Plant height and tiller number of rice in Phimai soil series as affected by treatments. 

Height (cm.)  Number of tillers/hill 
Treatments 

45 days 90 days 120 days  45 days 90 days 120 days 

1. Control 55.04 c
1/
 158.91 134.42 c

1/
  6.27 6.70 6.41 c

1/
 

2. F25 65.57 a 169.64 145.41 a  8.60 7.78 7.74 a 

3. O75 59.02 bc 163.42 135.80 bc  6.86 6.88 6.87 bc 

4. O75 + 1/4F25 65.37 a 166.55 139.22 abc  7.58 7.27 7.74 a 

5. O75 + 1/2F25 66.44 a 170.14 142.76 abc  7.90 7.80 7.72 a 

6. O150 60.70 b 169.36 137.12 abc  7.38 7.71 7.54 ab 

7. O150 + 1/4F25 68.13 a 168.40 141.65 abc  7.62 7.79 7.86 a 

8. O150 + 1/2F25 68.03 a 176.27 144.81 ab  8.00 7.95 7.87 a 

F-test ** ns **  ns ns ** 

%CV 3.15 9.73 2.97  20.00 12.30 4.55 
1/ Mean values on the same column with the same letters do not differ significantly (P>0.01). 

** = highly significant at p < 0.01 

F = chemical fertilizer, the number “25” that follows the letter = 25 kg/rai, “1/4F25” = 6.25 kg/rai and ”1/2F25” = 12.50 kg/rai;  

O = cattle manure, the number “75” that follows the letter = 75 kg/rai and “150” = 150 kg/rai. 
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Table 5  The yield components and yield of rice in Phimai soil series as affected by treatments. 

Treatments 
Number of 
panicles/hill 

100-full grain 
weight (g) 

Undeveloped 
kernels (%) 

Grain yield 
(kg/rai) 

1. Control 5.20 b
1/
 2.66 4.60 357.89 

2. F25 7.23 a 2.78 2.99 406.52 

3. O75 6.48 a  2.70 3.71 353.04 

4. O75 + 1/4F25 7.01 a 2.70 3.97 373.72 

5. O75 + 1/2F25 7.20 a 2.69 2.78 381.11 

6. O150 6.50 a 2.73 2.88 365.95 

7. O150 + 1/4F25 6.68 a 2.73 3.22 397.83 

8. O150 + 1/2F25 7.09 a 2.73 3.32 421.05 

F-test ** ns ns ns 

%CV 8.81 1.77 29.24 10.33 
1/ Mean values on the same column with the same letters do not differ significantly (P>0.01). 

** = highly significant at p < 0.01 

F = chemical fertilizer, the number “25” that follows the letter = 25 kg/rai, “1/4F25” = 6.25 kg/rai and ”1/2F25” = 12.50 kg/rai;  

O = cattle manure, the number “75” that follows the letter = 75 kg/rai and “150” = 150 kg/rai. 

 

ขาวในชุดดินรอยเอ็ดมีคาองคประกอบผลผลิตและผลผลิตต่ํากวาในชุดดินพิมาย  โดยผลผลิตขาวในชุด

ดินรอยเอ็ดในตํารับควบคุม  ตํารับปุยเคมี กลุมตํารับที่ใสปุยมูลโคอัตรา 75 กก./ไร  และกลุมตํารับที่ใสปุยมูลโค

อัตรา 150 กก./ไร มีคาเฉลี่ยเทากับ 130.48  184.91  159.13 และ 189.76 กก./ไร ตามลําดับ สวนผลผลิตขาวใน

ชุดดินพิมายในตํารับและกลุมตํารับดังกลาว มีคาเฉลี่ยเทากับ 357.89  406.52  369.29 และ 394.94 กก./ไร 

ตามลําดับ เมื่อคิดเปนรอยละของผลผลิตขาวในตํารับปุยเคมีและตํารับที่มีการใสปุยมูลโคอัตรา 150 กก./ไร 

รวมกับปุยเคมีอัตรา 12.50 กก./ไร เทียบกับตํารับควบคุมพบวา ในชุดดินรอยเอ็ดผลผลิตขาวสูงกวาตํารับควบคุม

เทากับ 41.7 และ 54.4 % ตามลําดับ และในชุดดินพิมายผลผลิตขาวสูงกวาตํารับควบคุมเทากับ 13.6 และ   

17.6 % ตามลําดับ สอดคลองกับงานทดลองของสิริสุข และคณะ (2550) กริชและคณะ (2551) และ Xu et al. 

(2008) ซึ่งพบวา การใสปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีในสัดสวนและอัตราที่เหมาะสม สามารถเพิ่มผลผลิตพืชไดดีกวา

การไมใสปุย และใหผลผลิตใกลเคียงหรือมากกวาการใสปุยเคมีเพียงอยางเดียว 

การใสปุยรองพื้นสงผลใหเกิดความแตกตางทางสถิติของการเจริญเติบโตของขาวในทั้ง 2 ชุดดิน แตมีผล

ตอผลผลิตขาวเฉพาะในชุดดินรอยเอ็ด แสดงใหเห็นวา การใสปุยรองพื้นมีบทบาทตอการเจริญเติบโตของขาว

อยางชัดเจนโดยเฉพาะความสูง  และมีบทบาทตอการเพิ่มผลผลิตในดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ํา เชนชุดดิน

รอยเอ็ด มากกวาในดินที่มีความอุดมสมบูรณปานกลาง เชนชุดดินพิมาย  การตอบสนองของพืชเนื่องจากปจจัยที่

แตกตางกัน เชน เวลาปลูก การจัดการ ชนิดของปุยรองพื้น สมบัติดิน เปนขบวนการที่ซับซอนมาก (Park et al., 

2005 และ Tang et al., 2007) 
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ผลการวิเคราะหทางสถิติของตํารับการทดลองตอสมบัติทางเคมีของดินหลังเก็บเกี่ยวในชุดดินรอยเอ็ด 

(Table 6) และชุดดินพิมาย (Table 7) พบความแตกตางของคา pH และปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน 

(available P) ในทั้ง 2 ชุดดิน และปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได (exchangeable K) เฉพาะในชุดดิน

รอยเอ็ด  โดยในชุดดินรอยเอ็ดมีปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนในตํารับปุยเคมี กลุมตํารับที่ใสปุยมูลโคอัตรา 

75 กก./ไร รวมกับปุยเคมี  และตํารับที่มีการใสปุยมูลโค อัตรา 150 กก./ไร รวมกับปุยเคมี อัตรา 12.50 กก./ไร 

มากกวาตํารับควบคุม สวนปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดในดินจากกลุมตํารับที่มีการใสปุย มีคามากกวา

ตํารับควบคุม ชุดดินพิมายมีปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนในตํารับปุยเคมีมีคามากกวาตํารับควบคุม การที่

ไมพบความแตกตางของปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดในชุดดินพิมายนั้นอาจเปนเพราะชุดดินนี้มีปริมาณ

โพแทสเซียมที่แลกเปล่ียนไดอยูในระดับปานกลางสําหรับขาว (60-80 มก.K/กก.) ทั้งกอนปลูกและหลังเก็บเกี่ยว

ดังตารางที่ 7 (กรมวิชาการเกษตร, 2548) ผลดังกลาวนี้ชี้ใหเห็นวาการปลูกพืชในดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ํา 

หรือมีปริมาณธาตุอาหารไมเพียงพอตอความตองการของพืชโดยไมใสปุยเพื่อเสริมธาตุอาหารลงในดิน จะทําให

ปริมาณธาตุอาหารในดินลดลง 
 

Table 6  Some chemical soil properties after harvest on Roi Et soil series. 

Treatments pH (1:1) ECe (mS/cm) Avai.P (mg/kg) Exch.K (mg/kg) OM (%) 

1. Control 5.81 a
1/
 0.69       9.24 d

2/
 6.96 c

1/
 0.50 

2. F25 5.34 b 0.79     11.99 abc 10.30 ab 0.54 

3. O75 5.33 b 0.95     10.25 cd 9.53 ab 0.47 

4. O75 + 1/4F25 5.30 b 0.94     12.99 ab 9.98 ab 0.54 

5. O75 + 1/2F25 5.30 b 0.89     12.11 abc 9.26 b 0.55 

6. O150 5.33 b 0.76     10.99 bcd 10.11 ab 0.55 

7. O150 + 1/4F25 5.41 b 0.95     11.24 abcd 10.96 a 0.60 

8. O150 + 1/2F25 5.47 b 0.78     13.74 a 10.28 ab 0.62 

F-test ** ns * ** ns 

%CV 2.45 18.39 13.36 6.80 14.68 
1/ and 2/ Mean values on the same column with the same letters do not differ significantly (P>0.01 and P>0.05). 

** = highly significant at p < 0.01 and * = highly significant at p < 0.05  

F = chemical fertilizer, the number “25” that follows the letter = 25 kg/rai, “1/4F25” = 6.25 kg/rai and ”1/2F25” = 12.50 kg/rai;  

O = cattle manure, the number “75” that follows the letter = 75 kg/rai and “150” = 150 kg/rai. 
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Table 7  Some chemical soil properties after harvest on Phimai soil series. 

Treatments pH (1:1) ECe(mS/cm) Avai.P (mg/kg) Exch.K (mg/kg) OM (%) 

1. Control 5.33 b
2/
 1.55 14.99 b

1/
 73.97 1.63 

2. F25 5.51 ab 1.98 17.74 a 71.59 1.83 

3. O75 5.69 a 2.23 13.24 bc 73.08 1.59 

4. O75 + 1/4F25 5.62 a 1.81 12.74 bc 71.51 1.71 

5. O75 + 1/2F25 5.52 ab 1.15 14.74 b 74.63 1.72 

6. O150 5.63 a 1.86 13.74 bc 69.09 1.73 

7. O150 + 1/4F25 5.53 ab 1.80 14.49 b 68.84 1.73 

8. O150 + 1/2F25 5.40 b 1.70 14.49 b 71.40 1.71 

F-test * ns ** ns ns 

%CV 2.25 29.94 7.51 4.06 7.94 
1/ and 2/ Mean values on the same column with the same letters do not differ significantly (P>0.01 and P>0.05). 

** = highly significant at p < 0.01 and * = highly significant at p < 0.05  

F = chemical fertilizer, the number “25” that follows the letter = 25 kg/rai, “1/4F25” = 6.25 kg/rai and ”1/2F25” = 12.50 kg/rai;  

O = cattle manure, the number “75” that follows the letter = 75 kg/rai and “150” = 150 kg/rai. 

 

สรุปผลการทดลอง 

ผลวิเคราะหสถิติของตํารับการทดลองตอความสูงของขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 ในทั้ง 2 ชุดดิน 
สอดคลองกัน โดยตํารับปุยเคมีสูตร 16-16-8 อัตรา 25 กก./ไร  ตํารับปุยมูลโคอัตรา 150 กก./ไร และกลุมตํารับที่
ใสปุยมูลโค (อัตรา 75, 150 กก./ไร) รวมกับปุยเคมีสูตร 16-16-8 (อัตรา 6.25,12.50 กก./ไร) มีความสูงมากกวา
ตํารับควบคุม  สวนตํารับปุยมูลโคอัตรา 75 กก./ไร มีความสูงไมแตกตางจากตํารับควบคุม 

ตํารับการทดลองมีผลตอองคประกอบของผลผลิตในทั้ง 2 ชุดดิน โดยพบความแตกตางทางสถิติของ
น้ําหนัก 100 เมล็ดในชุดดินรอยเอ็ด และจํานวนรวงตอกอในชุดดินพิมาย  และพบความแตกตางทางสถิติของ
ผลผลิตขาวเฉพาะในชุดดินรอยเอ็ด โดยพบวาตํารับปุยเคมีสูตร 16-16-8 อัตรา 25 กก./ไร  มีผลผลิตขาวสูงกวา
ตํารับควบคุม และไมแตกตางจากกลุมตํารับที่มีการใสปุยมูลโค และกลุมตํารับที่มีการใสปุยมูลโค 75 กก./ไร มี
ผลผลิตไมแตกตางจากตํารับควบคุม   

ผลการวิเคราะหทางสถิติของตํารับการทดลองตอสมบัติทางเคมีของดินหลังเก็บเกี่ยวพบความแตกตาง
ของคา pH และปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (available P) ในทั้ง 2 ชุดดิน และปริมาณโพแทสเซียมที่
แลกเปลี่ยนได (exchangeable K) เฉพาะในชุดดินรอยเอ็ด    

 

เอกสารอางอิง 

กรมพัฒนาที่ดิน. 2547. คูมือการวิเคราะหตัวอยางดิน น้ํา ปุย พืช วัสดุปรับปรุงดิน และการวิเคราะหเพื่อ 
ตรวจรับรองมาตรฐานสินคา. สํานักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพฯ. 

กรมวิชาการเกษตร. 2548. คําแนะนําการใชปุยกับพืชเศรษฐกิจ. เอกสารวิชาการลําดับที่ 8/2548. กระทรวง
เกษตรและสหกรณ, กรุงเทพฯ. 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังที่ 6 

 72 

กริช สิทธิโชคธรรม, อรุณศิริ กําลัง, จันทรจรัส วีรสาร และสุริยา สาสนรักกิจ. 2551. ผลของการใสมูลสัตวรวมกับ

ปุยเคมีตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของขาวโพดเลี้ยงสัตวพันธุสุวรรณ 4452 ใน 3 ฤดูปลูก, น.79-86. ใน 
เรื่องเต็มการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 5, 8 – 9 
ธันวาคม 2551, นครปฐม. 

กองสํารวจดิน. 2523. คูมือการจําแนกความเหมาะสมของที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ. เอกสารวิชาการเลมที่ 

28 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณการเกษตร. 

ทัศนีย อัตตะนันท และจงรักษ จันทรเจริญสุข. 2542. แบบฝกหัดและคูมือปฏิบัติการการวิเคราะหดินและ

พืช. ภาควิชาปฐพีวิทยา  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ. 

ธนพัฒน ปล้ืมพวก, อรุณศิริ กําลัง, จันทรจรัส วีรสาร, และ ปยมาภรณ เจริญสุข. 2552. ผลของการใสมูลสัตว

รวมกับปุยเคมีตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของคะนา. น.522-529. ใน เรื่องเต็มการประชุมวิชาการดิน
และปุยแหงชาติครั้งที่ 1, 23-24 เมษายน 2552, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน, 
นครปฐม. 

ยงยุทธ โอสถสภา, อรรถศิษฐ วงศมณีโรจณ และชวลิต ฮงประยูร. 2551. ปุยเพื่อการเกษตรยั่งยืน. สํานักพิมพ    

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ. 519 น. 

รัตติญา พรมแสง, อรุณศิริ กําลัง, และจันทรจรัส วีรสาร. 2552. ผลของการปลดปลอยไนโตรเจนจากการหมักมูล

โคนมและมูลโคขุนตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดเขียวกวางตุง. น.574-582. ใน เรื่องเต็มการ
ประชุมวิชาการดินและปุยแหงชาติครั้งที่ 1, 23-24 เมษายน 2552, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตกําแพงแสน, นครปฐม. 

สิริสุข สุขประเสริฐ, อรุณศิริ กําลัง, สุริยา สาสนรักกิจ, จันทรจรัส วีรสาร และ รังสฤษดิ์ กาวีตะ. 2550. ผลของการ   

ใสปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีตอการเจริญเติบโตและผลผลิตขาวพันธุสุพรรณบุรี 60. วิทยาสารกําแพงแสน 

5(1): 1-7. 

สุริยา สาสนรักกิจ. 2549. คูมือ เทคโนโลยีการผลิตและโรงงานตนแบบผลิตปุยอินทรียคุณภาพสูง. หาง

หุนสวนจํากัด อรุณการพิมพ, กรุงเทพฯ. 76 น. 

Park, S.J., C.S. Hwang and P.L.G. Vlek. 2005. Comparison of adaptive techniques to predict crop 

yield response under varying soil and land management conditions. Agricultural Systems 85: 

59-81. 

Tang, S., S. Yang, J. Chen,  P. Xu, F. Zhang, S. Ai and X. Huang. 2007. Studies on the mechanism of 

single basal application of controlled-release fertilizers for increasing yield of rice (Oryza sativa 

L.). Agricultural Sciences in China, 6(5): 586-596. 

Xu M., D. Li, J. Li, D. Qin, Y. Kazuyuki and H. Yasukazu. 2008. Effects of organic manure application 

with chemical fertilizers on nutrient absorption and yield of rice in Hunan of Southern China. 

Agricultural Sciences in China, 7(10): 1254-1252. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


