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บทคัดยอ 

ศึกษาผลของการลดการไถพรวนตอลักษณะผลผลิต และองคประกอบผลผลิต วางแผนการทดลองแบบ 
3x4x2 Factorial in RCBD จํานวน 4 ซ้ํา ทดลอง ณ แปลงทดลอง 2 ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  ปลูก 4 ฤด ูโดยมีรูปแบบการไถพรวน 3 รูปแบบ คือ รูปแบบที ่1 
ไถพรวนปกติทุกฤดูปลูก (CT) รูปแบบที ่2 ไถพรวน 1 ครั้งปลูกติดตอกัน 2 ฤด ู (NT-2) และ รูปแบบที ่3 ไถพรวน 1 
ครั้งปลูกติดตอกัน 4 ฤดูปลูก (NT-4) ศึกษาในขาวโพดฝกออน 2 พันธุ คือ พันธุ ‘แปซิฟกซ ‘271’ และพันธุ‘เปนหนึ่ง’ 
พบวารูปแบบการไถพรวนมีลักษณะทางการเกษตร ผลผลิต และองคประกอบของผลผลิตสวนใหญไมแตกตางกัน 
โดยการไถพรวน 1 ครั้งปลูกติดตอกัน 2 ฤด ูใหผลผลิตน้ําหนักฝกกอนปอกเปลือกตอไร  น้ําหนักฝกหลังปอกเปลือก
ตอไร และน้ําหนักฝกมาตรฐานตอไรสูงกวาการไถพรวน 1 ครั้งปลูกตดิตอกัน 4 ฤด ู แตใหคาใกลเคียงกับการไถ
พรวนปกต ิ  และใหลักษณะทางการเกษตร ผลผลิต และองคประกอบผลผลิตสวนใหญสูงสุดในฤดูปลูกที ่ 1 ทุก
รูปแบบการไถพรวน และลดลงในฤดูปลูกตอมา  โดยขาวโพดฝกออนพันธุ ‘271’ มีน้ําหนักกอนปอกเปลือกตอไร 
น้ําหนักหลังปอกเปลือกตอไร และน้ําหนักมาตรฐานตอไร คือ 1,142.4 286.7 และ 216 กิโลกรัมตอไรตามลําดับ สูง
กวาพันธุ ’เปนหนึ่ง’ อยางมีนัยสําคัญ จากงานวิจัยแสดงใหเห็นวา การปลูกขาวโพดฝกออนสามารถปลูกโดยวิธีลด
การไถพรวนลงได เนื่องจากใหผลผลิตและองคประกอบของผลผลิตสวนใหญไมแตกตางจากการไถพรวนปกตแิละ
ยังสามารถลดคาใชจายในการไถพรวนลงได 

 
คําสําคัญ : น้ําหนักผลผลิตกอนปอกเปลือก น้ําหนักผลผลิตหลังปอกเปลือก น้ําหนักฝกมาตรฐาน 
 

Abstract 
The study on effects of no tillage on yield and yield components was designed in 3x4x2 

Factorial in RCBD with four replications. Were studied at the experimenttal field of Agriculture at 
Kamphaeng Saen, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus. Continuous planting along 4 
continuous crop with the tillage types were conventional tillage, tilled in 1st and 4th crop and no till in 2nd 
and 3rd crop practice and till only 1st crop and no till in 2nd, 3rd and 4th crop practice. This experiment 
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was studied in 2 baby corn varieties as ‘Pen Nueang’ and ‘271’. The results showed that the agricultural 
traits,  yield and yield components  were not significantly of tillage types. While, the tilled in 1st and 3rd 
crop and no till in 2nd and 4th practice had a unhuked yield per rai, huked yield per rai and marketable 
yield per rai more than till only 1st crop and no till in 2nd,3rd and 4th practice but not difference  with 
conventional tillage. Howere, the yield and yield components in 1st crop highest value and decreased in 
subsequence crops. The baby corn ‘271’ variety had a unhusked yield per rai, husked yield per rai and 
marketable yield per rai about 1,142.4, 286.7 and 216.0 kilograms per rai which more of ‘Pennueang’ 
variety. The research showed that in produce system of baby corn on no-tillage  because had yield not 
difference with conventional tillage and was save cost. 
 
Keywords : unhooked yield per rai, hulked yield per rai and marketable yield per rai 
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คํานํา 

ขาวโพดฝกออนจัดเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ประเทศไทยสงออกเปนอันดับ 1 ของโลก ในป 2548 มี
ปริมาณการสงออกสูงถึง 81,693 ตันตอป คิดเปนมูลคา  2,436   ลานบาท  พื้นที่ปลูกขาวโพดฝกออน 217,869 ไร 
มีผลผลิตเฉลี่ยตอไรอยูที ่1,032 กิโลกรัม (ศูนยวิจัยพืชไรชัยนาท, 2548) โดยขาวโพดฝกออนสามารถนํามาประกอบ
อาหารไดหลายชนิด มีสารอาหารจําพวกแคลเซียม ฟอสฟอรัส วิตามินเอ และกรดแอสคอรบิคในปริมาณที่สูงจึง
นับเปนพืชที่ใหคุณคาทางโภชนาการสูง (Lekagul,1998)  นอกจากนี้ยังเปนวัตถุดิบของอุตสาหกรรมแปรรูป
ขาวโพดฝกออนบรรจุกระปอง ซึ่งเปนที่นิยมบริโภคทั้งในและตางประเทศ ผลพลอยไดจากขาวโพดฝกออน เชน ตน
สด สวนของเปลือกฝก ชอดอกตัวผู ยังสามารถนําไปใชเปนอาหารสดหรือหมัก สําหรับการเลี้ยงสัตวไดเปนอยางด ี
ทั้งนี้เกษตรกรผูปลูกมักประสบปญหาราคาผลผลิตผันผวน โดยขาวโพดฝกออนจะมีรารคาสูงในชวงฤดูฝน และหลัง
ฤดูฝนเนื่องจากไมสามารถเตรียมแปลงปลูกไดอยางตอเนื่อง ผลผลิตขาวโพดฝกออนในชางดังกลาวจึงมีนอย  การ
เตรียมแปลงปลูกจึงเปนปจจัยที่สงผลตอการผลิตขาวโพดฝกออนอยางเห็นไดชัด ซึ่งการเตรียมแปลงมีประโยชนใน
ดานการกําจัดวัชพืชและศัตรูพืชในดิน  แตตองใชเวลานานเสียคาใชจายสูง สิ้นเปลืองพลังงาน ผิวหนาดินถูกชะลาง
และพังทลายโดยน้ําและลมไดงาย (Unger and Mccalla, 1981) ซึ่งพบวาเปนปญหาสําคัญอยางหนึ่งของเกษตรกร 
โดยเฉพาะในขาวโพดฝกออนที่ปลูกปละ 4-5 ครั้งในเขตที่มีน้ําชลประทานซึ่งตองมีการเตรียมแปลงปลูกทุกครั้ง 
อยางไรก็ตาม เทคโนโลยีการลดการไถพรวนเปนวิธีการที่จะชวยแกปญหาได ทั้งในดานประโยขนที่เกษตรกรไดรับ
โดยตรง การไมไถพรวนดินหรือไถพรวนนอยครั้งทําใหเศษซากพืชหรือวัชพืชตกคางอยูในแปลงเปนวัสดุคลุมดินเพื่อ
รักษาความชื้นและความอุดมสมบูรณของดิน ซึ่งการปลูกขาวโพดโดยไมมีการไถพรวนยังชวยอนุรักษน้ําและลด
ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพืชเมื่อกระทบแลงในระยะสั้น (ธวัชชัย และคณะ, 2528) รวมถึงลดแรงกระแทกของเม็ด
ฝน ลดการอัดแนนของดินอันเนื่องมาจากการใชเครื่องจักรกลหนัก (ราเชนทร, 2539) นอกจากนี้ยังเปนการประหยัด
คาใชจาย ประหยัดเวลา  ลดการใชแรงงานในการเตรียมดิน (ISTRO, 1997)  ดังนั้นการปลูกขาวโพดฝกออนโดยไม
ไถพรวนจึงนาจะเปนอีกทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่งใหเกษตรกร ดวยเหตุนี้จึงนํามาซึ่งงานวิจัยเพื่อศึกษาผลของการลด
การไถพรวนตอผลผลิตและองคประกอบผลผลิตของขาวโพดฝกออน 
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อุปกรณและวิธีการ 
วางแผนการทดลองแบบ 3x4x2 Factorial in RCBD จํานวน 4 ซ้ํา ทดลอง ณ แปลงทดลอง 2 ภาควิชาพืช

สวน คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน โดยปลูก 4 ฤดตูอป ไดแก ฤดูปลูก 
1 ระหวางเดือนมีนาคมถงึพฤษภาคม 2552 ฤดูปลูกที ่ 2 ระหวางเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม 2552 ฤดูปลูกที ่ 3 
ระหวางเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน 2552 และฤดูปลูกที่ 4 ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2552 ถึงเดือนมกราคม 
2553 โดยมีรูปแบบการไถพรวน 3 รูปแบบ คือ 1) ไถพรวนปกติทุกฤดูปลูก (CT) 2) ไถพรวน 1 ครั้งปลูกติดตอกัน 2 
ฤด ู  (NT-2) และ 3) ไถพรวน 1 ครั้งปลูกติดตอกัน 4 ฤดูปลูก (NT-4) ศึกษาในขาวโพดฝกออน 2 พันธุ คือ พันธุ 
‘แปซิฟกซ 271’ และ พันธุ ‘เปนหนึ่ง’  ปลูกโดยใชระยะระหวางรอง 75 เซนติเมตร ระยะระหวางหลุม 25 เซนติเมตร 
ปลูก 2 ตนตอหลุม ใหน้ําทางผิวดินแบบปลอยไหลตามรอง ฉีดพนสารเคมีควบคุมวัชพืชหลังปลูก ดูแลรักษาตาม
ความเหมาะสม บันทึกขอมูลปริมาณน้ําฝนและอุณหภูม ิ สุมเก็บตัวอยางดินกอนและหลังการทดลองเพื่อวิเคราะห
คาอินทรียวัตถ ุ (organic matter) และคาความหนาแนนรวมของดิน และเก็บขอมูลลักษณะทางการเกษตร ผลผลิต 
และองคประกอบของผลผลิตของขาวโพดฝกออน โดยเก็บฝกออนที่มีความยาวของไหม 5-10 เซนติเมตร ทุกวันเปน
เวลา 10 วัน และคัดชั้นคุณภาพเพื่อการสงออกตามวิธีของ สํานักงานมาตรฐานสินคาและอาหารแหงชาต ิ (2548) 
จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหความแปรปรวนทางสถิต 

 
ผลและวิจารณ 

 
1. ลักษณะทางการเกษตร 

 จาก Table 1 รูปแบบการไถพรวนไมมีผลตอลักษณะทางการเกษตรสวนใหญ โดยใหน้ําหนักตนและ
น้ําหนักตนตอไรไมแตกตางกัน แตพบวามีความแตกตางกันทางสถิติของฤดูปลูกและพันธุปลูก โดยฤดูปลูกที ่ 1 มี
ความสูงตน น้ําหนักตนสด และน้ําหนักตนสดตอไร สูงสุด คือ 172.8 เซนติเมตร 298.4 กรัมตอตน และ 5,072.0 
กิโลกรัมตอไร และมีคาลดลงในฤดูปลูกตอมา  สวนพันธุ ‘271’ มีน้ําหนักตนสด และน้ําหนักตนสดตอไร คือ 244.1 
กรัมตอตน และ 4,125.0 กิโลกรัมตอไร สูงกวาพันธุ ‘เปนหนึ่ง’ และไมพบความแตกตางของความสงูตนระหวางพันธุ 
‘เปนหนึ่ง’ และพันธุ ‘271’ มีความสูงตน เทากับ 155.0 และ 155.5 เซนติเมตรตามลําดับ   
 
2. ลักษณะผลผลิต 

 ผลของรูปแบบการไถพรวนตอผลิตขาวโพดฝกออนใน 4 ฤดูปลูก (Table 1) พบวารูปแบบการไถพรวน
ปกตใิหผลผลิตไมแตกตางทางสถิตจิากการปลูกแบบลดการไถพรวนทั้ง 2 รูปแบบ  โดยรูปแบบการไถพรวน 1 ครั้ง
ปลูกติดตอกัน 2 ฤดูใหผลผลิตน้ําหนักผลผลิตกอนปอกเปลือกตอไร ผลผลิตหลังปอกเปลือกตอไร ผลผลิตฝก
มาตรฐานตอไร (1,069.1, 277.4 และ190.5 กิโลกรัมตอไร) สูงกวารูปแบบการไถพรวน 1 ครั้งปลูกติดตอกัน 4 ฤด ู
แตใหผลผลิตใกลเคียงกับการไถพรวนปกต ิ(1,056.1, 267.6 และ188.5 กิโลกรัมตอไร) และใหผลผลิตสูงสุดในฤดูที ่
1 มีคาลดนอยลงในฤดูปลูกตอมา ในขณะทีพ่ันธุปลูกมีความแตกตางกันทางสถิต ิ โดยพันธุ ‘271’ มีผลผลิตกอน
ปอกเปลือกตอไร ผลผลิตหลังปอกเปลือกตอไร ผลผลิตดีตอไร  คือ 1,142.4  286.7 และ 216.0 กิโลกรัมตอไร 
ตามลําดับ สูงกวาพันธุ ‘เปนหนึ่ง’  
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3. ลักษณะองคประกอบของผลผลิต 
 ลักษณะองคประกอบของผลผลิตที่ศึกษาของรูปแบบการไถพรวน (Table 1) พบวา ลักษณะจํานวนฝก

ตอตน และน้ําหนักฝกหลังปอกเปลือก ไมมีความแตกตางกันทางสถิต ิ สวนน้ําหนักฝกกอนปอกเปลือกมีความ
แตกตางกันทางสถิติระหวางรูปแบบการไถพรวน โดยการไถพรวน 1 ครั้งปลูกติดตอกัน 4 ฤด ูมีน้ําหนักฝกกอนปอก
เปลือกสูงที่สุด คือ 32.4 กรัม รองลงมาคือ ไถพรวนปกติทุกฤดูปลูก และไถพรวน 1 ครั้งปลูกติดตอกัน 2 ฤด ูและมี
ความแตกตางกันทางสถิติในแตละฤดูปลูก โดยในฤดูปลูกที ่ 1 มีน้ําหนักฝกกอนและหลังปอกเปลือกสูงที่สุด คือ 
38.1 และ 9.4 กรัม และมีคาลดนอยลงในฤดูปลูกตอมา สวนฤดูปลูกที ่4 มีจํานวนฝกตอตนสูงที่สุด คือ 2.4 ฝกตอ
ตน รองลงมาคือ ฤดูปลูกที ่ 1, 2 และ 3 ตามลําดับ สวนพันธุปลูกพบความแตกตางกันทางสถิติในลักษณะจํานวน
ฝกตอตน และน้ําหนักฝกหลังปอกเปลือก โดยพันธุ ‘271’ มีจํานวนฝกตอตนสูงสุด คือ 2.1 ฝก สวนพันธุ ‘เปนหนึ่ง’ 
มีคาน้ําหนักฝกหลังปอกเปลือกสูงสุด คือ 9.0 กรัม โดยที่น้ําหนักฝกกอนปอกเปลือกไมมีความแตกตางกันทางสถิติ
ระหวางพันธุปลูก  
 อิทธิพลรวมระหวางฤดูปลูก รูปแบบการไถพรวน และพันธุปลูก (Table 1) พบวา ลักษณะที่ศึกษาสวน
ใหญมีอิทธิพลระหวางฤดูปลูกกับรูปแบบการไถพรวน (A×B) สวนอิทธิพลรวมระหวางฤดูปลูกกับพันธุปลูก (A×C) 
ลักษณะสวนใหญไมมีอิทธิพลรวมแตมีบางลักษณะทีม่ีอิทธิพลรวมกัน คือ น้ําหนักตน  น้ําหนักตอไร และน้ําหนักฝก
หลังปอกเปลือก เทานั้นที่พบอิทธิพลรวม  แตไมพบอิทธิพลรวมใดๆ ระหวางรูปแบบการไถพรวนและพันธุปลูก 
(B×C)และไมพบอิทธิพลรวมระหวาง 3 ปจจัย (A×B×C)  
 
4. ขอมูลสภาพแวดลอม 
  ปริมาณน้ําฝน (Table 2) พบวา มีปริมาณน้ําฝนสูงในเดือนกันยายนและตุลาคม คือ 220.6 และ 313.5 
มิลลิเมตรตอเดือน จากผลการทดลองเห็นวาลักษณะที่ศึกษาสวนใหญในฤดูปลูกที ่3 มีคาต่ําสุด (Table 1, Figure 1, 
2 และ 3) ทั้งนี้หากพิจารณารวมกับปริมาณน้ําฝนในฤดูปลูกที ่ 3 คือ ระหวางเดือนกันยายนถงึพฤศจิกายน 2552  
ซึ่งมีผลทําใหเกิดน้ําทวมขังและดินมีสภาพอิ่มตัวดวยน้ํา (water logging) การทวมขังของน้ําในแปลงปลูกขาวโพด
ฝกออนนานเกิน 24 ชั่วโมง ก็จะทําใหผลผลิตลดลงและอาจตายได (สํานักงานมาตรฐานสินคาและอาหารแหงชาต,ิ 
2548)  อีกทั้ง ความชื้นที่สูงเกินไปจะทําใหรากพืชขาดออกซิเจน การดูดรับธาตุอาหารเปนไปไดยาก สงผลตอการ
เจริญเติบโตของตนพืช (ราเชนทร, 2539)  

 ปริมาณอินทรียวัตถุในดินกอนและหลังปลูกในแตละฤดูกาล พบวา มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินอยูใน
ระดับปานกลางถึงสูงปานกลาง คือ อยูในชวง 1.5-3.5 เปอรเซ็นต (กรมพัฒนาที่ดิน, 2548) ซึ่งแสดงใหเห็นวาดินมี
ความอุดมสมบูรณด ี อีกทั้งรูปแบบการไถพรวนที่แตกตางกันในการทดลองนี้ก็ไมมีผลทําใหปริมาณอินทรียวัตถุใน
ดินแตกตางกัน สวนความหนาแนนรวมของดิน พบวา มีคาใกลเคียงกันในทุกฤดูปลูกและรูปแบบการไถดิน โดยคา
อยูในชวง 1.55-1.71 ซึ่งเปนลักษณะของดินหยาบ หรือดินทราย (กรมพัฒนาที่ดิน, 2548) เนื้อดินไมมีการอัดแนน
มากนัก แสดงใหเห็นวา ในการทดลองนี้แมจะมีการไถพรวนอยางตอเนื่องในทุกฤดูปลูกก็ไมทําใหดินเกิดการอัดแนน
มากกวาวิธีลดการไถพรวน ซึ่งอาจะเปนเพราะสภาพดินมีความอุดมสมบูรณสูงและการใชรถไถดินขนาดเล็กในการ
เตรียมแปลง 

 จากการทดลอง เมื่อวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของลักษณะที่ศึกษาในฤดูปลูกตางๆ กัน (Figure 1, 2 
และ 3) พบวา ลักษณะที่ศึกษาทุกลักษณะในฤดูปลูกที ่1 มีคาสูงกวาฤดูปลูกอื่นๆ และลดลงในฤดูปลูกตอมา โดยที่
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มีวิธีการดูแลรักษาและการจัดการเหมือนกันในทุกทรีทเมนต อีกทั้งความอุดมสมบูรณและสภาพทางกายภาพของ
ดินมีความใกลเคียงกัน จึงแสดงใหเห็นวา สภาพแวดลอมของแตละฤดูปลูกมีผลอยางยิ่งตอปริมาณผลผลิตของ
ขาวโพดฝกออน และถึงแมจะมีการลดการไถพรวนในฤดูที่ไมสามารถเตรียมแปลงไดก็ตาม แตผลผลิตที่ไดอาจลด
ต่ําลง ซึ่งจําเปนตองพิจารณาในดานตนทุนควบคูไปดวย 

 
Height (cm.)        Pennueang                                                Height (cm.)            Pacific 271    

                         
Plant Height                                                                           

 
Weight (kg.)       Pennueang                                                   Weight (kg.)      Pacific 271                                                                                            

                                              
                                                  Plant height  per rai 
 
  Weight  (kg)    Pennueang                                          Weight  (kg)    Pacific 271                                               

                     
                                                              Plant  weight 

Figure 1 The change of agricultural traits of   2 baby corn varieties in  4 crop with using three type of  
                tillage  (CT : convertionan tillage practice, NT-2 :  till in 1st and 4th crop and no till in 2nd and 3rd    
                crop practice and NT-4 : till only 1scrop and no till in 2nd , 3rd and 4th crop) 
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  Weight (kg.)      pennueang                                                                Weight (kg.)      pacific 271                                                                                                              

                                 
                                                         Unhusk  yield 
    
 Weight (kg.)      pennueang                                                                Weight (kg.)      pacific 271                   

                            
                                                                    Husk  yield 
 
  
   Weight (kg.)      pennueang                                                                Weight (kg.)      pacific 271                                                                       

                            
                                                         Marketable yield per rai  
   
Figure 2 The change  yield traits of 2 baby corn varieties  in four crops with using three types of tillage 

(CT : conventional tillage practice, NT-2 : till in 1st and 4th crop and no till in 2nd and 3rd crop 
practice and NT-4 : till only 1st crop and no till in 2nd , 3rd and 4th crop) 
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Ears (per plant.)      pennueang                                                      Ears  (per plant.)      pacific 271   

               
                                                      Number of ear per plant 
 
 Weight (g.)      pennueang                                                                 weight  (g.)      pacific 271   

              
                                                          Unhusk ear weight 
 
Weight (g.)      pennueang                                                                     weight  (g.)      pacific 271 

 

              
                                                  Husk ear weight 
 
Figure 3 The change of  yield  component traits of 2 baby corn varieties in four crops with using three 

types of tillage (CT : conventional tillage practice, NT-2 : till in 1st and 4th crop and no till in 2nd 
and 3rd crop practice and NT-4 : till only 1st crop and no till in 2nd , 3rd and 4th crop)                                           
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Table 1  The agricultural, yield and yield component traits of 2 baby corn varieties  in four crops with using three types of tillage    
 

         1 mean in a same column with a different letters are significant difference 
        2 CT: conventional tillage practice, NT-2 : till in 1st and 4th crop and no till in 2nd and 3rd crop practice and NT-4 : till only 1st crop and no till in 2nd , 3rd and 4th crop

 Agricultural traits  Yield traits   Yield component traits 

Treatments Plant height 
(centimeters) 

Fresh plant 
weight 

(grams) 

Fresh plant 
weight/rai 

(kilograms/rai) 

 Unhusked 
yield 

( kilograms/rai) 

Husked yield 
(kilograms/rai) 

Marketable 
yield 

( kilograms/rai) 

Unmarketable 
yield 

( kilograms/rai) 

 
Ear/plant 

Unhusked 
ear weight 

(grams) 

 husked ear 
weight 

(grams) 
1st 172.8a1 298.4a 5,072.0a  1,415.3a 351.8a 232.7a 115.5a  2.2b 38.1a 9.4a 
2nd 157.1b 235.6b 4,005.8b  1,027.5b    292.2b 208.6b 80.3c  1.8c 35.0b 9.6a 
3rd 135.9c 175.0c 2,375.6d     673.9c    189.8d 117.7d 61.6d  1.6c 24.0c 6.4b 

Crop 
(A) 

4th 157.3b 139.7d 2975.4c  1,029.8b    268.6c 184.2c 89.5b  2.4a 25.7c 6.8b 
P-value <0.01 <0.01 <0.01  <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  <0.01 <0.01 <0.01 

CT 159.8a 211.0 3,586.2  1,056.1 276.6 188.5 91.9  2.0 30.3b 7.8 
NT-2 158.2a 211.7 3598.7  1,069.1 277.4 190.5 84.1  2.0 32.4a 8.4 

Tillage 
Practice2 

(B) NT-4 149.4b 213.9 3,636.7     984.7 265.4 178.4 84.2  2.0 29.4b 8.0 
P-value <0.05 0.90 0.90  0.06 0.56 0.42 0.06  0.06 <0.05 0.30 

Pen Nueang 155.0 205.1b 3,485.9b     936.4b 262.5b 156.7b 63.3b  1.7b 32.8 9.0a Variety 
(C) 271 155.5 244.1a 4,125.0a  1.142.4a 286.7a 216.0a 108.3a  2.1a 31.9 7.9b 

P-value 0.76 <0.01 <0.01  <0.01 <0.01 <0.01 <0.01  <0.01 0.12 <0.01 
A×B  (P-value) 0.22 <0.01 <0.01  <0.05 <0.01 <0.05 <0.05  <0.01 0.30 0.25 
A×C  (P-value) 0.54 <0.01 <0.01  0.22 0.27 0.70 <0.01  0.06 <0.01 0.07 
B×C  (P-value) 0.80 <0.05   <0.05  0.13 0.38 0.07 0.34  0.20 0.21 0.11 

A×B×C  (P-value) 0.84    0.52   0.52  0.89 0.58 0.60 0.50  0.64 0.32 0.08 
CV (%) 13.5 33.1 33.1  30.7 26.8 31.6 38.1  24.1 24.3 26.6 
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Table 2  Agro-meteorological data during January 2009 to January 2010 on 4 crop  

 Rainfall (millimeter) 
2009  2010  

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec  Jan 
Mean/month  0.0 0.0 15.9 39.3 343.2 47.9 90.9 76.0 220.6 313.5 0.0 3.5  0.0 
Mean/ days 0.0 0.0   0.5   1.3   11.1   1.6   2.9   2.5    7.4   10.1 0.0   0.1  0.0 

 Source: Nakhon Pathom Meteorological Station (2553) 
 
Table 3  Organic matter content and bulk density value of soil before and after each crop 
 

1st Crop 2nd Crop 3rd Crop 
Treatments Bulk density 

(g/cm3) 
OM  
(%) 

Bulk density 
(g/cm3) 

OM  
(%) 

Bulk density 
(g/cm3) 

OM 
(%) 

Conventional tillage 1.62 2.21 1.66 2.59 1.69 2.45 
No-tillage 2 crop 1.55 2.20 1.64 2.60 1.58 2.51 
No-tillage 4 crop 1.62 2.20 1.71 2.71 1.57 2.59 

Source: Department Soil Science Lap. (2552) 
 

สรุปผลการทดลอง 
รูปแบบการไถพรวนใหลักษณะทางการเกษตร ผลผลิต และองคประกอบของผลผลิตสวนใหญ ไม

แตกตางกันทางสถิตใินการปลูกขาวโพดฝกออนตอเนื่องกัน 4 ฤดูปลูก แสดงใหเห็นวา สามารถปลูกขาวโพดฝก
ออนโดยวิธีลดการไถพรวนได เนื่องจากใหผลผลิตน้ําหนักตนตอไร น้ําหนักฝกกอนปอกตอไร น้ําหนักหลังปอกตอ
ไร น้ําหนักฝกมาตรฐานตอไร จํานวนฝกตอตน และน้ําหนักฝกหลังปอกเปลือก ไมแตกตางจากการไถพรวนปกติ
ทุกฤดูปลูก ทั้งยังสามารถลดคาใชจายในการไถพรวนลงได 
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