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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อแสวงหาระบบการจัดการธาตุอาหารพืชดวยวัสดุธรรมชาตใินการผลิต
ขาวโพดฝกออน ในรอบ 1 ป โดยวัสดุธรรมชาติที่ใช คือปุยมูลโคและปุยพืชสด  กําหนดปริมาณไนโตรเจนที่ใชเปน 
1N เทากับ 30กก.N/ไร ตามคาวิเคราะหดินในแปลงทดลองและความตองการของพืช การทดลองนี้ทําในแปลง
ทดลองของภาควิชาปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขตกําแพงแสน ซึ่งเปนดินรวนปนทรายที่มีความ
อุดมสมบูรณของดินปานกลาง ระบบการจัดการธาตุอาหารประกอบดวยการปลูกพืช 3 รุน วางแผนการทดลองแบบ
สุมสมบูรณ มี 7 ตํารับการทดลอง ทํา 4 ซ้ําดังนี ้ตํารับที ่1 และ 2 คือ ตํารับควบคุม (ไมใสปุย) และใสปุยเคม ี1N 
ตามลําดับ   ตํารับที ่3 และ 4 คือ ตํารับปุยมูลโค 1N และ 2N ตามลําดับ  ตํารับที ่5, 6, และ 7 คือ ตํารับปุยพืชสด, 
ตํารับปุยพืชสดรวมกับมูลโค 1N, และตํารับปุยพืชสดรวมกับมูลโค 2N ตามลําดับ  โดยตํารับที ่ 1-4  ปลูกขาวโพด
ฝกออน 3 รุนตอเนื่องกัน  สวนตํารับที ่5-7 ปลูกถั่วพราเปนปุยพืชสดในรุนที ่1 ตามดวยการปลูกขาวโพดฝกออน 2 
รุนตอเนื่องกัน ผลการทดลอง พบวา ชนิดและปริมาณของแหลงปุยไนโตรเจนที่แตกตางกันใหผลผลิตขาวโพดฝก
ออน (น้ําหนักฝกสด และน้ําหนักฝกออน) ที่ปลูกในรุนเดียวกันนั้นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิโดยตํารับที่
ใชปุยเคมีใหผลผลิตของขาวโพดสูงกวากลุมตํารับที่ใชวสัดุธรรมชาต ิ กลุมตํารับที่ใชปุยพืชสดรวมกับปุยมูลโคให
ผลผลิตของขาวโพดสูงกวาตํารับที่ใชปุยพืชสดเพียงอยางเดียว  สวนกลุมตํารับที่มีการใชปุยมูลโค 1N ใหผลผลิต
ของขาวโพดสูงกวากลุมตํารับที่มีการใชปุยมูลโค 2N เมื่อพิจารณาระบบการจัดการธาตุอาหารพืชตอผลรวมของ
ผลผลิตขาวโพดฝกออนทุกรุนที่ปลูก พบวา ในกลุมตํารับที่มีการปลูกขาวโพด 3 รุน คือ ตํารับปุยเคม ี1N ตํารับปุย
มูลโค 1N และ 2N ใหผลผลิตรวมสูงกวาตํารับควบคุม สวนในกลุมตํารับที่มีการปลูกขาวโพด 2 รุน คือ ตํารับปุยพืช
สด ตํารับปุยพืชสดรวมกับปุยมูลโค 1N และ2N พบวาตํารับปุยพืชสดรวมกับปุยมูลโค 1N ใหน้ําหนักฝกสด
ใกลเคียงกับตํารับควบคุม แตใหผลผลิตฝกที่ปอกเปลือกแลวรวมทั้งปสูงกวาตํารับควบคุม  นอกจากนีต้ํารับปุยพืช
สดรวมกับปุยมูลโค 1N ใชตนทุนในการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพียง 2 ครั้งในขณะที่ตํารับควบคุมใช 3 ครั้ง   
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Abstract 
The objective of this experiment was to obtain the suitable plant nutrient management on the 

production of baby corn during 1 year, by using natural materials such as cattle manure and green 
manure. The experiment was conducted in sandy loam soil with medium nutrient level at the 
experimental field of Soil Science Department, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus. Based 
on soil properties and plant requirement the application of N-fertilizer was 30 kgN/rai, this rate was 
identified as 1N. Plant nutrient management system was applied to the 3 successive crops of baby 
corn. The experimental design was CRD with 7 treatments and 4 replications. Treatment 1 and 2 were 
control (without fertilizer) and with 1N chemical fertilizer, treatment 3 and 4 were 1N and 2N equivalent 
by basal cattle manure, respectively, treatment 5, 6 and 7 were planting jack bean as green manure 
during the first crop followed by two successive crops of corn, of which treatments 6 and 7 were 
incorporated with 1N and 2N basal cattle manure, respectively. The result showed that different sources 
of nitrogen in the same growing season gave statistically significant difference in crop production 
(husked ear weight and dehusked ear weight). The chemical fertilizer (1N), succeeded to give more 
corn yield than the treatments of natural materials. The treatments of green manure plus cattle manure 
gave higher yield than the sole green manure treatment. The 1N cattle manure treatments gave higher 
yield than the 2N cattle manure treatments. For the determination of plant nutrient management system 
based on the total of 3 successive corn yields, the results indicated that the totality of corn yield of the 
treatments 2-4 were higher than control. The treatment 6 (green manure plus 1N cattle manure) which 
planted only two crops of corn gave similar husked ear weight compared to control, but gave dehusked 
ear weight (total/year) higher than control. Beside this, treatment 6 have harvesting cost only twice while 
control have 3 times. 
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คํานํา 

 สิ่งทาทายในการจัดการธาตุอาหารพืชในระบบเกษตรอินทรีย คือการรักษาไวหรือการเพิ่มขึ้นของผลผลิต
ทางการเกษตรอยางยั่งยืน การจัดการธาตุอาหารพืชที่ดีนอกจากจะใหความมั่นคงดานอาหาร และตอความยั่งยืน
ของผลิตภาพดินแลว จะตองไมเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอมดวย ขณะเดียวกันเกษตรอินทรียจะตองไมละเลยมิติ
ดานสังคมและเศรษฐกิจ องคประกอบที่จําเปนในการจัดการธาตุอาหารพืชใหมีประสิทธิภาพ ไดแก 1)แหลงธาตุ
อาหารพืช เพื่อใหการใชธาตุอาหารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพในการทําเกษตรกรรมอยางเขมขนและมีผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด โดยแหลงธาตุอาหารในระบบเกษตรอินทรียจะเปนวัสดุอินทรียที่สามารถยอยสลายไดโดย
จุลินทรีย และสามารถปลดปลอยธาตุอาหารอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดการหมุนเวียนของวงจรธาตุอาหาร วัสดุอินทรีย
ที่นิยมใช เชน ปุยพืชสด มูลสัตว เปนตน การเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดิน จะสงเสริมการดูดยึดน้ําในดินและความ
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จุแลกเปลี่ยนแคตไอออนและสภาพทางฟสิกสของดิน 2) การจัดการที่เหมาะสม จะตองคํานึงถึงชนิดและปริมาณที่
ใสอยางพอเพียง ตามระยะเวลาที่พืชตองการ เพื่อรักษาสมดุลของธาตุอาหาร หรือเพิ่มทุนหมุนเวียนของธาตุอาหาร
ภายในพื้นที่ และประสิทธิภาพในการผลิตพืช และใหรายไดสูงสุดแกเกษตรกรภายใตเศรษฐกิจบริบทระดับทองถิ่น  
ผลของการทําเกษตรกรรมแบบเกษตรอินทรียตอปริมาณธาตุอาหารในดินพื้นที่ที่มีการทําเกษตรอินทรียมากกวา 3 
ป พบวามีระดับธาตุอาหารที่เปนประโยชนตอพืชในสัดสวนที่สูงกวาพื้นที่ที่ไมมีการทําเกษตรอินทรีย โดยเฉพาะ
ปริมาณฟอสฟอรัสและปริมาณโพแทสเซียม (ฉลอง, 2553)  ซึ่ง Bary et al. (2000) ไดรายงานวา การใสมูลสัตวซ้ํา
ลงในแปลงเดิมเปนเวลานาน จะทําใหปริมาณฟอสฟอรัสและปริมาณโพแทสเซียมอยูในระดับมากเกินไป ในกรณีที่
ไมไดเปนเกษตรอินทรียควรสลับไปใชปุยเคมีที่ใหไนโตรเจนอยางเดียว แตหากเปนแปลงเกษตรอินทรีย ควรหันมา
ปลูกพืชตระกูลถั่วทดแทนซึ่งจะตรึงไนโตรเจนจากบรรยากาศ และพืชตระกูลถั่วจะไมใหธาตุฟอสฟอรัสและ
โพแทสเซียมแกดินมากเกินไป ดวยเหตุนี้จึงไดทําการทดลองใชมูลโค ซึ่งเปนวัสดุอินทรียที่หาไดงายในทองถิ่นและ
ปุยพืชสดจากพืชตระกูลถั่ว คือถั่วพรา เปนแหลงธาตุอาหาร และจัดระบบการจัดการธาตุอาหารพืช เพื่อศึกษาการ
ตอบสนองของขาวโพดฝกออนซึ่งเปนสินคาเกษตรอินทรียสําคัญที่ปลูกกันมากในแถบภาคตะวันตก 

 
อุปกรณและวิธีการ 

ทดลองปลูกขาวโพดฝกออนลูกผสม พันธุ SG 17 ตอเนื่องกันในชวงเวลา 1 ป โดยใชแปลงทดลองของ
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน โดยจัดแบงเปน
แปลงยอยขนาด 14 เมตร x 3.75 เมตร จํานวน 32 แปลงยอย วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ การทดลองนี้ได
กําหนดปริมาณไนโตรเจนตามคําแนะนําการใชปุยของกรมวิชาการเกษตรสําหรับขาวโพดฝกสดเทากับ 30 กก.N/ไร 
(กําหนดใหเทากับ 1N) มีตํารับการทดลอง 7 ตํารับ จํานวน 4 ซ้ํา คือ ตํารับที่ 1 ไมใสปุยเปนตํารับควบคุม ตํารับที่ 2 
ใสปุยเคม ี1N ตํารับที ่3 ใสปุยมูลโค 1N ตํารับที ่4 ใสปุยมูลโค 2N (ตํารับที่ 1-4 ปลูกขาวโพดฝกออน 3 รุน) ตํารับที ่
5 ปุยพืชสด ตํารับที่ 6 ปุยพืชสดรวมกับปุยมูลโค 1N ตํารับที่ 7 ปุยพืชสดรวมกับปุยมูลโค 2N (ตํารับที่ 5-7 ปลูกถั่ว
พรา 1 รุน ตามดวยขาวโพดฝกออน 2 รุน) ปุยมูลโคที่ใชทดลอง ไดนํามูลโคจากฟารมตําบลทุงลูกนก อําเภอ
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม  มาผานกระบวนการหมักเปนเวลา 1 เดือน ปลูกขาวโพดฝกออนโดยใชระยะปลูก 25
ซม. x 75 ซม. การใสปุยเคมีในตํารับปุยเคมี ไดแบงใส 2 ครั้งโดยใสปุยแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) รองพื้นอัตรา 
20 กก.N /ไร และใสปุยยูเรีย (46-0-0) แตงหนาอัตรา 10 กก. N /ไร เมื่อขาวโพดอายุ 30 วัน การใสปุยมูลโคในกลุม
ตํารับที่ใสปุยมูลโคไดใสรองพื้นโดยการโรยเปนแถว สําหรับปุยพืชสดทําโดยปลูกถั่วพราระยะปลูกเดียวกับขาวโพด 
เมื่อถั่วพราออกดอกประมาณรอยละ 50 (60 วัน) ไถกลบลงดิน การเก็บขอมูลเพื่อประมวลผลประกอบดวย ขอมูล
สมบัติดินกอนปลูกและหลังเก็บเกี่ยว สมบัติของปุยมูลโค และการเจริญเติบโตและผลผลิตของขาวโพดฝกออน ซึ่ง
ผลผลิตฝกสดที่ไดจะนําไปปอกเปลือกเพื่อใหไดผลผลิตฝกออน แลวนําฝกออนที่ไดแบงตามกลุมมาตรฐาน 3 กลุม 
คือ ขนาดเล็ก (4-7 ซม.) ขนาดกลาง (>7-11 ซม.) ขนาดใหญ (>11-13 ซม.) และฝกที่ไมไดมาตรฐาน (<4 หรือ >13 
ซม.) สวนตนขาวโพดหลังการเก็บเกี่ยวจะตัดไปชั่งน้ําหนักสด(ไมมีการไถกลบลงแปลง) การปลูกพืชแตละรุนหางกัน
ประมาณ 4-5 เดือน 
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ผลการทดลองและวิจารณ 
1. สมบัติของดินในแปลงทดลอง 

ผลการวิเคราะหสมบัติพื้นฐานของดินในแปลงทดลองแสดงไวใน Table 1 ประเมินวา ดินที่ใชทดลองมี
ความอุดมสมบูรณปานกลาง ตามเกณฑการประเมินคุณภาพดิน ของกองสํารวจดิน กรมพัฒนาที่ดิน (2523)  

 

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

Soil properties Values measured Estimation* 
pH (1 : 1 soil : water) 1/                        7.31 Slightly base 
ECe (dS/m) 2/                        0.37 Non-saline 
OM (%)3/                        0.83 low 
available P (mg/kg) 4/                      75.86 low 
exchangeable K (mg/kg) 5/                      79.67 high 
CEC (cmol/kg) 5/                        5.90 moderate     
BS (%)5/                   182.87 high 
Texture6/               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 CH3COONH4 pH 7.0, 6/Pipette method  
*Land Development Department, 1980 
 
2. สมบัติของปุยมูลโค 

ผลการวิเคราะหสมบัติทางเคมีของปุยมูลโค แสดงไวใน Table 2 พบวา สัดสวน C:N อยูในชวงที่เหมาะสม
ตอการนําไปใชเปนปุยอินทรีย และมีปริมาณธาตุอาหารหลักรวมกัน ไมนอยกวารอยละ 2 ตามเกณฑที่กําหนดของ
กรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2552 
 

Table 2   Chemical properties and nutrient contents of cattle manure. 
 

Parameters Values measured Limitation* 
pH (1:5) 1/  7.45 - 7.90   
C/N ratio 18:1 - 21: 1 ≤    20/1 
EC (1:5) 2/ 3.05 - 3.94  ≤    10.0 
OM (%)3/  37.47 – 39.82 ≥    20.0 
total N (%)4/  1.04 - 1.75  ≥      1.0 
total P (%)5/ 0.64 - 0.87  ≥      0.5 
total K (%)6/ 1.09 - 1.31  ≥       0.5 

1/ 1:5 water/manure measurement by pH meter; 2/ 1:5 water/manure measurement by EC meter; 3/ Walkley and Black method; 
4/ Kjeldahl methods; 5/ measurement by Spectrophotometer;6/ measurement by Atomic absorption spectrophotometer 
* Agriculture department, 2009 
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Table 3   Plant height as affected by treatments 
 
 

Plant height (cm) at harvesting date Treatments 
1st crop 2nd crop   3rd crop   

1.  Control          182.4 bc1/           144.7 c1/           155.5 d1/  
2.  F1          191.7 a           174.9 b           185.7 a  
3.  CM1          188.8 b           171.8 b           172.7 b  
4.  CM2          180.3 c           171.9 b           164.3 c  
5.  GM                -          171.4 b           157.0 d  
6.  GM+CM1               -          190.8 a           177.0 b  
7.  GM+CM2               -          176.8 a           177.8 b  
          F- test               **                **                 **   
          CV (%)           17.1            17.8              8.7 

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; CM = cattle manure; GM = green manure 
The number “1” that follows the letter = 30 kgN/rai and “2” = 60 kgN/rai 
 
3. การเจริญเติบโตของขาวโพด 

จาก Table 3 แสดงผลของตํารับการทดลองตอความสูงของตนขาวโพดทั้ง 3 รุน ณ วันที่เก็บเกี่ยวผลผลิต 
พบวา มีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง โดยตํารับปุยเคมี 1N ใหความสูงมากกวา ตํารับควบคุมทั้ง 3 
รุน ในกลุมตํารับที่มีการใชปุยมลูโค ใหความสูงไมแตกตางจากตํารับควบคุมในรุนที ่1 แตสูงกวาตํารับควบคุมในรุน
ที ่2 และ 3 สวนในกลุมตํารับที่มีการใชปุยพืชสด ใหความสูงมากกวาตํารับควบคุม ยกเวนในตํารับที่มีการใชปุยพืช
สดเพียงอยางเดียว มีความสูงของขาวโพดในรุนที ่3 ลดลง และไมตางจากตํารับควบคุม สวนน้ําหนักสดของตน
ขาวโพด (Table 4) พบวา น้ําหนักสดของตนขาวโพดจากแตละตํารับในรุนที ่1 และ 2 ไมมีความแตกตางทางสถิต ิ
แตในรุน 3 พบความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่งของตํารับการทดลองตอน้ําหนักสดของตนขาวโพด โดย
ตํารับปุยเคมี 1N, ตํารับปุยมูลโค1N, ตํารับปุยพืชสดรวมกับปุยมูลโค 1N และ 2N มีน้ําหนักสดมากกวาตํารับ
ควบคุม  
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Table 4   Plant fresh weight as affected by treatments 
 

Plant fresh weight (kg/rai) Treatments 
1st crop 2nd crop   3rd crop   

1.  Control  3,380 2,596  1,9631/c  
2.  F1  3,968 2,581    2,751 ab  
3.  CM1  4,027 2,530    2,704 ab  
4.  CM2  3,267 2,566    2,297 cb  
5.  GM   - 2,756 1,970 c  
6.  GM+CM1  - 2,780 2,944 a  
7.  GM+CM2  - 2,035   2,740 ab  
          F- test   Ns ns               **  
          CV (%)  27.9 24.3            15.2 

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; CM = cattle manure; GM = green manure 
The number “1” that follows the letter = 30 kgN/rai and “2” = 60 kgN/rai 
 
4. ผลผลิตของขาวโพด 

ผลของตํารับการทดลองตอน้ําหนักฝกสดของขาวโพดในรุนที ่1, 2, 3 และผลรวมของทั้ง 3 รุน  แสดงไวใน
Table 5 พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิต ิโดยในรุนที่ 1 ตํารับปุยเคมี 1N ใหน้ําหนักฝกสด
มากที่สุด รองลงมา คือ ตํารับปุยมูลโค 1N สวนตํารับปุยมูลโค 2N และตํารับควบคุมใหคานอยที่สุดและไมแตกตาง
กัน สําหรับในรุนที ่2  ตํารับปุยเคมี 1N ยังคงมีน้ําหนักฝกสดมากที่สุด  รองลงมา คือ ตํารับปุยพืชสดรวมกับปุยมูล
โค 1N และตํารับปุยมูลโค 1N และ ในรุนที่ 3  ตํารับปุยเคมี 1N ยังคงมีน้ําหนักฝกสดมากที่สุด  รองลงมา คือ กลุม
ตํารับปุยพืชสดรวมกับปุยมูลโค และตํารับปุยมูลโค 1N ตามลําดับ สําหรับผลรวมของน้ําหนักฝกสด พบวาในกลุม
ตํารับที่ปลูกขาวโพด 3 รุน ตํารับการใสมูลโค1N ใหน้ําหนักฝกสดรวม 71% ของตํารับปุยเคมี สวนกลุมตํารับที่ปลูก
ขาวโพด 2 รุน ตํารับปุยพืชสดรวมกับปุยมูลโค 1N ใหน้ําหนักฝกสดรวม 54% ของตํารับปุยเคม ี
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Table 5   Husked ear weight as affected by treatments 
 

Husked ear weight (kg/rai) Treatments 
1st crop 2nd crop   3rd crop   Total 

1.  Control      1,249.0 c       597.3 d       801.0 d      2,647.4 d 
2.  F1      1,877.3 a    1,693.8 a    1,759.9 a      5,331.0 a 
3.  CM1      1,561.1 b    1,033.3 c    1,195.2 bc      3,789.6 b 
4.  CM2      1,304.8 c       813.9 d       981.3 cd      3,100.0 c 
5.  GM              -         882.1 cd       921.0 cd      1,803.1 e 
6.  GM+CM1             -      1,487.9 b    1,372.8 b      2,860.7 cd 
7.  GM+CM2             -         958.1 cd    1,309.3 b      2,267.4 de 
           F-test           **           **          **   ** 
           CV (%)          17.2          9.6        17.5             7.9 

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; CM = cattle manure; GM = green manure 
The number “1” that follows the letter = 30 kgN/rai and “2” = 60 kgN/rai 

 
Table 6  แสดงผลของตํารับการทดลองตอน้ําหนักฝกออนมาตรฐาน ซึ่งเปนผลรวมของน้ําหนักฝกออนที่

ไดผานการคัดขนาดมาตรฐาน (เล็ก กลาง ใหญ) ของขาวโพดในรุนที ่1, 2, 3 และผลรวมของทั้ง 3 รุน พบวามีความ
แตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง และสอดคลองกับผลของน้ําหนักฝกสด กลาวคือ ในรุนที่ 1 ตํารับปุยเคม ี
1N ใหน้ําหนักฝกออนมากที่สุด รองลงมา คือ ตํารับปุยมูลโค 1N  สําหรับในรุนที่ 2  ตํารับปุยเคมี 1N ยังคงมี
น้ําหนักฝกออนมากทีสุ่ด  รองลงมา คือ ตํารับปุยพืชสดรวมกับปุยมูลโค 1N และในรุนที่ 3 ตํารับปุยเคมี 1N ยังคงมี
น้ําหนักฝกออนมากที่สุด  รองลงมา คือ ตํารับปุยพืชสดรวมกับปุยมูลโค 1N สําหรับผลรวมของน้ําหนักฝกออน 
พบวา  ในกลุมตํารับที่ปลูกขาวโพด 3 รุน ตํารับปุยมูลโค1N ใหน้ําหนักฝกออนรวม 77% ของตํารับปุยเคม ีสวนกลุม
ตํารับที่ปลูกขาวโพด 2 รุน ตํารับปุยพืชสดรวมกับปุยมูลโค1N ใหน้ําหนักฝกออนรวม 65% ของตํารับปุยเคม ี 
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Table 6   Dehusked ear weight (sum of all standard sizes) as affected by treatments 
 

Dehusked ear weight (kg/rai)          Treatments 
1st crop 2nd crop    3rd crop   Total 

1.  Control        100.5 c        72.5 e       107.5 d        280.5 d 
2.  F1        149.5 a      180.0 a       224.2 a        553.7 a 
3.  CM1        132.3 b      120.5 c       173.9 bc        426.7 b 
4.  CM2        105.8 c        90.3 d       147.9 c        344.0 c 
5.  GM              -         88.8 d       108.8 d        197.5 e 
6.  GM+CM1             -       162.8 b       197.9 ab        360.7 c 
7.  GM+CM2             -       102.4 d       182.9 b        285.3 d 
           F-test           **          ** **           ** 
           CV (%)          3.5         8.2         13.1         16.9 

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; CM = cattle manure; GM = green manure 
The number “1” that follows the letter = 30 kgN/rai and “2” = 60 kgN/rai 

 
ผลของตํารับการทดลองตอน้ําหนักรวมของฝกออนที่แจกแจงในแตละกลุมขนาดมาตรฐานและไมได

มาตรฐาน ดังแสดงใน Table 7 พบวา มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิต ิโดยตํารับควบคุมใหน้ําหนักฝก
ออนกลุมขนาดเล็กมากที่สุด ตํารับปุยเคมี1N และตํารับปุยมูลโค 1N ใหน้ําหนักฝกออนกลุมขนาดกลางมากที่สุด 
และตํารับปุยเคม ี1N ใหน้ําหนักฝกออนกลุมขนาดใหญและขนาดไมไดมาตรฐานมากที่สุด 

ตํารับปุยพืชสดเพียงอยางเดียวใหผลผลิตต่ํากวากลุมตํารับที่ใสปุยมูลโค 1N เพียงอยางเดียว อาจเปน
เพราะปริมาณธาตุอาหารที่ดินไดรับในรูปอินทรียสารจากทั้ง 2 ชนิดตางกัน กลาวคือ N, P2O5 และ K2O ของถั่วพรา
กอนการไถกลบ เทากับ 21, 10 และ 23 กก./ไร ตามลําดับ ในขณะที่ของปุยมูลโค 1N เทากับ 30, 15 และ 23 กก./
ไร สวนกลุมตํารับที่มีการใชปุยมูลโค 1N ใหผลผลิตสูงกวา กลุมตํารับที่มีการใชปุยมูลโค 2N ที่ปลูกในรุนเดียวกัน 
เนื่องจากการใสปุยอินทรียที่ยอยสลายไมสมบูรณในปริมาณสูง อาจจะเกิดสารพิษกับพืชสูง จนทําใหการ
เจริญเติบโตและผลผลิตลดลง (Delgado et al., 2010)  
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Table 7 Enumeration of dehusked ear weight (sum of all crops) in each standard size group as 
 affected by treatments 
 

Enumeration of dehusked ear weight in each standard size group 
(kg/rai)          Treatments 

S M L oversize 
1.  Control         29.0 a       162.3 d        89.3 bc         6.8 d 
2.  F1         14.9 c       312.9 a      225.8 a       63.7 a 
3.  CM1         25.9 ab       302.1 a        98.7 b       27.3 c 
4.  CM2           8.3 d       237.8 c        98.0 b       31.4 bc 
5.  GM            7.0 d       159.7 d        30.8 e       12.8 d 
6.  GM+CM1         21.2 b       269.9 b        68.9 d       37.3 b 
7.  GM+CM2         26.5 ab       173.8 d        85.0 c       29.7 bc 
           F-test            **            **           **          ** 
           CV (%)        21.0           9.4          8.0       17.2 

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; CM = cattle manure; GM = green manure 
The number “1” that follows the letter = 30 kgN/rai and “2” = 60 kgN/rai 
 
5. สมบัติทางเคมีของดินหลังเก็บเกี่ยว 

ผลการวิเคราะหทางสถิติของสมบัติดินในแปลง เมื่อสิ้นสุดการทดลอง แสดงไวใน Table 8 พบวา  ปริมาณ
อินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได มีความแตกตางกัน โดยตํารับที่การใสปุย
มูลโค 2N ใหปริมาณอินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน และปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได สูงกวาตํารับ
อื่นๆ ซึ่งสอดคลองกับ Bary et al. (2000) กลาววาผลของการใสมูลสัตวซ้ําลงในพื้นที่จะทําใหอินทรียวัตถุในดิน
เพิ่มขึ้น และมีการสะสมธาตุฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมในดินสูงขึ้นดวย 
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Table 8   Some chemical soil properties after harvest 
 

Treatments       OM(%)  Avail. P(mg/kg) Exch. K(mg/kg) 

1.  Control         1.0 d1/           86.9 c1/            88.4 d1/  
2.  F1         1.0 cd           96.8 bc          100.9 cd  
3.  CM1         1.2 bc         121.0 abc          128.1 c 
4.  CM2         1.5 a        171.9 a         217.2 a 
5.  GM          1.1 cd           95.9 bc            81.3 d 
6.  GM+CM1         1.2 bc         152.1 abc          129.6 c 
7.  GM+CM2         1.3 b        157.1 ab          175.8 b 
          F- test             **               *                **  
          CV (%)         6.5          33.0           19.3 

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; CM = cattle manure; GM = green manure 
The number “1” that follows the letter = 30 kgN/rai and “2” = 60 kgN/rai 
 

สรุปผลและเสนอแนะ 

  ผลการศึกษา ชนิดและปริมาณของแหลงธาตุอาหารพืชที่แตกตางกัน ใหผลผลิตขาวโพดฝกออน ที่ปลูกใน
รุนเดียวกันนั้นแตกตางกัน พบวา ตํารับปุยเคมีใหผลผลิตสูงกวาตํารับที่ใชวัสดุธรรมชาต ิและกลุมตํารับปุยพืชสด
รวมกับปุยมูลโคใหผลผลิตสูงกวาตํารับปุยพืชสดเพียงอยางเดียว สวนกลุมตํารับที่มีการใชปุยมูลโค 1N ใหผลผลิต
ของขาวโพด สูงกวากลุมตํารับที่มีการใชปุยมูลโค 2N  
 เมื่อพิจารณาผลรวมของผลผลิตขาวโพดฝกออนจากทุกรุนที่ปลูก ซึ่งมีระบบการจัดการธาตุอาหารพืช
ตางกันนั้น พบวา กลุมตํารับที่มีการปลูกขาวโพด 3 รุน คือ ตํารับปุยเคมี 1N ตํารับปุยมูลโค 1N และ 2N ใหผลผลิต
ทั้งในรูปน้ําหนักฝกสดและน้ําหนักฝกออนสูงกวาตํารับควบคมุ โดยตํารับปุยมูลโค 1N ใหน้ําหนักฝกสด และน้ําหนัก
ฝกออน 71% และ 77% ของตํารับปุยเคมี ตามลําดับ สวนกลุมตํารับที่มีการปลูกขาวโพด 2 รุน คือ ตํารับปุยพืชสด 
ตํารับปุยพืชสดรวมกับปุยมูลโค 1N และ 2N พบวา ตํารับปุยพืชสดรวมกับปุยมูลโค 1N มีน้ําหนักฝกสดใกลเคียงกับ
ตํารับควบคุม แตมีน้ําหนักฝกออนมาตรฐานสูงกวาตํารับควบคุม โดยตํารับปุยพืชสดรวมกับปุยมูลโค 1N ให
น้ําหนักฝกสด และน้ําหนักฝกออน 54% และ 65% ของตํารบัปุยเคม ีตามลําดับ  

ผลของระบบการจัดการธาตุอาหารพืชโดยใชวัสดุธรรมชาติตอการเจริญเติบโตและผลผลิตขาวโพด 1 ป ซึ่ง
ประกอบดวยการปลูกพืช 3 รุนนั้นเห็นไดวา ตํารับปุยพืชสดรวมกับปุยมูลโค 1N ใหผลผลิตฝกที่ปอกเปลือกแลว
รวมทั้งปสูงกวาตํารับควบคุม  โดยที่ตํารับปุยพืชสดรวมกับปุยมูลโค 1N ใชตนทุนในการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพียง 2 
ครั้งในขณะที่ตํารับควบคุมใช 3 ครั้ง และตํารับควบคุมซึ่งไมมีการใสธาตุอาหารเพิ่มเติมใหแกดินสงผลใหการ
เจริญเติบโตและผลผลิตมีแนวโนมลดลงเมื่อเทียบกับตํารับอื่น แสดงวาการจัดการธาตุอาหารมีความจําเปนตอการ
คงไวซึ่งผลิตภาพของดิน 
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เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของผลผลิตขาวโพดที่สูงที่สุดในระบบจัดการธาตุอาหารแบบเกษตรทั่วไป 
(ตํารับปุยเคมี) กับในระบบเกษตรอินทรีย (รุนที่ 1 คือตํารับมูลโค 1 N, รุนที่ 2 และ 3 คือตํารับปุยพืชสดรวมกับปุย
มูลโค 1N) โดยคิดเปนรอยละของตํารับปุยเคม ีพบวา ความแตกตางของผลผลิตฝกสดของทั้ง 2 ระบบการจัดการใน
รุนที่ 1, 2, และ 3 คิดเปนรอยละ 17, 12, และ 22 ตามลําดับ  และความแตกตางของผลผลิตฝกออนในรุนที ่1, 2, 
และ 3 คิดเปนรอยละ 12, 10, และ 12 ตามลําดับ  แสดงใหเห็นวาการปรับเปลี่ยนระบบการปลูกพืชเพื่อเขาสูระบบ
เกษตรอินทรีย ซึ่งเปนที่ยอมรับวาปลอดภัยตอสิ่งแวดลอมนั้น ราคารับซื้อผลผลิตเกษตรอินทรียตองสูงกวาเพื่อ
ความคุมคาทางเศรษฐกิจ  โดยผลผลิตขาวโพดในระบบเกษตรอินทรียควรขายเปนฝกออนมากกวาฝกสด เนื่องจาก
ผลผลิตฝกออนมีความแตกตางของผลผลิต เมื่อเทียบกับปุยเคมีนอยกวาผลผลิตฝกสด 
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