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บทคัดยอ 
 ศึกษาผลของปุยอินทรียและปุยเคมีตอการเจริญเติบโต ผลผลิต สมบัติทางเคมีบางประการของดิน 
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ และการยอมรับของเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค 
วางแผนการทดลองแบบ randomized complete block จํานวน 5 ตํารับการทดลอง 4 ซ้ํา ประกอบดวยการใช
ปุยเคมีตามวิธีเกษตรกร 100% (CF100%) การใชปุยเคมีตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร (DOA) การใชปุยเคมี
ตามวิธีเกษตรกร 50% รวมกับปุยคอก (CF50%+MF) การใชปุยเคมีตามวิธีเกษตรกร 50% รวมกับปุยพืชสด 
(CF50%+GM) และการใชปุยเคมีตามวิธีเกษตรกร 50% รวมกับปุยคอกและปุยพืชสด (CF50%+GM+MF) ผลการ
ทดลองพบวา การใชปุยอินทรียและปุยเคมีไมมีผลทําใหความสูงของตนขาวโพดในทุกระยะการเจริญเติบโต น้ําหนัก 
100 เมล็ด เปอรเซ็นตกะเทาะ ผลผลิตฝกตอไรและผลผลิตเมล็ดตอไรไมแตกตางกันทางสถิติ  การใชปุยเคมีตาม
คําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร (DOA)  การใชปุยเคมีตามวิธีเกษตรกร 50% รวมกับปุยคอก (CF50%+MF) และ 
การใชปุยเคมีตามวิธีเกษตรกร 50% รวมกับปุยคอกและปุยพืชสด (CF50%+GM+MF) มีแนวโนมทําใหปริมาณ
อินทรียวัตถุเพิ่มขึ้น  สําหรับผลตอบแทนในการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวนั้น พบวา การใชปุยเคมีตามวิธีเกษตรกร 
100% (CF100%) ใหผลตอบแทนสูงที่สุด รองลงมา คือ การใชปุยเคมีตามวิธีเกษตรกร 50% รวมกับปุยคอก 
(CF50%+MF) สวนการใชปุยเคมีตามวิธีเกษตรกร 50% รวมกับปุยคอกและปุยพืชสด (CF50%+GM+MF) มีผลให
ผลตอบแทนต่ําที่สุด  และเมื่อสอบถามเกษตรกร จํานวน 25 คน พบวา เกษตรกรยอมรับการใชปุยเคมีตามวิธี
เกษตรกร 100% (CF100%) เนื่องจากตนทุนการผลิตต่ํา ใหผลผลิตและผลตอบแทนสูง  
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Abstract 
 The study on effect of organic and chemical fertilizer on growth, yield, soil chemical propoties, 
net return and adoption of maize farmer was conducted at Tak Fa District, Nakhon Sawan province. The 
experimental design was arranged in randomized complete block consisting of 5 treatments with 4 
replications. Treatments consisted of chemical fertilizer 100% by farmer method (CF100%), Department of 
Agriculture recommendation (DOA), chemical fertilizer 50% by farmer method with manure fertilizer 
(CF50%+MF), chemical fertilizer 50% by farmer method with green manure (CF50%+MF) and chemical 
fertilizer 50% by farmer method with green manure and manure fertilizer (CF50%+GM+MF). The result 
showed that all of treatments did not affected to plant height at all stages, 100 seed weight, shelling 
percentage, ear yield/rai and grain yield/rai. Organic matter increased after using DOA 
recommendation, chemical fertilizer 50% by farmer method with manure fertilizer (CF50%+MF) and 
chemical fertilizer 50% by farmer method with green manure and manure fertilizer (CF50%+GM+MF). For 
net return in maize production, it was found that chemical fertilizer 100% by farmer method (CF100%) 
gave the highest in net return following by chemical fertilizer 50% by farmer method with manure 
fertilizer (CF50%+MF). Whereas, chemical fertilizer 50% by farmer method with green manure and manure 
fertilizer (CF50%+GM+MF) gave the lowest in net return. From interview 25 farmer, it was found that the 
farmers adopted to chemical fertilizer 100% by farmer method (CF100%) due to low total coat, high yield 
and net return.  
 
Keywords : fertilizer, maize (Zea mays L.), net return, Takhli soil series,  yield 
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คํานํา 

 ขาวโพดเลี้ยงสัตวเปนพืชเศรษฐกิจพืชหนึ่งที่มีความสําคัญ โดยเฉพาะในดานอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว 
มีพื้นที่ปลูกประมาณ 6.93 ลานไร  ผลผลิตรวมประมาณ 4.43 ลานตัน และมีผลผลิตเฉลี่ย  639  กิโลกรัมตอไร 
(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552) สําหรับความตองการใชในประเทศไทยประมาณ 3.976 ลานตัน เพิ่มขึ้นจาก 
3.841 ลานตัน คิดเปนรอยละ 3.51 เนื่องจากการสงออกไกและผลิตภัณฑไดมากขึ้น สงผลใหมีการใชขาวโพดเปน
อาหารสัตวมากตามไปดวย  ประเทศไทยเปนผูสงออกขาวโพดเลี้ยงสัตวที่สําคัญ  โดยมีการสงออกขาวโพดเลี้ยงสัตว
ประมาณ 90,880 ตัน คิดเปนมูลคา 643.22 ลานบาท และมีปริมาณการนําเขา 150,356 ตัน คิดเปนมูลคา 495.07 
ลานบาท เห็นไดวามูลคาของการสงออกมีมูลคาสูงกวามูลคาของการนําเขาซึ่งมีมูลคาถูกกวาภายในประเทศ ทําให
ราคาในประเทศไมสามารถขึ้นราคาได พื้นที่ปลูกในชวง 5 ป ตั้งแต ป 2545/46 – 2549/50 มีแนวโนมลดลงอัตรา
รอยละ 4.21 โดยที่พื้นที่ปลูก ป 2545/46 มี 7.317 ลานไร ลดลงเหลือ 6.040 ลานไร ในป 2549/50  เนื่องจาก
เกษตรกรบางรายเปลี่ยนไปปลูกพืชที่ใหผลตอบแทนที่ดีกวาขาวโพด   เชน มันสําปะหลัง และออย  เปนตน  
นอกจากนี้บางพื้นที่ทางภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือเกษตรกรเปลี่ยนไปปลูกยางพารา และไมผล   
(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2551ก)   
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 การผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวประสบปญหาดานปจจัยการผลิตตางๆ  และมีการปรับราคาสูงขึ้น เชน ราคา
สารเคมีกําจัดวัชพืชศัตรูพืช และเมล็ดพนัธุ โดยเฉพาะราคาปุยเคมีที่มีการปรับตัวขึ้นเปนอยางมาก มีผลทําใหตนทุน
การผลิตสูงขึ้น ในขณะที่เกษตรกรผูปลูกขาวโพดมีผลผลิตเทาเดิมหรือลดลงกวาเดิมทําใหเกิดภาวการณขาดทุนจาก
ปจจัยการผลิต ดังนั้นการใชปุยใหมีประสิทธิภาพตามความเหมาะสมเปนวิธีการที่สามารถทําใหตนทุนการผลิต
ขาวโพดเลี้ยงสัตวลดลง เพราะเกษตรกรสวนใหญมีการใชปุยอยางไมเหมาะสมในดานอัตราที่เกินความตองการของ
พืชและขาดประสิทธิภาพ ทําใหเกิดการสูญเสียและสิ้นเปลืองปุยไปอยางไมสมควร อีกทั้งบางพื้นที่ปลูกมีปญหาดิน
มีความอุดมสมบูรณต่ําจากการลดลงของปริมาณธาตุอาหารที่เปนประโยชนของพืชในดินลดลง เพราะมีการใชพื้นที่
ในการเพาะปลูกเปนระยะเวลานานติดตอกันและการขาดการปรับปรุงบํารุงดินอยางเหมาะสม ทําใหตองเพิ่ม
ปริมาณปุยเคมีเปนเหตุทําใหมีตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้น 
 พื้นที่ของอําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค เปนพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวและเปนแหลงผลิต
ขาวโพดเลี้ยงสัตวติดอันดับหนึ่งในหาของประเทศทั้งดานพื้นที่ปลูก เนื้อที่การเก็บเกี่ยวและผลผลิต (สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2551ข) เกษตรกรสวนใหญปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวเปนพืชหลักมานานหลายปติดตอกัน ถึงแม
ชุดดินที่พบในพื้นที่มีความอุดมบูรณปานกลาง แตดวยการปลูกในพื้นที่เดิมเปนเวลานานทําใหสภาพดินมีความอุดม
สมบูรณลดลง ซึ่งเปนอุปสรรคสําคัญในการเพิ่มผลผลิตของขาวโพดเลี้ยงสัตว อีกทั้งมีการใชปุยเคมีเปนปจจัยที่มี
ความสําคัญในการยกระดับและเพิ่มผลผลิตของพืช แตราคาปุยเคมีเพิ่มสูงขึ้น จึงมีผลทําใหตนทุนการผลิตเพิ่มสูง
ตามไปดวย ประกอบกับเกษตรกรสวนใหญใชปุยในอัตราที่สูงเกินไป และใชไมถูกวิธี ทําใหเกิดการใชปุยอยาง
สิ้นเปลืองและเพิ่มตนทุนการผลิต แนวทางหนึ่งในการปรับปรุงบํารุงดิน ทั้งดานกายภาพและเคมี ดวยการใชปุย
อินทรีย เชน มูลสัตว หรือพืชปุยสดรวมกับปุยเคมีที่เหมาะสมในการปรับสภาพดินใหดีขึ้นและทําใหดินมีความอุดม
สมบูรณเพิ่มขึ้น เพิ่มปริมาณของผลผลิตและชวยลดตนทุนการผลผลิตลดลงทําใหเกษตรกรไดรับผลตอบแทนเพิ่ม
มากขึ้น  ดังนั้นการทดลองนี้จึงมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาผลของปุยอินทรียและปุยเคมีตอการเจริญเติบโต ผลผลิต 
สมบัติทางเคมีบางประการ ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ และการยอมรับของเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว อําเภอ
ตากฟา จังหวัดนครสวรรค  
 

อุปกรณและวิธีการ 
การศึกษาผลของปุยอินทรียและปุยเคมีตอผลผลิตและผลตอบแทนของเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว

พันธุ DK 9901 อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ที่ปลูกในชุดดินตาคล ี(Takhli series: Tk) โดยที่ชุดดินตาคล ีจัด
อยูในกลุมชุดดินที ่52 เปนชุดดินที่เกิดจากการผุพังของหินปูนที่เคลื่อนที่มาทับถม หรือหินปูนที่ผุพังอยูกับที่ที่ตกคาง
จากการกัดกรอน ลักษณะพื้นที่ที่พบมีสภาพคอนขางราบเรียบจนถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัด 1 – 5 
เปอรเซ็นต เปนดินตื้น การระบายน้ําดี ความสามารถในการใหน้ําซึมผานเร็ว การไหลบาของน้ําบนผิวดินปานกลาง 
ดินบนลึก 10 – 30 เซนติเมตร เนื้อดินเปนดินรวนปนทรายถึงดินเหนียว อาจพบกอนหินปูนอยูบาง สีพื้นเปนสีดําถึงสี
เขมของน้ําตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเปนดางปานกลาง (pH 8.0) (กรมพัฒนาที่ดิน, 2548) ในพื้นที่มีปริมาณน้ําฝน
เฉลี่ยระหวางป 2545-2549 อยูที่ 1,055.1 มิลลิเมตร ไดดําเนินการทดลองระหวางเดือนธันวาคม 2552- เมษายน 
2553 ณ แปลงเกษตรกรหมูที่ 9 ตําบลพุนกยูง อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ซึ่งมีสภาพภูมิประเทศเปนลูกคลื่น
ลอนลาด สลับกับเนินเขา มีหินปูนอยูทั่วไป พื้นที่ทั่วไปมีลําหวยธรรมชาติอยูหลายแหง แตฤดูแลงน้ําในหวยสวน
ใหญจะแหง สวนใหญใชน้ําฝนในการทําการเกษตร พื้นที่สูงกวาระดับน้ําทะเลปานกลาง 86.94 เมตร  โดยเตรียม
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พื้นที่แปลงปลูกขนาน 8 x 8 เมตร จํานวน 20 แปลงยอย แตละแปลงมีจํานวน 6 แถว ดวยวิธีไถดะ 1 ครั้ง และไถ
แปร 1 ครั้ง โดยแตละแปลงหางกัน 1 เมตร จากนั้นเก็บตัวอยางดินกอนปลูกที่ระดับความลึก 0-15 เซนติเมตร เพื่อ
วิเคราะหสมบัติทางเคมีบางประการของชุดดินตาคลี ปลูกขาวโพดโดยใชเครื่องปลูก ระยะหางระหวางแถว 75 
เซนติเมตร และระหวางตน 25 เซนติเมตร   โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized complete block design 
(RCBD)  5 ตํารับการทดลอง  จํานวน  4  ซ้ํา ดังนี ้

ตํารับการทดลองที ่1 ใสปุยตามวิธีเกษตรกรปฏิบัติ โดยใชปุยเคมีสูตร 16 – 20 – 0  อัตรา 30  กิโลกรัมตอ
ไร ใสพรอมปลูก ใชปุยเคมีสูตร 46 – 0 – 0 อัตรา 25 กิโลกรัมตอไร ที่อายุ 20 – 25 วันหลังปลูก และใชปุยเคมีสูตร 
46 – 0 – 0  อัตรา 10  กิโลกรัมตอไร ในระยะออกดอก  45 – 50 วันหลังปลูก (CF100%) 

ตํารับการทดลองที ่2 ใสปุยตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร โดยใชปุยเคมีสูตร 16 – 20 – 0 อัตรา 50 
กิโลกรัมตอไร ใสพรอมปลูก และใชปุยสูตร 46 – 0 – 0 อัตรา 10 กิโลกรัมตอไร หลังปลูก 20–25 วัน (DOA) 

ตํารับการทดลองที ่ 3 ใสปุยคอกอตัรา 500 กิโลกรัมตอไร โดยวิธีการโรยใหทั่วแปลงกอนการไถแปร 1 วัน 
จากนั้นใชปุยเคมีสูตร 16 – 20 – 0  อัตรา ครึ่งหนึ่งของตํารับการทดลองที ่ 1 (15 กิโลกรัมตอไร)  ใสพรอมปลูก ใช
ปุยเคมีสูตร 46 – 0 – 0 อัตรา ครึ่งหนึ่งของตํารับการทดลองที ่1 (12.5 กิโลกรัมตอไร) ที่อายุ 20 – 25 วันหลังปลูก 
(CF50% + MF) 

ตํารับการทดลองที ่ 4 ใชพืชปุยสด ถั่วพุม อัตรา 10 กิโลกรัมตอไร หวานใหทั่วแปลงและไถกลบเมื่อไดอาย ุ
35 – 45 วันหลังปลูก ทิ้งไว 2 สัปดาห  จึงปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวเลี้ยงสัตวใชปุยเคมีสูตร 16 – 20 – 0  อัตรา ครึ่งหนึ่ง
ของตํารับการทดลองที ่1  (15 กิโลกรัมตอไร) ใสพรอมปลูก ใชปุยเคมีสูตร 46–0–0 อัตราครึ่งหนึ่งของตํารับการทดลอง
ที ่1 (12.5 กิโลกรัมตอไร) ที่อาย ุ20 – 25 วันหลังปลูก (CF50% + GM) 

ตํารับการทดลองที ่ 5 ใสปุยพืชสด อัตรา 10 กิโลกรัมตอไร หวานใหทัว่แปลงและไถกลบเมื่ออายุ 35 – 45 
วันหลังปลูก ทิ้งไว 2 สัปดาห และใสปุยคอกอัตรา 500 กิโลกรัมตอไร กอนการไถแปรกอนการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว
เลี้ยงสัตว ในชวงการปลูกใชปุยเคมีสูตร 16 – 20 – 0  อัตรา ครึ่งหนึ่งของตํารับการทดลองที ่ 1 (15 กิโลกรัมตอไร)  
ใสพรอมปลูก ใชปุยเคมีสูตร 46 – 0 – 0 อัตราครึ่งหนึ่งของตํารับการทดลองที ่1 (12.5 กิโลกรัมตอไร) ที่อายุ 20 – 25 
วันหลังปลูก (CF50% + GM+ MF) 

บันทึกขอมูล ความสูงของขาวโพดเลี้ยงสัตวที่อาย ุ 30, 60, 90 และ 120 วันหลังปลูก  ผลผลิตและ
องคประกอบผลผลิตของขาวโพดเลี้ยงสัตว ไดแก น้ําหนัก 100 เมล็ด เปอรเซ็นตกะเทาะ  น้ําหนักฝกตอไร และ
ผลผลิตเมล็ดตอไร  ขอมูลดานเศรษฐศาสตร ไดแก ตนทุนทั้งหมดตอไร รายไดทั้งหมดตอไร รายไดสุทธิตอไร และ
ผลตอบแทนตอไร ตามวิธีของ ศานิตและศรัณย (2546)  

วิเคราะหสมบัติทางเคมีบางประการของชุดดินตาคล ี(Table 1) ไดแก คาความเปนกรดเปนดางของดิน 
(Peech, 1965) คาการนําไฟฟาของดิน (Bower and Wilcox, 1965) ปริมาณอินทรียวัตถ ุ (Walkley and Black, 
1947) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (Bray and Kurt, 1945) โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียมที่
แลกเปลี่ยนได (Jackson, 1958)  กอนและหลังการทดลองที่ระดับความลึก 0 – 15 เซนติเมตร   

การศึกษาการยอมรับของการเกษตรกรจากการใชปุยอินทรียและปุยเคมีในการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว โดย
ใชแบบสอบถาม สอบถามเกษตรกรผูปลูกขาวโพด จํานวน 25 ราย มีประเด็นที่สอบถามเกี่ยวกับการยอมรับใน
วิธีการจัดการปุย ผลผลิต ตนทุนและผลตอบแทน ของแตละตํารับการทดลอง 
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การวิเคราะหขอมูลทางสถิต ิ
ขอมูลความสูง ผลผลิตและองคประกอบผลผลิตที่ไดนํามาวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยหาคาความ

แปรปรวน (Analysis of Variance) และตรวจสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยขอมูลโดยวิธ ี Duncan’s multiple 
range test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต 

 
Table 1   Some chemical  properties of soil before the experiment. 

Treatments pH (1:1) EC (1:5) 
(dS/m) 

OM 
(%) 

Avail. P 
(mg/kg) 

Exchange. K 
(mg/kg) 

Exchange. 
Ca 

(mg/kg) 

Exchange. 
Mg 

(mg/kg) 
1. CF100% 8.17 0.177 2.600 21.25 264.00 11,562.25 305.00 
2. DOA 8.15 0.160 2.625 23.25 321.25 12,080.50 311.00 
3. CF50%+MF 8.15 0.172 2.625 27.00 297.25 12,129.25 322.25 
4. CF50% +GM 8.10 0.177 2.475 21.50 257.75 12,195.75 300.00 
5. CF50% +GM+MF 8.20 0.180 2.575 18.50 256.00 11,492.25 299.50 
F-test ns ns ns ns ns ns ns 
C.V. (%) 0.007 0.145 0.057 0.242 0.362 0.085 0.155 

ns = no significant difference. 
 

ผลการทดลอง 
 
1. ผลของปุยอินทรียและปุยเคมีที่มีตอการเจริญเติบโต และผลผลิต 

1.1 ความสูง 
 การใชปุยอินทรียและปุยเคมทีุกตํารับการทดลองไมมีผลทําใหความสูงของขาวโพดในทุกระยะการ

เจริญเติบโตแตกตางกันทางสถิต ิ(Table 2) การใชปุยเคมีตามวิธีเกษตรกร 50% รวมกับปุยคอก (CF50%+MF) ทําให
ความสูงของขาวโพดสูงที่สุด ขณะที่การใชปุยเคมีตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร (DOA) มีผลทําใหความสูง
ของตนขาวโพดต่ําที่สุดที่อาย ุ60, 90 และ 120 วันหลังปลูก  

1.2 ผลผลิตและองคประกอบผลผลิต 
 การใชปุยอินทรียและปุยเคมีทุกตํารับการทดลองไมมีผลทําใหน้ําหนัก 100 เมล็ด เปอรเซ็นตกะเทาะ 

ผลผลิตฝกตอไร และผลผลิตเมล็ดตอไรแตกตางกันทางสถิต ิ (Table 3) การใชปุยเคมีตามวิธีเกษตรกร 100% 
(CF100%) ใหน้ําหนัก 100 เมล็ดสูงที่สุด  ขณะทีก่ารใชปุยเคมีตามวิธีเกษตรกร 50% รวมกับปุยพืชสด (CF50%+GM) มี
ผลทําใหน้ําหนัก 100 เมล็ดต่ําที่สุด  สําหรับการใชปุยเคมีตามวิธีเกษตรกร 50% รวมกับปุยคอก (CF50%+MF) มีผล
ทําใหเปอรเซ็นตกะเทาะสูงที่สุด ขณะทีก่ารใชปุยเคมีตามวิธีเกษตรกร 50% รวมกับปุยคอกและปุยพืชสด 
(CF50%+GM+MF) มีเปอรเซ็นตกะเทาะต่ําที่สุด สวนการใชปุยเคมีตามวิธีเกษตรกร 100% (CF100%) มีผลทําให
น้ําหนักฝกตอไรสูงที่สุด ขณะทีก่ารใชปุยเคมีตามวิธีเกษตรกร 50% รวมกับปุยคอก (CF50%+MF) และการใชปุยเคมี
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ตามวิธีเกษตรกร 50% รวมกับปุยพืชสด (CF50%+GM) มีผลทําใหน้ําหนักฝกนอยที่สุด  และการใชปุยเคมีตามวิธี
เกษตรกร 100% (CF100%) มผีลทําใหผลผลิตเมล็ดตอไรมากที่สุด ขณะทีก่ารใชปุยเคมีตามวิธีเกษตรกร 50% รวมกับ
ปุยพืชสด (CF50%+GM) มีผลตอผลผลิตเมล็ดตอไรต่ําที่สุด  

 
2. ผลของปุยอินทรียและปุยเคมีที่มีตอสมบัติทางเคมีบางประการของชุดดินตาคลีหลังการทดลอง 

จากการวิเคราะหสมบัติทางเคมีของดินภายหลังการทดลอง พบวา การใชปุยเคมีตามวิธีเกษตรกร 100% 
(CF100%) การใชปุยเคมีตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร (DOA) การใชปุยเคมีตามวิธีเกษตรกร 50% รวมกับ
ปุยคอก (CF50%+MF) การใชปุยเคมีตามวิธีเกษตรกร 50% รวมกับปุยพืชสด (CF50%+GM) และการใชปุยเคมีตามวิธี
เกษตรกร 50% รวมกับปุยคอกและปุยพืชสด (CF50%+GM+MF) มีผลตอการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดินโดย
ภาพรวม คือ ปฏิกิริยาเคมีของดินเปนดางปานกลาง (8.225-8.250) คาการนําไฟฟาของดินไมกอใหเกิดดินเค็ม 
(0.123-0.130) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนคอนขางสูง (28.75-31.25 mg/kg) ปริมาณโพแทสเซียมที่
แลกเปลี่ยนไดอยูในระดับสูงมาก (203.67-288.50 mg/kg) ปริมาณแคลเซียมในดินอยูในระดับสูงมาก (11,823.25-
12,557.67 mg/kg) ปริมาณแมกนีเซียมในดินปานกลาง (285.25-344.00 mg/kg) ปริมาณอินทรียวัตถุอยูในระดับ
คอนขางสูง (2.500-2.750%) โดยการใชปุยเคมีตามวิธีเกษตรกร 50% รวมกับปุยพืชสด (CF50%+GM) และการใช
ปุยเคมีตามวิธีเกษตรกร 50% รวมกับปุยคอกและปุยพืชสด (CF50%+GM+MF) มีแนวโนมทําใหปริมาณอินทรียวัตถุ
เพิ่มขึ้น (Table 4) 
  
3. ผลของปุยอินทรียและปุยเคมีที่มีตอผลตอบแทนของเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว 
 ในการทดลองครั้งนี้มีคาใชจายในการทําแปลงในแตละตํารับการทดลองการ โดยแยกเปนคาการเตรียมดิน 
การปลูกและคาแรงในการดูแลรักษาประมาณ 740.00 บาทตอไร คาวัสดุการเกษตร (เมล็ดพันธุขาวโพดและสาร
กําจัดวัชพืช) ประมาณ 455.50 บาทตอไร และคาเก็บเกี่ยวและขนสงผลผลิตประมาณ 640.00 บาทตอไร รวม
คาใชจายทั้งสิ้นประมาณ 1,835.50 บาทตอไร โดยที่ การใชปุยเคมีตามวิธีเกษตรกร 100% (CF100%) มีคาใชจาย
ประมาณ 2,867.50 บาทตอไร (คาใชจายปุยเคมี แรงงานประมาณ 1,032.00 บาท) การใชปุยเคมีตามคําแนะนํา
ของกรมวิชาการเกษตร (DOA) มีคาใชจายรวมตอไรประมาณ 2,795.50 บาท (คาใชปุยเคมีประมาณ 960.00 บาท) 
การใชปุยเคมีตามวิธีเกษตรกร 50% รวมกับปุยคอก (CF50%+MF) มีคาใชจายรวมตอไรประมาณ 2,506.50 บาท 
(คาใชจายปุยเคมี ปุยคอก แรงงาน ประมาณ 671.00 บาท) การใชปุยเคมีตามวิธีเกษตรกร 50% รวมกับปุยพืชสด 
(CF50%+GM) มีคาใชจายรวมตอไรประมาณ 2,656.50 บาท (คาใชจายปุยเคมี ปุยพืชสด ไถกลบ แรงงาน ประมาณ 
821.00 บาท) และการใชปุยเคมีตามวิธีเกษตรกร 50% รวมกับปุยคอกและปุยพืชสด (CF50%+GM+MF) มีคาใชจาย
รวมตอไรประมาณ 2,906.50 บาท (คาใชจายปุยเคมี ปุยพืชสด ปุยคอก ไถกลบ แรงงาน ประมาณ 1,071.00 บาท) 
โดยที่ราคาปุยเคมีสูตร 46 – 0 – 0 กระสอบละ 700 บาท (14 บาทตอกิโลกรัม) ปุยเคมีสูตร 16 – 20 – 0 กระสอบละ 
820 บาท (16.4 บาทตอกโิลกรัม) ปุยคอกกิโลกรัมละ 0.4 บาท และเมล็ดพันธุพืชปุยสดกิโลกรัมละ 15 บาท ในพื้นที่
มีการเชาที่ดินในราคาไรละ 1,500 บาท และเสียภาษีที่ดินปละ 5 บาท โดยเกษตรกรขายผลผลิตไดในราคา 4.60 
บาทตอกิโลกรัม 
 การใชปุยเคมีตามวิธีเกษตรกร 50% รวมกับปุยคอกและปุยพืชสด (CF50%+GM+MF) มีแนวโนมใหผลของ
ตนทุนทั้งหมดและตนทุนผันแปรสูงที่สุด (4,411.50 และ 2,906.50 บาท) การใชปุยเคมีตามวิธีเกษตรกร 50% 
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รวมกับปุยคอก (CF50%+MF) มีผลทําใหตอตนทุนทั้งหมดและตนทุนผันแปรต่ําที่สุด (4,011.50 และ 2,506.50 บาท) 
 การใชปุยเคมีตามวิธีเกษตรกร 100% (CF100%) ทําใหเกษตรกรมีรายได รายไดสุทธิ และผลตอบแทนสูง
ที่สุด คือ 6,079.00, 3,211.48 และ 1,706.48 บาทตอไร ตามลําดับ  การใชปุยเคมีตามวิธีเกษตรกร 50% รวมกับปุย
พืชสด (CF50%+GM) มีแนวโนมใหเกษตรกรมีรายไดต่ําสุด คือ 5,534.95 บาทตอไร สวนการใชปุยเคมีตามวิธี
เกษตรกร 50% รวมกับปุยคอกและปุยพืชสด (CF50%+GM+MF) ทําใหเกษตรกรมีรายไดสุทธิ และผลตอบแทนต่ํา
ที่สุด คือ 2,643.16 และ 1,138.16 บาทตอไร (Table 5) 

 
3. การยอมรับของเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว 
 จากการสัมภาษณเกษตรกร จํานวน 25 ราย ตอการยอมรับตํารับการทดลองการใชปุยอินทรียและปุยเคม ี
ผลผลิต ตนทนุการผลิต และผลตอบแทน นั้นเกษตรกรใหการยอมรับการใชปุยเคมีตามวิธีเกษตรกร 100% (CF100%) 
สูงที่สุด รอยละ 60, 92, 92 และ 92 ตามลําดับ ดวยเหตุที่วาเปนตํารับการทดลองที่เกษตรกรคุนเคยและทํากันมา
เปนเวลานาน โดยทีต่ํารับการทดลอง การใชปุยเคมีตามวิธีเกษตรกร 50% รวมกับปุยคอก (CF50%+MF) เกษตรกรให
การยอมรับรองลงมารอยละ 60, 92, 92 และ 92 ตามลําดับ เนื่องจากในบางปการผลิตเกษตรกรก็ไดมีการใสปุย
คอกลงในแปลงขาวโพดและไมยุงยากมากนัก ขณะทีก่ารใชปุยเคมีตามวิธีเกษตรกร 50% รวมกับปุยคอกและปุยพืช
สด (CF50%+GM+MF)  เกษตรกรใหการยอมรับนอยที่สุดรอยละ 4, 8, 4 และ 4 เนื่องจากเห็นวาเปนวิธีการที่ยุงยาก ทํา
ใหการปลูกลาชาและใหผลตอบแทนต่ํากวาวิธอีื่น สวนการยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสมบัติทางเคมีของดิน เกษตรกร
สวนใหญใหการยอมรับการใชปุยเคมีตามวิธีเกษตรกร 50% รวมกับปุยคอก (CF50%+MF)  รอยละ 96 มีความเห็นวา
ดินมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น รองลงมา คือ การใชปุยเคมีตามวิธีเกษตรกร 50% รวมกับปุยพืชสด (CF50%+GM) รอย
ละ 72 มีความเห็นวาดินมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยการใชปุยเคมีตามวิธีเกษตรกร 100% (CF100) และการใช
ปุยเคมีตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร (DOA) เกษตรกรใหการยอมรับนอยที่สุด รอยละ 20 และ 4 ตามลําดับ 
(Table 6)  
 
Table 2   Plant height of maize as affected by organic and chemical fertilizer planted in Takhli soil series. 

Plant height (cm) Treatments 
30 DAP 60 DAP 90 DAP 120 DAP 

1. CF100% 34.56 181.12 184.95 181.77 
2. DOA 33.16 176.62 180.27 177.12 
3. CF50%+MF 34.31 185.70 188.32 185.57 
4. CF50% +GM 32.58 184.07 186.62 184.07 
5. CF50% +GM+MF 32.77 178.10 181.82 179.22 
F-test ns ns ns ns 
C.V. (%) 9.62 4.77 4.56 4.59 

ns = no significant difference. 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที ่7 
 

 1703 

Table 3 Yield and yield component of maize as affected by organic and chemical fertilizer planted in 
Takhli soil series.  (1 rai = 1,600 m2) 

ns = no significant difference. 
 
Table 4   Some chemical  properties of soil after the experiment. 

Treatments pH (1:1) EC (1:5) 
(dS/m) 

OM 
(%) 

Avail. P 
(mg/kg) 

Exchange. K 
(mg/kg) 

Exchange. 
Ca 

(mg/kg) 

Exchange. 
Mg 

(mg/kg) 
1. CF100% 8.250 0.125 2.575 30.50 221.00 11,823.25 285.25 
2. DOA 8.225 0.130 2.750 31.25 281.75 12,458.50 302.50 
3. CF50%+MF 8.225 0.130 2.650 28.75 288.50 11,903.50 296.00 
4. CF50% +GM 8.225 0.132 2.500 29.75 226.00 12,183.75 328.50 
5. CF50% +GM+MF 8.233 0.123 2.500 31.00 203.67 12,557.67 344.00 
F-test ns ns ns ns ns ns ns 
C.V. (%) 0.007 0.070 0.047 0.221 0.526 0.078 0.136 

ns = no significant difference. 
 

Treatments 100 seed 
weight (g) 

Shelling  
(%) 

Ear yield 
(kg/rai) 

Grain yield 
(kg/rai) 

1. CF100% 35.35 83.35 1,585.37 1,321.52 
2. DOA 33.49 83.59 1,454.40 1,215.94 
3. CF50%+MF 33.44 83.84 1,445.95 1,212.34 
4. CF50% +GM 32.85 83.20 1,445.95 1,203.25 
5. CF50% +GM+MF 32.90 83.14 1,451.71 1,206.45 

F-test ns ns ns ns 
CV (%) 5.23 4.98 1.19 5.75 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที ่7 
 

 1704 

Table 5 Variable cost, total cost, income, net avenue and profit in maize production as affected by 
organic and chemical fertilizer.           (1 rai = 1,600 m2) 

Treatments 
 

Variable cost 
(baht/rai) 

Total cost 
(baht/rai) 

Income 
(baht/rai) 

Net avenue 
(baht/rai) 

Profit 
(baht/rai) 

1. CF100% 2,867.50 4,372.50 6,079.00 3,211.48 1,706.48 
2. DOA 2,795.50 4,300.50 5,593.30 2,797.80 1,292.80 
3. CF50%+MF 2,506.50 4,011.50 5,576.73 3,070.25 1,565.25 
4. CF50% +GM 2,656.50 4,161.50 5,534.95 2,878.44 1,373.44 
5. CF50% +GM+MF 2,906.50 4,411.50 5,549.68 2,643.16 1,138.16 

 
Table 6 Amount and percentage of farmer adoption in fertilizer application , yield, cost, net return and 

soil fertility as affected by organic and chemical fertilizer. 

Treatments Fertilizer 
application 

(%) 

Yield 
(%) 

Cost 
(%) 

Profit 
(%) 

Soil fertility 
(%) 

251 25 25 25 5 1. CF100% 
(100)2 (100) (100) (100) (20) 

10 14 2 4 1 2. DOA 
(40) (56) (8) (16) (4) 
15 23 23 23 24 3. CF50%+MF 

(60) (92) (92) (92) (96) 
5 22 15 16 18 4. CF50% +GM 

(20) (88) (60) (64) (72) 
1 2 1 1 13 5. CF50% +GM+MF 

(4) (8) (4) (4) (52) 
1  Amount of farmer adoption 2 percentage of farmer adoption  
 

สรุปผลการทดลอง 
 การใชปุยอินทรียและปุยเคมีไมมีผลทําใหการเจริญเติบโตและผลผลิตของขาวโพดแตกตางกันทาง
สถิต ิ  และการใชปุยเคมีตามวิธีเกษตรกร 50% รวมกับปุยคอก (CF50%+MF) มีแนวโนมทําใหปริมาณอินทรียวัตถุ
เพิ่มขึ้น สําหรับผลตอบแทนในการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวนั้น พบวา การใชปุยเคมีตามวิธีเกษตรกร 100% (CF100%) 
ใหผลตอบแทนสูงสุด รองลงมา คือ การใชปุยเคมีตามวิธีเกษตรกร 50% รวมกับปุยคอก (CF50%+MF) สวนการใช
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ปุยเคมีตามวิธีเกษตรกร 50% รวมกับปุยคอกและปุยพืชสด (CF50%+GM+MF) มีผลใหผลตอบแทนต่ําสุด  และเมื่อ
สอบถามเกษตรกร จํานวน 25 คน พบวา เกษตรกรยอมรับการใชปุยเคมีตามวิธีเกษตรกร 100% (CF100%) เนื่องจาก
ตนทุนการผลิตต่ํา ใหผลผลิตและผลตอบแทนสูง  
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