
การประชมุวิชาการแหง่ชาติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

1ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม 73140 
1Department of Soil Science, Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen, Kasetsart University,  

 Kamphaeng Saen Campus, Nakorn Pathom 73140 
2ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน นครปฐม 73140 
2Department of Agronomy, Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen, Kasetsart University,  

 Kamphaeng Saen Campus, Nakorn Pathom  73140 

1235 

ผลของปุ๋ยหมักกากสบู่ดาํต่อการเจริญเตบิโตและองค์ประกอบผลผลิตของ 

ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ 

Effects of Jatropha Cake Compost on Growth and Yield Components of Maize 

 (Zea mays L.) 

 

กัญณัฎฐ์ ภรณ์สิริภสัร์1  ชยัสทิธ์ิ ทองจู1  ศภุชยั อําคา1 จฑุามาศ ร่มแก้ว2 ชาลนีิ คงสดุ1และวิชญ์ ชินธรรมมิตร1 

Kanyanat Pornsiripat1, Chaisit Thongjoo1, Suphachai Amkha1, Jutamas Romkaew2, Chalinee 

Khongsud1 and Wit Chinthammit1 

 

บทคัดย่อ 

ศกึษาผลของปุ๋ ยหมกักากสบู่ดําต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวโพดเลีย้ง

สตัว์พนัธุ์แปซิฟิค 999 โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) ผล

การทดลอง พบวา่ การใสปุ่๋ ยหมกักากสบู่ดําอตัรา 500 กก./ไร่ ร่วมกบัปุ๋ ยเคมีเทียบเท่าธาตอุาหารหลกัใน

ปุ๋ ยหมักกากสบู่ดําอัตรา 500 กก./ไร่ มีผลให้ความสูงต้น ความสูงคอใบสุดท้าย ค่าความเขียวของใบ 

นํา้หนักเมล็ด และนํา้หนกั 1,000 เมล็ดของข้าวโพดมากท่ีสดุ ไม่แตกต่างกบัการใส่ปุ๋ ยเคมีเทียบเท่าธาตุ

อาหารหลกัในปุ๋ ยหมกักากสบู่ดําอตัรา 1,000 กก./ไร่ และการใส่ปุ๋ ยหมกักากสบู่ดําอตัรา 1,000 กก./ไร่ 

นอกจากนี ้การใสปุ่๋ ยหมกักากสบู่ดําอตัรา 500 กก./ไร่ ร่วมกบัปุ๋ ยเคมีเทียบเท่าธาตอุาหารหลกัในปุ๋ ยหมกั

กากสบู่ดําอตัรา 500 กก./ไร่ ยงัมีผลให้นํา้หนกัฝักทัง้เปลือกและนํา้หนกัฝักปอกเปลือกมากท่ีสดุ รองลงมา 

คือ การใส่ปุ๋ ยเคมีเทียบเท่าธาตุอาหารหลกัในปุ๋ ยหมกักากสบู่ดําอตัรา 1,000 กก./ไร่ การใส่ปุ๋ ยหมกักาก

สบู่ดําอตัรา 1,000 กก./ไร่ และการใส่ปุ๋ ยหมกักากสบู่ดําอตัรา 250 กก./ไร่ ร่วมกับปุ๋ ยเคมีเทียบเท่าธาตุ

อาหารหลกัในปุ๋ ยหมกักากสบู่ดําอตัรา 250 กก./ไร่ อย่างไรก็ตาม พบวา่ทกุตํารับทดลองท่ีมีการใส่ปุ๋ ยหมกั

กากสบู่ดําอย่างเดียว หรือการใส่ร่วมกับปุ๋ ยเคมี และการใส่ปุ๋ ยเคมีอย่างเดียว มีผลให้จํานวนฝักต่อต้น 

และเปอร์เซ็นต์ฝักสมบูรณ์ใกล้เคียงกัน และแตกต่างกันทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบกับตํารับควบคุม 

(control) ซึง่มีผลให้ความสงูต้น ความสงูคอใบสดุท้าย ค่าความเขียวของใบ จํานวนฝักต่อต้น เปอร์เซ็นต์

ฝักสมบรูณ์ นํา้หนกัเมลด็ และนํา้หนกั 1,000 เมลด็ของข้าวโพดน้อยท่ีสดุ 

 

ABSTRACT 

http://agri.kps.ku.ac.th/agron/main.php?pg=lecture&p=24


การประชมุวิชาการแหง่ชาติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

1236 

The aim of this study was to investigate the effects of jatropha cake compost on 

growth and yield components of maize (Zea mays L.) cv. Pacific 999. Experimental design was 

randomized complete  block. The  study  revealed  that  the  application  of compost of 500 kg/rai in 

combination with chemical fertilizers equivalent to 500 kg/rai of compost effected the highest plant 

and leaf collar heights, leaf greenness, grain weight and 1,000-grain weight nearly the same as the 

applications of chemical fertilizers equivalent to 1,000 kg/rai of compost and of compost of 1,000 

kg/rai. Further, it was also found that the application of compost of 500 kg/rai in combination with 

chemical fertilizers equivalent to 500 kg/rai of compost effected the highest ear weight and ear without 

husk weight, and then the application of chemical fertilizers equivalent to 1,000 kg/rai of compost, 

of compost of 1,000 kg/rai and of compost of 250 kg/rai in combination with chemical fertilizers 

equivalent to 250 kg/rai of compost. However, It was found that all treatments that applied chemical 

fertilizers or jatropha cake compost both single use or combination with chemical fertilizers effected 

on ear number/stem and numbers of full ear nearly the same, and significantly different when 

comparing with the control treatment.      

Key Words: maize (Zea mays L.), jatropha cake compost, waste materials  
e-mail address: thongjuu@yahoo.com, nam_kanyanat@hotmail.com 

 

คาํนํา  

ข้าวโพดเลีย้งสตัว์เป็นพืชอาหารท่ีมีความสําคญัต่ออตุสาหกรรมการเลีย้งสตัว์เป็นอย่างมาก โดย

ในปี พ.ศ. 2554 มีพืน้ท่ีเพาะปลกูข้าวโพดประมาณ 7.03 ล้านไร่ ผลผลิตประมาณ 4.61 ล้านตนั ผลผลิต

เฉลี่ย 656 กก./ไร่ (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2554) ซึ่งความต้องการข้าวโพดในประเทศไทยมี

แนวโน้มเพ่ิมสูงขึน้ ส่งผลให้ผลผลิตข้าวโพดไม่เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ อีกทัง้ปริมาณ

ผลผลิตไมแ่น่นอน เน่ืองจากการผลิตขึน้กบัสภาพของดินฟ้าอากาศ ทําให้เกิดความเสี่ยงต่อความเสียหาย

จากความแห้งแล้งเป็นอย่างมาก แนวทางหนึง่ท่ีสง่เสริมการเพ่ิมผลผลิตของข้าวโพดให้สงูขึน้ คือ การเพ่ิม

ผลผลิตข้าวโพดต่อหน่วยพืน้ท่ีให้สงูขึน้ ซึง่อาจทําได้หลายวิธี เช่น การปรับปรุงและการคดัเลือกพันธุ์ให้

เหมาะสมกบัแหล่งปลกู การเลือกฤดูกาลปลูกท่ีเหมาะสม การศึกษาอตัราปุ๋ ยท่ีเหมาะสม (จนัจิรา และ

คณะ, 2552; ธีระพงษ์ และคณะ, 2553; ธนศมณท์ และคณะ, 2555) รวมทัง้การลดต้นทุนการผลิตโดย

การใช้วัสดุเหลือใช้จากภาคเกษตรหรือภาคอุตสาหกรรมเกษตรท่ีมีคุณค่าทางธาตุอาหารสูง และ

ปราศจากการปนเปือ้นของโลหะหนกั เพ่ือทดแทนปุ๋ ยเคมีหรือใช้ร่วมกบัปุ๋ ยเคมี (Thongjoo et al., 2005) 

โดยเฉพาะบริเวณพืน้ท่ีท่ีมีความอดุมสมบรูณ์ต่ํา ซึง่หากมีการปลกูพืชติดต่อกนัหลายปี อาจมีผลทําให้ดิน

ขาดธาตอุาหารท่ีจําเป็นต่อพืชอย่างถาวรได้ (Azmal et al., 1996; Berendse, 1990) กากสบู่ดําเป็นผล

พลอยได้จากการสกดันํา้มนัจากเมล็ดสบู่ดํา มีปริมาณธาตุอาหารค่อนข้างสูง เช่น ไนโตรเจน 3.20-4.44 

เปอร์เซน็ต์ ฟอสฟอรัส 1.40-2.09 เปอร์เซ็นต์ และโพแทสเซียม 1.20-1.68 เปอร์เซ็นต์ จึงเหมาะสําหรับใช้

mailto:thongjuu@yahoo.com
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เป็นปุ๋ ยอินทรีย์ (Washington State University, 2002) หากมีการนํากากสบู่ดํามาผ่านกระบวนการหมกั

เป็นปุ๋ ยอินทรีย์ และหาแนวทางการใช้ประโยชน์ในแง่การทดแทนปุ๋ ย หรือใช้ร่วมกบัปุ๋ ยเคมี โดยพิจารณา

จากผลการวิเคราะห์ธาตุอาหารพืชและผลของปุ๋ ยหมกักากสบู่ดําท่ีมีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของ

ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ รวมทัง้ผลต่อการเปลี่ยนแปลงสมบติัทางเคมีและฟิสิกส์ของดิน ซึง่นอกจากจะเป็นการ

นําวสัดเุหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมแล้ว ยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับ

เกษตรกรท่ีปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์ได้อีกด้วย ดงันัน้การทดลองนีจ้ึงมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศกึษาผลของปุ๋ ย

หมกักากสบู่ดําตอ่การเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวโพดเลีย้งสตัว์พนัธุ์แปซิฟิค 999  

 

อุปกรณ์และวิธีการ  

ศกึษาผลของปุ๋ ยหมกักากสบู่ดําต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวโพดเลีย้ง

สตัว์ ณ แปลงทดลองของภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ อําเภอ

กําแพงแสน จงัหวดันครปฐม ในช่วงเดือนพฤษภาคม-เดือนกนัยายน พ.ศ.2554 (ต้นฤดฝูน)   

1. อุปกรณ์ 

  1.1 เมลด็พนัธุ์ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ (Zea mays L.) ใช้พนัธุ์แปซิฟิค 999  

  1.2 ปุ๋ ยเคมี ได้แก่ ปุ๋ ยแอมโมเนียมซลัเฟต (21 %N) ปุ๋ ยทริปเปิลซูเปอร์ฟอสเฟต (46 %P2O5) 

และปุ๋ ยโพแทสเซียมคลอไรด์ (60 %K2O) 

  1.3 วัสดุเหลือใช้ในการทดลอง ได้แก่ กากสบู่ดํา จากฝ่ายเคร่ืองจักรกลการเกษตรแห่งชาติ 

สถาบนัวิจยัและพฒันา กําแพงแสน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม และ

นํา้หมกัปลา จากโรงงานปลาป่น จ. สมทุรสาคร     

  1.4 เคร่ืองมือสําหรับวิเคราะห์ทางเคมี ได้แก่ pH meter (Orion: 420A model), Electrical 

conductivity meter (Jenway: 4010 model), Micro-Kjeldahl distillation apparatus (Gerhard: VAP 

20 model), Digestion apparatus (Gerhard: Ger 704000 model), Atomic absorption 

spectrophotometer (SpectrAA 220 FS) เคร่ืองชั่งภาคสนาม  เคร่ืองชัง่ไฟฟ้าความละเอียด + 0.001 

กรัม และตู้อบไฟฟ้า   

2. วิธีการ 

     การเตรียมปุ๋ ยหมกักากสบู่ดํา โดยชัง่กากสบู่ดํา 2,500 กก. (ความชืน้ 18 เปอร์เซ็นต์) รดด้วย

นํา้หมกัปลา (นํา้หมกัปลา 1 ลิตร : นํา้ 50 ลิตร) ให้ทัว่ทัง้กอง ผสมคลกุเคล้าให้เข้ากนัแล้วคลมุทบัด้วย

ผ้าใบเพ่ือรักษาความชืน้ในกองปุ๋ ย และหมกัทิง้ไว้ประมาณ 2 เดือน ระหว่างหมกัทําการกลบักองปุ๋ ยทุกๆ 

15 วนั แล้วเพ่ิมความชืน้ด้วยนํา้หมักปลาในกรณีท่ีกองปุ๋ ยหมกัแห้ง เม่ือครบระยะการหมกัสังเกตจาก

อณุหภูมิภายในกองและนอกกองปุ๋ ยหมกัมีอณุหภูมิไม่ต่างกัน ทําการเกลี่ยกองปุ๋ ยหมกัให้แห้ง (air dry) 

บด และร่อนโดยผ่านตะแกรงร่อนขนาด 5 มม.     
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    เก็บตวัอย่างดินก่อนปลกูจากแปลงทดลองท่ีระดบัความลกึ 0-30 ซม. เพ่ือวิเคราะห์สมบติัทาง

เคมีของดิน ได้แก่ ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH, 1:1) ค่าการนําไฟฟ้าของดิน (ECe) ปริมาณ

อินทรียวัตถุ ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ ปริมาณโพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียมท่ี

แลกเปลี่ยนได้ สว่นการวิเคราะห์สมบติัทางฟิสิกส์ของดิน ได้แก่ เนือ้ดิน  

    เตรียมดินโดยใช้รถแทรกเตอร์และปรับพืน้ท่ีปลกูให้เป็นร่อง ซึง่มีสนัร่องสูงประมาณ 20 ซม. 

โดยแบ่งเป็นแปลงย่อยจํานวน 21 แปลงย่อย แต่ละแปลงย่อยมีขนาดกว้าง 4 เมตร และยาว 9 เมตร มี

ระยะห่างระหว่างแปลงย่อย 0.50 เมตร แต่ละแปลงย่อยมีจํานวนร่อง 5 แถว ห่างกนัแถวละ 0.75 เมตร 

จากนัน้ ปลกูข้าวโพดโดยหยอดเมลด็หลมุละ 2-3 เมลด็ ซึง่แตล่ะหลมุห่างกนั 0.25 เมตร เม่ือข้าวโพดอายุ

ได้ 15 วนั ถอนแยกให้เหลือ 1 ต้นต่อหลมุ วางแผนทดลองแบบ Randomized Complete Block Design 

(RCBD) จํานวน 3 ซํา้ 7 ตํารับทดลอง ดงันี ้คือ  

 1) ไมใ่สปุ่๋ ยเคมีและปุ๋ ยหมกักากสบู่ดํา (control)  

2) ใสปุ่๋ ยหมกักากสบู่ดําอตัรา 500 กก./ไร่ (Compost 500) 

3) ใสปุ่๋ ยเคมีเทียบเท่าธาตอุาหารหลกั (N, P และ K) ในปุ๋ ยหมกักากสบู่ดําอตัรา 500 กก./ไร่ 

(IFCompost500)   

4) ใสปุ่๋ ยหมกักากสบู่ดําอตัรา 250 กก./ไร่ ร่วมกบัปุ๋ ยเคมีเทียบเท่าธาตอุาหารหลกั (N, P และ K) 

ในปุ๋ ยหมกักากสบู่ดําอตัรา 250 กก./ไร่ (Compost 250+IFCompost250)  

5) ใสปุ่๋ ยหมกักากสบู่ดําอตัรา 1,000 กก./ไร่ (Compost 1000) 

6) ใสปุ่๋ ยเคมีเทียบเท่าธาตอุาหารหลกั (N, P และ K) ในปุ๋ ยหมกักากสบู่ดําอตัรา 1,000 กก./ไร่ 

(IFCompost1000)  

7) ใสปุ่๋ ยหมกักากสบู่ดําอตัรา 500 กก./ไร่ ร่วมกบัปุ๋ ยเคมีเทียบเท่าธาตอุาหารหลกั (N, P และ K) 

ในปุ๋ ยหมกักากสบู่ดําอตัรา 500 กก./ไร่ (Compost 500+IFCompost500) 

การใส่ปุ๋ ยเคมี ได้แก่ ปุ๋ ยแอมโมเนียมซลัเฟต ทริปเปิลซูเปอร์ฟอสเฟต และโพแทสเซียมคลอไรด์ 

แบ่งใส่ 2 ครัง้ๆ ละคร่ึงอตัราในแต่ละตํารับทดลองท่ีอายุ 20 และ 40 วนัหลงัปลูก โดยตํารับทดลองท่ี 3 

และ 7 ใส่อตัรา 12.75, 10.05 และ 9.85 กก. N, P2O5 และ K2O ต่อไร่ ตามลําดบั ตํารับทดลองท่ี 4 ใส่

อตัรา 6.38, 5.03 และ 4.93 กก. N, P2O5 และ K2O ต่อไร่ ตามลําดบั และตํารับทดลองท่ี 6 ใส่อตัรา 

25.50, 20.10 และ 19.70 กก. N, P2O5 และ K2O ตอ่ไร่ ตามลําดบั  

 การใส่ปุ๋ ยหมักกากสบู่ดํา แบ่งใส่เพียงครัง้เดียวตามตํารับทดลองภายหลังการถอนแยกกล้า

ข้าวโพด จากนัน้ ใช้จอบสบัและคลกุเคล้าปุ๋ ยหมกัดงักลา่วให้เข้ากบัดิน โดยตํารับทดลองท่ี 2 และ 5 ใสปุ่๋ ย

หมกักากสบู่ดําในอตัรา 500 และ 1,000 กก./ไร่ ตามลําดบั ส่วนตํารับทดลองท่ี 4 และ 7 ใสปุ่๋ ยหมกักาก

สบู่ดําอตัรา 250 และ 500 กก./ไร่ ตามลําดบั 

 การเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของข้าวโพดเลีย้งสตัว์ ได้แก่ ความสงูต้น ความสงูคอใบสดุท้าย 

(leaf collar) และค่าความเขียวของใบ (SPAD reading) (วดัตําแหน่งใบท่ี 3-5 จากปลายยอด ทําการวดั 
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5 ใบตอ่ต้น) ซึง่วดัโดยใช้เคร่ือง chlorophyll meter (Minolta Co., Ltd., JAPAN: SPAD-502 model) การ

เก็บข้อมูลผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวโพดเลีย้งสตัว์ ได้แก่ จํานวนฝักต่อต้น จํานวนฝัก

สมบูรณ์ นํา้หนกัฝักทัง้เปลือก นํา้หนักฝักปอกเปลือก นํา้หนกัเมล็ด นํา้หนกัเปลือกและนํา้หนกัซงั และ

นํา้หนกั 1,000 เมลด็  

สมบัติทางเคมีและฟิสิกส์บางประการของดิน และวัสดุเหลือใช้ก่อนการทดลอง ได้แสดงไว้ใน 
Table 1  
 
Table 1 Chemical and physical properties of initial soil and waste material 

 

Properties 
Soil  

Properties 
Jatropha cake Bio-extract 

from fish 

Jatropha cake compost 

pH (1:1) 6.50 pH (3:50) 6.30 4.41 7.68 

ECe (dS/m) 0.35 EC 1:10 (dS/m) 5.01 6.55 5.33 

Organic Matter (%)1/  0.89 Organic matter (%) 80.36 82.66 44.28 

Available P (mg/kg) 2/ 33.80 Total N (%) 4.40 2.94 2.55 

Exchangeable K (mg/kg) 3/  43.24 Total P2O5 (%) 2.42 0.11 2.01 

Exchangeable Ca (mg/kg) 3/ 1,065.42 Total K2O (%) 2.98 1.91 1.97 

Exchangeable Mg (mg/kg) 3/ 101.88 Total Ca (%) 0.41 0.21 1.42 

Sand (%)4/ 76.58 Total Mg (%) 0.84 0.24 5.96 

Silt (%)4/ 13.30 Note 1/  = Walkey and Black method (Walkey and Black, 1934) 

Clay (%)4/ 10.12 
              2/  = Bray II method (Bray and Kurtz, 1945)              3/  = Extracted with NH4OAc pH 7.0 (Pratt, 1965) 

Texture4/ sandy loam 
              4/  = Hydrometer method (คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2554)                  

 

ผลการทดลองและวิจารณ์   
 จากการศกึษาผลของปุ๋ ยหมกักากสบู่ดําตอ่การเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวโพด

เลีย้งสตัว์ ในช่วงเดือนพฤษภาคม-เดือนกนัยายน พ.ศ.2554 (ต้นฤดฝูน) ปรากฏผลดงันี ้

1. การเจริญเตบิโตของข้าวโพด  

การใสปุ่๋ ยหมกักากสบู่ดําอย่างเดียว หรือการใสร่่วมกบัปุ๋ ยเคมี และการใสปุ่๋ ยเคมีอย่างเดียว มีผล

ให้ความสูงต้น ความสูงคอใบสุดท้าย และค่าความเขียวของใบข้าวโพดท่ีอายุ 1 และ 2 เดือนหลงัปลูก 

แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัย่ิงทางสถิติ (Table 2) กล่าวคือ การใส่ปุ๋ ยหมกักากสบู่ดําอตัรา 500 กก./ไร่ 

ร่วมกับปุ๋ ยเคมีเทียบเท่าธาตุอาหารหลักในปุ๋ ยหมักกากสบู่ ดําอัตรา 500 กก . /ไร่ (Compost 

500+IFCompost500) มีผลให้ความสงูต้น ความสงูคอใบสดุท้าย และค่าความเขียวของใบข้าวโพดโดยภาพรวม

มากท่ีสุดทุกระยะการเจริญเติบโต ไม่แตกต่างกับการใส่ปุ๋ ยเคมีเทียบเท่าธาตอุาหารหลกัในปุ๋ ยหมกักาก

สบู่ดําอตัรา 1,000 กก./ไร่ (IFCompost1000) การใส่ปุ๋ ยหมกักากสบู่ดําอตัรา 1,000 กก./ไร่ (Compost 1000) 

และการใสปุ่๋ ยหมกักากสบู่ดําอตัรา 250 กก./ไร่ ร่วมกบัปุ๋ ยเคมีเทียบเท่าธาตอุาหารหลกัในปุ๋ ยหมกักากสบู่

ดําอตัรา 250 กก./ไร่ (Compost 250+IFCompost250) ขณะท่ีตํารับควบคมุ (control) มีผลให้ความสงูต้น ความ

สงูคอใบสดุท้าย และคา่ความเขียวของใบข้าวโพดต่ําท่ีสดุทกุระยะการเจริญเติบโต  
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2. ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวโพด 

 2.1 จาํนวนฝักต่อต้น และเปอร์เซ็นต์ฝักสมบูรณ์     

        การใสปุ่๋ ยหมกักากสบู่ดําอย่างเดียว หรือการใสร่่วมกบัปุ๋ ยเคมี และการใส่ปุ๋ ยเคมีอย่างเดียว 

มีผลให้จํานวนฝักต่อต้นและเปอร์เซ็นต์ฝักสมบูรณ์ของข้าวโพดท่ีระยะเก็บเก่ียว แตกต่างกันอย่างมี

นยัสําคญัย่ิงทางสถิติ (Table 3) กล่าวคือ ทุกตํารับทดลองท่ีมีการใส่ปุ๋ ยหมกักากสบู่ดําอย่างเดียว หรือ

การใสร่่วมกบัปุ๋ ยเคมี และการใสปุ่๋ ยเคมีอย่างเดียว มีผลให้จํานวนฝักตอ่ต้นและเปอร์เซ็นต์ฝักสมบูรณ์ของ

ข้าวโพดใกล้เคียงกนั (1.00-1.06 ฝัก/ต้น และ 95.38-100.00 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดบั) และแตกต่างกนัทาง

สถิติเม่ือเปรียบเทียบกบัตํารับควบคมุ (control) ซึง่มีผลให้จํานวนฝักตอ่ต้นและเปอร์เซ็นต์ฝักสมบูรณ์ของ

ข้าวโพดต่ําท่ีสดุ (0.85 ฝัก/ต้น และ 83.52 เปอร์เซน็ต์ ตามลําดบั)    

2.2 นํา้หนักฝักทัง้เปลือก นํา้หนักฝักปอกเปลือก นํา้หนักเปลือกและซัง และนํา้หนัก

เมล็ด   

       การใสปุ่๋ ยหมกักากสบู่ดําอย่างเดียว หรือการใสร่่วมกบัปุ๋ ยเคมี และการใส่ปุ๋ ยเคมีอย่างเดียว 

มีผลให้นํา้หนกัฝักทัง้เปลือก นํา้หนกัฝักปอกเปลือก นํา้หนกัเปลือกและซงั และนํา้หนกัเมลด็ของข้าวโพดท่ี

ระยะเก็บเก่ียว แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัย่ิงทางสถิติ (Table 4)  กล่าวคือ การใส่ปุ๋ ยหมกักากสบู่ดํา

อัตรา 500 กก./ไร่ ร่วมกับปุ๋ ยเคมีเทียบเท่าธาตุอาหารหลักในปุ๋ ยหมักกากสบู่ดําอัตรา 500 กก./ไร่ 

(Compost 500+IFCompost500) มีผลให้นํา้หนกัฝักทัง้เปลือก นํา้หนกัฝักปอกเปลือก และนํา้หนกัเปลือกและซงั

ของข้าวโพดมากท่ีสุด รองลงมา คือ การใส่ปุ๋ ยเคมีเทียบเท่าธาตุอาหารหลกัในปุ๋ ยหมกักากสบู่ดําอตัรา 

1,000 กก./ไร่ (IFCompost1000) ซึ่งไม่แตกต่างกับการใส่ปุ๋ ยหมกักากสบู่ดําอตัรา 1,000 กก./ไร่ (Compost 

1000) การใส่ปุ๋ ยหมกักากสบู่ดําอตัรา 250 กก./ไร่ ร่วมกับปุ๋ ยเคมีเทียบเท่าธาตอุาหารหลกัในปุ๋ ยหมกักาก

สบู่ดําอตัรา 250 กก./ไร่ (Compost 250+IFCompost250) และการใส่ปุ๋ ยเคมีเทียบเท่าธาตอุาหารหลกัในปุ๋ ย

หมกักากสบู่ดําอตัรา 500 กก./ไร่ (IFCompost500) นอกจากนี ้การใส่ปุ๋ ยหมกักากสบู่ดําอตัรา 500 กก./ไร่ 

ร่วมกับปุ๋ ยเคมีเทียบเท่าธาตุอาหารหลักในปุ๋ ยหมักกากสบู่ ดําอัตรา 500 กก . /ไร่ (Compost 

500+IFCompost500) ยงัมีผลให้นํา้หนกัเมล็ดของข้าวโพดมากท่ีสดุ ไม่แตกต่างกบัการใส่ปุ๋ ยเคมีเทียบเท่าธาตุ

อาหารหลกัในปุ๋ ยหมกักากสบู่ดําอตัรา 1,000 กก./ไร่ (IFCompost1000) และการใส่ปุ๋ ยหมกักากสบู่ดําอตัรา 

1,000 กก./ไร่ (Compost 1000) ขณะท่ีตํารับควบคมุ (control) มีผลให้นํา้หนกัฝักทัง้เปลือก นํา้หนกัฝักปอก

เปลือก นํา้หนกัเปลือกและซงั และนํา้หนกัเมลด็ของข้าวโพดน้อยท่ีสดุ  

 2.3 นํา้หนัก 1,000 เมล็ด   

      การใสปุ่๋ ยหมกักากสบู่ดําอย่างเดียว หรือการใสร่่วมกบัปุ๋ ยเคมี และการใส่ปุ๋ ยเคมีอย่างเดียว 

มีผลให้นํา้หนกั 1,000 เมลด็ของข้าวโพดท่ีระยะเก็บเก่ียว แตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัย่ิงทางสถิติ (Table 

5) กลา่วคือ การใสปุ่๋ ยหมกักากสบู่ดําอตัรา 500 กก./ไร่ ร่วมกบัปุ๋ ยเคมีเทียบเท่าธาตอุาหารหลกัในปุ๋ ยหมกั

กากสบู่ดําอตัรา 500 กก./ไร่ (Compost 500+IFCompost500) มีผลให้นํา้หนกั 1,000 เมล็ดของข้าวโพดมาก

ท่ีสุด (367.97กรัม) ไม่แตกต่างกับการใส่ปุ๋ ยเคมีเทียบเท่าธาตุอาหารหลักในปุ๋ ยหมักกากสบู่ดําอัตรา 
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1,000 กก./ไร่ (IFCompost1000) การใส่ปุ๋ ยหมกักากสบู่ดําอตัรา 1,000 กก./ไร่ (Compost 1000) การใส่ปุ๋ ยหมกั

กากสบู่ดําอตัรา 250 กก./ไร่ ร่วมกบัปุ๋ ยเคมีเทียบเท่าธาตอุาหารหลกัในปุ๋ ยหมกักากสบู่ดําอตัรา 250 กก./

ไร่ (Compost 250+IFCompost250) และการใสปุ่๋ ยเคมีเทียบเท่าธาตอุาหารหลกัในปุ๋ ยหมกักากสบู่ดําอตัรา 500 

กก./ไร่ (IFCompost500) ขณะท่ีตํารับควบคมุ (control) มีผลให้นํา้หนกั 1,000 เมล็ดของข้าวโพดน้อยท่ีสุด 

(270.43 กรัม)   

จากผลการทดลองทัง้หมดท่ีกล่าวมาข้างต้น ให้ข้อสังเกตว่าการใส่ปุ๋ ยหมักกากสบู่ดําร่วมกับ

ปุ๋ ยเคมี มีแนวโน้มให้การเจริญเติบโต ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตของข้าวโพดเลีย้งสตัว์ดีกว่า เม่ือ

เปรียบเทียบกบัการใสปุ่๋ ยเคมีอย่างเดียว หรือการใสปุ่๋ ยหมกักากสบู่ดําแตเ่พียงอย่างเดียว ซึง่สอดคล้องกบั

งานวิจัยของ Ripusudan et al. (2000) จนัจิรา และคณะ (2552) ทัง้นีเ้ป็นไปได้ว่าปุ๋ ยเคมีสามารถ

ปลดปล่อยธาตอุาหารให้กบัข้าวโพดได้อย่างรวดเร็วในระยะแรกของการเจริญเติบโต ขณะท่ีปุ๋ ยหมกักาก

สบู่ดําจะค่อยๆ ปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาเป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพดเม่ือระยะ

เวลานานขึน้ ในทางตรงกันข้ามพบว่าการไม่ใส่ปุ๋ ยเคมีและปุ๋ ยหมกักากสบู่ดํา (control) มีผลต่อการ

เจริญเติบโตของข้าวโพดต่ําท่ีสดุ ทัง้นีเ้ป็นเพราะการปลกูพืชท่ีไมมี่การใสปุ่๋ ยในระยะยาวจะมีผลให้ปริมาณ

ธาตอุาหารในดินลดน้อยลง และไมเ่พียงพอตอ่การเจริญเติบโตและการสร้างผลผลิตของพืช (ชยัสิทธ์ิและ

ปาจรีย์, 2552; จฑุามาศ และคณะ, 2553; เยาวลกัษณ์ และคณะ, 2554; ชยัสิทธ์ิ และคณะ, 2555ก; ชยั

สิทธ์ิ และคณะ, 2555ข) นอกจากนี ้มีข้อสงัเกตว่าตํารับทดลองท่ีมีการใส่ปุ๋ ยหมกักากสบู่ดําอย่างเดียว 

หรือใส่ร่วมกับปุ๋ ยเคมี และการใส่ปุ๋ ยเคมีอย่างเดียวในอตัราท่ีสงูขึน้ (ตํารับทดลองท่ี 5-7) จะมีผลให้การ

เจริญเติบโต ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตของข้าวโพดโดยภาพรวมสงูกว่าตํารับทดลองท่ีมีการใสปุ่๋ ย

หมกักากสบู่ดําอย่างเดียว หรือใส่ร่วมกับปุ๋ ยเคมี และการใส่ปุ๋ ยเคมีอย่างเดียวในอัตราท่ีต่ํากว่า (ตํารับ

ทดลองท่ี 2-4) ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของชยัสิทธ์ิและปาจรีย์ (2552) จุฑามาศ และคณะ (2553) และ

เยาวลกัษณ์ และคณะ (2554)  
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Table 2 Plant heights, flag leaf sheath heights and leaf greenness (SPAD reading) of maize  

(Zea mays L.) at 1 and 2 months after planting (MAP)  
 

Treatments 
Plant heights   (cm.) Flag leaf sheath heights (cm.) SPAD reading 

1 MAP1/,2/ 2 MAP1/,2/ 1 MAP1/,2/ 2 MAP1/,2/ 1 MAP1/,2/ 2 MAP1/,2/ 

T1 = Control 79.67b 105.93e 41.60c 67.20e 31.88c 29.73c 

T2 = Compost 500 85.10b 146.33d 47.20bc 96.50d 34.51bc 39.68b 

T3 = IFCompost 500 100.03a 155.83cd 47.63bc 107.43cd 34.63bc 43.48ab 

T4 = Compost 250+IFCompost 250 102.93a 162.17bcd 48.27b 121.83bc 37.05ab 46.42ab 

T5 = Compost 1000 105.23a 176.53abc 49.53ab 135.87ab 39.06ab 47.57ab 

T6 = IFCompost 1000 111.07a 182.17ab 51.90ab 137.17ab 40.36a 49.27a 

T7 = Compost 500+IFCompost 500 113.00a 187.93a 55.70a 141.93a 41.47a 51.52a 

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

CV (%) 10.18 7.13 11.78 8.52 6.65 9.55 
1/ Months after planting 
2/ Mean within the same column followed by the same letter indicated no statistical difference using by DMRT. 

  ** indicated significant difference at P< 0.01   
 

Table 3 Ear number per plant and full ear (%) of maize (Zea mays L.)   

Treatments Ear number/plant1/ Full ear (%)1/ 

T1 = Control 0.85b 83.52b 

T2 = Compost 500 1.00a 95.38a 

T3 = IFCompost 500 1.00a 98.72a 

T4 = Compost 250+IFCompost 250 1.05a 100.00a 

T5 = Compost 1000 1.03a 97.35a 

T6 = IFCompost 1000 1.02a 99.95a 

T7 = Compost 500+IFCompost 500 1.06a 100.00a 

F-test ** ** 

C.V. (%) 4.65 3.52 
1/ Mean within the same column followed by the same letter indicated no statistical difference using by DMRT. 

   ** indicated significant difference at P< 0.01  
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Table 4 Ear weight, ear without husk weight, husk and cob weight and grain weight of maize  

(Zea mays L.)  
 

Treatments 
Ear weight 

(kg/rai) 1/ 

Ear without husk 

weight (kg/rai) 1/ 

Husk and cob 

weight (kg/rai) 1/ 

Grain weight    

(kg/rai) 1/ 

T1 = Control 1,078.67d 922.70c 322.67c 756.00c 

T2 = Compost 500 1,352.00c 1,196.30b 382.66bc 969.34b 

T3 = IFCompost 500 1,377.33bc 1,208.40b 391.99bc 985.34b 

T4 = Compost 250+IFCompost 250 1,380.67bc 1,218.50b 382.01bc 998.66b 

T5 = Compost 1000 1,598.67b 1,381.30b 456.00b 1,142.67ab 

T6 = IFCompost 1000 1,602.67b 1,393.30b 449.38b 1,153.29ab 

T7 = Compost 500+IFCompost 500 1,945.33a 1,820.60a 931.61a 1,283.72a 

F-test ** ** ** ** 

C.V. (%) 8.29 10.26 10.35 9.66 
1/ Mean within the same column followed by the same letter indicated no statistical difference using by DMRT. 

   ** indicated significant difference at P< 0.01  

 

Table 5 1,000-grain weight of maize (Zea mays L.)   

Treatments 1,000-grain weight (g)1/ 

T1 = Control 270.43c 

T2 = Compost 500 345.52b 

T3 = IFCompost 500 358.83ab 

T4 = Compost 250+IFCompost 250 359.07ab 

T5 = Compost 1000 360.17ab 

T6 = IFCompost 1000 365.67ab 

T7 = Compost 500+IFCompost 500 367.97a 

F-test ** 

C.V. (%) 3.05 
1/ Mean within the same column followed by the same letter indicated no statistical difference using by DMRT. 

   ** indicated significant difference at P< 0.01   

 

สรุป 

 จากการศกึษาผลของปุ๋ ยหมกักากสบู่ดําตอ่การเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวโพด

เลีย้งสตัว์ สามารถสรุปผลได้ดงันี ้   

การใส่ปุ๋ ยหมกักากสบู่ดําอตัรา 500 กก./ไร่ ร่วมกับปุ๋ ยเคมีเทียบเท่าธาตอุาหารหลกัในปุ๋ ยหมกั

กากสบู่ดําอตัรา 500 กก./ไร่ มีผลให้ความสงูต้น ความสงูคอใบสดุท้าย คา่ความเขียวของใบ นํา้หนกัเมล็ด 

และนํา้หนกั 1,000 เมล็ดของข้าวโพดมากท่ีสุด ไม่แตกต่างกบัการใส่ปุ๋ ยเคมีเทียบเท่าธาตอุาหารหลกัใน

ปุ๋ ยหมักกากสบู่ดําอัตรา 1,000 กก./ไร่ และการใส่ปุ๋ ยหมักกากสบู่ดําอัตรา 1,000 กก./ไร่ ตามลําดับ 
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ขณะท่ีตํารับควบคุม (control) มีผลให้ความสูงต้น ความสูงคอใบสุดท้าย ค่าความเขียวของใบ นํา้หนัก

เมลด็ และนํา้หนกั 1,000 เมลด็ของข้าวโพดน้อยท่ีสดุ 

การศกึษาครัง้นีแ้สดงให้เห็นว่า มีความเป็นไปได้ท่ีจะนําปุ๋ ยหมกักากสบู่ดํามาใช้เพ่ือทดแทนปุ๋ ย

หรือใช้ร่วมกบัปุ๋ ยเคมีสําหรับการปลูกข้าวโพดเลีย้งสตัว์ อย่างไรก็ตาม ควรทําการศึกษาต่อไปอีก 2-3 ปี 

เพ่ือยืนยันผลของการใช้ปุ๋ ยหมักกากสบู่ ดําในแง่การทดแทนปุ๋ ยหรือใช้ร่วมกับปุ๋ ยเคมีท่ีมีต่อการ

เจริญเติบโต ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตของข้าวโพดเลีย้งสัตว์ รวมทัง้ผลตกค้างของสารพิษ 

phorbol eaters ในเมล็ดข้าวโพด และผลต่อการเปลี่ยนแปลงสมบติัทางเคมีและฟิสิกส์ของดินในระยะ

ยาวตอ่ไป      
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