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บทคัดย่ อ

ศึกษาผลของปุ๋ ยหมักกากสบู่ดําต่อการเจริ ญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของข้ าวโพดเลี ้ยง
สัตว์พนั ธุ์แปซิฟิค 999 โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) ผล
การทดลอง พบว่า การใส่ปยหมั
ุ๋ กกากสบู่ดําอัตรา 500 กก./ไร่ ร่ วมกับปุ๋ ยเคมีเทียบเท่าธาตุอาหารหลักใน
ปุ๋ ยหมักกากสบู่ดําอัตรา 500 กก./ไร่ มีผลให้ ความสูงต้ น ความสูงคอใบสุดท้ าย ค่าความเขี ยวของใบ
นํ ้าหนักเมล็ด และนํ ้าหนัก 1,000 เมล็ดของข้ าวโพดมากที่สดุ ไม่แตกต่างกับการใส่ปุ๋ยเคมีเทียบเท่าธาตุ
อาหารหลักในปุ๋ ยหมักกากสบู่ดําอัตรา 1,000 กก./ไร่ และการใส่ปุ๋ยหมักกากสบู่ดําอัตรา 1,000 กก./ไร่
นอกจากนี ้ การใส่ปยหมั
ุ๋ กกากสบู่ดําอัตรา 500 กก./ไร่ ร่ วมกับปุ๋ ยเคมีเทียบเท่าธาตุอาหารหลักในปุ๋ ยหมัก
กากสบู่ดําอัตรา 500 กก./ไร่ ยังมีผลให้ นํ ้าหนักฝั กทังเปลื
้ อกและนํ ้าหนักฝั กปอกเปลือกมากที่สดุ รองลงมา
คือ การใส่ปุ๋ยเคมีเทียบเท่าธาตุอาหารหลักในปุ๋ ยหมักกากสบู่ดําอัตรา 1,000 กก./ไร่ การใส่ปุ๋ยหมักกาก
สบู่ดําอัตรา 1,000 กก./ไร่ และการใส่ปุ๋ยหมักกากสบู่ดําอัตรา 250 กก./ไร่ ร่ วมกับปุ๋ ยเคมีเทียบเท่าธาตุ
อาหารหลักในปุ๋ ยหมักกากสบู่ดําอัตรา 250 กก./ไร่ อย่างไรก็ตาม พบว่าทุกตํารับทดลองที่มีการใส่ปุ๋ยหมัก
กากสบู่ดําอย่างเดียว หรื อการใส่ร่วมกับปุ๋ ยเคมี และการใส่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว มีผลให้ จํานวนฝั กต่อต้ น
และเปอร์ เ ซ็น ต์ ฝั ก สมบูร ณ์ ใ กล้ เคี ย งกัน และแตกต่ างกัน ทางสถิ ติ เ มื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ ตํ ารั บ ควบคุม
(control) ซึง่ มีผลให้ ความสูงต้ น ความสูงคอใบสุดท้ าย ค่าความเขียวของใบ จํานวนฝั กต่อต้ น เปอร์ เซ็นต์
ฝั กสมบูรณ์ นํ ้าหนักเมล็ด และนํ ้าหนัก 1,000 เมล็ดของข้ าวโพดน้ อยที่สดุ
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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

คํานํา
ข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์เป็ นพืชอาหารที่มีความสําคัญต่ออุตสาหกรรมการเลี ้ยงสัตว์เป็ นอย่างมาก โดย
ในปี พ.ศ. 2554 มีพื ้นที่เพาะปลูกข้ าวโพดประมาณ 7.03 ล้ านไร่ ผลผลิตประมาณ 4.61 ล้ านตัน ผลผลิต
เฉลี่ย 656 กก./ไร่ (สํานักงานเศรษฐกิ จการเกษตร, 2554) ซึ่งความต้ องการข้ าวโพดในประเทศไทยมี
แนวโน้ มเพิ่มสูงขึน้ ส่งผลให้ ผลผลิตข้ าวโพดไม่เพียงพอต่อความต้ องการภายในประเทศ อีกทัง้ ปริ มาณ
ผลผลิตไม่แน่นอน เนื่องจากการผลิตขึ ้นกับสภาพของดินฟ้าอากาศ ทําให้ เกิดความเสี่ยงต่อความเสียหาย
จากความแห้ งแล้ งเป็ นอย่างมาก แนวทางหนึง่ ที่สง่ เสริ มการเพิ่มผลผลิตของข้ าวโพดให้ สงู ขึ ้น คือ การเพิ่ม
ผลผลิตข้ าวโพดต่อหน่วยพืน้ ที่ให้ สงู ขึ ้น ซึง่ อาจทําได้ หลายวิธี เช่น การปรั บปรุ งและการคัดเลือกพันธุ์ให้
เหมาะสมกับแหล่งปลูก การเลือกฤดูกาลปลูกที่เหมาะสม การศึกษาอัตราปุ๋ ยที่เหมาะสม (จันจิรา และ
คณะ, 2552; ธีระพงษ์ และคณะ, 2553; ธนศมณท์ และคณะ, 2555) รวมทังการลดต้
้
นทุนการผลิตโดย
การใช้ วัส ดุเ หลื อ ใช้ จ ากภาคเกษตรหรื อ ภาคอุต สาหกรรมเกษตรที่ มี คุณ ค่ า ทางธาตุอาหารสูง และ
ปราศจากการปนเปื อ้ นของโลหะหนัก เพื่อทดแทนปุ๋ ยเคมีหรื อใช้ ร่วมกับปุ๋ ยเคมี (Thongjoo et al., 2005)
โดยเฉพาะบริ เวณพื ้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า ซึง่ หากมีการปลูกพืชติดต่อกันหลายปี อาจมีผลทําให้ ดิน
ขาดธาตุอาหารที่จําเป็ นต่อพืชอย่างถาวรได้ (Azmal et al., 1996; Berendse, 1990) กากสบู่ดําเป็ นผล
พลอยได้ จากการสกัดนํ ้ามันจากเมล็ดสบู่ดํา มีปริ มาณธาตุอาหารค่อนข้ างสูง เช่น ไนโตรเจน 3.20-4.44
เปอร์ เซ็นต์ ฟอสฟอรัส 1.40-2.09 เปอร์ เซ็นต์ และโพแทสเซียม 1.20-1.68 เปอร์ เซ็นต์ จึงเหมาะสําหรับใช้
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เป็ นปุ๋ ยอินทรี ย์ (Washington State University, 2002) หากมีการนํากากสบู่ดํามาผ่านกระบวนการหมัก
เป็ นปุ๋ ยอินทรี ย์ และหาแนวทางการใช้ ประโยชน์ในแง่การทดแทนปุ๋ ย หรื อใช้ ร่วมกับปุ๋ ยเคมี โดยพิจารณา
จากผลการวิเคราะห์ธาตุอาหารพืชและผลของปุ๋ ยหมักกากสบู่ดําที่มีต่อการเจริ ญเติบโตและผลผลิตของ
ข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์ รวมทังผลต่
้ อการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีและฟิ สิกส์ของดิน ซึง่ นอกจากจะเป็ นการ
นําวัสดุเหลือใช้ มาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ ได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสมแล้ ว ยังเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรั บ
เกษตรกรที่ปลูกข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์ได้ อีกด้ วย ดังนันการทดลองนี
้
้จึงมีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของปุ๋ ย
หมักกากสบู่ดําต่อการเจริ ญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์พนั ธุ์แปซิฟิค 999

อุปกรณ์ และวิธีการ
ศึกษาผลของปุ๋ ยหมักกากสบู่ดําต่อการเจริ ญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของข้ าวโพดเลี ้ยง
สัตว์ ณ แปลงทดลองของภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อําเภอ
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ในช่วงเดือนพฤษภาคม-เดือนกันยายน พ.ศ.2554 (ต้ นฤดูฝน)
1. อุปกรณ์
1.1 เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี ้ยงสัตว์ (Zea mays L.) ใช้ พนั ธุ์แปซิฟิค 999
1.2 ปุ๋ ยเคมี ได้ แก่ ปุ๋ ยแอมโมเนียมซัลเฟต (21 %N) ปุ๋ ยทริ ปเปิ ลซูเปอร์ ฟอสเฟต (46 %P 2 O 5 )
และปุ๋ ยโพแทสเซียมคลอไรด์ (60 %K 2 O)
1.3 วัสดุเหลือใช้ ในการทดลอง ได้ แก่ กากสบู่ดํา จากฝ่ ายเครื่ องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ
สถาบันวิจยั และพัฒนา กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม และ
นํ ้าหมักปลา จากโรงงานปลาป่ น จ. สมุทรสาคร
1.4 เครื่ องมือสําหรับวิเคราะห์ทางเคมี ได้ แก่ 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) เครื่ องชั่งภาคสนาม เครื่ องชัง่ ไฟฟ้าความละเอียด + 0.001
กรัม และตู้อบไฟฟ้า
2. วิธีการ
การเตรี ยมปุ๋ ยหมักกากสบู่ดํา โดยชัง่ กากสบู่ดํา 2,500 กก. (ความชื ้น 18 เปอร์ เซ็นต์) รดด้ วย
นํ ้าหมักปลา (นํ ้าหมักปลา 1 ลิตร : นํ ้า 50 ลิตร) ให้ ทวั่ ทังกอง
้
ผสมคลุกเคล้ าให้ เข้ ากันแล้ วคลุมทับด้ วย
ผ้ าใบเพื่อรักษาความชื ้นในกองปุ๋ ย และหมักทิ ้งไว้ ประมาณ 2 เดือน ระหว่างหมักทําการกลับกองปุ๋ ยทุกๆ
15 วัน แล้ วเพิ่มความชืน้ ด้ วยนํา้ หมักปลาในกรณี ที่กองปุ๋ ยหมักแห้ ง เมื่อครบระยะการหมักสังเกตจาก
อุณหภูมิภายในกองและนอกกองปุ๋ ยหมักมีอณ
ุ หภูมิไม่ต่างกัน ทําการเกลี่ยกองปุ๋ ยหมักให้ แห้ ง (air dry)
บด และร่ อนโดยผ่านตะแกรงร่ อนขนาด 5 มม.
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เก็บตัวอย่างดินก่อนปลูกจากแปลงทดลองที่ระดับความลึก 0-30 ซม. เพื่อวิเคราะห์สมบัติทาง
เคมีของดิน ได้ แก่ ค่าความเป็ นกรดเป็ นด่างของดิน (pH, 1:1) ค่าการนําไฟฟ้าของดิน (EC e ) ปริ มาณ
อินทรี ยวัต ถุ ปริ มาณฟอสฟอรั สที่ เป็ นประโยชน์ ปริ มาณโพแทสเซีย ม แคลเซียม และแมกนี เซียมที่
แลกเปลี่ยนได้ ส่วนการวิเคราะห์สมบัติทางฟิ สิกส์ของดิน ได้ แก่ เนื ้อดิน
เตรี ยมดินโดยใช้ รถแทรกเตอร์ และปรับพื ้นที่ปลูกให้ เป็ นร่ อง ซึง่ มีสนั ร่ องสูงประมาณ 20 ซม.
โดยแบ่งเป็ นแปลงย่อยจํานวน 21 แปลงย่อย แต่ละแปลงย่อยมีขนาดกว้ าง 4 เมตร และยาว 9 เมตร มี
ระยะห่างระหว่างแปลงย่อย 0.50 เมตร แต่ละแปลงย่อยมีจํานวนร่ อง 5 แถว ห่างกันแถวละ 0.75 เมตร
จากนัน้ ปลูกข้ าวโพดโดยหยอดเมล็ดหลุมละ 2-3 เมล็ด ซึง่ แต่ละหลุมห่างกัน 0.25 เมตร เมื่อข้ าวโพดอายุ
ได้ 15 วัน ถอนแยกให้ เหลือ 1 ต้ นต่อหลุม วางแผนทดลองแบบ Randomized Complete Block Design
(RCBD) จํานวน 3 ซํ ้า 7 ตํารับทดลอง ดังนี ้ คือ
1) ไม่ใส่ปยเคมี
ุ๋
และปุ๋ ยหมักกากสบู่ดํา (control)
2) ใส่ปยหมั
ุ๋ กกากสบู่ดําอัตรา 500 กก./ไร่ (Compost 500 )
3) ใส่ปยเคมี
ุ๋
เทียบเท่าธาตุอาหารหลัก (N, P และ K) ในปุ๋ ยหมักกากสบู่ดําอัตรา 500 กก./ไร่
(IF Compost500 )
4) ใส่ปยหมั
ุ๋ กกากสบู่ดําอัตรา 250 กก./ไร่ ร่ วมกับปุ๋ ยเคมีเทียบเท่าธาตุอาหารหลัก (N, P และ K)
ในปุ๋ ยหมักกากสบู่ดําอัตรา 250 กก./ไร่ (Compost 250 +IF Compost250 )
5) ใส่ปยหมั
ุ๋ กกากสบู่ดําอัตรา 1,000 กก./ไร่ (Compost 1000 )
6) ใส่ปยเคมี
ุ๋
เทียบเท่าธาตุอาหารหลัก (N, P และ K) ในปุ๋ ยหมักกากสบู่ดําอัตรา 1,000 กก./ไร่
(IF Compost1000 )
7) ใส่ปยหมั
ุ๋ กกากสบู่ดําอัตรา 500 กก./ไร่ ร่ วมกับปุ๋ ยเคมีเทียบเท่าธาตุอาหารหลัก (N, P และ K)
ในปุ๋ ยหมักกากสบู่ดําอัตรา 500 กก./ไร่ (Compost 500 +IF Compost500 )
การใส่ปุ๋ยเคมี ได้ แก่ ปุ๋ ยแอมโมเนียมซัลเฟต ทริ ปเปิ ลซูเปอร์ ฟอสเฟต และโพแทสเซียมคลอไรด์
แบ่งใส่ 2 ครั ง้ ๆ ละครึ่ งอัตราในแต่ละตํารับทดลองที่อายุ 20 และ 40 วันหลังปลูก โดยตํารั บทดลองที่ 3
และ 7 ใส่อตั รา 12.75, 10.05 และ 9.85 กก. N, P 2 O 5 และ K 2 O ต่อไร่ ตามลําดับ ตํารับทดลองที่ 4 ใส่
อัตรา 6.38, 5.03 และ 4.93 กก. N, P 2 O 5 และ K 2 O ต่อไร่ ตามลําดับ และตํารับทดลองที่ 6 ใส่อตั รา
25.50, 20.10 และ 19.70 กก. N, P 2 O 5 และ K 2 O ต่อไร่ ตามลําดับ
การใส่ปุ๋ ยหมักกากสบู่ดํ า แบ่ง ใส่เพี ยงครั ง้ เดี ยวตามตํารั บทดลองภายหลังการถอนแยกกล้ า
ข้ าวโพด จากนัน้ ใช้ จอบสับและคลุกเคล้ าปุ๋ ยหมักดังกล่าวให้ เข้ ากับดิน โดยตํารับทดลองที่ 2 และ 5 ใส่ปยุ๋
หมักกากสบู่ดําในอัตรา 500 และ 1,000 กก./ไร่ ตามลําดับ ส่วนตํารับทดลองที่ 4 และ 7 ใส่ปุ๋ยหมักกาก
สบู่ดําอัตรา 250 และ 500 กก./ไร่ ตามลําดับ
การเก็บข้ อมูลการเจริ ญเติบโตของข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์ ได้ แก่ ความสูงต้ น ความสูงคอใบสุดท้ าย
(leaf collar) และค่าความเขียวของใบ (SPAD reading) (วัดตําแหน่งใบที่ 3-5 จากปลายยอด ทําการวัด
1238

การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9

5 ใบต่อต้ น) ซึง่ วัดโดยใช้ เครื่ อง chlorophyll meter (Minolta Co., Ltd., JAPAN: SPAD-502 model) การ
เก็บข้ อมูลผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์ ได้ แก่ จํานวนฝั กต่อต้ น จํ านวนฝั ก
สมบูรณ์ นํ ้าหนักฝั กทังเปลื
้ อก นํ ้าหนักฝั กปอกเปลือก นํ ้าหนักเมล็ด นํ ้าหนักเปลือกและนํ ้าหนักซัง และ
นํ ้าหนัก 1,000 เมล็ด
สมบัติทางเคมีและฟิ สิกส์บางประการของดิน และวัสดุเหลือใช้ ก่อนการทดลอง ได้ แสดงไว้ ใน
Table 1
Table 1 Chemical and physical properties of initial soil and waste material
Properties
pH (1:1)
EC e (dS/m)
Organic Matter (%)1/
Available P (mg/kg) 2/
Exchangeable K (mg/kg) 3/
Exchangeable Ca (mg/kg) 3/
Exchangeable Mg (mg/kg) 3/
Sand (%)4/
Silt (%)4/
Clay (%)4/
Texture4/

Soil
6.50
0.35
0.89
33.80
43.24
1,065.42
101.88
76.58
13.30
10.12
sandy loam

Properties
pH (3:50)
EC 1:10 (dS/m)

Organic matter (%)

Total N (%)
Total P 2 O 5 (%)
Total K 2 O (%)
Total Ca (%)
Total Mg (%)

Jatropha cake
6.30
5.01
80.36
4.40
2.42
2.98
0.41
0.84

Bio-extract
from fish
4.41
6.55
82.66
2.94
0.11
1.91
0.21
0.24

Note 1/ = Walkey and Black method (Walkey and Black, 1934)
2/

= Bray II method (Bray and Kurtz, 1945)

4/

= Hydrometer method (คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2554)

ผลการทดลองและวิจารณ์

3/

Jatropha cake compost
7.68
5.33
44.28
2.55
2.01
1.97
1.42
5.96

= Extracted with NH 4 OAc pH 7.0 (Pratt, 1965)

จากการศึกษาผลของปุ๋ ยหมักกากสบู่ดําต่อการเจริ ญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของข้ าวโพด
เลี ้ยงสัตว์ ในช่วงเดือนพฤษภาคม-เดือนกันยายน พ.ศ.2554 (ต้ นฤดูฝน) ปรากฏผลดังนี ้
1. การเจริญเติบโตของข้ าวโพด
การใส่ปยหมั
ุ๋ กกากสบู่ดําอย่างเดียว หรื อการใส่ร่วมกับปุ๋ ยเคมี และการใส่ปยเคมี
ุ๋
อย่างเดียว มีผล
ให้ ความสูงต้ น ความสูงคอใบสุดท้ าย และค่าความเขียวของใบข้ าวโพดที่อายุ 1 และ 2 เดือนหลังปลูก
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญยิ่งทางสถิติ (Table 2) กล่าวคือ การใส่ปุ๋ยหมักกากสบู่ดําอัตรา 500 กก./ไร่
ร่ ว มกั บ ปุ๋ ยเคมี เ ที ย บเท่ า ธาตุ อ าหารหลั ก ในปุ๋ ยหมั ก กากสบู่ ดํ า อั ต รา 500 กก./ไร่ (Compost
500 +IF Compost500 ) มีผลให้ ความสูงต้ น ความสูงคอใบสุดท้ าย และค่าความเขียวของใบข้ าวโพดโดยภาพรวม
มากที่สุดทุกระยะการเจริ ญเติบโต ไม่แตกต่างกับการใส่ปุ๋ยเคมีเทียบเท่าธาตุอาหารหลักในปุ๋ ยหมักกาก
สบู่ดําอัตรา 1,000 กก./ไร่ (IF Compost1000 ) การใส่ปุ๋ยหมักกากสบู่ดําอัตรา 1,000 กก./ไร่ (Compost 1000 )
และการใส่ปยหมั
ุ๋ กกากสบู่ดําอัตรา 250 กก./ไร่ ร่ วมกับปุ๋ ยเคมีเทียบเท่าธาตุอาหารหลักในปุ๋ ยหมักกากสบู่
ดําอัตรา 250 กก./ไร่ (Compost 250 +IF Compost250 ) ขณะที่ตํารับควบคุม (control) มีผลให้ ความสูงต้ น ความ
สูงคอใบสุดท้ าย และค่าความเขียวของใบข้ าวโพดตํ่าที่สดุ ทุกระยะการเจริ ญเติบโต
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2. ผลผลิตและองค์ ประกอบผลผลิตของข้ าวโพด
2.1 จํานวนฝั กต่ อต้ น และเปอร์ เซ็นต์ ฝักสมบูรณ์
การใส่ปยหมั
ุ๋ กกากสบู่ดําอย่างเดียว หรื อการใส่ร่วมกับปุ๋ ยเคมี และการใส่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว
มีผ ลให้ จํ านวนฝั กต่อ ต้ นและเปอร์ เซ็น ต์ ฝั ก สมบูร ณ์ ของข้ าวโพดที่ ร ะยะเก็บ เกี่ ย ว แตกต่างกัน อย่ างมี
นัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (Table 3) กล่าวคือ ทุกตํารั บทดลองที่มีการใส่ปุ๋ยหมักกากสบู่ดําอย่างเดียว หรื อ
การใส่ร่วมกับปุ๋ ยเคมี และการใส่ปยเคมี
ุ๋
อย่างเดียว มีผลให้ จํานวนฝั กต่อต้ นและเปอร์ เซ็นต์ฝักสมบูรณ์ ของ
ข้ าวโพดใกล้ เคียงกัน (1.00-1.06 ฝั ก/ต้ น และ 95.38-100.00 เปอร์ เซ็นต์ ตามลําดับ) และแตกต่างกันทาง
สถิติเมื่อเปรี ยบเทียบกับตํารับควบคุม (control) ซึง่ มีผลให้ จํานวนฝั กต่อต้ นและเปอร์ เซ็นต์ฝักสมบูรณ์ ของ
ข้ าวโพดตํ่าที่สดุ (0.85 ฝั ก/ต้ น และ 83.52 เปอร์ เซ็นต์ ตามลําดับ)
2.2 นํ า้ หนั กฝั กทัง้ เปลื อก นํ า้ หนั กฝั กปอกเปลื อก นํ า้ หนั กเปลื อกและซั ง และนํ า้ หนั ก
เมล็ด
การใส่ปยหมั
ุ๋ กกากสบู่ดําอย่างเดียว หรื อการใส่ร่วมกับปุ๋ ยเคมี และการใส่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว
มีผลให้ นํ ้าหนักฝั กทังเปลื
้ อก นํ ้าหนักฝั กปอกเปลือก นํ ้าหนักเปลือกและซัง และนํ ้าหนักเมล็ดของข้ าวโพดที่
ระยะเก็บเกี่ยว แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (Table 4) กล่าวคือ การใส่ปุ๋ยหมักกากสบู่ดํา
อัต รา 500 กก./ไร่ ร่ วมกับ ปุ๋ ยเคมี เที ย บเท่ าธาตุอาหารหลัก ในปุ๋ ยหมัก กากสบู่ ดํ าอัต รา 500 กก./ไร่
(Compost 500 +IF Compost500 ) มีผลให้ นํ ้าหนักฝั กทังเปลื
้ อก นํ ้าหนักฝั กปอกเปลือก และนํ ้าหนักเปลือกและซัง
ของข้ าวโพดมากที่สุด รองลงมา คือ การใส่ปุ๋ยเคมีเทียบเท่าธาตุอาหารหลักในปุ๋ ยหมักกากสบู่ดําอัตรา
1,000 กก./ไร่ (IF Compost1000 ) ซึ่งไม่แตกต่างกับการใส่ปุ๋ยหมักกากสบู่ดําอัตรา 1,000 กก./ไร่ (Compost
1000 ) การใส่ปุ๋ยหมักกากสบู่ดําอัตรา 250 กก./ไร่ ร่ วมกับปุ๋ ยเคมีเทียบเท่าธาตุอาหารหลักในปุ๋ ยหมักกาก
สบู่ดําอัตรา 250 กก./ไร่ (Compost 250 +IF Compost250 ) และการใส่ปุ๋ยเคมีเทียบเท่าธาตุอาหารหลักในปุ๋ ย
หมักกากสบู่ดําอัตรา 500 กก./ไร่ (IF Compost500 ) นอกจากนี ้ การใส่ปุ๋ยหมักกากสบู่ดําอัตรา 500 กก./ไร่
ร่ ว มกั บ ปุ๋ ยเคมี เ ที ย บเท่ า ธาตุ อ าหารหลั ก ในปุ๋ ยหมั ก กากสบู่ ดํ า อั ต รา 500 กก./ไร่ (Compost
ุ ไม่แตกต่างกับการใส่ปุ๋ยเคมีเทียบเท่าธาตุ
500 +IF Compost500 ) ยังมีผลให้ นํ ้าหนักเมล็ดของข้ าวโพดมากที่สด
อาหารหลักในปุ๋ ยหมักกากสบู่ดําอัตรา 1,000 กก./ไร่ (IF Compost1000 ) และการใส่ปุ๋ยหมักกากสบู่ดําอัตรา
1,000 กก./ไร่ (Compost 1000 ) ขณะที่ตํารับควบคุม (control) มีผลให้ นํ ้าหนักฝั กทังเปลื
้ อก นํ ้าหนักฝั กปอก
เปลือก นํ ้าหนักเปลือกและซัง และนํ ้าหนักเมล็ดของข้ าวโพดน้ อยที่สดุ
2.3 นํา้ หนัก 1,000 เมล็ด
การใส่ปยหมั
ุ๋ กกากสบู่ดําอย่างเดียว หรื อการใส่ร่วมกับปุ๋ ยเคมี และการใส่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว
มีผลให้ นํ ้าหนัก 1,000 เมล็ดของข้ าวโพดที่ระยะเก็บเกี่ยว แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญยิ่งทางสถิติ (Table
5) กล่าวคือ การใส่ปยหมั
ุ๋ กกากสบู่ดําอัตรา 500 กก./ไร่ ร่ วมกับปุ๋ ยเคมีเทียบเท่าธาตุอาหารหลักในปุ๋ ยหมัก
กากสบู่ดําอัตรา 500 กก./ไร่ (Compost 500 +IF Compost500 ) มีผลให้ นํา้ หนัก 1,000 เมล็ดของข้ าวโพดมาก
ที่ สุด (367.97กรั ม) ไม่แ ตกต่างกับการใส่ปุ๋ ยเคมีเที ยบเท่าธาตุอาหารหลักในปุ๋ ยหมักกากสบู่ดําอัตรา
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1,000 กก./ไร่ (IF Compost1000 ) การใส่ปุ๋ยหมักกากสบู่ดําอัตรา 1,000 กก./ไร่ (Compost 1000 ) การใส่ปุ๋ยหมัก
กากสบู่ดําอัตรา 250 กก./ไร่ ร่ วมกับปุ๋ ยเคมีเทียบเท่าธาตุอาหารหลักในปุ๋ ยหมักกากสบู่ดําอัตรา 250 กก./
ไร่ (Compost 250 +IF Compost250 ) และการใส่ปยเคมี
ุ๋
เทียบเท่าธาตุอาหารหลักในปุ๋ ยหมักกากสบู่ดําอัตรา 500
กก./ไร่ (IF Compost500 ) ขณะที่ตํารับควบคุม (control) มีผลให้ นํ ้าหนัก 1,000 เมล็ดของข้ าวโพดน้ อยที่สุด
(270.43 กรัม)
จากผลการทดลองทัง้ หมดที่ กล่าวมาข้ างต้ น ให้ ข้อสังเกตว่าการใส่ปุ๋ยหมักกากสบู่ดําร่ วมกับ
ปุ๋ ยเคมี มีแนวโน้ มให้ การเจริ ญเติบโต ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตของข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์ดีกว่า เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับการใส่ปยเคมี
ุ๋
อย่างเดียว หรื อการใส่ปยหมั
ุ๋ กกากสบู่ดําแต่เพียงอย่างเดียว ซึง่ สอดคล้ องกับ
งานวิจัยของ Ripusudan et al. (2000) จันจิรา และคณะ (2552) ทัง้ นีเ้ ป็ นไปได้ ว่าปุ๋ ยเคมีสามารถ
ปลดปล่อยธาตุอาหารให้ กบั ข้ าวโพดได้ อย่างรวดเร็ วในระยะแรกของการเจริ ญเติบโต ขณะที่ปุ๋ยหมักกาก
สบู่ดําจะค่อยๆ ปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาเป็ นประโยชน์ ต่อการเจริ ญเติบโตของข้ าวโพดเมื่อระยะ
เวลานานขึน้ ในทางตรงกันข้ ามพบว่าการไม่ใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ ยหมักกากสบู่ดํา (control) มีผลต่อการ
เจริ ญเติบโตของข้ าวโพดตํ่าที่สดุ ทังนี
้ ้เป็ นเพราะการปลูกพืชที่ไม่มีการใส่ปยในระยะยาวจะมี
ุ๋
ผลให้ ปริ มาณ
ธาตุอาหารในดินลดน้ อยลง และไม่เพียงพอต่อการเจริ ญเติบโตและการสร้ างผลผลิตของพืช (ชัยสิทธิ์และ
ปาจรี ย์, 2552; จุฑามาศ และคณะ, 2553; เยาวลักษณ์ และคณะ, 2554; ชัยสิทธิ์ และคณะ, 2555ก; ชัย
สิทธิ์ และคณะ, 2555ข) นอกจากนี ้ มีข้อสังเกตว่าตํารั บทดลองที่มีการใส่ปุ๋ยหมักกากสบู่ดําอย่างเดียว
หรื อใส่ร่วมกับปุ๋ ยเคมี และการใส่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวในอัตราที่สงู ขึ ้น (ตํารั บทดลองที่ 5-7) จะมีผลให้ การ
เจริ ญเติบโต ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตของข้ าวโพดโดยภาพรวมสูงกว่าตํารับทดลองที่มีการใส่ปุ๋ย
หมักกากสบู่ดําอย่างเดียว หรื อใส่ร่วมกับปุ๋ ยเคมี และการใส่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวในอัตราที่ตํ่ากว่า (ตํารั บ
ทดลองที่ 2-4) ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของชัยสิทธิ์และปาจรี ย์ (2552) จุฑามาศ และคณะ (2553) และ
เยาวลักษณ์ 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.)
1 MAP1/,2/ 2 MAP1/,2/
79.67b
105.93e
85.10b
146.33d
100.03a 155.83cd
102.93a 162.17bcd
105.23a 176.53abc
111.07a 182.17ab
113.00a
187.93a
**
**
10.18
7.13

Flag leaf sheath heights (cm.)
1 MAP1/,2/
2 MAP1/,2/
41.60c
67.20e
47.20bc
96.50d
47.63bc
107.43cd
48.27b
121.83bc
49.53ab
135.87ab
51.90ab
137.17ab
55.70a
141.93a
**
**
11.78
8.52

SPAD reading
1 MAP1/,2/ 2 MAP1/,2/
31.88c
29.73c
34.51bc
39.68b
34.63bc
43.48ab
37.05ab
46.42ab
39.06ab
47.57ab
40.36a
49.27a
41.47a
51.52a
**
**
6.65
9.55

T 1 = Control
T 2 = Compost 500
T 3 = IF Compost 500
T 4 = Compost 250 +IF Compost 250
T 5 = Compost 1000
T 6 = IF Compost 1000
T 7 = Compost 500 +IF Compost 500
F-test
CV (%)
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

1/

T 1 = Control
T 2 = Compost 500
T 3 = IF Compost 500
T 4 = Compost 250 +IF Compost 250
T 5 = Compost 1000
T 6 = IF Compost 1000
T 7 = Compost 500 +IF Compost 500
F-test
C.V. (%)

Ear number/plant1/
0.85b
1.00a
1.00a
1.05a
1.03a
1.02a
1.06a
**
4.65

Full ear (%)1/
83.52b
95.38a
98.72a
100.00a
97.35a
99.95a
100.00a
**
3.52

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.)
Ear weight
Ear without husk
Husk and cob
Grain weight
1/
1/
1/
(kg/rai)
weight (kg/rai)
weight (kg/rai)
(kg/rai) 1/
T 1 = Control
1,078.67d
922.70c
322.67c
756.00c
T 2 = Compost 500
1,352.00c
1,196.30b
382.66bc
969.34b
T 3 = IF Compost 500
1,377.33bc
1,208.40b
391.99bc
985.34b
T 4 = Compost 250 +IF Compost 250
1,380.67bc
1,218.50b
382.01bc
998.66b
T 5 = Compost 1000
1,598.67b
1,381.30b
456.00b
1,142.67ab
T 6 = IF Compost 1000
1,602.67b
1,393.30b
449.38b
1,153.29ab
T 7 = Compost 500 +IF Compost 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
Treatments

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

1,000-grain weight (g)1/
T 1 = Control
270.43c
T 2 = Compost 500
345.52b
T 3 = IF Compost 500
358.83ab
T 4 = Compost 250 +IF Compost 250
359.07ab
T 5 = Compost 1000
360.17ab
T 6 = IF Compost 1000
365.67ab
T 7 = Compost 500 +IF Compost 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
Treatments

สรุ ป
จากการศึกษาผลของปุ๋ ยหมักกากสบู่ดําต่อการเจริ ญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของข้ าวโพด
เลี ้ยงสัตว์ สามารถสรุ ปผลได้ ดงั นี ้
การใส่ปุ๋ยหมักกากสบู่ดําอัตรา 500 กก./ไร่ ร่ วมกับปุ๋ ยเคมีเทียบเท่าธาตุอาหารหลักในปุ๋ ยหมัก
กากสบู่ดําอัตรา 500 กก./ไร่ มีผลให้ ความสูงต้ น ความสูงคอใบสุดท้ าย ค่าความเขียวของใบ นํ ้าหนักเมล็ด
และนํ ้าหนัก 1,000 เมล็ดของข้ าวโพดมากที่สุด ไม่แตกต่างกับการใส่ปุ๋ยเคมีเทียบเท่าธาตุอาหารหลักใน
ปุ๋ ยหมักกากสบู่ดําอัตรา 1,000 กก./ไร่ และการใส่ปุ๋ยหมักกากสบู่ดําอัตรา 1,000 กก./ไร่ ตามลําดับ
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ขณะที่ตํารั บควบคุม (control) มีผลให้ ความสูงต้ น ความสูงคอใบสุดท้ าย ค่าความเขียวของใบ นํา้ หนัก
เมล็ด และนํ ้าหนัก 1,000 เมล็ดของข้ าวโพดน้ อยที่สดุ
การศึกษาครัง้ นี ้แสดงให้ เห็นว่า มีความเป็ นไปได้ ที่จะนําปุ๋ ยหมักกากสบู่ดํามาใช้ เพื่อทดแทนปุ๋ ย
หรื อใช้ ร่วมกับปุ๋ ยเคมีสําหรับการปลูกข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์ อย่างไรก็ตาม ควรทําการศึกษาต่อไปอีก 2-3 ปี
เพื่ อ ยื น ยั น ผลของการใช้ ปุ๋ ยหมัก กากสบู่ ดํ า ในแง่ ก ารทดแทนปุ๋ ยหรื อ ใช้ ร่ ว มกั บ ปุ๋ ยเคมี ที่ มี ต่ อ การ
เจริ ญ เติ บ โต ผลผลิ ต และองค์ ป ระกอบผลผลิ ต ของข้ าวโพดเลี ย้ งสัต ว์ รวมทัง้ ผลตกค้ างของสารพิ ษ
phorbol eaters ในเมล็ดข้ าวโพด และผลต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีและฟิ สิกส์ของดินในระยะ
ยาวต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
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