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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของปุ๋ ยมูลโคและปุ๋ ยพืชสดต่อผลผลิตข้ าวโพดฝั กอ่อนสําหรับนําไป
ประยุกต์ใช้ ในการผลิตข้ าวโพดฝั กอ่อนอินทรี ย์ โดยทําการทดลอง 2 ปี การทดลองปี ที่1 เสมือนเป็ นปี ของการ
ปรับเปลี่ยนและปี ที่ 2 เป็ นปี ของการผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรี ย์ พร้ อมกับประเมินต้ นทุนการผลิต การทดลอง
ทําในแปลงทดลองของภาควิชาปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ซึ่งเป็ นดินร่ วนปน
ทรายที่มีความอุดมสมบูรณ์ ของดินปานกลาง ระบบการจัดการธาตุอาหารประกอบด้ วยการปลูกพืช 3 รุ่ น ต่อ 1
รอบปี วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ มี 7 ตํารับการทดลอง ทํา 4 ซํ ้าดังนี ้ ตํารับที่ 1 คือตํารับที่ปลูกข้ าวโพด
3 รุ่ นโดยไม่ใส่ปุ๋ย ตํารับที่ 2 คือตํารับที่ปลูกข้ าวโพด 3 รุ่ นโดยใส่ปุ๋ยเคมี 1N ตํารับที่ 3 และ 4 คือตํารับที่ปลูก
ข้ าวโพด 3 รุ่ นโดยใส่ปุ๋ยมูลโค 1N และ 2N ตามลําดับ ตํารับที่ 5 คือตํารับที่ปลูกพืชปุ๋ ยสดรุ่ นที่ 1 จากนันไถกลบ
้
และปลูกข้ าวโพด 2 รุ่ น ตํารับที่ 6 และ 7 คือตํารับที่มีการปลูกพืชเหมือนกับตํารับที่ 5 โดยรุ่ นที่ปลูกข้ าวโพดมีการ
ใส่มลู โค 1N และ 2N ตามลําดับ (1N คือปริ มาณไนโตรเจนที่กําหนดตามค่าวิเคราะห์ดินในแปลงทดลองตํารับที่ 3
และความต้ องการของพืช) โดยรอบปี ที่ 1 และ 2 เท่ากับ 30 และ 20 กก.N/ไร่ ตามลําดับ ผลการทดลองพบว่า
การจัดการธาตุอาหารที่ต่างกันมีผลให้ การเจริ ญเติบโตและผลผลิตฝั กทังเปลื
้ อกและฝั กมาตรฐาน (ฝั กอ่อนยาว 413 ซม.) แตกต่างกันทางสถิติ โดยในรอบปี ที่ 1 และ 2 พบว่า ตํารับปุ๋ ยเคมีให้ ผลผลิตมากที่สดุ การเพิ่มอัตราปุ๋ ยมูล
โคที่ใส่จาก 30 กก.N/ไร่ เป็ น 60 กก.N/ไร่ ในรอบปี ที่ 1 ทําให้ ผลผลิตลดลง แต่ในรอบปี ที่ 2 การเพิ่มอัตราปุ๋ ยมูลโคที่
ใส่จาก 20 กก.N/ไร่ เป็ น 40 กก.N/ไร่ ทําให้ ผลผลิตเพิ่มขึ ้น ผลผลิตข้ าวโพดในกลุ่มตํารับปุ๋ ยพืชสดร่ วมกับปุ๋ ยมูลโค
(T6,T7)ให้ ผลผลิตมากกว่ากลุม่ ตํารับปุ๋ ยมูลโคเพียงอย่างเดียว (T3,T4) แต่เนื่องจากกลุ่มตํารับปุ๋ ยพืชสดร่ วมกับมูล
โคนี ้มีการปลูกข้ าวโพดเพียง 2 รุ่ นในรอบปี จึงทําให้ ผลผลิตรวมในรอบปี น้ อยกว่ากลุม่ ตํารับปุ๋ ยมูลโคซึง่ ปลูกพืช 3 รุ่ น
พืชปุ๋ ยสดให้ ปริ มาณเฉลี่ยของธาตุปุ๋ย N, P 2 O 5 , K 2 O ทัง้ 2 รอบปี เท่ากับ 22.83, 10.03 และ 23.07 กก./ไร่
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ตามลําดับ ต้ นทุนการผลิตข้ าวโพดฝั กอ่อน ในระบบเกษตรอินทรี ย์ ( ในรอบปี ที่ 2) พบว่า ตํารับปุ๋ ยมูลโคอัตรา 20
กก.N/ไร่ มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตทังในรู
้ ปฝั กทังเปลื
้ อกและฝั กมาตรฐานน้ อยที่สดุ
7

7

7

7

ABSTRACT
The purpose of this experiment was to evaluate the effects of cattle and green manures on
production of baby corn under organic farming system (OFS). It was done on 2 successive years; the
first year resembled the transition from conventional to OFS and the second year for the full OFS. Cost
analysis of the production was also studied. The experiment was performed in the experimental plot of
the Department of Soil Science, Kasetsart University at Kamphaeng Saen. The soil was classified as
sandy loam and medium fertility. The 3-crop per year system under completely randomized design
consisting of 7 treatments and 4 replications was used. T1 was 3-corn with no fertilizer, T2 was 3-corn
with 1N chemical fertilizer, T3 and T4 were 3-corn with cattle manures at the rate 1N and 2N,
respectively, T5 was 1-greenmanure followed by 2-corn, T6 and T7 resembled T5 but with cattle
manure for corn at the rate 1N and 2N, respectively. The 1N means the amount of nitrogen as
calculated from soil analysis of T3 plot and crop nutrient requirement data, such values equaled to 30
and 20 kgN/rai for the first and the second year, respectively. The results indicated that different nutrient
management practices caused statistical different on growth, unhusked ear and standard ear (husked
ear 4-13 cm length) weight. It was found that chemical fertilizer treatments gave the highest corn yields
for both years. The increasing rate of cattle manure from 30 to 60 kg/rai in the first year decreased corn
yield but opposite in the second year increasing rate of cattle manure from 20 to 40 kg/rai increased the
yield. In green manure with cattle manure treatments (T6,T7) resulted the higher corn yield than sole
cattle manure (T3,T4) in each crop. However, the green manure with cattle manure-corn system (1green manure followed by 2-corn) involved only 2 corn crops per year, therefore the total annual yield
was less than treatments of cattle manure-corn system (3-corn with cattle manure) which consisted of 3
corn crops per year. The average quantities of primary elements of green manure produced in both
years were 22.83 kgN /rai, 10.03 kg P 2 O 5 /rai and 23.07 kgK 2 O/rai. Cost evaluation for organic farming
(examined in the second year) revealed that cattle manure applied at the rate 20 kg/rai contributed the
lowest cost per yield ratio for both unhusked and standard baby corn ears.
Key Words: cattle manure, green manure, baby corn, yield, organic
e-mail address: agrark@ku.ac.th, rattiya1520@hotmail.com

คํานํา
การพัฒนาระบบการปลูกพืชที่ใช้ สารเคมีเข้ าสู่ระบบเกษตรอินทรี ย์ จะใช้ เวลาในการปรับเปลี่ยนแตกต่าง
กันขึ ้นกับชนิดพืช โดยสํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรี ย์ ได้ กําหนดไว้ วา่ ในกรณีที่เป็ นพืชล้ มลุก (พืช ผัก พืชไร่ ) ใช้
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ช่วงเวลาในการปรับเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 12 เดือน และในกรณี ที่เป็ นไม้ ยืนต้ นใช้ ช่วงเวลาในการปรับเปลี่ยนไม่น้อย
กว่า 18 เดือน เมื่อพ้ นระยะเวลาปรับเปลี่ยนแล้ วจะสามารถจําหน่ายเป็ นผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรี ย์ได้ และสามารถ
ใช้ ตรา มกท. ได้ (สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรี ย์, 2548) การจัดการควบคุมระดับธาตุอาหารในดินโดยเฉพาะ
ไนโตรเจนเพื่อให้ เหมาะสมกับการเพาะปลูก มีหลักการที่สําคัญ คือรักษาระดับให้ เพียงพออยู่เสมอ และควบคุมชนิด
ปริ มาณและเวลาในการปรับระดับของธาตุอาหารให้ เหมาะสมกับความต้ องการและชนิดของพืชที่ปลูก (Troeh et
al., 1995) ข้ อมูลในเชิงปริ มาณอันแสดงถึงสมบัติของดินที่ปลูกพืช โดยเฉพาะอย่างยิ่งปริ มาณการปลดปล่อยธาตุ
อาหารของอินทรี ยวัต ถุในระบบเกษตรอินทรี ย์สําหรั บพื ชแต่ล ะชนิ ด และดินแต่ละชุดดิน ในช่วงระยะเวลาการ
ปรับเปลี่ยนในระบบการผลิต จึงมีความสําคัญเพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการพิจารณาวิธีการบํารุ งดินด้ วยอินทรี ยวัตถุ
และการจัดการดินให้ มีผลิตภาพดิน (soil productivity) สูงอย่างต่อเนื่อง จึงทําการศึกษาการจัดการดินด้ วยวัสดุ
อินทรี ย์ได้ แก่มูลวัวและพืชปุ๋ ยสดซึ่งหาได้ ง่ายในท้ องถิ่นแถบภาคกลางด้ านตะวันตก เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ ในการ
ผลิตข้ าวโพดฝั กอ่อนอินทรี ย์ ซึง่ เป็ นพืชเกษตรอินทรี ย์ส่งออกที่สําคัญในพื ้นที่ ทําการศึกษาในรอบ 2 ปี โดยปี แรก
เสมือนเป็ นปี ของการปรับเปลี่ยน และปี ที่ 2 เป็ นปี ของการผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรี ย์

อุปกรณ์ และวิธีการ
ทดลองปลูกข้ าวโพดฝั กอ่อนลูกผสมพันธุ์ SG 17 ในแปลงทดลองของภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร
กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ผลการวิเคราะห์ สมบัติพืน้ ฐานของดินในแปลง
ทดลองแสดงไว้ ใน Table 1 โดยจัดแบ่งเป็ นแปลงย่อยขนาด 14 เมตร x 3.75 เมตร ระบบการจัดการธาตุอาหาร
ประกอบด้ วยการปลูกพื ช 3 รุ่ น ต่อ 1 รอบปี เป็ นเวลา 2 ปี วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ มี 7 ตํารั บการ
ทดลอง ทํา 4 ซํ ้าดังนี ้ ตํารับที่ 1 คือตํารับที่ปลูกข้ าวโพด 3 รุ่ นโดยไม่ใส่ปุ๋ย ตํารับที่ 2 คือตํารับที่ปลูกข้ าวโพด 3 รุ่ น
โดยใส่ปยเคมี
ุ๋
1N ตํารับที่ 3 และ 4 คือตํารับที่ปลูกข้ าวโพด 3 รุ่ นโดยใส่ปุ๋ยมูลโค 1N และ 2N ตามลําดับ ตํารับที่
5 คือตํารับที่ปลูกพืชปุ๋ ยสดรุ่ นที่ 1 จากนันไถกลบและปลู
้
กข้ าวโพด 2 รุ่ น ตํารับที่ 6 และ 7 คือตํารับที่มีการปลูกพืช
เหมือนกับตํารั บที่ 5 โดยรุ่ นที่ปลูกข้ าวโพดมีการใส่มูลโค 1N และ 2N ตามลําดับ 1N คือปริ มาณไนโตรเจนที่
กําหนดตามค่าวิเคราะห์ ดินในแปลงทดลอง (ตํารั บที่ 3) และความต้ องการของพื ช (กรมวิชาการเกษตร, 2548)
โดยรอบปี ที่ 1 และ 2 เท่ากับ 30 และ 20 กก.N/ไร่ ตามลําดับ ปุ๋ ยมูลโคที่ใช้ ทดลองได้ จากมูลโคจากฟาร์ มตําบลทุ่ง
ลูกนก อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐมที่ผ่านกระบวนการหมักเป็ นเวลา 1 เดือน ผลการวิเคราะห์สมบัติทางเคมี
ของปุ๋ ยมูลโค แสดงไว้ ใน Table 2 การปลูกข้ าวโพดฝั กอ่อนใช้ ระยะปลูก 25 ซม. x 75 ซม. ใส่ปยเคมี
ุ๋
ทําโดยแบ่งใส่
2 ครั ง้ ครั ง้ แรกใส่ปุ๋ยแอมโมเนี ยมซัลเฟต (21-0-0) รองพื น้ ในปริ มาณ 2/3N และครั ง้ ที่ 2 ใส่ปุ๋ยยูเรี ย (46-0-0)
แต่งหน้ าในปริ มาณ 1/3N เมื่อข้ าวโพดอายุ 30 วัน ใส่ปุ๋ยมูลโคโดยโรยเป็ นแถวรองพื ้นก่อนปลูกข้ าวโพด ปลูกพืช
ปุ๋ ยสดโดยปลูกถัว่ พร้ าระยะปลูกเดียวกับข้ าวโพด เมื่อถัว่ พร้ าออกดอกประมาณร้ อยละ 50 (60 วันหลังปลูก) ได้ ไถ
กลบลงดิน ต้ นข้ าวโพดหลังการเก็บเกี่ยวจะตัดออกจากแปลง การดูแลรักษาแปลงทดลองกระทําโดยไม่ใช้ สารเคมี
ข้ อมูลที่เก็บเพื่อประมวลผลการทดลองประกอบด้ วย สมบัติดินก่อนปลูกและหลังเก็บเกี่ยว สมบัติของปุ๋ ยมูลโค
ปริ มาณธาตุปุ๋ยที่สะสมในพื ชปุ๋ ยสดก่อนการไถกลบ ผลผลิตของข้ าวโพดฝั กอ่อนทัง้ ในรู ปฝั กทัง้ เปลือกและฝั ก
มาตรฐานซึ่งได้ จากการนําฝั กทัง้ เปลือกไปปอกเปลือกออกและคัดเฉพาะฝั กปอกเปลือกที่มีความยาว 4-13 ซม.
และต้ นทุนการผลิตข้ าวโพดในระบบเกษตรอินทรี ย์ในรอบปี ที่ 2
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Table 1 Chemical and physical properties of the experimental soil before planting
Soil properties
pH (1 : 1 soil : water) 1/
EC e (dS/m) 2/
OM (%)3/
Available P (mg/kg) 4/
Exchangeable K (mg/kg) 5/
C.E.C. (cmol/kg) 5/
Base saturate (%)5/
Texture6/

Values measured
7.31
0.37
0.83
75.86
79.67
5.90
182.87
Sandy loam

Interpretation*
Slightly base
Non-saline
low
low
high
moderate
high
-

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 CH 3 COONH 4 pH 7.0, 6/Pipette method

Table 2 Chemical properties and nutrient contents of cattle manure
Parameters
pH 1:10 1/
C/N ratio
EC 1:10 (dS/m) 2/
OM (%)3/
total N (%)4/
total P 2 O 5 (%)5/
total K 2 O (%)6/
1/
4/

1st Year
7.67 ± 0.23
16.33 ± 4.16
3.33 ± 0.53
38.75 ± 1.19
1.44 ± 0.36
1.76 ± 0.12
1.99 ± 0.49

2nd Year
7.36 ± 0.04
15.00 ± 4.36
2.84 ± 0.39
47.18 ± 6.16
1.85 ± 0.34
1.58 ± 0.32
2.22 ± 0.23

1:10 water/soil measurement by pH meter; 2/ 1:10 water/soil measurement by EC meter; 3/ Walkley and Black method;
Kjeldahl method; 5/ Spectrophotometer; 6/ Atomic absorption spectrophotometer

ผลการวิเคราะห์สมบัติพื ้นฐานของดินในแปลงทดลองที่ระดับความลึก 0-15 เซนติเมตร (Table 1) ประเมิน
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพดิน ของกองสํารวจดิน (2523) ได้ ว่า ดินที่ใช้ ทดลองมีความอุดมสมบูรณ์ ปานกลาง
ส่วนผลการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของปุ๋ ยมูลโค (Table 2) พบว่า อัตราส่วนคาร์ บอนต่อไนโตรเจน (C/N ratio) อยู่
ในช่วงที่เหมาะสมต่อการนําไปใช้ เป็ นปุ๋ ยอินทรี ย์ (≤ 20) ค่าการนําไฟฟ้า (EC) ไม่เกิน 10 dS/m ปริ มาณอินทรี ยวัตถุ
(OM) มากกว่า 20% และมีปริ มาณธาตุอาหารหลักรวมกันไม่น้อยกว่า 2% ตามเกณฑ์การขอขึ ้นทะเบียนของกรม
วิชาการเกษตร (2555)
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ผลการทดลองและวิจารณ์
ปริมาณธาตุป๋ ุยสะสมในพืชปุ๋ยสด
ปริ มาณธาตุปุ๋ยที่ สะสมในพื ชปุ๋ ยสดก่ อนการไถกลบในกลุ่มตํารั บ ปุ๋ ยพื ชสด (T5-T7) พบว่า ไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติทงในรอบปี
ั้
ที่ 1 และ 2 โดยในรอบปี ที่ 1 พืชปุ๋ ยสดให้ ธาตุอาหารหลักในรู ปปุ๋ ย N, P 2 O 5 และ
K 2 O เท่ากับ 23.41, 10.01 และ 23.69 กก./ไร่ ตามลําดับ ส่วนในรอบปี ที่ 2 พืชปุ๋ ยสดให้ ธาตุอาหารหลักในรู ปปุ๋ ย
N, P 2 O 5 และ K 2 O เท่ากับ 22.25, 10.05 และ 22.45 กก./ไร่ ตามลําดับ
การเจริญเติบโตของข้ าวโพดฝั กอ่ อน
ผลของตํารับการทดลองต่อนํ ้าหนักสดของต้ นข้ าวโพดหลังการเก็บเกี่ยวแต่ละรุ่ นในรอบปี ที่ 1 พบว่ามีความ
แตกต่างกันทางสถิติในรุ่ นที่ 3 โดยตํารั บที่มีการใส่ปุ๋ยเคมี (T2) และกลุ่มปุ๋ ยตํารั บที่ใส่มูลโค (T3,T4,T6,T7) ให้
นํ ้าหนักสดของต้ นสูงกว่าตํารับปุ๋ ยพืชสด (T5) และตํารับควบคุม (T1) ส่วนในรอบปี ที่ 2 พบว่ามีความแตกต่างกัน
ทางสถิติของนํ ้าหนักสดของต้ นข้ าวโพดทัง้ 3 รุ่ น โดยเมื่อพิจารณาในแต่ละรุ่ นข้ าวโพดที่ปลูกนันพบว่
้
าตํารับปุ๋ ยเคมี
(T2) ให้ นํ ้าหนักสดของต้ นมากที่สดุ รองลงมาคือกลุ่มตํารับที่ใส่ปุ๋ยมูลโค (T3,T4,T6,T7) ตํารับปุ๋ ยพืชสด (T5) และ
ตํารับควบคุม (T1) ตามลําดับ

1st Year

2nd Year

Figure 1 Fresh shoot weight after harvesting in the 1st year and the 2nd year
ผลผลิตของข้ าวโพดฝั กอ่ อน
ผลของตํารั บการทดลองต่อผลผลิตข้ าวโพดแต่ละรุ่ นในรอบปี ที่ 1 และปี ที่ 2 แสดงไว้ ใน Figure 2 และ
ผลผลิตรวมในแต่ละปี แสดงไว้ ใน Table 3
ผลของตํารับการทดลองต่อผลผลิตข้ าวโพดในรอบปี ที่ 1 พบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติของผลผลิตทัง้
3 รุ่ น โดยตํารับปุ๋ ยเคมี (T2) ให้ ผลผลิตข้ าวโพดสูงที่สดุ ในทุกรุ่ นที่ปลูก รองลงมาคือตํารับปุ๋ ยมูลโค 1N (T3) และ
2N (T4) ตามลําดับ เมื่อพิจารณาผลผลิตข้ าวโพดรุ่ นที่ 2 และ 3 ในกลุ่มตํารับที่ใส่ปุ๋ยมูลโค (T3,T4,T6,T7) พบว่า
กลุ่มตํารับปุ๋ ยพืชสดร่ วมกับปุ๋ ยมูลโค (T6,T7) ให้ ผลผลิตมากกว่ากลุ่มตํารับปุ๋ ยมูลโคเพียงอย่างเดียว (T3,T4) แต่
เนื่องจากกลุม่ ตํารับปุ๋ ยพืชสดร่ วมกับมูลโคนี ้มีการปลูกข้ าวโพดเพียง 2 รุ่ นในรอบปี จึงทําให้ ผลผลิตรวมในรอบปี น้ อย
กว่ากลุม่ ตํารับปุ๋ ยมูลโคเพียงอย่างเดียวซึง่ ปลูกพืช 3 รุ่ น
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ผลของตํารับการทดลองต่อผลผลิตข้ าวโพดในรอบปี ที่ 2 พบว่าให้ ผลการทดลองสอดคล้ องกับปี ที่ 1 ยกเว้ น
ตํารับปุ๋ ยมูลโค 2N (T4) ที่ให้ ผลผลิตสูงกว่าตํารับปุ๋ ยมูลโค 1N (T3) ทังนี
้ ้ในรอบปี ที่ 2 ได้ ปรับลดอัตราปุ๋ ยไนโตรเจน
1N จากเดิมเท่ากับ 30 กก./ไร่ เป็ น 20 กก./ไร่ (กําหนดตามค่าวิเคราะห์ดินในแปลงทดลอง T3) เนื่องจากผลการ
วิเคราะห์ดิน (T3) ก่อนการทดลองในรอบปี ที่ 2 มีปริ มาณอินทรี ยวัตถุเพิ่มขึ ้น อย่างไรก็ตามในรอบปี ที่ 2 นี ้พบว่า
ผลผลิตรวมทังปี
้ ของตํารับปุ๋ ยพืชสด(T5) ซึง่ ปลูกข้ าวโพด 2 รุ่ นนันให้
้ ผลผลิตไม่แตกต่างกับตํารับควบคุม (T1) ซึง่
ปลูกข้ าวโพด 3 รุ่ น
7

7

2nd Year

1st Year

crop 1

crop 2

600
500
400
300
200
100
0
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T3
T4
T5
T6
T7
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7

standard ear weight (kg/rai)

6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0

(b)

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7

unhusked ear weight (kg/rai)

(a)

2nd Year

1st Year

crop 3

crop 1

crop 2

crop 3

Figure 2 Unhusked ear weight (a) and standard ear weight (b) as affected by treatments in the 1st
year and the 2nd year
Table 3 Total unhusked ear and standard ear weight of the 1st year and the 2nd year
Unhusked ear weight (kg/rai)
Standard ear weight (kg/rai)
Treatments
1st year
2nd year
1st year
2nd year
1. Control
2,647 d1/
1,764 f1/
281 d1/
280 d1/
2. F-1N
5,331 a
4,481 a
554 a
560 a
3. CM-1N
3,790 b
2,698 c
427 b
390 c
4. CM-2N
3,100 c
2,977 b
344 c
452 b
5. GM
1,803 e
1,946 ef
198 e
266 d
6. GM + CM-1N
2,861 cd
2,089 e
361 c
287 d
7. GM + CM-2N
2,268 de
2,330 d
285 d
320 bc
F- test
**
**
**
**
C.V. (%)
7.89
20.42
16.87
8.44
F = chemical fertilizer; CM = cattle manure; GM = green manure
1N = 30 kgN/rai in the 1st year and 20 kgN/rai in the 2nd year
Mean values on the same column with the same letters do not differ significantly (p>0.05)
** = highly significant at p < 0.01

1254

การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9

ต้ นทุนการผลิตข้ าวโพดอินทรี ย์
ต้ นทุนการผลิตข้ าวโพดฝั กอ่อนในระบบเกษตรอินทรี ย์ (รอบปี ที่ 2) พบว่า ตํารับปุ๋ ยมูลโค 1N (อัตรา 20
กก.N/ไร่ ) มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตฝั กทังเปลื
้ อกและต้ นทุนต่อหน่วยผลผลิตฝั กมาตรฐานตํา่ ที่สดุ คือ 7.34 บาท/กก.
และ 46.38 บาท/กก. ตามลําดับ (Table 4)
Table 4 Cost per unit yield for unhusked and husked ears in the 2nd year
Cost per unit of yield
Cost per unit of yield
Total cost
Treatments
for unhusked ear
for standard ear
(Bath/rai)
(Bath/kg)
(Bath/kg)
1. Control
13,973.01
7.92
48.87
2. F-1N
19,481.45
4.35
31.59
3. CM-1N
19,803.57
7.34
46.38
4. CM-2N
25,241.10
8.48
52.6
5. GM
14,693.98
7.55
54.89
6. GM + CM-1N
18,293.20
8.76
59.04
7. GM + CM-2N
21,951.58
9.42
65.36
7

F = chemical fertilizer; CM = cattle manure; GM = green manure; 1N = 20 kgN/rai

นํ ้าหนักสดของต้ นข้ าวโพดเฉลี่ยในปี ที่ 1 และ 2 เท่ากับ 7,122 และ 5,411 กก./ไร่ ตามลําดับ นํ ้าหนักฝั ก
ทังเปลื
้ อกเฉลี่ยในปี ที่ 1 และ 2 เท่ากับ 3,114 และ 2,612 กก./ไร่ ตามลําดับ และนํ ้าหนักฝั กมาตรฐานเฉลี่ยในปี ที่ 1
และ 2 เท่ากับ 350 และ 365 กก./ไร่ ตามลําดับ การที่นํ ้าหนักสดของต้ นและนํ ้าหนักฝั กทังเปลื
้ อกมีค่าเฉลี่ยลดลง
อาจเนื่องจากตํารับควบคุมไม่มีการใส่ปุ๋ยทําให้ ผลิตภาพดินลดลง และในรอบปี ที่ 2 ลดปริ มาณปุ๋ ยไนโตรเจนจาก
30 กก./ไร่ ในปี ที่ 1 เป็ น 20 กก./ไร่ ในปี ที่ 2 เห็นได้ ว่าการจัดการปุ๋ ยมีผลต่อการสร้ างชีวมวลของต้ นและส่วนเปลือก
ของฝั กข้ าวโพด อย่างไรก็ตามประสิทธิ ภาพการผลิตพืชของธาตุปุ๋ยไนโตรเจนในปี ที่ 2 มีค่าสูงขึน้ โดยในปี ที่ 1
เท่ากับ 8.97 กก.นํา้ หนักต้ นสด/กก.ปุ๋ ยN 14.38 กก.นํา้ หนักฝั กทังเปลื
้ อก/กก.ปุ๋ ยN และ 1.45 กก.นํ ้าหนักฝั ก
มาตรฐาน/กก.ปุ๋ ยN ส่วนในปี ที่ 2 เท่ากับ 30.90 กก.นํ ้าหนักต้ นสด/กก.ปุ๋ ยN 20.05 กก.นํ ้าหนักฝั กทังเปลื
้ อก/กก.ปุ๋ ย
N และ 2.08 กก.นํ ้าหนักฝั กมาตรฐาน/กก.ปุ๋ ยN
ผลผลิตฝั กทัง้ เปลือกและฝั กมาตรฐานของแต่ละรุ่ นในรอบปี ที่ 1 และ 2 มีความผันแปรในการเพิ่มและ
ลดลงของผลผลิตที่สอดคล้ องกัน เมื่อพิจารณาในกลุม่ ตํารับที่ใส่ปยมู
ุ๋ ลโค พบว่า ในรอบปี ที่ 1 กลุม่ ตํารับที่ใส่ปุ๋ยมูล
โค 1N (30 กก.N/ไร่ ) ให้ ผลผลิตที่มากกว่ากลุ่มตํารับที่ใส่ปุ๋ยมูลโค 2N (60 กก.N/ไร่ ) การใส่ปุ๋ยมูลโคปริ มาณที่
เพิ่ มขึน้ ทํ าให้ ผ ลผลิ ต ลดลงนัน้ อาจเนื่ องจากการใส่ปุ๋ ยอิ น ทรี ย์ ที่ย่ อยสลายไม่ส มบูร ณ์ ในปริ ม าณสูง ทํ าให้ ก าร
เจริ ญเติบโตและผลผลิตพืชลดลง (Delgado et al., 2010) แต่ในรอบปี ที่ 2 พบว่า กลุ่มตํารับที่ใส่ปุ๋ยมูลโค 2N (40
กก.N/ไร่ ) ให้ ผลผลิตมากกว่ากลุม่ ตํารับที่ใส่ปยมู
ุ๋ ลโค 1N (20 กก.N/ไร่ ) เนื่องจากในรอบปี ที่ 2 มีการใส่ปยไนโตรเจน
ุ๋
ในอัตราที่ลดลงจาก 1N เท่ากับ 30 กก.N/ไร่ เป็ น 20 กก.N/ไร่ และได้ มีการปรับวิธีการใส่จากรอบปี ที่ 1 ที่เป็ นการ
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โรยเป็ นแถวในท้ องร่ องแล้ วใช้ ดินกลบพร้ อมปลูก เปลี่ยนเป็ นการใส่ปุ๋ยมูลโคหลังจากไถพรวนแล้ วจึงทําการยกร่ อง
ปลูกพืชของในรอบปี ที่ 2 เพื่อให้ ผลกระทบจากการย่อยสลายอินทรี ยวัตถุลดลง นอกจากนี ้พบว่าดินในตํารับปุ๋ ย
มูลโค 2N มีปริ มาณอินทรี ยวัตถุ ฟอสฟอรั สเป็ นประโยชน์ และโพแทสเซียมแลกเปลี่ยนได้ สงู ที่สุด จึงมีผลต่อการ
เพิ่มผลผลิตของพืชในปี ที่ 2 ด้ วย ซึง่ สอดคล้ องกับ Bary et al. (2000) กล่าวว่าผลของการใส่มลู สัตว์ซํ ้าลงในพื ้นที่
จะทําให้ อินทรี ยวัตถุในดินเพิ่มขึ ้นและเป็ นแหล่งสะสมธาตุอาหาร เนื่องจากธาตุอาหารจะถูกปลดปล่อยช้ าๆเพิ่มขึ ้น
ในดิ น เมื่ อ มี ก ารใส่ มูล สัต ว์ ต ามความต้ อ งการไนโตรเจนของพื ช แล้ ว มูล สัต ว์ มัก จะให้ ธ าตุฟ อสฟอรั ส และ
โพแทสเซียมในปริ มาณมากเกินระดับที่พืชต้ องการ จนเกิดการสะสมในดิน
เมื่อเปรี ยบเทียบสัดส่วนของผลผลิตข้ าวโพดในระบบเกษตรอินทรี ย์ที่มีต้นทุนต่อไร่ ตํ่าที่สดุ (T3) กับผลผลิต
ในระบบเกษตรเชิงพาณิชย์ (T1) พบว่า ผลผลิตฝั กทังเปลื
้ อกและฝั กมาตรฐานเกษตรอินทรี ย์คิดเป็ น 0.6 และ 0.7
ของเกษตรเชิงพาณิ ชย์ตามลําดับ และยังมีต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าการใช้ ปุ๋ยเคมี แสดงให้ เห็นว่าการผลิตข้ าวโพด
ฝั กอ่อนในระบบเกษตรอินทรี ย์ ซึง่ เป็ นที่ยอมรับว่าปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้ อมนัน้ จําเป็ นต้ องขายผลผลิตเกษตรอินทรี ย์
ในราคาที่สงู กว่าเพื่อความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ แต่หากเกษตรกรมีปัจจัยการผลิตเช่น มูลสัตว์ หรื อวัสดุอินทรี ย์อื่น
ซึง่ เป็ นแหล่งธาตุอาหารพืชอยู่ในฟาร์ ม และมีแรงงานในครัวเรื อนด้ วยจะสามารถลดต้ นทุนการผลิตลงได้ อย่างมาก

สรุ ป
ผลการทดลองพบว่า การจัดการธาตุอาหารที่ต่างกันมีผลให้ การเจริ ญเติบโตและผลผลิตข้ าวโพดฝั กอ่อน
แตกต่างกันทางสถิติ โดยในรอบปี ที่ 1 และ 2 พบว่า ตํารับปุ๋ ยเคมีให้ ผลผลิตมากที่สดุ การเพิ่มอัตราปุ๋ ยมูลโคที่ใส่
จาก 30 กก.N/ไร่ เป็ น 60 กก.N/ไร่ ในรอบปี ที่ 1 ทําให้ ผลผลิตลดลง แต่ในรอบปี ที่ 2 การเพิ่มอัตราปุ๋ ยมูลโคที่ใส่จาก
20 กก.N/ไร่ เป็ น 40 กก.N/ไร่ ทําให้ ผลผลิตเพิ่มขึ ้น ผลผลิตข้ าวโพดในกลุม่ ตํารับปุ๋ ยพืชสด(ปลูกพืชปุ๋ ยสดในรุ่ นที่ 1)
ร่ วมกับปุ๋ ยมูลโคให้ ผลผลิตมากกว่ากลุม่ ตํารับปุ๋ ยมูลโคเพียงอย่างเดียว (ปลูกข้ าวโพดร่ วมกับปุ๋ ยมูลโคในรุ่ นที่ 1) แต่
เนื่องจากกลุม่ ตํารับปุ๋ ยพืชสดร่ วมกับมูลโคนี ้มีการปลูกข้ าวโพดเพียง 2 รุ่ นในรอบปี จึงทําให้ ผลผลิตรวมในรอบปี น้ อย
กว่ากลุม่ ตํารับปุ๋ ยมูลโคซึง่ ปลูกพืช 3 รุ่ น พืชปุ๋ ยสดให้ ปริ มาณเฉลี่ยของธาตุปุ๋ย N, P 2 O 5 , K 2 O ใน 2 รอบปี เท่ากับ
22.83, 10.03 และ 23.07 กก./ไร่ ตามลําดับ ต้ นทุนการผลิตข้ าวโพดฝั กอ่อนในระบบเกษตรอินทรี ย์ (ในรอบปี ที่ 2)
พบว่า ตํารับปุ๋ ยมูลโคอัตรา 20 กก.N/ไร่ มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตทังในรู
้ ปฝั กทังเปลื
้ อกและฝั กมาตรฐานน้ อยที่สดุ
7

7

7

7
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