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บทคัดย่อ 

7งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์ 7เพ่ือศกึษาผลของปุ๋ ยมลูโคและปุ๋ ยพืชสดต่อผลผลิตข้าวโพดฝักอ่อนสําหรับนําไป

ประยุกต์ใช้ในการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนอินทรีย์ โดยทําการทดลอง 2 ปี  การทดลองปีท่ี1 เสมือนเป็นปีของการ

ปรับเปลี่ยนและปีท่ี 2 เป็นปีของการผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ 7 พร้อมกบัประเมินต้นทุนการผลิต  การทดลอง

ทําในแปลงทดลองของภาควิชาปฐพีวิทยา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ซึ่งเป็นดินร่วนปน

ทรายท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ของดินปานกลาง  ระบบการจดัการธาตุอาหารประกอบด้วยการปลกูพืช 3 รุ่น ต่อ 1 

รอบปี  วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ มี 7 ตํารับการทดลอง ทํา 4 ซํา้ดงันี ้ตํารับท่ี 1 คือตํารับท่ีปลกูข้าวโพด 

3 รุ่นโดยไม่ใส่ปุ๋ ย  ตํารับท่ี 2 คือตํารับท่ีปลกูข้าวโพด 3 รุ่นโดยใส่ปุ๋ ยเคมี 1N  ตํารับท่ี 3 และ 4 คือตํารับท่ีปลกู

ข้าวโพด 3 รุ่นโดยใส่ปุ๋ ยมลูโค 1N และ 2N ตามลําดบั  ตํารับท่ี 5 คือตํารับท่ีปลกูพืชปุ๋ ยสดรุ่นท่ี 1 จากนัน้ไถกลบ

และปลกูข้าวโพด 2 รุ่น  ตํารับท่ี 6 และ 7 คือตํารับท่ีมีการปลกูพืชเหมือนกบัตํารับท่ี 5 โดยรุ่นท่ีปลกูข้าวโพดมีการ

ใสม่ลูโค 1N และ 2N ตามลําดบั   (1N คือปริมาณไนโตรเจนท่ีกําหนดตามคา่วิเคราะห์ดินในแปลงทดลองตํารับท่ี 3 

และความต้องการของพืช)  โดยรอบปีท่ี 1 และ 2 เท่ากบั 30 และ 20 กก.N/ไร่ ตามลําดบั   7ผลการทดลองพบว่า 

การจดัการธาตอุาหารท่ีต่างกนัมีผลให้การเจริญเติบโตและผลผลิตฝักทัง้เปลือกและฝักมาตรฐาน (ฝักอ่อนยาว 4-

13 ซม.) แตกตา่งกนัทางสถิติ โดยในรอบปีท่ี 1 และ 2 พบวา่ ตํารับปุ๋ ยเคมีให้ผลผลิตมากท่ีสดุ  การเพ่ิมอตัราปุ๋ ยมลู

โคท่ีใสจ่าก 30 กก.N/ไร่ เป็น 60 กก.N/ไร่ในรอบปีท่ี 1 ทําให้ผลผลิตลดลง แต่ในรอบปีท่ี 2 การเพ่ิมอตัราปุ๋ ยมลูโคท่ี

ใสจ่าก 20 กก.N/ไร่ เป็น 40 กก.N/ไร่ ทําให้ผลผลิตเพ่ิมขึน้  ผลผลิตข้าวโพดในกลุ่มตํารับปุ๋ ยพืชสดร่วมกบัปุ๋ ยมลูโค 

(T6,T7)ให้ผลผลิตมากกวา่กลุม่ตํารับปุ๋ ยมลูโคเพียงอย่างเดียว (T3,T4) แต่เน่ืองจากกลุ่มตํารับปุ๋ ยพืชสดร่วมกบัมลู

โคนีมี้การปลกูข้าวโพดเพียง 2 รุ่นในรอบปีจงึทําให้ผลผลิตรวมในรอบปีน้อยกวา่กลุม่ตํารับปุ๋ ยมลูโคซึง่ปลกูพืช 3 รุ่น   

พืชปุ๋ ยสดให้ปริมาณเฉลี่ยของธาตุปุ๋ ย N, P2O5, K2O ทัง้ 2 รอบปีเท่ากับ 22.83, 10.03 และ 23.07 กก./ไร่ 
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ตามลําดบั 7   ต้นทุนการผลิตข้าวโพดฝักอ่อน 7ในระบบเกษตรอินทรีย์ (7ในรอบปีท่ี 2) พบว่า ตํารับปุ๋ ยมลูโคอตัรา 20 

กก.N/ไร่7 มีต้นทนุตอ่หน่วยผลผลิตทัง้ในรูปฝักทัง้เปลือกและฝักมาตรฐานน้อยท่ีสดุ 

 

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 (1-

green 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 P2O5/rai and 23.07 kgK2O/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 
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ช่วงเวลาในการปรับเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 12 เดือน และในกรณีท่ีเป็นไม้ยืนต้นใช้ช่วงเวลาในการปรับเปลี่ยนไม่น้อย

กวา่ 18 เดือน เม่ือพ้นระยะเวลาปรับเปลี่ยนแล้วจะสามารถจําหน่ายเป็นผลิตภณัฑ์เกษตรอินทรีย์ได้   และสามารถ

ใช้ตรา มกท. ได้ (สํานกังานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์, 2548) การจดัการควบคมุระดบัธาตอุาหารในดินโดยเฉพาะ

ไนโตรเจนเพ่ือให้เหมาะสมกบัการเพาะปลกู มีหลกัการท่ีสําคญั คือรักษาระดบัให้เพียงพออยู่เสมอ และควบคมุชนิด 

ปริมาณและเวลาในการปรับระดบัของธาตอุาหารให้เหมาะสมกบัความต้องการและชนิดของพืชท่ีปลกู (Troeh et 

al., 1995) ข้อมลูในเชิงปริมาณอนัแสดงถึงสมบติัของดินท่ีปลกูพืช โดยเฉพาะอย่างย่ิงปริมาณการปลดปล่อยธาตุ

อาหารของอินทรียวัตถุในระบบเกษตรอินทรีย์สําหรับพืชแต่ละชนิด และดินแต่ละชุดดินในช่วงระยะเวลาการ

ปรับเปลี่ยนในระบบการผลิต จึงมีความสําคญัเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาวิธีการบํารุงดินด้วยอินทรียวตัถุ

และการจดัการดินให้มีผลิตภาพดิน (soil productivity) สงูอย่างต่อเน่ือง  จึงทําการศกึษาการจดัการดินด้วยวสัดุ

อินทรีย์ได้แก่มูลววัและพืชปุ๋ ยสดซึ่งหาได้ง่ายในท้องถ่ินแถบภาคกลางด้านตะวนัตก เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการ

ผลิตข้าวโพดฝักอ่อนอินทรีย์ ซึง่เป็นพืชเกษตรอินทรีย์ส่งออกท่ีสําคญัในพืน้ท่ี  ทําการศกึษาในรอบ 2 ปี โดยปีแรก

เสมือนเป็นปีของการปรับเปลี่ยน และปีท่ี 2 เป็นปีของการผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

ทดลองปลกูข้าวโพดฝักอ่อนลกูผสมพนัธุ์ SG 17 ในแปลงทดลองของภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร 

กําแพงแสน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ผลการวิเคราะห์สมบัติพืน้ฐานของดินในแปลง

ทดลองแสดงไว้ใน Table 1 โดยจดัแบ่งเป็นแปลงย่อยขนาด 14 เมตร x 3.75 เมตร  7ระบบการจดัการธาตอุาหาร

ประกอบด้วยการปลูกพืช 3 รุ่น ต่อ 1 รอบปี 7เป็นเวลา 2 ปี 7วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ มี 7 ตํารับการ

ทดลอง ทํา 4 ซํา้ดงันี ้ตํารับท่ี 1 คือตํารับท่ีปลกูข้าวโพด 3 รุ่นโดยไม่ใส่ปุ๋ ย  ตํารับท่ี 2 คือตํารับท่ีปลกูข้าวโพด 3 รุ่น

โดยใสปุ่๋ ยเคมี 1N  ตํารับท่ี 3 และ 4 คือตํารับท่ีปลกูข้าวโพด 3 รุ่นโดยใส่ปุ๋ ยมลูโค 1N และ 2N ตามลําดบั  ตํารับท่ี 

5 คือตํารับท่ีปลกูพืชปุ๋ ยสดรุ่นท่ี 1 จากนัน้ไถกลบและปลกูข้าวโพด 2 รุ่น  ตํารับท่ี 6 และ 7 คือตํารับท่ีมีการปลกูพืช

เหมือนกับตํารับท่ี 5 โดยรุ่นท่ีปลูกข้าวโพดมีการใส่มูลโค 1N และ 2N ตามลําดบั   1N คือปริมาณไนโตรเจนท่ี

กําหนดตามค่าวิเคราะห์ดินในแปลงทดลอง (ตํารับท่ี 3) และความต้องการของพืช (กรมวิชาการเกษตร, 2548) 

โดยรอบปีท่ี 1 และ 2 เท่ากบั 30 และ 20 กก.N/ไร่ ตามลําดบั  7ปุ๋ ยมลูโคท่ีใช้ทดลองได้จากมลูโคจากฟาร์มตําบลทุ่ง

ลกูนก อําเภอกําแพงแสน จงัหวดันครปฐมท่ีผ่านกระบวนการหมกัเป็นเวลา 1 เดือน  ผลการวิเคราะห์สมบติัทางเคมี

ของปุ๋ ยมลูโค แสดงไว้ใน Table 2  การปลกูข้าวโพดฝักออ่นใช้ระยะปลกู 25 ซม. x 75 ซม.  ใสปุ่๋ ยเคมีทําโดยแบ่งใส ่

2 ครัง้ ครัง้แรกใส่ปุ๋ ยแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) รองพืน้ในปริมาณ 2/3N และครัง้ท่ี 2 ใส่ปุ๋ ยยูเรีย (46-0-0) 

แต่งหน้าในปริมาณ 1/3N เม่ือข้าวโพดอายุ 30 วนั  ใส่ปุ๋ ยมลูโคโดยโรยเป็นแถวรองพืน้ก่อนปลกูข้าวโพด  ปลกูพืช

ปุ๋ ยสดโดยปลกูถัว่พร้าระยะปลกูเดียวกบัข้าวโพด เม่ือถัว่พร้าออกดอกประมาณร้อยละ 50 (60 วนัหลงัปลกู) ได้ไถ

กลบลงดิน  ต้นข้าวโพดหลงัการเก็บเก่ียวจะตดัออกจากแปลง  การดแูลรักษาแปลงทดลองกระทําโดยไม่ใช้สารเคมี  

ข้อมูลท่ีเก็บเพ่ือประมวลผลการทดลองประกอบด้วย สมบัติดินก่อนปลูกและหลงัเก็บเก่ียว สมบัติของปุ๋ ยมูลโค 

ปริมาณธาตุปุ๋ ยท่ีสะสมในพืชปุ๋ ยสดก่อนการไถกลบ ผลผลิตของข้าวโพดฝักอ่อนทัง้ในรูปฝักทัง้เปลือกและฝัก

มาตรฐานซึ่งได้จากการนําฝักทัง้เปลือกไปปอกเปลือกออกและคดัเฉพาะฝักปอกเปลือกท่ีมีความยาว 4-13 ซม. 

และต้นทนุการผลิตข้าวโพดในระบบเกษตรอินทรีย์ในรอบปีท่ี 2 
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Table 1 Chemical and physical properties of the experimental soil before planting 

Soil properties Values measured Interpretation* 

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 

C.E.C. (cmol/kg) 5/                        5.90 moderate     

Base saturate (%)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  

 
 

Table 2 Chemical properties and nutrient contents of cattle manure 

Parameters          1st Year         2nd Year  

    pH 1:10 1/       7.67 ± 0.23    7.36 ± 0.04  

    C/N ratio   16.33 ± 4.16  15.00 ± 4.36  

    EC 1:10 (dS/m) 2/      3.33 ± 0.53    2.84 ± 0.39  

    OM (%)3/     38.75 ± 1.19  47.18 ± 6.16  

    total N (%)4/      1.44 ± 0.36    1.85 ± 0.34  

    total P2O5 (%)5/     1.76 ± 0.12    1.58 ± 0.32  

    total K2O (%)6/     1.99 ± 0.49    2.22 ± 0.23  
1/ 1:10 water/soil measurement by pH meter; 2/ 1:10 water/soil measurement by EC meter; 3/ Walkley and Black method;  
4/ Kjeldahl method; 5/ Spectrophotometer; 6/ Atomic absorption spectrophotometer  
 

ผลการวิเคราะห์สมบติัพืน้ฐานของดินในแปลงทดลองท่ีระดบัความลกึ 0-15 เซนติเมตร (Table 1) ประเมิน

ตามเกณฑ์การประเมินคณุภาพดิน ของกองสํารวจดิน (2523) ได้ว่า ดินท่ีใช้ทดลองมีความอดุมสมบูรณ์ปานกลาง 

สว่นผลการวิเคราะห์สมบติัทางเคมีของปุ๋ ยมลูโค (Table 2) พบว่า อตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N ratio) อยู่

ในช่วงท่ีเหมาะสมตอ่การนําไปใช้เป็นปุ๋ ยอินทรีย์ (≤ 20) คา่การนําไฟฟ้า (EC) ไมเ่กิน 10 dS/m ปริมาณอินทรียวตัถ ุ

(OM) มากกว่า 20% และมีปริมาณธาตอุาหารหลกัรวมกนัไม่น้อยกว่า 2% ตามเกณฑ์การขอขึน้ทะเบียนของกรม

วิชาการเกษตร (2555) 
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ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ปริมาณธาตุปุ๋ยสะสมในพืชปุ๋ยสด 

ปริมาณธาตุปุ๋ ยท่ีสะสมในพืชปุ๋ ยสดก่อนการไถกลบในกลุ่มตํารับปุ๋ ยพืชสด (T5-T7) พบว่า ไม่มีความ

แตกต่างกนัทางสถิติทัง้ในรอบปีท่ี 1 และ 2 โดยในรอบปีท่ี 1 พืชปุ๋ ยสดให้ธาตอุาหารหลกัในรูปปุ๋ ย N, P2O5 และ 

K2O เท่ากบั 23.41, 10.01 และ 23.69 กก./ไร่ ตามลําดบั  ส่วนในรอบปีท่ี 2 พืชปุ๋ ยสดให้ธาตอุาหารหลกัในรูปปุ๋ ย 

N, P2O5 และ K2O เท่ากบั 22.25, 10.05 และ 22.45 กก./ไร่ ตามลําดบั  

การเจริญเตบิโตของข้าวโพดฝักอ่อน 

ผลของตํารับการทดลองตอ่นํา้หนกัสดของต้นข้าวโพดหลงัการเก็บเก่ียวแตล่ะรุ่นในรอบปีท่ี 1 พบวา่มีความ

แตกต่างกันทางสถิติในรุ่นท่ี 3 โดยตํารับท่ีมีการใส่ปุ๋ ยเคมี (T2) และกลุ่มปุ๋ ยตํารับท่ีใส่มูลโค (T3,T4,T6,T7) ให้

นํา้หนกัสดของต้นสงูกว่าตํารับปุ๋ ยพืชสด (T5) และตํารับควบคมุ (T1)  ส่วนในรอบปีท่ี 2 พบว่ามีความแตกต่างกนั

ทางสถิติของนํา้หนกัสดของต้นข้าวโพดทัง้ 3 รุ่น โดยเม่ือพิจารณาในแต่ละรุ่นข้าวโพดท่ีปลกูนัน้พบว่าตํารับปุ๋ ยเคมี 

(T2) ให้นํา้หนกัสดของต้นมากท่ีสดุ รองลงมาคือกลุ่มตํารับท่ีใส่ปุ๋ ยมลูโค (T3,T4,T6,T7) ตํารับปุ๋ ยพืชสด (T5) และ

ตํารับควบคมุ (T1) ตามลําดบั   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลผลิตของข้าวโพดฝักอ่อน 

ผลของตํารับการทดลองต่อผลผลิตข้าวโพดแต่ละรุ่นในรอบปีท่ี 1 และปีท่ี 2 แสดงไว้ใน Figure 2 และ

ผลผลิตรวมในแตล่ะปีแสดงไว้ใน Table 3   

ผลของตํารับการทดลองตอ่ผลผลิตข้าวโพดในรอบปีท่ี 1 พบว่ามีความแตกต่างกนัทางสถิติของผลผลิตทัง้ 

3 รุ่น  โดยตํารับปุ๋ ยเคมี (T2) ให้ผลผลิตข้าวโพดสงูท่ีสดุในทุกรุ่นท่ีปลกู รองลงมาคือตํารับปุ๋ ยมลูโค 1N (T3) และ 

2N (T4) ตามลําดบั  เม่ือพิจารณาผลผลิตข้าวโพดรุ่นท่ี 2 และ 3 ในกลุ่มตํารับท่ีใส่ปุ๋ ยมลูโค (T3,T4,T6,T7) พบว่า

กลุ่มตํารับปุ๋ ยพืชสดร่วมกับปุ๋ ยมลูโค (T6,T7) ให้ผลผลิตมากกว่ากลุ่มตํารับปุ๋ ยมลูโคเพียงอย่างเดียว (T3,T4) แต่

เน่ืองจากกลุม่ตํารับปุ๋ ยพืชสดร่วมกบัมลูโคนีมี้การปลกูข้าวโพดเพียง 2 รุ่นในรอบปีจงึทําให้ผลผลิตรวมในรอบปีน้อย

กวา่กลุม่ตํารับปุ๋ ยมลูโคเพียงอย่างเดียวซึง่ปลกูพืช 3 รุ่น   

1st Year 2nd Year 

Figure 1  Fresh shoot weight after harvesting in the 1st year and the 2nd year 
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ผลของตํารับการทดลองตอ่ผลผลิตข้าวโพดในรอบปีท่ี 2 พบวา่ให้ผลการทดลองสอดคล้องกบัปีท่ี 1 ยกเว้น

ตํารับปุ๋ ยมลูโค 2N (T4) ท่ีให้ผลผลิตสงูกวา่ตํารับปุ๋ ยมลูโค 1N (T3) ทัง้นีใ้นรอบปีท่ี 2 ได้ปรับลดอตัราปุ๋ ยไนโตรเจน 

1N จากเดิมเท่ากบั 30 กก./ไร่ เป็น 20 กก./ไร่  7(กําหนดตามค่าวิเคราะห์ดินในแปลงทดลอง T3) 7เน่ืองจากผลการ

วิเคราะห์ดิน (T3) ก่อนการทดลองในรอบปีท่ี 2 มีปริมาณอินทรียวตัถุเพ่ิมขึน้ อย่างไรก็ตามในรอบปีท่ี 2 นีพ้บว่า

ผลผลิตรวมทัง้ปีของตํารับปุ๋ ยพืชสด(T5)   ซึง่ปลกูข้าวโพด 2 รุ่นนัน้ให้ผลผลิตไม่แตกต่างกบัตํารับควบคมุ (T1) ซึง่

ปลกูข้าวโพด 3 รุ่น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 3 Total unhusked ear and standard ear weight of the 1st year and the 2nd year 

Treatments 
Unhusked ear weight (kg/rai) Standard ear weight (kg/rai) 

     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 
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Figure 2  Unhusked ear weight (a) and standard ear weight (b) as affected by treatments in the 1st 

year and the 2nd year 

1st Year 2nd Year 1st Year 2nd Year 

                                (a)                                                                             (b) 
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ต้นทุนการผลิตข้าวโพดอนิทรีย์ 

 ต้นทนุการผลิตข้าวโพดฝักออ่นในระบบเกษตรอินทรีย์ (7รอบปีท่ี 2)  พบวา่ ตํารับปุ๋ ยมลูโค 1N (อตัรา 20 

กก.N/ไร่) มีต้นทนุตอ่หน่วยผลผลิตฝักทัง้เปลือกและต้นทนุตอ่หน่วยผลผลิตฝักมาตรฐานต่ําท่ีสดุ คือ 7.34 บาท/กก. 

และ 46.38 บาท/กก. ตามลําดบั (Table 4)   

Table 4 Cost per unit yield for unhusked and husked ears in the 2nd year 

Treatments 
Total cost  
(Bath/rai)  

Cost per unit of yield Cost per unit of yield 
for unhusked ear for standard ear 

(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 

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

 

นํา้หนกัสดของต้นข้าวโพดเฉลี่ยในปีท่ี 1 และ 2 เท่ากบั 7,122 และ 5,411 กก./ไร่ ตามลําดบั  นํา้หนกัฝัก

ทัง้เปลือกเฉลี่ยในปีท่ี 1 และ 2 เท่ากบั 3,114 และ 2,612 กก./ไร่ ตามลําดบั  และนํา้หนกัฝักมาตรฐานเฉลี่ยในปีท่ี 1 

และ 2 เท่ากบั 350 และ 365 กก./ไร่ ตามลําดบั  การท่ีนํา้หนกัสดของต้นและนํา้หนกัฝักทัง้เปลือกมีค่าเฉลี่ยลดลง  

อาจเน่ืองจากตํารับควบคมุไม่มีการใส่ปุ๋ ยทําให้ผลิตภาพดินลดลง และในรอบปีท่ี 2 ลดปริมาณปุ๋ ยไนโตรเจนจาก 

30 กก./ไร่ในปีท่ี 1 เป็น 20 กก./ไร่ในปีท่ี 2  เห็นได้ว่าการจดัการปุ๋ ยมีผลต่อการสร้างชีวมวลของต้นและส่วนเปลือก

ของฝักข้าวโพด  อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพการผลิตพืชของธาตุปุ๋ ยไนโตรเจนในปีท่ี 2 มีค่าสูงขึน้  โดยในปีท่ี 1 

เท่ากับ 8.97 กก.นํา้หนกัต้นสด/กก.ปุ๋ ยN 14.38 กก.นํา้หนักฝักทัง้เปลือก/กก.ปุ๋ ยN และ 1.45 กก.นํา้หนกัฝัก

มาตรฐาน/กก.ปุ๋ ยN สว่นในปีท่ี 2 เท่ากบั 30.90 กก.นํา้หนกัต้นสด/กก.ปุ๋ ยN 20.05 กก.นํา้หนกัฝักทัง้เปลือก/กก.ปุ๋ ย

N และ 2.08 กก.นํา้หนกัฝักมาตรฐาน/กก.ปุ๋ ยN 

ผลผลิตฝักทัง้เปลือกและฝักมาตรฐานของแต่ละรุ่นในรอบปีท่ี 1 และ 2 มีความผนัแปรในการเพ่ิมและ

ลดลงของผลผลิตท่ีสอดคล้องกนั  เม่ือพิจารณาในกลุม่ตํารับท่ีใสปุ่๋ ยมลูโค พบวา่ ในรอบปีท่ี 1 กลุม่ตํารับท่ีใสปุ่๋ ยมลู

โค 1N (30 กก.N/ไร่) ให้ผลผลิตท่ีมากกว่ากลุ่มตํารับท่ีใส่ปุ๋ ยมลูโค 2N (60 กก.N/ไร่) การใส่ปุ๋ ยมลูโคปริมาณท่ี

เพ่ิมขึน้ทําให้ผลผลิตลดลงนัน้ อาจเน่ืองจากการใส่ปุ๋ ยอินทรีย์ท่ีย่อยสลายไม่สมบูรณ์ในปริมาณสูงทําให้การ

เจริญเติบโตและผลผลิตพืชลดลง (Delgado et al., 2010) แต่ในรอบปีท่ี 2 พบว่า กลุ่มตํารับท่ีใส่ปุ๋ ยมลูโค 2N (40 

กก.N/ไร่) ให้ผลผลิตมากกวา่กลุม่ตํารับท่ีใสปุ่๋ ยมลูโค 1N (20 กก.N/ไร่) เน่ืองจากในรอบปีท่ี 2 มีการใสปุ่๋ ยไนโตรเจน

ในอตัราท่ีลดลงจาก 1N เท่ากบั 30 กก.N/ไร่ เป็น 20 กก.N/ไร่  และได้มีการปรับวิธีการใส่จากรอบปีท่ี 1 ท่ีเป็นการ
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โรยเป็นแถวในท้องร่องแล้วใช้ดินกลบพร้อมปลกู เปลี่ยนเป็นการใส่ปุ๋ ยมลูโคหลงัจากไถพรวนแล้วจึงทําการยกร่อง

ปลกูพืชของในรอบปีท่ี 2 เพ่ือให้ผลกระทบจากการย่อยสลายอินทรียวตัถุลดลง     นอกจากนีพ้บว่าดินในตํารับปุ๋ ย

มลูโค 2N มีปริมาณอินทรียวตัถุ ฟอสฟอรัสเป็นประโยชน์ และโพแทสเซียมแลกเปลี่ยนได้สงูท่ีสุด  จึงมีผลต่อการ

เพ่ิมผลผลิตของพืชในปีท่ี 2 ด้วย  ซึง่สอดคล้องกบั Bary et al. (2000) กล่าวว่าผลของการใส่มลูสตัว์ซํา้ลงในพืน้ท่ี

จะทําให้อินทรียวตัถใุนดินเพ่ิมขึน้และเป็นแหลง่สะสมธาตอุาหาร เน่ืองจากธาตอุาหารจะถูกปลดปล่อยช้าๆเพ่ิมขึน้

ในดิน เม่ือมีการใส่มูลสัตว์ตามความต้องการไนโตรเจนของพืชแล้ว  มูลสัตว์มักจะให้ธาตุฟอสฟอรัส และ

โพแทสเซียมในปริมาณมากเกินระดบัท่ีพืชต้องการ จนเกิดการสะสมในดิน 

เม่ือเปรียบเทียบสดัสว่นของผลผลิตข้าวโพดในระบบเกษตรอินทรีย์ท่ีมีต้นทนุตอ่ไร่ต่ําท่ีสดุ (T3) กบัผลผลิต

ในระบบเกษตรเชิงพาณิชย์ (T1) พบว่า ผลผลิตฝักทัง้เปลือกและฝักมาตรฐานเกษตรอินทรีย์คิดเป็น 0.6 และ 0.7 

ของเกษตรเชิงพาณิชย์ตามลําดบั และยังมีต้นทุนการผลิตท่ีสูงกว่าการใช้ปุ๋ ยเคมี แสดงให้เห็นว่าการผลิตข้าวโพด

ฝักออ่นในระบบเกษตรอินทรีย์ ซึง่เป็นท่ียอมรับวา่ปลอดภยัตอ่สิ่งแวดล้อมนัน้ จําเป็นต้องขายผลผลิตเกษตรอินทรีย์

ในราคาท่ีสงูกว่าเพ่ือความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ  แต่หากเกษตรกรมีปัจจยัการผลิตเช่น มลูสตัว์ หรือวสัดอิุนทรีย์อ่ืน 

ซึง่เป็นแหลง่ธาตอุาหารพืชอยู่ในฟาร์ม และมีแรงงานในครัวเรือนด้วยจะสามารถลดต้นทนุการผลิตลงได้อย่างมาก 

 

สรุป 

ผลการทดลองพบว่า การจดัการธาตอุาหารท่ีต่างกนัมีผลให้การเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวโพดฝักอ่อน

แตกต่างกนัทางสถิติ โดยในรอบปีท่ี 1 และ 2 พบว่า ตํารับปุ๋ ยเคมีให้ผลผลิตมากท่ีสดุ  การเพ่ิมอตัราปุ๋ ยมลูโคท่ีใส่

จาก 30 กก.N/ไร่ เป็น 60 กก.N/ไร่ในรอบปีท่ี 1 ทําให้ผลผลิตลดลง แต่ในรอบปีท่ี 2 การเพ่ิมอตัราปุ๋ ยมลูโคท่ีใส่จาก 

20 กก.N/ไร่ เป็น 40 กก.N/ไร่ ทําให้ผลผลิตเพ่ิมขึน้  ผลผลิตข้าวโพดในกลุม่ตํารับปุ๋ ยพืชสด(ปลกูพืชปุ๋ ยสดในรุ่นท่ี 1) 

ร่วมกบัปุ๋ ยมลูโคให้ผลผลิตมากกวา่กลุม่ตํารับปุ๋ ยมลูโคเพียงอย่างเดียว (ปลกูข้าวโพดร่วมกบัปุ๋ ยมลูโคในรุ่นท่ี 1) แต่

เน่ืองจากกลุม่ตํารับปุ๋ ยพืชสดร่วมกบัมลูโคนีมี้การปลกูข้าวโพดเพียง 2 รุ่นในรอบปีจงึทําให้ผลผลิตรวมในรอบปีน้อย

กวา่กลุม่ตํารับปุ๋ ยมลูโคซึง่ปลกูพืช 3 รุ่น   พืชปุ๋ ยสดให้ปริมาณเฉลี่ยของธาตปุุ๋ ย N, P2O5, K2O ใน 2 รอบปีเท่ากบั 

22.83, 10.03 และ 23.07 กก./ไร่ ตามลําดบั7   ต้นทนุการผลิตข้าวโพดฝักออ่น7ในระบบเกษตรอินทรีย์ (7ในรอบปีท่ี 2) 

พบวา่ ตํารับปุ๋ ยมลูโคอตัรา 20 กก.N/ไร่7 มีต้นทนุตอ่หน่วยผลผลิตทัง้ในรูปฝักทัง้เปลือกและฝักมาตรฐานน้อยท่ีสดุ 
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