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บทคัดย่อ 
ท าการทดลองบนดินร่วนทราย ชุดเดิมบาง ณ แปลงทดลองและขยายพันธุ์พืชดงเกณฑ์หลวง จังหวัด

ชัยนาท วางแผนการทดลองแบบ Split plot in RCB จ านวน 3 ซ  า โดยMain plot ประกอบด้วย การไถกลบซาก
ข้าวโพดฝักอ่อน และไม่ไถกลบซากข้าวโพดฝักอ่อน Subplots ประกอบด้วย การใส่ปุ๋ยไนโตรเจน 5 อัตรา ได้แก่ 
อัตรา 0, 10, 20, 30 และ 40 กิโลกรัมต่อไร่ ผลของการปลูกข้าวโพดฝักอ่อนครั งที่ 2 ตามในฤดูถัดมา ไม่มี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการใส่หรือไม่ใส่ซาก และอัตราปุ๋ยไนโตรเจนใส่ส่วนของน  าหนักฝักทั งเปลือกและน  าหนักฝัก
ปอกเปลือก การใส่หรือไม่ใส่ซากข้าวโพดฝักอ่อน ให้น  าหนักฝักทั  งเปลือก และน  าหนักฝักปอกเปลือกไม่
แตกต่างกันทางสถิติ แต่การใส่ปุ ๋ยไนโตรเจนอัตรา 20-40 กิโลกรัมต่อไร่ มีน  าหนักฝักอ่อนทั งเปลือกและ
น  าหนักฝักอ่อนปอกเปลือกสูงกว่าการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ ประมาณ 48-72 และ 44-54 
เปอร์เซ ็นต์ ตามล าดับ เมื ่อคิดเป็นเปอร์เซ ็นต์ของจ านวนฝักมาตรฐานขนาดเล็ก  (S: ความยาวฝัก 5-7 
เซนติเมตร) ขนาดกลาง (M: ความยาวฝัก 7-9 เซนติเมตร) และขนาดใหญ่ (L: ความยาวฝัก 9-12 เซนติเมตร) 
พบว่า การไม่ใส่ปุ ๋ยไนโตรเจน สัดส่วนจ านวนฝักขนาดเล็ก และกลางมากกว่าขนาดใหญ่  ขณะที่การใส่ปุ ๋ย
ไนโตรเจน อัตรา 10-40 กิโลกรัมต่อไร่ และการใส่หรือไม่ใส่ซากข้าวโพดฝักอ่อน มีสัดส่วนจ านวนฝักขนาด
กลางและใหญ่มากกว่าขนาด S แต่การปลูกข้าวโพดฝักอ่อนครั งที่ 3 ตามในฤดูถัดมา พบว่า การใส่หรือไม่ใส่
ซากข้าวโพดฝักอ่อน มีน  าหนักฝักทั  งเปลือกไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่การใส่ปุ ๋ยไนโตรเจน อัตรา 30 -40 
กิโลกรัมต่อไร่ มีน  าหนักฝักทั งเปลือกสูงกว่าการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 10 และ 20 กิโลกรัมต่อไร่ ประมาณ 
312-315 และ 22-23 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ส่วนน  าหนักฝักปอกเปลือก พบว่า การใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 
20-40 กิโลกรัมต่อไร่ มีน  าหนักฝักปอกเปลือกสูงกว่าการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ ประมาณ 
182-216 เปอร์เซ็นต์ แต่การไม่ใส่ปุ๋ย และใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ มีเปอร์เซ็นต์จ านวนฝัก   
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( แบบฟอร์ม) แบบ 1 



ขนาดเล็กและกลางมากกว่าขนาดใหญ่ ขณะที่การใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 20-40 กิโลกรัมต่อไร่ และการใส่
หรือไม่ใส่ซากข้าวโพดฝักอ่อน มีเปอร์เซ็นต์จ านวนฝักขนาด M ซึ่งเป็นขนาดกลาง มากที่สุดค าหลัก ข้าวโพดฝัก
อ่อน ซากข้าวโพด  

ค าน า 
 ข้าวโพดฝักอ่อน เป็นพืชที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยพืชหนึ่ง ผลิตผลข้าวโพดฝักอ่อน
มากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ส่งออกไปขายต่างประเทศ ในรูปของแปรรูปบรรจุกระป๋อง และฝักสดหรือฝักสดแช่เย็น  
ส าหรับสถานการณ์การผลิตข้าวโพดฝักอ่อนของไทย ตั งแต่ ปี 2550-2553 ค่อนข้างคงที่ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทั ง
พื นที่ปลูกและผลผลิต โดยปี 2550 มีพื นที่ปลูก 225,500 ไร่ ผลผลิต 260,200 ตัน และปี 2551-2552 มีพื นที่ปลูก
ระหว่าง 230,724-231,544 ไร่ และในปี2553 ประเทศไทยมีพื นที่ปลูกข้าวโพดฝักอ่อนทั งสิ น  ประมาณ 224,800 
ไร่ (ศูนย์สารสนเทศการเกษตร, 2553) ผลผลิตฝักทั งเปลือก ประมาณ 260,300 ตัน แหล่งปลูกที่ส าคัญ ได้แก่ 
จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี ก าแพงเพชร ล าพูน เชียงใหม่ พะเยา เชียงราย พิจิตร และสระบุรี 
(ศูนย์สารสนเทศการเกษตร, 2546) ในแหล่งที่มีน  าชลประทาน เกษตรกรสามารถปลูกข้าวโพดฝักอ่อนได้ปีละ 4-5 
รุ่น แต่ละรุ่นใช้เวลาตั งแต่ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว 60-70 วัน เท่านั น (สมชาย และคณะ, 2535) การผลิตข้าวโพดฝัก
อ่อนให้ผลพลอยได้จากส่วนที่เหลือของข้าวโพดฝักอ่อน เช่น เปลือก ไหม และต้น น ามาใช้เป็นอาหารหยาบเลี ยงโค
เนื อและโคนมได้เป็นอย่างดี จากการส ารวจ ผู้เลี ยงโคนมจะรับซื อต้นสดจากแปลงข้าวโพดที่เกษตรกรเก็บเกี่ยว
ผลผลิตแล้วในราคาไร่ละ 300-1,200 บาท ต้น เปลือก และไหม มีคุณค่าทางอาหาร โดยเฉพาะโปรตีนที่เป็น
ประโยชน์อยู่ในช่วงร้อยละ 12.6-17.0 และมีเยื่อใยหยาบ ร้อยละ 9.5-21.0 (กรมปศุสัตว์, 2555) ซึ่งคุณค่าทาง
อาหารดังกล่าวมีค่าใกล้เคียงกับคุณค่าทางอาหารที่ได้จากหญ้าขนสด และยังช่วยให้ระบบย่อยอาหารของวัวท างาน
ดีขึ น ความต้องการธาตุอาหารของข้าวโพดโดยเฉพาะธาตุอาหารหลัก พบว่า ธาตุไนโตรเจนมีบทบาทส าคัญต่อ
ข้าวโพดตลอดอายุการเจริญเติบโต ตั งแต่ระยะแรกของการเจริญเติบโตจนถึงการสร้างเมล็ด ระยะที่ข้าวโพด
ต้องการธาตุไนโตรเจนมากที่สุด คือ ระยะที่ข้าวโพดออกดอกตัวผู้และตัวเมีย ธาตุอาหารฟอสฟอรัส ก็จัดว่าเป็น
ธาตุอาหารที่มีความส าคัญต่อการเจริญเติบโตไม่น้อยกว่าธาตุไนโตรเจน จากการศึกษา พบว่า ข้าวโพดตอบสนอง
ต่อปุ๋ยฟอสฟอรัสตลอดฤดูปลูกเช่นกัน แต่มีความต้องการในระยะเริ่มแรกของการเจริญเติบโตมากกว่าในระยะอ่ืนๆ 
งานดินและปุ๋ยข้าวโพด-ข้าวฟ่าง (2527) รายงานว่า การผลิตข้าวโพดฝักอ่อน 100 กิโลกรัม ฝักอ่อนดูดใช้
ไนโตรเจน 2.65 กิโลกรัม ฟอสฟอรัส 0.49 และ โพแทสเซียม 1.54 กิโลกรัม ชี ให้เห็นว่า  ไนโตรเจนมีความส าคัญ
ต่อการสร้างฝักอ่อน สอดคล้องกับพวงเล็ก และนงลักษณ์ (2543) ที่พบว่า การดูดใช้ธาตุอาหารของข้าวโพดฝัก
อ่อนในสภาพสวนและสภาพไร่ มีการดูดใช้ธาตุไนโตรเจนสูงสุด รองลงมาเป็นโพแทสเซียม ส่วนฟอสฟอรัสจะ
ถูกน าไปใช้ในปริมาณน้อยมาก การใส่ปุ๋ยจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการผลิตข้าวโพดฝักอ่อน ซึ่งระบบการผลิต
ข้าวโพดฝักอ่อนในปัจจุบัน หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว มีการตัดต้นข้าวโพดออกจากพื นที่ปลูกเพ่ือน าไปเป็น
อาหารสัตว์ จึงเป็นการน าธาตุอาหารที่มีอยู่ในผลผลิต และล าต้นออกไปจากพื นที่ปลูก เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ดิน
เสื่อมความอุดมสมบูรณ์ลง การใส่ปุ๋ยจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือชดเชยธาตุอาหารที่สูญหายออกไปจากพื นที่โดย
วิธีต่างๆ ท าให้เพ่ิมต้นทุนการผลิตด้านการซื อปุ๋ยเคมี และการบ ารุงดินด้วยอินทรียวัตถุชนิดอ่ืน  เพ่ือให้พืชดูดใช้ใน
การเจริญเติบโตและให้ผลผลิต การใช้ประโยชน์จากซากข้าวโพดฝักอ่อนหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยการไถ



กลบลงในดิน เป็นการเพ่ิมอินทรียวัตถุอีกทางหนึ่ง จึงควรมีการศึกษาการใช้ประโยชน์ซากข้าวโพดฝักอ่อนในการ
ผลิตข้าวโพดฝักอ่อน เพ่ือเป็นข้อมูลแนะน าต่อไป 

วิธีด าเนินการทดลอง 
อุปกรณ์ 

- เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนพันธุ์ SG17 ปุ๋ยเคมีสูตร 0-0-21, 0-45-0, 0-0-60, 46-0-0 สารเคมีป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืช ถุงกระดาษอบตัวอย่างพืช ไม้บรรทัด และอุปกรณ์เก็บตัวอย่างพืช  
วิธีการ 

วางแผนการทดลองแบบ Split plot in RCB จ านวน 3 ซ  า วิเคราะห์ผลทางสถิติโดย ANOVA ของ
กรรมวิธี ด้วยโปรแกรม IRRISTAT for Dos 

Main plot ประกอบด้วย การไถกลบซากข้าวโพดฝักอ่อน และไม่ไถกลบซากข้าวโพดฝักอ่อน 
Subplots ประกอบด้วย การใส่ปุ๋ยไนโตรเจน 5 อัตรา ได้แก่ อัตรา 0, 10, 20, 30 และ 40 กิโลกรัมต่อ

ไร่ 
ท าการทดลองบนดินร่วนทราย ชุดเดิมบาง แปลงทดลองและขยายพันธุ์พืชดงเกณฑ์หลวง อ าเภอวัดสิงห์ 

จังหวัดชัยนาท ซึ่งมีค่าวิเคราะห์ดินก่อนด าเนินการทดลอง ดังนี  ค่า pH 6.94 อินทรียวัตถุ 1.1 เปอร์เซ็นต์ 
ฟอสฟอรัสที่แลกเปลี่ยนได้ 104 มิลลิกรัมต่อดิน 1 กิโลกรัม และ โพแทสเซียมที่สกัดได้ 62 มิลลิกรัมต่อดิน 1 
กิโลกรัม ขนาดแปลงปลูก 6x7 เมตร พื นที่เก็บเกี่ยว 4.5x6 เมตร ก่อนการปลูกข้าวโพดฝักอ่อนครั งที่ 1 (crop 1 ) 
ทุกแปลงปลูกจะได้รับปุ๋ยเคมีอัตรา 15-15-15 กิโลกรัมต่อไร่ ของ N-P2O5-K2O ตามล าดับ ปลูกข้าวโพดฝักอ่อน
ครั งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2555 โดยใช้ระยะปลูก 50x30 เซนติเมตร หลังข้าวโพดงอก 7-10 วัน ถอนแยกให้
เหลือ 2 ต้นต่อหลุม (อัตราประชากร 21,333 ต้นต่อไร่) และใส่ปุ๋ยไนโตรเจนอัตรา 15 กิโลกรัมในรูปปุ๋ยยูเรีย เมื่อ
ข้าวโพดอายุ 20-25 วันหลังงอก เก็บเกี่ยวผลผลิตวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 หลังเก็บเกี่ยวข้าวโพดฝักอ่อนครั งที่ 1 
ท าการไถกลบซากและน าซากข้าวโพดฝักอ่อนออกจากแปลงตามกรรมวิธีที่ก าหนด ทิ งไว้ประมาณ 3 สัปดาห์ ท า
การไถพรวนเพ่ือเตรียมแปลงปลูกข้าวโพดฝักอ่อนตามเป็นครั งที่ 2 (crop 2) เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555 ทุก
แปลงปลูกจะได้รับปุ๋ยอัตรา 0-15-15 กิโลกรัมต่อไร่ของ N-P2O5-K2O ตามล าดับ และในกรรมวิธีที่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน 
จะรองพื นด้วยปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตอัตราครึ่งหนึ่งของกรรมวิธีที่ก าหนด และใส่ปุ๋ยไนโตรเจนอัตราที่เหลือที่
ก าหนดในกรรมวิธี ในรูปยูเรีย เมื่อข้าวโพดอายุ 20-25 วัน เก็บเกี่ยวผลผลิตวันที่ 11 สิงหาคม 2555 หลังการเก็บ
เกี่ยวข้าวโพดฝักอ่อนที่ปลูกครั งที่ 2 ท าการไถกลบซากข้าวโพดฝักอ่อนตามกรรมวิธีที่ก าหนดแล้วจึงท าการปลูก
ข้าวโพดฝักอ่อนตามเป็นครั งที่ 3 (crop 3) เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2555 วิธีปฏิบัติเช่นเดียวกับการปลูกครั งที่ 2 
เก็บเก่ียวผลผลิตวันที่ 19 ธันวาคม 2555  
การบันทึกข้อมูล  ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างดินก่อนปลูก ที่ระดับ 0-30 เซนติเมตร น  าหนักซากที่ไถกลบลงดิน และที่
น าออกจากแปลง ผลผลิตฝักทั งเปลือก ผลผลิตปอกเปลือก จ านวนฝักมาตรฐาน และน  าหนักฝักมาตรฐาน ซึ่งเป็น
ฝักที่ไม่มีต าหนิ มีความยาวฝักจากรอยตัดที่โคนถึงปลายฝัก ระหว่าง 5-12  เซนติเมตร และความกว้างฝัก 1.0-2.5 
เซนติเมตร และการเรียงของไข่ปลาสม่ าเสมอ จ านวนต้น จ านวนฝักเก็บเกี่ยว อัตราแลกเนื อ และเปอร์เซ็นต์
จ านวนขนาดฝักตามมาตรฐานของโรงงานแปรรูปข้าวโพดฝักอ่อน  



ระยะเวลาและสถานที่ท าการทดลอง 
ระยะเวลา : ตุลาคม 2553- กันยายน 2555  
สถานที่ด าเนินการ: ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท   

ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง 
ท าการทดลองบนดินร่วนปนทราย ชุดเดิมบาง ซึ่งมีค่าวิเคราะห์ดินก่อนปลูกข้าวโพดฝักอ่อนครั งที่ 1 ดังนี  

ค่า pH 6.94 อินทรียวัตถุ 1.1 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัส 104 มิลลิกรัมต่อดิน 1 กิโลกรัม และ โพแทสเซียม 62 
มิลลิกรัมต่อดิน 1 กิโลกรัม ผลผลิตฝักอ่อนทั งเปลือกของข้าวโพดฝักอ่อนครั งที่ 1 มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 2,647-3,015 
กิโลกรัมต่อไร่ น  าหนักฝักปอกเปลือกเฉลี่ยระหว่าง 354-416 กิโลกรัมต่อไร่ จ านวนฝักมาตรฐานเฉลี่ยระหว่าง 
52,324-61,295 ฝักต่อไร่ อัตราการแลกเนื ออยู่ระหว่าง 7.15-7.32 ซึ่งน  าหนักซากสดทั งหมด (รวมต้น+ใบ+ช่อ
ดอก+เปลือกฝัก+ไหม) ในกรรมวิธีที่น าซากออกจากแปลง เฉลี่ย 13,510 กิโลกรัมต่อไร่ หรือเป็นน  าหนักแห้งซาก 
ระหว่าง 1,188-1,315 กิโลกรัมต่อไร่ และน  าหนักสดซากท่ีมีการไถกลบซาก เฉลี่ย 13,160 กิโลกรัมต่อไร่ หรือเป็น
น  าหนักแห้งซาก ระหว่าง 1,316-1,495 กิโลกรัมต่อไร่ โดยมีปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม
ทั งหมดในซาก เท่ากับ 12.06, 4.21 และ 22.40 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ 

 
การเจริญเติบโตของข้าวโพดฝักอ่อนที่ปลูกครั้งที่ 2 ที่อายุ 35 วันหลังงอก  

พบว่า ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างการใส่หรือไม่ใส่ซากข้าวโพด และการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ในส่วนของความสูง
ต้น จ านวนใบต่อต้น น  าหนักแห้งต้น และดัชนีพื นที่ใบ ของข้าวโพดฝักอ่อนที่อายุ 35 วันหลังงอก การใส่ปุ๋ย
ไนโตรเจน อัตรา 30-40 กิโลกรัมต่อไร่ มีความสูงต้น (148.6-151.4 เซนติเมตร) สูงกว่าการใส่ปุ๋ยอัตรา 10 
กิโลกรัมต่อไร่ อย่างมีนัยส าคัญยิ่ง แต่การใส่ปุ๋ยอัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ มีความสูงต้นไม่แตกต่างทางสถิติกับการใส่
ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ (Table 1) การใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 30-40 กิโลกรัมต่อไร่ มีจ านวนใบ 
(เฉลี่ย 11 ใบต่อต้น) สูงกว่าการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 0, 10 และ 20 กิโลกรัมต่อไร่ ที่มีจ านวนใบเฉลี่ย 9, 10 
และ 10 ใบต่อต้น ส่วนดัชนีพื นที่ใบ พบว่า การใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 30 และ 40 กิโลกรัมต่อไร่ มีดัชนีพื นที่ใบไม่
แตกต่างกันทางสถิติ (3.16 และ 2.97 ตามล าดับ) ซึ่งสูงกว่าการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 10 และ 20 กิโลกรัมต่อไร่
อย่างมีนัยส าคัญยิ่ง ขณะที่การใส่หรือไม่ใส่ซากข้าวโพดฝักอ่อน มีความสูงต้น จ านวนใบต่อต้น และดัชนีพื นที่ใบ ไม่
แตกต่างกันทางสถิต ิ(Table 1)  
ผลผลิตของข้าวโพดฝักอ่อนที่ปลูกครั้งท่ี 2 
 ไมม่ีปฏิสัมพันธ์ระหว่างการใส่หรือไม่ใส่ซากข้าวโพด และการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ในส่วนของน  าหนักฝักทั ง
เปลือก น  าหนักฝักปอกเปลือก อัตราแลกเนื อ น  าหนักฝักมาตรฐาน และจ านวนฝักมาตรฐาน การใส่หรือไม่ใส่ซาก
ข้าวโพดฝักอ่อน ให้น  าหนักฝักทั งเปลือก น  าหนักฝักปอกเปลือก อัตราแลกเนื อ น  าหนักฝักมาตรฐาน และจ านวน
ฝักมาตรฐาน ไม่แตกต่างทางสถิติ มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 1,270-1,748, 226-300, 159-186 กิโลกรัมต่อไร่ 16,617-
19,288 ฝักต่อไร่ และ 5.58-5.63 ตามล าดับ แต่การใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 20-40 กิโลกรัมต่อไร่ ให้น  าหนักฝักทั ง
เปลือก น  าหนักฝักปอกเปลือก และน  าหนักฝักมาตรฐาน สูงกว่าการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ 
ประมาณ 48-72, 44-54 และ 46-67 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (Table 2) ส าหรับอัตราแลกเนื อ พบว่า การใส่ปุ๋ย



ไนโตรเจน อัตรา 20, 30 และ 40 กิโลกรัมต่อไร่ มีอัตราการแลกเนื อสูงที่สุด มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 5.55-6.13 สูงกว่า
การใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 0 และ 10 กิโลกรัมต่อไร่ ที่มีอัตราแลกเนื อ 5.07 และ 5.25 ตามล าดับ (Table 2) ส่วน
จ านวนฝักมาตรฐาน พบว่า การใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 20-40 กิโลกรัมต่อไร่ มีจ านวนฝักมาตรฐานไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติ มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 20,014-23,708 ฝักต่อไร่ ซึ่งสูงกว่าการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ 
ประมาณ 30-53 เปอร์เซ็นต์ แต่เมื่อแยกเป็นขนาดฝัก ตั งแต่ขนาด S (ความยาวฝัก 5-7 เซนติเมตร) ขนาด M 
(ความยาวฝัก 7-9 เซนติเมตร) และขนาด L (ความยาวฝัก 9-12 เซนติเมตร) พบว่า การไม่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน มี
จ านวนฝักขนาด S เท่ากับ 3,167 ฝักต่อไร่ สูงกว่าการใส่ปุ๋ย อัตรา 10, 20, 30 และ40 กิโลกรัมต่อไร่ ที่มีจ านวน
ฝัก 958, 403, 167 และ 83 ฝักต่อไร่ แต่การใส่ปุ๋ยตั งแต่อัตรา 10-40 กิโลกรัมต่อไร่ มีจ านวนฝักขนาด M ไม่
แตกต่างกันทางสถิติ เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 8,250-9,722 ฝักต่อไร่ ซึ่งสูงกว่าการไม่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ประมาณ 99-135 
เปอร์เซ็นต์ ขณะที่การใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ มีจ านวนฝักขนาด L สูงที่สุด คือ 14,570 ฝักต่อไร่ 
ซึ่งสูงกว่าการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 20 และ 10 กิโลกรัมต่อไร่ ที่มีจ านวนฝัก 10,736 และ 4,861 ฝักต่อไร ่
ตามล าดับ แต่การใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ ให้จ านวนฝักขนาด L ไม่แตกต่างทางสถิติกับการใส่ปุ๋ย
ไนโตรเจน อัตรา 40 กิโลกรัมต่อไร่ ขณะที่การใส่หรือไม่ใส่ซากข้าวโพดฝักอ่อน ให้จ านวนฝักทั งขนาด S, M และ L 
ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (Table 3) เมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จ านวนฝักแต่ละขนาด พบว่า การไม่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน มี
เปอร์เซ็นต์จ านวนฝักขนาด M สูงสุด เท่ากับ 41.6 รองลงมาเป็นขนาด S เท่ากับ 54.4 และขนาด L มีเปอร์เซ็นต์
จ านวนฝักต่ าท่ีสุด คือ 4.0 เปอร์เซ็นต์ แต่การใส่ปุ๋ยไนโตรเจน การใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ มี
เปอร์เซ็นต์จ านวนฝักขนาด M มากที่สุด (62.3 เปอร์เซ็นต์) รองลงมาเป็นขนาด L เท่ากับ 31.5 เปอร์เซ็นต์ ส่วน
ขนาด S มีเปอร์เซ็นต์จ านวนต่ าสุด (6.2 เปอร์เซ็นต์) ขณะที่การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนตั งแต่อัตรา 20-40 กิโลกรัมต่อไร่ มี
เปอร์เซ็นต์จ านวนฝักทั ง 3 ขนาดในท านองเดียวกัน โดยการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 20, 30 และ 40 กิโลกรัมต่อไร่ 
มีเปอร์เซ็นต์จ านวนฝักขนาด L สูงที่สุด (53.6, 63.4 และ 58.6 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ) รองลงมาเป็นขนาด M  
(44.3, 35.9 และ 41.0 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ) ส่วนขนาด S มีเปอร์เซ็นต์จ านวนต่ าที่สุด คือ 2.1, 0.7 และ 0.4 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (Table 4)  
การเจริญเติบโตของข้าวโพดฝักอ่อนที่ปลูกครั้งที่ 3 ที่อายุ 35 วันหลังงอก  

ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างการใส่หรือไม่ใส่ซากข้าวโพด และการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ในส่วนของความสูงต้น 
จ านวนใบต่อต้น น  าหนักแห้งส่วนเหนือดิน และดัชนีพื นที่ใบ การใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 20-40 กิโลกรัมต่อไร่ มี
ความสูงต้นไม่แตกต่างกันทางสถิติ มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 99.1-104.2 เซนติเมตร ซึ่งสูงกว่าการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 
10 กิโลกรัมต่อไร่ และไม่มีการใส่ปุ๋ยที่มีความสูงเฉลี่ย 72.4 และ 43.2 เซนติเมตร ตามล าดับ แต่การใส่หรือไม่ใส่
ซากข้าวโพดฝักอ่อน มีความสูงต้นไม่แตกต่างกันทางสถิติ ส าหรับจ านวนใบต่อต้น พบว่า การใส่ปุ๋ยไนโตรเจน 
อัตรา 20-40 กิโลกรัมต่อไร่ มีจ านวนใบไม่แตกต่างกันทางสถิติ เฉลี่ยระหว่าง 9-10 ใบต่อต้น ซึ่งสูงกว่าการใส่ปุ๋ย
ไนโตรเจน อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ และไม่มีการใส่ปุ๋ย ที่ให้จ านวนใบเฉลี่ย 8 และ 7 ใบต่อต้น ตามล าดับ ส่วนการ
ใส่หรือไม่ใส่ซากข้าวโพดฝักอ่อน มีจ านวนใบเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ (8-9 ใบต่อต้น) ขณะที่การใส่ปุ๋ย
ไนโตรเจน อัตรา 20, 30 และ 40 กิโลกรัมต่อไร่ มีค่าดัชนีพื นที่ใบ และน  าหนักแห้งส่วนเหนือดินไม่แตกต่างกันทาง
สถิติ โดยมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.59-2.85 และ 37.47-43.02 กรัมต่อต้น ตามล าดับ ซึ่งสูงกว่าการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน



อัตรา 0 และ 10 กิโลกรัมต่อไร่ ที่ให้ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.24-1.73 และ 11.90-24.72 กรัมต่อต้น ตามล าดับ แต่การ
ใส่หรือไม่ใส่ซากข้าวโพดฝักอ่อน มีค่าดัชนีพื นที่ใบ และน  าหนักแห้งส่วนเหนือดิน ไม่แตกต่างกันทางสถิติ เฉลี่ย
ระหว่าง 2.19-2.31 และ 31.49-32.33 กรัมตอ่ต้น (Table 5)  
ผลผลิตของข้าวโพดฝักอ่อนที่ปลูกครั้งท่ี 3 
 ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างการใส่หรือไม่ใส่ซากข้าวโพด และการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ในส่วนของน  าหนักฝักทั ง
เปลือก น  าหนักปอกเปลือก น  าหนักฝักมาตรฐาน และอัตราการแลกเนื อ การใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 40 และ 30 
กิโลกรัมต่อไร่ ให้น  าหนักฝักอ่อนทั งเปลือกไม่แตกต่างกันทางสถิติโดยให้ค่าเฉลี่ยน  าหนักฝักทั งเปลือก ระหว่าง 
1,474-1,487 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งสูงกว่าการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 10 และ 20 กิโลกรัมต่อไร่ ที่ให้น  าหนักฝักทั ง
เปลือก 358 และ 1,204 กิโลกรัมต่อไร่ หรือ ประมาณ 312-315 และ 22-23 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ แต่การใส่ปุ๋ย
ไนโตรเจนตั งแต่อัตรา 20-40 กิโลกรัมต่อไร่ ให้น  าหนักฝักปอกเปลือกไม่แตกต่างกันทางสถิติ มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 
206-231 กิโลกรัมต่อไร่ แต่มีน  าหนักฝักปอกเปลือกสูงกว่าการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนอัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ ประมาณ 
182-216 เปอร์เซ็นต์ ส่วนน  าหนักฝักมาตรฐานให้ผลสอดคล้องกับน  าหนักฝักปอกเปลือก การใส่ปุ๋ยไนโตรเจน 
อัตรา 20-30 กิโลกรัมต่อไร่ ให้น  าหนักฝักมาตรฐานไม่แตกต่างกันทางสถิติ มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 175-194 กิโลกรัม
ต่อไร่ สูงกว่าการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ ที่มีน  าหนักฝักมาตรฐาน 60 กิโลกรัมต่อไร่ แต่การใส่ปุ๋ย
ไนโตรเจน อัตรา 40 กิโลกรัมต่อไร่ให้กับข้าวโพดฝักอ่อนที่ปลูกครั งที่ 3 มีอัตราการแลกเนื อสูงที่สุด คือ 6.85 สูง
กว่าการปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 10, 20 และ 30 กิโลกรัมต่อไร่ ประมาณ 34, 18 และ 7 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ จะ
เห็นได้ว่า การเพ่ิมปุ๋ยไนโตรเจนอัตราสูงเกินไป (อัตรา 40 กิโลกรัมต่อไร่) ถึงแม้ว่าจะท าให้น  าหนักฝักเพ่ิมขึ น แต่
เป็นการไปเพ่ิมในส่วนของเปลือกฝักด้วย ขณะที่การใส่หรือไม่ใส่ซากข้าวโพดฝักอ่อน มีน  าหนักฝักอ่อนทั งเปลือก 
น  าหนักฝักปอกเปลือก น  าหนักฝักมาตรฐาน และอัตราการแลกเนื อ ไม่แตกต่างทางสถิต มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 858-
952, 139-151, 118-128 กิโลกรัมต่อไร่ และ 4.91-4.76 ตามล าดับ (Table 6) ส าหรับจ านวนฝักมาตรฐาน พบว่า 
ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างการใส่หรือไม่ใส่ซากข้าวโพด และการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน การใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 30 และ 
40 กิโลกรัมต่อไร่ มีจ านวนฝักมาตรฐานไม่แตกต่างกันทางสถิติ มีค่าเฉลี่ย 105,305 และ 123,084 ฝักต่อไร่ สูง
กว่าการปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 10 และ 20 กิโลกรัมต่อไร่ ที่ให้จ านวนฝักมาตรฐานเฉลี่ย 6,667 และ 66,944 ฝักต่อ
ไร่ ตามล าดับ เมื่อน ามาแยกเป็นขนาด S, M และ L พบว่า การใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ มีจ านวน
ฝักขนาด S สูงที่สุด คือ 1,917 ฝักต่อไร่ ซึ่งสูงกว่าการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 20-40 กิโลกรัมต่อไร่ ที่ให้จ านวนฝัก
ขนาด S ระหว่าง 181-931 ฝักต่อไร่ ขณะที่การใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 30 และ 40 กิโลกรัมต่อไร่ มีจ านวนฝัก
ขนาด M ไม่แตกต่างกันทางสถิติ มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 96,180-112,431 ฝักต่อไร่ สูงกว่าการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 
10 และ 20 กิโลกรัมต่อไร่ ที่ให้จ านวนฝัก 4,375 และ 60,694 ฝักต่อไร่ ตามล าดับ และจ านวนฝักขนาด L พบว่า 
การใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 30 และ 40 กิโลกรัมต่อไร่ มีจ านวนฝักมาตรฐานขนาด L ไม่แตกต่างกันทางสถิติ มี
ค่าเฉลี่ย ระหว่าง 8,750-10,472 ฝักต่อไร่ สูงกว่าการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 10 และ 20 กิโลกรัมต่อไร่อย่างมี
นัยส าคัญยิ่ง (Table 7) หรือหากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จ านวนฝักมาตรฐาน พบว่า การไม่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนเลย มี
เปอร์เซ็นต์จ านวนฝักขนาด S และ M เท่ากัน คือ 40.0 เปอร์เซ็นต์ ส่วนฝักขนาด L มีจ านวน 20 เปอร์เซ็นต์ แต่
การใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ มีเปอร์เซ็นต์จ านวนฝักมาตรฐานขนาด M มากที่สุด คือ เท่ากับ 65.6 



เปอร์เซ็นต์ รองลงมาเป็นขนาด S เท่ากับ 28.8 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ขนาด L มีเปอร์เซ็นต์จ านวนฝักขนาด L เท่ากับ 
5.6 เปอร์เซ็นต์ แต่การใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 20, 30 และ 40 กิโลกรัมต่อไร่ ให้เปอร์เซ็นต์จ านวนฝักทั ง 3 ขนาด 
ในท านองเดียวกัน โดยการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 20, 30 และ 40 กิโลกรัมต่อไร่ ให้เปอร์เซ็นต์จ านวนฝักขนาด M 
สูงที่สุดคือ เท่ากับ 90.7, 91.3 และ 91.3 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ รองลงมาเป็นเปอร์เซ็นต์จ านวนฝักขนาด L คือ 
เท่ากับ 7.9, 8.3 และ 8.5 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ส่วนเปอร์เซ็นต์จ านวนฝักขนาด S มีจ านวนต่ าสุด คือ เท่ากับ 
1.4, 0.4 และ 0.1 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ขณะที่การใส่หรือไม่ใส่ซากข้าวโพดฝักอ่อน มีเปอร์เซ็นต์จ านวนฝักขนาด 
M สูงที่สุด คือ เท่ากับ 90.6 และ 90.0 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาเป็นเปอร์เซ็นต์จ านวนฝักขนาด L เท่ากับ 8.2 และ 
8.1 เปอรเ์ซ็นต์ ส่วนขนาด S มีเปอร์เซ็นต์จ านวนฝักต่ าสุด คือ 1.2 และ 1.9 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (Table 8)  
ปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมทั้งหมดที่สะสมในส่วนเหนือดินของข้าวโพดฝักอ่อน 
 พบว่า ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างการใส่หรือไม่ใส่ซากข้าวโพด และการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ในส่วนของน  าหนัก
แห้งซากของข้าวโพดที่ปลูกครั งที่ 2 และครั งที่ 3 โดยการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 20-30 กิโลกรัมต่อไร่ให้กับ
ข้าวโพดครั งที่ 2 มีน  าหนักแห้งซากสูงที่สุด คือ 1,224-1,308 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งสูงกว่าการไม่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน และ
ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ ประมาณ 35-44 และ 155-172 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ แต่การใส่หรือไม่
ใส่ซากข้าวโพด มีน  าหนักแห้งซากไม่แตกต่างทางสถิติ มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 888-1,171 กิโลกรัมต่อไร่ (Table 9) 
ขณะที่การปลูกข้าวโพดครั งที่ 3 พบว่า การใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 30 และ 40 กิโลกรัมต่อไร่ มีน  าหนักแห้งซากไม่
แตกต่างกันทางสถิติ เฉลี่ย 1,058-1,116 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งสูงกว่าการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 10 และ 20 ประมาณ 
109-121 และ 14-20 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ แต่การใส่หรือไม่ใส่ซากมีน  าหนักแห้งซากไม่แตกต่างกันทางสถิติ มี
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 722-817 กิโลกรัมต่อไร่ (Table 9) เมื่อน าซากมาวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียมทั งหมดในซากข้าวโพด พบว่า มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างการใส่หรือไม่ใส่ซากข้าวโพด และการใส่ปุ๋ย
ไนโตรเจน ในส่วนของปริมาณไนโตรเจนทั งหมดที่สะสมในส่วนเหนือดิน (ต้น+ใบ+เปลือกฝัก+ไหม) พบว่า การไถ
กลบซากข้าวโพดฝักอ่อนลงแปลงและมีการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 20 และ 30 กิโลกรัมต่อไร่ มีปริมาณไนโตรเจน
ทั งหมดท่ีสะสมในส่วนเหนือดินไม่แตกต่างกันทางสถิติ ซึ่งสูงกว่าการไม่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน และใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 
10 และ 40 กิโลกรัมต่อไร่ (4.67 และ 8.09 กิโลกรัมต่อไร่) แต่การน าซากออกจากแปลงและมีการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน 
อัตรา 20 และ 40 กิโลกรัมต่อไร่ มีปริมาณไนโตรเจนทั งหมดที่สะสมในส่วนเหนือดินไม่แตกต่างทางสถิติ ซึ่งสูงกวา่
การน าซากออกจากแปลงแต่มีการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 0, 10 และ 30 กิโลกรัมต่อไร่อย่างมีนัยส าคัญ ( 7.50, 
16.40 และ 12.06 กิโลกรัมต่อไร่) (Table 10)  

ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างการใส่หรือไม่ใส่ซากข้าวโพด และการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ในส่วนของปริมาณ
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมทั งหมดที่สะสมในส่วนเหนือดินของข้าวโพดฝักอ่อนที่ปลูกครั งที่ 2 โดยการไถหรือ
หรือไม่ไถกลบซากข้าวโพดฝักอ่อน มีปริมาณฟอสฟอรัสทั งหมดที่สะสมอยู่ส่วนเหนือดินไม่แตกต่างกันทางสถิติ มี
ค่าระหว่าง 2.81-3.56 กิโลกรัมต่อไร่ แต่การใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตราตั งแต่ 20-40 กิโลกรัมต่อไร่ มีปริมาณ
ฟอสฟอรัสในส่วนเหนือดินไม่แตกต่างกันทางสถิติ มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.71-4.14 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าการใส่ปุ๋ย
ไนโตรเจน อัตรา 0 และ 10 กิโลกรัมต่อไร่ ที่มีประมาณฟอสฟอรัสทั งหมดที่สะสมในส่วนเหนือดินของข้าวโพด
เฉลี่ย 1.52 และ 2.76 กิโลกรัมต่อไร่ (Table 11) ตามล าดับ ส่วนปริมาณโพแทสเซียมทั งหมดที่สะสมในส่วนเหนอื



ดินของข้าวโพด ให้ผลในท านองเดียวกับปริมาณฟอสฟอรัสทั งหมด โดยการใส่หรือไม่ใส่ซากข้าวโพด มีปริมาณ
โพแทสเซียมที่สะสมอยู่ในส่วนเหนือดิน ไม่แตกต่างกันทางสถิติ มีค่าเฉลี่ย ระหว่าง 18.13-20.50 กิโลกรัมต่อไร่ 
แต่การใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตราตั งแต่ 20-40 กิโลกรัมต่อไร่ มีปริมาณโพแทสเซียมไม่แตกต่างกันทางสถิติ มีค่าเฉลี่ย
ระหว่าง 22.55-23.95 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งสูงกว่าการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 0 และ 10 กิโลกรัมต่อไร่ ที่มีปริมาณ
โพแทสเซียมทั งหมด 1.52 และ 2.76 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ (Table 12) 
ปริมาณธาตุอาหารในดินที่ท าการทดลอง 

ค่าวิเคราะห์ดินก่อนปลูกข้าวโพดฝักอ่อนครั งที่ 1 ดังนี  ค่า pH 6.94, ค่า EC (1:5) dS/m at 25C เท่ากับ 
0.17 dS/m ปริมาณอินทรียวัตถุ 1.1 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัสที่แลกเปลี่ยนได้ 104 มิลลิกรัมต่อดิน 1 กิโลกรัม และ 
โพแทสเซียมที่สกัดได้ 62 มิลลิกรัมต่อดิน 1 กิโลกรัม 
 หลังเก็บเกี่ยวข้าวโพดฝักอ่อนครั งที่ 1 มีค่าวิเคราะห์ดิน pH ในกรรมวิธีการใส่หรือไม่ใส่ซากข้าวโพด เฉลี่ย
ระหว่าง 7.77-7.92 ในกรรมวิธีการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ตั งแต่ 0-40 กิโลกรัมต่อไร่ เฉลี่ยระหว่าง 7.76-7.91   
ค่า EC (1:5) dS/m at 25C ในกรรมวิธีการใส่หรือไม่ใส่ซากข้าวโพด เฉลี่ยเท่ากับ 0.13 dS/m และกรรมวิธีการใส่
ปุ๋ยไนโตรเจน ตั งแต่ 0-40 กิโลกรัมต่อไร่ เฉลี่ยระหว่าง 0.13-0.14 dS/m ปริมาณอินทรียวัตถุในกรรมวิธีการใส่
หรือไม่ใส่ซากข้าวโพด เฉลี่ยระหว่าง 1.43-1.46 ในกรรมวิธีการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ตั งแต่ 0-40 กิโลกรัมต่อไร่ เฉลี่ย
ระหว่าง 1.37-1.55 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัส ในกรรมวิธีการใส่หรือไม่ใส่ซากข้าวโพด เฉลี่ยระหว่าง 12-24 ใน
กรรมวิธีการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ตั งแต่ 0-40 กิโลกรัมต่อไร่ เฉลี่ยระหว่าง 12-57 มิลลิกรัมต่อดิน 1 กิโลกรัม ปริมาณ
โพแทสเซียม ในกรรมวิธีการใส่หรือไม่ใส่ซากข้าวโพด เฉลี่ยระหว่าง 48-69 ในกรรมวิธีการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ตั งแต่ 
0-40 กิโลกรัมต่อไร่ เฉลี่ยระหว่าง 56-60 มิลลิกรัมต่อดิน 1 กิโลกรัม (Table 13) 

หลังเก็บเกี่ยวข้าวโพดฝักอ่อนครั งที่ 2 มีค่าวิเคราะห์ดิน pH ในกรรมวิธีการใส่หรือไม่ใส่ซากข้าวโพด เฉลี่ย
ระหว่าง 7.99-8.17 ในกรรมวิธีการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ตั งแต่ 0-40 กิโลกรัมต่อไร่ เฉลี่ยระหว่าง 7.90-8.22   
ค่า EC (1:5) dS/m at 25C ส าหรับกรรมวิธีการใส่หรือไม่ใส่ซากข้าวโพด เท่ากับ 0.13 dS/m กรรมวิธีการใส่ปุ๋ย
ไนโตรเจน ตั งแต่ 0-40 กิโลกรัมต่อไร่ เฉลี่ยระหว่าง 0.12-0.14 ปริมาณอินทรียวัตถุในกรรมวิธีการใส่หรือไม่ใส่ซาก
ข้าวโพด เฉลี่ยระหว่าง 1.20-1.23 ในกรรมวิธีการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ตั งแต่ 0-40 กิโลกรัมต่อไร่ เฉลี่ยระหว่าง 1.19-
1.26 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัส ในกรรมวิธีการใส่หรือไม่ใส่ซากข้าวโพด เฉลี่ยระหว่าง 13-17 ในกรรมวิธีการใส่ปุ๋ย
ไนโตรเจน ตั งแต่ 0-40 กิโลกรัมต่อไร่ เฉลี่ยระหว่าง 23-16 มิลลิกรัมต่อดิน 1 กิโลกรัม ปริมาณโพแทสเซียม ใน
กรรมวิธีการใส่หรือไม่ใส่ซากข้าวโพด เฉลี่ยระหว่าง 48-70 ในกรรมวิธีการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ตั งแต่ 0-40 กิโลกรัมต่อ
ไร่ เฉลี่ยระหว่าง 52-66 มิลลิกรัมต่อดิน 1 กิโลกรัม (Table 14) 

สรุปผลการทดลอง 
ผลจากการทดลองนี  ชี ให้เห็นว่า การไถหรือไม่ไถกลบซากข้าวโพดฝักอ่อนคืนสู่แปลง ไม่ท าให้ผลผลิต

ฝักแตกต่างกันทางสถิติ แต่แนวโน้มการไถหรือไม่ไถกลบซากคืนสู่แปลงมีผลต่อขนาดฝักมาตรฐาน การไม่ไถ
กลบซากลงแปลง มีแนวโน้มท าให้ผลผลิตลดลง และปุย๋ไนโตรเจน เป็นปัจจัยส าคัญต่อการเพิ่มผลผลิตฝักอ่อน 
แต่การเพ่ิมปุ๋ยอัตราที่สูงเกินไป ท าให้น  าหนักฝักเพ่ิม และไปเพ่ิมในส่วนของเปลือกฝักด้วย ดังนั น การปลูก
ข้าวโพดฝักอ่อนในพื นที่เดียวติดต่อกัน 3 ครั ง ควรไถกลบซากพืชคืนสู่แปลง และใส่ปุ๋ยไนโตรเจนที่เหมาะสมเพื่อ



เพ่ิมผลผลิต และขนาดฝักตรงตามความต้องการ โดยการปลูกข้าวโพดฝักอ่อนครั งที่ 2 ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนอัตรา 
20 กิโลกรัมต่อไร่ ก็เพียงพอต่อการให้ผลผลิต เนื่องจากให้น  าหนักฝักอ่อนทั งเปลือกและน  าหนักฝักอ่อนปอก
เปลือกสูงกว่าการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ ประมาณ 48 และ 44 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ เมื่ อ
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของจ านวนฝักมาตรฐาน พบว่า การใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตราตั งแต่ 10-40 กิโลกรัมต่อไร่ และ
การใส่หรือไม่ใส่ซากข้าวโพดฝักอ่อน มีสัดส่วนจ านวนฝักขนาด M และ L มากกว่าขนาด S ขณะที่การไม่ใส่ปุ๋ย
ไนโตรเจน มีสัดส่วนจ านวนฝักขนาด S และ M มากกว่าขนาด L แต่การปลูกข้าวโพดฝักอ่อนครั งที่ 3 ควรใส่
ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ก็เพียงพอต่อการให้ผลผลิต เพราะให้น  าหนักฝักทั งเปลือกสูงกว่าการใส่
ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 10 และ 20 กิโลกรัมต่อไร่ ประมาณ 315 และ 23 เปอร์เซ็นต์ แต่ถ้าต้องการน  าหนักฝัก
ปอกเปลือกสูง ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ เนื่องจากให้น  าหนักฝักปอกเปลือกสูงกว่าการใส่
ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ ประมาณ 182-216 เปอร์เซ็นต์ แต่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 10 กิโลกรัมต่อ
ไร่ มีเปอร์เซ็นต์จ านวนฝักขนาด S และ M มากกว่าขนาด L ขณะที่การใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 20-40 กิโลกรัม
ต่อไร่ และการใส่หรือไม่ใส่ซากข้าวโพดฝักอ่อน มีเปอร์เซ็นต์จ านวนฝักขนาด M มากที่สุด 
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Table 1 Plant height (cm), number of leaves per plant, total dry weight (g/plant) and LAI at 35 days of 2nd 
  baby corn sown at Dong Khen Luang Experimental Site in 2012.   
Treatment Plant height 

 (cm) 
Number of leaves  

(leaf/plant)   
Total dry weight 

(g/plant)   
LAI 

Stover application     
Returning stover 119.2 a 10 a 37.38 a 2.53 a 
No stover retention 132.5 a 10 a 38.90 a 2.56 a 
F-test ns ns ns ns 
CV (a) Stover application 11.2 7.3 14.2 8.9 
N fertilizer rates (kg N/rai) 
N 0 kg.N/rai 70.3 c 9 c 20.43 b 1.56 d 
N 10 kg.N/rai 123.4 b 10 b 39.09 a 2.41 c 
N 20 kg.N/rai 135.3 ab 10 b 38.42 a 2.64 bc 
N 30 kg.N/rai 151.4 a 11 a 48.05 a 3.16 a 
N 40 kg.N/rai 148.6 a 11 a 44.74 a 2.97 a 

F-test ** ** ** ** 
AxB ns ns Ns ns 
CV (b)  N fertilizer rates 12.9 5.7 19.5 14.9 

In a column, means followed by a common letter are not significantly different at 5% level by DMRT 
ns, ** = non significant, significant at P<0.01, respectively. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Table 2 Effects of baby corn residues on cob with husk fresh weight, cob without husk fresh, marketable cob  
 weight and cob with husk weight/cob without husk weight of 2nd baby corn sown at Dong Khen  
 Luang Experimental Site in 2012.   

 
Treatment 

Cob with husk fresh 
weight (kg/rai) 

Cob without 
husk fresh 

weight (kg/rai) 

Marketable 
Cob weight 

(kg/rai) 

cob with husk 
weight/cob without 

husk weight 
Stover application    
Returning stover 1,270 a 226 a 159 a 5.58 a 
No stover retention 1,748 a 300 a 186 a 5.63 a 
F-test  ns ns ns ns 
CV (a) Stover application  29.9 34.0 28.3 3.0 
N fertilizer rates (kg N/rai)    
N 0 kg.N/rai 427 c 84 c 47 c 5.07 b 
N 10 kg.N/rai 1,212 b 226 b 141 b 5.25 b 
N 20 kg.N/rai 1,796 a 325 a 206 a 5.55 ab 
N 30 kg.N/rai 2,089 a 348 a 235 a 6.03 a 
N 40 kg.N/rai 2,022 a 331 a 234 a 6.13 a 
F-test ** ** ** ** 
AxB ns ns ns ns 
CV (b) N fertilizer rates            20.0 16.9 16.9 8.1 

In a column, means followed by a common letter are not significantly different at 5% level by DMRT 
ns, ** = non significant, significant at P<0.01, respectively. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Table 3   Number of marketable cob per rai, number of S size (cob length 5-7 cm) per rai, number of M size  
    (cob length 7-9 cm) and number of L size (cob length 9-12 cm) of 2nd baby corn crop sown at Dong  
    Khen Luang Experimental Site in 2012.   

 
Treatment 

Number of marketable cob 
(cob/rai) 

S size  
(cob/rai)   

M size 
(cob/rai)   

L size  
(cob/rai) 

Stover application    
Returning stover 16,617 a 928 a 8,261 a 7,428 a 
No stover retention 19,288 a 983 a 7,983 a 10,322 a 
F-test ns ns ns ns 
CV (a) Stover application                15.0 42.6 31.4 43.8 
N 0 kg.N/rai 7,612 c 3,167 a 4,139 b 306 d 
N 10 kg.N/rai 15,444 b 958 b 9,625 a 4,861 c 
N 20 kg.N/rai 20,014 a 403 b 8,875 a 10,736 b 
N 30 kg.N/rai 22,987 a 167 b 8,250 a 14,570 a 
N 40 kg.N/rai 23,708 a 83 b 9,722 a 13,903 ab 
F-test ** ** ** ** 
AxB ns ns ns ns 
CV (b)  N fertilizer rates                 17.2 71.4 21.6 30.6 

In a column, means followed by a common letter are not significantly different at 5% level by DMRT 
ns, ** = non significant, significant at P<0.01, respectively. 

 
Table 4   Percentage of cobs number per rai of each ear size for 2nd baby corn crop for returning stover and  

   no stover retention and nitrogen fertilizer rates at Dong Khen Luang Experimental Site in 2012.   

Treatment S size (%)  
(5-7 cm)   

M size (%) 
 (7-9 cm) 

L size (%)  
(9-12 cm) 

Total (%) 

Returning stover 5.1 41.4 53.5 100 
No stover retention 5.6 49.7 44.7 100 
N  0 Kg per rai 41.6 54.4 4.0 100 
N 10 Kg per rai 6.2 62.3 31.5 100 
N 20 Kg per rai 2.1 44.3 53.6 100 
N 30 Kg per rai 0.7 35.9 63.4 100 
N 40 Kg per rai 0.4 41.0 58.6 100 

 
 
 
 
 



Table 5 Plant height (cm), number of leaves per plant, total dry weight (g/plant) and LAI at 35 days of 3rd  
   baby corn crop sown at Dong Khen Luang Experimental Site in 2012.   

Treatment Plant height 
 (cm) 

Number of leaves  
(leaf/plant)   

Total dry weight 
(g/plant)   

LAI 

Stover application     
Returning stover 86.1 a 9 a 32.33 a 2.31 a 
No stover retention 82.6 a 8 a 31.49 a 2.19 a 
F-test ns ns Ns ns 
CV (a) Stover application     19.6 9.6 22.6 14.0 
N fertilizer rates     
N 0 kg.N/rai 43 .2 c 7 c 11.90 c 1.24 c 
N 10 kg.N/rai 72.4 b 8 b 24.72 b 1.73 b 
N 20 kg.N/rai 99.1 a 9 a 37.47 a 2.59 a 
N 30 kg.N/rai 104.2 a 10 a 42.45 a 2.83 a 
N 40 kg.N/rai 102.9 a 10 a 43.02 a 2.85 a 
F-test ** ** ** ** 
AxB ns ns ns ns 
CV (b) N fertilizer rates 8.8 6.3 15.1 13.2 

In a column, means followed by a common letter are not significantly different at 5% level by DMRT 
ns, ** = non significant, significant at P<0.01, respectively. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Table 6 Effects of baby corn residues on cob with husk fresh weight, cob without husk fresh weight  
 marketable cob and cob with husk weight/cob without husk weight of 3rd baby corn crop sown at  
Dong Khen Luang Experimental Site in 2012.   
Treatment Cob with husk 

weight (kg/rai) 
Cob  without 
husk weight   

(kg/rai) 

Marketable 
cob weight 

(kg/rai) 

cob with husk 
weight/cob without 

husk weight 
Stover application    
Returning stover 952 a 151 a 128 a 4.91 a 
No stover retention 858 a 139 a 118 a 4.76 a 
F-test ns ns ns ns 
CV (a) Stover application      21.2 20.1 28.9 5.2 
N fertilizer rates (kg N/rai)    
N 0 kg.N/rai 0 d 0 c 0 c 0.00 e 
N 10 kg.N/rai 358 c 73 b 60 b 5.11 d 
N 20 kg.N/rai 1,204 b 206 a 175 a 5.81 c 
N 30 kg.N/rai 1,487 a 231 a 194 a 6.42 b 
N 40 kg.N/rai 1,474 a 213 a 186 a 6.85 a 
F-test ** ** ** ** 
AxB ns ns ns ns 
CV (b) N fertilizer rates      22.1 19.1 18.5 6.1 

In a column, means followed by a common letter are not significantly different at 5% level by DMRT 
ns, ** = non significant, significant at P<0.01, respectively. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Table 7 Cob number in standard size (cob/rai), number of S size (cob length 5-7 cm) per rai, number of M 
size  
 (cob length 7-9 cm) and number of L size (cob length 9-12 cm) of 3rd baby corn crop sown at Dong  
 Khen Luang Experimental Site in 2012.   

 
Treatment 

Number of marketable 
cob per rai 

S size  
(cob/rai)   

M size 
(cob/rai)   

L size  
(cob/rai) 

Stover application     
Returning stover 60,128 a 722 a 54,500 a 4,906 a 
No stover retention 60,672 a 639 a 54,972 a 5,061 a 
F-test ns ns ns ns 
CV (a) Stover application               14.8 104.8 12.8 35.0 
N fertilizer rates     
N 0 kg.N/rai 0 c 0 b 0 c 0 c 
N 10 kg.N/rai 6,667 c 1,917 a 4,375 c 375 c 
N 20 kg.N/rai 66,944 b 931 b 60,694 b 5,319 b 
N 30 kg.N/rai 105,305 a 375 b 96,180 a 8,750 a 
N 40 kg.N/rai 123,084 a 181 b 112,431 a 10,472 a 
F-test ** ** ** ** 
AxB ns ns ns ns 
CV (b)  N fertilizer rates            35.5 110.0 35.9 35.6 

In a column, means followed by a common letter are not significantly different at 5% level by DMRT 
ns, ** = non significant, significant at P<0.01, respectively. 

 
 

Table 8 Percentage of cobs number per rai of each ear size for 3rd baby corn crop for returning stover and no 
 stover retention and nitrogen fertilizer rates at Dong Khen Luang Experimental Site in 2012.  

 S size (5-7 cm)   M size (7-9 cm) L size (9-12 cm) Total (%) 
 (%) (%) (%)  
Returning stover 1.2 90.6 8.2 100 
No stover retention 1.9 90.0 8.1 100 
N  0 Kg per rai 40.0 40.0 20 100 
N 10 Kg per rai 28.8 65.6 5.6 100 
N 20 Kg per rai 1.4 90.7 7.9 100 
N 30 Kg per rai 0.4 91.3 8.3 100 
N 40 Kg per rai 0.1 91.3 8.5 100 

 
 



 
Table 9 Total dry weight (stem+leaf+flower+husk; kg/rai) of 2nd and 3rd baby corn crop sown at Dong Khen  
 Luang Experimental Site in 2012.   

Treatment 
Total dry weight of 2nd crop 

(kg/rai)  
Total dry weight of 3rd crop 

(kg/rai) 
Stover application   
Returning stover 888 a 817 a 
No stover retention 1,171 a 722 a 
F-test ns ns 
CV (a) Stover application                        15.8 20.0 
N fertilizer rates   
N 0 kg.N/rai 480 c 239 d 
N 10 kg.N/rai 905 b 506 c 
N 20 kg.N/rai 1,230 a 928 b 
N 30 kg.N/rai 1,308 a 1,058 ab 
N 40 kg.N/rai 1,224 a 1,116 a 
F-test ** ** 
AxB ns ns 
CV (b)  N fertilizer rates 14.0 17.4 

In a column, means followed by a common letter are not significantly different at 5% level by DMRT 
ns, ** = non significant, significant at P<0.01, respectively. 

 
 
Table 10 Total nitrogen content in the whole plant of 2nd baby corn crop sown at Dong Khen Luang  
   Experimental Site in 2012.   

Treatment 
Stover application 

T-mean 
 

Returning Stover No stover retention  
N 0 kg.N/rai 7.82 b 7.50 d 7.66  
N 10 kg.N/rai 4.67 b 16.40 b 10.54 CV (a) Stover applied  17.6% 

N 20 kg.N/rai 16.48 a 24.92 a 20.70 CV (b) N fertilizer rates  14.8% 

N 30 kg.N/rai 19.63 a 12.06 c 15.84 MxS=** 

N 40 kg.N/rai 8.09 b 22.81 a 22.81  
M-mean 11.34 16.74   

** = significant at P<0.01. 
In a column, means followed by a common letter are not significantly different at 5% level by DMRT 
LSD (0.05) for N fertilizer rates means at the same or different stover application are 1.1. 

 



 
Table 11 Total phosphorus content in the whole plant of 2nd baby corn crop sown at Dong Khen Luang  
   Experimental Site in 2012.   

Treatment 
Stover application 

T-mean 
 

Returning stover No stover retention  
N 0 kg.N/rai 1.57 1.47 1.52 c CV (a) Stover applied  12.8% 

N 10 kg.N/rai 2.12 3.40 2.76 b CV (b) N fertilizer rates  13.2 % 

N 20 kg.N/rai 3.23 4.38 3.80 a MxS=ns 

N 30 kg.N/rai 3.22 4.21 3.71 a  
N 40 kg.N/rai 3.91 4.36 4.14 a  
M-mean 2.81 A 3.56 A   

ns = non significant. 
In a column, means followed by a common small letter are not significantly different at the 5% level by DMRT 
In a row, means followed by a common capital letter are not significantly different at the 5% level by DMRT 

 
 
Table 12 Total potassium content in the whole plant of 2nd baby corn crop sown at Dong Khen Luang  

  Experimental Site in 2012.   

Treatment 
Stover application 

T-mean 
 

Returning stover No stover retention  
N 0 kg.N/rai 9.77 9.84 9.80 c CV (a) Stover applied  15.0% 

N 10 kg.N/rai 14.45 20.55 17.50 b  CV (b) N fertilizer rates  13.7 % 

N 20 kg.N/rai 21.46 24.08 22.77 a  MxS=ns 

N 30 kg.N/rai 22.69 22.40 22.55 a   
N 40 kg.N/rai 22.27 25.62 23.95 a  
T-mean 18.13 A 20.50  A   

ns = non significant. 
In a column, means followed by a common small letter are not significantly different at the 5% level by DMRT 
In a row, means followed by a common capital letter are not significantly different at the 5% level by DMRT 

 
 
 
 
 
 
 



 
Table 13 Soil analysis after harvesting 1st baby corn at Dong Khen Luang Experimental Site in 2012.   

Treatment pH EC (1:5) dS/m 
at 25C 

OM 
 (%) 

P  
(mg/kg) 

K  
(mg/kg) 

Stover application      
Returning stover 7.77 0.13 1.43 24 69 
No stover retention 7.92 0.13 1.46 12 48 
F-test ns ns ns ns ns 
CV (a) Stover application  4.8 7.3 8.4 146.1 43.4 
N fertilizer rates (kg N/rai)  
N 0 kg.N/rai 7.89 0.13 1.39 14 60 
N 10 kg.N/rai 7.76 0.13 1.37 25 60 
N 20 kg.N/rai 7.78 0.13 1.47 27 59 
N 30 kg.N/rai 7.90 0.14 1.55 12 56 
N 40 kg.N/rai 7.91 0.14 1.44 12 57 

F-test ns ns ns ns ns 
AxB ns ns ns ns ns 
CV (b)  N fertilizer rates    3.5 20.8 9.2 100.8 16.2 

In a column, means followed by a common small letter are not significantly different at the 5% level by DMRT 
 
Table 14 Soil analysis after harvesting 2nd baby corn at Dong Khen Luang Experimental Site in 2012.   

Treatment pH EC (1:5) dS/m 
at 25C 

OM 
 (%) 

P  
(mg/kg) 

K 
( mg/kg) 

Stover application      
Returning stover 7.99 0.13 1.20 17 70 
No stover retention 8.17 0.13 1.23 13 48 
F-test ns ns ns ns Ns 
CV (a) Stover application   5.5 8.5 9.1 23.3 8.9 

N fertilizer rates (kg N/rai)  
N 0 kg.N/rai 8.11 0.12 1.21 15 52 
N 10 kg.N/rai 7.90 0.13 1.21 16 59 
N 20 kg.N/rai 8.01 0.13 1.21 16 59 

N 30 kg.N/rai 8.22 0.13 1.26 13 60 
N 40 kg.N/rai 8.18 0.14 1.19 15 66 

F-test ns ns ns ns ns 
AxB ns ns ns ns ns 
CV (b) N fertilizer rates      4.4 19.8 5.1 23.0 16.5 



ns = non significant at P<0.05 and P<0.01, respectively. 
 


