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5. บทคัดย่อ  

การศึกษารูปแบบการจัดการดิน ปุ๋ย ร่วมกับวัสดุอินทรีย์ เพ่ือการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในกลุ่มดินเหนียว 
จังหวัดนครสวรรค์  เพ่ือให้ได้แนวทางการจัดการดิน ปุ๋ย และวัสดุอินทรีย์ที่เหมาะสมต่อการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
กับสภาพพ้ืนที่กลุ่มดินเหนียวในภาคเหนือ และพัฒนาค าแนะน าการจัดการดินปุ๋ยกับการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
ด าเนินการที่แปลงทดลองศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 
2561  วางแผนการทดลองแบบ Split plot จ านวน 6 ซ้ า ประกอบด้วย ปัจจัยหลัก เป็นการจัดการดิน ได้แก่ 1) 
ไม่ปลูกพืชตระกูลถั่ว และสับกลบต้นใบข้าวโพด  2) ปลูกพืชตระกูลถั่วก่อนแล้วสับกลบ และสับกลบต้นใบข้าวโพด  
ปัจจัยรอง เป็นการจัดการปุ๋ย มี 4 กรรมวิธี ได้แก่ 1) ไม่ใส่ปุ๋ย  2) ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 15-5-5 กิโลกรัม 

                                           
1 กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร 
2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี  ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5  กรมวิชาการเกษตร 



2 
 

N-P2O5-K2O ต่อไร่  3) ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน 50 ของค าแนะน าตามค่าวิเคราะห์ดินในอัตรา 7.5-5-5 กิโลกรัม N-P2O5-K2O 
ต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยมูลไก่อัตรา 700 กิโลกรัมต่อน้ าหนักแห้งต่อไร่ 4) ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน 50 ของค าแนะน าตามค่าวิเคราะห์
ดินในอัตรา 7.5-5-5 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยมูลไก่อัตรา 700 กิโลกรัมต่อน้ าหนักแห้งต่อไร่และปุ๋ย
ชีวภาพพีจีพีอาร์  

ผลการทดลองพบว่า การจัดการดินโดยการปลูกถั่วเขียวแล้วปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตาม และการจัดการ
ดินโดยการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ชนิดเดียว ในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่ปลูกในดินเหนียว จังหวัดนครสวรรค์  
ไม่ท าให้การเจริญเติบโต ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แตกต่างกัน แต่ในฤดูปลูกปีที่ 2 มี
แนวโน้มให้ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตสูงขึ้น โดยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีการจัดการดินโดยการปลูกถั่วเขียวแล้ว
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้ผลผลิตสูงกว่าการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ชนิดเดียว  เนื่องจากการปลูกพืชตระกูลถั่วแล้วไถ
กลบเศษซากพืชจะช่วยเพ่ิมปริมาณธาตุอาหารและสร้างสมดุลของธาตุอาหารในดิน และลดความเสื่อมโทรมของ
ดินจากการปลูกพืชชนิดเดียวต่อเนื่องเป็นเวลานาน  การจัดการปุ๋ยโดยการใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน อัตรา 15-
5-5 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ ให้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สูงสุด  เมื่อพิจารณาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจาก
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อการลงทุน (Benefit to cost ratio: BCR) พบว่า การจัดการดินที่มีการปลูกถั่วเขียวก่อน
แล้วสับกลบจึงปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ อัตรา 15-5-5 กิโลกรัม N-P2O5-K2O 
ต่อไร่ ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าต่อการลงทุนมากที่สุด 

 
The experiment was carried out to investigated the soil and fertilizer management combined 

with organic materials which can be used for a guideline on soil and fertilizer recommendations 
for maize production on clay soils in the northern region of thailand. The experiment was 
conducted at Nakhon Sawan field crop research center in Nakhon Sawan province from October, 
2016 to September 2018. This experiment was conducted in split plot design with 6 replications. 
Main plot was the soil management such as 1) not planted legume (mung bean) before maize and 
chopped off the maize leaves after harvesting.  2) planted legumes before maize  and chopped 
the plant residue after harvesting. Sub plot was the fertilizer management with 4 levels consisted 
of 1) without fertilizer  2) fertilizer according to soil analysis 15-5-5 kg N-P2O5-K2O/rai  3) 7.5-5-5 kg 
N-P2O5-K2O/rai with chicken manure 700 kg dry weight/rai  4) 7.5-5-5 kg N-P2O5-K2O/rai with chicken 
manure 700 kg dry weight/rai and PGPR biofertilizer 

The results showed that soil management by planted legume before maize and planted 
only maize, for maize production on clay soils at Nakhon Sawan Province, did not effected on the 
growth, yield and yield components. But it effected in the second growing year, which plated 
legume before maize treatment gave the higher yield and yield components than planted only 
maize. Because planting legumes and incorporated crop residues could increased the nutrients,  
maintained the soil nutrient balance and reduced the soil degradation from planting a single plant 
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for a long time. Fertilizer management by using fertilizer according to soil analysis rate 15-5-5 kg 
N-P2O5-K2O/rai gave the highest yield. When considering the economic returns from the return on 
investment (Benefit to cost ratio: BCR), showed that the soil management by planted mungbean 
before maize and chopped the plant residues after harvest with fertilizer management by using 
fertilizer rate at 15-5-5 kg N-P2O5-K2O/rai gave the highest return on investment. 
 
6. ค าน า  

ประเทศไทยใช้ที่ดินในการผลิตพืชอย่างไม่ถูกต้องเป็นเวลานาน  เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีเพ่ิมมากขึ้น ท าให้
สมบัติของดินเปลี่ยนแปลง ศักยภาพในการให้ผลผลิตของดินต่ า ขณะเดียวกันราคาปุ๋ยเคมีสูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนการ
ผลิตเพ่ิมขึ้น  ประกอบกับดินของประเทศไทยอยู่ในเขตดินร้อน (tropical soils)  การใช้ปุ๋ยในการผลิตพืชนั้นเมื่อมี
การใส่ปุ๋ยเคมีลงไปในดิน  ธาตุอาหารในปุ๋ยมีโอกาสสูญเสียได้หลายทาง ทั้งการระเหยเป็นก๊าซ การชะล้างลงไปใน
ดิน เปลี่ยนรูปไปเป็นอย่างอ่ืนที่พืชใช้ประโยชน์ไม่ได้ และถูกตรึงไว้ในดิน  ส่งผลให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินลด
น้อยลง  เพ่ือบรรเทาปัญหาดังกล่าว การจัดการธาตุอาหารแบบผสมผสานเป็นทางเลือกหนึ่งในการใช้ประโยชน์ธาตุ
อาหารทั้งจากอินทรีย์และอนินทรียสาร เช่น การใช้ปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมี เพ่ือเพ่ิมผลผลิตภาพของดิน (Kanna et 
al., 2013) ซึ่งปุ๋ยคอก จากมูลสัตว์ต่าง ๆ ให้ธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองด้วย  การจัดการธาตุอาหารแบบ
ผสมผสมอย่างรอบคอบ ไม่ใช้ปุ๋ยเกิน หรือขาด เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด  ส าหรับการผลิตพืชอย่างยั่งยืนในขณะที่ดินใน
ระบบการปลูกข้าวโพดหรือธัญพืชอ่ืน ๆ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ด้วย (Abera and Kemal, 2015) การจัดการดิน
โดยการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยพืชสด ในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี มี
ประสิทธิภาพสูงสุดทั้งทางด้านการลดความเสื่อมโทรมของดิน และเศรษฐกิจโดยผลผลิตเพ่ิมขึ้น  (Kalhapure et 
al.,2013)  การไถกลบเศษซากต้นข้าวโพดและพืชตาม เช่น ถั่วเขียว ปอเทือง  ถั่วนิ้วนางแดง -ถั่วเหลือง  ไมยราพ
ไร้หนาม-ถั่วเวลเวท เป็นระยะเวลาติดต่อกันนานกว่า 30 ปีท าให้ดินมีอินทรีย์คาร์บอนเพ่ิมขึ้น 37.5  43.8  39.1 
และ 68.8% ตามล าดับ (ศุภกาญจน์ และคณะ, 2551)  การจัดการดินโดยการสับกลบเศษซากพืช หรือปลูกพืช
ตระกูลถั่วตามแล้วสับกลบ สามารถลดความความเสื่อมโทรมของดิน  ช่วยเพ่ิมปริมาณธาตุอาหารและอินทรียวัตถุ
ในดินได้  ส่วนการจัดการปุ๋ยโดยน าปุ๋ยคอก และปุ๋ยชีวภาพสามารถช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้   ดังนั้นเพ่ือยกระดับ
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน  จึงควรมีการจัดการดินและปุ๋ยให้เหมาะสม บนพ้ืนฐานการเลือกใช้ทรัพยากรวัสดุ
อินทรีย์ที่มีในท้องถิ่น โดยใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน ร่วมกับวัสดุอินทรีย์ และจัดการดินโดยสับกลบเศษซากพืช
หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต หรือปลูกพืชตระกูลถั่วก่อนข้าวโพดแล้วสับกลบ เนื่องจากช่วยให้ดินร่วนซุย เป็นแหล่ง
สะสมธาตุอาหาร ช่วยกักเก็บคาร์บอนในดินในรูปอินทรียวัตถุ และช่วยให้ธาตุอาหารเป็นประโยชน์กับพืช 

ดังนั้นจึงจ าเป็นวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการดิน ปุ๋ย และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช ทีเ่หมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่ในดินกลุ่มต่าง ๆ ต่อการเพ่ิมผลิตภาพของดิน และลดต้นทุนการผลิตพืชเฉพาะพ้ืนที่ เพ่ือสนับสนุนให้
เกษตรกรได้มีเทคโนโลยีการจัดการดิน ปุ๋ย และค าแนะน าการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเนื้อ
ดินกลุ่มดินดินเหนียว ตัวแทนเขตภาคเหนือ เพ่ือรักษาศักยภาพ และความอุดมสมบูรณ์ของดินในการผลิตพืชต่อไป 
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7. วิธีด าเนินการ  
 7.1 อุปกรณ์ 

1 เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (พันธุ์นครสวรรค์ 3) และเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว (พันธุ์ชัยนาท 36) 
2 ปุ๋ยเคมี ได้แก่ ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต ปุ๋ยไดแอมโมเนียมฟอสเฟต และปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ 
3 ปุ๋ยอินทรีย์ ได้แก่ ปุ๋ยมูลไก ่
4. ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ และปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม 
5. อุปกรณ์ส าหรับเก็บตัวอย่างดิน เช่น ถุงพลาสติก จอบ เสียม พลั่วมือ กระบอกเก็บดิน 
6. อุปกรณ์ต่าง ๆ ส าหรับเก็บตัวอย่างพืช เช่น ถุงตาข่าย  ถุงกระดาษส าหรับเก็บตัวอย่างพืช  มีด  

กรรไกรตัดตัวอย่างพืช  เครือ่งชั่งน้ าหนัก 
7. สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช และวัชพืช 
8 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ว และสารเคมีส าหรับวิเคราะห์ดินและพืช  
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 7.2 วิธีการ 
1. แผนการทดลอง 

วางแผนการทดลองแบบ Split plot จ านวน 6 ซ้ า ประกอบด้วย ปัจจัยหลัก เป็นการจัดการดิน ได้แก่ 
1) ไม่ปลูกพืชก่อน และสับกลบต้นใบข้าวโพด  2) ปลูกพืชตระกูลถั่วก่อนแล้วสับกลบ และสับกลบต้นใบข้าวโพด  
ปัจจัยรอง เป็นการจัดการปุ๋ย มี 4 กรรมวิธี ได้แก่ 1) ไม่ใส่ปุ๋ย  2) ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน 100 เปอร์เซ็นต์ของค าแนะน า
ตามค่าวิเคราะห์ดิน (15-5-5 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่)  3) ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน 50 ของค าแนะน าตามค่าวิเคราะห์
ดิน (7.5-5-5 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่) ร่วมกับปุ๋ยมูลไก่อัตรา 700 กิโลกรัมต่อน้ าหนักแห้งต่อไร่  4) ใส่ปุ๋ย
ไนโตรเจน 50 ของค าแนะน าตามค่าวิเคราะห์ดิน (7.5-5-5 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่) ร่วมกับปุ๋ยมูลไก่อัตรา 
700 กิโลกรัมต่อน้ าหนักแห้งต่อไร่และปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ โดยกรรมวิธีที่ 3 และ 4 ใส่ปุ๋ยฟอสเฟตและปุ๋ยโพแทชใส่
ในอัตราแนะน าตามค่าวิเคราะห์ดิน 

2. วิธีปฏิบัติการทดลอง 
ส ารวจ คัดเลือกพ้ืนที่ท าการทดลองในกลุ่มดินเหนียว ชุดดินวังไฮ แปลงทดลอง จังหวัดนครสวรรค์  ไถ

เตรียมดินพร้อมเก็บตัวอย่างดินรวมก่อนปลูก ที่ระดับความลึก 0 - 20 เซนติเมตร มาวิเคราะห์สมบัติทางเคมีและ
กายภาพของดินในห้องปฏิบัติการเพ่ือค านวณอัตราปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินของกรมวิชาการเกษตร (2552) 
เตรียมแปลงทดลอง  ขนาดแปลงย่อย เท่ากับ 4.5 x 6 เมตร จ านวน 48 แปลงย่อย เตรียมพื้นท่ีปลูกพืชก่อนข้าวโพด 
คือ ปลูกถั่วเขียว ประมาณปลายมีนาคม - ต้นเมษายน  คลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม และให้ปุ๋ยเคมี
ตามค่าวิเคราะห์ดิน เก็บเก่ียว และท าการสับกลบซาก พร้อมสุ่มเก็บดินวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสมบัติดิน   

เตรียมพ้ืนที่และปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประมาณปลายมิถุนายน - ต้นกรกฎาคม  โดยกรรมวิธี 3 - 4 ที่ใส่
ปุ๋ยมูลไก่ ควรใส่และท าการสับกลบลงดินอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนท าการปลูกข้าวโพด และให้คลุกเมล็ดด้วยปุ๋ย
ชีวภาพพีจีพีอาร์ก่อนปลูกตามกรรมวิธีที่ก าหนด  ท าการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  ปลูกลักษณะแถวเดี่ยว ระยะปลูก 
เท่ากับ 0.75 x 0.25 เมตร  หยอดเมล็ด 2 - 3 เมล็ดต่อหลุม  แบ่งใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง คือ ใส่ครั้งแรกพร้อมปลูก ใส่ปุ๋ย 
½N + PK รองก้นร่องตอนปลูก เมื่อข้าวโพดอายุได้ประมาณ 7 วันถอนแยกให้เหลือ 1 ต้น และครั้งที่ 2 ใส่ปุ๋ย ½N 
เมื่อข้าวโพดอายุได้ 30 วัน  โดยโรยทั้งสองข้างของแถวข้าวโพดแล้วพรวนดินกลบ  เก็บเก่ียวผลผลิต ข้าวโพดที่อายุ
ประมาณ 110 - 120 วัน พ้ืนที่เก็บเกี่ยวขนาด 3 x 3 เมตร  สุ่มเก็บตัวอย่างพืช 2 ต้นต่อแปลง  ชั่งน้ าหนักสดและ
น้ าหนักแห้ง แยกเป็น 5 ส่วน คือ เมล็ด ซัง เปลือก ล าต้น และใบของข้าวโพด ในแต่ละกรรมวิธีมาวิเคราะห์ปริมาณ
ธาตุอาหารที่ดูดดึงไปใช้ (ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม) พร้อมทั้งสุ่มเก็บตัวอย่างดินในแต่ละแปลงย่อย 
เก็บที่ระดับความลึก 0-20 และ 20-50 เซนติเมตรจากผิวดิน เพ่ือวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน  
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้ analysis of variance และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยใช้ Duncan, s 
New Multiple Range Test  วิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ โดยวิธี Benefit 
and cost ratio (BCR) และสรุปผล 

3. การบันทึกข้อมูล 
 1) ข้อมูลการปฏิบัติในแปลงทดลอง: วันปลูก วันใส่ปุ๋ย วันเก็บเก่ียว และบันทึกพิกัดทางภูมิศาสตร์  
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 2) ผลวิเคราะห์ดินก่อนปลูกและหลังเก็บเก่ียวข้าวโพดและพืชตระกูลถั่วที่ระดับความลึก 0-20 และ 
20-50 เซนติเมตรจากผิวดิน ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่างของดิน (pH)  ปริมาณอินทรียวัตถุ  ปริมาณฟอสฟอรัสที่
เป็นประโยชน์  และปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ 

 3) ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของปุ๋ยคอก 
 4) ข้อมูลการเจริญเติบโต การให้ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และถ่ัวเขียว 

ได้แก่ ความสูง จ านวนต้นเก็บเกี่ยวต่อแปลง จ านวนฝักเก็บเกี่ยวต่อแปลง น้ าหนักต้นต่อไร่ ผลผลิตต่อไร่ ความชื้น
ของเมล็ด  น้ าหนักสดและน้ าหนักแห้งส่วนต่าง ๆ 

 4) ข้อมูลปริมาณการดูดใช้ธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมทั้งหมด ในส่วนต่าง ๆ 
ของข้าวโพดและถ่ัวเขียว (ใบ ล าต้น กาบฝัก เมล็ด และซังข้าวโพด) 

 7.3 เวลาและสถานที่ 
ระยะเวลาด าเนินการทดลอง ตุลาคม 2559 – กันยายน 2561 
สถานที่ 1) แปลงทดลองศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ต าบลสุขส าราญ อ าเภอตากฟ้า 

จังหวัดนครสวรรค์  พิกัดท่ีตั้งแปลง 47P 664795E 1697786N 
 2) ห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทาง

การเกษตร กรมวิชาการเกษตร 
 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
8.1 สมบัติทางเคมีของดินที่ท าการทดลอง 

8.1.1  สมบัติของดินก่อนการทดลองปี 2560 
ดินที่ท าการทดลองเป็นดินเหนียว ชุดดินวังไฮ  ในศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ต าบลสุขส าราญ  อ าเภอ

ตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์  เป็นดินเหนียวสีแดง  มีความเป็นกรด-ด่างของดิน (pH) 6.9 เป็นกลาง  ปริมาณ
อินทรียวัตถุอยู่ในระดับปานกลาง เท่ากับ 1.66 เปอร์เซ็นต์  ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์อยู่ในระดับสูง 
เท่ากับ 24.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้อยู่ในระดับสูง เท่ากับ 148 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม (ตารางที่ 1)  จากผลการวิเคราะห์ดินก่อนปลูกสามารถประเมินการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ส าหรับถั่วเขียว 
อัตรา 0-3-0 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ โดยคลุกเมล็ดถั่วเขียวกับปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม และใส่ปุ๋ยเคมีตามค่า
วิเคราะห์ดิน และส าหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อัตรา 15-5-5 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ (กรมวิชาการเกษตร, 2553) 
(ตารางที่ 1) 
 
ตารางท่ี 1 ผลวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของดินก่อนท าการทดลอง ระดับความลึก 0-20 เซนติเมตร  

ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ต าบลสุขส าราญ อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ปี 2560 

pH 
(1:1)1 

อินทรียวัตถุ2 ฟอสฟอรัสที่
เป็นประโยชน์3 

โพแทสเซียมที่
แลกเปลี่ยนได้4 

อนุภาค
ทราย 

อนุภาค
ทรายแป้ง 

อนุภาค 
ดินเหนียว 

เนื้อดิน5 
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(มก./กก.) (มก./กก.) (%) (%) (%) 
6.9 1.66 24.5 148 21.5 34 44.5 เหนียว 

1 Peech (1965)  อัตราส่วนดินต่อน้ า เท่ากับ 1:1 
2 Walkley and Black (1934) 
3 Bray and Kurtz (1945) 
4 Thomas (1982) 
5 Bouyoucos Hydrometer method (1962) 
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8.1.2  สมบัติของดินหลังท าการทดลองปี 2560-2561 
 1) ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน 

ความเป็นกรดเป็นด่างของดินหลังเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2560  ดินบนที่ระดับความลึก 
0-20 เซนติเมตร  ดินมีความเป็นกรด-ด่างของดิน (pH 6.29-6.74) เป็นกรดเล็กน้อย  กรรมวิธีที่มีการใส่ปุ๋ย
ไนโตรเจนครึ่งอัตรา (7.5-5-5 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่) ร่วมกับปุ๋ยมูลไก่ ดินมีความเป็นกรดเป็นด่างแตกต่าง
กันทางสถิติกับกรรมวิธีที่มีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน (15-5-5 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่) และการไม่ใส่
ปุ๋ยเคมี แต่ไม่แตกต่างกับกรรมวิธีที่มีการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนครึ่งอัตรา (7.5-5-5 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่) ร่วมกับ
ปุ๋ยมูลไก่  และปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ 

หลังเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2561  ดินบนที่ระดับความลึก 0-20 เซนติเมตร  กรรมวิธีการ
จัดการดินและกรรมวิธีการจัดการปุ๋ยไม่ท าให้ดินมีความเป็นกรด-ด่างของดินแตกต่างกันทางสถิติ  ดินเป็นกรดปาน
กลาง มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 5.90 (ตารางท่ี 2) 

 
ตารางท่ี 2 ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH) หลังปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ระดับความลึก 0-20 เซนติเมตร  

ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ต าบลสุขส าราญ อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ปี 2560-2561 

 การจัดการดิน (M)  การจัดการดิน (M)  
การจัดการปุ๋ย (F) ไม่ปลูกพืช

ก่อน 
ปลูกถั่วเขียวก่อน 

แล้วสับกลบ 
เฉลี่ย (F) ไม่ปลูกพืช

ก่อน 
ปลูกถั่วเขียวก่อน 

แล้วสับกลบ 
เฉลี่ย (F) 

 pH (1:1) ปี 2560 pH (1:1) ปี 2561 
1. ไม่ใส่ปุ๋ย 6.30 6.45 6.38 bc 5.84 5.69 5.77 
2. 15-5-5 6.32 6.25 6.29 c 5.57 5.62 5.59 
3. 7.5-5-5 + มูลไก่ 6.83 6.83 6.83 a 6.13 6.04 6.08 
4. 7.5-5-5 + มูลไก่ + PGPR 6.78 6.69 6.74 ab 5.93 6.39 6.16 

เฉลี่ย (M) 6.56 6.55 6.56 5.87 5.93 5.90 
F-test (M)  ns   ns  
F-test (F)  *   ns  
F-test (M x F)  ns   ns  
CV (F) (%)  8.6   7.2  
CV (M) (%)  7.5   9.4  

ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดย
วิธี DMRT 
 

 2) ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน 
ปริมาณอินทรียวัตถุในดินหลังเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2560  ดินบนที่ระดับความลึก 0 -20 

เซนติเมตร  กรรมวิธีที่มีการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนครึ่งอัตรา (7.5-5-5 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่) ร่วมกับปุ๋ยมูลไก่ และ
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ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ ดินมีปริมาณอินทรียวัตถุแตกต่างกันทางสถิติกับกรรมวิธีที่มีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
(15-5-5 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่) และการไม่ใส่ปุ๋ยเคมี แต่ไม่แตกต่างกับกรรมวิธีที่มีการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนครึ่ง
อัตรา (7.5-5-5 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่) ร่วมกับปุ๋ยมูลไก่  

หลังเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2561  กรรมวิธีการจัดการดินและกรรมวิธีการจัดการปุ๋ยไม่ท า
ให้ดินมีปริมาณอินทรียวัตถุในดินแตกต่างกันทางสถิติ  ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน เฉลี่ยเท่ากับ 1.26 เปอร์เซ็นต์ 
(ตารางท่ี 3) 
 
ตารางท่ี 3 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (เปอร์เซ็นต์) หลังปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ระดับความลึก 0-20 เซนติเมตร  

ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ต าบลสุขส าราญ อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ปี 2560-2561 

 การจัดการดิน (M)  การจัดการดิน (M)  
การจัดการปุ๋ย (F) ไม่ปลูกพืช

ก่อน 
ปลูกถั่วเขียวก่อน 

แล้วสับกลบ 
เฉลี่ย (F) ไม่ปลูกพืช

ก่อน 
ปลูกถั่วเขียวก่อน 

แล้วสับกลบ 
เฉลี่ย (F) 

 อินทรียวัตถ ุ(%) ปี 2560 อินทรียวัตถ ุ(%) ปี 2561 
1. ไม่ใส่ปุ๋ย 1.35 1.38 1.37 b 1.20 1.15 1.17 
2. 15-5-5 1.32 1.40 1.36 b 1.39 1.28 1.33 
3. 7.5-5-5 + มูลไก่ 1.44 1.50 1.47 ab 1.26 1.38 1.32 
4. 7.5-5-5 + มูลไก่ + PGPR 1.40 1.62 1.51 a 1.17 1.26 1.21 

เฉลี่ย (M) 1.38 1.47 1.42 1.26 1.26 1.26 
F-test (M)  ns   ns  
F-test (F)  *   ns  
F-test (M x F)  ns   ns  
CV (F) (%)  19.0   23.1  
CV (M) (%)  10.4   17.9  

ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดย
วิธี DMRT 
 

 3) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดิน 
ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดินหลังเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2560 และปี 2561 

พบว่า ดินบนที่ระดับความลึก 0-20 เซนติเมตร  ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในกรรมวิธีที่ กรรมวิธีที่มีการใส่
ปุ๋ยไนโตรเจนครึ่งอัตรา (7.5-5-5 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่) ร่วมกับปุ๋ยมูลไก่  ดินมีปริมาณฟอสฟอรัสและ
โพแทสเซียมแตกต่างกันทางสถิติกับกรรมวิธีที่มีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน (15-5-5 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่) 
และการไม่ใส่ปุ๋ยเคมี แต่ไม่แตกต่างกับกรรมวิธีที่มีการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนครึ่งอัตรา (7.5 -5-5 กิโลกรัม N-P2O5-K2O 
ต่อไร่) ร่วมกับปุ๋ยมูลไก ่และปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ (ตารางที่ 4)   
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ตารางท่ี 4 ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดินหลังปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ระดับความลึก 0-20 เซนติเมตร  
ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ต าบลสุขส าราญ อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ปี 2560-2561 

 การจัดการดิน (M)  การจัดการดิน (M)  
การจัดการปุ๋ย (F) ไม่ปลูกพืช

ก่อน 
ปลูกถั่วเขียวก่อน 

แล้วสับกลบ 
เฉลี่ย (F) ไม่ปลูกพืช

ก่อน 
ปลูกถั่วเขียวก่อน 

แล้วสับกลบ 
เฉลี่ย (F) 

 ฟอสฟอรสัที่เปน็ประโยชน ์(มก./กก.) ปี 2560 ฟอสฟอรสัที่เปน็ประโยชน ์(มก./กก.) ปี 2561 
1. ไม่ใส่ปุ๋ย 9.53 13.89 11.71 b 10.87 10.17 10.52 b 
2. 15-5-5 13.35 13.86 13.60 b 10.41 11.36 10.89 b 
3. 7.5-5-5 + มูลไก่ 26.38 30.45 28.41 a 35.63 30.70 33.16 a 
4. 7.5-5-5 + มูลไก่ + PGPR 18.87 34.60 26.73 a 34.75 21.97 28.36 a 

เฉลี่ย (M) 17.03  20.11 22.91 20.73 20.73 
F-test (M)  ns   ns  
F-test (F)  **   **  
F-test (M x F)  ns   ns  
CV (F) (%)  60.1   65.4  
CV (M) (%)  49.8   45.9  

ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดย
วิธี DMRT 
 

 5) ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ในดิน 
ปริมาณโพแทสเซียมทีแ่ลกเปลี่ยนได้ในดินหลังเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2560 พบว่า ดินบนที่

ระดับความลึก 0-20 เซนติเมตร  ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ในดินมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างการจัดการดิน 
และการจัดการปุ๋ยทุกกรรมวิธีให้ปริมาณโพแทสเซียมแตกต่างกันทางสถิติ  กรรมวิธีที่มีการปลูกพืชตระกูลถั่วก่อน
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ร่วมกับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนครึ่งอัตรา (7.5-5-5 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่) ร่วมกับปุ๋ย
มูลไก่  ดินมีปริมาณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมแตกต่างกันทางสถิติกับกรรมวิธีที่มีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
(15-5-5 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่) และการไม่ใส่ปุ๋ยเคมี แต่ไม่แตกต่างกับกรรมวิธีที่มีการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนครึ่ง
อัตรา (7.5-5-5 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่) ร่วมกับปุ๋ยมูลไก ่และปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ (ตารางที่ 5)   

สมบัติทางเคมีของดินหลังเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2561  ดินบนที่ระดับความลึก 0 -20 
เซนติเมตร  กรรมวิธีที่มีการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนครึ่งอัตรา (7.5-5-5 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่) ร่วมกับปุ๋ยมูลไก่  ดิน
มีปริมาณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมแตกต่างกันทางสถิติกับกรรมวิธีที่มีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน (15 -5-5 
กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่) และการไม่ใส่ปุ๋ยเคมี แต่ไม่แตกต่างกับกรรมวิธีที่มีการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนครึ่งอัตรา 
(7.5-5-5 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่) ร่วมกับปุ๋ยมูลไก ่และปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ (ตารางที่ 5) 
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ตารางท่ี 5 ปริมาณที่เป็นประโยชน์ในดินหลังปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ระดับความลึก 0-20 เซนติเมตร  
ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ต าบลสุขส าราญ อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ปี 2560-2561 

 การจัดการดิน (M)  การจัดการดิน (M)  
การจัดการปุ๋ย (F) ไม่ปลูกพืช

ก่อน 
ปลูกถั่วเขียวก่อน 

แล้วสับกลบ 
เฉลี่ย (F) ไม่ปลูกพืช

ก่อน 
ปลูกถั่วเขียวก่อน 

แล้วสับกลบ 
เฉลี่ย (F) 

 Exchangeable K (mg/kg) ปี 2560 Exchangeable K (mg/kg) ปี 2561 
1. ไม่ใส่ปุ๋ย 59.48 a 46.21 b 52.84 115.84 78.89 97.36 b 
2. 15-5-5 42.79 b 39.2 a 41.00 94.56 81.94 88.25 b  
3. 7.5-5-5 + มูลไก่ 52.88 ab 71.14 a 62.01 154.78 144.72 149.75 a 
4. 7.5-5-5 + มูลไก่ + PGPR 64.62 a 76.06 a 70.34 161.67 115.28 138.48 a 

เฉลี่ย (M) 54.94 58.15 56.55 131.71 105.21 118.46 
F-test (M)  ns   ns  
F-test (F)  **   **  
F-test (M x F)  *   ns  
CV (F) (%)  24.5   57.5  
CV (M) (%)  21.3   32.9  

ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดย
วิธี DMRT 
 

8.2 สมบัติทางเคมีของปุ๋ยอินทรีย ์
ปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช้ในการทดลอง คือ มูลไก่ผสมแกลบ  ผลการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของปุ๋ยมูลไก่แกลบ 

ฤดูปลูกปี 2560 พบว่า มีความชื้น 21.43 เปอร์เซ็นต์  ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) เท่ากับ 7.82 เป็นด่างปาน
กลาง  ปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจนทั้งหมด ฟอสเฟตทั้งหมด และโพแทชทั้งหมดของปุ๋ยอินทรีย์มูลไก่ มีค่า
เท่ากับ 2.20  2.70 และ 2.43 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (ตารางที่ 6) 

ผลการวิเคราะห์สมบัต ิทางเคมีของปุ ๋ยมูลไก่แกลบ ฤดูปลูกปี 2561 พบว่า มีความชื ้น 16.46 
เปอร์เซ็นต์  ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) เท่ากับ 7.6 เป็นด่างเล็กน้อย  ปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจนทั้งหมด 
ฟอสเฟตทั้งหมด และโพแทชทั้งหมดของปุ ๋ยอินทรีย์มูลไก่ มีค่าเท่ากับ 2.14  1.60 และ 1.50 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ (ตารางที่ 6) 

 
ตารางท่ี 6 สมบัติทางเคมีและปริมาณธาตุอาหารในมูลไก่ที่ใช้ในการทดลอง ปี 2560 

สมบัติ ผลวิเคราะห์ 
มูลไก่แกลบ ปี 2560 มูลไก่แกลบ ปี 2561 

ความชื้น (เปอร์เซ็นต์) 21.43 16.46 
ความเป็นกรดเป็นด่าง (1:5) 7.82 7.6 
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ไนโตรเจนทั้งหมด (เปอร์เซ็นต์) 2.20 2.14 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด (เปอร์เซ็นต์) 2.70 1.60 
โพแทสเซียมทั้งหมด (เปอร์เซ็นต์) 2.43 1.50 
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8.3 การเจริญเติบโต ผลผลิดของถั่วเขียว และปริมาณธาตุอาหารในส่วนต่าง ๆ ของถั่วเขียว 
การเจริญเติบโตด้านความสูงของถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 36 ในระยะเก็บเกี่ยว ฤดูปลูกปี 2560 และ ฤดูปลูก

ปี 2561 พบว่า ให้ความสูงเฉลี่ย 101 เซนติเมตร ความชื้นเมล็ดถั่วเขียวเฉลี่ย 12.39 เปอร์เซ็นต์ ผลผลิตของเมล็ดถั่ว
เขียวเฉลี่ย 298 กิโลกรัมต่อไร่ และในฤดูปลูกปี 2561 พบว่า ให้ความสูง  ความชื้นเมล็ดถั่วเขียว และผลผลิตของ
เมล็ดถั่วเขียวเฉลี่ย เท่ากับ 76.97 เซนติเมตร  10.83 เปอร์เซ็นต์ และ 292 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ  สมบัติทางเคมี
ของดินหลังปลูกถ่ัวเขียวพบว่า ดินมีความเป็นกรดเป็นด่าง pH เท่ากับ 5.86  ปริมาณอินทรียวัตถุในดินเฉลี่ย 1.14 
เปอร์เซ็นต์ อยู่ในระดับปานกลาง  ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์อยู่ในระดับปานกลาง เท่ากับ 11.11 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัม และปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้อยู่ในระดับสูง เท่ากับ 109.6 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  

ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 36 ที่ปลูกในดินเหนียว ชุดดินวังไฮ มีปริมาณการดูดใช้ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียมในต้น เท่ากับ 2.13  3.92  40.28 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ  ใบถั่วเขียวมีปริมาณการดูดใช้ไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม เท่ากับ 0.59  0.49  2.90 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ  เปลือกถั่วเขียวมีปริมาณการดูดใช้
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม เท่ากับ 0.28  0.24  2.23 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ  และเมล็ดถั่วเขียวมี
ปริมาณการดูดใช้ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม เท่ากับ 0.82  0.82  2.08 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ ดังนั้น
ธาตุอาหารในพ้ืนที่มีโอกาสสูญหายไปกับผลผลิตของถั่วเขียว โดยติดไปกับส่วนของเปลือกและเมล็ดถั่วเขียว จะ
น าออกไปจากพ้ืนที่เท่ากับ 1.10  1.06  4.31 กิโลกรัม N-P-K ต่อไร่ต่อฤดูปลูก  การไถกลบเศษซากถั่วเขียวกลับลง
ไปในพ้ืนที่หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต จะท าให้มีปริมาณธาตุอาหารกลับลงสู่ดิน เท่ากับ 2.72  4.41  43.18 กิโลกรัม N-P-K 
ต่อไร่ต่อฤดูปลูก (ตารางที่ 7)  
 
ตารางท่ี 7 ความเข้มข้นของธาตุอาหารและปริมาณการดูดใช้ธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม 

ในส่วนต่าง ๆ ของถั่วเขียวที่ปลูกในดินเหนียว ชุดดินวังไฮ จังหวัดนครสวรรค์ (ค่าเฉลี่ยจากทุก
กรรมวิธี) ปี 2560 

ส่วนของพืช น้ าหนักแห้ง 
(กก./ไร่) 

ความเข้มข้นของธาตุอาหาร (%) ปริมาณการดูดใช้ธาตุอาหาร (กก./ไร่) 
N P K N P K 

ต้นถั่วเขียว 1,308 0.16 0.30 3.08 2.13 3.92 40.28 
ใบถั่วเขียว   161 0.37 0.31 1.80 0.59 0.49 2.90 
เปลือกถ่ัวเขียว   233 0.12 0.10 0.96 0.28 0.24 2.23 
เมล็ดถั่วเขียว 161 0.51 0.51 1.29 0.82 0.82 2.08 
รวม 1,863       

 
8.4 การเจริญเติบโตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

8.4.1  ความสูงของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่อายุ 30 วัน 
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ความสูงของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่อายุ 30 วัน ฤดูปลูกปี 2560 พบว่า  ความสูงของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
กรรมวิธีที่มีการปลูกพืชตระกูลถั่วก่อนให้ความสูงเฉลี่ย 28.9 เซนติเมตรแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญกับ
กรรมวิธีที่ไม่มีการปลูกพืชก่อนซึ่งมีความสูงเฉลี่ย 24.3 เซนติเมตร  เมื่อพิจารณาการจัดการปุ๋ย พบว่า การจัดการ
ปุ๋ยท าให้ความสูงของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ  โดยกรรมวิธีที่มีการใส่ปุ๋ยเคมี 7.5-5-5 
กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยมูลไก่ ให้ความสูงเฉลี่ยไม่แตกต่างกับกรรมวิธีการใส่ปุ๋ยคมี 7.5-5-5 
กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยมูลไก่และปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ แต่แตกต่างจากกรรมวิธีที่มีการใช้ปุ๋ยเคมี
ตามค่าวิเคราะห์ดิน (15-5-5 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่) และกรรมวิธีที่ไม่มีการใส่ปุ๋ย (ตารางท่ี 8) 

ความสูงของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่อายุ 30 วัน ฤดูปลูกปี 2561 พบว่า  การจัดการดินไม่ท าให้ความสูงของ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แตกต่างกันทางสถิติ โดยมีความสูงเฉลี่ย 33.5 เซนติเมตร  เมื่อพิจารณาการจัดการปุ๋ย พบว่า 
การจัดการปุ๋ยทุกกรรมวิธี ให้ความสูงแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ  โดยกรรมวิธีที่มีการใส่ปุ๋ยเคมี 7.5-5-5 
ร่วมกับปุ๋ยมูลไกแ่ละปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ให้ความสูงเฉลี่ยสูงสุด ไม่แตกต่างกับกรรมวิธีการใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยมูลไก่ 
แต่แตกต่างกันกับการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน (15-5-5 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่) และการไม่ใส่ปุ๋ยเคมี 
(ตารางที่ 8) 
 
ตารางท่ี 8 ความสูงของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์นครสวรรค์ 3 อายุ 30 วัน (เซนติเมตร) ที่ปลูกในดินเหนียว 

ชุดดินวังไฮ จังหวัดนครสวรรค์  ฤดูปลูกปี 2560-2561 

 การจัดการดิน (M)  การจัดการดิน (M)  
การจัดการปุ๋ย (F) ไม่ปลูกพืช

ก่อน 
ปลูกถั่วเขียวก่อน 

แล้วสับกลบ 
เฉลี่ย (F) ไม่ปลูกพืช

ก่อน 
ปลูกถั่วเขียวก่อน 

แล้วสับกลบ 
เฉลี่ย (F) 

 ความสูง อายุ 30 วันปี 2560 ความสูง อายุ 30 วันปี 2561 
1. ไม่ใส่ปุ๋ย 17.8  22.9  20.3 c 29.7 26.9 28.3 c 
2. 15-5-5 24.6  28.7  26.8 b 32.7 33.4 33.0 b 
3. 7.5-5-5 + มูลไก่ 27.9  31.8  29.9 a 36.6 35.7 36.1 a 
4. 7.5-5-5 + มูลไก่ + PGPR 27.0  32.1  29.5 a 35.9 37.6 36.7 a 

เฉลี่ย (M) 24.3 A 28.9 B 26.6 33.7  33.4  33.5 
F-test (M)  *   ns  
F-test (F)  **   **  
F-test (M x F)  ns   ns  
CV (F) (%)  7.6   7.1  
CV (M) (%)  16.3   12.4  

ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดย
วิธี DMRT 
 

8.4.2  ความสูงของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่อายุ 60 วัน 
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ความสูงของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่อายุ 60 วัน ฤดูปลูกปี 2560 พบว่า  ความสูงของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
กรรมวิธีที่มีการปลูกพืชตระกูลถั่วก่อนให้ความสูงเฉลี่ย 179.1 เซนติเมตรแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญกับ
กรรมวิธีที่ไม่มีการปลูกพืชก่อนโดยให้ความสูงเฉลี่ย 167.6 เซนติเมตร  เมื่อพิจารณาการจัดการปุ๋ย ทุกกรรมวิธี 
ให้ความสูงแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ โดยกรรมวิธีที่มีการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน (15-5-5 กิโลกรัม 
N-P2O5-K2O ต่อไร่) ให้ความสูงเฉลี่ยของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สูงสุดเท่ากับ 194 เซนติเมตร ไม่แตกต่างกับกรรมวิธี
การใส่ปุ๋ย 7.5-5-5 ร่วมกับปุ๋ยมูลไก่ และกรรมวิธีการใส่ปุ๋ยเคมี 7.5-5-5 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ย
มูลไก่และปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ แต่แตกต่างกันกับการไม่ใส่ปุ๋ยเคมี (ตารางที ่9) 

ความสูงของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่อายุ 60 วัน ฤดูปลูกปี 2561 พบว่า  การจัดการดินไม่ท าให้ความสูงของ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แตกต่างกันทางสถิติ โดยมีความสูงเฉลี่ย 159.8 เซนติเมตร  เมื่อพิจารณาการจัดการปุ๋ย พบว่า 
การจัดการปุ๋ยทุกกรรมวิธี ให้ความสูงแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ โดยกรรมวิธีที่มีการใส่ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดิน (15-5-5 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่) ให้ความสูงเฉลี่ยของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สูงสุดเท่ากับ 165.7 
เซนติเมตร ไม่แตกต่างกับกรรมวิธีการใส่ปุ๋ยเคมี 7.5-5-5 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยมูลไก่ และ
กรรมวิธีการใส่ปุ๋ยเคมี 7.5-5-5 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยมูลไก่และปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ แต่แตกต่าง
กันกับการไม่ใส่ปุ๋ยเคมี (ตารางที่ 9) 
 
ตารางท่ี 9 ความสูงของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์นครสวรรค์ 3 อายุ 60 วัน (เซนติเมตร) ที่ปลูกในดินเหนียว 

ชุดดินวังไฮ จังหวัดนครสวรรค์  ฤดูปลูกปี 2560-2561 

 การจัดการดิน (M)  การจัดการดิน (M)  
การจัดการปุ๋ย (F) ไม่ปลูกพืช

ก่อน 
ปลูกถั่วเขียวก่อน 

แล้วสับกลบ 
เฉลี่ย (F) ไม่ปลูกพืช

ก่อน 
ปลูกถั่วเขียวก่อน 

แล้วสับกลบ 
เฉลี่ย (F) 

 ความสูง อายุ 60 วัน ปี 2560 ความสูง อายุ 60 วัน ปี 2561 
1. ไม่ใส่ปุ๋ย 133.0 b 151.5 b 142.3 b 145.7 140.8 143.3 b 
2. 15-5-5 185.2 a 194.0 a 189.6 a 168.8 162.5 165.7 a  
3. 7.5-5-5 + มูลไก่ 178.3 a 186.7 a 182.5 a 167.58 163.3 165.4 a 
4. 7.5-5-5 + มูลไก่ + PGPR 174.0 a 184.3 a 179.2 a 168.3 161.2 164.8 a 

เฉลี่ย (M) 167.6 B 179.1 A 173.4 162.6 156.9 159.8 
F-test (M)  *   ns  
F-test (F)  **   **  
F-test (M x F)  ns   ns  
CV (F) (%)  7.6   4.0  
CV (M) (%)  10.7   5.0  

ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดย
วิธี DMRT 
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8.5 องค์ประกอบผลผลิตและผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
8.5.1  จ านวนต้นต่อไร่ 
จ านวนต้นต่อไร่ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฤดูปลูกปี 2560 พบว่า จ านวนต้นต่อไร่ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

กรรมวิธีที่มีการปลูกพืชตระกูลถั่วไม่แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญกับกรรมวิธีที่ไม่มีการปลูกพืชก่อน โดยมี
จ านวนต้นเฉลี่ย 10,561 ต้นต่อไร่  เมื่อพิจารณาการจัดการปุ๋ย ทุกกรรมวิธี ให้จ านวนต้นต่อไร่แตกต่างกันทางสถิติ
อย่างมีนัยส าคัญ  โดยกรรมวิธีที่มีการใส่ปุ๋ยเคมี 7.5-5-5 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยมูลไกแ่ละกรรมวิธี
ที่ไม่ใส่ปุ๋ย ให้จ านวนต้นต่อไร่เฉลี่ยสูงสุด ไม่แตกต่างกับกรรมวิธีการใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยมูลไก่ และปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์  
แต่แตกต่างกับกรรมวิธีใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน (15-5-5 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่) (ตารางท่ี 10) 

จ านวนต้นต่อไร่ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฤดูปลูกปี 2561 พบว่า จ านวนต้นต่อไร่ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
กรรมวิธีที่มีการปลูกพืชตระกูลถั่วไม่แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญกับกรรมวิธีที่ไม่มีการปลูกพืชก่อน โดยมี
จ านวนต้นเฉลี่ย 10,445 ต้นต่อไร่  เมื่อพิจารณาการจัดการปุ๋ย ทุกกรรมวิธี ให้จ านวนต้นต่อไร่ไม่แตกต่างกันทาง
สถิติอย่างมีนัยส าคัญ (ตารางท่ี 10) 
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ตารางท่ี 10 จ านวนต้นต่อไร่ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์นครสวรรค์ 3 ที่ปลูกในดินเหนียวชุดดินวังไฮ จังหวัด
นครสวรรค์  ฤดูปลูกปี 2560-2561 

 การจัดการดิน (M)  การจัดการดิน (M)  
การจัดการปุ๋ย (F) ไม่ปลูกพืช

ก่อน 
ปลูกถั่วเขียวก่อน 

แล้วสับกลบ 
เฉลี่ย (F) ไม่ปลูกพืช

ก่อน 
ปลูกถั่วเขียวก่อน 

แล้วสับกลบ 
เฉลี่ย (F) 

 จ านวนต้นต่อไร่ ปี 2560 จ านวนต้นต่อไร่ ปี 2561 
1. ไม่ใส่ปุ๋ย 10600 10622 10611 a 10410 10427 10419 
2. 15-5-5 10467 10400 10433 b 10513 10547 10530 
3. 7.5-5-5 + มูลไก่ 10556 10667 10611 a 10462 10411 10436 
4. 7.5-5-5 + มูลไก่ + PGPR 10578 10600 10589 a 10428 10359 10393 

เฉลี่ย (M) 10550 10572 10561 10453 10436 10445 
F-test (M)  ns   ns  
F-test (F)  **   ns  
F-test (M x F)  ns   ns  
CV (F) (%)  1.1   1.5  
CV (M) (%)  0.9   1.0  

ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดย
วิธี DMRT 
 

8.5.2  จ านวนฝักต่อไร่ 
จ านวนฝักต่อไร่ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฤดูปลูกปี 2560 พบว่า จ านวนฝักต่อไร่ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

กรรมวิธีที่มีการปลูกพืชตระกูลถั่วมีจ านวนฝักต่อไร่เฉลี่ยเท่ากับ 9,600 ฝักต่อไร่ แตกต่างกันทางสถิติอย่างมี
นัยส าคัญกับกรรมวิธีที่ไม่มีการปลูกพืชก่อนซึ่งมีจ านวนฝักต่อไร่เฉลี่ยเท่ากับ 8,367 ฝักต่อไร่  เมื่อพิจารณาการ
จัดการปุ๋ย ทุกกรรมวิธีให้จ านวนต้นต่อไร่แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ  โดยกรรมวิธีใส่ปุ๋ยเคมีตามค่า
วิเคราะห์ดิน (15-5-5 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่) ให้จ านวนฝักต่อไร่เฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 9,778 ฝักต่อไร่ ไม่
แตกต่างกับกรรมวิธีที่มีการใส่ปุ๋ยเคมี 7.5-5-5 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยมูลไก่ และกรรมวิธีการใส่
ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยมูลไก่ และปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ แต่แตกต่างกับกรรมวิธีที่ไม่ใส่ปุ๋ย (ตารางที่ 11) 

จ านวนฝักต่อไร่ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฤดูปลูกปี 2561 พบว่า จ านวนฝักต่อไร่ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
กรรมวิธีที่มีการปลูกพืชตระกูลถั่วไม่แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญกับกรรมวิธีที่ไม่มีการปลูกพืชก่อน โดยมี
จ านวนฝักเฉลี่ย 10,141 ฝักต่อไร่  เมื่อพิจารณาการจัดการปุ๋ย ทุกกรรมวิธี ให้จ านวนฝักต่อไร่ไม่แตกต่างกันทาง
สถิติอย่างมีนัยส าคัญ (ตารางท่ี 11) 
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ตารางท่ี 11 จ านวนฝักต่อไร่ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์นครสวรรค์ 3 ที่ปลูกในดินเหนียวชุดดินวังไฮ จังหวัด
นครสวรรค์  ฤดูปลูกปี 2560-2561 

 การจัดการดิน (M)  การจัดการดิน (M)  
การจัดการปุ๋ย (F) ไม่ปลูกพืช

ก่อน 
ปลูกถั่วเขียวก่อน 

แล้วสับกลบ 
เฉลี่ย (F) ไม่ปลูกพืช

ก่อน 
ปลูกถั่วเขียวก่อน 

แล้วสับกลบ 
เฉลี่ย (F) 

 จ านวนฝักต่อไร่ ปี 2560 จ านวนฝักต่อไร่ ปี 2561 
1. ไม่ใส่ปุ๋ย 6067 8778 7422 b 9710 9915 9812 
2. 15-5-5 9889 9667 9778 a 10154 10462 10308 
3. 7.5-5-5 + มูลไก่ 9178 10133 9655 a 10274 10069 10171 
4. 7.5-5-5 + มูลไก่ + PGPR 8334 9823 9078 a 10239 10308 10274 

เฉลี่ย (M) 8367 B 9600 A 8983 10094 10188 10141 
F-test (M)  **   ns  
F-test (F)  **   ns  
F-test (M x F)  ns   ns  
CV (F) (%)  15.6   4.9  
CV (M) (%)  7.5   3.9  

ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดย
วิธี DMRT 
 

8.5.3  น้ าหนักต้นต่อไร่ 
น้ าหนักต้นต่อไร่ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฤดูปลูกปี 2560 พบว่า น้ าหนักต้นต่อไร่ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

กรรมวิธีที่มีการปลูกพืชตระกูลถั่วไม่แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญกับกรรมวิธีที่ไม่มีการปลูกพืชก่อน โดยมี
น้ าหนักต้นเฉลี่ย 683.7 กิโลกรัมต่อไร่  เมื่อพิจารณาการจัดการปุ๋ย ทุกกรรมวิธี ให้น้ าหนักต้นต่อไร่แตกต่างกันทาง
สถิติอย่างมีนัยส าคัญ และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการจัดการดินและรูปแบบการจัดการปุ๋ยกรรมวิธีต่างๆ โดย
หากไม่มีการปลูกพืชก่อนและไม่ใส่ปุ๋ย ให้น้ าหนักต้นต่อไร่เฉลี่ยต่ าสุด เท่ากับ 467.6 กิโลกรัมต่อไร่  หากไม่มีการ
ปลูกพืชก่อนแต่ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน (15-5-5 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่) จะให้น้ าหนักต้นต่อไร่เฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับ 789.8 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางที่ 12) 

น้ าหนักต้นต่อไร่ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฤดูปลูกปี 2561 พบว่า น้ าหนักต้นต่อไร่ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
กรรมวิธีที่มีการปลูกพืชตระกูลถั่วไม่แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญกับกรรมวิธีที่ไม่มีการปลูกพืชก่อน โดยมี
น้ าหนักต้นเฉลี่ย 1,263.2 กิโลกรัมต่อไร่  เมื่อพิจารณาการจัดการปุ๋ย ทุกกรรมวิธี ให้น้ าหนักต้นต่อไร่แตกต่างกัน
ทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ  โดยกรรมวิธีที่มีการใส่ปุ๋ยเคมี 7.5-5-5 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยมูลไก่ ให้
น้ าหนักต้นต่อไร่เฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 1,407.2 กิโลกรัมต่อไร ไม่แตกต่างกับกรรมวิธีการใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยมูลไก่ 
และปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์  และกรรมวิธีใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน (15-5-5 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่) แต่
แตกต่างกับกรรมวิธีไม่ใส่ปุ๋ย (ตารางท่ี 12) 
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ตารางท่ี 12 น้ าหนักต้นต่อไร่ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์นครสวรรค์ 3 ที่ปลูกในดินเหนียวชุดดินวังไฮ จังหวัด

นครสวรรค์  ฤดูปลูกปี 2560-2561 

 การจัดการดิน (M)  การจัดการดิน (M)  
การจัดการปุ๋ย (F) ไม่ปลูกพืช

ก่อน 
ปลูกถั่วเขียวก่อน 

แล้วสับกลบ 
เฉลี่ย (F) ไม่ปลูกพืช

ก่อน 
ปลูกถั่วเขียวก่อน 

แล้วสับกลบ 
เฉลี่ย (F) 

 น้ าหนักต้นต่อไร่ ปี 2560 น้ าหนักต้นต่อไร่ ปี 2561 
1. ไม่ใส่ปุ๋ย 467.6 b 615.1 a 541.3 923.3 910.8 917.0 b 
2. 15-5-5 789.8 a 696.9 a 743.3 1373.7 1331.1 1352.4 a  
3. 7.5-5-5 + มูลไก่ 763.6 a 725.4 a 744.5 1382.5 1431.8 1407.2 a 
4. 7.5-5-5 + มูลไก่ + PGPR 706.2 a 704.8 a 705.5 1339.5 1413.0 1376.2 a 

เฉลี่ย (M) 681.8 685.5 683.7 1254.7 1271.7 1263.2 
F-test (M)  ns   ns  
F-test (F)  **   **  
F-test (M x F)  *   ns  
CV (F) (%)  14.6   11.5  
CV (M) (%)  22.5   32.3  

ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดย
วิธี DMRT 
 

8.5.4  เปอร์เซ็นต์กะเทาะเมล็ด 
เปอร์เซ็นต์กะเทาะเมล็ดของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฤดูปลูกปี 2560 พบว่า กรรมวิธีที่มีการปลูกพืชตระกูลถั่ว

มีเปอร์เซ็นต์กะเทาะเมล็ดเฉลี่ยเท่ากับ 84.2 เปอร์เซ็นต์ แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญกับกรรมวิธีที่ไม่มีการ
ปลูกพืชก่อน โดยมีเปอร์เซ็นต์กะเทาะเมล็ดเฉลี่ย 80.8 เปอร์เซ็นต์  เมื่อพิจารณาการจัดการปุ๋ย ทุกกรรมวิธีให้
เปอร์เซ็นต์กะเทาะเมล็ดแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการจัดการดินและ
รูปแบบการจัดการปุ๋ยกรรมวิธีต่างๆ โดยหากไม่มีการปลูกพืชก่อนและไม่ใส่ปุ๋ย ให้ เปอร์เซ็นต์กะเทาะเมล็ดเฉลี่ย
ต่ าสุด เท่ากับ 74.3 เปอร์เซ็นต์  แตห่ากมีการปลูกพืชตระกูลถั่วก่อนร่วมกับการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน (15-5-5 
กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่) จะให้เปอร์เซ็นต์กะเทาะเมล็ดเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 85.9 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 13) 

เปอร์เซ็นต์กะเทาะเมล็ดของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฤดูปลูกปี 2561 พบว่า เปอร์เซ็นต์กะเทาะเมล็ดของ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กรรมวิธีที่มีการปลูกพืชตระกูลถั่วไม่แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญกับกรรมวิธีที่ไม่มีการ
ปลูกพืชก่อน โดยมีเปอร์เซ็นต์กะเทาะเมล็ดเฉลี่ย 82.5 เปอร์เซ็นต์  เมื่อพิจารณาการจัดการปุ๋ย ทุกกรรมวิธี ให้
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เปอร์เซ็นต์กะเทาะเมล็ดแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ  โดยกรรมวิธีที่มีการใส่ปุ๋ยเคมี 7.5-5-5 กิโลกรัม 
N-P2O5-K2O ต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยมูลไก่ และกรรมวิธีการใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยมูลไก่ และปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ ให้
เปอร์เซ็นต์กะเทาะเมล็ดเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 83.0 เปอร์เซ็นต์ ไม่แตกต่างกับกรรมวิธีใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน 
(15-5-5 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่) แต่แตกต่างกับกรรมวิธีไม่ใส่ปุ๋ย (ตารางที่ 13) 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 13 เปอร์เซ็นต์กะเทาะเมล็ดของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์นครสวรรค์ 3 ที่ปลูกในดินเหนียวชุดดินวังไฮ 

จังหวัดนครสวรรค์  ฤดูปลูกปี 2560-2561 

 การจัดการดิน (M)  การจัดการดิน (M)  
การจัดการปุ๋ย (F) ไม่ปลูกพืช

ก่อน 
ปลูกถั่วเขียวก่อน 

แล้วสับกลบ 
เฉลี่ย (F) ไม่ปลูกพืช

ก่อน 
ปลูกถั่วเขียวก่อน 

แล้วสับกลบ 
เฉลี่ย (F) 

 เปอร์เซ็นต์กะเทาะเมล็ด ปี 2560 เปอร์เซ็นต์กะเทาะเมล็ด ปี 2561 
1. ไม่ใส่ปุ๋ย 74.3 b 82.0 b 78.2 80.5 81.5 81.0 b 
2. 15-5-5 83.4 a 85.9 a 84.6 82.3 83.4 82.8 a 
3. 7.5-5-5 + มูลไก่ 82.8 a 84.5 ab 83.7 83.2 82.9 83.0 a 
4. 7.5-5-5 + มูลไก่ + PGPR 82.5 a 84.3 ab 83.4 83.1 83.0 83.0 a 

เฉลี่ย (M) 80.8 B 84.2 A 82.5 82.3 82.7 82.5 
F-test (M)  **   ns  
F-test (F)  **   **  
F-test (M x F)  *   ns  
CV (F) (%)  3.0   1.4  
CV (M) (%)  2.6   1.2  

ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดย
วิธี DMRT 
 

8.5.5  ความชื้นเมล็ด 
ความชื้นเมล็ดของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฤดูปลูกปี 2560 พบว่า ความชื้นเมล็ดของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

กรรมวิธีที่มีการปลูกพืชตระกูลถั่วไม่แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญกับกรรมวิธีที่ไม่มีการปลูกพืชก่อน โดยมี
ความชื้นเมล็ดเฉลี่ย 17.9 เปอร์เซ็นต์  เมื่อพิจารณาการจัดการปุ๋ย ทุกกรรมวิธี ให้ความชื้นเมล็ดไม่แตกต่างกันทาง
สถิติอย่างมีนัยส าคัญ (ตารางที่ 14) 
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ความชื้นเมล็ดของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฤดูปลูกปี 2561 พบว่า ความชื้นเมล็ดของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
กรรมวิธีที่มีการปลูกพืชตระกูลถั่วไม่แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญกับกรรมวิธีที่ไม่มีการปลูกพืชก่อน โดยมี
ความชื้นเมล็ดเฉลี่ย 20.5 เปอร์เซ็นต์  เมื่อพิจารณาการจัดการปุ๋ย ทุกกรรมวิธี ให้ความชื้นเมล็ดแตกต่างกันทาง
สถิติอย่างมีนัยส าคัญ  โดยกรรมวิธีใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน (15-5-5 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่) ให้ความชื้น
เมล็ดเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 21.7 เปอร์เซ็นต์ แตกต่างกับกรรมวิธีที่มีการใส่ปุ๋ยเคมี 7.5-5-5 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อ
ไร่ ร่วมกับปุ๋ยมูลไก่  กรรมวิธีการใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยมูลไก่และปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์  และกรรมวิธีไม่ใส่ปุ๋ย (ตารางที่ 
14) 
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ตารางท่ี 14 ความชื้นเมล็ดของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์นครสวรรค์ 3 ที่ปลูกในดินเหนียวชุดดินวังไฮ จังหวัด
นครสวรรค์  ฤดูปลูกปี 2560-2561 

 การจัดการดิน (M)  การจัดการดิน (M)  
การจัดการปุ๋ย (F) ไม่ปลูกพืช

ก่อน 
ปลูกถั่วเขียวก่อน 

แล้วสับกลบ 
เฉลี่ย (F) ไม่ปลูกพืช

ก่อน 
ปลูกถั่วเขียวก่อน 

แล้วสับกลบ 
เฉลี่ย (F) 

 ความช้ืนเมลด็ ปี 2560 ความช้ืนเมลด็ ปี 2561 
1. ไม่ใส่ปุ๋ย 17.8 18.3 18.0 18.8 19.8 19.3 c 
2. 15-5-5 18.8 17.7 18.3 21.8 21.6 21.7 a  
3. 7.5-5-5 + มูลไก่ 17.8 17.7 17.8 20.5 20.7 20.6 b 
4. 7.5-5-5 + มูลไก่ + PGPR 17.4 17.8 17.6 20.6 20.5 20.5 b 

เฉลี่ย (M) 18.0 17.9 17.9 20.4 20.6 20.5 
F-test (M)  ns   ns  
F-test (F)  ns   **  
F-test (M x F)  ns   ns  
CV (F) (%)  7.5   3.6  
CV (M) (%)  13.6   4.2  

ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดย
วิธี DMRT 
 

8.5.6  ผลผลิตเมล็ดที่ความชื้น 15 เปอร์เซ็นต์ 
ผลผลิตเมล็ดที่ความชื้น 15 เปอร์เซ็นต์ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฤดูปลูกปี 2560 พบว่า กรรมวิธีที่มีการปลูก

พืชตระกูลถั่วให้ผลผลิตเมล็ดเฉลี่ยเท่ากับ 418.8 กิโลกรัมต่อไร่ แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญกับกรรมวิธีที่
ไม่มีการปลูกพืชก่อน โดยให้ผลผลิตเมล็ดเฉลี่ย 292.9 กิโลกรัมต่อไร่  เมื่อพิจารณาการจัดการปุ๋ย ทุกกรรมวิธีให้
ผลผลิตเมล็ดแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ โดยกรรมวิธีใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน (15-5-5 กิโลกรัม N-
P2O5-K2O ต่อไร่) ให้ผลผลิตเมล็ดเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 489.3 กิโลกรัมต่อไร่ แตกต่างกับกรรมวิธีที่มีการใส่ปุ๋ยเคมี 
7.5-5-5 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยมูลไก่  กรรมวิธีการใส่ปุ๋ยเคมี 7.5-5-5 กิโลกรัม N-P2O5-K2O 
ต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยมูลไก่และปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ และกรรมวิธีไม่ใส่ปุ๋ย (ตารางที่ 13) 

ผลผลิตเมล็ดที่ความชื้น 15 เปอร์เซ็นต์ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฤดูปลูกปี 2561 พบว่า ผลผลิตเมล็ด
ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กรรมวิธีที่มีการปลูกพืชตระกูลถั่วไม่แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญกับกรรมวิธีที่ไม่
มีการปลูกพืชก่อน โดยให้ผลผลิตเมล็ดเฉลี่ย 727.8 กิโลกรัมต่อไร่  เมื่อพิจารณาการจัดการปุ๋ย ทุกกรรมวิธี ให้
ผลผลิตเมล็ดแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ  โดยกรรมวิธีใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน (15-5-5 กิโลกรัม 
N-P2O5-K2O ต่อไร่) ให้ผลผลิตเมล็ดเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 933.7 กิโลกรัมต่อไร่ แตกต่างกับกรรมวิธีที่มีการใส่ปุ๋ยเคมี 
7.5-5-5 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยมูลไก่  กรรมวิธีการใส่ปุ๋ยเคมี 7.5-5-5 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อ
ไร่ร่วมกับปุ๋ยมูลไก่ และปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ และกรรมวิธีไม่ใส่ปุ๋ย (ตารางท่ี 14) 
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ตารางท่ี 14 ผลผลิตเมล็ดที่ความชื้น 15 เปอร์เซ็นต์ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์นครสวรรค์ 3 ที่ปลูกในดินเหนียว 
ชุดดินวังไฮ จังหวัดนครสวรรค์  ฤดูปลูกปี 2560-2561 

 การจัดการดิน (M)  การจัดการดิน (M)  
การจัดการปุ๋ย (F) ไม่ปลูกพืช

ก่อน 
ปลูกถั่วเขียวก่อน 

แล้วสับกลบ 
เฉลี่ย (F) ไม่ปลูกพืช

ก่อน 
ปลูกถั่วเขียวก่อน 

แล้วสับกลบ 
เฉลี่ย (F) 

 ผลผลติเมล็ด ปี 2560 ผลผลติเมล็ด ปี 2561 
1. ไม่ใส่ปุ๋ย 111.9 241.7 176.8 c 350.1 398.3 374.2 c 
2. 15-5-5 456.7 521.8 489.3 a 897.9 969.4 933.7 a  
3. 7.5-5-5 + มูลไก่ 323.1 465.7 394.4 b 804.0 796.8 800.4 b 
4. 7.5-5-5 + มูลไก่ + PGPR 280.1 445.8 363.0 b 795.0 811.2 803.1 b 

เฉลี่ย (M) 292.9 B 418.8 A 355.9 711.8 744.0 727.8 
F-test (M)  **   ns  
F-test (F)  **   **  
F-test (M x F)  ns   ns  
CV (F) (%)  25.1   13.1  
CV (M) (%)  22.8   17.6  

ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดย
วิธี DMRT 
 

8.6 ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
การพิจารณาว่า การจัดการดินหรือการจัดการปุ๋ยคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่ จะต้องวิเคราะห์

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของกรรมวิธีทดลอง  จากการทดลองเมื่อพิจารณาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ โดยใช้
อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนที่ได้จากการจัดการดินร่วมกับการจัดการปุ๋ยต่อต้นทุน หรือ Benefit Cost Ratio 
(BCR) พบว่า ผลตอบแทนการลงทุนของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์นครสวรรค์ 3 ที่ปลูกในดินเหนียวชุดดินวังไฮ 
จังหวัดนครสวรรค์ ฤดูปลูกปี 2560  กรรมวิธีการจัดการดินที่ไม่มีการปลูกพืชก่อนร่วมกับการจัดการปุ๋ยทุกกรรมวิธี 
มีค่า BCR อยู่ระหว่าง 0.27-0.80 ซึ่งค่า BCR ต่ ากว่า 1 ถือว่าให้ผลตอบแทนไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน (ตารางที่ 15)  
กรรมวิธีการจัดการดินที่มีการปลูกถั่วเขียวก่อน สับกลบต้นใบ แล้วปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ร่วมกับการไม่ใส่ปุ๋ยให้
ผลตอบแทนต่อการลงทุนมากที่สุด BCR มีค่าเท่ากับ 1.83 ซึ่งหมายความว่า ต้นทุน 1 บาท จะได้ผลตอบแทน 1.83 
บาท หรือมีก าไร่เท่ากับ 1.83 บาท  ส่วนกรรมวิธีการจัดการดินที่มีการปลูกถั่วเขียวก่อน สับกลบต้นใบ แล้วปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ร่วมกับการใส่ปุ  ยกรรมวิธีอ่ืน ๆ ให้ผลตอบแทนต่อการลงทุน ระหว่าง 1.50-1.77 (ตารางที่ 15) 
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ตารางท่ี 15 อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit cost ratio : BCR) ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์นครสวรรค์ 3 ที่
ปลูกในดินเหนียวชุดดินวังไฮ จังหวัดนครสวรรค์  ฤดูปลูกปี 2560 

การจัดการดิน (M) การจัดการปุ๋ย (F) ผลผลิต (กก./ไร่) รายได้ (บาท/ไร่) ต้นทุน 
(บาท/ไร่) 

ก าไร 
(บาท/ไร่) 

BCR 
ข้ า ว โ พ ด
เลี้ยงสัตว์ 

ถั่วเขียว ข้ า ว โ พ ด
เลี้ยงสัตว์ 

ถั่วเขียว 

ไม่ปลูกพืชก่อน 1. ไม่ใส่ปุ๋ย 112  691  2,560 -1,869 0.27 
 2. 15-5-5 457  2,822  3,524 -701 0.80 
 3. 7.5-5-5 + มูลไก่ 323  1,997  4,388 -2,391 0.46 
 4. 7.5-5-5 + มูลไก่ + 

PGPR 
280  1,731  4,408 -2,677 0.39 

ปลูกถ่ัวเขียวก่อน 
แล้วสับกลบ 

1. ไม่ใส่ปุ๋ย 242 294 1,494 7,628 4,985 4,136 1.83 

 2. 15-5-5 522 295 3,225 7,670 6,149 4,746 1.77 
 3. 7.5-5-5 + มูลไก่ 466 303 2,878 7,877 7,013 3,742 1.53 
 4. 7.5-5-5 + มูลไก่ + 

PGPR 
446 301 2,755 7,818 7,033 3,540 1.50 

เมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคา 6.18 บาทต่อกิโลกรัม 
เมล็ดถั่วเขียว  ราคา 25.96 บาทต่อกิโลกรัม 
ปุ๋ยยูเรีย   ราคา 11.39 บาทต่อกิโลกรัม 
ปุ๋ยไดแอมโมเนียมฟอสเฟต ราคา 18.84 บาทต่อกิโลกรัม 
ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ ราคา 16.33 บาทต่อกิโลกรัม 
ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม ราคา 25 บาทต่อถุง 
ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ 1 ราคา 20 บาทต่อถุง 
ปุ๋ยมูลไก ่   ราคา 1.5 บาทต่อกิโลกรัม 
 

ผลตอบแทนการลงทุนของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์นครสวรรค์ 3 ที่ปลูกในดินเหนียวชุดดินวังไฮ จังหวั ด
นครสวรรค์ ฤดูปลูกปี 2561  กรรมวิธีการจัดการดินที่ไม่มีการปลูกพืชก่อนร่วมกับการจัดการปุ๋ยทุกกรรมวิธี มีค่า 
BCR อยู่ระหว่าง 1.14-2.13 (ตารางท่ี 16)  กรรมวิธีการจัดการดินที่มีการปลูกถ่ัวเขียวก่อน สับกลบต้นใบ แล้วปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ร่วมกับการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินให้ผลตอบแทนต่อการลงทุนมากที่สุด BCR มีค่าเท่ากับ 2.45 
ซึ่งหมายความว่า ต้นทุน 1 บาท จะได้ผลตอบแทน 2.45 บาท หรือมีก าไร่เท่ากับ 2.45 บาท  ส่วนกรรมวิธีการ
จัดการดินที่มีการปลูกถั่วเขียวก่อน สับกลบต้นใบ แล้วปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ร่วมกับการไม่ใส่ปุ๋ย การใส่ 7.5-5-5 
กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ร่วมกับปุ๋ยมูลไก่  และการใส่ปุ๋ย 7.5-5-5 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ร่วมกับปุ๋ยมูลไก่ 
และปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ ให้ผลตอบแทนต่อการลงทุน ระหว่าง 2.01-2.11 (ตารางที่ 16) 
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ตารางท่ี 16 อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit cost ratio : BCR) ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์นครสวรรค์ 3 ที่
ปลูกในดินเหนียวชุดดินวังไฮ จังหวัดนครสวรรค์  ฤดูปลูกปี 2561 

การจัดการดิน (M) การจัดการปุ๋ย (F) ผลผลิต (กก./ไร่) รายได้ (บาท/ไร่) ต้นทุน 
(บาท/ไร่) 

ก าไร 
(บาท/ไร่) 

BCR 
ข้ า ว โ พ ด
เลี้ยงสัตว์ 

ถั่วเขียว ข้ า ว โ พ ด
เลี้ยงสัตว์ 

ถั่วเขียว 

ไม่ปลูกพืชก่อน 1. ไม่ใส่ปุ๋ย 350  2,916  2,560 356 1.14 
 2. 15-5-5 898  7,480  3,517 3,962 2.13 
 3. 7.5-5-5 + มูลไก่ 804  6,697  4,378 2,320 1.53 
 4. 7.5-5-5 + มูลไก่ + 

PGPR 
795  6,622  4,398 2,225 1.51 

ปลูกถ่ัวเขียวก่อน 
แล้วสับกลบ 

1. ไม่ใส่ปุ๋ย 398 267 3,318 6,705 4,985 5,038 2.01 

 2. 15-5-5 969 277 8,075 6,966 6,142 8,898 2.45 
 3. 7.5-5-5 + มูลไก่ 797 304 6,637 7,638 7,003 7,273 2.04 
 4. 7.5-5-5 + มูลไก่ + 

PGPR 
811 320 6,757 8,046 7,023 7,780 2.11 

เมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคา 8.33 บาทต่อกิโลกรัม 
เมล็ดถั่วเขียว  ราคา 25.15 บาทต่อกิโลกรัม 
ปุ๋ยยูเรีย   ราคา 11.65 บาทต่อกิโลกรัม 
ปุ๋ยไดแอมโมเนียมฟอสเฟต ราคา 18.06 บาทต่อกิโลกรัม 
ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ ราคา 15.70 บาทต่อกิโลกรัม 
ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม ราคา 25 บาทต่อถุง 
ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ 1 ราคา 20 บาทต่อถุง 
ปุ๋ยมูลไก ่   ราคา 1.5 บาทต่อกิโลกรัม 
 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  
การจัดการดิน ปุ๋ย ในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่ปลูกในดินเหนียว จังหวัดนครสวรรค์  การจัดการดิน

โดยการปลูกถั่วเขียวแล้วปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตาม และการจัดการดินโดยการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ชนิดเดียว  
ไม่ท าให้การเจริญเติบโต ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แตกต่างกัน แต่มีแนวโน้มให้
ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตสูงขึ้นในปีที่ 2  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีการจัดการดินโดยการปลูกถั่วเขียวแล้วปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้ผลผลิตสูงกว่าการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ชนิดเดียว  เนื่องจากการปลูกพืชตระกูลถั่วแล้วไถกลบ
เศษซากพืชจะช่วยสร้างสมดุลของธาตุอาหารในดิน และลดความเสื่อมโทรมของดินจากการปลูกพืชชนิดเดียว
ต่อเนื่องเป็นเวลานาน  ส าหรับการจัดการปุ๋ยกรรมวิธีต่าง ๆ พบว่า การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน อัตรา 15-5-5 
กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ ให้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สูงสุด  เมื่อพิจารณาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ การ
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จัดการดินที่มีการปลูกถั่วเขียวก่อนแล้วสับกลบจึงปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ 
อัตรา 15-5-5 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าต่อการลงทุน  

 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

1. สามารถน าข้อมูลรูปแบบค าแนะน าการจัดการดินปุ๋ย โดยการใช้ระบบปลูกถั่วเขียวตามด้วยข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ ร่วมกับการจัดการปุ๋ยจากการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  การใช้ปุ๋ยแบบผสมผสานโดยใช้ปุ๋ยเคมีตามค่า
วิเคราะห์ดินร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น  ไปใช้ในการให้ค าแนะน าการจัดการดินและปุ๋ยในการ
ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  และเป็นแนวทางให้เกษตรกรสามารถน าไปใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ที่ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจคุ้มค่าแก่การลงทุน   

2. สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ไปขยายผลในพ้ืนที่อ่ืนหรือปรับใช้กับชุดดินอ่ืน ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์กับนักวิชาการเกษตรของกรมวิชาการเกษตรและหน่วยงานอ่ืน ๆ น าไปใช้ในการพัฒนางานวิจัยด้านดิน
และปุ๋ย และสามารถให้ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยแก่เกษตรกรได้อย่างถูกต้อง 
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