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บทคัดย่อ
การศึกษาการใช้'ปิยอินทรีย์โดยใช้!]ยนี้าจุลินทรีย์ชีวภาพ ปิยคอก นี้าเสียจากโรงงานท่ีผ่านการบำบัด และนำเสียจาก 

ฟาร์มสุกร ในการผลิตข้าวอินทรีย์ ทำการทดลองที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพ่ือ 
ศึกษาถึงการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวอินทรีย์ โดยแบ่งการทดลองออกเปีน 2 การทดลอง การทดลองท่ี 1 เป็นการ 
ทดลองเบ้ืองต้น เพ่ือศึกษาชนิดของ!]ยอินทรีย์ท่ีเหมาะสมกับการผลิตข้าวอินทรีย์ ใช้ข้าวพันธุ ขาวมะลิ 105 ระยะปักดำ 
25 X  25 เซนติเมตร ปีกดำจับละ 3 ต้น วางแผนการทดลองแบบ 7 x 2  factorial in CRD จำนวน 5 ชำ ปิจจัย A เป็นการใส่ป้ย 
ชนิดต่างๆ คือ ไม่ใส่ปิย ใส่ป้ยนี้าจุลินทรีย์จากนมโคของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ใส่ใ]ยน้ําจุลินทรีย์ของ 
สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ใส่น้ําเสียท่ีผ่านการบำบัดจากโรงงานโครงการหลวงดอยคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ใส ่
นํ้าเสียจากฟาร์มสุกรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ใส่'ปิยคอกจากมูลโค และการใส่!]ยเคมี ปิจจัย B เปีน 
จำนวนครั้งในการใส่!]ย แบ่งเป็น ใส่!]ย 2 คร้ัง และใส่ปิย 3 คร้ัง บันทึกข้อมูลลักษณะทางการเกษตร องค์ประกอบ 
ของผลผลิต แล้วทำการเก็บเกี่ยวเม่ือข้าวแก่เต็มท่ี ผลการทดลองพบว่า การใส่!]ยอินทรีย์ทุกชนิดทำให้ด้นข้าวมีความสูง 
มากกว่าการไม่ใส่ปิย แต่ความสูงของต้นข้าวจะตํ่ากว่าการใช้!]ยเคมี ส่วนการใช้นํ้าเสียในการปลูกข้าว มีความสูงของต้นข้าว 
ไม่แตกต่างจากการไม่ใส่!]ย ในด้านองค์ประกอบผลผลิตของข้าวเช่น จำนวนต้นต่อกอ จำนวนรวงต่อกอ จำนวนใบต่อต้น 
เปอร์เซ็นต์ฒลีดดีและน่ําหนัก 1,000 เมล็ด พบว่าการใช้'ปิยอินทรีย์ และนำเสียจากโรงงานและฟาร์มสุกร ให้ผลของ 
องค์ประกอบผลผลิตเหล่านี้ ไม่แตกต่างกับการไม,ใส่ป้ย การทดลองครั้งนี้ยังพบว่าอายุการเก็บเกี่ยวของข้าวท่ีปลูกโดยใส ่
^ยอินทรีย์ เก็บเกี่ยวได้เร็วกว่าการไม,ใส่ปิยอยู่ในช่วงประมาณ 4 -  11 วัน แต่มีอายุการเก็บเกี่ยวช้ากว่าการใส่!เยเคมีอยู ่
ในช่วงประมาณ 5 -  7 วัน ส่วนการใช้นํ้าเสียในการปลูกข้าวสามารถเก็บเกี่ยวข้าวได้เร็วกว่าการไม่ใส่!]ยอยู่ในช่วงประมาณ 
2 -  5 วัน ซึ่งให้ผลไม่แตกต่างกันมากนัก

ผลผลิตของข้าวที่ปลูกด้วยการใส่!]ยอินทรีย์ให้ผลผลิตน้อยกว่าการใช้!]ยเคมี แต่ให้ผลผลิตสูงกว่าการไม่ใส่!]ย ส่วน 
การใช้นี้าเสียปลูกข้าวให้ผลผลิตไม'แตกต่างจากการไม่ใส่^ย โดยการใส่!]ยเคมี ทำให้ข้าวได้ผลผลิตเฉลี่ยสูงที่สุดถึง 639.57 
กรัม/ตารางเมตร การใส่!]ยนี้าชุลินทรีย์จากนมโค ให้ผลผลิตรองลงไปเป็น 539.83 กรัม/ตารางเมตร ตามด้วยการใส่!]ยน้ํา

1 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย อำเภอเมือง เชียงราย 57000



จุลินทรีย์ของสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ และ การใส่{เยคอก ท่ีมีผลผลิตเฉล่ีย 428.6 และ 427.23 กรัม/ตารางเมตร ส่วนการ 
ไม่ใส่ปิยใด ๆ มีผลผลิตเฉล่ียต่ําท่ีสุดเพียง 314.45 กรัม/ตารางเมตร ซ๋ึงไม่แตกต่างกับ การใส่นํ้าเสียจากฟาร์มสุกร และ การ 
ใส่นำเสียที่ผ่านการบำบัด ซ่ึงมีผลผลิตเฉล่ีย 383.08 และ 348.35 กรัม/ตารางเมตรตามลำดับ นอกจากน้ียังพบว่าการแบ่งใส ่
ปิย 3 คร้ัง ไม่ได้ทำให้ผลผลิตของข้าวเพิ่มมากขึ้นกว่าการแบ่งใส่ป็ย 2 คร้ัง

การทดลองท่ี 2 เป็นการใช้ป้ยนํ้าจุลินทรีย์ในการผลิตข้าวอินทรีย์ โดยการนำผลจากการทดลองเบ้ืองต้น มาทดลอง 
ในสภาพแปลงทดลองไร่ -  นา ซ่ึงผลการทดลองพบว่า ลักษณะทางการเกษตรของข้าวเช่นความสูงของต้นข้าวไม่มีความ 
แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการใส่ปิยหรือไม่ก็ตาม ส่วนองค์ประกอบของผลผลิตของข้าว ในเรื่องของ จำนวนเมล็ดต่อรวง อายุ" I 1 . lv , 1 }การเก็บเกียวและนำหนัก 1,000 เมลด พบว่าการใส่{เยและไม'ใส่'!เย ให้ลักษณะต่าง ๆ เหล่านีไม่แตกต่างกัน แต่การทดลองนี 
ให้ผลแตกต่างกันในด้าน จำนวนต้นต่อกอ และ เปอร์เซ็นต์เมล็ดดี สำหรับจำนวนต้นต่อกอ การใส่ป้ยนํ้าจุลินทรีย์ให้ผลไม ่
แตกต่างจากการไม,ใส่ปิย แต่จะแตกต่างกับการใส่ปิยเคมี ส่วนเปอร์เซ็นต์เมล็ดดี พบว่า การใส่ปัยนํ้าธุลินทรีย์ ในนาข้าว 
ทำให้ข้าวมีจำนวนเปอร์เซ็นต์เมล็ดดีสูงกว่าการไม่ใส่ปิย

เมื่อเปรียบเทียบผลผลิตที่คำนวณเป็นกิโลกรัมต่อไร่ พบว่า การใส่ปัยนํ้าจุลินทรีย์ การใส่ปิยเคมี และการไม่ใส่ปิย 
ให้ผลผลิตต่อไร่ ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยแล้ว การใส่ใ]ยเคมีให้ผลผลิตต่อไร่สูงกว่า 
การไม่ใส่ปิยมากถึง 156 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนปิยน้ํ'าจุลินทรีย์ฃองสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ อัตรา 30 ซีซี. ต่อ น้ํา 10 ลิตร 
ให้ผลผลิตต่อไร่สูงกว่าการไม่ใส่ปิยใด ๆ ถึง 76 กิโลกรัมต่อไร่

คำสำคัญ: ปิยอินทรีย์ชีวภาพ โรงงาน ฟาร์มเกษตร น้ําเสีย ข้าวอินทรีย์

Abstract
The two experiments of the application of bio-organic fertilizers on organic rice production were conducted in 

an area of Chiangrai College of Agriculture and Technology, with the aim of determining the growth and yield of rice. 
The different treatments were: liquid microbial fertilizer of cow milk , liquid microbial fertilizer of OAP , factory 
wastewater , swine farm wastewater , cattle manure and chemical fertilizer compared to the control. Results of the 
preliminary experiment in the year 2005 revealed that the rice plant applied with the microbial fertilizers produced greater 
agronomic characters and yield than the control. The greatest yield of 639.57 g/m2 was obtained from chemical fertilizer, 
followed by liquid .

microbial fertilizer of cow milk(539.83 g/m2) , liquid microbial fertilizer of OAP(428.76 g/m2) ,cattle 
manure(427.23 g/m2), swine farm wastewater( 383.08 g/m2) , factory wastewater( 348.35 g/m2) and control( 314.45 g/m2 
). Results of the field experiment in the year 2006 indicated that there were significant differences on the number of 
panicles per hill and the percentage of filled grain. However , They showed insignificant differences on the plant height 1 
the number of grains per panicle , days to harvest and the yield. Rice plant applied with the chemical fertilizer produced 
more grain yield of 728 kg/rai, Liquid microbial fertilizer of OAP applied at the rate of 30 CC./10 liters , Liquid microbial 
fertilizer of OAP applied at the rate of 15 CC./10 liters , Liquid microbial fertilizer of cow milk , and control produced 
grain yield of 668 ,621 ,613 and 592 kg/rai respectively.
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ข้าวอินทรีย์ เป็นข้าวที่ได้จากการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ ซ่ึงเป็นวิธีการผลิตท่ีไม่ใช้สารเคมีหรือสารสังเคราะห์ต่าง ๆ 
ทุกชนิด ไม่มีการใช้ปุยเคมีในทุกข้ันตอนการผลิต โดยเกษตรกรสามารถใช้วัสดุจากธรรมชาติและสารสกัดต่าง ๆ จากพืช 
ท่ีไม'มีสารพิษตกค้างในผลผลิต และไม'มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม พื้นที่ปลูกที่เคยใช้สารเคมีมาก่อนจะต้องตรวจวิเคราะห ์
สารตกค้างในดินเมล็ดพันธุข้าวที่ใช้ต้องมีคุณภาพดี ได้จากการปลูกโดยวิธีเกษตรอินทรีย์ ไม่คลุกเมล็ดด้วยสารเคมี ในกรณ ี
ท่ีปลูกเป็นปีแรกและไม'สามารถหาเมล็ดพันธุข้าวอินทรีย์ได้ อนุญาตให้ใช้เมล็ดพันธุข้าวทั่วไปได้ การเตรียมดินปลูกข้าว 
อินทรีย์จะต้องมีการไถดะ ไถแปร ตากแดด โดยไม่ใช้สารควบคุมวัชพืช การปลูกโดยวิธีการปีกดำและหว่านข้าวแห้งเป็น 
วิธีการท่ีเหมาะสมที่สุด การจัดการดินจะต้องไม่เผาฟางข้าวและตอชัง ควรไถกลบเพื่อปรับปรุงดิน ควรใช้ปุยอินทรีย์ เช่น 
ปุยคอก ปุยหมัก ปุยพืชสด เพ่ือปรับปรุงบำรุงดิน มีผลการวิจัยหลายเรื่องท่ีเก่ียวกับปุยชีวภาพท่ีพบว่า ปุยชีวภาพมีบทบาท 
สำคัญในการช่วยเพิ่มธาตุอาหารและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ปุยเคมีเมื่อมีการใช้ร่วมกัน การใช้ปุยชีวภาพจะได้ผล
เมื่อมีการใช้ชนิดของปุยให้เหมาะสมและถูกต้องกับชนิดของพืช การใช้ปุยชีวภาพจะมีประโยชน์ในการเพ่ิมการเจริญเติบโต 
และผลผลิตของพืช แต่ถ้ามีการใช้ไม่ถูกต้องก็จะไม'เกิดประโยชน์เต็มที่

การผลิตข้าวอินทรีย์มีขันตอนการผลิตท่ีเป็นระบบ และต้องพร้อมท่ีจะถูกตรวจสอบการปฏิบัติและคุณภาพผลผลิต 
ดังนันเกษตรกรจึงจำเป็นต้องมีการปฏิบัติดูแลไร,นาอย่างสม่ําเสมอ ตลอดฤดูการผลิต และเกษตรกรควรหาความรู้เทคนิค 
วิธีการต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการศึกษาทดลองคร้ังนี้ เพ่ือประเมินชนิด 
ของปุยอินทรีย์ และศึกษานำเสียจากโรงงานและฟาร์มเกษตรมาเพิ่มคุณค่าโดยใช้ในการปลูกข้าวอินทรีย์ ก็จะเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้เกษตรกรลดรายจ่ายจากการใช้สารเคมี ส่งผลทำให้มีรายไต้เพ่ิมขึ้น

อ ุป ก ร ณ ์แ ล ะว ิธ ีก าร ท ด ล อ ง

การศึกษาวิจัยครังนีแบ่งออกเป็น 2 การทดลอง การทดลองท่ี 1 เป็นการศึกษาทดลองเบื้องต้นของการใช้ปุย 
อินทรีย์ชีวภาพ นำเสียจากโรงงานและฟาร์มเกษตรในการผลิตข้าวอินทรีย์ ซึ่งเมื่อได้ผลการทดลองเบื้องต้นนี้แล้ว จะ 
นำไปใช้ในการทดลองที่ 2 ซ่ึงเป็นการทดลองในสภาพไร'นา ภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย อำเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย เพื่อศึกษาชนิดของปุยท่ีจะนำมาทดแทนปุยเคมี

การท ด ลองท ึ 1 การศึกษาทดลองเบื้องต้นการใช้ป้ยอินทรีย์ชีวภาพ นํ้าเสียจากโรงงานและฟาร์มเกษตรในการผลิตข้าวอินทรีย  ์

คุณสมฟ้ฅ ิฃองด ินปลูก

ดินที่นำมาใช้ในการศึกษาทดลองครังนี มีลักษณะทางกายภาพและลักษณะทางเคมี แสดงไว้ในตารางที่ 1 ซ่ึง 
ลักษณะของฌือดินเป็นดิน Sandy Clay Loam มีสภาพค่อนข้างเป็นกรด ซ่ึงมีความเป็นกรด-ด่าง เท่ากับ 5.4 มีปริมาณ
อินทรียวัตถุอยู่ในระดับปานกลางคือ 2.62 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองอยู่ในระดับค่อนข้างสูง



ลุณสม{เต็^ของดินปสูก
ลักษณะทางเคมี

ความเป็นกรด-ด่าง 5.4 โปแทสเชียม(mg/kg) 170
ปริมาณอินทรียวัตถุ(%) 2.62 แคลเซียม(mg/kg) 1,448
ไนโตรเจน(%) 0.13 แมกนีเซียม(mg/kg) 153
ฟอสฟอรัส(mg/kg) 51.00 กำมะถัน(mg/kg) 13

ลักษณะทางกายภาพ
เนือดิน Sandy Clay Loam

ข้อมูลลุตุนิยมวิทยา
อุณหภูมิตลอดช่วงการทดลองมีอุณหภูมิเฉล่ียอยู่ระหว่าง 23 - 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิของเดือนสิงหาคม 

มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเดือนอ่ืน ๆ ระหว่างการทดลองเล็กน้อย ส่วนปริมาณน้ําฝนมีปริมาณมากในเดือน กรกฎาคม และ เดือน 
กันยายน 2548 ถึง 367 และ 369 มม. ตามลำดับ ปริมาณน้ําฝนลดน้อยลงหลังจากเดือนกันยายนเป็นต้นมา เหลือเพียง 13 ม.ม. 
ในเดือนพฤศจิกายน 2548 ปริมาณความช้ืนสัมพัทธ์ระหว่างการทดลองค่อนข้างคงท่ีอยู่ในช่วงระหว่าง 80 -85  เปอร์เซ็นต์

การจัดกรรมวิรและการวางแผนการทดลอง
การใช้{เยอินทรีย์ชีวภาพ นํ้าเสียจากโรงงานและฟาร์มเกษตรในการผลิตข้าวอินทรีย์ ครั้งน้ีเป็นการทดลองปลูกข้าว 

อินทรีย์นาปี ฤดูกาลเพาะปลูก 2548 พันธุข้าวท่ีใช้เป็นข้าวพันธุขาวดอกมะลิ 105 ปลูกในวงบ่อซีเมนต์ขนาด 
เสันผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร สูง 40 เซนติเมตร วิธีการทดลองแบ่งออกเป็น 2 ปีจจัย ปีจจัยท่ี 1 ( A )  เป็นชนิดของป้ย 7 ชนิด 
ซึ่งคุณสมบัติของ!]ยแต่ละชนิดแสดงไว้ในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห ์ค ุณสมบัต ิของสารอ ินทรีย ์ท ี่ใฟ ้นการปดูกข ้าวอ ินทรีย ์

ชนิดของป้ย pH Total N 
(%)

Total
P A
(%)

Water 
Soluble 

K-,0 (%)

Total
K p
(%)

E.c.
(ds/m)

Ca
(%)

Mg
(%)

Fe
(%)

Mn
(mg/kg)

Zn
(mg/kg)

า]ยนำชีวภาพจากนมโค 3.79 0.33 0.17 1.08 1.08 14.75 0.36 0.15 - - -
ปิยนำชุลินทรีย์ปส. 6.92 0.22 0.01 0.11 0.11 6.84 0.59 0.16 - - -
นำเสียจากโรงงาน 6.97 0.16 - - - 0.42 0.13 0.12 - - -
น้ําเสียจากฟาร์มสุกร 5.82 0.14 - - - 1.20 0.34 0.14 - - -
ปิยคอก(มูลโค) 8.76 2.42 1.44 2.50 4.41 5.55 2.96 0.45 1.28 769.5 75.76
EC = electrical conductivity, ds/m

ปิจจัยท่ี 2 ( B )  เป็นจำนวนครั้งในการใส่ใ3ยคือ แบ่งใส่!เย 2 คร้ัง และ แบ่งใส่ใ]ย 3 คร้ัง วางแผนการทดลองแบบ 7 
X  2 Factorial in CRD กระทำ 5 ชํ้า ซ่ึงแสดงปิจจัยต่าง ๆ ดังน้ี



ฟ้จจัย A (ชนิดของใ]ย)
A1 ไม่ใส่ปุย(Control) A5 ใส่น้ําเสียจากฟาร์มสุกร
A2 ใส่ปุยนี้าชีวภาพจากนํ้านมโค A6 ใส่ปุยคอกจากมูลโค
A3 ใส่ปุยนี้าชุลินทรีย์จากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ(ปส.) A7 ใส่ปุยเคมี
A4 ใส่นํ้าเสียที่ผ่านการบำบัดของโรงงาน 

ฟ้จจัย B (จำนวนครั้งในการใส่ปุย)
B1 แบ ่งใส ่2 ครั้งเมื่อต้นข้าวมีอายุ 10และ3 0 วันหลัง!]กดำ
B2 แบ่งใส่ 3 คร้ัง เม่ือต้นข้าวมีอายุ 10 , 30 วัน หลังปีกดำ และระยะข้าว ต้ังท้อง

การจัดกรรมวิธีการใส่ปุย
ปริมาณการใส่ปุยแต่ละชนิดข้ึนอยู่กับปริมาณ ไนโตรเจนท่ีวิเคราะห์ได้จากปุยชนิดต่าง ๆ โดยใช้ ปริมาณ

ไนโตรเจน 3.2 กิโลกรัมต่อไร, เป็นเกณฑ์ในการใส่ปุยครั้งแรก และปริมาณไนโตรเจน 4.6 กิโลกรัมต่อไร,เป็นเกณฑ์ ในการ 
ใส่ปุยครั้งที่ 2 และ คร้ังท่ี 3 ดังนี้ 

A1 ไม'ใส่ปุย( Control)
A2 ใส่ปุยนี้า1ชีวภาพจากน้ีานมโค เป็นปุยนํ้าที่ได้จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี (ลบ.) ชึ๋งเป็นปุยท่ีมีปริมาณ 

ไนโตรเจน 0.33 เปอร์เซ็นต์ ในพ้ืนท่ีวงบ่อชีเมนต์ท่ีมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร (0.786 ตารางเมตร) จะใช้ปุยนํ้า 
ชีวภาพจากนมโค จำนวน 476 ชี.ชี. ในการใส่ปุยครั้งที่ 1 และใช้ครั้งละ 685 ชี.ชี. ในการใส่ปุยครั้งที่ 2 และ คร้ังท่ี 3

A3 ใส่ปุยนำจุลินทรีย์ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ซ่ึงเป็นปุยท่ีมีปริมาณ ไนโตรเจน 0.22 เปอร์เซ็นต์ จะใช้ 
ปุยนำธุลินทรีย์ ปส. ขอจำนวน 713 ชี.ซี. ในการใส่ปุยครั้งที่ 1 และใช้ครังละ 1,025 ซี.ซี. ในการใส่ปุยครังที่ 2 และ 3

A4 ใส่น้ําเสียท่ีผ่านการบำบัดของโรงงานดอยคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ซ่ึงเป็นปุยท่ีมีปริมาณ ไนโตรเจน 0.16 
เปอร์เซ็นต์ จะใช้นี้าเสียของโรงงานที่ผ่านการบำบัด จำนวน 981 ชี.ชี. ในการใส่ปุยครั้งที่ 1 และใช้ครั้งละ 1,410 ชี.ชี. ใน 
การใส่ปุยครั้งท่ี 2 และ คร้ังท่ี 3

A5 ใส่นำเสียจากฟาร์มสุกรของ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ซ่ึงมีปริมาณ ไนโตรเจน 0.14 เปอร์เซ็นต์ จะใช้น้ีา 
เสียจากฟาร์มสุกร จำนวน 1,121 ชี.ชี. ในการใส่ปุยครั้งที่ 1 และใช้ครั้งละ 1,612 ชี.ชี. ในการใส่ปุยครั้งที่ 2 และ คร้ังท่ี 3

A6 ใส่ปุยคอก เป็นปุยท่ีได้จากมูลโค ซ่ึงมีปริมาณไนโตรเจน 2.42 เปอร์เซ็นต์ ครั้งแรกจะต้องใช้มูลโคแห้ง จำนวน 65 กรัม 
แต่มูลโคท่ีได้มีความชืน 60 เปอร์เซ็นต์ ดังนันจะต้องใช้มูลโคจำนวน 162 กรัม และใส่ครังท่ี 2 และ 3 จำนวนคร้ังละ 233 กรัม 

A7 ใส่ปุยเคมีใส่ครั้งแรกใช้ปุยเคมีสูตร 16-20-0 จำนวน 9.8 กรัม ส่วนการใส่ปุยคร้ังท่ี 2 และ 3 ใช้ปุยสูตร 46-0-0 คร้ังละ 
2.26 กรัม
การปสูก

ทำการตกกล้าในแปลงเพาะกล้า เมื่อกล้ามีอายุไต้ 30 วัน นำมาปีกดำในวงบ่อซีเมนต์ ท่ีมีปริมาณดินปลูก 0.20 
ลูกบาศก์เมตรต่อวงบ่อชีเมนต์ ระยะปีกดำ 25 X 25 เชนติเมตร จำนวน 3 ต้นต่อจับ จำนวน 12 กอต่อวงบ่อซีเมนต์ ( plot)
การดูแลรักษา

รักษาระดับนำในวงบ่อให้สูงจากหน้าดินประมาณ 5 เชนติเมตร ตามระยะการเจริญเติบโตของข้าว สำหรับการกำจัด 
วัชพืชจะใช้กำลังคน ทำความสะอาดบริเวณรอบ ๆ และใช้สารสกัดสมุนไพรในการป้องกันกำจัดโรคและแมลง



การเก็บ'ข้อมูล
เก็บข้อมูลข้าวทุกต้นในแต่ละ Plot ซึ่งจะเก็บข้อมูลดังน้ี

1. ความสูงของต้น (ซม.) โดยวัดความสูงของต้นข้าว จากระดับของดินถึงปลายสุดของใบข้าวหรือยอดรวงข้าวท่ี 
สูงท่ีสุด แล้วแต่ระยะการเจริญเติบโตของข้าว

2. จำนวนต้นต่อกอ โดยนับจำนวนต้นในแต่ละกอ
3. จำนวนใบต่อต้น โดยนับจำนวนใบในแต่ละต้น
4. จำนวนรวงต่อกอ โดยนับจำนวนรวงในแต่ละกอ
5. เปอร์เซ็นต์เมล็ดดี โดยใช้สูตร

เปอร์เซ็นต์เมล็ดดี = จำนวนเมล็ดดี X 100
จำนวนเมล็ดท้ังหมด

6 .อายุการเก็บเกี่ยว(วัน)โดยนับตั้งแต่วันปลูกจนถึงวันที่สามในสี่ของรวงข้าวเปีนสีเหลืองทองหรือ30วันหลัง 
จากข้าวออกรวง 75 เปอร์เซ็นต์

7. นำหนัก 1,000 เมล็ด โดยสุ่มนับเมล็ดจำนวน 1,000 เมล็ดท่ีทำความสะอาดแล้วมาช่ังนำหนักเป็นกรัม
8. ผลผลิตต่อตารางเมตร โดยเก็บเกี่ยวข้าวทุกรวงของแต่ละ plot แล้วคำนวณเป็นกรัมต่อตารางเมตร 

การวิเคราะห์ข้อมูล
นำผลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติโดยวิธี Analysis of variance และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของ 

แต่ละกรรมวิธ ด้วยวิธ Duncan New Multiple Range Test
I

การทดลองที 2 การใช้ป้ยอินทรีย์ชีวภาพในการผลิตข้าวอินทรีย์
การทดลองท่ี 2 การใช้ปัยอินทรีย์ชีวภาพในการผลิตข้าวอินทรีย์ เป็นการนำผลการทดลองท่ีได้จากการทดลองเบืองต้น 

ในการผลิตข้าวอินทรีย์เมื่อปี2548 มาทำการขยายผลต่อในแปลงทดลองในสภาพไร'นาปี 2549เริ่มทำการทดลองในเดือน 
มิถุนายน 2549 เป็นต้นมา

คุณสมบติฃองดินปสูก
พืนท่ีแปลงทดลองเป็นพืนที่แปลงนาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ี ท่ีมีการทำนาทุก'ปี

ลักษณะทางกายภาพและลักษณะทางเคมีของดินในแปลงปลูกทดลองแสดงไว้ในตารางที่ 5

ตารางที่ 3 ลักษณะทางเคมีและลักษณะกายภาพของดินในแปลงทดลอง
คณสมบติฃองดินในแปลงปสูกทดลอง

ลักษณะทางเคมี
ความเป็นกรด-ด่าง 4.9 ' แมกนีเซียม(mg/kg) 212.00
ปริมาณอินทรียวัตถุ(%) 2.88 กำมะถัน(mg/kg) 15.00
ไนโตรเจน(%) เหลก (mg/kg) 357.00
ฟอสฟอรัส(mg/kg) 23.00 แมงกานีส(mg/kg) 66.20
โปแทสเชียม(mg/kg) 282.00 สังกะส(mg/kg) 1.34
แคลเซียม(mg/kg) 817.00 ทองแดง(mg/kg) 2.54

ลักษณะทางกายภาพ 
เน้ือดิน Sandy Clay Loam



การจดกรรมวธและการวางแผนการทดลอง
ทำการทดลองในพื้นที่ประมาณ 1.5 ไร่ โดยทำคันนา แบ่งพ้ืนท่ีออกเป็น 4 บล็อก(ซา) ในแต่ละบล็อกแบ่ง 

ออกเป็นแปลงย่อย ขนาด 10 X 10 ตารางเมตรจำนวน 5 แปลงย่อย รวมแปลงย่อยท้ังสิน 20 แปลงวางแผนการทดลองแบบ 
Randomized Complete Block Design 4 ซำ มี 5 กรรมวิธีการทดลอง ดังนี 

กรรมวิธีท่ี 1 การปลูกข้าวโดยไม่ใส่ปุย 
กรรมวิธีท่ี 2 การปลูกข้าวโดยการใช้'ปิยเคมี
กรรมวิธีท่ี 3 การปลูกข้าวโดยใช้ปุยนํ้าชีวภาพจากนมโค (30 ชีซี. ต่อน้ํา 20 ลิตร)
กรรมวิธีท่ี 4 การปลูกข้าวโดยใช้ปุยนำจุลินทรีย์ ปส. (15 ชีชี. ต่อนำ 20 ลิตร)
กรรมวิธีท่ี 5 การปลูกข้าวโดยใช้ปุยนํ้าจุลินทรีย์ ปส. (30 ชีชี. ต่อนำ 20 ลิตร)

การเตรียมแปลงตกกล้าและการปักดำ
ทำการเตรียมแปลงกล้าเม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2549 พันธุข้าวท่ีใช้เป็นข้าวพันธุสุพรรณบุรี หลังจากแช่เมล็ดพันธุไว้ 

นาน 24 ชั่วโมง แล้ว นำมาหว่านลงในแปลงกล้าที่เตรียมไว้ มีการดูแลรักษาแปลงกล้าจนกระท่ังกล้ามีอายุพร้อมท่ีจะ!]กดำ 
เมื่อต้นกล้ามีอายุ ไต้ 30 วันจึงนำไป!]กดำลงในแปลงย่อยที่เตรียมไว้ เม่ือวันท่ี 4 กรกฎาคม 2549 โดยใช้ระยะ!]กดำ 25 X 25 
เซนติเมตร ปลูกจำนวน 3 ต้น ต่อจับ ในพ้ืนท่ี 1 แปลงย่อย(100 ตารางเมตร)จะ!เกดำได้ 160 กอ
การดูแลรักษา1 „ 0’' ,  1̂  Q  ̂ J, aรักษาระดับนำในแปลงทดลองไว้ไม่เกิน 5 เซนติเมตร ในระยะแรกหลัง!เกดำแล้วค่อยเพมขนอีกเล็กน้อยตามความสูง 
ของต้นข้าว เพราะล้ามีนำมากเกินไปจะทำให้ต้นข้าวแตกกอน้อย ต้นลีบและอ่อนแอ ระบายนํ้าออกจากแปลงนาให้แห้งก่อน 
การเก็บเก่ียวประมาณ 15 วัน เพื่อให้ข้าวสุกแก่สมํ่าเสมอกัน และมีคุณภาพเมล็ดดี มีการป้องกันกำจัดศัตรูข้าวตามคำแนะนำ 
ของกรมวิชาการเกษตร โดยไม่มีการใช้สารเคมี มีการกำจัดหอยเชอรี่ด้วยสารสกัดสมุนไพร กำจัดวัชพืชโดยใช้แรงงานคน 
และทำการ!เกดำซ่อม หลังจาก!เกดำไปแล้ว 7 วัน
การเก็บข้อมูล

1. ข้อมูลทางด้านอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ อุณหภูมิ ความชืนสัมพัทธ์ ปริมาณน้ําฝน
2. ข้อมูลลักษณะทางการเกษตร ได้แก่

2.1 ความสูง โดยวัดจากผิวดินถึงปลายรวงเป็นเซนติเมตร
2.2 การแตกกอ นับจำนวนด้นต่อกอในระยะก่อนการเก็บเกี่ยว

3. องค์ประกอบของผลผลิต โดยการสุ่มจากตัวอย่างข้าวจำนวน 15 กอ นอกพื้นที่เก็บเกี่ยวได้แก่
3.1 จำนวนรวงต่อกอ
3.2 จำนวนเมล็ดต่อรวง
3.3 เปอร์เซ็นต์เมล็ดดี
3.4 น้ําหนัก 1,000 เมล็ด

4. ผลผลิตเป็นกิโลกรัมต่อไร่ โดยใช้'พ้ืนท่ีเก็บเก่ียว 4 x 4  ตารางเมตร ตรงกลางของแต่ละแปลงย่อย
การวิเคราะห์ข้อมูล

นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) แล้วทำการเปรียบเทํยบค่าเฉล่ียของแต่ละกรรมวิธี' 
โดยวิธ Least Significant Different



ผลการทดลองและวิจารณ ์ 
การทดลองที่ 1 
ลักษณะทางการเกษตร

ความสูงของต้นข้าว ปริมาณจำนวนต้นต่อกอ จำนวนใบต่อต้น เป็นดัชนีหนึ่งที่ใช้บ่งบอกการเจริญเติบโตของ 
ข้าว จากการศึกษาทดลองเบืองต้น ลักษณะทางการเกษตรของข้าวอินทรีย์ที่ไต้รับปิยอินทรีย์ชีวภาพ มีลักษณะทางการเกษตร 
สูงกว่าการไม่ใช้{เย แต่เทียบไม่ได้กับการใช้{เยเคมี ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 4 ล ักษณะทางการเกษตร องค์ประกอบของผลผลิตและผลผลิตของข้าวอินทรีย ์ท ี่ได ้ร ับชน ิดของ{เย  
ที่แตกต่างกัน

กรรมวิธี ความสูง 
(ชม.)

จำนวนต้น 
ต่อกอ

จำนวนใบ 
ต่อต้น

จำนวนรวง 
ต่อกอ

อายุเก็บเก่ียว 
(วัน)

เมล็ดดี 
(% )

นำหนัก 1,000 
เมล็ด(กรัม)

ผลผลิต 
(ก./ม2)

ไม'ใส่ใ]ย 95.85 e 12.28 c 19.63 9.98 b 117.1 a 86.80 27.25 c 314.45 d
ปิยนำชีวภาพนมโค 114.28 b 14.95 abc 26.73 10.05 b 108.2 de 84.34 27.63 abc 539.83 b
ใ]ยนํ้าจุลินทรีย์ ปส. 102.51 d 16.20 ab 24.06 11.00 b 114.8 abc 83.67 27.98 ab 428.76 c
นำเสียผ่านการบำบัด 101.29 de 13.63 be 20.66 10.20 b 115.4 ab 92.04 27.60 be 348.35 d
นำเสียจากฟาร์มสุกร 107.45 cd 14.48 be 25.40 11.40 b 112.6 be 89.60 27.99 ab 383.08 cd
ใ]ยคอกจากมูลโค 111.13 be 14.23 be 23.73 11.05 b 111.3 cd 87.65 27.49 be 427.23 c
ปิยเคมี 127.70 a 17.63 a 27.93 14.55 a 104.9 e 88.01 28.27 a 639.57 a
ในคอลัมน์เดียวกัน ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 โดยวิธี DMRT

ข้าวท่ีมีการใช้'ปิยเคมี มีความสูงเฉลี่ยของต้นข้าวสูงท่ีสุด 127.70 เซนติเมตร แตกต่างจากกรรมวิธีอ่ืน ๆ รองลงไป 
เป็นการใช้'!]ยน้ําชีวภาพจากนมโค และ การใช้ใ]ยคอกมีความสูงเฉลี่ย 114.28 และ 111.13 เซนติเมตร ตามลำดับ ส่วนการใช ้
น้ําเสียจากฟาร์มสุกร การใช้ปิยนํ้าจุลินทรีย์ ปส.และ การใช้นํ้าเสียที่ผ่านการป้าบัดจากโรงงาน มีความสูงของข้าวเฉล่ีย 
107.45 , 102.51 และ 101.29 เซนติเมตร ตามลำดับ ในขณะที่การปลูกข้าวโดยไม่ใช้ใ]ย มีความสูงเฉล่ียต่ําสุดเพียง 94.85 
เชนติเมตรเท่าน้ัน แต่ไม่แตกต่างกับการใช้นำเสียที่ผ่านการป้าบัดจากโรงงาน

ปริมาณของจำนวนต้นข้าวท่ีแตกหน่อออกมา ขึนอยู่กับลักษณะประจำพันธุของข้าว มากกว่าสิ่งแวดล้อมและธาตุ 
อาหาร แต่การทดลองปลูกข้าวอินทรีย์ครั้งนีพบว่า ชนิดของปิยที่ใช้มีผลทำให้จำนวนต้นข้าวต่อกอ มีความแตกต่างอย่างมี 
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 จากตารางท่ี 3 พบว่าการใช้ใ]ยเคมี การใช้ใ]ยนํ้าจุลินทรีย์ ปส.และการใช้ใ]ยนํ้า 
ชีวภาพจากนมโค มีจำนวนต้นข้าวเฉลี่ยในแต่ละกอสูงสุด เป็น 17.63 , 16.20 และ 14.95 ต้นต่อกอตามลำดับ ส่วนการใช้นํ้า 
เสียจากฟาร์มสุกร การใช้ปิยคอก และ การใช้นํ้าเสียท่ีผ่านการบำบัดจากโรงงาน มีจำนวนเฉล่ียของต้นข้าวรองลงไปเป็น 
14.48, 14.23 และ 13.63 ต้นต่อกอตามลำดับ สำหรับการปลูกข้าวโดยวิธีการไม่ใส่ใ]ยใด ๆ ให้จำนวนต้นข้าวต่อกอเฉล่ีย 
เพียง 12.28 ต้นเท่าน้ัน

ส่วนจำนวนใบต่อต้น ทุกกรรมวิธีมีจำนวนใบอยู่ระหว่าง 18 ถึง 28 ใบต่อต้น.วิธีการใช้ปิยเคมี การใช้ปิยนำ 
ชีวภาพจากนมโค การใช้น้ําเสียจากฟาร์มสุกร การใช้ใ]ยนํ้าจุลินทรีย์ ปส. การใช้ปิยคอก การใช้นำเสียที่ผ่านการบำบัดจาก 
โรงงาน และการไม่ใส่ปิย มีจำนวนใบข้าวเฉลี่ย 27.93 ,26.73, 25.40 , 24.06 , 23.73, 20.66 และ 19.63 ใบต่อต้น ตามลำดับ 

เม่ือพิจารณาปิจจัยของจำนวนคร้ังในการใส่ปิยพบว่า จำนวนครั้งในการใส่ปิย 3 ครั้งทำให้ต้นข้าวมีลักษณะทาง 
การเกษตรแตกต่างกับการใส่ปิยเพียง 2 คร้ัง ทั้งในต้านความสูงของต้นข้าวและจำนวนต้นข้าวต่อกอ แต่ให้ผลไม่แตกต่างกัน



ในด้านจำนวนใบต่อต้น (ตารางท่ี 4) เพราะธาตุอาหารต่าง ๆ ท่ีพบได้ในปุยชนิดต่าง ๆ มีความแตกต่างกันจึงทำให้การ 
เจริญเติบโตของข้าวแตกต่างกัน
ตารางที่ 5 ล ักษณะทางการเกษตร องค์ประกอบของผลผลิตและผลผลิตของข้าวอินทรีย ์ท ี่ได ้ร ับป ัยชน ิดต ่าง ๆ

2 ครั้ง และ 3 ครั้ง
ความสง จำนวนด้น จำนวนใบ จำนวนรวง อายเก็บ เมล็ดดี นำหนัก 1,000 ผลผลิตกรรมวธ (ซม.) ต่อกอ ต่อต้น ต่อกอ เก่ียว(วัน) (% ) เมล็ด(กรัม) (ก./ม2)

ใส่ปุยจำนวน 2 ครัง 106.93 b 13.99 b 23.40 10.84 114.40 b 87.40 27.73 422.38
ใส่ปุยจำนวน 3 ครัง 110.34 a 15.54 a 24.14 11.51 109.69 a 87.49 27.75 457.98

องค์ประกอบของผลผลิตและผลผลิต
องค์ประกอบของผลผลิตเป็นปีจจํ'ยหน่ึง ท่ีสามารถจะบอกได้ว่าข้าวจะมีผลผลิตสูงหรือไม, ซ่ึงผลขององค์ประกอบ 

ต่าง ๆ เหล่านี้แสดงไว้ในตารางที่ 3 เช่นกัน
ประสิทธิภาพในการแตกหน่อเป็นปีจจัยหน่ึงที่ทำให้ข้าวมีผลผลิตเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากจำนวนหน่อมีผลต่อจำนวน

รวงข้าว ชนิดของปุยท่ีแตกต่างกันทำให้จำนวนรวงต่อกอของข้าวแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ การใช้{เยเคมีทำให ้
ข้าวมีจำนวนรวงเฉล่ีย 14.55 รวงต่อกอ มากกว่าการใช้ปุยชนิดอื่น ๆ การใช้นำเสียจากฟาร์มสุกร การใช้ปุยคอก การใช้ปุย 
นำจุลินทรีย์ ปส. การใช้นำเสียที่ผ่านการบำบัดจากโรงงาน การใช้ปุยนำชีวภาพจากนมโค และการไม'ใส่ปุย มีจำนวนรวง 
ข้าวเฉล่ีย 11.40 5 11.05 , 11.00 10.20 , 10.05 และ 9.98 รวงต่อกอ ตามลำดับ ให้ผลไม,แตกต่างกันทางสถิติ

อายุการเก็บเก่ียว พบว่าการใช้ปุยชนิดต่าง ๆ ของการผลิตข้าวอินทรีย์ มีผลทำให้อายุการเก็บเกี่ยวของข้าวมีความ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ การใช้ปุยเคมี มีอายุการเก็บเก่ียวสันท่ีสุดเฉล่ีย 104.90 วัน ไม'แตกต่างกับการใช้ปุย 
นำชีวภาพจากนมโค ซ๋ึงมีอายุการเก็บเก่ียว 108.20 วัน ส่วนการใช้ปุยคอก การใช้น้ีาเสียจากฟาร์มสุกร การใช้ปุยนั้าจุลินทรีย์ 
ปส. การใช้นํ้าเสียที่ผ่านการบำบัดจากโรงงาน และการไม'ใส่ปุยทำให้ข้าวมีอายุการเก็บเก่ียวเฉลี่ย 111.30 , 112.60 , 114.80 , 
115.40 และ 117.10 วันตามลำดับ เน่ืองจากธาตุอาหารพืชทำให้ข้าวมีการเจริญเติบถึงระยะสุกแก่ทางการเก็บเกี่ยวเร็วกว่าการ 
ไม'ใส่ปุย

ในการศึกษาทดลองครั้งนี้ พบว่าในทุก ๆ กรรมวิธีไม่ว่าจะเป็นการไม'ใส่ปุยหรือการใส่ปุยชนิดใด ๆ ก็ตาม มี 
เปอร์เซ็นต์เมล็ดดีไม่แตกต่างกันทางสถิติ ซ่ึงเปอร์เซ็นต์เมล็ดดีอยู่ในช่วง 83 ถึง 92 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับ ดี โดยท่ี 
การใช้นี้าเสียที่ผ่านการบำบัดจากโรงงาน การใช้น้ําเสียจากฟาร์มสุกร การใช้ปุยเคมี การใช้ปุยคอก การไม'ใส่ปุย การใช้ปุย 
นํ้าชีวภาพจากนมโคและการใช้ปุยนํ้าจุลินทรีย์ ปส. ให้เปอร์เซ็นต์เมล็ดดีเฉลี่ย 92.04 , 89.60 , 88.01 , 87.65 , 86.80 , 84.34 
และ 83.67 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ

เม่ือนำเมล็ดข้าวท่ีไต้รับปุย และจำนวนครั้งในการใส่ปุยที่แตกต่างกันในการผลิตข้าวอินทรีย์ มาช่ังน้ีาหนัก 1,000 
เมล็ด พบว่าการไม่ใส่ปุยและการใส่ปุยชนิดต่าง ๆ ทำให้นำหนัก 1,000 เมล็ดของข้าวมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง 
สถิติท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 โดยท่ีการใช้ปุยเคมีมีนำหนักเฉลี่ย 1,000 เมล็ด 28.27 กรัม ไม'แตกต่างทางสถิติกับข้าวท่ีปลูกโดย 
ใช้ปุยนำเสียจากฟาร์มสุกร การใช้ปุยนี้าจุลินทรีย์ ปส. การใช้ปุยนํ้าชีวภาพจากนมโค ซ่ึงมีน้ีาหนัก 1,000 เมล็ดเฉล่ีย 27.99 , 
27.98 และ 27.63 กรัม ตามลำดับ ส่วนการไม'ใส่ปุย ให้น้ําหนักเฉลี่ยต่ําท่ีสุดเพียง 27.25 กรัม ต่อ 1,000 เมล็ดเท่าน้ัน แต่ก็ไม่ 
แตกต่างกับ การใช้นำเสียท่ีผ่านการ■บำบัดจากโรงงาน และ การใช้ปุยคอก ซ่ึงมีน้ัาหนักเฉล่ีย 1,000 เมล็ด 27.60 และ 27.49 
กรัมตามลำดับ



เมื่อพิจารณาจำนวนครังในการใส่!]ย 2 ครัง และ 3 ครัง พบว่า ไม'ทำให้องค์ประกอบของผลผลิตแตกต่างกัน 
ยกเว้นอายุการเก็บเกี่ยวของการใส่!]ย 3 คร้ัง มีอายุการเก็บเกี่ยวเร็วกว่าการแบ่งใส่!]ย 2 คร้ัง (ตารางท่ี 4)
ผลผลิต (กรัม/ตารางเมตร)

ผลผลิตของข้าวอินทรีย์ท่ีได้รับ'ปิยและจำนวนครังในการใส่'ป็ยท่ีแตกต่างกันซ่ึงคำนวณเป็นกรัมต่อดารางเมตร พบว่า 
การใช้'ปิยชนิดต่าง ๆ ทำให้ผลผลิตของข้าวมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญย่ิงทางสถิติ ส่วนจำนวนครั้งในการใส่!]ย 
ไม่ทำให้ข้าวมีผลผลิตแตกต่างกันทางสถิติ โดย การใช้!]ยเคมีให้ผลผลิตของข้าวสูงที่สุดถึง 639.57 กรัมต่อตารางเมตร 
แตกต่างกับการใช้'ปิยชนิดอ่ืนๆ รองลงไปเป็นการใช้'ปิยน้ําชีวภาพจากนมโค ซ่ึงให้ผลผลิต 539.83 กรัมต่อตารางเมตร ส่วน 
การใช้'ปิยน่ําชุลินทรีย์ ปส. การใช้ปิยคอก ให้ผลผลิตเฉล่ียรองลงไปเป็น 428.76 และ 427.23 กรัมต่อตารางเมตร ตามลำดับ 
สำหรับการไม่ใช้ปิยให้ผลผลิตตํ่าท่ีสุดเพียง 314.44 กรัมต่อตารางเมตร แต่ไม่แตกต่างกับ การใช้น้ําเสียท่ีผ่านการบำบัดจาก 
โรงงานและการใช้น้ําเสียจากฟาร์มสุกร ซ่ึงให้ผลผลิตเฉล่ีย 348.35 และ 383.08 กรัมต่อตารางเมตรตามลำดับ (ตารางท่ี 3)

จำนวนครั้งในการใส่'!]ย 3 คร้ัง ให้ผลผลิตเฉลี่ย 453.98 กรัมต่อตารางเมตร ไม่แตกต่างกับการใส่!]ย 2 คร้ัง ซ่ึง 
ให้ผลผลิตเฉลี่ย 422.38 กรัมต่อตารางเมตร (ตารางท่ี 4)
การทดลองท่ี 2
ความสูงของต้นข้าวในระยะลุ[กแก'ทางการเก็บเก่ียว (เซนติเมตร)

ผลการทดลองในสภาพไร่นาปีการเพาะปลูก 2549 พบว่า การใส่'ปิยน้ําชีวภาพ การใส่!]ยเคมีและการไม่ใส่!]ย ไม่ 
ทำให้ความสูงของต้นข้าวมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (ตารางผนวกท่ี 10 ) โดยการใส่!]ยเคมีทำให้ด้นข้าวมี 
ความสูงเฉล่ีย 124.08 เซนติเมตร ซ่ึงมีความสูงของต้นข้าวไม่แตกต่างทางสถิติกับ การใส่ป้ยนํ้าชีวภาพไบโอฟอสก้า อัตรา 
15 ชีชี. ต่อ น้ํา 10 ลิตร การใส่!]ยนํ้าชีวภาพจากนมโค การใส่'ปิยนํ้าชีวภาพไบโอฟอสก้าอัตรา 30 ชีชี. ต่อ น้ํา 10 ลิตร และ 
การไม่ใส่!]ยใด ๆ ท่ีมีความสูงของต้นข้าวเฉล่ีย 121.67 , 120.46 , 120.23 และ 119.27 เซนติเมตร ตามลำดับ (ตารางท่ี 12)
ตารางท่ี 6 ลักษณะทางการเกษตร องค์ประกอบของผลผลิตและผลผลิตของข้าวอินทรีย์ท่ีได้รับ{เยและ 

จำนวนคร้ังในการใส่ใ]ยท่ีแตกต่างกัน ปีเพาะปลูก 2549

Treatment

ค ว า ม ส ูร  

(ซ ม .)

จ ำน ว น  

ร ว งต ่อ  

ทอ

จ ำน ว น  

รมส ็ตต ่อ  

ร ว ง

อ าย ุก าร  

เก ็ย ๓ ชว 

(ว ัน )

ฒ ล ็ด ด ี 

( % )

นำพ น ัก  

1,000 เม พ ! 

(ก ! 'ม )

ผ ล ผ ล ิต  

(ก ก ./โร ่)

ไ ม ่ใ ส ่ป ืย 119.27 17.5 b 85.5 103.25 75.08 C 32.38 592

ใ ส ่ป ้ย เค ม 124.08 22.25 a 96.00 105,25 87.91 a 33.64 748

ใ ส ่ป ้ย ช ิว ภ า ท จ า ก น ม โ ร 120.46 19.00 b 98.75 103.5 77.63 be 32.56 613

ใ ส ่ป ็ย ช ิว ภ า ท ไ ย โ อ ฟ อ ส ก า 120.23 17.75 b 96.00 103.75 86.80 a 32.71 668

30 ซ ีซ ี.ต ่อ น ำ 1 0 ล ิต ร

ใส่!เยาท ภ า ทไยโอฟอสสัา 121.67 18.25 b 100.75 103.25 84.05 ab 32.93 621

15 ช ิช ิ.  ค อ  นำ 10 ล ิต ร

F -  Test ทร * ท', ns * * ท5 ทร
LS D  .05 6.758 2.97 38.21 1.54 7.43 1.565 150.04

LS D  .01 9.472 4.17 53.56 2.16 10.42 2.193 210.31

* = Significant at 5 % level ** = Significant at 1 % level ns =Not Significant



จำนวนรวงข้าวต่อกอ
การทดลองใช้ปุยน้ําชีวภาพเพ่ือทดแทนปุยเคมี กับข้าวพันธุ สุพรรณบุรี 1 ในสภาพไร, นา พบว่า จำนวนรวงข้าวท่ีได้ 

จากการใช้ปุยต่างชนิดกัน ทำให้ข้าวมีจำรวงต่อกอแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 (ตารางผนวก 
ท่ี 11) กล่าวคือ การใส่ปุยเคมีทำให้ด้นข้าวมีจำนวนรวงต่อกอ 22.25 รวง มากกว่าการไม่ใส่ปุยและการใส่ปุยชนิดอื่น ๆ โดย 
การใส่ปุยน้ําชีวภาพจากนมโค การใส่ใ]ยนํ้าชีวภาพไบโอฟอสก้า อัตรา 15 ชีซี. ต่อ น้ํา 10 ลิตร การใส่ปุยน้ัาชีวภาพ 
ไบโอฟอสก้าอัตรา 30 ซีชี. ต่อ นา 10 ลิตร และการไม่ใส่ใ]ย ใด ๆ มีจำนวนรวงข้าวเฉล่ียต่อกอเป็น 19.00 , 18.25 , 17.75 
และ 17.5 รวงต่อกอ ตามลำดับ (ตารางท่ี 12) ซ่ึงการใช้ปุยน้ัาชีวภาพชนิดต่าง ๆ ให้จำนวนรวงข้าวต่อกอไม'แตกต่างกับการ 
ไม่ใส่ปุย
จำนวนฒล็ดต่อรวง

ในระยะการเก็บเกี่ยว ได้ทำการสุ่มนับเมล็ดต่อรวงของข้าว จำนวนแปลงย่อยละ 10 กอ พบว่า การปลูกข้าวโดย 
ใส่ปุยเคมี ใส่ปุยนํ้าชีวภาพ และการไม่ใส่ปุย ข้าวมีจำนวนเมล็ดต่อรวงไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (ตารางผนวก 
ท่ี 12) กล่าวคือการปลูกข้าวที่ใส่ปุยนั้าชีวภาพไบโอฟอสกา อัตรา 15 ซีซี. ต่อ นา 10 ลิตร การปลูกข้าวที่ใส่ปุยน้ําชีวภาพจาก 
นมโค การปลูกข้าวที่ใส่ปุยเคมี การปลูกข้าวที่ใส่ปุยนํ้าชีวภาพไบโอฟอสก้า อัตรา 30 ซีซี. ต่อ น้ํา 10 ลิตร และการไม่ใส่ปุย 
มีจำนวนเมล็ดต่อรวงเฉล่ีย 100.75 , 98.75 5 96.00 , 96.00 และ 85.50 เมล็ดต่อรวง ตามลำดับ(ตารางท่ี 12)
อายุการเกีบเก่ียว(วัน)

การใช้ปุยน้ัาชีวภาพชนิดต่าง ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ปุยเคมี และการไม่ใส่ปุยใด ๆ ในการผลิตข้าวอินทรีย์ 
พบว่า การใส่ปุยชนิดต่าง ๆ ไม'ว่าจะเป็นการใส่ปุยน้ัาชีวภาพหรือปุยเคมีและการไม่ใส่ปุย ไม่ทำให้ข้าวมีอายุการเก็บเกี่ยว 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (ตารางผนวกท่ี 13) โดยการใส่ปุยเคมี มีอายุการเก็บเก่ียวข้าวเฉล่ีย 105.25 วัน ส่วนการ 
ใช้ปุยไบโอฟอสก้า อัตรา 30 ซีซี. ต่อ นำ 10 ลิตร มีอายุการเก็บเก่ียวเฉล่ีย 103.75 วัน การใส่ปุยชีวภาพจากนมโค มีอายุการ 

.เก็บเกี่ยวเฉลี่ย 103.5 วัน การใช้ปุยไบโอฟอสก้า อัตรา 15 ซีชี. ต่อ น้ัา 10 ลิตร มีอายุการเก็บเก่ียวเฉล่ีย 103.25 วัน และการ 
ไม่ใส่ปุยก็มีอายุการเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 103.25 วัน เช่นเดียวกัน (ตารางท่ี 12 )
เปอร์เซ็นต์เมล็ดดี

ในการศึกษาทดลองในแปลงปลูกสภาพไร่นา ปีเพาะปลูก 2549 ได้นำเมล็ดข้าวที่เก็บเกี่ยวแล้ว มานับจำนวนเมล็ด 
ดีและเมล็ดลีบ แล้วคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ของเมล็ดดี พบว่า การใช้ปุยที่แตกต่างกันในการผลิตข้าวอินทรีย์ ทำให้ข้าวที่ได ้
มีเปอร์เซ็นต์เมล็ดดีแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (ตารางผนวกท่ี 14 ) ซึ่งข้าวท่ีปลูกด้วยการใส่ปุยเคม ี
มีเปอร์เซ็นต์เมล็ดดีเฉล่ียสูงท่ีสุดถึง 87.91 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งให้ผลไม่แตกต่างกับการปลูกข้าวที่ใส่ปุยนํ้าชีวภาพไบโอฟอสก้า 
อัตรา 15 ซีชี. ต่อ น้ัา 10 ลิตร และการปลูกข้าวที่ใส่ปุยนํ๋าชีวภาพไบโอฟอสก้าอัตรา 30 ชีชี. ต่อ น้ัา 10 ลิตร ซ่ึงมีเปอร์เซ็นต์ 
เมล็ดดีเฉล่ีย เป็น 86.80 และ 84.05 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ส่วนการปลูกข้าวที่ใส่ปุยนํ้าชีวภาพจากนมโคมีเปอร์เซ็นต์เมล็ดด ี
เฉล่ีย 77.63 เปอร์เซ็นต์ โดยให้ผลไม่แตกต่างกับการไม'ใส่ปุยใด ๆ ท่ีมีเปอร์เซ็นต์เมล็ดดีเฉล่ียต่ําสุดเพียง 75.08 เปอร์เซ็นต์ 
เท่าน้ัน(ตารางท่ี 12)
น้ําหนัก 1,000 เมล็ด(กรัม)

นำหนัก 1,000 เมล็ด เป็นดัชนีหนึ่งที่บ่งบอกถึงองค์ประกอบผลผลิตของข้าวว่าผลผลิตของข้าวจะเป็นเช่นใด จาก 
การทดลองครังนีพบว่า การใส่ปุยนำชีวภาพชนิดต่าง ๆ รวมถึงการใส่ปุยเคมี และการไม่ใส่ปุย ใด ๆ ไม่ทำให้ข้าวมีนั้าหนัก
1,000 เมล็ดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(ตารางผนวกที่ 15) โดยการปลูกข้าวที่ใส่ปุยเคมี การปลูกข้าวที่ใส่ปุยนํ้า 
ชีวภาพไบโอฟอสก้า อัตรา 15 ชีชี. ต่อ น้ัา 10 ลิตร การปลูกข้าวที่ใส่ปุยนั้าชีวภาพไบโอฟอสก้า อัตรา 30 ชีชี. ต่อ น้ัา 10 ลิตร

C D



การปลูกข้าวที่ใส่{เยนํ้าชีวภาพจากนมโค และการไม่ใส่ปุย มีน่ําหนัก 1,000 เมล็ดเฉล่ีย 33.64 , 32.93 1 32.71 , 32.56 และ 
32.38 กรัมตามลำดับ (ตารางท่ี 12)
ผลผลิต (กิโลกรัมต่อไร')

ผลผลิตของข้าวอินทรีย์ท่ีได้รับปุยชนดต่าง ๆ เปรียบเทียบกับการใส่ปุยเคมี และการไม่ใส่ปุย จากการทดลองได ้
ทำการเก็บเก่ียวบริเวณกลางแปลงของแต่ละแปลงย่อยในพื้นที่ 16 ตารางเมตร แล้วปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งในแปลง จนเหลือ 
ความชื้นของเมล็ดข้าวประมาณ 14 เปอร์เซ็นต์ นำมาช่ังนํ้าหนักแล้วคำนวณเป็นกิโลกรัมต่อไร่ พบว่า ผลผลิตของข้าวท่ีได้ 
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(ตารางผนวกท่ี 16) โดยการปลูกข้าวที่ใส่ปุยเคมี การปลูกข้าวที่ใส่ปุยน้ํา 
ชีวภาพไบโอฟอสก้า อัตรา 30 ชีชี. ต่อ นำ 10 ลิตร การปลูกข้าวที่ใส่ปุยนํ้าชีวภาพไบโอฟอสก้า อัตรา 15 ชีชี. ต่อ น้ีา 10 ลิตร 
การปลูกข้าวที่ใส่ปุยนำชีวภาพจากนมโค และการไม่ใส่ปุย ให้ผลผลิตของข้าว เป็น 748 , 668 , 621 1 613 และ 592 กิโลกรัม 
ต่อไร' ตามลำดับ (ตารางท่ี 12)

สรุปผลการทดลอง 
การทดลองที่ 1

เม่ือเปรียบเทียบผลผลิตต่อตารางเมตรท่ีได้รับ พบว่าการใช้ปุยเคมี ให้ผลผลิตต่อตารางเมตรสูงกว่าการใส่ปุย 
ชนิดอ่ืน ๆ และยังพบอีกว่าการใช้ปุยอินทรีย์ชีวภาพทังการใช้ปุยชีวภาพจากนมโค ปุยน้ําธุลิ,นทรีย์ปส. และปุยคอกท่ีได้จาก 
มูลโค ในการผลิตข้าวอินทรีย์ ให้ผลผลิตต่อตารางเมตรสูงกว่าการไม'ใส่ปุย ส่วนการใช้น้ําเสียท้ังจากโรงงานท่ีผ่านการ 
บำบัดแล้วและจากฟาร์มสุกร ไม'ทำให้ผลผลิตของข้าวต่อตารางเมตรสูงกว่าการปลูกข้าวโดยไม่ใส่ปุย และยังค้นพบอีกว่า 
จำนวนครังในการแบ่งใส่ปุย 3 ครัง ไม'ทำให้ข้าวมีผลผลิตเพ่ิมมากขึนกว่าการแบ่งใส่ปุย 2 ครัง

จากการทดลองครั้งนี้ แม้ว่าการใช้ปุยอินทรีย์ชีวภาพเพ่ิอผลิตข้าวอินทรีย์ จะให้ผลผลิตไม่สูงเท่าการใช้ปุยเคมีและ 
วิธีการใส่ปุยจะยุ่งยากกว่าก็ตาม แต่ถ้าคำนึงถึงความปลอดภัยจากสารเคมี ค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมข้ึนและ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้สารเคมีแล้ว การใช้ปุยชีวภาพก็น่าจะเป็นอีกทางเลือกหน่ึงของผู้ที่รักสุขภาพและเป็นการรักษา 
สิ่งแวดล้อม จะต้องคำนึงถึงเป็นอย่างย่ิง นอกจากการใช้ปุยชีวภาพจะให้ผลผลิตสูงกว่าการไม'ใส่ปุยแล้ว การใช้ปุยอินทรีย์ 
ชีวภาพยังเป็นการลดการนำเข้าสารเคมี ซึ่งประเทศไทยเรามีการนำเข้าสารเคมีปีละหลายหม่ืนล้านบาท ซ่ึงนอกจากจะเป็น 
การลดสูญเสียเงินตราออกนอกประเทศและลดต้นทุนการผลิตแล้ว ยังก่อให้เกิดความสมดุลต่อทรัพยากรธรรมชาติ
โดยเฉพาะดิน ทำให้เกิดความสมดุลของแร'ธาตุและองค์ประกอบของธาตุอาหาร ทำให้สิ่งมีชีวิตที่เป็นประโยชน์ในดิน
ดำเนินกิจกรรมได้ต่อไป 
การทดลองที่ 2

จากผลการทดลองเบื้องต้นเม่ือปีเพาะปลูก 2548 ซ่ึงพบว่าการใช้ปุยน้ําชีวภาพในการผลิตข้าวอินทรีย์ ให้ผลผลิต 
ของข้าวสูงกว่าการใส่ปุยอินทรีย์ที่ได้จากมูลโค โรงงานและฟาร์มเกษตร และให้ผลผลิตสูงกว่าการไม่ใส่ปุย ดังนันในการ 
ทดลอง ปีเพาะปลูก 2549 จึงได้นำปุยนี้าชีวภาพน้ีมาทดลองปลูก!นสภาพแปลงนา โดยใช้ปุยนี้าชีวภาพพ่นให้กับต้นข้าว 
หลังจากที่{เกดำข้าวแล้วทุกสัปดาห์ จนกระท่ังข้าวออกรวงแล้วเปรียบเทียบลักษณะการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าว กับ 
การใช้ปุยเคมีและการไม่ใส่ปุย จากการทดลองพบว่า ลักษณะทางการเกษตรของข้าวเช่นความสูงของต้นข้าวไม่มีความ
แตกต่างกัน ไม'ว่าจะเป็นการใส่ปุยหรือไม่ก็ตาม ส่วนองค์ประกอบของผลผลิตของข้าว ในเร่ืองของ จำนวนเมล็ดต่อรวง อายุ๘. J ร *  1 1 ไ . ,  1* .ไ โ  - . A . . 1 . }การเก็บเกียวและนำหนัก 1,000 เมลด พบว่าการใส่ปุยและไม่ใส่ปุย ให้ลักษณะต่าง ๆ เหล่านีไม่แตกต่างกัน แต่การทดลองนี
ให้ผลแตกต่างกันในด้าน จำนวนต้นต่อกอ และ เปอร์เซ็นต์เมล็ดดี สำหรับจำนวนต้นต่อกอ การใส่ปุยนี้าชีวภาพให้ผล



ไม่แตกต่างจากการไม่ใส่ใ]ย แต่จะแตกต่างกับการใช้ปุยเคมี ส่วนเปอร์เซ็นต์เมล็ดดี พบว่า การใส่ใ]ยนํ้าชีวภาพในนาข้าว 
ทำให้ข้าวมีจำนวนเปอร์เซ็นต์เมลีดดีสูงกว่าการไม'ใส่ปุย

เม่ือเปรียบเทียบผลผลิตท่ีคำนวณเปีนกิโลกรัมต่อไร' พบว่า การใช้ใ]ยนํ้าชีวภาพ การใช้ใ]ยเคมี และการไม่ใส่ปุย 
ให้ผลผลิตต่อไร' ไม'แตกต่างกัน แต่เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยแล้ว การใส่ใ]ยเคมี ให้ผลผลิตต่อไร่สูงกว่า 
การไม่ใส่ปุยมากถึง 156 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนปุยนํ้าชีวภาพไบโอฟอสก้าอัตรา 30 ชีชี. ต่อ น้ํา 10 ลิตร ให้ผลผลิตต่อไร'สูงกว่า 
การไม'ใส่ใ]ยใด ๆ ถึง 76 กิโลกรัมต่อไร,

จากการทดลองครั้งนี้ แม้ว่าการใช้ใ]ยนํ้าชีวภาพเพ่ือผลิตข้าวอินทรีย์ จะให้ผลผลิตไม่สูงเท่าการใช้ใ]ยเคมีและ 
วิธีการใส่ใ]ยจะยุ่งยากกว่าก็ตาม แต่ถ้าคำนึงถึงความปลอดภัยจากสารเคมี ค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมฃึนและ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้สารเคมีแล้ว การใช้ใ]ยน้ําชีวภาพก็น่าจะเปีนอีกทางเลือกหน่ึงของผู้ท่ีรักสุขภาพและเป็นการรักษา 
ส่ิงแวดล้อม ซ่ึงจะต้องคำนึงถึงเป็นอย่างย่ิง นอกจากการใช้ปุยนํ้าชีวภาพจะให้ผลผลิตสูงกว่าการไม่ใส่ใ]ยแล้ว การใช้ปุย 
อินทรีย์ชีวภาพยังเป็นการลดการนำเข้าสารเคมี ซึ่งประเทศไทยเรามีการนำเข้าสารเคมีปีละหลายหม่ืนล้านบาท นอกจากจะ 
เป็นการลดการสูญเสีย เงินตราออกนอกประเทศและลดต้นทุนการผลิตแล้ว ยังก่อให้เกิดความสมดุลต่อทรัพยากรธรรมชาต ิ
โดยเฉพาะดิน ทำให้เกิดความสมดุลของแร่ธาตุและองค์ประกอบของธาตุอาหาร ทำให้สิ่งมีชีวิตที่เป็นประโยชน์ในดิน 
ดำเนินกิจกรรมได้ต่อไป
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