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บทคัดย่อ 
จากการศกนาการบบุนเวียนนาเสียจากฟาร์มธุกรใช้ปถูกช้ใวใหตฝึกอ่อน วางแผนการทดทองแบบธุ่มในบทอก 

สมบุรนแrandomized complete block design) ม 4 ซา แบ่ง(ปีน 2 การทพทองกอ การทตทองที่ I ปถูกในกระทาง(pot test) มี 
14 ดำรับการทตทอง ดังนิ้ การไม่ใช้า]0 การใช้{]ขเดมี การใช้{เยนํ๋าชุทนทรียจากท้านักงานปรมาอุ}(ทื่อท้นต (ปส.) อัตรา 
1:200 1:100 แทะ 1:50 การใช้{]ยปทาของวทยาทยแานตรแทะ(ทกในโทยีนกรรา*สีมา (นน.) อัตรา I 200 1:100 แทะ 1:50 
การใช้ป้ไ(รยจากฟาร์มธุกรที่พ่านระบบบ่าบ่ดแบบก็าช*วภาท (ฟส.ก*.) อัดรา 1:200 1:100 แทะ 1:50 แทะการใช้นา(รย 
จากฟ่าร์บธุกรที่ไม่มีระบบบ่านัด(ฟส.) อัตรา 1:200 1:100 แทะ 1:50 และ การทดลองที่ 2 ปถูกในแปลงทตลอง(field (est) 
มี 7 ดำรับการทตลองดังนการใม่ใช้!]ขการใช้ใ]ขเคมี การใช้า]ทบนัก นม. แทะการใช้ใ]ยนาชุล๊นทรีขปท.การใช้า]ขปลา 
นม. การใช้นํ๋าเสีข ฟส.ก*. แทะการใช้นนรย ฟส. โดขใช้ไนอัตรา 1:100 

ผทการทตลองที่ I หนว่าทวามถูงของดันขาวโทดฝึทอ่อนเมึ๋ออายู 21 วันหลง(มล็ดงอกมีกวามแตกต่างท)งสทิตที่ 
ระดันกวาม)*อนั่น 95 (ปอร์เชีนต (อายู 21 วัน) แทะ 99 เปอร์เซีนต (อายู 28 35 แทะ 42 วัน) โตขทุก*วงอายูดังกท่าว 
ดำรับที่ใช้{เข(กมี ให้ด่ากวามธุงของตนมากที่ธุต เท่ากับ 66.45 97.24 132.12 และ 148.93 เๆ(นติเมตรตามลำดับ แทต่ท 
นาบนักแห้ง*องดับุ,ทบว่า ทุกดำรับการทตทองมีดวามแตกต่างทางททิตที่ระดับกวามเ*อนั่น 99% ใตขดำรับที่ใช้{เยเกมี 
ให้ด่านาบนักแห้งของดันมากที่ธุต (ท่ากับ 574.76 กรัมต่อกระทาง รองทงมาตอ ดำร้บที่ใช้{เขปลา นม. อัตรา 1:200 ที่ให้กา 
นิ้าหนักแห้งของดัน(ท่ากับ 383.76 กรมต่อกระทาง แทต่อนํ ๋ไหนักฝึกทตที ่ปอกเปลอก ทบว่า มีกวามแตกต่างทาง 
สกดิที ่ระดับกวามเ*อนั่น 95 เปอร'(ขึนต ใตขดำรับที่ใช้ใ]ยเคมี ให้ด่านาหนักฝึกสตที ่ปอกเปลอกเท่ากับ 3046 กรัม 
ต่กทระถาง ส่วนแลต่อป่าหนักฝึกทดที่ไม'ปอกเปลถก ทบว่า ทุกตำรับการทตลองให้ด่าแตกต่างทางสทิตที่ระดับกวาม 
1*อน่ัน 99 เปทร'เซีนต ใตยดำรับที่ใช้{เยเตมีให้ด่านาทนักฝึกสดที่ไม่ปอกเปทอกมากที่ธุตเท่ากับ 160.96 กรัมต่อกระถาง 
รองลงมา«0{]ขปลา นน. อัตรา 1:200 ให้บ่'าหนักฝึกสต 120.39 กรัมต่อกระทาง กัาท่จารณาที่อัตรแตียวกันที่ 1:50 
ทบว่า{เยบ่*แลนทรี0 ปส. ให้นาหนักแห้งของดันขาวโทตฝึกอ่อน นาหนักฝึกทดที่ปอกเป!?อก และบ่'!หนักฝึกสดที่ไม่ 
ปอกเปทอกมีด่าธุ[งที ่ธุดตอ 299.88 22.41 แทะ 110.10 กรัมต่อกระท!งตามลำดับ มากกว่าดำรับที ่ไม ,ใช้{]ย ที่ให้ด่า 
นํ๋าหนักฝึกสตไม'ปอกเปทอกเท่ากับ 93.12 กรัมต่อกระทาง 
' ส์าบ้ทงานlbน 1ชุ1เพ11?น5 «fP|im ท:[งเทท 10900 
ไทฮาBOแทะเฑทในาneนทไ1ใ*รมา 0 รรว 1 นตรร nrihn 



แทกไรทตทองท่ 2 พบว่า ค)ไมชุงของต้นข้าวโพดฝึกอ่อน เมึ๋ออไชุ 14 วัน มิควไนนตกท่าJทางสทติท่ระสับ 
คาไม(ชื่อมั่น 95 เปอรเซึนตโตขดํไรับทิ ่ใข้{เขทนัก นม. มิค'ไถูงรองทงมไคอา!]ขนํ๋าชุทนทรีข ไเศ.แทะโ]ขเทม ให้ท่า 
ความสงของต้นมนาทิ ่ชุดเท่ใกัน 37.53 35.66 แทะ 34.98 เซบติIมคร คามทำค้บ ท่านในข่างอเชุ 21 28 35 แทะ 
42 วัน ทนว่ไ ไม่มิควานแดกต่างทางสถิติ แต่มิแนวให้มว่าเมึ ๋ออาชุ 21 แทะ 28 วัน ดำรับทึ่ใข้ใ]ยทมัท นม ให้ท่ไ 
ทวามชุงของต้นมาททิ่ชุด เท่)กับ 68.73 แทะ 109.63 เซนคํเมครดามทํไดันเมทอ)ชุ 35 วัน ดำรับทึ่ไข้{เขนํ้าชุลนทรีข 
ปส มิแนวให้น ให้ท่าทวามสงมาททึ ่ช ุด เท่ากับ 162.30 เซนดเมตร แทะเมึ ๋ออาชุ 42 วัน ทบว่าดำรับทํ ่ใข้l]ขปทา 
ของวิทขากันฯ มิแนวให้มให้ความถูงของตนนากทึ่ชุดเท่ 1 กับ 230.34 เซนติเมตร {เขน"าชุทนทร็ข์ปสชุงกว่าร]ขเทมิ 
ตํ่งแต่วันทึ่ 14. 28. 35. 42 แทะถูงทึ ่ชุดไนวันทื ่ 35 ชุงกว่า {เขปทา นม. ดงแต่วันท 7. 14. 21. 28 แทะ 35 แต่ขกเ5น 
วันท่ 42 ไ]ขปท! นม ถูงฑิ่ชุด แทต่อนั้าพนักแห้งของต้น นาทนัทฝึกสดเมํ ่อปอกเปทอกแทะไม่ปอกเปทอกพบว่ไ ไห้ท่า 
ไม่แตกต่ใงทไงสถิติ โดขดํใรับทึ่ไข้ใ}ขปทไของาทขไทข*ใ มิแนวไนมไห้ท่านาหนักแห้งของต้น นไทนักฝึกสต เมึ ๋อ 
ปอกเปทอกแทะไม่ปอก!ปทอ!ไมไกทิ่ชุด เท่!กับ 3.690.97 461.68 แทะ 3.958.19 กัใทกรัมต่«1ไร่ต ไมทํไดับ แทกไร 
นครไะห้ทไงททติทบวไนั"ไหนักแห้เของต้น นั้าหนักฝึกทคเมึ่อปอก!ปทอก แทะนัใหนักฝึกทคไม ,ปอกเปทอก ไม่ 
แตกต ่างก ันทแสทด <p<0.05) แต่!!)อเปรขบเท่ขนระทว่างกรรมวธ ทบว่า!]ขปทา นม. ทงทึ ่ช ุดคึอมินั ้าทนักเฉทข 
3.690 97 461 6X แทะ 3.958.19 กก.'ไร่ ตามทำดับ กัาพ๊9ารonใ]0 ปส. (3.141.97 กก./ไร') ชุงกว่าใ]ยเทมิ (3.045.44 
กก ไร่) นํ่นสืย ฟ่ส.ก*. (3.056.90 กก. ใร,) แทะ ฟ่ส. (3.109.12กก ไร่) แต่ห้อยกว่าไ]ขทนัก แต่ท่านาทนักฝึททตเมท 
ปอกเปทอก แทะใม่ปอกเปทอกของ{]ยนั'าชุทนทรีน ปส. ถูงกว่าใ]ยทนัทขวภาพ นม. แทะนาเสีขจากทํ่ง 2 แห่ง 

คาสไกัญ: กไรหบุนเวขน น่าเสีย ฟเร์มชุ!ไร ข้าวโพดฝึกอ่อน 

Abstract 
The study was conducted to determine the yield of baby corn production treated with wastewater from 

รน ine farm. The experiment was SCI up following Ihc Randomized Complc ie Block Design with 7 treatments 4 
replications. The treatments were no fertilizer, chemical fertilizer, compost , liquid microbial fertilizers (LMF.) 
of OAP. liquid fish fertilizer (LFF.) of NM.. wastewater from swine farm with biogas (SFbg.) and wastewater 
from swine farm without biogas (Sh.). 

Results at harvested stage of test pot experiment revealed that plant height of liquid fish fertilizer 
(LFF.) except chemical fertilizer (P<0 .0 l ) and dry weight of stem showed highly significant ( p<0 .0 l ) , and 
chcmical fertilizer gave the highest yield (574.76 g/pol). At the same ration of 1:200 LFF of NM and 1:50 of 
LMF. OAP gave the highest yield of baby corn at 383.76 and 299.X8 g per pot respectively. 

Fresh car weight of baby corn at harvesting gave significant different (P<0.05). LFF. NM. at the ratio of 
1.200 gave the highest yield and higher than chemical feml izer . But LMF. O A P gave the highest yield at the 
ratio of 1:50. 

Fresh ear without husk at harvesting gave highly significant d i f ference !P<0 .0 l ) . which LFF. NM gave 
the highest yield at the ratio of I 200. At the same ratio of I 50 LMF. O A P gave the highest yield of baby corn 

These means that liquid microbial fertilizer of O A P gave the better choice for cheaper cost of reduction 
in the long term after cultivation in many crops. It will promote the growth of micro-organism in soil for 
enhancement of soil quality 

Keywords : recycling, wastewater, swine farm, bio-organic fertilizer, baby corn 



คิฑ่ท์ 

จังหวัดนครรา*รพ!เป็นจังหวัดหนึ่ง ทึ่นิกชุ่มผุ้เลขงชุกรมากกชุดในภเคดะวันออก!รอ!เหนัท ปีชุเหาอย่างหนึ่ง 
ใ)องการเลองชุกร ทอนาเสืขจากฟาร้มทึ่เทึ่ขงชุกร หริอเกิดจากการต้!}สิ่งปฎิกสในฟ่ฑมก่อนทึ่จะทิ้งนนรขเหกำนั๋น จรต้องม 
การบำบัด เหอปล่อยลงชุ่แหล่งนาดามธรรมชาด แด่ในฟ่ารมขมาดกทางหริอขนาดเลก การบำบัดทำไต้ยเก เพราะต้องใข้ 
เงินทุน บุกทากรทึ่มกวาม{ พนทึ่แทะ!ครองมอในการบำบัด จงมการทะเลยปล่อยให้เป็นโ!ญหาร่งแวดต้อมในเรองของกทน 
แทะชุขอนาม้อของชุมขนอย่างด่อเนึ่อง ในการนิ"บ!งส่วนใต้มก!รน่!นาทึ่นิสิ ่งปฎิกทเห^มํ่นน1ใข้ในก!รปภูทท*ซึ่งทึยังม 
การใ*!ปีนส่านนอย เพราะจันปีนต้องใข้พึ้มทึ่และแรงงาน ชายังอาจนิเ*อโรกด๊ดใปก้นผทผสดทึ่ใต้แทะนางกรงใม่ส!ม!รถ 
กวนกุมผลผล๊ดให้เป็นใปดามทึ่ต้องก!รใต้ในจังหวัดมกรรา*รมใรท*ใร่หส้กทเกนดรกรนิยมปชุทก้นม!กกอ ข้าวใหด ชง 
มทั๋งข้าวใทดไร่ทึ ่ปถูกเหึ ๋อเปีนอาห ทสัดว ข้าวไพดหวานแสะข้าวโพดฝึกก่อน ซึ่งทอเป็นท*ทึ่ท่าราทไต้ไห้แก่เกนดรกร 
ก่อนข้างสงทากนิการจัดการทึ่ดี นการน่า{เยกอกจากIJสชุกรซึ่งนิ»าชุอ!หารท* ไนใดรเ)น 2.80 °o ฟ่ทสฟ่อร้ส 1.36 ^ 
แทะโทแกสเชิยม 1.18% ซึ่งเป็น{เขอินทริยทึ่มแาชุอาหารหททของท*ก่อนข้างถูง แทะเกนดรกรสามารกน่านนรยจาก 
ฟ่ใรฆชุกรไปไข้ประโข*น'เป็น{เยในการปภูทข้าวใทดฝึกอ่อนใต้ซึ่งจะเป็นแนวท!งการกระ^นให้เกนดรกรมการใข้{เย 
อินทริยมากขน ทำให้ทดต้นทุนการแทด (ทดการไข้{เยเทนิ) แทะยังเป็นการทดปริมาเมนาเรยให้แก่ชุน*นกิกต้าย ด้งนํ่น 
วัดทประสงกของงานาจัขนิ'เพทน่านํ"าเรยจากฟ่าร่มชุกรมาเทั๋มมูทกำใดยการใ*เป็น{เยให้แก่ข้เวใทดฝึกก่อน แทะเพอทด 
มทพิษจากนนรยของฟ่าริมเทยงชุกร แทะยังหาแนวทแในการน่า{เยอินทรีย์*นิดด่แๆมาใข้ทดแทน{เขเกม เทอกไรผทด 
ข้!วใทดฝึกอ่อนในระบบเกนดรอินทรีย์ 

รุปกรฌ่แสะวิรีกททดสอง 

วัสชุแทะชุปกรณ่ 
1. ฌทดทันชุข้าวใทดฝึกท่อนชุกผสม SGI7 ชุปเปกร'*งเป็นทันธุทึ่ไม่ต้องกอด*อดทกด้าต้ 2. {เขเกมชุดร 46-0-0 
3. ภูขนํ๋1ชุลนทรีย์ของส่านักงเนปรม!ญ!ทอทันร(ปส.) 4. {เขปลาของวิทฮาทพกนดรและเทกไนไลยน่ครร!ขรม!(นม). 
5. น)เสืยจ!กฟ่ทนชุกรทื่ผ่านระบบฟ้ทเดนา!รยแนบก็าช*วกาทเฟ่ศ.ก*.) 6. นํ๋ใเสืยจากฟ่าริมชุกรทึ่ไบ่มระบบบ่าบํด(ฟ่ส.) 
7. ชุปกรณ์ทน ๆ ไต้แก่ บัวรดนา เทรึ๋อง*งนเหนัก เทไเว้กระยะ ฯสฯ 

วิรก!รวิจัย 
I. การวแIIHWก!รทดทอง วางแผนทารทดลองแบนชุ่มในบล็อกสม!1)รณ'(randomized complete block design) 

จำนวน 4 ช!แน่!เป็น 2 ทารทดลองกอก!รทดทองปถูกในกระก!ง (pot test) แทะก!รทดลอง!]ถูกในเแเลงทดลอง tlield test) 
1. เการทดลท!ทึ ่ เ ก! 31 เถูทในกระกาง (pot test) ไข้หน่วยทดลองแบบกชุ่มๆทะ 5 ต้น ม 17 ทำร้นการทดลอง a J 

ดิงน 
ทำร้บทึ่ 1 การไม่ไข้{เย (Control) ดำรับทึ่ 

8 ก!รใข้{เขปล! นม. ก้ดร I 1:50 
ดำร้บทึ่ 2 การไข้{เขเกม ถูดร 46-0-0 0ดร! 25.60 ทก;ไร ่หริอ 3 กรัมด่อชุง 

ดำรับทึ่ 
9 การไข้น่าเสืย ฟ่ส ก*.อัดร! 1:200 

ทำรับที่ 3 ก!รใข้{เยน่"เชุล๊นทรีย์ช)ทส์!นักง!นปรม!ญ'! ปส. อัดร! 1:200 ทำรับทึ่ 
10 การไข้น่า!สืขฟ่ส ก* ทดรา 1:100 

ทำรับทึ่ 4 ก!รไข้{เยน!ชุลมทรีขปศ ทดร! 1:100 
ทำรับทึ่ 

11 การใข้น่แสืขฟ่ส.ท* 0ดร! 1:50 
ดำรับทึ่ 5 ก!รไข้{เยน)ชุล๊นทรีย์ปส อัดร! 1:50 ดำรับทึ่ 

12 การใข้นาเสยฟ่ส อดรา 1200 
ทำรับทึ่6 การใข้{เขปทานม.ก้พรา 1 200 

ทำรับทึ่ 
13 การใข้นาเสืขฟ่ส อัดรา 1.100 

ดำรันทึ่ 7 การใข้{เขปทานม.อดร! 1 100 
ทำรับทึ่ 

14 การใข้นนสืขฟ่สอดร! 1:50 



1.2 การทดลองที 2 ปถูกในแปลงทดลอง(field test) ม 7 ดํไรับกไรทตลอง ดังน 
ตํไรับที่เ กไรไม่ใ*{เข(Control) ดํไรับทึ่ร กไรใช้{เยนํแลินทรยปท.อัตรา 1:100 

ดำรับที่ 2 การใช้{เขเกมี ถูตร 46-0-0 อัตรา 25.60 กิโลกรัมต่อไร่ ตำรับทิ่ 6 การใช้นิ้าเสีย อัตรา 1:100 
ตำรันทึ่ 3 การใช้{เขหมัก นม. อัตรา 1,600 กิโลกรัมต่อไร่ ตำรับที่ 7 การใช้นาเทขฟท.อัตรา 1:100 
ตำรับที่ 4 การใช้{เขปดานม.อัดรา 1:100 
ทมารเท!] 

1) {เขปทา นม. แล๊ตไดยใช้ขนส่วนเหทอที ่งต่าง ๆ ไเองปทา I ส่วน ส่วน*องท* แปททกสับปะรดแทะเปทอก 
ฟ้กทอง) I ส่วน แสนอับกรดอะชคก เช้มช้ม 3 .5% แทะกากนำตาท 2 0 % ทมัก'แประมา01 1 เตอน 

2) นิ้าเสียจากฟาร์มชุกรที่ผ่านระบบบ่ามัด ทางวิทยาอัยฯ ขอดัวทย่างนิ ้าเสียจากการอัางฟาร์มชุกร ที่ผ่านระบน 
ฟ้ามัดนาเสียแบบก็าซ*วกาท ( ฟ่ส.ก* ) จากวิช้ขฟาร์ม อ.ปีกธง*ย จ.นกรรา*สีมา ซึ่งก็าซ*วภาทที่เกิตขึ๋น ทางวิช้ขฟาร์ม 
นำไปใช้แลิดกระแสใฟฟ้าเทํ่อใช้ในฟาร์ม 

3) นาเสิขจากฟาร์มที ่าม่มีระบบป้าป้ต การทตทองที ่ I ทางวิทอไอัยฯ ขอดัวอย่างนิ ้ใเสียจากฟ่าร์นอาจารฮสันดิ 
เบทองทวิแท อ.สิติ ้ว จ.นกรรไ*สีมา ซึ่งใช้วิธีการไเตบ่อเทึ๋ทพักนำเสียจากการสัใงตอกแทะดัวอย่างนิ้าที่นำมาใช้ในการ 
ทดทอง กือนิ้แสีขที่ไบทผ่านบ่อพักนิ้แสียมาแอัว 2 บ่อ ส่วนในการทดทองที่ 2 ใช้บ่"าเสีขจากฟาร์มชุกรของวิทยาอัยฯ ซึ่ง 
เป็นนิ้าเสียที่ไหทลงบ่อจากการอัางตอกใตขตรง 

2. วิธีการดำเพพการ'วิฉัย 
2.1 การทตทองที่ I การบ่ถูกในกร:ทาง (pot test) 

2.1.1 การเตริยมดินแสม 
โดยใช้ดินในแบ่ทงา]ถูก อัดราส่วน ดิน 3 ส่วน ต่อแกทบดิบ I ส่วน ต่อ{เขกอก '/) ส่วน แสมกถูกเดอัา 

ให้สมํ่แสมอ ใส่ทงในชุงเทาะช้าขนเด 8 X 14 นิ้ว จำนวน 280 ชุง 
2.1.2 การปถูกช้ทใทดฝึกอ่อน 
(1) หยอดเมทดช้าาใทดฝึกอ่อนทงในดิพแทน0งละ 3 เมล็ดเนอเมล็ดงอกทอนแขกทเทอชุงละ 2 ดัน 
(2) หอังจากเมล็ดงอกแสัว 7 วัน รด{เขนแทนท'รย ่*นิดต่าง ๆ แทะนาเสียจากฟาร์มชุกรตามดำรับ 

ทดลอง โดยไหก^ละ 500 มลลิลิตรต่ทอุง จากนิ้นให้ทุก 3 วัน จนกรบ 2 สัปดาห์ จงเหมกวามเช้มช้นของ{เยนํ"าชุลินทริย่ 
แทะนำเสียจากฟาร์มชุกร เป็น 2 เท่า ส่วนวิธีการให้{เยเดมี ใส่{เขเดรสดร 46-0-0 อัดรา 25.6 กิไทกรัมต่อไร่หริอ 3 กรัมต่อ 
ชุง หอังเมทดงอก 2 สัปตาห้ 

22 การหดทองที่ 2 ปถูกในแปทงทตทอง(field test) 
2.2.1 การเต'ริขมท"พท่ีปถูก 
ไกดินดัายพาน 3 ททประมาณ 20- 30เซนตเมตร แสัวดากดินไ'?ประมาณ 7-10 วัน จงทรานดินปรันดินให้ 

สมํ่าเสมอ แบ่งแปทงทตทองโตขให้มีขบาต 4 X4.50 ตารางเมตร ต่อ 1 หน่วยการหดทอง จำนวน 28 แปลง เมึ๋อเด่ริขมทนที่ 
เท!จใส่{เขหมัก นม.ในดำรับที่มีการใช้{เขหมักนม. อัตรา 1.600 กิโลกรัมต่อไร, หริอ 18 กิโลกรัมต่อตารางเมตร 

122 วิธีการปถูก 
ปถูกช้าวโหดฝึกอ่อนโดยไช้ระขะระหว่างแกว 75 ซน. ระหว่างดัน 25 ซม. หยอด หสุมทะ 3-4 เมทีด 

เมอเมล็ดงอกประมาณ I สัปดาห้ ทอนแยกให้เททอหสุมละ 2 ดัน 
หอังจากเมล็ดงอกแอัว 7 วัน วัดกวามถูงของดันขาวใหดใดขชุ่มวัด 10 ดัน ต่อ I หน่วยทดลองแอัวรง 

รด{เยนิ ้^ลินทริย่*นิดต่าง ๆ และนิ้าเสียจากฟาร์มชุกรดามตำรันทดทองที่กำทนดใดยรดให้ช้าวใทดทุกหสุมปสูก ๆ ละ? 500 ซซ 



รากนํ่นจีงให้ทุกสัปดาห์ จานวน 6 กรํ่ง จนถิงกriชุดทาขท่อนเก็บเกื่ขวฝึก 1 สัปดาห์ ส่วนในวิขีการให้{เยเกมี ใส่{เยเกมี 
สูตร 46-0-0 อัตรา 25.6 กิโลกรัมต่อไร่ หเอ 3 กรัมต่อทลมปถูก ในสัไเดาห์ทึ่ 3 หรอเมึ่อเมล็ดงอกแสัว 3 สัปดาน่ 

3. การบันทีกข้eyo 
3.1 วัดกวามถูงของต้นข้าวโพดฝึกอ่อน เมึ๋ออาชุ 7 14 21 28 35 และ 42 วัน หลังเมล็ดงอก โตขวัตตํ่งแต่ 

ส่วนของต้นที่ทนดินจนถิงปลายใบหน่วยเป็นเซนติเมตร 
3.2 นาหนักแห้งทั๋งต้น หน่วยเป็นกรัมต่อกระถางในการทดลองทื่ I และกิโลกรัมต่อไร่ ในการทดลองที่ 2 
3.3 ชั่ง^หนักฝึกศต ทั้งปอกเปลือกและไน่ปอกเปลือก หน่วยเป็นกรัมต่อกระถางในการทดลองที่ I แทะ 

กิใลกรัมต่อใร, ในการทดลองที่ 2 
4. การวิเกราะหข้อya 

ทำการวิเกราะห์ข้อyลต้วยวิร F-test แทะเปรียบเทียนกวามแดกต่างของค่าเฉลึ่ย โดยวิเ Duncan's New 
Multiple Range Test 

ผฮการทด a องแ as'วิจารฒ์ 
การทดทองที่ I ปคูก่ในกระถาง (pot test) 

ผลจากตำรับการทดลอง ที่มีต่อกวามสูงและนาหนักแห้งของต้น นํ๋าหนักฝึกสตเมอปอกเปลอกแทะไม่ปอกเปลอก ( 

ของข้าวไทดฝึกอ่อน ปรากฎผลดังน 
I. ทวามสูงของต้น 

จากการวัดกวามถูงของต้นข้าวโทดฝึกอ่อนเมึ ๋ออาชุ 7 และ 14 วัน หลังจากIมล็ดงอกพบว่าไม่มีกวาม 
แดกต่างทางสถิติ 

กวามภูงเมออาชุ 21 วัน พนว่า มีกวามแตกต่างทางสถิติที่ระดับกวามเขอมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยตำรับที่ใข้ 
ไ]ยเกมี ตำรันที่ใข้นาเสีย ฟส.ก'ข. 0ตรา 1:50 ตำรับที่ใข้{เยปลาอัตรา 1:50 แทะตำรับที่ใข้นาเสียจากฟาร์มสูกรที่ไม่มีระบบ 
บำบัด อัตรา 1:200 ให้ท่ากวามสูงของต้นข้าวโพดเท่ากับ 66.45 63.53 62.24 แทะ 61.85 เซนติเมตรตามลำดับ มากกว่า 
ตำรับที่ใข้{เยนาชุล๊นทรีย์ปส.อัตรา 1:200 ตำรับที่ใข้นาเสียจากฟาร์มสูกรที่ไม่มีระบบบำบัดอัตรา 1: 100 ตำรันที่ใข้{เยนา 
ชุลินทรีย์ปส. อัตรา 1:100 ตำรับที่ใ*นาเสียฟส.กข. อัตรา 1:200 ตำรับที่ใ*{เยปลาอัตรา!:200 ตำรับที่ใข้นํ้าเสียฟส.ก* 
อัตรา I 100 ตำรับที่ใข้นํ๋าเสียจากฟาร์มสุกรที่ไม่มีระบบป่านัด อัตรา 1:50 ตำรับที่ไม่ใข้{เย ตำรับที่ใข้{เยปลา นม. อัตรา 
1.100 และตำรับที ่ใ*{เยนา^ลินทรียปส.อัตรา 1:50 ที่ให้ท่ากวามสูงเท่ากับ 60.70 59.65 58.76 58.42 58.02 58.00 
57.93 57.86 57.51 และ 56.44 เซนติเมตรตามท่าดับ 

กวามสูงเมึ๋ออาชุ 28 วัน พบว่า รกวามแตกต่างทางสถิติ ที่ระดับกวามเชอมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ใดยตำรับที่ใข้ 
{เยเกมี ให้ท่าทวามสูงของต้นมาทที่ธุด เท่ากับ 97.24 เซนติเมตร รองลงมาไต้แก่ตำรับที่ใข้{เขปลาอัตรา 1:50 ตำรับที่ใข้นา 
เสียฟท.ก*.อัตรา 1:50 แทะ!:!00 ตำรับที่ใข้นาเสียจากฟาร์มสุกรที่ไม่มีระบบป้านัดอัตรา 1:100 ตำรับที่ใ*นาเสียฟ่ส.กข. 
อัตรา 1:200 แทะตำรับที่ใข้{เขนาชุลินทรีข์ ปส. อัตรา 1:200 ที่ให้ท่ากวามสูงเท่ากับ 78.66 76.17 72.54 72.51 72.06 
และ 71.55 เซนติเมตรตามลำดับ สำหรับตำรับที่า*นาเสียจากฟาร์มชุกรที่ไม่มีระบบป้านัต อัตรา 1:200 ตำรับที่ไม่ใ*{เย 
ตำรับที่ใข้{เขนาชุลินทรีข์ปส.อัตรา 1:100 ตำรับที่ใ*{เยปถไ นม. อัตรา 1:100 และ!:200 ตำรับที่ใข้นาชุลินทรีย์ปส. 
อัตรา 1:50 แทะตำรับที่ใข้นาเสียจากฟาร์มสุกรที่าม่มีระนบป่านัด อัตรา 1:50 ที่ไห้ค่ากวามถูงของต้นข้าวโทตนัอยที่ชุด 
เท่ากับ 70.42 69.89 69.53 68.49 68.47 66.81 แทะ 65.11 เซนติเมตรตามลำดับ 



กวามถูงเมึ๋ออาชุ 35 วัน พ,บว่า มีความแคกต่าพางศทติ ท่ระด้บความI*ททน 99 เปอรเซ็นดํใด»ดำ'รับที่ใ,? 
{เยเกร ใท้ท่ใความสุงของด้นมากทสุด เท่ากัน 132.12 เชนติ(นคร รอ)ท}ม!ได้แก่ ดำรับทิ่ใ,ข้า*เขปถาอัตรา 1:50 ดำร้นร! 
ใข้นํ๋าเสีข ฟส.ทข. อัตรา 1:50 1:100 แทะอัตรา 1:200 ที่ใท้ท่าทวามถูงเท่ากัน 104.44 101 69 97.38 ททะ 95.43 
เชนติ(นครคามทำด้น สำหรับดำรันที่าข้ใ}ขนเชุถนทรีข์ ป ส ท ั ค ร า I'200ดำรัชที ่าชijmเทา นน. อตรา 1:200 ดำร้นทใข้นา 
เสียจาทฟ!ร่มสุกรทึ่าม่มีระบบบาบัด กัครา 1:200 แทร 1:100 ดำร้บทิ่ไม่ใส่{เข ตำรับที่ใข้ใ''เยนํใชุสินทรียปส ท้ครา!•เท!า 
แทะ 1:50 ดำรับทิ่ใข้{เขปทา นบ. กัครา 1100 แทะดำรับที่ใข้นใเสิข จากฟ่าร'ฆสุกรที่าม่มีระบบบำบัด อัตรา 1:50 ไท้ท่า 
ความสุงนักพทสุดเท่ากับ 93.60 93.57 93 54 91.42 91.12 89.89 89.34 88 44 แทะ 85.31 เชนคเมตรคามทำดํบ 

ความสงเมึ๋ออาชุ 42 วัน ทบร่ามทวามแตกต่างทา}ททต๊ ที่ระตับทวามเ*อมํ่'บ 99 เปอ'f(ชีนดํไตษดำรับที่ไข้ 
{เยเทมี ไท้ท่!ทวามส}ขกงด้นมากทึ่สุด เท่ากับ 148.93 เชนติเมตร รองทงมา ได้แก่ตำรับที่ใ*{เมาเทาอัครใ 1:50 ตำรับทิ่ใข้ 
นาเสีย ท่ท.ก* อัตรา 1:50 1:100 u a : 1:200 ที่ใพัค่ากวามชุ4เท่ากับ 125 98 123.85 116.65 แทะ 114.26 เชนติเมดร 
คามทำด้ม สำหรับดำรับที่ใข้{เขนาชุทนทรีข'ปส อัตรา 1:200 ดำรับที่ใข้นาเสิขจากท่)ร่มสุทรทใม่มีระบบนำนัดอัตรา 
1200 ตำร้บที่ใ*{เขปทา นม. อัตรา 1:200 ดำร้บทึ่ไข้นาเสียจากท่าร่มสุกรทิ่าม่มีระบบนำบัด อตรา 1:100 ตำร้บทึ่ใ*{เขปท! 
อัตรา 1:100 ดำรับที่ใข้{เขนาชุทนทรีย่ปสอัตรา 1:100 แทะ 1.50 ดำรับที่าม่ใข้{เยแทะดำรันที่ใข้น,!เสีขฺรากฟ)ร่มสุทชุที่'hi 
มีระบบปาบัดกัตรI 1:50 ใท้ค่าความสุงขทงด้นน้อยที่สุด!ท่ากัน 112.50 112.23 110 60 110.26 108.90 107.49 106.88 
แทะ 105.27 แทะ 99.58 เชนตเมตรคามทำด้บ (รูปท 1) 

2. นาทพักแท้ง*องค้น 
นานนกแท้ง*องด้นข้เวไทดฝึกอ่อนเมื ่อสนสุดการทดทองหนว่า มีทาามแตกต่างทางสถติที่ระตับทวาม 

เขกมั่น 99 เปอร่เชึนต่ใดยดำรับทื่าข้{เยเทมี ใท้ค่านาทพักแท้ง*องด้นมากทิ่สุด เท่ากับ 574.76 ทร'มตํอัก่ระทา} รองทงมา 
ได้แก่ตำรับทึ่ไข้{เขปทา นม อัตรา 1:50 ทิ่ใท้ค่านาหนักแท้ง*องด้น เท่ากับ 383.76 กรัมต่อกระทาง สำหรับดำรับ!ไ!*{เท 
ปทา นม.อ ัตราI 100 ตำรับที๋ไม่ใ*{เทตำรับทิ่ใข้นแสิข ฟส ก* อัตรา 1:50 ตำรับที่ใข้นแสีขจ!กฟ่าร่มสุกรที่ไม่มีระบบ 
บำบัด อัดรา 1:100 ตำรับที่ไข้ม แสิข ฟ่ส ก* อัตรา 1:100 ตำรับที่ใข้{เขนาชุท์'นทรีย์ปส อัตรา 1:200 แทะ 1 50 ดำรับที่ใข้ 
นำ!สข ฟส.ก*. อัตราI 200 ดำรับที่ใข้{เทปทา นม.อ้ตรา 1 200 ดำรับที่ใข้าเขนาชุทนทรีข์ป่ท อัตรา 1:100 ตำรับทิ่ใข้นำ 
เสียจากฟ่เร่มสุกรทิ่ไม่มีระบบบำบัค อัตรา 1:200 แทะ 1:50 ไท้ค่1น!นนักแท้งของด้นน้อขทึ ๋สุคเท่!กับ 315.44 304.05 
302.30 301.79 300.24 299.88 285.95 280.83 279.27 276.01 262.66 แทะ 260.17 กรมต่อกระถางตามทำด้น (รูปที่ 2) 

3. พใหพักฝ็อทคของขาวใพเฝักอ'฿พ 

3.1 นาหนักฝักทด (ปอก(ปทอก) 

ทบว่าใท้ท่านศกต่างทางสถิติที่ระด้บกวาม!*อนน 95 เปอร่เ*นต่ ไคนดำร้นท่ใข้{เพเคมี แทะดำร้นทิ่ใข้{เยปทา 
นม. อัตรา 1:50 ใท้พ่านาพนัทฝึกสด (ปอกเปทอค) มาททิ่สุด เท่ากับ 30 46 แทะ 24.86 กร้มต่อกระ0แตามทำตับ มากกว่า 
ตำรับทื่ใข้{เขปท! นม.อัตรา 1:100 ดำรับ'ทใข้•{เทนาชุทนทรีข์ปส.อัตราI 200 ดำรับ'ทใข้{เฮปทา มน.อัตราเ:20นดำร้Iท! 
ใ*{เขมาชุทนทรีย่ ปส. อัตรา 1:100 ดำรับทิ่ใข้นาเรข ท่ส.ท*. อัตรา 1:50 แทะ 1:100 ตำร้นฑใข้นาเสีขจากฟใร่บสุกรที่ใม่มี 
ระบบบำบัด อัตรา 1:200 ตำรับที่ใข้ใ}ขปทา นม อัตรา 1:200 ตำร้นท่ใข้{เขนใจทินทรีอ์ ปท. อัตรา 1:50 ดำร้บทิ่ใ*นาเสีย 
ฟท.ก* อัตรา 1:50 ตเร้บที่ใข้นาเสียจากฟเในสุกรท่ใม่มีระบบบ่าบัค อัตรา 1:200 ดำรับท่ใข้นาเสยจากท่าร่มสุกรท่พ่!น 
ระบบบำบัค อัตร! 1:200 แทะ 1:100 ดำร้บทิ่าข้นาเสิยจนาฟ่าร่นสุกรทึ่าม่มีระบบบ่าบัค 0ครา I : too ดำรันทิ่ใข้{เยนา 
ชุทนทรีย่าเส อัตรา 1:50 ดำร้าเท่ !น'ใข้าเย แทะดำร้นหใข้นา!สิยจากฟ่าร่นสุทรทึ่ไม่มีระบนบ่ น?ต อัคร 1 1:50 ทิ่ใท้ท่เ 
นาหนักฝึกทด (1 เอกเปทอก) เท่ากับ 23.80 22.41 21.64 21.63 21.28 21.19 21.15 20.84 20.66 20.41 19.23 แทะ 
18.13 กรัมต่อกระถาง ดามทำตับ (แทะรูปห ใ) 



3.2 พาหนักฟ้ทสด (ไมป0กเปรอก) 

ทบว่าให้อ่าแคกค่างทางสทดิ กระสับควานเชอมั่น 99 เปอร์เชึนล์ โคขดำรับที่ใช้{เขเคมีให้ค่านาทนักฝึกสด 
(ไม่ปอกเปลอกเม!กที่สุด เท่าทับ 1(10.96 กร้มท่อกระทาง รองทงาปไต้แก่ ดำรับที่ใช้{เขปทาอัคร 11:50 ดำรับที่ใช้{เขน^ทนทรีย 
ปส.อดรา! 200 คำรันที่ใช้{เขปทา นม, อครา 1:100 ดำรับที่ใช้น แสืย ฟ่ส.ก*,อัคร! 1:50 แทะ I 100 ดำรับที่าช้นาเสือ 
จากฟาร์ม<1 กรนไม่มีระแบบ่าบดอัครา 1:200 ตำรับที่ใช้{เขปทา นม. อัดรา 1:200 ตํเรั 1.1 ที่ใช้{เขนเชุทนทรีข าเส อัครา 
1:50 ตำรับที่ใช้นํ๋แรข ฟส.ก* อัครา 1:200 แทะดำรับที่ใช้{เขนํ๋าแทนทรีข์ปส พ 1 า 1ฯ00 ที่าห้ท่า!ทหนักฝึกทด (ใม่ปอก 
เปลีอก) เท่าอับ 120.39 111.10 102.29 I0I.9X 101.70 98.17 97.33 93.78 93.72 แทะ 93.47 กรัมท่อกระทางคามทำสับ 
ส์!หรับตำรับที่าม่ใช้{เข ตำรับที่ใช้น้'แสขจากฟ!ร์พสุกรที่ไม่มีระบบบํ!นัค อัครา 1:100 แทะ 1.50 ไห้ผทผทพบ!หนักฝึกสค 
(ไม่ปอกเปลอกเ ของช้าวโพดฝึกอ่อน พ้อขที่สุค เท่าทับ 93.12 91.62 แทะ 76-92 กรัมด่อกระทางคานทำสับ (รปที่ 4) 

จากผลการทคทองที่นาคขึ้น พบร่าไนดำร้นกนทดสองที่ใช้{เชน*แรมทรอ*บดด่าง ๆ แทะนํ๋าเสยจากฟาร์ม 
สุกรให้ผลท่อการเจรีญเคบโคและผลผลิคของข้!วโทดฝึกอ่อนน้อยกว่!{เขเคมี เน้องจากผ่ลที่ไต้จากการวเคราะพ ทบi i {เย 
นาชุลินทรียและนาเสืยจแาฟ่าร์มสุกร มีปรีมแเแทตุอาพารท่อนช้างดํ! ด้งนํ่พหนาต้องก!รใช้{เขนาชุลนหรีพเละนํ๋!เสขจเก 
ฟาร์มสุกรค่าง า เทท่าน •พอการพทคทางการเกนmควรมีการเสรน'!ทตุอาหารที่เป็นว้ทตุทาง!เรรบ*!ท เป็นการเที่มจาคุ 
อเพารพข ไคขไม่ต้องใช้{เขเคมีหรอใช้ในปร!ภณที่ทดลง และขังพน]! หากต้องการพทพรดทางการเกนครที่ปทคดทัขค่อ 
เ5นรีโกก แทะเป็นไปคามกระแสความต้องการของผ้บรีโภค ที่ต้องการHทดHเาในระบบเกนดรรบทรีย์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น 
ประเทคที่ทคเมาและ i i รรขมีอำนาจกเร*อถูงดำในผลิคผลระนบแ!นครรนทรีย์เป็นที่ต้องก!รของคทาดช่วยให้เกนดรกรมี 
รา0ใต้•พบขึ้น เพราะขายผลพลิคาต้ภูงกว่าว?การผทคทางการเกนดรทั่รไปกง 10 เท่!นทกจากนนป็จจยในการผลิดทแต้เน 
เกนครรนทรีทข้นออประโย*น้โบการรักนใคุชเก)พดิน ไม่ว่งทมนคทางก 10ภาท เคมีรวมทํ่งIjrtนทรีข(ท 1 ง?าภ!ท)แทะขํ 1 
ช่วยให้เกิดสมดุลทางต้านสํ่งแวดสัอมอีกต้!ย 

—•— ท -•— T? T4 -•— T5 -•— TB — T 7 
——TB - — T9 T10 T11 rt2 T13 T14 

ๅปที ่ เด ่นนอิ ่ยกฑมสูงของต้นข้'!วโพดฝักอ่อนเมออ!ยุ 7 14 21 28 35 แฝ็ะ 42 วัน 
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รูปที่ 2 ค่าเฉลี่ยพาหนกแห้งของด้นข้าวโพดฝักอ่อน 

รูปที่ 3 ก่นฉฝ็ยมํ้าหนักฝักสดของข้าวโพดฝักอ่อน รูปที่ 4 ค่ทนลี่ยนํ้ใ'กนักฝักสดของข้ไวโพดฝักอ่อน 
เมื่อปอก(ป!!อก เมื่อไม่ปอกเปลือก 

ก!รทดทองที่ 2 ปถูกโนแป•รงทดนทา(ท(•น! test) 
ผลจนาตำร้บก!รทดลทง ที่มต่อกวามสงและนาหนักแห้งของต้น นํ๋าหนักฝึกสด!มึ่อปอก!ปลอกและไม่ปอกเปลือก 

ของข้าวโพดฝึกอ่อน ปรากQพลดังนิ 
I. ควเมถูงของต้น 

ผลต่อความสุงของต้นข้ฑใหดฝึกอ่อน(มออ)คุ 7 วัน หกังจากเมทดงอก พนว่าไม่นิกวามแตกต่างทางสกติเมึ ่อ 
อาคุ 14 วัน พบว่า นิกวามแตกต่างทางสทติที่ระกับกวามเขึ่อนั่น 95 เปอร์!ช็นต์ โดยตำรันที่ใข้า]ขหนัก นม. ไห้ค่ากวาม 
ท!ของต้นมากที่คุด!ท่า!าบ 37.53 เชนติเมตร รองลงมาไต้แก่ตำรับที ่ใข้า]ขนาชุลินทรีย์ปส.ตำรับที ่ใข้{เยเกนิ ชึ่งให้ค่า 
กาามสงของต้น เท่ากับ 35.66 34.98 (ชนติ(มตรตามลำดับ ส่วนตำร้บที่ไม่ใข้ภูผ ตำรันที่ใข้นา(สิยจากฟาร์มคุกรที่าม่ผ่!น 
ระบบบ่!บัด ตำรับที่ใข้นาเสืขจากฟาร์มคุทรที่ผ่านระนนฟ้าบัดต้วยก๊าชขวกาพ และตำรับที่ไข้{เยปลา นม. ให้ค่าความถูง 
นัอยที่คุดเท่ากับ 33.21 33.20 32.46 และ 32.30 เชนติเมตรต!มลํ!ดับ เมออ!คุ 21 28 35 และ 42 วัน หนว่าใม่นิ 
กวามแดกต่างจากสทติ เมออาคุ 21 และ28 วัน ตำรับที่ใข้า]ยหนัก นม. นิแนวในัมให้ค่!กวามธุ[งของต้นมาทที่คุด กอ 67.73 
และ 109.63 เชนติเมตรดามลำดับ เมึ๋ออาคุ 35 วัน ตำรันที่ใข้{เขนาชุลินทรีข์จากส่านักงานปรบาญเหึ๋อสันตินิแนวโน้มให้ค่า 
ความถูงของต้นมากที่คุด กอ 162.30 เชนติเมตร และเฆออาคุ 42 วัน ตำรับที่ใข้{เขปลานิแนวโนัฆให้ค่าคว!มถูงของตนมาก 
ที่คุด คอ 230.34 เชนติ(มตร (ภาพที่ 5) 



2. น!หพกแห้งรองดัน 
ผลด่อนํ'เหนักแห้งของดันข้าวใหดฝึกอ่อนเนอร'นสุดการทดลองทบว่า ไม่รทวามแดกด่างทางสทดิ ใด(เด่าร้นท 

ใข้า]ขา]ทานแนวในัม ให้ด่านาทนักแห้งของดันมากที่คุด เท่ากับ 3.690.97 กิใลกรันด่อใร' และดัารับที่ไม่าข้ใ]ยมแนวไนัม ให้ 
ด่าน เหนักแห้งของดันนัอยที่สุด เท่ากับ 3.026.35 เาใลกรัมด่กไร' (ภาหที่ 6) 

3. นาทนักฝักสดขทงข้าวโพดฟ้กอ่อพ 
3.1 พาหนักฝักทด (ป9กเปทอก) 

ผทด่ทนํ'เทนักฝึกสดเมทปอกเปทอก ทนว่าให้ด่าไม่แดกด่างทางสทดิ แด่นแนวในัมว่าดัารับทิ่ไข้า]ขา]ทา 
นม. ให้ด่านํ๋าหนักฝึกทด เมึ่อปอกเปทอกมากที่สุด กอ 461.68 ก็โทกรัมด่ทไร่ แทะด่ารับที่ใข้นิ้าเสิข«ากฟ่าร่มสุกรที่พ่านระบบ 
บำบัดดัวขก็าจ(ขีวภาทให้ด่านาบนักฝึกทด(มึ๋อปอกเปทกกนักขที่สุค ก็อ 287.78 กิใลกรัมด่อไร'(ภาพที่ 7) 

3.2 พาหนักฟักทด (ไม่ปรกเปทอก) 

ผลด่อพาหนักฝึกทด(มอไม่ปอก(ปลอก พบว่าไห้ด่าไม่แดกด่างทางททิดั แด่มแนวโน้มว่าด่าร้บที่ไข้!]ขปทา 
นม. โห้ด่านำหนักฝึกสด(มอไม่ปอกเปลอกมากที่สุด ก็อ 3.958.19 กโลกร้มด่อใร่ และด่ารับที่ไม่ไข้ใ]ข ให้ด่เนิ้าหนักฝึกสด 
UJ อไม่ปอก(ปลอกนัอฃท่ีสุด กอ 2J78J50โลกรัมด่อไร่ (ทาทท่ี 8) 

9]กผลการทดทองที่ 2 11 งเปีนการทดลองในแปลงปถูก หนว่าด่ารับเทรทดลองที่ใข้า]ขหนัก พน. แทะใ]0น'แลนทรีขั 
ขนํดด่ )ง ๅ รแนวในัมให้ผทด่อการ(เ)รีญเดบโดและพทผลดของข้าวโพดฝึกท่อนสุงกว่าหรีทไกสัเกขงก้บา]ยเดร และขังร 
แนวในัมภูงกว่าด่ารับการทดลองทึ่ไม่ใข้ใ]ขและนํ"ใ(สิยa แาฟ่เร่นสุกรที่พ่านระบนบำบัดฯและไม่พ่านระบบบำบัด ซึ่งผลที่ 
เกิดขน เป็นแนวทางทนงใบการนำใ]ขอนทรีข์ทั้งใ]ขหนัก บน. แทะใ]ขนแลนทรีข์ขน๊ดด่าง ๅมาใข้หดแทนใ]ขเกรไดัในการ 
ผลดข้ทใหดฝึกอ่อนระบบแาพดรอินทรีย่ 

-T1 -T2 T3 —ft— T4 —*— T5 —•— T6 —I— T7 

กิใททร้มต่กใJ 

ใ? T7 
ท1?บทา1ท*ทท1 

รูปที่ 5 ก่ใเ๙ฝ็ยความสูงของค้นข้าวโพดฝักอ่อน (มอ รูปที่ 6 คไเฉลิ่ยนาทนักแห้งของค้นข้เวโพดฝักอ่อน 
อายุ 7 14 21 28 35 แทะ 42 วัน 

T1 - การใม่ใข้า]0 (Control) T, - การใข้โ]ทนแทนฑรีทปพ 
T, " ทารใข้ภูทเทร T, = ท!รใพ์«3ทฟ่ท กข 
T, - ท1ร1ข้โ]|ท1น้ก UJJ T. = ทารใขน๋ําเสืท ฟ่ท 
T, - ท!รใข์โ]ทปท!*ททิฑช!ทขฯ 



รูปที่ 7 m»0สี่ยน!กนกฝักฮดของข้ฑโพดฝักอ่อนฌํ่อ รูปท 8 ค่าเฉอี่ยพไหนักฝักสดของข้าวโพดฝักอ่อน 
ปอกเปลือก ไม่ปอกเปลือก 

T, » กทไม่ไข้!'Ju (Control) T, - ท!ร'เข้!เสโเทุทนท'10 ไIn 
T, - ทาไใข้{แ'.แกม T, « ทไรใข้น๋ําเร(เฟ่ท.ทข. 
T, - ก1ร1ข้{]ช!1น้11 นม. T, - ก!รไข้!]'*รย rln 
T, - การไข้{เขปทเข0ทิท0!ท0ฯ 

สรูปก!ร wa ทดa อง 

ก!รทดทองที่ I ปชุกในกระทแ (poiiest) 
ร)กแสการทกท01 ทบว่! กว!บถูงของสันข้!วใหดฝึกอ่อนเนออ!ชุ 21 28 35 แทะ 42 วัน หสงเพทกงอก มี 

กวเมแกแค่เงทเงทกกที ่ระกับทวามเขํ ่อมั ่น 95 เปอร์เซ็นต์(อHi 21 วัน) แทะ 99 เปอร์เซ็นต์(อ!ชุ 28 35 แทะ 42 วัน) 
ใดอทุกช่วงท!ชุกังกทํ!ว กำรันที่ใข้ภูยเดมี ให้ก!กาามชุงของสัมม!กที ่ช ุด เท่ากับ 66.45 97.24 132.12 แทะ 148.93 
เซนกเมตาก!มทากับ แทก่อน!หนักแทง'ของสัน ทบว่า ทุกการ้บการทตทองมีกว!มแกกต่!งท!งทกดที่ระกับกว!นเขอมั่น 
99% โดขกํ!รันที่ใข้{เขเกมี โห้ก่ในาหนักแห้งของสับม!ทที่ชุด กอ 574.76 กร้นท่อกรรทาง รองทงมา ทอ กำร้บทึ่ไข้ใ]อปทใ 
กัดรา 1:50 ที่ไห้กำนาหนักแห้งของสันเท่ากับ 383.76 กรัมด่อกระกาง แสด่อนาหนักฝึกสดที ่ปอกเปสิอก ทบว่า มีดาาม 
แดกก่างทางสกตที่ระกับกาามเขอมั ่น 95 เปอร์เซ็นต์ ไดอกำรับที่ไข้{เสเคมี ให้กำนำหนักฝึกสดที่ปอกเปทอกเท่ากับ 30.46 
กรัมก่อกระทาง ไม่แดกก่าง«ากกํใรับที ่ใข้{เขปลากักรา 1:50 ที่ไห้กานาหนํกฝึกทดที่ปอกเปกอกเท่ากับ 24.86 กร้มก่อ 
กระทาง ส่วนแทต่อนํ๋!หนักฝึกทดที่าม่ปอกเปทอก ทบว่า ทุกกํ!รับก!รทดทองให้ก!แดกก่แทแสกิดํที่ระกับกา!มเขึ๋อมั่น 
99 เปอร์เซ็นต์โดอกํ!รบทึ ่ใข้{เขเกมีไห้ก!นํ"าทนํกฝึกทดทื ่ไม่ปอกเปทอกมากที ่ชุดเท่ากับ 160.96 กรัมด ,อกระทาง ส่วน 
กำรับที่ใข้{เอน'แรนทรทปสทุกกัดรา กำรับที่ใข้{เขปทาทุกกักร! กำรับทิ่ใข้นำเสิขฟ่ส ก1ข. ทุกอกรา แทะกำรับที่ใข้นํ ๋า 
เสืขฟ่ส.กักรา 1:200 ให้ก่!นาหนํทฝึกทดใม่ปอกเปลอกรองลงมแากกำรับที ่ใข้{เขเกมีเท่ากับ 111.10 93.47 93.78 97.33 
102.29 120.39 93.72 101.70 101.98 แทะ 98.17 กรันก่อทระท!งกามส์ใกับ ม!กกว่ากํ!รับที่ไม่ไข้{เข ที่ให้ก่านํ้!ทนํกฝึกสด 
ไม่ปอกเปทอกเท่!กับ 93.12 ทรังก่อกระทาง 

<ฐ3> 



ทารทดทคงที่ 2 ปดูกใพแปaงทดลอง (field lest) 

จากพลการทคลองแบว่า ความถูงของต้นข้าวโพคฝึกอ่อน เมื่ออาชุ 14 วัน มกวามแดกต่างทางศรฅิทึ ่ระดับกวาม 
เชึ่อมั่น 95 เปอร์เซึนค โดยตำรันที่ใข้า]ขหนัก นม. ตำรับที่ไข้!]ทนํ^ลินทรีข์ปส และตำรันที่ใข้า]ยเทมี ในัอ่ากาามธุ[งของ 
ต้นมากที่ชุด เท่ากับ 37.53 35.66 และ 34.98 เซนติเมตรดามลำดับ ส่วนในช่วงอาชุ 21 28 35 และ 42 วัน ทนว่า ไม่มี 
กวามแตกต่างทางสกติ แต่มีแนวโน้มว่า เมื่ออาชุ 21 แทะ 28 วัน ตำรับที่ใข้า]ยหนัก นม. ใ!?ท่าความภูงของต้นมาทที่ชุด 
เท่ากัน 68.73 และ 109.63 เซนติเมตรตาบลำดับเมื ่ออาชุ 35 วัมตำรับที่ใข้า]ขนาชุลินทรีผ์ ปส.มีแนวใน้มในัท่ากวามชุง 
มาทที่ชุดเท่ากับ 162.30 เซนติเมดร และเมื่ออาชุ 42 วัน ทบว่!ตำรับที่ใข้า]ขปทาของวิทขาสัขฯ มีแบวใน้มไทความสุงของ 
ต้นมากที่ชุด เท่ากับ 230.34 เซนติเนตร ผลต่อนำหนักแห้งของต้น นานนักฝึกศตเมื ่อปอกเปลีอกแทะไม่ปอกเปลอกทนว่า 
ให้ท่าไม่แตกต่างทางสทติ โดขตำรับที่ใข้า]ขปลา นม. มีแนวในัมโทท่านํ'าทนักแนงของต้น นานนักฝึกสด เมื่อปอกเปลือก 
และไม่ปอกเปทอกมากที่ชุต เท่ากับ 3.690.97 461.68 และ 3.958.19 กิไทกรัมต่อไร่ ตามลำดับ 
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