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ขาวโพดพันธุสุวรรณ 3851 123

ตารางผนวกที่         
1 ปริมาณไนโตรเจนที่เปนประโยชน(มก.กก.-1) ในชดุดินสะทอนที่ไดรับ

การใสนํ ้าเสียจากฟารมสุกร และปุยเคมีไนโตรเจนในสภาพดินที่มี
ออกซิเจนในชวงระยะเวลาการบมดินตาง ๆ กัน 148
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สารบัญตาราง (ตอ)

ตารางผนวกที่            หนา
2 ผลของนํ้ าเสียจากฟารมสุกรและหรือปุยเคมี ที่มีตอผลผลิตและ

องคประกอบผลผลิต ของขาวโพดพันธุสุวรรณ 3601 149
3 ผลของนํ ้าเสียจากฟารมสุกรและหรือปุยเคมีที่มีตอความเขมขน

และปริมาณการดูดใชแคลเซียมของขาวโพดพันธุสุวรรณ 3601 150
4 ผลของนํ ้าเสียจากฟารมสุกรและหรือปุยเคมีที่มีตอความเขมขน

และปรมิาณการดูดใชแมกนีเซียมของขาวโพดพันธุสุวรรณ 3601 151
5 ผลของนํ ้าเสียจากฟารมสุกรและหรือปุยเคมีที่มีตอความเขมขน

และปริมาณการดูดใชเหล็กของขาวโพดพันธุสุวรรณ 3601 152
6 ผลของนํ ้าเสียจากฟารมสุกรและหรือปุยเคมีที่มีตอความเขมขน

และปรมิาณการดูดใชแมงกานีสของขาวโพดพันธุสุวรรณ 3601 153
7 ผลของนํ้ าเสียจากฟารมสุกรและหรือปุยเคมีที่มีตอปริมาณแคลเซียม

ทัง้หมด(TotalCa) และแมกนีเซียมทั้งหมด(TotalMg)ในดินหลังปลูก
ขาวโพดพันธุสุวรรณ 3601 154

8 ผลของนํ ้าเสียจากฟารมสุกรและหรือปุยเคมี ที่มีตอปริมาณเหล็กทั้งหมด
(TotalFe) และแมงกานีสทั้งหมด(TotalMn)ในดินหลังปลูกขาวโพดพันธุ
สุวรรณ 3601 155

9 ผลของนํ้ าเสียจากฟารมสุกรและหรือปุยเคมี ที่มีตอผลผลิตและ
องคประกอบผลผลิต ของขาวโพดพันธุสุวรรณ 3851 156

10 ผลของนํ ้าเสียจากฟารมสุกรและหรือปุยเคมีที่มีตอความเขมขน
และปริมาณการดูดใชแคลเซียมของขาวโพดพันธุสุวรรณ 3851 157

11 ผลของนํ ้าเสียจากฟารมสุกรและหรือปุยเคมีที่มีตอความเขมขน
และปรมิาณการดูดใชแมกนีเซียมของขาวโพดพันธุสุวรรณ 3851 158

12 ผลของนํ ้าเสียจากฟารมสุกรและหรือปุยเคมีที่มีตอความเขมขน
และปริมาณการดูดใชเหล็กของขาวโพดพันธุสุวรรณ 3851 159

13 ผลของนํ ้าเสียจากฟารมสุกรและหรือปุยเคมีที่มีตอความเขมขน
และปรมิาณการดูดใชแมงกานีสของขาวโพดพันธุสุวรรณ 3851 160
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สารบัญตาราง (ตอ)

ตารางผนวกที่            หนา
14 ผลของนํ้ าเสียจากฟารมสุกรและหรือปุยเคมีที่มีตอปริมาณแคลเซียม

ทัง้หมด(TotalCa) และแมกนีเซียมทั้งหมด(TotalMg)ในดินหลังปลูก
ขาวโพดพันธุสุวรรณ 3851 161

15 ผลของนํ ้าเสียจากฟารมสุกรและหรือปุยเคมี ที่มีตอปริมาณเหล็กทั้งหมด
(TotalFe) และแมงกานีสทั้งหมด(TotalMn)ในดินหลังปลูกขาวโพดพันธุ
สุวรรณ 3851 162

16 ปริมาณโลหะหนัก (mg kg-1) ในพชื ณ ระดับปกติและระดับที่กอใหเกิด
ความเปนพิษตอพืช 163

17 ขอจ ํากัดของสมบัติทางเคมีที่ใชประเมินความอุดมสมบูรณของดิน 164
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สารบัญภาพ

ภาพที่           หนา
1 ปริมาณแอมโมเนียมไนโตรเจน (มก.กก.-1) ในชุดดินสะทอนที่ไดรับ

การใสนํ ้าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรและปุยเคมีไนโตรเจนในสภาพดิน
ทีม่อีอกซเิจนในชวงระยะเวลาการบมดินตาง ๆ กัน 55

2 ปริมาณไนเตรตไนโตรเจน (มก.กก.-1) ในชดุดินสะทอนที่ไดรับการใส
นํ ้าเสยีจากฟารมเลี้ยงสุกรและปุยเคมีไนโตรเจนในสภาพดินที่มีออกซิเจน
ในชวงระยะเวลาการบมดินตาง ๆ กัน 55

3 ผลของนํ้ าเสียจากฟารมสุกรและหรือปุยเคมีที่มีตอนํ ้าหนักตอซังแหง
ของขาวโพดพันธุสุวรรณ 3601 57

4 ผลของนํ้ าเสียจากฟารมสุกรและหรือปุยเคมีที่มีตอนํ ้าหนักเมล็ด
ทีค่วามชื้น15เปอรเซ็นตของขาวโพดพันธุสุวรรณ 3601 57

5 ผลของนํ้ าเสียจากฟารมสุกรและหรือปุยเคมีที่มีตอเปอรเซ็นต
กะเทาะเมล็ดของขาวโพดพันธุสุวรรณ 3601 59

6 ผลของนํ้ าเสียจากฟารมสุกรและหรือปุยเคมีที่มีตออัตราสวนระหวาง
นํ ้าหนักเมล็ดกับตอซังแหงของขาวโพดพันธุสุวรรณ 3601 60

7 ผลของนํ้ าเสียจากฟารมสุกรและหรือปุยเคมีที่มีตอนํ ้าหนักเมล็ดตอฝก
ของขาวโพดพันธุสุวรรณ 3601 60

8 ผลของนํ้ าเสียจากฟารมสุกรและหรือปุยเคมีที่มีตอนํ ้าหนักแหง100เมล็ด
ของขาวโพดพันธุสุวรรณ 3601 61

9 ผลของนํ้ าเสียจากฟารมสุกรและหรือปุยเคมีที่มีตอนํ ้าหนักตอซังแหง
ของขาวโพดพันธุสุวรรณ 3851 91

10 ผลของนํ้ าเสียจากฟารมสุกรและหรือปุยเคมีที่มีตอนํ ้าหนักเมล็ด
ทีค่วามชื้น15เปอรเซ็นตของขาวโพดพันธุสุวรรณ 3851 91

11 ผลของนํ้ าเสียจากฟารมสุกรและหรือปุยเคมีที่มีตอเปอรเซ็นต
กะเทาะเมล็ดของขาวโพดพันธุสุวรรณ 3851 93

12 ผลของนํ้ าเสียจากฟารมสุกรและหรือปุยเคมีที่มีตออัตราสวนระหวาง
นํ ้าหนักเมล็ดกับตอซังแหงของขาวโพดพันธุสุวรรณ 3851 93



                                                                                                                                                    (9)

สารบัญภาพ (ตอ)

ภาพที่           หนา
13 ผลของนํ้ าเสียจากฟารมสุกรและหรือปุยเคมีที่มีตอนํ ้าหนักเมล็ดตอฝก

ของขาวโพดพันธุสุวรรณ 3851 94
14 ผลของนํ้ าเสียจากฟารมสุกรและหรือปุยเคมีที่มีตอนํ ้าหนักแหง100เมล็ด

ของขาวโพดพันธุสุวรรณ 3851 95



                                                                                                          

ประสิทธิภาพของการใชนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรเปนปุยสํ าหรับขาวโพด
ที่ปลูกบนดินรวนปนทราย

Utilization Efficiency of Wastewater from Pig Farm as Fertilizer for Corn
Grown on Sandy Loam Soil

คํ านํ า

การเลีย้งสกุรจัดวาเปนกิจกรรมทางการเกษตรที่มีความสํ าคัญตอเศรษฐกิจ  สังคม  และ
ส่ิงแวดลอมของประเทศเปนอยางมากและที่ผานมาการเลี้ยงสุกรมีการขยายตัวเพิ่มข้ึนอยางตอ
เนือ่ง จากสถติิจ ํานวนสุกรรวมทั้งประเทศของกรมปศุสัตว  พบวา  จํ านวนรวมของสุกรในป  พ.ศ.
2544 มมีากถงึ 8.2 ลานตวั  ดังนั้นจากการที่มีการเลี้ยงสุกรเปนจํ านวนมากดังกลาว  ของเสียที่
เกดิขึน้จากฟารมเลี้ยงสุกรโดยเฉพาะอยางยิ่งในรูปของนํ้ าเสียจะกอใหเกิดปญหากระทบตอส่ิงแวด
ลอมเปนอยางมาก ทั้งนี้เพราะนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกร  สวนใหญจะเกิดจากการลางทํ าความ
สะอาดคอกสกุร มรีายงานวา โดยทั่วไปฟารมสุกรจะลางคอกวันละ  1  คร้ังครั้งละ  1-2  ชั่วโมง
ปริมาตรนํ ้าที่ใชลางคอกประมาณวันละ  20-40  ลิตรตอสุกร  1  ตัว และพบวาจะกอใหเกิดของ
เสยีในรูปอินทรยีวันละเทากับ 100-136 กรัมบีโอดี ซึ่งเทียบเทากับของเสียจากคน  2-3  คน (กรม
ควบคุมมลพิษ, 2542ก.) ดวยเหตนุีเ้องหากมีการปลอยใหนํ้ าเสียจากการลางคอกสุกรลงไปตาม
พืน้ดนิหรอืแหลงนํ้ าธรรมชาติ ยอมทํ าใหกลายเปนแหลงกํ าเนิดมลพิษที่สํ าคัญตอส่ิงแวดลอมได
แนวทางหนึง่ทีพ่อจะปองกันและแกไขปญหาได คือ การนํ านํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรมาใชเปนปุย
สํ าหรบัพชืโดยตรง เนื่องจากมีการศึกษาพบวา นํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรมี ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส
โพแทสเซยีม รวมทัง้ธาตุอาหารพืชอ่ืน ๆ อยูในปริมาณมากพอที่จะนํ ามาใชประโยชนเปนปุย
สํ าหรบัพชืโดยตรงได การนํ านํ้ าเสียมาใชประโยชนดังกลาว ถือเปนวิธีการนํ าของเสียกลับมาใชซํ้ า
(Reuse) โดยไมตองท ําการบํ าบัดกอน จัดเปนแนวทางหนึ่งในการปองกันมลพิษ (Pollution
prevention)  ซึง่ถอืเปนวธิกีารที่มีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมเปนอยางยิ่ง  และ
จะเปนแนวทางนํ าไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable development)  ในที่สุด
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วัตถุประสงค

1.เพือ่ศึกษาสมบัติบางประการของนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกร

2.เพื่อศึกษาความเปนไปไดของการใชนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรในแงปุยไนโตรเจน 
ฟอสฟอรสั และโพแทสเซียม สํ าหรับขาวโพดที่ปลูกบนดนิรวนปนทราย(ชดุดินสะทอน)

3.เพื่อศึกษาถึงผลกระทบจากการใชนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรที่มีตอการเปลี่ยนแปลง
สมบัติบางประการของดินรวนปนทรายที่ใชในการทดลอง

4. เพือ่ศึกษาเปนความรูพื้นฐาน และแนวทางในการจัดการนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรเพื่อ
ประโยชนทางการเกษตรในประเทศไทย
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การตรวจเอกสาร

1.  ลกัษณะโดยทั่วไปของชุดดินสะทอน

ดินในบริเวณที่ใชในการทดลอง โดยศึกษาจากแผนที่ดินจังหวัดชลบุรี ที่จัดทํ าโดยกรม
พฒันาทีดิ่นเปน ชุดดินสะทอน(Sathon series :Stn) จดัอยูใน Typic Plinthaquults ; fine – 
loamy,mixed,semiactive, isohyperthermic ตามระบบอนุกรมวิธานดิน  1998  (วุฒิชาติ, 2542) 
เกิดจากการทับถมของตะกอนลํ านํ้ าบนลานตะพักลํ านํ้ าระดับต่ํ า สภาพพื้นที่ที่พบมีลักษณะคอน
ขางราบเรยีบ มีความลาดชัน  1-2  เปอรเซ็นต ดินชุดนี้เปนดินคอนขางลึก มีการระบายนํ้ าเลว คาด
วาดนิมคีวามสามารถใหนํ้ าซึมผานไดเร็วมีการไหลบาของนํ้ าบนผิวดินชา ตามปกติแลวระดับนํ้ าใต
ดินอยูลึกกวา  1  เมตร ในชวงฤดูแลง ดินบนลึกไมเกิน  20  เซนติเมตร มีเนื้อดินเปนดินรวนปน
ทราย สีพื้นเปนสีเขมมากของสีนํ้ าตาลปนเทา หรือสีนํ้ าตาล มีจุดประสีนํ้ าตาลแกตามรากพืช 
ปฏิกริิยาดนิเปนกรดจัด คาความเปนกรดเปนดางประมาณ  4.5-5.0   ดินบนตอนลางมีเนื้อดินเปน
ดินรวนปนทราย สีพื้นเปนสีออนของสีเทาปนนํ้ าตาล สีเทาออนหรือสีเทา มีจุดประสีนํ้ าตาล 
ปฏิกริิยาดนิเปนกรดจัด คาความเปนกรดเปนดางประมาณ  4.5-5.0  สวนดินตอนลางลึกตั้งแต  
50  เซนตเิมตรลงไป มเีนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนกรวดมากและอาจพบดินรวนปนดินเหนียวที่
ความลกึมากกวา  80  เซนติเมตร ลงไป สีพื้นเปนสีเทาออนหรือสีเทา มีจุดประสีนํ้ าตาลแก สีนํ้ าตา
ลปนเหลอืง สีแดงปนเหลือง สีเหลืองปนแดงหรือสีแดง มีพลินไททมากกวา  50  เปอรเซ็นต  โดย
ปริมาตรของชัน้หนึ่งชั้นใดภายในความลึก  1.25  เมตร หรือพบเกิดติดตอกันภายในความลึก 1.25 
เมตร ปฏิกริิยาของดินเปนกรดจัดถึงกรดแก คาความเปนกรดเปนดางประมาณ  4.5-5.5  (กรม
พฒันาที่ดิน, 2530)

จากผลการวเิคราะหทางเคมีของตัวแทนดินชุดนี้ ปรากฏวา ดินตอนบนหนาประมาณ  30 
เซนตเิมตร มปีริมาณอินทรียวัตถุปานกลาง มีการอิ่มตัวดวยประจุบวกที่เปนดางปานกลาง มีความ
จุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกตํ่ า มีปริมาณธาตุฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนตอพืชต่ํ ามาก และมี
ปริมาณธาตโุพแทสเซียมที่เปนประโยชนตอพืชต่ํ ามาก สวนดินตอนลางลึกตั้งแต  30  เซนติเมตร 
ลงไป มกีารอิม่ตัวดวยประจุบวกที่เปนดางปานกลาง มีความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกตํ่ าปาน
กลาง มปีริมาณธาตุฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนตอพืชต่ํ ามาก และมีปริมาณธาตุโพแทสเซียมที่เปน
ประโยชนตอพืชต่ํ ามาก (กรมพัฒนาที่ดิน, 2530)
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2.  ความสํ าคัญของขาวโพด

ขาวโพด (Maize หรือ Corn , Zea mays L.) จดัเปนธัญญพืชที่มีความสํ าคัญเปนอันดับ 3 
ของโลก รองจาก ขาวสาลีและขาว (คณาจารยภาควิชาพืชไรนา, 2542; Fageria et al.,1997) มี
การผลิตโดยทั่วไปทั้งในเขตอากาศอบอุน (Temperate) เขตอากาศรอนกึ่งรอนชื้น (Subtropic)
และพื้นที่ราบเขตรอน (Lowland tropic) ขาวโพดเปนพืชที่สามารถปรับตัวไดดีกับสภาพแวดลอมที่
กวางขวางตัง้แตเขตละติดจูด  55  องศาเหนือถึง  40  องศาใต เมล็ดขาวโพดมีแปงเปนองค
ประกอบทีสํ่ าคญั มีการใชประโยชนหลายดาน ไดแก อาหารของมนุษย อาหารสัตว วัตถุดิบในโรง
งานผลติแปง นํ ้าตาลและนํ้ ามัน สวนของตนขาวโพด นํ ามาใชเปนพืชอาหารสัตว (forage crop)
ในรูปหญาสด (fodder) หญาแหง (hay)และหญาหมักขาวโพด (silage) (ราเชนทร, 2539) ในไทย
เมลด็ขาวโพดที่ผลิตไดมากกวารอยละ 80 จะใชในอุตสาหกรรมอาหารสัตว สวนที่เหลือจะสงออก
ไปยงัประเทศเพื่อนบาน (Chantachume et al. , 1998 ; Manupeerapan and Grudloyma, 
2001)

ในป พ.ศ. 2544 พื้นที่เก็บเกี่ยวขาวโพดทั่วโลกมีประมาณ  861.1  ลานไร  มีผลผลิตรวม 
604.1  ลานตนั ประเทศผูผลิตรายใหญที่สุดของโลก คือ สหรัฐอเมริกา รองลงมาไดแก จีน,บราซิล,
เมก็ซโิก,ฝร่ังเศส,อารเจนตินา,อินเดีย,อิตาลี,อินโดนีเซีย และไทย ตามลํ าดับ ประเทศไทยมีพื้นที่
เกบ็เกีย่วขาวโพดประมาณ  7.4  ลานไร มีผลผลิตรวม  4.4  ลานตัน และมีผลผลิตตอไรเฉลี่ยที่ 
598 กโิลกรัมตอไร (สํ านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2545) โดยพืน้ทีเ่พาะปลูกขาวโพดจะมีการ
กระจายอยูทกุสวนของประเทศ แตบริเวณเพาะปลูกขาวโพดที่สํ าคัญคือ ภาคเหนือตอนลาง, ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบน (Wuttanutchariya, 2001)

3.  ความส ําคัญของธาตุไนโตรเจนตอขาวโพด

ไนโตรเจน จัดอยูในกลุมธาตุอาหารมหัพภาค (macronutrient) พชืตองการใชในปริมาณ
มากและตลอดระยะเวลาการเจริญเติบโตของพืช เนื่องจากไนโตรเจนเปนองคประกอบของอินทรีย
สาร  6  กลุม ไดแก โปรตีน กรดอะมิโน ฮอรโมนพืช กรดนิวคลีอิก สารประกอบไนโตรเจนอื่น ๆ เชน 
ATP , โคเอนไซม และสารประกอบไนโตรเจนที่พืชสะสมไว เชน แอลคาลอยด, มอรฟน (ยงยุทธ,
2543) เมือ่พชืไดรับไนโตรเจนในปริมาณที่พอเหมาะก็จะสงผลตอพืช ดังนี้ กระตุน (stimulate) ให
พชืเจริญเติบโตและมีความแข็งแรง (vigor) สงเสริมการเจริญเติบโตของใบและลํ าตน สงเสริมคุณ



                                                                                                                                                    5

ภาพของพชื สงเสริมใหพืชต้ังตัวไดเร็วในระยะแรกของการเจริญเติบโต เพิ่มปริมาณโปรตีนใหแก
พชื  ควบคมุการออกดอกออกผลของพืชและชวยเพิ่มผลผลิตของพืชใหสูงขึ้น โดยเฉพาะพืชที่ให
ผลและเมล็ด (คณาจารยภาควิชาปฐพีวิทยา, 2541) ในสภาพการปลูกพืชโดยทั่วไปมักตองมีการ
ใสไนโตรเจนเพิ่มเติมลงไปในดินในรูปของปุยเสมอ เนื่องจากธาตุไนโตรเจนที่มีอยูในธรรมชาติ 
สวนใหญมกัอยูในรูปที่ไมเปนประโยชนโดยตรงสํ าหรับพืช โดยรูปของไนโตรเจนที่เปนประโยชนตอ
พชืและรากพืชดูดใชได คือ ไนเตรต และแอมโมเนียม สวนยูเรียแมวาพืชจะดูดใชไดแตพบวามี
ปริมาณนอยมากในธรรมชาติ (ยงยุทธ, 2543) ความตองการไนโตรเจนของขาวโพดจะเริ่มต้ังแต
ระยะเริม่งอกและมีความตองการสูงสุดในชวงสัปดาหที่  6-8  หลังจากงอก โดยความตองการ
ไนโตรเจนจะยังคงสูงขึ้นจนถึงระยะขาวโพดแก (ราเชนทร, 2539) สํ าหรับปริมาณของไนโตรเจนใน
ขาวโพดจะผันแปรไปตามปจจัยหลายอยาง เชน ปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจนที่ใหแกขาวโพด 
ลักษณะทางพนัธกุรรมของขาวโพด อัตราปลูก สภาพดินฟาอากาศ ระยะการเจริญเติบโต และ
สวนตางๆของขาวโพดจะมีปริมาณไนโตรเจนแตกตางกันออกไป โดยเมื่อตนขาวโพดแกไนโตรเจน
ประมาณ 2 ใน 3 ที่อยูในตน(สวนเหนือดิน) จะเคลื่อนยายไปสะสมในเมล็ด คงเหลือไวที่ตนเพียง 1 
ใน 3 (Miller et al. , 1976; Curtis and Clark,1950) และสรสิทธิ์ และคณะ(2511) รายงานวาเมื่อ
ขาวโพดมีอายุที่เก็บเกี่ยวไดนั้น ระดับไนโตรเจนในสวนตางๆของขาวโพดสามารถเรียงลํ าดับจาก
มากไปหานอยได ดังนี้ เมล็ด >> ใบ > ซงั และกาบใบ > ตนและกานดอกตัวผู นอกจากนั้น 
Bennett et al.(1953) พบวา ปริมาณไนโตรเจนในเมล็ดและตอซังขาวโพดที่แกโดยทั่วไปจะมี
ประมาณ  0.96 –1.45  และ  0.5 –1.1  เปอรเซ็นตโดยนํ้ าหนักแหง

4.  ความส ําคัญของธาตุฟอสฟอรัสตอขาวโพด

ฟอสฟอรัสจัดอยูในกลุมธาตุอาหารมหัพภาค (macronutrient) พชืตองการเปนปริมาณ
มากธาตหุนึง่ รูปของฟอสฟอรัสที่พืชดูดกินไดนั้นพบวาอยูในรูป ไดฟอสเฟตไอออน (HPO4

2-) และ
โมโนฟอสเฟตไอออน(H2PO4

-) โดยพืชจะดูดกินโมโนฟอสเฟตไอออนไดดีกวาไดฟอสเฟตไอออน
ประมาณ 10 เทา (Tisdale et al., 1985) ฟอสฟอรัสที่พืชดูดเขาไปจะเขาไปเปนองคประกอบของ
สารประกอบอนิทรียฟอสเฟต 3 ประเภท คือ 1) สารพวกที่จํ าเปนของเซลลที่มีชีวิต เชน nucleic 
acid , nucleoprotein 2) สารพวกทีเ่ปนแหลงสะสมของฟอสฟอรัสไวใหพืชใช เชน  phytin , 
phospholipid  3)สารพวก intermediate metabolite เชน phosphorylated sugar ตางๆ และ 
high energy phosphate  เชน ATP , flavin  nucleotide เปนตน (คณาจารยภาควิชาปฐพีวิทยา,
2541) ถาพชืไดรับฟอสฟอรัสในปริมาณที่พอเพียงจะสงเสริมการเจริญเติบโตของราก ชวยทํ าใหลํ า
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ตนของพชืแขง็แรง ปองกันการหักลม มีความตานทานโรค ชวยในการออกดอก และสรางเมล็ดของ
พชื เพิม่คุณภาพของผลไม ผัก และธัญญพืช ตลอดจนพืชอาหารสัตวใหมากขึ้น (Russell, 1973) 
ในสภาพของดนิทัว่ๆไป รวมทั้งดินที่มีฟอสฟอรัสทั้งหมดสูง ก็อาจจะมีปญหาขาดธาตุฟอสฟอรัสได 
เนือ่งจากฟอสฟอรัสเปนธาตุที่ถูกตรึง (fixed) หรือเปลีย่นไปอยูในรูปที่ไมเปนประโยชนไดงาย ใน
สวนของความตองการฟอสฟอรัสของขาวโพด ราเชนทร(2539) กลาววา ขาวโพดตองการ
ฟอสฟอรสัต้ังแตระยะเริ่มงอก และตองการสูงสุดในชวงสัปดาหที่  6-8  จากนั้นก็ยังตองการสูงขึ้น
จนถงึระยะสกุแก สํ าหรับปริมาณของฟอสฟอรัสในขาวโพดที่แก พบวา จํ านวน 3 ใน 4 ของ
ฟอสฟอรสัทัง้หมดที่อยูในตนขาวโพด โดยมีพฤติการณเชนเดียวกับไนโตรเจน และสามารถลํ าดับ
ปริมาณการสะสมของฟอสฟอรัสในสวนตางๆ จากมากไปหานอย ไดดังนี้ เมล็ด >> ใบ > ซัง > 
กาบใบ > ตน-กาบใบ (สรสิทธิ์ และคณะ, 2511) และ Bear (1931) วเิคราะหขาวโพดที่มลรัฐแคน
ซสั สหรัฐอเมริกา ปรากฏวามีฟอสฟอรัสอยู  0.106  เปอรเซ็นตในเมล็ด และ  0.095  เปอรเซ็นตใน
ตอซงั สวนในประเทศไทย พบวา ในเมล็ดและตอซังมีฟอสฟอรัสอยู  0.173 – 0.355  และ  0.038 
– 0.255  เปอรเซ็นต ตามลํ าดับ นอกจากนั้น Sauchelli (1965) รายงานวา ขาวโพดมีฟอสฟอรัส
อยูในเมล็ดและตอซังประมาณ  0.24-0.30  และ  0.08-0.10  เปอรเซ็นต ตามลํ าดับ ซึ่งปกติ
เปอรเซน็ตของฟอสฟอรัสในเมล็ดจะมากเปน  3 – 4  เทาของฟอสฟอรัสในตอซัง

5.  ความส ําคัญของโพแทสเซียมตอขาวโพด

โพแทสเซียมจัดอยูในกลุมธาตุอาหารมหัพภาค (macronutrient) เปนธาตุที่มีประจุบวก
หนึ่งเพียงธาตุเดียวที่พืชตองการเปนปริมาณมาก โพแทสเซียมที่พืชดูดเขาไป ไมไดนํ าไปใชเปน
องคประกอบของสารประกอบอินทรียในพืชเหมือนกับไนโตรเจน ฟอสฟอรัส แคลเซียมและ
แมกนเีซยีม แตจะอยูในรูปเกลืออินทรียหรืออนินทรีย ที่จํ าเปนตอการทํ างานของกระบวนการทาง
ดานสรีรวิทยาของพืช คือ จํ าเปนสํ าหรับกระบวนการสังเคราะหแสง การสังเคราะหโปรตีน 
กระบวนการเกีย่วกบัการเคลื่อนยายแปง และนํ้ าตาลภายในพืช กระบวนการเมตาโบลึซึม สงเสริม
การเจรญิเติบโตของเนื้อเยื่อที่กํ าลังเจริญเติบโต ควบคุมการเปดและปดปากใบ เปนตน (ชัยฤกษ, 
2536) ดังนัน้พชืทีไ่ดรับโพแทสเซียมเพียงพอก็จะเจริญเติบโตไดดี มีความตานทานโรคและแมลง 
ไมหักลมงาย สํ าหรับความตองการโพแทสเซียมของขาวโพดจะเริ่มต้ังแตระยะเริ่มงอก โดยจะมี
ความตองการสูงสุดในชวงสัปดาหที่  6-8  หลังจากงอก และหยุดตองการเมื่อขาวโพดอายุ
ประมาณ  70-75  วนั (ราเชนทร,2539) สํ าหรบัปริมาณของโพแทสเซียมในขาวโพด พบวา มีอยู
นอยในเมลด็ ซึง่เมื่อขาวโพดแกสามารถลํ าดับปริมาณการสะสมโพแทสเซียมในสวนตาง ๆ จาก
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มากไปหานอยได ดังนี้ ตน > กาบใบ >ใบ > ซงัและกาบฝก > เมล็ด (สรสิทธิ์ และคณะ, 2511; 
Miller et al. , 1976; Curtis and Clark, 1950)  และยพุด ี (2510) พบวา จากการวิเคราะห
เปอรเซน็ตโพแทสเซียมในเมล็ดขาวโพดจะอยูระหวาง  0.243-0.286  เปอรเซ็นต สวนในตอซังอยู
ระหวาง  0.723-1.125  เปอรเซ็นต

6.  การตอบสนองตอปุยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ของขาวโพดที่ปลูกบน
ดินเนื้อหยาบ

ไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม จัดอยู  ในกลุ มธาตุอาหารมหัพภาค
(macronutrient) พชืตองการในปริมาณมากจึงจะเพียงพอตอการเจริญเติบโตตามปกติ แตพืชได
รับจากดนิไมคอยเพียงพอ จึงมีการใชปุยที่ประกอบดวยธาตุทั้งสาม  และเรียกธาตุทั้งสามรวมกัน
วา ธาตุอาหารหลัก ( primary nutrient elements ) หรือธาตุปุย ( fertilizer elements ) ซึ่งการ
ทดลองศึกษาความสัมพันธของดินกับผลผลิตของขาวโพด พบวา ในสภาพที่ดินมีความอุดม
สมบูรณต่ํ าผลผลิตของขาวโพดจะตํ่ า และเมื่อมีการใสปุยเพิ่มข้ึน ผลผลิตจะเพิ่มข้ึนจนถึงระดับ
หนึง่ทีค่วามเขมขนของปุยมากเกินไป จะมีผลทํ าใหผลผลิตของขาวโพดลดลง อันเนื่องจากความ
เปนประโยชนของธาตุบางชนิดลดลง (Brown, 1970)

ผดุง (2534) รายงานวา การปลูกขาวโพดฝกออนในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียง
เหนอื ซึง่ดนิมลัีกษณะเปนดินรวนปนทราย ถึงรวนเหนียวปนทราย มีความอุดมสมบูรณต่ํ า  ธาตุ
อาหารหลกัมไีมพอเพียงตอการเจริญเติบโต จํ าเปนตองใหธาตุอาหารหลักครบทั้ง 3 ธาตุ โดยใช
สูตร  15-15-15   รองกนหลุมในอัตรา  75-100  กิโลกรัมตอไร และเมื่อขาวโพดอายุ  25-30  วัน
หลงังอก ใชปุยแอมโมเนียมซัลเฟต  25-30  กิโลกรัมตอไรใสเสริมลงไป นอกจากนี้ กรมวิชาการ
เกษตร (2541) กลาววา ขาวโพด เปนพืชที่ตองการธาตุอาหาร ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียมคอนขางสูง จะตอบสนองตอการใชปุยเคมีเดนชัดกวาพืชไรอ่ืน ๆ รวมทั้งไดแนะนํ า
ปริมาณธาตุอาหารที่ควรใสใหแกขาวโพดที่ปลูกบนดินทรายและดินรวนปนทราย ดังนี้ ดินทราย 
ปริมาณธาตุอาหารแนะนํ า ( N-P2O5-K2O) คือ  10-5-5  กิโลกรัมตอไร    และดินรวนทราย   
ปริมาณธาตุอาหารแนะนํ า ( N-P2O5-K2O) คือ  10-5-3  กิโลกรัมตอไร
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Anderson (1986) กลาววา สํ าหรับการใชปุยไนโตรเจนกับขาวโพด พบวา ปุยไนโตรเจนมี
สวนชวยเพิม่ผลผลิตและการสะสมไนโตรเจนในสวนตาง ๆ ของพืชอยางชัดเจน โดยมีผลตอสวน
เหนือดินมากกวาสวนใตดิน  และมีการศึกษาผลของการใชปุยพืชสดเปนแหลงไนโตรเจนตอผล
ผลิตของขาวโพดที่ปลูกบนชุดดินสตึก พบวา การใชถั่วเขียว ถั่วพรา และปอเทือง มาปลูกเปนปุย
พชืสด ท ําใหผลผลิตของขาวโพดสูงกวาแปลงที่ไมปลูกปุยพืชสด ซึ่งใหผลผลิต  163  กิโลกรัมตอไร 
โดยแปลงทีป่ลูกปอเทืองใหผลผลิตสูงสุด  541  กิโลกรัมตอไร ถั่วเขียว และถั่วพรา ใหผลผลิตรอง
ลงมา เฉลี่ย  479  และ  394  กิโลกรัมตอไร ตามลํ าดับ (หร่ิงและคณะ, 2541)

มนญัญา (2536) ศึกษา บทบาทของฟอสฟอรัสตอผลผลิตและการดูดกินฟอสฟอรัสของ
ขาวโพดพนัธุลูกผสมสุวรรณ  2602  ที่ปลูกบนดินเนื้อหยาบ  3  ชุดดิน คือ ชุดดินบานบึง ชุดดิน 
สตึก และชดุดนิหบุกะพง พบวา ตํ ารับการทดลองที่ใสปุยเคมีฟอสฟอรัสรวมกับปุยหมัก ทํ าใหผล
ผลิตนํ้ าหนักแหง และการดูดกินฟอสฟอรัสของขาวโพดสูงกวา ในตํ ารับการทดลองที่ไมไดใสปุย
ฟอสฟอรสัและปุยหมัก แสดงใหเห็นวาขาวโพดมีการตอบสนองตอฟอสฟอรัสที่ใสลงไป  ซึ่งสอด
คลองกบัการศึกษาอิทธิพลของฟอสฟอรัสจากมูลไกและปุยเคมีฟอสฟอรัสตอการเจริญเติบโต ผล
ผลิต และการดูดใชธาตุอาหารฟอสฟอรัสของขาวโพดที่ปลูกในชุดดินรอยเอ็ด ของกฤษณา (2546)  
ที่พบวา การใสปุยเคมีฟอสฟอรัสมูลไกและปุยเคมีฟอสฟอรัสรวมกับมูลไก มีผลทํ าใหการเจริญ
เติบโต ผลผลิตและการดูดใชธาตุอาหารฟอสฟอรัสของขาวโพดเพิ่มข้ึนสูงกวาที่ไมไดรับการใสปุย
ฟอสฟอรัส

กอเกยีรต ิ (2544) ศึกษา ประสิทธิภาพของการใชนํ้ าตมเยื่อกระดาษสาและนํ้ ากากสาเปน
แหลงโพแทสเซยีมสํ าหรับขาวโพดพันธุสุวรรณ  5  ที่ปลูกในชุดดินสันทราย พบวา สามารถเพิ่ม
การเจริญเติบโต ผลผลิตแลการดูดดึงโพแทสเซียม ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสของขาวโพดไดใกล
เคยีงกบัการใสปุยโพแทส เซียมคลอไรดและสูงกวาไมใสโพแทสเซียม นอกจากนี้  วนิดา (2544) 
ศึกษาเกี่ยวกับการใชโพแทสเซียมคลอไรดและนํ้ าทิ้งจากการผลิตกระดาษสาเปนแหลง
โพแทสเซยีมส ําหรับขาวโพดที่ปลูกบนชุดดินรอยเอ็ด พบวา ชวยเพิ่มการเจริญเติบโต ผลผลิต และ
การดูดดึงธาตุอาหารโพแทสเซียมอยางเดนชัด เมื่อเทียบกับตํ ารับการทดลองที่ไมไดใส
โพแทสเซียม
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Stromberger et al.(1994) พบวา การใชปุยโพแทสเซียมรวมกับปุยไนโตรเจนกับขาวโพด 
ทํ าใหมีการเจริญเติบโตที่แข็งแรงและมีการสะสมนํ้ าหนักแหงสวนลํ าตนสูงขึ้น โดยขาวโพดตอบ
สนองตอโพแทสเซียมสูงสุดที่อัตรา  672  กิโลกรัมโพแทสเซียมตอเฮกตาร ที่ใชรวมกับปุย
ไนโตรเจนในรูปแอมโมเนียม และไนเตรตที่ใสในอัตรา  168  และ  336  กิโลกรัมไนโตรเจนตอ
เฮกตาร เพราะโพแทสเซียมทํ าใหการเคลื่อนยายนํ้ าตาลซูโครสและกรดอะมิโนเปนไปอยางมี    
ประสิทธิภาพ

7.  นํ ้าเสีย

7.1  ความหมาย

กรมควบคุมมลพิษ (2538) และกรมควบคุมมลพิษ (2540ข) อธิบายวา นํ้ าเสีย    
(wastewater) หมายถงึ นํ ้าที่ไมตองการ หรือนํ้ าที่ใชแลวระบายทิ้ง นํ้ าใชแลวจากชุมชน อาจ
ประกอบดวยสิง่ปะปนที่ติดมาจากกิจกรรม จากที่อยูอาศัย ธุรกิจ โรงงานอุตสาหกรรมและสถาบัน
ตางๆ รวมกับนํ้ าใตดิน นํ้ าผิวดิน นํ้ าฝน

กรมควบคมุมลพษิ (2542 ค) อธิบายวา นํ้ าเสีย หมายถึง นํ้ าที่ผานการนํ าไปใช
ประโยชนในกจิกรรมตาง ๆ ในการดํ ารงชีพ เชน จากชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม 
ลักษณะของนํ้ าเสียจะขึ้นกับกิจกรรมแตละอยาง

7.2  แหลงที่มาของนํ้ าเสีย

กรมควบคมุมลพิษ (2542 ค) ไดแบงแหลงที่มาของนํ้ าเสีย ออกไดเปน  3  ประเภท
ใหญ ๆ คือ นํ ้าเสียจากชุมชน นํ้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และนํ้ าเสียจากการเกษตรกรรม ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้

7.2.1  นํ ้าเสียจากชุมชน

นํ้ าเสียจากชุมชนที่พักอาศัยและยานพานิชยกรรม เปนนํ้ าเสียที่เกิดจากกิจ
กรรมการด ํารงชวีิตประจํ าวันของประชากร แหลงกํ าเนิดนํ้ าเสียจากชุมชนสามารถแบงไดเปนนํ้ าทิ้ง
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จาก ทีอ่ยูอาศยั อาคารชุด บานจัดสรร หอพัก สถานประกอบการตาง ๆ ในยานพานิชยกรรม ไดแก 
โรงแรม โรงพยาบาล ตลาดสด ศูนยการคา รานอาหาร นอกจากนี้ยังรวมถึงสถาบันและหนวยงาน
ราชการตาง ๆ ไดแก  โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา อาคารที่ทํ าการราชการหรือ        รัฐวิสาหกิจ

7.2.2  นํ ้าเสยีจากโรงงานอุตสาหกรรม

นํ ้าเสยีจากโรงงานอุตสาหกรรม ไดแก นํ้ าเสียที่เกิดจากกิจกรรมตาง ๆ ของ
โรงงานอตุสาหกรรมประเภทตาง ๆ เชน โรงงานฟอกยอม โรงงานเยื่อกระดาษ โรงงานแปงมัน
สํ าปะหลงั โรงงานผลิตสุรา และโรงงานแปรรูปยางพารา โดยนํ้ าเสียสวนใหญมักเปนนํ้ าลางจาก
กระบวนการผลิตตางๆ ทํ าใหนํ้ าเสียมีส่ิงเจือปนจากวัตถุดิบดวยเสมอ

7.2.3  นํ ้าเสียจากการเกษตรกรรม

นํ ้าเสยีจากการเกษตรกรรม แบงไดเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ นํ้ าเสียจากการ
ชะลางของเสยีจากพืน้ที่เกษตรกรรม และนํ้ าเสียจากการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้ าตาง ๆ ซึ่งแหลงกํ าเนิด
นํ ้าเสยีจากการเกษตรที่สํ าคัญมี 2 ประเภท ไดแก นํ้ าเสียจากฟารมกุง และนํ้ าเสียจากฟารมสุกร

ยุวรี (2544) อธิบายวา การเกษตรกรรมสามารถทํ าใหเกิดนํ้ าเสียไดใน
ปริมาณมากและสามารถทํ าใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมเชนกัน ตัวอยางเชน การเลี้ยงกุง
กลุาด ําท ําใหคุณภาพนํ้ าทะเลชายฝงเสื่อมโทรม การเลี้ยงสุกร การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้ าและการเลี้ยง
ปลาในกระชงัในพืน้ที่ลุมนํ้ าตาง ๆ มีผลทํ าใหคุณภาพนํ้ าของแหลงรองรับนํ้ าอยูในเกณฑต่ํ า การใช
ปุยและสารเคมีในการเพาะปลูกอยางไมถูกวิธีก็จะมีผลกระทบทํ าใหเกิดการตกคางและทํ าใหคุณ
ภาพของดินและนํ้ าเสื่องโทรมลง
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8.  นํ ้าเสียจากฟารมสุกร

8.1  การเลี้ยงสุกร

การเลี้ยงสุกรจัดเปนอาชีพที่สํ าคัญ อยูคูกับระบบเกษตรกรรมไทยมาตั้งแตสมัย
โบราณ เพราะสุกรจัดเปนสัตวเศรษฐกิจที่สํ าคัญของประเทศไทยและมีการเลี้ยงกันอยางแพร
หลาย เนือ่งจาก เปนสัตวที่เลี้ยงงายและเปนที่นิยมของประชาชนโดยทั่วไป (กรมควบคุมมลพิษ,
2545) ในชวงระยะเวลา 15 ปที่ผานมา การพัฒนาระบบการเลี้ยงที่เปลี่ยนจากการเลี้ยงแบบพื้น
บานและแบบรายยอย มาเปนการเลี้ยงแบบอุตสาหกรรม ไดเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว โดยมีการ
พฒันาการเลีย้งสกุรในดานตาง ๆ ไดแก การพัฒนาทางดานพันธุ การพัฒนาทางดานอาหาร การ
พฒันาเทคนคิตรวจสอบวัตถุดิบ การพัฒนาทางดานโรงเรือนและการพัฒนาดานการจัดการฟารม
และการเลี้ยงดู  (กรมควบคุมมลพิษ, 2542ก, 2542ข)

จากสถติิจ ํานวนสุกรรวมทั้งประเทศของกรมปศุสัตว (ตารางที่ 1) พบวา จํ านวนรวม
ของสกุรเพิม่จาก 5.87 ลานตัว ในป พ.ศ. 2530 มาเปน 10.14 ลานตัวในป พ.ศ. 2540  ถึงแมวาใน
ชวงระหวางป พ.ศ. 2530 – 2544 จํ านวนสุกรรวมทั้งประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงบางในแต
ละปตามภาวะการตลาดก็ตาม แตหากพิจารณาแนวโนมของจํ านวนสุกรในภาพรวมแลว จะพบวา
มแีนวโนมที่เพิ่มข้ึน (กรมควบคุมมลพิษ, 2542ก; กรมปศุสัตว, 2544ข)

แหลงเลีย้งสกุรของประเทศไทย มีการกระจัดกระจายทั่วทุกภาค โดยในป พ.ศ. 2544 
พบวา ภาคกลางมจีํ านวนสุกรที่เลี้ยงมากที่สุด คือ 4.720 ลานตัว รองลงมาคือ ภาคตะวันออก
เฉยีงเหนอื และภาคเหนือ มีจํ านวนสุกรที่เลี้ยง คือ 1.382 และ 1.274 ลานตัว ตามลํ าดับ และภาค
ใตมจี ํานวนสกุรเลี้ยงนอยที่สุด คือ 0.826 ลานตัว หากพิจารณาในระดับจังหวัดในป พ.ศ. 2544 
(ตารางที ่2) พบวา จังหวัดที่มีปริมาณการเลี้ยงสุกรมากที่สุด คือ ราชบุรี ( 1,030,132 ตัว) รองลง
มาไดแก นครปฐม (857,428 ตัว) ชลบุรี (824,510 ตัว) และฉะเชิงเทรา (776,739 ตัว) ตามลํ าดับ 
(กรมปศุสัตว, 2544ก)
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ตารางที่ 1  สถติิจ ํานวนสุกรในประเทศไทยแสดงเปนรายภาค ป พ.ศ. 2530 – 2544

ป พ.ศ. ภาคกลาง

(ตัว)

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

(ตัว)

ภาคเหนือ

(ตัว)

ภาคใต

(ตัว)

รวมทั่ว
ประเทศ

(ตัว)
2530 3,409,527 1,072,110 1,029,344 355,905 5,866,886
2531 3,033,011 1,221,207 1,130,287 355,894 5,740,399
2532 3,093,289 1,393,815 1,043,283 485,011 6,015,398
2533 4,059,541 1,448,421 1,284,897 556,851 7,349,710
2534 4,642,614 1,616,615 1,362,850 580,393 8,202,472
2535 4,466,067 1,594,233 1,515,526 756,842 8,332,668
2336 4,307,256 1,830,633 1,650,352 780,885 8,569,126
2537 4,636,895 1,523,744 1,545,303 773,458 8,479,400
2538 4,656,843 1,414,974 1,717,817 772,287 8,561,921
2539 5,322,550 1,360,637 1,194,921 819,779 8,697,887
2540 5,763,198 1,890,084 1,455,980    1,029,772    10,139,040
2541 4,846,228 1,688,647 1,257,636 979,764 8,772,275
2542 4,145,954 1,463,789 1,040,555 772,803 7,423,101
2543 4,393,218 1,391,184 1,195,630 781,024 7,761,056
2544 4,720,146 1,382,109 1,274,065 826,950 8,203,270

ทีม่า : กรมปศุสัตว (2544ข)
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ตารางที่ 2  สถติิจ ํานวนสุกรแสดงเปนรายจังหวัด ป พ.ศ. 2544

ลํ าดับที่ จงัหวัด จ ํานวนสุกร (ตัว)
1                     ราชบุรี 1,030,132
2 นครปฐม     857,428
3                     ชลบุรี     824,510
4     ฉะเชิงเทรา     776,739
5 เชียงใหม     302,296

ทีม่า : กรมปศุสัตว (2544ก)

8.2  ของเสียจากฟารมเลี้ยงสุกร

การด ําเนนิกจิกรรมตางๆภายในฟารมสุกรจะกอใหเกิดของเสียขึ้น (ตารางที่ 3)  ซึ่ง
สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ ของเสียที่เปนของแข็ง ไดแก มูลสุกร ซากสุกร รก 
เศษอาหาร เขม็ฉีดยา ถุงใสอาหาร ขวดยา ขวดนํ้ าเชื้อ และของเสียสวนที่เปนของเหลว ไดแก 
ปสสาวะสุกร นํ้ าลางคอกสุกร (กรมควบคุมมลพิษ, 2542ข, 2545)

บัณฑิต (2536) อธิบายวา ปริมาณและลักษณะของสิ่งขับถายของสุกรจะขึ้นกับ
ปริมาณและองคประกอบของอาหารที่สุกรกิน  นอกจากนี้ลักษณะเฉพาะตัวของสัตว เชน ระยะ
การเจริญเติบโต อายุ ขนาด การเคลื่อนไหว และความเคยชินตออาหารชนิดนั้นๆก็สงผลตอ
ปริมาณและลกัษณะของของเสียที่สุกรขับถายออกมา และไดทํ าการศึกษา พบวา สุกรจะขับถาย
มลูตอวนัเฉลีย่ประมาณ 2 เปอรเซ็นตของนํ้ าหนักตัว และเมื่อสุกรมีนํ้ าหนักเพิ่มข้ึน เปอรเซ็นตการ
ถายโดยรวมจะลดลง (ตารางที่ 4 )

สมชยั และ สุริยะ (ม.ป.ป.) อางถึงการศึกษาของ Aarnink and Cank (1999) ที่พบ
วา สุกรระยะรุน-ขุน สามารถนํ าไนโตรเจนที่กินเขาไปในอาหารไปใชประโยชน เพื่อการเจริญเติบโต
ไดเพียง 30%  ไนโตรเจนที่เหลือ 70% จะถกูขบัถายออกมาใน ปสสาวะ 50% และในมูล 20% 
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และจะมกีารสญูเสียไนโตรเจนในระยะตาง ๆ กอนที่จะนํ าของเสียไปใชประโยชน ซึ่งในที่สุดจะมี
ไนโตรเจนเหลือเพื่อการใชประโยชนเปนปุยในดิน 38%

ตารางที่ 3  ชนดิของของเสียที่เกิดจากฟารมสุกรจํ าแนกตามกิจกรรม

กิจกรรม ชนดิของของเสียที่เกิด
การใหอาหารและนํ้ า     อาหารตกหลน อาหารที่เสียแลว นํ้ าที่หกลน มูลสุกรและ

ปสสาวะ
การเลี้ยงสุกรและการปองกันโรค     ขวดยา ขวดวัคซีน หลอดฉีดยา เข็มฉีดยา ซากสุกรที่ตาย
การทํ าความสะอาดโรงเรือน     นํ ้าเสีย/มูลสุกร
การผสมอาหาร     วตัถดิุบผสมอาหารที่ตกหลน ถุงอาหาร
การผสมพันธุสุกร     ขวดนํ้ าเชื้อ
การทํ าคลอด     รก ลูกสุกรที่ตาย

ทีม่า : กรมควบคุมมลพิษ (2542ข)

ตารางที่ 4  ปริมาณสิ่งขับถายตอวันของสุกร

% ของนํ้ าหนักตัวนํ ้าหนัก
สุกร

(กิโลกรัม)

อุจจาระ

(กิโลกรัม)

ปสสาวะ

(กิโลกรัม)

อุจจาระ+
ปสสาวะ
(กิโลกรัม)

อุจจาระ ปสสาวะ อุจจาระ+
ปสสาวะ

40 1.02 2.60 3.62 2.4 6.2 8.6
60 1.51 2.57 4.08 2.5 4.3 6.8
90 1.90 2.55 4.45 2.1 2.8 4.9
130 2.15 2.74 4.89 1.7 2.1 3.8

ทีม่า : บัณฑิต (2536)
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สุริยะ (2539) ไดทํ าการศึกษาคุณสมบัติของมูลสุกร พบวา มูลสุกรมีธาตุ ไนโตรเจน
ฟอสฟอรสั และโพแทสเซียม เปนองคประกอบอยูประมาณ 2.13  3.79 และ 1.23 เปอรเซ็นต  ตาม
ลํ าดับ นอกจากนี้ Muller (1980) ไดอางถึงการศึกษาของ Pearce (1977) ทีท่ ําการศึกษาสวน
ประกอบของตวัอยางมูลสุกรที่เก็บจากฟารมเลี้ยงสุกรจํ านวน 24 ฟารมในประเทศ      ออสเตรเลีย
(ตารางที ่ 5)  ขอมูลในตารางแสดงใหเห็นวา มูลสุกรยังมีธาตุตางๆอยูในปริมาณมากพอสมควร ซึ่ง
ขอมลูดังกลาว สามารถดัดแปลงนํ าไปใชประโยชนและเปนขอควรระวังในผลเสียที่อาจเกิดขึ้นกับส่ิง
แวดลอมได

ตารางที่ 5  สวนประกอบของมูลสุกร (ในหนวยของนํ้ าหนักแหง)

สวนประกอบ หนวย เฉลี่ย ชวง
ฟอสฟอรัส % 2.6 1.4-4.6
โพแทสเซียม % 1.0 0.6-1.6

           แคลเซียม % 3.5 1.5-8.5
แมกนีเซียม % 0.7 0.3-1.3

          โซเดียม % 0.3 0.1-0.5
           เหล็ก ppm              2169 971-6407
           สังกะสี ppm                600 225-1059
           ทองแดง ppm              280 27-822
           แคดเมียม ppm 0.77 0.04-3.02
           ตะกั่ว ppm 9.89 0.29-40.11
           อารเซนิก ppm 5.57 0.20-102.51

ทีม่า : Muller (1980)
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8.3  ขอมลูเกี่ยวกับนํ้ าเสียจากฟารมสุกร

นํ ้าเสยีจากฟารมสุกรสวนใหญเกิดจากการลางทํ าความสะอาดคอก และโรงเรือนสุกร 
ซึ่งผูเลี้ยงสุกรมักจะทํ าการฉีดลางทุกวัน ปริมาณและลักษณะของนํ้ าเสียขึ้นอยูกับปจจัยหลาย
ประการ ไดแก วิธีการทํ าความสะอาดคอก ประเภทของสุกรที่เลี้ยง ลักษณะการใชนํ้ าของผูทํ า
ความสะอาด ลักษณะของอุปกรณที่ใชฉีดลางพื้นคอก ความสนใจของผูเลี้ยงในการดูแลรักษา 
ลักษณะพืน้คอก และความพอเพียงของนํ้ าที่จะใชทํ าความสะอาด (กรมควบคุมมลพิษ, 2542ก, 
2542ข) ซึง่การท ําความสะอาดคอกสุกร จะแตกตางกันไปตามแตละทองถิ่น โดยฟารมสุกรขนาด
เลก็ทีอ่ยูหางไกลหรือขาดแคลนนํ้ า  มักจะไมทํ าการฉีดนํ้ าลางทํ าความสะอาดคอก หากแตจะทํ า
ความสะอาด โดยการเก็บกวาดมูลสุกรออกจากคอกนํ าไปตากแหงเพื่อขายตอ ในกรณีนี้จะไมเกิด
ปญหามลพษิตอแหลงนํ้ ามากนัก สวนฟารมสุกรที่อยูใกลแหลงนํ้ า หรือไมประสบปญหาการขาด
แคลนนํ ้า จะท ําความสะอาดคอกดวยการฉีดนํ้ าลางคอกทุกวัน ทํ าใหเกิดนํ้ าเสียขึ้นเปนจํ านวนมาก
ซึง่กอใหเกดิปญหามลพิษตอแหลงนํ้ าธรรมชาติอยางมาก เพราะนํ้ าเสียที่เกิดจากการลางคอก ดัง
กลาว จะมขีองเสียที่เปนองคประกอบของมูล และปสสาวะสุกรในปริมาณสูง (ฐิตยา, 2541)

การสํ ารวจวิธีการทํ าความสะอาดคอกเลี้ยงสุกรและความถี่ของการทํ าความสะอาด
พื้นคอกของฟารมสุกรทั่วประเทศของกรมควบคุมมลพิษ พบวา ในการทํ าความสะอาดโรงเรือน
สุกรขนุซึง่สวนใหญเปนพื้นซีเมนต (รอยละ 88) ผูเลี้ยงสวนใหญ (รอยละ 64) จะเก็บกวาดมูลออก
กอนแลวใชนํ ้าฉีดลางพื้นคอก ในขณะที่รอยละ 32 จะเก็บกวาดมูลสุกรอกจากพื้นคอกเพียงอยาง
เดยีวไมไดใชนํ้ าลางพื้นคอกเลย และมีเพียงรอยละ 4 ที่ใชนํ้ าฉีดลางพื้นคอกเลย โดยไมมีการเก็บ
กวาดมลูออก และในกลุมผูเลี้ยงสุกรขุนที่ใชนํ้ าฉีดลางพื้นคอกนั้น พบวา รอยละ 50 จะทํ าความ
สะอาดทกุวนั และรอยละ 33 เปนการทํ าความสะอาดสัปดาหละครั้ง   สํ าหรับการทํ าความสะอาด
โรงเรอืนพอ – แมพันธุ ซึ่งมีพื้นคอกรอยละ 48 เปนพื้นซีเมนต รอยละ 31 เปนพื้นสแลตบางสวน 
และรอยละ 21 เปนพื้นสแลตทั้งหมด และโรงเรือนอนุบาลซึ่งประมาณรอยละ 60 เปนพื้น สแลตทั้ง
หมด รอยละ 22 เปนพื้นสแลตบางสวน และรอยละ 18 เปนพื้นซีเมนตนั้น พบวา  ผูเลี้ยงรอยละ 78  
จะเกบ็กวาดมลูสุกรออกกอนใชนํ้ าลาง ในขณะที่รอยละ 7 จะไมเก็บกวาดมูลออกกอนใชนํ้ าลาง 
และมเีพยีงรอยละ 15 ที่เก็บกวาดมูลสุกรออกเพียงอยางเดียว โดยในกลุมของผูเลี้ยงสุกรที่ใชนํ้ า
ฉีดลางท ําความสะอาดนั้น รอยละ 64 จะทํ าความสะอาดทุกวัน และรอยละ 24 จะทํ าความ
สะอาดสปัดาหละครั้ง ในสวนของการทํ าความสะอาดภายใตโรงเรือนพอ – แม พันธุ และลูกสุกร
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นัน้ รอยละ 82 จะใชนํ้ าฉีดลางไลมูลลงรางระบายสัปดาหละครั้ง และรอยละ 10 ใชวิธีอ่ืน ๆ เชน 
การกวาดมลูออกนาน ๆ คร้ังจึงใชนํ้ าลาง และมีเพียงรอยละ 8 ที่ใชแรงดันนํ้ าที่ขังไวไลมูลลงราง
ระบาย   (กรมควบคุมมลพิษ, 2542ก)นอกจากนี ้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ประเทศไทย ไดศึกษาปริมาณนํ้ าที่ใชลางคอกสุกร พบวา โดยทั่วไปในฟารมสุกรจะมีการลางคอก
วนัละ 1 คร้ัง คร้ังละ 1-2 ชั่วโมง ปริมาตรของนํ้ าที่ใชลางคอกประมาณวันละ 20-40 ลิตรตอสุกร 1 
ตัว และพบวากอใหเกิดของเสียในรูปสารอินทรียวันละเทากับ 100-136 กรัมบีโอดี เทียบเทากับ
ของเสียจากคน 2-3 คน ( 40-50 กรัมตอคนตอวัน) (ฐิตยา, 2541)

สถาบนัวจิยัและพฒันาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ได
ประมาณการลกัษณะและสมบัติของนํ้ าเสียจากฟารมสุกรขนาดใหญ  ขนาดกลาง และขนาดเล็ก
สรุปไดวา ฟารมขนาดใหญจะกอใหเกิดนํ้ าเสียในอัตราสูงกวาฟารมขนาดกลางและฟารมขนาด
เลก็ และฟารมสุกรขนาดกลางจะกอใหเกิดนํ้ าเสียในอัตราสูงกวาฟารมขนาดเล็ก  (ตารางที่ 6 ) ซึ่ง
ขัดแยงกบัการศึกษาของ กรมควบคุมมลพิษ ที่ไดทํ าการสํ ารวจปริมาณและลักษณะสมบัติของนํ้ า
เสยีจากฟารมสุกร โดยทํ าการแบงกลุมฟารมสุกรเปน 3 ขนาด ตามเกณฑการแบงขนาดฟารมของ
สถาบนัวจิยัแลพฒันาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่อาศัยหนวยปศุสัตว
เปนเกณฑ( 1 หนวยปศุสัตว เทากับ นํ้ าหนักสัตว 500 กิโลกรัม ) คือ     ขนาดเล็ก ( < 60 หนวยปศุ
สัตว) ขนาดกลาง (60-600 หนวยปศุสัตว ) และขนาดใหญ (> 600 หนวยปศุสัตว ) พบวา ฟารม
สุกรขนาดเลก็จะกอใหเกิดนํ้ าเสียในอัตราสูงกวาฟารมขนาดกลางและฟารมขนาดใหญ และฟารม
สุกรขนาดกลางจะกอใหเกิดนํ้ าเสียในอัตราสูงกวาฟารมขนาดใหญ (ตารางที่ 7) (กรมควบคุมมล
พษิ, 2542ก)

ศศธิรและคณะ (2537) ไดทํ าการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของนํ้ าเสียในฟารมเลี้ยง
สุกรเปนการคา จํ านวน 3 ฟารม ไดแก สระบุรีฟารม (จังหวัดสระบุรี)  เลงเค็งฟารม(จังหวัด
นครปฐม) และสถานีวิจัยสุกรทับกวาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (จังหวัดสระบุรี) พบวา นํ้ าเสีย
กอนผานระบบบํ าบัดของทั้ง 3 ฟารม มีธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ในปริมาณ
มากพอทีจ่ะน ําไปใชประโยชนเปนปุยสํ าหรับพืชได (ตารางที่ 8) นอกจากนี้ กรมควบคุมมลพิษ
(2540ก)ไดท ําการศึกษาลักษณะของนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรเปนการคา จํ านวน 4  ฟารม คือ
สามพรานฟารม ฟารมคุณพัฒนพงษ และสมิติโชคฟารม ในจังหวัดนครปฐม และฟารมคุณนคร
ในจงัหวดัฉะเชงิเทรา โดยทํ าการเก็บนํ้ าเสียกอนการบํ าบัด จํ านวน 4 คร้ัง (ในระหวางเดือน
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พฤศจกิายน-ธนัวาคม พ.ศ. 2538) พบวามีไนโตรเจน ซึ่งเปนธาตุอาหารสํ าหรับพืชอยูในปริมาณ
สูงพอทีจ่ะใชเปนปุยสํ าหรับพืชได (ตารางที่ 9) และ ฐิตยา (2541) ไดทํ าการศึกษาปริมาณ
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียมและแมกนีเซียม ในนํ้ าเสียที่จุดกํ าเนิดของเสียจาก
ฟารมสุกรทั้ง 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก(สุกร 50-200 ตัว) ขนาดกลาง (สุกร 201-1000 ตัว) และขนาด
ใหญ (สุกรมากกวา 1001 ตัว ข้ึนไป) จํ านวน 3 คร้ัง ในรอบ 1 ป คือ เดือน เมษายน เดือนสิงหาคม
และ เดอืนธนัวาคม ป พ.ศ. 2539 โดยเก็บตัวอยางจากฟารมสุกรขนาดตาง ๆ ในจังหวัด
ฉะเชงิเทรา จ ํานวน 9 ฟารม พบวา ปริมาณธาตุตาง ๆ ในนํ้ าเสียจากฟารมสุกรทั้ง 3 ขนาด มีคา
แตกตางกนั โดยปริมาณธาตุจะมีมากหรือนอย ข้ึนอยูกับการจัดการฟารมเปนหลัก (ตารางที่ 10)

ตารางที่ 6  ประมาณการลกัษณะสมบัติของนํ้ าเสียที่เกิดจากสุกร 1 หนวยปศุสัตว(นปส. )
(1 นปส.=นํ ้าหนกัสตัว 500 กิโลกรัม) สํ าหรับฟารมแตละขนาด

ขนาดฟารมรายการ หนวย
เล็ก

(<60 นปส.)
กลาง

(60-600 นปส.)
ใหญ

(>600 นปส.)
1.มูลสด(ความชื้น65%) กก.            10.5            10.5            10.5
2.ปสสาวะ ลิตร            26.5            26.5            26.5
3.นํ้ าเสียจากสุกร ลิตร          37          37          37
         ของแข็งรวม มก./ล. 100,000 100,000 100,000
         ของแข็งระเหย มก./ล.   78,000   78,000   78,000
         ซีโอดี มก./ล. 110,000 110,000 110,000
         บีโอดี มก./ล.   50,000   50,000   50,000
4.นํ้ าลางคอก ลิตร          37          74        185
5.นํ้ าเสียรวมทั้งหมด ลิตร          74         111        222
         ของแข็งรวม มก./ล.    50,000    33,000    16,000
         ของแข็งระเหย มก./ล.    39,000    25,000    12,000
         ซีโอดี มก./ล.    55,000    36,000    18,000
         บีโอดี มก./ล.    28,000    18,000       9000

ทีม่า : กรมควบคุมมลพิษ (2542ก)
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ตารางที่ 7  ปริมาณและลกัษณะโดยเฉลี่ยของนํ้ าเสียจากฟารมสุกรจํ าแนกตามขนาดฟารม

ลักษณะของนํ้ าเสีย (มิลลิกรัม/ลิตร)ขนาดฟารม อัตราการเกิด
นํ้ าเสีย

(ลิตร/ตัว/วัน)
BOD COD สาร

แขวนลอย
Total N Total P

ขนาดใหญ 10 3,000 7,000 4,800 540 8.0
ขนาดกลาง 15 2,500 6,800 3,000 540 9.5
ขนาดเล็ก 20 1,500 4,000 2,000 400     17.0

ทีม่า : กรมควบคุมมลพิษ (2542ก)

ตารางที่ 8  ลักษณะของนํ้ าเสียกอนผานระบบบํ าบัด

ตัวอยาง pH BOD COD Total N Total P Total K
(มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.)

สระบุรีฟารม 6.99 6758 18591 313 149 511
เลงเค็งฟารม 7.63 5560   5399 661 121 366
สถานวีิจัยทับกวาง 7.25 4192   4249 324 156 413

ทีม่า : ศศิธร และคณะ (2537)
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ตารางที่ 9  ลักษณะของนํ ้าเสียจากฟารมสุกรจังหวัดนครปฐมและฉะเชิงเทรา

ตัวอยาง ครั้งที่เก็บ pH BOD COD Total N NH3 หมายเหตุ
(มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.)

1 7.0 2425 3078 443 191 สุกร 4,000สามพราน
ฟารม 2 6.8 2400 4768 383 231 ตัว

3 7.0 2575 7728 550 210
4 7.0 2480 3312 325 281
1 7.0 3325 6080 629 601 สุกร 1,000ฟารม

คุณพัฒนพงษ 2 6.7 6150 10028 906 566 ตัว
3 6.9 1125 1472 219 180
4 6.9 1375 3120 754 331

สมิติโชคฟารม 1 7.1 3325 5350 407 732 สุกร 2,000
2 7.6 2775 7498 615 268 ตัว
3 7.5 890 1725 434 407
4 7.5 1012 5328 880 278

ฟารมคุณนคร 1 7.2 1120 1790 1691 1871 สุกร 1,000
2 7.1 2600 12696 1963 1754 ตัว
3 8.7 1250 10368 2517 2125
4 7.2 4100 9408 1982 1403

ทีม่า : กรมควบคุมมลพิษ (2540ก)
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ตารางที่ 10  ขอมลูคุณภาพนํ้ าเสียจากฟารมสุกร ขนาดตาง ๆ ในรอบป (พ.ศ. 2539)

pH Total N Total P Total K Total Mg Total Caตัวอยาง
(ขนาดฟารม)

เดือนที่เก็บตัว
อยาง (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.)

ริเวอรฟารม เมษายน 7.9 765   15 732 730 460
(ใหญ) สิงหาคม 8.3 637 238 364   30 270

ธันวาคม 8.6    1160 174 800   15 100
สุมลศักดิ์ เมษายน 8.2  482     7 385 190 380
(ใหญ) สิงหาคม 8.4  256 102 145 155 310

ธันวาคม 8.1  349 159 321 180 250
ฟารมหวล เมษายน 7.8    1535   25    1079   50 620
(ใหญ) สิงหาคม 8.4  177   94 192 130 170

ธันวาคม 8.6  679 210 472 140 360
ปญญาพร เมษายน 8.0  848      10.8 656 240 500
(กลาง) สิงหาคม 9.0  813   44 482   90 500

ธันวาคม 9.0    1103   51 999   25 480
สุรศักดิ์ เมษายน 7.5       78.2        1.4 615 165 196
(กลาง) สิงหาคม 8.1      231.5    147.5 140 180 330

ธันวาคม 7.8    79   88 110   53 252
หนุศร เมษายน 7.5 227    3    1570 660 425
(กลาง) สิงหาคม 7.9 382 270 253 320 320

ธันวาคม 8.1 392 255 452   20 240
สุขเกษม เมษายน 8.5 858     12.2 110 400    1127
(เล็ก) สิงหาคม 9.0    956.5    143.5 841   90 160

ธันวาคม 8.6    1522    1310 751 180 740
วัฒนะฟารม เมษายน 8.1 154     5 140 100 170
(เล็ก) สิงหาคม 8.5     562.5 375 665   15 140

ธันวาคม 7.6    2041     273.5 924 170 360
ปตพงษ เมษายน 6.7 664 104    1672    2285    1240
(เล็ก) สิงหาคม 8.1 622     479.5 244 670 300

ทีม่า : ฐติยา (2541)
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8.4  การจดัการของเสียจากฟารมสุกร

การจัดการของเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรในอดีตที่ผานมา มุงเนนไปที่การควบคุมมล
พิษ (Pollution control) หรือเปนการบํ าบัดที่ปลายทอ ( End-of-pipe treatment ) ซึ่งเปนการแก
ไขปญหาทีป่ลายเหตุ ภายหลังที่เกิดมลพิษข้ึนแลว สวนการจัดการของเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรสมัย
ใหม มกีารนํ าวิธีการปองกันไมใหเกิดมลพิษ ( Pollution Prevention ) มาใชซึ่งถือเปนวิธีการที่มี
ประสิทธิภาพในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมเปนอยางยิ่ง และเปนแนวทางนํ าไปสูการพัฒนาที่
ยัง่ยืน (Sustainable Development)ตอไป (สมชัย และคณะ, ม.ป.ป.; กรมควบคุมมลพิษ, 2542ก) 
ท ําใหสามารถ แบงวิธีการจัดการของเสียไดเปน 3 วิธี ไดแก

1.  การปองกันมลพิษ (Pollution prevention ) หรือการลดของเสียใหนอยที่สุด 
(waste minimization) สามารถแบงออกไดเปน 2 วิธีการหลัก คือ การลดของเสียที่แหลงกํ าเนิด 
และการใชซํ้ าหรือการใชหมุนเวียน (กรมควบคุมมลพิษ, 2542ก)

1.1 การลดของเสียที่แหลงกํ าเนิด ซึ่งสามารถดํ าเนินการไดโดยการ
เปลีย่นแปลงผลผลิต และการควบคุมการผลิต ซึ่งสามารถสรุปเปนแนวทาง ดังนี้

1.1.1 การเปลี่ยนแปลงผลผลิต ไดแก เปลี่ยนแปลงสูตรอาหารให
เหมาะสม, เลือกใชสายพันธุสุกรที่มีคุณภาพดี

1.1.2 การควบคุมผลผลิต ไดแก การเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบ, การ
ปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต, การปรับปรุงกระบวนการดํ าเนินการ

1.2    การใชซํ้ าหรือการใชหมุนเวียน ( Reuse or Recycle )
1.2.1 การใชซํ ้า คือ การนํ าเอาของเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรที่ยังไม

ผานกระบวนการบํ าบัดของเสียมาใชอีก โดยไมตองทํ าการเปลี่ยนแปลง เชน การนํ ามูลสุกรไปเปน
ปุยส ําหรบัพชืหรือปรับปรุงดิน, การใชมูลสุกรเลี้ยงปลา, การนํ านํ้ าเสียจากฟารมสุกรไปใชเปนปุย
สํ าหรับพืช เปนตน

1.2.2 การใชหมนุเวยีน คือ การนํ าเอาของเสียจากฟารมเลี้ยงสุกร
ทีย่งัไมผานกระบวนการบํ าบัดของเสียมาใชใหม โดยมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เชน การนํ า
มลูสุกรไปทํ าปุยหมัก, การนํ ามูลสุกรไปเปนวัตถุดิบอาหารสัตว
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2.  การบํ าบัดของเสีย (Treatment) คือ กระบวนการหรือการกระทํ าใด ๆ ที่มีผล
ท ําใหของเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรมีคุณภาพดีข้ึน (ความเขมขนของสารมลพิษนอยลง) โดยมี
ปริมาณของเสียไมเปลี่ยนแปลง เชน ระบบไบโอแกส, การใชอี เอ็ม (Effective
Microorganism;EM), ระบบบ ําบัดนํ้ าเสีย เปนตน (กรมควบคุมมลพิษ, 2542ก)

3.  การน ําไปใชประโยชน หรือทิ้งทํ าลาย (Utilization or Disposal )
3.1 การใชประโยชน คือ กระบวนการที่นํ าของเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรไป

ใชประโยชน โดยของเสียเหลานั้นไดผานกระบวนการบํ าบัดแลว จัดเปนวิธีการกํ าจัดของเสียแบบ
หนึ่ง  เชน การน ํามูลสุกรหรือนํ้ ามูลสุกรที่ผานระบบไบโอแกสไปเปนปุยสํ าหรับพืชหรือสารปรับปรุง
ดิน เปนตน  (กรมควบคุมมลพิษ, 2542ก)

3.2 การก ําจดั คือ กระบวนการหรือการกระทํ าใด ๆ ที่มีผลทํ าใหของเสีย
จากฟารมเลีย้งสุกรหมดไปหรือลดปริมาณไดมาก เชน การเผาทํ าลาย การฝงกลบ เปนตน (กรม
ควบคุมมลพิษ, 2542ก)

กรมควบคมุมลพิษ (2542ก) อธิบายวา การแกไขปญหามลพิษจากฟารมสุกรอยางมี
ประสิทธภิาพ ควรนํ าเอาทั้งมาตรการปองกัน (Prevention) การควบคุม (Control)และการบํ าบัด 
(Treatment) ตลอดจนมาตรการในการนํ าเอาของเสียที่ผานการบํ าบัดแลวไปใชประโยชน 
(Utilization) มาประยกุตใชรวมกัน และในประเทศสหรัฐอเมริกา มีการประกาศใชพระราชบัญญัติ
ปองกนัมลพษิมาตั้งแตป พ.ศ. 2523 โดยไดจัดลํ าดับความสํ าคัญของการปองกันมลพิษไวสูงสุด  
รองลงมาคอื หลกัการใชหมุนเวียน การบํ าบัดของเสีย และการกํ าจัดโดยการทํ าลาย ตามลํ าดับ 
(สมชัยและคณะ, ม.ป.ป.)

8.5  การใชนํ ้าเสีย และนํ้ าทิ้งที่ผานการบํ าบัดเปนปุยสํ าหรับพืช

การน ํานํ ้าเสยีซึ่งประกอบดวยปสสาวะ มูลสุกร และนํ้ าลางคอก ไปใชประโยชนโดย
ตรง ในรูปของปุยนํ้ า โดยการนํ าไปพนลงในแปลงปลูกพืชแลวไถกลบ เปนวิธีการที่นิยมใชใน
หลายๆประเทศในทวีปยุโรป ซึ่งโดยทั่วไปประเทศตาง ๆ ในทวีปยุโรปจะมีขอบังคับทางสิ่งแวดลอม 
(Environment regulations) ทีค่วบคมุใหฟารมเลี้ยงสุกร ตองนํ าของเสียที่เกิดจากฟารมเลี้ยงสุกร
ทัง้หมดไปใชประโยชน ในดานการเกษตร (ตารางที่ 11) เชน ประเทศเดนมารค มีขอบังคับใหฟารม
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เลีย้งสกุรตองมพีื้นที่ทํ าการเกษตรกรรมเพื่อรองรับนํ้ าเสียที่เกิดจากฟารมเลี้ยงสุกร ถาฟารมใดไมมี
พื้นที่ทํ าการเกษตรเพียงพอก็ตองมีฟารมทีทํ าการเกษตรกรรมที่ยินยอมใหนํ าของเสียไปพนลง
แปลงได และฟารมเลี้ยงสุกรตองมีบอเก็บนํ้ าเสียที่มีความสามารถในการเก็บนํ้ าเสียไดเปนเวลา 9 
เดือน (ชวงฤดูหนาวไมอนุญาตใหนํ านํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรพนลงในแปลงปลูกพืช) จากขอ
บังคบัดังกลาว ท ําใหเกิดเปนวงจรของการจัดการของเสีย คือ ชวงเก็บ ชวงใสลงในแปลง และชวง
ปลูกพืช แตการใชประโยชนจากนํ้ าเสียดังกลาวจะตองมีการควบคุมปริมาณการใชของเสียให
เหมาะสม เพือ่ปองกันปญหาการสะสมของธาตุอาหารสวนเกิน (กรมควบคุมมลพิษ, 2542ก; สม
ชัยและคณะ, ม.ป.ป.) โดยพืชที่สามารถใชประโยชนจากนํ้ าเสียไดดี ก็คือพืชที่ตองการปริมาณปุย
มาก เชน พืชใบ (fodder crop) ไดแก หญาและพืชผัก และธัญญพืช (grain crop)  ไดแก ขาวโพด 
และขาวฟาง (สมชัย และคณะ, ม.ป.ป.)

ตารางที่ 11  ปญหามลพิษและการจัดการของประเทศในยุโรป

Country Main pollution
Concern(s)

Storage regulations Other
guidelines

Treatment
technologies

Denmark Nitrate pollution 9 months storage
cover slurry stores

Use green cover
crops

Biogas central
processing

France Nitrate pollution 6 months storage Apply slurries on
Cereal crops

Aerobic treatment to
remove nitrogen

Italy Nitrate pollution 4-6 months storage
Biogas recovery

N maximum
application depends
on soil type

Aerobic and
anaerobic treatment

Norway Nitrate pollution - Fertilizing plants Co-processing
(organic mineral
fertilizer)

UK Nitrate pollution
Odours

4 months England
/Wales
6 months Scotland

Codes of good
agricultural practice

Odour abatement
techniques

ทีม่า : สมชัย (ม.ป.ป.)
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Singh(1989) ไดนํ าสวนที่เปนของเหลวที่ไดจากกระบวนการหมักแกสชีวภาพมา
ทดลองใชเปนปุยในนาขาวพบวา สามารถเพิ่มผลผลิตขาวไดอยางนอย 30% เมือ่เทียบกับตํ ารับที่
ขาวไมไดรับปุยเลย ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ มนัสและสมชัย (2535) ที่ทํ าการทดลองเกี่ยว
กับผลของการใชนํ้ าลนจากบอไบโอแกสหมักมูลสุกรของศูนยวิจัยและฝกอบรมการเลี้ยงสุกรแหง
ชาตเิปนแหลงธาตุอาหารสํ าหรบพืช พบวา นํ้ าลนจากบอแกส สามารถใชเปนธาตุอาหารสํ าหรับ
คะนา ผักกาดหัว ผักกาดหอมและทานตะวันได โดยใหผลผลิตเทากับ 2,060 1,660 1,040 และ 
217.06 กก./ไร ตามลํ าดับ โดยการใชนํ้ าลนรวมกับปุยเคมีในสัดสวน 75:25 และ 50:50 มปีระสิทธิ
ภาพในการเพิม่ผลผลิตสูงกวาการใชปุยเคมีอยางเดียวในคะนาและทานตะวัน สวนในผักกาดหอม
และผกักาดหวัมปีระสิทธิภาพ ทัดเทียมกัน นอกจากนี้ยังมีการทดลองใชนํ้ าทิ้งจากการผลิตแกสชีว
ภาพ มาใชเปนปุยสํ าหรับขาวโพดหวานที่ปลูกบนชุดดินกํ าแพงแสน พบวา นํ้ าทิ้งจากการผลิตแกส
ชวีภาพมปีระสิทธิภาพเทียบเทากับปุยเคมี 15 กิโลกรัมไนโตรเจนตอไร และสามารถทดแทนนํ้ าชล
ประทานไดตลอดฤดูปลูก (196,000 ลิตร/ไร) กลาวคือ ขาวโพดหวานมีการเจริญเติบโต การใหผล
ผลิต และมปีริมาณไนโตรเจนในตอซังและในเมล็ดใกลเคียงกัน สวนในกรณีการใชนํ้ าทิ้งจากการ
ผลิตแกสชีวภาพรวมกับปุยเคมี พบวา สามารถใหผลผลิตดีกวาการใชปุยเคมีเพียงอยางเดียว
(จามีกร, 2537)

บัญชา (2538) ทดลองใชนํ้ าทิ้งจากการผลิตแกสชีวภาพเปนปุยไนโตรเจนกับหญากิน
นแีละถัว่เขยีวทีป่ลูกในชุดดินกํ าแพงแสน พบวา การใชนํ้ าทิ้งจากการผลิตแกสชีวภาพในหญากินนี 
สามารถใหไนโตรเจนเทียบเทากับปุยเคมี 25 กิโลกรัมไนโตรเจนตอไร และทดแทนนํ้ าชลประทาน
ไดตลอดฤดูปลูก (160,000 ลิตร/ไร/เดือน) โดยที่ผลผลิตหญากินนีที่ไดยังคงคุณภาพดาน
โภชนาการทางอาหารสัตวเทียบเทากับการใชปุยเคมี ในกรณีถั่วเขียว การใชนํ้ าทิ้งจากการผลิต
แกสชีวภาพในอัตราเทียบเทา 3 กิโลกรัมไนโตรเจนตอไรและอัตราที่ใหทดแทนนํ้ าชลประทาน
ตลอดฤดูปลูก (280,000 ลิตร/ไร) มิไดมีผลทํ าใหการเจริญเติบโต ผลผลิต จํ านวนปม และปริมาณ
ไนโตรเจนในถั่วเขียวลดลงไปจากตํ ารับปุยเคมีหรือไมใสปุยไนโตรเจน และ ชัยสิทธิ์ (2538) ทดลอง
ใชนํ ้าทิง้จากการผลิตแกสชีวภาพเปนปุยไนโตรเจนสํ าหรับกวางตุงและขาวโพดฝกออนที่ปลูกในชุด
ดินก ําแพงแสน ปรากฏผลวา ในกรณีกวางตุง การใชนํ้ าทิ้งจากการผลิตแกสชีวภาพสามารถทด
แทนปุยไนโตรเจนไดรอยละ 86-90 ของอัตราปุยเคมี 20 กิโลกรัมไนโตรเจนตอไร และสามารถทด
แทนนํ้ าชลประทานไดตลอดฤดูปลูก (280,000 ลิตร/ไร) ขณะที่การใชนํ้ าทิ้งจากการผลิตแกส      
ชีวภาพรวมกับปุยเคมีอยางละครึ่งอัตรา ใหผลผลิตกวางตุงไดทัดเทียมกับปุยเคมีเต็มอัตรา ใน
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กรณีของขาวโพดฝกออน การใชนํ้ าทิ้งจากการผลิตแกสชีวภาพทั้งที่ใสเดี่ยวและใสรวมกับปุยเคมี 
เมื่อใชติดตอกันสามารถใหความเจริญเติบโต ผลผลิตและปริมาณไนโตรเจนในตอซังและในฝก 
เทยีบเทากบัการใชปุยเคมีอัตรา 15 กิโลกรัมไนโตรเจนตอไร นอกจากนั้นจากรายงานของกนิษฐา 
(2542) พบวา การใชนํ้ าทิ้งจากคอกสุกร (หลังผานระบบการทํ าแกสชีวภาพ) มาใชเปนปุยสํ าหรับ
ขาวโพดพนัธุสุวรรณ 1 ที่ปลูกบนชุดดินสตึก สามารถทํ าใหขาวโพดเจริญเติบโตทางดานความสูง
และการใหผลผลิตเมล็ดเพิ่มข้ึนจากการใสเฉพาะนํ้ าธรรมดาแตเพียงอยางเดียว โดยการใสนํ้ าทิ้ง
จากคอกสุกรอยางเดียว 280,000 ลิตรตอไร การใสนํ้ าทิ้งจากคอกสุกร 140,000 ลิตรตอไรรวมกับ
นํ ้าธรรมดา 140,000 ลิตรตอไร และการใสนํ้ าทิ้งจากคอกสุกร 140,00 ลิตรตอไรรวมกับปุยเคมี 
15-15-15 อัตรา 15 กก.ตอไร ใหผลผลิตในสวนของนํ้ าหนักเมล็ดขาวโพดเทากับ 468.6 343.0 
และ 305.3 กก.ตอไร ตามลํ าดับ ซึ่งมากกวาการใสนํ้ าธรรมดาแตเพียงอยางเดียวที่ใหผลผลิตเพียง 
227.7 กก.ตอไร

8.6  ผลของนํ ้าทิง้ที่ผานการบํ าบัดตอสมบัติทางเคมีบางประการของดิน

จามกีร (2537) ทดลองใชนํ้ าทิ้งจากการผลิตแกสชีวภาพเปนปุยไนโตรเจนสํ าหรับขาว
โพดหวานทีป่ลูกบนชุดดินกํ าแพงแสนติดตอกัน 3 ฤดูปลูก เปรียบเทียบกับปุยเคมี พบวา การใชนํ้ า
ทิง้จากการผลติแกสชีวภาพ และปุยเคมี ไมมีผลทํ าให คาการนํ าไฟฟา ปริมาณอินทรียวัตถุ และ
โซเดยีมแตกตางกัน แตมีแนวโนมทํ าใหความเปนกรด-ดาง  ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม 
และแมกนเีซยีมเพิม่ข้ึน จากรายงานของบัญชา (2538) พบวา การทดลองใชนํ้ าทิ้งจากการผลิต
แกสชวีภาพกบัหญากินนีและถั่วเขียว ในชุดดินกํ าแพงแสนติดตอกัน 3 ฤดูปลูก มีผลทํ าใหดินมี
สมบัติทางเคมทีีดี่ข้ึน มีการสะสมธาตุอาหารพืชเพิ่มข้ึน เมื่อเปรียบเทียบกับการใชปุยเคมี และไมมี
ผลตอการเปลีย่นแปลง ความเปนกรด-ดาง ของดินแตอยางใด  และยังมีการทดลองใชนํ้ าทิ้งจาก
การผลิตแกสชีวภาพเปนปุยไนโตรเจนสํ าหรับกวางตุงและขาวโพดฝกออนที่ปลูกในชุดดินกํ าแพง
แสนตดิตอกัน 5 และ 3 ฤดูปลูก ตามลํ าดับ พบวา มิไดมีผลตอการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดิน เชน 
ปฏิกริิยาดนิ คาการนํ าไฟฟาของดิน  ปริมาณไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส, โพแทสเซียม,  แมกนีเซียม, 
สังกะสี และทองแดง แตอยางใด (ชัยสิทธิ์, 2538) นอกจากนัน้กนิษฐา (2542) รายงานวา การใช
นํ ้าทิง้จากคอกสกุร (หลังผานระบบการทํ าแกสชีวภาพ) เปนปุยสํ าหรับขาวโพดพันธุสุวรรณ 1 ที่
ปลูกในชดุดนิสตกึ มีผลทํ าใหมีธาตุฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และแมกนีเซียมสะสมเพิ่มข้ึนในดิน 
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แตสํ าหรบัสภาพการนํ าไฟฟาของดิน และพวกโลหะหนักทั้งทองแดงและสังกะสี พบวาการใชนํ้ าทิ้ง
ไมไดมีผลทํ าใหคาดังกลาวเปลี่ยนแปลงแตอยางใด
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อุปกรณและวิธีการ

การทดลองแบงออกไดเปน 2 สวน  คือ การทดลองในหองปฏิบัติการ และการทดลองปลูก
พชืในสนาม

อุปกรณ

1.  อุปกรณการทดลองในหองปฏิบัติการ

1.1  Spectrophotometer (Spectronic 21)

1.2  Atomic absorption spectrophotometer

1.3  pH meter

1.4  Electrical conductivity meter

1.5  Micro Kjeldahl distillation apparatus

1.6  Digestion apparatus

1.7  Fume hood

1.8  เครือ่งชั่ง 3 และ 4 ตํ าแหนง

1.9  ตูอบควบคุมอุณหภูมิ

1.10  เครือ่งทํ าความเย็น

1.11  เครือ่งบดตัวอยางดิน และตะแกรงรอนดิน ขนาด 2, 0.5 มิลลิเมตร
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1.12  เครื่องบดตัวอยางพืช

1.13  กระปองพลาสติก

1.14  อุปกรณและสารเคมีที่จํ าเปนในการวิเคราะหคุณสมบัติของตัวอยางนํ้ าเสีย ตัวอยาง
ดิน และตัวอยางพืช

2.  อุปกรณการทดลองปลูกพืชในสนาม

2.1 ดินในบริเวณที่ทํ าการทดลอง

ชดุดินสะทอน (Sathon Soil Series, Stn) ซึง่จดัจ ําแนกตามอนุกรมวิธานดิน 1998 
อยูใน Typic Plinthaquults; fine-loamy, mixed, semiactive, isohyperthermic (วุฒิชาติ, 2542)

2.2 ขาวโพด ใชขาวโพดลูกผสมเดี่ยว 2 สายพันธุ ไดแก

2.2.1  พนัธุสุวรรณ 3601 (การปลูกครั้งที่ 1)
2.2.2  พนัธุสุวรรณ 3851 (การปลูกครั้งที่ 2)

2.3 นํ ้าเสยีจากฟารมเลี้ยงสุกรที่ยังไมผานกระบวนการบํ าบัดของเสีย (wastewater from 
pig farm) จากบอพกันํ ้าเสียที่1 ที่ระดับความลึก 0.6 เมตรจากขอบบอ (บอลึกประมาณ 3 เมตร) 
จากฟารมสุกร พี.เค. จังหวัดชลบุรี

2.4 ปุยเคมีที่ใชในการทดลอง

2.4.1 ปุยยูเรีย (Urea ; CO(NH2)2) มี 46% N
2.4.2 ปุยเคมี สูตร 15-15-15 มี 15% N ,15% P2O5 และ  15%K2O
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2.5 สารเคมทีีใ่ชปองกันกํ าจัดแมลง คือ ฟูราดาน 3 เปอรเซ็นต จี (คารโบฟูแรน:
carbofuran)

2.6 อุปกรณในการเตรียมแปลง

2.6.1 เทปวัดระยะ
2.6.2 รถแทรกเตอร ใชในการไถพรวนและชักรอง
2.6.3 จอบ
2.6.4 corn jab
2.6.5 ไมปกแปลง และปายแสดงสิ่งทดลอง
2.6.6 เชือก

2.7 อุปกรณในการบํ ารุงรักษา

2.7.1 ทอสายยาง ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.5 นิ้ว
2.7.2 บัวรดนํ้ าปริมาตร 10 ลิตร
2.7.3 พลัว่ตักดินขนาดเล็ก
2.7.4 ปมนํ้ า

2.8 อุปกรณในการเก็บเกี่ยวผลผลิต

2.8.1 มดีส ําหรับเก็บเกี่ยวตัวอยางพืช
2.8.2 เครือ่งชั่งนํ้ าหนักพืช
2.8.3 ถงุกระดาษ และถุงไนลอนสํ าหรับเก็บตัวอยางพืช
2.8.4 เครือ่งวัดความชื้นเมล็ดขาวโพด
2.8.5 เครือ่งกะเทาะเมล็ดขาวโพด
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2.9 อุปกรณในการเก็บตัวอยางดิน(เอิบ, 2542)

2.9.1 พลั่วหรือจอบ
2.9.2 ถงุเก็บตัวอยางดิน
2.9.3 ปายผกูถงุตวัอยาง และปากกาเขียนพลาสติกที่ลบไมออก
2.9.4 สวานเจาะดินแบบทอ (core auger) และแบบใบมีด (blade auger)
2.9.5 ฆอนยาง ใชสํ าหรับเคาะสวานเจาะดิน
2.9.6 เทปวัดความลึก

2.10 อุปกรณที่จํ าเปนอื่น ๆ

วธิีการ

1.  การทดลองในหองปฏิบัติการ

1.1  การวเิคราะหคุณสมบัติทางเคมีบางประการของดิน

วิเคราะหคุณสมบัติทางเคมีบางประการของตัวอยางดินกอนปลูกโดยเก็บที่ระดับ
ความลกึ 0-20 เซนติเมตร วิเคราะหหาปฏิกิริยาของดิน(pH) สภาพการนํ าไฟฟาของดิน(Electrical 
conductivity, EC) ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด(Total Nitrogen) ปริมาณแอมโมเนียมและไนเตรต
(NH4

+-N and NO3
--N) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน(available phosphorus) ปริมาณ

โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได (Exchangeable K, Ca, Mg) ปริมาณ
เหลก็ แมงกานีส สังกะสี และทองแดงที่สกัดได(Extractable Fe, Mn, Zn, Cu)  และตัวอยางดิน
หลงัปลกูโดยเก็บที่ระดับความลึก 0-20 และ 20-40  เซนติเมตร วิเคราะหหาปฏิกิริยาของดิน(pH) 
สภาพการนํ าไฟฟาของดิน(Electrical conductivity, EC) ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด(Total 
Nitrogen) ปริมาณแอมโมเนียมและไนเตรต(NH4

+-N and NO3
--N) ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด 

(Total Phosphorus ) ปริมาณโพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียมทั้งหมด(Total K, Ca, Mg)
และปรมิาณเหล็ก แมงกานีส สังกะสี และทองแดงทั้งหมด(Total Fe, Mn, Zn, Cu) การเตรียมตัว
อยางดนิ โดยการน ําตัวอยางดินกอนและหลังการปลูกพืชที่เก็บมา นํ ามาผึ่งใหแหงในที่รม เลือก
วสัดุทีไ่มใชดินออก นํ าไปบดใหละเอียด แลวทํ าการรอนผานตะแกรงขนาด 2 และ 0.5 มิลลิเมตร 
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แลวเกบ็ไวในภาชนะที่แหงและสะอาด นํ าไปวิเคราะหคุณสมบัติทางเคมี และปริมาณธาตุอาหาร
ตอไป

1.1.1 ปฏิกิริยาของดิน (pH) วัดโดยใช pH meter (Electrometric method) โดยใช
อัตราสวนระหวางดินตอนํ้ า เทากับ 1:1 (Peech, 1965)

1.1.2 สภาพการนํ าไฟฟาของดิน (Electrical conductivity, EC) โดยการเตรียม 
saturation extract  และวิเคราะหคาโดยใช Electrical conductivity meter (ทัศนีย และจงรักษ,
2542; Rhoades, 1982)

1.1.3 ปริมาณอินทรียวัตถุ (Organic matter) โดยวิธี Walkley and Black Titration 
(Walkley and Black, 1934; ทศันีย และจงรักษ, 2542)

1.1.4 ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen) โดยวิธี Micro – Kjeldahl  
method (ทัศนีย และจงรักษ, 2542; Jachson, 1958; Bremner and Mulvaney, 1982)

1.1.5 ปริมาณแอมโมเนียมและไนเตรต (NH4
+-N and NO3

--N) โดยวิธีสกัดดินดวย 
2N KCl และวเิคราะหปริมาณโดยการกลั่นดวย MgO และ Devarda alloy (ทัศนีย และจงรักษ,
2542; จงรักษ, 2544)

1.1.6 ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total Phosphorus) ยอยสลายตัวอยางดวย 
Digestion mixture (H2SO4  –  Na2SO4 – Se mixture) และวิเคราะหหาปริมาณโดยวิธี Vanado – 
molybdate  yellow color ( ทศันีย และจงรักษ, 2542 )

1.1.7 ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (available phosphorus) ท ําการสกัดดิน
โดยวิธี Bray II และวิเคราะหปริมาณโดยวิธี molybdenum blue (ทัศนีย และจงรักษ, 2542;       
จงรักษ, 2544; Thomas,1982)

1.1.8 ปริมาณโพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียมทั้งหมด(Total K, Ca, Mg)
ยอยสลายตัวอยางดวย Digestion mixture (H2SO4  –  Na2SO4 – Se mixture) และวิเคราะหหา
ปริมาณโดยใช Atomic absorption spectrophotometer(ทัศนีย และจงรักษ, 2542)

1.1.9 ปริมาณโพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได
(Exchangeable K, Ca, Mg) ท ําการสกัดดวยสารละลาย 1 N NH4OAc  pH 7.0 และวิเคราะหหา
ปริมาณโดยใช Atomic absorption spectrophotometer
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1.1.10 ปริมาณเหลก็ แมงกานีส สังกะสี และทองแดงทั้งหมด (Total Fe, Mn, Zn, 
Cu) ยอยสลายตัวอยางดวย  HNO3 – HClO4 mixture และวิเคราะหหาปริมาณโดยใช Atomic 
absorption spectrophotometer(ทัศนีย และจงรักษ, 2542)

1.1.11 ปริมาณเหลก็ แมงกานีส สังกะสี และทองแดงที่สกัดได (Extractable Fe,
Mn, Zn, Cu) ท ําการสกัดดวยสารละลาย diethylene triamine pentaacetic acid (DTPA) pH
7.3 และวิเคราะหหาปริมาณโดยใช Atomic absorption spectrophotometer (ทัศนีย และ
จงรักษ, 2542; Viets and Lindsay, 1973)

1.2  การวเิคราะหคุณสมบัติทางเคมีบางประการของนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกร

การวิเคราะหวิเคราะหคุณสมบัติทางเคมี และปริมาณธาตุอาหารของนํ้ าเสียที่ใชใน
งานทดลองปลูกพืชในสนามโดยทํ าการวิเคราะหตัวอยางนํ้ าเสียทุกครั้งที่มีการใสใหกับพืชที่ปลูก
ทดลอง และ ตัวอยางนํ้ าเสียที่ใชในเรื่องการศึกษาการปลดปลอยธาตุไนโตรเจนที่เปนประโยชน
จากนํ ้าเสียในชุดดินสะทอน

1.2.1 สภาพความเปนกรด – ดาง  (pH) วดัคาโดยใช pH meter
1.2.2 สภาพการนํ าไฟฟา (EC) วดัคาโดยใช Electrical conductivity meter
1.2.3 ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen)  ยอยสลายตัวอยางดวย 

Digestion mixture (H2SO4  –  Na2SO4 – Se mixture) และวิเคราะหหาปริมาณโดยวิธี Micro – 
Kjeldahl  method  (ทศันีย และจงรักษ, 2542)

1.2.4 ปริมาณแอมโมเนียมและไนเตรต (NH4
+-N and NO3

--N) โดยการกลั่นกับ 
MgO และ Devarda alloy

1.2.5 ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total Phosphorus) ยอยสลายตัวอยางดวย 
Digestion mixture (H2SO4  –  Na2SO4 – Se mixture) และวิเคราะหหาปริมาณโดยวิธี Vanado – 
molybdate  yellow color (ทัศนีย และจงรักษ, 2542)

1.2.6 ปริมาณโพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียมทั้งหมด(Total K, Ca, Mg) 
ยอยสลายตัวอยางดวย Digestion mixture (H2SO4  –  Na2SO4 – Se mixture) และวิเคราะหหา
ปริมาณโดยใช Atomic absorption spectrophotometer(ทัศนีย และจงรักษ,2542)
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1.2.7 ปริมาณเหลก็ แมงกานีส สังกะสี และทองแดงทั้งหมด (Total Fe, Mn, Zn, Cu)
ยอยสลายตัวอยางดวย  HNO3 – HClO4 mixture และวิเคราะหหาปริมาณโดยใช Atomic
absorption spectrophotometer(ทัศนีย และจงรักษ, 2542)

1.3  การศกึษาการปลดปลอยธาตุไนโตรเจนที่เปนประโยชนจากนํ้ าเสียในชุดดินสะทอน
ในชวงระยะเวลาการบมดินตางๆกัน

วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) จํ านวน 
4 ซํ ้า  โดยมีตํ ารับการทดลองดังนี้

       ตํ ารับที่ 1 ใสนํ้ ากรอง ; (C)
       ตํ ารับที่ 2 ใสนํ ้าเสียจากฟารมสุกร อัตรา 51.6 มก.N ตอดิน 1 กก. ; (WW)
       ตํ ารับที่ 3 ใสสารละลายยูเรีย อัตรา 51.9 มก.N ตอดิน 1 กก.  ; (N)

วธิกีารศกึษาท ําไดโดย ชั่งตัวอยางดิน 10 กรัม ผสมกับนํ้ ากรองหรือนํ้ าเสียจากฟารม
สุกร หรือสารละลายปุยยูเรีย โดยทํ าใหดินมีความชื้นที่ระดับความจุความชื้นสนาม (Field 
Moisture Capacity)ในกระปองพลาสติกแลวทํ าการปดฝา จากนั้นทํ าการบม(incubation)ใน
สภาพ aeration ทีอุ่ณหภูมิหองปฏิบัติการ แลวทํ าการวิเคราะห mineralizable N (NH4

+ และ
NO3

-) โดยสกัดดินดวย 2 N KCl จ ํานวน 100 มิลลิลิตร และหาปริมาณโดยการกลั่นดวย MgO 
และ Devarda alloy ทีร่ะยะเวลาบมดิน 0 3  7  14  และ 21 วนั ตามลํ าดับ (จงรักษ, 2544)

1.4  การวเิคราะหธาตุอาหารในพืช

วเิคราะหหาปริมาณธาตุอาหารในสวนของเมล็ด และตอซังขาวโพด การเตรียมตัว
อยางพชื โดยการนํ าตัวอยางพืชที่เก็บมาไดจากการทดลองปลูกพืชในสนาม มาอบดวยตูอบที่
อุณหภมู ิ70 องศาเซลเซียส จนกระทั่งตัวอยางพืชแหง (มีนํ้ าหนักคงที่) แลวนํ ามาบดดวยเครื่องบด
พชื จนละเอยีดขนาดที่ผานตะแกรงมาตรฐานขนาด 40 เมช  ตอจากนั้นอบตัวอยางพืชที่บดแลว
อีกครัง้ ทีอุ่ณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เปนเวลา 4 ชั่วโมง แลวนํ าไปไวใน dessicator จนเย็น แลว
น ําไปวิเคราะหปริมาณธาตุอาหารดังนี้
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1.4.1 ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen)  ยอยสลายตัวอยางดวย
Digestion mixture (H2SO4  –  Na2SO4 – Se  mixture)  และวเิคราะหหาปริมาณโดยวิธี   Micro
– Kjeldahl  method (ทศันีย และจงรักษ, 2542)

1.4.2 ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total Phosphorus) ยอยสลายตัวอยางดวย
Digestion mixture (H2SO4  –  Na2SO4 – Se mixture) และวิเคราะหหาปริมาณโดยวิธี Vanado –
molybdate  yellow color (ทัศนีย และจงรักษ, 2542)

1.4.3 ปริมาณโพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียมทั้งหมด(Total K, Ca, Mg)
ยอยสลายตัวอยางดวย Digestion mixture (H2SO4  –  Na2SO4 – Se mixture) และวิเคราะหหา
ปริมาณโดยใช Atomic absorption spectrophotometer(ทัศนีย และจงรักษ, 2542)

1.4.4 ปริมาณเหลก็ แมงกานีส สังกะสี และทองแดงทั้งหมด (Total Fe, Mn, Zn, Cu)
ยอยสลายตัวอยางดวย  HNO3 – HClO4 mixture และวิเคราะหหาปริมาณโดยใช Atomic
absorption spectrophotometer(ทัศนีย และจงรักษ, 2542)

2. การทดลองปลูกพืชในสนาม

ท ําการทดลองปลูกขาวโพด  2 คร้ัง โดยใชขาวโพดลูกผสมเดี่ยวพันธุสุวรรณ 3601 ในการ
ปลูกครัง้ที ่ 1 และ พันธุสุวรรณ 3851 ในการปลูกครั้งที่ 2 ซึ่งเปนการทดลองซํ้ าในแปลงทดลอง
และต ํารับการทดลองเดิมของการปลูกครั้งที่ 1 สํ าหรับการจัดการในเรื่องของการปลูกขาวโพด และ
การเกบ็ขอมูล ไดปฏิบัติเหมือนกันในการปลูกทั้ง 2 คร้ัง

2.1  แผนการทดลอง

วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) จํ านวน
4 ซํ ้า มี 6 ตํ ารับการทดลอง  ดังนี้

     ตํ ารับการทดลองที่ 1 ไมใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรและปุยเคมี;(C)
     ตํ ารับการทดลองที่ 2 ใสปุยเคมี อัตรา 10 กก.N/ ไร ; (N)
     ตํ ารับการทดลองที่ 3 ใสปุยเคมี อัตรา 10-5-5 กก.N-P2O5-K2O/ไร ;(NPK)
     ตํ ารับการทดลองที่ 4 ใสนํ ้าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราตํ่ า35,555.6 ลิตร/ไร ;(LWW)
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     ตํ ารับการทดลองที่ 5 ใสนํ ้าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราสูง71,111.1 ลิตร/ไร ;(HWW)
     ตํ ารับการทดลองที่ 6 ใสนํ ้าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราตํ่ า35,555.6 ลิตร/ไร รวมกับ

ปุยเคมี อัตรา 5-2.5-2.5 กก.N-P2O5-K2O/ไร;(LWW+1/2 NPK)

การทดลองปลูกขาวโพดทั้ง 2 คร้ัง ในแตละแปลงยอยไดรับตํ ารับการทดลองเดียวกัน
ทัง้ 2 คร้ัง

ตารางที่12  ตํ ารับการทดลอง และรายละเอียดของตํ ารับการทดลอง

ปริมาณธาตุอาหารที่ใสในรูปปุยเคมี ปริมาณของนํ้ าเสียจากฟารม
เลี้ยงสุกร

N P K

ตํ ารับการ
ทดลอง

( กก. N/ไร) ( กก.P2O5/ไร) ( กก. K2O/ไร)
ลิตร / แปลงยอย

(22.5 ม2)
ลิตร/ไร

(1)C   0 0 0 0 0
(2)N 10 0 0 0 0
(3)NPK 10 5 5 0 0
(4)LWW   0 0 0 500 35,555.6
(5)HWW   0 0 0 1000 71,111.1
(6)LWW+
     1/2NPK

  5    2.5    2.5 500 35,555.6

2.2  การเตรียมแปลงทดลอง

การเตรยีมพืน้ที่ในแปลงทดลองเริ่มโดยทํ าการไถ2คร้ัง และพรวน1คร้ัง แลวทํ าการยก
รอง(furrowing) โดยแตละรองมีระยะหางกัน 75 เซนติเมตร แบงพื้นที่ออกเปน 4 ซํ้ า ในแตละซํ้ ามี 
6 แปลงยอย รวมทั้งสิ้น 24 แปลงยอย แตละแปลงยอยมีขนาด 4.5 x 5 ตารางเมตร ในแตละแปลง
ยอยมขีาวโพด จํ านวน 6 แถว แถวละ 20 ตน ปกปายบอกหมายเลขประจํ าแปลง และตํ ารับการ
ทดลองตามแผนผังที่ทํ าการสุมเอาไว
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2.3  การปลูก

การปลกูขาวโพดจะทํ าการปลูกเปนแถว โดยหยอดเมล็ดเปนหลุม ๆ ดวย corn jab 
โดยมรีะยะหางระหวางแถว 75 เซนติเมตร และระยะหางระหวางตน 25 เซนติเมตร หยอดเมล็ด
หลมุละ 3-5 เมลด็ เมื่อขาวโพดอายุได 14 วัน หลังหยอดเมล็ด จึงทํ าการถอนแยกใหเหลือ 1 ตน 
ตอหลมุ มกีารใหนํ้ าชลประทานเมื่อมีฝนทิ้งชวง

2.4  การใสปุยเคมี

การใสปุยเคมีเพื่อใหธาตุไนโตรเจน แบงใส 2 คร้ัง ในปรมิาณเทากัน โดยใสคร้ังแรก
เมือ่ขาวโพดอาย ุ 14 วัน และสวนที่เหลือใสเมื่อขาวโพดอายุ 35 วัน ในการใสปุยเคมีเพื่อใหธาตุ
ฟอสฟอรสั และโพแทสเซียม ใสในปริมาณทั้งหมด เมื่อขาวโพดอายุ 14 วัน  โดยใสบริเวณโคนตน
ของขาวโพด

2.5  การใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกร

การใสนํ้ าเสียในแตละแปลงยอยของการทดลองปลูกขาวโพดครั้งที่ 1 (พันธุสุวรรณ 
3601) จะท ําการใสนํ ้าเสียจํ านวน 5 คร้ัง โดยใชนํ้ าเสียจากคอกสุกรแมพันธุ และการทดลองปลูก
ขาวโพดครัง้ที ่ 2 (พันธุสุวรรณ 3851) จะทํ าการใสนํ้ าเสียจํ านวน 5 คร้ังเชนกัน แตใชนํ้ าเสียจาก
คอกสกุรขนุ ซึง่การใสนํ้ าเสียในการทดลองทั้ง 2 ป จะมีวิธีการใสที่เหมือนกัน คือ การใสนํ้ าเสียครั้ง
ที ่ 1 ใสเมือ่ขาวโพดอายุได 14 วัน  กระทํ าโดยนํ าภาชนะขนาดใหญมารองรับนํ้ าเสียจากสายยาง 
และนํ าบัวรดนํ้ าที่ทราบปริมาตรแนนอนมาตักนํ้ าจากภาชนะดังกลาวไปใสยังบริเวณแปลงทดลอง 
โดยรดไปบนสันรอง (บริเวณโคนตนขาวโพด) จนกระทั่งครบตามปริมาณที่ตองการใสในแตละ
แปลงยอย สวนการใสนํ้ าเสียครั้งที่ 2, 3, 4 และ 5 ใสเมื่อขาวโพดอายุ  28, 35, 42 และ 49 วัน โดย
ใชสายยางรดนํ้ าเสียไปบนสันรอง (บริเวณคนตนขาวโพด) ซึ่งกอนทํ าการใสนํ้ าเสียทุกครั้งจะใช
ภาชนะที่ทราบปริมาตรแนนอนมารองรับนํ้ าเสียจากสายยางแลวทํ าการจับเวลาที่ใชต้ังแตเร่ิมใส
จนกระทัง่นํ ้าเสยีเตม็ภาชนะ จากนั้นจึงนํ าเวลาที่ไดดังกลาวมาคํ านวณเปนเวลาที่ตองใชในการใส
นํ้ าเสียตอแปลงยอย แลวทํ าการใสนํ้ าเสียไปตามเวลาที่คํ านวณไดดังกลาว เชน ปริมาตรของ
ภาชนะทีใ่ชเทากบั 100 ลิตร ใชเวลาในการใสนํ้ าเสียจนกระทั่งเต็มภาชนะเทากับ 60 วินาที ดังนั้น
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ถาตองการใสนํ้ าเสียอัตรา 150 ลิตรตอแปลงยอย ก็จะตองใชเวลาในการใสนํ้ าเสียเทากับ 90 
วนิาที เปนตน

2.6  การปองกันกํ าจัดศัตรูพืช

การปองกนัแมลง ทํ าโดยการหยอดฟูราดาน 3 เปอรเซ็นต จี (คารโบฟูราน) ปริมาณ
1/4 ชอนชา/ตน ทีบ่ริเวณโคนตน เมื่อขาวโพดอายุได 14 วัน สวนการกํ าจัดวัชพืช ใชวิธีกํ าจัดดวย
มือ

2.7  การเก็บเกี่ยว

การเกบ็เกีย่วขาวโพด ทํ าเมื่อขาวโพดมีอายุไดประมาณ 110 วัน โดยทํ าการเก็บเกี่ยว
ขาวโพด 4 แถวกลางของแตละแปลงยอย โดยตนขาวโพดที่อยูบริเวณหัวและทายของทั้ง 4 แถวจะ
ถกูตดัออกไปขางละ 2 ตน ดังนั้นจะมีพื้นที่เก็บเกี่ยวคิดเปน 12 ตารางเมตร ทํ าการเก็บเกี่ยวฝกขาว
โพดแตละแปลงยอยโดยการปอกเปลือก แลวนํ ามากะเทาะเมล็ดและชั่งนํ้ าหนัก จากนั้นสุมเก็บตัว
อยางเมล็ดขาวโพดที่ไดของแตละแปลงยอยออกมาจํ านวนหนึ่ง นํ าไปหาความชื้นเพื่อคํ านวณผล
ผลิตเมลด็ทีค่วามชื้น15 เปอรเซ็นต  แลวนํ าตัวอยางเมล็ดดังกลาวไปอบใหแหง เพื่อใชในการหานํ้ า
หนกัแหง 100 เมล็ดและวิเคราะหธาตุอาหารในพืชตอไป สํ าหรับการเก็บเกี่ยวตอซังขาวโพดของ
แตละแปลงยอย จะท ําการเก็บเกี่ยวโดยตัดที่โคนตน แลวทํ าการชั่งนํ้ าหนัก จากนั้นทํ าการสุมเก็บ
ตัวอยางตอซังขาวโพดของแตละแปลงยอยออกมาจํ านวน 3 ตน นํ าไปอบใหแหงเพื่อใชในการ
คํ านวณผลผลิตตอซังแหงและวิเคราะหธาตุอาหารในพืชตอไป
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2.8  การบันทึกขอมูล

ในการทดลองไดทํ าการบันทึกขอมูลลักษณะตาง ๆ ของขาวโพด ดังนี้

2.8.1  นํ ้าหนกัตอซังแหงของขาวโพด   สามารถคํ านวณไดโดยใชสูตร

นํ ้าหนกัตอซังแหงของขาวโพด (กก./ไร)       =         a x b x 1600
               c x d

a   =  นํ ้าหนกัของตอซงัสวนเหนือดินทั้งหมดในพื้นที่เก็บเกี่ยว   ทีร่ะยะเก็บเกี่ยว  
         (กก./12 ตร.ม.)
b   =  นํ ้าหนกัของตอซงัสวนเหนือดิน ที่สุมออกมา 3 ตน ที่ระยะเก็บเกี่ยว  (กก.)
c   =  นํ ้าหนกัของตอซงัสวนเหนือดิน ที่สุมออกมา 3 ตน ที่ระยะหลังอบจนแหง (กก.)
d   = พืน้ทีเ่กบ็เกีย่วผลผลิต มีคาเทากับ 12 ตารางเมตร

2.8.2  นํ ้าหนกัของเมล็ดขาวโพดที่ความชื้น  15  เปอรเซ็นต   สามารถคํ านวณหาได
โดยใชสูตร

นํ ้าหนกัเมล็ดที่ความชื้น 15 % (กก./ไร)     =      a  x  ( 100- b )  x 1600
                    ( 100 – 15 ) x c

a   =  นํ ้าหนกัของเมล็ดขาวโพดที่ความชื้น  b  (กก.)
b   =  เปอรเซน็ตความชื้นระดับตาง ๆ กันของเมล็ดขาวโพดที่หาไดจากเครื่องวัดความชื้น
c   = พืน้ทีเ่กบ็เกี่ยวผลผลิต มีคาเทากับ 12 ตารางเมตร
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2.8.3  เปอรเซ็นตกะเทาะเมล็ด (shelling  percentage) สามารถคํ านวณหาได
โดยใชสูตร

เปอรเซ็นตกะเทาะเมล็ด  (%)      =   a    x  100
                                  b

a   = นํ ้าหนกัเมล็ดที่ความชื้นระดับตาง ๆ ของแตละแปลงยอย
b   = นํ ้าหนกัทัง้ฝกที่ความชื้นระดับตาง ๆ ของแตละแปลงยอย

2.8.4  อัตราสวนระหวางนํ้ าหนักเมล็ดกับตอซังแหง (grain: stover ratio) สามารถ
คํ านวณหาไดโดยใชสูตร

อัตราสวนระหวางนํ้ าหนักเมล็ดกับตอซังแหง =   นํ ้าหนกัเมล็ดที่ความชื้น 15 %
                   นํ ้าหนักตอซังแหง

2.8.5 นํ ้าหนกัเมล็ดตอฝก  สามารถคํ านวณไดโดยใชสูตร

นํ ้าหนักเมล็ดตอฝก (กก.)    =      นํ ้าหนกัเมล็ดที่ความชื้น 15% ของแตละแปลงยอย
              จ ํานวนฝกของแตละแปลงยอย

2.8.6 นํ ้าหนกัแหง 100 เมล็ด โดยการนํ าเอาเมล็ดขาวโพดที่ผานการอบจนแหง (มีนํ้ า
หนกัคงที)่ ของแตละแปลงยอยมานับใหได 100 เมล็ด แลวทํ าการชั่งนํ้ าหนัก



                                                                                                                                                    41

2.8.7 การดูดใชธาตุอาหารของขาวโพด (nutrient  uptake)  สามารถคํ านวณได   
โดยใชสูตร

ปริมาณการดูดใชธาตุอาหาร    = %ธาตอุาหารแตละชนิดในเมล็ด xนํ ้าหนกัเมล็ดที่ความชื้น 15 %
   ในสวนของเมล็ด(กก./ไร)                                               100

ปริมาณการดูดใชธาตุอาหาร     =   % ธาตอุาหารแตละชนิดในตอซัง x นํ ้าหนักตอซังแหง
           ในสวนของตอซัง(กก./ไร)           100

      
ปริมาณการดูดใชธาตุอาหารทั้งหมด   =    ปริมาณการดูดใชธาตุอาหารในสวนของเมล็ด  +

      ปริมาณการดูดใชธาตุอาหารในสวนของตอซัง

2.8.8 เปอรเซ็นตการกระจายของธาตุอาหารในเมล็ดหรือตอซัง (distribution of
nutrient in grain or stover) สามารถคํ านวณไดโดยใชสูตร

%การกระจายของธาตุอาหารในเมล็ด = ปริมาณการดูดใชธาตุอาหารในสวนของเมล็ด x 100
                     ปริมาณการดูดใชธาตุอาหารทั้งหมด

%การกระจายของธาตุอาหารในตอซัง =ปริมาณการดูดใชธาตุอาหารในสวนของตอซัง x100
                     ปริมาณการดูดใชธาตุอาหารทั้งหมด

2.8.9 ปริมาณของธาตุอาหารที่ใชในการผลิตเมล็ดขาวโพด 1 กิโลกรัม (amount of 
nutrient to produce 1 kg of grain) สามารถคํ านวณไดโดยใชสูตร

ปริมาณของธาตุอาหารที่ใชในการ  =  ปริมาณการดูดใชธาตุอาหารในสวนของเมล็ด +
ผลิตเมล็ดขาวโพด 1 กิโลกรัม   ปริมาณการดูดใชธาตุอาหารในสวนของตอซัง

                       ผลผลิตของเมล็ด



                                                                                                                                                    42

2.8.10 ประสิทธิภาพของการดึงดูดปุยมาใชประโยชน (recovery) ทีอั่ตราปุย  ตาง ๆ
กนั   สามารถคํ านวณได โดยใชสูตร (ชัยฤกษ, 2515)

ประสิทธิภาพของการดึงดูดปุยมาใชประโยชน = ( C – P ) + ( D – Q )   x 100 %
          M

C   = ปริมาณการดูดใชธาตุอาหารแตละชนิดในเมล็ดที่อัตราปุยตาง ๆ
D   = ปริมาณการดูดใชธาตุอาหารแตละชนิดในตอซังที่อัตราปุยตาง ๆ
P   = ปริมาณการดูดใชธาตุอาหารแตละชนิดในเมล็ดที่ไมไดใสปุย
Q   = ปริมาณการดูดใชธาตุอาหารแตละชนิดในตอซังที่ไมไดใสปุย
M   = อัตราปุยแตละระดับ

3.  การวเิคราะหขอมูลทางสถิติ

จากขอมลูทีไ่ดจากการทดลองในหองปฏิบัติการ และการทดลองปลูกพืชในสนาม นํ ามา
วเิคราะหความแปรปรวนทางสถิติ (analysis of  variance)  เพือ่หาคา F-value และคาทางสถิติ
อ่ืน ๆ ไวสํ าหรับการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย โดยวิธี DMRT (Duncan multiple range test) โดยใช
โปรแกรมทางสถิติของ IRRI

4.  สถานทีแ่ละระยะเวลาในการทดลอง

4.1 สถานทีท่ดลอง แบงเปน 2 แหง

4.1.1  การทดลองในหองปฏิบัติการ   หองปฏิบัติการ  ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะ
เกษตร มหาวิทยาลัย-เกษตรศาสตร กรุงเทพมหานคร

4.1.2  การทดลองปลกูพชืในสนาม ฟารม พี.เค.  บ.หวยซุง ต.ธาตุทอง อ.บอทอง จ.
ชลบุรี ที่พิกัด   47 756677 mE, 1472699 mN ในระบบ UTM
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4.2 ระยะเวลาในการทดลอง

ระยะเวลาในการทดลองทั้งหมด ระหวางเดือนเมษายน พ.ศ.2545  -  เดือนธันวาคม
พ.ศ. 2546 โดยแบงเปน

การทดลองในหองปฏิบัติการ: พฤษภาคม พ.ศ.2545 - ธันวาคม พ.ศ. 2546
การทดลองปลูกขาวโพดครั้งที่1: มถินุายน พ.ศ.2545 - ตุลาคม พ.ศ. 2545
การทดลองปลูกขาวโพดครั้งที่2: มถินุายน พ.ศ.2546 - กันยายน พ.ศ. 2546
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ผลการทดลอง

ผลการทดลองเกี่ยวกับการใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรเปนปุยสํ าหรับขาวโพดที่ปลูกบน
ดินรวนปนทราย (ชุดดินสะทอน) โดยทํ าการทดลองปลูกขาวโพด 2 คร้ัง คร้ังที่ 1 (ฤดูฝนป 2545)
ใชขาวโพดพันธุสุวรรณ  3601 และครั้งที่ 2 (ฤดูฝนป 2546) ใชขาวโพดพันธุสุวรรณ 3851 สามารถ
แยกกลาวไดดังตอไปนี้

1. สมบติับางประการของชุดดินสะทอนในแปลงทดลองกอนการปลูกขาวโพด

สมบัติบางประการของชุดดินสะทอนในแปลงทดลองกอนการปลูกขาวโพด แสดงใน      
ตารางที ่13  พบวาชุดดินสะทอนมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย (Sandy Loam) มีปฏิกิริยาดินเปน
กรดเลก็นอย มปีฏิกิริยาดิน (pH) เทากับ  6.4 มีสภาพการนํ าไฟฟา (EC)ในระดับต่ํ าเทากับ 0.8 
dSm-1 มีปริมาณอินทรียวัตถุในระดับคอนขางตํ่ า เทากับ 13.0 กรัมตอกิโลกรัม มีปริมาณ
ไนโตรเจนทัง้หมดในระดับปานกลาง เทากับ 875 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม โดยอยูในรูปแอมโมเนียม
ไนโตรเจน และไนเตรตไนโตรเจน เทากับ 22.4 และ 14 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ตามลํ าดับ มีปริมาณ
ฟอสฟอรสัทีเ่ปนประโยชนในระดับสูงมาก เทากับ 192 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม มีปริมาณโพแทสเซียม 
แคลเซยีม และแมกนีเซียม ที่สามารถแลกเปลี่ยนไดอยูในระดับสูงมาก เทากับ  142 1219 และ 
144 มลิลิกรัมตอกิโลกรัม ตามลํ าดับ และมีปริมาณทองแดง สังกะสี เหล็ก และแมงกานีสที่สกัดได 
เทากับ 0.83 2.52 61.20 และ 21.34 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ตามลํ าดับ
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ตารางที่ 13  คาวเิคราะหคุณสมบัติบางประการของชุดดินสะทอนในแปลงทดลองกอนปลูก
ขาวโพด

คุณสมบัติของดิน ชุดดินสะทอน วธิีการ

Texture Sandy Loam Hydrometer method
   Sand (%) 63
   Silt (%) 26
   Clay (%) 11
pH 6.4 Soil:Water = 1:1
EC (dS m-1) 0.8 Saturated Water Extract
Organic matter (g kg-1) 13.0 Walkley and Black method
Total N (mg kg-1) 875 Kjeldahl method
NH4

+-N (mg kg-1) 22.4 Extracted with 1 N KCl, Distillation
NO3

--N (mg kg-1) 14.0 Extracted with 1 N KCl, Distillation
Available P (mg kg-1) 192 Bray II
Exchangeable K (mg kg-1) 142 Extracted with 1 N NH4OAc pH 7.0
Exchangeable Ca (mg kg-1) 1,219 Extracted with 1 N NH4OAc pH 7.0
Exchangeable Mg (mg kg-1) 144 Extracted with 1 N NH4OAc pH 7.0
Extractable Cu (mg kg-1) 0.83 Extracted with DTPA pH 7.3
Extractable Zn (mg kg-1) 2.52 Extracted with DTPA pH 7.3
Extractable Fe (mg kg-1) 61.20 Extracted with DTPA pH 7.3
Extractable Mn (mg kg-1) 21.34 Extracted with DTPA pH 7.3
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2. สมบติับางประการของนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรที่ใชในการทดลอง

2.1  การทดลองปลูกขาวโพดพันธุสุวรรณ  3601

สมบัติบางประการของนํ้ าเสียที่ใชในการทดลองปลูกขาวโพดครั้งที่ 1 โดยใชนํ้ าเสีย
จากบอพกัที1่ ที่ระดับความลึก 0.6 เมตรจากขอบบอ (บอลึกประมาณ 3 เมตร) ซึ่งไดรับนํ้ าเสีย
จากคอกสกุรแมพนัธุโดยตรง ทํ าการใสนํ้ าเสียใหกับขาวโพดจํ านวน 5 คร้ัง (เก็บมาครั้งละ 1 ตัว
อยาง) แสดงในตารางที่ 14 พบวา ตัวอยางของนํ้ าเสียที่ทํ าการวิเคราะหในแตละครั้ง มีสมบัติแตก
ตางกนัไมมากนกั กลาวคือ มีสภาพเปนดาง มีคา pH อยูในชวง 7.5-7.7 มีสภาพการนํ าไฟฟา 
(EC) อยูในชวง 2.08-2.59 dSm-1   มปีริมาณไนโตรเจนทั้งหมดอยูในชวง 234-383 มิลลิกรัมตอ
ลิตร โดยอยูในรูปแอมโมเนียมไนโตรเจน และไนเตรตไนโตรเจน ในชวง 187-228 และ 0.7-3.5 
มลิลิกรัมตอลิตร ตามลํ าดับ ปริมาณฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียมทั้งหมด 
อยูในชวง 58-74  319-398 95-103 และ 51-67 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลํ าดับ และมีปริมาณ
ทองแดง สังกะสี เหล็ก และแมงกานีสทั้งหมดอยูในชวง 0.10-0.26  0.38-0.52 1.02-1.59 และ 
0.71-2.30มิลลิกรัมตอลิตร  ตามลํ าดับ

สํ าหรับรูปของไนโตรเจนในนํ้ าเสียที่ใชในการทดลองปลูกขาวโพด แสดงในตารางที่ 
15 พบวา  สวนใหญไนโตรเจนจะอยูในรูปแอมโมเนียมไนโตรเจน ถึงรอยละ 51.8-80.3 และมีนอย
มากเพยีง รอยละ 0.3-1.1 เทานั้น ที่อยูในรูปไนเตรตไนโตรเจน ซึ่งไนโตรเจนทั้งสองรูปพืชสามารถ
ใชประโยชนไดโดยตรง สํ าหรับไนโตรเจนสวนที่เหลือจะอยูในรูปสารอินทรียไนโตรเจนซึ่งเปนรูปที่
พชืไมสามารถใชประโยชนไดโดยตรง

เมื่อพิจารณาจากปริมาณของนํ้ าเสียที่ใชทั้ง 5 คร้ัง และคาวิเคราะหของธาตุ
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในนํ้ าเสียที่ใชในแตละครั้ง สามารถคํ านวณเปนปริมาณ
ธาตอุาหารทัง้หมดที่ใสใหกับขาวโพดพันธุสุวรรณ 3601 ได ดังแสดงในตารางที่ 16 พบวา การใส
นํ ้าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราตํ่ า (LWW) และการใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราสูง (HWW) 
จะใหธาตุอาหารอัตรา 11.93-5.28-15.56 และ23.86-10.56-31.12 กก.N-P2O5-K2O ไร-1 ตาม
ลํ าดับ
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ตารางที่ 14  คาวเิคราะหคุณสมบัติของนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรที่ใชในแปลงทดลองปลูก
ขาวโพดพันธุสุวรรณ  3601

นํ้ าเสียจากฟารมเล้ียงสุกร
ขอมูลที่วิเคราะห

ครั้งที่1 ครั้งที่2 ครั้งที่3 ครั้งที่4 ครั้งที่5 พิสัย เฉลี่ย

pH 7.6 7.7 7.6 7.6 7.5 7.5-7.7 7.6
EC (dS m-1) 2.59 2.08 2.11 2.09 2.37 2.08-2.59 2.25
Total N (mg L-1) 234 332 347 382 383 234-383 336
NH4

+-N (mg L-1) 188 187 200 198 228 187-228 200
NO3

--N (mg L-1) 0.7 3.5 2.8 2.1 3.5 0.7-3.5 2.5
Total P (mg L-1) 58 74 63 63 64 58-74 64
Total K (mg L-1) 373 347 319 379 398 319-398 363
Total Ca (mg L-1) 96 103 98 99 95 95.103 98
Total Mg (mg L-1) 51 67 53 58 64 51.67 58
Total Cu (mg L-1) 0.24 0.26 0.15 0.21 0.10 0.10-0.26 0.19
Total Zn (mg L-1) 0.52 0.49 0.51 0.52 0.38 0.38-0.52 0.48
Total Fe (mg L-1) 1.59 1.45 1.25 1.11 1.02 1.02-1.59 1.28
Total Mn (mg L-1) 1.02 0.71 0.79 1.56 2.30 0.71-2.30 1.28
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ตารางที่15  รูปของธาตไุนโตรเจนในนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรที่ใชในแปลงทดลองปลูกขาวโพด
พนัธุสุวรรณ  3601

ขอมูลที่วิเคราะห
totalN NH4

+-N NO3
--N

นํ ้าเสียจากฟารม
เลี้ยงสุกร

mg L-1 mg L-1 % of totalN mg L-1 % of totalN
คร้ังที่1 234 188 80.3 0.7 0.3
คร้ังที่2 332 187 56.3 3.5 1.1
คร้ังที่3 347 200 57.6 2.8 0.8
คร้ังที่4 382 198 51.8 2.1 0.6
คร้ังที่5 383 228 59.5 3.5 0.9

ตารางที่16  ปริมาณธาตไุนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกร
รวมทัง้  5  คร้ังที่ใชในแปลงทดลองปลูกขาวโพดพันธุสุวรรณ  3601

นํ ้าเสียอัตราตํ่ า นํ ้าเสียอัตราสูงธาตุอาหาร

(35,555.6 ลิตร/ไร) (71,111.1 ลิตร/ไร)

ปริมาณธาตุไนโตรเจน กก. N ไร-1 11.93 23.86
ปริมาณธาตุฟอสฟอรัส กก. P2O5 ไร-1 5.28 10.56
ปริมาณธาตุโพแทสเซียม กก. K2O ไร-1 15.56 31.12
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2.2 การทดลองปลูกขาวโพดพันธุสุวรรณ  3851

สมบติับางประการของนํ้ าเสียที่ใชในการทดลองปลูกขาวโพดครั้งที่ 2 โดยใชนํ้ าเสีย
จากบอพกัที1่ ที่ระดับความลึก 0.6 เมตรจากขอบบอ (บอลึกประมาณ 3 เมตร) ซึ่งไดรับนํ้ าเสีย
จากคอกสกุรขนุโดยตรง  ทํ าการใสนํ้ าเสียใหกับขาวโพดจํ านวน 5 คร้ัง (เก็บมาครั้งละ 1 ตัวอยาง) 
แสดงในตารางที่  17 พบวา ตัวอยางของนํ้ าเสียที่ทํ าการวิเคราะหในแตละครั้ง มีสมบัติคอนขาง
แตกตางกนั กลาวคือ มีสภาพเปนดาง มีคา pH อยูในชวง 7.1-7.7 มีสภาพการนํ าไฟฟา (EC)    
อยูในชวง 1.99 – 3.78 dSm-1  มปีริมาณไนโตรเจนทั้งหมดอยูในชวง 208-313 มิลลิกรัมตอลิตร 
โดยอยูในรูปแอมโมเนียมไนโตรเจน และไนเตรตไนโตรเจนในชวง 165 – 238 และ 1.4-7.0 
มลิลิกรัมตอลิตร ตามลํ าดับ มีปริมาณฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียมทั้งหมด 
อยูในชวง 37-53  228-445  35-83 และ 14-31 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลํ าดับ และมีปริมาณ
ทองแดง สังกะสี เหล็ก และแมงกานีสทั้งหมด อยูในชวง 0.08-0.34  0.12-0.24  0.92-2.79 และ 
0.06-0.69 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลํ าดับ

สํ าหรับรูปของไนโตรเจนในนํ้ าเสียที่ใชในการทดลองปลูกขาวโพด แสดงในตารางที่ 
18 พบวา สวนใหญไนโตรเจนจะอยูในรูปแอมโมเนียมถึงรอยละ 74.1-86.6 และมีนอยมากเพียง
รอยละ 0.6-2.5 เทานั้นที่อยูในรูปไนเตรตไนโตรเจน ซึ่งไนโตรเจนทั้งสองรูปพืชสามารถใชประโยชน
ไดโดยตรง สํ าหรับไนโตรเจนสวนที่เหลือจะอยู ในรูปสารอินทรียไนโตรเจนซึ่งเปนรูปที่พืช             
ไมสามารถใชประโยชนไดโดยตรง

เมื่อพิจารณาจากปริมาณของนํ้ าเสียที่ใชทั้ง 5 คร้ัง และคาวิเคราะหของธาตุ
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในนํ้ าเสียที่ใชในแตละครั้ง สามารถคํ านวณเปนปริมาณ
ธาตอุาหารทัง้หมดที่ใสใหกับขาวโพดพันธุสุวรรณ 3851 ได ดังแสดงในตารางที่ 19 พบวา การใส
นํ ้าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราตํ่ า (LWW) และการใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราสูง (HWW) 
จะใหธาตุอาหารอัตรา 8.53-3.73-13.40 และ17.07-7.57-26.79 กก. N-P2O5-K2O ไร-1 ตามลํ าดับ
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ตารางที่17  คาวเิคราะหคุณสมบัติของนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรที่ใชในแปลงทดลองปลูก
ขาวโพดพันธุสุวรรณ  3851

นํ้ าเสียจากฟารมเล้ียงสุกร
ขอมูลที่วิเคราะห

ครั้งที่1 ครั้งที่2 ครั้งที่3 ครั้งที่4 ครั้งที่5 พิสัย เฉลี่ย

pH 7.7 7.3 7.1 7.4 7.2 7.1-7.7 7.3
EC (dS m-1) 3.78 2.58 1.99 2.17 2.16 1.99-3.78 2.5
Total N (mg L-1) 313 278 208 244 209 208-313 250
NH4

+-N (mg L-1) 238 206 165 185 181 165-238 195
NO3

--N (mg L-1) 4.2 7.0 2.8 1.4 4.2 1.4-7.0 3.9
Total P (mg L-1) 53 37 50 47 46 37-53 47
Total K (mg L-1) 445 396 240 255 228 228-445 313
Total Ca (mg L-1) 35 36 73 68 83 35-83 59
Total Mg (mg L-1) 14 15 30 29 31 14-31 24
Total Cu (mg L-1) 0.16 0.08 0.34 0.30 0.18 0.08-0.34 0.21
Total Zn (mg L-1) 0.20 0.12 0.21 0.20 0.24 0.12-0.24 0.19
Total Fe (mg L-1) 2.12 0.92 2.77 1.88 1.13 0.92-2.79 1.76
Total Mn (mg L-1) 0.69 0.58 0.11 0.12 0.06 0.06-0.69 0.31
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ตารางที่18  คาวเิคราะหของธาตุไนโตรเจนในนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรที่ใชในแปลงทดลองปลูก
ขาวโพดพันธุสุวรรณ  3851

ขอมูลที่วิเคราะห
totalN NH4

+-N NO3
--N

นํ ้าเสียจากฟารม
เลี้ยงสุกร

mg L-1 mg L-1 % of totalN mg L-1 % of totalN
คร้ังที่1 313 238 76.0 4.2 1.3
คร้ังที่2 278 206 74.1 7.0 2.5
คร้ังที่3 208 165 79.3 2.8 1.4
คร้ังที่4 244 185 75.8 1.4 0.6
คร้ังที่5 209 181 86.6 4.2 2.0

ตารางที่19  ปริมาณธาตไุนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกร
รวมทัง้  5  คร้ังที่ใชในแปลงทดลองปลูกขาวโพดพันธุสุวรรณ  3851

นํ ้าเสียอัตราตํ่ า นํ ้าเสียอัตราสูงธาตุอาหาร

(35,555.6 ลิตร/ไร) (71,111.1 ลิตร/ไร)

ปริมาณธาตุไนโตรเจน กก. N ไร-1 8.53 17.06
ปริมาณธาตุฟอสฟอรัส กก. P2O5 ไร-1 3.78 7.56
ปริมาณธาตุโพแทสเซียม กก. K2O ไร-1 13.40 26.80
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2.3  การทดลองการปลดปลอยธาตุไนโตรเจนที่เปนประโยชนจากนํ้ าเสียในชุดดินสะทอน
ในชวงระยะเวลาการบมดินตาง ๆ กัน

คาวิเคราะหไนโตรเจนของนํ้ าเสียที่ใชในการทดลองการปลดปลอยธาตุไนโตรเจนที่
เปนประโยชนจากนํ้ าเสียในชุดดินสะทอน โดยใชนํ้ าเสียจากบอพักที่1 ที่ระดับความลึก 0.6 เมตร
จากขอบบอ (บอลึกประมาณ 3 เมตร) ซึ่งไดรับนํ้ าเสียจากคอกสุกรแมพันธุโดยตรง  แสดงใน     
ตารางที ่ 20 พบวา  มีปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดเทากับ 344 มิลลิกรัมตอลิตร โดยอยูในรูป
แอมโมเนยีมไนโตรเจนและไนเตรตไนโตรเจน เทากับ 280 และ 1.4 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลํ าดับ 
คิดเปนรอยละ 81.4 และ 0.4 ของปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด ซึ่งไนโตรเจนทั้งสองรูปพืชสามารถใช
ประโยชนไดโดยตรง สํ าหรับไนโตรเจนสวนที่เหลือจะอยูในรูปสารอินทรียไนโตรเจน ซึ่งเปนรูปที่พืช
ไมสามารถใชประโยชนไดโดยตรง

เมื่อพิจารณาจากปริมาณของนํ้ าเสียที่ใชและคาวิเคราะหธาตุไนโตรเจน สามารถ
คํ านวณเปนปริมาณธาตุไนโตรเจนที่ใชได ดังแสดงในตารางที่ 21 พบวา การใสนํ้ าเสียจากฟารม
เลีย้งสกุรอตัรา 1.5 มิลลิลิตรตอดิน 10 กรัม จะใหธาตุไนโตรเจนทั้งหมด 51.6 มิลลิกรัมไนโตรเจน
ตอดิน 1 กิโลกรัม โดยจะอยูในรูปแอมโมเนียมไนโตรเจนและไนเตรตไนโตรเจน เทากับ 42.0 และ 
0.2 มลิลิกรัมไนโตรเจนตอดิน 1 กิโลกรัม ตามลํ าดับ
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ตารางที่20  คาวเิคราะหของธาตุไนโตรเจนในนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรที่ใชในการทดลองการ
ปลดปลอยธาตไุนโตรเจนที่เปนประโยชนจากนํ้ าเสียในชุดดินสะทอนในชวงระยะ
เวลาการบมดินตาง ๆ กัน

ขอมูลที่วิเคราะห
TotalN NH4

+-N NO3
--N

mg L-1 mg L-1 % of totalN mg L-1 % of totalN
344 280 81.4 1.4 0.4

ตารางที่21  ปริมาณธาตไุนโตรเจนในนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรที่ใชในการทดลองการปลดปลอย
ธาตไุนโตรเจนทีเ่ปนประโยชนจากนํ้ าเสียในชุดดินสะทอนในชวงระยะเวลาการบมดิน
ตาง ๆ กัน

TotalN NH4
+-N NO3

--N
(mg N kg-1 soil) (mg N kg-1 soil) (mg N kg-1 soil)

51.6 42.0 0.2
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3.  การปลดปลอยธาตุไนโตรเจนที่เปนประโยชนจากนํ้ าเสียในชุดดินสะทอนในชวงระยะ
เวลาการบมดินตาง ๆ กัน

ผลการศึกษาการใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรหรือปุยเคมีตอการปลดปลอยไนโตรเจนที่
เปนประโยชน แสดงในภาพที่ 1 และ 2 และตารางผนวกที่ 1 พบวา ชวงระยะเวลาการบมดิน 0 วัน 
การใสนํ้ าเสียมีการปลดปลอยไนโตรเจนที่เปนประโยชนออกมาในรูปแอมโมเนียมไนโตรเจนใน
ปริมาณทีสู่งกวา การใสปุยเคมี N และการไมใสทั้งนํ้ าเสียและปุยเคมี N  สวนปริมาณไนเตรต
ไนโตรเจนมกีารปลดปลอยออกมาใกลเคียงกันทั้ง 3 ตํ ารับการทดลอง สวนในชวงระยะเวลาการ
บมดิน 3 7 14 และ 21 วัน พบวา การใสนํ้ าเสีย หรือ การใสปุยเคมี N มีการปลดปลอยไนโตรเจน
ทัง้หมดทีเ่ปนประโยชน ในปริมาณที่ใกลเคียงกัน และสูงกวา การไมใสทั้งนํ้ าเสียและปุยเคมี N

เมื่อพิจารณาการปลดปลอยไนโตรเจนที่เปนประโยชนของตํ ารับการทดลองที่ใสนํ้ าเสีย 
พบวา ปริมาณของแอมโมเนียมไนโตรเจนมีแนวโนมลดลง เมื่อระยะเวลาการบมดินนานขึ้น     
สวนปริมาณของไนเตรตไนโตรเจน มีแนวโนมเพิ่มข้ึนเมื่อระยะเวลาการบมดินนานขึ้น โดย
ไนโตรเจนทั้งหมดในนํ้ าเสียจะเปลี่ยนไปเปนไนเตรตไนโตรเจนภายในระยะเวลาการบมดิน 7 วัน 
นอกจากนัน้ยงัพบวา ไนโตรเจนที่เปนประโยชนบางสวนไดถูกปลดปลอยออกมาจากไนโตรเจนใน
รูปของสารอินทรีย ซึ่งเปนองคประกอบอยูในนํ้ าเสียอีกดวย

สํ าหรบัการปลดปลอยไนโตรเจนที่เปนประโยชนของตํ ารับการทดลองที่ใสปุยเคมี N พบวา 
ปริมาณของแอมโมเนียมไนโตรเจนมีการเพิ่มข้ึนในชวงระยะเวลาการบมดิน 3 วัน หลังจากนั้นมี
แนวโนมลดลง เมื่อระยะเวลาการบมดินนานขึ้น สวนปริมาณไนเตรตไนโตรเจน มีแนวโนมเพิ่มข้ึน
เมือ่ระยะเวลาการบมดินนานขึ้น

จากผลการศกึษาดงักลาว แสดงใหเห็นวานํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกร เมื่อนํ ามาใสในชุดดิน
สะทอน สามารถเพิ่มปริมาณไนโตรเจนที่เปนประโยชนไดใกลเคียงกับปุยเคมี N แสดงวานํ้ าเสีย
จากฟารมเลี้ยงสุกรมีความสามารถในการปลดปลอยไนโตรเจนที่เปนประโยชนไดรวดเร็วใกลเคียง
กับปุยเคมี N
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ภาพที่ 1  ปริมาณแอมโมเนียมไนโตรเจน (มก.กก.-1) ในชดุดนิสะทอนที่ไดรับการใสนํ้ าเสียจาก
ฟารมเลีย้งสกุร และปุยเคมีไนโตรเจนในสภาพดินที่มีออกซิเจนในชวงระยะเวลาการ
บมดินตาง ๆ กัน

ภาพที่ 2  ปริมาณไนเตรตไนโตรเจน (มก.กก.-1) ในชดุดนิสะทอนที่ไดรับการใสนํ้ าเสียจากฟารม
เลีย้งสกุร และปุยเคมีไนโตรเจนในสภาพดินที่มีออกซิเจนในชวงระยะเวลาการบมดิน
ตาง ๆ กัน
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3. การทดลองปลูกขาวโพดครั้งที่ 1

3.1  ผลผลิตและองคประกอบผลผลิตของขาวโพดพันธุสุวรรณ  3601

3.1.1  นํ ้าหนกัตอซังแหงของขาวโพด

ผลการศึกษาการใสหรือการไมใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรและหรือปุยเคมี
ตอนํ ้าหนกัตอซงัแหงของขาวโพด แสดงในภาพที่ 3 และตารางผนวกที่ 2 พบวา ขาวโพดที่ปลูกใน
ทกุต ํารับการทดลองใหผลที่แตกตางกันอยางไมมีนัยสํ าคัญทางสถิติ แตมีแนวโนมวาการใสนํ้ าเสีย
และหรอืปุยเคมทีัง้ 5 ตํ ารับการทดลอง ใหคานํ้ าหนักตอซังแหงที่ดีกวา เมื่อเปรียบเทียบกับการไม
ใสทั้งนํ้ าเสียและปุยเคมี

3.1.2  นํ ้าหนกัเมล็ดขาวโพดที่ความชื้น  15  เปอรเซ็นต

ผลการศึกษาการใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรและหรือปุยเคมีตอผลผลิต
ของขาวโพดในสวนของนํ้ าหนักเมล็ดที่ความชื้น 15 เปอรเซ็นต แสดงในภาพที่ 4 และตารางผนวก
ที ่ 2 พบวา ใหผลดีกวา เมื่อเปรียบเทียบกับการไมใสทั้งนํ้ าเสียและปุยเคมี ทั้งนี้เปนความแตกตาง
กนัอยางมนียัส ําคญัทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกันในระหวาง 5 ตํ ารับการทดลองที่มีการใสนํ้ าเสีย
และหรอืปุยเคม ีพบวา ใหผลที่แตกตางกันอยางไมมีนัยสํ าคัญทางสถิติ แตมีแนวโนมวาการใสนํ้ า
เสยีอตัราตํ่ ารวมกับปุยเคมี N P Kใหผลดีที่สุด  ในขณะที่ การใสปุยเคมี N หรือ N P K ใหผลใกล
เคยีงกับ การใสนํ ้าเสยีอตัราสูงแตเพียงอยางเดียว สวนการใสนํ ้าเสยีอัตราตํ่ า แตเพียงอยางเดียว 
ใหผลต่ํ าสุด ทั้งนี้สามารถคิดเปนผลผลิตที่เพิ่มข้ึนจากตํ ารับการการทดลองที่ไมมีการใสทั้งนํ้ าเสีย
และปุยเคม ี คิดเปนรอยละ 49.1 34.0 30.8 28.6 และ22.4 ตามลํ าดับ นอกจากนั้น พบวาการไม
ใสทั้งนํ้ าเสียและปุยเคมี การใสปุยเคมี N การใสนํ ้าเสียอัตราตํ่ า การใสนํ ้าเสียอัตราสูง และการใส
นํ ้าเสียอัตราตํ่ ารวมกับปุยเคมี N P K มผีลผลิตคิดเปนรอยละ 74.6 97.6 91.4 96.0 และ111.2 
ตามลํ าดับ จากการใสปุยเคมี N P K
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ภาพที่ 3  ผลของนํ ้าเสียจากฟารม
สุวรรณ  3601

ภาพที่ 4  ผลของนํ้ าเสียจากฟารม
ของขาวโพดพันธุสุวรรณ
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3.1.3  เปอรเซ็นตกะเทาะเมล็ด

ผลการศึกษาการใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรและหรือปุยเคมีเปรียบเทียบ
กบัการไมใสทั้งนํ้ าเสียและปุยเคมีตอเปอรเซ็นตกะเทาะเมล็ด แสดงในภาพที่ 5 และตารางผนวกที่ 
2 พบวา ตํ ารับการทดลองตาง ๆ ใหผลที่แตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ โดยการใสนํ้ าเสีย
อัตราตํ ่ารวมกับปุยเคมี N P K ใหผลดีที่สุด รองลงมาไดแก ตํ ารับการทดลองที่ใสปุยเคมี N P K 
สวนอีก 4 ตํ ารับการทดลองไดแก การใสปุยเคมี N การใสนํ ้าเสียอัตราสูง การใสนํ ้าเสียอัตราตํ่ า  
และการไมใสทั้งนํ้ าเสียและปุยเคมีใหผลต่ํ าสุด

3.1.4  อัตราสวนระหวางนํ้ าหนักเมล็ดกับตอซังแหง

ผลการศึกษาการใสหรือการไมใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรและหรือปุยเคมี
ตออัตราสวนระหวางนํ้ าหนักเมล็ดกับตอซังแหง แสดงในภาพที่ 6 และตารางผนวกที่ 2 พบวา   
ขาวโพดทีป่ลูกในทุกตํ ารับการทดลอง ใหผลที่แตกตางกันอยางไมมีนัยสํ าคัญทางสถิติ

3.1.5  นํ ้าหนักเมล็ดตอฝก

ผลการศึกษาการใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรและหรือปุยเคมีตอนํ้ าหนัก
เมล็ดตอฝก แสดงในภาพที่ 7 และตารางผนวกที่ 2 พบวา ใหผลดีกวาเมื่อเปรียบเทียบกับการที่
ขาวโพดไมไดรับทั้งนํ้ าเสียและปุยเคมี ทั้งนี้เปนความแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ       
เมือ่เปรียบเทยีบกนัในระหวางการใสนํ้ าเสียและหรือปุยเคมี ทั้ง 5 ตํ ารับการทดลอง พบวา ใหคาไม
แตกตางกนัทางสถิติ แตมีแนวโนมวา การใสนํ้ าเสียอัตราตํ่ ารวมกับปุยเคมี N P K ใหผลดีที่สุด  
รองลงมาไดแก การใสปุยเคมี N P K การใสปุยเคมี N  การใสนํ้ าเสียอัตราสูง และการใสนํ้ าเสีย
อัตราตํ่ า ตามลํ าดับ
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3.1.6  นํ ้าหนักแหง  100  เมล็ด

ผลการศึกษาการใสหรือการไมใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรและหรือปุยเคมี
ตอนํ ้าหนักแหง 100 เมล็ด แสดงในภาพที่ 8 และตารางผนวกที่ 2 พบวา ขาวโพดที่ปลูกในทุก
ตํ ารับการทดลองใหผลที่ไมแตกตางกันทางสถิติ แตมีแนวโนมวา การใสนํ ้าเสียและหรือปุยเคมีทั้ง 
5 ตํ ารับการทดลองใหผลดีกวาเล็กนอย เมื่อเปรียบเทียบกับ การไมใสทั้งนํ ้าเสียและปุยเคมี

ภาพที่ 5  ผลของนํ ้าเสียจากฟารมสุกรและหรือปุยเคมีที่มีตอเปอรเซ็นตกะเ
พนัธุสุวรรณ  3601
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ภาพที่ 6  ผลของนํ้ าเสียจากฟารมสุก
กบัตอซังแหงของขาวโพดพ

ภาพที่ 7  ผลของนํ ้าเสียจากฟารมสุก
พนัธุสุวรรณ  3601
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ภาพที่ 8  ผลของนํ ้าเสียจากฟา
พนัธุสุวรรณ  3601
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พบวา ใหผลทีแ่ตกตางกันอยางไมมีนัยสํ าคัญทางสถิติ แตมีแนวโนมวาการใสปุยเคมี N แตเพียง
อยางเดียวใหคาตํ่ ากวาตํ ารับการทดลองอื่น ๆ

ปริมาณการดูดใชไนโตรเจนของขาวโพด

ผลการศึกษาการใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรและหรือปุยเคมีเปรียบเทียบ
กบัการไมใสทั้งนํ้ าเสียและปุยเคมีตอปริมาณการดูดใชไนโตรเจนในสวนของตอซัง แสดงในตาราง
ที่ 22 พบวา ขาวโพดทีป่ลูกในทุกตํ ารับการทดลองใหผลที่แตกตางกันอยางไมมีนัยสํ าคัญทางสถิติ 
แตมแีนวโนมวา ตํ ารับการทดลองที่มีการใสนํ ้าเสียและหรือปุยเคมีใหผลดีกวา

เมื่อพิจารณาปริมาณการดูดใชไนโตรเจนในสวนของเมล็ด แสดงในตารางที่ 
22 พบวา ขาวโพดที่ปลูกในสภาพที่มีการใสนํ ้าเสยีและหรือปุยเคมีทั้ง 5 ตํ ารับการทดลอง มีคา
ปริมาณการดูดใชไนโตรเจนในสวนของเมล็ดที่สูงกวา เมื่อเปรียบเทียบกับขาวโพดที่ปลูกในสภาพ
ทีไ่มมีการใสทั้งนํ ้าเสยีและปุยเคมี ทั้งนี้เปนความแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ  เมื่อเปรียบ
เทียบกันในระหวางตํ ารับการทดลองที่มีการใสนํ้ าเสียและหรือปุยเคมีพบวา ใหผลที่แตกตางกัน
อยางไมมีนัยสํ าคัญทางสถิติ

สํ าหรับปริมาณการดูดใชไนโตรเจนทั้งหมด แสดงในตารางที่ 22 พบวา ขาว
โพดทีป่ลูกในทกุต ํารับการทดลองใหผลที่แตกตางกันอยางไมมีนัยสํ าคัญทางสถิติ แตมีแนวโนมวา
ตํ ารับการทดลองที่มีการใสนํ้ าเสียและหรือปุยเคมีใหผลที่ดีกวา เมื่อเปรียบเทียบกับตํ ารับการ
ทดลองที่ไมมีการใสทั้งนํ ้าเสียและปุยเคมี
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ตารางที่ 22  ผลของนํ ้าเสียจากฟารมสุกรและหรือปุยเคมีที่มีตอความเขมขนและปริมาณการดูดใช
ไนโตรเจนของขาวโพดพันธุสุวรรณ  3601

ความเขมขนไนโตรเจน(%) ปริมาณการดูดใชไนโตรเจน(กก. ไร-1)
ตํ ารับการทดลอง

ตอซัง เมล็ด ตอซัง เมล็ด ทั้งหมด
C 0.618 a 1.215 b 3.26 a 9.06 b 12.32 a
N 0.593 a 1.290 ab 3.57 a 12.64 a 16.21 a
NPK 0.668 a 1.340 a 4.58 a 13.37 a 17.95 a
LWW 0.600 a 1.358 a 4.13 a 12.59 a 16.72 a
HWW 0.655 a 1.410 a 4.23 a 13.60 a 17.83 a
LWW+1/2NPK 0.690 a 1.368 a 4.43 a 15.25 a 19.68 a

CV. (%) 9.3 5.9 23.3 16.6 17.5
F-Test ns * ns * ns

หมายเหตุ  คาเฉลีย่ทีอ่ยูในสดมภและตามดวยอักษรเหมือนกันไมมีความแตกตางกันในทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต
คา F ทีม่เีครื่องหมาย ns กํ ากับไว แสดงวาคาเฉลี่ยไมแตกตางกันทางสถิติ สวนคา F ที่
มเีครือ่งหมาย * กํ ากับไว แสดงวาคาเฉลี่ยมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต
C คือ ไมใสปุยเคมีและนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกร
N คือ ใสปุยเคมี อัตรา 10 กก.N/ ไร
NPK คือ ใสปุยเคมี อัตรา 10-5-5 กก.N-P2O5-K2O/ไร
LWW คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราตํ่ า 35,555.6 ลิตร/ไร
HWW คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราสูง 71,111.1 ลิตร/ไร
LWW+1/2NPK คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราตํ่ า 35,555.6 ลิตร/ไร
รวมกับปุยเคมี อัตรา 5-2.5-2.5 กก.N-P2O5-K2O/ไร
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3.2.2  ฟอสฟอรัส

ความเขมขนของฟอสฟอรัสในขาวโพด

ผลการศึกษาการใสหรือการไมใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรและหรือปุยเคมี
ตอความเขมขนของฟอสฟอรัสในสวนของตอซังหรือเมล็ด แสดงในตารางที่ 23 พบวา ขาวโพดที่
ปลูกในทกุต ํารับการทดลอง ใหผลที่แตกตางกันอยางไมมีนัยสํ าคัญทางสถิติ

ปริมาณการดูดใชฟอสฟอรัสของขาวโพด

ผลการศึกษาการใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรและหรือปุยเคมีเปรียบเทียบ
กับการไมใสทั้งนํ้ าเสียและปุยเคมีตอปริมาณการดูดใชฟอสฟอรัสในสวนของตอซังหรือเมล็ด รวม
ทัง้การดูดใชทั้งหมด แสดงในตารางที่ 23 พบวา ขาวโพดที่ปลูกในทุกตํ ารับการทดลองใหผลที่แตก
ตางกนัอยางไมมีนัยสํ าคัญทางสถิติ แตสํ าหรับปริมาณการดูดใชในสวนของเมล็ดและการดูดใชทั้ง
หมดนัน้ มีแนวโนมวา การใสนํ ้าเสยีและหรือปุยเคมี ทั้ง 5 ตํ ารับการทดลอง ใหผลที่ดีกวาเมื่อ
เปรียบเทียบกับการไมใสทั้งนํ้ าเสียและปุยเคมี
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ตารางที่ 23  ผลของนํ ้าเสียจากฟารมสุกรและหรือปุยเคมีที่มีตอความเขมขนและปริมาณการดูดใช
ฟอสฟอรัส ของขาวโพดพันธุสุวรรณ  3601

ความเขมขนฟอสฟอรัส(%) ปริมาณการดูดใชฟอสฟอรัส(กก. ไร-1)
ตํ ารับการทดลอง

ตอซัง เมล็ด ตอซัง เมล็ด ทั้งหมด
C 0.428 a 0.400 a 2.32 a 2.97 a 5.29 a
N 0.313 a 0.388 a 1.88 a 3.81 a 5.69 a
NPK 0.300 a 0.433 a 2.03 a 4.33 a 6.36 a
LWW 0.448 a 0.405 a 2.90 a 3.75 a 6.65 a
HWW 0.358 a 0.443 a 2.31 a 4.28 a 6.59 a
LWW+1/2NPK 0.300 a 0.415 a 1.93 a 4.65 a 6.58 a

CV. (%) 21.9 12.4 20.6 21.8 17.2
F-Test ns ns ns ns ns

หมายเหตุ  คาเฉลีย่ทีอ่ยูในสดมภและตามดวยอักษรเหมือนกันไมมีความแตกตางกันในทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต
คา F ทีม่เีครื่องหมาย ns กํ ากับไว แสดงวาคาเฉลี่ยไมแตกตางกันทางสถิติ
C คือ ไมใสปุยเคมีและนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกร
N คือ ใสปุยเคมี อัตรา 10 กก.N/ ไร
NPK คือ ใสปุยเคมี อัตรา 10-5-5 กก.N-P2O5-K2O/ไร
LWW คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราตํ่ า 35,555.6 ลิตร/ไร
HWW คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราสูง 71,111.1 ลิตร/ไร
LWW+1/2NPK คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราตํ่ า 35,555.6 ลิตร/ไร
รวมกับปุยเคมี อัตรา 5-2.5-2.5 กก.N-P2O5-K2O/ไร
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3.2.3  โพแทสเซียม

ความเขมขนของโพแทสเซียมในขาวโพด

ผลการศึกษาการใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรและหรือปุยเคมีเปรียบเทียบ
กับการไมใสทั้งนํ้ าเสียและปุยเคมีตอความเขมขนของโพแทสเซียม ในสวนของตอซังและในสวน
ของเมล็ด แสดงในตารางที่ 24 พบวา ขาวโพดที่ปลูกในทุกตํ ารับการทดลอง ใหผลที่แตกตางกัน
อยางไมมีนัยสํ าคัญทางสถิติ

ปริมาณการดูดใชโพแทสเซียมของขาวโพด

ผลการศึกษาการใสหรือไมใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรและหรือปุยเคมีที่มี
ตอปริมาณการดูดใชโพแทสเซียมในสวนของตอซังหรือเมล็ด รวมทั้งการดูดใชทั้งหมด แสดงในตา
รางที่ 24 พบวา ขาวโพดทีป่ลูกในทุกตํ ารับการทดลอง ใหผลที่แตกตางกันอยางไมมีนัยสํ าคัญทาง
สถติิ แตมีแนวโนมวาการใสนํ ้าเสยีและหรือปุยเคมีทั้ง 5 ตํ ารับการทดลองใหผลที่ดีกวา เมื่อเปรียบ
เทียบกับการไมใสทั้งนํ ้าเสียและปุยเคมี
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ตารางที่ 24  ผลของนํ ้าเสียจากฟารมสุกรและหรือปุยเคมีที่มีตอความเขมขนและปริมาณการดูดใช
โพแทสเซียมของขาวโพดพันธุสุวรรณ  3601

ความเขมขนโพแทสเซียม(%) ปริมาณการดูดใชโพแทสเซียม(กก. ไร-1)
ตํ ารับการทดลอง

ตอซัง เมล็ด ตอซัง เมล็ด ทั้งหมด
C 1.668 a 0.435 a 8.83 a 3.23 a 12.06 a
N 1.745 a 0.430 a 10.75 a 4.22 a 14.97 a
NPK 1.985 a 0.463 a 13.89 a 4.59 a 18.48 a
LWW 1.810 a 0.438 a 11.52 a 4.09 a 15.61 a
HWW 1.623 a 0.490 a 10.40 a 4.75 a 15.15 a
LWW+1/2NPK 2.055 a 0.440 a 13.42 a 4.93 a 18.35 a

CV. (%) 18.0 14.0 21.2 22.2 19.4
F-Test ns ns ns ns ns

หมายเหตุ  คาเฉลีย่ทีอ่ยูในสดมภและตามดวยอักษรเหมือนกันไมมีความแตกตางกันในทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต
คา F ทีม่เีครื่องหมาย ns กํ ากับไว แสดงวาคาเฉลี่ยไมแตกตางกันทางสถิติ
C คือ ไมใสปุยเคมีและนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกร
N คือ ใสปุยเคมี อัตรา 10 กก.N/ ไร
NPK คือ ใสปุยเคมี อัตรา 10-5-5 กก.N-P2O5-K2O/ไร
LWW คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราตํ่ า 35,555.6 ลิตร/ไร
HWW คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราสูง 71,111.1 ลิตร/ไร
LWW+1/2NPK คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราตํ่ า 35,555.6 ลิตร/ไร
รวมกับปุยเคมี อัตรา 5-2.5-2.5 กก.N-P2O5-K2O/ไร
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3.2.4  ทองแดง

ความเขมขนของทองแดงในขาวโพด

ผลการศึกษาการใสหรือไมใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรและหรือปุยเคมีตอ
ความเขมขนของทองแดงในสวนของตอซังหรือเมล็ด แสดงในตารางที่ 25 พบวา ขาวโพดที่ปลูกใน
ทกุต ํารับการทดลอง ใหผลที่แตกตางกันอยางไมมีนัยสํ าคัญทางสถิติ

ปริมาณการดูดใชทองแดงของขาวโพด

ผลการศึกษาการใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรและหรือปุยเคมีเปรียบเทียบ
กบัการไมใสทั้งนํ้ าเสียและปุยเคมีตอปริมาณการดูดใชทองแดงในสวนของตอซังหรือเมล็ด รวมทั้ง
การดูดใชทั้งหมด แสดงในตารางที่ 25 พบวา ขาวโพดที่ปลูกในทุกตํ ารับการทดลอง ใหผลที่แตก
ตางกนัอยางไมมีนัยสํ าคัญทางสถิติ
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ตารางที่ 25  ผลของนํ ้าเสียจากฟารมสุกรและหรือปุยเคมีที่มีตอความเขมขนและปริมาณการดูดใช
ทองแดงของขาวโพดพันธุสุวรรณ  3601

ความเขมขนทองแดง(มก. กก.-1) ปริมาณการดูดใชทองแดง(กรัม ไร-1)
ตํ ารับการทดลอง

ตอซัง เมล็ด ตอซัง เมล็ด ทั้งหมด
C 3.713 a 3.315 a 1.967 a 2.500 a 4.467 a
N 4.422 a 2.780 a 2.571 a 2.749 a 5.320 a
NPK 4.915 a 2.398 a 3.490 a 3.160 a 6.650 a
LWW 5.340 a 2.738 a 3.810 a 2.533 a 6.343 a
HWW 4.890 a 3.703 a 3.144 a 3.513 a 6.657 a
LWW+1/2NPK 5.245 a 3.125 a 3.368 a 3.409 a 6.777 a

CV. (%) 24.5 33.0 30.5 34.3 32.3
F-Test ns ns ns ns ns

หมายเหตุ  คาเฉลีย่ทีอ่ยูในสดมภและตามดวยอักษรเหมือนกันไมมีความแตกตางกันในทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต
คา F ทีม่เีครื่องหมาย ns กํ ากับไว แสดงวาคาเฉลี่ยไมแตกตางกันทางสถิติ
C คือ ไมใสปุยเคมีและนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกร
N คือ ใสปุยเคมี อัตรา 10 กก.N/ ไร
NPK คือ ใสปุยเคมี อัตรา 10-5-5 กก.N-P2O5-K2O/ไร
LWW คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราตํ่ า 35,555.6 ลิตร/ไร
HWW คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราสูง 71,111.1 ลิตร/ไร
LWW+1/2NPK คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราตํ่ า 35,555.6 ลิตร/ไร
รวมกับปุยเคมี อัตรา 5-2.5-2.5 กก.N-P2O5-K2O/ไร
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3.2.5  สังกะสี

ความเขมขนของสังกะสีในขาวโพด

ผลการศึกษาการใสหรือการไมใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรและหรือปุยเคมี
ตอความเขมขนของสังกะสีในสวนของตอซัง แสดงในตารางที่ 26 พบวา ขาวโพดที่ปลูกในตํ ารับ
การทดลองตาง ๆ ใหผลที่แตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญยิ่งทางสถิติ โดยตํ ารับการทดลองที่ไมใสนํ้ า
เสยีและปุยเคมีใหผลดีที่สุด รองลงมาไดแก กลุมตํ ารับการทดลองที่ใสนํ ้าเสียทั้งที่ใสเดี่ยวและใส
รวมกบัปุยเคมี สวนกลุมตํ ารับการทดลองที่ใสปุยเคมี N P K หรือ N ใหผลต่ํ าสุด

เมือ่พจิารณาความเขมขนของสังกะสีในสวนของเมล็ด แสดงในตารางที่ 26
พบวา ขาวโพดที่ปลูกในทุกตํ ารับการทดลอง ใหผลที่ใกลเคียงกันและแตกตางกันอยางไมมีนัย
สํ าคัญทางสถิติ

ปริมาณการดูดใชสังกะสีของขาวโพด

ผลการศึกษาการใสหรือไมใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรและหรือปุยเคมีตอ
ปริมาณการดูดใชสังกะสีในสวนของตอซังหรือเมล็ด แสดงในตารางที่ 26 พบวา ใหผลไปในแนว
ทางเดยีวกบัความเขมขนของสังกะสีในสวนของตอซังหรือเมล็ด

เมือ่พจิารณาปริมาณการดูดใชสังกะสีทั้งหมด แสดงในตารางที่ 26 พบวา 
ขาวโพดทีป่ลูกในทุกตํ ารับการทดลอง ใหผลที่แตกตางกันอยางไมมีนัยสํ าคัญทางสถิติ
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ตารางที่ 26  ผลของนํ ้าเสียจากฟารมสุกรและหรือปุยเคมีที่มีตอความเขมขนและปริมาณการดูดใช
สังกะสีของขาวโพดพันธุสุวรรณ  3601

ความเขมขนสังกะสี(มก. กก.-1) ปริมาณการดูดใชสังกะสี(กรัม ไร-1)
ตํ ารับการทดลอง

ตอซัง เมล็ด ตอซัง เมล็ด ทั้งหมด
C 21.530 a 28.943 a 11.583 a 21.544 a 33.127 a
N 7.518 c 25.388 a 4.601 b 25.156 a 29.757 a
NPK 9.313 c 25.730 a 6.560 ab 25.582 a 32.142 a
LWW 17.230 ab 25.838 a 11.980 a 23.823 a 35.803 a
HWW 15.410 b 29.965 a 9.930 ab 28.382 a 38.312 a
LWW+1/2NPK 12.953 bc 29.373 a 8.327 ab 32.927 a 41.254 a

CV. (%) 27.1 17.4 37.9 24.8 24.0
F-Test ** ns * ns ns

หมายเหตุ  คาเฉลีย่ทีอ่ยูในสดมภและตามดวยอักษรเหมือนกันไมมีความแตกตางกันในทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต
คา F ทีม่เีครื่องหมาย ns กํ ากับไว แสดงวาคาเฉลี่ยไมแตกตางกันทางสถิติ สวนคา F ที่
มเีครือ่งหมาย * และ ** กํ ากับไว แสดงวาคาเฉลี่ยมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95 และ 99 เปอรเซ็นต ตามลํ าดับ
C คือ ไมใสปุยเคมีและนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกร
N คือ ใสปุยเคมี อัตรา 10 กก.N/ ไร
NPK คือ ใสปุยเคมี อัตรา 10-5-5 กก.N-P2O5-K2O/ไร
LWW คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราตํ่ า 35,555.6 ลิตร/ไร
HWW คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราสูง 71,111.1 ลิตร/ไร
LWW+1/2NPK คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราตํ่ า 35,555.6 ลิตร/ไร
รวมกับปุยเคมี อัตรา 5-2.5-2.5 กก.N-P2O5-K2O/ไร
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3.2.6  แคลเซียม

ความเขมขนของแคลเซียมในขาวโพด

ผลการศึกษาการใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรและหรือปุยเคมีเปรียบเทียบ
กบัการไมใสทั้งนํ้ าเสียและปุยเคมีตอความเขมขนของแคลเซียมในสวนของตอซัง แสดงใน ตาราง
ผนวกที่ 3 พบวา ขาวโพดทีป่ลูกในตํ ารับการทดลองตาง ๆ ใหผลที่แตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญยิ่ง
ทางสถติิ โดยการใสนํ้ าเสียอัตราสูงใหผลดีที่สุด สวนอีก 5 ตํ ารับการทดลองใหผลใกลเคียงกันและ
รองลงมา

เมื่อพิจารณาความเขมขนของแคลเซียมในสวนของเมล็ด แสดงในตาราง
ผนวกที่ 3 พบวา กลุมตํ ารับการทดลองที่ใสนํ้ าเสียอัตราตํ่ า และการใสนํ้ าเสียอัตราตํ่ ารวมกับปุย
เคม ีN P Kใหผลดีกวา กลุมตํ ารับการทดลองที่ไมมีการใสทั้งนํ้ าเสียและปุยเคมี  การใสปุยเคมี N 
P K  การใสนํ้ าเสียอัตราสูง และการใสปุยเคมี N

ปริมาณการดูดใชแคลเซียมของขาวโพด

ผลการศึกษาการใสหรือการไมใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรและหรือปุยเคมี
ตอปริมาณการดูดใชแคลเซียมในสวนของตอซัง แสดงในตารางผนวกที่ 3 พบวา ขาวโพดที่ปลูกใน
ทกุต ํารับการทดลองใหผลที่แตกตางกันอยางไมมีนัยสํ าคัญทางสถิติ แตมีแนวโนมวาการใสนํ้ าเสีย
และหรอืปุยเคมทีั้ง 5 ตํ ารับการทดลอง ใหผลที่ดีกวาเมื่อเปรียบเทียบกับการไมใสทั้งนํ้ าเสียและปุย
เคมี

เมื่อพิจารณาปริมาณการดูดใชแคลเซียมในสวนของเมล็ด แสดงในตาราง
ผนวกที่ 3 พบวา ใหผลไปในแนวทางเดียวกันกับความเขมขนของแคลเซียมในเมล็ด คือใหผลที่
แตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญยิ่งทางสถิติ โดยกลุมตํ ารับการทดลองที่ใสนํ้ าเสียอัตราตํ่ ารวมกับปุย
เคม ีN P K และการใสนํ้ าเสียอัตราตํ่ าใหผลดีกวา กลุมตํ ารับการทดลองที่ใสปุยเคมี N P K การใส
นํ ้าเสยีอตัราสูง การใสปุยเคมี N  และการไมใสทั้งนํ้ าเสียและปุยเคมี
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สํ าหรับปริมาณการดูดใชแคลเซียมทั้งหมด แสดงในตารางผนวกที่ 3   
พบวา ขาวโพดที่ปลูกในตํ ารับการทดลองตาง ๆ ใหผลที่แตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ   
โดยการใสนํ้ าเสียอัตราตํ่ า ใหผลดีที่สุด รองลงมาไดแก การใสนํ้ าเสียอัตราตํ่ ารวมกับปุยเคมี N P K 
การใสนํ ้าเสียอัตราสูง การใสปุยเคมี N P K  การใสปุยเคมี N  และการไมใสทั้งนํ้ าเสียและปุยเคมี 
ตามลํ าดับ

3.2.7  แมกนีเซียม

ความเขมขนของแมกนีเซียมในขาวโพด

ผลการศึกษาการใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรและหรือปุยเคมีเปรียบเทียบ
กบัการไมใสทั้งนํ้ าเสียและปุยเคมีตอความเขมขนของแมกนีเซียมในสวนของตอซังหรือเมล็ด แสดง
ในตารางผนวกที ่ 4 พบวา ขาวโพดที่ปลูกในทุกตํ ารับการทดลองใหผลที่แตกตางกันอยางไมมีนัย
สํ าคัญทางสถิติ

ปริมาณการดูดใชแมกนีเซียมของขาวโพด

ผลการศึกษาการใสหรือไมใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรและหรือปุยเคมีตอ
ปริมาณการดดูใชแมกนีเซียมในสวนของตอซังหรือเมล็ด รวมทั้งการดูดใชทั้งหมด แสดงในตาราง
ผนวกที ่4 พบวา ขาวโพดที่ปลูกในทุกตํ ารับการทดลองใหผลที่แตกตางกันอยางไมมีนัยสํ าคัญทาง
สถิติ
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3.2.8  เหล็ก

ความเขมขนของเหล็กในขาวโพด

ผลการศึกษาการใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรและหรือปุยเคมีเปรียบเทียบ
กบัการไมใสทัง้นํ้ าเสียและปุยเคมีตอความเขมขนของเหล็กในสวนของตอซัง แสดงในตารางผนวก
ที ่5 พบวา  ขาวโพดที่ปลูกในทุกตํ ารับการทดลองใหผลที่แตกตางกันอยางไมมีนัยสํ าคัญ ทางสถิติ

เมือ่พจิารณาความเขมขนของเหล็กในสวนของเมล็ด แสดงในตารางผนวกที่ 
5 พบวา ขาวโพดทีป่ลูกในตํ ารับการทดลองตาง ๆ ใหผลที่แตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญยิ่งทางสถิติ 
โดยการใสนํ้ าเสียอัตราสูงใหผลดีที่สุด รองลงมาไดแก กลุมตํ ารับการทดลองที่มีการใสปุยเคมี N P 
K การไมใสทัง้นํ ้าเสียและปุยเคมี  การใสปุยเคมี N และการใสนํ้ าเสียรวมกับปุยเคมี  N P K สวน
การใสนํ้ าเสียอัตราตํ่ าใหผลต่ํ าสุด

ปริมาณการดูดใชเหล็กของขาวโพด

ผลการศึกษาการใสหรือไมใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรและหรือปุยเคมีตอ
ปริมาณการดดูใชเหล็กในสวนของตอซัง แสดงในตารางผนวกที่ 5 พบวา ตํ ารับการทดลองตาง ๆ  
ใหผลแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ โดยการใสนํ้ าเสียอัตราตํ่ าใหผลดีที่สุด รองลงมาไดแก 
กลุมตํ ารับการทดลองที่มีการใสนํ้ าเสียอัตราสูง  การใสปุยเคมี N หรือ N P K สวนกลุมตํ ารับการ
ทดลองทีไ่มมกีารใสทั้งนํ้ าเสียและปุยเคมี และการใสนํ้ าเสียอัตราตํ่ ารวมกับปุยเคมี N P K ใหผล
ต่ํ าสุด

เมือ่พจิารณาปริมาณการดูดใชเหล็กในสวนของเมล็ด แสดงในตารางผนวกที่ 
5 พบวา ใหผลไปในแนวทางเดียวกันกับคาความเขมขนของเหล็กในสวนของเมล็ด

สํ าหรบัปริมาณการดูดใชเหล็กทั้งหมด แสดงในตารางผนวกที่ 5 พบวา ขาว
โพดทีป่ลูกในต ํารับการทดลองตาง ๆ ใหผลที่แตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ โดยการใสนํ้ า
เสยีอตัราสงูใหผลดีที่สุด สวนอีก 5 ตํ ารับการทดลองใหผลที่ใกลเคียงกัน และรองลงมา
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3.2.9  แมงกานีส

ความเขมขนของแมงกานีสในขาวโพด

ผลการศึกษาการใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรและหรือปุยเคมีเปรียบเทียบ
กบัการไมใสทั้งนํ้ าเสียและปุยเคมีตอความเขมขนของแมงกานีสในสวนของตอซัง แสดงใน ตาราง
ผนวกที ่6 พบวา ขาวโพดที่ปลูกในทุกตํ ารับการทดลองใหผลที่แตกตางกันอยางไมมีนัยสํ าคัญทาง
สถิติ

เมื่อพิจารณาความเขมขนของแมงกานีสในสวนของเมล็ด แสดงในตาราง
ผนวกที ่6 พบวา การใสนํ้ าเสียอัตราสูงใหผลดีที่สุด  รองลงมาไดแก กลุมตํ ารับการทดลองที่มีการ
ใสปุยเคม ี N หรือ  N P K สวนกลุมตํ ารับการทดลองที่ใหผลต่ํ าสุด ประกอบดวย การใสนํ้ าเสีย
อัตราตํ ่า การใสนํ้ าเสียอัตราตํ่ ารวมกับปุยเคมี N P K และการไมใสทั้งนํ้ าเสียและปุยเคมี

ปริมาณการดูดใชแมงกานีสของขาวโพด

ผลการศึกษาการใสหรือการไมใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรและหรือปุยเคมี
ตอปริมาณการดูดใชแมงกานีสในสวนของตอซังหรือการดูดใชทั้งหมด แสดงในตารางผนวกที่ 6 
พบวา ขาวโพดทีป่ลูกในทุกตํ ารับการทดลองใหผลที่แตกตางกันอยางไมมีนัยสํ าคัญทางสถิติ  แตมี
แนวโนมวาการใสนํ้ าเสียและหรือปุยเคมีใหผลที่ดีกวาเมื่อเปรียบเทียบกับการไมใสทั้งนํ้ าเสียและ
ปุยเคมี

เมื่อพิจารณาปริมาณการดูดใชแมงกานีสในสวนของเมล็ด แสดงในตาราง
ผนวกที ่ 6 พบวา ขาวโพดที่ปลูกในตํ ารับการทดลองตาง ๆ ใหผลที่แตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญ
ทางสถิติ โดยตํ ารับการทดลองที่ใสนํ้ าเสียอัตราสูงใหผลดีที่สุด รองลงมาไดแก กลุมตํ ารับการ
ทดลองทีม่กีารใสปุยเคมี  N การใสปุยเคมี N P K การใสนํ้ าเสียอัตราตํ่ ารวมกับปุยเคมี  N P K 
และการใสนํ้ าเสียอัตราตํ่ า สวนการไมใสทั้งนํ้ าเสียและปุยเคมีใหผลต่ํ าสุด
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3.3  เปอรเซน็ตการกระจายของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมที่ขาวโพดดูดใชข้ึน
มาอยูในสวนของเมล็ดและตอซังของขาวโพดพันธุสุวรรณ  3601

ผลของการใสหรือการไมใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรและหรือปุยเคมีตอเปอรเซ็นต     
การกระจายของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ที่ขาวโพดดูดใชข้ึนมาอยูในสวนของเมล็ด
และตอซงัของขาวโพด แสดงในตารางที่ 27 พบวา ตํ ารับการทดลองตาง ๆ มีสัดสวนของไนโตรเจน
อยูในสวนของเมล็ดและตอซัง ระหวาง 73.5-78.0 และ 22.0-26.5 ตามลํ าดับ โดยการใสนํ้ าเสีย
และหรือปุยเคมี มีสัดสวนของไนโตรเจนอยู ในเมล็ดสูงกวาการไมใสทั้งนํ้ าเสียและปุยเคมี         
เมือ่พจิารณาสัดสวนของฟอสฟอรัสที่มีในสวนของเมล็ดและตอซังของตํ ารับการทดลองตาง ๆ มีคา
ระหวาง 56.2-70.7 และ 29.3-43.8 ตามลํ าดับ โดยการใสนํ้ าเสียและหรือปุยเคมี มีสัดสวนของ
ฟอสฟอรัสอยูในเมล็ดสูงกวาการไมใสทั้งนํ้ าเสียและปุยเคมี สํ าหรับสัดสวนของโพแทสเซียมที่มี  
ในสวนของเมล็ดและตอซังของตํ ารับการทดลองตาง ๆ มีคาระหวาง 24.9-31.4 และ 68.6-75.1 
ตามล ําดบั   โดยการใสนํ้ าเสียอัตราสูง มีสัดสวนของโพแทสเซียมอยูในเมล็ดสูงที่สุด และการใส
ปุยเคมี N P K มีสัดสวนของโพแทสเซียมอยูในเมล็ดตํ่ าสุด

3.4  ปริมาณของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมที่ขาวโพดดูดใชสํ าหรับการผลิต
เมลด็ขาวโพด 1 กิโลกรัมของขาวโพดพันธุสุวรรณ  3601

ผลของการใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรและหรือปุยเคมีเปรียบเทียบกับการไมใสทั้ง      
นํ ้าเสยีและปุยเคมีตอปริมาณของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมที่ขาวโพดดูดใชสํ าหรับ
ผลิตเมลด็ 1 กโิลกรัม แสดงในตารางที่ 28 พบวา ทั้ง 6 ตํ ารับการทดลอง มีความตองการใช
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมสํ าหรับผลิตเมล็ด 1 กิโลกรัม ที่ใกลเคียงกัน เมื่อพิจารณา
ถึงปริมาณความตองการของแตละธาตุ พบวาไนโตรเจนและโพแทสเซียมมีความตองการ           
ในปริมาณที่มากพอ ๆ กัน สวนฟอสฟอรัส มีความตองการในปริมาณที่นอยกวาครึ่งหนึ่งของ
ปริมาณความตองการไนโตรเจน และโพแทสเซียม
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ตารางที่ 27  ผลของนํ ้าเสียจากฟารมสุกรและหรือปุยเคมีที่มีตอเปอรเซ็นตการกระจายของธาตุ
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมที่ขาวโพดดูดใชข้ึนมาอยูในสวนของเมล็ด
และตอซังของขาวโพดพันธุสุวรรณ  3601 (%)

ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม
ตํ ารับการทดลอง

เมล็ด ตอซัง เมล็ด ตอซัง เมล็ด ตอซัง
C 73.5 26.5 56.2 43.8 26.8 73.2
N 78.0 22.0 66.9 33.1 28.2 71.8
NPK 74.5 25.5 68.1 31.9 24.9 75.1
LWW 75.3 24.7 56.4 43.6 26.2 73.8
HWW 76.3 23.7 64.9 35.1 31.4 68.6
LWW+1/2NPK 77.5 22.5 70.7 29.3 26.9 73.1

หมายเหตุ  C คือ ไมใสปุยเคมีและนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกร
N คือ ใสปุยเคมี อัตรา 10 กก.N/ ไร
NPK คือ ใสปุยเคมี อัตรา 10-5-5 กก.N-P2O5-K2O/ไร
LWW คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราตํ่ า 35,555.6 ลิตร/ไร
HWW คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราสูง 71,111.1 ลิตร/ไร
LWW+1/2NPK คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราตํ่ า 35,555.6 ลิตร/ไร
รวมกับปุยเคมี อัตรา 5-2.5-2.5 กก.N-P2O5-K2O/ไร
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ตารางที่ 28  ผลของนํ ้าเสียจากฟารมสุกรและหรือปุยเคมีที่มีตอปริมาณของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 
และโพแทสเซียมที่ขาวโพดดูดใชสํ าหรับการผลิตเมล็ด 1 กิโลกรัมของขาวโพดพันธุ
สุวรรณ  3601 (กรัม)

ตํ ารับการทดลอง ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม
C 16.55 7.11 16.20
N 16.66 5.85 15.39
NPK 18.01 6.39 18.54
LWW 18.36 7.31 17.14
HWW 18.61 6.87 15.83
LWW+1/2NPK 17.74 5.93 16.54

หมายเหตุ  C คือ ไมใสปุยเคมีและนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกร
N คือ ใสปุยเคมี อัตรา 10 กก.N/ ไร
NPK คือ ใสปุยเคมี อัตรา 10-5-5 กก.N-P2O5-K2O/ไร
LWW คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราตํ่ า 35,555.6 ลิตร/ไร
HWW คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราสูง 71,111.1 ลิตร/ไร
LWW+1/2NPK คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราตํ่ า 35,555.6 ลิตร/ไร
รวมกับปุยเคมี อัตรา 5-2.5-2.5 กก.N-P2O5-K2O/ไร
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3.5  ประสิทธภิาพการดึงดูดปุยมาใชประโยชนของขาวโพดพันธุสุวรรณ  3601

ผลของการใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรและหรือปุยเคมีตอประสิทธิภาพในการดึงดูด
ปุยมาใชประโยชนของขาวโพด แสดงในตารางที่ 29 พบวา ประสิทธิภาพของการดึงดูดปุย
ไนโตรเจนมาใชประโยชนของตํ ารับการทดลองตาง ๆ มีประสิทธิภาพที่แตกตางกัน โดยการใสปุย
เคม ี N P K มปีระสิทธิภาพสูงที่สุด รองลงมาไดแก กลุมตํ ารับการทดลองที่ใสนํ้ าเสียอัตราตํ่ ารวม
กบัปุยเคมี N P K การใสปุยเคมี N และการใสนํ้ าเสียอัตราตํ่ า สวนการใสนํ้ าเสียอัตราสูงมี       
ประสิทธิภาพตํ่ าที่สุด

เมือ่พจิารณาประสิทธิภาพของการดึงดูดปุยฟอสฟอรัสมาใชประโยชน พบวา ตํ ารับ
การทดลองตาง ๆ มีประสิทธิภาพตางกัน โดยการใสนํ้ าเสียอัตราตํ่ ามีประสิทธิภาพสูงที่สุด รองลง
มาไดแก การใสปุยเคมี N P K และการใสนํ้ าเสียอัตราตํ่ ารวมกับปุยเคมี N  P K  สวนการใสนํ้ าเสีย
อัตราสูงมีประสิทธิภาพตํ่ าสุด

สํ าหรบัประสิทธิภาพของการดึงดูดปุยโพแทสเซียมมาใชประโยชน พบวา ตํ ารับการ
ทดลองตาง ๆ มปีระสิทธิภาพตางกัน โดย การใสปุยเคมี N P K มีประสิทธิภาพสูงที่สุด รองลงมา
ไดแก การใสนํ้ าเสียอัตราตํ่ ารวมกับปุยเคมี N P K สวนการใสนํ้ าเสียอัตราตํ่ า หรืออัตราสูงมี      
ประสิทธิภาพใกลเคียงกัน และตํ่ าสุด
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ตารางที่ 29  ผลของนํ ้าเสียจากฟารมสุกรและหรือปุยเคมีที่มีตอประสิทธิภาพของการดึงดูดปุยมา
ใชประโยชนของขาวโพดพันธุสุวรรณ  3601

ไนโตรเจน
ตํ ารับการทดลอง

percent recovery (%)
N 38.9
NPK 56.3
LWW 36.8
HWW 23.0
LWW+1/2NPK 43.5

ฟอสฟอรัส
ตํ ารับการทดลอง

percent recovery (%)
NPK 13.5
LWW 18.2
HWW 8.4
LWW+1/2NPK 11.4

โพแทสเซียม
ตํ ารับการทดลอง

percent recovery (%)
NPK 70.1
LWW 4.1
HWW 0.6
LWW+1/2NPK 18.7

หมายเหตุ  N คือ ใสปุยเคมี อัตรา 10 กก.N/ ไร
NPK คือ ใสปุยเคมี อัตรา 10-5-5 กก.N-P2O5-K2O/ไร
LWW คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราตํ่ า 35,555.6 ลิตร/ไร
HWW คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราสูง 71,111.1 ลิตร/ไร
LWW+1/2NPK คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราตํ่ า 35,555.6 ลิตร/ไร
รวมกับปุยเคมี อัตรา 5-2.5-2.5 กก.N-P2O5-K2O/ไร
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3.6  สมบติัของชดุดนิสะทอนในแปลงทดลองหลังทํ าการทดลองปลูกขาวโพดพันธุสุวรรณ
3601

3.6.1  ปฏิกิริยาของดิน

ผลการศึกษาการใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรและหรือปุยเคมีเปรียบเทียบ
กับการไมใสทั้งนํ้ าเสียและปุยเคมีตอปฏิกิริยาของดินซึ่งแสดงดวยคาพีเอชที่ระดับความลึก 0-20 
เซนตเิมตรและ 20-40เซนติเมตร แสดงในตารางที่ 30 พบวา ทุกตํ ารับการทดลองใหคาที่ ใกลเคียง
กันและไมแตกตางกันทางสถิติ โดยคาพเีอชของตวัอยางดินทุกตํ ารับการทดลองอยูในระดับที่เปน
กลาง

3.6.2  สภาพการนํ าไฟฟาของดิน

ผลการศึกษาการใสหรือการไมใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรและหรือปุยเคมี
ตอสภาพการนํ าไฟฟาของดินซึ่งแสดงดวยคา EC ที่ระดับความลึก 0-20 เซนติเมตรและ 20-40
เซนตเิมตร แสดงในตารางที่ 30 พบวา ทุกตํ ารับการทดลองใหคาที่ไมแตกตางกันทางสถิติ แตมี
แนวโนมวาการใสปุยเคมี N P K  การใสนํ้ าเสียทั้งที่ใสเดี่ยว และใสรวมกับปุยเคมี มีผลทํ าใหคา 
EC ของดนิเพิม่ข้ึนเพยีงเล็กนอย เมื่อเปรียบเทียบกับการไมใสทั้งนํ้ าเสียและปุยเคมี ทั้งนี้คา EC 
ของตวัอยางดินทุกตํ ารับการทดลองจัดวาอยูในระดับที่ต่ํ าและไมมีปญหาเรื่องความเค็มของดิน
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ตารางที่ 30  ผลของนํ ้าเสียจากฟารมสุกรและหรือปุยเคมีที่มีตอปฏิกิริยาดิน(pH)และสภาพการ
น ําไฟฟา(EC)ในดินหลังปลูกขาวโพดพันธุสุวรรณ  3601

pH EC(dS m-1)
ตํ ารับการทดลอง

0-20 ซม. 20-40 ซม. 0-20 ซม. 20-40 ซม.
C 7.0 a 6.9 a 0.57 a 0.41 a
N 7.0 a 6.8 a 0.56 a 0.35 a
NPK 7.1 a 7.1 a 0.62 a 0.53 a
LWW 6.9 a 6.9 a 0.62 a 0.54 a
HWW 7.0 a 7.2 a 0.70 a 0.53 a
LWW+1/2NPK 7.0 a 6.8 a 0.60 a 0.48 a

CV. (%) 2.2 6.7 15.0 20.2
F-Test ns ns ns ns

หมายเหตุ  คาเฉลีย่ทีอ่ยูในสดมภและตามดวยอักษรเหมือนกันไมมีความแตกตางกันในทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต
คา F ทีม่เีครื่องหมาย ns กํ ากับไว แสดงวาคาเฉลี่ยไมแตกตางกันทางสถิติ
C คือ ไมใสปุยเคมีและนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกร
N คือ ใสปุยเคมี อัตรา 10 กก.N/ ไร
NPK คือ ใสปุยเคมี อัตรา 10-5-5 กก.N-P2O5-K2O/ไร
LWW คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราตํ่ า 35,555.6 ลิตร/ไร
HWW คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราสูง 71,111.1 ลิตร/ไร
LWW+1/2NPK คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราตํ่ า 35,555.6 ลิตร/ไร
รวมกับปุยเคมี อัตรา 5-2.5-2.5 กก.N-P2O5-K2O/ไร
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3.6.3  ไนโตรเจน

ผลการศึกษาการใสหรือการไมใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรและหรือปุยเคมี
ตอปริมาณของแอมโมเนียมไนโตรเจนของดิน ที่ระดับความลึก 0-20 เซนติเมตร แสดงในตารางที่ 
31 พบวา ตํ ารับการทดลองตาง ๆ ใหคาที่แตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญยิ่งทางสถิติ โดยการใสปุย
เคม ี N P K ใหคาสูงที่สุด รองลงมาไดแก กลุมตํ ารับการทดลองที่มีการใสนํ ้าเสียอัตราตํ่ ารวมกับ
ปุยเคมี N P K การใสนํ ้าเสยีอัตราสูง การใสนํ้ าเสียอัตราตํ่ า และการไมใสทั้งนํ ้าเสียและปุยเคมี 
สวนการใสปุยเคมี N ใหคาตํ่ าที่สุด  สวนปริมาณของแอมโมเนียมไนโตรเจนของดินที่ระดับความ
ลึก 20-40 เซนติเมตร แสดงในตารางที่ 31 พบวา ตํ ารับการทดลองตาง ๆ ใหคาที่มีความแตกตาง
กนัอยางมนียัส ําคัญทางสถิติ โดยการไมใสทั้งนํ้ าเสียและปุยเคมีใหคาสูงที่สุด     รองลงมาไดแก 
กลุมตํ ารับการทดลองที่มีการใสนํ้ าเสียอัตราสูงหรืออัตราตํ่ า สวนอีก 3 ตํ ารับการทดลอง ไดแก การ
ใสปุยเคมี N P K หรือ N และการใสนํ ้าเสียอัตราตํ่ ารวมกับปุยเคมี N P K ใหคาตํ่ าสุด

เมื่อพิจารณาปริมาณของไนเตรตไนโตรเจนของดิน ที่ระดับความลึก 0-20 
เซนตเิมตร แสดงในตารางที่ 31 พบวา การใสนํ้ าเสียอัตราสูงใหคาสูงที่สุด รองลงมาไดแก กลุม
ตํ ารับการทดลองที่มีการใสนํ้ าเสียอัตราตํ่ า  การใสนํ้ าเสียอัตราตํ่ ารวมกับปุยเคมี N P K การใสปุย
เคม ี N และการไมใสทั้งนํ้ าเสียและปุยเคมี สวนการใสปุยเคมี N P K ใหคาตํ่ าสุด ทั้งนี้เปนความ
แตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญยิ่งทางสถิติ สวนปริมาณของไนเตรตไนโตรเจนของดินที่ระดับความ
ลึก 20-40 เซนตเิมตร แสดงในตารางที่ 31 พบวา ตํ ารับการทดลองตาง ๆ ใหคาที่แตกตางกันอยาง
มนียัส ําคญัยิง่ทางสถิติ กลาวคือ กลุมตํ ารับการทดลองที่มีการใสปุยเคมี N และการใสนํ้ าเสียอัตรา
ต่ํ าใหคาสูงที่สุด รองลงมาไดแก การใสปุย N P K  การใสนํ้ าเสียอัตราสูง การใสนํ้ าเสียอัตราตํ่ า
รวมกบัปุยเคมี N P K และการไมใสทั้งนํ้ าเสียและปุยเคมี ตามลํ าดับ

สํ าหรับปริมาณของไนโตรเจนทั้งหมดของดินที่ระดับความลึก 0-20 
เซนตเิมตร แสดงในตารางที่ 31 พบวา ทุกตํ ารับการทดลองใหคาที่แตกตางกันอยางไมมีนัยสํ าคัญ
ทางสถติิ สวนปริมาณของไนโตรเจนทั้งหมดของดินที่ระดับความลึก 20-40 เซนติเมตร แสดงใน 
ตารางที ่31 พบวา ตํ ารับการทดลองตาง ๆ ใหคาที่แตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ กลาวคือ 
การใสนํ ้าเสียอัตราสูง ใหคาสูงที่สุด รองลงมาไดแก กลุมตํ ารับการทดลองที่มีการใสปุยเคมี N P K 
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และการใสนํ้ าเสียอัตราตํ่ ารวมกับปุยเคมี N P K สวนกลุมตํ ารับการทดลองที่ใหผลต่ํ าสุด คือ การ
ใสนํ ้าเสียอัตราตํ่ า การไมใสทั้งนํ้ าเสียและปุยเคมี และการใสปุยเคมี N

ตารางที่ 31  ผลของนํ ้าเสียจากฟารมสุกรและหรือปุยเคมีที่มีตอปริมาณแอมโมเนียมไนโตรเจน
(NH4

+-N)  ไนเตรตไนโตรเจน(NO3
- -N) และไนโตรเจนทั้งหมด(TotalN)ในดินหลัง

ปลูกขาวโพดพันธุสุวรรณ  3601

NH4
+-N(mg kg-1) NO3

--N(mg kg-1) TotalN(mg kg-1)
ตํ ารับการทดลอง

0-20 ซม. 20-40 ซม. 0-20 ซม. 20-40 ซม. 0-20 ซม. 20-40 ซม.
C 2.8 b 7.7 a 4.9 bc 2.8 d 569 a 429 b
N 1.4 c 4.9 b 5.6 bc 12.6 a 547 a 419 b
NPK 7.7 a 4.9 b 4.2 c 8.4 b 591 a 492 ab
LWW 2.8 b 6.4 ab 6.3 b 11.9 a 656 a 436 b
HWW 2.8 b 5.6 ab 9.1 a 6.3 bc 634 a 552 a
LWW+1/2NPK 3.5 b 4.2 b 5.6 bc 4.2 cd 613 a 488 ab

CV. (%) 22.3 24.3 20.3 26.6 9.9 10.3
F-Test ** * ** ** ns *

หมายเหตุ  คาเฉลีย่ทีอ่ยูในสดมภและตามดวยอักษรเหมือนกันไมมีความแตกตางกันในทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต
คา F ทีม่เีครื่องหมาย ns กํ ากับไว แสดงวาคาเฉลี่ยไมแตกตางกันทางสถิติ สวนคา F ที่
มเีครือ่งหมาย * และ ** กํ ากับไว แสดงวาคาเฉลี่ยมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95 และ 99 เปอรเซ็นต ตามลํ าดับ
C คือ ไมใสปุยเคมีและนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกร
N คือ ใสปุยเคมี อัตรา 10 กก.N/ ไร
NPK คือ ใสปุยเคมี อัตรา 10-5-5 กก.N-P2O5-K2O/ไร
LWW คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราตํ่ า 35,555.6 ลิตร/ไร
HWW คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราสูง 71,111.1 ลิตร/ไร
LWW+1/2NPK คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราตํ่ า 35,555.6 ลิตร/ไร
รวมกับปุยเคมี อัตรา 5-2.5-2.5 กก.N-P2O5-K2O/ไร
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3.6.4  ฟอสฟอรัส

ผลการศึกษาการใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรและหรือปุยเคมีเปรียบเทียบ
กับการไมใสทั้งนํ้ าเสียและปุยเคมีตอปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดของดิน ที่ระดับความลึก 0-20 
เซนติเมตร แสดงในตารางที่ 32 พบวา ตํ ารับการทดลองตาง ๆ ใหคาที่มีความแตกตางกันอยางมี
นยัส ําคญัทางสถิติ กลาวคือ การใสนํ้ าเสียอัตราตํ่ าใหคาสูงที่สุด รองลงมาไดแก กลุมตํ ารับการ
ทดลองทีม่กีารใสนํ้ าเสียอัตราสูง การใสปุยเคมี N P K  การไมใสทั้งนํ้ าเสียและปุยเคมี การใสนํ้ า
เสียอัตราตํ่ ารวมกับปุยเคมี N P K และการใสปุยเคมี N ตามลํ าดับ เมื่อพิจารณาปริมาณ
ฟอสฟอรัสทั้งหมดของดิน ที่ระดับความลึก 20-40 เซนติเมตร แสดงในตารางที่ 32 พบวา ทุกตํ ารับ
การทดลองใหคาที่แตกตางกันอยางไมมีนัยสํ าคัญทางสถิติ

3.6.5  โพแทสเซียม

ผลการศึกษาการใสหรือการไมใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรและหรือปุยเคมี
ตอปริมาณโพแทสเซียมทั้งหมดของดินที่ระดับความลึก 0-20 เซนติเมตร แสดงในตารางที่ 32  พบ
วา ทุกตํ ารับการทดลองใหคาที่แตกตางกันอยางไมมีนัยสํ าคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาปริมาณ
โพแทสเซียมทั้งหมดของดินที่ระดับความลึก 20-40 เซนติเมตร แสดงในตารางที่ 32 พบวา การใส
นํ ้าเสยีอตัราตํ ่ารวมกับปุยเคมี N P K ใหคาสูงที่สุด สวนอีก 5 ตํ ารับการทดลองใหคาที่   ใกลเคียง
กนัและรองลงมา ทั้งนี้เปนความแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญยิ่งทางสถิติ
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  ตารางที่ 32  ผลของนํ ้าเสียจากฟารมสุกรและหรือปุยเคมีที่มีตอปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด(TotalP)
และโพแทสเซียมทั้งหมด(TotalK)ในดินหลังปลูกขาวโพดพันธุสุวรรณ  3601

TotalP(mg kg-1) TotalK(mg kg-1)
ตํ ารับการทดลอง

0-20 ซม. 20-40 ซม. 0-20 ซม. 20-40 ซม.
C 700 abc 241 a 1178 a 1500 b
N 550 c 263 a 1278 a 1275 b
NPK 720 abc 291 a 1240 a 1400 b
LWW 799 a 319 a 1245 a 1525 b
HWW 737 ab 322 a 1388 a 1550 b
LWW+1/2NPK 571 bc 268 a 1193 a 2450 a

CV. (%) 16.5 14.5 8.9 18.0
F-Test * ns ns **

หมายเหตุ  คาเฉลีย่ทีอ่ยูในสดมภและตามดวยอักษรเหมือนกันไมมีความแตกตางกันในทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต
คา F ทีม่เีครื่องหมาย ns กํ ากับไว แสดงวาคาเฉลี่ยไมแตกตางกันทางสถิติ สวนคา F ที่
มเีครือ่งหมาย * และ ** กํ ากับไว แสดงวาคาเฉลี่ยมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95 และ 99 เปอรเซ็นต ตามลํ าดับ
C คือ ไมใสปุยเคมีและนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกร
N คือ ใสปุยเคมี อัตรา 10 กก.N/ ไร
NPK คือ ใสปุยเคมี อัตรา 10-5-5 กก.N-P2O5-K2O/ไร
LWW คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราตํ่ า 35,555.6 ลิตร/ไร
HWW คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราสูง 71,111.1 ลิตร/ไร
LWW+1/2NPK คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราตํ่ า 35,555.6 ลิตร/ไร
รวมกับปุยเคมี อัตรา 5-2.5-2.5 กก.N-P2O5-K2O/ไร
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3.6.8  ทองแดง

ผลการศึกษาการใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรและหรือปุยเคมีเปรียบเทียบ
กับการไมใสทั้งนํ้ าเสียและปุยเคมีตอปริมาณทองแดงทั้งหมดของดิน ที่ระดับความลึก 0-20 
เซนติเมตร และ 20-40 เซนติเมตร แสดงในตารางที่ 33  พบวา ทกุต ํารับการทดลองใหคาที่ใกล
เคยีงกนัและแตกตางกันอยางไมมีนัยสํ าคัญทางสถิติ

3.6.9  สังกะสี

ผลการศึกษาการใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรและหรือปุยเคมีเปรียบเทียบ
กับการไมใสทั้งนํ้ าเสียและปุยเคมีตอปริมาณสังกะสีทั้งหมดของดิน ที่ระดับความลึก 0-20 
เซนตเิมตร และ 20-40 เซนติเมตร แสดงในตารางที่ 33 พบวา ทกุต ํารับการทดลองใหคาที่       
ใกลเคยีงกันและแตกตางกันอยางไมมีนัยสํ าคัญทางสถิติ

3.6.6  แคลเซียม

ผลการศึกษาการใสหรือการไมใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรและหรือปุยเคมี
ตอปริมาณแคลเซียมทั้งหมดของดินที่ระดับความลึก 0-20 เซนติเมตร แสดงในตารางผนวกที่ 7
พบวา ทกุต ํารับการทดลองใหคาที่แตกตางกันอยางไมมีนัยสํ าคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาปริมาณ
แคลเซยีมทั้งหมดของดินที่ระดับความลึก 20-40 เซนติเมตร แสดงในตารางผนวกที่ 7 พบวา ตํ ารับ
การทดลองตาง ๆ ใหคาที่แตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญยิ่งทางสถิติ โดยการใสนํ้ าเสียอัตราสูงใหคา
สูงทีสุ่ด รองลงมาไดแก การใสปุยเคมี N การใสปุยเคมี N P K การใสนํ้ าเสียอัตราตํ่ า การใสนํ้ าเสีย
อัตราตํ ่ารวมกับปุยเคมี N P K และการไมใสทั้งนํ้ าเสียและปุยเคมี ตามลํ าดับ
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ตารางที่ 33  ผลของนํ ้าเสียจากฟารมสุกรและหรือปุยเคมีที่มีตอปริมาณทองแดงทั้งหมด(TotalCu)
และสงักะสีทั้งหมด(TotalZn)ในดินหลังปลูกขาวโพดพันธุสุวรรณ  3601

TotalCu(mg kg-1) TotalZn(mg kg-1)
ตํ ารับการทดลอง

0-20 ซม. 20-40 ซม. 0-20 ซม. 20-40 ซม.
C 4.37 a 8.69 a 12.59 a 13.57 a
N 4.48 a 7.33 a 11.71 a 13.72 a
NPK 4.34 a 8.19 a 11.97 a 13.51 a
LWW 5.08 a 8.72 a 15.45 a 16.17 a
HWW 4.64 a 7.60 a 13.60 a 14.06 a
LWW+1/2NPK 4.22 a 9.75 a 9.15 a 14.43 a

CV. (%) 15.4 20.7 21.2 13.6
F-Test ns ns ns ns

หมายเหตุ  คาเฉลีย่ทีอ่ยูในสดมภและตามดวยอักษรเหมือนกันไมมีความแตกตางกันในทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต
คา F ทีม่เีครื่องหมาย ns กํ ากับไว แสดงวาคาเฉลี่ยไมแตกตางกันทางสถิติ
C คือ ไมใสปุยเคมีและนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกร
N คือ ใสปุยเคมี อัตรา 10 กก.N/ ไร
NPK คือ ใสปุยเคมี อัตรา 10-5-5 กก.N-P2O5-K2O/ไร
LWW คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราตํ่ า 35,555.6 ลิตร/ไร
HWW คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราสูง 71,111.1 ลิตร/ไร
LWW+1/2NPK คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราตํ่ า 35,555.6 ลิตร/ไร
รวมกับปุยเคมี อัตรา 5-2.5-2.5 กก.N-P2O5-K2O/ไร
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3.6.7  แมกนีเซียม

ผลการศึกษาการใสหรือการไมใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรและหรือปุยเคมี
ตอปริมาณแมกนีเซียมทั้งหมดของดินที่ระดับความลึก 0-20 เซนติเมตร แสดงในตารางผนวกที่ 7
พบวา ทกุต ํารับการทดลองใหคาที่แตกตางกันอยางไมมีนัยสํ าคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาปริมาณ
แมกนเีซยีมทั้งหมดของดินที่ระดับความลึก 20-40 เซนติเมตร แสดงในตารางผนวกที่ 7 พบวา 
กลุมตํ ารับการทดลองที่ไมมีการใสทั้งนํ้ าเสียและปุยเคมี การใสนํ้ าเสียอัตราตํ่ ารวมกับปุยเคมี N P 
K  และการใสนํ ้าเสียอัตราสูงใหคาสูงที่สุด รองลงมาไดแก การใสปุยเคมี N P K การใสนํ้ าเสีย
อัตราตํ ่า และการใสปุยเคมี N ตามลํ าดับ ทั้งนี้เปนความแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญยิ่งทางสถิติ

3.6.10  เหล็ก

ผลการศึกษาการใสหรือการไมใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรและหรือปุยเคมี
ตอปริมาณเหล็กทั้งหมดของดิน ที่ระดับความลึก 0-20 เซนติเมตร และ 20-40 เซนติเมตร แสดงใน
ตารางผนวกที่ 8 พบวา ทกุต ํารับการทดลองใหคาที่แตกตางกันอยางไมมีนัยสํ าคัญทางสถิติ

3.6.11  แมงกานีส

ผลการศึกษาการใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรและหรือปุยเคมีเปรียบเทียบ
กับการไมใสทั้งนํ้ าเสียและปุยเคมีตอปริมาณแมงกานีสทั้งหมดของดิน ที่ระดับความลึก 0-20 
เซนตเิมตร แสดงในตารางผนวกที่ 8 พบวา ทุกตํ ารับการทดลองใหคาที่แตกตางกันอยางไมมีนัย
สํ าคญัทางสถติิ เมื่อพิจารณาปริมาณแมงกานีสทั้งหมดของดินที่ระดับความลึก 20-40 เซนติเมตร  
แสดงในตารางผนวกที่ 8 พบวา กลุมตํ ารับการทดลองที่มีการใสนํ้ าเสียอัตราสูง การใสปุยเคมี N 
การใสนํ ้าเสยีอัตราตํ่ า และการไมใสทั้งนํ้ าเสียและปุยเคมีใหคาที่สูงกวา กลุมตํ ารับการทดลองที่มี
การใสปุยเคมี N P K  และการใสนํ้ าเสียอัตราตํ่ ารวมกับปุยเคมี N P K ทั้งนี้เปนความแตกตางกัน
อยางมีนัยสํ าคัญยิ่งทางสถิติ
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4.  การทดลองปลูกขาวโพดครั้งที่ 2

4.1  ผลผลิตและองคประกอบผลผลิตของขาวโพดพันธุสุวรรณ  3851

4.1.1  นํ ้าหนกัตอซังแหงของขาวโพด

ผลการศึกษาการใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรและหรือปุยเคมีเปรียบเทียบ
กบัการไมใสทัง้นํ้ าเสียและปุยเคมีตอนํ้ าหนักตอซังแหงของขาวโพด แสดงในภาพที่ 9 และตาราง
ผนวกที ่9 พบวา ขาวโพดที่ปลูกในตํ ารับการทดลองตาง ๆ ใหผลที่แตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญยิ่ง
ทางสถติิ โดยการใสปุย N P K และการใสนํ้ าเสียอัตราสูงใหผลดีที่สุด รองลงมาไดแก การใสนํ้ า
เสยีอตัราตํ ่าทั้งที่ใสเดี่ยวหรือใสรวมกับปุยเคมี สวนการใสปุยเคมี N และการไมใสทั้งนํ้ าเสียและ
ปุยเคมีใหผลต่ํ าสุด

4.1.2  นํ ้าหนกัของเมล็ดขาวโพดที่ความชื้น 15 เปอรเซ็นต

ผลการศึกษาการใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรและหรือปุยเคมีตอนํ้ าหนัก
เมลด็ขาวโพดทีค่วามชื้น 15 เปอรเซ็นต แสดงในภาพที่ 10 และตารางผนวกที่ 9 พบวา ใหผลดีกวา
เมื่อเปรียบเทียบกับการไมใสทั้งนํ้ าเสียและปุยเคมี ทั้งนี้เปนความแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญยิ่ง
ทางสถติิ เมือ่เปรียบเทียบกันในระหวางการใสนํ้ าเสียและหรือปุยเคมีทั้ง 5 ตํ ารับการทดลอง พบวา 
การใสปุยเคมี N P K ใหผลดีที่สุด รองลงมาไดแก การใสนํ้ าเสียอัตราสูง   การใสนํ้ าเสียอัตราตํ่ า 
การใสนํ ้าเสียอัตราตํ่ ารวมกับปุยเคมี  N P K และการใสปุยเคมี N ตามลํ าดับ โดยเปนความ    
แตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญยิ่งทางสถิติ ทั้งนี้สามารถคิดเปนผลผลิตที่เพิ่มข้ึนจากการไมใสทั้ง   
นํ ้าเสยีและปุยเคมี รอยละ 22.0 13.9 10.6  9.4 และ8.4 ตามลํ าดับ นอกจากนั้น พบวาการไมใส
ทัง้นํ ้าเสียและปุยเคมี การใสปุยเคมี N การใสนํ ้าเสียอัตราตํ่ า การใสนํ ้าเสียอัตราสูง การใสนํ้ าเสีย
อัตราตํ่ ารวมกับปุยเคมี N P K มผีลผลิตคิดเปนรอยละ 82.0 88.9 90.7 93.4 และ 89.7 ตามลํ าดับ 
จากการใสปุยเคมี N P K
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ภาพที่ 9  ผลของนํ ้าเสียจากฟารมสุกรและหรือปุยเคมีที่มีตอนํ ้าหนัก
พนัธุสุวรรณ 3851

ภาพที่ 10  ผลของนํ ้าเสียจากฟารมสุกรและหรือปุยเคมีที่มีตอนํ ้าหนก
ของขาวโพดพันธุสุวรรณ  3851
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4.1.3  เปอรเซ็นตกะเทาะเมล็ด

ผลการศึกษาการใสหรือการไมใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรและหรือปุยเคมี
ทีม่ตีอเปอรเซน็ตกะเทาะเมล็ด แสดงในภาพที่ 11 และตารางผนวกที่ 9 พบวา ขาวโพดที่ปลูกใน
ทกุต ํารับการทดลองใหผลที่ใกลเคียงกันและแตกตางกันอยางไมมีนัยสํ าคัญทางสถิติ

4.1.4  อัตราสวนระหวางนํ้ าหนักเมล็ดกับตอซังแหง

ผลการศึกษาการใสหรือการไมใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรและหรือปุยเคมี
ทีม่ตีออัตราสวนระหวางนํ้ าหนักเมล็ดกับตอซังแหง แสดงในภาพที่ 12 และตารางผนวกที่ 9 พบวา 
ขาวโพดทีป่ลูกในตํ ารับการทดลองตาง ๆ ใหผลที่แตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ  โดยการใส
ปุยเคม ีN ใหผลดีที่สุด รองลงมาไดแก การใสนํ้ าเสียอัตราตํ่ ารวมกับปุยเคมี N P K การไมใสทั้งนํ้ า
เสยีและปุยเคมี การใสนํ้ าเสียอัตราตํ่ า การใสปุยเคมี N P K และการใสนํ้ าเสียอัตราสูง ตามลํ าดับ

4.1.5  นํ ้าหนักเมล็ดตอฝก

ผลการศึกษาการใสหรือการไมใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรและหรือปุยเคมี
ทีม่ตีอนํ ้าหนกัเมล็ดตอฝก แสดงในภาพที่ 13 และตารางผนวกที่ 9 พบวา ตํ ารับการทดลองที่ขาว
โพดไดรับนํ้ าเสียและหรือปุยเคมี ใหผลดีกวาเมื่อเปรียบเทียบกับตํ ารับการทดลองที่ขาวโพดไมได
รับนํ ้าเสยีและปุยเคมี ทั้งนี้เปนความแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญยิ่งทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกัน
ในระหวางการใสนํ้ าเสียและหรือปุยเคมีทั้ง 5 ตํ ารับการทดลอง พบวา ใหผลที่แตกตางกันอยางมี
นยัส ําคญัยิง่ทางสถิติ โดยการใสปุยเคมี N P K ใหผลดีกวา ตํ ารับการทดลองอื่น ๆ
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ภาพที่ 11  ผลของนํ ้าเสียจากฟารม
พนัธุสุวรรณ  3851

ภาพที่ 12  ผลของนํ ้าเสียจากฟารม
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ภาพที่ 13  ผลของนํ ้าเสียจากฟารมสุกรและหรือปุย
พนัธุสุวรรณ  3851
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ภาพที่ 14  ผลของนํ ้าเสียจากฟา
พนัธุสุวรรณ  3851

4.2  ธาตอุาหารในขาวโพ

4.2.1  ไนโตรเจน

ความเขมข

ผลการศึกษ
ตอความเขมขนของไนโตรเจนใน
การทดลองตาง ๆ ใหผลที่แตกตา
ดีทีสุ่ด รองลงมาไดแก การใสป
การใสนํ้ าเสียอัตราตํ่ า และการใส
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1 0
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2 0
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งกันอย
ุยเคมี N
นํ้ าเสียร

C

a

ละหรือปุยเคมีที่มีตอนํ ้าหนักแหง

ุวรรณ  3851

โตรเจนในขาวโพด

หรือการไมใสนํ้ าเสียจากฟารมเ
ตอซัง แสดงในตารางที่ 34 พบว
างมีนัยสํ าคัญยิ่งทางสถิติ โดยกา
 การใสปุยเคมี N P K การไม
วมกับปุยเคมี ตามลํ าดับ
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เมื่อพิจารณาความเขมขนของไนโตรเจนในสวนของเมล็ด แสดงในตารางที่ 
34 พบวา การใสปุยเคมี N P K ใหผลดีที่สุด รองลงมาไดแก การใสปุยเคมี N และการไมใสทั้งนํ้ า
เสยีและปุยเคมี สวนกลุมตํ ารับการทดลองที่ใหผลต่ํ าสุด คือการใสนํ้ าเสียอัตราตํ่ ารวมกับปุยเคมี   
N P K การใสนํ ้าเสยีอตัราสูงหรืออัตราตํ่ า ทั้งนี้เปนความแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญยิ่งทางสถิติ

ปริมาณการดูดใชไนโตรเจนของขาวโพด

ผลการศึกษาการใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรและหรือปุยเคมีเปรียบเทียบ
กบัการไมใสทั้งนํ้ าเสียและปุยเคมีตอปริมาณการดูดใชไนโตรเจนในสวนของตอซัง แสดงในตาราง
ที ่34 พบวา การใสนํ้ าเสียอัตราสูงใหผลดีที่สุด รองลงมา คือ การใสปุยเคมี N P K  สวนกลุมตํ ารับ
การทดลองที่มีการใสปุยเคมี N การใสนํ้ าเสียอัตราตํ่ า การใสนํ้ าเสียอัตราตํ่ ารวมกับปุยเคมี N P K 
และการไมใสทัง้นํ้ าเสียและปุยเคมี ใหผลต่ํ าสุด ทั้งนี้เปนความแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญยิ่งทาง
สถิติ

เมื่อพิจารณาปริมาณการดูดใชไนโตรเจนในสวนของเมล็ด แสดงในตารางที่ 
34 พบวาขาวโพดที่ปลูกในตํ ารับการทดลองตาง ๆ ใหผลที่แตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญยิ่งทาง
สถติิ โดยการใสปุยเคมี N P K ใหผลดีที่สุด รองลงมาไดแก กลุมตํ ารับการทดลองที่มีการใสปุยเคมี 
N การใสนํ ้าเสียอัตราสูงหรืออัตราตํ่ า และการใสนํ้ าเสียอัตราตํ่ ารวมกับปุยเคมี N P K  สวนการไม
ใสทั้งนํ้ าเสียและปุยเคมีใหผลต่ํ าสุด

สํ าหรบัปริมาณการดูดใชไนโตรเจนทั้งหมด แสดงในตารางที่ 34 พบวา การ
ใสปุยเคมี N P K ใหผลดีที่สุด รองลงมาไดแก การใสนํ้ าเสียอัตราสูง การใสปุยเคมี N  และการใส
นํ ้าเสยีอตัราตํ่ า ตามลํ าดับ สวนการใสนํ้ าเสียอัตราตํ่ ารวมกับปุยเคมี N P K และการไมใสทั้งนํ้ า
เสยีและปุยเคม ีใหผลต่ํ าสุด ทั้งนี้เปนความแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญยิ่งทางสถิติ
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ตารางที่ 34  ผลของนํ ้าเสียจากฟารมสุกรและหรือปุยเคมีที่มีตอความเขมขนและปริมาณการดูดใช
ไนโตรเจนของขาวโพดพันธุสุวรรณ  3851

ความเขมขนไนโตรเจน(%) ปริมาณการดูดใชไนโตรเจน(กก. ไร-1)
ตํ ารับการทดลอง

ตอซัง เมล็ด ตอซัง เมล็ด ทั้งหมด
C 0.616 bcd 1.187 bc 4.46 c 10.84 c 15.30 d
N 0.685 b 1.228 ab 5.05 c 12.18 b 17.23 c
NPK 0.661 bc 1.277 a 5.99 b 14.26 a 20.25 a
LWW 0.606 cd 1.124 c 4.91 c 11.38 bc 16.29 cd
HWW 0.775 a 1.128 c 6.82 a 11.75 bc 18.57 b
LWW+1/2NPK 0.575 d 1.131 c 4.46 c 11.32 bc 15.78 d

CV. (%) 7.0 4.0 7.5 4.9 4.4
F-Test ** ** ** ** **

หมายเหตุ  คาเฉลีย่ทีอ่ยูในสดมภและตามดวยอักษรเหมือนกันไมมีความแตกตางกันในทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต
คา F ทีม่เีครือ่งหมาย ** กํ ากับไว แสดงวาคาเฉลี่ยมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 99 เปอรเซ็นต
C คือ ไมใสปุยเคมีและนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกร
N คือ ใสปุยเคมี อัตรา 10 กก.N/ ไร
NPK คือ ใสปุยเคมี อัตรา 10-5-5 กก.N-P2O5-K2O/ไร
LWW คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราตํ่ า 35,555.6 ลิตร/ไร
HWW คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราสูง 71,111.1 ลิตร/ไร
LWW+1/2NPK คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราตํ่ า 35,555.6 ลิตร/ไร
รวมกับปุยเคมี อัตรา 5-2.5-2.5 กก.N-P2O5-K2O/ไร
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4.2.2  ฟอสฟอรัส

ความเขมขนของฟอสฟอรัสในขาวโพด

ผลการศึกษาการใสหรือการไมใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรและหรือปุยเคมี
ตอความเขมขนของฟอสฟอรัสในสวนของตอซัง แสดงในตารางที่ 35 พบวา ขาวโพดที่ปลูกใน
ตํ ารับการทดลองตาง ๆ ใหผลที่แตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญยิ่งทางสถิติ โดยการไมใสทั้งนํ้ าเสีย
และปุยเคมีใหผลดีที่สุด รองลงมาไดแก การใสนํ้ าเสียอัตราตํ่ า การใสนํ้ าเสียอัตราสูง การใสนํ้ าเสีย
อัตราตํ ่ารวมกับปุยเคมี N P K การใสปุยเคมี N และการใสปุยเคมี N P K ตามลํ าดับ

เมื่อพิจารณาความเขมขนของฟอสฟอรัสในสวนของเมล็ด แสดงในตารางที่ 
35 พบวา การใสนํ้ าเสียอัตราตํ่ าใหผลดีที่สุด รองลงมาไดแก การไมใสทั้งนํ้ าเสียและปุยเคมี การใส
นํ ้าเสยีอตัราตํ่ ารวมกับปุยเคมี N P K การใสนํ้ าเสียอัตราสูง การใสปุยเคมี N และการใสปุยเคมี N 
P K ตามล ําดบั ทัง้นี้เปนความแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญยิ่งทางสถิติ

ปริมาณการดูดใชฟอสฟอรัสของขาวโพด

ผลการศึกษาการใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรและหรือปุยเคมีเปรียบเทียบ
กบัการไมใสทั้งนํ้ าเสียและปุยเคมีตอปริมาณการดูดใชฟอสฟอรัสในสวนของตอซัง แสดงในตาราง
ที ่ 35 พบวา ขาวโพดที่ปลูกในตํ ารับการทดลองตาง ๆ ใหผลที่แตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญยิ่งทาง
สถิติ โดยการไมใสทั้งนํ้ าเสียและปุยเคมีใหผลดีที่สุด รองลงมาไดแก การใสนํ้ าเสียอัตราสูงหรือ
อัตราตํ ่า สวนอีก 3 ตํ ารับการทดลอง ประกอบดวย การใสนํ้ าเสียอัตราตํ่ ารวมกับปุยเคมี N P K 
การใสปุยเคมี N P K หรือ N ใหผลใกลเคียงกันและตํ่ าสุด

เมือ่พจิารณาปริมาณการดูดใชฟอสฟอรัสในสวนของเมล็ด แสดงในตารางที่ 
35 พบวา ตํ ารับการทดลองที่ขาวโพดไดรับนํ้ าเสียและหรือปุยเคมี ทั้ง 5 ตํ ารับการทดลอง ใหผลดี
กวา ตํ ารับการทดลองที่ขาวโพดไมไดรับนํ้ าเสียและปุยเคมี ทั้งนี้เปนความแตกตางกันอยางมีนัย
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สํ าคญัทางสถติิ เมื่อเปรียบเทียบกันในระหวางการใสนํ้ าเสียและหรือปุยเคมี พบวา ทั้ง 5 ตํ ารับการ
ทดลองใหผลไมแตกตางกันอยางไมมีนัยสํ าคัญทางสถิติ

สํ าหรบัปริมาณการดูดใชฟอสฟอรัสทั้งหมด แสดงในตารางที่ 35 พบวา การ
ใสนํ ้าเสยีอัตราตํ่ าหรืออัตราสูง ใหผลดีที่สุด รองลงมาไดแก การใสปุยเคมี N P K การไมใสทั้งนํ้ า
เสยีและปุยเคมี การใสนํ้ าเสียอัตราตํ่ ารวมกับปุยเคมี N P K และการใสปุยเคมี N ตามลํ าดับ ทั้งนี้
เปนความแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ
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ตารางที่ 35  ผลของนํ ้าเสียจากฟารมสุกรและหรือปุยเคมีที่มีตอความเขมขนและปริมาณการดูดใช
ฟอสฟอรัส ของขาวโพดพันธุสุวรรณ  3851

ความเขมขนฟอสฟอรัส(%) ปริมาณการดูดใชฟอสฟอรัส(กก. ไร-1)
ตํ ารับการทดลอง

ตอซัง เมล็ด ตอซัง เมล็ด ทั้งหมด
C 0.283 a 0.306 ab 2.05 a 2.54 b 4.59 abc
N 0.175 cd 0.289 c 1.29 c 2.86 ab 4.15 c
NPK 0.156 d 0.285 c 1.41 c 3.18 a 4.59 abc
LWW 0.223 b 0.320 a 1.81 b 3.24 a 5.05 a
HWW 0.218 b 0.290 bc 1.92 ab 3.02 a 4.94 ab
LWW+1/2NPK 0.190 c 0.302 bc 1.47 c 3.02 a 4.49 bc

CV. (%) 7.0 3.4 7.4 8.5 6.7
F-Test ** ** ** * *

หมายเหตุ  คาเฉลีย่ทีอ่ยูในสดมภและตามดวยอักษรเหมือนกันไมมีความแตกตางกันในทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต
คา F ทีม่เีครือ่งหมาย * และ ** กํ ากับไว แสดงวาคาเฉลี่ยมีความแตกตางกันทางสถิติที่
ระดบัความเชื่อมั่น 95 และ 99 เปอรเซ็นต ตามลํ าดับ
C คือ ไมใสปุยเคมีและนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกร
N คือ ใสปุยเคมี อัตรา 10 กก.N/ ไร
NPK คือ ใสปุยเคมี อัตรา 10-5-5 กก.N-P2O5-K2O/ไร
LWW คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราตํ่ า 35,555.6 ลิตร/ไร
HWW คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราสูง 71,111.1 ลิตร/ไร
LWW+1/2NPK คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราตํ่ า 35,555.6 ลิตร/ไร
รวมกับปุยเคมี อัตรา 5-2.5-2.5 กก.N-P2O5-K2O/ไร
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 4.2.3  โพแทสเซียม

ความเขมขนของโพแทสเซียมในขาวโพด

ผลการศึกษาการใสหรือการไมใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรและหรือปุยเคมี
ตอความเขมขนของโพแทสเซียมในสวนของตอซัง แสดงในตารางที่ 36 พบวา ขาวโพดที่ปลูกใน
ตํ ารับการทดลองตาง ๆ ใหผลที่แตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญยิ่งทางสถิติ โดยการใสปุยเคมี N P K 
การใสนํ ้าเสียอัตราสูง หรืออัตราตํ่ า ใหผลดีที่สุด รองลงมาไดแก การใสนํ้ าเสียอัตราตํ่ ารวมกับปุย
เคม ีN P K การไมใสทั้งนํ้ าเสียและปุยเคมี และการใสปุยเคมี N ตามลํ าดับ

เมือ่พจิารณาความเขมขนของโพแทสเซียมในสวนของเมล็ด แสดงในตาราง
ที ่36 พบวา การใสนํ้ าเสียอัตราตํ่ าใหผลที่ดีกวาตํ ารับการทดลองที่เหลือทั้ง 5 ตํ ารับ ทั้งนี้เปนความ
แตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญยิ่งทางสถิติ

ปริมาณการดูดใชโพแทสเซียมของขาวโพด

ผลการศึกษาการใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรและหรือปุยเคมีเปรียบเทียบ
กับการไมใสทั้งนํ้ าเสียและปุยเคมีตอปริมาณการดูดใชโพแทสเซียมในสวนของตอซัง แสดงใน    
ตารางที ่36 พบวา การใสปุยเคมี N P K และการใสนํ้ าเสียอัตราสูงใหผลดีที่สุด รองลงมาไดแกการ
ใสนํ ้าเสยีอตัราตํ่ า ทั้งที่ใสเดี่ยวและใสรวมกับปุยเคมี สวนการไมใสทั้งนํ้ าเสียและปุยเคมี และการ
ใสปุยเคม ีN ใหผลต่ํ าที่สุด ทั้งนี้เปนความแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญยิ่งทางสถิติ

เมือ่พจิารณาปริมาณการดูดใชโพแทสเซียมในสวนของเมล็ด แสดงในตาราง
ที ่ 36 พบวา ขาวโพดที่ปลูกในตํ ารับการทดลองตาง ๆ ใหผลที่แตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญยิ่งทาง
สถติิ โดยการใสนํ้ าเสียอัตราตํ่ าใหผลดีที่สุด รองลงมาไดแก การใสปุยเคมี N P K  การใสนํ้ าเสีย
อัตราสงู การใสนํ้ าเสียอัตราตํ่ ารวมกับปุยเคมี N P K การใสปุยเคมี N และการไมใสทั้งนํ้ าเสียและ
ปุยเคมี  ตามลํ าดับ
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สํ าหรบัปริมาณการดูดใชโพแทสเซียมทั้งหมด แสดงในตารางที่ 36 พบวา 
การใสปุยเคมี N P K ใหผลดีที่สุด รองลงมาไดแก การใสนํ้ าเสียอัตราสูง ตํ ารับการทดลองที่ใสนํ้ า
เสยีอตัราตํ ่า และตํ ารับการทดลองที่ใสนํ้ าเสียรวมกับปุยเคมี ตามลํ าดับ สวนการใสปุยเคมี N และ
การไมใสทัง้นํ ้าเสียและปุยเคมีใหผลต่ํ าสุด ทั้งนี้เปนความแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญยิ่งทางสถิติ
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ตารางที่ 36  ผลของนํ ้าเสียจากฟารมสุกรและหรือปุยเคมีที่มีตอความเขมขนและปริมาณการดูดใช
โพแทสเซียมของขาวโพดพันธุสุวรรณ  3851

ความเขมขนโพแทสเซียม(%) ปริมาณการดูดใชโพแทสเซียม(กก. ไร-1)
ตํ ารับการทดลอง

ตอซัง เมล็ด ตอซัง เมล็ด ทั้งหมด
C 1.598 cd 0.446 b 11.57 c 4.08 d 15.65 e
N 1.558 d 0.436 b 11.50 c 4.32 cd 15.82 e
NPK 1.779 a 0.431 b 16.13 a 4.81 ab 20.94 a
LWW 1.701 ab 0.488 a 13.80 b 4.92 a 18.72 c
HWW 1.722 a 0.443 b 15.15 a 4.62 abc 19.77 b
LWW+1/2NPK 1.642 bc 0.448 b 12.72 b 4.49 bc 17.21 d

CV. (%) 3.0 3.7 5.4 4.7 3.6
F-Test ** ** ** ** **

หมายเหตุ  คาเฉลีย่ทีอ่ยูในสดมภและตามดวยอักษรเหมือนกันไมมีความแตกตางกันในทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต
คา F ทีม่เีครือ่งหมาย ** กํ ากับไว แสดงวาคาเฉลี่ยมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 99 เปอรเซ็นต
C คือ ไมใสปุยเคมีและนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกร
N คือ ใสปุยเคมี อัตรา 10 กก.N/ ไร
NPK คือ ใสปุยเคมี อัตรา 10-5-5 กก.N-P2O5-K2O/ไร
LWW คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราตํ่ า 35,555.6 ลิตร/ไร
HWW คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราสูง 71,111.1 ลิตร/ไร
LWW+1/2NPK คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราตํ่ า 35,555.6 ลิตร/ไร
รวมกับปุยเคมี อัตรา 5-2.5-2.5 กก.N-P2O5-K2O/ไร
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4.2.4  ทองแดง

ความเขมขนของทองแดงในขาวโพด

ผลการศึกษาการใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรและหรือปุยเคมีเปรียบเทียบ
กบัการไมใสทั้งนํ้ าเสียและปุยเคมีตอความเขมขนของทองแดงในสวนของตอซังหรือเมล็ด แสดงใน
ตารางที ่ 37 พบวา ขาวโพดที่ปลูกในทุกตํ ารับการทดลองใหผลที่แตกตางกันอยางไมมีนัยสํ าคัญ
ทางสถิติ

ปริมาณการดูดใชทองแดงของขาวโพด

ผลการศึกษาการใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรและหรือปุยเคมีเปรียบเทียบ
กบัการไมใสทั้งนํ้ าเสียและปุยเคมีตอปริมาณการดูดใชทองแดงในสวนของตอซังหรือเมล็ด  แสดง
ในตารางที ่37 พบวา ขาวโพดที่ปลูกในทุกตํ ารับการทดลองใหผลที่แตกตางกันอยางไมมีนัยสํ าคัญ
ทางสถิติ

เมือ่พจิารณาปริมาณการดูดใชทองแดงทั้งหมด แสดงในตารางที่ 37 พบวา 
ขาวโพดทีป่ลูกในตํ ารับการทดลองตาง ๆ ใหผลแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ โดยการใส
นํ ้าเสยีอัตราสูงใหผลดีที่ดีกวาอีก 5 ตํ ารับการทดลอง
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ตารางที่ 37  ผลของนํ ้าเสียจากฟารมสุกรและหรือปุยเคมีที่มีตอความเขมขนและปริมาณการดูดใช
ทองแดงของขาวโพดพันธุสุวรรณ  3851

ความเขมขนทองแดง(มก. กก.-1) ปริมาณการดูดใชทองแดง(กรัม ไร-1)
ตํ ารับการทดลอง

ตอซัง เมล็ด ตอซัง เมล็ด ทั้งหมด
C 4.035 a 4.970 a 2.923 a 4.528 a 7.451 b
N 3.778 a 4.403 a 2.791 a 4.392 a 7.183 b
NPK 3.593 a 4.080 a 3.268 a 4.547 a 7.815 b
LWW 3.903 a 4.653 a 3.172 a 4.686 a 7.858 b
HWW 4.145 a 5.810 a 3.643 a 6.056 a 9.699 a
LWW+1/2NPK 3.433 a 4.323 a 2.660 a 4.343 a 7.003 b

CV. (%) 17.1 18.9 16.1 17.2 13.9
F-Test ns ns ns ns *

หมายเหตุ  คาเฉลีย่ทีอ่ยูในสดมภและตามดวยอักษรเหมือนกันไมมีความแตกตางกันในทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต
คา F ทีม่เีครื่องหมาย ns กํ ากับไว แสดงวาคาเฉลี่ยไมแตกตางกันทางสถิติ สวนคา F ที่
มเีครือ่งหมาย * กํ ากับไว แสดงวาคาเฉลี่ยมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต
C คือ ไมใสปุยเคมีและนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกร
N คือ ใสปุยเคมี อัตรา 10 กก.N/ ไร
NPK คือ ใสปุยเคมี อัตรา 10-5-5 กก.N-P2O5-K2O/ไร
LWW คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราตํ่ า 35,555.6 ลิตร/ไร
HWW คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราสูง 71,111.1 ลิตร/ไร
LWW+1/2NPK คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราตํ่ า 35,555.6 ลิตร/ไร
รวมกับปุยเคมี อัตรา 5-2.5-2.5 กก.N-P2O5-K2O/ไร
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4.2.5  สังกะสี

ความเขมขนของสังกะสีในขาวโพด

ผลการศึกษาการใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรและหรือปุยเคมีเปรียบเทียบ
กบัการไมใสทั้งนํ้ าเสียและปุยเคมีตอความเขมขนของสังกะสีในสวนของตอซัง แสดงในตารางที่ 38 
พบวา การไมใสทั้งนํ้ าเสียและปุยเคมีใหผลดีที่สุด สวนอีก 5 ตํ ารับการทดลองใหผลใกลเคียงกัน
และรองลงมา ทัง้นี้เปนความแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญยิ่งทางสถิติ

เมือ่พจิารณาความเขมขนของสังกะสีในสวนของเมล็ด แสดงในตารางที่ 38 
พบวา ขาวโพดทีป่ลูกในทุกตํ ารับการทดลองใหผลที่แตกตางกันอยางไมมีนัยสํ าคัญทางสถิติ

ปริมาณการดูดใชสังกะสีของขาวโพด

ผลการศึกษาการใสหรือการไมใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรและหรือปุยเคมี
ตอปริมาณการดูดใชสังกะสีในสวนของตอซัง แสดงในตารางที่ 38 พบวา ใหผลไปในแนวทางเดียว
กบัความเขมขนของสังกะสีในสวนของตอซัง

เมือ่พจิารณาปริมาณการดูดใชสังกะสีในสวนของเมล็ด แสดงในตารางที่ 38 
พบวา ขาวโพดที่ปลูกในตํ ารับการทดลองตาง ๆ ใหผลที่แตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ โดย
การใสนํ ้าเสียอัตราตํ่ าและการใสปุยเคมี N P K ใหผลดีที่สุด รองลงมาไดแก กลุมตํ ารับการทดลอง
ทีม่กีารใสนํ ้าเสียอัตราสูง การไมใสทั้งนํ้ าเสียและปุยเคมี และการใสปุยเคมี N สวนการใสนํ้ าเสีย
อัตราตํ่ ารวมกับปุยเคมี N P K ใหผลต่ํ าที่สุด

สํ าหรบัปริมาณการดูดใชสังกะสีทั้งหมด แสดงในตารางที่ 38 พบวา ขาวโพด
ทีป่ลูกในทกุต ํารับการทดลองใหผลที่แตกตางกันอยางไมมีนัยสํ าคัญทางสถิติ
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ตารางที่ 38  ผลของนํ ้าเสียจากฟารมสุกรและหรือปุยเคมีที่มีตอความเขมขนและปริมาณการดูดใช
สังกะสีของขาวโพดพันธุสุวรรณ  3851

ความเขมขนสังกะสี(มก. กก.-1) ปริมาณการดูดใชสังกะสี(กรัม ไร-1)
ตํ ารับการทดลอง

ตอซัง เมล็ด ตอซัง เมล็ด ทั้งหมด
C 19.495 a 23.498 a 14.139 a 21.454 ab 35.593 a
N 7.468 b 21.215 a 5.512 b 20.975 ab 26.487 a
NPK 7.608 b 21.988 a 6.829 b 24.518 a 31.347 a
LWW 9.863 b 24.260 a 7.970 b 24.555 a 32.525 a
HWW 10.228 b 20.648 a 8.998 b 21.547 ab 30.545 a
LWW+1/2NPK 10.128 b 21.570 a 7.863 b 19.039 b 26.920 a

CV. (%) 31.8 12.9 29.5 10.9 12.4
F-Test ** ns ** * ns

หมายเหตุ  คาเฉลีย่ทีอ่ยูในสดมภและตามดวยอักษรเหมือนกันไมมีความแตกตางกันในทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต
คา F ทีม่เีครื่องหมาย ns กํ ากับไว แสดงวาคาเฉลี่ยไมแตกตางกันทางสถิติ สวนคา F ที่
มเีครือ่งหมาย * และ ** กํ ากับไว แสดงวาคาเฉลี่ยมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95 และ 99 เปอรเซ็นต ตามลํ าดับ
C คือ ไมใสปุยเคมีและนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกร
N คือ ใสปุยเคมี อัตรา 10 กก.N/ ไร
NPK คือ ใสปุยเคมี อัตรา 10-5-5 กก.N-P2O5-K2O/ไร
LWW คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราตํ่ า 35,555.6 ลิตร/ไร
HWW คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราสูง 71,111.1 ลิตร/ไร
LWW+1/2NPK คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราตํ่ า 35,555.6 ลิตร/ไร
รวมกับปุยเคมี อัตรา 5-2.5-2.5 กก.N-P2O5-K2O/ไร
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4.2.6  แคลเซียม

ความเขมขนของแคลเซียมในขาวโพด

ผลการศึกษาการใสหรือการไมใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรและหรือปุยเคมี
ตอความเขมขนของแคลเซียมในสวนของตอซัง แสดงในตารางผนวกที่ 10 พบวา ขาวโพดที่ปลูกใน
ทกุต ํารับการทดลองใหผลที่แตกตางกันอยางไมมีนัยสํ าคัญทางสถิติ

เมื่อพิจารณาความเขมขนของแคลเซียมในสวนของเมล็ด แสดงในตาราง
ผนวกที่ 10 พบวา การใสนํ้ าเสียอัตราสูง และการไมใสทั้งนํ้ าเสียและปุยเคมี ใหผลดีที่สุด         
สวนตํ ารับการทดลองที่เหลือทั้ง 4 ตํ ารับใหผลใกลเคียงกันและรองลงมา ทั้งนี้เปนความ           
แตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญยิ่งทางสถิติ

ปริมาณการดูดใชแคลเซียมของขาวโพด

ผลการศึกษาการใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรและหรือปุยเคมี เปรียบเทียบ
กบัการไมใสทั้งนํ้ าเสียและปุยเคมีตอปริมาณการดูดใชแคลเซียมในสวนของตอซังหรือเมล็ด  แสดง
ในตารางผนวกที ่ 10 พบวา ใหผลไปในแนวทางเดียวกับความเขมขนของแคลเซียมในสวนของตอ
ซังหรือเมล็ด

สํ าหรบัปริมาณการดูดใชแคลเซียมทั้งหมด แสดงในตารางผนวกที่ 10  พบ
วา ขาวโพดทีป่ลูกในตํ ารับการทดลองตาง ๆ ใหผลที่แตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ โดยการ
ใสนํ ้าเสยีอัตราสูงใหผลดีที่สุด รองลงมาไดแก การใสปุยเคมี N P K และการไมใสทั้งนํ้ าเสียและปุย
เคม ีสวนอีก 3 ตํ ารับการทดลองที่เหลือใหผลใกลเคียงกันและตํ่ าสุด
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4.2.7 แมกนีเซียม

ความเขมขนของแมกนีเซียมในขาวโพด

ผลการศกึษาการใสหรือการไมใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรและหรือปุยเคมีตอ
ความเขมขนของแมกนีเซียมในสวนของตอซัง แสดงในตารางผนวกที่ 11 พบวา ขาวโพดที่ปลูกใน
ตํ ารับการทดลองตาง ๆ ใหผลแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ โดยการไมใสทั้งนํ้ าเสียและปุย
เคมใีหผลดีที่สุด รองลงมา คือ การใสนํ้ าเสียอัตราตํ่ า สวนกลุมตํ ารับการทดลองที่มีการใสปุยเคมี 
N การใสนํ ้าเสียอัตราสูง การใสนํ้ าเสียอัตราตํ่ ารวมกับปุยเคมี N P K และการใสปุยเคมี N P K    
ใหผลต่ํ าสุด

เมื่อพิจารณาความเขมขนของแมกนีเซียมในสวนของเมล็ด แสดงในตาราง
ผนวกที ่11 พบวา ขาวโพดที่ปลูกในทุกตํ ารับใหผลที่แตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ

ปริมาณการดูดใชแมกนีเซียมในขาวโพด

ผลการศกึษาการใสหรือการไมใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรและหรือปุยเคมีตอ
ปริมาณการดดูใชแมกนีเซียมในสวนของตอซังหรือเมล็ด รวมทั้งการดูดใชทั้งหมด แสดงในตาราง
ผนวกที ่ 11 พบวา ขาวโพดที่ปลูกในทุกตํ ารับการทดลองใหผลที่แตกตางกันอยางไมมีนัยสํ าคัญ
ทางสถิติ

4.2.8  เหล็ก

ความเขมขนของเหล็กในขาวโพด

ผลการศึกษาการใสหรือการไมใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรและหรือปุยเคมี
ตอความเขมขนของเหล็กในสวนของตอซังหรือเมล็ด แสดงในตารางผนวกที่ 12 พบวา ขาวโพดที่
ปลูกในต ํารับการทดลองตาง ๆ ใหผลที่แตกตางกันอยางไมมีนัยสํ าคัญทางสถิติ
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ปริมาณการดูดใชเหล็กของขาวโพด

ผลการศึกษาการใสหรือการไมใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรและหรือปุยเคมี
ตอปริมาณการดูดใชเหล็กในสวนของตอซังหรือเมล็ด รวมทั้งปริมาณการดูดใชทั้งหมด แสดงในตา
รางผนวกที่ 12 พบวา ขาวโพดที่ปลูกในทุกตํ ารับการทดลองใหผลที่แตกตางกันอยางไมมีนัย
สํ าคัญทางสถิติ

4.2.9  แมงกานีส

ความเขมขนของแมงกานีสในขาวโพด

ผลการศึกษาการใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรและหรือปุยเคมีเปรียบเทียบ
กบัการไมใสทั้งนํ้ าเสียและปุยเคมีตอความเขมขนของแมงกานีส ในสวนของตอซังหรือเมล็ด  แสดง
ในตารางผนวกที ่ 13 พบวา ขาวโพดที่ปลูกในทุกตํ ารับการทดลองใหผลใกลเคียงกันและแตกตาง
กนัอยางไมมีนัยสํ าคัญทางสถิติ

ปริมาณการดูดใชแมงกานีสของขาวโพด

ผลการศึกษาการใสหรือการไมใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรและหรือปุยเคมี
ที่มีตอปริมาณการดูดใชแมงกานีสในสวนของตอซังหรือการดูดใชทั้งหมด แสดงในตารางผนวกที่ 
13 พบวา ขาวโพดทีป่ลูกในทุกตํ ารับการทดลองใหผลที่แตกตางกันอยางไมมีนัยสํ าคัญทางสถิติ

เมื่อพิจารณาปริมาณการดูดใชแมงกานีสในสวนของเมล็ด แสดงในตาราง
ผนวกที ่ 13 พบวา ขาวโพดที่ปลูกในตํ ารับการทดลองตาง ๆ ใหผลที่แตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญ
ทางสถติิ โดยการใสนํ้ าเสียอัตราตํ่ า ใหผลดีที่สุด รองลงมาคือ การใสปุยเคมี N P K  สวนอีก 4 
ตํ ารับการทดลองไดแก การใสนํ้ าเสียอัตราตํ่ ารวมกับปุยเคมี N P K  การใสนํ้ าเสียอัตราสูง การใส
ปุยเคมี N  และการไมใสทั้งนํ้ าเสียและปุยเคมี ใหผลต่ํ าสุด
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4.3  เปอรเซ็นตการกระจายของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมที่ขาวโพดดูดใชข้ึน
มาอยูในสวนของเมล็ดและตอซังของขาวโพดพันธุสุวรรณ  3851

ผลของการใสหรือการไมใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรและหรือปุ ยเคมีที่มีต อ
เปอรเซ็นตการกระจายของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมที่ขาวโพดดูดใชข้ึนมาอยู        
ใน สวนของเมล็ดและตอซังของขาวโพด แสดงในตารางที่ 39 พบวา ตํ ารับการทดลองตางๆมี     
สัดสวนของไนโตรเจนอยูในสวนของเมล็ดและตอซัง ระหวาง 63.3-71.8 และ 28.2-36.7 ตาม
ลํ าดบั     โดยตํ ารับการทดลองที่มีสัดสวนของไนโตรเจนอยูในเมล็ดสูงที่สุด คือ การใสนํ้ าเสียอัตรา
ต่ํ ารวมกบัปุยเคมี N P K และการใสนํ้ าเสียอัตราสูง มีสัดสวนของไนโตรเจนอยูในเมล็ดตํ่ าที่สุด 
สํ าหรบัสัดสวนของฟอสฟอรัสที่มีในสวนของเมล็ดของตํ ารับการทดลองตาง ๆ มีคาระหวาง 55.4-
69.2 และ 30.8-44.6 ตามลํ าดับ โดยการใสนํ้ าเสียและหรือปุยเคมีมีสัดสวนของฟอสฟอรัสอยูใน
เมล็ดสูงกวาการไมใสทั้งนํ้ าเสียและปุยเคมี สวนสัดสวนของโพแทสเซียมที่มีในสวนของเมล็ดและ
ตอซงัของต ํารับการทดลองตาง ๆ มีคาระหวาง 23.0-27.3 และ 72.7-77.0 ตามลํ าดับ โดยการใส
ปุยเคม ีN   มีสัดสวนของโพแทสเซียมอยูในเมล็ดสูงที่สุด และการใสปุยเคมี N P K มีสัดสวนของ
โพแทสเซียมอยูในเมล็ดตํ่ าที่สุด

4.4  ปริมาณของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมที่ใชสํ าหรับผลิตเมล็ดขาวโพด 1
กโิลกรัมของขาวโพดพันธุสุวรรณ  3851

ผลของการใสหรือไมใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรและหรือปุยเคมีที่มีตอปริมาณของ
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมที่ขาวโพดดูดใชสํ าหรับผลิตเมล็ด 1 กิโลกรัม  แสดงในตา
รางที ่ 40 พบวา ตํ ารับการทดลองตาง ๆ ทั้ง 6 ตํ ารับ มีความตองการไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซยีม สํ าหรับผลิตเมล็ด 1 กิโลกรัม ที่ใกลเคียงกัน เมื่อพิจารณาถึงปริมาณความตองการ
ของแตละธาตุ พบวา ไนโตรเจน และโพแทสเซียมมีความตองการในปริมาณที่มากพอ ๆ กัน      
สวนฟอสฟอรสั มีความตองการในปริมาณที่นอยกวาครึ่งหนึ่งของปริมาณความตองการไนโตรเจน
และโพแทสเซียม
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ตารางที่ 39  ผลของนํ ้าเสียจากฟารมสุกรและหรือปุยเคมีที่มีตอเปอรเซ็นตการกระจายของธาตุ
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมที่ขาวโพดดูดใชข้ึนมาอยูในสวนของเมล็ด
และตอซังของขาวโพดพันธุสุวรรณ  3851 (%)

ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม
ตํ ารับการทดลอง

เมล็ด ตอซัง เมล็ด ตอซัง เมล็ด ตอซัง
C 70.9 29.1 55.4 44.6 26.1 73.9
N 70.7 29.3 68.9 31.1 27.3 72.7
NPK 70.4 29.6 69.2 30.8 23.0 77.0
LWW 69.8 30.2 64.1 35.9 26.3 73.7
HWW 63.3 36.7 61.2 38.8 23.4 76.6
LWW+1/2NPK 71.8 28.2 67.3 32.7 26.1 73.9

หมายเหตุ  C คือ ไมใสปุยเคมีและนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกร
N คือ ใสปุยเคมี อัตรา 10 กก.N/ ไร
NPK คือ ใสปุยเคมี อัตรา 10-5-5 กก.N-P2O5-K2O/ไร
LWW คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราตํ่ า 35,555.6 ลิตร/ไร
HWW คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราสูง 71,111.1 ลิตร/ไร
LWW+1/2NPK คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราตํ่ า 35,555.6 ลิตร/ไร
รวมกับปุยเคมี อัตรา 5-2.5-2.5 กก.N-P2O5-K2O/ไร



                                                                                                                                                    113

ตารางที่ 40  ผลของนํ ้าเสียจากฟารมสุกรและหรือปุยเคมีที่มีตอปริมาณของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส
และโพแทสเซียมที่ขาวโพดดูดใชสํ าหรับการผลิตเมล็ด 1 กิโลกรัมของขาวโพดพันธุ
สุวรรณ  3851 (กรัม)

ตํ ารับการทดลอง ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม
C 16.7 5.0 17.1
N 17.4 4.2 16.0
NPK 18.1 4.1 18.8
LWW 16.1 5.0 18.5
HWW 17.8 4.7 19.0
LWW+1/2NPK 15.8 4.5 17.2

หมายเหตุ  C คือ ไมใสปุยเคมีและนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกร
N คือ ใสปุยเคมี อัตรา 10 กก.N/ ไร
NPK คือ ใสปุยเคมี อัตรา 10-5-5 กก.N-P2O5-K2O/ไร
LWW คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราตํ่ า 35,555.6 ลิตร/ไร
HWW คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราสูง 71,111.1 ลิตร/ไร
LWW+1/2NPK คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราตํ่ า 35,555.6 ลิตร/ไร
รวมกับปุยเคมี อัตรา 5-2.5-2.5 กก.N-P2O5-K2O/ไร
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4.5  ประสิทธภิาพการดึงดูดปุยมาใชประโยชนของขาวโพดพันธุสุวรรณ  3851

ผลของการใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรและหรือปุยเคมีตอประสิทธิภาพในการดึงดูด
ปุยมาใชประโยชนของขาวโพด แสดงในตารางที่ 41 พบวา ประสิทธิภาพของการดึงดูดปุย
ไนโตรเจนมาใชประโยชนของตํ ารับการทดลองตาง ๆ มีประสิทธิภาพแตกตางกัน โดยการใสปุย
เคม ีN P K มีประสิทธิภาพสูงที่สุด รองลงมาไดแก การใสปุยเคมี N การใสนํ้ าเสียอัตราสูง และการ
ใสนํ ้าเสยีอตัราตํ่ า ตามลํ าดับ สวนการใสนํ้ าเสียอัตราตํ่ ารวมกับปุยเคมี N P K มีประสิทธิภาพตํ่ าที่
สุด

เมือ่พจิารณาประสิทธิภาพของการดึงดูดปุยฟอสฟอรัสมาใชประโยชน พบวา ตํ ารับ
การทดลองตาง ๆ มีประสิทธิภาพตางกัน โดยการใสนํ้ าเสียอัตราตํ่ า มีประสิทธิภาพสูงที่สุด รองลง
มาไดแก การใสนํ้ าเสียอัตราสูง และการใสปุยเคมี N P K สวนการใสนํ้ าเสียอัตราตํ่ ารวมกับปุยเคมี 
N P K มปีระสิทธิภาพตํ่ าที่สุด

สํ าหรบัประสิทธิภาพของการดึงดูดปุยโพแทสเซียมมาใชประโยชน พบวา ตํ ารับการ
ทดลองตาง ๆ มีประสิทธิภาพตางกัน โดยการใสปุยเคมี N P K มีประสิทธิภาพสูงที่สุด รองลงมาได
แก การใสนํ้ าเสียอัตราตํ่ าหรืออัตราสูง และการใสนํ้ าเสียอัตราตํ่ ารวมกับปุยเคมี N P K ตามลํ าดับ
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ตารางที่ 41  ผลของนํ ้าเสียจากฟารมสุกรและหรือปุยเคมีที่มีตอประสิทธิภาพของการดึงดูดปุยมา
ใชประโยชนของขาวโพดพันธุสุวรรณ  3851

ไนโตรเจน
ตํ ารับการทดลอง

percent recovery (%)
N 19.4
NPK 49.5
LWW 11.6
HWW 19.2
LWW+1/2NPK 3.5

ฟอสฟอรัส
ตํ ารับการทดลอง

percent recovery (%)
NPK 8.8
LWW 23.7
HWW 10.4
LWW+1/2NPK 3.8

โพแทสเซียม
ตํ ารับการทดลอง

percent recovery (%)
NPK 102.4
LWW 21.7
HWW 14.7
LWW+1/2NPK 7.5

หมายเหตุ  N คือ ใสปุยเคมี อัตรา 10 กก.N/ ไร
NPK คือ ใสปุยเคมี อัตรา 10-5-5 กก.N-P2O5-K2O/ไร
LWW คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราตํ่ า 35,555.6 ลิตร/ไร
HWW คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราสูง 71,111.1 ลิตร/ไร
LWW+1/2NPK คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราตํ่ า 35,555.6 ลิตร/ไร
รวมกับปุยเคมี อัตรา 5-2.5-2.5 กก.N-P2O5-K2O/ไร
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4.6  สมบติัของชดุดนิสะทอนในแปลงทดลองหลังทํ าการทดลองปลูกขาวโพดพันธุสุวรรณ
3851

4.6.1 ปฏิกิริยาของดิน

ผลการศกึษาการใสหรือการไมใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรและหรือปุยเคมีตอ
ปฏิกริิยาของดนิซึ่งแสดงดวยคาพีเอชที่ระดับความลึก 0-20 แสดงในตารางที่ 42 เซนติเมตร พบวา 
ตํ ารับการทดลองตาง ๆ ใหคาที่แตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญยิ่งทางสถิติ โดยการใสนํ้ าเสียอัตราสูง
ใหคาสงูทีสุ่ด รองลงมาไดแก กลุมตํ ารับการทดลองที่มีการใสปุยเคมี N การใสนํ้ าเสียอัตราตํ่ า  
การใสปุยเคมี N P K และการใสนํ้ าเสียอัตราตํ่ ารวมกับปุยเคมี N P K สวนการ  ไมใสทั้งนํ้ าเสีย
และปุยเคมี ใหคาตํ่ าที่สุด เมื่อพิจารณาคาpHของดนิทีร่ะดับความลึก 20-40 เซนติเมตร พบวา 
แสดงในตารางที ่42 ทุกตํ ารับการทดลองใหคาที่แตกตางกันอยางไมมีนัยสํ าคัญทางสถิติ

4.6.2  สภาพการนํ าไฟฟาของดิน

ผลการศกึษาการใสหรือการไมใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรและหรือปุยเคมีตอ
คาการน ําไฟฟาของดิน ที่ระดับความลึก 0-20 เซนติเมตรและ 20-40 เซนติเมตร แสดงในตารางที่ 
42 พบวา ทกุต ํารับการทดลองใหคาที่แตกตางกันอยางไมมีนัยสํ าคัญทางสถิติ ทั้งนี้  คา EC ของ
ตัวอยางดนิทุกตํ ารับการทดลองจัดวาอยูในระดับที่ต่ํ าและไมมีปญหาเรื่องความเค็มของดิน
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ตารางที่ 42  ผลของนํ ้าเสียจากฟารมสุกรและหรือปุยเคมีที่มีตอปฏิกิริยาดิน(pH)และสภาพการ
น ําไฟฟา(EC)ในดินหลังปลูกขาวโพดพันธุสุวรรณ  3851

pH EC(dS m-1)
ตํ ารับการทดลอง

0-20 ซม. 20-40 ซม. 0-20 ซม. 20-40 ซม.
C 6.5 c 6.8 a 0.35 a 0.36 a
N 6.7 ab 6.7 a 0.36 a 0.36 a
NPK 6.6 bc 6.7 a 0.42 a 0.39 a
LWW 6.7 ab 6.6 a 0.36 a 0.42 a
HWW 6.8 a 6.6 a 0.41 a 0.41 a
LWW+1/2NPK 6.6 bc 6.7 a 0.29 a 0.38 a

CV. (%) 1.0 2.9 15.4 18.4
F-Test ** ns ns ns

หมายเหตุ  คาเฉลีย่ทีอ่ยูในสดมภและตามดวยอักษรเหมือนกันไมมีความแตกตางกันในทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต
คา F ทีม่เีครื่องหมาย ns กํ ากับไว แสดงวาคาเฉลี่ยไมแตกตางกันทางสถิติ สวนคา F ที่
มเีครือ่งหมาย ** กํ ากับไว แสดงวาคาเฉลี่ยมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่น 99 เปอรเซ็นต
C คือ ไมใสปุยเคมีและนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกร
N คือ ใสปุยเคมี อัตรา 10 กก.N/ ไร
NPK คือ ใสปุยเคมี อัตรา 10-5-5 กก.N-P2O5-K2O/ไร
LWW คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราตํ่ า 35,555.6 ลิตร/ไร
HWW คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราสูง 71,111.1 ลิตร/ไร
LWW+1/2NPK คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราตํ่ า 35,555.6 ลิตร/ไร
รวมกับปุยเคมี อัตรา 5-2.5-2.5 กก.N-P2O5-K2O/ไร
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4.6.3  ไนโตรเจน

ผลการศึกษาการใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรและหรือปุยเคมีเปรียบเทียบ
กับการไมใสทั้งนํ้ าเสียและปุยเคมีตอปริมาณของแอมโมเนียมไนโตรเจนของดินที่ระดับความลึก  
0-20 เซนตเิมตร แสดงในตารางที่ 43 พบวา ทุกตํ ารับการทดลองใหคาที่แตกตางกันอยางไมมีนัย
สํ าคญัทางสถิติ สวนปริมาณของแอมโมเนียมไนโตรเจนของดินที่ระดับความลึก 20-40 เซนติเมตร 
แสดงในตารางที ่43 พบวา ตํ ารับการทดลองตาง ๆ ใหคาที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญยิ่ง
ทางสถติิ โดยกลุมตํ ารับการทดลองที่ใหคาสูงที่สุด ไดแกการใสปุยเคมี N    การใสปุยเคมี N P K 
และการไมใสทั้งนํ้ าเสียและปุยเคมี รองลงมาไดแก การใสนํ้ าเสียอัตราตํ่ า การใสนํ้ าเสียอัตราตํ่ า
รวมกบัปุยเคมี N P K และการใสนํ้ าเสียอัตราสูง ตามลํ าดับ

เมื่อพิจารณาปริมาณของไนเตรตไนโตรเจนของดินที่ระดับความลึก 0-20 
เซนตเิมตร แสดงในตารางที่ 43 พบวา การไมมีการใสนํ้ าเสียและปุยเคมีใหคาสูงที่สุด รองลงมา  
ไดแก การใสนํ้ าเสียอัตราตํ่ า การใสปุยเคมี N  การใสปุยเคมี N P K การใสนํ้ าเสียอัตราตํ่ ารวมกับ
ปุยเคม ี N P K และการใสนํ้ าเสียอัตราสูง ตามลํ าดับ ทั้งนี้เปนความแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญ
ยิง่ทางสถติิ สวนปริมาณของไนเตรตไนโตรเจนของดินที่ระดับความลึก 20-40 เซนติเมตร แสดงใน
ตารางที ่ 43 พบวา ตํ ารับการทดลองตาง ๆ ใหคาที่แตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญยิ่งทางสถิติ โดย 
การใสนํ ้าเสยีอัตราตํ่ าใหคาสูงที่สุด  รองลงมาคือ การใสปุยเคมี N  สวนกลุมตํ ารับการทดลองที่มี
การใสปุยเคมี N P K การไมใสทั้งนํ้ าเสียและปุยเคมี การใสนํ้ าเสียอัตราตํ่ ารวมกับปุยเคมี N P K 
และการใสนํ้ าเสียอัตราสูง ใหคาตํ่ าสุด

สํ าหรบัปริมาณของไนโตรเจนของดินที่ระดับความลึก 0-20 เซนติเมตร พบ
วา แสดงในตารางที่ 43 ทุกตํ ารับการทดลองใหคาที่แตกตางกันอยางไมมีนัยสํ าคัญทางสถิติ สวน
ปริมาณของไนโตรเจนทั้งหมดของดินที่ระดับความลึก 20-40 เซนติเมตร แสดงในตารางที่ 43 พบ
วา กลุมตํ ารับการทดลองที่ใสนํ้ าเสียทั้งที่ใสเดี่ยวและใสรวมกับปุยเคมี และการใสปุยเคมี  N P K 
ใหคาทีสู่งกวา  กลุมตํ ารับการทดลองที่ไมมีการใสทั้งนํ้ าเสียและปุยเคมี และการใสปุยเคมี N ทั้งนี้
เปนความแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญยิ่งทางสถิติ
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ตารางที่ 43  ผลของนํ ้าเสียจากฟารมสุกรและหรือปุยเคมีที่มีตอปริมาณแอมโมเนียมไนโตรเจน
(NH4

+-N)  ไนเตรตไนโตรเจน(NO3
- -N) และไนโตรเจนทั้งหมด(TotalN) ในดินหลัง

ปลูกขาวโพดพันธุสุวรรณ  3851

NH4
+-N(mg kg-1) NO3

--N(mg kg-1) TotalN(mg kg-1)
ตํ ารับการทดลอง

0-20 ซม. 20-40 ซม. 0-20 ซม. 20-40 ซม. 0-20 ซม. 20-40 ซม.
C 58.8 a 22.4 a 9.8 a 3.5 c 697 a 479 b
N 47.6 a 23.8 a 7.7 b 5.6 b 699 a 434 b
NPK 47.6 a 23.1 a 7.0 bc 3.5 c 740 a 566 a
LWW 51.8 a 20.3 ab 8.4 ab 7.7 a 697 a 587 a
HWW 49.0 a 14.7 c 3.5 d 2.1 c 740 a 587 a
LWW+1/2NPK 54.6 a 17.5 bc 5.6 c 2.8 c 696 a 587 a

CV. (%) 13.7 11.5 18.4 22.8 10.7 9.2
F-Test ns ** ** ** ns **

หมายเหตุ  คาเฉลีย่ทีอ่ยูในสดมภและตามดวยอักษรเหมือนกันไมมีความแตกตางกันในทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต
คา F ทีม่เีครื่องหมาย ns กํ ากับไว แสดงวาคาเฉลี่ยไมแตกตางกันทางสถิติ สวนคา F ที่
มเีครือ่งหมาย ** กํ ากับไว แสดงวาคาเฉลี่ยมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่น 99 เปอรเซ็นต
C คือ ไมใสปุยเคมีและนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกร
N คือ ใสปุยเคมี อัตรา 10 กก.N/ ไร
NPK คือ ใสปุยเคมี อัตรา 10-5-5 กก.N-P2O5-K2O/ไร
LWW คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราตํ่ า 35,555.6 ลิตร/ไร
HWW คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราสูง 71,111.1 ลิตร/ไร
LWW+1/2NPK คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราตํ่ า 35,555.6 ลิตร/ไร
รวมกับปุยเคมี อัตรา 5-2.5-2.5 กก.N-P2O5-K2O/ไร
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4.6.4  ฟอสฟอรัส

ผลการศึกษาการใสหรือการไมใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรและหรือปุยเคมี
ตอปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดของดินที่ระดับความลึก 0-20 เซนติเมตร แสดงในตารางที่ 44 พบวา 
ตํ ารับการทดลองตาง ๆ ใหคาที่แตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญยิ่งทางสถิติ โดยกลุมตํ ารับการทดลอง
ทีม่กีารใสนํ ้าเสียอัตราตํ่ า การใสปุยเคมี N P K และการใสนํ้ าเสียอัตราสูง ใหคาที่สูงกวาอีก 3 
ตํ ารับการทดลอง ไดแก การใสนํ้ าเสียอัตราตํ่ ารวมกับปุยเคมี N P K  การไมใสทั้งนํ้ าเสียและปุย
เคม ี และการใสปุยเคมี N เมื่อพิจารณาปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดของดินที่ระดับความลึก 20-40 
เซนตเิมตร แสดงในตารางที่ 44 พบวา ตํ ารับการทดลองตาง ๆ ใหคาที่แตกตางกันอยางมีนัย
สํ าคญัยิง่ทางสถติิ โดยการใสปุยเคมี N P K และการใสนํ้ าเสียอัตราสูง ใหคาสูงที่สุด รองลงมาได
แก การใสนํ้ าเสียอัตราตํ่ า และการใสปุยเคมี N สวนการใสนํ้ าเสียรวมกับปุยเคมี และการไมใสทั้ง
นํ ้าเสียและปุยเคมีใหคาตํ่ าสุด

4.6.5  โพแทสเซียม

ผลการศึกษาการใสหรือการไมใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรและหรือปุยเคมี
ตอปริมาณโพแทสเซียมทั้งหมดของดินที่ระดับความลึก 0-20 เซนติเมตร แสดงในตารางที่ 44 พบ
วา ทุกตํ ารับการทดลองใหผลที่แตกตางกันอยางไมมีนัยสํ าคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาปริมาณ
โพแทสเซยีมทัง้หมดของดินที่ระดับความลึก 20-40 เซนติเมตร แสดงในตารางที่ 44 พบวา การใส
นํ ้าเสยีอตัราตํ ่ารวมกับปุยเคมี N P K และการไมใสทั้งนํ้ าเสียรวมกับปุยเคมี ใหคาสูงที่สุด รองลง
มาคอื การใสนํ้ าเสียอัตราสูง สวนอีก 3 ตํ ารับการทดลอง ไดแก การใสปุยเคมี N หรือ N P K และ
การใสนํ ้าเสยีอตัราตํ่ าใหคาใกลเคียงกันและตํ่ าสุด ทั้งนี้เปนความแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทาง
สถิติ
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ตารางที่ 44  ผลของนํ ้าเสียจากฟารมสุกรและหรือปุยเคมีที่มีตอปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด(TotalP)
และโพแทสเซียมทั้งหมด(TotalK)ในดินหลังปลูกขาวโพดพันธุสุวรรณ 3851

TotalP(mg kg-1) TotalK(mg kg-1)
ตํ ารับการทดลอง

0-20 ซม. 20-40 ซม. 0-20 ซม. 20-40 ซม.
C 375 b 174 c 1511 a 1672 a
N 373 b 302 b 1421 a 1365 b
NPK 534 a 415 a 1426 a 1329 b
LWW 619 a 367 ab 1456 a 1354 b
HWW 513 a 410 a 1610 a 1532 ab
LWW+1/2NPK 378 b 198 c 1592 a 1684 a

CV. (%) 18.4 15.8 10.2 12.6
F-Test ** ** ns *

หมายเหตุ  คาเฉลีย่ทีอ่ยูในสดมภและตามดวยอักษรเหมือนกันไมมีความแตกตางกันในทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต
คา F ทีม่เีครือ่งหมาย ns กํ ากับไว แสดงวาคาเฉลี่ยไมแตกตางกันทางสถิติ สวนคา F ที่
มเีครือ่งหมาย * และ ** กํ ากับไว แสดงวาคาเฉลี่ยมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95 และ 99 เปอรเซ็นต ตามลํ าดับ
C คือ ไมใสปุยเคมีและนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกร
N คือ ใสปุยเคมี อัตรา 10 กก.N/ ไร
NPK คือ ใสปุยเคมี อัตรา 10-5-5 กก.N-P2O5-K2O/ไร
LWW คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราตํ่ า 35,555.6 ลิตร/ไร
HWW คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราสูง 71,111.1 ลิตร/ไร
LWW+1/2NPK คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราตํ่ า 35,555.6 ลิตร/ไร
รวมกับปุยเคมี อัตรา 5-2.5-2.5 กก.N-P2O5-K2O/ไร
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4.6.6  ทองแดง

ผลการศึกษาการใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรและหรือปุยเคมีเปรียบเทียบ
กับการไมใสทั้งนํ้ าเสียและปุยเคมีตอปริมาณทองแดงทั้งหมด ของดินที่ระดับความลึก 0-20 
เซนตเิมตร และ 20-40 เซนติเมตร แสดงในตารางที่ 45 พบวา ทุกตํ ารับการทดลองใหคาที่ใกล
เคยีงกนัและแตกตางกันอยางไมมีนัยสํ าคัญทางสถิติ

4.6.7  สังกะสี

ผลการศึกษาการใสหรือการไมใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรและหรือปุยเคมี
ตอปริมาณสังกะสีทั้งหมด ของดินที่ระดับความลึก 0-20 เซนติเมตร และ 20-40 เซนติเมตร  แสดง
ในตารางที ่45 พบวา ทุกตํ ารับการทดลองใหคาที่ใกลเคียงกันและแตกตางกันอยางไมมี นัยสํ าคัญ
ทางสถิติ

4.6.8  แคลเซียม

ผลการศึกษาการใสหรือการไมใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรและหรือปุยเคมี
ตอปริมาณของแคลเซียมทั้งหมดของดินที่ระดับความลึก 0-20 เซนติเมตร แสดงในตารางผนวกที่ 
14 พบวา ทุกตํ ารับการทดลองใหคาที่แตกตางกันอยางไมมีนัยสํ าคัญทางสถิติเมื่อพิจารณา
ปริมาณแคลเซียมทั้งหมดของดินที่ระดับความลึก 20-40 เซนติเมตร แสดงในตารางผนวกที่ 14 
พบวา กลุมตํ ารับการทดลองที่ใหคาสูงที่สุด ไดแกการใสนํ้ าเสียอัตราสูง การไมใสทั้งนํ้ าเสียและปุย
เคม ีการใสนํ้ าเสียอัตราตํ่ า และการใสปุยเคมี N P K รองลงมาคือ การใสปุยเคมี N สวนการใสนํ้ า
เสยีอตัราตํ ่ารวมกับปุยเคมี N P K ใหคาตํ่ าสุด  ทั้งนี้เปนความแตกตางกันอยางมี  นัยสํ าคัญทาง
สถิติ
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ตารางที่ 45  ผลของนํ ้าเสียจากฟารมสุกรและหรือปุยเคมีที่มีตอปริมาณทองแดงทั้งหมด(TotalCu)
และสงักะสีทั้งหมด(TotalZn)ในดินหลังปลูกขาวโพดพันธุสุวรรณ  3851

TotalCu(mg kg-1) TotalZn(mg kg-1)
ตํ ารับการทดลอง

0-20 ซม. 20-40 ซม. 0-20 ซม. 20-40 ซม.
C 10.72 a 9.12 a 20.59 a 14.74 a
N 8.80 a 9.08 a 16.56 a 16.88 a
NPK 10.18 a 9.16 a 22.38 a 18.53 a
LWW 11.02 a 9.43 a 23.52 a 18.29 a
HWW 10.58 a 9.35 a 22.09 a 19.64 a
LWW+1/2NPK 10.36 a 9.07 a 17.76 a 14.24 a

CV. (%) 15.1 15.2 19.9 17.7
F-Test ns ns ns ns

หมายเหตุ  คาเฉลีย่ทีอ่ยูในสดมภและตามดวยอักษรเหมือนกันไมมีความแตกตางกันในทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต
คา F ทีม่เีครื่องหมาย ns กํ ากับไว แสดงวาคาเฉลี่ยไมแตกตางกันทางสถิติ
C คือ ไมใสปุยเคมีและนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกร
N คือ ใสปุยเคมี อัตรา 10 กก.N/ ไร
NPK คือ ใสปุยเคมี อัตรา 10-5-5 กก.N-P2O5-K2O/ไร
LWW คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราตํ่ า 35,555.6 ลิตร/ไร
HWW คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราสูง 71,111.1 ลิตร/ไร
LWW+1/2NPK คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราตํ่ า 35,555.6 ลิตร/ไร
รวมกับปุยเคมี อัตรา 5-2.5-2.5 กก.N-P2O5-K2O/ไร
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4.6.9  แมกนีเซียม

ผลการศึกษาการใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรและหรือปุยเคมีเปรียบเทียบ
กับการไมใสทั้งนํ้ าเสียและปุยเคมีตอปริมาณแมกนีเซียมทั้งหมดของดินที่ระดับความลึก 0-20 
เซนตเิมตร และ 20-40 เซนติเมตร แสดงในตารางผนวกที่ 14 พบวา ทุกตํ ารับการทดลองใหคาที่
แตกตางกันอยางไมมีนัยสํ าคัญทางสถิติ

4.6.10  เหล็ก

ผลการศึกษาการใสหรือการไมใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรและหรือปุย
เคมทีีม่ตีอปริมาณเหล็กทั้งหมด ของดินที่ระดับความลึก 0-20 เซนติเมตร และ 20-40 เซนติเมตร  
แสดงในตารางผนวกที่ 15 พบวา ทุกตํ ารับการทดลองใหคาที่แตกตางกันอยางไมมีนัยสํ าคัญทาง
สถิติ

4.6.11  แมงกานีส

ผลการศึกษาการใสหรือการไมใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรและหรือปุย
เคมีที่มีตอปริมาณแมงกานีสทั้งหมดของดินที่ระดับความลึก 0-20 เซนติเมตร และ 20-40 
เซนตเิมตร แสดงในตารางผนวกที่ 15 พบวา ทุกตํ ารับการทดลองใหคาที่ใกลเคียงกันและแตกตาง
กนัอยางไมมีนัยสํ าคัญทางสถิติ
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วิจารณผลการทดลอง

1. สมบติัของชุดดินสะทอนในแปลงทดลอง

ชดุดนิสะทอนในแปลงทดลองมีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย (Sandy Loam) มปีฏิกิริยาดิน
เปนกรดเล็กนอย สภาพการนํ าไฟฟาอยูในระดับต่ํ า มีปริมาณอินทรียวัตถุในระดับคอนขางตํ่ า
ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดปานกลาง ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนสูงมาก ปริมาณ
โพแทสเซยีม แคลเซียม และแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนไดสูงมาก และมีปริมาณทองแดง สังกะสี 
เหล็ก และแมงกานีสที่สกัดไดในระดับที่เพียงพอสํ าหรับพืช ซึ่งผลการศึกษาดังกลาวคอนขางจะ
แตกตางกบัรายงานของกรมพัฒนาที่ดิน (2530) ที่รายงานวาชุดดินสะทอนมีปฏิกิริยาดินเปนกรด
จดั ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนและโพแทสเซียมที่   แลกเปลี่ยนไดในระดับต่ํ ามาก ความ
แตกตางดังกลาวนาจะเปนผลเนื่องมาจากในอดีตบริเวณพื้นที่ที่ใชในการทดลองครั้งนี้ มีการใช
ประโยชนทีดิ่นในการปลูกออยที่มีการใชปุยเคมีและมูลสุกร    เปนแหลงใหธาตุอาหาร ซึ่งอาจมีผล
ท ําใหเกิดการตกคางของธาตุอาหารอยูในดินได

2. สมบติัของนํ ้าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรที่ใชในแปลงทดลอง

นํ้ าเสียที่ใชในการทดลองปลูกขาวโพดทั้ง 2 คร้ัง โดยใชนํ้ าเสียจากบอพักที่1 ที่ระดับ  
ความลกึ 0.6 เมตรจากขอบบอ (บอลึกประมาณ 3 เมตร) ซึ่งไดรับนํ้ าเสียจากคอกสุกรแมพันธุ   
โดยตรงในการปลูกครั้งที่ 1 และไดรับนํ้ าจากคอกสุกรขุนโดยตรงในการปลูกครั้งที่ 2 พบวามีสภาพ
เปนดาง มีคา pH อยูในชวง 7.1-7.7 สภาพการนํ าไฟฟา (EC) อยูในชวง 1.99-3.78 dSm-1

ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดอยูในชวง 208-383 มิลลิกรัมตอลิตร โดยอยูในรูปแอมโมเนียมไนโตรเจน 
และไนเตรตไนโตรเจนในชวง 165-238 และ 0.7-7.0 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลํ าดับ ปริมาณ
ฟอสฟอรสั โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียมทั้งหมดอยูในชวง 37-74  228-445  35-103 
และ 14-67 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลํ าดับ และมีปริมาณทองแดง สังกะสี เหล็ก และแมงกานีสทั้ง
หมด อยูในชวง 0.08-0.34  0.12-0.52 0.92-2.79 และ 0.06-2.30 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลํ าดับ 
จากผลการศึกษาดังกลาวจะเห็นไดวานํ้ าเสียที่ใชในแตละครั้งมีสมบัติที่แตกตางกันไปขึ้นอยูกับ
ลักษณะของการจัดการฟารม แตปริมาณธาตุอาหารในนํ้ าเสียในแตละครั้งก็จัดวามากพอที่จะ   
น ําไปใชประโยชนเปนปุยสํ าหรับพืชได ซึ่งสอดคลองกับรายงานของศศิธรและคณะ (2537); กรม
ควบคุมมลพิษ (2540ก); ฐติยา (2541) นอกจากนัน้จะเห็นไดวาปริมาณของทองแดง และสังกะสี



                                                                                                                                                    126

ทัง้หมดในนํ ้าเสยีจดัวาอยูในระดับที่ต่ํ ามาก ถึงแมวาทางฟารมจะมีการใหทองแดงในรูป คอปเปอร
ซัลเฟต (copper sulfate) ผสมในอาหารสุกร 150-250 ppm Cu เพือ่ชวยใหนํ้ าหนักตัวของสุกร 
และประสิทธิภาพในการใชอาหารของสุกรเพิ่มข้ึน แตการผสมทองแดงในอาหารที่ระดับความ   
เขมขนสงูดงักลาวอาจทํ าใหสุกรไดรับพิษของทองแดงถึงตายได ดังนั้นทางฟารมจึงมีการ   ใหธาตุ
สังกะสใีนอาหารสุกรเพื่อลดความเปนพิษของทองแดง (ศุภมาศ, 2539)

3.  การปลดปลอยธาตุไนโตรเจนที่เปนประโยชนจากนํ้ าเสียในชุดดินสะทอนในชวงระยะ
เวลาการบมดินตางๆกัน

การใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรในชุดดินสะทอน สามารถชวยเพิ่มปริมาณไนโตรเจน     
ทีเ่ปนประโยชนในดินอยางเดนชัด เมื่อเปรียบเทียบกับการไมใสทั้งนํ้ าเสียและปุยเคมี N  และเมื่อ
เปรียบเทียบกับการใสปุยเคมี N พบวานํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรสามารถปลดปลอยไนโตรเจน    
ที่เปนประโยชนออกมาไดในปริมาณและอัตราเร็วที่ใกลเคียงกัน ผลการศกึษาดังกลาวชี้ใหเห็นวา
นํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรสามารถนํ ามาใชเพิ่มปริมาณไนโตรเจนที่เปนประโยชนในชุดดินสะทอน
ในสภาพดินไรไดใกลเคียงกับปุยเคมี N ทัง้นีอ้าจจะเนือ่งมาจากไนโตรเจนในนํ้ าเสียที่วิเคราะหได 
สวนใหญจะอยูในรูปอนินทรียไนโตรเจน โดยอยูในรูปของแอมโมเนียมไนโตรเจน และไนเตรต
ไนโตรเจนประมาณรอยละ 81.4 และ 0.4 ของไนโตรเจนทั้งหมดตามลํ าดับ

4.  ผลผลติและองคประกอบผลผลิตของขาวโพด

4.1 นํ ้าหนักตอซังแหง

จากการทดลองปลูกขาวโพดครั้งที่ 1 (พันธุสุวรรณ 3601) และครั้งที่ 2 (พันธุสุวรรณ 
3851) พบวา การใสนํ ้าเสียและหรือปุยเคมี มีผลทํ าใหขาวโพดมีนํ้ าหนักตอซังแหงสูงกวาการไมใส
ทัง้นํ ้าเสยีและปุยเคมี เมื่อเปรียบเทียบกันระหวางตํ ารับการทดลองที่ใสนํ้ าเสียและหรือ  ปุยเคมี 
พบวาการใสนํ้ าเสียทั้งที่ใสเพียงอยางเดียวหรือใสรวมกับปุยเคมี  N P K ใหผลใกลเคียงกับการใส
ปุยเคมี N P K และดีกวาการใสปุยเคมี N จากผลการทดลองดังกลาวแสดงวาสามารถใช นํ้ าเสีย
จากฟารมเลี้ยงสุกรเปนแหลงใหธาตุอาหารแกขาวโพดได ซึ่งสอดคลองกับรายงานของ จามีกร 
(2537); ชัยสิทธิ์ (2538); กนษิฐา (2542)
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4.2  นํ ้าหนกัเมล็ดที่ความชื้น 15 เปอรเซ็นต

ผลจากการใสนํ้ าเสียและหรือปุยเคมีตอนํ้ าหนักเมล็ดของขาวโพดที่ปลูกครั้งที่ 1 
(พันธุสุวรรณ 3601) พบวาใหผลดีกวาการไมใสทั้งนํ้ าเสียและปุยเคมี โดยการใสนํ้ าเสียทั้งที่ใส
เพยีงอยางเดียวหรือใสรวมกับปุยเคมี N P K ใหผลใกลเคียงกับการใสปุยเคมี N หรือ N P K แสดง
ใหเห็นวานํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรสามารถนํ ามาใชเปนแหลงใหธาตุอาหารโดยเฉพาะธาตุ
ไนโตรเจนแกขาวโพดได ซึ่งสอดคลองกับคาวิเคราะหปริมาณธาตุอาหารของดินในแปลงทดลอง ที่
พบวามีไนโตรเจนอยูในระดับปานกลาง จึงควรมีการเพิ่มเติมธาตุไนโตรเจนใหแกขาวโพด สวน
ฟอสฟอรสัและโพแทสเซียมมีอยูในระดับสูงมากซึ่งเพียงพอกับความตองการของ ขาวโพด โดยการ
ใสนํ ้าเสยีอัตราตํ่ ารวมกับปุยเคมี การใสปุยเคมี N P K การใสปุยเคมี N การใส นํ้ าเสียอัตราสูงและ
การใสนํ ้าเสยีอตัราตํ่ า มีผลทํ าใหขาวโพดมีนํ้ าหนักเมล็ดที่ความชื้น 15 เปอรเซ็นต สูงกวาการไมใส
นํ ้าเสยีและปุยเคมี คิดเปนรอยละ 49.1 34.0 30.8 28.6 และ 22.4 ตามลํ าดับ  นอกจากนั้น พบวา
การไมใสทั้งนํ้ าเสียและปุยเคมี การใสปุยเคมี N การใสนํ ้าเสียอัตราตํ่ า การใสนํ ้าเสียอัตราสูง และ
การใสนํ้ าเสียอัตราตํ่ ารวมกับปุยเคมี N P K มผีลผลิตคิดเปนรอยละ 74.6 97.6 91.4 96.0 และ
111.2 ตามลํ าดับ จากการใสปุยเคมี N P K

สํ าหรบัการปลูกขาวโพดครั้งที่ 2 (พันธุสุวรรณ 3851) พบวา การใสนํ้ าเสียและหรือ
ปุยเคมมีผีลท ําใหขาวโพดมีนํ้ าหนักเมล็ดสูงกวาการไมใสทั้งนํ้ าเสียและปุยเคมี เมื่อเปรียบเทียบกัน
ในระหวาง 5 ตํ ารับการทดลองที่มีการใสนํ้ าเสียและหรือปุยเคมี พบวาการใสนํ้ าเสียทั้งที่ใสเพียง
อยางเดียวและใสรวมกับปุยเคมี N P K  ใหผลใกลเคียงกับการใสปุยเคมี N และตํ ่ากวาเล็กนอย
เมือ่เปรียบเทียบกับการใสปุยเคมี N P K จากผลดงักลาวแสดงใหเห็นถึงผลของการใส ธาตุอาหาร
ทัง้ N P และ K ใหแกขาวโพดติดตอกันในการปลูกทั้ง 2 คร้ัง สามารถทํ าใหขาวโพดมีผลผลิตเมล็ด
เพิม่ข้ึนจากการใสเฉพาะ N แตเพยีงอยางเดียว โดยการใสปุยเคมี  N P K การใส  นํ้ าเสียอัตราสูง 
การใสนํ ้าเสียอัตราตํ่ า การใสนํ้ าเสียอัตราตํ่ ารวมกับปุยเคมี และการใสปุยเคมี N สามารถทํ าให
ขาวโพดมนีํ ้าหนักเมล็ดที่ความชื้น 15 เปอรเซ็นตสูงกวาการไมใสนํ้ าเสียและปุยเคมี คิดเปนรอยละ 
22.0 13.9 10.6  9.4 และ 8.4 ตามลํ าดับ นอกจากนั้น พบวาการไมใสทั้งนํ้ าเสียและปุยเคมี การใส
ปุยเคมี N การใสนํ ้าเสียอัตราตํ่ า การใสนํ ้าเสียอัตราสูง การใสนํ้ าเสียอัตราตํ่ ารวมกับปุยเคมี N P K
มผีลผลิตคิดเปนรอยละ 82.0 88.9 90.7 93.4 และ 89.7 ตามลํ าดับ จากการใสปุยเคมี N P K
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จากผลการทดลองปลูกขาวโพดติดตอกัน 2 คร้ัง สามารถสรุปไดวานํ้ าเสียจากฟารม
เลีย้งสกุรสามารถนํ ามาใชเปนแหลงใหธาตุอาหารแกขาวโพดได เพื่อทดแทนการใชปุยเคมีสํ าหรับ
การปลกูขาวโพดได ซึ่งสอดคลองกับรายงานของจามีกร (2537); ชยัสิทธิ์ (2538); กนิษฐา (2542)

4.3  เปอรเซ็นตกะเทาะเมล็ด

ผลจากการใสหรือการไมใสนํ้ าเสียและหรือปุยเคมีตอเปอรเซ็นตกะเทาะเมล็ดของ
ขาวโพดในการปลูกครั้งที่ 1 (พันธุสุวรณ  3601) และครั้งที่ 2 (พันธุสุวรรณ 3851) พบวาทุกตํ ารับ
การทดลองใหคาที่สูงและใกลเคียงกัน โดยครั้งที่ 1 มีคาอยูในชวง 81.85% ถึง 83.85% สวนครั้งที่ 
2 มคีาอยูในชวง 82.68% ถึง 84.15% จากผลการทดลองดังกลาว แสดงใหเห็นวาขาวโพดทั้ง 2 
พันธุใหคาเปอรเซ็นตกะเทาะเมล็ดที่คอนขางสูง และการใสนํ้ าเสียและหรือปุยเคมีก็ไมไดมีผลตอ
คาดงักลาวมากนัก ซึ่งนาจะเนื่องมาจากขาวโพดทั้ง 2 พันธุเปนขาวโพดลูกผสมเดี่ยวที่มีเสถียร
ภาพสงูในการใหผลผลิตในสภาพแวดลอมตางๆกัน (สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและ
พฒันาพืชศาสตร, 2544)

4.4  อัตราสวนระหวางนํ้ าหนักเมล็ดกับตอซัง

จากการทดลองปลูกขาวโพดทั้ง 2 คร้ัง พบวาขาวโพดที่ปลูกในทุกตํ ารับการทดลอง
ใหคาอตัราสวนระหวางเมล็ดกับตอซังที่ใกลเคียงกัน โดยการปลูกครั้งที่ 1 (พันธุสุวรรณ 3601) ให
คาสงูกวาการปลกูครั้งที่ 2 (พันธุสุวรรณ 3851) เนื่องจากขาวโพดทั้ง 2 พันธุ มีนํ้ าหนักเมล็ดใกล
เคยีงกนั แตพนัธุสุวรรณ 3851 มีนํ้ าหนักตอซังมากกวา ซึ่งสอดคลองกับรายงานของสถาบันอินทรี
จนัทรสถติยเพือ่การคนควาและพัฒนาพืชศาสตร (2544) ดังนั้นจึงมีผลทํ าให      ขาวโพดพันธุ
สุวรรณ 3601 มคีาอัตราสวนระหวางนํ้ าหนักเมล็ดกับตอซังที่สูงกวา จากขอมูล      ดังกลาว
สามารถกลาวไดวาการปลูกขาวโพดพันธุสุวรรณ 3601 นาจะมีความคุมคามากกวา   เนื่องจาก
การเพิม่ตอซงั หมายถึง ดินตองสูญเสียธาตุอาหารไปอีกจํ านวนหนึ่ง (ชัยฤกษ, 2515)
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5.  ธาตอุาหารในขาวโพด

5.1  ไนโตรเจน

การปลกูขาวโพดครั้งที่ 1 จะเห็นไดวา การใสนํ้ าเสียและหรือปุยเคมี มีความเขมขน
ของไนโตรเจนในตอซังที่ใกลเคียงกับการไมใสทั้งนํ้ าเสียและปุยเคมี ซึ่งผลดังกลาวแตกตางกับราย
งานของจามีกร (2537); ชยัสทิธิ ์ (2538) ที่พบวาการใสนํ้ าทิ้งจากการผลิตแกสชีวภาพทั้งที่ใสแต
เพยีงอยางเดยีวหรือใสรวมกับปุยเคมี ทํ าใหขาวโพดมีความเขมขนของไนโตรเจนในตอซัง    ที่สูง
กวาการไมใสทัง้นํ้ าทิ้งและปุยเคมี สวนความเขมขนของไนโตรเจนในเมล็ด จะเห็นไดวา การใสนํ้ า
เสยีทัง้ทีใ่สแตเพียงอยางเดียวหรือใสรวมกับปุยเคมี N P K ใหผลที่ใกลเคียงกับการใสปุยเคมี N 
หรือ N P K และดกีวาการไมใสทั้งนํ้ าเสียและปุยเคมี ซึ่งสอดคลองกับรายงานของจามีกร (2537) 
สํ าหรับการปลูกขาวโพดครั้งที่ 2 พบวาการใสนํ้ าเสียอัตราสูง ใหคาความเขมขนของไนโตรเจน    
ในตอซงัสงูสดุ เนื่องมาจากการใสนํ้ าเสียอัตราสูงจะใหธาตุไนโตรเจนสูงกวาตํ ารับการทดลองอื่นๆ 
นอกจากนั้นไนโตรเจนสวนใหญก็อยูในรูปที่เปนประโยชนตอพืชโดยตรงอยูแลว สวนความเขมขน
ของไนโตรเจนในเมล็ด พบวากลุมที่ใสปุยเคมีใหคาสูงที่สุด ซึ่งขัดแยงกับจามีกร (2537) ที่รายงาน
วา การใสนํ ้าทิ้งจากการผลิตแกสชีวภาพทั้งที่ใสแตเพียงอยางเดียวหรือใสรวมกับปุยเคมี มีความ
เขมขนของไนโตรเจนในเมล็ดที่สูงกวาการใสปุยเคมี

สวนปริมาณการดูดใชไนโตรเจนในสวนของตอซังและในเมล็ด รวมทั้งการดูดใชทั้ง
หมด พบวาจากการทดลองการปลูกขาวโพดทั้ง 2 คร้ัง การใสนํ้ าเสียทั้งที่ใสเพียงอยางเดียวหรือใส
รวมกับปุยเคมี ใหผลใกลเคียงกับการใสปุยเคมี N หรือ N P K และสงูกวาการไมใสทั้งนํ้ าเสียและ
ปุยเคมี เนื่องจากตํ ารับการทดลองที่มีกาารใสนํ้ าเสียจะใหธาตุไนโตรเจนในปริมาณมากและจาก
ผลการวเิคราะหนํ ้าเสียยังพบวาไนโตรเจนสวนใหญอยูในรูปที่เปนประโยชนอยูแลว ซึ่งนาจะทํ าให
ขาวโพดสามารถดูดใชไนโตรเจนไดมากดวย
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5.2  ฟอสฟอรัส

ผลจากการใสหรือไมใสนํ้ าเสียและหรือปุยเคมีตอความเขมขนของฟอสฟอรัสในตอซัง
และในเมลด็ของการปลูกขาวโพดทั้ง 2 คร้ัง พบวาโดยเฉลี่ยแลวการใสนํ้ าเสียและหรือปุยเคมีให
ผลที่ใกลเคียงกับการไมใสทั้งนํ้ าเสียและปุยเคมี ซึ่งสอดคลองกับคาวิเคราะหดินที่พบวา มีธาตุ
ฟอสฟอรสัอยูในระดับที่สูงมาก ซึ่งเพียงพอกับความตองการของพืชแลว สํ าหรับปริมาณการดูดใช
ฟอสฟอรสัในตอซงัและในเมล็ด รวมทั้งการดูดใชทั้งหมด พบวาการทดลองปลูกขาวโพดทั้ง 2 คร้ัง 
ใหผลสอดคลองกับคาความเขมขนของฟอสฟอรัส กลาวคือการใสนํ้ าเสียและหรือปุยเคมีไมไดมีผล
ท ําใหการดดูใชฟอสฟอรัสของขาวโพดเพิ่มข้ึนจากการไมใสทั้งนํ้ าเสียและปุยเคมีแตอยางใด

5.3  โพแทสเซียม

การทดลองปลูกขาวโพดครั้งที่1 พบวาการใสนํ้ าเสียและหรือปุยเคมีมีความเขมขน
ของโพแทสเซียมในตอซังและในเมล็ดที่ไมแตกตางกับการไมใสนํ้ าเสียและปุยเคมี เนื่องจากดินมี
คาวิเคราะหธาตุโพแทสเซียมอยูในระดับที่สูงมากและพอเพียงกับความตองการของพืช สวนการ
ปลูกขาวโพดครั้งที่ 2 พบวาการใสนํ้ าเสียทั้งที่ใสแตเพียงอยางเดียวหรือใสรวมกับปุยเคมี และการ
ใสปุยเคมี N P K มแีนวโนมทีจ่ะใหคาความเขมขนของโพแทสเซียมในตอซังและในเมล็ดที่สูงกวา 
การใสปุยเคมี N และการไมใสทั้งนํ้ าเสียและปุยเคมี ซึ่งผลดังกลาวนาจะเกิดจากผลรวมของการใส
ธาตุ K ใหกบัขาวโพดติดตอกันในการปลูกทั้ง 2 คร้ัง

สํ าหรบัปริมาณการดูดใชโพแทสเซียมในตอซังและในเมล็ด รวมทั้งการดูดใช    ทั้ง
หมดของขาวโพดในการปลูกครั้งที่ 1 พบวาใหผลสอดคลองกับคาความเขมขนของโพแทสเซียมใน
การปลกูครัง้ที ่ 1 เชนเดียวกับการปลูกครั้งที่ 2 ที่พบวาใหผลสอดคลองกับคาความเขมขนของ
โพแทสเซียมในการปลูกครั้งที่ 2
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5.4  ทองแดง

ผลจากการใสหรือการไมใสนํ้ าเสียและหรือปุยเคมีในการปลูกขาวโพดทั้ง 2 คร้ัง ตอ
ความเขมขนของทองแดงในตอซังและในเมล็ด พบวาการใสนํ้ าเสียทั้งที่ใสแตเพียงอยางเดียวและ
ใสรวมกับปุยเคมี N P K ใหผลใกลเคียงกับกลุมตํ ารับการทดลองที่ใสปุยเคมี N หรือ N P K และ
การไมใสทัง้นํ้ าเสียและปุยเคมี โดยทั้ง 6 ตํ ารับการทดลองมีความเขมขนของทองแดงในระดับปกติ 
(Chaney, 1982) นอกจากนัน้พบวาการปลูกขาวโพดครั้งที่ 1 ความเขมขนของทองแดงในตอซังจะ
สูงกวาในเมลด็ สวนการปลูกครั้งที่ 2 ขาวโพดมีความเขมขนของทองแดงในตอซังตํ่ ากวาในเมล็ด 
โดยอสิริยาภรณ (2538)รายงานวา ความเขมขนของทองแดงในตอซังขาวโพดจะสูงกวาในเมล็ดซึ่ง
สอดคลองกับผลของการปลูกขาวโพดครั้งที่ 1

สํ าหรับปริมาณการดูดใชทองแดงในตอซังและในเมล็ด รวมทั้งการดูดใชทั้งหมดของ
การปลกูขาวโพดทั้ง 2 คร้ัง พบวาโดยเฉลี่ยแลวการใสนํ้ าเสียและหรือปุยเคมีไมไดมีผลทํ าใหการ
ดูดใชทองแดงเพิ่มข้ึนจากการไมใสทั้งนํ้ าเสียและปุยเคมีแตอยางใด

จากผลการทดลองดังกลาว แสดงใหเห็นวาการใชนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรไมไดมี
ผลท ําใหความเขมขนและปริมาณการดูดใชทองแดงของขาวโพดสูงขึ้นแตอยางใด ซึ่งสอดคลองกับ
คาวเิคราะหนํ้ าเสียที่พบวามีทองแดงอยูในปริมาณที่คอนขางตํ่ า

5.5  สังกะสี

ผลจากการใสหรือการไมใสนํ้ าเสียและหรือปุยเคมีตอความเขมขนของสังกะสีในตอ
ซงัของการปลกูขาวโพดทั้ง 2 คร้ัง พบวาการใสนํ้ าเสียทั้งที่ใสเพียงอยางเดียวหรือใสรวมกับปุยเคมี
ใหคาสูงกวาเล็กนอยเมื่อเปรียบเทียบกับการใสปุยเคมี N หรือ N P K และตํ่ ากวาการไมใสทั้งนํ้ า
เสยีและปุยเคมี สวนความเขมขนในสวนของเมล็ดของการปลุกขาวโพดทั้ง 2 คร้ัง พบวา  การใสนํ้ า
เสียและหรือปุยเคมีใหผลใกลเคียงกับการไมใสทั้งนํ้ าเสียและปุยเคมี โดยความเขมขนของสังกะสี
ในตอซงัและในเมล็ดของทุกตํ ารับการทดลองจัดวาอยูในระดับปกติ (Chaney, 1982)
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สํ าหรบัปริมาณการดูดใชสังกะสีในตอซัง และในเมล็ด รวมทั้งการดูดใชทั้งหมดของ
ขาวโพดในการปลูกทั้ง 2 คร้ัง พบวาการใสนํ้ าเสียและหรือปุยเคมีไมไดมีผลทํ าใหขาวโพดดูดใช
สังกะสมีาสะสมเพิ่มข้ึนแตอยางใด เมื่อเปรียบเทียบกับการไมใสทั้งนํ้ าเสียและปุยเคมี

จากผลการทดลองดังกลาว แสดงใหเห็นวาการใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรไมได
ทํ าใหความเขมขนและการดูดใชสังกะสีของขาวโพดเพิ่มข้ึนแตอยางใด ซึ่งสอดคลองกับ             
คาวเิคราะหนํ้ าเสียที่พบวามีสังกะสีอยูในปริมาณที่นอยมาก

6.  สมบติัของชดุดินสะทอนในแปลงทดลองหลังทํ าการทดลองปลูกขาวโพด

6.1 ปฏิกิริยาของดิน

จากการทดลองปลูกขาวโพดทั้ง 2 คร้ัง พบวาการใสนํ้ าเสียและหรือปุยเคมีไมมีผลทํ า
ใหคา pH ของดนิเปลีย่นแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับการไมใสทั้งนํ้ าเสียและปุยเคมีซึ่งสอดคลองกับ
รายงานของจามีกร (2537); ชยัสทิธิ ์(2538) โดยตัวอยางดินทั้ง 2 ระดับความลึกจากทุกตํ ารับการ
ทดลองมีคา pH อยูในระดบัทีเ่ปนกลาง ยกเวนตัวอยางดินที่ระดับความลึก 0-20 เซนติเมตร ของ
ตํ ารับการทดลองที่ไมใสทั้งนํ้ าเสียและปุยเคมีหลังปลูกครั้งที่ 2 มีคา pH อยูในระดับที่เปนกรดเล็ก
นอย

6.2  สภาพการนํ าไฟฟาของดิน

ผลจากการใสนํ้ าเสียและหรือปุยเคมี พบวาโดยเฉลี่ยมีผลทํ าใหคา EC ของดินหลัง
จากปลกูขาวโพดทั้ง 2 คร้ัง มีคาสูงขึ้นเล็กนอย เมื่อเปรียบเทียบกับตัวอยางดินที่ไมไดมีการใสทั้ง
นํ ้าเสียและปุยเคมี แตอยางไรก็ตามคา EC ของตวัอยางดินจากทุกตํ ารับการทดลองมีคานอยกวา 
2 dSm-1 ซึง่ถอืวาเปนสภาพการนํ าไฟฟาของดินธรรมดาทั่วไป และไมมีผลกระทบกระเทือนตอการ
เจริญเตบิโตของพืช (คณาจารยภาควิชาปฐพีวิทยา, 2541)
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6.3  ไนโตรเจน

การใชนํ ้าเสยีและหรือปุยเคมีในการปลูกขาวโพดทั้ง 2 คร้ัง พบวา ไมมีผลทํ าใหมีการ
สะสมแอมโมเนียมไนโตรเจนในดินเพิ่มข้ึน โดยปริมาณของแอมโมเนียมไนโตรเจนในดินทั้ง 2 
ระดบัความลกึ หลังจากปลูกขาวโพดครั้งที่ 2 แลว มีปริมาณสูงกวาอยางเดนชัดเมื่อเปรียบเทียบ
กบัหลงัปลกูขาวโพดครั้งที่ 1 เนื่องมาจากหลังการปลูกขาวโพดครั้งที่ 2 มีฝนตกลงมาในปริมาณ
มาก ทํ าใหมีนํ้ าขังบริเวณแปลงทดลองทํ าใหกระบวนการออกซิไดซแอมโมเนียมใหเปนไนไตรต 
และไนเตรตหยุดชะงักทํ าใหดินมีการสะสมแอมโมเนียมในปริมาณมาก (ชัยฤกษ, 2536)

สํ าหรับปริมาณของไนเตรตไนโตรเจนในดินหลังจากปลูกขาวโพดทั้ง 2 คร้ัง พบวา
การใสนํ้ าเสียและหรือปุยเคมีไมมีผลทํ าใหมีการสะสมของไนเตรตไนโตรเจนในดินเพิ่มข้ึนแต  
อยางใด

เมือ่พจิารณาปรมิาณของไนโตรเจนทั้งหมดในดินหลังการปลูกขาวโพดทั้ง 2 คร้ัง พบ
วาการใสนํ้ าเสียและหรือปุยเคมี N P K มแีนวโนมท ําใหมีปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในดินที่ระดับ
ความลกึ0-20 เซนติเมตร สะสมเพิ่มข้ึนเล็กนอย และที่ระดับความลึก 20-40 เซนติเมตร สะสมเพิ่ม
คอนขางชดัเจน และรายงานของกนิษฐา (2542) พบวาการใชนํ้ าทิ้งจากคอกสุกรและหรือปุยเคมี 
N P K ไมไดมีผลทํ าใหปริมาณไนโตรเจนในดินสะสมเพิ่มข้ึนแตอยางใด

6.4  ฟอสฟอรัส

จากผลการวเิคราะหปริมาณของฟอสฟอรัสทั้งหมดในดิน หลังทํ าการปลูกขาวโพดทั้ง 
2 คร้ัง พบวาการใสนํ้ าเสียหรือปุยเคมี N P K มผีลท ําใหดินมีการสะสมฟอสฟอรัสทั้งหมดเพิ่มข้ึน 
ซึง่ผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับรายงานของชัยสิทธิ์ (2538); กนษิฐา (2542)
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6.5  โพแทสเซียม

ผลจากการใสนํ้ าเสียหรือการไมใสนํ้ าเสียและหรือปุยเคมีตอปริมาณของโพแทสเซียม
ทัง้หมดในดนิหลงัการปลูกขาวโพดทั้ง 2 คร้ัง พบวาการใสนํ้ าเสียอัตราสูงและการใสนํ้ าเสียอัตรา
ต่ํ ารวมกับปุยเคมี N P K โดยเฉลีย่แลวมีแนวโนมทํ าใหดินมีปริมาณโพแทสเซียมทั้งหมดสะสมสูง
ข้ึน ซึง่ผลดังกลาวสอดคลองกับการศึกษาของกนิษฐา (2542)

6.6  ทองแดง

จากผลการวิเคราะหปริมาณของทองแดงทั้งหมดในดินหลังการปลูกขาวโพดทั้ง 2 
คร้ัง พบวาการใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรไมมีผลทํ าใหการสะสมของทองแดงในดินสูงขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับตํ ารับการทดลองที่ไมมีการใสนํ้ าเสีย ซึ่งผลดังกลาวสอดคลองกับรายงานของ     
ชยัสทิธิ ์(2538) นอกจากนั้นผลการวิเคราะหนํ้ าเสียยังพบวามีปริมาณทองแดงเปนองคประกอบอยู
ในปริมาณที่คอนขางตํ่ าอีกดวย

6.7  สังกะสี

การใสหรือการไมใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรตอปริมาณของสังกะสีทั้งหมดในดิน
หลงัการปลกูขาวโพดทั้ง 2 คร้ัง พบวาการใสนํ้ าเสียไมมีผลทํ าใหมีการสะสมของสังกะสีทั้งหมดใน
ดินสูงขึ้นแตอยางใดเมื่อเปรียบเทียบกับตํ ารับการทดลองที่ไมมีการใสนํ้ าเสีย ซึ่งผลการศึกษาดัง
กลาวสอดคลองกับรายงานของชัยสิทธิ์ (2538); กนษิฐา (2542) นอกจากนั้นในสวนของผลการ
วเิคราะหนํ ้าเสียยังพบวามีสังกะสีอยูในปริมาณที่นอยมากอีกดวย
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สรุป

ผลจากการศึกษาประสิทธิภาพของการใชนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรเปนปุ ยสํ าหรับ      
ขาวโพดทีป่ลูกบนดินรวนปนทราย (ชุดดินสะทอน) สามารถสรุปผลการทดลองได ดังนี้

1.ชุดดินสะทอนในแปลงทดลองกอนทํ าการทดลองปลูกขาวโพด มีเนื้อดินเปนดินรวน   
ปนทราย (Sandy Loam) มีปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอย มีสภาพการนํ าไฟฟาอยูในระดับต่ํ า      
ซึง่แสดงวาดินไมมีปญหาเกี่ยวกับความเค็มเมื่อใชปลูกพืช มปีริมาณอินทรียวัตถุในระดับคอนขาง
ต่ํ า มปีริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในระดับปานกลาง มีปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนสูงมาก มี
ปริมาณโพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนไดสูงมาก และมีปริมาณทองแดง 
สังกะส ีเหล็ก และแมงกานีสที่สกัดไดในระดับที่เพียงพอสํ าหรับพืช

2.นํ ้าเสยีจากฟารมเลี้ยงสุกรที่ใชในการทดลองปลูกขาวโพดทั้ง 2 คร้ัง จํ านวน 10 ตัวอยาง 
(คร้ังละ 5 ตัวอยาง) โดยใชนํ้ าเสียจากบอพักที่1 ที่ระดับความลึก 0.6 เมตรจากขอบบอ (บอลึก
ประมาณ 3 เมตร) ซึ่งไดรับนํ้ าเสียจากคอกสุกรแมพันธุโดยตรงในการปลูกครั้งที่ 1 และไดรับนํ้ า
จากคอกสกุรขุนโดยตรงในการปลูกครั้งที่ 2  พบวามีสภาพเปนดาง pH อยูในชวง 7.1-7.7 มีสภาพ
การนํ าไฟฟา (EC) อยูในชวง 1.99-3.78 dSm-1มปีริมาณไนโตรเจนทั้งหมดอยูในชวง 208-383 
มลิลิกรัมตอลิตร โดยอยูในรูปแอมโมเนียมไนโตรเจนและไนเตรตไนโตรเจนในชวง 165-238 และ 
0.7-7.0 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลํ าดับ ปริมาณฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม
ทัง้หมดอยูในชวง 37-74 228-445 35-103 และ 14-67 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลํ าดับ และมีปริมาณ
ทองแดง สังกะสี เหล็ก และแมงกานีสทั้งหมดอยูในชวง 0.08-0.34  0.12-0.52 0.92-2.79 และ 
0.06-2.30 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลํ าดับ

3.การใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรและปุยเคมีไนโตรเจน มีผลทํ าใหปริมาณไนโตรเจน    
ที่เปนประโยชนในชุดดินสะทอนเพิ่มข้ึน (สภาพดินไร) โดยนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรมีประสิทธิ
ภาพในการเพิ่มปริมาณไนโตรเจนที่เปนประโยชนในดินไดใกลเคียงกับปุยเคมีไนโตรเจน โดย
ไนโตรเจนทัง้หมดในนํ้ าเสียจะเปลี่ยนไปเปนไนเตรตไนโตรเจน ภายในระยะเวลาการบมดิน 7 วัน
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4.การใสนํ ้าเสยีจากฟารมเลี้ยงสุกร ทั้งที่ใสแตเพียงอยางเดียวหรือใสรวมกับปุยเคมี มีผล
ทํ าใหนํ้ าหนักตอซังแหง นํ้ าหนักเมล็ดที่ความชื้น 15 เปอรเซ็นต และนํ้ าหนักเมล็ดตอฝกของ     
ขาวโพด ใกลเคยีงกับการใสปุยเคมีและสูงกวาการไมใสทั้งนํ้ าเสียและปุยเคมี สํ าหรับนํ้ าหนักเมล็ด
ทีค่วามชืน้ 15 เปอรเซ็นต พบวาการปลูกขาวโพดครั้งที่ 1 การใสนํ้ าเสียอัตราตํ่ ารวมกับปุยเคมี   
การใสปุยเคมี N P K การใสปุยเคมี N การใสนํ้ าเสียอัตราสูงและการใสนํ้ าเสียอัตราตํ่ า มีผลทํ าให
ขาวโพดมีนํ้ าหนักเมล็ดที่ความชื้น 15 เปอรเซ็นต สูงกวาการไมใสนํ้ าเสียและปุยเคมี คิดเปน     
รอยละ 49.1 34.0 30.8 28.6 และ 22.4 ตามลํ าดับ นอกจากนั้น พบวาการไมใสทั้งนํ้ าเสียและปุย
เคมี การใสปุยเคมี N การใสนํ ้าเสียอัตราตํ่ า การใสนํ ้าเสียอัตราสูง และการใสนํ้ าเสียอัตราตํ่ ารวม
กบัปุยเคมี N P K มผีลผลิตคิดเปนรอยละ 74.6 97.6 91.4 96.0 และ 111.2 ตามลํ าดับ จากการ
ใสปุยเคมี N P K สวนการปลกูขาวโพดครั้งที่ 2 การใสปุยเคมี  N P K การใสนํ้ าเสียอัตราสูง การใส
นํ ้าเสยีอตัราตํ ่า การใสนํ้ าเสียอัตราตํ่ ารวมกับปุยเคมี และการใสปุยเคมี N สามารถทํ าใหขาวโพดมี
นํ ้าหนกัเมลด็ทีค่วามชื้น 15 เปอรเซ็นตสูงกวาการไมใสนํ้ าเสียและปุยเคมี คิดเปนรอยละ 22.0 
13.9 10.6  9.4และ 8.4 ตามลํ าดับ นอกจากนั้น พบวาการไมใสทั้งนํ้ าเสียและปุยเคมี การใสปุย
เคมี N การใสนํ ้าเสียอัตราตํ่ า การใสนํ ้าเสียอัตราสูง การใสนํ้ าเสียอัตราตํ่ ารวมกับปุยเคมี N P K มี
ผลผลิตคิดเปนรอยละ 82.0 88.9 90.7 93.4 และ 89.7 ตามลํ าดับ จากการใสปุยเคมี N P K

5.การใสนํ ้าเสยีจากฟารมเลี้ยงสุกร ทั้งที่ใสแตเพียงอยางเดียวหรือใสรวมกับปุยเคมี ทํ าให
ขาวโพดมีความเขมขนของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ทองแดง และสังกะสี รวมทั้ง
ปริมาณการดูดใชฟอสฟอรัส ทองแดง และสังกะสี ใกลเคียงกับการใสปุยเคมีและการไมใสทั้งนํ้ า
เสยีและปุยเคมี และมีปริมาณการดูดใชไนโตรเจนและโพแทสเซียมใกลเคียงกับการใสปุยเคมี และ
มแีนวโนมสูงกวาการไมใสทั้งนํ้ าเสียและปุยเคมี

6.การใสนํ ้าเสยีจากฟารมเลี้ยงสุกร โดยเฉพาะการใสนํ้ าเสียอัตราสูง มีแนวโนมทํ าใหดินมี
ปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมเพิ่มข้ึนจากการไมใสทั้งนํ้ าเสียและปุยเคมี

7.การใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกร ทั้งที่ใสเพียงอยางเดียวหรือใสรวมกับปุยเคมีไมมีผล
ตอการเปลีย่นแปลงของ ปฏิกิริยาของดินและสภาพการนํ าไฟฟาของดิน รวมทั้งไมมีการสะสมของ
ทองแดงและสงักะสีทั้งหมดในดินเพิ่มข้ึน เมื่อเปรียบเทียบกับการใสปุยเคมีหรือการไมใสทั้งนํ้ าเสีย
และปุยเคมี
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จากการทดลองนี้ชี้ใหเห็นวาสามารถใชนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรเปนปุยไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม(ปุยอินทรียเหลว) สํ าหรับขาวโพดที่ปลูกบนดินรวนปนทราย(ชุดดิน
สะทอน)ไดโดยตรง โดยเปรียบเทียบไดกับระบบการใหปุยไปพรอมกับนํ้ าชลประทาน (Fertigation)
ถือเปนแนวทางหนึ่งในการลดปญหามลพิษ ซึ่งขอมูลที่ไดสามารถใชเปนความรูพื้นฐานและแนว
ทางในการจดัการนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรเพื่อประโยชนทางการเกษตรในประเทศไทยได
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ตารางผนวกที่ 1  ปริมาณไนโตรเจนที่เปนประโยชน(มก.กก.-1)   ในชดุดนิสะทอนที่ไดรับการใสนํ้ าเสีย
จากฟารมสุกรและปุยเคมีไนโตรเจนในสภาพดินที่มีออกซิเจนในชวงระยะเวลาการ
บมดินตาง ๆ กัน

ระยะเวลาบมดิน(วัน)
0 3 7 14 21ตํ ารับการทดลอง

NH4
+-N NO3

--N NH4
+-N NO3

--N NH4
+-N NO3

--N NH4
+-N NO3

--N NH4
+-N NO3

--N
C 32.2 42.0 14.0 35.0 10.5 56.0 0.0 54.2 0.0 70.0
WW 67.2 42.0 59.5 49.0 10.5 112.0 0.0 98.0 3.5 112.0
N 33.6 45.5 66.5 45.5 14.0 108.5 0.0 105.0 3.5 105.0

หมายเหตุ  C คือ ใสนํ้ ากรอง
WW คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมสุกร
N คือ ใสสารละลายยูเรีย
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ตารางผนวกที่ 2  ผลของนํ ้าเสียจากฟารมสุกรและหรือปุยเคมีที่มีตอผลผลิตและองคประกอบ
ผลผลิตของขาวโพดพันธุสุวรรณ  3601

ตํ ารับการทดลอง
นํ้ าหนักตอซัง

แหง
(กก. ไร-1)

นํ้ าหนักเมล็ด
ที่ความชื้น 15
เปอรเซ็นต
(กก. ไร-1)

เปอรเซ็นต
กะเทาะเมล็ด

อัตราสวน
ระหวางนํ้ า
หนักเมล็ดกับ
ตอซังแหง

นํ้ าหนักเมล็ด
ตอฝก
(กรัม)

นํ้ าหนักแหง
100 เมล็ด

(กรัม)

C 528 a 744 b 81.85 b 1.46 a 87.2 b 25.3 a
N 599 a 973 a 82.61 b 1.65 a 114.0 a 26.2 a
NPK 696 a 997 a 82.75 ab 1.53 a 116.8 a 26.0 a
LWW 684 a 911 ab 81.94 b 1.35 a 106.7 ab 25.8 a
HWW 642 a 957 a 82.54 b 1.50 a 112.2 a 26.4 a
LWW+1/2NPK 646 a 1,109 a 83.85 a 1.72 a 130.3 a 26.7 a

CV. (%) 22.5 13.5 0.9 10.9 13.5 3.2
F-Test ns * * ns * ns

หมายเหตุ  คาเฉลีย่ทีอ่ยูในสดมภและตามดวยอักษรเหมือนกันไมมีความแตกตางกันในทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต
คา F ที่มีเครื่องหมาย ns ก ํากบัไว แสดงวาคาเฉลี่ยไมแตกตางกันทางสถิติ สวนคา F ที่
มเีครือ่งหมาย * กํ ากับไว แสดงวาคาเฉลี่ยมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต
C คือ ไมใสปุยเคมีและนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกร
N คือ ใสปุยเคมี อัตรา 10 กก.N/ ไร
NPK คือ ใสปุยเคมี อัตรา 10-5-5 กก.N-P2O5-K2O/ไร
LWW คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราตํ่ า 35,555.6 ลิตร/ไร
HWW คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราสูง 71,111.1 ลิตร/ไร
LWW+1/2NPK คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราตํ่ า 35,555.6 ลิตร/ไร
รวมกับปุยเคมี อัตรา 5-2.5-2.5 กก.N-P2O5-K2O/ไร
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ตารางผนวกที่ 3  ผลของนํ ้าเสียจากฟารมสุกรและหรือปุยเคมีที่มีตอความเขมขนและปริมาณการ
ดูดใชแคลเซียมของขาวโพดพันธุสุวรรณ  3601

ความเขมขนแคลเซียม(%) ปริมาณการดูดใชแคลเซียม(กก. ไร-1)
ตํ ารับการทดลอง

ตอซัง เมล็ด ตอซัง เมล็ด ทั้งหมด
C 0.408 b 0.185 b 2.29 a 1.40 b 3.69 c
N 0.420 b 0.141 b 2.51 a 1.40 b 3.91 bc
NPK 0.468 b 0.182 b 2.85 a 1.83 b 4.68 abc
LWW 0.347 b 0.285 a 3.61 a 2.66 a 6.27 a
HWW 0.639 a 0.155 b 3.20 a 1.53 b 4.73 abc
LWW+1/2NPK 0.380 b 0.252 a 2.68 a 2.85 a 5.53 ab

CV. (%) 21.2 20.4 25.0 23.0 20.8
F-Test ** ** ns ** *

หมายเหตุ  คาเฉลีย่ทีอ่ยูในสดมภและตามดวยอักษรเหมือนกันไมมีความแตกตางกันในทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต
คา F ที่มีเครื่องหมาย ns ก ํากบัไว แสดงวาคาเฉลี่ยไมแตกตางกันทางสถิติ สวนคา F ที่
มเีครือ่งหมาย * และ ** กํ ากับไว แสดงวาคาเฉลี่ยมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95 และ 99 เปอรเซ็นต ตามลํ าดับ
C คือ ไมใสปุยเคมีและนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกร
N คือ ใสปุยเคมี อัตรา 10 กก.N/ ไร
NPK คือ ใสปุยเคมี อัตรา 10-5-5 กก.N-P2O5-K2O/ไร
LWW คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราตํ่ า 35,555.6 ลิตร/ไร
HWW คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราสูง 71,111.1 ลิตร/ไร
LWW+1/2NPK คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราตํ่ า 35,555.6 ลิตร/ไร
รวมกับปุยเคมี อัตรา 5-2.5-2.5 กก.N-P2O5-K2O/ไร
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ตารางผนวกที่ 4  ผลของนํ ้าเสียจากฟารมสุกรและหรือปุยเคมีที่มีตอความเขมขนและปริมาณการ
ดูดใชแมกนีเซียมของขาวโพดพันธุสุวรรณ  3601

ความเขมขนแมกนีเซียม(%) ปริมาณการดูดใชแมกนีเซียม(กก. ไร-1)
ตํ ารับการทดลอง

ตอซัง เมล็ด ตอซัง เมล็ด ทั้งหมด
C 0.218 a 0.094 a 1.18 a 0.70 a 1.88 a
N 0.148 a 0.094 a 0.89 a 0.94 a 1.83 a
NPK 0.179 a 0.102 a 1.23 a 1.02 a 2.25 a
LWW 0.207 a 0.122 a 1.36 a 1.18 a 2.54 a
HWW 0.187 a 0.104 a 1.21 a 1.01 a 2.22 a
LWW+1/2NPK 0.156 a 0.097 a 0.99 a 1.10 a 2.09 a

CV. (%) 24.0 20.8 24.7 24.2 22.9
F-Test ns ns ns ns ns

หมายเหตุ  คาเฉลีย่ทีอ่ยูในสดมภและตามดวยอักษรเหมือนกันไมมีความแตกตางกันในทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต
คา F ที่มีเครื่องหมาย ns ก ํากบัไว แสดงวาคาเฉลี่ยไมแตกตางกันทางสถิติ
C คือ ไมใสปุยเคมีและนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกร
N คือ ใสปุยเคมี อัตรา 10 กก.N/ ไร
NPK คือ ใสปุยเคมี อัตรา 10-5-5 กก.N-P2O5-K2O/ไร
LWW คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราตํ่ า 35,555.6 ลิตร/ไร
HWW คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราสูง 71,111.1 ลิตร/ไร
LWW+1/2NPK คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราตํ่ า 35,555.6 ลิตร/ไร
รวมกับปุยเคมี อัตรา 5-2.5-2.5 กก.N-P2O5-K2O/ไร
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ตารางผนวกที่ 5  ผลของนํ ้าเสียจากฟารมสุกรและหรือปุยเคมีที่มีตอความเขมขนและปริมาณการ
ดูดใชเหล็กของขาวโพดพันธุสุวรรณ  3601

ความเขมขนเหล็ก(มก. กก.-1) ปริมาณการดูดใชเหล็ก(กรัม ไร-1)
ตํ ารับการทดลอง

ตอซัง เมล็ด ตอซัง เมล็ด ทั้งหมด
C 133.913 a 124.490 b 71.150 b 93.373 bc 164.523 b
N 162.653 a 113.150 b 94.399 ab 107.300 b 201.699 b
NPK 131.858 a 131.103 b 92.482 ab 129.214 b 221.696 b
LWW 184.273 a 61.168 c 131.119 a 56.509 c 187.628 b
HWW 148.068 a 235.113 a 96.280 ab 220.736 a 317.016 a
LWW+1/2NPK 107.345 a 103.130 bc 69.409 b 112.208 b 181.617 b

CV. (%) 24.3 23.3 26.3 23.4 25.1
F-Test ns ** * ** *

หมายเหตุ  คาเฉลีย่ทีอ่ยูในสดมภและตามดวยอักษรเหมือนกันไมมีความแตกตางกันในทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต
คา F ที่มีเครื่องหมาย ns ก ํากบัไว แสดงวาคาเฉลี่ยไมแตกตางกันทางสถิติ สวนคา F ที่
มเีครือ่งหมาย * และ ** กํ ากับไว แสดงวาคาเฉลี่ยมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95 และ 99 เปอรเซ็นต ตามลํ าดับ
C คือ ไมใสปุยเคมีและนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกร
N คือ ใสปุยเคมี อัตรา 10 กก.N/ ไร
NPK คือ ใสปุยเคมี อัตรา 10-5-5 กก.N-P2O5-K2O/ไร
LWW คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราตํ่ า 35,555.6 ลิตร/ไร
HWW คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราสูง 71,111.1 ลิตร/ไร
LWW+1/2NPK คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราตํ่ า 35,555.6 ลิตร/ไร
รวมกับปุยเคมี อัตรา 5-2.5-2.5 กก.N-P2O5-K2O/ไร
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ตารางผนวกที่ 6  ผลของนํ ้าเสียจากฟารมสุกรและหรือปุยเคมีที่มีตอความเขมขนและปริมาณการ
ดูดใชแมงกานีสของขาวโพดพันธุสุวรรณ  3601

ความเขมขนแมงกานีส(มก. กก.-1) ปริมาณการดูดใชแมงกานีส(กรัม ไร-1)
ตํ ารับการทดลอง ตอซัง เมล็ด ตอซัง เมล็ด ทั้งหมด

C 59.935 a 9.515 b 31.392 a 7.069 c 38.461 a
N 73.613 a 15.483 ab 43.492 a 15.092 ab 58.584 a
NPK 80.658 a 15.395 ab 50.346 a 14.992 ab 65.338 a
LWW 65.460 a 13.658 b 44.731 a 12.635 bc 57.366 a
HWW 62.270 a 21.738 a 39.501 a 21.208 a 60.709 a
LWW+1/2NPK 54.238 a 11.805 b 35.027 a 13.423 bc 48.450 a

CV. (%) 26.7 29.4 25.0 33.1 21.5
F-Test ns * ns * ns

หมายเหตุ  คาเฉลีย่ทีอ่ยูในสดมภและตามดวยอักษรเหมือนกันไมมีความแตกตางกันในทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต
คา F ที่มีเครื่องหมาย ns ก ํากบัไว แสดงวาคาเฉลี่ยไมแตกตางกันทางสถิติ สวนคา F ที่
มเีครือ่งหมาย * กํ ากับไว แสดงวาคาเฉลี่ยมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต
C คือ ไมใสปุยเคมีและนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกร
N คือ ใสปุยเคมี อัตรา 10 กก.N/ ไร
NPK คือ ใสปุยเคมี อัตรา 10-5-5 กก.N-P2O5-K2O/ไร
LWW คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราตํ่ า 35,555.6 ลิตร/ไร
HWW คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราสูง 71,111.1 ลิตร/ไร
LWW+1/2NPK คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราตํ่ า 35,555.6 ลิตร/ไร
รวมกับปุยเคมี อัตรา 5-2.5-2.5 กก.N-P2O5-K2O/ไร
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ตารางผนวกที่ 7  ผลของนํ ้าเสียจากฟารมสุกรและหรือปุยเคมี ที่มีตอปริมาณแคลเซียมทั้งหมด
(TotalCa) และแมกนีเซียมทั้งหมด(TotalMg)ในดนิหลังปลูกขาวโพดพันธุ
สุวรรณ  3601

TotalCa(mg kg-1) TotalMg(mg kg-1)
ตํ ารับการทดลอง

0-20 ซม. 20-40 ซม. 0-20 ซม. 20-40 ซม.
C 463 a 95 d 355 a 166 a
N 498 a 162 ab 346 a 78 c
NPK 561 a 158 abc 342 a 137 ab
LWW 650 a 138 bc 408 a 108 bc
HWW 519 a 182 a 373 a 148 a
LWW+1/2NPK 586 a 134 c 339 a 153 a

CV. (%) 22.7 11.1 14.4 15.7
F-Test ns ** ns **

หมายเหตุ  คาเฉลีย่ทีอ่ยูในสดมภและตามดวยอักษรเหมือนกันไมมีความแตกตางกันในทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต
คา F ที่มีเครื่องหมาย ns ก ํากบัไว แสดงวาคาเฉลี่ยไมแตกตางกันทางสถิติ สวนคา F ที่
มเีครือ่งหมาย ** กํ ากับไว แสดงวาคาเฉลี่ยมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่น 99 เปอรเซ็นต
C คือ ไมใสปุยเคมีและนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกร
N คือ ใสปุยเคมี อัตรา 10 กก.N/ ไร
NPK คือ ใสปุยเคมี อัตรา 10-5-5 กก.N-P2O5-K2O/ไร
LWW คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราตํ่ า 35,555.6 ลิตร/ไร
HWW คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราสูง 71,111.1 ลิตร/ไร
LWW+1/2NPK คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราตํ่ า 35,555.6 ลิตร/ไร
รวมกับปุยเคมี อัตรา 5-2.5-2.5 กก.N-P2O5-K2O/ไร
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ตารางผนวกที่ 8  ผลของนํ ้าเสียจากฟารมสุกรและหรือปุยเคมีที่มีตอปริมาณเหล็กทั้งหมด(TotalFe)
และแมงกานีสทั้งหมด(TotalMn)ในดนิหลังปลูกขาวโพดพันธุสุวรรณ  3601

TotalFe(mg kg-1) TotalMn(mg kg-1)
ตํ ารับการทดลอง

0-20 ซม. 20-40 ซม. 0-20 ซม. 20-40 ซม.
C 3,943 a 12,170 a 91 a 148 a
N 4,930 a 10,765 a 103 a 160 a
NPK 4,625 a 11,445 a 104 a 82 b
LWW 5,103 a 12,575 a 113 a 156 a
HWW 5,530 a 10,418 a 92 a 179 a
LWW+1/2NPK 3,900 a 13,055 a 80 a 42 b

CV. (%) 18.0 16.6 15.4 25.3
F-Test ns ns ns **

หมายเหตุ  คาเฉลีย่ทีอ่ยูในสดมภและตามดวยอักษรเหมือนกันไมมีความแตกตางกันในทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต
คา F ที่มีเครื่องหมาย ns ก ํากบัไว แสดงวาคาเฉลี่ยไมแตกตางกันทางสถิติ สวนคา F ที่
มเีครือ่งหมาย ** กํ ากับไว แสดงวาคาเฉลี่ยมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่น 99 เปอรเซ็นต
C คือ ไมใสปุยเคมีและนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกร
N คือ ใสปุยเคมี อัตรา 10 กก.N/ ไร
NPK คือ ใสปุยเคมี อัตรา 10-5-5 กก.N-P2O5-K2O/ไร
LWW คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราตํ่ า 35,555.6 ลิตร/ไร
HWW คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราสูง 71,111.1 ลิตร/ไร
LWW+1/2NPK คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราตํ่ า 35,555.6 ลิตร/ไร
รวมกับปุยเคมี อัตรา 5-2.5-2.5 กก.N-P2O5-K2O/ไร
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ตารางผนวกที่ 9  ผลของนํ ้าเสียจากฟารมสุกรและหรือปุยเคมีที่มีตอผลผลิตและองคประกอบ
ผลผลิตของขาวโพดพันธุสุวรรณ  3851

ตํ ารับการทดลอง
นํ้ าหนักตอซัง

แหง
(กก. ไร-1)

นํ้ าหนักเมล็ด
ที่ความชื้น 15
เปอรเซ็นต
(กก. ไร-1)

เปอรเซ็นต
กะเทาะเมล็ด

อัตราสวน
ระหวางนํ้ า
หนักเมล็ดกับ
ตอซังแหง

นํ้ าหนักเมล็ด
ตอฝก
(กรัม)

นํ้ าหนักแหง
100 เมล็ด

(กรัม)

C 724 d 915 c 83.14 a 1.26 abc 107.2 c 25.8 a
N 738 cd 992 b 83.54 a 1.35 a 116.3 b 25.2 a
NPK 905 a 1,116 a 83.07 a 1.24 bc 130.8 a 26.5 a
LWW 811 b 1,012 b 84.16 a 1.25 abc 118.6 b 24.9 a
HWW 880 a 1,042 b 84.08 a 1.19 c 122.1 b 25.8 a
LWW+1/2NPK 775 bc 1,001 b 82.68 a 1.29 ab 117.3 b 26.4 a

CV. (%) 3.3 4.2 0.9 5.0 3.9 5.0
F-Test ** ** ns * ** ns

หมายเหตุ  คาเฉลีย่ทีอ่ยูในสดมภและตามดวยอักษรเหมือนกันไมมีความแตกตางกันในทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต
คา F ที่มีเครื่องหมาย ns ก ํากบัไว แสดงวาคาเฉลี่ยไมแตกตางกันทางสถิติ สวนคา F ที่
มเีครือ่งหมาย * และ ** กํ ากับไว แสดงวาคาเฉลี่ยมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95 และ 99 เปอรเซ็นต ตามลํ าดับ
C คือ ไมใสปุยเคมีและนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกร
N คือ ใสปุยเคมี อัตรา 10 กก.N/ ไร
NPK คือ ใสปุยเคมี อัตรา 10-5-5 กก.N-P2O5-K2O/ไร
LWW คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราตํ่ า 35,555.6 ลิตร/ไร
HWW คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราสูง 71,111.1 ลิตร/ไร
LWW+1/2NPK คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราตํ่ า 35,555.6 ลิตร/ไร
รวมกับปุยเคมี อัตรา 5-2.5-2.5 กก.N-P2O5-K2O/ไร
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ตารางผนวกที่ 10  ผลของนํ ้าเสียจากฟารมสุกรและหรือปุยเคมีที่มีตอความเขมขนและปริมาณการ
ดูดใชแคลเซียมของขาวโพดพันธุสุวรรณ  3851

ความเขมขนแคลเซียม(%) ปริมาณการดูดใชแคลเซียม(กก. ไร-1)
ตํ ารับการทดลอง

ตอซัง เมล็ด ตอซัง เมล็ด ทั้งหมด
C 0.375 a 0.153 a 2.72 a 1.40 ab 4.12 ab
N 0.359 a 0.098 b 2.65 a 0.97 bc 3.62 b
NPK 0.342 a 0.107 b 3.09 a 1.19 bc 4.28 ab
LWW 0.350 a 0.094 b 2.83 a 0.95 c 3.78 b
HWW 0.353 a 0.168 a 3.08 a 1.75 a 4.83 a
LWW+1/2NPK 0.344 a 0.088 b 2.66 a 0.88 c 3.54 b

CV. (%) 16.8 23.6 15.9 23.1 12.0
F-Test ns ** ns ** *

หมายเหตุ  คาเฉลีย่ทีอ่ยูในสดมภและตามดวยอักษรเหมือนกันไมมีความแตกตางกันในทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต
คา F ที่มีเครื่องหมาย ns ก ํากบัไว แสดงวาคาเฉลี่ยไมแตกตางกันทางสถิติ สวนคา F ที่
มเีครือ่งหมาย * และ ** กํ ากับไว แสดงวาคาเฉลี่ยมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95 และ 99 เปอรเซ็นต ตามลํ าดับ
C คือ ไมใสปุยเคมีและนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกร
N คือ ใสปุยเคมี อัตรา 10 กก.N/ ไร
NPK คือ ใสปุยเคมี อัตรา 10-5-5 กก.N-P2O5-K2O/ไร
LWW คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราตํ่ า 35,555.6 ลิตร/ไร
HWW คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราสูง 71,111.1 ลิตร/ไร
LWW+1/2NPK คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราตํ่ า 35,555.6 ลิตร/ไร
รวมกับปุยเคมี อัตรา 5-2.5-2.5 กก.N-P2O5-K2O/ไร
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ตารางผนวกที่ 11  ผลของนํ ้าเสียจากฟารมสุกรและหรือปุยเคมีที่มีตอความเขมขนและปริมาณการ
ดูดใชแมกนีเซียมของขาวโพดพันธุสุวรรณ  3851

ความเขมขนแมกนีเซียม(%) ปริมาณการดูดใชแมกนีเซียม(กก. ไร-1)
ตํ ารับการทดลอง

ตอซัง เมล็ด ตอซัง เมล็ด ทั้งหมด
C 0.187 a 0.078 a 1.35 a 0.71 a 2.06 a
N 0.141 b 0.071 a 1.04 a 0.70 a 1.74 a
NPK 0.115 b 0.071 a 1.03 a 0.79 a 1.82 a
LWW 0.159 ab 0.080 a 1.29 a 0.80 a 2.09 a
HWW 0.137 b 0.071 a 1.20 a 0.73 a 1.93 a
LWW+1/2NPK 0.136 b 0.079 a 1.05 a 0.79 a 1.84 a

CV. (%) 18.8 15.9 18.9 14.5 14.6
F-Test * ns ns ns ns

หมายเหตุ  คาเฉลีย่ทีอ่ยูในสดมภและตามดวยอักษรเหมือนกันไมมีความแตกตางกันในทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต
คา F ที่มีเครื่องหมาย ns ก ํากบัไว แสดงวาคาเฉลี่ยไมแตกตางกันทางสถิติ สวนคา F ที่
มเีครือ่งหมาย * กํ ากับไว แสดงวาคาเฉลี่ยมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต
C คือ ไมใสปุยเคมีและนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกร
N คือ ใสปุยเคมี อัตรา 10 กก.N/ ไร
NPK คือ ใสปุยเคมี อัตรา 10-5-5 กก.N-P2O5-K2O/ไร
LWW คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราตํ่ า 35,555.6 ลิตร/ไร
HWW คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราสูง 71,111.1 ลิตร/ไร
LWW+1/2NPK คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราตํ่ า 35,555.6 ลิตร/ไร
รวมกับปุยเคมี อัตรา 5-2.5-2.5 กก.N-P2O5-K2O/ไร
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ตารางผนวกที่ 12  ผลของนํ ้าเสียจากฟารมสุกรและหรือปุยเคมีที่มีตอความเขมขนและปริมาณการ
ดูดใชเหล็กของขาวโพดพันธุสุวรรณ  3851

ความเขมขนเหล็ก(มก. กก.-1) ปริมาณการดูดใชเหล็ก(กรัม ไร-1)
ตํ ารับการทดลอง

ตอซัง เมล็ด ตอซัง เมล็ด ทั้งหมด
C 203.050 a 20.073 a 147.074 a 18.297 a 165.371 a
N 159.773 a 25.773 a 117.970 a 25.327 a 143.297 a
NPK 204.040 a 25.698 a 186.410 a 28.752 a 215.162 a
LWW 204.263 a 27.773 a 166.039 a 28.191 a 194.230 a
HWW 186.928 a 24.923 a 164.226 a 25.892 a 190.118 a
LWW+1/2NPK 195.045 a 23.700 a 151.008 a 23.857 a 174.865 a

CV. (%) 20.4 22.2 22.8 21.4 20.0
F-Test ns ns ns ns ns

หมายเหตุ  คาเฉลีย่ทีอ่ยูในสดมภและตามดวยอักษรเหมือนกันไมมีความแตกตางกันในทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต
คา F ที่มีเครื่องหมาย ns ก ํากบัไว แสดงวาคาเฉลี่ยไมแตกตางกันทางสถิติ
C คือ ไมใสปุยเคมีและนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกร
N คือ ใสปุยเคมี อัตรา 10 กก.N/ ไร
NPK คือ ใสปุยเคมี อัตรา 10-5-5 กก.N-P2O5-K2O/ไร
LWW คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราตํ่ า 35,555.6 ลิตร/ไร
HWW คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราสูง 71,111.1 ลิตร/ไร
LWW+1/2NPK คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราตํ่ า 35,555.6 ลิตร/ไร
รวมกับปุยเคมี อัตรา 5-2.5-2.5 กก.N-P2O5-K2O/ไร
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ตารางผนวกที่ 13  ผลของนํ ้าเสียจากฟารมสุกรและหรือปุยเคมีที่มีตอความเขมขนและปริมาณการ
ดูดใชแมงกานีสของขาวโพดพันธุสุวรรณ  3851

ความเขมขนแมงกานีส(มก. กก.-1) ปริมาณการดูดใชแมงกานีส(กรัม ไร-1)
ตํ ารับการทดลอง ตอซัง เมล็ด ตอซัง เมล็ด ทั้งหมด

C 49.305 a 5.253 a 35.522 a 4.829 b 40.351 a
N 48.655 a 5.728 a 35.860 a 5.647 b 41.507 a
NPK 47.620 a 6.133 a 42.715 a 6.869 ab 49.584 a
LWW 47.988 a 8.428 a 38.880 a 8.473 a 47.353 a
HWW 45.328 a 5.615 a 39.865 a 5.836 b 45.701 a
LWW+1/2NPK 52.563 a 6.243 a 40.755 a 6.234 b 46.989 a

CV. (%) 22.4 21.6 23.0 22.1 21.1
F-Test ns ns ns * ns

หมายเหตุ  คาเฉลีย่ทีอ่ยูในสดมภและตามดวยอักษรเหมือนกันไมมีความแตกตางกันในทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต
คา F ที่มีเครื่องหมาย ns ก ํากบัไว แสดงวาคาเฉลี่ยไมแตกตางกันทางสถิติ สวนคา F ที่
มเีครือ่งหมาย * กํ ากับไว แสดงวาคาเฉลี่ยมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต
C คือ ไมใสปุยเคมีและนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกร
N คือ ใสปุยเคมี อัตรา 10 กก.N/ ไร
NPK คือ ใสปุยเคมี อัตรา 10-5-5 กก.N-P2O5-K2O/ไร
LWW คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราตํ่ า 35,555.6 ลิตร/ไร
HWW คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราสูง 71,111.1 ลิตร/ไร
LWW+1/2NPK คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราตํ่ า 35,555.6 ลิตร/ไร
รวมกับปุยเคมี อัตรา 5-2.5-2.5 กก.N-P2O5-K2O/ไร
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ตารางผนวกที่ 14  ผลของนํ ้าเสียจากฟารมสุกรและหรือปุยเคมีที่มีตอปริมาณแคลเซียมทั้งหมด
(TotalCa) และแมกนีเซียมทั้งหมด(TotalMg)  ในดนิหลังปลูกขาวโพดพันธุ
สุวรรณ  3851

TotalCa(mg kg-1) TotalMg(mg kg-1)
ตํ ารับการทดลอง

0-20 ซม. 20-40 ซม. 0-20 ซม. 20-40 ซม.
C 384 a 499 a 128 a 72 a
N 404 a 347 ab 105 a 81 a
NPK 477 a 460 a 119 a 100 a
LWW 468 a 464 a 122 a 95 a
HWW 463 a 506 a 128 a 103 a
LWW+1/2NPK 384 a 255 b 102 a 85 a

CV. (%) 30.1 25.5 16.6 29.1
F-Test ns * ns ns

หมายเหตุ  คาเฉลีย่ทีอ่ยูในสดมภและตามดวยอักษรเหมือนกันไมมีความแตกตางกันในทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต
คา F ที่มีเครื่องหมาย ns ก ํากบัไว แสดงวาคาเฉลี่ยไมแตกตางกันทางสถิติ สวนคา F ที่
มเีครือ่งหมาย * กํ ากับไว แสดงวาคาเฉลี่ยมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต
C คือ ไมใสปุยเคมีและนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกร
N คือ ใสปุยเคมี อัตรา 10 กก.N/ ไร
NPK คือ ใสปุยเคมี อัตรา 10-5-5 กก.N-P2O5-K2O/ไร
LWW คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราตํ่ า 35,555.6 ลิตร/ไร
HWW คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราสูง 71,111.1 ลิตร/ไร
LWW+1/2NPK คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราตํ่ า 35,555.6 ลิตร/ไร
รวมกับปุยเคมี อัตรา 5-2.5-2.5 กก.N-P2O5-K2O/ไร
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ตารางผนวกที่ 15  ผลของนํ ้าเสียจากฟารมสุกรและหรือปุยเคมี ที่มีตอปริมาณเหล็กทั้งหมด
(TotalFe) และแมงกานีสทั้งหมด(TotalMn)ในดนิหลังปลูกขาวโพดพันธุ
สุวรรณ  3851

TotalFe(mg kg-1) TotalMn(mg kg-1)
ตํ ารับการทดลอง

0-20 ซม. 20-40 ซม. 0-20 ซม. 20-40 ซม.
C 11,253 a 12470 a 187 a 189 a
N 10,453 a 11633 a 178 a 159 a
NPK 11,253 a 12158 a 191 a 177 a
LWW 11,098 a 11863 a 193 a 181 a
HWW 11,395 a 11075 a 179 a 157 a
LWW+1/2NPK 11,518 a 12185 a 162 a 154 a

CV. (%) 9.3 13.3 11.4 20.9
F-Test ns ns ns ns

หมายเหตุ  คาเฉลีย่ทีอ่ยูในสดมภและตามดวยอักษรเหมือนกันไมมีความแตกตางกันในทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต
คา F ที่มีเครื่องหมาย ns ก ํากบัไว แสดงวาคาเฉลี่ยไมแตกตางกันทางสถิติ
C คือ ไมใสปุยเคมีและนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกร
N คือ ใสปุยเคมี อัตรา 10 กก.N/ ไร
NPK คือ ใสปุยเคมี อัตรา 10-5-5 กก.N-P2O5-K2O/ไร
LWW คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราตํ่ า 35,555.6 ลิตร/ไร
HWW คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราสูง 71,111.1 ลิตร/ไร
LWW+1/2NPK คือ ใสนํ้ าเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรอัตราตํ่ า 35,555.6 ลิตร/ไร
รวมกับปุยเคมี อัตรา 5-2.5-2.5 กก.N-P2O5-K2O/ไร
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ตารางผนวกที่ 16  ปริมาณโลหะหนัก (mg kg-1) ในพชื ณ ระดับปกติและระดับที่กอใหเกิดความ
เปนพิษตอพืช

ปริมาณโลหะหนัก (mg kg-1)ชนดิของโลหะหนัก
ระดับปกติ ระดบัที่กอใหเกิดความเปนพิษตอพืช

เหล็ก 30-300 -
แมงกานีส 15-150 400-200
สังกะสี 15-150 500-1500
ทองแดง 3-20 25-40

หมายเหตุ  - หมายถงึ ไมมีการเสนอตัวเลข
ทีม่า : Chaney , 1982
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ตารางผนวกที่ 17  ขอจ ํากัดของสมบัติทางเคมีที่ใชประเมินความอุดมสมบูรณของดิน
(Land Classification Division and FAO Project Staff , 1973)

1. ปฏิกิริยาดิน (Soils reaction) , pH (ดินตอนํ้ า = 1:1)

ระดับ (rating) พิสัย (range)
กรดจัดมาก Extremely acid <4.5
กรดจัด Very strong acid 4.5-5.0
กรดแก Strongly acid 5.1-5.5
กรดปานกลาง Moderately acid 5.6-6.0
กรดเล็กนอย Slightly acid 6.1-6.5
กลาง Neutral 6.6-7.3
ดางออน Mildly alkaline 7.4-7.8
ดางปานกลาง Moderately alkaline 7.9-8.4
ดางแก Strongly alkaline 8.5-9.0
ดางจัด Extremely alkaline >9.0

2. ปริมาณอินทรียวัตถุ (Organic matter) (%Organic carbon x 1.724)

ระดับ (rating) พิสัย (range) (g kg-1)
ต่ํ ามาก (VL) <5
ต่ํ า (L) 5-10
คอนขางตํ่ า (ML) 10-15
ปานกลาง (M) 15-25
คอนขางสูง (MH) 25-35
สูง (H) 35-45
สูงมาก (VH) >45
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3. ปริมาณไนโตรเจนรวม (Total nitrogen)

ระดับ (rating) พิสัย (range) (g kg-1)
ต่ํ ามาก (VL) <0.25
ต่ํ า (L) 0.50-0.75
ปานกลาง (M) 0.75-1.25
สูง (H) 1.25-1.75
สูงมาก (VH) >2.25

4. ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (Available P) (Bray II)

ระดับ (rating) พิสัย (range) (g kg-1)
ต่ํ ามาก (VL) <3
ต่ํ า (L) 3-6
คอนขางตํ่ า (ML) 6-10
ปานกลาง (M) 10-15
คอนขางสูง (MH) 15-25
สูง (H) 25-45
สูงมาก (VH) >45

5. ปริมาณโพแทสเซียมที่เปนประโยชน (Available K) (NH4OAc)

ระดับ (rating) พิสัย (range) (g kg-1)
ต่ํ ามาก (VL) <30
ต่ํ า (L) 30-60
ปานกลาง (M) 60-90
สูง (H) 90-120
สูงมาก (VH) >120
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