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1. บทคัดย่อ

2. บทนํา

3. วัตถุประสงค์

5. ข้อเสนอแนะ

4. ผลการทดลองและอภิปรายผล

     นำาปุ๋ยหมักจากตะกอนดินและขยะอินทรีย์อัตราส่วน 1:2 ที่ได้จากการทดลองมาใช้ร่วม

กับปุ๋ยเคมี 5 อัตราส่วน คือ 0:1, ตะกอนดินอย่างเดียว ,1:1, 1:3 และ 3:1 โดยนำ้าหนัก ทำาให้

การเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดฝักอ่อนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 

โดยการใส่ปุ๋ยหมักและปุ๋ยเคมีในอัตราส่วน 1:3 มีผลให้การเจริญเติบโตและผลผลิตของ

ข้าวโพดฝักอ่อนมากที่สุด เท่ากับ 10,099 กิโลกรัม/ไร่ และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติกับการใส่ปุ๋ยหมักและปุ๋ยเคมีในอัตราส่วนอื่นๆ แต่มีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกับการใส่ปุ๋ย

เคมีเพียงอย่างเดียว ที่มีผลผลิตเท่ากับ 9,924 กิโลกรัม/ไร่ รองลงมาเป็นการใส่ปุ๋ยหมัก

และปุ๋ยเคมีในอัตราส่วน 1:1 และ 3:1 แต่การใส่ตะกอนดินโรงผลิตนำ้าประปาเพียงอย่างเดียว 

มีผลให้การเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดฝักอ่อนน้อยที่สุด

  กระบวนการผลิตนำ้าประปาจากแหล่งนำ้าธรรมชาติ มักจะมีตะกอนดินที่เกิดขึ้นมาจาก

กระบวนการตกตะกอนด้วยสารส้ม และโพลีเมอร์ (polymer) เช่นเดียวกับโรงผลิตนำ้า

ประปาบางเลน ของบริษัททีทีดับบลิว จำากัด (มหาชน) ที่มีกำาลังการผลิตนำ้าประปาสูงสุดถึง 

440,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีการระบายตะกอนดินออกโดยเฉลี่ย 20 ตัน/วัน ก่อให้เกิด

ปัญหาในการกำาจัดทั้งในแง่ของการขนส่งและการหาพื้นที่กำาจัด

  3.1 เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ตะกอนดินโรงผลิตนำา้ประปาร่วมกับขยะอินทรีย์เพ่ือ

ผลิตปุ๋ยหมักทดแทนดินนา

   3.2 เพื่อศึกษาผลของการใช้ปุ๋ยหมักจากตะกอนดินโรงผลิตนำ้าประปาร่วมกับขยะอินทรีย์ 

และปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดฝักอ่อน

  5.1 การทดลองน้ีทำาการทดลองเพียงรอบปลูกเดียว และใช้ข้าวโพดฝักอ่อนซ่ึงมีระยะการ

เจริญเติบโตจนถึงระยะการเก็บเกี่ยวสั้น (ประมาณ 2 เดือน) สามารถนำาข้อมูลไปประยุกต์ใช้

ทดลองกับพืชชนิดอื่นๆ ที่มีระยะเวลาการเจริญเติบโตสั้นหรือนานกว่า เพื่อการใช้ประโยชน์

ที่หลากหลายยิ่งขึ้น

   5.2 ผลพลอยได้ของข้าวโพดฝักอ่อน ได้แก่ ต้น เปลือก และไหม สามารถนำาไปใช้ประโยชน์

และเพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้ง โดยการนำาไปเป็นอาหารสำาหรับเลี้ยงสัตว์ได้

  5.3 สามารถนำาผลที่ได้สร้างเป็นคู่มือการผลิตปุ๋ยหมักจากตะกอนดินโรงผลิตนำ้าประปา

ร่วมกับขยะอินทรีย์สำาหรับปลูกข้าวโพดฝักอ่อน (Zea mays L.)ได้

  4.1 การใส่ปุ๋ยหมักจากตะกอนดินโรงผลิตนำ้าประปาร่วมกับขยะอินทรีย์ และปุ๋ยเคมีใน

อัตราส่วนที่ต่างกันมีผลทำาให้การเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดฝักอ่อนแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 

     4.2 การใส่ปุ๋ยหมักและปุ๋ยเคมีในอัตราส่วน 1:3 มีผลให้การเจริญเติบโตและผลผลิตของ

ข้าวโพดฝักอ่อนมากที่สุด เท่ากับ 10,099 กิโลกรัม/ไร่ และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติกับการใส่ปุ๋ยหมักและปุ๋ยเคมีในอัตราส่วนอื่นๆ แต่มีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกับการใส่ปุ๋ย

เคมีเพียงอย่างเดียว ที่มีผลผลิตเท่ากับ 9,924  กิโลกรัม/ไร่ รองลงมาเป็นการใส่ปุ๋ยหมัก 

และปุ๋ยเคมีในอัตราส่วน 1:1  และ 3:1 แต่การใส่ตะกอนดินโรงผลิตนำ้าประปาเพียงอย่างเดียว 

มีผลให้การเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดฝักอ่อนน้อยที่สุด 

     4.3 ผลการศึกษาครั้งนี้จึงเป็นแนวทางการส่งเสริมการนำาตะกอนดินโรงผลิตนำ้าประปา

ที่เป็นของเสียมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้อย่างเหมาะสม ลดต้นทุนในการผลิต รวมถึง

สามารถช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการกำาจัดตะกอนดินอีกด้วย

ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ

ปุ๋ยหมักจากการวิจัยตะกอนดินโรงผลิตน้ําประปา
บางเลนเพ่ือปลูกข้าวโพดฝักอ่อน

 1.การเตรียมการ และการวางแผน

 2.การปลูก

  Step 1 หยอดเมล็ดลงหลุมปลูกที่รองก้น

ด้วยปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 ร่วมกับปุ๋ยหมัก

ตามอัตราที่กำาหนด หลุมละ 2-3 เมล็ด ให้มี

ระยะห่างต้น 25x25 ซม. 

  Step 2 เมื่อต้นข้าวโพดฝักอ่อนมีอายุ

ประมาณ 15 วัน ถอนแยกให้เหลือหลุมละ1 

ต้น/กระถาง

   Step 1 เตรียมดินนาจากพื้นที่อำาเภอบางเลน 

จังหวัดนครปฐม นำามาบดย่อยให้มีขนาดเล็กลง 

ทำาการชั่งดินใส่กระถางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 

55 ซม. สูง 37 ซม. (กระถาง 24 นิ้ว) กระถางละ 

40 กิโลกรัม จำานวน 15 กระถาง

   Step 2 วางแผนการทดลองแบบ Completely 

Randomized Design จำานวน 3 ซำ้า โดยแบ่งตาม

อัตราการใส่ตะกอนดินโรงผลิตนำ้าประปา ปุ๋ยหมัก

และปุ๋ยเคมีที่ผลิตได้ ประกอบด้วย 5 ตำารับการ

ทดลอง ดังนี้  
  A1 : ใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว

  A2 : ใส่ตะกอนดินโรงผลิตนำ้าประปา

        เพียงอย่างเดียว

  A3 : ใส่ปุ๋ยหมักและปุ๋ยเคมีใน

        อัตราส่วน 1:1 โดยนำ้าหนัก

  A4 : ใส่ปุ๋ยหมักและปุ๋ยเคมีใน

        อัตราส่วน 1:3 โดยนำ้าหนัก

  A5 : ใส่ปุ๋ยหมักและปุ๋ยเคมีใน

        อัตราส่วน 3:1 โดยนำ้าหนัก

            3.การดูแลรักษา

     Step 1 การให้นำ้า : ระยะต้นอ่อนให้น้ำาทุก 1-2 วัน 

เมื่อต้นสูง 50-60 ซม.ขึ้นไป ให้น้ำาทุก 2-3 วัน ครั้งละ 

1-1.5 ลิตร  

      Step 2 การกำาจัดวัชพืช : ถอนมือทุกๆ 1-2 

สัปดาห์

      Step 3 การถอดยอด : เมื่อข้าวโพดฝักอ่อน

มีอายุประมาณ 35-45 วัน ถอดเกสรตัวผู้ทิ้งเพื่อ

ป้องกันการผสมเกสร

การให้ปุ๋ย : เมื่อต้นข้าวโพดฝัดอ่อนอายุ 20 วัน ใส่ปุ๋ย

เคมีสูตร 21-0-0 ร่วมกับปุ๋ยหมักตามอัตราที่กำาหนด

ข้างต้น โดยการโรยข้างต้นแล้วพรวนกลบ

การเก็บเกี่ยวผลผลิต : เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดฝัก

อ่อนเมื่อครบกำาหนด การเจริญเติบโต (ระยะเวลา 55-

60 วัน หรือ 2 เดือน)

4. การบันทึกข้อมูล และเก็บตัวอย่าง
 Step 1 การเจริญเติบโตของข้าวโพดฝักอ่อน ได้แก่ 

        1.1 ความสูงต้น โดยวัดจากเส้นฐาน (base line) 

ถึงปลายใบที่ยาวที่สุด  

        1.2 เส้นรอบวงต้น โดยวัดรอบโคนต้นที่ระดับเส้น

ฐาน (base line)

  Step 2 ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตข้าวโพดฝักอ่อน

        2.1 จำานวนฝักทั้งหมดต่อไร่

        2.2 ขนาดของฝัก

        2.3 นำ้าหนักฝักทั้งเปลือก 

        2.4 นำ้าหนักฝักปอกเปลือก

        2.5 นำ้าหนักเปลือกและไหม 

        2.6 นำ้าหนักต้นหลังเก็บเกี่ยว 

        2.7 นำ้าหนักรวมของผลพลอยได้

             (ผลรวมนำ้าหนักในข้อ 2.3 2.4 และ 2.5)


