
ศึกษาอัตราปุ๋ยหินฟอสเฟตและปุ๋ยอินทรีย์ที่เหมาะสมต่อการปลูกงาในสภาพนาอินทรีย์ 
 

 

 

          หัวหนาการทดลอง     บุญเหลือ ศรีมุงคุณ    ศูนยวิจัยพืชไรอุบลราชธานี  

บทคัดยอ 

  ดําเนินการในสภาพนาอินทรีย์วางแผนการทดลอง split plot 4 ซํา้ main plot ปุ๋ ยคอก (มลูววั) 3 อตัรา 

คือ 500 1,000 1,500 กก./ไร่ subplot หินฟอสเฟต 3 อตัรา คือ 100 300 500 กก./ไร่ (ร่วมกบัปุ๋ ยชีวภาพละลายฟอสเฟต) 

ในปี 2561-2562 และนํากรรมวิธีท่ีดีท่ีสดุจากผลการศกึษา ท่ีทําให้งามกีารเจริญเติบโตและให้ผลผลติสงูมาทดสอบ โดย

ใช้ขนาดแปลง 20x20 เมตร ในปี 2563 ประกอบด้วย 4 กรรมวิธี คือ1. ปุ๋ ยคอกอตัรา 300 กก./ไร่ ร่วมกบัหินฟอสเฟตอตัรา 

300 กก./ไร่ 2. ปุ๋ ยคอกอตัรา 1,000 กก./ไร่ ร่วมกบัหินฟอสเฟตอตัรา 300 กก./ไร่ 3. ปุ๋ ยคอกอตัรา 500 กก./ไร่ ร่วมกบัหิน

ฟอสเฟตอตัรา 500 กก./ไร่ 4. ปุ๋ ยคอกอตัรา 1,500 กก./ไร่ ร่วมกบัหินฟอสเฟตอตัรา 300 กก./ไร่ ผลการทดลอง พบว่า ปี 

2561 คุณสมบตัิทางเคมีของดินก่อนปลกูหลงัการไถกลบปุ๋ ยคอก (มลูววั) 15 วนัมีค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ระหว่าง 

5.05-6.69 อินทรียวตัถอุยู่ระหว่าง 0.67-0.97% ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ได้ในดินอยู่ระหว่าง 16.36-35.53 มก./กก. 

และโพแทสเซียมท่ีแลกเปลีย่นได้ในดินอยูร่ะหวา่ง 47.90-195.70 มก./กก. ผลผลติของงามีความแปรปรวนสงู เน่ืองจาก

มีการควบคมุวชัพืชไมด่ีพอทําให้ผลผลติงาคอ่นข้างตํ่า และไมพ่บความแตกตา่งของผลผลติงา เมื่อมีการใช้ปุ๋ ยคอกท่ีอตัรา 

500 1,000 และ 1,500 กก./ไร่ ท่ีงาให้ผลผลติอยูร่ะหวา่ง 48.49-50.37 กก./ไร่ ซึง่การใช้หินฟอสเฟตท่ีอตัรา 100 300 

และ 500 กก./ไร่ งาให้ผลผลติไม่แตกต่างกนั คือ อยู่ระหว่าง 40.45-55.49 กก./ไร่ ทางด้านองค์ประกอบผลผลิต ได้แก่ 

นํา้หนกั 1,000 เมลด็ จํานวนต้นเก็บเก่ียวตอ่ไร่ จํานวนฝักตอ่ต้น และจํานวนข้อต่อต้น ไม่มีความแตกต่างกนัในการใช้ปุ๋ ย

คอก หรือหินฟอสเฟตท่ีอตัราตา่งๆ กนั และไมพ่บปฏิกิริยาสมัพนัธ์ระหวา่งปุ๋ ยคอก และหินฟอสเฟต ทางด้านการเจริญเติบโต

วดัจากความสงูเมื่อเก็บเก่ียว พบวา่ การใช้ปุ๋ ยคอกท่ีอตัรา 500-1,500 กก./ไร่ งามีความสงูไมแ่ตกตา่งกนั คือ อยูร่ะหวา่ง 

94.98-101.57 เซนติเมตร และการใช้หินฟอสเฟตท่ีอตัรา 100-500 กก./ไร่ งามีความสงูไม่แตกต่างกนั คือ อยู่ระหว่าง 

96.96-98.53 เซนติเมตร ปี 2562 คณุสมบตัิทางเคมีของดินก่อนการปลกูงามีค่าความเป็นกรดอยู่ระหว่าง 5.11-6.57 

การใช้ปุ๋ ยคอกอตัรา 500 กก./ไร่ มีปริมาณอินทรียวตัถตุํ่ากว่าการใช้ปุ๋ ยคอกอตัรา 1,000 และ 1,500 กก./ไร่ คือ อยู่

ระหวา่ง 0.71-0.74% ในขณะท่ีการใช้ปุ๋ ยคอกอตัรา 1,000 และ 1,500 กก./ไร่ มีปริมาณอินทรียวตัถอุยู่ระหว่าง 0.95-

1.14% ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์อยู่ในระดับสูง คือ อยู่ระหว่าง 20.33-42.60 มก./กก. สําหรับโพแทสเซียมท่ี

แลกเปลีย่นได้อยูใ่นระดบัปานกลางถึงสงูมาก คือ อยูร่ะหวา่ง 62.60-176.80 มก./กก. หลงัเก็บเก่ียวดินมีความเป็นกรด-

ดา่งลดลงอยูร่ะหวา่ง 5.94-7.33 อินทรียวตัถเุพ่ิมขึน้ทกุกรรมวิธี ทางด้านผลผลติมีความแปรปรวนสงู การใช้ปุ๋ ยคอกอตัรา 

500 1,000 และ 1,500 กก./ไร่ งาให้ผลผลติไมแ่ตกตา่งกนั คือ อยูร่ะหวา่ง 47.51-50.41 กก./ไร่ และการใช้หินฟอสเฟต

อตัรา 100 300 และ 500 กก./ไร่ งาให้ผลผลิตไม่แตกต่างกนั คือ อยู่ระหว่าง 38.10-60.90 กก./ไร่ และไม่พบปฏิกิริยา

สมัพนัธ์ระหวา่งอตัราหินฟอสเฟตและปุ๋ ยอินทรีย์อตัราตา่งกนัตอ่ผลผลติงาองค์ประกอบผลผลติ พบวา่ การใช้หินฟอสเฟต

อตัราตา่งกนั และการใช้ปุ๋ ยคอกอตัราตา่งกนัไมแ่ตกตา่งกนั และไมพ่บปฏิกิริยาสมัพนัธ์ ระหว่างอตัราหินฟอสเฟตและปุ๋ ย

อินทรีย์อตัราต่างกันต่อองค์ประกอบผลผลิตงา ทางด้านการเจริญเติบโตวดัจากความสงูเมื่อเก็บเก่ียว พบว่า การใช้หิน

ฟอสเฟตอตัราต่างกันงามีความสงูไม่แตกต่างกัน คือ อยู่ระหว่าง 87.18-97.41 เซนติเมตร และการใช้ปุ๋ ยคอกอตัรา

ตา่งกนังามีความสงูไมแ่ตกตา่งกนั คือ อยูร่ะหวา่ง 92.05-94.28 เซนติเมตร และไม่พบปฏิกิริยาสมัพนัธ์ระหว่างอตัราหิน

ฟอสเฟตและปุ๋ ยอินทรีย์อตัราตา่งกนัตอ่ความสงูของงา ปี 2563 ผลผลติงามีคา่ไมแ่ตกตา่งกนัมาก คือ อยูร่ะหวา่ง 65.86-

70.48 กิโลกรัมต่อไร่ นํา้หนกั 1,000 เมล็ดอยู่ระหว่าง 2.92-3.13 กรัม มีจํานวนต้นเก็บเก่ียวอยู่ระหว่าง 33,950-

41,900 ต้นต่อไร่ซึ่งการใช้การใช้ปุ๋ ยคอกอตัรา 500 กก./ไร่ ร่วมกบัหินฟอสเฟตอตัรา 500 กก./ไร่ มีจํานวนฝักต่อต้น



สงูสดุ 19.93 ฝักต่อต้น การเจริญเติบโตวดัจากความสงูเมื่อเก็บเก่ียวงามีความสงูอยู่ระหว่าง 88.85-100.1 เซนติเมตร

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ การใช้ปุ๋ ยคอก อตัรา 500 กก./ไร่ ร่วมกบัหินฟอสเฟต อตัรา 300 กก./ไร่ ให้กําไรสทุธิสงูท่ีสดุ 

1,434 บาทตอ่ไร่ 

 

คาํสาํคัญ : หินฟอสเฟต ปุ๋ ยอินทรีย์ งา นาอินทรีย์  
 

 

 

 


