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Abstract  
The effect of applications of dairy manure compost (DMC) on the growth and yield of Riceberry rice 

was investigated. The experiment was conducted in complete randomized design of 5 treatments, 10 
repetitions as follows: First experiment: Control (without fertilizer), Second experiment: the recommended 
fertilizer application (DMC at the rate of 600 Kg/rai with chemical fertilizer formular 16-20-0 at the rate of 35 
kg/rai and chemical fertilizer formular 46-0-0 at the rate of 20 kg/rai), Third experiment: DMC at the rate of 1.0 
tons/rai, Fourth experiment: 1.5 tons/rai and Fifth experiment: DMC at the rate of 3.0 tons/rai. By Experiment 
3, 4 and 5 were put in 2 times at 20 and 60 days after planting, respectively. It was found that DMC at the 
rate of 2.0 tons/rai affected on the highest of the height, number of plant per hill, number of panicle hill, 
number of filled grain panicle, weight of filled grain panicle and weight of total filled grain and no statistically 
different from the recommended fertilizer application. 
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บทคัดย่อ  
การศึกษาผลของการประยุกต์ใช้ปุ๋ยหมักจากมูลโคนมต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวไรซ์เบอรี่  โดยวางแผนการ

ทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ จ านวน 5 ต ารับการทดลอง 10 ซ  า ต ารับการทดลองที่ 1 ต ารับการควบคุม (ไม่ใส่ปุ๋ย)  ต ารับการทดลองที่ 
2 ใส่ปุ๋ยตามค าแนะน า (ปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักจากขี วัวนม 600 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 35 กิโลกรัมต่อไร่ และปุ๋ยเคมี
สูตร 46-0-0 20 กิโลกรัมต่อไร่)  ต ารับการทดลองที่ 3 ใส่ปุ๋ยหมักจากขี วัวนม 1.0 ตัน/ไร่ ต ารับการทดลองที่ 4 ใส่ปุ๋ยหมักจากขี วัว
นม 1.5 ตัน/ไร่ และต ารับการทดลองที่ 5 ใส่ปุ๋ยหมักจากขี วัวนม 2.0 ตัน/ไร่ โดยต ารับการทดลองที่ 3 4 และ 5 แบ่งใส่ 2 ครั งหลัง
ปลูก 20 และ 60 วัน  พบว่าการใส่ปุ๋ยหมักจากขี วัวนม 2.0 ตันต่อไร่มีผลต่อความสูง จ านวนต้นต่อกอ จ านวนรวงต่อกอ จ านวน
เมล็ดดีต่อรวง น  าหนักเมล็ดดีต่อรวง และน  าหนักเมล็ดดีทั งหมดสูง และไม่แตกต่างทางสถิติกับการใช้ปุ๋ยตามค าแนะน า 
ค าส าคัญ: ปุ๋ยหมักจากมูลโคนม ข้าวไรซ์เบอรี่ การเจริญเติบโตของข้าวไรซ์เบอรี่ ผลผลิตของข้าวไรซ์เบอรี่  
 

ค าน า  
ข้าวไรซ์เบอรี่ อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารสูง มีคุณสมบัติต่อต้านอนุมูลอิสระได้ดี อุดมไปด้วยโฟเลจในปริมาณสูง 

นอกจากนั นยังอุดมไปด้วยสารอาหารอื่นๆ ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายหลายชนิด ได้แก่ เบต้าแคโรทีน , แกมมาโอไรซา
นอล, วิตามินอี, วิตามินบี 1, ลูทีน, แทนนิน, สังกะสี, โอเมก้า 3, ธาตุเหล็ก, โพลีฟีนอล และเส้นใย เป็นต้น ซึ่งสารอาหาร
เหล่านี มีส่วนช่วยในการ บ ารุงร่างกาย บ ารุงสายตา บ ารุงระบบประสาท ลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง ช่วยป้องกันโรคต่างๆ 
ได้อย่างมากมาย (https://www.hongthongrice.com/life/ข้าวเพื่อสุขภาพ/riceberry-01/) ท าให้ข้าวไรซ์เบอรี่ถูกน าไปใช้ใน
การท าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพมากมายหลายชนิด จากการใช้ข้าวไรซ์เบอรี่เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ท าให้ข้าวไรซ์
เบอรี่ต้องผลิตจากแปลงปลูกที่ได้รับรองความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยเฉพาะถ้าผลิตจากแปลงที่ได้รับรองการผลิตในแบบ
เกษตรอินทรีย์ทั งในเรื่องของการเตรียมแปลง ความอุดมสมบูรณ์ดิน การจัดการปุ๋ยอินทรีย์ การจัดการเมล็ดพันธุ์ รวมไปถึงการ
จัดการศัตรูพืช (ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว, 2564) ยิ่งเป็นท่ีต้องการอย่างมาก การใช้ปุ๋ยหมักจากมูลโคนมส าหรับนาข้าวมีค าแนะนะ
ให้ท า เป็นปุ๋ยหมักเสียก่อน โดยน ามู ล โคนมมาหมักร่ วมกับสารเร่ งซุปเปอร์  พด.  1 ของกรมพัฒนาที่ดิน 
                                                 
1 สถานวีิจัยล าตะคอง ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ สถาบันวจิัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  
333 หมู่ที่ 12 ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130      
1Lamtakhong Research Station, Expert Center of innovative Agriculture, Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR)  
333 Mu 12, Nongsarai, Pakchong, NaKhon Ratchasima 30130.    
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(http://r01.ldd.go.th/aya/information/techno/techno_6.pdf) โดยใช้มูลโคนมจ านวน 1,000 กิโลกรัมร่วมกับ พด. 1 
จ านวน 1 ซอง ใช้ระยะเวลาในการท าปุ๋ยประมาณ 1 เดือน แล้วน าไปใส่ในเป็นปุ๋ยรองพื นในอัตรา 600 – 1,000 กิโลกรัมต่อไร่  

 ดังนั นการศึกษาการใช้ปุ๋ยหมักจากมูลโคนมในอัตราที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวไรซ์เบอรี่ จึง
เป็นทางเลือกหนึ่งให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ เพื่อผลิตข้ าวไรซ์เบอรี่ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมไปถึงการช่วยให้
เกษตรกรสามารถลดต้นทุนจากการใช้ปุ๋ยเคมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

1. การศึกษานี ใช้ถังปลูกเป็นแบบจ าลองของการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) มี
จ านวน 5 ต ารับการทดลอง 10 ซ  า ดังนี ต ารับการทดลองที่ 1 ต ารับการควบคุม (ไม่ใส่ปุ๋ย)  ต ารับการทดลองที่ 2 ใส่ปุ๋ยตาม
ค าแนะน า (ปุ๋ยหมักจากมูลโคนมอัตรา 600 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมี 16-20-0 อัตรา 35 กิโลกรัมต่อไร่ หลังปลูก 20 วัน 
และ ปุ๋ยเคมี 46-0-0 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่หลังปลูก 60 วัน)  ต ารับการทดลองที่ 3 ใส่ปุ๋ยหมักจากมูลโคนมมอัตรา 1.0 ตัน/
ไร่ ต ารับการทดลองที่ 4 ใส่ปุ๋ยหมักจามูลโคนมมอัตรา 1.5 ตัน/ไร่ และต ารับการทดลองที่ 5 ใส่ปุ๋ยหมักจากมูลโคนมอัตรา 2.0 
ตัน/ไร่ ดินที่ใช้ในการศึกษาเป็นดินที่มีเนื อดินเหนียวปนทราย (ชุดดินชัยบาดาล) 

2. น าถังปลูกขนาด 10 ลิตร มาใส่ดินให้เหลือพื นที่ระหว่างขอบบนถังกับดินห่างกันประมาณ 20 เซนติเมตร เก็บ
ข้อมูลดินก่อนปลูก เติมน  าใส่ถังจนดินอิ่มตัวด้วยน  า ทิ งไว้ประมาณ 1 วัน น าเมล็ดข้าวไรซ์เบอรี่มาหยอดลงในถังปลูกที่เตรียมไว้
ประมาณ 4-5 เมล็ด เมื่อกล้าข้าวงอกได้ประมาณ 7 วัน ท าการย้ายกล้าให้เหลือ 1 ต้นต่อถังปลูก 

3. ใส่ปุ๋ยตามต ารับการทดลองที่ก าหนดทั ง 5 ต ารับการทดลอง โดยต ารับการทดลองที่ 3 , 4 และ 5 แบ่งการใส่
ออกเป็น 2 ครั ง ได้แก่ ใส่เมื่อข้าวไรซ์เบอรี่มีอายุ 20 และ 60 วันหลังปลูก 

4. การให้น  าใช้วิธีการให้น  าทุกๆ 7 วัน โดยให้มีระดับน  าสูงจากผิวดินไม่เกิน 15 เซนติเมตร รวมไปถึงด าเนินการเก็บ
ข้อมูลการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวไรซ์เบอรี่ แล้วน ามาวิเคราะห์ผลทางสถิติ 

 
ผลการทดลอง 

 ผลการศึกษาการประยุกตใ์ช้ปุ๋ยหมักจากมูลโคนมต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวไรซ์เบอรี่ พบว่าผลของความ
สูงและจ านวนต้นต่อกอของข้าวไรซ์เบอรีที่ได้รับปุ๋ยทั ง 5 ต ารับการทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยล าคัญทางสถิติ โดย
ต ารับการทดลองที่มีการใส่ปุ๋ยหมักจากมูลโคนมอัตรา 2.0 ตันต่อไร่ ท าให้ความสูงและจ านวนต้นต่อกอสูงที่สุด และไม่แตกต่าง
ทางสถิติกับการใส่ปุ๋ยตามค าแนะน า (Figure 1 และ 2) 
 ส่วนผลผลิตของข้าวไรซ์เบอรี่ทีไ่ดร้ับปุ๋ยทั ง 5 ต ารับการทดลองพบว่า จ านวนเมลด็ดีต่อรวงและน  าหนกัหนักเมลด็ดีต่อรวง
มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยล าคัญ และ จ านวนรวงต่อกอและน  าหนักเมลด็ดีทั งหมดมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยล าคัญ
ยิ่ง โดยต ารับการทดลองที่มีการใสปุ่๋ยหมักจากมลูโคนมอัตรา 2.0 ตันต่อไร่ให้จ านวนเมล็ดดตี่อรวงน  าหนักหนักเมลด็ดี จ านวนรวง
ต่อกอและน  าหนักเมลด็ดีทั งหมดสงูที่สุด และไม่แตกต่างทางสถิติกับการใส่ปุ๋ยตามค าแนะน า (Table 1) 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 Changes in the height of riceberry under different fertilizer formulas. 
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     Figure 2 Number of plants per hill of riceberry under different fertilizer formulas. 
 
Table 1 Riceberry yield under the different fertilizer formulas. 

Various fertilizers 

Yields of riceberry 
Number of 
panicle hill 

number of 
filled grain 

panicle  

weight of 
filled grain 
panicle (g) 

weight of 
total filled 
grain (g) 

Control 5.10+2.58d 80.10+14.42c 6.20+1.08c 32.02+30.67d 
Recommended  14.80+2.58ab 132.10+14.42ab 9.95+1.04ab 140.72+30.67ab 

DMC at the rate of  
1.0 tons/rai 

7.40+2.58c 94.83+14.42c 6.95+1.04c 51.67+30.67c 

DMC at the rate of  
1.5 tons/rai 

12.90+2.58b 119.20+14.42b 8.87+1.04b 106.55+30.67b 

DMC at the rate of  
2.0 tons/rai 

18.40+2.58a 152.37+14.42a 11.21+1.04a 180.08+30.67a 

F-test ** * * ** 
 

วิจารณ์ผลการทดลอง 
 จากผลการศึกษาพบว่าปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากการหมักมูลโคนมมีปริมาณธาตุอาหารพอเหมาะเทียบเท่ากับการใช้ปุ๋ยตาม
ค าแนะน า ท าให้ข้าวไรซ์เบอรี่มีความสูง จ านวนต้นต่อกอ จ านวนรวงต่อกอ จ านวนเมล็ดดีต่อรวง น  าหนักเมล็ดดีต่อรวง และ
น  าหนักเมล็ดดีทั งหมดสูงที่สุดและไม่แตกต่างกันกับการใช้ปุ๋ยตามค าแนะน า  ซึ่งสอดคลองกับการทดลองของ Sukkasame  
รายงานว่าข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่ใส่ปุ๋ยอินทรียที่ระดับธาตุไนโตรเจนไม่น้อยกว่า 43.68 กิโลกรัมต่อไร่ จะส่งผลให้เกิดการแตกกอและ
มีผลผลิตสูงกว่าการ ใส่ปุ๋ยเคมี และไม่ควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์ที่ระดับธาตุไนโตรเจนไม่น้อยกว่า น้อยกว่า 24.18 กิโลกรัมต่อไร่ เพราะ
จะท าให้ผลผลิตน้อยกว่าปุ๋ยเคมี โดยที่ปุ๋ยหมักจากมูลโคนมอัตรา 2 ตันต่อไร่ มีระดับธาตุไนโตรเจนไม่น้อยกว่า 30 -34 กิโลกรัม
ต่อไร่  
 

 สรุปผล 
         การใส่ปุ๋ยหมักจากมูลโคนมอัตรา 2.0 ตันต่อไร่ แบ่งใส่ 2 ครั ง คือ 20 และ 60 วันหลังปลูกข้าวไรซ์เบอรี่มีผลท าให้ความ
สูง จ านวนต้นต่อกอ จ านวนรวงต่อกอ จ านวนเมล็ดดีต่อรวง น  าหนักเมล็ดดีต่อรวง และน  าหนักเมล็ดดีทั งหมด มีค่ามากที่สุด 
และไม่แตกต่างทางสถิติกับการใส่ปุ๋ยตามค าแนะน า 
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เอกสารอา้งอิง 
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