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ความถี่ของการใชน้าํหมักชีวภาพในการผลิตงาในสภาพนาอินทรียจังหวัดอุบลราชธาน ี
Frequency of  Liquid Organic Fertilizer Application for 

Organic Sesame Cropping Before Paddy Rice in Ubon Ratchathani Province 
 

บุญเหลือ ศรีมุงคุณ1    พรพรรณ สุทธิแยม2   อรอนงค วรรณวงษ1/ และ นาตยา  จันทรสอง3/ 
 

บทคัดยอ 
 เพื่อศึกษาผลของการใชน้ําหมักชีวภาพที่ความถี่ตาง ๆ เพื่อควบคุมโรคและแมลงในการผลิตงาอินทรียใน
ระบบงากอนขาว จึงดําเนินการทดลองขึ้นโดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block มี 4 ซ้ํา 5 
กรรมวิธี คือ 1) พนน้ําหมักจากผลไม (กลวยน้ําวา+ฟกทอง+มะละกอสุก+EM) ทุก 3 วัน 2) พนน้ําหมักจากผลไมทุก 
7 วัน 3) พนน้ําหมักจากปลา (ปลา+กลวยน้ําวา+ฟกทอง+มะละกอสุก+EM) ทุก 3 วัน 4) พนน้ําหมักจากปลาทุก 7 
วัน และ 5) ไมพนน้ําหมักชีวภาพใด ๆ ทุกกรรมวิธี ปรับปรุงดินกอนปลูกดวยปุยหมักจุลินทรีย (โบกาฉิ) อัตรา 150 
กก./ไร อัตราสวนน้ําหมักตอน้ํา 1: 200 ในกรรมวิธีที่ใชน้ําหมัก โดยพนน้ําหมักสมุนไพร (อัตราสวนตอน้ําเทากัน) 
ควบคูไปดวย เริ่มพนน้ําหมักเมื่องาอายุ ประมาณ 10 วันจนถึงอายุ 70 วันหลังงอก หลังเก็บเกี่ยวงาปลูกขาวขาวดอก
มะลิ 105 ตามทุกกรรมวิธี ดําเนินการที่ศูนยวิจัยพืชไรอุบลราชธานี เปนเวลา 3 ป ระหวางป 2549-2551 โดยปลูกงา
ในเดือนม.ค.-ก.พ. พบวาทั้ง 3 ป ตนงาเปนโรคตนเนาดํา หรือไหมดํา ( Ralsitonia Solanacearum)  นอยมาก โดย
ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ สวนแมลงศัตรูพบนอยมาก ผลผลิตงาที่ไดไมแตกตางกันทางสถิติในแตละปทั้ง 3 ป
เชนกัน โดยเฉลี่ย 99.7  145.9 และ 81.5 กก./ไร ในป 2549  2550 และ 2551 ตามลําดับ สําหรับผลผลิตขาวที่ปลูก
ตามหลัง ไมมีความแตกตางกันทางสถิติในแตละป เฉล่ีย 272  419 และ 151 กก./ไรในป 2549  2550 และ 2551 
ตามลําดับ 
 
ABSTRACT 
 In order to find out the effect of bio-extract application at the different frequencies to control 
diseases and insect pests for organic sesame before rice cropping system, randomized complete block 
designed experiments with 4 replications each of which contains 5 treatments were carried out at Ubon 
Ratchathani Field Crops Research Centre for 3 years, 2006-2008. The treatments were 1) fruit bio-extract 
(banana+pumpkin+ papaya+EM) spraying every 3 days 2) fruit bio-extract spraying every 7 days 3) fish 
bio-extract (fish +banana+pumpkin+papaya+EM) spraying every 3 days 4) fish bio-extract spraying 
every 7 days and 5) no bio-extract spraying. EM compost (bogachi) 150 kg/rai was applied before 
planting and mixed with soil for at least 15 days. The bio-extract to water ratio of 1: 200 was used and 
every spraying was accompanied with herbal bio-extract at the same concentration. Sesame was grown 
in January-February and rice was grown in August. The results showed that there was very little of 
bacterial stem rot of sesame  ( Ralsitonia Solanacearum).  There was not significant difference in 
sesame yield according to treatments for all 3 years, averaged of  99.7  145.9 and 81.5 kg/rai in 2006  
2007 and 2008 respectively. The consecutive rice yield was not significantly different  and averaged 
272, 419 and 151 kg/rai in 2006  2007 and 2008 respectively.  
 
 
 
1 ศูนยวิจัยพืชไรอุบลราชธานี1/ ตูปณ. 69 อ.เมือง จ. อุบลราชธานี 34000 
2 ศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม2/     อ.สันทราย จ.เชียงใหม 50290 
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บทนํา 
 งาเปนพืชน้ํามันที่มีการนํามาใชบริโภคเปนอาหารเพื่อสุขภาพ ทั้งในรูปเมล็ดและการแปรรูปเปนน้ํามัน หรือ
การทําเปนผลิตภัณฑเพื่อความงามตางๆ เนื่องจากในเมล็ดงาและน้ํามันงามีสารตานอนุมูลอิสระกลุมลิกแนน 
(lignans antioxidant) ที่สําคัญ ไดแก เซซามิน (Sasamin) และเซซาโมลิน (Sesamolin) ที่มีคุณสมบัติตานทานการ
เกิดออกซิเดชั่น ชวยชะลอความแก ลดคอเลสเตอรอล ชวยใหระบบการหมุนเวียนโลหิตดี และชวยลดปฏิกิริยาทาง
เคมีที่จะชักนําใหเกิดมะเร็ง (วาสนา, 2548) ซึ่งการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ นอกจากคุณคาทางอาหารแลว 
ผูบริโภคยังตองการอาหารที่ปลอดภัยจากสารเคมีตกคาง ซึ่งงาเปนพืชที่เกษตรกรปลูกเปนพืชเสริมรายไดทั้งกอน
และหลังพืชหลัก เชน ขาวโพด หรือถั่วเหลือง ซึ่งมีการใชปุยเคมีและสารเคมีในการผลิต ซึ่งอาจจะสงผลตกคางถึงงา
ที่ปลูกตามหลังได ดังนั้น การนํางามาปลูกหลังนากอนการผลิตขาวอินทรีย และใชน้ําหมักชีวภาพในการผลิตงา
อินทรียในสภาพนา ซึ่งน้ําหมักชีวภาพไดจากการหมักเศษพืช สัตว กับกากน้ําตาล หัวเชื้อจุลินทรียตางๆ เมื่อฉีดพน
ใหแกพืช พืชจะไดรับทั้งสารอาหาร สารควบคุมการเจริญเติบโต และธาตุอาหารโดยเฉพาะอาหารรองและธาตุอาหาร
เสริมพรอมๆ กัน ชวยสงเสริมในดานการเจริญเติบโต ซึ่งการใชน้ําหมักชีวภาพทําใหลดการใชสารเคมี (สุนันทา, 
2546) ดังนั้นการใชน้ําหมักชีวภาพในการปลูกงาเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการผลิตงาอินทรียในสภาพนา 
 

วิธีดําเนินการ 

อุปกรณ 
 1. เมล็ดงาขาวพันธุอุบลราชธานี 2 
 2. วัสดุสําหรับทําปุยหมัก และน้ําหมักชีวภาพ ไดแก มูลสัตว แกลบดิบ รําละเอียด เชื้อจุลินทรีย EM 
กากน้ําตาล น้ําสะอาด กลวยน้ําวาสุก ฟกทองแกจัด มะละกอสุก ใบสะเดา ใบยูคาลิปตัส ขาแก เครือบอระเพ็ด ปลา 
สารเรง พด.2  
 3. กระสอบปาน ถังพลาสติก ปบ 
 4. ถังพนน้ําหมักชีวภาพ 
 5. วัสดุอุปกรณในการวิเคราะหดิน ปุยอินทรีย 

วิธีการ 

 วางแผนการทดลอง RCB 4 ซ้ํา 5 กรรมวิธี ประกอบดวย 
 1) น้ําหมักจากผลไม อัตราสวนตอน้ํา 1:200 พนทุก 3 วัน 
 2) น้ําหมักจากผลไม อัตราสวนตอน้ํา 1:200 พนทุก 7 วัน  
 3) น้ําหมักจากปลา อัตราสวนตอน้ํา 1:200 พนทุก 3 วัน 
 4) น้ําหมักจากปลา อัตราสวนตอน้ํา 1:200 พนทุก 7 วัน  
 5) ไมพนน้ําหมักชีวภาพ 
 กรรมวิธีที่พนน้ําหมักชีวภาพเริ่มเมื่องาอายุ 10 วันหลังงอก จนถึงอายุ 70 วันหลังงอก 
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วิธีปฏิบัติการทดลอง 

1) เตรียมพื้นที่นาที่จะใชโดยงดเวนการใชปุยเคมีและสารเคมีใดๆ อยางนอย 1 ป ตองไมอยูติดกับแปลงที่
ใชปุยเคมีและสารเคมี หรือถาจําเปนควรปลูกพืชเปนแนวกันชน หากมีน้ําไหลผาน ตองเปนน้ําที่ปราศจากสารเคมี
ปนเปอน 
 2) เตรียมปุยหมักจุลินทรีย (โบกาฉิ) (พิเชษฐ, 2547) 
 3) เตรียมน้ําหมักชีวภาพหรือฮอรโมนผลไม (พิเชษฐ, 2547) 
 4) เตรียมน้ําหมักสมุนไพร ขับไลแมลง (พิเชษฐ, 2547) 
 5) เตรียมน้ําหมักจากปลา  (กรมพัฒนาที่ดิน, 2546)   
 6) ใสปูนขาวหรือโดโลไมทตามคาวิเคราะหดิน 
 7) แปลงอินทรีย ทําการไถครั้งแรกหลังเกี่ยวขาว (เดือนธันวาคม) เพื่อสับกลบเศษวัชพืช ตอซังขาวและใส
ปุยหมักจุลินทรียอัตรา 150 กก./ไร ไถกลบพรอมรดน้ําจุลินทรียขยาย อัตราสวนตอน้ํา 1 : 1,000 ทั่วทั้งแปลง ไถ
พรวนดินอีกครั้งเมื่อมีฝนแรกตกและเตรียมการปลูก 
 8) สุมเก็บตัวอยางดิน 3 ครั้งในแตละปที่ทดลอง คือ กอนปรับปรุงดิน หลังปรับปรุงดิน (กอนปลูก) และหลัง
เก็บเกี่ยว รวมทั้งสงตัวอยางปุยหมักจุลินทรีย (ตัวอยางละ 1 กิโลกรัม) และน้ําหมักชีวภาพทั้ง 2 ชนิด (ตัวอยางละ 1 
ลิตร) เพื่อวิเคราะหคุณภาพตามมาตรฐานปุยอินทรีย 
 9) การดูแลรักษาแปลงนาอินทรีย ปลูกงาตามกรรมวิธีตางๆ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2549 30 มกราคม 
2550 และ 31 มกราคม 2551 ถอนแยกใหเหลือหลุมละ 1 ตน เมื่ออายุประมาณ 10-15 วันหลังงอก 
ควบคุมวัชพืชโดยการใชใชจอบกําจัดและใชฟางหรือหญาแหงคลุมโคนตนงาเมื่องาอายุประมาณ 15-20 วันหลังงอก 
และตามความจําเปน โดยไมใหกระเทือนถึงราก ฉีดพนน้ําหมักชีวภาพและน้ําหมักสมุนไพร อัตราสวนตอน้ํา 1:200 
ทั้งสองชนิด ตั้งแตอายุ 10 วันหลังงอกและทุกๆ 7 วัน จนถึงระยะที่ฝกงาโตเต็มที่ (อายุประมาณ 70 วันหลังงอก) 
 วิเคราะหคุณสมบัติของดินกอนปรับปรุง หลังปรับปรุง (กอนปลูก) และหลังเก็บเกี่ยว วิเคราะหคาตางๆ 
ดังนี้ pH  EC (Electrical Conductivity)  %OM Available P Exchangeable K  Ca  Mg  Fe  Cu  Zn  Mn (กลุม
พัฒนาการตรวจสอบพืชและปจจัยการผลิต สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่   4) เก็บขอมูลผลผลิตเมล็ดและ
องคประกอบของผลผลิต ไดแก จํานวนตนเก็บเกี่ยว (ในพื้นที่เก็บเกี่ยว) จํานวนฝกตอตน (สุม 10 ตนตอแปลงยอย)  
น้ําหนัก 1,000 เมล็ด (นับ 3 ตัวอยางๆ ละ1,000 เมล็ด)  ลักษณะอื่นๆ ไดแก ความสูงลําตน โดยสุม 10 ตนตอแปลง
ยอย โรคและแมลงศัตรูที่พบ รวมทั้งศัตรูธรรมชาติ ความงอกของเมล็ด (TP 4 ซ้ําๆ ละ 100 เมล็ด นับตนออนที่ 3 
และ 6 วันหลังจากเพาะ) 
 วิเคราะหขอมูลผลการทดลองโดยใชโปรแกรม MSTAT-C version 1.42 เปรียบเทียบความแตกตางของ
คาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT)  
 ทําการแปลงขอมูลเปอรเซ็นตตนตาย และวิเคราะหรวม (combined analysis) ขอมูลผลผลิต โดยใช
โปรแกรม IRRISTAT version 3/93 
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ผลและวิจารณ 
 คุณสมบัติของดิน 
 กอนการปรับปรุงดินมีคาความเปนกรด-ดาง 4.37 อินทรียวัตถุ 0.91% ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนได 50 
สวนในลานสวน โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได 13 สวนในลานสวน แคลเซียม 102 แมกนีเซียม 20 ทองแดง 0.24 
เหล็ก 136 สังกะสี 0.49 และแมงกานีส 6.40 สวนในลานสวน หลังจากการทดลอง 3 ป พบวา คาความเปนกรด-ดาง
ของดินจากการใชน้ําหมักชีวภาพมีความแตกตางนอยเมื่อเปรียบเทียบกับการไมใชน้ําหมักชีวภาพ คือ อยูระหวาง 
6.79-7.08 และอินทรียวัตถุมีการเปลี่ยนแปลงไมมากนักจากกอนการปรับปรุงดิน สําหรับฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน
และเหล็กมีแนวโนมที่ลดลง ในขณะที่โพแทสเซียมที่แลกเปล่ียนไดในดิน แคลเซียม แมกนีเซียม และสังกะสี มี
ปริมาณเพิ่มขึ้นมากกวากอนการปรับปรุงดิน โครงสรางของดินเปลี่ยนจากสภาพทรายรวนเปนสภาพรวนทราย 
(ตารางที่ 1) 
 คุณสมบัติของปุยหมักและน้ําหมกัชีวภาพ  
 ปุยหมักจุลินทรีย (โบกาฉิ) ทั้ง 3 ปไดมาตรฐานตาม พรบ.ปุย พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ปุย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 (สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร, 2551) สําหรับน้ําหมักชีวภาพมีปริมาณธาตุอาหาร
หลักสวนใหญต่ํากวาเกณฑมาตรฐานทั้งน้ําหมักผลไม น้ําหมักปลา และน้ําหมักสมุนไพร ในขณะที่น้ําหมักปลามี
อินทรียวัตถุ และธาตุอาหารหลักสูงกวาน้ําหมักผลไมและน้ําหมักสมุนไพร (ตารางที่2) ซึ่งสอดคลองกับรายงานของ
สุนันทา (2546) ที่พบวา น้ําหมักชีวภาพที่ใชสัตวเปนวัสดุหลัก มีธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหาร
เสริม โดยเฉลี่ยสูงกวาน้ําหมักชีวภาพที่ใชพืชเปนวัสดุหลัก  
 ผลผลิต 
 ป 2549 การพนน้ําหมักผลไมอัตราสวนตอน้ํา 1:200 พนทุก 3 วัน หรือพนทุก 7 วัน การพนน้ําหมักปลา
อัตราสวนตอน้ํา 1:200 พนทุก 3 วัน หรือพนทุก 7 วัน เริ่มเมื่องาอายุ 10 วันหลังงอกจนถึง 70 วันหลังงอก งาให
ผลผลิตไมแตกตางจากการไมใหน้ําหมักชีวภาพ คือ ใหผลผลิต 119.7  101.4  91.9  106.1  และ 79.6 กก./ไร 
ตามลําดับ  ป 2550 การพนน้ําหมักชีวภาพจากผลไมหรือปลา อัตราสวนตอน้ํา 1:200 ที่พนทุก 3 หรือ 7 วัน งาให
ผลผลิตไมแตกตางจากการไมใหน้ําหมักชีวภาพ คือ 158.1  142.1  144.2  133.5 และ 151.4 กก./ไร ตาม ลําดับ ป 
2551 การพนน้ําหมักชีวภาพจากผลไมหรือปลา อัตรา 1:200 เมื่อพนทุก 3 หรือ 7 วันหลังจากงางอก 10 วัน จนถึง
อายุ 70 วันหลังงอก งาใหผลผลิตไมแตกตางจากการไมพนน้ําหมักชีวภาพ คือ อยูระหวาง 70-92 กก./ไร (ตารางที่ 3) 
 องคประกอบผลผลิต 
 ป 2549 การพนน้ําหมักผลไม หรือน้ําหมักปลา อัตราสวนตอน้ํา 1:200 เมื่อพนทุก 3 และ 7 วัน มีน้ําหนัก 
1,000 เมล็ด ไมแตกตางจากการไมพนน้ําหมักชีวภาพ คือ อยูระหวาง 2.94-3.12 กรัม ในทํานองเดียวกันกับจํานวน
ตนเก็บเกี่ยว เปอรเซ็นตตนเปนโรคไหมดํา จํานวนฝกตอตน และจํานวนเมล็ดตอฝก ไมแตกตางกันระหวางการพนน้ํา
หมักชีวภาพ และการไมพนน้ําหมักชีวภาพ ป 2550 น้ําหนัก 1,000 เมล็ดงาเมื่อพนน้ําหมักปลาทุก 3 วัน มีน้ําหนัก 
1,000 เมล็ดนอยที่สุดเพียง 3.28 กรัม และไมแตกตางจากการพนน้ําหมักผลไมที่พนทุก 7 วัน ที่มีน้ําหนัก 1,000 
เมล็ด 3.31 กรัม ในขณะที่การพนน้ําหมักผลไมทุก 3 วัน การพนน้ําหมักปลาทุก 7 วัน มีน้ําหนัก 1,000 เมล็ดสูงที่สุด 
แตไมแตกตางจากการไมใหน้ําหมักชีวภาพ ในขณะที่จํานวนตนเก็บเกี่ยว เปอรเซ็นตตนเปนโรคไหมดํา จํานวนฝกตอ
ตน และเมล็ดตอฝกไมแตกตางกัน ระหวางการพนน้ําหมักผลไม น้ําหมักปลา หรือการไมพนน้ําหมักชีวภาพ  ป 2551 
น้ําหนัก 1,000 เมล็ด การพนน้ําหมักชีวภาพจากผลไมหรือปลา งาใหน้ําหนัก 1,000 เมล็ด ไมแตกตางจากการไมพน
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น้ําหมักชีวภาพ คือ อยูระหวาง 3.39-3.51 กรัม นอกจากนี้จํานวนตนเก็บเกี่ยว จํานวนฝกตอตน จํานวนเมล็ดตอฝก 
การพนน้ําหมักชีวภาพและการไมพนน้ําหมักชีวภาพมีคาไมแตกตางกันแตอยางใด (ตารางที่ 3 4 และ5) 
 การเจริญเติบโต 
 การพนน้ําหมักผลไม หรือน้ําหมักปลา อัตราสวนตอน้ํา 1:200 ที่พนทุก 3 และ 7 วัน งามีการเจริญเติบโต
ไมแตกตางจากการไมพนน้ําหมักชีวภาพ คือ ป 2549 มีความสูงอยูระหวาง 81.1-91.4 ซม. ป 2550 มีความสูงอยู
ระหวาง 98.1-113.7 ซม. ป 2551 มีความสูงอยูระหวาง 72.4-84.0 ซม. (ตารางที่ 6) เนื่องจากน้ําหมักชีวภาพมี
ปริมาณธาตุอาหารหลกันอยมากไมเพียงพอสําหรับพืช (กองทุนสนับสนุนงานวิจัยดานเกษตร, 2547) ทําใหการพน
น้ําหมักหรือไมพนน้ําหมักไมทําใหการเจริญเติบโตแตกตางกันแตอยางใด สําหรับการทําลายของแมลงศัตรูมีนอย 
 คุณภาพเมล็ดพันธุ 
 การพนน้ําหมักผลไม หรือน้ําหมักปลา อัตราสวนตอน้ํา 1:200 ที่พนทุก 3 และ 7 วัน งามีเปอรเซ็นตความ
งอกไมแตกตางกัน คือ ป 2549 อยูระหวาง 97.0-98.3 เปอรเซ็นต ป 2550 มีเปอรเซ็นตความงอกอยูระหวาง 87.7-
97.7 เปอรเซ็นต ป 2551 มีเปอรเซ็นตความงอกอยูระหวาง 88-98 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 6)  

 การวิเคราะหความแปรปรวนรวม 

 เมื่อนําขอมูลผลผลิตจากการทดลอง 3 ป มาวิเคราะหความแปรปรวนรวม (combined analysis) พบวา 
ขอมูลไมมีความเปนเอกภาพ (heterogeneous) ไมสามารถวิเคราะหได 

ผลผลิตขาวขาวดอกมะลิ 105 

 จากการทดลองทั้ง 3 ป พบวาผลผลิตขาวขาวดอกมะลิ 105 ที่ปลูกตามหลังการปลูกงา โดยการหวาน
อัตรา 20 กก./ไร ใสปุยหมักจุลินทรีย (โบกาฉิ) อัตรา 250 กก./ไร ขาวใหผลผลิต 272 419 และ 151 กก./ไร ในป 
2549 2550 และ 2551ตามลําดับ ซึ่ง ในป 2551ประสบสภาวะฝนทิ้งชวง และหวานขาวลาชาเกินไป ทําใหไดผล
ผลิตต่ํามาก สําหรับน้ําหนัก 100 เมล็ดอยูระหวาง 2.57-2.79 กรัม (ตารางที่ 7) ซึ่งทั้ง 3 ป การพนน้ําหมักผลไม น้ํา
หมักปลา และการไมพนน้ําหมักชีวภาพในการผลิตงา ไมมีผลตอการผลิตขาวที่ปลูกตามหลังงาแตอยางใด  

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 

 ป 2549 การพนน้ําหมักปลาทุก 7 วันใหกําไรสุทธิสูงที่สุด 464 บาทตอไร และการพนน้ําหมักปลาทุก 3 วัน
ทําใหขาดทุนสูงสุด 1,398 บาทตอไร ป 2550 สภาพภูมิอากาศเหมาะสมทําใหงาใหผลผลิตสูงทําใหทุกกรรมวิธีได
กําไร ซึ่งการไมพนน้ําหมักชีวภาพใหกําไรสุทธิสูงสุด 3,172 บาทตอไร เนื่องจากตนทุนการผลิตจะผันแปรตามความถี่
ในการพนน้ําหมักชีวภาพ ทําใหการพนน้ําหมักปลาทุก 3 วันใหกําไรสุทธิต่ําที่สุดเพียง 692 บาทตอไร ป 2551 สภาพ
ภูมิอากาศไมเหมาะสมทําใหงาใหผลผลิตต่ํามากทําใหการปลูกงาขาดทุนทุกกรรมวิธี (ตารางที่ 10) เมื่อรวมรายได
สุทธิจากการปลูกงาอินทรียและปลูกขาวอินทรียตาม พบวา  ป 2549 และ  ป 2550 ใหรายไดสุทธิอยูระหวาง 712- 
1,548 และ 3,120-5,480 บาทตอไรตอป ตามลําดับ สําหรับป 2551 ซึ่งประสบสภาวะฝนแลง และหวานขาวลาชาไป
ทําใหการพนน้ําหมักชีวภาพทุกกรรมวิธีขาดทุนอยูระหวาง 1,118-2,913 บาทตอไรตอป ยกเวนกรรมวิธีไมพนน้ํา
หมักชีวภาพที่ใหรายไดสุทธิ 300 บาทตอไรตอป (ตารางที่ 12) 
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สรุปผลการทดลอง 

 จากการทดลอง 3 ป สรุปไดวา การพนน้ําหมักชีวภาพจากผลไม หรือปลา อัตราสวนตอน้ํา 1:200 เมื่อพน
ทุก 3 หรือ 7 วัน พบวา งาใหผลผลิตไมแตกตางจากการไมพนน้ําหมักชีวภาพ คือ ป 2549 อยูระหวาง 80-120 กก./
ไร ป 2550 อยูระหวาง 133-158 กก./ไร และป 2551 อยูระหวาง 70-92 กก./ไร และงามีการเจริญเติบโต และ
เปอรเซ็นตตนเปนโรคไหมดําไมแตกตางกัน ระหวางการพนน้ําหมักชีวภาพจากผลไมหรือปลา และการไมพนน้ําหมัก
ชีวภาพ เมื่อปลูกงาในสภาพนาอินทรียโดยการใชปุยหมักจุลินทรีย (โบกาฉิ) อัตรา 150 กก./ไร คุณสมบัติทางเคมี
ของดินมีการเปลี่ยนแปลงไมมากนัก  สําหรับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจการปลูกงาอินทรียตนทุนการผลิตสวนใหญ
อยูที่คาแรงงานในการพนน้ําหมักชีวภาพทําใหมีแนวโนมที่จะขาดทุน ถาหากเกษตรกรพนน้ําหมักชีวภาพดวยตนเอง
และใชปจจัยการผลิตจากในนาอินทรียจะทําใหลดตนทุนการผลิตซึ่งจะทําใหทุกกรรมวิธีมีผลตอบแทนเหนือตนทุน
การผลิต 
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