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ผลของเชื้อราอาบัสคูลา ไมคอไรซาตอการเจริญเติบโตและผลผลิต 
ของขาวหอมมะล ิ105 ในสภาพธรรมชาติ 

EFFECTS OF ARBUSCULAR MYCORRHIZAL FUNGI ON GROWTH AND 

YIELD OF JASMINE RICE 105 UNDER NATURAL CONDITION 

นิจพร ณ พัทลุง  พินิจนันท  วรนุช 
มหาวิทยาลัยราชภฏับุรีรัมย  

 

บทคัดยอ 
 การศึกษาผลของเชื้อราอาบัสคูลา ไมคอไรซา ตอการเจริญเติบโตทางดานความสูง การ
แตกกอ การออกรวง น้ําหนักเมล็ด น้ําหนักสดและน้ําหนักแหงของขาวหอมมะลิ 105 และการเขา
อาศัยในรากขาวในสภาพธรรมชาติ ดําเนินการทดลองที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย ระหวางวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2553 วางแผนการทดลอง
แบบ 2x4 factorial in CRD ประกอบดวย 8 treatments combination จํานวน 3 ซํ้า  รวมทั้งสิ้น 24 
หนวยการทดลอง ประกอบดวย 2  ปจจัย (F) ไดแก 1) สภาพดินแหง (A) 2) สภาพน้ําขัง 5 ซม. (B) 
และ 5 วิธีการทดลอง ไดแก 1) ไมใสเชื้อราอาบัสคูลา ไมคอไรซา (T1)  2) ใสเชื้อราอาบัสคูลา ไม
คอไรซา  Glomus sp 2  (T2)   3) ใสเชื้อราอาบัสคูลา ไมคอไรซา  Glomus sp.3  (T3)   4) ใสเชื้อรา
อาบัสคูลา ไมคอไรซา  Glomus  mosseae   (T4) และวิเคราะหความแปรปรวน รวมทั้งเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยของความสูง การแตกกอ การออกรวง น้ําหนักเมล็ด น้ําหนักสดและน้ําหนักแหงของขาว
หอมมะลิ 105 โดยวิธี DMRT  จากผลการทดลองพบวาเชื้อราอาบัสคูลา ไมคอไรซาทุกชนิดที่
ทําการศึกษา ไมวาจะเปน Glomus sp 2, Glomus sp 3  และ Glomus  moseae สามารถเขาอยูอาศัยใน
รากขาวหอมมะลิ 105 ไดในสภาพดินแหงเทานั้น แตการใชเชื้อราอาบัสคูลา ไมคอไรซาไมทําให
ความสูง การแตกกอ และน้ําหนักสดและน้ําหนักแหงของขาวหอมมะลิ 105 เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ 
แตมีแนวโนมวา เชื้อรา Glomus sp 3 จะสงเสริมใหไดผลผลิตมากที่สุด และสภาพน้ําขังมีผลใหขาว
หอมมะลิ 105 เจริญเติบโตและใหผลผลิตสูงกวาสภาพน้ําแหง 
 

คําสําคัญ : อาบัสคูลา ไมคอไรซา,  ขาวหอมมะลิ 105, การเจริญเติบโต, การเขาอยูอาศัย 
       



  709 

ABSTRACT 

 Study on effect of Arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) on rice height, 

number of plant, number ear of rice, rice yield, straw fresh weight and dry weight of 

Jasmine rice 105 under natural condition. AMF colonization was also observed in rice 

root. The experiment was set at Faculty of Agriculture Technology, Buriram Rajabhat 

University during November 12, 2009 to March 25, 2010. The 2x4 factorial in CRD 

was designed for this experiment with 2 factors namely; 1) saturated soil conditions 

and 2) 5 cm submerged soil conditions and 5 treatments namely; 1) no AMF 

inoculation,    2) inoculation with  Glomus sp 2,  3) inoculation with  Glomus sp 3  

and 4) inoculation with  Glomus mosseae. ANOVA and DMRT mean comparison 

were employed to analyz for rice height, number of plant,  number ear of rice, rice 

yield, straw fresh weight and dry weight of Jasmine rice 105. All of AMF, Glomus sp 

2,  Glomus sp 3  and Glomus mosseae, showed colonization in root  Jasmine rice 105  

only under saturated soil conditions. All of them showed no significant in increase 

rice height, number of plant, number ear of rice, rice yield, straw fresh weight and dry 

weight of Jasmine rice 105. However,  Glomus sp 3 showed trend to increase growth 

and yield of  Jasmine rice 105 more than other. And 5 cm submerged soil condition 

significantly promoted growth and yield of  Jasmine rice 105 more than saturated soil 

conditions. 
 

Keywords: AMF, Jasmine rice, growth, colonization 
 

บทนํา  
ขาวหอมมะลิ เปนสายพันธุขาวที่มีถ่ินกําเนิดในประเทศไทย มีลักษณะกลิ่นหอมคลาย

ใบเตย เปนพันธุขาวที่ปลูกที่ไหนในโลกไมไดคุณภาพดีเทากับปลูกในไทย และเปนพันธุขาวที่ทํา
ใหขาวไทยเปนสินคาสงออกที่รูจักไปทั่วโลก (วิกิพีเดีย, 2553) ประเทศไทยมีการสงออกขาวหอม
มะลิ รอยละ 40.22  ของปริมาณการสงออกขาวทั้งหมด (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2550) ขาว
หอมมะลิ 105 เปนขาวที่ไดรับความนิยมอยางสูง ปลูกไดทั่วทุกภาคของประเทศไทยในพื้นที่นา
น้ําฝนที่มีระดับน้ําไมเกิน 80 เซนติเมตรในฤดูนาป ทนแลง ทนดินเปรี้ยว และดินเค็ม เก็บเกี่ยวงาย 
ซ่ึงเปนพันธุขาวหอมที่ไวตอชวงแสง เมล็ดขาวสารยาว เรียว ใส มีทองไขนอย กล่ินหอม คุณภาพ
การขัดสีดี และเมื่อนํามาหุง คุณภาพขาวสุกจะออนนุม รสชาติดี (จุลมณี ไพฑูรยเจริญลาภและคณะ, 
2009)  เชื้อราอาบัสคูลา ไมคอไรซา เปนเชื้อราชนิดหนึ่งที่อาศัยอยูรวมกับรากพืช แบบภาวะพึ่งพา 
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โดยเสนใยของราจะอาศัยอยูภายในเซลรากพืช และสรางโครงสรางที่เรียกวาเวสสิเคิล (Vesicles) 
โดยจะมีลักษณะเปนทรงกลมรีอยูภายในเซลลรากพืช รวมท้ังสรางโครงสรางที่เรียกวาอาบัสคูล 
(Abuscule)  ซ่ึงมีลักษณะเปนเสนใยขนาดเล็กประสานกันเปนกระจุก อีกทั้งเชื้อราอาบัสคูลา ไมคอ
ไรซา ยังสามารถสรางเสนใยออกมานอกรากและไชชอนไปในดินและสรางสปอรภายนอกรากได 
ซ่ึงเปนตัวที่ชวยดูดซับธาตุอาหารใหพืช โดยเฉพาะธาตุอาหารที่ เคลื่อนไดยากในดิน  เชน 
ฟอสฟอรัส สังกะสี ทองแดง และสงธาตุอาหารดังกลาวไปสูพืช (Marschner and Dell, 1994) ชวย
สงเสริมใหพืชมีการเจริญเติบโตในสภาพที่ไมเหมาะสมตาง ๆ ทนทานตอสภาพความแหงแลง 
ความเปนพิษของดิน และความเปนกรด-ดางของดินที่ไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืช เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดูดซึมไอออนที่เฉพาะเจาะจงจากดิน อีกทั้งชวยใหพืชสามารถเจริญเติบโตใน
ไดในสภาพที่มีโลหะหนัก และยังทําใหมีการเพิ่มกิจกรรมของเอนไซมฟอสฟาเทส ที่ชวยในการ
ลําเลียงสารตาง ๆ ไปยังรากของพืช นอกจากนี้ยังมีรายงานวาเชื้อราอาบัสคูลา ไมคอไรซายังชวยให
พืชสามารถเจริญเติบโตไดในดินเค็มไดอีกดวย (Harley and Smith, 1983)  ซ่ึงเชื้อราอาบัสคูลา ไม
คอไรซา สามารถเขาอยูอาศัยและชวยสงเสริมการเจริญเติบโตใหแกพืชตาง ๆ ไดหลายชนิดทั้งพืช
ไร พืชสวน ไมดอก ไมผล เชน ถ่ัวลิสง  (ปทมา เหลานิพนธ , 2539) ขาวโพด (Nabhadalung, 2005)  
มะเขือเทศ สตอรเบอรี่ ออย มันฝร่ัง ขาวสาลี (Miller and Jastrow, 1992) หญาแฝกหอม (ภัทรวดี 
สุมทอง, 2543)  และในขาว (Youpensuk et al, 2005 และ  Yeasmin et al., 2007)  การศึกษาวิจัยใน
คร้ังนี้เพื่อศึกษาการเขาอยูอาศัยไดของเชื้อราอาบัสคูลา ไมคอไรซา ในรากขาวหอมมะลิ 105 ภายใต
สภาพธรรมชาติ เพื่อศึกษาความสามารถในการสงเสริมการเจริญเติบโตของขาว ทั้งในสภาพน้ําขัง 
และสภาพดินอิ่มตัวดวยน้ํา  
 

วัตถุประสงค 
 1. เพื่อศึกษาความสามารถในการเขาอยูอาศัยของเชื้อราอาบัสคูลา ไมคอไรซาในขาวใน
สภาพน้ําขังและสภาพดินอิ่มน้ํา 

2. เพื่อศึกษาผลของการเจริญเติบโตของขาวเมื่อใชเชื้อราอาบัสคูลา ไมคอไรซา และความ
เปนไปไดในการนํามาใชในการเพิ่มผลผลิตขาว 
 

วิธีการวิจัย 
 ในการศึกษาผลทดลองครั้งนี้ใชการทดลองแบบ 2x4 factorial in CRD ประกอบดวย 8 
treatments combinations จํานวน 3 ซํ้า  รวมทั้งสิ้น 24 หนวยการทดลอง  ดังนี้  
ปจจัยที่ 1 : สภาพดินอิ่มตัวดวยน้ํา (A) 

วิธีการที่ 1 ไมใสเชื้อราอาบัสคูลา ไมคอไรซา (a1) 
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วิธีการที่ 2 ใสเชื้อ  Glomus sp.2  (a2) 
วิธีการที่ 3 ใสเชื้อ  Glomus sp.3  (a3) 
วิธีการที่ 4 ใสเชื้อ  Glomus  mosseae  (a4) 

ปจจัยที่ 2 : สภาพน้ําขัง  5 เซนติเมตร (B) 
วิธีการที่ 1 ไมใสเชื้อราอาบัสคูลา ไมคอไรซา (b1) 
วิธีการที่ 2 ใสเชื้อ  Glomus sp.2  (b2) 
วิธีการที่ 3 ใสเชื้อ  Glomus sp.3  (b3) 
วิธีการที่ 4 ใสเชื้อ  Glomus  mosseae  (b4) 

 การเตรียมดิน 
นําดินมาจากแปลงเกษตรกร 2 แหลง จังหวัดบุรีรัมย จากนั้นทําการผสมคลุกเคลาดินจาก

แตละแหลงใหเขากันอยางดีจากนั้นทําการนําดินดังกลาวใสกระถางพลาสติกขนาด 40×40×25 
เซนติเมตร แหลงละ 20 กิโลกรัม  
  การเพาะกลาและการยายกลา 

แชเมล็ดพันธุขาวหอมดอกมะลิ 105 เปนเวลา 24 ช่ัวโมงหลังจากนั้นเทน้ําทิ้งแลวนํา
กระสอบขาวชื้นคลุมทิ้งไวในสถานที่ที่อากาศถายเทไดสะดวกแลวทิ้งไวอีกเปนเวลา 24 ช่ังโมง ทํา
การเตรียมดินเพื่อทําการตกกลาโดยการเตรียมในกระถาง นําดินใสกระถางแลวใสน้ําใหดินอิ่มดวย
น้ําแลวเกลี่ยดินใหเสมอ  จากนั้นก็ทําการโรยเมล็ดพันธุลงไปยังกระถางที่เตรียมไว หลังจากทําการ
ตกกลาเมื่อกลาอายุได 1 เดือนก็ทําการยายกลาลงหนวยการทดลองโดยเลือกถอนตนกลาที่มีขนาดที่
เทากันแลวทําการตัดใบกลา แลวทําการปกดําแบบตนเดียวลงในกระถาง ๆ ละ 4 ตน สวนการใส
เชื้อราอาบัสคูลา ไมคอไรซา ทําการใสเชื้อที่กนหลุมประมาณหลุมละ 20 กรัม เมื่อทําการยายกลา
เสร็จแลวทําการรดน้ําในสภาพแหงใหไดระดับดินอิ่มตัวดวยน้ําสวนสภาพน้ําขังทําการใสน้ําให
เหนือระดับดินประมาณ 5 เซนติเมตร  
 การดูแลรักษา 

หลังจากทําการยายกลาทําการดูแลรักษาโดยในสภาพน้ําขังรักษาระดับน้ําใหได 5-10 
เซนติเมตรตลอดการทดลอง ขณะที่ในสภาพแหงนั้นรดน้ําทุกวันเพื่อรักษาความชุมชื้น กําจัดวัชพืช
โดยการถอนดวยมือ  และไมใชปุยเคมีและสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
 การบันทึกและการวิเคราะหขอมูล  
 1. ความสูงของขาว จํานวนตนตอกอ เมื่ออายุ 27  35  48  55 และ 62 วันหลังปกดํา 
 2. จํานวนรวงขาว น้ําหนักสดตอซัง น้ําหนักแหงตอซังและน้ําหนักเมล็ด เมื่ออายุ 62 วัน
หลังปกดํา 
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 3.  การเขาอาศัยในรากขาวของเชื้ออาบัสคูลา ไมคอไรซาเมื่ออายุ 62 วันหลังปกดํา 
การวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ของความสูงของขาว จํานวนตนตอกอ จํานวนรวงขาว 
น้ําหนักสดตอซัง น้ําหนักแหงตอซังน้ําหนักเมล็ด        และการเขาอาศัยในรากขาวของเชื้อราอาบัส
คูลา ไมคอไรซาจากนั้นเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT)  
 

ผลการวิจัย    
การใสเชื้อราอาบัสคูลา ไมคอไรซา  ชนิดตางๆ ไดแก 1) ไมใสเชื้อราอาบัสคูลา ไมคอไรซา  

(2) เชื้อราอาบัสคูลา ไมคอไรซา  Glomus sp 2   (3) เชื้อราอาบัสคูลา ไมคอไรซา  Glomus sp 3  (4) 
เชื้อราอาบัสคูลา ไมคอไรซา  Glomus  mosseae   มีผลตอการเจริญเติบโตของขาวที่แตกตางกันไป
ตามระยะการเจริญเติบโต  แมวาการใสเชื้อราประเภทตางๆจะไมมีผลตอความสูงของขาวอยางมี
นัยสําคัญ แตการใชเชื้อราอาบัสคูลา ไมคอไรซา  Glomus sp 3  มีแนวโนมที่จะสงผลใหขาวมีความ
สูงมากที่สุด (ตารางที่ 1) และการใสเชื้อราอาบัสคูลา ไมคอไรซาจะไมมีผลตอการแตกกอของขาว
อยางมีนัยสําคัญ  ซ่ึงการไมใสเชื้อรา จะมีแนวโนมที่จะสงผลใหขาวมีจํานวนกอมากที่สุด  (ตารางที่ 
1) ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ทําการปกดํากลาแบบตนเดียวพบวาขาวหอมมะลิ 105 มีการแตกกอ
ประมาณ 8-9 ตนตอกอ  

สําหรับการออกรวงของขาวนั้นการใชเชื้อราอาบัสคูลา ไมคอไรซา จะไมมีผลตอการออก
รวงของขาวอยางมีนัยสําคัญ แตการใชเชื้อราอาบัสคูลา ไมคอไรซา  Glomus sp 3  มีแนวโนมที่จะ
สงผลใหขาวมีจํานวนรวงมากที่สุด (ตารางที่ 2)  แมวาการใชเชื้อราอาบัสคูลา ไมคอไรซาจะไมมีผล
ตอการออกรวงของขาวอยางมีนัยสําคัญแตการใชเชื้อราอาบัสคูลา ไมคอไรซา  Glomus sp 3   มี
แนวโนมที่จะสงผลใหเมล็ดขาวมีน้ําหนักมากที่สุดคือ 28.60 กรัม (ตารางที่ 2)  และน้ําหนักสดเมื่อ
ตนขาวมีอายุ 62 วันหลังปกดําการใชเชื้อราอาบัสคูลา ไมคอไรซาจะไมมีผลตอน้ําหนักของขาว
อยางมีนัยสําคัญแตการใชเชื้อราอาบัสคูลา ไมคอไรซา  Glomus sp 3  มีแนวโนมที่จะสงผลใหตอซัง
ขาวมีน้ําหนักมากที่สุดคือ 85 กรัม (ตารางที่ 2)  สวนน้ําหนักแหงเมื่อตนขาวมีอายุ 62 วันหลังปกดํา
การใชเชื้อราอาบัสคูลา ไมคอไรซาจะไมมีผลตอน้ําหนักของขาวอยางมีนัยสําคัญแตการใชเชื้อราอา
บัสคูลา ไมคอไรซา  Glomus sp 2  มีแนวโนมที่จะสงผลใหตอซังขาวมีน้ําหนักมากที่สุดคือ 24.50 
กรัม (ตารางที่ 2)   

ในสภาพน้ําขังนั้นไมพบการเขาอยูอาศัยของเชื้อราอาบัสคูลา ไมคอไรซาแตอยางใด แตใน
สภาพดินอิ่มตัวดวยน้ําพบวาเชื้อราทั้งสามตัวคือ Glomus sp 2, Glomus sp 3  และ  Glomus  
mosseae  สามารถเขาอยูอาศัยในรากขาวไดทุกชนิด (ตารางที่ 3) 



  713 

 การขังน้ํา 5-10 เซนติเมตรและสภาพดินอิ่มตัวดวยน้ํามีผลตอ ความสูง การแตกกอ การ
ออกรวง น้ําหนักเมล็ด น้ําหนักสด น้ําหนักแหง และการเขาอาศัยในรากขาว โดยมีคาเฉล่ียแตกตาง
กันไป โดยสภาพขังน้ําจะสงเสริมการเจริญเติบโตของขาวไดมากกวาสภาพดินอิ่มน้ํา (ตารางที่ 4) 
 

วิจารณผลการทดลอง 
 จากผลการศึกษาวิจยัพบวาเชื้อราอาบัสคูลา ไมคอไรซา สามารถเขาอยูอาศัยไดในรากขาว
ในสภาพธรรมชาติ เฉพาะสภาพดินอิ่มตวัดวยน้ําเทานัน้ สวนในสภาพขังน้ําจะไมพบการอยูอาศัย
ของเชื้อราอาบัสคูลา ไมคอไรซาในรากขาว อาจเนื่องมาจากเชื้อราอาบัสคูลา ไมคอไรซา เปน
จุลินทรียที่ตองอาศัยออกซิเจนในการเจรญิเติบโต (Marschner and Dell, 1994)     และสอดคลองกับ  
Youpensuk et al (2005)  ซ่ึงพบวาเชื้อราอาบัสคูลา ไมคอไรซาสามารถเขาอยูอาศัยในขาวไร อยู
ระหวาง 48-61%) ซ่ึงไดแก เชื้อราอาบัสคูลา ไมคอไรซาใน genera Acaulospora, Gigaspora, 
Glomus, Paraglomua และ Scutellospora ขณะที่ Secilia  and Bagyaraj (1994)  ศึกษาเชื้อราอาบัสคู
ลา ไมคอไรซาสามารถสงเสริมการเจริญเตบิโตและเพิ่มผลผลิตของขาวได โดยเฉพาะ Acaulospora 
sp., G. fasciculatum and G. mosseae และมีการศึกษาการเขาอยูอาศัยของเชื้อราอาบัสคูลา ไมคอไร
ซาขาวในประเทศอัฟริกา พบวามีเปอรเซน็ตการเขาอยูอาศัยในรากขาวเพยีง 10%  (Yeasmin et al., 
2007)  และจากผลการศึกษาพบวาเชื้อราอาบสัคูลา ไมคอไรซา ตางชนิดกันจะสามารถสงเสริมการ
เจริญเติบโตของขาวไดตางกัน ซ่ึงก็สอดคลองกับงานวจิัยขางตน ยิ่งไปกวานั้นผลการศึกษาแสดง
ใหเห็นวาสภาพขังน้ําจะชวยสงเสริมการเจริญเติบโตและผลผลิตของขาวหอมมะลิ 105 ไดดกีวา
สภาพดินอิ่มตวัดวยน้ํา ดังนัน้การปลูกขาหอมมะลิใหไดผลผลิตที่ดีควรอยาใหขาวขาดน้ําขณะมกีาร
เจริญเติบโต ในการศึกษาวจิัยคร้ังนี้ใชวิธีการปลกูขาวแบบประณีต (การปลูกขาวตนเดียว) ซ่ึงขาว
หอมมะลิ 105 มีการแตกกอ  8-9 ตนตอกอ ซ่ึงสอดคลองกับมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) 
ไดรายงานวาขาวหนึ่งตนที่ปกดําแตกกอออกมาได 5-13 ตนตอหนึ่งกอ และหากน้ําลึกเกินไป ขาว
จะแตกกอนอย  
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ตาราง 1 ผลของการใชเชื้อราอาบัสคูลา ไมคอไรซาตางชนิดกันตอความสูงของตนขาวและจํานวนตนขาวตอกอ 

หมายเหต ุ  
ns  ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ                          
**แตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นที่ระดับความเชื่อมั่น 99%        
ตัวอักษรที่เหมอืนกัน หมายถงึไมมีความแตกตางกันในทางสถิติและอักษรที่ตางกัน หมายถึงมีความแตกตางทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s 

New Multiple Range Test  (DMRT0.05) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 
 

วิธีการทดลอง ความสูงของตนขาว (ซม.) จํานวนตนขาวตอกอ (ตน/กอ) 
หลังปกดํา 

27 วัน 
หลังปกดํา 

35 วัน 
หลังปกดํา 

48 วัน 
หลังปกดํา 

55 วัน 
 หลังปกดํา 

27 วัน 
หลังปกดํา 

35 วัน 
หลังปกดํา 

48 วัน 
หลังปกดํา 

55 วัน 
หลังปกดํา 

62 วัน 
1.  ไมใสเชื้อราอาบัสคูลา ไมคอไรซา  12.34 ab 19.65 a 33.39 a 40.26 a  5.58 a 9.08 a 9.16 a 8.46 a 9.18 a 

2. เชื้อรา  Glomus sp 2  11.61 b 18.23   a 30.33 a 40.98 a  5.59 a 6.75 a 8.04 a 8.0 a 8.25 a 

3. เชื้อรา Glomus sp 3 12.8 a 18.916a 32.95 a 40.84 a  5.25 a 8.0 a 8.95 a 8.80 a 8.95 a 

4. เชื้อรา  Glomus  mosseae  11.77b 19.17 a 32.29 a 40.36 a  5.17 a 7.09 a 8.04 a 8.33 a 8.75 a 

F- test  3.78* 1.17 ns 1.17 ns 0.03 ns  0.36 ns 1.78 ns 1.39 ns 0.62 ns 0.74 ns 

CV(%) 5.63 7.03 4.14 12.45  17.18 24.81 13.18 12.3 12.3 
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ตาราง 2 ผลของการใชเชื้อราอาบัสคูลา ไมคอไรซาตางชนิดกันตอการออกรวงของตนขาว   น้ําหนักสดและแหงของตอซังขาว น้ําหนักเมลด็ขาว 
 

วิธีการทดลอง การออกรวงของตนขาว น้ําหนกัสด  น้ําหนกัแหง  น้ําหนกัเมล็ดขาว 
หลังปกดํา 

27 วัน 
หลังปกดํา 

35 วัน 
(กรัม) (กรัม) (กรัม) 

1.  ไมใสเชื้อราอาบัสคูลา ไมคอไรซา (T1) 6.0 a    7.38 a 78.33 a 24.28 a 26.12 a 

2. เชื้อรา  Glomus sp 2  (T2) 5.67 a    6.54 a 83.33 a 24.50 a 26.19 a 

3. เชื้อรา Glomus sp 3 (T3) 6.17 a    7.00 a 85 a 24.08 a 28.60 a 

4. เชื้อรา  Glomus  mosseae 3  (T4) 5.63 a    6.50 a 78.33 24.06 a 25.24 a 

F- test  0.23 ns 0.99 ns 0.82 ns 0.03 ns 0.33 ns 

CV(%) 22.7 14.84 11.45 46.88 23.19 

หมายเหต ุ  
ns  ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ                          
**แตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นที่ระดับความเชื่อมั่น 99%        
ตัวอักษรที่เหมอืนกัน หมายถงึไมมีความแตกตางกันในทางสถิติและอักษรที่ตางกัน หมายถึงมีความแตกตางทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s 

New Multiple Range Test  (DMRT0.05) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
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ตาราง 3 การเขาอาศัยของเชื้อราอาบัสคูลา ไมคอไรซาในรากขาวหอมมะลิ 105 สภาพน้ําแหงและ
ขังน้ํา 

 การเขาอาศัยของเชื้อราอาบัสคูลา ไมคอไรซา 
สภาพน้ําแหง   
1.  ไมใสเชื้อราอาบัสคูลา ไมคอไรซา       × 
2. เชื้อรา  Glomus sp 2        / 
3. เชื้อรา   Glomus sp 3        / 
4. เชื้อรา  Glomus  mosseae          / 
สภาพน้ําขัง 
1.  ไมใสเชื้อราอาบัสคูลา ไมคอไรซา  × 
2. เชื้อรา  Glomus sp 2   × 
3. เชื้อรา   Glomus sp 3  × 
4. เชื้อรา  Glomus  mosseae  × 
หมายเหตุ     / พบการเขาอยูอาศยัของเชือ้ราอาบัสคลูา ไมคอไรซา ,  × ไมพบการเขาอยูอาศัยของเชื้อราอาบัสคูลา ไมคอ
ไรซา 
 

ตาราง 4   ผลของสภาพแหงและสภาพขังน้ําตอความสูง การแตกกอ การออกรวง น้ําหนักเมล็ด 
น้ําหนกัสดและน้ําหนักแหง 
ขอมูล  สภาพน้าํแหง สภาพน้าํขงั F-test 

ความสูงของขาวอาย ุ27 วัน (ซ.ม.) 11.08b 13.18a 56.78** 
ความสูงของขาวอาย ุ35 วัน (ซ.ม.) 18.22b 19.76a 7.92** 
ความสูงของขาวอาย ุ48 วัน (ซ.ม.) 27.6b 36.88a 7.92** 
ความสูงของขาวอาย ุ55 วัน (ซ.ม.) 34.69b 46.5a 34.40** 
ความสูงของขาวอาย ุ62 วัน (ซ.ม.) 42.04b 53.02a 22.38** 
การแตกกอของขาวอาย ุ27 วนั (กอ) 3.78b 7a 71.87** 
การแตกกอของขาวอาย ุ35 วนั (กอ) 6.01b 9.45a 19.26** 
การแตกกอของขาวอาย ุ48 วนั (กอ) 6.96b 9.97a 43.55** 
การแตกกอของขาวอาย ุ55 วนั (กอ) 7.48b 9.31a 18.99** 
การแตกกอของขาวอาย ุ62 วนั (กอ) 8.05b 9.52a 10.13** 
การออกรวงของขาวอาย ุ55 วัน (รวง) 3.6b 8.12a 69.15** 
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ตาราง 4 (ตอ) 

การออกรวงของขาวอาย ุ62 วัน (รวง) 5.15b 8.56a 67.75** 
น้ําหนกัเมล็ด (กรัม) 17.14b 35.93a 55.97** 
น้ําหนกัสดตอซัง (กรัม) 65.83b 96.67a 65.93** 
น้ําหนกัแหงตอซัง (กรัม) 21.1b 27.11a 30.84** 

 

สรุปผลการทดลอง 
1. เชื้อราอาบัสคูลา ไมคอไรซาสามารถเขาอาศัยในรากขาวไดในสภาพดนิแหงเทานั้น 
2. เชื้อราอาบัสคูลา ไมคอไรซาสามารถเขาอาศัยในรากขาวไดทุกชนดิ  แตในสภาพน้าํขังไม

พบการเขาอาศัยในรากของขาวหอมมะลิ 105    
3. แมเชื้อราอาบัสคูลา ไมคอไรซาจะไมสงเสริมการเจริญเติบโตทางดาน ความสูง การแตก

กอ และน้ําสดและน้ําหนักแหงของตอซังขาวอยางมนีัยสําคัญ  แตมีแนวโนมวา เชื้อรา Glomus sp 3 
จะสงเสริมการเจริญเติบโตและใหไดผลผลิตมากกวาชนดิอื่นๆ และการไมใสเชื้อรา 
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การศึกษาอัตราสวนที่เหมาะสมของปุยเคมีผสมระหวางสูตร 16 – 20 - 0  
และ 15 – 15 -15 ตอการเจริญเติบโตของผักคะนาในระบบไฮโดรโพนิกส 

 
THE STUDY OF THE APPROPIATED RATIO OF CHEMICAL 

FERTILIZER BETWEEN 16 – 20 – 0 AND 15 -15 -15 FORMULA FOR 

CHINESE KALE GROWTH IN HYDROPONICS SYSTEMS 
 

อารยา มุสิกา  นิจพร ณ พัทลุง 
มหาวิทยาลัยราชภฏับุรีรัมย 

 

บทคัดยอ 
งานทดลองนี้มีวัถตุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบการใชปุยเคมีสูตร  15-15-15 และ       

16-20-0 ทดแทนสารละลายธาตุอาหารที่มีผลตอการเจริญเติบโตของคะนาในระบบไฮโดรโปนิกส 
ซ่ึงในการทดลองนี้ใชระบบไฮโดรโปนิกสประยุกตประดิษฐโดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
บุรีรัมย ประกอบดวย การทดลองที่ 1 วางแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 7 วิธีการทดลอง 
ดังนี้ 1) สารละลายมาตรฐาน (ชุดควบคุม) 2)  ปุยสูตร 15-15-15  3)  ปุยสูตร16-20-0  4)  ปุยอินทรีย
น้ํา  5)  ปุย 15-15-15+16-20-0 (1:1)   6)  ปุยสูตร 15-15-15 + ปุยอินทรียน้ํา (1:1)   และ 7) ปุย 16-
20-0 + ปุยอินทรียน้ํา (1:1)   ผลการทดลองพบวาการใชสารละลายมาตรฐานจะสงผลใหคะนามีการ
เจริญเติบโตดีที่สุด (p<0.01) ขณะที่การใชปุยเคมีสูตร 15-15-15 ผสมกับ 16-20-0 อัตราสวน 1:1 มี
แนวโนมจะทําใหคะนาเจริญเติบโตดีที่สุด แมวาจะไมมีความแตกตางจากการใชปุยวิธีการอื่นๆ 
ดังนั้นจึงดําเนินการทดลองที่ 2 โดยวางแผนแบบ CRD จํานวน 4 วิธีการทดลอง ดังนี้ 1)สารละลาย
มาตรฐาน (ชุดควบคุม) 2)ปุยเคมี 15-15-15+16-20-0 (1:1) 3) ใชปุยเคมี 15-15-15+16-20-0 (1:1.5) 
และ  4) ปุยเคมี  15-15-15 + 16-20-0 (1:2) ชุดทดลองละ 50 ตน  และทุกวิธีการทดลองเสริมดวยน้ํา
หมักชีวภาพ ยกเวนชุดควบคุม ผลการทดลองพบวาการใชสารละลายมาตรฐานจะสงผลใหคะนามี
การเจริญเติบโตดีที่สุด (p<0.01) ขณะที่การใชปุยเคมีสูตร 15-15-15 ผสมกับ 16-20-0 อัตราสวน 1:1 
มีแนวโนมจะทําใหคะนาเจริญเติบโตดีที่สุด อยางไรก็ตามผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนไดเพียง
แนวทางในการนําปุยเคมีมาใชทดแทนสารละลายธาตุอาหารพืชในระบบไฮโดรโปนิกสที่ดัดแปลง
โดยวิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีบุรีรัมย จึงควรทําการศึกษาเพื่อหาอัตราสวน และคาความ
เขมขนที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของคะนาตอไป 
คําสําคัญ : ไฮโดรโพนิกส, 16-20-0, 15-15-15, คะนา 
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ABSTRACT 
The experiment was to compare the using of chemical fertilizer 15-15-15 

and 16-20-0 as alternative solution in hydroponic system for growth and yield of 

Chinese Kales. The experiment was set at College Faculty Agricultural and 

Technology, Buriram Rajabhat University with two experiments. First experiment 

was designed into RCBD with 7 treatments 3 replications namely; 1) standard 

solutions (control)  2) 15-15-15 3) 16-20-0 4) Bioextract 5) 15-15-15 + Bioextract 6) 

16-20-0+ Bioextract and 7) 15-15-15 + 16-20-0. The using of standard solutions  

showed highest growth of Chinese Kale with highly significant (p<0.01). However 

using 15-15-15 + 16-20-0 ratio 1:1 tended to increase Chinese Kale growth more than 

others. Second experiment was designed into CRD with 4 treatments 50 replications 

(one plant) namely 1) standard solutions, EC = 0.4 mS / cm (control)  2) 15-15-15 + 

16-20-0 (1:1) EC = 0.4 mS/cm 3) 15-15-15 + 16-20-0 (1:1.5) and 4) 15-15-15 + 16-

20-0 (1:2)  EC = 0.6 mS/cm. Plant height, width and number of leaves at 15 days, 30 

days and 45 days after planting and fresh weight, dry weight at harvested were 

collected and analyzed in ANOVA and DMRT. Although using of chemical fertilizer 

formula 15-15-15 and 16-20-0 as alternative solution showed highly significant (p 

<0.01) lower in height, width and number of leaves fresh weight and dry weight than 

using standard solution from College of Agriculture and Technology Buriram but 

using chemical fertilizer formula 15-15-15 and 16-20-0 (1:1) , 20 ml of bio-extract, 

EC = 0.4 mS /cm showed higher growth and yield than the mixing 1:1.5 (EC = 0.5 

mS /cm) and the mixing 1:2 (EC = 0.6 mS /cm). The result suggested that chemical 

fertilizer should be used as alternative solution in hydroponic system however 

appropriate chemical fertilizer formular should be studied in further. 
 

Keywords: hydroponic, 16-20-0, 15-15-15, Chinese kale 

บทนํา 
เนื่องจากปจจุบันนี้ไดมีการนําเทคโนโลยีใหมๆมาใชทางดานการเกษตรทั้งนี้ก็เพื่อให

ไดรับผลผลิตจํานวนมาก ซ่ึงจะกอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมตามมาและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไมวาจะเปน
ปญหาฝนไมตกตามฤดูกาล การระบาดของโรค แมลงศัตรูพืช ดินเสื่อมสภาพ สภาพอุณหภูมิที่
เปล่ียนแปลงไป เปนตน  ระบบการปลูกพืชโดยไมใชดินหรือระบบการปลูกพืชไรดิน (Soilless 
culture or hydroponics) จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถแกไขปญหาเหลานี้ได และนับวาเปน
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เทคโนโลยีใหมที่เขามาปฏิวัติระบบการปลูกพืชเดิม (อารักษ  ธีรอําพน,2544)   ซ่ึงก็พบวาไดพืชที่มี
ความสด  สะอาด  คุณภาพสูง  ปลอดจากสารเคมี  การปลูกพืชแบบไรดินสามารถปลูกพืชไดทุกที่ที่
มีส่ิงแวดลอมไมเหมาะสม  เชน  ตามระเบียงอาคารและพื้นที่ที่ไมสามารถปลูกพืชทางดินได  เชน  
พื้นดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ  ดินเค็ม  ดินดาง เปนตน สามารถดูแลไดทั่วถึง  เนื่องจากมีการสราง
ระบบที่งายตอการควบคุมและสามารถปองกันโรคและแมลงหรือศัตรูพืชอ่ืนๆได  ไมมีปญหาใน
การกําจัดวัชพืชในพื้นที่ปลูกไมตองเตรียมพื้นที่ปลูกโดยการไถพรวน  สามารถลดการทําลายหรือ
การชะลางหนาดิน  ที่สําคัญผลผลิตสม่ําเสมอและอายุเก็บเกี่ยวเร็วขึ้นเนื่องจากพืชสามารถนําธาตุ
อาหารไปใชอยางสม่ําเสมอตอเนื่องและยั่งยืน ปราศจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชพวกโรค  แมลง  
และวัชพืช  ซ่ึงสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคทั้งในประเทศ  และตางประเทศ  ที่ไดเห็น
ความสําคัญของสารพิษตกคางภายในพืช  ดังนั้นการปลูกพืชแบบไรดินจึงเปนอีกเทคโนโลยี
สมัยใหมอีกอยางหนึ่งที่ในปจจุบันเริ่มมีเกษตรกรใหความสนใจและศึกษาทําการวิจัยกันมาก (ดิเรก 
ทองอราม, 2546;  นภดล เรียบเลิศหิรัญ, 2538; มนูญ ศิรินุพงศ, 2544; อานัฐ ตันโช,2548; อิทธิ
สุนทร นันทกิจ,2537) ซ่ึงเมื่อพิจารณาปจจัยหลักที่สําคัญตอการเจริญเติบโตของพืชในระบบการ
ปลูกพืชไรดินนั้น คือธาตุอาหารนั่นเอง (ถวิล สุขวงษ,2546) ไมวาจะเปนธาตุอาหารหลักที่พืช
ตองการมาก ไดแก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และธาตุอาหารที่พืชตองการเพียงเล็กนอย 
เชน เหล็ก โบรอน ทองแดง เปนตน  เนื่องจากปุยที่บริษัทตางๆ ผลิตขึ้นมาสําหรับใชในการปลูกพืช
แบบไรดินนั้นโดยทั่วไปมักจะมีราคาแพง  ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาเรื่องการใช
ปุยเคมีและน้ําสกัดชีวภาพซึ่งก็มีธาตุอาหารที่จําเปนสําหรับพืช เชนเดียวกันมาใชทดแทนสารเคมีที่
ใชในระบบการปลูกพืชไรดิน เพื่อเปนการลดตนทุนการเพาะปลูกอีกทางหนึ่งสําหรับเกษตรกรและ
ผูที่สนใจจะทําการเพาะปลูกพืชแบบไรดิน  ในการศึกษาครั้งนี้จะศึกษาการหาอัตราสวนที่เหมาะสม
ของปุยเคมีและน้ําสกัดชีวภาพที่มีผลเจริญเติบโตของผักคะนา เนื่องจากผักคะนาเปนผักที่คนไทย
รูจักกันดี อยูในตระกูล Cruciferae มีช่ือวิทยาศาสตรวา Brassica alboglabra เปนผักที่นิยมปลูกและ
บริโภคกันมากทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดยบริโภคสวนของใบและลําตนอายุตั้งแตหวานหรือ
หยอดเมล็ดจนถึงเก็บเกี่ยวประมาณ 45-55 วัน ผักคะนาสามารถปลูกไดตลอดทั้งป (กรมสงเสริม
การเกษตร, 2552) เนื่องจากผักคะนาเปนผักที่ใชลําตนและใบในการบริโภค จึงตองการธาตุ
ไนโตรเจนมากกวาผักชนิดอื่นๆ แตปุยเคมีสูตร 15-15-15 เปนปุยที่มีธาตุอาหารทั้งไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในปริมาณที่เทากัน จึงมีการนําปุยเคมีสูตร 16-20-0 มาใชในการผสม
เพื่อเพิ่มปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสเพื่อใหเหมาะสมตอการเจริญเติบโตและใหผลผลิตของ
ผักคะนา ซ่ึงการนํามาผักคะนามาปลูกในระบบไรดินจะตองมีการปรับสภาวะความเหมาะสมของ
ธาตุอาหารและปจจัยแวดลอมอื่นๆ ดังนั้นการนําปุยเคมีและน้ําสกัดชีวภาพมาใชในระบบการปลูก
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พืชไรดิน ก็จะเปนแนวทางหนึ่งในการชวยลดตนทุนการผลิต อีกทั้งไมเปนมลพิษตอส่ิงแวดลอม 
เพื่อการพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืนตอไป 
 

วัตถุประสงค   
 1)  เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของคะนาเมื่อใชปุยเคมีทดแทนสารละลายมาตรฐานใน
ระบบไฮโดรโปนิกส  
 2)  เพื่อศึกษาสูตรปุยเคมีอัตราสวนที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของคะนา
ในระบบไฮโดรโปนิกส 
 

สมมุติฐานการวิจัย 
     การผสมปุยเคมีระหวางสูตร 16–20-0 ,15–15–15  รวมกับ  น้ําหมักชีวภาพในอัตราสวน

และปริมาณที่เหมาะสม  สามารถทดแทนการใชสารละลายมาตรฐานA+B และทําใหผักคะนา
เจริญเติบโตในการปลูกดวยระบบไฮโดรโปนิกสได 
 

วิธีการทดลอง 
 การศึกษาอัตราสวนที่เหมาะสมของปุยเคมีผสมระหวางสตูร 16 – 20 - 0 และ   15 – 15 -
15 ตอการเจรญิเติบโตของผักคะนาในระบบไฮโดรโพนกิส แบงเปน 2 การทดลอง ดงันี้       
 การทดลองครัง้ท่ี 1 นี้ใชแผนการทดลองแบบ RCBD ประกอบดวย 7 วิธีการทดลอง  
จํานวน 3 ซํ้า ดังนี ้

1) สารละลายมาตรฐาน (ชุดควบคุม)  
2)  ปุยสูตร 15-15-15   
3)  ปุยสูตร 16-20-0   
4)  ปุยอินทรยีน้ํา   
5)  ปุย 15-15-15+16-20-0 (1:1)    
6)  ปุยสูตร 15-15-15 + ปุยอินทรียน้ํา (1:1)    
7) ปุย 16-20-0 + ปุยอินทรียน้ํา (1:1)    

 การทดลองที่ 2 วางการทดลองแบบ  Completely Randomized Design (CRD)  จํานวน 50 
ซํ้า (คะนา 1 ตน คือ 1 ซํ้า) ประกอบดวย 4 วิธีการทดลอง ดังนี้  
     T1  =   สารละลาย  A+B  (1:1),  EC = 0.4  mS/cm 
     T2  =   ปุยเคมีสูตร  15-15-15+16-20-0  (1:1),    EC = 0.4  mS/cm 
     T3  =   ปุยเคมีสูตร  15-15-15+16-20-0  (1:1.5), EC = 0.5  mS/cm 
     T4  =   ปุยเคมีสูตร  15-15-15+16-20-0  (1:2),    EC = 0.6  mS/cm 
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   การเตรียมสารละลายปุยในการทดลองครัง้ท่ี 1 
 ทําการปรับคา pH ของน้ํา ใหอยูชวง 5.8-6.0   โดยใชกรดฟอสฟอริก (H3PO4)  หรือกรด 
ไนตริก(HNO3) เพื่อใหการดดูดึงของธาตุอาหารของพืชเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพมากที่สุด หาก
คา pH ของน้ําต่ํากวากําหนดก็ใชโปตัสเซียมไฮดรอกไซด (KOH) โดยปริมาณสารที่ใชปรับคา pH  
ใสในปริมาณ 2-3 หยด และใสปุยตามวิธีการทดลอง ดังนี้ 

 วิธีการทดลองที่ 1 สารละลายมาตรฐานจากวิทยาลัยเกษตร จํานวน 1 CC/ น้ํา 1 ลิตร ลง
ในกะละมัง จํานวน 3 กะละมัง  และใช EC Meter (Electrical  Conductivity) วัดคาความเขมขนของ
สารละลายใหมีคา 0.4   pH= 5.6 - 6.0    

 วิธีการทดลองที่ 2 ปุยเคมีสูตร 15-15-15 ที่บดเนื้อปุยแลวจํานวน 1  CC/ น้ํา 1 ลิตร ลง
ในกะละมัง จํานวน 3 กะละมัง  และใช EC Meter (Electrical  Conductivity) วัดคาความเขมขนของ
สารละลายใหมีคา  0.4  pH = 5.6-6.0  

 วิธีการทดลองที่ 3 ปุยเคมีสูตร 16-20-0 ที่บดเนื้อปุยแลวจาํนวน 1  CC/ น้ํา 1 ลิตร ลงใน
กะละมัง จํานวน 3 กะละมงั  และใช EC Meter (Electrical  Conductivity) วัดคาความเขมขนของ
สารละลายใหมีคา  0.4  pH = 5.6-6.0  

 วิธีการทดลองที่ 4 น้ําสกัดชวีภาพ จํานวน 1 CC/ น้ํา 1 ลิตร ลงในกะละมัง จํานวน 3  
กะละมัง  และใช EC Meter (Electrical Conductivity) วัดคาความเขมขนของสารละลายใหมีคา 0.4  
pH = 5.6-6.0  

 วิธีการทดลองที่ 5 ปุยสูตร 15-15-15+16-20-0    อัตราสวน 1:1 จํานวน 1 CC/ น้ํา 1 ลิตร 
ลงในกะละมัง จํานวน 3 กะละมังและใช EC Meter (Electrical  Conductivity) วัดคาความเขมขน
ของสารละลายใหมีคา 0.8 จากนั้นเพิม่คาความเขมขนของสารละลายขึ้นเมื่อผักโตมาอีกเปน1.0 
และ 1.2   

 วิธีการทดลองที่ 6 ปุยสูตร 15-15-15 + น้ําหมกัชีวภาพ อัตราสวน 1:1 จํานวน 1 CC/ น้ํา 
1 ลิตร ลงในกะละมัง  จํานวน 3  กะละมัง  และใช EC Meter (Electrical  Conductivity) วัดคาความ
เขมขนของสารละลายใหมีคา 0.4  pH= 5.6-6.0   

 วิธีการทดลองที่ 7 ปุยสูตร 16-20-0 + น้ําหมักชีวภาพ อัตราสวน 1:1 จํานวน 1 CC/ น้าํ 1 
ลิตร ลงในกะละมัง จํานวน 3 กะละมัง  และใช EC Meter (Electrical  Conductivity) วดัคาความ
เขมขนของสารละลายใหมีคา = 0.4  pH= 5.6-6.0  
การเตรียมสารละลายการทดลองครั้งที่ 2 

 วิธีการทดลองที่ 1  ผสมสารละลาย  A  30  ml  และสารละลาย  B  30  ml  ในน้ํา  20  
ลิตร  ในอัตราสวน  1:1  และคนใหเขากันและใช  EC  มิเตอร วัดความเขมขนของปุยใหได  0.4 
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mS/cm แลววัดคา  pH  ดวย  pH  มิเตอร  ใหอยูระหวาง  5.5  -  6.0  โดยใชกรดไนตริกเปนตัวปรับ
คา   pH   
 วิธีการทดลองที่  2  ผสมปุยสูตร  15-15-15,  16-20-0,  น้ําหมักชีวภาพ (พด.2)  ทําการ
บดปุยใหละเอียดโดยใชปุย  15-15-15  จํานวน 200 g ,  16-20-0 จํานวน 200 g  ในน้ํา  20  ลิตร
อัตราสวน  1:1  และเสริมน้ําหมักชีวภาพ  (พด.2)  20  ml  จากนั้นคนใหเขากันแลววัดคา  EC  ให
ได  0.4 mS/cm และปรับคา  pH  ใหอยูระหวาง   5.5  -  6.0  ใชกรดไนตริกเปนตัวปรับคา  pH 
 วิธีการทดลองที่  3  ผสมปุยสูตร  15-15-15,  16-20-0  ,  น้ําหมักชีวภาพ (พด.2) ทําการ
บดปุยใหละเอียดโดยใชปุย  15-15-15  จํานวน  200 g , 16-20-0  จํานวน 200 g  ในน้ํา 20 ลิตร  
อัตราสวน  1:1.5  และเสริมน้ําหมักชีวภาพ (พด.2)  20  ml  จากนั้นคนใหเขากันแลววัดคา EC ให
ได  0.5  mS/cm  และปรับคา  pH  ใหอยูระหวาง   5.5  -  6.0  ใชกรดไนตริกเปนตัวปรับคา  pH 
 วิธีการทดลองที่ 4   ผสมปุยสูตร  15-15-15  ,  16-20-0  ,  น้ําหมักชีวภาพ (พด.2) ทําการ
บดปุยใหละเอียดโดยใชปุย  15-15-15   200 g  ,  16-20-0  200 g  ในน้ํา  20  ลิตร  อัตราสวน  1:2   
และเสริมน้ําหมักชีวภาพ (พด.2)  20  ml  จากนั้นคนใหเขากันแลววัดคา  EC  ใหได  0.6 mS/cm  
และปรับคา  pH  ใหอยูระหวาง  5.5  -  6.0  ใชกรดไนตริกเปนตัวปรับคา  pH 
 การเพาะตนกลา 
 1. เพาะเมล็ดลงในฟองน้ําที่มีขนาด 1x1  โดยใชไมเสียบลูกชิ้นแตะน้ําแลวนําไปแตะ
เมล็ดคะนาใหติดมา แลวนําไปสอดลงในฟองน้ําที่มีรอยแฉกไวแลว 

 2. นําวัสดุปลูก (ฟองน้ํา) แชน้ําในกะละมังใหเปยก และใสน้ําสะอาดที่กนภาชนะความ
สูงประมาณ  1  ซม. เพื่อใหวัสดุปลูกมีความชื้นอยูตลอดเวลา  
 3. หลังเพาะกลา รดน้ําหรือพรมน้ําทุกวันจนกระทั่งคะนาเจริญเติบโตผลิใบจริงใบแรก 
โดยวางในตําแหนงมีแสงแดดรําไร  
 การยายกลาลงแผนโฟม 
 1. เติมน้ําลงในกะละมัง ใหสูงประมาณ 3 ใน 4 ของทอน้ําและเติมน้ําในถังดานลางให
ไดประมาณ 3 ใน 4  สวนของถัง 

2. เติมสารละลายธาตุอาหาร แตละวิธีการทดลองลงในถังน้ําดานลางทีม่ีปมน้ํา   
3. เสียบปลั๊กไฟใหปมทํางาน 
4. ยายตนกลาที่เพาะไวลงในแผนโฟมตามชองปลูกของแผนโฟม ฟองน้ํา 1 ช้ินตอชอง

ปลูก  1 ชอง โดยนําตนกลาสอดจากทางดานหลังของแผนโฟม สอดเขาไปเพียงครึ่งหนึ่งของ
ฟองน้ํา เพราะจะทําใหรากพืชไดรับธาตุอาหารเต็มที่  การสอดตนกลาตองระวังไมใหตนกลาหัก
และไมควรจับอยางรุนแรง  เนื่องจากจะทําใหรากกระทบกระเทือนได 
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5. ตรวจดูน้ําทุกวันวาปริมาณน้ําลดลงมากหรือไม ถาน้ําลดใหเต็มน้ําเพิ่มในถังดานลาง
ที่มีปมน้ํา  ในการเติมน้ําแตละครั้งนั้นจะตองเติมธาตุอาหารตามวิธีการทดลองเพิ่มดวย 
การดูแลรักษา 

1.  เปดเครื่องปมน้ําตั้งแตเวลา  9.00   -  16.00  น.  และวัดการวัดคา  EC  และคา  pH  
เพื่อใหคา  EC  คงระดับตามวิธีการทดลองตางๆ  (การทดลองที่ 1 คงระดับคา EC  = 0.4 mS/cm 
ขณะที่คา  EC ในการทดลองที่  2  ดังนี้  T1 =  0.4 mS/cm , T2 = 0.4 mS/cm , T3 = 0.5 mS/cm , T4 
= 0.6 mS/cm )  และใหคา pH  ใหคงที่  อยูระหวาง  5.5 – 6.0  ทุกวัน    การเปดเครื่องปมน้ําควรมี
การดูอยูเปนระยะไมควรใหน้ําในถังแหงเพราะจะทําใหเครื่องปมน้ําระเบิดได และ ควรปดและเปด
ใหตรงเวลา  เมื่อสารละลายหรือปุยในถังเหลือนอยก็ควรเติมปุยผสมเพื่อใหถังน้ําไมแหง 
 การบันทึกและวิเคราะหขอมูล 
 การทดลองครั้งที่ 1 วัดความสูง, ขนาดใบ, น้ําหนกัสด เมือ่คะนาอายุ 45 วัน  
 การทดลองครั้งที่ 2  การวัดความสูงของตน  นับจํานวนใบ  และวดัความกวางของใบ  
ของทุกตน 
 1.  วัดความสูงของตนคะนา  15  วัน  ,  30  วัน  ,  45  วัน 
 2.  นับจํานวนใบ โดยนับทุกตน นับทุกใบที่มีอยูกับลําตน 15 วัน, 30 วนั, 45 วัน 
 3.  วัดความกวางของใบ  สุมใบที่มีความสมบูรณที่สุดของตน  เมื่อคะนามีอายุครบ  
45  วัน 

 วิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ของความสูง, ขนาดใบ, จํานวนใบ และน้ําหนัก
สด แลวเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี DMRT 
 

ผลการวิจัย 
 การศึกษาอัตราสวนที่เหมาะสมของการใชปุยเคมีสูตร 16–20-0 และ15–15-15 ตอการ
เจริญเติบโตของผักคะนาในระบบไฮโดรโพนิกส  เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของคะนาเมื่อใชปุยเคมี
ทดแทนสารละลายมาตรฐานในระบบไฮโดรโปนิกส  เพื่อศึกษาสูตรปุยเคมีอัตราสวนที่เหมาะสม
ตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของคะนาในระบบไฮโดรโปนิกสเพื่อลดตนทุนในการผลิต ซ่ึงใน
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ใชชุดทดลองจากวิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีบุรีรัมย ไดผลการศึกษาดัง
ตาราง 1 
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ตาราง 1    ความสูง  จํานวนใบ  และน้าํหนักสดของคะนา เมื่อใชปุยชนิดตางๆในระบบ      ไฮโดร
โปนิกส 

 
การใชปุยเคมใีนอัตราสวนตางกันไดแก  สารละลายมาตรฐาน  A+B  (1:1) , EC =  0.4 

mS/cm ตอน้ํา  20  ลิตร   ปุยเคมีสูตร 15-15-15 + 16-20-0  และน้ําหมักชวีภาพ  20 มล.  (1:1) , EC =  
0.4 mS/cm ตอน้ํา 20 ลิตร  ปุยเคมีสูตร 15-15-15 + 16-20-0  และน้ําหมกัชีวภาพ  (1:1.5) , EC = 0.5 
mS/cm ตอน้ํา 20 ลิตร  ปุยเคมีสูตร 15-15-15 + 16-20-0  และน้ําหมักชวีภาพ  20 มล.   (1:2) , EC = 
0.5 mS/cm ตอน้ํา 20 ลิตร จะมีผลตอการเจริญเติบโตในดานความสูง จํานวนใบ ความกวางของใบ 
น้ําหนกัสด และน้ําหนกัแหงของคะนาอยางมีนัยสําคัญยิง่ (p<0.01) โดยการใชสารละลายมาตรฐาน  
A+B  (1:1) , EC =  0.4 mS/cm ตอน้ํา  20  ลิตร  ยังคงทําใหคะนามีการเจริญเติบโตมากที่สุด ขณะที่ 
การใชปุยสูตร 15-15-15 + 16-20-0  และน้าํหมักชวีภาพ  20 มล.  (1:1) , EC = 0.4 mS/cm  ตอน้ํา 20 
ลิตร  ทําใหคะนามีการเจริญเติบโตรองลงมา และการใชปุยสูตร 15-15-15 + 16-20-0  และน้ําหมัก
ชีวภาพ  20 มล.  (1:2) , EC = 0.6 mS/cm  ตอน้ํา 20 ลิตร ทําใหคะนามีการเจริญเติบโตนอยที่สุด 
(ตาราง 2)  

 

วิธีการทดลอง คะนา (45 วัน)  
ความสูง 

(ซม.) 
จํานวนใบ 

(ใบ) 
น้ําหนกัสด 

(กรัม) 
1) control  9.69a 5.19a  253.33a  

2) ปุย 15-15-15 1.63b 2.32b  10.41b  
3) ปุย 16-20-0 1.49b 2.12b  5.31b  
4) ปุยน้ําหมักชีวภาพ 1.34b  2.12b  3.68b  
5) ปุย 15-15-15+16-20-0 (1:1) 2.49b  2.86b  23.64b  
6) ปุย 15-15-15+น้ําหมักชวีภาพ(1:1) 1.70b  2.56b  11.91b  
7) ปุย 16-20-0+ น้ําหมักชวีภาพ(1:1) 1.46b  2.16b  7.60b  
F-test 29.154** 23.024** 16.061** 
CV(%) 34.69 14.49 88.15 
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ตาราง  2  ความสูง  จํานวนใบ  ความกวางของใบ  น้ําหนักสด  น้ําหนกัแหง   ของคะนาเมื่อใชปุยเคมี 
15-15-15 +16-20-0 อัตราสวนตาง ๆ    

 

หมายเหต ุ     T1 =  สารละลายมาตรฐาน  (1:1) ,  EC =  0.4  mS/cm 
         T2 =  15-15-15:16-20-0  (1:1) ,       EC =  0.4  mS/cm 
         T3 =  15-15-15:16-20-0  (1:1.5) ,    EC =  0.5  mS/cm 
         T4 =  15-15-15:16-20-0  (1:2) ,       EC =  0.6  mS/cm 
 **  แตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับนยัสําคัญ .01  

 
ตัวอักษรที่เหมอืนกัน หมายถงึไมมีความแตกตางกันในทางสถิติและอักษรที่ตางกัน 

หมายถึง มีความแตกตางทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan,s New Multiple Range 
Test  (DMRT0.05) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

- ไมไดทําการวิเคราะหผลทางสถิติ  เนื่องจากเปนน้ําหนกัรวม 
 

วิจารณผล 
การใชปุยเคมีชนิดและสัดสวนที่แตกตางกันในระบบไฮโดรโปนิกสจะทําใหการ

เจริญเติบโตของคะนาในดานความสูง จํานวนใบ  และน้ําหนักสด แตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่ง 
(p<0.01) โดยการใชสารละลายมาตรฐานจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย เปรียบเทียบกับ
การใชสารละลายมาตรฐาน (A และ B) โดยการใชปุยผสมระหวาง 15-15-15+16-20-0 อัตราสวน 
1:1 จะทําใหการเจริญเติบโตของคะนาในดานความสูง จํานวนใบและน้ําหนักสดมากกวาการใชปุย 

วิธีการ
ทดลอง 

ความสูง (ซม.) 
จํานวนใบ   
(ใบ/ตน) 

ความกวาง
ของใบเมื่อ
อายุ 45 วัน

(ซม.) 

น้ําหนกั
สด

(กรัม) 

น้ําหนกั
แหง

(กรัม) 15วัน 30วัน 45วัน 15วัน 30วัน 45วัน 

T1 5.34a 7.82a 10.51a 2.54a 3.36a 3.92a 5.60a 400 47.18 

T2 2.93b 3.88b 5.01b 1.92b 1.98b 2.2b 3.76b 120 11.66 

T3 2.50b 3.38b 4.73b 1.8b 1.88b 2.12b 3.11c 60 5.01 

T4 2.46b 3.14b 4.14b 1.72b 1.82b 1.88b 2.82c 80 6.98 

F- test 33.602** 52.815** 59.72** 18.91** 50.968** 53.989** 30.098** - - 
CV (%) 50.46 46.98 44.51 30.15 32.21 35.57 42.04 - - 
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15-15-15, 16-20-0 และการใชน้ําหมักชีวภาพเพียงอยางเดียว หรือแมแตการใชปุย 15-15-15 หรือ 
16-20-0 เติมน้ําสกัดชีวภาพลงไป อาจเนื่องมาจากการมีปริมาณอาหารไมเพียงพอและไมสมดุล 
โดยเฉพาะธาตุอาหารรอง ซ่ึงปุยเคมีสูตร 15-15-15 และ 16-20-0 ก็จะมีเพียงธาตุอาหารหลักเทานั้น 
(คณาจารยปฐพีวิทยา, 2541) อีกทั้งปริมาณธาตุอาหารตางๆ ในน้ําหมักชีวภาพมีไมเพียงพอตอการ
เจริญเติบโตของคะนา (ธงชัย มาลา, 2546) สงผลใหการทดลองนี้ไมไดผลดีเทาที่ควร อยางไรก็ตาม
ควรมีการพัฒนาปุยผสมระหวาง 15-15-15 และ 16-20-0 รวมทั้งควรเสริมปุยธาตุอาหารรอง และหา
แหลงธาตุอาหารเสริมที่มีตนทุนถูก เพื่อพัฒนาใหไดสูตรที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของคะนา
ตอไป 

 

สรุปผลการทดลอง 
 การศึกษาการใชปุยเคมีสูตร  15-15-15 และ  16-20-0 ทดแทนสารละลายธาตุอาหารที่มี
ผลตอการเจริญเติบโตของคะนาในระบบไฮโดรโปนิกส พบวามีความเปนไปได  เมื่อใชปุยสูตร       
15-15-15 + 16-20-0  ในอัตราสวน  1:1 , EC=0.4  mS/cm  แตอยางไรก็ตามจะเห็นวาคะนายังมีการ
เจริญเติบโตไมดีพอ จึงควรทําการปรับสูตรปุยเพื่อความเหมาะสมตอไป 
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