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บทคัดย่อ 

        งานทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไก่ ถ่านไม้ไผ่ และปุ๋ย

ยูเรียสูตร46-0-0 ท่ีส่งผลต่อการผลิตคะน้าเห็ดหอมด าเนินการทดลอง ณ โรงเรือนเพาะช าคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ต้ังแต่วันท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ถึงวันท่ี 31 

มกราคม พ.ศ. 2559 วิเคราะห์ข้อมูลความแปรปรวนทางสถิติของการทดลองแบบCRD และการ

เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยวิธี LSD โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 4ส่ิงการทดลอง 

จ านวน 4ซ้ า ได้แก่ ไม่ใส่ปุ๋ย (T1) มูลไก่ (T2) ถ่านไม้ไผ่(T3) ปุ๋ยยูเรีย(T4) โดยท าการศึกษาและเก็บ

ข้อมูลเกี่ยวกับความสูงของล าต้น ความกว้างของใบ ความยาวของใบ และน้ าหนักสดไม่รวมรากของ

ผักคะน้า ผลการทดลองพบว่าความกว้างของใบผักคะน้าในระยะ 30วัน มีความแตกต่างกันทางสถิติ

อย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) ในระยะ 40วัน มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.01) ใน

ระยะ 50วัน ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05) ในด้านการเจริญเติบโตความกว้างใบผักคะน้า โดย

ถ่านไม้ไผ่ ให้ค่าเฉล่ียความกว้างใบสูงท่ีสุดคือ 5.78 เซนติเมตร รองลงมาคือ มูลไก่คือ 5.21 เซนติเมตร 

ปุ๋ยยูเรียสูตร 46-0-0 คือ 5.13 เซนติเมตร ไม่ใส่ปุ๋ย คือ 4.75 เซนติเมตร ความยาวใบผักคะน้ามีความ

แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.01) โดยถ่านไม้ไผ่ให้ค่าเฉล่ียความยาวใบสูงท่ีสุดคือ 10.63 

เซนติเมตร รองลงมาปุ๋ยยูเรียสูตร (46-0-0)คือ 10.46  เซนติเมตร มูลไก่ คือ 9.48 เซนติเมตร ไม่ใส่ปุ๋ย 

คือ 8.45 เซนติเมตร ความสูงต้นผักคะน้ามีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.01) โดยปุ๋ย

ยูเรียสูตร(46-0-0) ให้ค่าเฉล่ียความยาวใบสูงท่ีสุดคือ 32.34 เซนติเมตร  รองลงมา ถ่านไม้ไผ่ คือ 28.07 

เซนติเมตร มูลไก่ คือ  27.07 เซนติเมตร ไม่ใส่ปุ๋ย คือ 20.07 เซนติเมตรเส้นรอบวงล าต้นผักคะน้ามี

ความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) โดยปุ๋ยยูเรียสูตร (46-0-0) ให้ค่าเฉล่ียความยาวใบ

สูงท่ีสุดคือ 4.66  เซนติเมตร รองลงมา ถ่านไม้ไผ่ คือ 4.33 เซนติเมตร มูลไก่ คือ  4.15 เซนติเมตร ไม่
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ใส่ปุ๋ย คือ 3.34 เซนติเมตร น้ าหนักสดของผักคะน้ามีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ 

(p<0.05) โดยปุ๋ยยูเรียสูตร (46-0-0) ให้ค่าเฉล่ียน้ าหนักสูงสุดท่ี 30.76 กรัม รองลงมา ถ่านไม้ไผ่ คือ 

26.02 กรัม มูลไก่คือ 24.85 กรัม ไม่ใส่ปุ๋ย คือ 13.23 กรัม น้ าหนักสดไม่รวมรากของผักคะน้ามีความ

แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.01) โดยมูลไก่ให้ค่าเฉล่ียน้ าหนักสูงสุดท่ี 19.42 กรัม 

รองลงมา ปุ๋ยยูเรียสูตร (46-0-0) คือ 19.26 กรัม ถ่านไม้ไผ่ 18.88 กรัม ไม่ใส่ปุ๋ย 11.17 กรัม 

 

ค าส าคัญ : คะน้าเห็ดหอม, มูลไก่, ถ่านไม้ไผ่ ,ปุ๋ยยูเรีย ,การเจริญเติบโตของพืช 
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ABSTRACT 

 This experiment was study on the effect of using organic fertilizer from 
chicken manure, bamboo charcoal and urea fertilizer. 46-0-0 that affect the production 
of shiitake mushrooms Experiment at the nursery of the Faculty of Agricultural 
Technology. Buriram Rajabhat University from November 12, 2016 to January 31, 2016. 
Statistical analysis of CRD And a comparison of mean difference by LSD was divided 
into 4 treatment of 4 replications were no fertilizer (T1) Chicken manure fertilizer (T2) 
Bamboo charcoal fertilizer (T3) Urea fertilizer (T4) By studying and collecting 
information about the height of the trunk. Leaf width, leaf length and live weight 
exclude the roots of Kale mushrooms. 

The results showed that the width of kale leaves during 3 0  days significantly 

differed significantly (p <0.05) .  In the 40 day period, there was a statistically significant 

difference (p <0.01) .   There were no statistically significant differences (p> 0.05) in the 

50-day period. In terms of growth, leaf width of Kale mushrooms. By bamboo charcoal 

fertilizer The highest mean leaf width was 5.78 cm. Secondly, manure was 5.21 cm, urea 

46- 0- 0 was 5. 13 cm, no fertilizer was 4. 75 cm.  Leaf lengths of Kale mushrooms were 

significantly different (p <0.01) .  By bamboo charcoal, the highest leaf length was 10.63 

cm. The urea formula (46-0-0) was 10.46 cm in diameter. The manure was 9.48 cm, the 

manure was 8.45 cm.  the Kale mushrooms height was statistically significantly different 
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( p <0. 01) .  By urea fertilizer formula ( 46- 0- 0) , the highest leaf length was 32. 34 cm. 

Secondly, bamboo charcoal fertilizer was 28.07 cm. Chicken manure fertilizer was 27.07 

cm, no fertilizer was 20. 07 cm.  The Kale mushrooms stem margin was significantly 

different (p <0.05).  By urea fertilizer formula (46-0-0) , the highest leaf length was 4.66 

cm.  The second is bamboo charcoal fertilizer 4. 33 cm, chicken manure is 4. 15 cm, no 

fertilizer is 3. 34 cm.  the fresh weight of Kale mushrooms was statistically significantly 

different (p <0.05). The urea fertilizer formula (46-0-0) gives a maximum weight average 

of 30.76 grams. Secondly, bamboo charcoal fertilizer was 26.02 grams. Chicken manure 

fertilizer was 24.85 grams, no fertilizer was 13.23 grams. the fresh weight excluding Kale 

mushrooms root was statistically significantly different (p <0.01). By chicken manure, the 

average weight was 19.42 grams.  Secondary urea fertilizer (46-0-0)  was 19.26 grams of 

bamboo charcoal fertilizer 18.88 grams without fertilizer. 11.17 grams 

 

Keywords :  Kale mushrooms, chicken manure, bamboo charcoal, urea fertilizer, plant 

growth 
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