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บทที่ 1 

บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

         แตงโมเป็นผลไม้ที่มีน ้ำประกอบอยู่เป็นจ้ำนวนมำกในภำคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกว่ำ บัก

โม ภำคเหนือเรียกว่ำ มะเต้ำ จังหวัดตรังเรียกว่ำ แตงจีน ถิ่นก้ำเนิดอยู่ในทะเลทรำยคำลำฮำรีท ทวีป

แอฟริกำ ชำวอียิปต์เป็นชำติแรกท่ีปลูกแตงโมไว้รับประทำนเมื่อสี่พันปีมำแล้วชำวจีนเริ่มปลูกแตงโมที่

ซินเกียงสมัยรำชวงศ์ถังและชำวมัวร์ได้ท้ำแตงโมไปสู่ทวีปยุโรปแตงโมแพร่หลำยเข้ำสู่ทวีปอเมริกำ

พร้อมชำวแอฟริกำที่ถูกขำยเป็นทำส แตงโมต้องกำรดินที่มีควำมชุ่มชื่นพอเหมำะน ้ำไม่ขัง มักปลูกกัน

ในดินร่วนปนทรำยในประเทศไทยมีกำรปลูกแตงโมอยู่ทั่วทุกภูมิภำคและปลูกได้ทุกฤดู แตงโมเป็นพืช

วงศ์เดียวกับแคนตำลูปและฟัก เป็นพืชล้มลุกเป็นเถำอำยุสั น เถำจะเลื่อยไปตำมพื นดินมีขนอ่อนปกคุม 

ผลมีทั งกลมและทรงกระบอก เปลือกแข็งมีทั งสีเขียวและสีเหลืองบำงพันธุ์มีลวดลำยที่เปลือก ในเนื อมี

เมล็ดสีด้ำแทรกอยู่แตงโมที่นิยมปลูกโดยทั่วไปมี 3 พันธุ์ คือ พันธุ์จินตหรำ พันธุ์กินรี พันธุ์ตอปิโด  

        แตงโมเป็นผลไม้ที่คนไทยนิยมรับประทำน แต่ก็เป็นที่ทรำบกันดีว่ำ แตงโม เป็นผลไม้ที่ใช้

สำรเคมีและมีสำรตกค้ำงมำกเช่นกัน ปัญหำของผู้ที่ปลูกแตงโมส่วนใหญ่ พบว่ำ กำรปลูกแตงโมต้องใช้

ค่ำใช้จ่ำยสูง เช่น กำรใช้ปุ๋ยเคมีซึ่งมีรำคำแพงเกษตรกรส่วนใหญ่ลืมไปเลยว่ำในท้องถิ่นของตัวเองยังมี

ปุ๋ยอินทรีย์อยู่ในพื นที่ เช่น มูลค้ำง มูลไก่ หรือมูลโค ซึ่งเป็นปุ๋ยคอก เป็นปุ๋ยชนิดหนึ่งที่ได้จำก

กระบวนกำรขับถ่ำยของเสียของสัตว์มีกำรน้ำไปใช้ประโยชน์ทำงด้ำนกำรเกษตรอย่ำงแพร่หลำยมี

องค์ประกอบของธำตุอำหำรหลักและธำตุอำหำรรองที่จ้ำเป็นต่อพืชอีกทั งยังช่วยในกำรปรับปรุง

โครงสร้ำงของดินที่เสื่อมสภำพให้ดีขึ นอีกด้วย ดินที่ได้รับปุ๋ยคอกบ่อยจะเป็นดินที่มีสภำพเหมำะสมต่อ

กำรเจริญเติบโตของพืช หำกเกษตรกรลองหันมำใช้ปุ๋ยพวกนี เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีอยู่ในพื นที่หรือไม่ก็หำ

ซื่อได้ง่ำยและมีรำคำถูกกว่ำปุ๋ยเคมีและยังไม่เป็นอันตรำยต่อเกษตรกรเองและผู้บริโภคอีกด้วย                                   

        จำกควำมส้ำคัญในกำรน้ำวัตถุดิบอินทรีย์ที่มีอยู่ภำยในท้องถิ่นมำใช้เพ่ิมประสิทธิภำพกำร

ผลิตแตงโมนั นทำงผู้วิจัยจึงเล็งเห็นควำมส้ำคัญจึงได้ศึกษำ ศึกษำประสิทธิภำพของกำรใช้น ้ำหมัก

ชีวภำพจำกมูลวัว มูลไก่ มูลค้ำงคำวในกำรพัฒนำกำรเจริญเติบโตและคุณภำพผลผลิตแตงโมที่ปลูกใน

ระบบอินทรีย์ เป็นทำงเลือกใหม่ให้กับเกษตรกรช่วยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตของแตงโมเพ่ือให้ผู้บริโภคได้

บริโภคแตงโมที่ปลอดภัยจำกสำรเคมี 
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1.2 วัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย 

1. เพ่ือศึกษำประสิทธิภำพของกำรใช้ปุ๋ยรองพื นร่วมกับน ้ำหมักชีวภำพจำกมูลวัว  มูลไก่                       

มูลค้ำงคำวต่อกำรเจริญเติบโตและคุณภำพผลผลิตแตงโมที่ปลูกในระบบอินทรีย์ 

2. เพ่ือให้ได้ปุ๋ยหมักชีวภำพจำกมูลสัตว์ที่มีควำมเหมำะสมที่สุดในกำรเจริญเติบโตและคุณภำพ

ผลผลิตของแตงโมพันธุ์จินตหรำ 

 

1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ได้ปุ๋ยหมักชีวภำพจำกมูลสัตว์ที่มีควำมเหมำะสมที่สุดในกำรเจริญเติบโตและคุณภำพผลผลิต

ของแตงโมพันธุ์จินตหรำที่ปลูกในระบบอินทรีย์ 

2. สำมำรถเป็นแนวทำงส่งเสริมเกษตรกรในกำรเลือกใช้ปุ๋ยคอกจำกวัตถุดิบภำยในท้องถิ่นได้เกิด

ประโยชน์สูงสุด 

3. ช่วยลดค่ำต้นทุนในกำรใช้ปุ๋ยและสำรเคมีของเกษตรกร ท้ำให้ได้ผลผลิตของแตงโมที่ปลอด

สำรพิษดีต่อสุขภำพผู้บริโภค 

 

1.4 ขอบเขตของโครงกำรวิจัย 

       ศึกษำประสิทธิภำพของกำรใช้น ้ำหมักชีวภำพจำกมูลวัว มูลไก่ มูลค้ำงคำวในกำรพัฒนำกำร

เจริญเติบโตและคุณภำพผลผลิตแตงโมที่ปลูกในระบบอินทรีย์  โดยศึกษำด้ำนกำรเจริญเติบโต ได้แก่ 

กำรวัดควำมยำวของล้ำต้นแตงโม จ้ำนวนใบ และ และด้ำนกำรวัดคุณภำพผลผลิต ได้แก่ เส้นผ่ำน

ศูนย์กลำงของผล น ้ำหนักสดผล เส้นรอบวงของผล โดยวิธีกำรวัดกำรเจริญเติบโตและชั่งน ้ำหนักสด  

กำรวัดค่ำควำมหวำนของเนื อแตงโม (องศำบริกซ์) โดยใช้ ( Brix Refractometer ) เมื่อครบระยะเวลำ

กำรเก็บเกี่ยวผลผลิต ท้ำกำรทดลองในสถำนที่สวนผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สมเกียรติ กัลยพฤกษ์ ต้ำบลใน

เมือง อ้ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

       โดยกำรปลูกแตงโมลงในแปลงขนำด 1.30x3 เมตร แปลงละ8 หลุม  ทั งหมดม4ีแปลงโดยกำรใช้

มูลโค  มูลไก่ และมูลค้ำงคำว ผสมกับน ้ำและสำรเร่งซูเปอร์ พด.2โดยมีอัตรำส่วนปุ๋ย1กิโลกรัมต่อน ้ำ5

ลิตร หมักในถังโดยใช้ระยะเวลำในกำรหมัก 7 วัน หลังจำกนั นน้ำน ้ำที่ได้จำกกำรหมักมำรดลงในแปลง

ปลูกแตงโมตำมแผนกำรทดลองโดยรดน ้ำปุ๋ยหมักชีวภำพ ทุกๆ10วัน  

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjk0auZ-N3NAhXFnpQKHbl5CJQQFgg4MAA&url=http%3A%2F%2Frefactometer.weebly.com%2F&usg=AFQjCNHSuqayem_PuXAhy2VLDk65qqy_Mw&sig2=uGXh1ySkXb0___tA6TqgHw&bvm=bv.126130881,d.dGo
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วำงแผนกำรทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design, CRD) กรรมวิธี 

(Treatment ) ๆ ละ 4 ซ ้ำ (Replication) รวมทั งหมด 16 หน่วยกำรทดลอง ตำมแผนกำรทดลอง

ดังนี   

กรรมวิธีที่ 1 (T1) ขนำดแปลง 1.30×3 เมตร  ไม่ใส่ปุ๋ย (Control) 

กรรมวิธีที่ 2 (T2) ขนำดแปลง 1.30×3 เมตร   ใส่ปุ๋ยน ้ำหมักชีวภำพจำกมูลวัว 1 ลิตร/แปลง 

กรรมวิธีที่ 3 (T3) ขนำดแปลง 1.30×3 เมตร   ใส่ปุ๋ยน ้ำหมักชีวภำพจำกมูลไก่ 1 ลิตร/แปลง 

กรรมวิธีที่ 4 (T4) ขนำดแปลง 1.30×3 เมตร   ใส่ปุ๋ยน ้ำหมักชีวภำพมูลค้ำงคำว 1 ลิตร/แปลง 

 

1.5 สถำนที่ท ำกำรทดลอง 

สวนผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สมเกียรติ กัลยพฤกษ์ต้ำบล ในเมือง อ้ำเภอ เมือง จังหวัด บุรีรัมย์ 

 

1.6 ระยะเวลำในกำรทดลอง 

เริ่มต้นทดลองตั งแต่วันที่ 10 เดือน มิถุนำยน พ.ศ.2559 สิ นสุดกำรทดลองวันที่ 30 เดือน 

สิงหำคม พ.ศ.2559 

  

1.7 นิยำมศัพท์เฉพำะ 

       แตงโม หมำยถึง ผลไม้ลูกกลมโต เปลือกนอกสีเขียวเข้มหรือมีลำยสีเขียวอ่อนพำดตำมยำว เนื อ

ในฉ่้ำน ้ำ รสหวำนหอม มีเมล็ดสีด้ำเล็ก ๆ  แทรกอยู่ตำมแนวแกนกลำง เนื อในมีทั งพันธุ์สีแดงและสี

เหลือง แตงโมเป็นผลไม้ที่เหมำะกับเมืองร้อนอย่ำงบ้ำนเรำ เพรำะช่วยดับกระหำยคลำยร้อนได้เป็น

อย่ำงดี  เนื่องจำกมีน ้ ำเป็นส่วนประกอบอยู่สู งถึงร้อยละ 92 เหมำะกับชื่อภำษำอังกฤษว่ำ 

“Watermelon” เนื อแตงโมมีเบตำแคโรทีนและวิตำมินซีสูง ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันป้องกันกำรติดเชื อ 

บ้ำรุงสำยตำและผิวพรรณ มีสำรไลโคพีน ซึ่งเป็นรงควัตถุที่ท้ำให้ผักผลไม้มีสีแดง ไลโคพีนนี จะช่วยต้ำน

อนุมูลอิสระ ลดควำมเสี่ยงต่อกำรเป็นโรคหัวใจและโรคมะเร็งต่อมลูกหมำกได้เป็นอย่ำงดี 

 

       ปุ๋ยน  ำหมักชีวภำพ หมำยถึง ปุ๋ยน ้ำชีวภำพ หรือที่เรียกว่ำน ้ำหมักจุลินทรีย์ ขยะหอม น ้ำสกัด

ชีวภำพ หรือ EM (Effective Microorganisms) คือ สำรละลำยที่ได้จำกกำรย่อยสลำยเศษวัสดุเหลือ

ใช้จำกส่วนต่ำงๆของพืชหรือสัตว์ โดยกำรหมักในสภำพไร้อำกำศ  ปุ๋ยน ้ำชีวภำพทีห่มักจนได้ท่ีแล้วจะ



4 

  

มีสีน ้ำตำลเข้ม ซึ่งประกอบด้วยสำรอำหำร ดังนี   

- ธำตุอำหำรหลัก ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม  

- ธำตุอำหำรรอง ได้แก่ แคลเซียม แมกนีเซียม ก้ำมะถัน  

- ธำตุอำหำรเสริม ได้แก่ เหล็ก ทองแดง แมงกำนีส 

       ปุ๋ยน ้ำชีวภำพ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  

- ปุ๋ยน ้ำชีวภำพทีผ่ลิตจำกพืชหรือขยะเปียก ได้แก่ เศษอำหำร เศษผัก เศษผลไม้รสเปรี ยว เศษผลไม้สี  

แดงสีเหลือง พืชสมุนไพร  

- ปุ๋ยน ้ำชีวภำพทีผ่ลิตจำกสัตว์ ได้แก่ ปลำ หอยเชอรี่  

 

       ปุ๋ยมูลวัว หมำยถึง  เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้มำจำกสิ่งขับถ่ำยของสัตว์เลี ยง เช่น โค กระบือ ฯลฯ 

โดยอำจจะใช้ในรูปปุ๋ยคอกแบบสด แบบแห้ง หรือ น้ำไปหมักให้เกิดกำรย่อยสลำย ก่อนแล้วค่อย

น้ำไปใช้ก็ได้ ซึ่งต้องค้ำนึงถึงชนิดของดินและพืชที่ปลูกด้วย โดยเฉพำะกำรใช้แบบสดอำจท้ำให้เกิด

ควำมร้อน และมีกำรดึงธำตุอำหำรบำงตัวไปใช้ในกำรย่อยสลำยมูลสัตว์ ซึ่ งอำจจะท้ำให้พืชเหี่ยวตำย

ได้  กำรใช้ปุ๋ยคอกนั น นอกจำกประโยชน์ในกำรช่วยเพ่ิมธำตุอำหำรพืชในดินแล้ว  ยังช่วยท้ำให้ดิน

โปร่งและร่วนซุย ท้ำให้กำรเตรียมดินง่ำย กำรตั งตัวของต้นกล้ำเร็วท้ำให้มี โอกำสรอดได้มำกด้วย 

 

       ปุ๋ยมูลไก่ หมำยถึง ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตจำกมูลที่ดีที่สุด คือ มูลไก่ ส้ำหรับกำรใช้ปุ๋ยระยะยำวแล้ว

กำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ย่อมดีกว่ำปุ๋ยเคมีแน่นอน มูลไก่ไข่ ข้อดี มีคุณค่ำทำงอำหำรพืชมำกกว่ำ ข้อเสีย ระ

ลำยในน ้ำได้ช้ำกว่ำมูลไก่เนื อ ข้อดี ระลำยในน ้ำได้เร็วกว่ำ ข้อเสีย มีคุณค่ำทำงอำหำรพืชน้อยกว่ำมูลไก่

ไข่เล็กน้อยผสมในอัตรำ (มูลไก่ไข : มูลไก่เนื อ) 70:30 ท้ำให้กำรระลำยในน ้ำเพ่ือให้คุณค่ำทำงอำหำร

ต่อพืช ได้อย่ำงต่อเนื่อง จึงท้ำให้เกิดผลผลิตมำกขึ น ไม่ท้ำลำยสิ่งแวดล้อม รักษำหน้ำดินให้อุดมด้วยแร่

ธำตุที่เป็นประโยชน์ต่อพืชทุกชนิด และเหมำะส้ำหรับ เกษตรกรไทย ที่ต้องกำรลดต้นทุนเนื่องจำก

รำคำปุ๋ยเคมีที่แพงกว่ำหลำยเท่ำตัว   

 

      ปุ๋ยมูลค้ำงคำว หมำยถึง ปุ๋ยอินทรีย์เชิงผสม จำกมูลค้ำงคำว ชนิดเม็ดปั้นเป็นเนื อเดียวกัน มีธำตุ

อำหำรหลัก ธำตุอำหำรรอง ธำตุอำหำรเสริม มีฮิวมิคแอสิก มีจุลินทรีย์ ช่วยต้ำนทำนโรครำกเน่ำ โคน
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เน่ำ มีอินทรียวัตถุ ช่วยปรับสภำพดิน ให้ร่วนซุย พืชจึงเจริญเติบโตอย่ำงมั่นคง มีระบบรำก ล้ำต้น ใบ 

ดอก ผล สมบูรณ์ ลดต้นทุน ให้ผลผลิตสูง สำมำรถใช้ได้ดีกับทุกพืชทั งพืชไร่ พืชสวน 


