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บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 
 
      ศึกษาประสิทธิภาพของการใช้ปุ๋ยรองพ้ืนร่วมกับน้้าหมักชีวภาพจากมูลวัว  มูลไก่ มูลค้างคาวต่อ

การเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตแตงโมที่ปลูกในระบบอินทรีย์ 

 
สรุปผลการทดลอง 
 

จากการศึกษาประสิทธิภาพของการใช้ปุ๋ยรองพ้ืนร่วมกับน้้าหมักชีวภาพจากมูลวัว  มูลไก่ มูล

ค้างคาวต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตแตงโมที่ปลูกในระบบอินทรีย์ พบว่า การใส่ปุ๋ยน้้าหมัก

จากมูลวัวในปริมาณ 1 ลิตร/แปลง ซึ่งอยู่ในระดับอัตราที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของแตงโม 

เนื่องจากปุ๋ยน้้าหมักชีวภาพมูลวัวมี ไนโตรเจน (N) สามารถสลายตัวได้เร็ว พืชดูดซับแร่ธาตุไปใช้ได้

ง่าย ช่วยในการปรับโครงสร้างของดินให้ร่วนซุย ใช้ประโยชน์เพ่ือเป็นธาตุอาหารหลักของพืชท้าให้

แตงโมให้ใบดกและให้ความสูงของเถาแตงโมมากกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับการใส่ปุ๋ยน้้าหมักชีวภาพ

จากมูลไก่ และปุ๋ยน้้าหมักชีวภาพจากมูลค้างคาวในปริมาณ 1 ลิตรแปลง ให้การเจริญเติบโตทาง

จ้านวนใบและความสูงของเถาแตงโมรองลงมาตามล้าดับ 

การใส่ปุ๋ยน้้าหมักชีวภาพจากมูลไก่ในปริมาณ 1 ลิตร/แปลง ซึ่งอยู่ในระดับอัตราที่เหมาะสม

ต่อการเจริญเติบโตของแตงโมเนื่องจากการใส่ปุ๋ยน้้าหมักชีวภาพจากมูลไก่มีฟอสฟอรัส (P) สามารถ

สลายตัวได้เร็ว พืชดูดซับธาตุอาหารไปใช้ได้ง่าย ใช้ประโยชน์เป็นธาตุอาหารหลักของพืช มีส่วนช่วยใน

การพัฒนาของรสชาตของเนื้อแตงโมให้ดีขึ้น ท้าให้ผลของแตงโมมีน้้าหนักมาก มีผลขนาดใหญ่และให้

ค่าความหวานที่สูง เมื่อเปรียบเทียบกับการใส่ปุ๋ยน้้าหมักชีวภาพจากมูลวัวและปุ๋ยน้้าหมักชีวภาพมูล

ค้างคาวในปริมาณ 1 ลิตร/แปลง  
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อภิปรายผลการทดลอง 
 

        จากการศึกษา ประสิทธิภาพของการใช้ปุ๋ยรองพ้ืนร่วมกับน้้าชีวภาพจาก มูลวัว มูลไก่ และมูล

ค้าวคาวที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงโม จากการทดลองใส่ปุ๋ยน้้าหมักชีวภาพจากมูล

ไก่ในปริมาณ 1 ลิตร ซึ่งอยู่ในระดับอัตราที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของแตงโม  เนื่องจากปุ๋ยน้้า

หมักชีวภาพจาก มูลไก่ มีฟอสฟอรัส (p) สามารถสลายตัวได้เร็ว พืชดูดซับธาตุอาหารไปใช้ได้ง่าย ใช้

ประโยชน์เพื่อเป็นธาตุอาหารหลักของพืช ท้าให้ผลของแตงโม มีขนาดใหญ่และน้้าหนักมาก รวมถึงให้

ความหวานสูงเมื่อเปรียบเทียบกับการใส่ปุ๋ยน้้าหมักชีวภาพจากมูลค้างคาวและปุ๋ยน้้าหมักชีวภาพจาก

มูลวัว ในปริมาณ 1 ลิตรให้ผลผลิตของแตงโมรองลงมา ตามล้าดับ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อร

ประภา อนุกลูประเสริฐ , 2558  ท้าการศึกษาชนิดและอัตราการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงต่อการ

เจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของ ผักกาดหอม โดยวางแผนการทดลองแบบ factorial in CRD 

เปรียบเทียบกับสิ่งทดลองควบคุม จ้านวน 5 ซ้้า ประกอบด้วย 2 ปัจจัย  ได้แก่ ชนิดของปุ๋ยอินทรีย์

คุณภาพสูง คือ ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสูตรที่1 ของกรม พัฒนาที่ดินและปุ๋ยมูลไก่หมักคุณภาพสูง และ

อัตราการให้ปุ๋ยอินทรีย์ คุณภาพสูง 3 ระดับ คือ 1, 2.5 และ 5 กรัมไนโตรเจนต่อดิน 5 กิโลกรัม และ

สิ่งทดลองควบคุม ได้แก่ ปุ๋ยเคมีร่วมกับ มูลโคที่ระดับ 1 กรัมไนโตรเจน ต่อดิน 5 กิโลกรัม จาก

ผลการวิจัยพบว่าเมื่อ เปรียบเทียบการให้ปุ๋ยที่ระดับไนโตรเจนเดียวกัน ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงทั้งสอง

ชนิดท้าให้สมบัติทางเคมีของดิน ดีขึ้น กว่าการให้ปุ๋ยเคมีร่วมกับมูลโค โดยเฉพาะปริมาณ ฟอสฟอรัส

ในดินหลังปลูก ซึ่งพบว่ามีค่าสูงกว่าถึง 2-4 เท่า การเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของผักกาดหอม มี

ค่าเพ่ิมขึ้นตามระดับไนโตรเจนที่เพ่ิมขึ้น แต่ชนิดของปุ๋ยอินทรีย์ คุณภาพสูงให้ผลไม่แตกต่างกัน  โดย

การให้ ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงทั้งสองชนิดที่ระดับ 2.5 และ 5 กรัม  ไนโตรเจนท้าให้ต้นผักกาดหอมมี

ปริมาณผลผลิต มากกว่าสิ่งทดลองควบคุมที่ให้ปุ๋ยเคมีร่วมกับมูลโคที่ระดับ 1 กรัมไนโตรเจน ในด้าน

คุณภาพของผลผลิต พบว่าเมื่อให้ระดับไนโตรเจนที่เพ่ิมขึ้น สารประกอบฟีนอลิกรวมมีค่าลดลง 

ในขณะที่การสะสมไนเตรตมีค่ามาก ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า การใส่ปุ๋ยน้้าหมักชีวภาพจากมูลไก่ สามารถ

เพ่ิมผลผลิตในการปลูกแตงโมพันธุ์จินตหราในระบบอินทรีย์ได้ดีท่ีสุด 
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ค าแนะน า 
       การใส่ปุ๋ยน้้าหมักชีวภาพจากมูลค้างคาวในปริมาณที่มากเกินไป มีผลท้าให้ต้นพืชตายได้ 
เนื่องจากมีความเข้มข้นของสารละลายที่มากดังนั้นจึงควรเจือจางในอัตราส่วนที่เหมาะสมต่อการใช้
งานในพืชแต่ละชนิด 
 
ปัญหาที่พบในงานวิจัย 

1. พบแมลงศัตรูพืชเข้าท้าลาย 
2. พบเพลี้ยดูดกินน้้าจากดอกแตงโม ท้าให้ติดผลน้อย 
3. สภาพอากาศฝนตกบ่อย ท้าให้แปลงปลูกแตงโมเกิดการพังทลาย เนื่องจากน้้าฝนไหล่บ่าจึง

ควรยกแปลงปลูก 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับวิจัยต่อไป 

   ควรจะศึกษาปุ๋ยน้้าหมักชีวภาพ เปรียบเทียบกับพืชกลุ่มอ่ืนเพื่อสามารถน้าไปปรับใช้ในการ
ปลูกพืชในระบบอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี 
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