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บทท่ี 2 
ตรวจเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

การศึกษาเปรียบเทียบผลการใช้ปุ๋ยมูลสัตว์จาก โค ไก่และสุกรในการพัฒนาการปลูกบวบ

เหล่ียมสายพันธุ์การค้า ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา ค้นคว้า เอกสารและวรรณกรรม งานมัยท่ีเกี่ยวข้องตาม

ขอบเขต ดังนี้ 

2.1 บวบเหล่ียม  

2.2 ปุ๋ยอินทรีย์  

2.3 ปุ๋ยมูลวัว  

2.4 ปุ๋ยมูลไก่  

2.5 ปุ๋ยมูลสุกร  

2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.1 บวบเหลี่ยม (Angled gourd) 

 
ภาพที่1 บวบเหลี่ยม 

ทมีา: บวบเหลี่ยม (2560) 

 ชื่อสามัญ Angled loofah 

 ชื่อวิทยาศาสตร์ Luffa acutangula Roxb 

 วงศ์  Cucurbitaceae 

 ถ่ินก าเนิด อินเดีย 
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 บวบเหล่ียม เป็นพืชเถาอายุส้ัน มีมือจับเกาะช่วยพยุงล าต้น จึงนิยมท าค้างหรือร้านให้เล้ือย

เช่าเช่นเดียวกับต้นมะระ บวบเป็นพืชท่ีปลุกง่าย เจริญเติบโตเร็วสามารถเจริญเติบโตได้ในดินแทบทุก

ชนิด ในดินควรมีความช้ืนสม่ าเสมอ เป็นพืชท่ีบริโภคผล สามารถน ามาประกอบเป็นอาหารได้หลาย

ชนิด เช่น ต้ม แกง ผัด หรือจ้ิมน้ าพริก มีรสหวาน นอกจากนี้บวบยังเป็นพืชท่ีมีลักษณะพิเศษคือ ทน

แล้ง ทนฝน โรคและแมลงไม่รบกวน  

 เช่ือว่าบวบเหล่ียมมีถิ่นก าเนิดในประเทศอินเดีย เนื่องจากพบต้นท่ีมีลักษณะเป็นพืชป่าใน

บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย และมีเขตการกระจายพันธุ์และนิยมบริโภคกัน

มากในประเทศเขตร้อน เช่น ไทย จีน ฮ่องกง และอินเดีย โดยจัดเป็นพรรณไม้ล้มลุกมีอายุเพียงปีเดียว 

ชอบเล้ือยพาดพันไปตามต้นไม้อื่นหรือทอดเล้ือยไปตามพื้นดิน ยอดอ่อนนุ่ม เถาหรือล าต้นเป็นเหล่ียม 

ตามข้อเถามีมือส าหรับใช้ยึดเกาะเป็นเส้นยาว บางทีแยกเป็นหลายแขนง ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะ

เมล็ด ทนแล้ง ทนฝนได้ดี โรคและเมล็ดไม่มารบกวน พรรณไม้ชนิดนี้มักขึ้นตามท่ีรกร้าง ตามริมห้วย 

หนอง คลอง และตามบึงท่ัวไป 

บวบเหล่ียม เป็นพันธุ์ไม้ล้มลุกมีอายุเพียงปีเดียว ชอบเล่ือยพาดพันไปตามต้นไม้อื่นหรือทอด

เล้ือยไปตามพื้นดิน ยอดอ่อนนุ่ม เถาหรือต้นเป็นเหล่ียม ตามข้อเถามีมือส าหรับใช้ยึดเกาะเป็นเส้นยาว 

บางทีแยกเป็นหลายแขนง ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ด ทนแล้ง ทนฝนได้ดี โรคและเมล็ดไม่มา

รบกวน พรรณไม้ชนิดนี้มักขึ้นตามท่ีรกร้าง ตามริมห้วยหนอง คลอง และบึงท่ัวไป มีคุณค่าทางอาหาร

ในส่วนท่ีรับประทานได้ 100 กรัม ประกอบด้วย พลังงาน 18 กิโลแคลอรี น้ า 95.4 กรัม โปรตีน 0.7 

กรัม ไขมัน 0.2 กรัม คาร์โบไฮเดตร 3.3 กรัม แคลเซียม 5 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 24 มิลลิกรัม เหล็ก 

0.7 มิลิกรัม วิตามีนเอ 5 ไมโครกรัม และวิตามีนซี 15 มิลลิกรัม คุณค่าทางโภชนาการประกอบด้วย

โปรตีน คาร์โบไฮเดรต เส้นใย แคลเซียม เหล็ก ฟอสฟอรัส วิตามินเอ วิตามินบี 1วิตามินบี 2 ไนอาซิน 

และวิตามินซี ในผลของบวบหอมจะมีน้ า 95.9 % และน้ าตาล 2.2% มีสารซาโปนิน มิวซิน และไฟติน 

ส่วนในเมล็ด จะมีกรดไขมันท่ีเรียกว่า ไลโนลีอิค (linoleic) ทางด้านสมุนไพรสรรพคุณทางยารักษาโรค

ต่าง ๆส่วนท่ีใช้ประโยชน์ของบวบเหล่ียมคือ ผล ใบ ราก และเนื้อในเมล็ด ซึ่งแต่ละส่วนจะให้สรรพคุณ

แตกต่างกันดังนี้ 

- ผลอ่อน ใช้บ ารุงร่างกาย แก้ร้อนใน ขับปัสสาวะ และขับเสมหะ ส่วนผลสดใช้แก้คันมี

ค าแนะน าการใช้บวบเหล่ียมเป็นยาขับปัสสาวะดังนี้นะคะ ให้ใช้ได้ท้ัง ใบสดและผลอ่อน หากเป็นใบสด

ให้ใช้ 1 ก ามือ ถ้าเป็นผลอ่อนให้น าผลอ่อนไปต้มกับน้ า โดยใส่น้ าพอท่วม แล้วต้มจนเดือด จึงน าน้ าท่ี

ได้มาด่ืมวันละ 2 ครั้งเช้า-เย็น ครั้งละ 1 แก้ว  
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- ใบ ใช้ต้มด่ืมเพื่อขับเสมหะ ขับปัสสาวะ และต าพอกแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย หรือหากจะใช้

ใบแห้ง หนัก 5 กรัม ชงน้ าร้อน 1 แก้ว ด่ืมก่อนอาหารเช้า-เย็น 

- ราก ต้มน้ าด่ืมเป็นยาระบาย แก้บวมช้ า ระบายท้อง เจ็บคอ 

- เนื้อในเมล็ด ขับพยาธิตัวกลม เป็นยาระบาย แก้ร้อนใน แก้บิด ขับเสมหะ 

นอกจากนี้ยังมีค าแนะน าว่า ผล เถา และท้ังต้นของบวบเหล่ียม สามารถเข้าต ารับยาแก้ลม 

บ ารุงหัวใจ ได้อีกด้วย ส่วนเมล็ดของบวบเหล่ียมใช้ท ายาถ่าย กินแก้ร้อนใน ได้นะคะ แต่มีข้อห้าม

ส าหรับผู้มีไข้ห้ามรับประทานและอาชีพการผลิตเมล็ดพันธ์ (วิทย์ เท่ียงบูรณธรรม,2542) 

 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ล าต้น ไม้เถา มีอายุเพียงปีเดียว ยอดอ่อนนุ่ม ขนจะค่อย ๆ หลุดร่วงไปเมื่อแก่ ล าต้นเป็น

เหล่ียม ตามข้อมีมือเกาะเป็นเส้นยาว บางทีแยกเป็นหลายแขนง 

  

 
ภาพที่ 2 ล าต้นบวบเหล่ียม 

ที่มา:  ล าต้นบวบเหล่ียม (2560) 

ใบ เด่ียว เรียงสลับกัน แผ่นใบรูป 5 – 7 เหล่ียม, ขอบใบมีรอยเว้าต้ืน ๆ โคนใบเว้าเป็นรูป

หัวใจ ก้านใบเป็นเหล่ียม ยาว 4 – 9 ซม. 
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ภาพที่ 3 ใบบวบเหล่ียม 

ที่มา: ใบบวบเหล่ียม (2560) 

ดอก ดอกเพศเมีย และดอกเพศผู้ อยู่บนต้นเดียวกัน และมักจะออกตามง่ามใบแห่งเดียวกัน 

อาจออกเป็นดอกเด่ียวหรือเป็นช่อ ดอกเพศผู้ กลีบรองกลีบดอก โคนเช่ือมติดกัน ส่วนปลายแยกเป็น 

5 กลีบ ด้านนอกมีขนส้ันและอ่อนนุ่มปกคลุม กลีบดอก 5 กลีบ รูปไข่กลับ สีเหลือง มีเกสรผู้ 3 อัน อับ

เรณูแบบ 1 ช่อง 1 อัน และแบบ 2 ช่อง 2 อัน ดอกเพศเมีย กลีบรองกลีบดอก และกลีบดอก มี

ลักษณะเหมือนดอกเพศผู้ รังไข่รูปขอบขนาน ท่อรับไข่รูปทรงกระบอก ปลายแยกเป็น 3 แฉก ภายใน

รังไข่มี 3 ช่อง มีไข่อ่อนจ านวนมาก 

 

 

 

 
ภาพที่ 4 ดอกบวบเหล่ียม 

ที่มา: ดอกบวบเหล่ียม (2560) 

ผล ทรงกระบอก ยาวประมาณ 20 ซม. โคนเรียวเล็ก มีเหล่ียมเป็นสันคม 10 สัน ตามความ

ยาวของผล 
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ภาพที่ 5 ผลบวบเหล่ียม 

ที่มา: ผลบวบเหล่ียม (2560) 

การขยายพันธุ์บวบ 

ระยะปลูกท่ีเหมาะสมคือ ระยะระหว่างต้น 75 เซนติเมตร ระยะระหว่างแถว 100 เซนติเมตร 

การปลูกให้หยอดเมล็ดพันธุ์โดยตรงลงในแปลงหลุมละ 4-5 เมล็ด ฝังให้ลึกลงไปในดินประมาณ 2-4 

เซนติเมตร จากนั้นกลบเมล็ดด้วยดินร่วนหรือปุ๋ยคอกหนาประมาณ 1 เซนติเมตร รดน้ าให้ชุ่มอย่าง

สม่ าเสมอทุกวัน เมื่อต้นกล้างอกอายุได้ประมาณ 10-15 วันหรือมีใบจริง 2-4 ใบ ให้ถอนแยกต้นท่ี

อ่อนแอหรือต้นท่ีไม่สมบูรณ์ท้ิง ให้เหลือไว้หลุมละ 3 ต้น (กาญจนา สงกาญ,2560) 

 

การเตรียมปลูกและวิธีปลูกบวบเหลี่ยม 

เนื่องจากบวบเป็นผักท่ีชอบอากาศร้อน ดังนั้น จึงเหมาะท่ีจะปลูกในประเทศไทยหรือบริเวณ

ท่ีมีอากาศร้อน อุณหภูมิท่ีเหมาะสมกับการเจริญเติบโตท่ีดีอยู่ท่ีประมาณ 20-30 องศาเซลเซียส และ

ต้องการแสงแดดเต็มท่ีตลอดท้ังวัน ความช้ืนในดินต้องมีความสม่ าเสมอตลอดฤดูกาลปลูก โดยเฉพาะ

ในช่วงท่ีออกผลจะขาดน้ าไม่ได้เลย อีกท้ังยังเป็นผักท่ีขึ้นได้ในดินแทบทุกชนิด ปลูกได้ตลอดปีและจะมี

ผลผลิตมากในฤดูฝนบวบเหล่ียมเป็นผักท่ีมีระบบรากลึกในระดับปานกลาง ดังนั้นในการเตรียมดินเพื่อ

ปลูกควรเตรียมดินโดยการขุดไถดินให้ลึกประมาณ 25-30 เซนติเมตร และใส่ปุ๋ยหมักและปุ๋ยคอกท่ี

ย่อยสลายดีแล้วลงไปด้วยการปลูกนั้นนิยมปลูกแบบหยอดเมล็ดลงในแปลงเลย สาเหตุท่ีไม่นิยมปลูก

แบบย้ายกล้าก็เพราะต้นกล้านั้นเปราะ หักได้ง่ายและเหี่ยวง่ายในขณะท่ีท าการย้ายกล้าและจะมี

โอกาสท่ีกล้าจะได้มาก ในการหยุดเมล็ดเพื่อปลูกนั้นจะท าการหยอดหลุมละ 3-5 เมล็ด ลึกลงในดิน

ประมาณ 2-4 เซนติเมตร และกลบด้วยปุ๋ยคอกเก่าหรือดินผสม รดน้ าให้ชุ่ม คลุมด้วยฟาง โดยท่ัวไป
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นั้นจะนิยมปลูกแบบยกร่อง โดยท าการยกร่องให้สูง 75 เซนติเมตร และกว้าง 1.5 เมตร ซึ่งบนร่องจะ

ท าการปลูกได้ถึง 2 แถว (นิรนาม,2560) 

 

การดูแลรักษาบวบเหลี่ยม 

เมื่อต้นกล้าอายุได้ 15 วัน ควรถอนต้นท่ีอ่อนแอในแต่ละหลุมท้ิงไป ให้เหลือเพียงหลุมละ 2 
ต้น ระยะปลูกหรือระยะห่างระหว่างต้นท่ีใช้คือ 75-100 เซนติเมตร หรือ 90 เซนติเมตร ในฤดูฝนเป็น
ฤดูท่ีบวบเจริญเติบโตแตกกิ่งก้านมาก ดังนั้นหากปลูกในช่วงฤดูฝน ควรใช้ระยะห่างระหว่างต้นให้มาก
ขึ้น และเมื่อบวบเหล่ียมอายุได้ประมาณ 15-20 วัน ควรท าค้างหรือร้านเพื่อให้บวบเกาะขึ้นไปให้สูง 
วิธีการท าค้างหรือร้าน สามารถท าได้ดังนี้ (นิรนาม,2558) 

 

• การตีไม้เป็นร้าน ให้บวบเล้ือยขึ้นเจริญอยู่ด้านบนร้าน เพื่อผลท่ีเกิดมาจะได้ห้อยลง ผลบวบ

ตรงและสะดวกในตอนท่ีท าการเก็บเกี่ยว 

• ปักไม้ค้าง ใช้ไม้รวกยาวประมาณ 2-2.5 เมตร ปักแต่ละหลุมของบวบ แล้วเอนปลายเข้าหา

กัน ผูกมัดไว้ด้านปลาย แล้วใช้ไม้พาดทางขวางแต่ละช่วงห่างกัน 40-50 เซนติเมตร 

• ใช้กิ่งไม้หรือต้นไม้แห้งปักไว้ให้บวบเล้ือยขึ้นตามธรรมชาติ 

หมายเหตุ : หากไม่ท าไม้ค้างหรือร้านให้บวบ จะท าให้บวบเล้ือยไปตามพื้นดิน เมื่อออกผลจะ

ท าให้ผลโค้งงอ ซึ่งไม่เป็นท่ีนิยมและตลาดไม่ต้องการผลในลักษณะดังกล่าว 

การให้น้ าควรให้ให้อย่างสม่ าเสมอตลอดระยะเวลาท่ีท าการปลูก และต้องระมัดระวังอย่างยิ่ง

ไม่ให้ขาดน้ าในช่วงท่ีออกดอกและติดผล ระบบการให้น้ าแบบเข้าร่องจะให้ผลดีท่ีสุด เพราะท าให้บวบ

ไม่เปียกน้ าท่ีใบ หากให้น้ าระบบฝอยเมื่อใบเปียก จะท าให้มีโอกาสเกิดโรคท่ีใบและล าต้นได้มาก 

การพรวนดินและการจ ากัดวัชพืชนั้น ควรท าในคราวเดียวกันกับการให้ปุ๋ยโดยท าหลังจากการ

ให้ปุ๋ย ในดินเหนียวหลังจากการถอนแยกควรพรวนดินทันที และควรเก็บวัชพืชไปในคราวเดียวกันเลย 

(เมื่อบวบโตแล้วจะไม่ค่อยมีวัชพืช) ส่วนการให้ปุ๋ย ควรให้ปุ๋ยคอกรองก้นหลุมก่อนท าการเพาะเมล็ด

พันธุ์ ส าหรับปุ๋ยผสมควรใช้สูตร 5-10-5 ในอัตรา 30-50 กิโลกรัม / ไร่ โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง คือ ครั้งแรก

ใส่ครึ่งหนึ่งเป็นปุ๋ยรองพื้น และท่ีเหลือใส่เมื่อบวบอายุได้ 20-30 วัน โดยโรยข้างแถวแล้วจึงพรวนกลบ

ลงในดินพร้อมท้ังลดน้ าตาม ส่วนปุ๋ยไนโตรเจนให้ใส่ในอัตรา 3-5 กโิลกรัม / ไร่ โดยใส่ในระยะแรกของ

การเจริญเติบโต (ประมาณ 15 วันแรก) 

ปุ๋ยและธาตุอาหาร 
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การใส่ปุ๋ย  บวบเหล่ียมเป็นผักกินผล ควรให้ปุ๋ยท่ีมีสัดส่วนของธาตุไนโตรเจน 1 ส่วน 

ฟอสฟอรัส 1 ส่วน และโปแตสเซียม 1 1/2 – 2 ส่วน เช่น ปุ๋ยสูตร 13-13-21 หรือสูตรอื่นๆ ท่ีใกล้เคียง

กัน ในอัตรา 30-50 กิโลกรัมต่อไร่ และควรให้ปุ๋ยไนโตรเจน เช่น ยูเรียหรือแอมโมเนียมไนเตรท

ประมาณ 3-5 กิโลกรัมต่อไร่ เพื่อช่วยเร่งการเจริญเติบโตในช่วงแรก แต่ต้องระมัดระวังไม่ควรให้ปุ๋ย

ไนโตรเจนมากเกินไป เพราะจะท าให้เกิดอาการเฝือใบ การใส่ควรแบ่งใส่ 2 ครั้ง คือ ใส่ครั้งแรกในตอน

ปลูกแบบรองพื้นแล้วพรวนดินกลบ และใส่ครั้งท่ีสองเมื่อบวบอายุประมาณ 20-30 วัน โดยใส่แบบโรย

ข้างแล้วพรวนดินกลบ การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนควรใส่เพียงครั้งเดียวแบบโรยข้าง เมื่อบวบอายุประมาณ 7-

10 วัน 

 

การเก็บเก่ียวบวบเหลี่ยม 

อายุของการเก็บเกี่ยวอยู่ท่ีประมาณ 40-60 วัน หลังจากท่ีท าการหยอดเมล็ดพันธุ์ นิยมเก็บ

ผลท่ีอ่อน เนื้อของผลอ่อนนุ่ม ในระยะนี้บวบเหล่ียมจะมีขนาดยาวประมาณ 22-33 เซนติเมตร ต้อง

เก็บก่อนผลเริ่มแข็ง อย่าให้มีบวบแก่ติดกับต้นมากนัก เพราะจะท าให้บวบชุดหนังมีขนาดเล็ก 

โดยท่ัวไปผลผลิตจะได้ประมาณ 860-1,050 กิโลกรัม / ไร่ เฉล่ีย 920 กิโลกรัม / ไร่ ส่วนการเก็บเมล็ด

พันธุ์นั้น ในเมืองไทยมักเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง โดยการเอาเมล็ดพันธุ์นั้นสามารถท าได้โดยการปล่อยให้

บวบแก่กับต้น เมื่อแก่เมล็ดพันธุ์จะมีด า มีเปลือกเมล็ดหนา และเมล็ดพันธุ์จะมีลักษณะของผิวเป็นคล่ืน

คล้ายกับร่างแห ขอบเมล็ดจะไม่คม (นิรนาม,2558) 

 

โรคและแมลง 

นิรนาม (2551) โรคแมลงท่ีส าคัญ  เต่าแตง เต่าแตงมีอยู่ 2 ชนิด คือ ชนิดสีด า มี ช่ือ

วิทยาศาสตร์ว่า Aulacophola frontalis และชนิดสีแดง มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Aulacophola similis 

แต่ส่วนใหญ่จะพบสีแดง เต่าแตงเป็นแมลงปีกแข็ง ขนาดล าตัวยาว 0.8 เซนติเมตร ปีกคู่แรกแข็งเป็น

มัน ล าตั วค่อนข้างยาว เคล่ือนไหวช้า จะพบเสมอเวลากลางวันท่ีมีแดดจัด ตัวอ่อนอาศัยอยู่ในดิน 

ลักษณะหนอนสีขาวยาวตัวเต็มวัยของเต่าแตงสามารถมีอายุได้ถึง 100 วัน เต่าแตงตัวเมียวางไข่เด่ียวๆ 

เป็นกลุ่มเล็กๆ อายุไข่ 8-15 วัน อายุตัวอ่อน 18-35 วัน อายุดักแด้ 4-14 วัน 
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ภาพที่ 6 โรคเต่าแตง 

ที่มา: โรคเต่าแตง (2560) 

ลักษณะการท าลาย  โดยตัวแก่จะกัดกินใบ หากเกิดการระบาดรุนแรงท าให้ชะงักการ

ทอดยอดได้ ส่วนตัวอ่อนอาศัยอยู่ในดินโดยกัดกินราก บวบท่ีถูกเต่าแตงเข้าท าลายจะท าให้ผลผลิต

ลดลงและผลมีขนาดเล็กลง 

การป้องกันก าจัด  หมั่นตรวจดูบวบในเวลาเช้าท่ีแดดยังไม่จัด การจับท าลายด้วยมือจะช่วยได้

มาก ภายหลังเก็บเกี่ยวผลหมดแล้วไม่ควรปล่อยต้นบวบท้ิงไว้บนแปลง ควรถอนท าลาย มิฉะนั้นอาจ

กลายเป็นแหล่งสะสมของเต่าแตงต่อไปได้ หากการระบาดรุนแรงควรเลือกใช้สารเคมีฆ่าแมลง เช่น 

คาร์บาริลหรือเซฟวิน 85 ในอัตรา 20 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร พ่นเป็นครั้งคราว ส าหรับเซฟวิน 85 ไม่ควร

ใช้เกินอัตราท่ีแนะน า เพราะอาจท าให้ใบไหม้ได้ 

 

ประโยชน์ของบวบเหลี่ยม 

บวบอยู่ในตระกูลเดียวกันกับมะระและใช้ผลมารับประทานเป็นอาหาร โดยน ามา ผัด ต้ม แกง 

ในขณะท่ีผลยังอ่อนอยู่ บวบขึ้นได้ดีในแถบร้อน ดังนั้น จึงปลูกกันมากใน จีน อินเดีย ฮ่องกง บวบเป็น

พืชเถาเล้ือย มีดอกตัวผู้และดอกตัวเมียแยกกัน แต่อยู่ในต้นเดียวกัน ผลของบวบเหล่ียมจะยาวและมี

เหล่ียมไปตลอดความยาวของผล ผิวขรุขระเล็กน้อย เมื่อผลแก่เต็มท่ี จะมีส่วนของผลท่ีเป็น fiber ซึ่งมี

ประโยชน์ในการประดิษฐ์ท าเป็นเครื่องใช้ต่าง ๆ ได้ ล าต้นมีสีเขียวอ่อน เมื่อเจริญเต็มท่ีจะมีข้ีผึง (wax) 

ฉาบอยู่ท่ีผิว น้ าจากล าต้น (sap) ใช้ท าเครื่องส าอาง หรือใช้ท ายาสมุนไพรได้ด้วย (อุไร จิรมงคลการ

,2547) 

ผลอ่อนมีเนื้อนุ่ม ฉ่ าน้ า และมีรสหวาน ใช้กินหรือใช้ประกอบอาหารได้หลายประเภท เช่น ต้ม 

แกง ผัด หรือจิ้มกับน้ าพริกรับประทาน เช่น น้ าพริกปลาร้า ปลาเจ่า ฯลฯ โดยเมนูท่ีท าด้วยบวบเหล่ียม

ก็มีอย่างหลากหลาย เช่น แกงเลียง แกงป่า แกงอ่อม แกงจืด แกงกับปลาแห้ง ผัดกับไข่ หรือน าไปปิ้ง 

หมก หลาม ฯลฯ เป็นต้น 
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โดยสรุปแล้วผลของบวบเหล่ียม จะช่วยบ ารุงร่างกาย แก้ร้อนใน ลดไข้ ขับเสมหะ ท าให้ชุ่มคอ 

แก้คางทูม รักษาโรคบิดถ่ายเป็ด เป็นยาระบาย ขับปัสสาวะ ขับน้ านมของสตรี และใช้รักษาแผลมี

หนองและมีเนื้อนนู 

ใยผลของบวบเหล่ียมสามารถน ามาใช้สระผมเพื่อช่วยรักษารังแคได้ 

เมล็ดสามารถน าไปใช้เป็นยาฆ่าแมลงได้ 

นอกจากจะใช้ใยผล (รังบวบ) มาท าเป็นยาแล้ว ยังน าใยผลมาใช้ในการท าความสะอาดรถยนต์ 

เครื่องแก้ว เครื่องครัว และยังใช้ใส่ในหีบห่อเพื่อป้องกันการกระทบกระแทก หรือใช้เป็นท่ีบุรองภายใน

หมวกเหล็ก ใช้ท าเบาะรองไหล่ ใช้ยัดในหมอน ในรถหุ้มเกราะ ใช้ผสมท าแผ่นเก็บเสียง ฯลฯ อีกท้ังใย

ผลมีคุณสมบัติท่ีทนความร้อนได้ดี ใช้ท าหน้าท่ีส าหรับจับหม้อท่ีร้อน ๆ หรือใช้ในการกรองน้ ามันในเรือ

เดินทะเล และเครื่องยนต์ท่ีมีระบบการเผาไหม้ภายในต่าง ๆ ได้ นอกจากนี้ยังน ามาใช้สานเป็นเส่ือ 

หมวก และผ้าปูโต๊ะ ใช้ผสมกับปูนปลาสเตอร์ และสารเคลือบท าแผ่นเก็บความร้อน และใยผลหรือรัง

บวบยังเป็นแหล่งให้ Cellulose ท่ีน ามาใช้ท าเป็นเย่ือกระดาษได้อีกด้วย (แต่เส้นใยจากบวบเหล่ียมจะ

ไม่เป็นท่ีนิยมใช้กันนัก เพราะแยกเส้นใยออกจากเปลือกและเนื้อผลได้ยาก จึงนิยมใช้บวบหอม

มากกว่า)  

 

สรรพคุณของบวบเหลี่ยม 

ผล เป็นยาเย็น ช่วยบ ารุงร่างกาย (ผล) 

ดอก  มีรสชุ่ม ขมเล็กน้อย และเย็นจัด ช่วยดับร้อน คลายร้อนในร่างกายได้ดี (ดอก)ช่วยท าให้

เลือดไหลเวียนดี (เถา) 

ผล เถา และท้ังต้นของบวบเหล่ียม  สามารถใช้เข้าในต ารับยาแก้ลม บ ารุงหัวใจได้อีกด้วย (ท้ัง

ต้น)หากเหงื่อออกมาก ให้ใช้ใบสดผสมกับเมนทอล น ามาต าแล้วทาหรือใช้พอก 

(ใบ) ช่วยแก้อาการปวดศีรษะ ด้วยการใช้น้ าจากเถาผสมกับน้ าตาลทรายใช้กินพอประมาณ 

(น้ าจากเถา)หรือหากมีอาการปวดศีรษะข้างเดียว ให้ใช้รากต้มใส่ไข่เป็ด 2 ฟอง แล้วน ามากิน (ราก) 

น้ าค้ันท่ีได้จากใบสดใช้เป็นยาหยอดตาเด็กเพื่อรักษาเยื่อตาอักเสบ (ใบ) ใช้รักษาเยื่อจมูกอักเสบและ

เส่ือมสมรรถภาพ รักษาจมูกอักเสบจนกลายเป็นโพรงจมูกอักเสบเรื้อรัง ด้วยการใช้รากน ามาต้มกับน้ า

ด่ืม หรือจะใช้ดอกสดร่วมกับฮั่วเถ่าเช่าสด น าไปต าใช้เป็นยาพอกรักษาโพรงจมูกอักเสบก็ได้ ส่วนเถาก็

ช่วยรักษาโพรงจมูกอักเสบได้เช่นกัน (เถา, ราก, ดอก) ใช้รักษาจมูกมีหนองและมีกล่ินเหม็น หรืออาจมี

อาการปวดศีรษะร่วมด้วย ให้ใช้เถาบริเวณใกล้กับรากน าไปเผาให้เป็นถ่าน แล้วบดให้เป็นผงผสมกับ

เหล้ากิน (เถา) หากเป็นคางทูม ให้ใช้ใยผล (รังบวบ) ท่ีเผาเป็นถ่านแล้ว ผสมกับน้ าใช้ทาบริเวณท่ีปวด 
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หรือจะใช้ผลน าไปเผาให้เป็นถ่าน แล้วบดให้เป็นผงผสมกับน้ าใช้ทาบริเวณท่ีปวด (ผล , ใยผล) เมล็ดมี

รสหวานมัน ใช้รักษาอาการปวดเสียวฟัน โดยให้ใช้ผลท่ีแก่แล้วน าไปเผาให้เป็นเถ้าแล้วบดเป็นผง  ใช้

ทาบริเวณท่ีปวด ส่วนเถาก็มีสรรพคุณแก้อาการปวดเสียวฟันเช่นกัน (เถา, เมล็ด) 

ผลเป็นยาเย็น สรรพคุณเป็นยาลดไข้ (ผล) 

ผลและเมล็ดช่วยแก้ร้อนใน ส่วนน้ าจากเถาใช้ผสมกับน้ าตาลทรายกินพอประมาณก็เป็นยา

บรรเทาอาการร้อนในได้เช่นกัน (น้ าจากเถา, ผล, เมล็ด) 

น้ าจากเถาผสมกับน้ าตาลทรายใช้กินพอประมาณเป็นยาแก้หวัดได้ (น้ าจากเถา) 

ดอกมีรสชุ่ม เย็ดจัด และขมเล็กน้อย ใช้รักษาอาการไอ อาการเจ็บคอ และหอบ ด้วยการใช้

ดอกแห้งประมาณ 6-10 กรัมผสมกับน้ าผ้ึงแล้วต้มจิบเป็นยา หรือจะใช้น้ าจากเถาผสมกับน้ าตาลทราย

กินพอประมาณก็เป็นยาแก้ไอ แก้อาการเจ็บคอได้เช่นกัน (น้ าจากเถา, ดอก) หรือหากมีอาการเจ็บคอ 

จะใช้รากน ามาต้มกับน้ าด่ืม หรือจะน ารากมาแช่กับน้ าในภาชนะกระเบื้องแล้วเทเอาแต่น้ ากินก็ได้ 

(ราก)[1],[9] หรือหากมีการไอ จะใช้เถาเอาไปต้มกับน้ าหรือจะใช้น้ าค้ันจากเถาสดน ามากินเป็นยาแก้

ไอก็ได้ (แต่เป็นการทดลองกับหนู) (เถา) 

ขั้วผลน าไปเผาไฟให้เป็นเถ้า บดให้เป็นผงละเอียดใช้เป่าคอเป็นยารักษาอาการเจ็บคอ และ

ช่วยรักษาเด็กท่ีออกหัด ช่วยท าให้ออกหัดได้เร็วขึ้น (ข้ัวผล) 

ผลช่วยขับเสมหะ ท าให้ชุ่มคอ หรือจะใช้น้ าค้ันจากเถาสดหรือเอาเถาไปต้มกับน้ ากินเป็นยา

ขับเสมหะก็ได้ (เถา, น้ าค้ันจากเถา) ส่วนใบและเมล็ดบวบเหล่ียมท่ีมีรสขมก็เป็นยาขับเสมหะเช่นกัน 

หากใช้ใบสดให้น ามาต้มกับน้ าด่ืม ถ้าเป็นใบแห้งให้ใช้ 5 กรัม น ามาชงกับน้ าร้อน 1 แก้ว ด่ืมก่อน

อาการเช้าและเย็น (ใบ, เมล็ด) 

เมล็ดบวบเหล่ียมท่ีมีรสขม มีฤทธิ์ท าให้คล่ืนไส้อาเจียน (เมล็ด) 

ใช้เป็นยารักษาหลอดลมอักเสบเรื้อรัง โดยท าเป็นยาต้ม ให้ใช้เถาแห้งประมาณ 100-250 

กรัม น ามาหั่นเป็นฝอยแล้วแช่กับน้ าจนพองตัว แล้วน าไปต้มและแยกเอากากออก ใส่น้ าตาล

พอประมาณ แล้วกินวันละ 2-3 ครั้งติดต่อกันประมาณ 10 วันจะเห็นผล (เถา) 

เมล็ดและใบแก้บิด ถ้าใช้ใบให้ใช้ประมาณ 300-600 มิลลิกรัม น ามาต้มกับน้ ากิน (ใบ, เมล็ด) 

น้ าจากเถาใช้ผสมกับน้ าตาลทราย ใช้กินพอประมาณเป็นยาแก้อาการปวดท้อง (น้ าจากเถา) 

เมล็ดบวบเหล่ียมชนิดขมท่ีแกะเปลือกออกแล้ว ใช้กินเป็นยาช่วยหล่อล่ืนล าไส้ ช่วยรักษาโรค

บิดแทน ipecacuanha ได้ดี แต่เมื่อกินเข้าไปแล้วอาจท าให้เกิดอาการคล่ืนไส้อาเจียน (เมล็ด) 
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ผลมีรสชุ่มและเย็น ใช้รักษาโรคบิดถ่ายเป็นเลือด แก้อาการปวดท้องเนื่องจากด่ืมเหล้ามาก 

โดยให้ใช้ผลแห้งประมาณ 1 ผล น าไปเผาให้เป็นถ่าน บดให้เป็นผงผสมกับเหล้าด่ืมครั้งละประมาณ 6 

กรัม (ผล) 

รากใช้ต้มกับน้ าด่ืมเป็นยาระบาย ส่วนผลก็มีสรรพคุณเป็นยาระบายเช่นกัน (ราก , ผล) ราก

และเมล็ดบวบเหล่ียมท่ีมีรสขม มีฤทธิ์เป็นยาถ่าย (ราก, เมล็ด) 

เถาใช้เป็นยาขับพยาธิ (เถา) ส่วนเมล็ดใช้เป็นยาขับพยาธิตัวกลม โดยน าเมล็ดแก่มาเค้ียวกิน

ตอนท้องว่าง เมล็ดจะมีรสหวานมัน ถ้าเป็นเด็กให้กินครั้งละประมาณ 30 เม็ด หากเป็นผู้ใหญ่ให้ใช้ 40-

50 เม็ดติดต่อกัน 2 วัน หรือจะน ามาเมล็ดบดให้ละเอียดใส่แคปซูลกินวันละครั้ง (เมล็ด) 

ผลและเมล็ดเป็นยาขับปัสสาวะ (ผลอ่อนน าไปต้มกับน้ า โดยใส่น้ าพอท่วมแล้วต้มจนเดือด ใช้

น้ าท่ีได้น ามาด่ืมครั้งละ 1 แก้ว วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น) หรือจะใช้ดอกสดเป็นยาขับปัสสาวะก็ได้ 

เข้าใจว่าใช้ดอกแห้งประมาณ 6-10 กรัมน าไปต้มกับน้ าด่ืม ส่วนใบให้ใช้ใบสด 1 ก ามือน ามาต้มกับน้ า 

ใส่น้ าพอท่วมแล้วต้มจนเดือด ใช้น้ าท่ีได้ด่ืมเป็นยาขับปัสสาวะ แก้ปัสสาวะเป็นเลือด ครั้งละ 1 แก้ว วัน

ละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น ถ้าเป็นใบแห้งให้ใช้ 5 กรัม น ามาชงกับน้ าร้อน 1 แก้ว ใช้ด่ืมก่อนอาหารเช้า

และเย็น (ใบ, ดอก, ผล, เมล็ด) 

เมล็ดมีสรรพคุณเป็นยาขับนิ่ว (เมล็ด) 

ช่วยรักษาริดสีดวงทวาร ด้วยการใช้ใบน ามาต าพอกหรือจะบดให้เป็นผงใช้ผสมเป็นยาทาก็ได้ 

หรือจะใช้ดอกสดผสมกับฮั่วเถ่าเช่าสดน าไปต าพอก หรือจะใช้ใยผลหรือรังบวบน าไปเผาไฟให้เป็นเถ้า 

แล้วน าไปผสมกับปูนขาวที่เก็บไว้นาน ๆ และผสมกับหย่งอึ้งบดเป็นผง แล้วน าไปต้มกับดีหมู ใส่ไข่ขาว

ผสมน้ ามันหอมน ามาใช้ทาบริเวณท่ีเป็น แต่หากเป็นโรคริดสีดวงทวารท่ีเกิดจากการด่ืมเหล้ามาก ๆ ก็

ให้ใช้ใยผล (รังบวบ) ท่ีเผาเป็นถ่านแล้ว น าไปบดให้เป็นผงผสมกับเหล้ากินครั้งละ 6 กรัม (ใบ, ดอก, 

ใยผล) 

หากเลือดน้อย ประจ าเดือนของสตรีมาผิดปกติ ให้ใช้ผลน าไปเผาให้เป็นถ่าน ผสมกับเหล้ากิน

หลังอาหารตอนท่ีสบายใจ ส่วนใบและเถาก็ช่วยแก้ประจ าเดือนท่ีผิดปกติของสตรีเช่นกัน (เถา , ใบ, 

ผล) 

ใบใช้เป็นยารักษาสตรีท่ีตกเลือด ด้วยการน าใบไปค่ัวให้เป็นถ่าน แล้วบดให้เป็นผงผสมกับ

เหล้าด่ืมครั้งละประมาณ 6-15 กรัม (ใบ) 

ช่วยบ ารุงม้าม (เถา) 

ใบน ามาต าใช้เป็นยาพอกทาถอนพิษในคนไข้ม้ามโต (ใบ) 
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ช่วยแก้อาการบวมน้ า ด้วยการใช้รากน ามาต้มกับน้ าด่ืม หรือจะใช้น้ าจากเถาผสมกับน้ าตาล

ทรายกินพอประมาณก็ได้ (ราก, น้ าจากเถา) 

ใบสดน ามาต าพอกแก้พิษจากแมลงสัตว์กัดต่อย แก้พิษคัน (ใบ) 

ช่วยรักษาบาดแผลเรื้อรัง แผลจากแมลงสัตว์กัดต่อย ด้วยการใช้ใบน ามาต้มเอาแต่น้ าใช้ชะ

ล้าง หรือจะต าพอก หรือบดให้เป็นผงละเอียดผสมเป็นยาทาก็ได้ (ใบ) 

หากเป็นแผลมีหนองและมีเนื้อนูน ก็ให้ใช้ผลสดน ามาค้ันเอาแต่น้ าผสมกับผงเบญกานี Gall 

จากต้น Rhus chinensis Mill. แล้วน ามาใช้ทา (ผล) 

น้ ามันท่ีบีบได้จากเมล็ดบวบเหล่ียมสามารถน ามาใช้ทารักษาโรคผิวหนังได้ บ้างว่าใช้แก้โรค

ผิวหนังได้บางชนิด และถ้าบริสุทธิ์พอก็ใช้กินได้ (น้ ามันจากเมล็ด) 

หากผิวหนังเป็นผดผ่ืนคันให้ใช้ใบสดผสมกับเมนทอล น ามาต าแล้วพอกหรือใช้ทาบริเวณท่ี

เป็น (ใบ) 

ใช้รักษากลากเกล้ือน ด้วยการใช้ใบน ามาต้มเอาน้ าใช้ชะล้าง หรือจะต าพอก หรือจะบดให้

เป็นผงละเอียดผสมเป็นยาทาก็ได้ (ใบ) 

หากเป็นฝีบวมแดงและมีหนอง รักษาฝีไม่มีหัว ให้ใช้ดอกสดผสมกับฮั่วเถ่าเช่าสด น าไปต าใช้

เป็นยาพอกบริเวณท่ีเป็น (ดอก) 

ช่วยรักษาแขนขาเป็นเหน็บชา (เถา) 

หากมีอาการปวดเอวเรื้อรัง ให้น าเมล็ดมาค่ัวจนเหลือง แล้วบดให้เป็นผงผสมกับเหล้าด่ืม และ

ให้น ากากมาพอกบริเวณท่ีมีอาการปวด (เมล็ด) 

ผลช่วยขับน้ านมของสตรีท่ีมีน้ านมน้อยหลังการคลอดบุตร หรือจะใช้ใยผล (รังบวบ) ท่ีเผา

เป็นถ่านแล้ว น ามาบดให้เป็นผงผสมกับเหล้าด่ืมก็ได้ แล้วห่มผ้าห่มให้เหงื่อออกด้วย (ผล, ใยผล) (ธวัช

ชัย มังคละคุปต์,2547) 

ข้อมูลทางเภสัชวิทยาของบวบเหลี่ยม 

ในเมล็ดมีสารไขมันอยู่ประมาณ 37.5% มีโปรตีนประมาณ 33.4% และประกอบไปด้วย

กรดอะมิโน และเมล็ดบวบท่ีมีรสขมจะมีสาร Cucurbitacin B 0.12%, น้ ามันประมาณ 18.4%, กรด

ไขมันไม่อิ่มตัวประมาณ 80.3%, กรดไขมันอิ่มตัวประมาณ 19.34% unsaponified matters 1.5% 

กรดไขมันได้แก่ Oleic acid, Palmitic acid, Stearic acid, Linoleic acid และมี Lignoceric acid 

อีกเล็กน้อย 
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เมล็ดบวบเหล่ียมท่ีมีรสขมจะมีฤทธิ์ท าให้อาเจียน มีฤทธิ์เป็นยาระบาย ท าให้ท้องเสียอย่าง

รุนแรงเนื่องจากมีสาร Elaterin ท่ีท าให้ถ่าย ส่วนรากก็มีฤทธิ์เป็นยาถ่ายเช่นกัน เมล็ดหากกินมากจะ

ท าให้อาเจียน 

ในเมล็ดมีสารจ าพวกซาโปนิน (Saponins) มีฤทธิ์กระตุ้นหัวใจกบคล้ายกับดิยิลลิส (Digitalis) 

ซึ่งสามารถย่อยเม็ดเลือดแดงสุนัขและเป็นพิษต่อปลาเป็นอย่างมาก และสารสกัดด้วยแอลกอฮอล์จาก

เมล็ดบวบเหล่ียมในขนาด 1 มิลลิกรัมต่อน้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม มีผลท าให้สุนัขท่ีกินเข้าไปตาย และ

ก่อนตายจะมีอาการอาเจียนน้ าลายฟูมปาก อีกท้ังยังมีเลือดออกในล าไส้อีกด้วย  (นิจิศิริ เรือง

รังษี,2547)  

คุณค่าทางโภชนาการของผลบวบเหลี่ยม ต่อ 100 กรัม (ส านักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข,2560) 

พลังงาน 18 กิโลแคลอรี 

โปรตีน 0.7 กรัม 

ไขมัน 0.2 กรัม 

คาร์โบไฮเดรต 3.3 กรัม 

เส้นใยอาหาร 0.3 กรัม 

เถ้า 0.4 กรัม 

น้ า 95.4 กรัม 

เบตาแคโรทีน 30 ไมโครกรัม 

วิตามินเอรวม 5 RE 

วิตามินบี 1 0.02 มิลลิกรัม 

วิตามินบี 2 0.04 มิลลิกรัม 

วิตามินบี 3 0.4 มิลลิกรัม 

วิตามินซี 15 มิลลิกรัม 

ธาตุแคลเซียม 5 มิลลิกรัม 

ธาตุฟอสฟอรัส 24 มิลลิกรัม 

ธาตุเหล็ก 0.7 มิลลิกรัม 
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2.2 ความรู้เก่ียวกับปุ๋ยอินทรีย ์

ปุ๋ยอินทรีย์ (organic fertilizer) หมายถึง ปุ๋ยท่ีได้จากสารอินทรีย์หรือวัสดุอินทรีย์ท่ีผลิตขึ้น

โดยกรรมวิธีต่างๆ อาทิ การสับ การบด การหมัก การร่อน การสกัด หรือด้วยวิธีการอื่นๆ ซึ่งต้องผ่าน

กระบวนการเปล่ียนแปลงทางชีวภาพด้วยย่อยสลายของจุลินทรีย์ก่อนท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ต่อพืช  

(นิรนาม,2560) 

 

รูปแบบการผลิตปุ๋ยอนิทรีย์ 

1. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วยการกองในหลุมหรือกองพื้นสูง และน าไปใช้โดยไม่ผ่านการอัดเม็ด 

2. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วยการกองในหลุมหรือกองพื้นสูง และน าไปใช้โดยผ่านการอัดเม็ด 

 

ความส าคัญของปุ๋ยอินทรีย์ 

ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นปุ๋ยท่ีมีความส าคัญต่อการปรับปรุงดิน และให้แร่ธาตุอาหารแก่พืช เพราะ

ประกอบด้วยอินทรียวัตถุ และแร่ธาตุต่างๆท่ีจะท าให้ดินมีสภาพดีขึ้น พร้อมช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้

อย่างเหมาะสม โดยปุ๋ยอินทรีย์มีความส าคัญ ดังนี้ (นิรนาม,2560) 

1. ปุ๋ยอินทรีย์มีแร่ธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และธาตุอาหารรอง รวมถึงจุลชีพท่ี

พอเพียงหรือพอเพียงต่อความต้องการของพืช 

2. การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในระยะแรกอาจท าให้พืชมีผลผลิตไม่มากนัก แต่หากใช้ในระยะยาว 

ผลผลิตพืชจะเพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากปุ๋ยอินทรีย์ท าให้คุณสมบัติของดินดินดีขึ้นเรื่อยๆ 

3. ปุ๋ยอินทรีย์ช่วยให้ความเป็นกรด-ด่างของดินมีความเหมาะสมต่อการเติบโตของพืช และ

ช่วยให้ความเป็นกรด-ด่างเปล่ียนแปลงได้ยากขึ้น รวมถึงช่วยในการดูดยึดธาตุอาหารไว้ในดินได้มากขึ้น 

4. ช่วยให้อนุภาคของดินจับตัวกันเป็นก้อนหรือเม็ดดินได้ดี เนื้อดินไม่อัดตัวกันแน่น มีความ

ร่วนซุย การถ่ายเทอากาศ การอุ้มน้ า และการไหลซึมของน้ าในดินดีขึ้น 

5. ช่วยให้จุลินทรีย์ท่ีมีประโยชน์ในดินสามารถเจริญเติบโตได้ดี เนื่องจากอินทรีย์วัตถุสามารถ

เอื้อประโยชน์ และสร้างสภาวะท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต 

 

6. ช่วยเพิ่มความสามารถในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินให้ดีขึ้นจากปริมาณจุลินทรีย์ใน

ดินท่ีเพิ่มขึ้น 

7. เป็นปุ๋ยท่ีสามารถหาได้ง่าย และท าขึ้นได้ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน รวมถึงวัตถุดิบท่ีใช้มีราคา

ถูกสามารถใช้วัตถุดิบท่ัวไปตามท้องถิ่น 
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8. มีวิธีการการใส่ไม่ยุ่งยาก และไม่เป็นอันตรายหรือมีผลข้างเคียงต่อเกษตรกร 

9. ธาตุอาหารในปุ๋ยอินทรีย์มีโอกาสสูญเสียจากการซึม การไหลบ่าของน้ า การเส่ือมสภาพ 

เนื่องจากสารอาหารหรือแร่ธาตุจะเป็นองค์ประกอบในสารอินทรีย์เหล่านั้น 

 

 

ชนิดปุ๋ยอินทรีย ์

1. ปุ๋ยหมัก (composts fertilizer) (นิรนาม.2560) 

ปุ๋ยหมัก หมายถึง ปุ๋ยท่ีได้จากการหมักซากพืช ซากสัตว์ รวมถึงมูลสัตว์ เพื่อให้จุลินทรีย์ย่อย

สลายอินทรีย์สารจนผุพังกลายเป็นอาหารแก่พืช ด้วยการน าวัตถุดิบเหล่านั้นมากองรวมกนั และรดน้ า

ให้ช้ืนแล้วน าผ้าพลาสติกมาคลุม และปล่อยให้เกิดการย่อยสลาย การแปรสภาพ จนกลายเป็นเศษ

อินทรีย์วัตถุสีด าหรือสีน้ าตาลเข้ม ท่ีมีลักษณะพรุน ยุ่ย มีความร่วนซุยจนถึงขั้นเป็นฮิวมัส ก่อนน าไปใช้

บ ารุงดินหรือว่านโรยแก่พืช 

2. ปุ๋ยคอก (farmyard manure) 

ปุ๋ยคอก หมายถึง ปุ๋ยท่ีได้จากมูลของสัตว์ ท้ังในรูปของเหลว และของแข็งท่ีสัตว์ขับถ่าย

ออกมารวมถึงน้ าล้างคอก เศษฟาง และวัสดุรองคอกท่ีรวมกันกับมูลสัตว์ ปุ๋ยชนิดนี้ ไม่จ าเป็นต้อง

เตรียมให้มีขนาดเล็ก เนื่องจากถูกย่อยจากตัวสัตว์มาแล้ว ถือเป็นปุ๋ยฮิวมัสท่ีประกอบด้วยอินทรีย์สาร 

และจุลินทรีย์ท่ีมีประโยชน์จ านวนมาก ท้ังนี้จะมีมากหรือน้อยจะขึ้นอยู่กับชนิดของสัตว์ และอาหารท่ี

สัตว์กิน ปุ๋ยคอกท่ีนิยมน ามาใช้มากในปัจจุบัน ได้แก่ มูลโค มูลกระบือ มูลสุกร มูลไก่ มูลนก และมูล

สัตว์อื่นๆ 

3. ปุ๋ยพืชสด (green manure) 

ปุ๋ยพืชสด หมายถึง ปุ๋ยท่ีได้จากต้นพืชในแปลงไร่นาท่ีปลูกให้เจริญเติบโตจนถึงระยะท่ี

เหมาะสมในการไถกลบลงดินขณะท่ีพืชยังยืนต้นอยู่ เพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุหรือธาตุอาหารให้แก่ดินจา

การเน่าเปื่อย และย่อยสลายหลังการไถกลบ และเป็นการเพิ่มปริมาณธาตุอาหาร และเช้ือจุลินทรีย์

ให้แก่ดินโดยตรง โดยเฉพาะการปลูกพืชตระกูลถั่วท่ีมีเช้ือไรโซเบียม และธาตุไนโตรเจนท่ีพืชตระกูลถั่ว

ตรึงได้ โดยพืชท่ีปลูกจะเรียกว่า “พืชปุ๋ยสด” (green manure crop) 

 

ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 

ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง หมายถึง ปุ๋ยท่ีได้จากการหมักวัสดุอินทรีย์ และอนินทรีย์ธรรมชาติท่ีมี

ธาตุอาหารสูงจนสลายตัวอย่างสมบูรณ์ หรือเป็นการน าปุ๋ยอินทรีย์ท่ีผ่านการหมักสมบูรณ์แล้วมาผสม
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กับวัสดุอินทรีย์หรืออนินทรีย์ธรรมชาติท่ีมีธาตุอาหารสูง เช่น มูลค้างคาว กระดูกป่น หินฟอสเฟต (นิร

นาม,2560) 

 

คุณสมบัติปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 

1. ประกอบด้วยธาตุอาหารหลักในปริมาณสูงกว่าปุ๋ยอินทรีย์ท่ัวไป 

2. เหมาะส าหรับพืชทุกชนิด และสามารถผลิต และเลือกใช้ตามความเหมาะสมของดิน และ

พืช อัตราการใช้ท่ัวไปท่ีแนะน า คือ 25-50 กิโลกรัม/ไร ่

3. สามารถปลดปล่อยธาตุอาหารให้แก่พืชอย่างช้า ๆ ท าให้ลดการสูญเสียธาตุอาหารลงดิน 

4. ประกอบด้วยจุลินทรีย์ท่ีมีประโยชน์ต่อดิน และพืช 

5. เป็นปุ๋ยทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกร เพื่อลดหรือทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี 

6. ส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร 

7. วิธีท าไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน และเกษตรกรสามารถท าใช้ได้เอง 

 

มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 

มาตรฐานท่ียึดเป็นเกณฑ์ของปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงท่ีดี ก าหนดโดยกรมพัฒนาท่ีดินว่าด้วยการ

ใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร พ.ศ. 2550 ประกอบด้วย ดังนี้ (นิรนาม

,2560) 

1. ต้องประกอบด้วยปริมาณอินทรียวัตถุมากกว่าหรือเท่ากับ 20% โดยน้ าหนัก 

2. สัดส่วนระหว่างคาร์บอนต่อไนโตรเจน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 : 1 

3. มีค่าการนาไฟฟ้า น้อยกว่าหรือเท่ากับ 15 เดซิซีเมนส์/เมตร 

4. มีค่าความเป็นกรด-ด่าง ในช่วง 5.5 – 10 

5. ประกอบด้วยธาตุอาหารหลัก คือ 

– ไนโตรเจน (N) มากกว่าหรือเท่ากับ 1.0% โดยน้ าหนัก 

– ฟอสฟอรัส (P2O5) มากกว่าหรือเท่ากับ 2.5% โดยน้ าหนัก 

– โพแทสเซียม (K2O) มากกว่าหรือเท่ากับ 1.0% โดยน้ าหนัก และประกอบด้วยธาตุอาหาร

หลักท้ัง 3 ชนิด (N, P2O5, K2O) รวมกันในช่วง 9%-20% โดยน้ าหนัก 

6. มีปริมาณความช้ืน ไม่มากว่า 35% โดยน้ าหนัก 

7. มีปริมาณหิน กรวด ไม่มากว่า 2% โดยน้ าหนัก 

8. มีเศษพลาสติก เศษแก้ว วัสดุมีคม และโลหะอื่น ๆ ไม่มากว่า 0.01% โดยน้ าหนัก 
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9. ปริมาณโลหะหนัก 

– Arsenic (As) ไม่มากว่า 50 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

– Cadmium (Cd) ไม่มากว่า 5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

– Chromium (Cu) ไม่มากว่า 300 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

– Copper (Cu) ไม่มากว่า 500 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

– Lead (Pb) ไม่มากว่า 500 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

– Mercury (Hg) ไม่มากว่า 2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

 

ประเภทของปุ๋ยอินทรีย ์

ปุ๋ยอินทรีย์นั้นมี 3 ประเภท ดังต่อไปนี้ (นิรนาม.2560) 

1. ปุ๋ยคอก เป็นปุ๋ยอินทรีย์ ท่ีได้จากการขับถ่ายของสัตว์เล้ียงต่างๆ เช่น ไก่ โค กระบือ หมู 

เป็นต้น ซึ่งปุ๋ยคอกแบบนี้มักจะอุดมไปด้วยสารอาหาร สามารถน าเอามาใช้งานได้สดๆ เลย หรือจะ

แปรรูปโดยการท าให้แห้ง ตลอดจนน าไปหมัก เพื่อให้เกิดกระบวนการย่อยสลายก่อนการน าเอาไปใช้ก็

ได้ โดยประโยชน์ของปุ๋ยคอกนั้นจะเป็นการเพิ่มธาตุอาหารให้กับดิน ท าให้ดินร่วนซุย ต้นกล้าสามารถ

รอดชีวิตและงอกงามได้ดี 

2. ปุ๋ยหมัก เป็นปุ๋ยท่ีเกิดจากการน าเอาซากพืช ซากสัตว์ ตลอดจนเศษอาหาร เศษขยะ 

(เปียก) มาเข้าสู่กระบวนการหมัก เพื่อเร่งกระตุ้นให้เกิดการคายธาตุอาหารของวัตถุดิบก่อนการน าเอา

ไปใช้กับพืชให้ผลผลิต ส่วนมากวัตถุดิบ ท่ีใช้ในการท าปุ๋ยหมัก มักจะเป็น วัตถุดิบท่ีเหลือใช้จากการท า

เกษตร หรือการท าอุตสาหกรรม เช่น เศษฟางข้าว เศษหญ้า เศษอ้อย ซังข้าวโพด เป็นต้น โดย

กระบวนการท าปุ๋ยหมักนั้นจะเอาวัตถุดิบดังกล่าว มาท าการหมักรวมกันในบ่อหรือในถัง เพื่อให้เกิด

กระบวนการย่อยสลายและให้วัตถุดิบคายธาตุอาหารออกมา โดยมากปุ๋ยหมักจะเป็นอินทรีย์วัตถุ ท่ีมี

ลักษณะเป็นน้ าสีน้ าตาลออกด า แต่จะไม่มีกล่ินท่ีเหม็นรุนแรง 

ปุ๋ยหมัก มีสองประเภทใหญ่ๆ  คือปุ๋ยหมักท่ีผ่านกระบวนการหมักด้วยวิธีธรรมดา กับปุ๋ยหมัก

ท่ีผ่านกระบวนการหมักโดยการเติมหัวเช้ือ EM หรือจุลินทรีย์ เพื่อเร่งกระตุ้นให้เกิดการย่อยสลายและ

คายธาตุอาหารได้เร็วขึ้น ประโยชน์ในการใช้ปุ๋ยหมักนั้นจะเป็นการปรับปรุง และเพิ่มธาตุอาหารให้แก่

ดิน ท าให้ดินมีสภาพสมบูรณ์ เหมาะกับการเพาะปลูกผลผลิตต่างๆ 

3. ปุ๋ยพืชสด เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่ง ท่ีเกิดจากการบ ารุงดิน โดยการปลูกพืชประเภทถั่ว 

จากนั้นเมื่อพืชดังกล่าวเจริญเติบโต จนถึงท่ีสุด(คือช่วยท่ีก าลังออกดอก) จึงท าการไถกลบดินพร้อมท้ัง
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พืชเหล่านั้นด้วย โดยปุ๋ยชนิดนี้เป็นปุ๋ยพืชสดท่ีมีอายุส้ัน ปลุกได้ง่าย ส าหรับพืชตระกูลถั่ว ท่ีนิยมน าเอา

มาท าเป็นปุ๋ยพืชสด ได้แก่ ถั่วเขียว ถ่ัวพุ่ม ถั่วขอ ถั่วแปบ ปอเทือง โสน เป็นต้น 

2.3 ปุ๋ยมูลวัว ประกอบไปด้วย ส่วนท่ีเป็นมูล ปัสสาวะ และวัสดุรองพื้น ดังนั่นธาตุอาหารพืชใน

ปุ๋ยคอก จึงมีปริมาณท่ีแต่ต่างกันไปตามพื้นท่ีท่ีเล้ียง วิธีการเล้ียงและการเก็บ ส่วนใหญ่เป็นของแข็ง

ประกอบไปด้วยเศษของพืชและสัตว์ซึ่งเป็นอาหารท่ีสัตว์กินเข้าไปแล้วไม่สามารถย่อยหรือน าไปใ ช้

ประโยชน์ได้หมด  จึงเหลือเป็นกากท่ีสัตว์ขับถ่ายออกมา  โดยเศษอาหารเหล่านี้ได้ผ่านกระบวนการ

ย่อยสลายไปบางส่วนแล้วในทางเดินอาหาร  ดังนั้นส่วนท่ีเป็นมูลสัตว์จึงอุดมไปด้วยธาตุอาหารชนิด

ต่างๆ รวมท้ังสารอินทรีย์ท่ีละลายน้ าได้หลายชนิด ซึ่งเมื่อรวมกันเข้าก็จะมีองค์ประกอบท่ีสามารถใช้

เป็นธาตุอาหารท่ีสมบูรณ์ของพืชได้ (Nirutfarm,2553)  

 2.4 ปุ๋ยมูลไก่ เป็นปุ๋ยท่ีมีธาตุอาหารจ านวนมาก สังเกตได้จากอาหารท่ีไก่กินเข้าไปซึ่งมีท้ังโปรตีน

และแร่ธาตุ ส่ิงส าคัญต้องเป็นปุ๋ยมูลไก่ท่ีย่อยสลายแล้วเท่านั้นจึงสามารถน าไปใช่ประโยชน์ได้ ปุ๋ยท่ีมี

ธาตุอาหรไนโตรเจน ฟอสฟอรัสประมาณร้อยละ 15,1 และ 0.5 ตามล าดับ ในมูลไก่และสัตว์ปีกจะมี

กรดยูริก เมื่อถูกจุลินทรีย์เข้าไปย่อยสลายปลดปล่อยแอมโมเนียระเหยชองแอมโมเนียเป็นการสูญเสีย

ธาตุอาหาร ดังนั้น ควรท าให้มูลสัตว์พวกนี้แห้งโดยเร็ว หรือใส่หินฟอสเฟตหรือฟอสเฟตประมาณ 10 

กิโลกรัมต่อมูลสัตว์ 1 ตัน เพื่อลดการสูญเสียธาตุอาหาร นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มธาตุอาหาร

ฟอสฟอรัสในมูลสัตว์มากขึ้น นอกจากนี้มูลสัตว์ต่างๆยังเพิ่มธาตุอาหารเสริมด้วยเช่น เหล็ก สังกะสี 

แมงกานีสและโบรอนแก่ดินอีกด้วย (ปฐพีชล วายุอัคคี,2541) 

2.5 ปุ๋ยมูลสุกร หมายถึง จะให้ธาตุอาหารรองได้แก่ แคลเซียม แมกนีเซียม ก ามะถัน และธาตุ

อาหารเสริม เช่นเหล็ก แมงกานีส สังกะสี ทองแดง โบรอน โมลิบดีนัม และคลอรีน นอกเหนือจากนั้น

ยังให้ฮอร์โมนและสารควบคุมการเจริญเติบโต ชนิดต่าง ๆท่ีจ าเป็นส าหรับพืชอีกมากมายอีกด้วย 

นอกจากนี้มูลสุกรและกากตะกอนมูลสุกรจากบ่อหมักก๊าซชีวภาพมีปริมาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 

แคลเซียม แมกนีเซียม เหล็ก ทองแดง แมงกานีส และสังกะสี (ออมทรัพย์ นพอมรบดี,2540) 

 

2.6 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

       บุญฤทธิ์ ชุมทองและ สมยศ เดชภิรัตนมงคล, 2554 ท าการศึกษา ผลของปุ๋ยมูลสัตว์ที่มีต่อการ

เจริญเติบโต และผลผลิตของหญ้าหวาน (Stevia rebaudiana Bertoni) พบว่า ในปัจจุบันการใช้

ประโยชน์จากปุ๋ยมูลสัตว์เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตเป็นท่ีนิยม ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการ ศึกษา

ครั้งนี้ เพื่อต้องการทราบถึงผลของปุ๋ยมูลสัตว์ 2 ชนิด ท่ีมีต่อการเจริญเติบโตของหญ้าหวาน ท าการ
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ทดลองท่ีคณะ เทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเขต

ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ระหว่าง เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 โดย

วางแผนการทดลอง แบบ Split plot in randomized complete block design จ านวน 4 ซ้ า 

main plot คือ การใส่ปุ๋ยมูลวัว และมูลไก่ ให้แก่หญ้าหวาน ส่วน sub plot ได้แก่ ปริมาณปุ๋ย มูลสัตว์

ให้กับหญ้าหวาน จ านวน 4 อัตรา ได้แก่ 1, 2, 3 และ 4 ตันต่อไร่ ผลจากการทดลอง พบว่า หญ้าหวาน

ท่ีใส่ปุ๋ยมูล ไก่มีค่าน้ าหนักใบแห้ง 5.87 กรัมต่อต้น และมีค่าการสะสมน้ าหนักแห้งรวม 15.32 กรัมต่อ

ต้น มากกว่าหญ้าหวานท่ีใส่ปุ๋ย มูลวัว ซึ่งน้ าหนักใบแห้ง และน้ าหนักแห้งรวมของหญ้าหวานมีค่าสูงสุด

ท่ีอัตรา 4 ตันต่อไร่ และต่ าสุดท่ีอัตรา 1 ตันต่อไร่ มี ค่าต่ าสุด ดังนั้น การใส่ปุ๋ยมูลไก่ในอัตราท่ีสูงขึ้น มี

ผลท าให้การเจริญเติบโต และการสะสมน้ าหนักแห้งของหญ้าหวานเพิ่ม  ขึ้น อย่างไรก็ตามไม่พบ

สหสัมพันธ์ระหว่าง ชนิดของปุ๋ยมูลสัตว์ และอัตราการใส่ปุ๋ย 

สมยศ เดชภิรัตนมงคล  และ โสมนันทน์ ลิพันธ์, 2558 ท าการศึกษาเรื่องผลของปุ๋ยมูลไก่ท่ี

มีต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของหญ้าปักกิ่ง  ผลจากการทดลองนี้สามารถสรุปในปัจจุบันมี

การศึกษากันน้อยมากถึงการใช้ปุ๋ยมูลไก่กับหญ้าปักกิ่ง (Murdannia loriformis (Hassk.) Rao et 

Kammathy) และข้อมูลเกี่ยวกับปุ๋ยท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตในประเทศไทยก็ยังมีการ

ขาดแคลน ดังนั้นจุด ประสงค์หลักของการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อต้องการทราบถึงผลของปุ๋ยมูลไก่ท่ีมีต่อ

การเจริญเ ติบโตและผลผลิตของหญ้าปักกิ่ ง  ท าการทดลอง ท่ีโรงเรือนทดลอง ของคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ ระหว่าง

เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 วางแผนการทดลองโดยจัดกระถางเป็นแบบ 

Randomized complete block มีจ านวน 4 ซ้ า ส่ิงทดลองคือ ปุ๋ยมูลไก่ท่ีใส่ให้แก่หญ้าปักกิ่ง จ านวน 

6 อัตรา ซึ่งได้แก่ 0, 1, 2, 3, 4 และ 5 ตันต่อไร่ ผลจากการทดลองพบว่า การใส่ปุ๋ยมูลไก่ในอัตราท่ี

แตกต่างกันจะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของหญ้าปักกิ่ง ปุ๋ยมูลไก่มีผลต่อการเพิ่มขึ้น

ของการเจริญเติบโตและมีผลต่อเนื่องไปกับการเพิ่มขึ้นของผลผลิต น้ าหนักแห้ง หญ้าปักกิ่งท่ีได้รับปุ๋ย

มูลไก่ท่ีอัตรา 5 ตันต่อไร่ มีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตสูงท่ีสุด รองลงมาคือการใส่ปุ๋ย ในอัตรา 4, 

3, 2 และ 1 ตันต่อไร่ ตามล าดับ อย่างไรก็ตามหญ้าปักกิ่งท่ีได้รับปุ๋ยมูลไก่ในอัตรา 0 ตันต่อไร่ 

(ควบคุม) มีการ เจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ าสุด 

         สายชล พรมีอยู่   อัจฉรา จิตตลดากรและ หฤษฎี ภัทรดิลก ,2015  ได้ท าการศึกษา ผลของ

การใช้ปุย๋มูลวัว ปุย๋หมักและปุย๋เคมีต่อการผลติผักบุ้งจีน ผลการทดลอง พบว่าการวิจัยมีวัตถุประสงค์

เพื่อ 1) เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักบุ้งจีน เมื่อใช้ปุ๋ยมูลวัว ปุ๋ยหมัก และปุย๋เคมีใน
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อัตราต่างๆ 2 ) เปรียบเทียบผลตอบแทนของการใช้ปุ๋ยในระดับต่าง ๆ การวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลอง 

วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD)มี 8 ทรีตเมนต์ 3 ซ้ า 

ทรีตเมนต์ได้แก่1) ไม่ใส่ปุ๋ย 2) ใส่ปุย๋หมัก 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ 3) ใส่ปุย๋มูลวัว 2,000กิโลกรัมต่อไร่ 4) 

ใส่ปุ๋ยเคมีตามคา แนะนา จากค่าวิเคราะห์ดิน คือ N – P2O5 – K2O = 20-5-10 กิโลกรัม/ไร่ 5) ใส่

ปุย๋เคมีร่วมกับปุ๋ยหมกั 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ 6) ใส่ปุย๋เคมีร่วมกับ ปุย๋หมัก 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ 7 ) ใส่

ปุย๋เคมีร่วมกับ ปุย๋มูลวัว 1,000 กิโลกรัมต่อ ไร่และ8) ใส่ปุย๋เคมีร่วมกับปุ๋ยมูลวัว 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ 

ทา การวัดการเจริญเติบโตของผักบุ้งจีน เมื่อผักบุง้จีนมีอายุ 7 วัน 15 วัน 21 วันและ 25 วันหลังปลูก 

โดยวัดความสูงของล าต้น ความยาวใบ ความกว้างใบ ความเข้มใบ เก็บข้อมูล น้ าหนักสดน้ าหนักแห้ง 

และผลผลิตเมื่ออายุ25 วันหลังปลูก ทดสอบสมมติฐานด้วย F –test (ANOVA) เปรียบเทียบหา ความ

แตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียในแต่ละส่ิงทดลองโดยใช้ค่า Least Significant Difference (LSD) และหา

ต้นทุน ผลตอบแทน ผลการทดลอง พบว่า แปลงท่ีไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีได้แก่ ทรีตเมนต์ท่ี1 ทรีตเมนต์ท่ี 2 

และทรีตเมนต์ท่ี 3 มีการ เจริญเติบโตต่ า กว่า ทรีตเมนท์ท่ี  ่ใส่ปุ๋ยเคมีซึ่งได้แก่ ทรีตเมนต์4,  5, 6, 7 

และ 8 โดยทรีตเมนต์ท่ีใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยมูลวัว 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ เจริญเติบโตสูงท่ีสุด ผลผลิต

เฉล่ียของทรีตเมนต์ท่ีไม่ใส่ปุ๋ยเคมีคือ494 กิโลกรัม/ไร่และผลผลิตเฉล่ีย ของทรีตเมนต์ท่ี  ี่ใส่ปุ๋ยเคมีคือ

2,564 กิโลกรัม/ไร่ เมื่อค านวณต้น ทุนเฉล่ีย พบว่า ทรีตเมนต์ท่ีไม่ใส่ปุ๋ยเคมีมีต้น ทุนเฉล่ีย 17.78 

บาท/กิโลกรัม ซึ่งสูงกว่า ต้นทุนเฉล่ียของทรีตเมนต์ท่ีใส่ปุ๋ยเคมี(4.71 บาท/กิโลกรัม) ในกรณีท่ีราคา

ผลผลิต 20 บาท/ กิโลกรัม ก า ไรเฉล่ียของทรีตเมนต์ท่ีไม่ใส่ปุ๋ยเคมีประมาณ 1,370 บาท/ไร่ขณะท่ีกา 

ไรเฉล่ียของทรีตเมนต์ท่ีใส่ปุ๋ยเคม ีประมาณ 39,269 บาท/ไร่   

       เรณู ตรีโลเกศ ,2556 ได้ท าการศึกษา ผลของการใช้ปุ๋ยสูตรท่ีดีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต

ของพืชผักบางชนิด  ผลการทดลอง พบว่า ศึกษาผลของการใช้ปุ๋ยสูตรท่ีดีต่อการเจริญเติบโตและ

ผลผลิตของพืชผักบางชนิด เป็นการน าวัสดุอินทรีย์เหลือใช้ท่ีสามารถ พบหาได้ง่ายในบริเวณหมู่บ้าน

ได้แก่ ปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอยปุ๋ยคอกจากมูลโคและมูลจ้ิงหรีด มาใช้ในการทดลองกับพืชผัก ได้แก่  

ผักบุ้งจีน คะน้าและผักชี วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษาอิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์ท่ีมีต่อการ

เจริญเติบโตและผลผลิตของ พืชผักและเปรียบเทียบชนิดของปุ๋ยอินทรีย์ท่ีใช้ในการทดลองต่อการผลิต

พืชผัก ท าการทดลองท่ีบริเวณปลูกพืชผักของโครงการ อาหารกลางวันในโรงเรียนบ้านค าบอน

ต่อเนื่องกันเป็นเวลา 2 ปีการศึกษา ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 3 ชนิด มีต ารับการทดลอง 6 ต ารับ ได้แก่ 1. แปลง

ควบคุม (control) 2. แปลงปุ๋ยคอกจากมูลโค 3. แปลงปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอย 4. แปลงปุ๋ยคอกจาก

มูลจ้ิงหรีด 5. แปลง ปุ๋ยคอกจากมูลโค+ปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอย และ 6. แปลงปุ๋ยคอกจากมูลโค+ปุ๋ย

หมักจากขยะมูลฝอย+ปุ๋ยคอกจากมูลจ้ิงหรีด โดย ทุกต ารับการทดลองได้รับการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ในอัตรา
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ท่ีเท่ากันทุกแปลง คือ 2.5 ตัน/ไร่ (15.625 ตัน/เฮกตาร์) ตามค าแนะน าท่ีให ้วางแผนการทดลองแบบ 

Randomized Complete Block Design (RCBD) ท าการทดลองจ านวน 3 ซ้ า ผลการทดลอง พบว่า 

การใส่ปุ๋ยคอกจากมูลจ้ิงหรีดให้ความสูงและผลผลิตของพืชผักท้ัง 3 ชนิดสูงกว่าการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ท่ี

ต ารับการทดลองอื่นอย่างมี นัยส าคัญยิ่ง ท้ังนี้เนื่องจากธาตุอาหารจากมูลจ้ิงหรีดมีปริมาณธาตุอาหาร

หลัก (N, P, K) มากกว่าปุ๋ยอินทรีย์ชนิดอื่นหรือแม้แต่การ ใส่ร่วมกันก็ตาม ดังนั้นการน ามูลจ้ิงหรีดมา

ใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกพืชนอกจากจะเป็นการเพิ่มผลผลิตพืชแล้ว ยังเป็นการลด ต้นทุนจากการ

ใส่ปุ๋ยเคมีและช่วยปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของดินอีกด้วย 

 


