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 บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาเปรียบเทียบผลการใช้ปุ๋ยมูลสัตว์จาก โค ไก่และสุกรในการพัฒนาการปลูกบวบ

เหล่ียมสายพันธุ์การค้า  

 

5.1 สรุปผลการทดลอง 

1. ผลพบว่าความสูงของเถาบวบเหล่ียมท่ีใส่ปุ๋ยเคมีอะโกรเฟตสูตร 15-15-15รองก้นหลุม:ปุ๋ย

มูลโค15:ดิน85 ให้ค่าเฉล่ียความสูงของเถาบวบเหล่ียมสูงท่ีสุดคือ 222.81 เซนติเมตร รองลงมาคือ ใส่

ปุ๋ยเคมีอะโกรเฟตสูตร 15-15-15รองก้นหลุม:ปุ๋ยมูลไก่ถ:ดินค5 และปุ๋ยเคมีอะโกรเฟตสูตร 15-15-15

รองก้นหลุม:ปุ๋ยมูลสุก15:ดิน85 ให้ค่าเฉล่ียความสูงของเถาบวบเหล่ียมคือ 184.88 และ 153.88 

เซนติเมตร ตามล าดับ และไม่ใส่ปุ๋ย ให้ค่าเฉล่ียความสูงของเถาบวบเหล่ียมท่ีสุดคือ 95.59 เซนติเมตร  

2. ผลพบว่าความกว้างใบบวบเหล่ียมท่ีใส่ปุ๋ยเคมีอะโกรเฟตสูตร 15-15-15รองก้นหลุม:ปุ๋ยมูล

สุก15:ดิน85 ให้ค่าเฉล่ียความกว้างใบบวบเหล่ียมสูงท่ีสุดคือ 16.50 เซนติเมตร รองลงมาคือใส่

ปุ๋ยเคมีอะโกรเฟตสูตร 15-15-15รองก้นหลุม:ปุ๋ยมูลโค15:ดินค5 และปุ๋ยเคมีอะโกรเฟตสูตร 15-15-

15รองก้นหลุม:ปุ๋ยมูลไก่15:ดิน85 ให้ค่าเฉล่ียความกว้างใบของบวบเหล่ียมคือ 14.94 และ 14.50 

เซนติเมตร ตามล าดับ และไม่ใส่ปุ๋ย ให้ค่าเฉล่ียความกว้างใบบวบเหล่ียมท่ีสุดคือ 10 เซนติเมตร  

3. ผลพบว่าจ านวนการติดดอกของบวบเหล่ียมท่ีใส่ปุ๋ยเคมีอะโกรเฟตสูตร 15-15-15 รองก้น

หลุม:ปุ๋ยมูลโค15:ดิน85 มีจ านวนการติดดอกของบวบเหล่ียมสูงท่ีสุดคือ 4 ดอก รองลงมาคือใส่

ปุ๋ยเคมีอะโกรเฟตสูตร 15-15-15 รองก้นหลุม:ปุ๋ยมูลสุกร15:ดิน85 มีจ านวนการติดดอกของบวบ

เหล่ียมคือ 3 ดอก และปุ๋ยเคมีอะโกรเฟตสูตร 15-15-15 รองก้นหลุม:ปุ๋ยมูลไก่15:ดิน85 มีจ านวนการ

ติดดอกของบวบเหล่ียมคือ 1.50 ดอก และไม่ใส่ปุ๋ย มีจ านวนการติดดอกของบวบเหล่ียมต่ าท่ีสุดคือ 0 

ดอก  

4. ผลพบว่าจ านวนการติดผลของบวบเหล่ียมท่ีใส่ปุ๋ยเคมีอะโกรเฟตสูตร 15-15-15 รองก้น

หลุม:ปุ๋ยมูลโค15:ดิน85 และใส่ปุ๋ยเคมีอะโกรเฟตสูตร 15-15-15 รองก้นหลุม:ปุ๋ยมูลสุกร15:ดิน85 มี

จ านวนการติดผลของบวบเหล่ียมท่ีจ านวนเท่ากันคือ 3.50 ลูก รองลงมาใส่ปุ๋ยเคมีอะโกรเฟตสูตร 15-

15-15 รองก้นหลุม:ปุ๋ยมูลไก่15:ดิน85 มีจ านวนการติดผลของต้นบวบเหล่ียมคือ 2.50 ลูก และไม่ใส่

ปุ๋ย มีจ านวนการติดดอกของต้นบวบเหล่ียมต่ าท่ีสุดคือ 0 ลูก 
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5. ผลพบว่าความยาวผลของบวบเหล่ียมท่ีใส่ปุ๋ยเคมีอะโกรเฟตสูตร 15-15-15 รองก้นหลุม:

ปุ๋ยมูลโค15:ดิน85 มีความยาวผลของบวบเหล่ียมสูงท่ีสุดคือ 184.50 เซนติเมตร รองลงมาคือใส่

ปุ๋ยเคมีอะโกรเฟตสูตร 15-15-15 รองก้นหลุม:ปุ๋ยมูลไก่15:ดิน85 มีความยาวของบวบเหล่ียมคือ 129 

เซนติเมตร  และปุ๋ยเคมีอะโกรเฟตสูตร 15-15-15 รองก้นหลุม:ปุ๋ยมูลสุกร15:ดิน85 มีความยาวของ

ต้นบวบเหล่ียมคือ 53 เซนติเมตร และไม่ใส่ปุ๋ย มีความยาวผลของต้นบวบเหล่ียมต่ าท่ีสุดคือ 0 ดอก 

 6. ผลพบว่าน  าหนักสดของต้นบวบเหล่ียมท่ีใส่ปุ๋ยเคมีอะโกรเฟตสูตร 15-15-15 รองก้นหลุม:

ปุ๋ยมูลโค15:ดิน85 ให้ค่าเฉล่ียน  าหนักสดของต้นบวบเหล่ียมสูงท่ีสุดคือ 604 กรัม รองลงมาคือ ใส่

ปุ๋ยเคมีอะโกรเฟตสูตร 15-15-15 รองก้นหลุม:ปุ๋ยมูลไก่15:ดิน85 และปุ๋ยเคมีอะโกรเฟตสูตร 15-15-

15 รองก้นหลุม:ปุ๋ยมูลสุกร15:ดิน85 ให้ค่าเฉล่ียน  าหนักสดของต้นบวบเหล่ียมคือ 510 และ 425 กรัม 

ตามล าดับ และไม่ใส่ปุ๋ย ให้ค่าเฉล่ียน  าหนักสดของต้นบวบเหล่ียมท่ีสุดคือ 0 กรัม 

 7. ผลพบว่าเส้นรอบวงของต้นบวบเหล่ียมท่ีใส่ปุ๋ยเคมีอะโกรเฟตสูตร 15-15-15 รองก้นหลุม:

ปุ๋ยมูลโค15:ดิน85 ให้ค่าเฉล่ียเส้นรอบวงของต้นบวบเหล่ียมสูงท่ีสุดคือ 24.20 เซนติเมตร รองลงมาคือ 

ใส่ปุ๋ยเคมีอะโกรเฟตสูตร 15-15-15 รองก้นหลุม:ปุ๋ยมูลสุกร15:ดิน85 และปุ๋ยเคมีอะโกรเฟตสูตร 15-

15-15 รองก้นหลุม:ปุ๋ยมูลไก่15:ดิน85 ให้ค่าเฉล่ียเส้นรอบวงของต้นบวบเหล่ียมคือ 17.95 และ 15.90 

เซนติเมตร ตามล าดับ และไม่ใส่ปุ๋ย ให้ค่าเฉล่ียเส้นรอบวงของต้นบวบเหล่ียมคือ 0 เซนติเมตร 

5.2 วิจารณ์ผลการทดลอง 

จากการศึกษาเปรียบเทียบผลการใช้ปุ๋ยมูลสัตว์จาก โค ไก่และสุกรในการพัฒนาการปลูกบวบ

เหล่ียมเพื่อการค้า  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบว่าการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดใดจะสามารถเพิ่ม

ปริมาณผลผลิตของบวบเหล่ียม โดยใช้แผนการทดลองแบบ (CRD) แบ่งเป็น 4 กลุ่มทดลอง กลุ่ม

ทดลองละ 4 ซ  า ซ  าละ 4 หลุมใช้ระยะเวลาในการทดลอง 45 - 60 วัน พบว่า กลุ่มทดลองท่ี 2 ใส่

ปุ๋ยเคมีอะโกรเฟตสูตร 15-15-15 รองก้นหลุม:ปุ๋ยมูลโค15:ดิน85  จะให้ค่าเฉล่ียความสูงในช่วงเวลา 

30-40 วันมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด พอถึงในช่วงเวลา 40 วัน จะพบว่ากลุ่มทดลองท่ี 2 คือใส่ปุ๋ยอะโกรเฟต

สูตร 15-15-15รองก้นหลุม:ปุ๋ยมูลโค15: ดิน 85 จะให้ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ในส่วนของขนาดความกว้าง

ของใบจะพบว่ากลุ่มทดลองท่ี 2 คือ ใส่ปุ๋ยอะโกรเฟตสูตร 15-15-15 รองก้นหลุม:ปุ๋ยมูลโค15:ดิน85 

จะให้ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ในส่วนของจ านวนการติดดอก จะพบว่ากลุ่มทดลองท่ี 2 คือ ใส่ปุ๋ยอะโกรเฟต

สูตร 15-15-15 รองก้นหลุม:ปุ๋ยมูลโค15:ดิน85 จะให้ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  ในส่วนของจ านวนการติดผล 

จะพบว่ากลุ่มทดลองท่ี 2 คือ ใส่ปุ๋ยอะโกรเฟตสูตร 15-15-15รองก้นหลุม:ปุ๋ยมูลโค15:ดิน85 จะให้

ค่าเฉล่ียมากท่ีสุดในส่วนของน  าหนักสด จะพบว่ากลุ่มทดลองท่ี2 คือ ในส่วนของจ านวนการติดดอก 

จะพบว่ากลุ่มทดลองท่ี 2 คือ ใส่ปุ๋ยอะโกรเฟตสูตร 15-15-15รองก้นหลุม:ปุ๋ยมูลโค15:ดิน85 จะให้
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ค่าเฉล่ียมากท่ีสุดและสุดท้ายในส่วนของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดอก จะพบว่ากลุ่มทดลองท่ี 2 คือใน

ส่วนของจ านวนการติดดอก จะพบว่ากลุ่มทดลองท่ี 2 คือ ใส่ปุ๋ยอะโกรเฟตสูตร 15-15-15รองก้นหลุม:

ปุ๋ยมูลโค15:ดิน85 จะให้ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด จากการทดลองพบว่าการใช้ปุ๋ยหมักทั ง 3 ชนิดได้แก่ปุ๋ยปุ๋ย

มูลสัตว์จาก โค ไก่และสุกรในการพัฒนาการปลูกบวบเหล่ียม ด้านความสูงของบวบเหล่ียม พบว่า  

แปลงท่ีใช้ปุ๋ยมูลวัวในการปรับปรุงคุณสมบัติปรับปรุงบ ารุงดินส่งผลให้ค่าเฉล่ียความสูงของบวบเหล่ียม 

สูงท่ีสุดคือ 222.81 เซนติเมตรด้านความกว้างของใบบวบเหล่ียมพบว่า  แปลงท่ีใช้ปุ๋ยมูลสุกรในการ

ปรับปรุงคุณสมบัติปรับปรุงบ ารุงดินส่งผลให้ค่าเฉล่ียความกว้างของใบบวบเหล่ียม สูงท่ีสุดคือ 16.50 

เซนติเมตร ด้านการติดผลของบวบเหล่ียมพบว่า  แปลงท่ีใช้ปุ๋ยมูลวัวในการปรับปรุงคุณสมบัติปรับปรุง

บ ารุงดินส่งผลให้ค่าเฉล่ียการติดผลของบวบเหล่ียมสูงท่ีสุดคือ 3.00 กรัม ด้านการติดดอกของบวบ

เหล่ียมพบว่า  แปลงท่ีใช้ปุ๋ยมูลวัวในการปรับปรุงคุณสมบัติปรับปรุงบ ารุงดินส่งผลให้ค่าเฉล่ียการติด

ดอกของบวบเหล่ียมสูงท่ีสุดคือ 4 ดอก ด้านน  าหนักสดหลังการเก็บเกี่ยว พบว่า  แปลงท่ีใช้ปุ๋ยมูลวัวใน

การปรับปรุงคุณสมบัติปรับปรุงบ ารุงดินส่งผลให้ ค่าเฉล่ียน  าหนักสดหลังการเก็บเกี่ยวท่ีสุดคือ 604 

กรัม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของบุญฤทธิ์ ชุมทองและ สมยศ เดชภิรัตนมงคล, 2554 ท าการศึกษา 

ผลของปุ๋ยมูลสัตว์ท่ีมีต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของหญ้าหวาน (Stevia rebaudiana Bertoni) 

พบว่า ในปัจจุบันการใช้ประโยชน์จากปุ๋ยมูลสัตว์เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตเป็นท่ีนิยม ดังนั น

วัตถุประสงค์ของการ ศึกษาครั งนี  เพื่อต้องการทราบถึงผลของปุ๋ยมูลสัตว์ 2 ชนิด ท่ีมีต่อการ

เจริญเติบโตของหญ้าหวาน ท าการทดลองท่ีคณะ เทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ระหว่าง เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2554 

ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 โดยวางแผนการทดลอง แบบ Split plot in randomized complete 

block design จ านวน 4 ซ  า main plot คือ การใส่ปุ๋ยมูลวัว และมูลไก่ ให้แก่หญ้าหวาน ส่วน sub 

plot ได้แก่ ปริมาณปุ๋ย มูลสัตว์ให้กับหญ้าหวาน จ านวน 4 อัตรา ได้แก่ 1, 2, 3 และ 4 ตันต่อไร่ ผล

จากการทดลอง พบว่า หญ้าหวานท่ีใส่ปุ๋ยมูล ไก่มีค่าน  าหนักใบแห้ง 5.87 กรัมต่อต้น และมีค่าการ

สะสมน  าหนักแห้งรวม 15.32 กรัมต่อต้น มากกว่าหญ้าหวานท่ีใส่ปุ๋ย มูลวัว ซึ่งน  าหนักใบแห้ง และ

น  าหนักแห้งรวมของหญ้าหวานมีค่าสูงสุดท่ีอัตรา 4 ตันต่อไร่ และต่ าสุดท่ีอัตรา 1 ตันต่อไร่ มี ค่าต่ าสุด 

ดังนั น การใส่ปุ๋ยมูลไก่ในอัตราท่ีสูงขึ น มีผลท าให้การเจริญเติบโต และการสะสมน  าหนักแห้งของหญ้า

หวานเพิ่ม ขึ น อย่างไรก็ตามไม่พบสหสัมพันธ์ระหว่าง ชนิดของปุ๋ยมูลสัตว์ และอัตราการใส่ปุ๋ย ดังนั น

การใช้(T2) = ใส่ปุ๋ยเคมีอะโกรเฟตสูตร 15-15-15 รองก้นหลุม และใส่ปุ๋ยมูลวัว อัตรา  ระบุ 15 กรัม/ 

1 ต้น/ครั ง ในการปลูกบวบเหล่ียมสามารถช่วยพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพท่ีดีได้อีกทั งยังลดปริมาณ
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การใช้ปุ๋ยเคมีท่ีมีราคาแพงให้น้อยลงและช่วยในเรื่องการประหยุดต้นทุนในการผลิตให้กับเกษตรกรได้

อย่างดี 

 

5.3 ปัญหาที่พบในงานวิจัย 

 1. เมล็ดท่ีเพาะมีอัตราการงอกท่ีน้อยมาก จึงปลูกหลุมละ3-4เมล็ด เมื่อต้นมีใบจริง2-3ใบจึง

เลือกถอนต้นท่ีไม่สมบูรณ์ทิ ง 

 2. แมลงศัตรูพืช 

3. ควรท าการทดลองมากกว่า 1 ครั ง เพื่อลดความคาดเคล่ือนต่อการทดลอง 

 

5.4 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ในการเก็บข้อมูลบวบเหล่ียมควรมีการเก็บเส้นรองวงล าต้น นับจ านวนใบ และไส้ในของผล 

2. ช่วยปรับปรุงบ ารุงดินส่งผลดีต่อผลผลิตท่ีมีคุณภาพและมีการทดลองในสภาพการปลูก

แบบอื่นร่วมด้วย 


