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บทที ่4 
ผลการวจิยั 

 
        เปรียบเทียบอัตราส่วนของการใช้น้้าทิ้งจากโรงงานแปรรูปนมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ร่วมกับธาตุอาหารพืชไร้ดิน A+B เพ่ือยกระดับคุณภาพผลผลิตโหระพาที่ปลูกในระบบไฮโดรบล็อก
แบบระบบน้้าหมุนเวียน โดยใช้แผนการทดลองแบบสมบูรณ์Completely Randomized Design 
(CRD) มี 4 ทรีตเม้นต์ ๆ ละ 2 ชุดทดลอง  (1 ชุดทดลอง มีจ้านวนหลุมปลูก 8 หลุม) รวมทั้งหมด
จ้านวน 8 ชุดทดลอง ประกอบด้วยกรรมวิธีการทดลองดังนี้  

Treatment 1    น้้าประปา 30 ลิตร : ปุ๋ย A  60 ml +B 60 ml   
Treatment 2    น้้าทิ้งจากโรงงานแปรรูปนมฯ 30 ลิตร ไม่ผสมปุ๋ยA+B  
Treatment 3    ประปา 15 ลิตร : ปุ๋ย A 30 ml +B  30 ml  : น้้าทิ้งจากโรงงานแปร 

 รูปนมฯ 15 ลิตร  
Treatment 4    น้้าประปา 10 ลิตร ไม่ใส่ปุ๋ยA+B : น้้าทิ้งจากโรงงานแปรรูปนมฯ 20 ลิตร                    

                                 
ตอนที่ 1 ศึกษาอิทธิพลอัตราส่วนน้้าทิ้งจากโรงงานแปรรูปนมฯร่วมกับปุ๋ยA+Bที่ส่งผลต่อการ
เจริญเติบโตของผักโหระพา 
ตารางที่ 4.1 ผลการเจริญเติบโตด้านความสูงของต้นโหระพาที่ปลูกในระบบไฮโดรบล็อกแบบระบบน้้า
หมุนเวียน ณ อายุการปลูกที1่4,28 และ 42 วัน 
 

กรรมวธิ ี
ความสงูตน้ (เซนตเิมตร) 

14 วนั 28 วนั  42 วนั 

(T1) น้้าประปา 30 ลิตร : ปุ๋ย A  60 ml +B 60 ml  8.48b 18.61b 25.70b 

(T2) น้้าทิ้งจากโรงงานแปรรูปนมฯ 30 ลิตร ไม่ผสมปุ๋ยA+B 7.23c 14.49c 18.00c 

(T3) น้้าประปา 15 ลิตร : ปุ๋ย A 30 ml +B  30 ml  : น้้าทิ้ง
จากโรงงานแปรรูปนมฯ 15 ลติร  

 
8.91a 

 
19.61a 

 
26.46a 

(T4) น้้าประปา 10 ลิตร ไม่ใส่ปุ๋ยA+B : น้้าทิ้งจากโรงงานแปร
รูปนมฯ 20 ลิตร  

 
6.08d 

 
10.24d 

 
11.43d 

F-(test) ns ns ns 

CV.% 27.75 28.42 35.16 

หมายเหตุ  **=แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.01)  *= แตกต่างกันทางสถิติอย่างมี
นัยส้าคัญ (p<0.05)  ns= ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 
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จากตารางที่4.1 ความสูงของต้นโหระพาที่ปลูกในระบบไฮโดรบล็อกแบบระบบน้้าหมุนเวียน
ที่มีอายุ 14,28 และ 42 วัน การปลูกโดยกรรมวิธีอัตราส่วนการผสมปุ๋ยแตกต่างกันทั้ง 4 กรรมวิธี 
ได้แก่ (T1) น้้าประปา 30 ลิตร : ปุ๋ย A 60 ml +B 60 ml, (T2) น้้าทิ้งจากโรงงานแปรรูปนมฯ 30 ลิตร 
ไม่ผสมปุ๋ยA+B, (T3) น้้าประปา 15 ลิตร : ปุ๋ย A 30 ml + B 30 ml : น้้าทิ้งจากโรงงานแปรรูปนมฯ 
15 ลิตร และ (T4) น้้าประปา 10 ลิตร ไม่ใส่ปุ๋ย A+B : น้้าทิ้งจากโรงงานแปรรูปนมฯ 20 ลิตร พบว่า 
การเจริญเติบโตในด้านความสูงของต้นโหระพาในช่วงอายุ 14,28 และ 42 วัน ไม่มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติ (p>0.05) แต่มีแนวโน้มว่าการใช้ (T3) น้้าประปา 15 ลิตร : ปุ๋ย A 30 ml +B 30 ml : น้้า
ทิ้งจากโรงงานแปรรูปนมฯ 15 ลิตร มีค่าเฉลี่ยความสูงของต้นโหระพาสูงมากที่สุด คือ 26.46 
เซนติเมตร  รองลงมาคือ (T1) น้้าประปา 30 ลิตร : ปุ๋ย A  60 ml +B 60 ml  มีค่าเฉลี่ยความสูงของ
ต้นโหระพา 25.70 เซนติเมตร (T2) น้้าทิ้งจากโรงงานแปรรูปนม 30 ลิตร ไม่ผสมปุ๋ยA+B  มีค่าเฉลี่ย
ความสูงของต้นโหระพา 18.00 เซนติเมตร และ (T4) น้้าประปา 10 ลิตร ไม่ใส่ปุ๋ยA+B : น้้าทิ้งจาก
โรงงานแปรรูปนมฯ 20 ลิตร  มีค่าเฉลี่ยความสูงของต้นโหระพาต่้าสุด คือ 11.43 เซนติเมตร 
ตามล้าดับ 
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กราฟที่ 4.1 แสดงผลความแตกต่างของค่าความสูงเฉลี่ยของล้าต้นโหระพาจากอัตราส่วนการผสมปุ๋ย
ที่แตกต่างกันในระยะเวลาการปลูก 14 วัน 

 

กราฟที่ 4.2 แสดงผลความแตกต่างของค่าความสูงเฉลี่ยของล้าต้นโหระพาจากอัตราส่วนการผสมปุ๋ย
ที่แตกต่างกันในระยะเวลาการปลูก 28 วัน 
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กราฟที่ 4.3 แสดงผลความแตกต่างของค่าความสูงเฉลี่ยของล้าต้นโหระพาจากอัตราส่วนการผสมปุ๋ย
ที่แตกต่างกันในระยะเวลาการปลูก 42 วัน 
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ตารางที่ 4.2 ผลการเจริญเติบโตด้านความกว้างใบของต้นโหระพาที่ปลูกในระบบไฮโดรบล็อกแบบ
ระบบน้้าหมุนเวียน ณ อายุการปลูกที ่14,28 และ 42 วัน  
 

กรรมวธิ ี
ความกวา้งใบ (เซนตเิมตร) 

14 วนั 28 วนั  42 วนั 

(T1) น้้าประปา 30 ลิตร : ปุ๋ย A  60 ml +B 60 ml  1.10b 2.15b 2.63b 

(T2) น้้าทิ้งจากโรงงานแปรรูปนมฯ 30 ลิตร ไม่ผสมปุ๋ยA+B 0.94c 1.67c 1.95c 

(T3) น้้าประปา 15 ลิตร : ปุ๋ย A 30 ml +B  30 ml  : น้้า
ทิ้งจากโรงงานแปรรูปนม ฯ15 ลิตร  

1.35a 2.36a 2.91a 

(T4) น้้าประปา 10 ลิตร ไม่ใส่ปุ๋ยA+B : น้้าทิ้งจากโรงงาน
แปรรูปนมฯ 20 ลิตร  

0.59d 1.08d 1.16d 

F-(test) ns * ns 

CV.% 37.73 33.48 37.50 

หมายเหตุ  **=แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.01)  *= แตกต่างกันทางสถิติอย่างมี
นัยส้าคัญ (p<0.05)  ns= ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 

 
จากตารางที่ 4.2 ผลของการเจริญเติบโตด้านความกว้างใบของต้นโหระพาที่มีอายุ 14,28 

และ 42 วัน การปลูกโดยกรรมวิธีอัตราส่วนการผสมปุ๋ยแตกต่างกันทั้ง 4 กรรมวิธี ได้แก่ (T1) 
น้้าประปา 30 ลิตร : ปุ๋ย A 60 ml + B 60 ml, (T2) น้้าทิ้งจากโรงงานแปรรูปนมฯ 30 ลิตร ไม่ผสม
ปุ๋ยA+B,  (T3) น้้าประปา 15 ลิตร : ปุ๋ย A 30 ml +B 30 ml : น้้าทิ้งจากโรงงานแปรรูปนมฯ 15 ลิตร 
(T4) น้้าประปา 10 ลิตร ไม่ใส่ปุ๋ยA+B : น้้าทิ้งจากโรงงานแปรรูปนมฯ 20 ลิตร พบว่า ในช่วงอายุ 14, 
และ 42 วัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) แต่พบว่า ที่ช่วงอายุการปลูก 28 วัน มีความ
แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) มีแนวโน้มว่า (T3) น้้าประปา 15 ลิตร : ปุ๋ย A 30 ml 
+B 30 ml : น้้าทิ้งจากโรงงานแปรรูปนมฯ 15 ลิตร มีค่าเฉลี่ยความกว้างใบของต้นโหระพาสูงสุดคือ 
2.36 เซนติเมตร  รองลงมา คือ (T1) น้้าประปา 30 ลิตร : ปุ๋ย A  60 ml +B 60 ml มีค่าเฉลี่ยความ
กว้างใบของต้นโหระพา คือ 2.15 เซนติเมตร  (T2)  น้้าทิ้งจากโรงงานแปรรูปนมฯ 30 ลิตร ไม่ผสมปุ๋ย
A+B มีค่าเฉลี่ยความกว้างของใบของต้นโหระพา 1.67 เซนติเมตร และ (T4) น้้าประปา 10 ลิตร ไม่ใส่
ปุ๋ยA+B : น้้าทิ้งจากโรงงานแปรรูปนมฯ 20 ลิตร มีค่าเฉลี่ยความกว้างใบของต้นโหระพาต่้าสุด คือ 
1.08 เซนติเมตร ตามล้าดับ  
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กราฟที่ 4.4 แสดงผลความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความกว้างใบของต้นโหระพาจากอัตราส่วนการผสม
ปุ๋ยที่แตกต่างกันในระยะเวลาการปลูก 14 วัน 

 
กราฟที่ 4.5 แสดงผลความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความกว้างใบของต้นโหระพาจากอัตราส่วนการผสม
ปุ๋ยที่แตกต่างกันในระยะเวลาการปลูก 28 วัน 
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กราฟที่ 4.6 แสดงผลความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความกว้างใบของต้นโหระพาจากอัตราส่วนการผสม
ปุ๋ยที่แตกต่างกันในระยะเวลาการปลูก 42 วัน 
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ตารางที่ 4.3 ผลการเจริญเติบโตด้านจ้านวนใบของต้นโหระพาที่ปลูกในระบบไฮโดรบล็อกแบบระบบ
น้้าหมุนเวียน ณ อายุการปลูกที ่14,28 และ 42 วัน  
 

กรรมวธิ ี
จา้นวนใบ 

14 วนั 28 วนั  42 วนั 

(T1) น้้าประปา 30 ลิตร : ปุ๋ย A  60 ml +B 60 ml  8.00ab 20.81b 40.75b 

(T2) น้้าทิ้งจากโรงงานแปรรูปนมฯ 30 ลิตร ไม่ผสมปุ๋ยA+B 7.75c 18.19c 31.31c 

(T3) น้้าประปา 15 ลิตร : ปุ๋ย A 30 ml +B  30 ml  : น้้าทิ้ง
จาก โรงงานแปรรูปนมฯ 15 ลิตร  

8.00a 25.50a 54.38a 

(T4) น้้าประปา 10 ลิตร ไม่ใส่ปุ๋ยA+B : น้้าทิ้งจากโรงงาน
แปรรูปนมฯ 20 ลิตร  

5.50d 14.81d 23.88d 

F-(test) ** ** ** 

CV.% 16.32 31.39 48.38 

หมายเหตุ  **=แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.01)  *= แตกต่างกันทางสถิติอย่างมี
นัยส้าคัญ (p<0.05)  ns= ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 

จากตารางที่ 4.3 ผลการเจริญเติบโตในด้านจ้านวนใบของต้นโหระพาที่มีอายุ 14,28 และ 42 
วัน การปลูกโดยกรรมวิธีอัตราส่วนการผสมปุ๋ยแตกต่างกันทั้ง 4 กรรมวิธี ได้แก่ (T1) น้้าประปา 30 
ลิตร : ปุ๋ย A 60 ml + B 60 ml (T2) น้้าทิ้งจากโรงงานแปรรูปนมฯ 30 ลิตร ไม่ผสมปุ๋ยA+B, (T3) 
น้้าประปา 15 ลิตร : ปุ๋ย A 30 ml +B  30 ml : น้้าทิ้งจากโรงงานแปรรูปนมฯ 15 ลิตร, (T4) 
น้้าประปา 10 ลิตร ไม่ใส่ปุ๋ยA+B : น้้าทิ้งจากโรงงานแปรรูปนมฯ 20 ลิตร พบว่า  ในช่วงอายุ 14,28 
และ 42 วัน มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.01) แต่มีแนวโน้มว่า การใช้ (T3) 
น้้าประปา 15 ลิตร : ปุ๋ย A 30 ml +B  30 ml  : น้้าทิ้งจากโรงงานแปรรูปนมฯ 15 ลิตร มีค่าเฉลี่ย
จ้านวนใบของต้นโหระพาสูงสุด คือ 54.38 ใบ รองลงมาคือ (T1) น้้าประปา 30 ลิตร : ปุ๋ย A 60 ml 
+B 60 ml มีค่าเฉลี่ยจ้านวนใบของต้นโหระพา คือ 40.75 ใบ  (T2) น้้าทิ้งจากโรงงานแปรรูปนมฯ 30 
ลิตร ไม่ผสมปุ๋ยA+B มีค่าเฉลี่ยจ้านวนใบของต้นโหระพา 31.31 ใบ  และ (T4) น้้าประปา 10 ลิตร ไม่
ใส่ปุ๋ยA+B : น้้าทิ้งจากโรงงานแปรรูปนมฯ 20 ลิตร ค่าเฉลี่ยจ้านวนใบต่้าสุด คือ 23.88 ใบ ตามล้าดับ      
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กราฟที่ 4.7 แสดงผลความแตกต่างจ้านวนใบของต้นโหระพาจากอัตราส่วนการผสมปุ๋ยที่แตกต่างกัน
ในระยะเวลาการปลูกที ่14 วัน 

กราฟที ่4.8 แสดงผลความแตกต่างจ้านวนใบของต้นโหระพาจากอัตราส่วนการผสมปุ๋ยที่แตกต่างกัน
ในระยะเวลาการปลูกที ่28 วนั 
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กราฟที่ 4.9 แสดงผลความแตกต่างจ้านวนใบของต้นโหระพาจากอัตราส่วนการผสมปุ๋ยที่แตกต่างกัน
ในระยะเวลาการปลูกที ่42 วัน 
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ตารางที่ 4.4 แสดงผลน้้าหนักสดเฉลี่ยไม่รวมรากของต้นโหระพาที่ปลูกในระบบไฮโดรบล็อกแบบ
ระบบน้้าหมุนเวียน ณ อายุการเก็บเกี่ยว 42 วัน 

 

กรรมวธิ ี
น้า้หนกัสดเฉลีย่ไมร่วมราก

(กรัม)  
42 วนั 

(T1) น้้าประปา 30 ลิตร : ปุ๋ย A  60 ml +B 60 ml  45b 

(T2) น้้าทิ้งจากโรงงานแปรรูปนมฯ 30 ลิตร ไม่ผสมปุ๋ยA+B  25c 

(T3) น้้าประปา 15 ลิตร : ปุ๋ย A 30 ml +B  30 ml  : น้้าทิ้งจาก
โรงงานแปรรูปนมฯ 15 ลิตร  

65a 

(T4) น้้าประปา 10 ลิตร ไม่ใส่ปุ๋ยA+B : น้้าทิ้งจากโรงงานแปรรูปนมฯ 
20 ลิตร  

7.50d 

F-(test) ns 

CV.% 79.19 

หมายเหตุ  **=แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.01)  *= แตกต่างกันทางสถิติอย่างมี
นัยส้าคัญ (p<0.05)  ns= ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 

 
จากตารางที่ 4.4 ผลด้านผลผลิตน้้าหนักสดไม่รวมรากของต้นโหระพาที่มีอายุการเก็บเกี่ยว 

42 วัน การปลูกโดยกรรมวิธีอัตราส่วนการผสมปุ๋ยแตกต่างกันทั้ง 4 กรรมวิธี ได้แก่ (T1) น้้าประปา 30 
ลิตร : ปุ๋ย A 60 ml +B 60 ml (T2) น้้าทิ้งจากโรงงานแปรรูปนมฯ 30 ลิตร ไม่ผสมปุ๋ยA+B, (T3) 
น้้าประปา 15 ลิตร : ปุ๋ย A 30 ml +B  30 ml : น้้าทิ้งจากโรงงานแปรรูปนมฯ 15 ลิตร (T4) 
น้้าประปา 10 ลิตร ไม่ใส่ปุ๋ยA+B : น้้าทิ้งจากโรงงานแปรรูปนมฯ 20 ลิตร พบว่า  ในช่วงอายุการเก็บ
เกี่ยว 42 วัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) แต่มีแนวโน้มว่า (T3) การใช้น้้าประปา 15 ลิตร 
: ปุ๋ย A 30 ml +B  30 ml  : น้้าทิ้งจากโรงงานแปรรูปนมฯ 15 ลิตร มีค่าเฉลี่ยน้้าหนักสดไม่รวมราก
สูงสุด คือ 65 กรัม รองลงมาคือ (T1) น้้าประปา 30 ลิตร : ปุ๋ย A 60 ml +B 60 ml มีค่าเฉลี่ยน้้าหนัก
สดไม่รวมรากของโหระพา คือ 45 กรัม (T2) น้้าทิ้งจากโรงงานแปรรูปนมฯ 30 ลิตร ไม่ผสมปุ๋ยA+B มี
ค่าเฉลี่ยน้้าหนักสดไม่รวมรากของโหระพา คือ 25 กรัม และ (T4) น้้าประปา 10 ลิตร ไม่ใส่ปุ๋ยA+B : 
น้้าทิ้งจากโรงงานแปรรูปนมฯ 20 ลิตร มีค่าเฉลี่ยน้้าหนักสดไม่รวมรากของโหระพาต่้าสุด คือ 7.50 
กรัม ตามล้าดับ 

 
 



55 

กราฟที่ 4.10 แสดงผลความแตกต่างของค่าเฉลี่ยน้้าหนักสดไม่รวมรากของต้นโหระพาจากอัตราส่วน
การผสมปุ๋ยที่แตกต่างกันในระยะเวลาการเก็บเกี่ยว 42 วัน 
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ตารางที่ 4.5 แสดงผลน้้าหนักแห้งไม่รวมรากของต้นโหระพา ณ อายุการเก็บเกี่ยว 42 วัน 

 

กรรมวธิ ี
น้า้หนกัแหง้ไมร่วมราก 

(กรัม)  
42 วนั 

(T1) น้้าประปา 30 ลิตร : ปุ๋ย A  60 ml +B 60 ml  5.30b 

(T2) น้้าทิ้งจากโรงงานแปรรูปนม 30 ลิตร ไม่ผสมปุ๋ยA+B 2.31c 

(T3) น้้าประปา 15 ลิตร : ปุ๋ย A 30 ml +B  30 ml  : น้้าทิ้งจาก
โรงงานแปรรูปนมฯ 15 ลิตร  

9.55a 

(T4) น้้าประปา 10 ลิตร ไม่ใส่ปุ๋ยA+B : น้้าทิ้งจากโรงงานแปรรูปนมฯ 
20 ลิตร  

1.01d 

F-(test) ** 

CV.% 77.67 

หมายเหตุ  **=แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.01)  *= แตกต่างกันทางสถิติอย่างมี
นัยส้าคัญ (p<0.05)  ns= ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 

 
จากตารางที่ 4.5 แสดงผลด้านผลผลิตน้้าหนักแห้งไม่รวมรากของต้นโหระพา ที่อายุการเก็บ

เกี่ยว 42 วัน การปลูกโดยกรรมวิธีอัตราส่วนการผสมปุ๋ยแตกต่างกันทั้ง 4 กรรมวิธี ได้แก่  (T1) 
น้้าประปา 30 ลิตร : ปุ๋ย A  60 ml +B 60 ml, (T2) น้้าทิ้งจากโรงงานแปรรูปนมฯ 30 ลิตร ไม่ผสม
ปุ๋ยA+B, (T3) น้้าประปา 15 ลิตร : ปุ๋ย A 30 ml +B  30 ml : น้้าทิ้งจากโรงงานแปรรูปนมฯ 15 ลิตร
, (T4) น้้าประปา 10 ลิตร ไม่ใส่ปุ๋ยA+B : น้้าทิ้งจากโรงงานแปรรูปนมฯ 20 ลิตร พบว่า ในช่วงอายุ
การเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ 42 วัน มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.01) แต่มีแนวโน้มว่า
การใช้ (T3) น้้าประปา 15 ลิตร : ปุ๋ย A 30 ml +B  30 ml  : น้้าทิ้งจากโรงงานแปรรูปนมฯ 15 ลิตร 
มีค่าเฉลี่ยน้้าหนักแห้งไม่รวมรากของต้นโหระพาสูงที่สุด คือ 9.55 กรัม รองลงมาคือ (T1) น้้าประปา 
30 ลิตร : ปุ๋ย A  60 ml +B 60 ml มีค่าเฉลี่ยน้้าหนักแห้ง คือ 5.30 กรัม (T2) น้้าทิ้งจากโรงงานแปร
รูปนมฯ 30 ลิตร ไม่ผสมปุ๋ยA+B มีค่าเฉลี่ยน้้าหนักแห้งคือ 2.31 กรัม และ (T4) น้้าประปา 10 ลิตร 
ไม่ใส่ปุ๋ยA+B : น้้าทิ้งจากโรงงานแปรรูปนมฯ 20 ลิตร มีค่าเฉลี่ยน้้าหนักแห้งต่้าสุด คือ 1.01 กรัม 
ตามล้าดับ 
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กราฟที่ 4.11 แสดงผลความแตกต่างน้้าหนักแห้งไม่รวมรากของต้นโหระพาจากอัตราส่วนการผสมปุ๋ย
ที่แตกต่างกันในระยะเวลาเก็บเก่ียวที ่42 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


