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บทคดัยอ่   
งานวจิยันี/มวีตัถุประสงค์เพื)อศกึษาผลของการใช้ปอเทอืงร่วมกบัมูลโคในการผลติหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1  

โดยวางแผนการทดลองแบบสุม่สมบูรณ์ภายในบล๊อค (Randomized complete  block design: RCBD) ทดลองกบัหญ้าเน
เปียรป์ากช่อง 1 ปลูกในแปลงขนาด 1x4 เมตร แบ่งการทดลองออกเป็น 4 กรรมวธิีๆ  ละ 4 ซํ/าๆ ละ 14  หลุมๆ ละ 3 
ท่อนพนัธุ ์ ใชร้ะยะเวลา 45 วนั โดยมกีรรมวธิดีงันี/ กรรมวธิทีี) 1 ดนิศูนยป์ฏบิตักิารอุดมศกึษาหนองขวางไม่ปรบัปรุง
ดนิ กรรมวธิทีี) 2 ดนิศนูยฯ์ปรบัปรุงดนิดว้ยมลูโค 5 กโิลกรมั กรรมวธิทีี) 3 ดนิศนูยฯ์ ปรบัปรุงดนิดว้ยปอเทอืง และมูลโค 
5 กโิลกรมั และกรรมวธิทีี) 4 ดนิศูนยฯ์ ปรบัปรุงดนิดว้ยปอเทอืงและมูลโค 6 กโิลกรมั ผลการศกึษาพบว่า ความสงูต้น 
จํานวนหน่อต่อกอ และจํานวนใบต่อต้นที)ปลูกได ้21, 35 และ 45 วนั มคีวามแตกต่างกนัอย่างยิ)งทางสถติ ิ(p<0.01) 
โดยที)การใชป้อเทอืงร่วมกบัมลูโค 6 กโิลกรมัสง่ผลต่อการเจรญิเตบิโตมากที)สุด รองลงมาคอืการใชป้อเทอืงร่วมกบัมูล
โค 5 กโิลกรมั สว่นการใชม้ลูโคอย่างเดยีวไม่แตกต่างจากการที)ไม่ใช ้สว่นผลติรวมต่อกรรมวธิ ีนํ/าหนักสด และนํ/าหนัก
แหง้มคีวามแตกต่างกนัอย่างยิ)งทางสถติ ิ(p<0.01) โดยที)การใชป้อเทอืงร่วมกบัมูลโค 6 กโิลกรมัไดผ้ลดทีี)สุด สรุปควร
ใชป้อเทอืงร่วมกบัมลูโค 6 กโิลกรมัในการปรบัปรุงดนิเพื)อปลกูหญา้เนเปียรป์ากช่อง 1 

 

คาํสาํคญั: ปอเทอืง, มลูโค, การผลติ, หญา้เนเปียรป์ากช่อง 1 
 

Abstract 
The purpose of this research was to investigate the influence of Crotalaria Juncea and cattle manure 

on the production of Napier Pakchong 1. Randomized complete block design (RCBD) was experimented with 
Napier Pakchong 1. Planted in a plot of 1 * 4 meters, the experiment was divided into 4 treatments of 4 
replications, each with 14 holes and each with 3 breed pieces. The method takes 21, 35 and 45 days as 
follows: Process 1 the soil of Nong Khwang Higher Education Operation Center does not improve the soil. 
Process 2 the Soil of the Center was improved with 5 kilograms of cattle manure. Process 3 the soil of the 
Center was improved with Crotalaria Juncea and 5 kilograms of cattle manure. Process 4 the soil of the 
Center was improved with Crotalaria Juncea and6 kilograms of cattle manure. The results showed that height 
of the tree, number of shoots per clump and number of leaves per plant grown in 45 days was statistically 
significantly different (p <0.01). By the using of Crotalaria Juncea and 6 kilograms of cattle manure affects 
most growth, secondary is the use of Crotalaria Juncea and 5 kilograms of cattle manure and the use of 
cattle manure alone is not different from not using. Total production per process, weight before drying and 
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weight gain after drying were significantly different (p <�.��). By the using of Crotalaria Juncea and 6 
kilograms of cattle manure works the best result. It should be used together with 6 kg of cattle manureto 
improve the soil to grow Napier PakChong 1. 
 

Keywords: Crotalaria juncea, Cattle Manure, production, Napier Pakchong  
 
บทนํา 
 พืชอาหารสัตว์ถือว่ามีความสําคัญต่อการ
เลี/ยงสัตว์โดยเฉพาะกลุ่มสตัว์เคี/ยวเอื/อง ได้แก่ โค 
กระบือ เป็นต้น พืชเหล่านี/สามารถปลูกได้พื/นที)ที)มี
ความจําเพาะของสภาพแวดล้อมต่างกนั พืชอาหาร
สตัว์มีหลายชนิด เช่น พืชตระกุลถั )ว ข้าวโพด หญ้า
กลุ่มต่างๆ อาท ิกนินีสมี่วง แพงกูล่า เนเปียรย์กัษ์ เน
เปียรแ์คระ และเนเปียรป์ากช่อง 1  ซึ)งเนเปียรป์ากช่อง 
1 เป็นหญ้าที)เจรญิเตบิโตเรว็ ปลูกได้ในทุกๆ สภาพ
พื/นที) ที)สําคญัมคุีณค่าทางโภชนะสูง ซึ)งหญ้าเนเปียร์
ปากช่อง 1 เป็นหญา้ลกูผสมเนเปียร ์สายพนัธุห์นึ)ง ซึ)ง
เกิดจากการผสมข้ามพนัธุ์ระหว่างหญ้าเนเปียร์ยกัษ์
และหญ้าไข่มุก เป็นพชือาหารสตัวท์ี) มศีกัยภาพสงูทั /ง
ในแง่การใหผ้ลผลติ และมคุีณค่าทาง อาหารสตัว์ดี
ตามที)สตัวต์้องการ หญ้าเนเปียรป์ากช่อง 1 ที)อายุ 60 
วนั มอีงค ์ ประกอบทางโภชนะได้แก่ โปรตนีหยาบ 
ไขมนั เยื)อใย ADF เถ้า และ คารโ์บไฮเดรต ที)ละลาย
นํ/าได ้เท่ากบั 12.6, 1.3, 35.8, 38-48, 62-71, 33.3% 
DM ตามลําดบั ดงันั /นจะเหน็ไดว้่า หญ้าเนเปียรป์าก
ช่อง 1 เหมาะสาํหรบัใชเ้ลี/ยงสตัวเ์คี/ยวเอื/อง (ไกรลาศ, 
2554)  บรเิวณศูนย์ปฏบิตัิการอุดมศกึษาหนองขวาง 
พื/นที)บริเวณแปลวิจยัสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สภาพ
ดนิเป็นดนิก้นสระนํ/า มลีูกรงัปนดนิเหนียว บางส่วนมี
ลกัษณะกอ้นหนิปูนและหนิดาน ไม่เหมาะแก่การปลูก
พชืมากนัก ถ้าสามารถปรบัสภาพดนิหรอืหาแนวทาง
ใช้ดินชนิดนี/  ทําให้ใช้ประโยชน์พื/นที)ได้อย่างเติม
ประสทิธภิาพ ในการปรบัปรุงดนิเพื)อปลูกพชื คอืการ
เตมิอนิทรยีวตัถุ และแร่ธาตุลงไปในดนิ เพื)อใหอ้นุภาค
ดนิจบัตวักนัน้อยลง เพื)อให้ออกซเิจนสมัผสักบัดนิได ้
เช่นการใชปุ๋้ยมลูสตัว ์ปุ๋ยอนิทรยี ์และปุ๋ยพชืสด ปุ๋ยพชื
สดที)นิยมใช้ ได้แก่การใช้ถั )วเขยีว หญ้าแฝก และปอ
เทอืง เป็นต้น ปอเทอืงในปจัจุบนัเป็นที)นิยม เนื)องจาก
กรมพฒันาที)ดนิสง่เสรมิใหเ้กษตรกรใชเ้ป็นพชืปรบัปรุง

ดนิ เพราะปอเทอืงเป็นพชืที)มสีารอาหารสงู ทั /งแร่ธาตุ
หลกั รอง และจุลธาตุที)พชืตอ้งการใชป้ระโยชน์ (ชุมพล 
และคณะ, 2539; สุภาพร และคณะ, 2550)  ส่วนการ
ใช้มูลสตัว์นิยมกนัมากในการปรบัปรุงดินตั /งแต่อดีต
จนถึงปจัจุบนั เนื)องจากมูลสตัว์ โดยเฉพาะมูลโคที)มี
ธาตุอาหาร คอื ไนโตรเจน 1.78 เปอรเ์ซน็ต ์ฟอสฟอรสั 
0.49 เปอรเ์ซน็ต์ และ โปรแตสเซยีม 0.30 เปอรเ์ซน็ต ์
(ศิริลักษณ์, มปป.) จากข้อมูลดังกล่าว มูลโคและ
ปอเทืองน่าจะนํามาเป็นวสัดุปรบัปรุงดินในสภาพดิน
เช่นนี/ได้ จึงเป็นที)มาของการศึกษาผลของการใช้
ปอเทอืงร่วมกบัมูลโคในการผลติหญ้าเนเปียรป์ากช่อง 
1 เพื)อใชใ้นการปรบัปรุงดนิ และเป็นทางเลอืกอกีหนึ)ง
แนวทางสาํหรบัปรปัปรุงดนิเพื)อปลูกหญ้าเนเปียรป์าก
ช่อง 1 และพืชชนิดอื)นๆ ต่อไป เพื)อประโยชน์แก่
วงการพชือาหารสตัว ์และผูส้นใจ 
 

วสัด ุอปุกรณ์ และวิธีดาํเนินการวิจยั 

การศกึษาใชแ้ผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์
ภายในบล๊อค (Randomized complete  block design: 

RCBD) โดยทดลองกบัหญา้เนเปียรป์ากช่อง 1 ปลูกใน
แปลงขนาด 1x4 เมตร แบ่งการทดลองออกเป็น 4 
กรรมวธิีๆ  ละ 4 ซํ/าๆ ละ 14  หลุมๆ ละ 3 ท่อนพนัธุ ์
ใชร้ะยะเวลา 45 วนั โดยมกีรรมวธิดีงันี/ 

กรรมวธิทีี) 1: ดนิศูนยป์ฏบิตัิการอุดมศกึษา
หนองขวางไม่ปรบัปรุงดนิ 

กรรมวธิทีี) 2: ดนิศูนยป์ฏบิตัิการอุดมศกึษา
หนองขวางปรบัปรุงดนิดว้ยมลูโค 5 กโิลกรมั 

กรรมวธิทีี) 3: ดนิศูนยป์ฏบิตัิการอุดมศกึษา
หนองขวางปรับปรุงดินด้วยปอเทือง และมูลโค 5 
กโิลกรมั 

กรรมวธิทีี) 4: ดนิศูนยป์ฏบิตัิการอุดมศกึษา
หนองขวางปรับปรุงดินด้วยปอเทือง และมูลโค 6 
กโิลกรมั 
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ขั Rนตอนการดาํเนินการวิจยั 
 ประกอบด้วย ขั /นตอนการเตรยีมการทดลอง
และขั /นทดลองดงันี/ 
 1. ขั /นเตรยีมการทดลอง ไดแ้ก่ เตรยีมแปลง
ขนาด 1*4 เมตร และเดนิระบบนํ/า 

2. ทําการตดัท่อนพนัธุข์นาด 20 เซนตเิมตร
แช่นํ/ายากันเชื)อรา และนํ/ายาเร่งรากก่อนนําไปปลูก
ตามแผนการทดลอง 

3. การเตรยีมปอเทอืง ทําการปลูก 30 วนั 
แลว้ทาํการไถกลบ 

4. การหมักปอ เทือ ง  ทํ าการหมักตาม
สว่นผสมในแต่ละกรรมวธิ ีโดยหมกัทิ/งไว ้10 วนั  

5. วิเคราะห์คุณภาพดนิเบื/องต้นก่อนปลูก
หญ้าเนเปียรป์ากช่อง 1 ทุกๆ กรรมวธิใีนการทดลอง 
ผลเป็นดงัตารางที) 1 

 
 

 

ตารางที> 1 ผลการวเิคราะหคุ์ณภาพดนิเบื/องตน้ 

กรรมวธิ ี
ค่าที)ศกึษา 

EC (µs/cm3) pH กระดา้ง (mg/L) N P K แอมโมเนีย 
1 1.09 8.5 25 ตํ)ามาก ตํ)ามาก ปานกลาง ตํ)ามาก 

2 1.60 7.5 25 ตํ)า ปานกลาง สูง ตํ)า 

3 2.37 7.2 20 ปานกลาง สูง สูง ตํ)า 

4 3.46 6.7 20 ปานกลาง สูง สูง ตํ)า 

หมายเหต ุค่า EC ใชเ้ครื)องวดัค่า โดยการใชด้นิ 1 สว่นต่อ นํ/ากลั )น 10 สว่น; ค่า pH ใช ้pH test kit วดัค่า โดยการใช้
ดนิ 1 สว่นต่อ นํ/ากลั )น 10 สว่น; ค่า pH ใช ้Hardness test kit วดัค่า โดยการใชด้นิ 1 สว่นต่อ นํ/ากลั )น 10 สว่น; NPK 
และแอมโมเนีย ใช ้test kit มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรว์เิคราะห ์
 

5. ขั /นทดลอง สุม่ท่อนพนัธุท์ี)เตรยีมไวล้งปลูก 
และใส่ปุ๋ย เมื)ออายุได้ 7 วนั ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 
ปรมิาณ 40 กรมัต่อแปลง และเมื)ออายุ 21 วนั ใส่ปุ๋ ย
สตูร 15-15-15 ปรมิาณ 80 กรมัต่อแปลงหลงัจากนั /น
เกบ็ขอ้มลูการเจรญิเตบิโตเมื)ออายุ 21, 35 และ 45 วนั
ของการปลกู และผลผลติเมื)อสิ/นสดุการทดลอง 

 

ข้อมูลที>เกบ็รวบรวม 
1. อตัราการรอดตาย (%) 
 2. ความสงูตน้ (cm) 
 3. จาํนวนหน่อต่อกอ 
 4. จาํนวนใบต่อตน้  
 5. นํ/าหนกัผลผลติรวมต่อกรรมวธิ ี 

                   6. นํ/าหนกัตน้รวมรากก่อนอบ (กรมั) 
 7. นํ/าหนกัตน้รวมรากหลงัอบ (กรมั) 
ขอ้ที) 7 ทาํการอบที)อุณหภูม ิ800C 

ระยะเวลา 48 ชั )วโมง 
  

 วิเคราะห์ข้อมูลจากสูตรที)ใช้ในการทดลอง
โดยคํานวณหาค่าเฉลี)ยของข้อมูล จากนั /นนําข้อมูล
วเิคราะหห์าความแปรปรวน (One way anova) ของ
ขอ้มูลโดยใชว้ธิกีาร Duncan's multiple range test  
(DMRT) ที)ช่วงความเชื)อมั )น 95 (*) และ 99 (**) 
เปอรเ์ซน็ต ์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปูทางสถติ ิ

สถานที>ทาํการศึกษาทดลอง 
 แปลงวิจัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์ปฏิบัติการ
อุดมศกึษาหนองขวาง และห้องปฏบิตัิการพืชศาสตร ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรรีมัย ์ 
 

 

ผลการวิจยั  

การศึกษาผลของการใช้ปอเทอืงและถั )วเขยีว
ในการผลติหญา้เนเปียรป์ากช่อง 1 ครั /งนี/อตัราการรอด
ตายของหญ้า 100 เปอรเ์ซน็ต์ทุกกรรมวธิ ีและขอ้มูล
การเจรญิเติบโต และผลผลติอธบิายผลการทดลองใน
ตาราง 
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ตารางที> 2 ผลการเจรญิเตบิโตของหญา้เนเปียรป์ากช่อง 1 ที) 21 วนั

กรรมวธิ ี
ค่าที)ศกึษา 

ความสงูตน้ จาํนวนหน่อต่อกอ จาํนวนใบต่อตน้ 
1 29.60c 2.27b 3.63b 
2 30.16bc 2.51b 3.63b 
3 33.14b 2.71b 3.96ab 
4 41.27a 3.85a 7.99a 

F-test ** ** ** 
SEM 2.49 0.82 0.99 

C.V. (%) 14.85 57.67 41.05 
หมายเหต ุ -abc คอือกัษรตามแถวแนวตั /งเดยีวกนัแสดงถงึมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัยิ)งทางสถติ ิp<0.01 (**)    
วเิคราะหโ์ดยวธิ ีDMRT, SEM คอื ค่า Standard Error of measurement , C.V. คอื ค่า Coefficient of variation 
 

จากตารางที) 2 การเจรญิเติบโตของหญ้าเน
เปียรป์ากช่อง 1 อายุ 21 วนั การใชป้อเทอืงร่วมกบัมูล
โคในการปรบัปรุงดิน มคีวามสูงของต้นที)ใช้ปอเทือง
ร่วมกบัมูลโค 5 และ 6 กโิลกรมั สงูกว่าที)ไม่ใช ้และใช้
มูลโคเพียงอย่างเดียว จํานวนหน่อต่อกอ พบว่า

กรรมวธิทีี)ใชป้อเทอืงร่วมกบัมลูโค 6 กโิลกรมั การแตก
หน่อต่อกอ มากกว่าที)ไม่ใช้ และทุกๆ กรรมวิธี ส่วน
จํานวนใบต่อต้น พบว่าปอเทืองร่วมกับมูลโค 6 
กิโลกรัม มากกว่าที)ไม่ใช้ และทุกๆ กรรมวิธี โดยมี
ความแตกต่างอย่างนัยสําคัญยิ)งทางสถิติ (p<0.01)

 

ตารางที>  3 ผลการเจรญิเตบิโตของหญา้เนเปียรป์ากช่อง 1 ที) 35 วนั

กรรมวธิ ี
ค่าที)ศกึษา 

ความสงูตน้ จาํนวนหน่อต่อกอ จาํนวนใบต่อตน้ 
1 43.73c 3.08b 5.08b 
2 45.78bc 3.14b 5.28b 
3 47.02b 3.16b 5.47b 
4 52.10a 8.96a 11.47a 

F-test * ** ** 
SEM 1.65 1.35 1.44 

CV (%) 6.99 58.86 42.08 
หมายเหต ุ -abc คอือกัษรตามแถวแนวตั /งเดยีวกนัแสดงถงึมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัยิ)งทางสถติ ิp<0.01 (**)    
วเิคราะหโ์ดยวธิ ีDMRT, SEM คอื ค่า Standard Error of measurement , C.V. คอื ค่า Coefficient of variation 
 

จากตารางที) 3 การเจรญิเตบิโตของหญา้เน
เปียรป์ากช่อง 1 อายุ 35 วนั การใชป้อเทอืงร่วมกบัมลู
โคในการปรบัปรุงดนิ มคีวามสงูของตน้ที)ใชป้อเทอืง
ร่วมกบัมลูโค 5 และ 6 กโิลกรมั สงูกว่ากรรมวธิทีี)ไม่ใช ้
และใชม้ลูโคเพยีงอย่างเดยีว โดยมคีวามแตกต่างกนั
อย่างมนียัสาํคญัทางสถติ ิ(p<0.05) จาํนวนหน่อต่อกอ 

พบว่ากรรมวธิทีี)ใชป้อเทอืงร่วมกบัมลูโค 6 กโิลกรมั 
การแตกหน่อต่อกอ มากกว่าที)ไม่ใช ้และทุกๆ กรรมวธิ ี
สว่นจาํนวนใบต่อตน้ พบว่ากรรมวธิทีี)ใชป้อเทอืง
ร่วมกบัมลูโค 6 กโิลกรมั มค่ีามากกว่าที)ไม่ใช ้และ
ทุกๆ กรรมวธิ ีโดยมคีวามแตกต่างอย่างมนียัสาํคญัยิ)ง
ทางสถติ ิ(p<0.01)
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ตารางที> 4 ผลการเจรญิเตบิโตของหญา้เนเปียรป์ากช่อง 1 ที) 45 วนั

กรรมวธิ ี
ค่าที)ศกึษา 

ความสงูตน้ จาํนวนหน่อต่อกอ จาํนวนใบต่อตน้ 
1 50.23b 5.09c 6.67b 
2 52.80b 5.57c 6.69b 
3 53.78b 6.98b 7.17b 
4 57.27a 7.45a 14.61a 

F-test * ** ** 
SEM 1.35 0.52 1.80 

CV (%) 5.04 58.86 41.05 
หมายเหต ุ -abc คอือกัษรตามแถวแนวตั /งเดยีวกนัแสดงถงึมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัยิ)งทางสถติ ิp<0.01 (**)    
วเิคราะหโ์ดยวธิ ีDMRT, SEM คอื ค่า Standard Error of measurement , C.V. คอื ค่า Coefficient of variation 
 

จากตารางที) 4 การเจรญิเตบิโตของหญา้เน
เปียรป์ากช่อง 1 อายุ 45 วนั การใชป้อเทอืงร่วมกบัมลู
โคในการปรบัปรุงดนิ มคีวามสงูของตน้ที)ใชป้อเทอืง
ร่วมกบัมลูโค 5 และ 6 กโิลกรมั สงูกว่ากรรมวธิทีี)ไม่ใช ้
และใชม้ลูโคเพยีงอย่างเดยีว โดยมคีวามแตกต่างกนั
อย่างมนียัสาํคญัทางสถติ ิ(p<0.05) จาํนวนหน่อต่อกอ 
พบว่ากรรมวธิทีี)ใชป้อเทอืงร่วมกบัมลูโค 6 กโิลกรมั 

การแตกหน่อต่อกอ มากกว่าการใชป้อเทอืงร่วมกบัมลู
โค 5 กโิลกรมั และที)ไม่ใช ้และทกุๆ กรรมวธิี
ตามลาํดบั สว่นจาํนวนใบต่อตน้ พบว่าปอเทอืงร่วมกบั
มลูโค 6 กโิลกรมั มค่ีามากกว่าที)ไม่ใช ้และทุกๆ 
กรรมวธิ ีโดยมคีวามแตกต่างอยา่งมนียัสาํคญัยิ)งทาง
สถติ ิ(p<0.01)

 

ตารางที>  5 นํ/าหนกัผลผลติรวม นํ/าหนกัสด และนํ/าหนกัแหง้ของหญา้เนเปียรป์ากช่อง 1 เมื)อสิ/นสดุการทดลอง

กรรมวธิ ี
ค่าที)ศกึษา 

นน.ผลผลติรวมต่อกรรมวธิ ี นํ/าหนกัสดต่อตน้ นํ/าหนกัแหง้ต่อตน้ 
1 1,833.43d 8.16c 0.91c 
2 3,164.33c 10.50b 1.92a 
3 5,251.66b 12.66ab 1.53b 
4 8,937.33a 14.33a 1.66b 

F-test ** ** ** 
SEM 1432.75 1.23 0.19 

CV (%) 59.70 21.69 26.20 
หมายเหต ุ -abc คอือกัษรตามแถวแนวตั /งเดยีวกนัแสดงถงึมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัยิ)งทางสถติ ิp<0.01 (**)    
วเิคราะหโ์ดยวธิ ีDMRT, SEM คอื ค่า Standard Error of measurement , C.V. คอื ค่า Coefficient of variation 
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จากตารางที) 5 การเจรญิเตบิโตของหญา้เน
เปียรป์ากช่อง 1 เมื)อสิ/นสดุการทดลอง นํ/าหนกัผลผลติ
รวมต่อกรรมวธิ ีและนํ/าหนกัสดต่อตน้ พบว่าการใช้
ปอเทอืงร่วมกบัมลูโค 6 กโิลกรมัมากกว่า การใช้
ปอเทอืงร่วมกบัมลูโค 5 กโิลกรมั การใชม้ลูโคเพยีง
อย่างเดยีว และไมม่กีารปรปัปรุงดนิ ตามลาํดบั โดยมี
ความแตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติ ิ(p<0.05) 
สว่นนํ/าหนกัแหง้ต่อตน้ พบว่ากรรมวธิทีี)ใชม้ลูโคเพยีง
อย่างเดยีวมค่ีามากกว่าที)ใชป้อเทอืงร่วมกบัมลูโค 6 
กโิลกรมั 5 กโิลกรมั และไมม่กีารปรบัปรุงดนิ 
ตามลาํดบั โดยมคีวามแตกต่างอย่างมนียัสาํคญัยิ)งทาง
สถติ ิ(p<0.01) 
อภิปรายผลการวิจยั 

 จากการศึกษาพบว่าการเจริญเติบโตและ
ผลผลิต ทั /ง ความสูงต้น จํานวนใบต่อต้น การแตก
หน่อต่อกอ นํ/าหนักรวมต่อกรรมวิธี นํ/าหนักก่อนอบ 
และนํ/าหนักหลงัอบ มแีนวโน้มทุกๆ เป็นไปในทศิทาง
เดยีวกนั คอืการใช้ปอเทอืงร่วมกบัมูลโค 6 กโิลกรมั 
รองลงมาคอื ปอเทอืงร่วมกบัมลูโค 5 กโิลกรมั และการ
ใชม้ลูโคเพยีงอย่างเดยีว ตามลาํดบั อาจเป็นเพราะจาก
ขอ้มลูตารางที) 1 ผลการวเิคราะหคุ์ณภาพดนิก่อนปลูก
การใชป้อเทอืงร่วมกบัมูลโคมค่ีา EC, N:P:K สงูกว่าที)
ใช้มูลโคเพียงอย่างเดียว และที)ไม่มีการปรับปรุงดิน 
สอดคล้องกบัการศึกษาของชื)นจติ และคณะ (2558); 
อมรรตัน์ และคณะ (2557); พนมพร และคณะ, (2556) 
การใชพ้ชืในการปรบัปรุงดนิเพื)อปลูกพชื ส่งผลต่อการ
เจรญิเติบโต และผลผลติของพชืทั )งพืชผกั และพชืไร่
นา ถา้ใชป้อเทอืงร่วมกบัการใชมู้ลสตัวย์ิ)งส่งผลต่อการ
เจรญิเตบิโตและผลผลติของพชืมากกว่าการใชมู้ลสตัว์
เพียงอย่างเดียว เนื)องจากในการปรับปรุงดินทําให้
ส า ร อาหา รสํ า คัญ ต่ อพืชม ากขึ/น ส่ ง ผล ให้ ก า ร
เจรญิเตบิโตมากขึ/นตามไปดว้ย 
 

สรปุผลการวิจยั 
  จากการศึกษาสรุปได้ว่าการใช้ปอเทือง

ร่วมกบัมลูโค 6 กิโลกรมัส่งผลต่อการเจริญเติบโต และ

ผลผิลมากที'สุด รองลงมาคือ การใชป้อเทืองร่วมกบัมลู

โค 5 กิโลกรมัตามลํากบั ดงันั /นในการปรบัปรุงดนิเพื)อ

ปลกูหญา้เนเปียรป์ากช่อง 1 ควรใชป้อเทอืงร่วมกบัมูล

โค 6 กโิลกรมั 
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