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บทคดัยอ่   
 งานวจิยันี0มวีตัถุประสงคเ์พื)อศกึษาผลของการใชป้อเทอืงและถั )วเขยีวในการผลติผกัคะน้า โดยวางแผนการ

ทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (completely  randomized  desing;  CRD) หน่วยทดลองคอืผกัคะน้า อายุ 10 วนั จํานวน 

420 ตน้ ปลูกในถุงขนาด 5x8 นิ0ว แบ่งการทดลองออกเป็น 7 กรรมวธิีๆ  ละ 3 ซํ0าๆ ละ 20 ต้น ใชร้ะยะเวลาทดลอง 7 

สปัดาห ์ผลการทดลองพบว่าที)อายุ 21 วนั พบว่า เสน้ผ่านศูนย์กลางต้น ความยาวใบ และความกว้างใบไม่มคีวาม

แตกต่างกนัทางสถิติ (p>0.05)  ส่วนความสูงต้น จํานวนใบพบว่าที)ผสมดนิ 25 เปอร์เซน็ต์กบัปุ๋ยหมกัถั )วเขยีว 75 

เปอรเ์ซน็ต์ดกีว่าการใชปุ๋้ยหมกักรรมวธิอีื)นๆ โดยมคีวามแตกต่างกนัยิ)งอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติ ิ(p<0.01) ที)อายุ 35 

วนั พบว่า เสน้ผ่านศนูยก์ลางตน้ และความยาวใบ ไม่มคีวามแตกต่างกนัทางสถติ ิ(p>0.05) ส่วน ความสงูต้น จํานวน

ใบ และความกวา้งใบพบว่าที)ผสมดนิ 25 เปอรเ์ซน็ต์กบัปุ๋ยหมกัถั )วเขยีว 75 เปอรเ์ซน็ต์ดกีว่าการใชปุ๋้ยหมกักรรมวธิี

อื)นๆ โดยมคีวามแตกต่างกนัยิ)งอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิ (p<0.01)  และที)อายุ 49 วนั พบว่า ความสูงต้น เสน้ผ่าน

ศูนย์กลางต้น จํานวนใบ ความยาวใบ และความกว้างใบ พบว่าที)ผสมดิน 25 เปอร์เซ็นต์กบัปุ๋ยหมกัถั )วเขยีว 75 

เปอรเ์ซน็ตด์กีว่าการใชปุ๋้ยหมกักรรมวธิอีื)นๆ โดยมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติ ิ(p<0.01)  ส่วนนํ0าหนัก

ผลผลติรวม นํ0าหนกัสด และนํ0าหนกัแหง้ พบว่าที)ผสมดนิ 25 เปอรเ์ซน็ตก์บัปุ๋ยหมกัถั )วเขยีว 75 เปอรเ์ซน็ตด์กีว่าการใช้

ปุ๋ยหมกักรรมวธิอีื)นๆ โดยมคีวามแตกต่างกนัยิ)งอย่างมนียัสาํคญัทางสถติ ิ(p<0.01) 
 

 คาํสาํคญั: ปอเทอืง, ถั ;วเขยีว, ผลผลติ, คะน้า 
 

Abstract 
This research aimed to study the effect of Crotalaria juncea and Vigna radiate on Chinese kale 

production with completely randomized design (CRD). The experimental unit was Chinese kale 10 days old 
plants 420 seedling in 5 * 8 inches bag. The experiment was divided into 7 treatments of 3 replications, each 
with 20 replications with period of 7 weeks experimental. The results showed that at 21 days of age, It was 
found that the diameter, leaf length and leaf width were not significantly different (p> 0.05). Height of tree, 
number of leaves results showed that 25 percent of soil mixed with Vigna radiate compost 75 percent was 
better than other compost with the difference was statistically significant (p <0.01). The results showed that at 
35 days of age, It was found that the diameter, leaf length and leaf width were not significantly different (p> 
0.05). Height of tree, number of leaves results showed that 25 percent of soil mixed with Vigna radiate 
compost 75 percent was better than other compost with the difference was statistically significant (p <0.01). 
And the results showed that at 49 days of age, It was found that the diameter, leaf length and leaf width 
were significantly different (p> 0.05). Height of tree, number of leaves results showed that 25 percent of soil 
mixed with Vigna radiate compost 75 percent was better than other compost with the difference was 
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statistically significant (p <0.01). Total weight, fresh weight and dry weight results showed that 25 percent of 
soil mixed with Vigna radiate compost 75 percent was better than other compost with the difference was 
statistically significant (p <0.01). 

 

Keywords: Crotalaria juncea, Vigna radiate, production, Chinese kal 
 
บทนํา 

คะน้าเป็นผักที)ตลาดมีความต้องการสูง 
เนื)องจากเป็นผกัที)นิยมบรโิภค ทําอาหารไดห้ลายเมนู 
ในการปลูกคะน้าเกษตรกรใช้สารเคมีมาก เช่น หญ้า
ฆ่าแมลง สารคุมหญ้า และอื)นๆ ทําให้ดนิเสื)อมสภาพ 
โดยเฉพาะดนิในศนูยป์ฏบิตักิารอุดมศกึษาหนองขวาง 
มรภ.บุรรีมัย ์บรเิวณแปลงวจิยัสาขาวชิาเกษตรศาสตร ์
สภาพดินเป็นดินก้นสระนํ0 า มีลูกรังปนดินเหนียว 
บางสว่นมลีกัษณะกอ้นหนิปนูและหนิดาน ไม่เหมาะแก่
การปลูกพชืมากนัก ถ้าสามารถปรบัสภาพดนิหรอืหา
แนวทางใชด้นิชนิดนี0 ทําใหใ้ช้ประโยชน์พื0นที)ไดอ้ย่าง
เติมประสิทธิภาพ  ในการนี0วิธีการที)ดีคือการเติม
อนิทรยีวตัถุลงในดนิ เช่น แกลบดบิ มลูสตัว ์รวมทั 0งปุ๋ย
พชืสด โดยเฉพาะปุ๋ยพชืสด มสีารอาหารที)พชืต้องการ
สูง ทั 0งแร่ธาตุหลัก รอง และจุลธาตุที)พืชต้องการใช้
ประโยชน์ (ชุมพล และคณะ, 2539; สุภาพร และคณะ, 
2550) จงึทาํการศกึษาการใชป้อเทอืง และถั )วเขยีวเป็น
สว่นผสมในการปลกูคะน้า เนื)องจากพชื 2 ชนิดนี0มธีาตุ
อาหารสูงย่อยสลายเร็ว ปลูกได้กับสภาพดินหลาย
ประเภท ทนต่อโรค และแมลงศตัรูพชื (อมรรตัน์ และ
คณะ, 2557)  
 ดงันั 0นการใชป้อเทอืงและถั )วเขยีวในการผลติ
ผกัคะน้าในสภาพดนิที)ไม่ด ีน่าจะเป็นทางเลอืกอกีทาง
หนึ)งในการปรับปรุงดินในลักษณะการผสมดินปลูก 
เพื)อเป็นแนวทางการใชป้ระโยชน์จากดนิในสภาพที)ไม่
เหมาะแก่การปลูกพืชมากนัก เพื)อประโยชน์กับตัว
ผู้วิจยั ศูนย์ปฏบิตัิการอุดมศกึษาหนองขวาง ผู้สนใจ 
และเกษตรกรต่อไป 
วสัด ุอปุกรณ์ และวิธีดาํเนินการวิจยั 

การศกึษาใชแ้ผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ 
(completely  randomized  desing;  CRD) โดยใช้
ผกัคะน้าสายพนัธุท์างการคา้ปลกูในกระถางขนาด 5x8 
นิ0ว แบ่งการทดลองออกเป็น 7 กรรมวธิีๆ ละ 3 ซํ0าๆ 

ละ 20 ต้น ใช้ระยะเวลาทดลอง 7 สปัดาห์ โดยมี
กรรมวธิดีงันี0 

กรรมวธิทีี) 1: ดนิศูนยป์ฏบิตัิการอุดมศกึษา
หนองขวาง 100 เปอรเ์ซน็ต ์

กรรมวธิทีี) 2: ดนิศูนยป์ฏบิตัิการอุดมศกึษา
หนองขวาง 75 เปอรเ์ซน็ต์ ผสมปุ๋ยหมกัปอเทอืง 25 
เปอรเ์ซน็ต ์

กรรมวธิทีี) 3: ดนิศูนยป์ฏบิตัิการอุดมศกึษา
หนองขวาง 50 เปอรเ์ซน็ต์ ผสมปุ๋ยหมกัปอเทอืง 50 
เปอรเ์ซน็ต ์

กรรมวธิทีี) 4: ดนิศูนยป์ฏบิตัิการอุดมศกึษา
หนองขวาง 25 เปอรเ์ซน็ต์ ผสมปุ๋ยหมกัปอเทอืง 75 
เปอรเ์ซน็ต ์

กรรมวธิทีี) 5: ดนิศูนยป์ฏบิตัิการอุดมศกึษา
หนองขวาง 75 เปอร์เซน็ต์ ผสมปุ๋ยหมกัถั )วเขยีว 25 
เปอรเ์ซน็ต ์

กรรมวธิทีี) 6: ดนิศูนยป์ฏบิตัิการอุดมศกึษา
หนองขวาง 50 เปอร์เซน็ต์ ผสมปุ๋ยหมกัถั )วเขยีว 50 
เปอรเ์ซน็ต ์

กรรมวธิทีี) 7: ดนิศนูยป์ฏบิตักิารอุดมศกึษา
หนองขวาง 25 เปอรเ์ซน็ต ์ผสมปุ๋ยหมกัถั )วเขยีว 75 
เปอรเ์ซน็ต ์
ข ั Hนตอนการดาํเนินการวิจยั 

ประกอบดว้ย ขั 0นตอนการเตรยีมการทดลอง
และขั 0นทดลอง 

1. ขั 0นเตรียมการทดลอง ได้แก่ เตรียม
โรงเรอืนอย่างง่ายโดยใช้ซาแลนสเีขยีวพรางแสง 50 
เปอรเ์ซน็ต ์มุงหลงัคา 

2. ทําการเพาะต้นกลา้คะน้า เมื)ออายุ 10 วนั 
หรอืใบจรงิสมบูรณ์ 1 คู่ก่อนนําไปปลูกตามแผนการ
ทดลอง 

3. การเตรยีมปอเทอืงและถั )วเขยีว ทําการ
ปลูกพชืทั 0ง 2 ชนิด 14 วนั แลว้นําไปผสมกบัดนิ โดย
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การหมักปอเทืองและถั )ว เขียว ทําการหมักตาม
ส่วนผสมในแต่ละกรรมวิธี โดยหมักทิ0งไว้ 10 วัน 
ระหว่างหมกักลบักองทุกๆ 3 วนั แล้วราดด้วยหัว
เชื0อจุลนิทรยี ์EM  โดยสตูรดนิผสมอธบิายดงัตารางที) 

1 จากนั 0นจึงนําไปผสมกับดินศูนย์ปฏิบัติการ
อุดมศกึษาหนองขวางตามกรรมวธิทีดลอง 

4. วเิคราะหคุ์ณภาพดนิเบื0องตน้ก่อนปลกู
ปลกูคะน้าทุกๆ กรรมวธิใีนการทดลอง ผลเป็นดงั
ตารางที) 2

 
ตารางที� 1 สตูรปุ๋ยหมกัพชืสดที)ใชใ้นการทดลอง 

ลาํดบัที) วตัถุดบิ 
สตูรปุ๋ยหมกัพชืสดที)ใชศ้กึษา (%) 

สตูรปอเทอืง สตูรถั )วเขยีว 
1 ปอเทอืง 50 - 
2 ถั )วเขยีว - 50 
3 มลูกระบอื 20 20 
4 แกลบดาํ 10 10 
5 แกลบดบิ 10 10 
6 ขยุมะพรา้ว 10 10 

รวมวตัถุดบิ 100 100 
หมายเหต ุหมกัทิ0งไว ้10 วนั ระหว่างหมกักลบักองทุกๆ 3 วนั แลว้ราดดว้ยหวัเชื0อจุลนิทรยี ์EM 
 
ตารางที� 2 ผลการวเิคราะหคุ์ณภาพดนิผสมเบื0องตน้ 

กรรมวธิ ี
ค่าที)ศกึษา 

EC (µs/cm3) pH กระดา้ง (mg/L) N P K แอมโมเนีย 
1 0.68 8.5 10 ตํ)ามาก สูงมาก ปานกลาง ตํ)ามาก 

2 2.73 8.0 17.5 ตํ)ามาก สูงมาก ปานกลาง ปานกลาง 

3 2.91 8.0 10 ตํ)า สูงมาก สูง ปานกลาง 

4 3.40 7.0 25 ตํ)า สูงมาก ปานกลาง ตํ)า 

5 3.02 8.0 17.5 ตํ)า สูงมาก ปานกลาง ตํ)า 

6 3.55 8.0 10 ปานกลาง สูงมาก ปานกลาง ตํ)ามาก 

7 3.78 7.0 17.5 สูง สูงมาก สูง ตํ)ามาก 

หมายเหต ุค่า EC ใชเ้ครื)องวดัค่า โดยการใชด้นิ 1 สว่นต่อ นํ0ากลั )น 10 สว่น; ค่า pH ใช ้pH test kit วดัค่า โดยการใช้
ดนิ 1 สว่นต่อ นํ0ากลั )น 10 สว่น; ค่า pH ใช ้Hardness test kit วดัค่า โดยการใชด้นิ 1 สว่นต่อ นํ0ากลั )น 10 สว่น; N:P:K 
และแอมโมเนีย ใช ้test kit มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรว์เิคราะห ์
 

5. ยา้ยปลูกคะน้าลงในดนิที)เตรยีมไว ้สุ่มต้น
กล้าผกัคะน้าปลูกในถุงที)เตรยีมไว้ และใส่ปุ๋ย 15-15-
15 ทุกๆ 15 วนั จํานวน 6 กรมัต่อต้น เกบ็ขอ้มูลการ
เจรญิเตบิโตวนัที) 21, 35 และ 49 ของการปลูก และ
ผลผลติผกัเมื)อสิ0นสดุการทดลอง 

การบนัทึกข้อมูล 

1. อตัราการรอดตาย 
 2. ความสงูตน้ (เซนตเิมตร) 
 3. เสน้ผ่านศนูยก์ลางตน้ (เซนตเิมตร) 
 4. จาํนวนใบ 
 5. ความยาวใบ (เซนตเิมตร) 
 6. ความกวา้งใบ (เซนตเิมตร)  
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 7. นํ0าหนักผลผลติรวมต่อกรรมวธิ ี(ไม่
ตดัแต่ง) (กรมั) 
                   8. นํ0าหนกัสด (กรมั) 

 9. นํ0าหนกัแหง้ (กรมั) 
ขอ้ที) 9 ทาํการอบที)อุณหภูม ิ800C 

ระยะเวลา 48 ชั )วโมง 
 วิเคราะห์ข้อมูลจากสูตรที)ใช้ในการทดลอง
โดยคํานวณหาค่าเฉลี)ยของข้อมูล จากนั 0นนําข้อมูล
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
ในการผลิตผักคะน้าครั 0งนี0อัตราการรอดตายของ
ผกักวางตุง้ 100 เปอรเ์ซน็ตท์ุกกรรมวธิ ีและขอ้มูลการ
เจริญเติบโต และผลผลิตอธิบายผลการทดลองใน
ตาราง 

 

ตารางที�  3 ผลการเจรญิเตบิโตของคะน้าที) 21 วนั

กรรมวธิ ี
ค่าที)ศกึษา 

ความสงูตน้ เสน้ผ่านศนูยก์ลางตน้ จาํนวนใบ ความยาวใบ ความกวา้งใบ 
1 5.69e 0.21 2.47b 3.68 3.54 
2 6.88d 0.23 3.40a 3.59 3.50 
3 8.21b 0.23 3.47a 3.40 3.51 
4 8.67ab 0.23 3.60a 3.61 3.64 
5 7.57c 0.24 3.46a 3.55 3.51 
6 8.44b 0.25 3.49a 3.59 3.69 
7 9.02a 0.27 3.63a 3.50 3.69 

F-test ** ns ** ns ns 
SEM 0.42 0.01 0.14 0.03 0.03 

CV (%) 14.41 6.64 11.47 2.46 2.35 
หมายเหต ุ -abcde คอือกัษรตามแถวแนวตั 0งเดยีวกนัมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัยิ)งทางสถติ ิp<0.01 (**)    
วเิคราะหโ์ดยวธิ ีDMRT, SEM คอื ค่า Standard Error of measurement
 

จากตารางที) 3 การเจริญเติบโตของคะน้า
อายุ 21 วนั การใช้ปุ๋ยหมกัปอเทอืงและปุ๋ยหมกัถั )ว
เขยีวในการปรบัปรุงดนิเพื)อปลูกคะน้าทุกระดบัความ
สงูของต้น และจํานวนใบมากกว่าดนิพื0นที)ศูนยฯ์ จาก
ขอ้มูลความสูงต้นพบว่าการผสมปุ๋ยหมกัปอเทอืงและ
ปุ๋ยหมกัถั )วเขยีวมากขึ0นความสงูตน้กส็งูขึ0นไปดว้ย เมื)อ

เปรียบเทียบระหว่างปุ๋ยหมักปอเทืองกับปุ๋ยหมักถั )ว
เขยีวพบว่าการใช้ถั )วเขยีวผสมในดนิความสูงของต้น
มากกว่าโดยมคีวามแตกต่างกนัยิ)งทางสถิติ ส่วนเสน้
ผ่านศนูยก์ลางตน้ ความยาวใบ และความกวา้งใบที)ใช้
ปุ๋ยหมกัปอเทอืงและปุ๋ยหมกัถั )วเขยีวผสมในดนิระดบั
ต่ า ง กั น  ไ ม่ มี ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง กั น ท า ง ส ถิ ต

 
 
 
 
 

ตารางที�  4 ผลการเจรญิเตบิโตของคะน้าที) 35 วนั
กรรมวธิ ี ค่าที)ศกึษา 
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A - 599 
 

ความสงู เสน้ผ่านศนูยก์ลางตน้ จาํนวนใบ ความยาวใบ ความกวา้งใบ 
1 8.78e 0.29 3.52b 5.56 4.61b 
2 12.39d 0.32 4.43a 5.48 5.16ab 
3 14.03ab 0.32 4.45a 5.37 5.57a 
4 13.39bc 0.33 4.40a 5.56 5.65a 
5 12.88cd 0.32 4.72a 5.66 5.44a 
6 14.12ab 0.34 4.54a 5.49 5.74a 
7 14.44a 0.36 4.57a 5.73 5.40a 

F-test ** ns ** ns ** 
SEM 0.70 0.01 0.14 0.04 0.14 

CV (%) 14.49 6.64 8.64 2.08 6.84 
หมายเหต ุ -abcde คอือกัษรตามแถวแนวตั 0งเดยีวกนัมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัยิ)งทางสถติ ิp<0.01 (**)    
วเิคราะหโ์ดยวธิ ีDMRT, SEM คอื ค่า Standard Error of measurement 
 

จากตารางที) 4 การเจริญเติบโตของคะน้า
อายุ 35 วนั การใช้ปุ๋ยหมกัปอเทอืง และปุ๋ยหมกัถั )ว
เขยีวในการปรบัปรุงดนิเพื)อปลูกคะน้าทุกระดบัความ
สูงของต้น จํานวนใบ และความกว้างใบมากกว่าดิน
พื0นที)ศูนย์ฯ จากขอ้มูลความสูงต้นพบว่าการผสมปุ๋ย
หมกัปอเทอืงและปุ๋ยหมกัถั )วเขยีวมากขึ0นความสงูต้นก็

สงูขึ0นไปดว้ย เมื)อเปรยีบเทยีบระหว่างปุ๋ยหมกัปอเทอืง
กบัปุ๋ยหมักถั )วเขียวพบว่าการใช้ถั )วเขียวผสมในดิน
ความสงูของตน้มากกว่าโดยมคีวามแตกต่างกนัยิ)งทาง
สถติ ิสว่นเสน้ผ่านศนูยก์ลางตน้ และความกวา้งใบที)ใช้
ปุ๋ยหมกัปอเทอืงและปุ๋ยหมกัถั )วเขยีวผสมในดนิระดบั
ต่ า ง กั น  ไ ม่ มี ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง กั น ท า ง ส ถิ ต

 

ตารางที�  5 ผลการเจรญิเตบิโตของคะน้าที) 49 วนั

กรรมวธิ ี
ค่าที)ศกึษา 

ความสงู เสน้ผ่านศนูยก์ลางตน้ จาํนวนใบ ความยาวใบ ความกวา้งใบ 
1 11.91e 0.36b 4.80b 8.41b 6.51b 
2 19.75de 0.47a 5.51ab 8.59ab 6.79b 
3 21.97c 0.47a 5.54ab 8.71ab 6.50b 
4 20.55d 0.43a 5.40ab 8.46b 6.75b 
5 22.02c 0.44a 5.70ab 8.36b 6.67b 
6 23.48b 0.46a 6.01a 8.76ab 7.06ab 
7 25.32a 0.49a 6.46a 9.19a 7.41a 

F-test ** ** ** * ** 
SEM 1.56 0.02 0.19 0.10 0.12 

CV (%) 19.92 9.13 8.81 3.19 4.58 
หมายเหต ุ -abcde คอือกัษรตามแถวแนวตั 0งเดยีวกนัมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติ ิp<0.05 (*), p<0.01 
(**)    วเิคราะหโ์ดยวธิ ีDMRT, SEM คอื ค่า Standard Error of measurement 
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A - 600 
 

จากตารางที) 5 การเจริญเติบโตของคะน้า
อายุ 49 วนั การใช้ปุ๋ยหมกัปอเทอืง และปุ๋ยหมกัถั )ว
เขยีวในการปรบัปรุงดนิเพื)อปลูกคะน้าทุกระดบัความ
สงูของต้น และเสน้ผ่านศูนยก์ลางต้นมากกว่าดนิพื0นที)
ศูนย์ฯ จากข้อมูลความสูงต้นพบว่าการผสมปุ๋ยหมกั
ปอเทืองและปุ๋ยหมักถั )วเขียวมากขึ0นความสูงต้นก็
สงูขึ0นไปดว้ย เมื)อเปรยีบเทยีบระหว่างปุ๋ยหมกัปอเทอืง
กบัปุ๋ยหมกัถั )วเขียวพบว่าการใช้ถั )วเขียวผสมในดิน

ความสงูของตน้มากกว่าโดยมคีวามแตกต่างกนัยิ)งทาง
สถิติ เส้นผ่านศูนย์กลางต้น พบว่าการผสมปุ๋ยหมัก
ปอเทอืงและปุ๋ยหมกัถั )วเขยีวทุกระดบัมากกว่าดนิที)ไม่
ผสม ส่วนจํานวนใบ ความยาวใบ และความกว้างใบ
ดนิที)ผสมทุกระดบัไม่มคีวามแตกต่างจากดนิที)ไม่ผสม 
ยกเว้นดนิที)ผสมถั )วเขยีว 75 เปอร์เซน็ต์ค่าดงักล่าว
มากที)สดุ 

 

ตารางที�  6 นํ0าหนกัผลผลติรวม นํ0าหนกัสด และนํ0าหนกัแหง้ของคะน้าเมื)อสิ0นสดุการทดลอง 

กรรมวธิ ี
ค่าที)ศกึษา 

นน.ผลผลติรวมต่อกรรมวธิ ี นํ0าหนกัสดต่อตน้ นํ0าหนกัแหง้ต่อตน้ 
1 335.00f 5.50e 0.58c 
2 392.33e 6.17cd 0.63c 
3 413.67d 6.83bc 0.60bc 
4 444.33c 7.17bc 0.72bc 
5 415.00d 6.83bc 0.65bc 
6 486.00b 7.83ab 0.83ab 
7 513.33a 8.50a 0.90a 

F-test ** ** ** 
SEM 20.10 0.36 0.04 

CV (%) 12.41 13.74 16.62 
 
หมายเหต ุ -abcdef คอือกัษรตามแถวแนวตั 0งเดยีวกนัมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัยิ)งสาํคญัทางสถติ ิp<0.01 (**)    
วเิคราะหโ์ดยวธิ ีDMRT, SEM คอื ค่า Standard Error of measurement 
 

จากตารางที) 6 นํ0 าหนักผลผลิตรวมต่อ
กรรมวธิ ีกรรมวธิทีี)ผสมปุ๋ยหมกัปอเทอืง และปุ๋ยหมกั
ถั )วเขยีวมนํี0าหนักมากกว่าที)ไม่ผสมทุกๆ ระดบั โดยที)
การใชปุ๋้ยหมกัถั )วเขยีวนํ0าหนักมากกว่าการใชปุ๋้ยหมกั
ปอเทืองโดยมีความแตกต่างกันยิ)ง นํ0 าหนักสดและ
นํ0าหนักแห้งก็สอดคล้องกันกับนํ0าหนักผลผลิตรวม
เช่นเดยีวกนั 
 

อภิปรายผลการวิจยั 
 จากการศกึษาสรุปไดว้่าการใชก้ารใชปุ๋้ยหมกั
ปอเทือง และปุ๋ยหมักถั )วเขียวทุกระดับทําให้คะน้า
เจรญิเตบิโต และผลผลติมากว่าที)ไม่ใช ้อาจเป็นเพราะ
จากการวิเคราะห์คุณภาพดินพบว่าสารอาหารในดิน 
และค่าต่างๆ ที)สาํคญัต่อพชืมมีากกว่าในดนิที)ไม่ผสม

ปุ๋ยหมกั 2 ชนิดนี0 เช่น ค่า EC และ N:P:K  ในขณะที) 
เมื)อเทียบกนัระหว่างปุ๋ยหมกัปอเทียงกบัปุ๋ยหมกัถั )ว
เขยีวพบว่การผสมปุ๋ยหมกัถั )วเขยีว การเจรญิเติบโต
ดีกว่า อาจเป็นเพราะสารอาหารที)พืชต้องการมี
มากกว่าเช่นกนั สอดคล้องกบัการศกึษาของพนมพร 
และคณะ (2556) ที)พบว่าการใชป้อเทอืงส่งผลใหค้ะน้า
เจรญิเตบิโตและผลติมากกว่าที)ไม่ใช ้ถงึแม่สารอาหาร
สาํคญัที)วเิคราะหไ์ด้จะไม่แตกต่างทางสถติกิต็าม และ
สอดคล้องกบัการศึกษาของชื)นจิต และคณะ (2558) 
พชืตระกลูถั )วมสีารอาหารหรอืแร่ธาตุที)พชืตอ้งการมาก 
ถ้าใชใ้นการปรบัปรุงดนิสามารถทําใหผ้ลผลติของพชื
เพิ)มขึ0นไดม้ากกว่าการที)ไม่ใชพ้ชืตระกลูถั )วปรบัปรุงดนิ 
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A - 601 
 

สรปุผลการวิจยั 
  จากการศกึษาสรุปควรใชพ้ชืทั 0ง 2 ชนิดนี0ได้

การปรบัปรุงดนิเพื)อปลูกคะน้า โดยที)ปุ๋ยหมกัปอเทอืง

ควรผสมระดบั 50 เปอรเ์ซน็ต์ขึ0นไป ส่วนปุ๋ยหมกัถั )ว

เขยีวสามารถใชไ้ดต้ั 0งแต่ระดบั 25 เปอรเ์ซน็ต์ ในการนี0

ขึ0นอยู่ที)ผูส้นใจจะเลอืกใชพ้ชืชนิดใด 
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