บทที่ 2
ตรวจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ภาพที่1 มะเขือยาว
ที่มา: www.bedo.com
ค้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560
ชื่อสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์
จัดอยู่ในวงศ์มะเขือ
ชื่อ
ชื่ออื่น
แหล่งที่พบ
ประเภทไม้

Eggplant
Solanum melongena L.
SOLANACEAE
มะเขือยาว
มะเขือจาน มะเขือขาว มะเขือฝรั่ง มะเขือหาม้า กะโปกแพะ มะเขือหวาย
มะเขือจาวมะพร้าว
พบทั่วไปทุกภาค
ไม้พุ่ม

2.1 มะเขือยาว
มะเขือยาวเป็นพืชผักเมืองร้อนที่ใช้ส่วนผลบริโภคเป็นอาหารตามประวัติกล่าวไว้ว่า
มะเขือ เป็นพืชพื้นเมื องของอินเดีย ซึ่งต่อมาได้แพร่ห ลายเข้าไปในทวีปยุโรป และอเมริกาด้วย
มะเขือต่าง ๆ ที่เรารู้จักและนิยมบริโภคกันแพร่หลายมีอยู่มากชนิดด้วยกันเช่น มะเขือยาว มะเขือ
เปราะ มะเขือม่วง และ มะเขือเสวย มะเขือต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นนี้สามารถแยกออกได้เป็น 2
พวกใหญ่ ๆ คือ 1. พวกที่มีผลกลมยาว ได้แก่ มะเขือยาวขาว มะเขือยาวสาลี มะเขือยาวสีม่วง
2 .พวกที่มีผลกลมหรือค่อนข้างกลม ได้แก่มะเขือกลมม่วง มะเขือเปราะ มะเขือ
เสวย มะเขือเหลือง มะเขือยักษ์สีม่วง
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มะเขือ ยาว เป็นหนึ่งในพืชตระกูลมะเขือที่ป ลูกได้ไม่ยากและเติบโตได้ดีในดินทุ ก
ชนิด แต่สิ่งสาคัญในการปลูกมะเขือยาวนั้นต้องดูแลเรื่องธาตุอาหารให้มากเพราะว่ามะเขือยาวเป็น
พืชที่ต้องการธาตุอาหารมาก มะเขือยาวสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีและทนต่อสภาพอากาศได้เป็น
อย่างดี แถมยังมีอายุยาวข้ามปีอีกด้วย ดินมีความเป็น กรดเป็นด่าง อยู่ระหว่าง 5.5-6.5 ปลูกได้
ตลอดปี และทั่วทุกภาค ของไปประเทศไทย มะเขือยาว เป็นพืชที่เรา ใช้ส่วนผล ในการบริโภค ใช้
เป็นผักสด หรือประกอบ อาหารได้หลายชนิดแต่ถ้าอยากให้มะเขือยาวมีอายุยืนยาวเราต้องหมั่น
ดูแลต้นมะเขือ เทศให้ดีทั้ งเรื่องโรคพืชและแมลงศัตรูพืช อายุเ ฉลี่ยอาจจะถึง 2 ปีเ ลยที เดียว
(วัชรินทร์ เขจรวงศ์. 2560)
2.2 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ต้น ไม้พุ่มสูงประมาณ 1-1.5 เมตร เป็นไม้ล้มลุกลาต้นมีขนนุ่ม ปกคลุมอาจมีหนาม
เล็กๆ ส่วนบนจะแตกกิ่งก้านสาขาหนาทึบ
ใบ ใบออกสลับกันรูปร่างค่อนข้างกลม โคนใบเบี้ยวใบแหลมริมขอบใบหยักหรือเป็น
คลื่นหลังใบ ใต้ท้องใบมีขนนุ่มปกคลุม ขนาดของใบยาวประมาณ 2.5-7 นิ้ว ก้านใบยาวประมาณ
1 นิ้ว
ดอก ดอกออกเป็นช่อหรือออกเป็นดอกเดี่ยวลักษณะของดอกมีสีม่วง กลีบดอกมี 5
กลีบ โคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นรูปกรวย ส่วนปลาย แยกจากกันเป็น 5 แฉก ปลายแหลม กลางดอก
มีเกสรตัวผู้ 5 อัน และตัวเมีย 1 อัน อยู่ติดกับกลีบดอก ก้านเกสรและอับเกสรเป็นสีเหลือง
ผล ผลมีลักษณะกลมยาวมีสีเขียวอ่อน สีม่วงคล้า หรือเป็นสีขาว ผิวเปลือกจะเรียบ
เกลี้ยงเป็นมัน ตรงขั้วผลก็จะมีกลีบเลี้ยงสีเขียวติดอยู่ ภายในผลมีเมล็ดจานวนมาก ขนาดเล็กกลม
แบน
ส่วนที่ใช้บริโภค ผล
การขยายพันธุ์ เมล็ด
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เจริญเติบโตได้ดีในดินอุดมสมบูรณ์ ร่วนซุย หรือปนทราย
ต้องการน้าและความชื้นในปริมาณปานกลาง
2.3 การปลูก
1.การเตรียมแปลงและเพาะกล้ามะเขือยาว
ขุด ดินลึก 15-20 เซนติเ มตร (1 หน้า จอบ) ใส่ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมักที่สลาย
ตัวดีแล้วพรวนดิน และย่อยดินให้ละเอียด ยกเป็นแปลง ตามขนาดและตามความต้องการ ปรับ
หน้าดินให้เรียบหว่าน เมล็ดพันธุ์ให้กระจายให้ทั่วแปลง แล้วหว่านกลบด้วย ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก
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คลุกด้วยฟางข้าวกลบหน้าบาง ๆ รดน้าให้ชุ่ม ดูแลรักษากล้านาน 25-30 วัน ต้นกล้ามีใบจริง 2-3
ใบ จึงย้ายลงแปลงปลูก
2.การเตรียมแปลงปลูกและการย้ายปลูก
มะเขือ ยาว เป็นพืชที่มีรากค่อนข้างลึก ในแปลงปลูกควรโรยปุ๋ยหมักที่สลายตัว
ดีแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากับดิน ยกแปลงให้สูง 20-30 เซนติเมตร กว้างประมาณ 1.5 เมตร ความยาว
แปลงแล้วแต่พื้นที่ ขุดหลุมปลูก ลึก 15-20 เซนติเ มตร (1 หน้าจอบ) ใช้ระยะ ระหว่างต้น 50
เซนติเมตร ระหว่างแถว 10 เซนติเมตร รองกันหลุมด้วยปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตราหลุม ละ 1/2
ช้อนชา ทับหน้าปุ๋ยเคมีด้วยปุ๋ยคอก หลุมละ 1 กะลามะพร้าว เสร็จแล้วให้นาต้นกล้าลงปลูกใน
หลุม แล้วรดน้าให้ชุ่ม
2.4 การดูแลรักษามะเขือยาว
การ ใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ย 15-15-15 หรือ 13-13-21 อัตรา 1 ช้อนชา/ต้น ทุก ๆ 15-20
วัน โรยห่างโคนต้น 5-10 เซนติเ มตร (บริเ วณชายทรงพุ่ม) หรือใช้ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมั ก อย่าง
สม่าเสมอโดยใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์น้อยลงก็ได้
2.5. การให้น้า
การให้น้าควรให้อย่างเพียงพอและสม่าเสมอทุก เช้าเย็น หลังการย้ายกล้าลง
แปลงเมื่อต้นกล้าตั้งตัวได้แล้วจึงรดน้าวันละครั้งในทุกเช้าโดยให้เกิดความชื้นแต่ต้องไม่เปียกแฉะ
ทั้งแปลงหลีกเลี่ยงการรดน้าในตอนเย็นซึ่งเชื้อราโรคพืชจะเจริญเติบโตได้ดี และ การพรวนดิน
กาจัดวัชพืช หลังจากปลูกแล้ว ถ้ามีวัชพืชให้รีบกาจัดอย่างปล่อยให้รบกวน เพราะจะทาให้แย่งน้า
อาหาร และควรพรวนดินไปด้วยเพื่อให้ดินร่วน
2.6 การเก็บเกี่ยวมะเขือยาว
อายุการเก็บเกี่ยวของมะเขือยาวประมาณ 80-90 หลังย้ายกล้าลงปลูกสามารถ
เก็บได้ ให้เลือกเก็บผลที่มีขนาดพอเหมาะ (วัชรินทร์ เขจรวงศ์. 2560)
2.7 ประโยชน์ของมะเขือยาว
มะเขื อ ยาว เป็ น พื ช ล้ ม ลุ ก ล าต้ น และท้ อ งใบมี ข นสั้ น ๆ ปกคลุ ม ผลรู ป
ทรงกระบอก ยาว เปลือกผลบาง เป็นมันเงา ภายในผลมีเมล็ดแบนขนาดเล็กจานวนมาก มะเขือ
ยาวมีทั้งพันธุ์ผลสีเขียว สีขาว และสีม่วง ซึ่งคนไทยนิยมกินพันธุ์สีเขียวกันมากที่สุด
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มะเขือยาว เป็นผักที่กินได้ทั้งแบบสด เช่นจิ้มน้าพริก และแบบปรุงสุก ซึ่งเมื่อ
ผ่านความร้อนเนื้อของมะเขือยาวจะนุ่ม ฉ่าน้า รสหวานและมีกลิ่นหอม เมนูที่ทาให้หลายคนติดใจ
ในรสชาติของมะเขือ ยาวก็เ ช่น ยามะเขือยาว มะเขือยาวผัดเต้าเจี้ยว มะเขือยาวชุบไข่ทอดจิ้ม
น้าพริก มะเขือยาวผัดไข่ มะเขือยาวชุบแปูงทอด หรือน้าพริกมะเขือยาว
สารอาหาร ที่ได้รับจากการกินมะเขือยาวหนักประมาณ 1 ขีด ก็คือ แคลเซียม
15 มิ ลลิกรัม ฟอสฟอรัส 44 มิล ลิก รัม วิตามิ นซี 4 มิล ลิก รัม เส้นใยอาหาร 2.3 กรัม รวมถึง มี
วิตามินบี 1 และบี 2 อีกเล็กน้อย สรรพคุณทางยาของมะเขือยาวคือ ขับเสมหะ ขับปัสสาวะ ถอน
พิษไข้ และลดคอเลสเตอรอลในเลือดส่วนอื่น ๆ ของต้นมะเขือยาวนามาใช้รักษาแผลได้ดี ลาต้น
และรากสดตาละเอียด คั้นน้าทาหรือล้างแผลที่ ถูกความเย็น ดอกสดและแห้งนามาเผาเป็นเถ้า
แล้วบดละเอียดพอกแผลที่มีหนอง แม้แต่ขั้วผลสดก็สามารถนามาตาพอกหรือทาแผลบวมมีหนอง
ฝี รักษาแผลในปาก และแก้ปวดฟันได้
2.8 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
ต้านเชื้อแบคทีเรีย ต้านไวรัส ลดการอักเสบ ขับปัสสาวะแก้ชัก ลดคอเลสเตอรอล
ลดความดันโลหิตสูง ลดอัตราการเต้นของหัวใจรายงานผลการทดลองการศึกษาในสัตว์ทดลอง
พบว่าการดื่มน้ามะเขือทุกวันช่วยลดระดับไขมันในเลือด และเสริมสร้างความแข็งแรงของหลอด
เลือด
ปี คศ. 2006 ประเทศญี่ปุ่น ทาการทดลองหาสารลดไขมันในเลือดในมะเขือยาว โดย
การปั่นและหมักมะเขือที่ 35 องศาเซลเซียล นาน 24 ขั่วโมง เพื่อตรวจหาสารดังกล่าว คือ
tyrosinase, glucosidase ซึ่งพบว่ามีในมะเขือยาวมาก มีผลช่วยลดไขมันในเลือดได้ เป็นอาหารที่
เหมาะสาหรับคนที่ต้องการลดความอ้วนได้
ปี ค.ศ.2007 ประเทศสหรัฐอเมริกา ทาการศึกษาในคนไข้เบาหวาน โดยให้มะเขือ
ยาว ( eggplant) เป็นอาหารของผู้ปุวย ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นอาหารที่มีใยอาหาร ( fiber) สูง และมี
คาร์โบไฮเดรตน้อย และมีสาร phenolic=linked เป็น antioxidant (ต้านอนุมูลอิสระ ) และช่วย
ในการลดระดับน้าตาลในเลือด โดย glucosidase ซึ่งไปยับยั้งการทางานของangiotensin-Iconverting enzyme ทาให้น้าตาลในเลือดลดลงและให้ผลในการลดความดันโลหิตสูง และลด
ไขมันในเลือด (จุไรรัตน์ เกิดดอนแฝก. 2560)
2.9 สรรพคุณของมะเขือยาว
ล้าต้นและราก แก้บิดเรื้อรัง อุจจาระเป็นเลือด แผลอักเสบ
ใบ
แก้ปัสสาวะขัด พอกแผลบวมเป็นหนอง
ผลแห้ง
ทาเป็นยาเม็ดกินแก้ปวด แก้ตกเลือดในลาไส้* ขับเสมหะ
ผลสด
ตาพอกแผลอักเสบมีหนอง
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ขั้วผลแห้ง เผาเป็นเถ้าบดให้ละเอียดกินเป็นยาแก้ตกเลือดในลาไส้
1.มีสารช่วยต่อต้านอนุมลู อิสระ
2.ช่วยยับยั้งการดูดซึมของคอเลสเตอรอลผ่านหนังลาไส้ได้
3.มีส่วนช่วยรักษาหลอดเลือดโลหิตและหัวใจให้เป็นปกติ
4.ช่วยปูองกันการเกิดโรคความดันโลหิตสูง
5.แคลเซียมจากมะเขือยาวช่วยบารุงกระดูกและฟัน
6.ช่วยปูองกันและรักษาโรคเลือดออกตามไรฟัน
7.มีส่วนช่วยเสริมสร้างการทางานของระบบประสาทและสมอง พัฒนาด้านความจา
8.ใช้เป็นยาแก้ปวด ด้วยการใช้ผลแห้งนามาทาเป็นเม็ดยากินแก้อาการปวด
9.ช่วยขับเสมหะ ด้วยการใช้ผลแห้งนามาทาเป็นเม็ดยากิน
10.ใช้แก้อาการปวดฟัน ฟันผุ ด้วยการใช้ดอกแห้งหรือสดนามาเผาให้เป็นเถ้าแล้วบดให้
ละเอียด นามาทาบริเวณที่ปวด หรือจะใช้ขั้วผลสดนามาตาให้ละเอียดนามาพอกหรือทาบริเวณที่
เป็น (นิภา ฟองผล.2560)
2.10 แมลงศัตรูมะเขือยาว
(1) เพลี้ยไฟ (Thrips)

ภาพที่ 2 เพลี้ยไฟ
ที่มา: www.kasetkawna.com
ค้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Stenchaetohrips bifomis
วงศ์ : Thripidae
อันดับ : Thysanoptera
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ความส้าคัญและลักษณะการท้าลาย
"เพลี้ยไฟ" ที่ ว่านี้มี ชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Stenchaetohrips bifomis แต่ชื่อ
ภาษาอังกฤษที่เรียกทั่ว ๆ ไปคือ "Thrips" (ทริปส์) โดยมันเป็นแมลงประเภทมี "ปากดูด"พฤติกรรม
คือการดูดกินของเหลวของพืชโดยจะเจาะบริเวณที่อ่อนนิ่มของต้นพริก มะเขือ เช่น ใบ หรือ ยอด
อ่อน ทาให้ใบเหี่ยวเฉาย่นเข้าเป็นลักษณะท้องเรือ หรือเหมือนโดนไฟลนนั้นเอง หากโดนจัดเต็มต้น
พริกก็แทบไม่เหลือใบให้สังเคราะห์แสงจนต้องหยุดการเจริญเติบโต ส่วนยอดอ่อนก็จะฝุอเสีย หาก
ต้นมะเขือยาวนั้นอยู่ในช่วงที่ออกผลแล้ว เพลี้ยไฟก็มักจะเลือกดูดผลมะเขือยาวจนเหี่ยว
รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ
- เพลี้ยไฟเป็นแมลงขนาดเล็ก ลาตัวยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร ตัวอ่อนมีสีเหลือง
ตัวเต็มวัยมีสีน้าตาลปนเหลือง เคลื่อนไหวรวดเร็ว เพศเมียจะวางไข่เป็นฟองเดี่ยว ๆ บริเวณใบอ่อน
ดอก ก้านช่อดอก และผลอ่อน ระยะไข่ 4 - 7 วัน ตัวอ่อนวัยที่หนึ่งมีสีขาวใส ตารวมสีแดง ส่วนตัว
อ่อนระยะที่สองสีเหลืองเข้ม
การป้องกันและก้าจัด
1. หมั่นสารวจเพลี้ยไฟโดยเฉพาะในระยะที่มะเขือยาวแตกใบอ่อน แทงช่อดอก และ
ติดผลอ่อน หรือในช่วงที่อากาศร้อน โดยเคาะส่วนของใบอ่อน ช่อดอก ผลอ่อน ลงบนกระดาษขาว
ถ้าพบเพลี้ยไฟ 3 ตัว/ช่อ, ยอด ให้ดาเนินการปูองกันกาจัด
2. สารเคมีกาจัดแมลงที่ให้ผลดีมีหลายชนิด ได้แก่
- ไซฮาโลธริน แอล (คาราเต้ 2.5% EC) อัตรา 10 มล.ต่อน้า 20 ลิตร
- ฟอร์มีทาเนต (ไดคาร์โซล 25% SP) อัตรา 30 กรัมต่อน้า 20 ลิตร
-โปร(อะมิดาคลอพริด )อัตรา 5 กรัมต่อน้า 20 ลิตร หรือสารชีวภัณฑ์ เชื้อราขาว
บิวเวอร์เรีย กาจัดตัวและเชื้อราพาซิโลมัยซิส กาจัดไข่เพลี้ยไฟ (สัญญาณี ศรีคชา.2560)
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(2) เพลี้ยแป้ง (Mealy bug)

ภาพที่ 3 เพลี้ยแป้ง
ที่มา: www.kasetkawna.com
ค้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560
ชื่อวิทยาศาสตร์. Pseudococcus sp.
วงศ์ : Coccidae
อันดับ : Homoptera
ความส้าคัญและลักษณะการท้าลาย
เป็นแมลงที่อยู่ในตระกูลเดียวกันกับเพลี้ยหอย (Coccidia) เพลี้ยแปูงแบ่งออกเป็น 2
พวก คือ เพลี้ยแปูงหางสัน้ และเพลี้ยแปูงหางยาว ลักษณะตัวเพลี้ยมีขนาดเล็ก และมีสีขาว เพราะ
ถูกสารขี้ผึ้ง ซึ่งขับออกมาคลุมตัวเพลี้ยไว้ และมีขาอ่อนเจริญออกมารอบตัวทาให้เคลื่อนที่ไปมาได้
แต่ช้าลักษณะของเพลี้ยแปูงมีลาตัวเป็นข้อ ปล้อง รูปร่างกลมหรือยาวรี ส่วนหัวและขาอยู่ใต้ลาตัว
มี 6 ขา ไม่มีปีก มีผงแปูงคลุมตัว ปากเป็นแบบดูดกิน ขยายพันธุ์ได้ทั้งโดยการใช้เพศและไม่ใช้เพศ
(Telegonous parthenogenesis) ซึ่งเพศเมียไม่จาเป็นต้องได้รับการผสมพันธุ์จากเพศผู้ มีทั้ ง
ประเภทออกลูกเป็นไข่ (Oviparous) หรือออกลูกเป็นตัว (Viviparous)ไข่ เพลี้ยแปูงมีไข่เป็นฟอง
เดี่ยว สีเหลืองอ่อน ยาวรี บรรจุอยู่ในถุงไข่ซึ่งมีเส้นใยคล้ายสาลีหุ้มไว้ตัวอ่อน เพลี้ยแปูงมีตัวอ่อนสี
เหลืองอ่อน ตัวยาวรี ตัวอ่อนวัยแรก (Crawlers) เคลื่อนที่ได้ มีการลอกคราบ 3 – 4 ครั้งตัวเต็มวัย
เพศเมีย มีลักษณะลาตัวค่อนข้างแบน บนหลังและด้านข้างมีขนปกคลุมมาก ชนิดวางไข่จะสร้างถุง
ไข่ไว้ใต้ท้อง มี ลักษณะเป็นเส้นใยคล้ายสาลีหุ้ม ไว้อีกชั้นหนึ่ง ส่วนชนิดออกลูกเป็นตัวลาตัวปูอม
กลมรี ส่วนหลังและด้านข้างมีแปูงเกาะ เพศผู้ มีปีก 1 คู่ ลักษณะคล้ายแตนหรือแมลงหวี่ ขนาด
เล็กกว่าเพศเมียการดารงชีวิต ดูดกินน้าเลี้ยงจากพืช เพลี้ยแปูงมักอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ปกติทั้งตัว
อ่อนและตัวเต็มวัย สามารถเคลื่อนไหวได้บ้าง แต่จากลักษณะการกินและการทาลายพืช จึงมักเห็น
อยู่นิ่งไม่ค่อยเคลื่อนที่
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วงจรชีวิต
ตัวเมียของเพลี้ยแปูงของต้นส้มสามารถออกไข่ได้ประมาณ 600 ฟอง ซึ่งจะถูกวางใน
ถุงคลุมไข่ ไข่จะฟักออกมาภายใน 10 วันเป็นตัวตัวเล็ก ๆ ซึ่งจะเคลื่อนไปมาบนต้นไม้และตามหา
แหล่งอาหาร มันสามารถแพร่พันธุ์ได้มากสูงสุด 6 ครั้งต่อปี
นิสัย
เพลี้ยแปูงสามารถกินพืชได้หลากหลายชนิด จึงทาให้พืชหยุดการเจริญเติบโต ทาให้ใบไม้
ผิดรูปหรือร่วง ทาให้ใบเหลือง และในบางครั้งอาจทาให้ต้นไม้ตายได้ โดยที่เพลี้ยแปูงผลิตน้าหวาน
จานวนมากซึ่งจะใช้เคลือบที่ต้นไม้และพื้นผิวโดยรอบด้วยชั้นที่เหนียว(สัญญาณี ศรีคชา.2560)
(3) หนอนกระทู้หอม (Beet armyworm)

ภาพที่ 4 หนองกระทู้หอม
ที่มา: www.kasetkawna.com
ค้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560
ชื่อสามัญ : Beet armyworm
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Spodoptera exigua Hubner
วงศ์ : Noctuidae
อันดับ : Lepidoptera
ความส้าคัญและลักษณะการท้าลาย
ลักษณะการท้าลาย หนอนกระทู้หอม เป็นแมลงที่ชาวสวนผักรู้จักดี ในชื่อหนอน
หลอดหอม หรือหนอนหนังเหนียว ตัวหนอนเมื่อออกจากไข่ใหม่ ๆ จะมีนิสัยเจาะมุดเข้าไปกัดกิน
ในพืช เช่นในใบหอม, กัดกินในดอกกุหลาบในยอดอ่อนของพืช ทาให้ยากแก่การสังเกต
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รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ
หนอนกระทู้หอม ตัวเมียวางไข่ประมาณ 20-80 ฟอง มีใยสีขาวคลุม วางไข่ระหว่าง
16.00 - 20.00 น. ไข่จะฝักเป็นตัวหนอนภายใน 72 ชั่วโมง ตัวหนอนมี 6 วัย ตัวหนอนมีลาตัวตรง
ราบเรียบเท่ ากั นตลอดตั้ง แต่หัวถึง ท้ายลาตัว มี แถบสีขาวข้างล าตัว แถบสีมี ได้ห ลายสีด้วยกั น
หนอนโตเต็มที่ยาว 2.5 เซนติเมตร ระยะหนอน 14-17 วัน เข้าดักแด้ในดิน 5-7 วัน ก็เป็นผีเสื้อ
ขนาดกางปีกกว้าง 2.0-2.5 เซนติเมตร ปีกคู่หน้ามีสีน้าตาลแก่ปนเทา มีจุดสีน้าตาลอ่อน 2 จุดตรง
กลางปีก ปีกคู่หลังมีสีขาวขุ่น ตัวมีตัวหนึ่งวางไข่ได้หลายร้อยฟอง (สัญญาณี ศรีคชา.2560)
การแพร่กระจายและฤดูกาลระบาด
หนอนกระทู้หอมมีพืชอาหารมากมาย ในไม้ดอกเช่น กุหลาบ ดาวเรือง เบญจมาศ
กล้วยไม้ มะลิ เยอบีร่า แกลดิโอลัส ฯ ในพืชผักตระกูลกระหล่า ตระกูลแตง ตระกูลถั่ว ตระกูล
พริก-มะเขือ หนอไม้ฝรั่ง ในพืชไร่ เช่น ข้าวโพด ถั่วต่าง ๆ แม้กระทั่งในองุ่น
ศัตรูธรรมชาติ
หนอนกระทู้ หอม มีศัตรูธรรมชาติห ลายชนิด เช่น เชื้อไวรัส (NPV), แตนเบียน
Apanteles sp., แตนเบียน Charops sp., แมลงวันก้นขนในวงศ์ Tachinidae, เชื้อรา Spicaria
releyi
การปูองกันและกาจัด
- ใช้กับดักแสงไฟช่วงเวลา 18.00-22.00 น. เพื่อกาจัดผีเสื้อหนอนกระทู้หอม
- ใช้มุ้ งตาข่ายไนล่อนคลุมแมลง แต่เป็นการลงทุนสูง ต้องคานวณผลตอบแทนว่า
คุ้มค่าขนาดไหน
- ใช้เชื้อแบคทีเรีย บีทีฉีดพ่นที่พืชเพื่อให้หนอนกระทู้หอมกินเข้าไป จะใช้เวลา 2-3
วัน จึงเห็นผล และใช้ได้เฉพาะกับหนอนกระทู้หอมเท่านั้น หนอนชนิดอื่นจะไม่ได้ผล
- การใช้เชื้อราเมธาไรเซียมซึ่งใช้ได้ผลดี และแบคทีเรียบีที โดยฉีดพ่นที่พืชแล้วให้
หนอนกินเข้าไปจึงจะได้ผลแต่การจะใช้วิธีใดให้ได้ผลนั้นจะต้องสังเกต สารวจแปลงพืชเป็นประจา
ก่อนตัดสินใจในการดาเนินงานปูองกันและกาจัด (สัญญาณี ศรีคชา. 2560)
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(4) ด้วงหมัดผักแถบลาย (leaf eating beetle)

ภาพที่ 5 ด้วงหมัดผักแถบลาย
ที่มา: www.kasetkawna.com
ค้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560
ชื่อวิทยาศาสตร์ Phyllotreta sinuata
วงศ์ Chrysomelidae
อันดับ Coleoptera
ความส้าคัญและลักษณะการท้าลาย
ความส าคั ญ และลัก ษณะการท าลายด้วงหมั ดผั ก พบแพร่ร ะบาดอยู่ โ ดยทั่ วๆ ไปใน
ธรรมชาติพ บ 2 ชนิด คื อ ด้ว งหมั ด ผัก แถบลาย P. sinuata และด้ ว งหมั ด ผั ก สีน้ าเงิ น P.
chontanica ชนิดที่สาคัญคือ ด้วงหมัดผักแถบลายตัวอ่อนกัดกินหรือชอนไชเข้าไปกินอยู่บริเวณ
โคนต้นหรือรากของผัก ทาให้พืชผักเหี่ยวเฉาและไม่เจริญเติบโต ถ้ารากถูกทาลายมากๆ ก็อาจจะ
ทาให้พืชผักตายได้ตัวเต็มวัยชอบกัดผิวด้านล่างของใบทาให้ใบเป็นรูพรุน และอาจกัดกินผิวลาต้น
และกลีบดอกด้วย ด้วงหมัดผักชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่มๆ ตัวเต็มวัยเมื่อถูกกระทบกระเทือนจะ
กระโดด และสามารถบินได้ไกล ๆ 35 แมลงศัตรูผัก เห็ดและไม้ดอก
รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ
ตัวเต็มวัยเพศเมี ยจะวางไข่เป็นฟองเดี่ยว ๆ หรือกลุ่ม บริเวณโคนต้นพืช เส้น
กลางใบพืชและตามพื้นดิน ไข่รูปร่างคล้ายไข่ไก่มีขนาด 0.13x0.27 มม. สีขาวอมเขียว ผิวเรียบ
เป็นมัน และจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองก่อนฟักเป็นตัว ระยะไข่ 3-4 วัน ตัวหนอนมีสีขาว ส่วนหัวและ
ส่วนหลังปล้องแรกสีน้าตาล มีจุดสีน้าตาลตามลาตัวและแผ่นสีน้าตาลอยู่ทางด้านบนของปล้อง
สุดท้ายลาตัวหนอนอาศัยอยู่ในดิน ระยะหนอน 10-14 วัน และเข้าดักแด้ในดิน ส่วนปีกและขา
ของดักแด้แยกจากลาตัวเป็นอิสระเคลื่อนไหวได้ระยะดักแด้ 4-5 วัน ตัวเต็มวัยเป็นด้วงขนาดเล็ก
ความยาวประมาณ 2-2.5 มม. ปีกคู่หน้าสีดา มีแถบเหลืองสองแถบพาดตามความยาว ด้านล่าง
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ของลาตัวสีดา ขาคู่หลังตรงส่วนของฟีเมอร์ขยายใหญ่และโตกว่าขาคู่อื่น ๆ หนวดแบบเส้นด้าย
อายุตัวเต็มวัย 30-60วัน ผสมพันธุ์ได้หลายครั้ง เพศเมียแต่ละตัววางไข่ได้ 80-200 ฟองพืชอาหาร
ด้วงหมั ดผัก ชอบท าลายผัก ตระกู ล กะหล่า เช่น ผัก คะน้า กะหล่าปลีก ะหล่าดอก กะหล่าปม
ผักกาดเขียวกวางตุ้ง ผักกาดเขียวปลีผักกาดหัว เป็นต้น
ศัตรูธรรมชาติ– การป้องกันก้าจัด
1. วิธีเขตกรรม การลดการระบาดของด้วงหมัดผัก สามารถทาได้โดยการไถตากดินไว้
เป็นเวลานานพอสมควร เพื่อทาลายตัวอ่อนและดักแด้ที่อาศัยอยู่ในดิน นอกจากนี้ควรเปลี่ยนมา
ปลูกพืชที่ด้วงหมัดผักไม่ชอบจะเป็นการช่วยลดการระบาดได้อีกทางหนึ่ง
2. การใช้ไส้เดือนฝอย (Steinernema carpocapsae) เช่น ยูเนมา อัตรา 4 ล้านตัวต่อ
พื้นที่ 20 ตารางเมตรต่อน้า 20 ลิตร หรือ เชื้อแบคทีเรีย บาซิลลัส ทูริงเยนซิส โดยพ่นหรือราดทุก
7วัน เพื่อฆ่าตัวอ่อนด้วงหมัดผักในดิน
(5) หนอนเจาะผลมะเขือ (egg-plant fruitborer)

ภาพที่ 6 หนอนเจาะผลมะเขือ
ที่มา: www.kasetkawna.com
ค้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560
ชื่อวิทยาศาสตร์ Leucinodes orbonalis Guenee
วงศ์ Pyralidae
อันดับ Lepidoptera
ความส้าคัญและลักษณะการท้าลาย
หนอนชนิดนี้เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่เกษตรกรผู้ปลูกฝูายโดยหนอนเจาะสมอฝูายเริ่มเข้า
ระบาดทาความเสียหายในประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2508 และพบระบาดติดต่อกันทุกปีเกษตรกร
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มีปัญหาในการปูองกันกาจัดเนื่องจากหนอนเจาะสมอฝูายได้พัฒนาสร้างความต้านทานต่อสารฆ่า
แมลงได้รวดเร็วและหลายชนิด หนอนชนิดนี้ทาลายพืชผักโดยการกัดกินส่วนต่าง ๆ ของพืช เช่น
ดอกใบ เจาะกัดกินภายในลาต้น ฝัก และหน่อ สาหรับในพืชผักบางชนิดที่ผลิตเพื่อการส่งออกเช่ น
หน่อไม้ฝ รั่ง และกระเจี๊ยบเขียวแม้ ถูก ทาลายเพียงเล็กน้อยจะท าให้ผ ลผลิตเสียคุณภาพในการ
ส่งออกเพื่อเป็นการรักษาคุณภาพดังกล่าว เกษตรกรจึงมีการพ่นสารฆ่าแมลงเป็นประจาและบ่อย
บางครั้งไม่ถูกวิธีทาให้ผลผลิตนอกจากไม่เป็นที่ต้องการของตลาดแล้วยังเพิ่มต้นทุนการผลิตและ
พบพิษตกค้างในผลผลิตอีกด้วย
พืชอาหาร
หนอนเจาะสมอฝูาย เป็นแมลงศัตรูสาคัญของมะเขือเทศ และยังเป็นศัตรูสาคัญของ
พืชผักไม้ผล ไม้ดอก และพืชไร่หลายชนิด ได้แก่ถั่วฝักยาวถั่วลันเตา พริก มะเขือกระเจี๊ยบเขียว
หน่อไม้ฝรั่ง ส้มเขียวหวาน มะม่วงหินพานต์สตรอเบอรีก่ ุหลาบ เบญจมาศ คาเนชั่น เยอบีร่าถั่ว
เหลืองถั่วเขียวข้าวโพด ยาสูบ ฝูาย และปอกระเจา เป็นต้น (สัญญาณี ศรีคชา.2560)
ศัตรูธรรมชาติ
แมลงศัตรูธรรมชาติที่พบเข้าทาลายหนอนเจาะสมอฝูายได้แก่ แมลงวันเบียน Tachina sp.
และ มวนพิฆาต (Eocanthecona furcellata) เป็นต้น
การป้องกันก้าจัด
1. การใช้วิธีเขตกรรม เช่น การไถพรวนดินตากแดด เพื่อฆ่าดักแด้หนอนเจาะสมอฝูายที่
อยู่ 27 แมลงศัตรูผัก เห็ดและไม้ดอกในดิน การทาลายซากพืชอาหาร เพื่อลดแหล่งอาหารในการ
ขยายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง ทาให้ช่วยลดการระบาดของหนอนกระทูห้ อมในการปลูกผักครั้งต่อไป
2.การใช้โรงเรือนตาข่ายไนล่อน หรือการปลูกผักกางมุง้ โดยการปลูกผักในโรงเรือนที่
คลุมด้วยตาข่ายไนล่อนขนาด 16mesh สามารถปูองกันการเข้าทาลายของหนอนเจาะสมอฝูายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 100เปอร์เซ็นต์
3. การใช้เชื้อแบคทีเรีย (บาซิลลัส ทูรงิ เยนซิส) สลับกับการฉีดพ่นเชื้อราบิวเวอร์เรีย +
เชื้อราเมธาไรเซียม+เชื้อราพาซิโลมัยซิส (สัญญาณี ศรีคชา.2560)
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2.11 โรคที่ควรระวัง
(1) โรคใบด่างเหลืองของมะเขือยาว

ภาพที่ 7 โรคใบด่างเหลืองของมะเขือยาว
ที่มา: www.kasetkawna.com
ค้นเมื่อ วันที่ 16 กันยายน 2560
สาเหตุโรคและการแพร่ระบาด
โรคใบด่างเหลืองเกิดจากเชื้อไวรัส ต้นมะเขือที่เป็นแล้วรักษาไม่หาย ต้นที่เป็นโรคจะเป็น
แหล่งแพร่ร ะบาดไปยังต้นอื่น ๆ หรือแปลงมะเขื ออื่น ๆ ปัจจุบันทราบเพียงอย่างเดียวว่าแพร่
ระบาดได้โดยมีแมลงหวี่ขาวเป็นตัวพาหะ การถ่ายทอดโรคเป็นแบบช้า ที่เรียกภาษาทางโรคว่า
persistant หมายถึงแมลงต้องใช้เวลาดูดกินต้นที่เป็นโรคนาน ถึงจะถ่ายทอดโรคได้ และถ้ามีเชื้อ
โรคอยู่ในตัวแล้วก็ต้องใช้ เวลานานกว่าจะถ่ายทอดโรคไปต้นใหม่ได้ การถ่ายทอดโรคแบบนี้จึง
นับว่ายังมีหนทางปูองกันการถ่ายทอดโรคได้โดยใช้สารกาจัดแมลงพาหะ ในกรณีนี้คือการกาจัด
แมลงหวี่ขาว หรือควบคุมแมลงหวี่ขาวไม่ให้ระบาดโดยใช้สารเคมีกาจัดแมลงต่างจากโรคใบจุดวง
แหวนของมะละกอ ซื่อการถ่ายทอดได้รวดเร็วด้วยเพลี้ยอ่อน เพลี้ยอ่อนที่ไปกินด้นมะละกอที่เป็น
โรคมาและมากินต้นที่ยังไม่เป็นโรคดูดกินเพียงไม่กี่วินาทีก็ถ่ายทอดโรคได้แล้ว ทาให้ไม่สามารถ
ปูองกันการถ่ายทอดโดยใช้สารเคมีได้ผล
ลักษณะอาการ
ยอดอ่อนของมะเขือจะเริ่มใบเหลืองทีละยอดก่อน จนเหลืองหมดทั้งต้น ผลมะเขือ
แสดงอาการเหลือ งด่างลาย โดยใบของมะเขือ จะด่างลายมี สีเ หลืองสลับเขียว ต้นชะงัก การ
เจริญเติบโต และอาการที่พบในส่วนอื่น ๆ ของพืช เช่น ผลผลิตบิดเบี้ยว ขนาดเล็กกว่าปกติ แต่ถ้า
เกิดกับมะเขือที่ยังเล็กและไม่สมบูรณ์ จะไม่ให้ผลผลิตเลย หากทิ้งไว้นานจานวนต้นที่เป็นโรคจะ
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
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การป้องกันก้าจัด
1. กาจัดต้นทีเ่ ป็นทันที สารวจแปลงเสมอๆ หากพบ ถอนทิง้ ทันที แล้วรีบปลูกซ่อม
2. อย่าให้แมลงหวี่ขาวระบาด ปูองกันการระบาดด้วยสารเคมีเสมอๆ เช่น อิมิดาโคลพ
ริด(โปร) แอกทารา และโมแลน แมลงหวี่ขาวหากปล่อยให้ระบาดมากแล้วจะปราบยากมากเพราะ
ดื้อสารเคมีเกือบทุกทางเลือกอีกทางหนึ่งของเกษตรกรคือใช้สารชีวภัณฑ์ในการกาจัดแมลงหวี่ขาว
โดยใช้ เชื้อราบิววาเรีย บาเซียน่า เพื่อกาจัดตัวแมลงฉีดพ่นพร้อมกั บ เชื้อราพาซิโลมัยซิส เพื่อ
กาจัดไข่แมลงหวี่ขาวไปพร้อมกันในคราวเดียวกันฉีดพ่นทุก 7วันปูองกันแมลงดื้อยาจากสารเคมี
และปลอดภัยทั้งผู้ใช้และผู้บริโภค
3. สารวจ และกาจัดต้นที่เป็นโรค หากกาจัดตั้งแต่ระยะแรกๆ ต้นที่เป็นโรคเพิ่มจะไม่มาก
นัก หากทิ้งไว้นานจานวนต้นที่เป็นโรคจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เท่าที่เคยพบมักจะเป็นเกือบทั้ ง
แปลง หากถึงระดับนี้แล้วจะทาให้แพร่เชื้อระบาดไปสู่แปลงเพื่อนบ้าน ไม่นานละแวกนั้นก็จะเป็น
โรคเหมือนกันหมด และเมื่อถึงเวลานั้นการปลูกมะเขือยาวจะทาได้ยากขึ้นอีกหลายเท่า
(สัญญาณี ศรีคชา.2560)
(2) โรคใบจุด

ภาพที่ 8 โรคใบจุด
ที่มา: www.kasetkawna.com
ค้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560
สาเหตุของโรค เกิดจากเชื้อรา Corynespora cassiicola
ลักษณะอาการ
อาการของโรคนี้ใกล้เคียงกับโรคใบจุดวงมากแต่แผลบนใบมักมีขนาดเล็ก การขยาย ตัว
ของโรคใบจุดเกิดเป็นวงไม่ค่อยชัดเจน และแผลมักมีสเี หลืองล้อมรอบ อาการบนผลเป็นจุดเล็ก ๆ
กระจายอยู่ทั่วไป แผลสีครีม หรือน้าตาลอ่อน
การแพร่ระบาด
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โรคนี้พบระบาดมากในภาคเหนือ โดยเฉพาะถ้ามีความชื้นสูง หรือมีฝนตก โรคจะ ระบาด
อย่างรวดเร็ว ใบที่เป็นโรคมาก ๆ จะร่วงหลุดไป
การป้องกันก้าจัด
1. พยายามรักษาความชื้นในแปลงปลูกอย่าให้สูงมากเกินไป
2. เมื่อพบโรคพ่นด้วยสารปูองกันกาจัดโรคพืช เช่น เบนโนมิล คาร์เบนดาซิม
(สัญญาณี ศรีคชา.2560)
(3) โรคแห้งด้า

ภาพที่ 9 โรคใบแห้งด้า
ที่มา: www.kasetkawna.com
ค้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560
เกิดจากเชื้อรา Stemphylium sp.

สาเหตุเกิดจาก
ลักษณะอาการ
เริ่มต้นจากจุดเหลี่ยมเล็กๆสีดาบนใบมะเขือเทศเมื่ออาการรุนแรงแผลขยายขนาดใหญ่
และมีจานวนจุดมากขึ้นเนื้อใบเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแห้งกรอบและดาในที่สุดแต่ส่วนของลาต้นยัง
เขียวอยู่ไม่พบอาการบนลาต้นและผล
การแพร่ระบาด
เชื้อสาเหตุโรคนี้สามารถติดมากับเมล็ดพันธุ์ได้สว่ นการระบาดในแปลงจะเกิดได้รุนแรง
และรวดเร็วเมือ่ มีความชื้นและอุณหภูมิสงู
การป้องกันก้าจัด
1.คลุกเมล็ดด้วยสารปูองกันกาจัดโรคพืชทีส่ ามารถกาจัดเชื้อสาเหตุที่ติดมากับเมล็ด
พันธุ์ได้ เช่น แมนโคเซบ ไอโพรไดโอน
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2.ถ้าระบาดในแปลงปลูก พ่นด้วยสารปูองกันกาจัดโรคพืชบางชนิด เช่น ไอโพรไดโอน
คลอโรทาโลนิล (สัญญาณี ศรีคชา.2560)

2.12 ประโยชน์ของมูลไส้เดือน
มูลไส้เดือนดิน (Vermicompost) หมายถึง เศษซากอินทรียวัตถุต่าง ๆ รวมทั้งดินและ
จุลินทรีย์ที่ไส้เดือนดินกินเข้าไปแล้วผ่านกระบวนการย่อยสลาย อินทรียวัตถุเหล่านั้นภายในลาไส้
ของไส้เดือนดิน แล้วจึงขับถ่ายเป็นมูลออกมาทางรูทวาร ซึ่งมูลที่ได้จะมีลักษณะเป็นเม็ดสีดา มีธาตุ
อาหารพื ชอยู่ในรูปที่ พื ชสามารถนาไปใช้ได้ในปริม าณที่สูง และมี จุ ลินทรีย์จ านวนมาก ซึ้ง ใน
กระบวนการผลิตปุ๋ยหมักโดยใช้ไส้เดือนดินขยะอินทรีย์ที่ไส้เดือนดินกิน เข้าไป และผ่านการย่อย
สลายในลาไส้แล้วขับถ่ายออกมา มูลไส้เดือนดินที่ได้เรียกว่า “ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน”

2.13 คุณสมบัติของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน
ลักษณะ โครงสร้างทางกายภาพของปุ๋ยหมักไส้เดือนดินมีลักษณะเป็นเม็ดร่วนละเอียด
มีสีดาออกน้าตาล โปร่งเบา มีความพรุนระบายน้าและอากาศได้ดีมาก มีความจุความชื้นสูงและมี
ประมาณอินทรียวัตถุสูงมาก ซึ่งผลจากการย่อยสลายขยะอินทรีย์ที่ไส้เดือนดินดูดกินเข้าไปภายใน
ลาไส้ และด้วยกิจกรรมของจุลินทรีย์ที่อยู่ในลาไส้และน้าย่อยของไส้เดือนดินจะช่วย ให้ธาตุอาหาร
หลายๆ ชนิดที่อยู่ในเศษอินทรียวัตถุเหล่านั้นถูกเปลี่ยนให้อยู่ในรูปที่พืชสามารถ นาไปใช้ได้ เช่น
เปลี่ย นไนโตรเจน ให้อ ยู่ใ นรู ป ไนเตรท หรื อ แอมโมเนี ย ฟอสฟอรัส ในรูป ที่ เ ป็ นประโยชน์
โพแทสเซียมในรูปทีแ่ ลกเปลีย่ นได้ และนอกจากนี้ยังมีส่วนประกอบของธาตุอาหารพืชชนิดอื่นและ
จุลินทรีย์หลายชนิด ที่เป็นประโยชน์ต่อดิน รวมทั้งสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชหลายชนิดที่
เกิดจากกิจกรรมของ จุลินทรีย์ในลาไส้ของไส้เดือนดินอีกด้วย
การใช้ปุ๋ยหมักมูล ไส้เดือน ดินและน้าหมักมูลไส้เดือนดินในการปลูกพืชจะส่งผลให้ดิน
มีโครงสร้างดีขึ้น คือทาให้ดินกักเก็บความชื้นได้มากขึ้น มีความโปร่งร่วนซุย รากพืชสามารถชอน
ไชและแพร่กระจายได้กว้าง ดินมีการระบายน้าและอากาศได้ดี ทาให้จุลินทรีย์ดินที่เป็นประโยชน์
บริเวณรากพืชสามารถสร้างเอนโซม์ที่เป็น ประโยชน์ต่อพืชได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้จุลินทรีย์ดินที่ปน
ออกมากับมูลของไส้เดือนดินยังสามารถสร้างเอ็น ไซม์ฟอสฟาเตสได้อีกด้วย ซึ่งจะมีส่วนช่วยเพิ่ม
ประมาณฟอสฟอรัสในดินให้สูงขึ้นได้ (เพ็ญพิชญา เตียว.2560)
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2.14 ความส้าคัญของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน
1.ส่งเสริมการเกิดเม็ดดิน
2.เพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุแก่ดิน
3.เพิ่มช่องว่างในดินให้การระบายน้าและอากาศดียิ่งขึ้น
4.ส่งเสริมความพรุนของผิวหน้าดิน ลดการจับตัวเป็นแผ่นแข็งของหน้าดิน
5.ช่วยให้ระบบรากพืชสามารถแพร่กระจายตัวในดินได้กว้าง
6.เพิ่มขีดความสามารถในการดูดซับน้าในดิน ทาให้ดินชุ่มขึน้
7.เพิ่มธาตุอาหารพืชให้แก่ดินโดยตรงและเป็นแหล่งอาหารของสัตว์และจุลินทรีย์ดิน
8.เพิ่มศักยภาพการแลกเปลี่ยนประจุบวกของดิน
9.ช่วยลดความเป็นพิษของธาตุอาหารพืชบางชนิดที่มีปริมาณมาเกินไป เช่น อลูมินั่ม และ
แมงกานีส
10.ช่วย เพิ่มความต้านทานในการเปลี่ยนแปลงระดับความเป็นกรด-เบส (Buffer
capacity) ทาให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไม่เร็วเกินไปจนเป็นอันตรายต่อพืช
11.ช่วย ควบคุมปริมาณไส้เดือนฝอยในดิน เนื่องจากการใส่ปยุ๋ หมักมูลไส้เดือนดินจะทาให้
มีปริมาณจุลินทรีย์ที่สามารถ ขับสารพวกอั บคาลอยด์และกรดไขมันที่เป็นพิษต่อไส้เดือนฝอยได้
เพิ่มขึ้น

การใช้ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินเป็นส่วนผสมของวัสดุปลูกและวัสดุเพาะกล้าพืช
นอกจากการน าปุ๋ยหมั ก มู ล ไส้ เ ดือนดิ นไปใช้ เ ป็นปุ๋ย แล้ว ยั ง สามารถนามาใช้เ ป็ น
ส่วนผสมของวัสดุปลูกและวัสดุเพาะกล้าพืชได้ วัสดุปลูกพืชหรือวัสดุเพาะกล้าพืชทีมีส่วนผสมของ
ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจะมี ธาตุอาหารพืชอยู่ในปริมาณที่เจือจางและอยู่ในรูปพร้อมใช้ ซึ่งจะค่อยๆ
ปลดปล่อยธาตุอาหารให้กบั ต้นกล้าพืชในการเจริญเติบโตระยะแรกได้อย่างเหมาะสม ประกอบกับ
ปุ๋ยหมั กมูล ไส้เ ดือนดินมีโ ครงสร้างที่ โปร่งเบาระบายน้าและอากาศได้ ดี และจุความชื้นได้มาก
ดังนั้นต้นกล้าพืชจะสามารถเจริญเติบโตออกรากและชอนไชได้ดีมาก ในการนามาปลูกพืชจาพวก
ได้ประดับจะส่งเสริมให้พืชออกดอกได้ดีมากเนื่องจาก จุลินทรีย์ในปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินสามารถ
สร้างเอนไซม์ฟอสฟาเตสได้ จึงทาให้วัส ดุปลูกนั้นมีปริมาณของฟอสฟอรัสเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้พืช
ออกดอกได้ ดียิ่งขึ้น
คุณสมบัติ ของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินที่นามาใช้เป็นวัส ดุปลูกพืชจะแตกต่างกันตาม
วัสดุ ที่นามาใช้ผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน แต่โดยทั่วไปแล้วโครงสร้างของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินที่
ได้จะมีลักษณะที่ คล้ายกัน คือจะมีส่วนประกอบของธาตุอาหารพืชอยู่ในรูปที่พืชสามารถดูดไป
ใช้ได้ มีส่วนประกอบของธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมเกือบทุกชนิดที่พืชต้องการ
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ในการนาปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินมาใช้เป็นวัสดุปลูก ควรจะนามาผสมกับวัสดุปลูกชนิด
อื่นๆ ก่อน เนื่องจากปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจะประกอบด้วยอินทรียวัตถุเป็นส่วนใหญ่ และมีอนุภาค
ของดินอยู่น้อย ดังนั้นในการนาปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินที่ได้มาผสมกับวัสดุปลูกชนิดอื่น ๆ จะได้ผล
ดีกว่าและสิ้นเปลืองน้อยกว่าการใช้ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินเพียงอย่าง เดียว ซึ่งในการปลูกพืชสวน
ประดับสามารถนาปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินมาเจือจากได้หลาย ระดับข้อดีของวัสดุปลูกที่มีส่วนผสม
ของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินสามารถช่วยเก็บความชื้นและปลดปล่อยออกมา
ให้พืชอย่างช้า ๆ เมื่อพืชต้องการยืดระยะเวลาการให้น้าแก่พืชได้นานขึ้น
กรณีใช้ผสมดินที่เป็นดินเหนียวจะช่วยเพิม่ อากาศในดิน ทาให้ดินร่วนซุย และช่วยใน
การถ่ายเทน้าและอากาศได้สะดวก
กรณีผสมดินที่เป็นดินทรายจะช่วยเพิ่มเนื้อดิน ช่วยให้ดินเก็บรักษาความชื้น และธาตุ
อาหารในดิน ลดการชะล้างธาตุอาหารของน้าลดปัญ หาการสลายตัวของธาตุอาหาร เป็นตัว
ปลดปล่อยธาตุอาหารอย่างช้า ๆ ทาให้ประหยัดปุ๋ย ปกปูองดินไม่ให้มีสภาพโครงร้างแน่นเข็งและ
ช่วยเติมอินทรียวัตถุในเนื้อดิน ช่วยให้ดินร่วนซุย รากพืชสามารถแพร่ขยายได้กว้าง
ปุ๋ย หมักมูลไส้เดือนดินจะมีสาวนประกอบของกรดฮิวมิคซึ่งเป็นตัวกักเก็บธาตุอาหาร
ที่จาเป็นต่อพืชหลายชนิด เช่น ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) แคลเซียม (Ca) เหล็ก (Fe) และ
ทองแดง (Cu) ซึ่งธาตุอาหารเหล่านี้จะถูกเก็บอยู่ในโมเลกุลของกรดฮิวมิค อยู่ในรูปพร้อมใช้ และ
จะถูกปลดปล่อยออกมาเมื่อพืชต้องการ (เพ็ญพิชญา เตียว.2560)

2.15 ประโยชน์ของมูลกระบือ
1. การใช้เป็นแรงงาน กระบือมีรูปร่างลักษณะเหมาะกับกับการใช้เป็นแรงงานในพื้นที่
เป็นโคลนตมได้ดี เพราะขาทั้งสี่ข้างรับน้าหนักได้ดี มีกีบเท้ าใหญ่และแข็งแรงเดินได้ดีในโคลน
และมีข้อกีบและข้อขาที่เคลื่อนไหวคล่องตัว ทาให้เดินได้ดีในที่นาขรุขระ กระบือ เป็นแรงงานหลัก
ที่สาคัญของชาวนา เช่น ใช้ในการเตรียมดินไถนาและคราด การนวดข้าว ลากเกวียน ไถนา หรือไถ
วัชพืชระหว่างร่องมันสาปะหลังหรือร่องอ้อยในบางพื้นที่
2. การใช้มูลและปุ๋ย มูลกระบือมีความสาคัญมากในการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน
เนื่องจากที่นาได้ใช้เป็นปุ๋ยเคมีติดต่อกันหลายปี ทาให้ดินเสื่อมคุณภาพแข็งแรงเป็นดินดาน แต่ถ้า
ใส่ปุ๋ยคอกจากมูลกระบือเป็นการเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดิน จะทาให้โครงสร้างของดินร่วนซุย เพิ่ม
ธาตุอาหารให้กับพืช และให้ธาตุอาหารพืชในลักษณะต่อเนื่อง และยังทาให้การเกิดฟื้นฟูสิ่งมีชีวิต
ในดิน เช่น จุลินทรีย์ ไส้เดือน แมลงต่าง ๆ จากผลการวิเคราะห์ธาตุอาหารในมูลกระบือ โดยพบว่า
ในมูลกระบือมีธาตุไนโตรเจน 1.39 % ฟอสฟอรัส 0.97% และโปตัสเซียม 0.43 % ของน้าหนัก
แห้ง สาหรับปริมาณมูลที่ผลิตได้ต่อตัว กระบือโตเต็มที่จะถ่ายมูลคิดเป็นน้าหนักแห้งปีละ 2-3 ตัน
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3. การให้เนื้อ เนื้อกระบือถือว่าเป็นเนื้อที่มคี ุณภาพต่อผู้บริโภค ด้วยเหตุผลด้านรสชาติที่
ดี เป็นเนื้อที่มีปริมาณไขมัน และไตรกลีเซอไรด์น้อยเมื่อเทียบกั บเนื้อไก่ เนื้อโค และเนื้อปลา แต่
เส้นใยมีลักษณะหยาบกว่าเนื้อโค (พรทิพย์ อดทน.2560)

2.16 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ดร.พวงเพชร พิ มพ์จันทร์(2559) ด้วยเล็งเห็นความส าคัญ ของเชื้อพันธุกรรมพืชผักต่อ
ความยั่งยืนในการผลิตผักของชุมชน ดังนั้นในปี 2558 จึงได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการ
รวบรวมเชื้อพันธุกรรมมะเขือและถั่วฝักยาวพื้นบ้านจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริใน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โดยได้รวบรวมเชื้อพันธุกรรมมะเขือมากกว่า 50 สายพันธุ์ และถั่วฝักยาวมากกว่า 30 สายพันธุ์
จากการปลูกเพือ่ ศึกษาลักษณะประจาพันธุ์ในปี 2558 นั้น พบว่า มีมะเขือและถั่วฝักยาวหลายสาย
พันธุ์ที่มีศักยภาพ กล่าวคือ มีการเจริญเติบโตดี ทนทานต่อโรคและแมลงในสภาพแปลงปลูก ให้
ผลผลิตสูง และมีคุณภาพผลผลิตดี ตลอดจนมีการขยายเมล็ดพันธุ์ไว้จานวนหนึ่ง ดังนั้น ในปี 2559
นี้ จึงมุ่งเน้นที่จะนาพันธุ์ดีเหล่านั้นมาปลูกเปรียบเทียบกับพันธุ์การค้าเพื่อให้เห็นศักยภาพในการ
แข่งขันเพื่อนาไปขยายเมล็ดพันธุ์ต่อไป รวมทั้งการผสมข้ามระหว่างสายพันธุ์เพื่อให้ได้มาซึ่งพันธุ์
ลูก ผสมที่ ท นทานต่อ การเข้าทาลายของโรคแมลง ให้ผ ลผลิตสูง ตลอดจนมี คุณภาพผลผลิตดี
นอกจากนี้แล้วเพื่อเป็นการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยให้คุ้มค่า จึงจะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการ
คัดเลือกสายพันธุ์ การผสมพั นธุ์ และการจัดการเมล็ดพันธุ์ให้แก่เกษตรกรในชุมชน โดยเข้ามา
ศึกษาเรียนรู้ในแปลงปลูกจริง และลงมือปฏิบัติจริงภายใต้การให้ความรู้เทคนิคต่างๆ อย่างใกล้ชิด
ซึ่งทั้งสองกิจกรรมนี้จะก่อประโยชน์สูงสุดคือ เกษตรกรได้เข้ามาคัดเลือกพันธุ์ที่ต้องการจะนาไปใช้
ประโยชน์ด้วยตนเอง ซึ่งจะสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับพืชผักอื่นๆ ได้
ถนอม ราชภักดี. (2557) งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพือ่ ศึกษาผลของการใช้ปุ๋ยเคมีรว่ มกับปุย๋
น้าหมั ก ชีวภาพต่อ การเจริญ เติบ โตและผลผลิตของมะเขือยาวสีม่ วงลูก ผสม (คาสิโน F1) วาง
แผนการทดลองแบบ RCBD โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 5 กลุ่มทดลอง กลุ่มทดลองละ 3 ซ้า ๆ
ละ 18 ต้น ขนาดแปลง 1 x 10 เมตร ดังนี้ กลุ่มทดลองที่ 1 ปุ๋ยเคมี สูตร 46-0-0 (อัตรา 20
กิโลกรัมต่อไร่) ร่วมกับ 13-13-21 (อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่) กลุ่มทดลองที่ 2 ปุ๋ยเคมี สูตร 46-0-0
(อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่) ร่วมกับ ปุ๋ยน้าหมักมูลไก่ (อัตรา 1 ลิตร ต่อน้า 20 ลิตร) กลุ่มทดลองที่ 3
ปุ๋ยเคมี สูตร 46-0-0 (อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่) ร่วมกับ ปุ๋ยน้าหมักมูลสุกร (อัตรา 1 ลิตร ต่อน้า
20 ลิตร) กลุ่มทดลองที่ 4 ปุ๋ยเคมี สูตร 46-0-0 (อัตรา 20 กิ โลกรัมต่อไร่) ร่วมกั บ ปุ๋ยน้าหมั ก
ผักตบชวา (อัตรา 200 มิลลิลิตร ต่อน้า 20 ลิตร) กลุ่มทดลองที่ 5 ปุ๋ยเคมี สูตร 46-0-0 (อัตรา 20
กิโลกรัมต่อไร่) ร่วมกับ ปุ๋ยน้าหมักเศษผักผลไม้ (อัตรา 10 ซีซี ต่อน้า 20 ลิตร) ผลการทดลอง
พบว่า กลุ่มทดลองที่ 1 ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 (อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่) ร่วมกับ 13-13-21(อัตรา
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30 กิโลกรัมต่อไร่) ให้ความกว้างทรงพุ่มเฉลี่ย จานวนดอกทั้งหมด จานวนดอกดอกที่ติดผล ความ
ยาวผลเฉลี่ย และน้าหนักผลผลิตรวมมากที่สุด คือ 37.79 เซนติเมตร 22.13 เปอร์เซ็นต์ 23.15
เปอร์เซ็นต์ 13.87 เซนติเมตร และ 7.40 กิโลกรัม ตามลาดับ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มให้ น้าหนั ก
ผลผลิตเฉลี่ย และผลผลิตเกรด B มากที่สุดด้วย คือ 148 กรัม และ 82.90 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ
รองลงมา คือ กลุ่มทดลองที่ 2 ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 (อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่) ร่วมกับ ปุ๋ยน้าหมัก
มูลไก่ (อัตรา 1 ลิตร ต่อน้า 20 ลิตร) เนื่องจากดัชนีทุกตัวชี้วัดมีค่าเฉลี่ย ปานกลาง รองลงมาจาก
กลุ่มทดลองที่ 1 ส่วน กลุ่มทดลองที่ 4 ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 (อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่) ร่วมกับ ปุ๋ย
น้าหมักผักตบชวา (อัตรา 200 มิลลิลิตร ต่อน้า 20 ลิตร) ไม่แนะนาให้ใช้ในการผลิตมะเขือยาวสี
ม่วง เนื่องจากเกือบทุกตัวดัชนีชี้วัดมีค่าน้อยที่สุด ยกเว้นความกว้างของทรงพุ่มเฉลี่ยเพียงค่าเดียว
ที่อยู่ในระดับปานกลาง
ปริญ ญาวดี และคณะ. (2005) ได้ท าการศึกษาอิทธิพลการใช้ปุ๋ยคอกที่มี ผ ลต่อการ
เจริญ เติบ โต ผลผลิต และคุณภาพผลผลิตข้าวโพดหวาน ท าการทดลอง ณ สถาบันวิจัยและ
ฝึกอบรมการเกษตรลาปาง จังหวัดลาปาง ระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2549 วางแผนการ
ทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ มี 4 กรรมวิธี 4 ซ้า คือ ใส่ปุ๋ ยคอกมูล โคอัตรา 0 0.5 1.0
และ 1.5 ตัน/ไร่ ในกรรมวิธีใส่ปุ๋ยคอกมู ล โคอัตรา 0 ตัน/ไร่ จะใส่ปุ๋ยเคมี ตามอัตราแนะนา
สาหรับ ข้าวโพดหวานคือ ใส่ปุ๋ย 15-15-15 เป็นปุ๋ยรองพื้น อัตรา 50 กก./ไร่ 46-0-0 เมื่ อ
ข้าวโพดอายุ 25 วัน อัตรา 25 กก./ไร่ และ 13-13-21 อัตรา 50 กก./ไร่ ที่อายุ 45 วัน ปุ๋ย
คอกที่ใช้เป็นปุ๋ยมูลโคเก่าใส่ตามกรรมวิธีการทดลองที่กาหนดไว้ โดยจะใส่เพียงครั้งเดียวในขั้นตอน
การเตรียมดินทาการหว่านทั่วแปลงแล้วพรวนดินก่อนปลูก ทาการทดลองกับข้าวโพดหวานลูกผสม
พันธุ์ 4058 ผลการทดลองปรากฏว่าการใส่ปุ๋ยคอกมูลโคในอัตราที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการ
เจริญเติบโตด้านความสูงของลาต้น แต่การใส่ปุ๋ยเคมีตามอัตราแนะนา (กรรมวิธีใส่ปุ๋ยคอกมูลโค
อัตรา 0 ตัน/ไร่) ทาให้ผลผลิตและคุณภาพผลผลิตของข้าวโพดหวานมีค่าสูงที่สุด โดยมีความกว้าง
ความยาวของฝักเฉลี่ย 4.42 และ 16.91 ซม. ตามลาดับ ความหวานของเมล็ดเฉลี่ย 16.55 O
บริกซ์ และมีน้าหนักฝักสดก่อนปอกเปลือกสูงที่สุดเฉลี่ย 2788 กก./ไร่ โดยได้รับผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจมีกาไรต่อไร่สูงที่สุดเฉลี่ย 11,999 บาท/ไร่ ต่าที่สุดคือกรรมวิธีใส่ปุ๋ยคอกมูลโคอัตรา
1.5 ตัน/ไร่ เฉลี่ย 6,595 บาท/ไร่
ปริญ ญาวดี ศรีตนทิ พย์ . (2560) ศึก ษาอิท ธิพลของปุ๋ยคอก 4 ชนิดที่ มี ผ ลต่อการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของผักคะน้า(Brassica alboglabra Bailey) คือ มูลไก่เนื้อปนแกลบ มูล
วัว มู ล แพะ และมู ล สุ ก ร ใส่ พ ร้ อ มการเตรี ย มดิ น ก่ อ นปลู ก ในอั ต รา 3,200 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ไร่
เปรียบเที ยบกับ การไม่ ใช้ปุ๋ยคอก (control) ใช้ขนาดแปลง 1x5 เมตรและระยะปลูก 25x20
เซนติเมตร วางแผนการทดลองแบบสุ่ม ในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block
Design) ทา 4 ซ้า ศึก ษา ณ แผนกพืชผัก สาขาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ. ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เก็บข้อมูลด้านการเจริญเติบโต 4 ระยะ
ที่อายุผัก 27, 34, 41 และ 48 วัน พบว่า ผลการได้รับปุ๋ยคอกทั้ง 4 ชนิดทาให้ความสูงของต้น
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ความกว้างเฉลี่ยของใบ ความยาวเฉลี่ยของใบ จานวนใบต่อต้น และเส้นผ่าศูนย์กลางของต้น ใน
ทุกระยะที่เก็บข้อมูล มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติ (P< 0.01) ส่วนจานวนใบต่อต้น
มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P< 0.05) โดยต้นคะน้าที่อายุ 48 วัน มีความสูงของต้น
ระหว่าง 28.1-49.0 เซนติเมตร ความกว้างของใบระหว่าง 9.11-18.18 เซนติเมตร ความยาวของ
ใบ 17.8 - 32.3 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางของต้นระหว่าง 9.9 - 21.2 มิลลิเมตร และมีจานวน
ใบเฉลี่ย 5.7 - 7.1 ใบต่อต้น สาหรับผลผลิตของคะน้าที่ได้รับปุ๋ยคอกเหล่านี้ พบว่ามีความแตกต่าง
อย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติ (P< 0.01) ทั้งนี้แต่ละแปลงให้ผลผลิตเฉลี่ยระหว่าง 628.8 – 3,720
กิโลกรัมต่อไร่ เป็นที่น่าสังเกตว่าการศึกษาครั้งนี้ แปลงที่ได้รับปุ๋ยคอกมูลสุกร ให้ค่าของลักษณะ
ทุกลักษณะ รวมทั้งผลผลิตสูงที่สุด ผลการทดลองนี้อาจเป็นแนวโน้มที่ดีในการแนะนาให้น้าปุ๋ย
คอกจากมูลสุกรมาใช้ประโยชน์มากขึ้นในการทาการเกษตรแบบอินทรีย์
สายชล พรมีอยู.่ (2005 ) เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักบุ้งจีน เมื่อใช้
ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยมูลวัวหมัก และปุ๋ยเคมีในอัตราต่าง ๆ 2 ) เปรียบเทียบผลตอบแทนของการใช้ปุ๋ยอัตรา
ต่าง ๆการวิจัยเป็นการวิจัยเชิง ทดลอง วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete
Block Design (RCBD)มี 8 ทรีตเมนต์ 3 ซ้า ทรีตเมนต์ ได้แก่ 1) ไม่ใส่ปุ๋ย 2) ใส่ปุ๋ยหมัก 2 ตันต่อ
ไร่ 3) ใส่ปุ๋ยมูลวัวหมัก 2 ตันต่อไร่ 4) ใส่ปุ๋ยเคมีตามคาแนะนาจากค่าวิเคราะห์ดิน คือ N – P2O5
– K2O = 20-5-10 กิโลกรัมต่อไร่ 5) ใส่ปุ๋ยหมัก 1 ตันต่อไร่ร่วมกับปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน 6)
ใส่ปุ๋ยหมัก 2 ตันต่อไร่ร่วมกับปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน 7) ใส่ปุ๋ยมูลวัวหมัก 1 ตันต่อไร่ร่วมกับ
ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน และ8) ใส่ปุ๋ยมูลวัวหมัก 2 ตันต่อไร่ร่วมกับปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน
วัดการเจริญเติบโตของผักบุ้งจีน อายุ 7 วัน 15 วัน 21 วัน และ 25 วันหลังปลูก โดยวัดความสูง
ความกว้างของลาต้น ความยาวใบ ความกว้างใบ ความเข้มสีใบ เก็บข้อมูลน้าหนักสด และผลผลิต
รวมของผักบุ้งจีน อายุ 25 วันหลังปลูก วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ ( ANOVA)โดย F-test
เปรียบเทียบหาความแตกต่างระหว่างกลุ่มในแต่ละทรีตเมนต์โดยใช้ค่า Duncan’s new multiple
range test: DNMRT วิเคราะห์ต้นทุ นและผลตอบแทน เมื่อราคาผลผลิตที่ ณ ไร่นาเกษตรกร
กิโลกรัมละ20 15 และ10 บาทผลการทดลอง พบว่า แปลงที่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมี ได้แก่ ทรีตเมนต์ที่ 1
ทรีตเมนต์ที่ 2 และทรีตเมนต์ที่ 3 มีการเจริญเติบโตต่ากว่าทรีตเมนต์ที่ ใส่ปุ๋ยเคมี ซึ่งได้แก่ ทรีต
เมนต์ 4, 5, 6, 7 และ 8 โดยทรีตเมนต์ที่มีการเจริญเติบโตสูงที่สุดคือทรีตเมนต์ที่ 8 (ใส่ปุ๋ยมูลวัว
หมัก 2 ตันต่อไร่ร่วมกับปุ๋ยเคมี) ผลผลิตเฉลี่ยของทรีตเมนต์ที่ไม่ใส่ปุ๋ยเคมี คือ 494 กิโลกรัม/ไร่
และผลผลิตเฉลี่ยของทรีตเมนต์ที่ใส่ปุ๋ยเคมี คือ 2,564 กิโลกรัม/ไร่ เมื่อคานวณต้นทุนเฉลี่ย พบว่า
ทรีตเมนต์ที่ไม่ใส่ปุ๋ยเคมี มีต้นทุนเฉลี่ย 17.78 บาท/กิโลกรัม ซึ่งสูงกว่าต้นทุนเฉลี่ยของทรีตเมนต์ที่
ใส่ปุ๋ยเคมี (4.81 บาท/กิโลกรัม) ในกรณีที่ราคาผลผลิต 20 15 และ10 บาท/กิโลกรัม กาไรเฉลี่ย
ของทรีตเมนต์ที่ไม่ใส่ปุ๋ยเคมี 1,369, -1,102 และ -3,574 บาท/ไร่ ตามลาดับ ขณะที่กาไรเฉลี่ย
ของทรีตเมนต์ที่ใส่ปุ๋ยเคมี 39,269, 26,188 และ 13,367 บาท/ไร่

