
บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
    ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้กากข้าวตอกร่วมกับมูลกระบือ และมูลไส้เดือนดินในการ
พัฒนาการปลูกมะเขือยาวได้ผลการทดลองดังนี้ 
ตอนท่ี1   แสดผลด้านการเจริญเติบโตของต้นมะเขือยาว โดยศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้กาก
ข้าวตอกร่วมกับมูลกระบือ และมูลไส้เดือนในการพัฒนาการปลูกมะเขือยาว ในด้านความกว้างของใบ  
จ านวนใบ  ความสูงของล าต้นที่ระยะเวลาการเจริญเติบโตทุกๆ 40,60 และ 80วัน 
 
ตารางท่ี4.1  แสดงความกว้างใบ(เซนติเมตร) ของมะเขือยาวท่ีระยะ 40,60 และ 80 วัน 

 
กรรมวิธี 

              ความกว้างใบ  (เซนติเมตร) 
       40วัน          60วัน          80วัน 

(T1) ไม่ใส่วัสดุอินทรีย์  (CONTROL)  
(T2) ใส่กากข้าวตอกล้วน (ใช้ดิน70%  กากข้าวตอก 
30% )     
(T3) ใส่กากข้าตอกและมูลไส้เดือน(ใช้ดิน70% กาก
ข้าวตอก 15% มูลไส้เดือนดิน15%) 
(T4) ใส่กากข้าวตอกและมูลกระบือ (ใช้ดิน70% กาก
ข้าวตอก  15% มูลกระบือ 15%)  

       8.25            9.25            10.25 
       13.75          14.50           15.75 
        
       13.75          18.75           18.75 
 
       8.75            14.75           15.50 

F-(test)         **              **                * 
CV.%      28.96          28.147         25.24 

หมายเหตุ     **= แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.01)  
        *= แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) 

             
จากตารางท่ี 4.1ผลการใช้กากข้าวตอกร่วมกับมูลไส้เดือนดิน และมูลกระบือในระดับที่

เท่ากัน  ต่อความกว้างใบของมะเขือยาว  ที่ระยะ 40,60 และ 80 วัน  พบว่าในระยะที่ 40 วัน และ 
60 วัน  แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.01)  และช่วงระยะที่ 80 วัน พบว่ามีความ
แตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05)  แต่มีแนวโน้มว่าการใส่กากข้าวตอกและมูลใส่เดือนดิน (ใช้ดิน70% 
กากข้าวตอก15% มูลไส้เดือนดิน15%)T3 มีค่าเฉลี่ยความกว้างใบสูงสุด 18.75 เซนติเมตร  รองลงมา
คือ การใส่กากข้าวตอกล้วน (ใช้ดิน70%  กากข้าวตอก 30% )T2  การใช้กากข้าวตอกและมูลกระบือ 
(ใช้ดิน70% กากข้าวตอก15% มูลกระบือ 15%)T4  มีค่าเฉลี่ยความกว้างใบ 15.75 เซตติเมตร  และ 
15.50 เซนติเมตร และไม่ใส่วัตถุอินทรีย์ (ใช้ดิน 100% ) มีค่าเฉลี่ยความกว้างใบต่ าสุด 10.25 เซตติ
เมตร ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.2  แสดงจ านวนใบ ของมะเขือยาวท่ีระยะ  40,60 และ 80 วัน 
 

กรรมวิธี 
              จ านวนใบของมะเขือยาว 
       40วัน           60วัน           80วัน 

(T1) ไม่ใส่วัสดุอินทรีย์  (CONTROL)  
(T2) ใส่กากข้าวตอกล้วน (ใช้ดิน70%  กากข้าวตอก 
30% )     
(T3) ใส่กากข้าตอกและมูลไส้เดือน(ใช้ดิน70% กาก
ข้าวตอก 15% มูลไส้เดือนดิน15%) 
(T4) ใส่กากข้าวตอกและมูลกระบือ (ใช้ดิน70% กาก
ข้าวตอก  15% มูลกระบือ 15%)  

       5.75            7.75               9.75 
       10.00          12.75            13.25 
       
        9.50           21.50           23.00 
     

9.25           14.00           13.25 

F-(test)          *              **               ** 
CV.%       26.39          42.29           37.94 

หมายเหตุ    **=แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.01) 
                *= แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) 
 

  จากตารางท่ี 4.2 ผลการใช้กากข้าวตอกร่วมกับมูลไส้เดือนดิน และมูลกระบือในระดับที่
เท่ากัน  ต่อจ านวนใบของมะเขือยาว  ที่ระยะ 40,60 และ 80 วัน  พบว่าในระยะที่ 60 วัน และ 80 
วัน  แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.01)  และช่วงระยะที่ 40 วัน พบว่ามีความแตกต่าง
กันทางสถิติ (p<0.05)  แต่มีแนวโน้มว่าการใส่กากข้าวตอกและมูลใส่เดือนดิน (ใช้ดิน70% กาก
ข้าวตอก15% มูลไส้เดือนดิน15%)T3 มีค่าเฉลี่ยจ านวนใบสูงสุด 23.00 ใบ  รองลงมาคือ การใส่กาก
ข้าวตอกล้วน (ใช้ดิน70%  กากข้าวตอก 30% )T2  การใช้กากข้าวตอกและมูลกระบือ (ใช้ดิน70% 
กากข้าวตอก15% มูลกระบือ 15%)T4  มีค่าเฉลี่ยจ านวนใบ 13.25 ใบ เท่ากัน และไม่ใส่วัตถุอินทรีย์ 
(ใช้ดนิ 100% ) มีค่าเฉลี่ยจ านวนใบต่ าสุด 9.75 ใบ ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงความสูง (เซนติเมตร) ของต้นมะเขือยาวท่ีระยะ 40,60 และ 80 วัน 
 

กรรมวิธี 
              แสดงความสูงของมะเขือยาว 
       40วัน           60วัน           80วัน 

(T1) ไม่ใส่วัสดุอินทรีย์  (CONTROL)  
(T2) ใส่กากข้าวตอกล้วน (ใช้ดิน70%  กากข้าวตอก 
30% )     
(T3) ใส่กากข้าตอกและมูลไส้เดือน(ใช้ดิน70% กาก
ข้าวตอก 15% มูลไส้เดือนดิน15%) 
(T4) ใส่กากข้าวตอกและมูลกระบือ (ใช้ดิน70% กาก
ข้าวตอก  15% มูลกระบือ 15%)  

       16.25           19.50          20.50 
       19.50           25.25          29.25 
        
        21.00           29.75          32.50 
     

20.25           25.00          26.25 

F-(test)          ns             ns               ns 
CV.%       13.93          28.72           26.02 

หมายเหตุ   **=แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.01) 
               *= แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) 
 

จากตารางท่ี 4.3 ผลการใช้กากข้าวตอกร่วมกับมูลไส้เดือนดิน และมูลกระบือในระดับที่
เท่ากัน  ต่อความสูงของต้นมะเขือยาว  ที่ระยะ 40,60 และ 80 วัน  พบว่าในระยะที่ 40,60 วัน และ 
80 วัน  ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (>0.05) แต่มีแนวโน้มว่าการใส่กากข้าวตอกและมูลใสเ่ดือนดิน 
(ใช้ดิน70% กากข้าวตอก15% มูลไส้เดือนดิน15%)T3 มีค่าเฉลี่ยความสูงของต้นมะเขือ สูงสุด 32.50 
เซนติเมตร รองลงมาคือ การใส่กากข้าวตอกล้วน (ใช้ดิน70%  กากข้าวตอก 30% )T2  การใช้กาก
ข้าวตอกและมูลกระบือ (ใช้ดิน70% กากข้าวตอก15% มูลกระบือ 15%)T4 มีค่าเฉลี่ยความสูงของต้น
มะเขือเท่ากับ 29.25 เซนติเมตร และ 26.25 เซนติเมตร และไม่ใส่วัตถุอินทรีย์ (ใช้ดิน 100% ) มี
ค่าเฉลี่ยความสูงของต้นมะเขือ ต่ าสุด 20.50 เซนติเมตรตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.4 แสดงน้ าหนักสด  (กรัม) ของมะเขือยาวที่อายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตระยะรุ่นที่1 (87วัน) 
และ รุ่น2 (94วัน) 

กรรมวิธี 
 

      น  าหนักสดของมะเขือยาว (กรัม) 
รุ่นท่ี1 (87วัน) รุ่นท่ี2 (94วัน) 

(T1) ไม่ใส่วัสดุอินทรีย์  (CONTROL)  
(T2) ใส่กากข้าวตอกล้วน (ใช้ดิน70%  กากข้าวตอก 
30% )     
(T3) ใส่กากข้าตอกและมลูไส้เดอืน(ใช้ดิน70% กาก
ข้าวตอก15% มูลไส้เดือนดิน15%) 
(T4) ใส่กากข้าวตอกและมูลกระบือ (ใช้ดิน70% กาก
ข้าวตอก  15% มูลกระบือ 15%) 

22.50 60.00 
91.25 95.00 

 
146.25 

 
120.00 

 
165.00 

 
207.50 

F-(test) * ** 
CV.%          25.00 24.99 

หมายเหตุ  **=แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.01) 
      *= แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) 
 
 จากตารางท่ี 4.4 ผลการใช้กากข้าวตอกร่วมกับมูลไส้เดือนดิน และมูลกระบือในระดับที่
เท่ากัน  ต่อน้ าหนักสดของผลมะเขือยาว  ที่ระยะ 87และ 94 วัน  พบว่าในระยะที่ 87 วัน แตกต่าง
กันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) และระยะที่ 94 วัน แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ 
(p<0.01) แต่มีแนวโน้มว่าการใส่กากข้าวตอกและมูลกระบือ (ใช้ดิน70% กากข้าวตอก15% มูล
กระบือ15%)T4 มีค่าเฉลี่ยน้ าหนักผลสดของมะเขือยาว สูงสุด 207.50 กรัม รองลงมาคือ การใส่กาก
ข้าวตอกและมูลไส้เดือน (ใช้ดิน70%  กากข้าวตอก 15% มูลไส้เดือน 15%)T3  การใช้กากข้าวตอก
ล้วน (ใช้ดิน70% กากข้าวตอก30%)T2 มีค่าเฉลี่ยน้ าหนักผลสดของมะเขือยาวเท่ากับ 120.00 กรัม 
และ 95.00 กรัมและไม่ใส่วัตถุอินทรีย์ (ใช้ดิน 100% ) มีค่าเฉลี่ยน้ าหนักผลสดของมะเขือยาว ต่ าสุด 
60.00 กรัม ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงความยาวของผลสด (เซนติเมตร) ของมะเขือยาวที่อายุการเกบ็เกี่ยวผลผลิตระยะ
รุ่นที่1 (87วัน) และ รุ่น2 (94วัน) 

กรรมวิธี ความยาวของผลสด (เซนติเมตร) 
รุ่นท่ี1 (87วัน) รุ่นท่ี2 (94วัน) 

(T1) ไม่ใส่วัสดุอินทรีย์  (CONTROL)  
 
(T2) ใส่กากข้าวตอกล้วน (ใช้ดิน70%  กาก
ข้าวตอก 30% )     
(T3) ใส่กากข้าตอกและมลูไส้เดอืน(ใช้ดิน70% 
กากข้าวตอก15% มูลไส้เดอืนดิน15%) 
(T4) ใส่กากข้าวตอกและมูลกระบือ (ใช้ดิน70% 
กากข้าวตอก  15% มูลกระบือ 15%) 

4.75 14.87 
 

15.00 
 

17.25 
 

23.50 
 

24.25 
 

27.06 
 

33.62 

F-(test) * * 
CV.% 62.30 45.38 
หมายเหตุ  **=แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.01) 
     *= แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) 
    
 จากตารางท่ี 4.5 ผลการใช้กากข้าวตอกร่วมกับมูลไส้เดือนดิน และมูลกระบือในระดับที่
เท่ากัน  ต่อความยาวผลสดของผลมะเขือยาว  ที่ระยะ 87และ 94 วัน  พบว่าในระยะที่ 87 และ94 
วัน แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) แต่มีแนวโน้มว่าการใส่กากข้าวตอกและมูลกระบือ 
(ใช้ดิน70% กากข้าวตอก15% มูลกระบือ15%)T4 มีค่าเฉลี่ยความยาวผลสดของมะเขือยาว สูงสุด 
33.62 เซนติเมตรรองลงมาคือ การใส่กากข้าวตอกและมูลไส้เดือน (ใช้ดิน70%  กากข้าวตอก 15% 
มูลไส้เดือน 15%)T3  การใช้กากข้าวตอกล้วน (ใช้ดิน70% กากข้าวตอก30%)T2 มีค่าเฉลี่ยความยาว
ผลสดของมะเขือยาวเท่ากับ 24.25 เซนติเมตร และ 17.25 เซนติเมตร และไม่ใส่วัตถุอินทรีย์ (ใช้ดิน 
100% ) มีค่าเฉลี่ยความยาวผลสดของมะเขือยาว ต่ าสุด 14.87 เซนติเมตร ตามล าดับ 
 
 
 


