
บทที่ 2 
ตรวจเอกสารแลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 ผลของปุ๋ยคอกมูลกระบือ ปุ๋ยน ้ำหมักหอยเชอรี่ และปุ๋ยพืชสด ที่มีผลต่อกำรให้ผลผลิตของ

มะเขือเทศพันธุ์ลูกผสม ผู้วิจัยได้ท้ำกำรศึกษำ ค้นคว้ำ ต้ำรำ เอกสำร งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี  

2.1 มะเขือเทศพันธุ์ลูกผสม 

 2.2 กำรเจริญเติบโตของมะเขือเทศ 

2.3 แร่ธำตุอำหำรที่จ้ำเป็นต่อมะเขือเทศ   

 2.4 ปุ๋ยอินทรีย์ 

  2.5 คุณสมบัติทำงเคมีดิน 

           2.6 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  

2.1 มะเขือเทศ สายพันธุ์ลูกผสม  

                                                
ภาพที่ 1 มะเขือเทศสำยพันธุ์ลูกผสม 

ที่มา: มติชนออนไลน์. (2560) 

          

ชื่อวิทยาศาสตร์ Lycopersicum esculentum Mill.   

 ประเภท พืชฤดูเดียว (annual) กลุ่มพืชผักบริโภคผลสด   

ราก มะเขือเทศมีระบบรำกเป็นแบบรำกแก้ว มีรำกแขนงเจริญไปตำมแนวนอนไปได้ไกลถึง 60 

เซนติเมตร และสำมำรถเจริญในแนวดิ่งได้ลึกประมำณ 100-120 เซนติเมตร อีกทั งยังสำมำรถเกิดรำกได้

ทั่วๆไปตำมล้ำต้นที่สัมผัสกับผิวดิน ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของมะเขือเทศ    

 ล าต้น ตั งตรง มีลักษณะเป็นไม้พุ่มเตี ยกึ่งเลื อย ควำมสูง 50-150 ซม. แตกกิ่งก้ำนมำก ล้ำต้นสี

เขียว ขน นุ่มปกคลุม และมีเมือกเหนียวมือ       
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 ใบ เป็นใบประกอบ ออกสลับกัน ใบย่อยมีขนำดไม่เท่ำกัน บำงใบเล็กรียำว บำงใบกลมใหญ่ 

ปลำยใบแหลม ขอบใบเป็นหยักลึกคล้ำยฟันเลื่อยมีขนอ่อน ๆ บริเวณซอกใบ ก้ำนใบยำว 3-5 ซม. มีใบ

ย่อย 5-9 ซม. ใบย่อยรูปสำมเหลี่ยม ขอบใบจัก แผ่นใบขรุขระเล็กน้อย มีขนนุ่มปก คลุมสีเขียวเข้ม 

ขนำดใบย่อยกว้ำง2-4 ซม. ยำว 3-6 ซม   

ดอก เกิดเป็นช่อบนล้ำต้นระหว่ำงข้อ ดอกมีกลีบเลี ยงสีเขียว 5-10 กลีบ มีกลีบดอก 5กลีบ สี

เหลือง รูปร่ำงคล้ำยหอกเชื่อมติดกันที่โคน เมื่อดอกบำนกลีบเลี ยงและกลีบดอกจะโค้งออก กลีบเลี ยง

ตอนแรกจะสั นกว่ำกลีบดอก แต่จะมีขนำดใหญ่ขึ นเมื่อผลแก่มีเกสรตัวผู้ 5 อัน ประกอบด้วยอับเรณูใหญ่

และก้ำนอับเรณูสั น อยู่รอบเกสรตัวเมีย      

ผล เป็นผลเดี่ยว รูปทรงของรูปผลมีตั งกลมจนถึงรี มีขนำดรูปร่ำงและสีต่ำงกัน ซึ่งมีขนำดเล็ก

ประมำณ 3 เซนติเมตร จนถึงใหญ่ประมำณ 10 เซนติเมตร รูปร่ำงมีทั งกลม กลมแบน หรือกลมรี ผิว

นอกลีบเป็นมัน สีของผลจะขึ นอยู่กับเม็ดสี 2 ชนิด คือ ไลโคปีน(Lycopene) ซึ่งท้ำให้เกิดสีแดงและแค

โรทีน(Carotene) ท้ำให้เกิดสีเหลืองแดง ส้ม และสีน ้ำตำลอ่อน เนื อภำยในฉ่้ำด้วยน ้ำมีรสเปรี ยว ภำยใน

มีเมล็ดเรียง ตัวเป็นช่อง ๆ และมีเมือกวุ้นห่อหุ้มเมล็ด  

เมล็ด รูปค่อนข้ำงกลมแบนสีน ้ำตำลอ่อน ขนำด 0.2-0.5 ซม. มีขนสั น ๆ โดยรอบมีเป็นจ้ำนวน

มำก นิรนำม.(2559) 

 

2.2 การเจริญเติบโตของมะเขือเทศ       

 กำรเจริญเติบโตของมะเขือเทศ แบ่งออกเป็น                

 แบบเลื อย  มะเขือเทศประเภทนี  ถ้ำสภำพแวดล้อมเหมำะสมจะสำมำรถเจริญเติบโตสูงขึ น

เรื่อยๆ ไม่สิ นสุด มีก่ิงแขนงขนำดใกล้เคียงกับล้ำต้น 2 – 3 แขนง และมีแขนงย่อยได้อีกไม่จ้ำกัด ช่อดอก

แรกเกิดระหว่ำงข้อที่ 8 และ 9 ช่อดอกต่อมำจะเกิดขึ นทุกๆ 3 ข้อ ล้ำต้นอำจจะสูงหรือยำวกว่ำ 10 เมตร

            

 แบบพุ่ม   มีล้ำต้นตั งตรง กิ่งแขนงหลำยแขนงเกิดตำมข้อบนล้ำต้นด้ำนล่ำง และอำจมีแขนง

ย่อยได้อีก ช่อดอกเกิดระหว่ำงข้อทุกข้อ ในเวลำใกล้เคียงกัน เมื่อตำยอดเกิดช่อดอกแล้วจะหยุดกำร

เจริญเติบโต  มะเขือเทศบำงพันธุ์ เมื่อตำยอดเกิดช่อดอกแล้วจะมีกิ่งแขนง เกิดที่ข้อใต้ช่อดอก เติบโต

ต่อไปเรื่อยๆ เรียกว่ำ เจริญเติบโต 
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2.3 แร่ธาตุอาหารที่จ าเป็นต่อมะเขือเทศ        
 2.3.1 ไนโตรเจน (N)        
 เป็นส่วนที่ช่วยในกำรเจริญเติบโตของพืช ทั งยังเป็นอำหำรหลักของพืช ช่วยท้ำให้พืชใบเขียวตั ง
ตัวได้ โดยไนโตรเจนยังเป็นส่วนหนึ่งของเซลล์พืชเป็นส่วนหนึ่งของกำรสร้ำงโปรตีน ไนโตรเจนยังมีส่วน
ช่วยในกระบวนกำรสร้ำงอำหำรและสร้ำงพลังงำนให้กับพืชอีกด้วยไนโตรเจนเป็นส่วนหนึ่งของกำรสร้ำง
คลอโรฟิลล์ ซึ่งคลอโรฟิลล์อยู่ในส่วนที่เป็นสีเขียวของพืชที่ท้ำหน้ำที่สังเครำะห์แสง  ช่วยให้พืช
เจริญเติบโตอย่ำงรวดเร็ว ไนโตรเจนมักอยู่ในปุ๋ยหมักและพืชตระกูลถั่ว ซึ่งเรำควรปลูกพืชตระกูลถั่วแล้ว
ไถกลบเพ่ือเพ่ิมไนโตรเจนให้กับดิน        
 2.3.2 ฟอสฟอรัส (P)        
 ฟอสฟอรัสก็มีส่วนส้ำคัญที่ช่วยในกำรสังเครำะห์แสง มีส่วนช่วยในกำรผลิตแป้งและน ้ำตำล 
ฟอสฟอรัสมีส่วนช่วยในกำรเปลี่ยนพลังงำนแสงอำทิตย์เป็นพลังงำนทำงเคมีในพืช ช่ วยผลิตอำหำร มี
ส่วนช่วยในกำรเจริญเติบโต กระตุ้นกำรออกดอกและกำรเจริญเติบโตของรำกฟอสฟอรัสก็จะมีอยู่ในปุ๋ย
หมัก เศษอำหำรและกระดูกป่นเช่นกัน จะเห็นได้ว่ำฟอสฟอรัสก็มีส่วนส้ำคัญไม่แพ้ธำตุอำหำรใด ๆ เลย  
Adisak, (2017)           
 2.3.3 โพแทสเซียม (K)       
 โพแทสเซียมเป็นธำตุอำหำรที่เคลื่อนย้ำยในพืชได้ดี พืชต้องกำรในปริมำณที่สูง จ้ำเป็นส้ำหรับ
กำรเจริญเติบโต และผลผลิต เนื่องจำกเป็นธำตุหลัก และมีขั วบวก (cation) ท้ำ หน้ำที่สร้ำงควำมสมดุล
กับกรดอินทรีย์ที่อยู่ในเซลล์ซึ่งมีขั วลบ  และ anion อ่ืน ๆ เช่น sulfate, chloride, และ nitrates. 
นอกจำกนี จะช่วยกระตุ้นกำรท้ำงำนของ enzyme ควบคุมกำรคำยน ้ำ โดยกำรควบคุมกำรเปิด ปิดของ
ปำกใบประสิทธิภำพของโพแทสเซียมขึ นอยู่กับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแร่ธำตุต่ำง  ๆ เช่น ไนโตรเจนและ
ฟอสฟอรัส จะมีอิทธิพลต่อกำรน้ำ โพแทสเซียมไปใช้ประโยชน์ของพืช ท้ำ ให้พืชขำดโพแทสเซียมส่วน
แคลเซียมช่วยในกำรน้ำ โพแทสเซียมขึ นไปใช้ประโยชน์โพแทสเซียมจ้ำ เป็นส้ำ หรับกำรเจริญและ
ผลผลิตมะเขือเทศ โดยจะช่วยท้ำ ให้เนื อเยื่อเหนียว ลดกำรคำยน้ ำ เพ่ิมขนำดผล และทนทำนต่อกำรเข้ำ
ท้ำ ลำยของโรค โดยสำมำรถลดควำมรุนแรงใน กำรระบำดของโรค early blight (Alternaria solani) 
leaf mold (Cladosporium fulvum) Stem rot (Diploclialycopersicon), และ root rot ( Botrytis 
cinerea) นอกจำกนี  จะช่วยควบคุมกำรท้ำ งำนของปำกใบ กำรล้ำ เลียงน ้ำ อำหำรในพืช ช่วยกำรท้ำ 
งำนของไนโตรเจน กำรสังเครำะห์โปรตีน ตลอดจนควบคุมควำมเข้มข้นของสำรเคมีในเซลล์ และกำร
ท้ำงำนของน ้ำย่อย (นิพนธ์ ไชยมงคล, มปป)   
 
 



7 
 

2.4 ปุ๋ยอินทรีย์   

                                                            
ภาพที่ 2 ปุ๋ยอินทรีย์ 

ที่มา: บ้ำนและสวน. (2561) 
          

ปุ๋ยที่มีองค์ประกอบหลักเป็นสำรอินทรีย์ต่ำง ๆ ซึ่งได้มำจำกซำกพืชซำกสัตว์ เศษเหลือ
สำรอินทรีย์ต่ำง ๆ เซลล์จุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์ จะเป็นประโยชน์เมื่อผ่ำนกระบวนย่อยสลำย โดย
กระบวนกำรของจุลินทรีย์เสียก่อน ปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช้กันอย่ำงแพร่หลำย ได้แก่ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ย
พืชสด            

2.4.2 ปุ๋ยคอก          
 เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จำกมูลสัตว์ต่ำงๆ ที่อยู่ในรูปของเหลว และของแข็ง (Eneji etal., 201) ส่วน
ใหญ่จะเป็นมูลสัตว์เลี ยง เช่น มูลวัว ไก่ เป็ด และสุกร เป็นต้น มูลสัตว์เหล่ำนี  จะประกอบด้วยอุจจำระ 
และปัสสำวะของสัตว์ ซึ่งเป็นส่วนของซำกพืช และสัตว์จำกอำหำรสัตว์ที่ผ่ำนกระบวนกำรย่อสลำยจำก
ระบบย่อยอำหำรของสัตว์ ปัสสำวะก็จะเป็นส่วนประกอบของเกลือ และสำรอินทรีย์ที่ละลำยนำได้ ซึ่ง
เป็นแหล่งธำตุอำหำรพืชธำตุอำหำร พืชจำกปุ๋ยคอกจะมีปริมำณน้อยและอยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่ำงกัน 
ทั งนี  ขึ นอยู่กับปัจจัยต่ำงๆ ปุ๋ยคอกที่ได้จำกสัตว์ต่ำงชนิดกันจะมีปริมำณธำตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียมที่แตกต่ำงกัน วนิดำ วัฒนพำยัพกุล และคณะ (2558) 
ตารางท่ี 2.1 แสดงปริมาณธาตุอาหารในปุ๋ยคอกชนิดต่าง ๆ  

ประเภท                   N(%)        P2 O5(%)              K2O(%) 

โค                       1.91             0.56                  1.40 

กระบือ                 1.23             0.69                  1.66 

ไก่                       3.77             1.89                  1.76 

เป็ด                     2.15              1.33                 1.15 

สุกร                    3.11              2.20                  1.84 

ที่มำ : ดัดแปลงมำจำกบัญชำ รัตนีทู, (2552)      
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 2.4.2 ปุ๋ยพืชสด  

 
ภาพที่ 3 ปุ๋ยพืชสด 

                             ที่มา: กรมพัฒนำที่ดิน. (2550)    
 ปุ๋ยอินทรีย์พืชสดชนิดหนึ่งซึ่งได้จำกกำรไถกลบต้น ใบและส่วนต่ำงๆ ของพืช โดยเฉพำะพืช
ตระกูลถั่วที่ปลูกไว้ หรือขึ นเองตำมธรรมชำติในระยะช่วงออกดอกจนถึงดอกบำนเต็มที่ ซึ่งเป็นช่วงที่มี
ธำตุอำหำรในล้ำต้นสูงสุด แล้วปล่อยไว้ให้เน่ำเปื่อยผุพัง ย่อยสลำยเป็นอำหำรแก่พืชที่จะปลูกตำมมำ ปุ๋ย
พืชสดนอกจำกจะให้ธำตุไนโตรเจนซึ่งเป็นธำตุอำหำรหลักแก่พืชแล้ว ยังให้ธำตุอำหำรรองอ่ืนๆ ที่จ้ำเป็น
แก่พืช ช่วยปรับโครงสร้ำงของดินให้ดีขึ น ท้ำให้ดินร่วนซุยสะดวกต่อกำรไถพรวน นอกจำกนี ยังช่วยลด
ปัญหำในกำรก้ำจัดวัชพืชได้อีกด้วย (กรมส่งเสริมกำรเกษตร, มปป)ปุ๋ยพืชสดพวกถั่ว ได้แก่ ปอเทือง ถั่ว
พร้ำ ถั่วพุ่ม และโสนอัฟริกัน ซึ่งปอเทือง (Crotalariajuncea) มีลำต้นคล้ำยปอแก้ว ลำต้นตั งตรง แตก
กิ่งก้ำนสำขำมำก สูงประมำณ 180 – 300เซนติเมตร ใบเป็นใบเดียวยำวรี ช่อดอกเป็นแบบรำซีม 
(recemes) ดอกมีสีเหลืองอยู่กระจัดกระจำย ฝักเป็นทรงกระบอกยำว  3 – 6 เซนติเมตร กว้ำง 1 – 2 
เซนติเมตร หนึ่งฝักมีประมำณ 6 เมล็ด เมื่อเขย่ำฝักแก่จะมีเสียงดัง เนื่องจำกเมล็ดกระทบกัน เมล็ดมี
รูปร่ำงคล้ำยหัวใจสีน ้ำตำล หรือด้ำ เมื่อไถกลบจะผุพังได้รวดเร็ว และเพ่ิมปริมำณอินทรียวัตถุให้แก่ดิน
ในปริมำณมำก ปอเทืองสำมำรถขึ นได้ในดินเหนียว ดินร่วน ดินทรำย หรือดินลูกรัง แต่ไม่ชอบขึ นในดิน
ที่ชื นหรือมีนำขัง วนิดำ วัฒนพำยัพกุล และคณะ (2558) 
ตารางท่ี 2.2 ปริมาณธาตุอาหารของพืชปุ๋ยสด  

ชนิดพืช              N(%)                 P2O5(%)                        K2(%) 

โสนแอฟริกัน         2.87                  0.22                       2.40 
โสนจีนแดง           2.85                  0.34                       2.10 
โสนอินเดีย            2.85                 0.46                       2.68 
ปอเทือง                2.76                 0.22                       2.40 
ถั่วพุ่ม                  2.63                  0.39                       2.46 
ถั่วพร้ำ                 2.72                 0.54                       3.14 

ที่มำ : ดัดแปลงจำกกรมส่งเสริมกำรเกษตร, มปป 
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 2.4.3ปุ๋ยหมัก 

                                                            
     ภาพที่ 4 ปุ๋ยหมัก 

ที่มา: กรมพัฒนำที่ดิน.(2554) 

 ปุ๋ยหมัก เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่ง ได้จำกกำรน้ำเอำเศษซำกพืชมำกมักร่วมกับมูลสัตว์ อำจมีกำร

ใส่สำรเร่งกำรย่อยสลำย ถ้ำเป็นปุ๋ยหมักที่ใช้ทั่วไปจะมีกำรใส่ปุ๋ยเคมีจ้ำพวกไนโตรเจน ได้แก่ ยูเรีย (46-0-

0) หรือ แอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) แต่ถ้ำใช้ในกำรเพำะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์จะต้องหลีกเลี่ยงกำร

ใช้ปุ๋ยเคมีเหล่ำนี  อำจจะน้ำเศษวัสดุเหลือใช้จำกโรงสีข้ำว โรงงำนน ้ำตำล โรงงำนแป้งมันส้ำปะหลัง 

โรงงำนกะเทำะเปลือกถั่วลิสง โรงงำนกะเทำะเมล็ดข้ำวโพด เมื่อหมักโดยใช้ระยะเวลำหนึ่ง เศษพืชและ

วัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตรจะเปลี่ยนสภำพจำกของเดิมเป็นผงเปื่อยยุ่ย มีสีน ้ำตำลปนด้ำ เนื่องจำกเกิด

กำรย่อยสลำยโดยสมบูรณ์ ซึ่งจะมีธำตุอำหำรพืช สำมำรถน้ำไปใช้ในไร่นำ สวนไม้ผล ในแปลงผักได้ แคท

รีญำ พรหมรินทร์, (2560) 

 

2.5 คุณสมบัติทางเคมีดิน        
 เป็นกำรแสดงปริมำณของควำมอุดมสมบูรณ์ของดินโดยจะบอกปริมำณ  และสัดส่วนของธำตุ
อำหำรที่จำเป็นต่อพืชที่มีอยู่ในดิน ว่ำมีมำกน้อย และเป็นสัดส่วนกันอย่ำงไร มำกพอหรือขำดแคลนสัก
เท่ำใด มีกำรแปรสภำพเปลี่ยนแปลงอย่ำงไร พืชจึงจะสำมำรถดึงดูดไปใช้ประโยชน์ได้ สำมำรถตรวจสอบ
ได้โดยทำงอ้อม ดังนั นกำรวิเครำะห์คุณสมบัติทำงเคมีของดิน จึงเป็นกำรประเมินถึงปริมำณธำตุอำหำร
ต่ำง ๆ ที่มีอยู่ในดิน เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ปริมำณอินทรียวัตถุในดิน (%organic 
matter) ตลอดจนควำมเป็นกรดเป็นด่ำงของดิน ดินที่เหมำะสมต่อกำรเจริญเติบโตของพืช ควรเป็นดิน
ที่มีควำมอุดมสมบูรณ์ดีปำนกลำงถึงสูง pH ของดิน มีอิทธิพลต่อกำรเจริญเติบโตของพืชทั งทำงตรงและ
ทำงอ้อม อิทธิพลทำงตรง คือ pH ของดินมีผลโดยตรงต่อรำกพืช เช่นเมื่อ pH สูงหรือต่้ำมำกเกินไป อำจ
ท้ำให้เกิดอันตรำยกับรำกพืช รำกพืชไม่สำมำรถดูดน ้ำหรือธำตุอำหำรได้ ท้ำให้ต้นเหี่ยวเฉำหรือตำยได้ 
อิทธิพลทำงอ้อม คือ pH มีผลต่อกำรละลำยของธำตุอำหำรพืชต่ำงๆในดิน หำก pH ไม่เหมำะสมกำร
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ละลำยของธำตุอำหำรพืชมีน้อยไม่พอเพียงแก่ควำมต้องกำรของพืช เช่นเมื่อ pH ต่้ำมำก กำรละลำยของ
ธำตุฟอสฟอรัสมีน้อย ไม่พอเพียง พืชจะไม่เจริญเติบโต หรือถ้ำหำกในดินนั นมีธำตุพวกแมงกำนีสหรืออลู
มินั่มอยู่มำก  เมื่อ pH ต่้ำมำกๆ หรือดินเป็นกรดจัด ธำตุทั ง 2 นี จะละลำยออกมำมำกจนเป็นพิษแก่พืช
ได้ นอกจำกนั น pH ยังมีอิทธิพลต่อกำรเจริญเติบโตหรือกำรท้ำงำนของจุลินทรีย์ในดิน ซึ่งจุลินทรีย์บำง
ชนิดส้ำคัญต่อกำรเจริญเติบโตของพืชเหล่ำนี  เป็นผลทำงอ้อมของ pH ของดินต่อกำรเจริญเติบโตของพืช 
นิรนำม, (2013) 
 
ตารางท่ี 2.3 การแปลความหมายค่า pH ของดินในนา 

ระดับ ช่วง pHwater,1:1 
กรดรุนแรงมำกท่ีสุด < 3.5 

กรดรุนแรงมำก 3.5 – 4.4 
กรดจัดมำก 4.5 – 5.0 

กรดจัด 5.1 – 5.5 
กรดปำนกลำง 5.6 – 6.0 
กรดเล็กน้อย 6.1 – 6.5 
เป็นกลำง                                                                                                                 6.6 – 7.3 
ด่ำงอ่อน 7.4 – 7.8 

ด่ำงปำนกลำง 7.9 – 8.4 
ด่ำงจัด 8.5 – 9.0 

ด่ำงจัดมำก >9.0 
ที่มำ: กองวิเครำะห์ดิน (2540) 
 

2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง         

 ศดายุ , ศักดิ์ชัย และ อภิสิทธิ์(2557). มีจุดประสงค์เพ่ือกำรศึกษำ เปรียบเทียบประสิทธิภำพ

ของปุ๋ยมูลค้ำงคำว ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักที่มีผลต่อกำรเจริญเติบโตของผักคะน้ำ ด้ำเนินกำรทดลอง ณ 

โรงเรือนเพำะช้ำคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยรำชภัฎบุรีรัมย์ ตั งแต่ วันที่ 20 กรกฎำคม 2557 

ถึงวันที่ 7 กันยำยน 2557 ใช้แผนกำรทดลองสุ่มอย่ำงสมบูรณ์ ( Completely Randomized Design 

,CRD ) โดยแบ่งกำรทดลองออกเป็น 4 สิ่งทดลองจ้ำนวน 4 ซ ำ้ ได้แก่ ไม่ใส่ปุ๋ย(T1) กำรใส่ปุ๋ยมูลค้ำงคำว

(T2) กำรใส่ปุ๋ยคอก(T3) กำรใส่ปุ๋ยหมัก(T4) โดยท้ำกำรศึกษำ และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับควำมสูงล้ำต้น 

ควำมกว้ำงใบ ควำมยำวใบและน ้ำหนักสดไม่รวมรำกของ 40 ผักคะน้ำ ผลกำรทดลองพบว่ำควำมสูงของ

ผักคะน้ำไม่มีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ(>0.05) โดย ปุ๋ย คอกให้ค่ำเฉลี่ยควำมสูงของล้ำต้นมำกที่สุดคือ 
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27.33 เซนติเมตร รองลงมำคือปุ๋ยมูลค้ำงคำวให้ ค่ำเฉลี่ยคือ 26.61 เซนติเมตร ปุ๋ยหมักให้ค่ำเฉลี่ยคือ 

23.95 เซนติเมตร ส่วนกรรมวิธีควบคุมให้ ค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 23.31 เซนติเมตร ควำมกว้ำงของใบ

ผักคะน้ำไม่มีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ(> 0.05) โดยใช้ปุ๋ยหมักให้ค่ำเฉลี่ยควำมกว้ำงของใบมำกท่ีสุดคือ 

10.95 เซนติเมตร รองลงมำคือปุ๋ยคอก ให้ค่ำเฉลี่ยคือ 10.53 เซนติเมตร ปุ๋ยมูลค้ำงคำวให้ค่ำเฉลี่ยคือ 

10.5 เซนติเมตร ส่วนกรรมวิธีควบคุม ให้ค่ำเฉลี่ยควำมกว้ำงใบน้อยที่สุดคือ 7.98 เซนติเมตร ควำมยำว

ของใบผักคะน้ำมีควำมแตกต่ำงกัน ทำงสถิติอย่ำงมีนัยส้ำคัญ (p>0.05) โดยปุ๋ยมูลค้ำงคำวให้ค่ำเฉลี่ย

ควำมยำวของใบมำกท่ีสุดคือ 14’06 เซนติเมตร รองลงมำคือปุ๋ยคอกให้ค่ำเฉลี่ยคือ13.6 เซนติเมตร ปุ๋ย

หมักให้ค่ำเฉลี่ย 12.51 เซนติเมตร ส่วนกรรมวิธีควบคุมให้ค่ำเฉลี่ยควำมยำวของใบน้อยที่สุดคือ 10.25 

เซนติเมตร น ้ำหนักสดไม่รวมรำก ของผักคะน้ำไม่มีแตกต่ำงกันทำงสถิติ (>0.05) โดยปุ๋ยมูลค้ำงคำวให้

ค่ำเฉลี่ยน ้ำหนักสดมำกที่สุดคือ 21.25กรัม รองลงมำคือปุ๋ยคอกให้ค่ำเฉลี่ยคือ 18.125กรัม ปุ๋ยหมักให้

ค่ำเฉลี่ยคือ 17.5กรัม ส่วน กรรมวิธีควบคุมให้ค่ำเฉลี่ยน ้ำหนักสดน้อยที่สุดคือ 13.75กรัม 

 ธีระรัตน์ ชิณแสน,และคณะ.(2559).จำกกำรศึกษำกำรเจริญเติบโตและผลผลิตของต้น ขึ นฉ่ำย

ที่ได้รับปุ๋ยเคมีและปุ๋ยคอกท่ีแตกต่ำงกัน พบว่ำ ต้นขึ นฉ่ำยมีควำมสูงต้น จ้ำนวนใบ และน ้ำหนักต้นสด 

และน ้ำหนักต้นแห้งแตกต่ำง ดังนี  ควำมสูงต้น ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยคอกท่ีแตกต่ำงกันส่งผลให้ต้น ขึ นฉ่ำยมี

ควำมสูงแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส้ำคัญยิ่งทำง สถิตตลอดช่วงกำรเจริญเติบโตที่อำยุ 7, 14, 21, 28 และ 35 

วันหลังย้ำยปลูก โดยที่อำยุ 35 วันหลังย้ำย ปลูก กำรใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 อัตรำ 30 กิโลกรัม ต่อไร่ 

มีผลให้ขึ นฉ่ำยมีควำมสูงต้นมำกท่ีสุด คือ 39.33 เซนติเมตรต่อต้น ขณะที่กำรใส่ปุ๋ยมูลไก่ ปุ๋ยมูลสุกร และ

ปุ๋ยมูลโค อัตรำ 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ มีผลให้ ขึ นฉ่ำยมีควำมสูง 36.85, 32.60 และ 30.53 เซนติเมตร 

ต่อต้น ตำมล้ำดับ และต้นขึ นฉ่ำยที่เจริญเติบโตโดยไม่ได้ รับปุ๋ย (ชุดควบคุม) มีควำมสูงต้นน้อยที่สุดคือ 

25.79 เซนติเมตรต่อต้น น ้ำหนักผลผลิต เก็บเก่ียวต้นขึ นฉ่ำย (ล้ำต้นและใบ) ที่ได้รับปุ๋ยเคมี และปุ๋ยคอก

ที่แตกต่ำงกัน ที่อำยุ 35 วันหลังย้ำยปลูก เพ่ือประเมินน ้ำหนักสดและน ้ำหนักแห้ง จำกกำรศึกษำ พบว่ำ 

กำรใส่ปุย๋เคมีส่งผลให้ต้นขึ นฉ่ำยมีน ้ำหนักสด และน ้ำหนักแห้งสูงสุดและแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส้ำคัญ ยิ่งทำง

สถิติกับกำรใส่ปุ๋ยคอกชนิดต่ำงๆ และกำรไม่ใส่ ปุ๋ย (ชุดควบคุม) คือ 35.39 และ 4.46 กรัมต่อต้น ตำม 

ล้ำดับ รองลงมำคือ กำรใส่ปุ๋ยมูลไก่ (29.38 และ 3.22 กรัมต่อต้น) ปุ๋ยมูลสุกร (22.41 และ 2.76 กรัมต่อ

ต้น) ปุ๋ยมูลโค (20.06 และ 2.37 กรัมต่อต้น) และกำรไม่ใส่ ปุ๋ย (12.42 และ 1.52 กรัมต่อต้น) ตำมล้ำดับ 

 

 ภาณุกูล พิมศรและคณะ.2559. ได้ศึกษำ ศึกษำประสิทธิภำพของกำรใช้ปุ๋ยรองพื นร่วมกับน ้ำ

หมักชีวภำพ จำกมูลวัว มูลไก่ มูลค้ำงคำว ต่อกำรเจริญเติบโตและคุณภำพผลผลิตแตงโม ที่ปลูกในระบบ

อินทรีย์ พบว่ำศึกษำประสิทธิภำพของกำรใช้ปุ๋ยรองพื นร่วมกับน ้ำหมักชีวภำพจำกมูลวัว มูลไก่ มูล
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ค้ำงคำว ต่อกำรเจริญเติบโตและคุณภำพผลผลิตแตงโมที่ปลูกในระบบอินทรีย์ วำงแผนกำรทดลองแบบ

สมบูรณ์ (completely Randomized Design, CRD ) ประกอบด้วย 4 กรรมวิธี กรรมวิธีที่ 1 (T1) 

ขนำดแปลง 1.30×3 เมตร ไม่ใส่ปุ๋ย (Control) กรรมวิธีที่ 2 (T2) ขนำดแปลง 1.30×3 เมตร ใส่ปุ๋ยน ้ำ

หมักชีวภำพจำกมูลวัว 1 ลิตร/แปลง กรรมวิธีที่ 3 (T3) ขนำดแปลง 1.30×3 เมตร ใส่ปุ๋ยน ้ำหมักชีวภำพ

จำกมูลไก่ 1 ลิตร/แปลง กรรมวิธีที่ 4 (T4) ขนำดแปลง 1.30×3 เมตร ใส่ปุ๋ยน ้ำหมักชีวภำพมูลค้ำงคำว 

1 ลิตร/แปลง จ้ำนวน 4 ซ ้ำ พบว่ำ จำกกำรทดลองใส่ปุ๋ยน ้ำหมักชีวภำพจำกมูลไก่ในปริมำณ 1 ลิตร/

แปลง ซึ่งอยู่ในระดับอัตรำที่เหมำะสมต่อกำรเจริญเติบโตของแตงโม เนื่องจำกปุ๋ยน ้ำหมักชีวภำพจำก 

มูลไก่ มีฟอสฟอรัส (P) สำมำรถสลำยตัวได้เร็ว พืชดูดซับธำตุอำหำรไปใช้ได้ง่ำย ใช้ประโยชน์เพ่ือเป็น

ธำตุอำหำรหลักของพืช ท้ำให้ผลของแตงโม มีขนำดใหญ่และน ้ำหนักเยอะ รวมถึงให้ควำมหวำนสูงเมื่อ

เปรียบเทียบกับกำรใส่ปุ๋ยน ้ำหมักชีวภำพจำกมูลค้ำงคำวและปุ๋ยน ้ำหมักชีวภำพจำกมูลวัว  ในปริมำณ 1 

ลิตรให้ผลผลิตของแตงโมรองลงมำตำมล้ำดับ กำรใส่น ้ำหมักชีวภำพจำกมูลวัว มูลไก่ และมูลค้ำงคำว ไม่

มีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ( p>0.05 ) 

 

 

 


