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ศึกษาการใช	ปุ�ยอินทรีย�น้ำท่ีมีผลต�อการเจริญเติบโตและการให	ผลผลิตของพืชผัก 
ในพ้ืนท่ีดินเปร้ียวจัด 

 

กิตติศักด์ิ  ประชุมทอง, เฉลิมชัย  แสงทองพินิจ, อนุรักษ�  บัวคลี่คลาย, จิรพรรณ  เพชรรัตน� 
และสุวิทย�  ชิณพงษ� 

ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 กรมพัฒนาท่ีดิน จังหวัดสงขลา 
 

บทคัดย�อ 
 การศึกษาการใช/ปุ0ยอินทรีย�น้ำท่ีมีผลต3อการเจริญเติบโตและการให/ผลผลิตของพืชผักในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยว
จัดโดยดำเนินการในแปลงทดสอบของศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาสในป9 พ.ศ. 2549-2552วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block (RCB) มีท้ังหมด 
9 ตำรับ 4 ซ้ำ ดังนี้ ตำรับท่ี 1 ไม3ใส3ปุ0ยอินทรีย�น้ำตำรับท่ี 2 ใส3ปุ0ยอินทรีย�น้ำท่ีผลิตจากพืชอัตราเจือจาง 
1:1,250 ตำรับท่ี 3 ใส3ปุ0ยอินทรีย�น้ำท่ีผลิตจากพืชอัตราเจือจาง 1:1,000 ตำรับท่ี 4 ใส3ปุ0ยอินทรีย�น้ำท่ีผลิตจาก
พืชอัตราเจือจาง 1:750 ตำรับท่ี 5 ใส3ปุ0ยอินทรีย�น้ำท่ีผลิตจากพืชอัตราเจือจาง 1:500 ตำรับท่ี 6 ใส3ปุ0ยอินทรีย�
น้ำท่ีผลิตจากสัตว�อัตราเจือจาง 1:1,250 ตำรับท่ี 7 ใส3ปุ0ยอินทรีย�น้ำท่ีผลิตจากสัตว�อัตราเจือจาง 1:1,000 ตำรับ
ท่ี 8 ใส3ปุ0ยอินทรีย�น้ำท่ีผลิตจากสัตว�อัตราเจือจาง 1:750 และตำรับท่ี 9 ใส3ปุ0ยอินทรีย�น้ำท่ีผลิตจากสัตว�อัตรา
เจือจาง 1:500 พบว3า การใช/ปุ0ยอินทรีย�น้ำจากพืชและสัตว�ในปริมาณต3างกัน โดยนำไปใช/กับแปลงปลูกพืชผัก 3 
ชนิด คือ ผักกวางตุ/ง ผักคะน/า และข/าวโพดหวาน พบว3า การเจริญเติบโตของกวางตุ/ง ตำรับท่ีมีการใช/ปุ0ย
อินทรีย�น้ำจากสัตว� 15 ลิตร/ไร3 ให/น้ำหนักมากท่ีสุดเม่ือเทียบกับตำรับอ่ืนๆ เท3ากับ 7,098.66 กิโลกรัม/ไร3 การ
เจริญเติบโตของคะน/า ตำรับท่ีมีการใช/ปุ0ยอินทรีย�จากสัตว� 30 ลิตร/ไร3 ให/น้ำหนักมากท่ีสุดเม่ือเทียบกับตำรับ
อ่ืนๆ เท3ากับ 5,232 กิโลกรัม/ไร3 ส3วนการเจริญเติบโตของข/าวโพด ตำรับท่ีมีการใช/ปุ0ยอินทรีย�น้ำจากพืช 20 
ลิตร/ไร3 ให/น้ำหนักมากท่ีสุดเม่ือเทียบกับตำรับอ่ืนๆ เท3ากับ 1,813.33 กิโลกรัม/ไร3จากการทดลองการใช/ปุ0ย
อินทรีย�น้ำในปริมาณท่ีแตกต3างกันการเจริญเติบโตของกวางตุ/ง คะน/า และข/าวโพดไม3แตกต3างกันทางสถิติ 

 
 

คำสำคัญ : ดินเปรี้ยวจัด ปุ0ยอินทรีย�น้ำ พืชผัก 
 

หลักการและเหตุผล 

เกษตรกรในประเทศไทยได/นำวัสดุเหลือใช/จากการเกษตรลักษณะสดมาทำการหมักในรูปของเหลว 
และได/นำมาใช/ประโยชน�เป\นอาหารเสริมเพ่ือส3งเสริมอัตราการเจริญเติบโต เพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมคุณภาพของพืช
เศรษฐกิจได/ดีมีชื่อเรียกกันว3าน้ำสกัดชีวภาพ น้ำหวานหมัก ปุ0ยน้ำหมัก หรือปุ0ยอินทรีย�น้ำ และกรมพัฒนาท่ีดิน
ได/ใช/ชื่อว3า “ปุ0ยอินทรีย�น้ำ” ซ่ึงยังไม3มีข/อมูลชัดเจนทางวิชาการในด/านความหมายเฉพาะ การผลิตการใช/ป̀จจัย
การผลิต สมบัติ และประโยชน�ของปุ0ยอินทรีย�น้ำ จากรายงานของชมรมการเกษตรธรรมชาติแห3งประเทศไทย
ได/กล3าวถึงเทคนิควิธีการผลิตพืชผักและผลไม/ปลอดสารเคมี เพ่ือตอบสนองต3อความต/องการของผู/บริโภค โดย
มุ3งเน/นให/เกษตรกรมีการพ่ึงตนเองและใช/ประโยชน�จากวัสดุเหลือใช/ทางการเกษตร ปรับปรุงบำรุงดิน เป\นการ
หมุนเวียนกลับคืนสู3พ้ืนท่ีการเกษตร การใช/ประโยชน�จากวัสดุเหลือใช/จากปุ0ยคอก ปุ0ยหมัก ปุ0ยพืชสด เพ่ือเพ่ิม
ความอุดมสมบูรณ�ของดิน เป\นการช3วยลดต/นทุนการผลิต ฟbcนฟูระบบนิเวศน�ของสิ่งมีชีวิตท่ีเป\นประโยชน�ในดิน 
และสภาพแวดล/อมในพ้ืนท่ีเพาะปลูกเพ่ือให/ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ และดินมีศักยภาพในการให/ผล



2 
 

ผลิตพืชได/อย3างยั่งยืน นอกจากนี้การใช/เทคนิคจุลินทรีย�ท่ีเกษตรกรสามารถผลิตได/เองในพ้ืนท่ีเกษตรกรและลด
ต/นทุนการผลิต ซ่ึงเป\นการผลิตปุ0ยอินทรีย�น้ำและปุ0ยหมักชีวภาพท่ีใช/ในการปรับปรุงบำรุงดิน โดยเฉพาะอย3าง
ยิ่งใช/เป\นสารเสริมการเจริญเติบโตให/กับพืชท่ีเพาะปลูก (สุภาวดี, 2548) ในการวิจัยครั้งนี้ คณะผู/ดำเนินการใช/
พืชผักชนิดต3างๆ อาทิ กวางตุ/ง คะน/า ข/าวโพด เป\นพืชในการทดลอง ท้ังนี้ เนื่องจากพืชผักเหล3านี้ได/รับความ
นิยมบริโภคอย3างสูง จึงมีความเหมาะสมเป\นอย3างยิ่งท่ีจะดำเนินการ เพ่ือช3วยลดการใช/ปุ0ยเคมี รักษา
สภาพแวดล/อมและใช/เป\นแนวทางการปรับปรุงดินในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ต3อไป วัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาอัตราการใช/ปุ0ย
อินทรีย�น้ำท่ีมีผลต3อการเจริญเติบโตและผลผลิตผักในดินเปรี้ยวจัด เพ่ือเป\นแนวทางในการส3งเสริมการใช/ปุ0ย
อินทรีย�น้ำในการผลิตผัก และเพ่ือเป\นแนวทางในการวิจัยและค/นคว/าการปรับปรุงและบำรุงดินเปรี้ยวจัด 
 

อุปกรณ�และวิธีการ 
1. อุปกรณ� 
 1.1 เมล็ดพันธุ�พืชผักชนิดต3างๆ อาทิ กวางตุ/ง คะน/า ข/าวโพด 
 1.2 ปุ0ยเคมีสูตร 15-15-15 และสูตร 46-0-0 
 1.3 เครื่องชั่งน้ำหนัก 
2. วิธีการ 
 2.1 วางแผนการทดลองแบบ RCB มีท้ังหมด 9 ตำรับ 4 ซ้ำ (Replication)ดังนี้ 
  ตำรับท่ี 1 ไม3ใส3ปุ0ยอินทรีย�น้ำ 
  ตำรับท่ี 2 ใส3ปุ0ยอินทรีย�น้ำท่ีผลิตจากพืชอัตราเจือจาง 1:1,250 (15 ลิตร/ไร3) 
  ตำรับท่ี 3 ใส3ปุ0ยอินทรีย�น้ำท่ีผลิตจากพืชอัตราเจือจาง 1:1,000 (20 ลิตร/ไร3) 
  ตำรับท่ี 4 ใส3ปุ0ยอินทรีย�น้ำท่ีผลิตจากพืชอัตราเจือจาง 1:750 (25 ลิตร/ไร3) 
  ตำรับท่ี 5 ใส3ปุ0ยอินทรีย�น้ำท่ีผลิตจากพืชอัตราเจือจาง 1:500 (30 ลิตร/ไร3) 
  ตำรับท่ี 6 ใส3ปุ0ยอินทรีย�น้ำท่ีผลิตจากสัตว�อัตราเจือจาง 1:1,250 (15 ลิตร/ไร3) 
  ตำรับท่ี 7 ใส3ปุ0ยอินทรีย�น้ำท่ีผลิตจากสัตว�อัตราเจือจาง 1:1,000 (20 ลิตร/ไร3) 
  ตำรับท่ี 8 ใส3ปุ0ยอินทรีย�น้ำท่ีผลิตจากสัตว�อัตราเจือจาง 1:750 (25 ลิตร/ไร3) 
  ตำรับท่ี 9 ใส3ปุ0ยอินทรีย�น้ำท่ีผลิตจากสัตว�อัตราเจือจาง 1:500 (30 ลิตร/ไร3) 
 2.2 การเตรียมดิน 
  - แบ3งแปลงย3อยขนาด 1 X 3 เมตร จำนวน 36 แปลง/ชนิดพืช 
  - จัดแบ3งพ้ืนท่ีทำร3องขนาดร3อง 5 เมตร คูระบายน้ำกว/าง 1.50 เมตร 
  - ปรับหน/าดินให/เรียบ โดยใช/รถไถเดินตามไถปรับหน/าดินระดับความลึก 20-25 ซม. 
  - ตกแต3งสันร3องให/มีความลาดเท 
  - หว3านหินปูนฝุgนบนสันร3องอัตราเท3ากับความต/องการปูนของดินแล/วไถพรวน 
  - หว3านแกลบบนสันร3องเพ่ือให/ดินร3วนซุย หลังจากนั้นจึงทำการปลูกผัก 
 2.3 วิธีการปลูก 
  - พืชทดลอง จำนวน 3 ชนิด คือ คะน/า กวางตุ/ง และข/าวโพดวาน 
  - หว3านเมล็ดพันธุ� จะใช/กับพืชผักกินใบ เช3น คะน/าและกวางตุ/ง 
  - หยอดเมล็ด จะใช/กับข/าวโพดหวาน 
 2.4 การใส3ปุ0ยจะใช/ปุ0ยเคมีสูตร 15-15-15 และสูตร 46-0-0 โดยข/อมูลการใส3ปุ0ยตามคำแนะนำของ
กรมวิชาการเกษตร (GAP) จะใส3ตามอายุท่ีระบุไว/กับชนิดของพืชผัก 
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 2.5 การปkองกันกำจัดศัตรูและโรคพืช 
  - จะทำตามความจำเป\นและเหมาะสม 
 2.6 การรวบรวมข/อมูล 

  - จะทำการชั่งน้ำหนักผลผลิตท่ีได/ท้ังหมดท้ังแปลงเป\นกิโลกรัม 
 2.7 การวิเคราะห�ข/อมูล 
  - นำข/อมูลวิเคราะห�ข/อมูลทางสถิติโดย Analysis of variance in RCB และทดสอบความ
แตกต3าง 

 
ผลการศึกษาและวิจารณ� 

 จากการศึกษาการใช/ปุ0ยอินทรีย�น้ำท่ีมีผลต3อการเจริญเติบโตและการให/ผลผลิตของพืชผักในพ้ืนท่ีดิน
เปรี้ยวจัด โดยการใช/ปุ0ยอินทรีย�น้ำในปริมาณท่ีแตกต3างกันต3อการเจริญเติบโตของผักกวางตุ/ง พบว3า การใช/ปุ0ย
อินทรีย�น้ำจากสัตว� 15 ลิตร/ไร3 ให/น้ำหนักมากท่ีสุด เท3ากับ 7,098.66 กิโลกรัม/ไร3 รองลงมา คือ การใช/ปุ0ย
อินทรีย�น้ำจากพืช 40 ลิตร/ไร3 ให/น้ำหนักเท3ากับ 6,565.33 กิโลกรัม/ไร3 ส3วนการใช/ปุ0ยอินทรีย�น้ำจากสัตว� 25 
ลิตร/ไร3 ให/น้ำหนักน/อยท่ีสุดตามลำดับ (ตารางท่ี 1) 
 จากการศึกษาการใช/ปุ0ยอินทรีย�น้ำท่ีมีผลต3อการเจริญเติบโตและการให/ผลผลิตของพืชผักในพ้ืนท่ีดิน
เปรี้ยวจัด โดยการใช/ปุ0ยอินทรีย�น้ำในปริมาณท่ีแตกต3างกันต3อการเจริญเติบโตของคะน/า พบว3า การใช/ปุ0ย
อินทรีย�จากสัตว� 30 ลิตร/ไร3 ให/น้ำหนักมากท่ีสุด เท3ากับ 5,232 กิโลกรัม/ไร3 รองลงมาคือการใช/ปุ0ยอินทรีย�น้ำ
จากพืช 30 ลิตร/ไร3 ให/น้ำหนักเท3ากับ 4,869.33 กิโลกรัม/ไร3 ส3วนการไม3ใช/ปุ0ยอินทรีย�น้ำให/น้ำหนักน/อยท่ีสุด
ตามลำดับ (ตารางท่ี 1) 
 จากการศึกษาการใช/ปุ0ยอินทรีย�น้ำท่ีมีผลต3อการเจริญเติบโตและการให/ผลผลิตของพืชผักในพ้ืนท่ีดิน
เปรี้ยวจัด โดยการใช/ปุ0ยอินทรีย�น้ำในปริมาณท่ีแตกต3างกัน ต3อการเจริญเติบโตของข/าวโพด พบว3า การใช/ปุ0ย
อินทรีย�น้ำจากพืช 20 ลิตร/ไร3 ให/น้ำหนักมากท่ีสุด เท3ากับ 1,813.33 กิโลกรัม/ไร3 รองลงมาคือการใช/ปุ0ย
อินทรีย�น้ำจากพืช 30 ลิตร/ไร3 ให/น้ำหนักเท3ากับ 1,706.66 กิโลกรัม/ไร3 ส3วนการไม3ใช/ปุ0ยอินทรีย�น้ำให/น้ำหนัก
น/อยท่ีสุดตามลำดับ (ตารางท่ี 1) 
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ตารางท่ี 1 ผลผลิตของกวางตุ/ง ผักคะน/า และข/าวโพด ป9 2551 
รายละเอียด กวางตุ/ง (กก./ไร3) ผักคะน/า (กก./ไร3) ข/าวโพด (กก./ไร3) 
แปลงตรวจสอบ 4,725.33 3,445.33 1,536.00 
อินทรีย�น้ำจากพืช 15 ลิตร/ไร3 4,528.00 3,605.33 1,632.00 
อินทรีย�น้ำจากพืช 20 ลิตร/ไร3 4,965.33 3,936.00 1,813.33 
อินทรีย�น้ำจากพืช 25 ลิตร/ไร3 4,933.33 4,288.00 1,669.33 
อินทรีย�น้ำจากพืช 30 ลิตร/ไร3 6,565.33 4,869.33 1,706.66 
อินทรีย�น้ำจากสัตว� 15 ลิตร/ไร3 7,098.66 4,816.00 1,626.66 
อินทรีย�น้ำจากสัตว� 20 ลิตร/ไร3 5,312.00 4,138.66 1,658.66 
อินทรีย�น้ำจากสัตว� 25 ลิตร/ไร3 3,722.66 3,989.33 1,568.00 
อินทรีย�น้ำจากสัตว� 30 ลิตร/ไร3 4,448.00 5,232.00 1,541.33 
f-test ns ns ns 
หมายเหตุ : ns  = ไม3แตกต3างกันทางสถิติค3าเฉลี่ยในคอลมัน�เดียวกัน ค3าเฉลี่ยท่ีตามด/วยอักษรภาษาอังกฤษเหมือนกันไม3

แตกต3างกัน 
ทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95 % จากการวิเคราะห�แบบ Duncan, s New Multiple Range Test (DMRT) 
 

สรุป 
 จากการศึกษาการใช/ปุ0ยอินทรีย�น้ำท่ีมีผลต3อการเจริญเติบโตและการให/ผลผลิตของพืชผัก 
ในพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัดพบว3า การเจริญเติบโตของกวางตุ/ง ตำรับท่ีมีการใช/ปุ0ยอินทรีย�น้ำจากสัตว� 15 ลิตร/ไร3 ให/
น้ำหนักมากท่ีสุดเม่ือเทียบกับตำรับอ่ืนๆ เท3ากับ 7,098.66 กิโลกรัม/ไร3การเจริญเติบโตของคะน/า ตำรับท่ีมีการ
ใช/ปุ0ยอินทรีย�จากสัตว� 30 ลิตร/ไร3 ให/น้ำหนักมากท่ีสุดเม่ือเทียบกับตำรับอ่ืนๆ เท3ากับ 5,232 กิโลกรัม/ไร3 ส3วน
การเจริญเติบโตของข/าวโพด ตำรับท่ีมีการใช/ปุ0ยอินทรีย�น้ำจากพืช 20 ลิตร/ไร3 ให/น้ำหนักมากท่ีสุดเม่ือเทียบกับ
ตำรับอ่ืนๆ เท3ากับ 1,813.33 กิโลกรัม/ไร3จากการทดลองการใช/ปุ0ยอินทรีย�น้ำในปริมาณท่ีแตกต3างกัน การ
เจริญเติบโตของกวางตุ/ง คะน/า และข/าวโพดไม3แตกต3างกันทางสถิติ 
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