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ป ลู ก ในสารละลายที มี เ หล็ กคี เ ลต  Fe-EDTA ร่ ว มกั บ ระดั บค่ าน า ไฟ ฟ้ า  1.5 และ  2.0  
มิลลิซีเมนต์ต่อเซนติเมตร ตามล าดับ ท าให้ความสูง และน  าหนัก ของต้นขาไก่ด่างเฉลี ยสูงสุดเท่ากับ 
23.70±1.93 เซนติเมตร และ 20.23±0.03 กรัม ตามล าดับ เหล็กคีเลตและค่าการน าไฟฟ้าที ต่างกัน
ไม่มีอิทธิพลต่อความยาวใบ ความกว้างใบ จ านวนชั นใบ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) โดยต้น
ขาไก่ด่ า งที ปลู ก ในสารละลายที มี เหล็ กคี เลต Fe-EDTA ร่ วมกัน  ระดับค่ าน า ไฟฟ้า  1.0  
มิลลิซีเมนต์ต่อเซนติเมตร ท าให้ความยาวใบ ความกว้าง และ จ านวนชั นใบที ระดับค่าน าไฟฟ้า 1.5 
มิลลิซีเมนต์ต่อเซนติเมตร ของต้นขาไก่ด่างเฉลี ยสูงสุดเท่ากับ 2.50±0.24, 0.81±0.10 เซนติเมตร และ 
20.40±2.27 ชั นใบ ตามล าดับ คุณภาพน  าของต้นขาไก่ด่างที เลี ยงด้วยสารละลายธาตุอาหารที มี
เหล็กคีเลตที มีค่าน าไฟฟ้าต่างกันอุณหภูมิ ของน  าเฉลี ยเท่ากับ 27.04± 0.89 องศาเซลเซียส  
ความเป็นกรดเป็นด่างเฉลี ยเท่ากับ 7.43±0.11 แอมโมเนีย-ไนโตรเจนเฉลี ยเท่ากับ 0.11± 0.04 
มิลลิกรัมต่อลิตร และไนไตรท-์ไนโตรเจนเฉลี ยเท่ากับ 0.46±0.65 มิลลิกรัมต่อลิตร 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

1.1 ที่มำและควำมส ำคัญ 

พรรณไม้น ้ำ (Aquatic  Plants) หลำยชนิดเป็นวัชพืชน ้ำที่ส้ำคัญ เช่น สำหร่ำยต่ำงๆ จอก 
แหน ผักตบชวำ เป็นต้น จนมีผู้เล็งเห็นถึงประโยชน์ ในแง่ไม้ประดับ จึงเริ่มมีควำมนิยม ปลูกมำกขึ น 
จนได้เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีอนำคตสดใส (บุญดี, 2548) พรรณไม้น ้ำ มีควำมหลำกหลำยของชนิด สีสัน 
และยังมีประโยชน์ที่บ่งบอกถึงคุณภำพน ้ำและกำรด้ำรงชีวิตของปลำในตู้ พรรณไม้น ้ำ ขำไก่ด่ำง  
อยู่ในวงศ์ Acanthaceae ล้ำต้นเรียวยำว มีก่ิงก้ำนสำขำแตกจำกล้ำต้นเดิม ถ้ำเจริญเติบโตในที่ลุ่มชื น  
ล้ำต้นมักจะเลื อยทอดตำมพื นดินแล้วแตกกิ่งก้ำนใหม่ ชูยอดขึ นมำเหนือผิวดิน มองเห็นข้อปล้อง
ชัดเจน มีรำกงอกจำกโคนต้นและข้อของล้ำต้น ล้ำต้นที่ขึ นใต้น ้ำมักจะขึ นตั งตรง ล้ำต้นที่เจริญเหนือน ้ำ
มีขนปกคลุมและมีลักษณะแข็งแรงกว่ำล้ำต้นที่เจริญใต้น ้ำ ใบเป็นใบเดี่ยวรูปไข่ค่อนข้ำงยำวปลำยใบทู่  
(ปรัชญำ, 2537) 

พรรณไม้น ้ำ ต้องกำรธำตุอำหำรหลักแล้ว ก็ยังต้องกำรธำตุอำหำรรองในปริมำณที่น้อยแต่
ขำดไม่ได้ โดยเฉพำะธำตุเหล็ก ธำตุเหล็กรูปที่พืชใช้คือ Fe2+ และ Fe3+ เนื่องจำกธำตุเหล็กเป็นธำตุ
อำหำรที่มีประจุบวก ซึ่งจะพบได้บ่อยเมื่อสำรละลำยอำหำรไม่มีควำมสมดุล ผลของ pH ที่เป็นด่ำงจะ
ท้ำให้เหล็กตกตะกอน ท้ำให้ไม่สำมำรถน้ำไปใช้ประโยชน์ได้ จึงได้น้ำเหล็กคีเลตมำใช้โดย สำรคีเลต 
คือสำรอินทรีย์เคมีซึ่งสำมำรถจะรวมและคุ้มกันไม่ให้มีกำรตกตะกอนของพวกแคตไอออนบำงชนิด 
รวมทั งจุลธำตุอำหำรที่เป็นบวกทั ง 4 คือ เหล็ก แมงกำนีส ทองแดง และสังกะสีด้วย ท้ำให้โลหะธำตุ 
ที่เป็นองค์ประกอบของเหล็กคีเลตอยู่ในสำรละลำยที่มี pH สูงกว่ำ จะได้รับกำรคุ้มครองจึงเกิดกำร
ตกตะกอนเป็นไฮดรอกไซด์ของโลหะได้ยำกขึ น จึงเป็นประโยชน์ต่อพรรณไม้น้ำ ได้มำกขึ น  
ซึ่งช่วยเสริมสร้ำงควำมเขียวหรือสำรคลอโรฟิลล์ในใบพรรณไม้น ้ำและช่วยในกำรสังเครำะห์แสงในใบ
พรรณไม้น ้ำได้ดี เพ่ือสร้ำงแป้งและน ้ำตำล ปริมำณของคลอโรฟิลล์ในพรรณไม้น ้ำมีควำมสัมพันธ์กับ
ปริมำณของธำตุเหล็กที่พรรณไม้น ้ำได้รับ คือ เมื่อพรรณไม้น ้ำได้รับธำตุเหล็กในปริมำณที่เพียงพอแล้ว 
ขบวนกำรสังเครำะห์คลอโรฟิลล์ของพรรณไม้น ้ำก็จะเป็นไปตำมปกติ (ยงยุทธ, 2558) แต่ถ้ำได้รับไม่
เพียงพอใบของพรรณไม้น ้ำก็จะหยุดกำรสร้ำงคลอโรฟิลล์ ท้ำให้เกิดอำกำรผิดปกติในใบ ที่เรียกว่ำ 
คลอโรซีส คือใบจะมีสีเหลืองซีดหรือขำวซีดและจะแสดงออกอย่ำงชัดเจนในบริเวณยอดอ่อนหรือ  
ใบอ่อน (สมบุญ, 2548) 
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ดังนั นในกำรศึกษำเหล็กคีเลตและค่ำน้ำไฟฟ้ำของสำรละลำยธำตุอำหำรในพรรณไม้น ้ำ  
จึงเป็นสิ่งส้ำคัญที่ควรศึกษำ เพ่ือหำคีเลตและค่ำน้ำไฟฟ้ำที่เหมำะสมต่อกำรเจริญเติบโตของพรรณไม้
น ้ำในระบบปลูกใต้น ้ำ เพ่ือเพ่ิมปริมำณกำรผลิตให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของตลำด 

1.2 วัตถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษำเหล็กคีเลตและค่ำกำรน้ำไฟฟ้ำของสำรละลำยธำตุอำหำร (EC) ที่เหมำะสมต่อกำร
เจริญเติบโตของพรรณไม้น ้ำขำไก่ด่ำง  

1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

สำมำรถเพ่ิมผลผลิตพรรณไม้น ้ำขำไก่ด่ำง ให้เพียงพอกับควำมต้องกำรของตลำด 

1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย 

มุ่งเน้นกำรทดสอบผลกำรวิจัย เกี่ยวกับกำรเร่งกำรเจริญเติบโตของพรรณไม้น ้ำขำไก่ด่ำง  
โดยทดสอบสำรละลำยธำตุอำหำรที่มีเหล็กคีเลตและค่ำกำรน้ำไฟฟ้ำของสำรละลำยธำตุอำหำรที่
เหมำะสมต่อกำรเจริญเติบโต ให้มีประสิทธิภำพได้ดีต่อควำมต้องกำรของตลำดในอนำคต 

1.5 ระยะเวลำกำรทดลอง  

กรกฎำคม-สิงหำคม 2560 

1.6 ขอบเขตทำงด้ำนสถำนที่ 

โรงเพำะเลี ยงสัตว์น ้ำ สำขำเกษตรศำสตร์ (เทคโนโลยีเพำะเลี ยงสัตว์น ้ำ) มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์ ศูนย์กำรศึกษำย่ำนมัทรี ต้ำบลย่ำนมัทรี อ้ำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 

 



บทที่ 2 

เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1 ลักษะทั่วไปของต้นขาไก่ด่าง 

ขาไก่ด่างมีชื่อวิทยาศาสตร์  Hygrophila polysperma มีชื่อสามัญ Indian water star อยู่
ในวงศ์ Acanthaceae เป็นพืชมีดอกใบเลี้ยงเดี่ยว ขึ้นอยู่ตามลุ่มที่ชื้นแฉะล าต้น มีต้นตรงและเลื้อยไป
ตามพ้ืน ใบเรียงตัวตรงข้ามกันและตั้งฉากกับคู่ถัดไป ใบเป็นใบเดี่ยวรูปไข่ค่อนข้างยาวปลาย ใบทู่ 
ขนาดของใบยาว 2.0 - 2.5 เซนติเมตร สีเขียวอ่อนถึงสีเขียวแก่ปานกลาง ใบที่เจริญใต้น้ าเกลี้ยง ไม่มี
ขนปกคลุม ส่วนใบที่เจริญเหนือน้ ามีขนปกคลุมสีเขียวเข้มหนาและ อวบกว่าใบใต้น้ า ดอกมีลักษณะ
เป็นช่อแบบ Spike (ดอกไม้ที่เป็นกระจุกและฐานของดอกทั้งหมดติดอยู่กับแกนหรือปล้องของดอก
ปล้องเดียวกัน) ไม่มีก้านช่อ ดอกเจริญจากซอกใบบริเวณตอนปลายของล าต้น เป็นดอกสมบูรณ์ เพศ 
กลีบดอกสีม่วงหรือสีขาว โดยทั่วไปชอบขึ้นในที่ชื้นแฉะ หรือชอบน้ าที่มีพ้ืนดินปนทราย ชอบแสงจ้า 
ขึ้นได้ทุกสภาพน้ า มีรากเจริญในดินใต้น้ า มีความสูง 25-30 เซนติเมตร ปัจจุบันหายากในธรรมชาติ  
มีถิ่นก าเนิดทางทวีปแอฟริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สมประสงค์ , 2552) สามารถขยายพันธุ์ 
โดยการตัดแล้วปักช าใต้น้ าก่อนลงปลูกประดับตู้ปลา โดยปลูกบริเวณกลางหรือหลังตู้ปลา เมื่อได้รับ
แสงสว่างและแร่ธาตุที่เหมาะสมจะท าให้ส่วนยอดมีสีชมพู สภาวะที่เหมาะสมส าหรับเลี้ยงในตู้ คือ 
อุณหภูมิ 16 - 30 องศาเซลเซียส pH ของน้ า 6.2 - 7.5 ระดับน้ าลึก 30 - 40 เซนติเมตร  
(ปรัชญา, 2537) 

 

ภาพที่ 2.1 ลักษณะทั่วไปของขาไก่ด่าง ( Hygrophila polysperma ) 
ที่มา : สมประสงค์ (2552) 
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2.2 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของพรรณไม้น ้า  

2.2.1 ความเป็นกรด-ด่าง (pH) คือ ปริมาณความเข้มข้นของไฮโดรเจนอิออน (H+) ที่อยู่ในน้ า 
ซึ่งความเปน็กรด-ด่าง จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0-14 น้ าบริสุทธิ์ จะมีความเป็นกรด-ด่าง เท่ากับ 7 ส่วนน้ าที่
มีความเป็นกรด-ด่าง น้อยกว่า  จะมีความเข้มข้นของไฮโดรเจนอิออนในน้ ามากกว่าน้ าบริสุทธิ์ ความ
เป็นกรด-ด่าง ของน้ าขึ้นอยู่กับปริมาณความเข้มข้นของไฮโดรเจนอิออนที่อยู่ในน้ า (สมชาย, 2552)
โดยพรรณไม้น้ าสามารถใช้ธาตุอาหารในน้ าได้ดีหรือไม่น้ าขึ้นอยู่กับระดับ pH ของน้ า ถ้า pH ต่ าหรือ
สูงเกินไป พรรณไม้น้ าไม่สามารถเจริญได้ดี ส่วนใหญ่จะเจริญงอกงามได้ดีในน้ าที่มีค่า  pH ระหว่าง 
6.5-7.5 (สมประสงค์, 2552) มีรายงานของ สุรภี และนงนุช (2551) ได้ท าการศึกษาระดับค่า pH  
ในสารละลายธาตุอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นอนูเบียสบาร์เทอรี่ 4 ระดับ ได้แก่  
ชุดควบคุมไม่มีการปรับค่า pH (7.15 – 8.04), 4.7-5.3, 5.7-6.3 และ 6.7-7.3 เป็นระยะเวลา  
16 สัปดาห์ พบว่า ต้นอนูเบียสบาร์เทอรี่ในชุดการทดลองที่เลี้ยงด้วย pH 6.7-7.3 ท าให้ความสูงต้น 
จ านวนใบ ความกว้างใบ ความยาวใบ และปริมาณคลอโรฟิลล์มากที่สุด โดยมีความสูงต้น 7.11±0.16
เซนติเมตร จ านวนใบ 15.67±1.01 ใบ ความกว้างใบ 2.35±0.05 เซนติเมตร และ ความยาวใบ 
4.35±0.10 เซนติเมตร เมื่อเปรียบเทียบทางสถิติ พบว่า ความสูงต้น จ านวนใบ ความยาวใบ  
ความกว้างใบ ความหนาใบ จ านวนต้นอ่อน และปริมาณคลอโรฟิลล์ของต้นอนูเบียสบาร์เทอรี่ระหว่าง
ชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) (ตารางท่ี 2.1) 

ตารางท่ี 2.1 ผลของระดับค่า pH ต่างกันต่อการเจริญเติบโตของต้นอนูเบียสบาร์เทอรี่ 16 สัปดาห์ 

การเจริญเติบโต ระดับ pH 

ชุดควบคุม 
(pH 7.15-8.04) 

pH 4.7-5.3 pH 5.7-6.3 pH 6.7-7.3 

ความสูงของพืช (ซม.) 
จ านวนใบ (ใบ/ต้น) 
ความกว้างของใบ (ซม.) 
ความยาวของใบ (ซม.) 
ความหนาของใบ (มม.) 

6.69±0.35 
13.13±0.77 
2.21±0.03 
3.71±0.20 
0.40±0.01 

6.51±.029 
12.38±0.63 
2.18±0.04 
3.69±0.22 
0.38±0.01 

6.77±0.21 
14.42±1.25 
2.29±0.09 
4.09±0.13 
0.39±0.01 

7.11±0.16 
15.67±1.01 
2.35±0.05 
4.35±0.10 
0.40±0.01 

ที่มา : สุรภี และนงนุช (2551)  
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วันวิสาข์ (2552) ได้ท าการศึกษาระดับค่า pH ในสารละลายธาตุอาหารที่เหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตของอนูเบียสนานาทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ 5.5-6.0, 6.5-7.0 และ 7.5-8.0 เป็นระยะเวลา  
16 สัปดาห์ พบว่า อนูเบียสนานามีการเจริญเติบโตดีที่สุดคือ 6.5-7.0 ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
(P>0.05) (ตารางที่ 2.2) 

ตารางท่ี 2.2 ระดับค่า pH ในสารละลายธาตุอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของอนูเบียสนานา 
ระยะระยะเวลา 16 สัปดาห์ 

การเจริญเติบโต ระดับ pH 

5.5-6.0 6.5-7.0 7.5-8.0 

ความสูงเฉลี่ย (ซม.) 
จ านวนใบ (ใบ/ต้น) 
ค ว า ม ก ว้ า ง ข อ ง ใ บ 
(ซม.) 
ความยาวของใบ (ซม.) 
ความหนาของใบ (มม.) 

9.83±0.17 
21.75±2.95 
3.15±0.11 

 
5.16±0.26 

0.722±0.200 

10.69±0.68 
24.38±1.84 
3.42±0.16 

 
5.38±0.20 

0.787±0.130 

9.80±0.40 
20.88±1.54 
3.08±0.11 

 
5.03±0.17 

0.712±0.100 

ที่มา : วันวิสาข์ (2552) 

2.2.2 ความขุ่นใสของน้ า (Turbidity) เกิดจากสารแขวนลอยในน้ า เช่น ตะกอนดิน ตะกอน
ทราย แพลงก์ตอน จุลินทรีย์ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ซากสารอินทรีย์ และแร่ธาตุต่างๆ สารแขวนลอยจะ
ท าให้เกิดการกระจายของแสง หรือดูดซับแสงเป็นการขัดขวางแสงที่ส่องผ่านลงไปในน้ า โดยในการ
ปลูกพรรณไม้น้ าจ าเป็นต้องใช้น้ าที่สะอาดเพ่ือให้สังเคราะห์แสงได้ดี ถ้าน้ ามีความขุ่นก็จะเป็นอุปสรรค
ต่อการสังเคราะห์แสงของพืชเนื่องจากสารแขวนลอยในน้ าสะท้อนหรือดูดซึมแสงเอาไว้   
(สมชาย, 2552) มีรายงานของจุรีรัตน์ (2544) ได้ท าการศึกษาประสิทธิภาพของการลดความขุ่นของ
น้ าโดยใช้สาหร่ายหางกระรอก ความขุ่นที่ใช้ในการทดลองมี 4 ระดับ คือ สัดส่วนระหว่างปริมาตรของ
น้ ากับน้ าหนักสดของสาหร่ายห่างกระรอกเป็น 1:0 ลิตรต่อกรัม (ชุดควบคุม) 1:0.5, 1:1, และ 1:5 
ลิตรต่อกรัม โดยมีระยะเวลาทดลองเป็น 5, 10 และ 15 วัน ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพในการ
ลดความขุ่น ที่ระดับความขุ่นที่ต่างกัน ไม่มีความแตกต่างกัน (P>0.05) ในขณะที่สัดส่วนระหว่าง
ปริมาตรของน้ ากับน้ าหนักสดของสาหร่ายหางกระรอกที่แตกต่างกัน ให้ประสิทธิภาพในการลดความ
ขุ่นที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.01) โดยเมื่อสัดส่วนระหว่างปริมาตรของน้ ากับ
น้ าหนักสดของสาหร่ายหางกระรอกเพ่ิมขึ้น ประสิทธิภาพในการลดความขุ่นมีค่าเพ่ิมขึ้นด้วย และ
พบว่า มีค่าประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อสัดส่วนระหว่างน้ ากับน้ าหนักสดของสาหร่ายห่างกระรอกเป็น 1:5 
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ลิตรต่อกรัม โดยมีค่าเฉลี่ยเป็นร้อยละ 55.29,  63.20  และ  69.99  เมื่อมีระยะเวลาทดลอง 5, 10 
และ 15 วัน  ตามล าดับ ในส่วนของระยะเวลาการทดลอง พบว่า ที่ระยะเวลาทดลองแตกต่างกัน 
ประสิทธิภาพในการลดความขุ่นไม่มีความแตกต่างกัน (P>0.05) แต่อย่างไรก็ตามระยะเวลาในช่วง 5 
วันแรกนั้น ให้ประสิทธิภาพในการลดความขุ่นได้ดีที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเป็นร้อยละ 28.25, 19.44, 
22.83 และ 55.29 เมื่อสัดส่วนระหว่างปริมาตรของน้ ากับน้ าหนักสอของสาหร่ายหางกระรอกเป็น 
1:0, 1:0.5, 1:1 และ 1:1.5 ลิตรต่อกรัม ตามล าดับ 

2.2.3 ความกระด้างของน้ า (Water Hardness) เป็นปริมาณของเกลือแคลเซียม (Ca+2) และ
เกลือแมกนีเซียม (Mg+2) ที่ละลายอยู่ในน้ า รวมทั้งปริมาณธาตุอ่ืนๆ เช่น พวกโลหะ Fe+2 และ Mn+2

เป็นต้น  

น้ าที่มีความกระด้าง  0-75 mg/L CaCO3  จัดเป็นน้ าที่มีความกระด้างน้อย               
น้ าที่มีความกระด้าง  75-150 mg/L CaCO3  จัดเป็นน้ าที่มีความกระด้างปานกลาง
น้ าที่มีความกระด้าง  150-300 mg/L CaCO3  จัดเป็นน้ าที่มีความกระด้าง            
น้ าที่มีความกระด้าง  มากกว่า 300 mg/L CaCO3  จัดเป็นน้ าที่มีความกระด้างมาก 

 โดยทั่วไปพรรณไม้น้ าส่วนใหญ่ชอบน้ าที่มีลักษณะเป็นน้ ากระด้างเล็กน้อยหรือกระด้างปานกลาง
(สมชาย, 2552) 

2.2.4 แสงสว่างและอุณหภูมิ แสงสว่างมีความส าคัญในการสังเคราะห์อาหาร พรรณไม้น้ าต่าง
ชนิดกันต้องการปริมาณแสงที่แตกต่างกัน ในการปลูกพรรณไม้น้ าหลายชนิดรวมกันจึงควรคั ดเลือก
พรรณไม้น้ าที่มีความต้องการแสงที่ใกล้เคียงกันจะท าให้เจริญงอกงามได้ดี ส่วนอุณหภูมิเป็นปัจจัยที่มี
ความส าคัญต่อพรรณไม้น้ าเช่นกัน การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ าย่อมมีผลต่อการเจริญเติบโต 
พรรณไม้น้ าส่วนใหญ่จะเจริญได้ดีในช่วงอุณหภูมิ  25-29 องศาเซลเซียส (สมประสงค์, 2552)  
มีรายงานของ นิศาชล (2548) ได้ท าการศึกษาแสงสว่างที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงไข่น้ าที่ความเข้ม
แสงต่างระดับ คือ กลางแจ้งไม่พลางแสง ภายใต้พลาสติกพลางแสง 50 เปอร์เซ็นต์ หนึ่งชั้น และ
ภายใต้พลาสติกพลางแสง 50 เปอร์เซ็นต ์สองชั้น พบว่าการเลี้ยงกลางแจ้ง ภายใต้พลาสติกพลางแสง 
50 เปอร์เซ็นต์ สองชั้น ให้ผลผลิตไข่น้ าสูงสุด คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 230.80 กรัม รองลงมาคือ  
ภายใต้พลาสติกพลางแสง 50 เปอร์เซ็นต์ คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 106.90 กรัม และการเลี้ยงกลางแจ้งไม่
พลางแสงให้ผลผลิตต่ าสุด คือ 56.94 กรัม  โดยมีความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05)  
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2.2.5 ธาตุอาหาร ธาตุที่จ าเป็นต่อการเจริญและพัฒนาการของพืชหรือธาตุที่พืชต้องการเพ่ือ
ด ารงชีพธาตุเหล่านั้นมีบทบาท ในกระบวนการเมตาบอลิซึมอย่างเฉพาะเจาะจงไม่มีธาตุอ่ืนใด  
ท าหน้าที่แทนได้อย่างสมบูรณ์ เมื่อพรรณไม้น้ าขาดธาตุอาหารธาตุใดธาตุหนึ่งจะชะงักการเจริญเติบโต
มีการผิดปกติ อันเป็นลักษณะเฉพาะและอาจฟ้ืนตัวได้ เมื่อไ ด้รับปุ๋ยที่มีธาตุนั้นจนเพียงพอ 
(ดิเรก, 2550) ธาตุอาหารมีหน้าที่แตกต่างกันออกไป ถ้าพืชได้รับธาตุอาหารไม่เพียงพอจะแสดงอาการ
ขาดธาตุอาการแตกต่างกันไปตามชนิดของธาตุอาหารนั้นๆ ธาตุอาหารหลักได้แก่  ไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม และก ามะถัน ซึ่งในดินมีน้อย พืชต้องการมาก  
มีรายงานของ อรุณี และคณะ (2548) ได้ท าการศึกษาปุ๋ยที่ เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของ 
ต้นโรทาล่า 3 สูตร คือ ปุ๋ย NPK สูตร 30-20-10 (รวมธาตุอาหารเสริมและธาตุอาหารรอง) ปุ๋ย NPK 
สูตร 25-5-5 และ ปุ๋ย NPK สูตร 25-5-5 (ผสมธาตุเหล็ก)  ในอัตราส่วน 5 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่า  
ปุ๋ย NPK สูตร 25-5-5 (ผสมธาตุเหล็ก) เป็นปุ๋ยที่ท าให้ต้นโรทาล่าเจริญเติบโตมากที่สุด รองลงมา คือ 
ปุ๋ย NPK สูตร 25-5-5 และปุ๋ย NPK สูตร 30-20-10 (รวมธาตุอาหารเสริมและธาตุอาหารรอง)  
ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) (ตารางท่ี 2.3) 

ตารางที่ 2.3 ค่าเฉลี่ยของน้ าหนักที่เพ่ิมขึ้นและน้ าหนักสุดท้ายของต้นโรทาล่า ที่ปลูกโดยใช้ปุ๋ยต่าง
ชนิดกันในระยะเวลา 8 สัปดาห์ 

ชนิดปุ๋ย 
น้ าหนักเริ่มต้น
เฉลี่ย (กรัม) 

น้ าหนักสุดท้ายเฉลี่ย 
(กรัม) 

น้ าหนักเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 
(กรัม) 

ไม่ใส่ปุ๋ย 
ปุ๋ย NPK สูตร 30-20-10 
(รวมธาตุอาหารเสริมและธาตุ
อาหารรอง) 
ปุ๋ย NPK สูตร 25-5-5 
ปุ๋ย NPK สูตร 25-5-5 (ผสม
ธาตุเหล็ก) 

100.0±0.00 
100.0±0.00 

 
 

100.0±0.00 
100.0±0.00 

227.0±14.11d 
298.3±12.22c 

 
 

301.3±7.37b 
323.0±5.00a 

127.0±14.11d 
198.3±12.22c 

 
 

201.3±7.37b 
223.0±5.00a 

ที่มา : อรุณี และคณะ (2548) 

ส าหรับการปลูกพรรณไม้น้ าควรถ่ายน้ าเก่าทิ้งแล้วเติมน้ าใหม่จะเป็นการเพ่ิมธาตุอาหารแก่
พรรณไม้น้ าวิธีหนึ่ง เว้นแต่มีการปลูกอย่างหนาแน่น จ าเป็นต้องมีการเติมอาหารหรือปุ๋ยลงไป  
เพ่ือป้องกันการขาดแคลนธาตุอาหาร ซึ่งอาหารหลักของพรรณไม้น้ า คือ C, O, H, N, P และ K  
ธาตุอาหารรองลงมาคือพวกจุลธาตุ เช่น เหล็กคีเลต (สมประสงค์, 2552) เหล็กคีเลตเป็นสารประกอบ 
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ธาตุรองคือจุลธาตุที่รวมตัวกับคีเลต เมื่อใส่ในดินจะเป็นประโยชน์ต่อพืช แม้ในช่วง pH ที่ธาตุนั้น  
เคยแปรสภาพไปสู่รูปที่ไม่เป็นประโยชน์ ผลของคีเลตเป็นประโยชน์ของจุลธาตุในดินบางธาตุแล้วจะ
เห็นว่าหากไม่มีสารคีเลตตามธรรมชาติ เช่น ฮิวมัสและอินทรียสารต่าง ๆ ในดินแล้ว เหล็ก ทองแดง 
แมงกานีส และสังกะสีอาจจะไม่เป็นประโยชน์ต่อพืช เนื่องจากจะกลายเป็นสารประกอบไฮดรอกไซด์
หรือตกตะกอนในดิน แต่เหล็กคีเลตธรรมชาติจะช่วยให้จุลธาตุเหล่านี้คงอยู่ในสารละลายของดินได้  
แม้จะมี pH สูงถึง 8 หรือ 9 คีเลตสังเคราะห์ แต่เดิมผลิตขึ้นมาเพ่ือใช้ในดินเนื้อปูน เพ่ือแก้ไขการขาด
แคลนธาตุเหล็ก ทองแดง แมงกานีส และสังกะสี แทนการใส่ปุ๋ยอนินทรีย์ ซึ่งไม่ค่อยได้ผล เมื่อมีการใช้
ปุ๋ยธาตุนี้ในรูปคีเลตที่เหมาะสม พบว่าพืชใช้ประโยชน์ได้ดีกว่า เนื่องจากไม่ถูกไอออนในดิน เช่น 
แคลเซียมและแมกนีเซียม ซึ่งมีมากเข้าแทนที่โดยง่ายจุลธาตุอาหารจึงไม่ตกตะกอนเมื่อดินมี pH สูง  
คีเลตคงสภาพในดินได้นานพอที่พืชดึงดูดไปใช้ได้เต็มที่ คีเลตมีราคาแพงจึงไม่น ามาใช้เป็นปุ๋ยทางดิน
อีกต่อไปแต่ได้น ามาใช้โดยวิธีอ่ืน ซึ่งเป็นการใช้ในอัตราต่ าและให้ประสิทธิภาพที่สูงกว่า คือ ฉีดพ้นทาง
ใบ และใส่ในสารละลายธาตุอาหารพืชในระบบปลูกไม่ใช้ดิน หรือการให้ปุ๋ยพร้อมระบบให้น้ า  จุลธาตุ
ที่ผลิตออกมาจ าหน่ายอยู่ในรูปคีเลต เช่น เหล็ก สังกะสี แมงกานีส ทองแดง (ยกเว้นโบรอนและ 
โมลิบดินัม) รูปแบบเหล็กคีเลตที่นิยมน ามาใช้ในการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน (ดิเรก, 2550) คือ 

Fe-EDTA (Ethylenediamine tetraacetic acid) สามารถคงสภาพที่ พืชใช้ ได้
ในช่วง ค่า pH = 1-6 แสงแดดท าให้เสื่อมสภาพ (ภาพท่ี 2.3) 

Fe-DTPA (Diethylenediamine tentacetic acid) สามารถคงสภาพที่พืชใช้ได้
ในช่วงค่า pH = 2-7 แสงแดดท าให้เสื่อมสภาพ (ภาพท่ี 2.4) 

Fe-EDTA และ Fe-DTPA มีการใช้มากที่สุด ปกติแล้วเหล็กคีเลตทุกชนิดสามารถใช้
ผสมกันได ้สิ่งที่ควรระวัง คือ ในการเก็บรักษาต้องระวังแสงแดดที่จะท าให้เสื่อมสภาพและค่า pH ของ
สารละลาย เนื่องจากความเป็นประโยชน์ของสารละลายจะข้ึนอยู่กับค่า pH 

สารที่อาจเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือสารสังเคราะห์ได้แก่ กรดอินทรีย์ กรดอะมิโน โปรตีน  
เป็นต้น  ซึ่งสารพวกนี้ เป็นสารที่ให้ไอออนของโลหะ หรือจุลธาตุอาหารยืดเกาะและรวมตัวเป็น
สารประกอบคีเลต ซึ่งเป็นสารประกอบที่มีความคงตัวและสามารถปลดปล่อยธาตุอาหารให้แก่พืชได้ที
ละน้อย (ชิดชนก, 2550)  
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ภาพที่ 2.3 สูตรโครงสร้างของ Fe-EDTA 
ที่มา : พชร (2551) 
 

 

ภาพที่ 2.4 สูตรโครงสร้างของ Fe-DTPA 
ที่มา : พชร (2551) 

สุณิสา (2553) ได้ศึกษาผลของเหล็กคีเลต Fe-EDTA เหล็ก Fe-DTPA และ Fe-EDDHA  
ต่อผลผลิตข้าวโพดที่ปลูกในดินเนื้อปูน (calcareous soil) และชุดควบคุมไม่ใส่ปุ๋ย ผลการศึกษา 
พบว่า การใส่ปุ๋ยเหล็กคีเลต มีผลต่อการเพ่ิมการเจริญเติบโต ผลผลิตฝักและปริมาณการดูดใช้เหล็ก
ของข้าวโพดหวานที่ปลูกในดินเนื้อปูนอย่างชัดเจน ประสิทธิภาพในการเจริญเติบโต ผลผลิตฝักและ
ปริมาณการดูดใช้เหล็กของข้าวโพดหวานของ Fe-EDDHA สูงสุด รองลงมาคือ Fe-DTPA และ 
Fe-EDTA ตามล าดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05)  

 

 



10 
 

2.2.6 ค่าการน าไฟฟ้า หรือ Electric conductivity (EC) เป็นการวัดความสามารถของน้ าใน
การเป็นสื่อน ากระแสไฟฟ้าโดยมีอิออน ( Ion) ของสารประกอบอินทรีย์ เช่น กรด ด่าง และ เกลือ  
เป็นตัวกลางเมื่อสารประกอบแตกตัวจะให้อิออนเป็นสื่อ ในการน ากระแสไฟฟ้าในน้ า โดยอิออนบวก 
จะเคลื่อนที่ไปยังอิเล็กโทรดขั้วลบ และอิออนลบจะเคลื่อนที่ไปยังอิเล็กโทรดขั้วบวก ส่วนสารประกอบ
อินทรีย์จะไม่แตกตัวให้อิออนในน้ า จึงไม่มีคุณสมบัติในการน าไฟฟ้าการใช้ไฟฟ้าของน้ าจะขึ้นอยู่กับ
ปริมาณอิออนของสารประกอบอนินทรีย์ในน้ า ซึ่งในแหล่งน้ าธรรมชาติมักจะพบสารประกอบที่แตก
ตัวให้ธาตุที่สามารถน าไฟฟ้าได้ดี เช่น แคลเซียมอิออน (Ca+2) โซเดียมอิออน (Na+) โปรแตสเซียม 
อิออน (K+) แมกนีเซียมอิออน (Mg+2) เหล็กอิออน (Fe+2และ Fe+3) หรืออยู่ในรูปของสารประกอบที่
มีอิออน เช่น คาร์บอเนต (Co-3) ซัลเฟต (So-4) คลอไรด์ (Ci-) ฟอตเฟต (Po4

-3) และไนเตรท (No3
-) 

เป็นต้นมีหน่วยการวัดเป็น มิลลิซีเมนส์ต่อเซนติเมตร (mS/cm) หรือ เดซิซีเมนต์ต่อเมตร (ds/m) 
(สมชาย, 2552) สามารถวัดความเข้มข้นของสารละลายธาตุอาหารโดยการวัดค่าการน าไฟฟ้าได้  
โดยใช้เครื่อง Electrical conductivity meter (EC meter) มีรายงานของอรุณี (2548) ได้ศึกษา
เกี่ยวกับความเข้มข้นของปุ๋ย NPK สูตร 25-5-5 ผสมกับธาตุเหล็กที่ระดับความเข้มข้น 3 ระดับ  
คือ 5, 10 และ 15 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ เปรียบเทียบกับชุดควบคุม (ไม่ใช้ปุ๋ย) พบว่า  
ที่ระดับความเข้มข้น 15 มิลลิกรัมต่อลิตร ต้นโรทาล่าเจริญเติบโตดีที่สุด รองลงมาคือ 10 และ 5 
มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางท่ี 2.4) 

 

ตารางท่ี 2.4 ค่าเฉลี่ยของน้ าหนักที่เพ่ิมข้ึนและน าหนักสุดท้ายของต้นโรทาล่า ที่ปลูกโดยใช้ปุ๋ยใน
ระดับความเข้มข้นต่างกัน ในระยะเวลา 8 สัปดาห์ 

ระดับความเข้มข้นของ
ปุ๋ย (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

น้ าหนักเริ่มต้นเฉลี่ย  
(กรัม) 

น้ าหนักสุดท้ายเฉลี่ย  
(กรัม) 

น้ าหนักท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย
(กรัม) 

0 
5 
10 
15 

100.0±0.00 
100.0±0.00 
100.0±0.00 
100.0±0.00 

234.7±2.52d 
329.0±6.25c 
354.0±8.19b 
377.0±5.57a 

134.7±2.52d 
229.0±6.25c 
254.0±8.19b 
277.0±5.57a 

ที่มา : อรุณี และคณะ (2548) 

วันวิสาข์ (2552) ได้ท าการศึกษาสารละลายธาตุอาหารสูตร KMITL2 ที่มีค่าการน าไฟฟ้า 0.5, 
1.0, 1.5, และ 2.0 มิลลิซีเมนต์ต่อเซนติเมตร เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ พบว่า ค่าการน าไฟฟ้าที่ 1.5 
มิลลิซีเมนต์ต่อเซนติเมตร ท าให้ต้นอนูเบียสนานามีการเจริญเติบโตที่สุด มีความแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) (ตารางท่ี 2.5)  
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ตารางที่ 2.5 การเจริญเติบโตของต้นอนูเบียสนานาในสารละลายธาตุอาหารที่ค่าการน าไฟฟ้าต่างกัน 
เมื่อระยะเวลา 16 สัปดาห์ 

การเจริญเติบโต ค่าการน าไฟฟ้า (มิลลิซีเมนต์ต่อเซนติเมตร) 
0.5 1.0 1.5 2.0 

ความสูงของพืช (ซม.) 
จ านวนใบ (ใบ/ต้น) 
ความหนาของใบ (มม.) 
น้ าหนักเฉลี่ย (กรัมต่อถ้วย
ปลูก) 

9.48±0.08b 
20.86±1.00b 
0.62±0.05b 
7.38±0.37b 

9.72±0.18b 
21.13±0.17b 
0.63±0.04b 
8.40±1.71b 

10.05±0.20a 
25.93±0.90a 
0.69±0.60a 
9.44±0.82a 

8.68±0.41c 
20.66±4.04b 
0.41±0.09c 
5.41±0.77c 

ที่มา : วันวิสาข์ (2552) 

 



บทที่ 3 

วิธีการวิจัย 

3.1 วัสดุและอุปกรณ์ 

1. ต้นขาไก่ด่าง 
2. หลอดทดลอง 
3. ขวดรูปชมพู่ (Erlenmeyer Flask) 
4. กระบอกตวง (Cylinder) 
5. ขวดปรับปริมาตร (Volumetric Flask) 
6. โถดูดความชื้น (Desiccator) 
7. บิวเรต (Burette) 
8. ปิเปตต์ (Graduated Pipette) 
9. บีกเกอร์ (Beaker)  
10. กะละมังกลมขนาด 100 ลิตร  
 

11. ปั๊มน้้า 
12. ทราย 
13. เครื่องชั่งแบบทศนิยม 2 ต้าแหน่ง 
14. เครื่องวัดอุณหภูมิความเป็นกรด-ด่าง 
(pH meter) 
15.เครื่องวัดการดูดกลืนแสง
(Spectrophotometer)  
16. เครื่ องวัดค่าน้ า ไฟฟ้า (Conductivity 
meter) 
17. ไม้บรรทัด 
18. ลูกยาง (Pipettes Bule) 
 

3.2 สารเคมี 

วิธีการวิเคราะห์แอมโมเนีย-ไนโตรเจน วิธีการวิเคราะห์ไนไตรท-์ไนโตรเจน 
1. Phenol  
2. Sodiun citrate 
3. Ammonium chloride (NH4CI)  
4. Sodium hydroxide (NaOH)  
5. Sodiun nitroprusside 
 6. Sodiun hypochlorite  
7. Ammonia free water  
8. Ethyl alcohol (C2H5OH) 

1. Ammonium chloride (NH4CI)  
2. Buffer solution  
3. EDTA (disodium dehydrate)  
4. Hydrochloric (HCI)  
5. NNED (N-1-(naphthy) 
ethyienediamine  
6. dithydrochloride)  
7. Sodiun tetraborate  
8. Sodiun nitrite (NaNo2)  
9. Sulphanilamide 
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3.3 วิธีการด าเนินการทดลอง 

การศึกษาเหล็กคีเลตและค่าน้้าไฟฟ้าของสารละลายธาตุอาหาร (EC) ที่เหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตของพรรณไม้น้้าขาไก่ด่าง 

  3.3.1 วางแผนการทดลองแบบ 2x4 Factorial in CRD โดยศึกษา 2 ปัจจัย ปัจจัยที่หนึ่งคือ
เหล็กคีเลต 2 รูปแบบ ได้แก่ Fe-EDTA และ Fe-DTPA ปัจจัยที่สองคือระดับค่าการน้าไฟฟ้า 4 ระดับ 
ได้แก่ 0.5 1.0 1.5 และ 2.0 มิลลิซีเมนต์ต่อเซนติเมตร ทดลองระดับละ 3 ซ้้า 
  3.3.2 วิธีการทดลอง  

3.3.2.1 การเตรียมสารละลาย ธาตุอาหารสูตร KMITL2 ที่มีเหล็กคีเลตต่างกัน  
(ตารางท่ี3.1) 

3.3.2.2 วิธีการช้าพรรณไม้น้้า 
ตัดต้นขาไก่ด่างให้มีความยาวล้าต้นไม่น้อยกว่า 2-3 ข้อ ตัดใบข้อล่างสุดออก 

เพ่ือป้องกันการเน่าเสียของใบ ล้างท้าความสะอาดทราย เติมน้้าให้มีปริมาณที่พอดีกับความหนาของ
ทรายที่อยู่ในกระบะช้า แล้วน้าต้นที่ตัดไปปลูกในกระบะที่เตรียมไว้ แล้วใช้พลาสติกคุมไว้ เพ่ือควบคุม
ความชื้นภายในกระบะช้า 

  3.3.2.3 เตรียมระบบปลูกพรรณไม้ใต้น้้า 
  วัสดุปลูกพรรณไม้ใต้น้้า คือ ทราย น้าทรายมาล้างท้าความสะอาด และน้า

ทรายใส่กะละมังกลมขนาด 100 ลิตรโดยให้ทรายมีความสูง 3 นิ้ว ติดตั้งปั๊มน้้าขนาด 500 ลิตร ลงใน
กะละมังกลมขนาด 100 ลิตร แล้วเติมน้้า 50 ลิตร  

3.3.2.4 เตรียมพรรณไม้น้้า  
  น้าต้นขาไก่ด่างมาที่ช้ามาตัดให้มีความยาว 10 เซนติเมตร น้ามาปลูกใน

ระบบปลูกพรรณไม้น้้าที่เตรียมไว้ในข้อ 2.3  
3.3.3 บันทึกข้อมูล 

วิเคราะห์คุณภาพน้้าทุก ๆ 2 สัปดาห์ ได้แก่ แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) ไนไตรท์-
ไนโตรเจน (NO2-N) ความเป็นกรด-เป็นด่าง (pH) อุณหภูมิ (Temperature) และค่าน้าไฟฟ้า (EC) 
บันทึกการเจริญเติบโตของพรรณไม้น้้า ได้แก่ ความสูงของต้น จ้านวนชั้นใบ ความกว้างใบ และ  
ความยาวใบ ทุก ๆ 2 สัปดาห์ และชั่งน้้าหนักพรรณไม้น้้า เมื่อเริ่มการทดลอง และสิ้นสุดการทดลอง 
ระยะเวลาในการด้าเนินการทดลอง 8 สัปดาห์ 
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ตารางที่ 3.1 เตรียมสารละลายธาตุอาหารสูตร KMITL 2 ที่มีเหล็กคีเลตต่างกันที่มีความเข้มข้น  
                  200 เท่า 

สารเคมี (กรัม) ปริมารที่ใช้ (น้้า 20 ลิตร) 

Fe-EDTA Fe-DTPA 

สารละลาย A 
 
 

สารละลาย B 

 
(Ca(NO3)24H2O) (g) 
รูปแบบเหล็กคีเลต (g) 
 
KNO3 (g) 
KH2PO4 (g) 
MgSO4.7H2O (g) 
ZnSO4 (g) 
CuSO4.5H2O (g) 
MnSO4.H2O (g) 
H3BO3 (g) 
(NH4)2MoO4 (g) 

 
3,767 
128 

 
1,769 
653 

1,037 
4.756 
1.016 
14.194 
8.894 
0.343 

 
3,767 
148 

 
1,769 
653 

1,037 
4.756 
1.016 
14.194 
8.894 
0.343 

 



บทที่ 4 
ผลการทดลอง 

4.1 การเจริญเติบโตของต้นขาไก่ด่างที่เลี้ยงด้วยสารละลายธาตุอารหารที่มีเหล็กคีเลตและค่าการ
น าไฟฟ้าที่แตกต่างกัน 

4.1.1 ความสูงต้น จากการทดลองปลูกต้นขาไก่ด่างที่เลี้ยงด้วยสารละลายธาตุอาหารที่มี
เหล็กคีเลต Fe-EDTA และ Fe-DTPA ร่วมกับ ระดับค่าการน าไฟฟ้า 4 ระดับ ได้แก่ 0.5, 1.0, 1.5 
และ 2.0 มิลลิซีเมนต์ต่อเซนติเมตร เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ พบว่า เหล็กคีเลตและค่าการน าไฟฟ้าที่
ระดับต่างกันมีอิทธิพลต่อความสูงต้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) (ภาพที่ 4.1 และ ตารางที่ 
4.1) โดยต้นขาไก่ด่างที่ปลูกในสารละลายที่มีเหล็กคีเลต Fe-EDTA ร่วมกับ ระดับค่าการน าไฟฟ้า 1.5 
มิลลิซีเมนต์ต่อเซนติเมตร ท าให้ความสูงของต้นขาไก่ด่างเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 23.70±1.93 เซนติเมตร  
รองลงมาคือ 2.0, 1.0 และ 0.5 มิลลิซีเมนต์ต่อเซนติเมตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 20.73±2.04, 19.23±1.10 
และ 15.83±1.57 เซนติเมตร ตามล าดับ (ตารางที่ 4.1) ซึ่งชุดการทดลองระดับค่าการน าไฟฟ้า 1.0, 
1.5 และ 2.0 มิลลิซีเมนต์ต่อเซนติเมตร มีความสูงต้นมากกว่าชุดการทดลองระดับค่าการน าไฟฟ้า 0.5 
มิลลิซีเมนต์ต่อเซนติเมตร (P<0.05) 

 
ภาพที่ 4.1 ความสูงเฉลี่ย (เซนติเมตร) ของต้นขาไก่ด่างท่ีปลูกด้วยสารละลายธาตุอาหารที่มีเหล็ก- 

คีเลตและระดับค่าน าไฟฟ้าที่ต่างกันเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 
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4.1.2 ความยาวใบ จากการทดลองปลูกต้นขาไก่ด่างที่เลี้ยงด้วยสารละลายธาตุอาหารที่มี
เหล็กคีเลต Fe-EDTA และ Fe-DTPA ร่วมกับ ระดับค่าการน าไฟฟ้า 4 ระดับ ได้แก่ 0.5, 1.0, 1.5 
และ 2.0 มิลลิซีเมนต์ต่อเซนติเมตร เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ พบว่าเหล็กคีเลตและค่าการน าไฟฟ้าที่
ระดับต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อความยาวใบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) (ภาพที่ 4.2 และ  
ตารางที่ 4.1) โดยต้นขาไก่ด่างที่ปลูกในสารละลายที่มีเหล็กคีเลต Fe-EDTA ร่วมกับ ระดับค่าการ 
น าไฟฟ้า 1.0 มิลลิซีเมนต์ต่อเซนติเมตร ท าให้ความยาวใบของต้นขาไก่ด่างเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 
2.50±0.24 เซนติเมตร  รองลงมาคือ 2.0, 1.5 และ 0.5 มิลลิซีเมนต์ต่อเซนติเมตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.31±0.28, 2.27±0.15 และ 1.88±0.29 เซนติเมตร ตามล าดับ (ตารางที่ 4.1) ซึ่งชุดการทดลอง
ระดับค่าการน าไฟฟ้า 1.0 มิลลิซีเมนต์ต่อเซนติเมตร มีความยาวใบมากกว่าชุดการทดลองที่ระดับ 
ค่าการน าไฟฟ้า 0.5, 1.5 และ 2.0 มิลลิซีเมนต์ต่อเซนติเมตร (P<0.05) 

 
ภาพที่ 4.2 ความยาวใบ (เซนติเมตร) ของต้นขาไก่ด่างที่ปลูกด้วยสารละลายธาตุอาหารที่มีเหล็ก 

คีเลตและระดับค่าน าไฟฟ้าที่ต่างกันเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 
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4.1.3 ความกว้างใบ จากการทดลองปลูกต้นขาไก่ด่างที่เลี้ยงด้วยสารละลายธาตุอาหารที่มี
เหล็กคีเลต Fe-EDTA และ Fe-DTPA ร่วมกับ ระดับค่าการน าไฟฟ้า 4 ระดับ ได้แก่ 0.5, 1.0, 1.5 
และ 2.0 มิลลิซีเมนต์ต่อเซนติเมตร เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ พบว่าเหล็กคีเลตและค่าการน าไฟฟ้าที่
ระดับต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อความกว้างใบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) (ภาพที่ 4.3 และ  
ตารางที่ 4.1) โดยต้นขาไก่ด่างที่ปลูกในสารละลายที่มีเหล็กคีเลต Fe-EDTA ร่วมกับ ระดับค่าน าไฟฟ้า 
1.0 มิลลิซีเมนต์ต่อเซนติเมตร ท าให้ความกว้างใบของต้นขาไก่ด่างเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ  0.81±0.10 

เซนติเมตร  รองลงมาคือ 1.5, 2.0 และ 0.5 มิลลิซีเมนต์ต่อเซนติเมตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.72±0.05, 
0.66±0.12 และ 0.64±0.11 เซนติ เมตร ตามล าดับ (ตารางที่  4.1) ซึ่ งชุดการทดลองระดับ 
ค่าการน าไฟฟ้า 1.0 มิลลิซีเมนต์ต่อเซนติเมตร มีความกว้างใบมากกว่าชุดการทดลองที่ระดับ 
ค่าการน าไฟฟ้า 0.5, 1.5 และ 2.0 มิลลิซีเมนต์ต่อเซนติเมตร (P<0.05) 

 
ภาพที่ 4.3 ความกว้างใบเฉลี่ย ( เซนติเมตร ) ของต้นขาไก่ด่างที่ปลูกด้วยสารละลายธาตุอาหารที่มี

เหล็กคีเลตและระดับค่าน าไฟฟ้าที่ต่างกันเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 
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4.1.4 จ านวนชั้นใบ จากการทดลองปลูกต้นขาไก่ด่างที่เลี้ยงด้วยสารละลายธาตุอาหารที่มี
เหล็กคีเลต Fe-EDTA และ Fe-DTPA ร่วมกับ ระดับค่าการน าไฟฟ้า 4 ระดับ ได้แก่ 0.5, 1.0, 1.5 
และ 2.0 มิลลิซีเมนต์ต่อเซนติเมตร เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ พบว่าเหล็กคีเลตและค่าการน าไฟฟ้าที่
ระดับต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อจ านวนชั้นใบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) (ภาพที่ 4.4 และ  
ตารางที่  4.1) โดยต้นขาไก่ด่างที่ปลูกในสารละลายที่มี เหล็กคีเลต Fe-EDTA ร่วมกับ ระดับ 
ค่าการน าไฟฟ้า 1.5 มิลลิซีเมนต์ต่อเซนติเมตร ท าให้จ านวนชั้นใบของต้นขาไก่ด่างเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ  
20.40±2.27 ชั้นใบ รองลงมาคือ 1.0, 2.0 และ 0.5 มิลลิซีเมนต์ต่อเซนติเมตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
19.60±2.03, 19.20±0.69 และ 15.27±1.55 ชั้นใบ ตามล าดับ (ตารางที่ 4.1) ซึ่งชุดการทดลอง
ระดับค่าการน าไฟฟ้า 1.0 มิลลิซีเมนต์ต่อเซนติเมตร มีจ านวชั้นใบมากกว่าชุดการทดลองที่ระดับ 
ค่าการน าไฟฟ้า 0.5, 1.5 และ 2.0 มิลลิซีเมนต์ต่อเซนติเมตร (P<0.05) 

 

 
ภาพที่ 4.4 จ านวนชั้นใบเฉลี่ย (ชั้นใบ) ของต้นขาไก่ด่างที่ปลูกด้วยสารละลายธาตุอาหารที่มีเหล็ก 

คีเลตและระดับค่าน าไฟฟ้าที่ต่างกันเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 
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4.1.5 น้ าหนัก จากการทดลองปลูกต้นขาไก่ด่างที่เลี้ยงด้วยสารละลายธาตุอาหารที่มีเหล็ก 
คีเลต Fe-EDTA และ Fe-DTPA ร่วมกับ ระดับค่าการน าไฟฟ้า 4 ระดับ ได้แก่ 0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0  
มิลลิซีเมนต์ต่อเซนติเมตร เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ พบว่าเหล็กคีเลตและค่าการน าไฟฟ้าที่ระดับ
ต่างกันมีอิทธิพลต่อน้ าหนักอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) (ภาพที่ 4.5 และตารางที่ 4.1)  
โดยต้นขาไก่ด่างที่ปลูกในสารละลายที่มี เหล็กคีเลต Fe-EDTA ร่วมกับ ระดับค่าน าไฟฟ้า 2.0  
มิลลิซีเมนต์ต่อเซนติเมตร ท าให้น้ าหนักของต้นขาไก่ด่างเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 20.23±0.03 กรัม 
รองลงมาคือ 1.5, 0.5 และ 1.0 มิลลิซีเมนต์ต่อเซนติเมตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.08±0.05, 8.58±0.10 
และ 8.57±0.26 กรัม ตามล าดับ (ตารางที่ 4.1) ซึ่งชุดการทดลองระดับค่าการน าไฟฟ้า 2.0  
มิลลิซีเมนต์ต่อเซนติเมตร มีน้ าหนักมากกว่าชุดการทดลองที่ระดับค่าการน าไฟฟ้า 0.5, 1.0 และ 1.5 
มิลลิซีเมนต์ต่อเซนติเมตร (P<0.05)  

 
ภาพที่ 4.5 น้ าหนักเฉลี่ย ( กรัม ) ของต้นขาไก่ด่างที่ปลูกด้วยสารละลายธาตุอาหารที่มีเหล็กคีเลต

และระดับค่าน าไฟฟ้าที่ต่างกันเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 
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ภาพที่ 4.6 แสดงการเจริญเติบโตของต้นขาไก่ด่างที่เลี้ยงด้วยสารละลายธาตุอาหารที่มีเหล็กคีเลตและ

ระดับค่าน าไฟฟ้าที่ต่างกัน 
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4.2 คุณภาพน้ าของต้นขาไก่ด่างท่ีเลี้ยงด้วยสารละลายธาตุอาหารที่มีเหล็กคีเลตและระดับค่าน า
ไฟฟ้าที่ต่างกัน 

จากการทดลองปลูกต้นขาไก่ด่างที่เลี้ยงด้วยสารละลายธาตุอาหารที่มีเหล็กคีเลตและค่าการ
น าไฟฟ้าต่างกัน โดยศึกษา 2 ปัจจัยที่หนึ่งคือ เหล็กคีเลต 2 รูปแบบ ได้แก่ Fe-EDTA และ Fe-DTPA 
ปัจจัยที่สองคือ ระดับค่าการน าไฟฟ้า 4 ระดับ ได้แก่ 0.5 1.0 1.5 และ 2.0 มิลลิซีเมนต์ต่อเซนติเมตร 
เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ พบว่า อุณหภูมิเฉลี่ยของน้ าที่เลี้ยงต้นขาไก่ด่างด้วยสารละลายธาตุอาหารที่
มีเหล็กคีเลตและค่าน าไฟฟ้าต่างกันมีค่าเท่ากับ 27.04±0.89 โดยอุณหภูมิของน้ ามีค่าอยู่ในช่วง 
26.46-28.30 องศาเซลเซียส ความเป็นกรดเป็นด่างเฉลี่ยเท่ากับ 7.43±0.11 โดยความเป็นกรดเป็น
ด่างของน้ ามีค่าอยู่ในช่วง 7.30-7.61 แอมโมเนีย-ไนโตรเจนเฉลี่ยเท่ากับ 0.11± 0.04 โดยแอมโมเนีย-
ไนโตรเจนของน้ ามีค่าอยู่ในช่วง 0.07-0.17 มิลลิกรัมต่อลิตร และไนไตรท์-ไนโตรเจนเฉลี่ยเท่ากับ 
0.46±0.65 โดยไนไตรท-์ไนโตรเจนของน้ ามีค่าอยู่ในช่วง 0.02-1.58 มิลลิกรัมต่อลิตร (ตารางท่ี 4.2) 

คุณภาพน้ าที่มีผลต่อต้นขาไก่ด่างที่เลี้ยงด้วยสารละลายธาตุอาหารที่มีเหล็กคีเลตและค่าน า
ไฟฟ้าต่างกัน พบว่าในทุกระดับความเข้มข้นมีค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิไม่ต่างกัน โดยทั่วไปขาไก่ด่างจะ
เจริญเติบโตใต้น้ าที่มี pH 6.8-7.8 อุณหภูมิของน้ า 23-28 องศาเซลเซียส ส่วนปริมาณแอมโมเนีย-
ไนโตรเจน และไนไตรท์-ไนโตรเจน ที่ละลายน้ าตลอดการทดลองมีปริมาณสูงเมื่อเริ่มใส่ธาตุอาหาร
และจะลดลงเรื่อย ๆ จากการน าไปใช้ในการเจริญเติบโตของต้นขาไก่ด่าง (สมประสงค์, 2552)  

 
ตารางท่ี 4.2 คุณภาพน้ าของต้นขาไก่ด่างที่เลี้ยงด้วยสารละลายธาตุอาหารที่มีเหล็กคีเลตและค่าน า

ไฟฟ้าต่างกันเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ 

คุณภาพน้ า 
สัปดาห์ 

ค่าเฉลี่ย±SD 
2 4 6 8 

อุณหภูมิ (.c) 
ความเป็นกรด - 
เป็นด่าง 
แอมโมเนีย (mg/l) 
ไนไตรท์ (mg/l) 

27.41±0.27 
7.43±0.29 

 
0.08±0.03 
1.58±0.82 

26.60±0.15 
7.30±0.22 

 
0.17±0.06 
0.19±0.29 

28.30±0.38 
7.61±0.49 

 
0.07±0.01 
0.02±0.01 

26.46±0.11 
7.39±0.24 

 
0.12±0.03 
0.04±0.01 

27.04±0.89 
7.43±0.11 

 
0.11± 0.04 
0.46±0.65 

 



ตารางท่ี 4.1 ค่าเฉลี่ยของการเจริญเติบโตพรรณไม้น้้าขาไก่ด่างที่เลี้ยงด้วยสารละลายธาตุอาหารเหล็กคีเลตและค่าการน้าไฟฟ้าท่ีต่างกันเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 

เหล็ก Fe-DTPA  Fe-EDTA 
EC 0.5 1.0 1.5 2.0  0.5 1.0 1.5 2.0 

ความสูงต้น (ซม.) 15.31±0.91b 19.89±1.66a 15.31±1.06b 15.43±1.37b  15.83±1.57c 19.23±1.10b 23.70±1.93a 20.73±2.04b 
ความยาวใบ (ซม.) 1.65±0.18c 2.11±0.18a 1.96±0.23c 2.01±0.22b  1.88±0.29b 2.50±0.24a 2.27±0.15a 2.31±0.28a 

ความกว้างใบ (ซม.) 0.51±0.03b 0.66±0.06a 0.66±0.09a 0.60±0.14a  0.64±0.11c 0.81±0.10a 0.72±0.05b 0.66±0.12c 
จ้านวนชั้นใบ (ชั้นใบ) 16.07±2.19c 19.33±0.70a 17.53±1.33b 17.13±1.03b  15.27±1.55c 19.60±2.03b 20.40±2.27a 19.20±0.69b 
น้้าหนัก (ก.) 7.69±0.09c 7.83±0.12c 8.58±0.07b 10.52±0.12a  8.58±0.10c 8.57±0.26c 11.08±0.05b 20.23±0.03a 

หมายเหตุ : ตัวอักษรที่ต่างกันในแนวเดียวกัน  หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ(P<0.05) 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 5 

วิจารณ์ผลการศึกษา 

การศึกษาผลของเหล็กคีเลตและค่าการน าไฟฟ้าของสารละลายธาตุอาหารต่อการ

เจริญเติบโตของพรรณไม้น  าขาไก่ด่าง เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ พบว่าเหล็กคีเลตและค่าการน าไฟฟ้า

ที่ต่างกันมีอิทธิพลต่อความสูงต้น และน  าหนัก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยต้นขาไก่ด่างที่

ปลูกในสารละลายที่มีเหล็กคีเลต Fe-EDTA ร่วมกับ ระดับค่าน าไฟฟ้า 1.5 และ 2.0 มิลลิซีเมนต์ต่อ

เซนติเมตร ตามล าดับ ท าให้ความสูง และน  าหนัก ของต้นขาไก่ด่างเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 23.70±1.93 

เซนติ เมตร และ 20.23±0.03 กรัม ตามล าดับ สอดคล้องกับการศึกษาของอรุณี  (2548)  

ได้ศึกษาเกี่ยวกับความเข้มข้นของปุ๋ย NPK สูตร 25-5-5 ผสมกับธาตุเหล็กที่ระดับความเข้มข้น  

3 ระดับ คือ 5, 10 และ 15 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ เปรียบเทียบกับชุดควบคุม (ไม่ใช้ปุ๋ย) พบว่า 

ที่ ระดับความเข้มข้น  15 มิลลิกรัมต่อลิตร ต้นโรทาล่ า เจริญเติบโตดีที่ สุ ด  รองลงมาคือ  

10, 5 มิลลิกรัมต่อลิตร และสอดคล้องกับการศึกษาของวันวิสาข์ (2552) โดยศึกษาสารละลายธาตุ

อาหารสูตร KMITL 2 ที่มีค่าการน าไฟฟ้า ระดับ 0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0 มิลลิซีเมนต์ต่อเซนติเมตร  

ในระยะเวลา 16 สัปดาห์ พบว่าค่าการน าไฟฟ้า 1.5 มิลลิซีเมนต์ต่อเซนติเมตร ท าให้ต้นอนูเบียสนานา

เจริญเติบโตได้ดีที่สุด คุณภาพน  าของต้นขาไก่ด่างที่เลี ยงด้วยสารละลายธาตุอาหารที่มีเหล็กคีเลตที่มี

ค่าน าไฟฟ้าต่างกันอุณหภูมิของน  าเฉลี่ยเท่ากับ 27.04± 0.89 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน  าย่อมมีผลต่อ

การเจริญเติบโตพรรณไม้น  าส่วนใหญ่จะเจริญได้ดี ในช่วงอุณหภูมิ  25-29 องศาเซลเซียส  

(สมประสงค์, 2552) ความเป็นกรดเป็นด่างเฉลี่ยเท่ากับ 7.43±0.11 สภาวะที่เหมาะสมส าหรับเลี ยง

ในตู้ คือ อุณหภูมิ 16-30 องศาเซลเซียส pH ของน  า 6.2-7.5 ระดับน  าลึก 30-40 เซนติเมตร  

(ปรัชญา, 2537) แอมโมเนีย-ไนโตรเจนเฉลี่ยเท่ากับ 0.11± 0.04 มิลลิกรัมต่อลิตร และไนไตรท์-

ไนโตรเจนเฉลี่ยเท่ากับ 0.46±0.65 มิลลิกรัมต่อลิตร  



บทที่ 6 

สรุปและขอ้เสนอแนะ 

สรุป 

การศึกษาผลของเหล็กคีเลตและค่าการน าไฟฟ้าของสารละลายธาตุอาหารที่มีเหล็กคีเลต   
Fe - EDTA และ Fe - DTPA ร่วมกับ ค่าการน าไฟฟ้า 4 ระดับ ได้แก่ 0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0  
มิลลิซีเมนต์ต่อเซนติเมตร เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ พบว่า ต้นขาไก่ด่างที่ปลูกในสารละลายที่มีเหล็ก 
คีเลต Fe-EDTA มีการเจริญเติบโตที่ดีที่สุด โดยมีความสูงต้นเฉลี่ยที่ระดับค่าน าไฟฟ้า 1.5  
มิลลิซีเมนต์ต่อเซนติเมตร มีความสูงต้นสูงสุดเฉลี่ยเท่ากับ 23.70±1.93 เซนติเมตร น  าหนักเฉลี่ย 
ที่ระดับค่าน าไฟฟ้า 2.0 มิลลิซีเมนต์ต่อเซนติเมตร มีน  าหนักเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 20.23±0.03 กรัม 
คุณภาพน  าของต้นขาไก่ด่างที่เลี ยงด้วยสารละลายธาตุอาหารที่มีเหล็กคีเลตที่มีค่าน าไฟฟ้าต่างกัน
อุณหภูมิเฉลี่ยเท่ากับ 27.04±0.89 องศาเซลเซียส ความเป็นกรดเป็นด่างเฉลี่ยเท่ากับ 7.43±0.11 
แอมโมเนีย-ไนโตรเจนเฉลี่ยเท่ากับ 0.11± 0.04 มิลลิกรัมต่อลิตร และไนไตรท์-ไนโตรเจนเฉลี่ยเท่ากับ 
0.46±0.65 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 
ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการศึกษาคุณภาพน  า ของ ฟอสฟอรัส (P) ไนโตรเจน (N) และ โพแทสเซียม (K) เพราะ

มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพรรณไม้น  า 
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วิธีการวิเคราะห์แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (สมชาย, 2552) 

         การเตรียมสารวิเคราะห์แอมโมเนีย 

1. น ้ากลั่นบริสุทธิ์ที่ไม่มีแอมโมเนีย (ammonia free water)  
กรองน ้ากลั่นผ่านเครื่องกรองน ้าที่มีสารสังเคราะห์ ( ion-exchange resin) หรือใช้

วิธีกลั่นน ้าที่เติมกรด H2SO4 เข้มข้น 0.1 มิลลิลิตรต่อน ้ากลั่น 1,000 มิลลิลิตร 
2. hypochlorite stock  

ใช้ Sodiun hypochlorite (5.5 เปอร์เซ็นต์ available chlorine) หรืใช้น ้ายาฟอกสี
(bleach) ซึ่งมีคลอรีนประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ เก็บสารละลาย hypochlorite stock ไว้ใน
ภาชนะทึบแสงเละปิดฝาให้แน่น 

3. alkalione stock solution 
ชั่ง Sodium hydroxide (NaOH) 5 กรัม ละลายในน ้ากลั่น (Deionzed water) 

ปรับปริมาตรให้ได้ 500 มิลลิลิตร 
4. oxdizing reagent  

ใช้ alkaline stok solution ผสมกับ hypochlorite stock ด้วยอัตรา 4 ส่วนต่อ 1
ส่วน เตรียมสารละลาย oxdizing reagent ใหม่ทุกครั งท้าการวิเคราะห ์

5. Sodiun nitroprusside reagent  
ชั่ง Sodiun nitroprusside 1 กรัม ละลายในน ้ากลั่น (Deionzed water) ปรับ

ปริมาตรให้ได้ 200 มิลลิลิตร 
6. phenol reagent  

ชั่ง phenol 100 กรัม ละลายใน ethyl alcohol (C2H5OH) 95 เปอร์เซ็น) ปรับ
ปริมาตรให้ได้ 1,000 มิลลิลิตร 

วิธีการวิเคราะห์แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (สมชาย, 2552) 

ตวงตัวอย่างน ้า 50 มิลลิลิตร (ตัวอย่างน ้าไม่ต้องกรอง) 

พร้อมน ้ากลั่น 50 มิลลิลิตร เพ่ือเปรียบเทียบเป็น Blank 

 

เติม Phenol reagent 2 มิลลิลิตร เขย่าให้ผสมกัน 
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เติม Sodium nitroprussid reagent 2 มิลลิลิตร เขย่าให้ผสมกัน 

 

เติม Oxidizing reagent 2 มิลลิลิตร เขย่าให้ผสมกัน 

 

ตั งทิ งไว้นาน 1 ชั่วโมง แต่ไม่ควรเกิน 24 ชั่วโมง สารละลายสีน ้าเงิน 

 

วัดค่า Absorbance ด้วยเครื่อง Spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 630 นาโนเมตร 

วิธีการวิเคราะห์ไนไตรท์-ไนโตรเจน (สมชาย, 2552) 

วิธีการเตรียมสารละลายไนไตรท์-ไนโตรเจน 

1. buffer solution 
ชั่ง ammonium chloride (NH4CI) 100 กรัม Sodiun tetraborate 20 กรัม และ 

EDTA (disodium dehydrate) 1 กรัม ละลายในน ้ากลั่น (Deionzed water) ปรับปริมาตร
ให้ได้ 1,000 มิลลิลิตร 

2. sulphanilamide  
ตวงกรด hydrochloric (HCI) เข้มข้น 100 มิลลิลิตร ค่อยๆเทลงในน ้ากลั่น 300 

มิลลิลิตร ผสมให้ เข้ากัน ชั่ ง sulphanilamide 5 กรัม น้าละลายในสารละลายกรด 
hydrochloric (HCI) ที่เตรียมไว้ แล้วปรับปริมาตรให้ได้ 500 มิลลิลิตร  

3. N-1-(naphthy) ethyienediamine dithydrochloride  
ชั่ง NNED 0.5 กรัม ละลายในน ้ากลั่น ปรับปริมาตรให้ได้ 500 มิลลิลิตร สารละลาย

จะไม่มีสี เก็บสารละลายไว้ในสีน ้าตาล ถ้าสารละลายเป็นสีชมพู่หรือสีน ้าตาลเข้ม จะต้อง
เตรียมสารละลายใหม่ 

4. standard nitrite- nitrogen (NO2-N) 
อบ Sodiun nitrite (NaNo2) ที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 3ชั่วโมง ท้า

ให้เย็น ในโถดูดความชื น ชั่ง Sodiun nitrite (NaNo2) 0.4926 กรัม ละลายในน ้ากลั่น ปรับ
ปริมาตรให้ได้ 1,000 มิลลิลิตร  จนได้สารละลาย Sodiun nitrite (NaNo2) มีความเข้มข้น 
100 มิลลิกรัมต่อลิตร  
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วิธีการวิเคราะห์ไนไตรท์-ไนโตรเจน (สมชาย, 2552) 

กรองตัวอย่างน ้าด้วยกระดาษกรอง 

 

ตวงตัวอย่างน ้า 50 มิลลิลิตร 

พร้อมน ้ากลั่น 50 มิลลิลิตร เพ่ือเปรียบเทียบเป็น Blank 

 

เติม Buffer solution 5 มิลลลิิตร เขย่าให้ผสมกัน 

 

เติม Sulphanilamide soluyion 1 มิลลิลิตร เขย่าให้ผสมกัน ตั งทิ งไว้ 2 นาที 

 

เติม NNED solution 1 มิลลลิิตร เขย่าให้ผสมกัน สารละลายจะกลายเป็นสีชมพูหรือบานเย็น ตั งทิ ง
ไว้นาน 10 นาที - 2 ชั่วโมง 

 

วัดค่า Absorbance ด้วยเครื่อง Spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 543 นาโนเมตร 
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ตารางผนวกท่ี 1 ความสูงเฉลี่ย (เซนติเมตร) ของต้นขาไก่ด่างที่ปลูกด้วยสารละลายธาตุอาหารที่มี

เหล็กคีเลตและระดับค่าน้าไฟฟ้าที่ต่างกันเมื่อสิ นสุดการทดลอง 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:ค่าเฉลี่ย     

Source 
Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 211.721a 7 30.246 13.343 .000 

Intercept 7931.570 1 7931.570 3.499E3 .000 

facter 69.020 1 69.020 30.447 .000 

EC 62.919 3 20.973 9.252 .001 

facter * EC 79.781 3 26.594 11.732 .000 

Error 36.270 16 2.267   

Total 8179.561 24    

Corrected Total 247.991 23    

a. R Squared = .854 (Adjusted R Squared = .790)   
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ตารางผนวกท่ี 2 ความยาวใบเฉลี่ย (เซนติเมตร) ของต้นขาไก่ด่างที่ปลูกด้วยสารละลายธาตุอาหารที่

มีเหล็กคีเลตและระดับค่าน้าไฟฟ้าที่ต่างกันเมื่อสิ นสุดการทดลอง 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:ค่าเฉลี่ย     

Source 
Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 1.550a 7 .221 4.292 .008 

Intercept 104.500 1 104.500 2.026E3 .000 

facter .577 1 .577 11.178 .004 

EC .955 3 .318 6.173 .005 

facter * EC .018 3 .006 .114 .951 

Error .825 16 .052   

Total 106.875 24    

Corrected Total 2.375 23    

a. R Squared = .652 (Adjusted R Squared = .500)   
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ตารางผนวกท่ี 3 ความกว้างใบเฉลี่ย (เซนติเมตร) ของต้นขาไก่ด่างที่ปลูกด้วยสารละลายธาตุอาหารที่

มีเหล็กคีเลตและระดับค่าน้าไฟฟ้าที่ต่างกันเมื่อสิ นสุดการทดลอง 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:ค่าเฉลี่ย     

Source 
Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model .158a 7 .023 2.509 .060 

Intercept 10.402 1 10.402 1.158E3 .000 

facter .060 1 .060 6.679 .020 

EC .088 3 .029 3.253 .049 

facter * EC .010 3 .003 .376 .772 

Error .144 16 .009   

Total 10.703 24    

Corrected Total .302 23    

a. R Squared = .523 (Adjusted R Squared = .315)   
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ตารางผนวกท่ี 4 จ้านวนชั นใบเฉลี่ย (ชั นใบ) ของต้นขาไก่ด่างที่ปลูกด้วยสารละลายธาตุอาหารที่มี

เหล็กคีเลตและระดับค่าน้าไฟฟ้าที่ต่างกันเมื่อสิ นสุดการทดลอง 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:ค่าเฉลี่ย     

Source 
Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 71.040a 7 10.149 3.998 .010 

Intercept 7833.707 1 7833.707 3.086E3 .000 

facter 7.260 1 7.260 2.860 .110 

EC 51.240 3 17.080 6.729 .004 

facter * EC 12.540 3 4.180 1.647 .218 

Error 40.613 16 2.538   

Total 7945.360 24    

Corrected Total 111.653 23    

a. R Squared = .636 (Adjusted R Squared = .477)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

ตารางผนวกท่ี 5 น ้าหนักเฉลี่ย (กรัม) ของต้นขาไก่ด่างที่ปลูกด้วยสารละลายธาตุอาหารที่มีเหล็ก 

คีเลตและระดับค่าน้าไฟฟ้าที่ต่างกันเมื่อสิ นสุดการทดลอง 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:ค่าเฉลี่ย     

Source 
Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 363.345a 7 51.906 3.406E3 .000 

Intercept 2585.450 1 2585.450 1.697E5 .000 

facter 71.346 1 71.346 4.682E3 .000 

EC 210.831 3 70.277 4.612E3 .000 

facter * EC 81.167 3 27.056 1.776E3 .000 

Error .244 16 .015   

Total 2949.039 24    

Corrected Total 363.588 23    

a. R Squared = .999 (Adjusted R Squared = .999)   
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ภาคผนวก ข 

 

 

 

 

 

 



38 
 

 

ภาพผนวกที่ 1 เตรียมกรวดขนาด 3 มม. 

 

ภาพผนวกที่ 2 เตรียมต้นขาไก่ด่างสูง 10 ซม. 

 

ภาพผนวกที่ 3 ช้าต้นขาไก่ด่างในกะละมังทดลอง 
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ภาพผนวกที่ 4 เก็บน ้าตัวอย่างทุกๆ 2 สัปดาห์ 

 

ภาพผนวกที่ 5 วัดความสูงต้นทุกๆ 2 สัปดาห์ 

 

ภาพผนวกที่ 6 วัดความยาวใบทุกๆ 2 สัปดาห์ 
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ภาพผนวกที่ 7 วัดความกว้างใบทุกๆ 2 สัปดาห์ 

 

ภาพผนวกที่ 8 ชั่งน ้าหนักเม่ือสิ นสุดการทดลอง 
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ภาพผนวกที่ 9 สีของ Standard แอมโมเนีย – ไนโตรเจน 

ภาพผนวกที่ 10 สีของ Standard แอมโมเนีย– ไนโตรเจน และสีของตัวอย่างน ้า 

 

ภาพผนวกที่ 11 สีของ Standard ไนไตรท์ – ไนโตรเจน 
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ภาพผนวกที่ 12 สีของ Standard ไนไตรท–์ ไนโตรเจน และสีของตัวอย่างน ้า 
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ประวัติของผู้วิจัย 

 

ชื่อ – นามสกุล นางสาวกชกร กล่้าทวี     

วันที่เกิด 8 มิถุนายน 2537 

ภูมิล้าเนา บ้านเลขท่ี 24 หมู่ 1 ต้าบลเขาบางเเกรก  อ้าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 61170 

การศึกษาระดับประถมศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา ต้าบลเขาบางเเกรก อ้าเภอหนองฉาง จังหวัด

อุทัยธานี 

การศึกษาระดับมัธยมต้น โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา ต้าบลเขาบางเเกรก  อ้าเภอหนองฉาง จังหวัด

อุทัยธานี 

การศึกษาระดับมัธยมปลาย โรงเรียนหนองฉางวิทยา ต้าบลหนองฉาง  อ้าเภอหนองฉาง จังหวัด

อุทัยธานี 

 

ชื่อ – นามสกุล นางสาวทิพวัลย์  บุญศรีวงษ์ 

วันที่เกิด 31 ธันวาคม 2537 

ภูมิล้าเนา บ้านเลขท่ี 200 หมู่ 6 ต้าบลกะบกเตี ย อ้าเภอเนินขาม จังหวัยชัยนาท 

การศึกษาระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ต้าบลกะบกเตี ย อ้าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 

การศึกษาระดับมัธยมต้น โรงเรียนหันคาพิทยาคม ต้าบลหันคา อ้าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 

การศึกษาระดับมัธยมปลาย โรงเรียนหันคาพิทยาคม ต้าบลหันคา อ้าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 

 

 

 


