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 ปัญหาพิเศษฉบับนี้  ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เพราะได้ความกรุณาจากอาจารย์  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ทัศนุพันธุ์ กุศลสถิต และอาจารย์นพดล ชุ่มอินทร์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปัญหา
พิเศษ และคณะอาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชทุกท่านผู้วิจัยขอขอบคุณที่กรุณาให้ค าปรึกษา 
และค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัย ตลอดจนให้ความช่วยเหลือ ความเอาใจใส่จนจบการทดลอง
และปัญหาพิเศษเสร็จสมบูรณ์ 
 ขอขอบคุณ นายอ านวย รัตนอ านวยศศิริ ผู้บริหารสวนเมล่อนไฮโดรกรีนฟาร์ม ที่ให้ความ
อนุเคราะห์ต้นพันธุ์เมล่อน อุปกรณ์ต่าง ๆ และสถานที่ในการปฏิบัติงานวิจัย ตลอดจนเพ่ือนๆ และ
ครอบครัวที่ให้ความช่วยเหลือ และเป็นก าลังใจให้มาโดยตลอด 

   
        วิลาวรรณ คลองแห้ง 

กมลวรรณ มีนา 
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 วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้ เพ่ือศึกษาผลการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ในวัสดุปลูก ขี้เถ้าแกลบ
ด้วยอัตราส่วนที่ต่างกันต่อการเจริญเติบโตของเมล่อนพันธุ์พอทออเร้นจ์ ในระบบวัสดุปลูกพืชใน
โรงเรือน โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design ; C.R.D.) 
แบ่งเป็น 4 สิ่งทดลอง ดังนี้ สิ่งทดลองที่ 1 ไม่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ สิ่งทดลองที่ 2 ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 40 กรัมผสม
ในแกลบด า สิ่งทดลองที่ 3 ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 80 กรัมผสมในแกลบด า สิ่งทดลองที่ 4 ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 120 
กรัมผสมในแกลบด า พบว่า 
 การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 40 กรัมผสมลงในแกลบเผา 5 กิโลกรัม เป็นอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุด ที่มี
ผลต่อการเจริญเติบโตของเมล่อนพันธุ์พอตออเร้นจ์ในระบบวัสดุปลูกพืชในโรงเรือน โดยแสดงค่าเฉลี่ย
ความสูงของล าต้น ค่าเฉลี่ยจ านวนใบ ที่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ส่วนค่าเฉลี่ยความกว้างใบ 
ค่าเฉลี่ยความยาวใบ ค่าเฉลี่ยขนาดผล ค่าเฉลี่ยน้ าหนักผลสด และค่าความหวานนั้น การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
40 กรัม ปุ๋ยอินทรีย์ 80 กรัม และปุ๋ยอินทรีย์ 120 กรัม ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  
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  20 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความกว้างใบเมื่ออายุ 2 สัปดาห์หลัง
 ปลูก 

 61 

  21 ค่าเฉลี่ยความกว้างใบ เมื่ออายุ 3 สัปดาห์หลังปลูก  62 
  23 ค่าเฉลี่ยความกว้างใบ เมื่ออายุ 4 สัปดาห์หลังปลูก           63 
  

 



[ซ] 
 

สารบัญตารางภาคผนวก (ต่อ) 
ตารางผนวกท่ี  หน้า 
  24 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความกว้างใบเมื่ออายุ 4 สัปดาห์หลัง
 ปลูก 

 63 

  25 ค่าเฉลี่ยความยาวใบ เมื่ออายุ 1 สัปดาห์หลังปลูก  64 
  26 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความยาวใบเมื่ออายุ 1 สัปดาห์หลัง
 ปลูก 

 64 

  27 ค่าเฉลี่ยความยาวใบ เมื่ออายุ 2 สัปดาห์หลังปลูก  65 
  28 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความยาวใบเมื่ออายุ 2 สัปดาห์หลัง
 ปลูก 

 65 

  29 ค่าเฉลี่ยความยาวใบ เมื่ออายุ 3 สัปดาห์หลังปลูก  66 
  30 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความยาวใบเมื่ออายุ 3 สัปดาห์หลัง
 ปลูก 

 66 

  31 ค่าเฉลี่ยความยาวใบ เมื่ออายุ 4 สัปดาห์หลังปลูก  67 
  32 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความยาวใบเมื่ออายุ 4 สัปดาห์หลัง
 ปลูก 

 67 

  33 ค่าเฉลี่ยขนาดผล เมื่ออายุ 1 สัปดาห์หลังปลูก  68 
  34 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนขนาดผลเมื่ออายุ 1 สัปดาห์หลังปลูก  68 
  35 ค่าเฉลี่ยขนาดผล เมื่ออายุ 2 สัปดาห์หลังปลูก  69 
  36 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนขนาดผลเมื่ออายุ 2 สัปดาห์หลังปลูก  69 
  37 ค่าเฉลี่ยขนาดผล เมื่ออายุ 3 สัปดาห์หลังปลูก  70 
  38 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนขนาดผลเมื่ออายุ 3 สัปดาห์หลังปลูก  70 
  39 ค่าเฉลี่ยขนาดผล เมื่ออายุ 4 สัปดาห์หลังปลูก  71 
  40 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนขนาดผลเมื่ออายุ 4 สัปดาห์หลังปลูก  71 
  41 ค่าเฉลี่ยน้ าหนักผลสดของเมล่อนเมื่ออายุ 35 วันหลังผสมโดยใช้ปุ๋ย 
  อินทรีย์ ในอัตราที่ต่างกัน 4 อัตรา 

          72 

41  ค่าเฉลี่ยน้ าหนักผลสดของเมล่อนเมื่ออายุ 35 วันหลังผสมโดยใช้ปุ๋ย 
  อินทรีย์ ในอัตราที่ต่างกัน 4 อัตรา 

           72 
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สารบัญภาพภาคผนวก 
 

ภาพผนวกที่ หน้า 

  1 บ่มเมล็ดเมล่อนพันธุ์พอทออเร้นจ์ 74 

  2 เมล็ดเริ่มงอกได้ 3 วัน 74 

  3 ต้นกล้าเมล่อนมีอายุ 10 วัน 75 

  4 ย้ายต้นกล้าลงถุงปลูก 75 

  5 ให้น้ าโดยระบบน้ าหยด 76 

  6 การผูกค้าง 76 

  7 เด็ดแขนง เด็ดใบล่างออก 77 

  8 ผสมเกสร 77 

  9 การแขวนผล 78 

  10 การวัดขนาดผล 78 

  11 วัสดุปลูก 1 ชนิดคือ แกลบเผา 79 

  12 การเก็บเกี่ยวผลผลิต 79 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 เมล่อนหรือในทางวิชาการเรียกว่า แตงเทศ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cucumis melo L. อยู่ใน
วงศ์ Cucurbitaceae เป็นพืชเถาเลื้อยตระกลูแตง มีถิ่นก าเนิดในเขตร้อนและตอนใต้ของทวีป
แอฟริกา ราคาจ าหน่ายค่อนข้างสูง ในปัจจุบันมีการลงทุนปลูกในประเทศไทยกันอย่างแพร่หลายท า
ให้ราคาของเมล่อนลดลงจากเดิม แม้ว่าราคาจะลดลงไปบ้างแล้วก็ตามการปลูกเมล่อนก็ยังสามารถท า
รายได้ต่อปีให้เกษตรกรค่อนข้างสูง เนื่องจากเป็นพืชที่มีระยะปลูกจนกระทั้งเก็บเกี่ยวสั้น ในการปลูก
เมล่อนเกษตรกรส่วนใหญ่เลือกที่จะปลูกในโรงเรือน เพราะสามารถควบคุมผลผลิตได้ดีกว่า อีกทั้งยัง
เป็นการป้องกันโรคและแมลงได้ในระดับหนึ่ง นอกจากมีการจัดการดูแลที่ดีแล้ว เรื่องธาตุอาหารเป็น
ปัจจัยส าคัญการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินนั้น พืชจะได้รับสารละลายธาตุอาหารที่ประกอบด้วยธาตุอาหาร
ที่จ าเป็นต่อพืชที่อยู่ในรูปที่พืชสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีอย่างครบถ้วนและเหมาะสม เมล่อน
จึงจะให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ในเกษตรกรบางรายอาจใช้ปุ๋ยที่ให้ไปพร้อมกับระบบน้ าหยดซึ่งเป็นการ
สะดวกแต่ก็มีต้นทุนค่อนข้างสูง  จากเหตุผลดังกล่าวจ าเป็นจะต้องหาแนวทางในการเพ่ิมผลผลิตและ
พยายามลดต้นทุนในการผลิต โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยพืชสด ในการเพ่ิม
ผลผลิตของพืช ปุ๋ยอินทรีย์เป็น ปุ๋ยที่สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น ราคาไม่แพง นอกจากนี้ปุ๋ยอินทรีย์ยัง
ช่วยเพ่ิมอินทรียวัตถุให้กับดิน ช่วยปรับปรุง คุณสมบัติต่างๆ ของดินให้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติ
ทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพของดิน เป็นต้น นอกจากนี้ปุ๋ยอินทรีย์ ยังช่วยปลดปล่อยธาตุ
อาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชผักอย่างช้าๆ และอย่างต่อเนื่อง ท าให้พืชน าธาตุอาหารไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  
 ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้จึงใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดในอัตราส่วนที่ต่างกันผสมในวัสดุปลูกของเมล่อน
และให้สารละลายธาตุ  เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับเกษตรกรในการเลือกใช้อัตราส่วนปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดที่
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเมล่อนเพ่ือช่วยเพ่ิมคุณภาพของผลผลิต และลดต้นทุนการในการ
ผลิตอีกท้ังยังเป็นแนวทางการประยุกต์ใช้ในการผลิตเมล่อนต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
1. เพ่ือศึกษาผลของปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตของเมล่อนพันธุ์พอทออเร้นจ์ในระบบปลูกพืชไร้ดิน                     
…..โดยมีแกลบเผาเป็นวัสดุปลูก 
2. เพื่อศึกษาอัตราส่วนปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเมล่อน 

 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ได้ทราบอัตราส่วนปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเมล่อนพันธุ์ 
    พอทออเร้นจ์ 
2. ไดท้ราบการเจริญเติบโตของเมล่อนพันธุ์พอทออเร้นจ์ในระบบปลูกพืชไร้ดิน 
 
ขอบเขตกำรทดลอง 
 ศึกษาการเจริญเติบโตของเมล่อนเมื่อใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดในอัตราส่วนที่ต่างกัน ที่ผสมลงใน
วัสดุปลูกคือ แกลบเผา โดยศึกษาเมล่อนพันธุ์พอทออเร้นจ์ วางแผนการทดลองแบบ (Completely 
Randomized Design : C.R.D.) จ านวน 4 สิ่งทดลอง ได้แก่ 1.) ไม่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ผสมในแกลบด า 2.) 
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 40 กรัมผสมในแกลบด า 3.) ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 80 กรัมผสมในแกลบด า 4.) ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 
120 กรัมผสมในแกลบด า  
 
สถำนที่และระยะเวลำในกำรทดลอง 
 ท าการทดลองที่เมล่อนไฮโดรกรีนฟาร์ม หมู่ 7 บ้านน้ ายาง ต าบลบ้านกลาง อ าเภอวังทอง 
จังหวัดพิษณุโลก ช่วงเวลาการทดลอง เริ่มการทดลองตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 5 กรกฎาคม 2560 
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บทที่ 2 
ตรวจเอกสำร 

 
ลักษณะและความส าคัญ 

 เมล่อน มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cucumis melo L. อยู่ในวงศ์ Cucurbitaceous เป็นพืช
ตระกูลแตงลักษณะเป็นเถา และออกดอกคล้ายกับแตงไทย เปลือกนอกของแตงเทศมีลายตาข่าย 
ขนาดผลประมาณ 1-2 กิโลกรัม และลักษณะของผล คล้ายกับ มะขวิดไทย เป็นพืชชนิดหนึ่งที่ก าลัง
เป็นที่นิยมบริโภคกันมากในปัจจุบันเนื่องจาก มีรสชาติดี เนื้อนุ่ม หวานฉ่ าและมีกลิ่นหอม สีของเนื้อ
ผลยังมีหลากหลาย ทั้งขาว ครีม เหลือง เขียว ส้มและแสด จึงชวนให้รับประทานมากยิ่งขึ้น จัดเป็นทั้ง
ผลไม้และผักขึ้นกับลักษณะของการน าไปใช้บริโภค นอกจากนี้ยังเป็นพืชที่ใช้ระยะเวลาปลูกและเก็บ
เกี่ยวสั้นเมื่อเปรียบเทียบกับผลไม้ชนิดอ่ืนๆ บางพันธุ์มีอายุการเก็บเกี่ยวไม่เกิน 65 วันหลังหยอดเมล็ด
เท่านั้น  จึงจัดเป็นพืชที่ท ารายได้ให้แก่เกษตรกรได้เป็นอย่างดีในเวลาอันรวดเร็ว ข้อเสียของแตงเทศ
คือมักอ่อนแอ ไม่ค่อยทนทานต่อโรคและแมลงและสภาพอากาศที่ร้อนจัด หนาวจัด หรือ มีฝนตกชุก
เกินไป  การปลูกแตงเทศให้ได้ผลดีประการแรก จึงควรเลือกชนิดและพันธุ์ของแตงเทศท่ีมีอยู่มากมาย
ให้เหมาะสมกับ สภาพแวดล้อมของพ้ืนที่และฤดูกาลที่จะปลูก สามารถปลูกในดินได้เกือบทุกชนิด แต่
การปลูกท่ีได้ผลดีเป็นดินทรายปนร่วนซุยและสามารถระบายน้ าได้ด ี 

 
ลักษณะทำงพฤกษศำสตร์ของเมล่อน  
 ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cucumis  Melo  L. 
 ชื่อสามัญ : Cantaloupe, Melon, Muskmelon 
 ชื่ออ่ืน: แตงเทศ แตงหอม เมล่อน แคนตาลูป 
 ถิ่นก าเนิด : อยู่ในเขตร้อน และทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกา 
 แหล่งที่ปลูก : เมล่อนปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย 
 แคนตาลูป : มีโครโมโซม 2n = 2x = 24 ผสมเกสรโดยแมลง และลม ในพันธุ์ที่มีดอก
สมบูรณ์เพศสามารถผสมพันธุ์เองได้  

ราก เป็นระบบรากแก้ว มีรากแขนง และรากฝอยแตกออกห่างๆ ระบบความลึกของราก
ประมาณ 30 เซนติเมตร  

ล าต้น เป็นพืชเถาเลื้อยตามดินหรือตามก่ิงไม้ ล าต้นเป็นไม้เนื้ออ่อน มีลักษณะกลม ความยาว
ประมาณ 2-3 เมตร ล าต้นมีหนามคล้ายขน ช่วงข้อมีความยาวประมาณ 15-20 เซนติเมตร บริเวณข้อ
แตกกิ่งย่อยออก และบริเวณข้อย่อยจะแตกใบ และดอก ส่วนซอกใบจะแตกหนวดส าหรับยึดเกาะ
ขณะเจริญเติบโต 

ใบ มีลักษณะคล้ายใบแตงหรือฟักทอง แตกออกบริเวณข้อกิ่ง ข้อละ 1 ใบ เรียงสลับกัน ก้าน
ใบกลวง ยาว 5-10 เซนติเมตร มีขน บริเวณฐานใบเว้า ขอบใบหยักเป็นคลื่น ผิวใบขรุขระ  
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ดอก มีทั้งดอกแบบเพศผู้ ดอกเพศเมีย และดอกสมบูรณ์เพศบนต้นเดียวกัน แต่ส่วนใหญ่มัก
พบแบบมีดอกเพศผู้ และดอกสมบูรณ์เพศ ซึ่งดอกเพศผู้แทงออกที่ซอกใบบริเวณแขนงย่อยเกือบทุก
แขนง ดอกจะมีสีเหลืองคล้ายดอกแตงกวา โดยดอกเพศผู้มีกลีบเลี้ยง  5 กลีบ กลีบดอก 5 กลีบ อับ
ละอองเกสร 3 อับ และก้านชูเกสรสั้น ส่วนดอกเพศเมีย และดอกสมบูรณ์เพศจะแทงออกที่แขนงย่อย
ข้อแรก ดอกสมบูรณ์เพศมีกลีบเลี้ยงสีเขียว ส่วนกลีบดอกมีสีเหลือง 5 กลีบ อับละอองเกสรตัวผู้ 3 อับ 
ล้อมรอบเกสรตัวเมียที่มี 3-5 แฉก ส่วนรังไข่มีลักษณะกลม ยาว 2-4 เซนติเมตร มี 3-5 ห้อง และฐาน
ดอกสมบูรณ์เพศมีรังไข่ที่เจริญเป็นผล 

ผล พัฒนามาจากรังไข่จากดอกท่ีเกิดอยู่บนแขนงย่อย ผลมีลักษณะแตกต่างกันตามสายพันธุ์ 
บางพันธุ์มีร่างแหปกคลุม บางพันธุ์ผิวเรียบไม่มีร่างแห บางพันธุ์มีร่องเป็นทางยาวจากขั้วผลถึงท้ายผล 
ลักษณะผลทุกสายพันธุ์ค่อนข้างกลมรี ผลมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 10 -15 เซนติเมตร หนัก
ประมาณ 0.5-2 กิโลกรัม มีสีผิวเปลือก และสีเนื้อแตกต่างกันตามสายพันธุ์ เนื้ออาจมีสีเหลือง สีเหลือ
งอมเขียว และสีส้ม ส่วนเมล็ดมีสีน้ าตาลเหลือง 
 
ชนิดเมล่อนแบ่งตำมผิวเปลือก ได้แก่ 
 1. Reticulata ชื่อวิทยาศาสตร์ Cucumis melo L. var. reticulata โดยทั่วไปเรียกว่า เน็ต
เมล่อน (netted melon) มัสต์เมล่อน (musk melon) หรือ เปอร์เซียนเมล่อน (persian melon) 
เปลือกมีผิวขรุขระ แข็ง เป็นร่างแห เนื้อมีสีเขียวปนเหลือง หรือ สีส้ม 
 2. Cantaloupensis ชื่อวิทยาศาสตร์  Cucumis melo L. var. cantaloupensis เรียก
ทั่วไปว่า ร็อคเมล่อน (rock melon) เปลือกมีผิวขรุขระ แข็ง ไม่เป็นร่างแห แต่มีร่องลึกเป็นทางยาว
จากข้ัวผลจรดท้ายผล 
 3. Inodorous ชื่อวิทยาศาสตร์ Cucumis melo L. var. inodorous L เปลือกมีผิวเรียบ ไม่
เป็นร่างแห พันธุ์ที่นิยมได้แก่ พันธุ์ฮันนี่ดิว (honeydew) 

4. Flexuosus ชื่อวิทยาศาสตร์ Cucumis melo L. var. Flexuosus โดยทั่วไปเรียก สเน็ค
เมล่อน (snake melon) ผลมีขนาดเล็ก เปลือกเรียบสีขาว ขนาดผลเส้นผ่าศูนย์กลาง 1-2 นิ้ว ผลอาจ
ตรงหรือโค้ง นิยมน ามาท าเป็นผลไม้ดอง 
 5. Conomon ชื่อวิทยาศาสตร์ Cucumis melo L. var. Conomon โดยทั่วไปเรียก ปิกลิง
เมล่อน (pickling melon) ผลมีขนาดเล็ก เรียวยาว เปลือกผิวเรียบ มีหลายสี เนื้อมีสีขาวหรือสี
น้ าตาลปนขาว 

6. Chito ชื่อวิทยาศาสตร์ Cucumis melo L. var. Chito โดยทั่วไปเรียก แมงโกเมล่อน 
(mengo melon) ผลมีขนาดเล็ก เปลือกผิวเรียบ มีหลายสี เนื้อมีรสเปรี้ยว นิยมน าท าเป็นผลไม้ดอง 
 7. Dudaim ชื่อวิทยาศาสตร์ Cucumis melo L. var. Dudaim โดยทั่วไปเรียก โปมกราเน็ต 
เมล่อน (pomegranate melon) ผลมีขนาดเล็กเท่าผลส้ม รูปร่างกลมหรือรูปไข่  เปลือกผิวเรียบ มี
กลิ่นคล้ายโคลน (ที่มา : นิพนธ์, 2550)  
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 8. เมล่อนสายพันธุ์ พอท ออเร้นจ์ (melon Pot Orange) เนื้อสีส้ม ผิวเป็นตาข่าย อายุสั้น 
คุณภาพความหวานสูง เนื้อนิ่ม และกลิ่นหอม เป็นสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก 
  

              

 
 

ภำพที่ 1 เมล่อนสายพันธุ์พอท ออเร้นจ์ 
 
กำรปลูกเมล่อน มีข้ันตอนต่างๆ ดังนี้ 
 1. การเตรียมพ้ืนที่ปลูกภายนอกโรงเรือน การที่จะปลูกนอกโรงเรือนต้องมีการจัดการที่ดี
เพราะไม่สามรถควบคุมสภาพแวดล้อมได้ โดยมีขั้นตอนการเตรียมพ้ืนที่ปลูกนอกโรงเรือน ดังนี้ 
   1.1 พ้ืนที่ที่ จะท าแปลงให้พร้อมปลูก เก็บตัวอย่างดินจากแปลงที่จะปลูกไป
ตรวจสอบโครงสร้างดินความเป็นกรด-ด่าง ความเค็ม และปริมาณธาตุอาหารที่อยู่ในดินไถดะในระดับ
ความลึกไม่ต่ ากว่า 60 เซนติเมตร เป็นระดับความลึกที่รากเมล่อนสามารถชอนไชหาอาหารได้สะดวก 
จากนั้นท าการไถแปรเพ่ือย่อยดินให้ละเอียด ถ้าเป็นดินเหนียวไม่ควรท าให้ละเอียดมากหลังไถแปรใส่
ปูนขาว และปุ๋ยอินทรีย์ในอัตราสวน 1,500-2,000 กิโลกรัมต่อไร่ แล้วไถพรวนอีกครั้งเพ่ือให้ดินกับปุ๋ย
ผสมกันให้ทั่ว 
   1.2 ขึ้นแปลงสูง 30 เซนติเมตร เพ่ือช่วยในการระบายน้ า ในฤดูฝนให้ขึ้นแปลงสูง 
40 เซนติเมตร ความกว้างของแปลง 100-120 เซนติเมตร ส่วนความยาวขึ้นอยู่กับพ้ืนที่ปลูก 
ระยะห่างระหว่างแปลง 80 เซนติเมตร ท าเป็นร่องน้ า ก่อนปลูกใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ 15-15-15 จ านวน 
5,000 กรัมต่อไร่ โดยการโรยบนหน้าดิน และท าการพรวนเพ่ือพลิกให้ปุ๋ยเข้าไปอยู่ในดิน 

1.3 คลุมแปลงด้วยพลาสติกเพ่ือป้องกันวัชพืช และท าการเจาะรูบนพลาสติกเป็น 2 
แถว ตามความยาวแปลง ระหว่างแถวห่างกัน 80 เซนติเมตร ระหว่างหลุมในแถวห่างกัน 50 
เซนติเมตร การคลุมแปลงอาจใช้ฟางข้าวแทนได้ แต่ฤดูฝนไม่ควรใช่เพราะจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคเน่า
โคนต้น และเชื้อราที่ติดกับฟาง 
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2. การเตรียมพ้ืนที่ปลูกภายในโรงเรือน โดยส่วนใหญ่จะใช้ระบบการปลูกในวัสดุปลูกข้ันตอน
การเตรียมโรงเรือนในการเตรียมโรงเรือนส าหรับปลูกจะท าเมื่อท าการเก็บผลผลิตแล้วหากเป็น
โรงเรือนสร้างใหม่จะมีการฉีดคลอรีนเพ่ือฆ่าเชื้อเท่านั้น ทวีศักดิ์ (2558) ได้รายงานขั้นตอนการเตรียม
โรงเรือนไว้ดังนี้ 

2.1 ท าการรื้อถอนเถาต้นเมล่อนหลังจากการเก็บเกี่ยวแล้วออกจากโรงเรือน 
2.2 เก็บรากเมล่อนออกจากาชนะปลูก (เพ่ือป้องกันการสะสมของโรค) และเป็นการ

      พรวนวัสดุปลูกไปด้วย 
2.3 กวาดท าความสะอาดโรงเรือน 
2.4 ฉีดพ่นโรงเรือนด้วยคลอรีน 

3. การเพาะกล้า ก่อนที่จะท าการเพาะกล้านั้นควรคัดเลือกเมล็ดที่มีขนาดใหญ่ เนื่องจากมี
อาหารส ารองในเมล็ดมาก สามารถให้ต้นกล้าที่เจริญอย่างรวดเร็วและสมบูรณ์ (นิพนธ์,2550) 

1. การตรียมเมล็ด โดยก่อนที่จะมีการเพาะกล้านั้นต้องท าการกระตุ้นเมล็ดให้ใช้
เวลาในการงอกเร็วกว่าเดิมซึ่งมีข้ันตอน ดังนี้ 
1.1 ท าการล้างเมล็ดด้วยน้ าที่มีอุณหภูมิปกติ จากนั้นแช่เมล็ดในน้ าที่อุณหภูมิ

ประมาณ 50 องศาเซลเซียส (ใช้น้ าร้อนและน้ าปกติ ในอัตราส่วน (50 : 
50) ความสูงของน้ าพอท่วมหลังเมล็ด ใช้เวลาในการแช่ประมาณ 6 ชั่วโมง 

1.2 เมื่อครบ 6 ชั่วโมง ท าการล้างเมล็ดด้วยน้ าธรรมดาอีกครั้ง จากนั้นท าการ
บ่มเมล็ด การบ่มเมล็ดสามารถท าได้หลายแบบ 
-    น าถุงพลาสติกใสมาเจาะรูให้ทะลุทั่วถุง 
- ใส่วัสดุเพาะแล้วพรมน้ าพอหมาดๆ 

 2.   เตรียมถาดเพาะ น าพีทมอสใส่ถาดเพาะให้เต็มน าเมล็ดใส่ลงหลุมวางด้านที่มีราก
        งอกออกมาลงด้านล่าง ใส่ให้ครบทุกหลุม 

                2.1. กลบเมล็ดให้มิดแล้วฉีดสเปรย์น้ าให้พีทมอสชุ่ม 
     2.2. ประมาณ 2 วันเมล็ดจะเริ่มงอกแทงพ้นพีทมอสขึ้นมาแตกเป็นใบอ่อนหลัง 

 นั้นประมาณ 10 วันจะเริ่มมีใบจริง 2 ใบ ใบเลี้ยง 2 ใบ จากนั้นท าการย้าย
 ปลูกในโรงเรือนต่อไป 

กำรปฏิบัติ ดูแลรักษำ 
 เมล่อนเป็นพืชที่ต้องการการปฏิบัติเป็นพิเศษแตกต่างจากพืชอ่ืนๆ ในหลายขั้นตอน นับตั้งแต่
การให้น้ าและใส่ปุ๋ย การข้ึนค้าง การตัดแต่งก่ิง การผสมเกสรและการไว้ผล การดูแลรักษาระหว่างการ
พัฒนาของผล ที่ถูกต้องเหมาะสมจึงจะให้ผลผลิตที่ดี ในต้นแตงหนึ่งต้นจะปล่อยให้ติดลูกเพียงหนึ่งผล
เพ่ือการผลิตที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด หรืออย่างมากไม่เกิน 2 ผล ดังนั้นหากมีการดูแลรักษาที่ไม่ถูกวิธี อาจ
ท าให้ไม่ได้เก็บเก่ียวผลผลิตจากต้นแตงเทศนั้นเลย ท าให้ผลผลิตต่อไร่ลดลง 
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การข้ึนค้าง 
เมล่อนเป็นพืชที่มีล าต้นเป็นเถาเลื้อย ในการใช้ระยะปลูกชิดแบบปัจจุบันจึงต้องบังคับให้เถาแตงเลื้อย
ขึ้นด้านบนโดยการจัดค้างให้เถาแตงได้เกาะ โดยหลังจากปลูกได้ประมาณ 14 วันต้องมีการปักค้าง
ให้กับต้นแตงเทศ ไม้ค้างควรมีความสูงจากผิวหลักการปักลงดินแล้วไม่น้อยกว่า 1.80 เซนติเมตร 

ในกรณีปลูกเป็น 2 แถว อาจผูกไม้ค้าง 2 ฝั่งเข้าหาเป็นกระโจมเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงให้มาก
ขึ้นก็ได้  และระหว่างไม้ค้างที่ปักในแนวตั้งให้ยึดด้วยไม้ค้างตามแนวนอนทั้งบนและล่างอีกตลอดความ
ยาวของแปลงไม้ค้างที่ใช้อาจเป็นไม้ไผ่รวก  ไม้กระถิน  หรืออ่ืนๆที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นและมีราคาถูก   
ต้นแตงเทศทุกต้นต้องมีที่ยึดเกาะให้ล าต้นเลื้อย หากไม่สามารถลงทุนซื้อไม้ค้างให้กับต้นแตงทุกต้นได้  
สามารถลดต้นทุนโดยการปักไม้ค้างเป็นช่วงห่างกัน 2 - 2.5  เมตร และหาเชือกไนลอนหรือเชือกอ่ืนที่
มีความแข็งแรงพอที่จะรับน้ าหนักต้นแตงเทศได้ ผูกโยงที่บริเวณปลายของไม้ค้างแต่ละอันให้ตึงและ
บนเส้นเชือกต าแหน่งที่ตรงกับต้นแตงเทศให้ผูกเชือกห้อยลงมายาวจรดดิน ในการเริ่มต้นให้ต้นแตง
เกาะกับหลักหรือเชือกจะต้องช่วยบังคับโดยการผูกต้นแตงกับหลักหรือเชือก ทุก ๆข้อเว้นข้อก่อนใน 
ระยะแรก ถ้าเป็นเชือกให้เวียนเชือกรอบต้นแตงด้วยเพ่ือเชือกสัมผัสและรับน้ าหนักและพยุงต้นแตง
เทศ ไว้ได้  

การเลี้ยงล าต้นและกิ่งแขนง 
หลังจากปลูกแตงเทศได้ระยะหนึ่ง ต้นแตงเทศจะเริ่มมีการแตกกิ่งแขนงออกมา ให้ปลิดกิ่ง แขนงที่
เกิดขึ้นต่ ากว่าข้อที่ 9 และสูงกว่าข้อที่ 15 ออกเสียโดยปลิดแขนงออกตั้งแต่ยังมีขนาดเล็กและ ปล่อย
กิ่งแขนงที่เกิดขึ้นระหว่างข้อที่ 9 – 15 ไว้ให้เป็นที่เกิดของดอกตัวเมียที่จะติดเป็นผลต่อไปท าการแต่ง
กิ่งแขนงโดยตัดปลายยอดทิ้งให้เหลือใบเพียง 2 ใบเท่านั้น คือใบที่ ใกล้กับข้อแรกที่จะเกิดดอกตัวเมีย
หรือดอกสมบูรณ์เพศ และใบที่ข้อถัดไป ปล่อยให้มีดอกตัวเมียหรือดอกสมบูรณ์เกิดขึ้นเพียงแขนง ละ 
1 ดอกเท่านั้น และเมื่อต้นแตงเทศเจริญเติบโตจนถึง 25 ข้อ ให้ตัดปลายยอดของต้นออกเสีย เพ่ือหยุด
การเจริญเติบโตทางด้านล าต้น  นอกจากนี้ให้เด็ดใบล่างสุดออกอีก 3 –5 ใบ ที่ไม่ค่อยได้รับแสงแดด
ออกไป เพ่ือท าให้ต้นโปร่ง เพ่ิมการถ่ายเทของอากาศ ไม่ให้เกิดการสะสมของ ความชื้นที่ชักน าให้เกิด
โรคราต่างๆ   

การผสมเกสรและการไว้ผล 
แตงเทศเป็นพืชที่มีดอกเพศผู้และเพศเมียอยู่กันคนละดอกแต่เกิดอยู่บนต้นเดียวกัน หรือบางพันธุ์มี
ดอกเพศผู้และดอกสมบูรณ์เพศอยู่บนต้นเดียวกันก็มี โดยดอกเพศผู้จะเกิดก่อนและเกิดเป็นช่อ ที่มุม
ระหว่างก้านใบกับล าต้น หรือล าต้นกับกิ่งแขนง   
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ภำพที่ 2 ดอกเพศเมียและดอกเพศผู้ 
 

โดยปกติแตงเทศเป็นพืชผสมข้าม จ าเป็นที่ต้องมีการผสมเกสรจากภายนอกโดยแมลงหรือมนุษย์จึงจะ
ติดเป็นผลได้ ดังนั้นในการปลูกแตงเทศจึงจ าเป็นต้องมีการช่วยผสมเกสรให้กับดอกตัวเมียหรือดอก
สมบูรณ์เพศ 

การผสมเกสรต้องกระท าเมื่อดอกบานในตอนเช้าตั้งแต่เวลา 6:00 นาฬิกา – 10:00 นาฬิกา 
ในขณะที่อากาศยังมีอุณหภูมิไม่ขึ้นสูง หลังจากนั้นดอกตัวเมียจะหุบไม่รับการผสมอีกต่อไป วิธีการ
ผสมเกสรท าโดยเด็ดดอกตัวผู้ที่บานในวันนั้นจากต้นใดก็ได้น ามาปลิดกลีบดอกออกให้หมดเหลือแต่อับ
ละอองเกสรตัวผู้ ที่สังเกตเห็นว่ามีละอองเกสรตัวผู้เกาะติดอยู่เต็มไปหมด แล้วน ามาคว่ าและเคาะลงที่
ยอดของดอก ตัวเมียหรือดอกสมบูรณ์เพศที่บานในวันนั้นให้ทั่วโดยรอบดอก ทะยอยผสมเกสรให้กับ
ดอกตัวเมียหรือดอกสมบูรณ์เพศที่เกิดอยู่บนกิ่งแขนงที่เกิดบนข้อที่ 9 –15 ซึ่งจะบานไม่พร้อมกันจึง
ต้องใช้เวลาหลาย วันจึงจะผสมครบทั้ง 5 ดอก เมื่อเริ่มติดเป็นผลอ่อนขนาดเท่าไข่ไก่ จึงท าการเลือก
ผลที่สมบูรณ์ที่สุดไว้ เพียงผลเดียว โดยดูจากผลที่รูปร่างสมบูรณ์ไม่บิดเบี้ยว และมีข้ัวผลที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดที่เหลือให้ปลิดทิ้ง  หลังติดผล 2 สัปดาห์ให้เริ่มใช้เชือกผูกที่ขั้วผลโยงไว้กับค้างเพ่ือช่วยพยุงและ
รับน้ าหนักผลที่จะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วต่อไปจากนั้นให้รีบห่อผลด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ให้มิดชิดเพ่ือ
ป้องกันการเข้าท าลายของแมลงวันทอง           

การให้น้ า 
ต้นแตงเทศเป็นพืชที่มีใบใหญ่ คายน้ ามากจึงต้องการน้ ามากในแต่ละวัน นับจากหลังจากย้ายปลูกแล้ว 
ความต้องการน้ าของต้นแตงเทศจะเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่ งแตงเทศเริ่มออกดอกและติดผลจะเป็น
ช่วงที่แตงเทศมีปริมาณความต้องการน้ าสูงที่สุด การให้น้ าแก่แตงเทศจึงต้องเพ่ิมปริมาณการให้น้ าแก่
ต้นเพ่ิมมากข้ึนทุกสัปดาห์ จนถึงระยะออกดอกและติดผล จึงให้น้ าในปริมาณที่ควรได้รับ   ปริมาณน้ า
ที่ต้องให้แก่ต้นแตงเทศนั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ  ถ้าปลูกแตงเทศในช่วงที่อากาศร้อนจัดในฤดูร้อนจัด
และอากาศแห้งแล้ง ความต้องการน้ าของต้นแตงเทศในช่วงเริ่มต้นหลังย้ายกล้าอาจอยู่ในช่วง 0.5 - 1 
ลิตร/ต้น/วัน และในช่วงที่ก าลังออกดอกและติดผลอาจสูงถึงวันละ 2-3 ลิตร/ต้น/วัน  อย่างไรก็ ตาม
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ความต้องการน้ าของแตงเทศสามารถเปลี่ยนแปลงไปในฤดูกาลเดียวกันยังแตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนที่ 
ส าหรับวิธีการให้น้ าแก่แตงเทศสามารถท าได้หลายวิธี เช่น การปล่อยน้ าเข้าข้างร่องปลูกและ ปล่อยให้
น้ าซึมเข้าสู่แปลงจากด้านข้าง ซึ่งเป็นวิธีดั้งเดิมที่สิ้นเปลืองน้ าและแรงงาน ปัจจุบันนิยมใช้ ระบบการ
ให้น้ าแบบน้ าหยดซึ่งเป็นการให้น้ าแก่ต้นแตงที่ในบริเวณรากของต้นแตงแต่ละต้นโดยตรง ซึ่งเป็นวิธีที่
ประหยัดน้ ากว่าและยังสามารถผสมปุ๋ยและสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชบางชนิดลงไปในระบบน้ า
หยดได้ด้วย แต่ต้องใช้การลงทุนสูงในครั้งแรกแต่สามารถเก็บไว้ใช้ในฤดูกาลปลูกต่อๆ ไป 
 การให้ปุ๋ย 
การใส่ปุ๋ยให้แก่แตงเทศที่ถูกวิธีและประหยัดนั้น ก่อนการให้ปุ๋ยแก่ต้นแตงเทศควรมีการตรวจวิเคราะห์
ดินเพ่ือหาความอุดมสมบูรณ์ของดินเสียก่อนว่ามีอินทรีย์วัตถุ ธาตุฟอสฟอรัส ธาตุโปแตสเซียม ธาตุ
แคลเซียม และแมกนีเซียม ที่เป็นประโยชน์ต่อพืชอยู่ในปริมาณเท่าใดก่อน จึงค่อยก าหนดปริมาณปุ๋ย
ที่จะใส่เพ่ิมให้แก่ดินที่ปลูกนั้นอีกครั้ง  เนื่องจากความอุดสมบูรณ์ของดินในแต่ละพ้ืนที่มีความแตกต่าง
กัน   
 หากแบ่งตามวิธีการให้ปุ๋ยแก่แตงเทศในปัจจุบันแล้วอาจแบ่งได้ 2 วิธี คือการให้ปุ๋ยทางดิน
และ การให้ปุ๋ยทางน้ า   

1. การให้ปุ๋ยเคมีทางดิน 
ในระหว่างการเตรียมดินก่อนปลูกได้มีการใส่ปุ๋ยรองพ้ืนให้แก่ต้นแตงเทศครั้งหนึ่งแล้ว แต่หลังการย้าย
ปลูกต้องมีการใส่ปุ๋ยเคมีเพ่ิมเติมอีกเป็นระยะๆ ในช่วงก่อนออกดอก ช่วงก าลังออกดอกและติดผล
อ่อน และช่วงก่อนผลแก่ ดังนี้ หลังย้ายปลูก 7 วันให้ใส่ปุ๋ยสูตร 15 - 15 - 15 ที่โคนต้นแตงเทศใน 
ปริมาณ 15 กรัม/ต้น หรือ 50  กิโลกรัม/ไร่ เมื่ออายุประมาณ 25 วัน และ 50 หลังย้ายปลูก โรยปุ๋ย
สูตร 15 - 15 - 15 อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่ และเมื่ออายุ 65 วันหลังย้ายปลูกใช้ปุ๋ยสูตร 15 -15 - 15 
อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยสูตร 0 - 0 - 60 อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร่ หว่านลงที่ร่องระหว่างแปลง
ปลูกก่อนการให้น้ าผ่านทางร่องแปลง    

2. การให้ปุ๋ยเคมีทางน้ า 
หากมีการใช้ระบบน้ าหยดกับการปลูกแตงเทศแล้ว ควรที่จะใช้วิธีการให้ปุ๋ยทางน้ าแก่ต้นแตงเทศ 
เพราะเป็นวิธีที่ให้ประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ยดีที่สุด ท าได้โดยการติดตั้งปั๊มปุ๋ ยเข้าที่ส่วนต้นทางของ
ระบบน้ าหยดก่อนเข้าสู่แปลงปลูก และผสมปุ๋ยลงในถังผสมขนาดใหญ่ 80 – 200 ลิตร เป็นต้น เมื่อจุ่ม
สายดูดจากปั๊มปุ๋ยลงในถังผสมปุ๋ยและปล่อยให้ปั๊มท างานเพ่ือดูดปุ๋ยเข้มข้นขึ้นไปผสมกับน้ าที่ก าลัง
ผ่านเข้าไปในแปลงปลูกสู่ต้นพืชกลายเป็นน้ าปุ๋ยเจือจางหยดให้กับต้นแตงเทศแต่ละต้นในความเข้มข้น
ดังนี้  ธาตุไนโตรเจน (N) 150 – 200 มิลลิกรัม/ลิตร ธาตุฟอสฟอรัส (P) 30- 50 มิลลิกรัม/ลิตร และ
ธาตุโปแตสเซียม (K) 150 – 200 มิลลิกรัม/ลิตร ในช่วงหลังของการพัฒนาของผล ควรเพ่ิมความ
เข้มข้นธาตุอาหารโปแตสเซียมให้มากขึ้นอีกเล็กน้อยและลดความเข้มข้นของไนโตรเจนที่ให้ไปพร้อม
กับน้ าลง เพื่อเพ่ิมความหวานให้แก่แตงเทศก่อนการเก็บเกี่ยว 
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การเพ่ิมความหวานในผลก่อนเก็บเก่ียว 
ก่อนเก็บเกี่ยว 1 สัปดาห์ให้ค่อยๆ ลดปริมาณการให้น้ าแก่ต้นแตงเทศลงทีละน้อย จนถึง 2 วัน ก่อน
เก็บเกี่ยวให้ลดน้ าลงจนกระทั่งต้นแตงปรากฎเกิดอาการเหี่ยวในช่วงกลางวัน การท าเช่นนี้จะช่วยเพ่ิม
เปอร์เซ็นต์น้ าตาลในผลแตงเทศและลดปัญหาการแตกของผลแตงเทศก่อนการเก็บเกี่ยวแตงเทศ ที่จัด
ว่ามีความหวานอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี เป็นที่ต้องการของตลาดควรมีค่าความหวานอยู่ท่ีประมาณ 14 องศา 
บริกซ์ขึ้นไป หรืออย่างน้อยต้องไม่ต่ ากว่า 12 องศาบริกซ์ ยิ่งมีค่ามากยิ่งหวานมาก และเป็นที่ต้องการ
ของตลาดมากข้ึน  
 
บทบำทและหน้ำที่ของธำตุอำหำรที่จ ำเป็นในพืช 

ธาตุอาหารพืชคือธาตุที่มีความจ าเป็นต่อพืช โดยเมื่อพืชไม่ได้รับธาตุนั้นๆ  ก็จะท าให้ไม่
สามารถด ารงชีพได้ครบวงจรชีวิตเพ่ือด ารงเผ่าพันธุ์ต่อไปได้ และเราสามารถแก้ไขโดยให้ธาตุอาหาร
นั้นแก่พืช อาการขาดธาตุอาหารเหล่านั้นก็จะหายไป พืชก็จะกลับมาเป็นปกติสามารถด ารงชีพได้ครบ
วงจรชีวิต ธาตุอาหารที่จ าเป็นส าหรับพืชมีทั้งหมด 16 ธาตุ 
ไนโตรเจน (Nitrogen) ท าให้พืชเจริญเติบโตทางก่ิงใบ เป็นส่วนประกอบส าคัญของคลอโรฟิลล์ โปรตีน 
และกรดนิวคลีอิก และสารประกอบอ่ืนๆ ไนโตรเจน สามารถเคลื่อนย้ายเมื่อได้รับธาตุอาหารไม่
เพียงพอ 
       อาการขาดไนโตรเจน ใบแสดงอาการเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลือง เกิดขึ้นทั้งต้น ก้านใบอาจมี
สีม่วงหรือแดง ต้นแคระแกรน 
        ฟอสฟอรัส (Phosphorus) ช่วยในการแบ่งเซลล์ท าให้พืชออกดอกเร็ว และท าให้พืชแข็งแรง
ต้านทานโรคและแมลงได้ดีขึ้น เป็นองค์ประกอบในสารอินทรีย์ เช่น ไฟทินฟอสฟอไลปิด นิวคลีโอ
โปรตีน กรดนิวคลีอิก และเป็นองค์ประกอบของน้ าตาลฟอสเฟต ได้แก่ ATP, ADP, NADP 
อาการขาดฟอสฟอรัส ใบแก่มีสีเขียวเข้ม และเปลี่ยนเป็นสีม่วงแดง เกิดอาการสะสม แอนโทไซยานิน
ในพืช ล าต้นแคระแกรน จะเกิดที่ใบแก่ก่อน 
        โพแทสเซียม (Potassium) มีความส าคัญต่อกระบวนการสังเคราะห์แสง และกระบวนการ
เคลื่อนย้ายแป้งและน้ าตาล จึงมีบทบาทส าคัญเกี่ยวกับกระบวนการเมแทบอลิซึม เช่นควบคุมการปิด-
เปิดของปากใบ เคลื่อนย้ายน้ าตาลออกจากใบควบคุมแรงดันออสโมซิกของเซลล์คุม 
อาการขาดโพแทสเซียม ใบแก่สีเหลือง เกิดอาการ คลอโรซิส และนิโรซิส ขอบใบปลายใบไหม้ ใบ
เหี่ยวง่าย 
        แคลเซียม (Calcium) มีความส าคัญในการแบ่งเซลล์ ยืดยาวของเซลล์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญของผนังเซลล์ เป็นตัวกระตุ้นการท างานของเอนไซม์ และรักษาสภาพที่ เยื่อหุ้มเซลล์ แคลเซียม
เป็นธาตุที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ 
        อาการขาดแคลเซียม เกิดขึ้นใบอ่อน เนื้อเยื่อเจริญปลาย ปลายรากตาย ใบอ่อนหงิกงอ ขอบใบ
ปลายเหี่ยว 
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        ก ามะถัน (Sulfur) เป็นองค์ประกอบส าคัญของกรดอะมิโน 2 ตัว คือ ซีสเตอีน และเมไทมีน 
ช่วยในการควบคุมชนิดและโครงสร้างของเม็ดสีคลอโรพลาสต์ ภายในประกอบด้วยคลอโรฟิลล์ เป็น
แหล่งที่พบก ามะถันสะสมอยู่มาก 
        อาการขาดก ามะถัน ต้นแคระแกรน และพืชทั้งต้นจะเหลือง เกิดที่ใบอ่อนก่อน ใบเหลือง
ระหว่างใบ เส้นใบเขียว 
แมกนีเซียม (Magnesium) เป็นตัวเชื่อมระหว่างไรโบโซมในกระบวนการสร้างโปรตีน เป็นตัวกระตุ้น
การท างานของเอนไซม์ในกระบวนการเคลื่อนย้ายฟอสเฟต เกี่ยวข้องกับกระบวนการคาร์โบไฮเดรต 
เมแทบอลิซึม มีบทบาทส าคัญในกระบวนการหายใจของเซลล์ แมกนีเซียมเคลื่อนย้ายได้ดี  
        อาการขาดแมกนีเซียม ใบเหลืองระหว่างเส้นใบ หรือที่ เรี ยกว่า Interveinal chlorosis 
โดยทั่วไปมักเกิดกับการที่ได้รับแมกนีเซียมมากเกินไปซึ่งจะไปยับยั้งการดูด cation ตัวอ่ืน ท าให้เกิด
อาการขาดธาตุนี้ 
        โมลิบดินัม (Molybdenum) เป็นองค์ประกอบของเอนไซม์ เช่น ไนโตรจีเนส (Nitrogenase) 
และไนเตรตรีดักเตส (Nitrate reductase) ในกระบวนการตึงไนโตรเจนเกี่ยวข้องกับการสร้างมิลเดิล
ลาเมลลาของผนังเซลล์พืช และกระบวนการเคลื่อนย้ายอิเล็กตรอน 
        อาการขาดโมลิบดินัม พืชที่ขาดจะท าให้กิจกรรมของเอนไซม์ไนเตรตรัดเตสต่ าลง ซึ่งจะท าให้
พืชมีใบสีอ่อน ขอบใบไหม้ ใบฉีกขาด หรือใบเหลืองม้วนงอ เกิดใบเหลืองระหว่าเส้นใบ เส้นใบสีเขียว 
        ทองแดง (Copper) มีหน้าที่เกี่ยวกับการท างานของเอนไซม์ที่มีทองแดงเป็นองค์ประกอบ มีผล
ต่อการสร้างผนังเซลล์ คือ เป็นองค์ประกอบของเอนไซม์หลายชนิดได้แก่ แอสคอร์บิคแอซิดออกซิเดส 
ไซโตรโครออกซิเดส ฟีโนเลส ยูลิเคส แลคเทส และโคแฟคเตอร์ของเอนไซม์ออกซิเดส 
        อาการขาดทองแดง ทองแดงจะมีผลต่อพืชในระยะติดผลและเมล็ดมากกว่าระยะการ
เจริญเติบโตทางใบและล าต้น เมื่อขาดต้นพืชจะชะงักการเจริญ ลดการแตกแขนงของราก ใบอ่อนมีสี
เขียวเข้ม ม้วนงอ เหี่ยว ปลายใบมีสีเขียว 
        สังกะสี (Zinc) เป็นส่วนประกอบของคลอโรฟิลล์หรือสีเขียวของพืชซึ่งมีความส าคัญต่อการ
ท างานของเอนไซม์หลายชนิด กลุ่มดีไฮโดรจีเนส เช่น แอลกอฮอล์ ดีไฮโดรจีเนสกูลทามิค ดีไฮโดร
จีเนสคาร์บอนิค แอนไฮเดรส และเนไซม์อ่ืนๆ รวมทั้งการสังเคราะห์โปรตีนรักษาสภาพไรโบโซม และ
สังเคราะห์ออกซิน สังกะสีเป็นธาตุที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ 
        อาการขาดสังกะสี จะชะงักการเจริญเติบโต ใบเล็กผิดปกติ ซึ่งเกี่ยวกับออกซินใบเหลืองเป็น
หย่อมๆเกิดท่ีใบแก่ก่อน 
        โบรอน (Boron) มีความส าคัญในการสร้างแป้งและน้ าตาล กระบวนการออกดอก กระบวนการ
เคลื่อนย้ายฮอร์โมนพืช และยังมีความส าคัญในการพัฒนาเซลล์ของพืช 
        อาการขาดโบรอน ปลายรากไม่เจริญเติบโต ใบจะหนาผิดปกติสีเขียวแกรมน้ าเงิน หรืออาจเกิด
อาการคลอโรซีส การสังเคราะห์แสงลดลงเพราะใบม้วนงอ ล าต้นแคระแกรน 
        คลอรีน (Chlorine) มีความส าคัญในกระบวนการสังเคราะห์แสง รักษาสมดุลของน้ าพืช
ต้องการในความเข้มข้นต่ า คลอรีนเป็นธาตุที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ 
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        อาการขาดคลอรีน จะมีปริมาณกรดอะมิโนและอาไมด์สูงขึ้น เนื่องจากการเสื่อมสลายของ
โปรตีน พืชจะแสดงส่วนที่เป็นยอดอ่อน ใบเหี่ยวสีเหลือง ปลายรากพองหนา ล าต้นแคระแกรน แต่
หากพืชได้รับมากเกินไปจะท าให้การเจริญเติบโตช้า ขนาดใบลดลง  
        แมงกานีส (Manganese) เป็นตัวกระตุ้นการท างานของเอนไซม์ เช่น ดีคาร์บอกซิเดส และดี
ไฮโดรจีเนส ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการออกซิเดชั่น รีดักชั่น จ าเป็นต่อการแตกตัวของน้ าในการ
สังเคราะห์แสง และเคลื่อนย้ายอิเล็กตรอน 
        อาการขาดแมงกานีส เกิดอาการคลอโรซิสที่บริเวณเนื้อเยื่อระหว่างใบ คือ ใบมีสีเหลืองระหว่าง
เส้นใบ เส้นใบสีเขียว และเนื้อเยื่อตายเป็นหย่อมๆ หรือมีลายตามยาว ซึ่งจะเกิดท่ีใบแก่ก่อน 
        เหล็ก (Iron) เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของเอนไซม์เฟอร์ออกซิเดส เพอริด็อกซิน เหล็ก พอริ
ไพริน และเอนไซม์อ่ืนๆ เป็นส่วนประกอบส าคัญของคลอโรพลาสต์ท าให้การสังเคราะห์แสงดีขึ้นและ
การเคลื่อนย้ายอิเล็กตรอน 
        อาการขาดเหล็ก ใบเปลี่ยนเป็นสีขาวทั้งใบ และแห้งตาย (Necrosis) ต้นและก้านใบเรียวเล็ก 
ซึงส่วนมากจะเกิดกับสัดส่วนที่อ่อนของพืช เช่น ใบอ่อน  
 
โรคทีพ่บบ่อยในเมล่อน 
 1. โรคราน้ าค้าง (Downy Mildew Disease) 
เชื้อสาเหตุ : รา Pseudoperonospora cubensis (Berk and Curt.) Rostw. 
ลักษณะอาการ : พบปื้นสีเหลืองบนผิวใบด้านบน จะเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลจากกลางแผล และมีกลุ่ม
สปอร์สีเทาบริเวณใต้ใบ แผลหรือจุดเหลืองมีลักษณะเป็นจุดเหลี่ยมอยู่ในขอบเขตของเส้นใบ ใบที่เป็น
โรคค่อยๆ แห้งลง แต่ไม่หลุดร่วงจากเถา ถ้าพบโรคในระยะกล้าหรือตอนต้นเล็กจะท าให้เถาแตงแห้ง
ตาย แต่หากพบโรคในระยะผลยังอ่อน จะท าให้ผลมีขนาดลีบเล็กลง บิดเบี้ยว แคระแกร็นและ
คุณภาพต่ า 
การแพร่ระบาด : สปอร์ของเชื้อราสามารถปลิวไปกับลม น้ าฝน หรือไปกับน้ าที่ใช้ในการเพาะปลูก
บางครั้งระบาดได้ด้วยแมลงบางชนิด เช่น ด้วงเต่าแตง โรคระบาดได้อย่างรุนแรงในสภาพอากาศเย็น 
และมีความชื้นสูงหรือมีหมอกและน้ าค้างลงจัด เชื้อราสามารถอยู่ข้ามฤดูได้โดยสร้างสปอร์ผนังหนาติด
อยู่กับเศษซากพืช วัชพืช หรือพืชอาศัยอ่ืนๆ และเชื้อราสามารถติดไปกับเมล็ดพันธุ์ได้ 
การป้องกันก าจัด  

1. ใช้เมล็ดพันธุ์ปราศจากเชื้อ หรือแช่เมล็ดในน้ าอุ่นอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 
 นาน   20-30 นาที ก่อนปลูก  

2. จัดระยะปลูกพืชให้เหมาะสม ไม่ปลูกพืชแน่นจนเกินไป เพ่ือให้มีการระบาย   
 อากาศในแปลง 

3. หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต ควรเก็บท าลายเศษซากพืชออกจากบริเวณแปลงปลูก 
2. โรคราแป้ง (Powdery Mildew Disease)  

เชื้อสาเหตุ : รา OIdium sp.     
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ลักษณะอาการ : แผลขนาดไม่แน่นอนมีขุยเส้นใยสีขาวเทาคล้ายผงฝุ่นแป้งโดยเฉพาะด้านบนใบ ผล
เป็นกลุ่มๆ ส่วนใต้จะพบจุดหรือปื้นสีเหลือง โดยกลุ่มผงแป้งจะขยายติดต่อจนเป็นผืนใหญ่เต็มพ้ืนที่ใบ
ท าให้ใบกรอบ แก่เร็วกว่าปกติ มักจะพบการแสดงอาการในสภาพอาการเย็น ความชื้นต่ าหรือสภาพ
อากาศแห้ง 
การแพร่ระบาด : สปอร์หรือโคนีเดียของเชื้อราสามารถปลิวไปกับลม น้ าฝน หรือไปกับน้ าที่ใช้ในการ
เพาะปลูก โรคระบาดได้อย่างรุนแรงในสภาพอากาศเย็นและมีความชื้นต่ าหรือสภาพอากาศแห้ง เชื้อ
ราสามารถอยู่ข้ามฤดูได้ในรูปของเส้นใยที่พักตัว โดยอยู่ในดิน ติดอยู่กับเศษซากพืชและเชื้อราสามารถ
ติดไปกับเมล็ดพันธุ์ได้ 
การป้องกันก าจัด  

1. หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต ควรเก็บท าลายเศษซากพืชออกจากบริเวณแปลงปลูก 
2. เมื่อพบอาการของโรค ท าการฉีดพ่นด้วยก ามะถันผงในเวลาเช้าหรือเวลาเย็นที่มี

 แสงแดดอ่อน ถ้าฉีดพ่นในช่วงแสงแดดร้อนจัดจะท าให้ พืชแสดงอาการไหม้ 
 โดยเฉพาะใบอ่อน 

 3. โรคใบด่าง (Mosaic Disease) 
เชื้อสาเหตุ : ไวรัสใบด่างแตง (Cucumber mosaic virus, CMV) 
ลักษณะอาการ : ใบอ่อนแสดงอาการเส้นใบมีสีใส เนื้อใบหงิกเป็นคลื่น ขอบใบม้วนลง บางครั้งใบยอด
แสดงอาการจุดเล็กๆ สีเขียวอ่อนหรือสีเหลืองกระจายทั่วใบ จากนั้นเปลี่ยนเป็นอาการใบด่าง เป็น
หย่อมสีเขียวอ่อนหรือสีเหลืองสลับสีเขียวเข้ม บางครั้งมีจุดวงแหวน ใบบิดเบี้ยว และผลแตงมักบิด
เบี้ยวผิดรูปร่าง ถ้าอาการรุนแรงต้นแคระแกร็น ผลผลิตลดลง 
การแพร่ระบาด : ไวรัสถ่ายทอดได้ด้วยวิธีกล และโดยเพลี้ยอ่อนหลายชนิด เช่น เพลี้ยอ่อนยาสูบ 
(Myzus persicae) เพลี้ยอ่อนถั่ว (Aphis craccivora) และเพลี้ยอ่อนฝ้าย (A. gossypii) มีพืชอาศัย
กว้างโดยเฉพาะพืชตระกูลแตง นอกจากนี้พบว่า ยาสูบ มะเขือเทศ มะเขือยาว ขึ้นฉ่าย พืชตระกูลถั่ว 
งา หงอนไก่ บานไม่รู้โรย ทานตะวัน กะเพราขาว และล าโพง เป็นพืชอาศัยของเชื้อเช่นกัน 
การป้องกันก าจัด 

1. ลดปริมาณเพลี้ยอ่อนพาหะน าโรค โดยการคลุมแปลงปลูกด้วยแผ่นพลาสติกสีเงิน
 สะท้อนแสง 

2. ก าจัดต้นที่เป็นโรคและวัชพืชในแปลงทันทีที่พบ เพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งแพร่ระบาด
 เชื้อไวรัส 

3. ไม่ปลูกพืชที่เป็นพืชอาศัยของเชื้อ ใกล้แปลงปลูก 
4. โรคใบด่างเหลือง (Yellow Mosaic Disease) 

เชื้อสาเหตุ : ไวรัสใบด่างเหลืองของซูกินี (Zucchini yellow mosaic virus, ZYMV) 
ลักษณะอาการ : อาการที่เด่นชัด คือ เริ่มจากเส้นใบใส จากนั้นเปลี่ยนเป็นใบด่าง ผิวใบขรุขระ และ
ผลมีรูปร่างบิดเบี้ยว มักพบในแตงกวา ฟักเขียว มะระจีน แตงไท แตงแคนตาลูป บวบเหลี่ยม และ
บวบหอม  
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การแพร่ระบาด : เชื้อถ่ายทอดได้โดยวิธีกล และถ่ายทอดโดยเพลี้ยอ่อนถั่ว (Aphis craccivora) และ
เพลี้ยอ่อนฝ้าย (A .gossypii) เป็นพาหะ มีพืชอาศัยกว้างมาก โดยเฉพาะพืชตระกูลแตงหลายชนิด 
การป้องก าจัด 

1. ลดปริมาณเพลี้ยอ่อนพาหะน าโรค โดยการคลุมแปลงปลูกด้วยแผ่นพลาสติกสีเงิน
 สะท้อนแสง 

2. ก าจัดต้นที่เป็นโรคและวัชพืชในแปลงทันทีที่พบ เพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งแพร่ระบาด
 เชื้อไวรัส 

3. ไม่ปลูกพืชที่เป็นพืชอาศัยของเชื้อ ใกล้แปลงปลูก 
5. โรคใบหงิกเหลือง (Yellow leaf curl disease) 

เชื้อสาเหตุ : เจมินีไวรัส (geminivirus) 
ลักษณะอาการ : แตงกวา ใบมีอาการเส้นใบใส มีขีดหย่อมสีเหลืองระหว่างเส้นใบ ต่อมาเปลี่ยนเป็นใบ
ด่างเหลือง และโค้งงอลง ใบมีขนาดหดเล็กลง ใบล่างเป็นจุดสีเหลือง 
การแพร่ระบาด : สามารถถ่ายทอดได้โดยการเสียบกิ่งและมีแมลงหวี่ขาวยาสูบ (Bemisia  tabaci) 
เป็นพาหะน าโรค และยังถ่ายทอดได้ โดยวิธีกลไปยั งแตงกวา บวบ และยาสูบ  (Nicotina 
benthamiana) แต่ไม่ถ่ายทอดทางเมล็ด พืชอาศัยของเชื้อ ได้แก่ พืชตระกูลแตง นอกจากนี้พบว่า 
มะเขือเทศ ยาสูบ ขี้กาขาวต าลึง เป็นพืชอาศัยของเจมินีไวรัสด้วย 
การป้องกันก าจัด 
  1. ถอนและท าลายต้นเป็นโรคในแปลงปลูกทันทีที่พบ 
  2. ก าจัดวัชพืชที่เป็นพืชอาศัยของไวรัสทั้งในและรอบแปลงปลูก 

3. ไม่ควรปลูกใกล้มะเขือเทศและยาสูบซึ่งเป็นพืชอาศัยที่ส าคัญของไวรัสสาเหตุของ
 โรค 

 
แมลงศัตรูที่ส ำคัญ 

เพลี้ยไฟ (Thrips)  เป็นแมลงที่มีขนาดเล็กมากเท่าปลายเข็ม ตัวอ่อนมีสีแดง ตัวแก่เป็นสีด า 
ดูดน้ าเลี้ยงที่ปลายยอดอ่อนของต้น ท าให้ยอดชะงักการเจริญเติบโต  หดสั้น บิดเบี้ยว  ระบาดมากใน 
สภาพอากาศร้อนและแห้ง ของฤดูร้อน โดยมีลมเป็นพาหะพาเพลี้ยไฟเคลื่อนย้ายมาจากที่อ่ืน ป้องกัน
ก าจัดได้ด้วยการปลูกพืชกันนที่ต้านทานเพลี้ยไฟ เช่น มะระ ล้อมรอบแปลง และฉีดพ่นด้วยสารเคมี
ป้องกันก าจัดแมลง แลนเนท  
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      ภำพที่ 3 เพลี้ยไฟ 
ที่มำ : ฐานข้อมูลพืชผัก บทความเกษตร. 2560  
 

ด้วงเต่าแดง (Leaf beatle) เป็นแมลงปีกแข็ง ล าตัวยาวประมาณ 1 เซนติเมตร ปีกสีเหลือง
ปนส้มกัดกินใบแตง ให้แหว่งเป็นวง ๆ ถ้าระบาดจะเกิดความเสียหายกับใบจ านวนมาก ให้ฉีดพ่นด้วย
สารเคมีจัดแมลง เซฟวิน 85  หรือตั้งแต่ก่อนย้ายปลูก ให้หยอดสารเคมีก าจัดแมลงชนิดดูดซึม คือ 
คาร์โบฟูราน หรือฟูราดาน ที่ก้นหลุม ก่อนย้ายปลูก ซึ่งจะมีฤทธิ์ป้องกันแมลงต่าง ๆได้ประมาณ 45 
วัน แต่ไม่ควรใช้สารเคมีชนิดนี้อีกในระหว่างการเจริญเติบโตและติดผล เพราะจะตกค้างในผลผลิต 
เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค  

 

 
  

ภำพที่ 4 ด้วงเต่าแดง 
ที่มำ : ฐานข้อมูลพืชผัก (2560) 

 
หนอนชอนใบ  (Leaf minor) เป็นแมลงตัวเล็กที่ชอนไชอยู่ใต้ผิวใบ กัดกินเนื้อใบเป็นทางยาว 

คดเคี้ยวไปทั่วทั้งผืนใบ  โดยทั่วไปไม่พบว่ามีการระบาดมากในพืชตระกูลแตงเท่าใดนัก แต่ในกรณีที่มี
การระบาดมากและเกิดขึ้นในระยะแรกของการเจริญเติบโตจะท าให้ พ้ืนที่ใบเสียหายส่งผลให้ 
กระทบกระเทือนต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่อไปของต้นแตงเทศ  วิธีการก าจัดต้องใช้สารเคมี 
ชนิดดูดซึมเท่านั้นจึงจะได้ผล เช่น อะบาเมคติน เป็นต้น แต่ไม่ควรฉีดในระยะก่อนเก็บเก่ียว     
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แมลงวันผลไม้ (Melon fruit fly) เป็นแมลงที่ท าความเสียหายแก่ผลไม้มากท่ีสุดชนิดหนึ่ง ตัว 
เมียจะวางไข่ในผลไม้ใกล้สุกท าให้เกิดตัวหนอนชอนไชอยู่ในผล ท าให้เกิดแผล เน่าเสียราคาวิธีดีที่สุด 
ในการป้องกันคือการห่อผลก่อนที่ผลไม้จะสุกงอม 
 

 
 

ภำพที่ 5 แมลงวันผลไม้ 
ที่มำ : ฐานข้อมูลพืชผัก (2560) 

 
กำรปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน (Soilless Culture) 
 ความหมาย การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินหรือที่มักนิยมเรียกกันในปัจจุบันว่า “ไฮโดรโพนิคส์” 
(Hydroponics) หรือ “ซอยเลสคัลเจอร์” (Soilless culture) หมายถึง  การปลูกพืชโดยใช้วัสดุใด ๆ 
ที่ไม่ใช้ดิน พืชจะได้รับน้ าและอาหารที่ต้องการจากสารละลายธาตุอาหาร ดิน ในที่นี้หมายถึง ดินชนิด
ต่าง ๆ รวมถึงอินทรีย์วัตถุทั้งหลายที่มีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์แก่พืช เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืช
สด กากน้ าตาล กากของเสียบางชนิดจากโรงงาน ฯลฯ ส่วนวัสดุที่ไม่ใช่ดินได้แก่วัสดุใดที่ไม่มีธาตุ
อาหารใด ๆ เจือปนอยู่มีทั้งวัสดุธรรมชาติ  เช่น ทราย กรวด น้ า ขุยมะพร้าว แกลบ และวัสดุที่มนุษย์
ส ร้ า งขึ้ น  เช่ น  แ ร่ ใยหิ น  (rock wool) พู ไมซ์  (pumice) เพ อร์ ไร ท์  (perlite) เวอร ม์คู ไลท์ 
(vermiculite) และเม็ดดินเผา (hydrotron) ดังนั้นการปลูกพืชโดยไม่ใช่ดินจึงเป็นการปลูกพืชใน
ลักษณะที่ผู้ปลูกเป็นผู้ควบคุมปริมาณน้ า และธาตุอาหารให้กับพืชได้อย่างสมบูรณ์นั่นเอง หากจัดกลุ่ม
ประเภทของการปลูกโดยไม่ใช้ดินโดยพิจารณาจากท่ีอยู่ของรากพืชแล้ว สามารถแบ่งประเภทของการ
ปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินออกได้เป็น 3 ประเภทหลัก คือ 

1. ประเภทการปลูกในน้ า (Water culture)  
2. ประเภทการปลูกในวัสดุปลูก (Substrate culture)  
3. ประเภทการปลูกในอากาศ (Aeroponics) 
1. ประเภทการปลูกในน้ า (Water culture) หมายถึง ลักษณะของการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินที่ 

รากพืชจะต้องสัมผัส หรือแช่อยู่ในน้ าซึ่งก็คือน้ าสารละลายธาตุอาหาร (nutrient solution) โดยตรง
และ ตลอดเวลา ซึ่งยังสามารถแบ่งย่อยออกเป็นเทคนิคต่าง ๆ ตามวิธีของการให้น้ าสัมผัสกับรากพืช
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และ วิธีการเติมอากาศให้กับน้ าไดอี้กหลายวิธีส าหรับเทคนิคที่มีการน ามาใช้ปลูกเป็นการค้าในปัจจุบัน 
มี ดังนี้คือ 

1.1. เทคนิคน้ าไหลบาง หรือ รู้จักกันดีในชื่อย่อว่า NFT (เอ็น-เอฟ-ที) ซึ่งย่อมาจากค า ว่า 
Nutrient Film Technique เป็นเทคนิคการปลูกพืชลงในน้ าโดยการปล่อยสารละลายธาตุอาหารให้
ไหลเป็นแผ่นบาง ๆ หนาเพียง 2-3 มิลลิเมตร  ไหลผ่านรากพืชที่ปลูกอยู่บนรางปลูกท่ีท าจากวัสดุที่ไม่
ท าปฏิกริยากับสารละลาย เช่น พลาสติค เป็นต้น เทคนิคนี้ไม่ต้องมีการเติมอากาศให้กับสารละลาย
ธาตุอาหารโดยตรง แต่อาศัยการที่น้ าสารละลายอาหารจะต้องมีการเคลื่อนที่หมุนเวียนอยู่ ในระบบ
เมื่อไหลกลับมาตกสู่ถังพักจะท าให้เกิดฟองอากาศแทรกไปในสารละลายโดยอัตโนมัติ 
 

 
ภาพที่ 6  เทคนิคน้ าไหลบาง Nutrient Film Technique 
ที่มา : เกษตรชูไทย เพาะปลูกในน้ า (Hydroponic) 

 
1.2 เทคนิคการปลูกพืชในน้ าลึกไหลล้น หรือเรียกกันย่อๆ ว่า DFT (ดี-เอฟ-ที)  ย่อมาจากค า

ว่า Deep Flow Technique เป็นการปลูกพืชลงในภาชนะที่บรรจุน้ าที่มีความลึก 5 –10 เซนติเมตร 
ภาชนะที่ใช้อาจเป็นกะบะราง หรือรูปทรงอ่ืน ๆ  โดยที่ด้านหนึ่งจะมีท่อน้ าไหลเข้าและที่ปลายอีกด้าน
หนึ่งมีท่อส าหรับน้ าไหลออกต าแหน่งหรือความสูงของท่อน้ าออกท่ีเจาะไว้เป็นตัวก าหนดความลึกหรือ 
ความสูงของน้ าที่จะขังอยู่ในราง  เมื่อน้ าไหลท่วมภาชนะจนสูงเกินกว่าท่อน้ าออกน้ าจะไหลล้นออก
ไปสู่ท่อน้ าออก และไหลสู่ระบบท่อน้ าไหลกลับเข้าสู่ถังพัก  เมื่อตกลงสู่ถังพักจะเกิดฟองอากาศ 
อากาศจึงถูกเติมลงไปในน้ าโดยอัติโนมัติและน้ าก็จะถูกสูบกลับเข้าวนเวียนกลับเข้ามาในภาชนะอีกอยู่
เช่นนี้ท าให้เกิดการเคลื่อนที่ไหลวนของน้ าผ่านภาชนะที่รากพืชอาศัยอยู่โดยไม่ต้องมีการเป่าอากาศ
ให้กับน้ าในภาชนะนั้นโดยตรงอีก 
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ภำพที่ 7  เทคนิคการปลูกพืชในน้ าลึกไหลล้น Deep Flow Technique 
  ที่มำ : เกษตรชูไทย เพาะปลูกในน้ า (Hydroponic) 

 
1.3 เทคนิคการปลูกพืชในน้ าลึก แบบ Dynamic Root Floating Technique  หรือ DRFT 

เป็นเทคนิคแบบ DFT ที่ดัดแปลงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีรางหลายๆ ร่อง เพ่ือ
บังคับให้สารละลายธาตุอาหารไหลอย่างมีทิศทาง คือ ผ่านร่องจากหัวรางไปยังปลายรางก่อนที่จะล้น
ลงสู่ถังพักใต้โต๊ะ ก่อนที่จะถูกดูดกลับขึ้นมาไหลวนอย่างต่อเนื่อง ระดับของสารละลายในรางจะสูงไม่
เกินสันราง คือ ประมาณ 6 เซนติเมตร ด้านบนปิดด้วยแผ่นโฟมที่เจาะเป็นช่องเพ่ือสอดต้นกล้าผักที่
เพาะอยู่ในก้อนโฟมน้ า รากผักจะเจริญและทอดตัวอยู่ในร่องน้ า ได้รับแร่ธาตุอาหารและออกซิเจนจาก
สารละลายที่ไหลผ่านอย่างต่อเนื่อง เมื่อผักมีอายุมากขึ้นและรากเริ่มยาว ปลายรากไปอยู่ในระดับน้ าที่
ลึกลงซึ่งมีปริมาณออกซิเจนที่น้อยลง ก็จะมีการลดระดับของน้ าลง โดยการปรับลดความสูงของท่อดัก
น้ าล้นที่ท้ายราง เมื่อระดับน้ าลดลง จะเกิดช่องว่างระหว่างระดับน้ ากับพ้ืนโฟม เรียกว่า  Air gap ที่
ช่วยให้รากได้สัมผัสกับอากาศอีกทางหนึ่ง  

 

 
 ภำพที่ 8 เทคนิคการปลูกพืชในน้ าลึก แบบ Dynamic Root Floating Technique  
 ที่มำ : เกษตรชูไทย เพาะปลูกในน้ า (Hydroponic) 
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 1.4 เทคนิคการปลูกพืชในน้ านิ่งแบบต้องเติมอากาศ หรือ Deep Water Technique (DWT) 
เป็นการปลูกพืชในภาชนะที่บรรจุน้ าที่มีความลึก ตั้งแต่ 15 เซนติเมตร (ส าหรับผักกินใบ) ขึ้นไป 
ขึ้นกับขนาดของต้นพืชและรากที่ปลูก รากพืชต้องแช่ตลอดเวลาอยู่ในน้ าสารละลายที่ไม่มีการ
หมุนเวียน วิธีการปลูกแบบนี้จึงต้องมีการเติมอากาศให้กับน้ าตลอดเวลา โดยใช้ปั๊มลม  ขนาดของปั๊ม
อากาศขึ้นกับขนาดของภาชนะและปริมาณน้ าที่ใช้นั่นเอง โดยทั่วไปแล้วควรเติมอากาศให้น้ า
สารละลายมีปริมาณออกซิเจนอยู่ไม่น้อยกว่า 6 - 8 มิลลิกรัม./ลิตร จึงจะเหมาะสมส าหรับกับความ
ต้องการของรากพืช โดยทั่วไป   ปั๊มอากาศขนาด  45 w  220 v  ความถี่ 50 Hz  แรงดันอากาศ
ประมาณ 0.06 Mpa  พอส าหรับให้ออกซิเจนแก่โต๊ะปลูกขนาด  2.50 x 1.75 เมตร  ความสูงของน้ า
ประมาณ  15 เซนติเมตร ซึ่งบรรจุน้ าปริมาตร  650  ลิตร/โต๊ะ  

วัสดุปลูกพืชท่ีไม่ใช้ดิน 
วัสดุปลูก หมายถึง วัตถุต่างๆที่เลือกเพ่ือน ามาใช้ปลูกเพ่ือทดแทนดิน และท าให้ต้นพืช

เจริญเติบโตได้เป็นปกติ วัตถุดังกล่าวอาจเป็นชนิดเดียวกันหรือหลายชนิดผสมกัน และอาจเป็น
อินทรียวัตถุโดยทั่วไปวัสดุปลูกมีบทบาทต่อการเจริญเติบโตของพืช คือค้ าจุนส่วนของพืชที่อยู่เหนือ
วัสดุปลูกให้ตั้งตรงอยู่ได้ เก็บส ารองธาตุอาหารพืช กักเก็บน้ าเพื่อเป็นประโยชน์ต่อพืช และแลกเปลี่ยน
อากาศระหว่างรากพืชกับช่องว่างรอบ ๆ วัสดุปลูก   

1.ทราย   ทรายเป็นหินที่แตกละเอียดมีขนาดอนุภาคที่อยู่ในช่วง 0.2-3.0 มิลลิเมตร ทราย
เป็นวัสดุปลูกท่ีหาได้ง่ายในหลายพ้ืนที่ ทรายเหมืองที่ขุดจากหลุมที่ลึกลงไปจากผิวดิน และทรายแม่น้ า
มีความเหมาะสมสูงในการใช้เป็นวัสดุปลูก เนื่องจากทรายเหล่านี้มีสารที่ละลายน้ าได้เจือปนอยู่น้อย มี
เมล็ดวัชพืชและจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของโรคพืชปะปนอยู่น้อย ทรายบางแห่งอาจมีหินปูนเจือปน การ
น ามาใช้จะต้องปรับสูตรของสารละลายธาตุอาหารให้เหมาะสมและหลีกเลี่ยงการปลูกพืชที่ไม่ชอบด่าง 
ทรายบางแห่งมีความเค็มสูงอาจจ าเป็นต้องล้างเกลือออกไปก่อนจึงจะใช้ปลูกพืชได้ และควรเลือกพืช
ที่ไม่ไวต่อความเค็ม ความลึกของชั้นทรายที่เหมาะสมในการปลูก ประมาณ 30-35 เซนติเมตร หากใช้
ชั้นทรายที่ตื้นเกินไปจะท าให้ความชื้นกระจายไม่สม่ าเสมอ และอาจท าให้รากพืชงอกยาวเข้าในท่อ
ระบายสารละลายท าให้ท่ออุดตันได้ ควรเปลี่ยนหรือฆ่าเชื้ออย่างน้อยปีละครั้ง เพ่ือป้องกันการสะสม
ของโรคพืชและไส้เดือนฝอย ทรายมีข้อเสียที่มีน้ าหนักมาก (ความหนาแน่นประมาณ 1.5 กิโลกรัมต่อ
ลิตร) ท าให้การขนย้ายใช้แรงงานมาก 

2. กรวด  กรวดที่เหมาะส าหรับใช้เป็นวัสดุปลูกควรมีขนาดประมาณ 0.75 เซนติเมตร กรวด
หรือทรายที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า 0.5 เซนติเมตร ควรแยกออก เพ่ือป้องการไม่ให้วัสดุ
ขนาดเล็กเหล่านี้ ท าให้ท่ออุดตัน หรือขัดขวางการไหลของสารละลาย กรวดที่เกิดจากการเย็นตัวของ
ลาวาจากภูเขาไฟ (scoria) เป็นวัสดุที่มีความเหมาะสมมาก แม้มีขนาด 1.0-1.25 เซนติเมตร ก็ยังคงใช้
เป็นวัสดุปลูกได้ดี ทั้งนี้เนื่องจาก scoria เป็นกรวดที่มีความพรุนสูงอุ้มน้ าได้ดี การถ่ายเทอากาศดีกว่า
กรวดชนิดอ่ืน กรวดที่มีหินปูนเจือปนควรหลีกเลี่ยงหากไม่จ าเป็น เพราะหินปูนจะละลายออกมาเจือ
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ปนในสารละลายธาตุอาหารที่ใช้ นอกจากนี้  แคลเซียมที่ละลายออกมายังอาจเป็นสาเหตุให้ซัลเฟต 
และฟอสเฟตตกตะกอน ท าให้พืชที่ปลูกได้รับสารอาหารเหล่านี้ไม่เพียงพอ 

3. เวอร์มิคูไลท์  เวอร์มิคูไลท์เป็นแร่ในกลุ่ม alumino-silicate ชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นแผ่น
บาง ๆ คล้ายเกล็ดปลาช้อนกันหลายๆชั้น แร่เวอร์มิคูไลท์ดิบยังไม่เหมาะที่จะใช้เป็นวัสดุปลูก จะต้อง
น ามาเผาที่อุณหภูมิ 760 องศาเซลเซียส เพ่ือให้แผ่น alumino-silicate ที่ซ้อนทับกันปริขยายออก 
เรียกกระบวนการนี้ว่า exfoliation แร่ที่ผ่านกระบวนการนี้แล้วมีความหนาแน่นรวมลดลงเหลือ
ประมาณ 95-145 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และสามารถอุ้มน้ าได้มากถึง 500% (w/w) เวอร์มิคูไลท์
มีธาตุอาหาร โพแทสเซียม แมกนีเซียม และแคลเซียม ที่พืชสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้การใช้เวอร์มิ
คูไลท์เป็นวัสดุปลูกจึงอาจลดความเข้มข้นของธาตุเหล่านี้ในสารละลายลง เวอร์มิคูไลท์ที่ผ่าน
กระบวนการ exfoliation แล้วจะค่อยๆ ยุบตัวลงเมื่อใช้ปลูกพืชไปนาน ๆ ภายใน 1 ปี ปริมาตรจะ
ลดลงเหลือประมาณร้อยละ 20 ของปริมาตรเดิม และเมื่อผ่านไปประมาณ 2 ปี สมบัติในการอุ้มน้ า
และถ่ายเทอากาศจะสูญเสียไปจนไม่สามารถใช้เป็นวัสดุปลูกได้อีกเวอร์มิคูไลท์เป็นวัสดุปลูกที่มีราคา
แพงเมื่อเทียบกับวัสดุชนิดอ่ืนในปัจจุบันจึงไม่เป็นที่นิยมมากนัก แต่มีข้อดีที่ไม่มีการปนเปื้อนของโรค
พืชและวัชพืช 

4. เพอร์ไลท์ เพอร์ไลท์เป็นวัสดุธรรมชาติที่เกิดจากการสลายตัวของหิวภูเขาไฟ เพอร์ไลท์
ธรรมชาติยังไม่เหมาที่จะใช้เป็นวัสดุปลูก จะต้องน าไปเผาที่อุณหภูมิ 98-1,000 องศาเซลเซียส ก่อนให้
เพอร์ไลท์ขยายตัวเช่นเดียวกับเวอร์มิคูไลท์ เมื่อเผาแล้วเพอร์ไลท์มีความหนาแน่นประมาณ 95-145 
กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีความสามารถในการอุ้มน้ าและระบายอากาศได้ดีเพอร์ไลท์เมื่อขยายตัว
แล้วมีเสถียรภาพดี มีการยุบตัวน้อย ราคาไม่แพงนักจึงนิยมใช้กันแพร่หลายในประเทศที่มีแหล่ง
วัตถุดิบ 

5. ใยหิน  ใยหินเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่ได้จากการน าหินบาซอลท์  ถ่านโค๊ก และหินปูนมา
หลอมรวมกันที่อุณหภูมิ 1,482-1,600  องศาเซลเซียส ในบางกรณีอาจใช้กากเตาจากโรงงานถลุง
เหล็ก (slag) แทนหินบาซอลท์ ของเหลวที่ได้จากการหลอมถูกปล่อยให้ผ่านลูกกลิ้ ง แล้วใช้ลมเป่า
เพ่ือให้กลายเป็นเส้นใย เมื่อเส้นใยเย็นตัวลงจะกลายเป็นของแข็ง เดิมใยหินสังเคราะห์ขึ้นเพ่ือใช้เป็น
วัสดุก่อสร้างเพ่ือเป็นฉนวนความร้อนและป้องกันเสียงสะท้อน ปัจจุบันมีการสังเคราะห์เพ่ือใช้ในการ
ปลูกพืชโดยตรง ใยหินประเภทหลังนี้อาจปรับปรุงคุณสมบัติให้เปียกน้ าได้ดีขึ้น เพื่อช่วยให้ใยหินอุ้มน้ า
ได้ดีขึ้นและตัดหรืออัดให้มีขนาดและรูปทรงเหมาะสมต่อการใช้เพ่ือการเกษตร แท่งใยหินแต่ละแท่งมี
ส่วนประกอบที่เป็นของแข็ง 3-4 เปอร์เซ็นต์ (v/v) ส่วนที่เหลือเป็นช่องว่าง เมื่อน ามาแช่น้ าแล้วปล่อย
ให้น้ าไหลออกอย่างอิสระ น้ าจะไหลออกไปประมาณ 15-17 เปอร์เซ็นต์ สัดส่วนของน้ าต่ออากาศที่
เกิดขึ้นนี้ เป็นสัดส่วนที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชใยหินมีธาตุอาหารพืชอยู่น้อยช่วยให้ง่าย
ต่อการจัดการธาตุอาหาร แต่ใยหินมีสมบัติเป็นด่าง เมื่อน ามาแช่น้ าจะท าให้น้ ามี pH 7.5-8.5  

6. ฟองน้ าสังเคราะห์ ฟองน าสังเคราะห์มีหลายชนิด เช่น polystyrene, ployorethane 
และ polyphenlic compound เป็นต้น olystyene เหมาะสมส าหรับใช้เป็นวัสดุปลูกมากที่สุด
เนื่องจากอุ้มน้ าได้ดีและมีน้ าหนักเบา ก่อนใช้ฟองน้ าปลูกพืชควรนาแช่น้ าแล้วบีบน้ าออกหลายๆ ครั้ง 
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เพ่ือล้างสารอินทรีย์โมเลกุลเล็กที่เจอปนอยู่ เนื่องจากสารเหล่านั้นอาจมีผลกรทบต่อการงอก และการ
เจริญเติบโตของพืช 

7. พรุ  พรุเป็นวัสดุธรรมชาติที่เกิดจากการทับถมของซากพืช แหล่งพรุขนาดใหญ่ในประเทศ
ไทยอยู่ตอนเหนือของทะเลสาบสงขลาบริเวณอบๆ ทะเลน้อยในเขตจังหวัดพัทลุงและนครศรีธรรมราช 
อีกแหล่งหนึ่งอยู่ในเขตจังหวัดนราธิวาส พรุจากบางแหล่งมีกรดฮิวมิคเป็นองค์ปรกอบอยู่มาก และมี 
ph  ต่ า การน ามาใช้วัสดุปลูกจะต้องผสมกับวัสดุปูนเพ่ือท าให้มีสมบัติเป็นกลางก่อน  พรุแห้งมีความ
หนาแน่นประมาณ 104 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในขณะเมื่ออ่ิมตัวด้วยน้ าจะมีความหนาแน่น
เพ่ิมขึ้น  1,560-2,090 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร นั่นคือพรุสามารถอุ้มน้ าได้มากกว่าหนักของตัว
นั้นเอง 15-20 เท่า พรุจึงมีคุณสมบัติเหมาสมต่อการใช้เป็นวัสดุปลูก พรุมีธาตุอาหารพืชอยู่เพียง
เล็กน้อยแต่สามารถดูดซับธาตุอาหารที่อยู่ในรูปแคทไอออนได้ดี การน าพรุมาใช้เป็นวัสดุปลูกมักนิยม
อัดแท่ง หรือท าให้แห้งแล้วบรรจุกระสอบ พรุมีข้อดีที่สามารถก าจัดทิ้งได้ง่าย 

8. ถ่าน ถ่านได้จากการน าผลิตภัณฑ์ไม้ชนิดต่าง ๆ ไปเผาในเตาอบอากาศ เพ่ือให้เหลือ
องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นคาร์บอน ถ่านมีธาตุอาหารพืชน้อยและดูดซับธาตุอาหารได้น้อย ท าให้ง่าย
ต่อการจัดการธาตุอาหาร อุ้มน้ าได้น้อยแต่กับเก็บความชื้นได้ดี ถ่านยังมีความเหมาะสมต่อการใช้เป็น
วัสดุปลูกเนื่องจากไม่มีการปนเปื้อนของโรคพืชและวัชพืช ยกเว้นถ่านเก่าที่ผ่านการปลูกพืชมาแล้ว 
หรือถ่านท่ีผู้ผลิตเก็บรักษาไม่ดี 

9. ขี้เลื่อย เลื่อยได้จากโรงงานแปรรูปไม้มีความเหมาะสมในการใช้เป็นวัสดุปลูกคล้ายเปลือก
ไม้ที่บดแล้ว ขี้เลื่อยสดไม่เหมาะที่จะใช้เป็นวัสดุปลูก ควรหมักหรือใช้ผสมกับวัสดุชนิดอ่ืน สารพิษจาก
ขี้เลื่อยของไม้บางชนิดสามารถก าจัดโดยกองขี้เลื่อยไว้ในที่โล่งแจ้งเป็นเวลานานพอสมควร 

10. ขุยมะพร้าวและเปลือกมะพร้าว ขุยมะพร้าวได้จากโรงงานผลิตเส้นใยมะพร้าวส่วน
เปลือกมะพร้าวสามารถหาได้จากสวน ซึ่งมีมากทางภาคใต้ของประเทศไทย โดยจะต้องน ามาตัดหรือ
สับใหม่ให้มีขนาดเหมาะสมก่อนใช้ขุยมะพร้าวและเปลือกมะพร้าวอัดไม่เหมาะสมที่จะใช้เป็นวัสดุปลูก 
ควรทิ้งไว้กลางแจ้งให้สารพิษสลายตัวไปก่อน หรือน าไปหมักก่อนใช้ 
 11. แกลบดิบ แกลบที่ได้จากโรงสีข้าว อุ้มน้ าได้น้อยแต่ระบายอากาศได้ดีแกลบดิบสามารถ
สามารถใช้เป็นวัสดุปลูกได้ดีโดยไม่มีปัญหาสารพิษแต่อาจมีปัญหาจากจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายแกลบแย้ง
ธาตุอาหารจากพืชที่ปลูก ท าให้ต้องใช้ธาตุอาหารมากขึ้น 
 12. แกลบเผา เป็นแกลบที่ได้จากการเผาอย่างต่อเนื่องที่ อุณหภูมิไม่เกิน 1200 องศา
เซลเซียส ในสภาวะที่มีออกซิเจนไม่เพียงพอ ท าให้การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ โดยไม่เกิดเปลวไฟขณะเผา
ไหม้ และยังพบว่าในแกลบมีซิลิกา (silica, SiO2) เป็นองค์ประกอบประมาณ 70-90 เปอร์เซ็นต์ และ
เถ้าแกลบมีความพรุน (porosity) มาก น้ าหนักเบา มีพ้ืนที่ผิวมาก มีสมบัติดูดซับ (absorbent) ดีอีก
ทั้งมีสมบัติเป็นฉนวนด้วย 
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ภำพที่ 9 แกลบเผา 
 

ประเภทของปุ๋ย 
        เมื่อพิจารณาถึงชนิดขององค์ประกอบที่มีอยู่ภายในปุ๋ยแล้ว อาจแบ่งปุ๋ยออกได้ 4 ประเภท คือ 
        1. ปุ๋ยอนินทรีย์ (Inorganic fertilizer) หมายถึง ปุ๋ยที่มีองค์ประกอบของปุ๋ยเป็นสารอนินทรีย์ 
ส่วนใหญ่เป็นปุ๋ยที่ผลิตโดยกรรมวิธีทางเคมีสังเคราะห์ อาจเป็นปุ๋ยเดี่ยว (Single fertilizer) หรือปุ๋ย
ผสม (Compound fertilizer) ที่มีปริมาณธาตุอาหารในปุ๋ยแตกต่างกันออกไปบางชนิดเป็นปุ๋ยที่มีอยู่
แล้วตามธรรมชาติ เช่น หินฟอสเฟตบด โพแทสเซียมคลอไรด์ เป็นต้น 
        2. ปุย๋ชีวภาพ (Biofertilizer) หมายถึง ปุ๋ยที่มีจุลินทรีย์ชนิดที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นส่วนผสมอยู่
เป็นปริมาณมาก เมื่อเติมลงดินแล้วสามารถด าเนินกิจกรรมได้ทันทีโดยท าได้โดยท าให้ดินมีความอุดม
สมบูรณ์มากขึ้นหรืออาจท าให้พืชได้รับประโยชน์จากธาตุอาหารในดินมากขึ้น อันเนื่องมาจากกิจกรม
ของจุลินทรีย์นั้น ๆ 
        3. ปุ๋ยเคมี (Chemical fertilizer) หมายถึง ปุ๋ยที่ได้จากกรรมวิธีการผลิตทางเคมีมีปริมาณธาตุ
อาหารพืชสูงส่วนใหญ่มีองค์ประกอบเป็นสารอนินทรีย์  ยกเว้นปุ๋ยยู เรีย (NH2CONH2) ซึ่ งมี
องค์ประกอบเป็นสารอินทรีย์ 
        4. ปุ๋ยอินทรีย์ (Organic fertilizer) หมายถึง ปุ๋ยที่มีองค์ประกอบของปุ๋ยเป็นสารอินทรีย์ชนิด
ต่างๆ ธาตุอาหารท าให้เกิดประโยชน์ต่อพืชก็ต่อเมื่อได้ผ่านกรับวนการย่อยสลายโดยจุลินทรีย์เสียก่อน
แล้วปลดปลดปล่อยออกมาในรูปอนินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ดังนี้ 
  ปุ๋ยคอก ได้แก่ มูลสัตว์ต่าง ๆ ที่อยู่ในรูปของเหลวและของแข็ง ส่วนใหญ่จะเป็นมูลสัตว์ 
เช่น มูลโค มูลไก่ มูลไก่ มูลเป็ด และมูลสุกร มูลของสัตว์เหล่านี้จะประกอบไปด้วยอุจจาระและ
ปัสสาวะ ซึ่งอุจจาระจะเป็นส่วนซากพืชและซากสัตว์ที่ผ่านกระบวนการย่อยสลายโดยระบบย่อยของ
สัตว์ ส่วนปัสสาวะจะเป็นส่วนประกอบของเกลือและสารอินทรีย์ละลายน้ าได้ ซึ่งแหล่งธาตุอาหารพืช
จากปุ๋ยคอกจะมีปริมาณน้อย และอยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืชแตกต่างกัน  
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  ปุ๋ยหมัก คือ ปุ๋ยที่ได้จากการหมักสารอินทรีย์ให้สลายตัวผุพังตามธรรมชาติโดยน าสิ่ง
เหล่านั้นมากองรวมกัน รดน้ าให้ชื้นแล้วปล่อยไว้ให้เกิดการย่อยสลาย โดยกิจกรรมของจุลินทรีย์ ซึ่ง
อินทรีย์สารเหล่านี้จะเน่าเปื่อยจนถึงขั้นเป็นฮิวมัส แล้วน ามาใช้เป็นปุ๋ยและสารปรับปรุงดิน ในการ
เตรียมกองปุ๋ยหมักอาจจะใช้ปุ๋ยเคมีลงไป เพื่อช่วยเร่งกิจกรรมของจุลินทรีย์ดินและเป็นการเพ่ิมคุณค่า
ด้านธาตุอาหารของปุ๋ยหมักด้วย ปุ๋ยชนิดนี้อาจเรียกว่า ปุ๋ยคอกเทียม  
  ปุ๋ยพืชสด คือ ปุ๋ยอินทรีย์ที่ เป็นพืชที่ถูกไถกลบหรือคลุกลงไปในดินขณะที่ พืชนั้น
เจริญเติบโต และยังสดอยู่ก่อนที่จะมีการปลูกพืชหลัก โดยปกติแล้วจะไถกลบพืชในระยะเพ่ิมออกดอก 
เมื่อพืชที่ถูกไถกลบย่อยสลายไปโดยกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดินแล้ว จึงปลูกพืชหลักตามมา 
 
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภำพอัดเม็ด/ปุ๋ยหมักอัดเม็ด 
 . ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ด/ปุ๋ยหมักอัดเม็ด เป็นปุ๋ยหมักคุณภาพสูง ที่ได้จากการน ามูลสัตว์มา
หมักร่วมกับสารเร่งจุลินทรีย์ (สารเร่ง พด.1 หรือ สารเร่งปุ๋ยหมักอ่ืน  ๆ ) จนสลายตัวโดยสมบูรณ์   
จากนั้นอาจน ามาคลุกเคล้าด้วยร าข้าว แกลบด าป่นละเอียด และปุ๋ยอินทรีย์น้ าที่ท าจากเศษปลา หอย
เชอรี่ ผักและผลไม้ ร่วมกับสารเร่ง พด.2 เพ่ือเพ่ิมเติมธาตุอาหารพืช ฮอร์โมน และจุลินทรีย์ที่มี
ประโยชน์ต่อพืช ก่อนคลุกเคล้าหรือเคลือบด้วยสารปรับปรุงดินและเสริมประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยเคมี 
ได้แก่  หินฟอสเฟต โดโลไมท์  ยิบซั่ม และหรือแร่เพอร์ไรท์ ในขั้นตอนของการอัดเม็ดหรือปั้นเม็ด 
เพ่ือความสะดวกในการหว่าน น าไปผสมหรือใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมี เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยเคมี  
ทั้งนี้เพ่ือช่วยลดปริมาณและต้นทุนจากการใช้ปุ๋ยเคมี      
ปุ๋ยอินทรีย์ ตรางอกงาม มีส่วนประกอบดังนี้ คือ 
        1. ตะกอนกากน้ าตาลหมัก 40 เปอร์เซ็นต ์
        2. เปลือกไม้ยูคาหมัก 30 เปอร์เซ็นต ์
        3. หินภูเขาไฟ 20 เปอร์เซ็นต ์
        4. กากมันส าปะหลังหมัก 5 เปอร์เซ็นต ์
        6. น้ าหมักจากกากน้ าตาล จุลินทรีย์ 5% 
 ใน 1 กระสอบราคา 240 บาท มีน้ าหนักสุทธิ 25 กิโลกรัม และปริมาณอินทรียวัตถุรับรอง 
20 เปอร์เซ็นต์  ผู้ผลิต วิสาหกิจชุมชนถอยหลังเข้าครรลอง สถานที่ผลิต เลขท่ี 247 หมู่ 10 ถนนวาริน 
พิบูล ต าบล บุ่งไหม อ าเภอ วารินช าราบ จังหวัด อุบลราชธานี 
 
คุณสมบัติของปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ตรำงอกงำม 
 1. มีแร่ธาตุหลักคือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และธาตุอาหารรอง ซึ ่งได้แก่ 
แคลเซียม แมกนีเซียม และก ามะถัน รวมถึงจุลชีพที ่พอเพียงต่อความต้องการของพืช  โรคและ
แมลงไม่รบกวน 
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 2. ให ้ผลในระยะยาวผลผลิตของพืชจะเพิ ่มมากขึ ้นเรื ่อย  ๆ เพราะปุ ๋ยอินทรีย ์ท าให้
คุณสมบัติของดินดีขึ้นเรื่อย ๆ ช่วยให้ดินมีความสมดุลช่วยให้ความเป็นกรด-ด่างของดินมีความสมดุล 
เหมาะสมต่อการเติบโตของพืช รวมทั้งยังช่วยในการดูดยึดธาตุอาหารไว้ในดินได้มากขึ้น   
 3. เป็นปุ๋ยที่ได้จากการหมักวัสดุอินทรีย์ และอนินทรีย์ธรรมชาติที่มีธาตุอาหารสูงจนสลายตัว
อย่างสมบูรณ์ไม่เป็นอันตรายหรือมีผลข้างเคียงต่อเกษตรกร  

 
กำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์กับพืช 
 การใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยมูลสัตว์ รวมทั้งปุ๋ยอินทรีย์ชนิดอ่ืน ๆ ให้ได้ผลดีต้องใสในปริมาณที่เพียงพอ
และสม่ าเสมอ ปุ๋ยอินทรีย์ที่ย่อยสลายสมบูรณ์แล้วเมื่อใส่ลงในดินจึงมีการสลายตัวอย่างช้า ท าให้
สามารถปรับปรุงบ ารุงดินให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช ปุ๋ยอินทรีย์น าไปใช้ได้
กับพืชหลายชนิด กับดินทุกประเภทแต่อัตราที่ใช้แตกต่างกันไปขึ้นกับสภาพดิน พื้นที่ปลูก ภูมิอากาศ 
ตลอดจนคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์ สามารถประเมิณการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ได้ดังนี้ 
 1. การใช้ปุ๋ยอินทรีย์กับพืชผัก พืชผักเป็นพืชอายุสั้น (Annual crops) มีการเจริญเติบโตที่
รวดเร็ว ต้องการธาตุอาหารปริมาณมากในช่วงระยะเวลาสั้นๆ การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ต้องค านึงถึงปุ๋ยที่มี
การสลายตัวดีแล้วสามารถใช้ธาตุอาหารได้ทันที ปุ๋ยอินทรีย์ที่นิยมใช้กับพืชผัก มีทั้งปุ๋ยหมักและปุ๋ยมูล
สัตว์ วิธีการใส่ควรใส่แบบหว่านแล้วสับกลบ เช่น ถั่วฝักยาว ใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยมูลสัตว์ ได้ในอัตรา 
1.5-2 ตัน/ไร ่พริกมีการใส่มูลสัตว์ในอัตรา 3-4 ตัน/ไร่ หรือ 500 กรัม/หลุม เป็นต้น 
 2. การใช้ปุ๋ยอินทรีย์กับพืชไร่และนาข้าว ปริมาณการใช้จะขึ้นอยู่กับขนาดพ้ืนที่และสภาพดิน 
ส าหรับปุ๋ยอินทรีย์ที่นิยมใช้มีทั้งปุ๋ยมูลสัตว์ ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยพืชสด โดยถ้าใช้มูลสัตว์ และปุ๋ยหมัก ใช้ใน
อัตราประมาณ 500-1000 กิโลกรัม/ไร่/ปี หว่านให้กระจายสม่ าเสมอ แล้วคราดกลบ ควรใส่ก่อนปลูก 
1-3 สัปดาห์ทั้งนี้เพ่ือป้องกันการเกิดก๊าซหรือสารพิษ ส าหรับการใช้ปุ๋ยพืชสด ถ้าเป็นโสนและปอเทือง 
ควรไถกลบขณะที่ต้นยังอ่อนอยู่ ถ้าเป็นพืชตระกูลถั่วควรไถหลังเก็บผลผลิตแล้ว การใช้ปุ๋ยอินทรีย์กับ
พืชไร่และนาข้าวนอกจากจะเป็นการช่วยเพ่ิมธาตุอาหารให้กับพืชแล้ว ยังช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินที่
ผ่านการปลูกพืชอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานานให้ดีขึ้น 
 3. การใช้ปุ๋ยอินทรีย์กับไม้ผลไม้ยืนต้น เช่น ส้ม ทุเรียน มังคุด เป็นต้น เป็นพืชที่อายุ ยาว 
(Perennial crops) และมีระบบรากลึกการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ จึงควรใส่ในระยะปรับปรุงความสมบูรณ์ของ
ต้นหลังเก็บผลผลิต ปุ๋ยอินทรีย์ที่สามารถใช้ได้มีปุ๋ยหมัก และปุ๋ยมูลสัตว์ ส าหรับปลูกพืชใหม่การใส่ปุ๋ย
อินทรีย์ควรใส่โดยใช้รองก้นหลุม ซึ่งเป็นวิธีที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพ ในไม้ผลขนาดเล็กจะใช้
อัตราประมาณ 15-25 กิโลกรัม/หลุมที่มีขนากกว้าง ยาว และลึก 50 เซนติเมตร โดยใช้ผสมกับดินที่
ขุดจากหลุมในอัตราส่วน 1: 2-3 แล้วใส่กลับไปในหลุม และเตรียมปลูกพืชต่อไป ส าหรับไม้ผลไม้ยืน
ต้นที่โตแล้วสามารถใช้ปุ๋ยอินทรีย์ได้ 2 วิธี คือ ใส่โดยการขุดหลุมหรือร่องรอบรัศมีทรงพุ่มที่ขุดล฿ก
ประมาณ 30 เซนติเมตร และแบ่งปุ๋ยอินทรีย์บางส่วนมาหว่านบาง ๆ บริเวณทรงพุ่ม เพ่ือเป็นอาหาร
ของรากที่อยู่บริเวณผิวดิน อีกวิธี คือ การคลุมดินบริเวณทรงพุ่ม โดยรอบต้น นิยมใช้กับปุ๋ยอินทรีย์ที่มี 
C/N ratio สูง ๆ และสลายตัวช้าเช่น การใช้ปุ๋ยหมักทะลายปาล์มในปาล์มน้ ามัน 
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 4. การใช้ปุ๋ยอินทรีย์กับไม้ดอกไม้ประดับ ส่วนมากนิยมใช้ปุ๋ยหมักถ้าเป็นการปลูกในลักษณะ
เป็นแปลงสามารถใช้ปุ๋ยอินทรีย์หว่านคลุมแปลงหนาประมาณ 1-3 นิ้ว แล้วผสมคลุกเคล้ากับดิน ปุ๋ย
อินทรีย์พวกปุ๋ยหมักสามารถน ามาท าวัสดุปลูกส าหรับไม้กระถางได้  โดยใช้ปุ๋ยหมัก 1 ส่วน ผสมดิน
ร่วนที่อุดมสมบูรณ์ 2 ส่วน ทั้งนี้ไม่ควรผสมปุ๋ยหมักในอัตราส่วนมาก ๆ เพราะจะท าให้วัสดุปลูกแห้ง
เร็วเกินไปส่งผลให้วัสดุปลูกยุบตัวมาก นอกจากนี้สามารถน าปุ๋ยหมักมาเตรียมวัสดุส าหรับเพาะหรือ
ปลูกต้นกล้าได้อีกด้วย โดยผสมปุ๋ยหมัก 1 ส่วน ทราย 1 ส่วน และดินร่วนอุดมสมบูรณ์ 2 ส่วน ทั้งนี้
เพ่ือให้วัสดุปลูกมีลักษณะร่วนซุย มีอากาศถ่ายเทได้ดี เหมาะต่อการเจริญของรากพืช 
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งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 การศึกษาเรื่อง การเจริญเติบโตของเมล่อนจากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดในอัตราส่วนที่ต่างกัน
ผสมในวัสดุปลูกผู้ศึกษาได้ค้นคว้าผลงานศึกษาที่เกี่ยวข้องและใกล้เคียงกับการศึกษาเพ่ือมาสนับสนุน
และเป็นแนวทางในการศึกษา  ดังนี้ 
 ศราวุธ ภูมิเขตร์  และ  นายสุวัฒน์  ยอดวงกอง (2549) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การทดสอบ
ประสิทธิภาพของน้ าหมักชีวภาพร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของ ผักคะน้า, 
ผักกวางตุ้ง  และผักบุ้ง ในระบบไฮโดรโปนิกส์ โดยใช้น้ ายา 7 สูตร พบว่า สูตร 1 น้ าหมักชีวภาพจาก
สัตว์, สูตร 2 น้ าหมักชีวภาพจากพืช, สูตร 3 น้ ายาปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด, สูตร 4 น้ าหมักชีวภาพจากสัตว์
ผสมปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด, สูตร 5 น้ าหมักชีวภาพจากพืชผสมปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด , สูตร 6 น้ ายาปุ๋ยเคมี  
และ  7 น้ าฝน พบว่า การเจริญเติบโตของผัก 3 ชนิดในน้ ายาสูตรต่างๆ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ โดยที่ความสูงและของล าต้นของผักท่ีปลูกในน้ ายาสูตร 6 มีค่ามากกว่าน้ ายาสูตร 1, 4, 2, 5, 
3 และ 7 ตามล าดับ ในขณะที่ความยาวของรากผักในน้ ายาสูตรต่างๆ เรียงจากมากไปน้อยดังนี้ 6, 7, 
1, 5, 4 และ 3 ตามล าดับ 
 ปานชีวัน ปอนพังงา, ปริญญาพร เผ่ามงคล และ สุวิมล ทุมวารี (2557) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ 
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือปรับปรุงดินลูกรังและเพ่ิมผลผลิตข้าวโพดหวาน พบว่า การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ไม่มีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลง pH และ EC ของดิน แต่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณธาตุอาหารหลัก
ตลอดจนปริมาณอินทรีย์วัตถุ และช่วยปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดิน นอกจากนั้นการใส่ปุ๋ย
อินทรีย์ทุกอัตราส่วนส่งผลให้ผลผลิตข้าวโพดหวานเพ่ิมมากข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับการไม่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์
ทุกอัตราส่งผลให้ผลผลิตของข้าวโพดหวานเพิ่มมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการไม่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์  
 อุดมและปรีชา (2534) ศึกษาประสิทธิภาพปุ๋ยเคมีและปุ๋ยมูลเป็ดต่อผลผลิตและคุณภาพของ
อ้อยใน ภาคตะวันออก พบว่า การใส่ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยมูลเป็ดที่ปลูกในดินร่วนทรายสามารถเพ่ิมผลผลิต
อ้อยได้ โดยการใส่ ปุ๋ยมูลเป็ดอัตรา 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลผลิตเฉลี่ย 8.17 ตันต่อไร่ สูงกว่าใส่ใน
อัตรา 500 กิโลกรัมต่อไร่ ที่ ให้ผลผลิตเฉลี่ย 7.25 ตันต่อไร่ และการใส่ปุ๋ยมูลเป็ดมีแนวโน้มลดอัตรา
การใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 ลงได้ โดย การใส่ปุ๋ยมูลเป็ดอัตรา 500 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลผลิตเฉลี่ย
ใกล้เคียงกับการใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ (7.25 และ 7.66 ตันต่อไร่ ตามล าดับ) และการใส่
ปุ๋ยมูลเป็ดอัตรา 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลผลิตเฉลี่ย ใกล้เคียงกับการใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 100 กิโลกรัม
ต่อไร่ (8.17 และ 8.03 ตันต่อไร่ ตามล าดับ) 
 ปรัชวนี พิบ ารุง (2558) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดมูลหนอนนกเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตข้าว พบว่า การใส่ปุ๋ยอินทรีย์มูลหนอนนกอัดเม็ดทุกกรรมวิธีส่งผลต่อความเป็นกรดเป็นด่าง
ของดิน ปริมาณอินทรีย์วัตถุในดิน ปริมาณไนโตรเจนรวม ปริมาณฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมที่เป็น
ประโยชน์ในดินเพ่ิมขี้นแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งกับกรรมวิธีที่ไม่ใส่ปุ๋ย โดยดินหลังการทดลองเป็น
กรดปานกลางถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 6.07-6.15) ปริมาณอินทรีย์วัตถุในดินอยู่ในระดับสูง (4.09-
4.22 เปอร์เซ็นต์) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดินระดับสูง (41.79-42.56 mg/kg) ปริมาณ
โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ในระดับปานกลาง (65.79-81.03 mg/kg) การใส่ปุ๋ยอินทรีย์มูลหนอนนก
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อัดเม็ดทุกกรรมวิธีท าให้ต้นข้าวมีองค์ประกอบของผลผลิต และผลผลิตข้าวแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยการใส่ปุ๋ยกรรมวิธีที่ 2 ท าให้ต้นข้าวมีจ านวนรวงเฉลี่ยสูงสุด (810.72 รวง/
ตารางเมตร) และให้น้ าหนักร้อยเมล็ดเฉลี่ยสูงสุด (2.70 กรมั) รวมทั้งให้จ านวนเมล็ดดีเฉลี่ยสูงสุดและ
เปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบเฉลี่ยต่ าสุด (46.00 เมล็ด/รวง และ 24.24 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ) โดยการใส่ปุ๋ย
กรรมวิธีที่ 2 (ปุ๋ยอินทรีย์มูลหนอนนกอัดเม็ดสูตร 2) ให้ผลผลิตข้าวเฉลี่ยสูงสุด (712.74 กิโลกรัม/ไร่) 
กรรมวิธีที่ไม่ใส่ปุ๋ยให้ผลผลิตข้าว 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัย (2555) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การใช้ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดต่อผลผลิต
ของปาล์มน้ ามันในภาคกลาง พบว่า 
1.) ในพ้ืนที่เพาะปลูกเขตชลประทานได้แก่ ต าบลศาลาครุ อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี การใช้
ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด สามารถเพ่ิมผลผลิต (ทะลายปาล์มสะสม) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอัตราปุ๋ยที่
เหมาะสมส าหรับเพ่ิมผลผลิตของปาล์มน้ ามันเท่ากับ 150 กิโลกรัม/ต้น/ปี ท าให้ผลผลิตปาล์มน้ ามัน 
อายุ 8 ปีให้ผลผลิตเท่ากับ 147.15 กิโลกรัม/ต้น/ปี หรือเท่ากับ 3237.2 กิโลกรัม/ไร่/ปี   
2). การใส่ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดอัตราสูง เท่ากับ 200 กิโลกรัม/ต้น/ปี ท าให้ผลผลิตทะลายปาล์มลดลง ได้
เท่ากับ 95.92  กิโลกรัม/ต้น/ปี                 
2.) ในพ้ืนที่เพาะปลูก ต าบลหันตรา อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นั้น 
เนื่องจากปาล์มน้ ามันอายุเพียง ปี จึงยังไม่สามารถเก็บผลผลิตได้ พบว่าปาล์มน้ ามันเจริญเติบโตได้ดี 
ไม่แตกต่างกันทางสถิติในทุกต ารับปุ๋ย  
3.) ในปีการผลิต พ.ศ. 2555/2556 รายได้สุทธิที่เป็นตัวเงินของเกษตรกร ผู้ปลูกปาล์มน้ ามันใน เขต
ชลประทาน จังหวัดปทุมธานี เท่ากับ 169,629.08 บาท/ปี (ราคาขายทะลายปาล์ม = 2.77-4.19 
บาทต่อกิโลกรัม) หรือเท่ากับ 13,122.00 บาท/ไร่/ปี ขณะที่รายได้สุทธิในปีการผลิตที่ผ่านมา พ.ศ. 
2554/2555 นั้นเกษตรกรจังหวัดสระบุรีมีรายได้สุทธิสูงกว่าคือเท่ากับ 290,213.87 บาท/ปี เนื่องจาก 
ราคารับซื้อปาล์มน้ ามันแตกตา่งกัน บางช่วงขึ้นถึง 6 บาทต่อกิโลกรัม  
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บทที่ 3 
อุปกรณ์ และ วิธีกำรทดลอง 

 
อุปกรณ์ 

1. เมล็ดเมล่อนพันธุ์พอทออเร้นจ์ 
2. วัสดุเพาะเมล็ด คือ  พีทมอส  ถาดเพาะเมล็ด   
3. วัสดุปลูก คือ  แกลบเผา 
4. ถุงปลูกสีขาว  ขนาด  8×13  นิ้ว 
5. ไม้บรรทัด  ปากกา  สมุดจดบันทึก 
6. ปุ๋ยไฮโดรโปนิกส์   ปุ๋ยอินทรีย์ ตรา งอกงาม 
7. เครื่องวัดค่าน าไฟฟ้า ( Electric  Conductivity  meter ,EC) 
8. ถังน้ า 
9. ปั๊มน้ า   หัวน้ าหยด  ท่อน้ า 
10. เชือก 
11. จอบ , พลั่ว 
 

วิธีกำรทดลอง 
1. กำรวำงแผนกำรกำรทดลอง 

 เปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดในอัตราที่ต่างกัน ต่อการเจริญเติบโตของเมล่อนพันธุ์ 
พอทออเร้นจ์ วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design , C.R.D.) 
ประกอบด้วย 3 สิ่งทดลอง ดังนี้ 
         สิ่งทดลองท่ี  1  ไม่ใส่ปุ๋ยอินทรียอั์ดเม็ด ตรางอกงามผสมแกลบเผา 5 กิโลกรัม 
         สิ่งทดลองท่ี  2  ใส่ปุ๋ยอินทรียอั์ดเม็ด ตรางอกงาม  40   กรัมผสมแกลบเผา 5 กิโลกรัม 
         สิ่งทดลองท่ี  3  ใส่ปุ๋ยอินทรียอั์ดเม็ด ตรางอกงาม  80   กรัมผสมแกลบเผา5 กิโลกรัม 
         สิ่งทดลองท่ี  4  ใส่ปุ๋ยอินทรียอั์ดเม็ด ตรางอกงาม  120   กรัมผสมแกลบเผา5 กิโลกรัม 
โดยมีสิ่งทดลองละ 3 ซ้ า ซ้ าละ 5 ถุง ถุงละ 1 ต้น รวมทั้งหมด 60 หน่วยทดลอง 
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T2R3  T1R3  T3R3 

     

T1R3  T2R3  T3R3 

     

T4R3  T4R3  T2R3 

     

T3R3  T3R3  T4R3 
 

ภำพที่ 10 แผนผังการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (C.R.D.) 
 

2. ขั้นตอนกำรทดลอง 
2.1 การเตรียมวัสดุปลูก 

2.1.1. เมื่อวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์แล้วให้น าปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดตรางอกงามใส่ลง
ในวัสดุปลูก คือ แกลบเผา 
2.1.2. การใส่ปุ๋ยอินทรีย์จะใส่ในอัตราส่วนที่แตกต่างกันคือ ต ารับควบคุมไม่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ใส่
ปุ๋ยอินทรีย์ 40 กรัมในแกลบเผา ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 80 กรัมในแกลบเผา และใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 120 
กรัมในแกลบเผา 
2.1.3. คลุกเคล้าปุ๋ยอินทรีย์และแกลบเผาให้เข้ากันโดยใช้พลั่วแล้วจึงท าการรดน้ า 

2.2. วิธีการเพาะเมล็ด 
2.2.1. น าเมล็ดพันธุ์เมล่อนแช่น้ าอุ่นนาน 2-3 ชั่วโมง จากนั้นน ามาใส่ถุงที่ใส่พีทมอสไว้ แล้ว
จึงห่อเมล็ดพันธุ์ด้วยผ้าที่เปียกหมาด ๆ 
2.2.2. หลังนั้นน าไปบ่มในภาชนะที่กล่องโฟม ที่อุณภูมิ 40 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 24 
ชั่วโมง 
2.2.3. น าเมล็ดที่บ่มแล้ว เฉพาะเมล็ดที่มีรากงอกเพาะในถาดเพาะกล้าจ านวน 104 หลุมที่มี 
พีทมอสเป็นวัสดุเพาะ จากนั้นน าไปเก็บในโรงเรือนที่มีแสงแดดสามารถส่องถึง และรดน้ าให้
ชุ่ม 
2.2.4. เมื่อเพาะเมล็ดได้ 4 วัน ต้นกล้าจะเริ่มงอกสม่ าเสมอ รอจนครบ 8-9 วัน ต้นกล้าเริ่มมี
ใบจริง จึงท าการย้ายปลูกลงแปลงที่มีวัสดุปลูก คือ แกลบเผาที่ผสมปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด 

2.3. การย้ายต้นกล้า 
2.3.1. ย้ายต้นกล้าเมื่อต้นกล้ามีอายุ 8-9 วันหลังเพาะเมล็ด หรือมีใบจริงอย่างน้อย 2 ใบ 
2.3.2. ก่อนปลูกและหลังปลูกควรรดน้ าที่วัสดุปลูกให้ชุ่มน้ า 
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2.3.3. ย้ายต้นกล้าปลูกในช่วงเย็น เพราะอากาศไม่ร้อน 
2.3.4. ระวังอย่างให้วัสดุเพาะแตกหรือ รากขาด เพราะจะท าให้ต้นกล้าชะงักการเจริญเติบโต 
2.3.5. กลบวัสดุปลูกบริเวณโคนต้นกล้า และ กดให้แน่น 

การให้น้ าและสารละลายธาตุอาหาร 
การให้น้ าโดยระบบน้ าหยดพร้อมกับสารละลายธาตุอาหาร สูตร A และ สูตร B โดยให้ตามระยะ

การเจริญเติบโตของเมล่อน (ดังตารางที่ 1) 
 
ตำรำงที่ 1 แสดงเวลาการให้น้ าและสารละลายธาตุอาหาร สูตร A และ สูตร B โดยให้ตามระยะการ
    เจริญเติบโตของเมล่อน 

 

1. ระยะการเจริญเติบโตทางล าต้น ต้นกล้าอายุ 4 และ 7 วันหลังปลูกจะให้ปุ๋ยสูตร 20-20-20  
ในอัตรา 100 กรัมต่อน้ า 50 ลิตร 

2. ระยะการเจริญเติบโตทางล าต้น ต้นกล้าอายุ 11 และ 15 วันหลังปลูกจะให้ปุ๋ยสูตร 20 -20 - 
20  ในอัตรา 120 กรัมต่อน้ า 50 ลิตร 

3. ระยะก่อนผสมดอก ต้นกล้าอายุ 18,21 และ 25 วันหลังปลูกจะให้ปุ๋ยบ ารุงก่อนผสม ในอัตรา  
112 กรัมต่อน้ า 50 ลิตร 

4. ระยะติดผล ต้นกล้าอายุ 29, 33, 37 และ 41 วันหลังปลูกจะให้ปุ๋ยบ ารุงก่อนผสม ในอัตรา  
111 กรัมต่อน้ า 50 ลิตร 

อำยุต้น ให้
น้ ำ  

เวลำกำรให้ ให้
น้ ำ  

เวลำกำรให้ ให้
น้ ำ  

เวลำกำรให้ ให้
น้ ำ 

เวลำกำรให้ 

1-5 2 08.00-08.02 2 10.00-10.02 2 12.00-12.02 2 14.00-14.02 
6-10 3 08.02-08.05 3 10.02-10.05 3 12.02-12.05 3 14.02-14.05 
11-15 4 08.05-08.09 4 10.05-10.09 4 12.05-12.09 4 14.05-14.09 
16-20 5 08.09-08.14 5 10.09-10.14 5 12.09-12.14 5 14.09-14.14 
21-25 6 08.14-08.20 6 10.14-10.20 6 12.14-12.20 6 14.14-14.20 
26-30 8 08.20-08.28 6 10.20-10.26 6 12.20-12.26 6 14.20-14.26 
31-35 8 08.28-08.36 8 10.26-10.34 8 12.26-12.34 8 14.26-14.34 
36-40 8 08.36-08.44 8 10.34-10.42 8 12.34-12.42 8 14.34-14.42 
41-45 8 08.44-08-52 8 10.42-10.50 8 12.42-12.50 8 14.42-14.50 
46-50 8 08-52-09.00 8 10.50-10.58 8 12.50-12.58 8 14.50-14.58 
51-55 6 09.00-09.06 6 10.58-11.04 6 12.58-13.04 6 14.58-15.04 
56-60 4 09.06-09.10 4 11.04-11.08 4 13.04-13.08 4 15.04-15.08 
61-65 2 09.10-09.12 2 11.08-11.10 2 13.08-13.10 2 15.08-15.10 

         



31 
 

5. ระยะติดผล ต้นกล้าอายุ 45,49, 53 และ 57 วันหลังปลูกจะให้ปุ๋ยเร่งหวาน ในอัตรา 131 
กรัมต่อน้ า 50 ลิตร 
 

กำรดูแล 
          เมื่อเมล่อนมีอายุ 14 วัน หลังปลูก ท าค้างเพ่ือพยุงล าต้นให้เลื้อยขึ้นไปด้านบนโดยเชือกที่ท า
ค้างจะมีความสูงไม่ต่ ากว่า 200 เซนติเมตร ขึงเชือกเป็นแนวดิ่งลงพื้น พันล าต้นในทิศทางเดียวกัน เมื่อ
เริ่มมีแขนงโดยเหลือข้อที่ 9-13 ไว้ เพ่ือให้ผสมเกสร แล้วจึงเด็ดใบที่บังลูกและใบล่างสุด เพ่ือให้
แสงแดดส่องถึงวัสดุปลูก เพื่อให้อาอากาศถ่ายเท ลอดความชื้นในวัสดุและป้องกันเชื้อรา เมื่อเมล่อนมี
ข้อจ านวน 25 ข้อ ให้ตัดยอดเมล่อนทิ้งเพ่ือให้ธาตุอาหารมาเลี้ยง เฉพาะผล และ ล าต้น 
 
กำรผสมเกสร 

1. การผสมเกสรต้องกระท าเมื่อดอกบานในตอนเช้า ตั้งแต่เวลา 06:00-10:00 นาฬิกา ในขณะที่
อากาศยังมีอุณหภูมิไม่สูง เพราะหากเวลาหลังจากนั้นดอกตัวเมียจะหุบไม่รับการผสมอีก 

2. น าดอกตัวผู้ที่บ่มน ามาปลิดกลีบดอกออกให้หมดเหลือแต่อับละอองเกสรตัวผู้ แล้วน ามาเคาะ
ลงที่ยอดของเกสรตัวเมีย 

3. ผสมเกสรให้กับดอกตัวเมียที่เกิดอยู่บนกิ่งแขนงข้อที่ 10-15 ซึ่งจะบานไม่พร้องกัน น าเชือก
หรือไหมพรมมาผูกก่ิงแขนงตัวเมียที่ผสมแล้วจดวันที่ผสมเกสรเพ่ือก าหนดการเก็บเก่ียว 

4. เมื่อเริ่มติดเป็นผลอ่อนมีขนาดเท่าไข่ไก่จึงท าการเลือกผลที่สมบูรณ์ที่สุดไว้เพียงผลเดียวโดยดู
จากผลที่รูปร่างสมบูรณ์ไม้บิดเบี้ยว และมีขัดผลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่เหลือให้ปลิดทิ้ง 

5. หลังติดผล 2 สัปดาห์ให้เริ่มผูกเชือกที่ขั้วผลโยงไว้กับค้างเพ่ือช่วยพยุง และรับน้ าหนักผล 
 
กำรเก็บเกี่ยว 

1. สีผลเขียวเข้ม หรือ ตาข่ายขึ้นนูนชัดเจน 
2. ขั้วผลยกนูน หรือ มีแนวแยกตามยาวที่ก้านผล 
3. นับอายุหลังการผสมเกสรอยู่ในช่วง 43-45 วัน 
4. หลังเก็บเกี่ยวให้น าภาชนะมารองรับผลเมล่อน 
5. เก็บไว้ในที่ร่มอุณหภูมิต่ าเพ่ือลดอัตราการหายใจของผลผลิต 

 
กำรบันทึกข้อมูล 

            ท าการบันทึกผลการทดลองการเจริญเติบโตของเมล่อน โดยเริ่มท าการเจริญเติบโตของ
เมล่อน เมื่ออายุ 3 วัน หลังปลูกในถุงปลูกหลังจากนั้นท าการวัดทุกวัน โดยท าการบันทึกข้อมูลดังนี้ 

1. ความสูงของต้นเมล่อนทีเป็นเถาหลัก  ( เซนติเมตร ) 
2. ความกว้างใบ  ( เซนติเมตร ) 
3. ความยาวใบ  ( เซนติเมตร ) 
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4. จ านวนใบ  ( ใบ ) 
5. ขนาดผล  ( เซนติเมตร ) 
6. น้ าหนักผลสด (กิโลกรัม) 
7. ค่าความหวาน (เปอร์เซ็นต์บริกซ์) 
 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
         การวิเคราะห์ความแปรปรวนในการทดลองแบบสุ่มตัวอย่างสมบูรณ์ (Completely 
Randomized  Design, C.R.D. )  โดยโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือเปรียบเทียบอัตราส่วนปุ๋ยอินทรีย์ที่
มีผลต่อการเจริญเติบโตของเมล่อนและเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยผลการทดลองโดย
วิธี (Duncan’s new Multiple Range Test; DMRT ) 
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บทที่ 4 
ผลกำรทดลอง 

 
 จากผลการทดลองผลของการให้ปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตของเมล่อนพันธุ์พอทออเร้นจ์
ในระบบปลูกพืชในโรงเรือน โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ซึ่งประกอบไปด้วย 4 สิ่งทดลอง
ได้แก ่สิ่งทดลองที่ 1  ไม่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ผสมในแกลบเผา 5 กิโลกรัม สิ่งทดลองที่  2  ใส่ปุ๋ยอินทรีย์  40   
กรัมผสมแกลบเผา 5 กิโลกรัม สิ่งทดลองที่  3  ใส่ปุ๋ยอินทรีย์  80   กรัมผสมแกลบเผา5 กิโลกรัม สิ่ง
ทดลองที่  4  ใส่ปุ๋ยอินทรีย์  120   กรัมผสมแกลบเผา5 กิโลกรัม ซึ่งได้ผลการทดลอง ดังนี้ 

จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของความสูงต้นเมล่อน พบว่าสัปดาห์ที่ 1 2 และ 3 ไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ และสัปดาห์ที่ 4 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติที่ 
(p≥0.01) (ตารางที่ 2) 

จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความสูงต้นเมล่อน พบว่า สัปดาห์ที่ 4 สิ่งทดลองที่ 3 มีค่าเฉลี่ย
ความสูงต้นเมล่อนมากที่สุด เท่ากับ 124.20 เซนติเมตร ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติกับสิ่งทดลองที่ 4 
(120.30 เซนติเมตร) และสิ่งทดลองที่ 2 (115.13 เซนติเมตร) แต่สิ่งทดลองที่ 2 3 และ4 มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติที่ (p≥0.01) กับสิ่งทดลองที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยความสูงต้นเม
ล่อนน้อยที่สุด เท่ากับ 103.06 เซนติเมตร  
 สัปดาห์ที่ 1 สิ่งทดลองที่ 1 3 และ4 แสดงค่าเฉลี่ยความสูงต้นมากที่สุด เท่ากับ 4.16 
เซนติเมตร และสิ่งทดลองที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยความสูงต้นน้อยที่สุด เท่ากับ (3.86 เซนติเมตร) 
 สัปดาห์ที่ 2 สิ่งทดลองที่ 2 แสดงค่าค่าเฉลี่ยความสูงต้นมากที่สุด เท่ากับ 6.90 เซนติเมตร 
รองลงมาคือสิ่งทดลองที่ 3 และ 4 แสดงค่าเฉลี่ยความสูงต้น (6.79 เซนติเมตร ) และสิ่งทดลองที่ 1 
แสดงค่าเฉลี่ยความสูงต้นน้อยที่สุด เท่ากับ 6.23 เซนติเมตร 
 สัปดาห์ที่ 3 สิ่งทดลองที่ 3 แสดงค่าความสูงต้นมากที่สุด เท่ากับ 40.70 เซนติเมตร รองลงมา
คือสิ่งทดลองที่ 4 (37.63 เซนติเมตร) และสิ่งทดลองที่ 2 (37.26 เซนติเมตร) และสิ่งทดลองที่ 1 
แสดงค่าเฉลี่ยความสูงต้นน้อยที่สุด เท่ากับ 31.36 เซนติเมตร (ตารางที่ 2) 
 

 

 

อัตราปุ๋ยอินทรีย์ ค่าเฉลี่ยความสูง (เซนติเมตร) 
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ตำรำงที่ 2 ค่าเฉลี่ยความสูงของเมล่อนสายพันธุ์พอทออเร้นจ์เมื่ออายุ 1 2 3 และ 4 สัปดาห์หลังย้าย
     ปลูกโดยใส่ปุ๋ยอินทรีย์ในอัตราที่ต่างกัน จ านวน 4 อัตรา 
หมายเหตุ  ** หมายความว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P≤0.01) 
   ns หมายความว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
หมายเหตุ  1 หมายความว่า ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันแสดงว่า เมื่อวิเคราะห์ด้วย วิธี  
  DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 99 % 
 

 
ภำพที่ 11 แผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ยความสูงต้น (เซนติเมตร) 

 
 จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนจ านวนใบ พบว่าสัปดาห์ที่ 1 2 และ 3 ไม่มีความแตกต่าง
กันทางสถิติ และสัปดาห์ที่ 4 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ (P≤ 0.01) (ตารางที่ 3) 

จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยจ านวนใบ สัปดาห์ที่ 4 สิ่งทดลองที่ 3 มีค่าเฉลี่ยจ านวนใบมากที่สุด 
เท่ากับ 22.26 เซนติเมตร ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติกับสิ่งทดลองที่ 4 (21.80 เซนติเมตร) และสิ่ง

4.16 6.23

31.36

103.06
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สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4

ไม่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 40 กรัม ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 80 กรัม ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 120 กรัม

สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 41 

ไม่ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์ 4.16 6.23 31.36 103.06 b 
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 40 กรัม 3.86 6.90 37.26 115.13 a 
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 80 กรัม 4.16 6.79 40.70 124.20 a 
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 120 กรัม 4.16 6.79 37.63 120.30 a 
F-test 0.53ns 0.57ns 2.90ns 13.18** 

C.V.% 8.51 10.24 10.78 3.78 
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ทดลองที่ 2 (21.40 เซนติเมตร) แต่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.0) กับสิ่ง
ทดลองที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยจ านวนใบน้อยที่สุด เท่ากับ 20.46 
 สัปดาห์ที่ 1 สิ่งทดลองที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยจ านวนใบมากที่สุด เท่ากับ 1.33 เซนติเมตร 
รองลงมาคือสิ่งทดลองที่ 1 (1.06 เซนติเมตร) และสิ่งทดลองที่ 3 และ4 แสดงค่าเฉลี่ยจ านวนใบน้อย
ที่สุด เท่ากับ (1.00 เซนติเมตร) 
 สัปดาห์ที่ 2 สิ่งทดลองที่ 2 แสดงค่าค่าเฉลี่ยจ านวนใบมากที่สุด เท่ากับ 5.26 เซนติเมตร 
รองลงมาคือสิ่งทดลองที่ 1 (5.06 เซนติเมตร ) และสิ่งทดลองที่ 3 และ4 แสดงค่าเฉลี่ยจ านวนใบน้อย
ที่สุด เท่ากับ 5.00เซนติเมตร 
 สัปดาห์ที่ 3 สิ่งทดลองที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยจ านวนใบมากที่สุด เท่ากับ 12.33 เซนติเมตร 
รองลงมาคือสิ่งทดลองที่ 2 (11.86 เซนติเมตร) และสิ่งทดลองที่ 4 (11.66 เซนติเมตร) และสิ่งทดลอง
ที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยจ านวนใบน้อยที่สุด เท่ากับ 11.00 เซนติเมตร (ตารางที่ 3) 
 
ตำรำงที่ 3 ค่าเฉลี่ยจ านวนใบของเมล่อนสายพันธุ์พอทออเร้นจ์เมื่ออายุ 1 2 3 และ 4 สัปดาห์หลัง
     ปลูกโดยใส่ปุ๋ยอินทรีย์ในอัตราที่ต่างกัน จ านวน 4 อัตรา 
หมายเหตุ  * หมายความว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
    ns หมายความว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 

หมายเหตุ 1  หมายความว่า ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันแสดงว่า เมื่อวิเคราะห์ด้วย  วิธี 
DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 

อัตราปุ๋ยอินทรีย์ 
จ านวนใบ (ใบ) 

สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 41 

ไม่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 1.06 5.06 11.00 20.46 b 
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 40 กรัม 1.33 5.26 11.86 21.40 ab 
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 80 กรัม 1.00 5.00 12.33 22.26 a 
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 120 กรัม 1.00 5.00 11.66 21.80 a 
F-test 2.83ns 2.87ns 2.55ns 5.91* 

C.V.% 14.84 2.53 5.12 2.53 
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 ภำพที่ 12 แผนภูมแิสดงค่าเฉลี่ยจ านวนใบ (ใบ) 

จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนความกว้างใบ พบว่า ทุกสัปดาห์ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิตทิี่ (P≥0.05) (ตารางที่ 4) 

จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความกว้างใบสัปดาห์ที่ 1 2 3 และสัปดาห์ที่ 4  พบว่าสิ่งทดลองที่ 
1 2 3 และสิ่งทดลองที่ 4 มีค่าเฉลี่ยความกว้างใบไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ (P≥ 0.05) โดยสัปดาห์ที่ 1 
สิ่งทดลองที่ 1 มีแสดงค่าเฉลี่ยความกว้างใบมากท่ีสุด เท่ากับ 2.44 เซนติเมตร รองลงมาคือสิ่งทดลอง
ที่ 2 (2.36 เซนติเมตร) และสิ่งทดลองที่ 4 (2.34 เซนติเมตร) และสิ่งทดลองที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยความ
กว้างใบน้อยสุด เท่ากับ 2.30 เซนติเมตร 

สัปดาห์ที่ 2 สิ่งทดลองที่ 4 มีแสดงเฉลี่ยความกว้างใบมากที่สุด เท่ากับ 9.25 เซนติเมตร 
รองลงมาคือสิ่งทดลองที่ 3 (8.88เซนติเมตร) และสิ่งทดลองที่ 2 (8.03 เซนติเมตร) และสิ่งทดลองที่ 1 
แสดงค่าเฉลี่ยความกว้างใบน้อยสุด เท่ากับ (7.83เซนติเมตร) 
  สัปดาห์ที่ 3 สิ่งทดลองที่ 4 มีแสดงค่าเฉลี่ยความกว้างใบมากที่สุด เท่ากับ 13.96 เซนติเมตร 
รองลงมาคือสิ่งทดลองที่ 3 (13.82 เซนติเมตร) และสิ่งทดลองที่ 2 (12.61 เซนติเมตร) และสิ่งทดลอง
ที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยความกว้างใบน้อยสุด เท่ากับ 12.61 เซนติเมตร 

สัปดาห์ที่ 4 สิ่งทดลองที่ 4 มีแสดงค่าเฉลี่ยความกว้างใบมากที่สุด เท่ากับ 17.32 เซนติเมตร 
รองลงมาคือสิ่งทดลองที่ 3 (17.23เซนติเมตร) และสิ่งทดลองที่ 2 (16.16 เซนติเมตร) และสิ่งทดลอง
ที่ 1 มีค่าเฉลี่ยความยาวใบน้อยสุด เท่ากับ 15.74 เซนติเมตร (ตารางที่ 4) 
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ไม่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 40 กรัม ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 80 กรัม ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 120 กรัม
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ตำรำงท่ี 4  ค่าเฉลี่ยความกว้างใบของเมล่อนสายพันธุ์พอทออเร้นจ์เมื่ออายุ 1 2 3 และ 4 สัปดาห์
     หลังปลูกโดยใส่ปุ๋ยอินทรีย์ในอัตราที่ต่างกัน จ านวน 4 อัตรา 

 หมายเหตุ  ns หมายความว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
 

 
 ภำพที่ 13 แผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ยความกว้างใบ (เซนติเมตร) 
 

จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนความยาวใบ พบว่า ทุกสัปดาห์ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ (P≥ 0.05) (ตารางที่ 5) 

จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความยาวใบสัปดาห์ที่ 1 2 3 และสัปดาห์ที่ 4  พบว่าสิ่งทดลองที่ 1 
2 3 และสิ่งทดลองที่ 4 มีค่าเฉลี่ยความยาวใบไม่แตกต่างกันทางสถิติ สัปดาห์ที่ 1 สิ่งทดลองที่ 4 
แสดงค่าเฉลี่ยความยาวใบมากที่ สุด เท่ากับ 2.91 เซนติ เมตร รองลงมาคือสิ่ งทดลองที่  3 
(2.60เซนติเมตร) และสิ่งทดลองที่ 1 และสิ่งทดลองที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยความกว้างใบน้อยสุด เท่ากับ 
2.53 เซนติเมตร 
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สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4

ไม่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 40 กรัม ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 80 กรัม ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 120 กรัม

อัตราปุ๋ยอินทรีย์ 
ค่าเฉลี่ยความกว้างใบ(เซนติเมตร) 

สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4 
ไม่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 2.44 7.83 12.61 15.74 
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 40 กรัม 2.36 8.03 12.97 16.16 
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 80 กรัม 2.30 8.88 13.82 17.23 
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 120 กรัม 2.34 9.25 13.96 17.32 
F-test 0.05ns 1.31ns 1.34ns 0.93ns 

C.V.% 20.61 12.03 7.32 8.52 
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สัปดาห์ที่ 2 สิ่งทดลองที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยความยาวใบมากที่สุด เท่ากับ 7.22 เซนติเมตร 
รองลงมาคือสิ่งทดลองที่ 3 (7.02เซนติเมตร) และสิ่งทดลองที่ 2 (6.44 เซนติเมตร) และสิ่งทดลองที่ 1 
แสดงค่าเฉลี่ยความยาวใบน้อยสุด เท่ากับ 6.26 เซนติเมตร 

สัปดาห์ที่ 3 สิ่งทดลองที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยความยาวใบมากที่สุด เท่ากับ 10.56 เซนติเมตร 
รองลงมาคือสิ่งทดลองที่ 4 (10.13 เซนติเมตร) และสิ่งทดลองที่ 3 (9.95 เซนติเมตร) และสิ่งทดลองที ่
1 แสดงค่าเฉลี่ยความยาวใบน้อยสุด เท่ากับ 9.08 เซนติเมตร 

สัปดาห์ที่ 4 สิ่งทดลองที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยความยาวใบมากที่สุด เท่ากับ 11.98 เซนติเมตร 
รองลงมาคือสิ่งทดลองที่ 4 (11.92เซนติเมตร) และสิ่งทดลองที่ 1 (11.10 เซนติเมตร) และสิ่งทดลอง
ที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยความยาวใบน้อยสุด เท่ากับ 10.66 เซนติเมตร (ตารางที่ 5) 

 
ตำรำงที่ 5  ค่าเฉลี่ยความยาวใบของเมล่อนสายพันธุ์พอทออเร้นจ์เมื่ออายุ 1 2 3 และ 4 สัปดาห์หลัง  
      ปลูกโดยใส่ปุ๋ยอินทรีย์ในอัตราที่ต่างกัน จ านวน 4 อัตรา 

หมายเหตุ   ns หมายความว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 

 
 ภำพที่ 14 แผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ยความยาวใบ (เซนติเมตร) 
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สัปดาห์ท่ี 1 สัปดาห์ท่ี 2 สัปดาห์ท่ี 3 สัปดาห์ท่ี 4

ไม่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 40 กรัม

ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 80 กรัม ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 120 กรัม

อัตราปุ๋ยอินทรีย์ 
ค่าเฉลี่ยความยาวใบ(เซนติเมตร) 

สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4 
ไม่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 2.53 6.26 9.08 10.66 
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 40 กรัม 2.53 6.44 10.56 11.10 
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 80 กรัม 2.60 7.02 9.95 11.98 
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 120 กรัม 2.91 7.22 10.13 11.92 
F-test 1.95ns 1.14ns 2.68ns 1.43ns 

C.V.% 8.47 10.95 6.63 8.13 
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      จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนขนาดผล พบว่า สัปดาห์ที่ 3 และสัปดาห์ที่ 4 ไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ และสัปดาห์ที่ 1 พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ (p≤ 0.05) 
ส่วนสัปดาห์ที่ 2 พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติท่ี (p≤ 0.01)  (ตารางที่ 6) 

จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยขนาดผล พบว่า สัปดาห์ที่ 1 สิ่งทดลองที่ 3 มีค่าเฉลี่ยขนาดผลมาก
ที่สุด เท่ากับ 10.10 เซนติเมตร ซึ่งไม่แตกต่างกับสิ่งทดลองที่ 3 (8.88 เซนติเมตร) และสิ่งทดลองที่ 4 
(9.65 เซนติเมตร) และสิ่งทดลองที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยขนาดผลน้อยที่สุด เท่ากับ 8.44 เซนติเมตร ซึ่ง
แตกต่างกันทางสถิติที่ (p≤0.05) กับสิ่งทดลองที่ 3 แต่ไม่แตกต่างกับสิ่งทดลองที ่2 และสิ่งทดลองที่ 4  
ส่วนสัปดาห์ที่ 2 สิ่งทดลองที่ 3 มีค่าเฉลี่ยขนาดผลมากที่สุด เท่ากับ 13.44 เซนติเมตร ซึ่งไม่แตกต่าง
กับสิ่งทดลองที่ 2 (13.18 เซนติเมตร) และสิ่งทดลองที่ 4 (12.94 เซนติเมตร) และสิ่งทดลองที่ 1 
แสดงค่าเฉลี่ยขนาดผลน้อยที่สุด เท่ากับ 12.68 เซนติเมตร ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ
ที่ (p≤ 0.01) กับสิ่งทดลองที่ 3 แต่ไมม่ีความแตกต่างกับสิ่งทดลองที่ 2 และสิ่งทดลองที ่4  

สัปดาห์ที่ 3 สิ่งทดลองที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยขนาดผลมากที่สุด เท่ากับ 15.03 เซนติเมตร 
รองลงมาคือสิ่งทดลองที่ 2 (14.74 เซนติเมตร) และสิ่งทดลองที่ 4 (14.38 เซนติเมตร) และสิ่งทดลอง
ที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยขนาดผลน้อยที่สุด เท่ากับ 14.36 เซนติเมตร 

สัปดาห์ที่ 4 สิ่งทดลองที่ 3 แสดงค่าค่าเฉลี่ยขนาดผลมากที่สุด เท่ากับ 15.28 เซนติเมตร 
รองลงมาคือสิ่งทดลองที่ 2 (15.14 เซนติเมตร ) และสิ่งทดลองที่ 4 (14.77 เซนติเมตร ) และสิ่ง
ทดลองที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยขนาดผลน้อยที่สุด เท่ากับ 14.66 เซนติเมตร (ตารางที่ 6) 
  
ตำรำงท่ี 6 ค่าเฉลี่ยขนาดผลของเมล่อนสายพันธุ์พอทออเร้นจ์เมื่ออายุ 1 2 3 และ 4 สัปดาห์หลัง 
    เกสรโดยใส่ปุ๋ยอินทรีย์ในอัตราที่ต่างกัน จ านวน 4 อัตรา 

หมายเหตุ  ** หมายความว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P≤ 0.01) 
*   หมายความว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P≤ 0.05) 
 ns หมายความว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 

หมายเหตุ  1หมายความว่า ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันแสดงว่า เมื่อวิเคราะห์ด้วย  วิธี 
DMRT ทีร่ะดับความเชื่อม่ัน 99% 

อัตราปุ๋ยอินทรีย์ 
ค่าเฉลี่ยขนาดผล (เซนติเมตร) 

สัปดาห์ที่ 12 สัปดาห์ที่ 21 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4 
ไม่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 8.40 b 12.68 b 14.36 14.66 
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 40 กรัม 8.88 ab 13.18 ab 14.74 15.14 
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 80 กรัม 10.10 a 13.44 a 15.03 15.28 
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 120 กรัม 9.65 ab 12.94 ab 14.38 14.77 
F-test 4.11* 8.32** 3.67ns 2.98ns 

C.V.% 7.05 1.48 6.63 1.98 
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2 หมายความว่า ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันแสดงว่า เมื่อวิเคราะห์ด้วย วิธี 
 DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

 
 ภำพที่ 15 แผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ยขนาดผล (เซนติเมตร) 
  
 จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนน้ าหนักผลสดของเมล่อน พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทาง
สถิติที่ (p≥0.05) (ตารางที่ 7) 
 จากการวิเคราะห์น้ าหนักผลสดของเมล่อน พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ พบว่า สิ่ง
ทดลองที่ 4 แสดงน้ าหนักผลสดสูงที่สุดเท่ากับ 2.42 กิโลกรัม รองลงมาคือสิ่งทดลองที่ 2 (2.36 
กิโลกรัม) และสิ่งทดลองท่ี 3 (2.20 กิโลกรัม) และสิ่งทดลองที่ 1 แสดงน้ าหนักผลสดต่ าที่สุดเท่ากับกับ 
2.10 กิโลกรัม (ตารางท่ี 7) 
 
ตำรำงท่ี 7 น้ าหนักผลสดของเมล่อนสายพันธุ์พอทออเร้นจ์เมื่ออายุ 35 วันหลังผสมโดยใส่ปุ๋ยอินทรีย์
    ในอัตราที่ต่างกัน จ านวน 4 อัตรา 

อัตราปุ๋ยอินทรีย์ ผลที่ 1 ผลที่ 2 ผลที่ 3 
ค่าเฉลี่ยน้ าหนักผล 

(กิโลกรัม) 
ไม่ใส่ป๋ยอินทรีย์ 2.15 2.12 2.04 2.10 
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 40 กรัม 2.60 2.43 2.05 2.36 
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 80 กรัม 2.24 2.30 2.03 2.20 
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 120 กรัม 2.34 2.45 2.37 2.42 
F-test    2.60ns 

C.V.%    6.8 
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ไม่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 40 กรัม ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 80 กรัม ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 120 กรัม
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หมายเหตุ ns หมายความว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
หมายเหตุ เก็บข้อมูลสิ่งทดลองละ 3 ผล 

 
 
ภำพที่ 16 แผนภูมิแสดงน้ าหนักผลของเมล่อนสายพันธุ์พอทออเร้นจ์โดยใส่ปุ๋ยอินทรีย์ใน

        อัตราที่ต่างกัน จ านวน 4 อัตรา  
  
จากการวิเคราะห์ค่าความหวานของเมล่อน พบว่า สิ่งทดลองที่ 3 และ 4 แสดงค่าความหวานเท่ากับ 
15 เปอร์เซ็นตบ์ริกซ์ และสิ่งทดลองท่ี 1 และ 2 แสดงค่าความหวานเท่ากับ 14 เปอร์เซ็นต์ 
บริกซ ์(ตารางที่ 8) 
 
ตำรำงท่ี 8 ความหวานของเมล่อนสายพันธุ์พอทออเร้นจ์เมื่ออายุ 35 วันหลังผสมโดยใส่ปุ๋ยอินทรีย์
    ในอัตราที่ต่างกัน จ านวน 4 อัตรา 

ความหวาน (เปอร์เซ็นต์บริกซ์ ของเมล่อนพันธุ์พอตออเร้นท์ 

อัตราปุ๋ยอินทรีย์ 
ซ้ าที่ 1 
ต้นที่ 1 

ไม่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 14 
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 40 กรัม 14 
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 80 กรัม 15 
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 120 กรัม 15 
 

หมายเหตุ เก็บข้อมูลสิ่งทดลองละ 1 ซ้ า ซ้ าละ 1 ผล 

2.15 2.12 2.04

2.6 2.43
2.052.24 2.3

2.03
2.34 2.45 2.37

0

1

2

3

ต้นที่ 1 ต้นที่ 2 ต้นที่ 3
ไม่ใส่ป๋ยอินทรีย์ ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 40 กรัม
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 80 กรัม ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 120 กรัม
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ภำพที่ 17 แผนภูมิแสดงค่าความหวานของเมล่อนสายพันธุ์พอทออเร้นจ์โดยใส่ปุ๋ยอินทรีย์ใน

        อัตราที่ต่างกัน จ านวน 4 อัตรา 
 

14 14

15 15

13.5

14

14.5

15

15.5

ไม่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 40 กรัม ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 80 กรัม ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 120 กรัม
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บทที่ 5 
สรุปผลกำรทดลอง 

 
 จากการศึกษาผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตของเมล่อนพันธุ์ออเร้นจ์ในระบบ
วัสดุปลูกพืชในโรงเรือน โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized ; 
C.R.D.) ซึ่งประกอบไปด้วย 4 สิ่งทดลองได้แก่ สิ่งทดลองที่ 1  ไม่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ผสมในแกลบเผา 5 
กิโลกรัม สิ่งทดลองที่  2  ใส่ปุ๋ยอินทรีย์  40   กรัมผสมแกลบเผา 5 กิโลกรัม สิ่งทดลองที่  3  ใส่ปุ๋ย
อินทรีย์  80   กรัมผสมแกลบเผา 5 กิโลกรัม สิ่งทดลองที่  4  ใส่ปุ๋ยอินทรีย์  120   กรัมผสมแกลบ
เผา 5 กิโลกรัม ซึ่งสรุปผลการทดลองดังนี้ 
 การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 40 กรัมผสมลงในแกลบเผา 5 กิโลกรัม เป็นอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุด ที่มี
ผลต่อการเจริญเติบโตของเมล่อนพันธุ์พอตออเร้นจ์ในระบบวัสดุปลูกพืชในโรงเรือน โดยแสดงค่าเฉลี่ย
ความสูงของล าต้น ค่าเฉลี่ยจ านวนใบ ที่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ส่วนค่าเฉลี่ยความกว้างใบ 
ค่าเฉลี่ยความยาวใบ ค่าเฉลี่ยขนาดผล ค่าเฉลี่ยน้ าหนักผลสด และค่าความหวานนั้น การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
40 กรัม ปุ๋ยอินทรีย์ 80 กรัม และปุ๋ยอินทรีย์ 120 กรัม ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. จากการทดลองการปลูกเมล่อนพันธุ์พอตออเร้นจ์ในโรงเรือนมีการใช้สารเคมีฉีดพ่น อีกทั้ง
     ยังมีการให้ปุ๋ยเคมีในสูตรปุ๋ย A สูตรปุ๋ย B และการให้ปุ๋ยราดเสริมต่าง ๆ ล้วนเป็นเคมีท า
     ให้ไม่สามารถบอกได้อย่างชัดเจนว่าเป็นผลมาจากปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยเคมี 

2. ในการทดลองครั้งต่อไปอยากให้ลดการใช้สารเคมีให้น้อยลงเพ่ือสามารถบอกได้ว่าเป็นมา
     ผลจากปุ๋ยอินทรีย์อย่างชัดเจน และเพ่ือความปลอดภัยของผู้บริโภคและตัวเกษตรกรเอง 
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เอกสำรอ้ำงอิง 
 
กลุ่มวิจัยโรคพืชส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชกรมวิชาการเกษตร. 2554.   
 โรคผักและกำรป้องกันก ำจัด. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพ ฯ : บริษัทนิวธรรมดาการพิมพ์ จ ากัด
 [สืบค้นเมื่อ วันที่ 11 กันยายน 2560] 
เกษตรชูไทย. ระบบปลูกพืชไม่ใช้ดิน. [ออนไลน์] แหล่งที่มา : เพาะปลูกในน้ า (Hydroponic). 
 [สืบค้นเมื่อ วันที่ 18 กันยายน 2560] 
ฐานข้อมูลพืชผัก บทความเกษตร. 2560. โรคเมล่อน และศัตรูของเมล่อนพร้อมวิธีก ำจัดและ
 ป้องกัน. [ออนไลน์] แหล่งที่มา : http://www.vegetweb.com. ฐานข้อมูลพืชผัก บทความ
 เกษตร. [สืบค้นเมื่อ วันที่ 18 กันยายน 2560] 
ทวีศักดิ์ ชัยเรืองยศ. 2558. กำรปลูกเมล่อน เชิงพำณิชย์ [ออนไลน์] แหล่งที่มา : มติชนกรุ๊ป
 หนังสือพิมพ์และนิตยสาร เครือมติชน "สุวิทย์ ไตรโชค" มือหนึ่ง การปลูกเมล่อนเชิงพาณิชย์ 
 (ตอนที่ 1) [สืบค้นเมื่อ วันที่ 4 ตุลาคม 2560] 
ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ. 2560. วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรปลูกพืชไม่ใช้ดิน. แหล่งที่มา :     
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการปลูกพืชไม่ใช้ดิน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร ก าแพงแสน 
นรีลักษณ์ ชูวรเวช. ควรรู้เกี่ยวกับปุ๋ยอินทรีย์. [ออนไลน์] แหล่งที่มา : กรมวิชาการเกษตร [สืบค้น
 เมื่อ วันที่ 11 กันยายน 2560] 
นิพนธ์ 2550. แคนตำลูป/เมล่อน และกำรปลูกแคนตำลูป/เมล่อน. [ออนไลน์] แหล่งที่มา : 
 เว็บเพื่อเกษตรไทย puechkaset.com. [ สืบคน้เมื่อ วันที่ 11 กันยายน 2560] 
บริษัทบุญเติบโต อินเตอร์ จ ากัด. 2555. ปุ๋ยอินทรีย์ตรำงอกงำม [ออนไลน์] แหล่งที่มา : 
 http://bttinter.com. [สืบคน้เมื่อ วันที่ 4 ตุลาคม 2560] 
ปานชีวัน ปอนพังงา ปริญญาพร เผ่ามงคล และสุวิมล ทุมวารี. 2557. กำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อ
 ปรับปรุงดินลูกรังและเพิ่มผลผลิตข้ำวโพดหวำน. [ออนไลน์] แหล่งที่มา : 
 https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&c
 ad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSk93uhYzXAhUENY8KHZpnDCkQFgglMAA&
 url=http3A%2F%2Fag2.kku.ac.th%2Fkaj%2FPDF.cfm%3Ffilename%3DP73
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 vLe6faR. [สืบค้นเมื่อ วันที่ 25 ตุลำคม 2560] 
ปวีณา บุญรอด. 2560. กำรเจริญเติบโตและผลผลิตของเมล่อนจำกกำรใช้มูลสุกรผสมใน 

วัสดุปลูก. อ้างอิงใน ปริญญานิพนธ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก. [สืบค้นเมื่อ วันที่ 11 กันยายน 
2560] 

http://www.vegetweb.com/
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&c
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&c
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ปรีชา หวังพิทักษ์. กำรปลูกแตงเทศ. [ออนไลน์] แหล่งที่มา : 
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 [สืบค้นเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560] 
ปรัชวนี พิบ ารุง. 2558. กำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดมูลหนอนนกเพื่อเพิ่มผลผลิตข้ำว. [ออนไลน์] 
 แหล่งที่มา : https://www.tcithaijo.org/index.php/tstj/article/viewFile 

/32119/27430. [สืบค้น เมื่อ วันที่ 25 ตุลาคม 2560] 
วรัญญา ธรรมศักดิ์ อินทิรา พุกสุก และอธิบดี เพ็ชรวารี. 2559. กำรเปรียบเทียบวัสดุปลูกต่อกำร
 เจริญเติบโตของเมล่อนพันธุ์ปริ้นเซลในระบบปลูกพืชไม่ใช้ดิน. อ้างอิงใน : ปัญหาพิเศษ 
เรณู ตรีโลเกศ. 2556. ผลของการใช้ปุ๋ยสูตรที่ดีต่อการเจริญติบโตและผลผลิตของผักบางชนิด.  
 [ออนไลน์] แหล่งที่มา : วารสารเกษตรพระวรุณ. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 
 2556. [สืบค้นเมื่อ วันที่ 18 กันยายน 2560] 
 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
 อุตสาหกรรม. นครสวรรค์ [สืบค้นเมื่อ วันที่ 4 ตุลาคม 2560] 
ศราวุธ จันทะพรหม. 2558. กำรปลูกเมล่อนในโรงเรือน. กรุงเทพ ฯ : ส านักพิมพ์เอ็มไอเอส 
 จ ากัด  [สืบค้นเมื่อ วันที่ 11 กันยายน 2560] 
ศราวุธ ภูมิเขตร์ และสุวัฒน์ ยอดวงกอง. 2549. กำรทดสอบประสิทธิของน้ ำหมักชีวภำพร่วมกับปุ๋ย
 อินทรีย์อัดเม็ดที่มีผลต่อกำรเจริญเติบโตของ ผักคะน้ำ ผักกวำงตุ้ง และผักบุ้งในระบบ
 ปลูกไฮโดรโปนิกส์. 2549. [ออนไลน์] แหล่งที่มา : http://202.29.22.172/fulltext/ 

2550/79767/79767.pdf. [สืบค้นเมื่อ วันที่ 25 ตุลาคม 2560] 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัย. 2555. การใช้ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดต่อผลผลิตของปาล์มน้ ามันในภาคกลาง 
 [ออนไลน์] แหล่งที่มา : ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
 มงคลสุวรรณภู [สืบค้นเมื่อ วันที่ 4 ตุลาคม 2560] 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัย. 2555. กำรใช้ปุ๋ยชีวภำพอัดเม็ดต่อผลผลิตของปำล์มในภำคกลำง. 
 [ออนไลน์] แหล่งที่มา : http://lms.rmutsb.ac.th/elearning/claroline/backends/ 

download.
php?url=L%2BC5geC4muC4muC5gOC4quC4meC4reC5guC4hOC4o%2BC4h%2B
C4geC4suC4o%2BC4p%2BC4tOC4iOC4seC4ok9pbF9wYWxtNTUuZG9j&cidReset
=true&cidReq=2034241. [สืบค้นเมื่อ วันที่ 25 ตุลาคม 2560] 

อุดม และปรีชา. 2534. ประสิทธิภำพปุ๋ยเคมีและปุ๋ยมูลเป็ดต่อผลผลิตและคุณภำพของอ้อยในภำค
 ตะวันออก. [ออนไลน์] แหล่งที่มา : http://r08.ldd.go.th/%E0%B8%82%E0%B9%89% 

E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%97%.pdf. [สืบค้น
 เมื่อ วันที่ 25 ตุลาคม 2560] 
 
 

http://www.eto.ku.ac.th/neweto/ebook/plant/treefruit/Cucumis_melo.pdf
http://202.29.22.172/fulltext/
http://lms.rmutsb.ac.th/elearning/claroline/backends/
http://r08.ldd.go.th/%E0%B8%82%E0%B9%89%25
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ภำคผนวก 

 
ภำคผนวก ก ขั้นตอนกำรวิเครำะห์ค่ำควำมแปรปรวน 
ภำคผนวก ข ตำรำงค่ำเฉลี่ยและตำรำงวิเครำะห์ควำมแปรปรวน 
ภำคผนวก ค ภำพกำรทดลอง 
ภำคผนวก ง ประวัติผู้วิจัย 
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ภำคผนวก ก  
 

ขั้นตอนกำรวิเครำะห์ค่ำควำมแปรปรวน 
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ขั้นตอนกำรวิเครำะห์ค่ำควำมแปรปรวน 
 

ค่าเฉลี่ยความสูงของเมล่อนพันธุ์พอตออเร้นจ์ เมื่ออายุ 1 สัปดาห์จาก 4 สิ่งทดลอง สิ่งทดลองละ 3 
ซ้ า ซ้ าละ 5 ถุง ถุงละ 1 ต้น 

 
ค่าเฉลี่ยความสูง (เซนติเมตร) 1 สัปดาห์ 

สิ่งทดลอง R1 R2 R3 ผลรวม ค่าเฉลี่ย 
T1 4.14 4.08 4.26 12.48 4.16 
T2 3.98 4 3.62 11.60 3.87 
T3 3.82 4.58 4.08 12.48 4.16 
T4 3.76 3.96 4.76 12.48 4.16 
ผลรวม 15.7 16.62 16.72  49.04(G.T.)  4.09(G.M.) 

 
วิธีการค านวณค่าความแปรปรวนทางสถิติ 
 
        ก.  Correction Factor (C.F.) 
 

C.F.  = 
(ผลรวมทั้งหมดในการทดลอง)2

จ านวนทั้งหมด
 

 

= 
(G.T.)2

(t)(r)
 

 

= 
(49.04)2

(4)(3)
 

 

C.F.  = 200.4101 
 

 ข.  Sum of Squares 
    
   Total SS = (ผลบวกขอลข้อมูลจากแต่ละหน่วยทดลอง)2 - C.F. 
     = [(4.14)2 + (4.08)2 +…+ (3.96)2 + (4.76)2] - C.F. 
     = 201.5704 – 200.4101 

= 1.1603 
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  Treatment SS  = 
(ผลรวมทั้งหมดในการทดลอง)2

จ านวนซ้ า
− C.F. 

    

      = 
T1 +⋯+ 

2 Tt
2

r
− C.F. 

 

   =  
601.8112

3
−  200.4101 

   = 601.8112 – 200.4101 
 
     = 0.1936 
 
    Error SS  = Total SS - Treatment SS 
     = 1.1603– 0.1936 
     = 0.9667 
 
 ค. Mean squares 
    

   Treatment MS  = 
Treatment SS

d.f.treatment (t−1)
 

 

       = 
0.1936

4−1
 

       = 0.0645 
 

    Error MS  = 
Error SS

d.f.Error (t−1)
 

 

       = 
0.9672

4−1
 

       = 0.1208 
 
 ง. F-volue     = Treatment MS

Error MS
 

 

       = 
0.0645

0.1208
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   F3,8   = 0.53 
 
 จ. ค านวนณหาค่า (Coefficient of variation, C.V.) 
  

   C.V.  = 
√Error MS

G.M.
 × 100  

 

      = 
√0.1209

4.09
 × 100 

      = 8.5060% 
 ฉ. สิ่งทดลอง 
 

   LSD0.05  = √
2error mean squres

r
 

 

      = (0.05,8) √
2error mean squres

r
 

 

      = 2.306 [√
2(0.1208)

3
] 

      = 0.654 
 

   LSD0.01  = √
2error mean squres

r
 

 

      = (0.01,8) √
2error mean squres

r
 

 

      = 3.355 [√
2(0.1208)

3
] 

 
      = 0.952 
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ภำคผนวก ข 
 

ตำรำงผนวก 
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ตำรำงผนวกท่ี 1 ค่าเฉลี่ยความสูงของต้นเมล่อน เมื่ออายุ 1 สัปดาห์หลังปลูก 
 

สิ่งทดลอง                                  ค่าเฉลี่ยความสูง (เซนติเมตร) 1 สัปดาห์ 
 R1 R2 R3 ผลรวม ค่าเฉลี่ย 

T1 4.14 4.08 4.26 12.48 4.16 
T2 3.98 4 3.62 11.60 3.87 
T3 3.82 4.58 4.08 12.48 4.16 
T4 3.76 3.96 4.76 12.48 4.16 

 ผลรวม 15.7 16.62 16.72 49.04 (G.T.)  4.09(G.M.) 
 
 
ตำรำงผนวกท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความสูงของต้นเมล่อน เมื่ออายุ 1 สัปดาห์หลัง
            ปลูก 
ANOVA 
Source df SS MS F F.05 F.01 F-Prob 
Treatment 3 0.1936 0.0645 0.53NS 4.07 7.59 0.6743 
Ex.Error 8 0.9672 0.1208     
Total 11 1.1603 0.1055     
C.V. (%) = 8.5060% 
 
หมายเหตุ NS หมายความว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P≥0.05) 
 
 T1 หมายความว่า ไม่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ผสมแกลบเผา 5 กิโลกรัม 

T2 หมายความว่า ใส่ปุย๋อินทรีย์ 40 กรัมผสมแกลบเผา 5 กิโลกรัม 
T3 หมายความว่า ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 80 กรัมผสมแกลบเผา5 กิโลกรัม 
T4 หมายความว่า ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 120 กรัมผสมแกลบเผา5 กิโลกรัม 
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ตำรำงผนวกท่ี 3 ค่าเฉลี่ยความสูงของต้นเมล่อน เมื่ออายุ 2 สัปดาห์หลังปลูก 

 
 
ตำรำงผนวกท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความสูงของต้นเมล่อน เมื่ออายุ 2 สัปดาห์หลัง
            ปลูก 
ANOVA 
Source df SS MS F F.05 F.01 F-Prob 
Treatment 3 0.8043 0.2681 0.57NS 7.07 7.59 0.6510 
Ex.Error 8 3.7416 0.4677     
Total 11 4.5459      
C.V. (%) = 10.2480% 
 
หมายเหตุ NS หมายความว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P≥0.05) 
 
 T1 หมายความว่า ไม่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ผสมแกลบเผา 5 กิโลกรัม 

T2 หมายความว่า ใส่ปุย๋อินทรีย์ 40 กรัมผสมแกลบเผา 5 กิโลกรัม 
T3 หมายความว่า ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 80 กรัมผสมแกลบเผา5 กิโลกรัม 
T4 หมายความว่า ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 120 กรัมผสมแกลบเผา5 กิโลกรัม 

 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งทดลอง                                  ค่าเฉลี่ยความสูง (เซนติเมตร) 2 สัปดาห์ 

 
R1 R2 R3 ผลรวม ค่าเฉลี่ย 

T1 6.2 6.3 6.2 18.7 6.23 
T2 6.7 8.1 5.9 20.7 6.90 
T3 6.3 7 7.08 20.38 6.79 
T4 6 7.1 7.2 20.3 6.77 
ผลรวม 25.2 28.5 26.8  80.08(G.T.) 6.67 (G.M.) 
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ตำรำงผนวกท่ี 5 ค่าเฉลี่ยความสูงของต้นเมล่อน เมื่ออายุ 3 สัปดาห์หลังปลูก 
 

สิ่งทดลอง                                  ค่าเฉลี่ยความสูง (เซนติเมตร) 3 สัปดาห์ 
 R1 R2 R3 ผลรวม ค่าเฉลี่ย 

T1 31.9 36.5 25.7 94.1 31.37 
T2 34.5 40.5 36.8 111.8 37.27 
T3 41.1 44.1 36.9 122.1 40.70 
T4 33.8 40 39.1 112.9 37.63 

 ผลรวม 141.3 161.1 138.5 440.9 (G.T.) 36.74 (G.M.) 
 
 
ตำรำงผนวกท่ี 6 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความสูงของต้นเมล่อน เมื่ออายุ 3 สัปดาห์หลัง
            ปลูก 
ANOVA 
Source df SS MS F F.05 F.01 F-Prob 
Treatment 3 136.8891 45.6297 2.90NS 4.07 7.59 0.1011 
Ex.Error 8 125.6800 15.7100     
Total 11 262.5691 23.8699     
C.V. (%) = 10.7877% 

 
หมายเหตุ NS หมายความว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P≥0.05) 
 
 T1 หมายความว่า ไม่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ผสมแกลบเผา 5 กิโลกรัม 

T2 หมายความว่า ใส่ปุย๋อินทรีย์ 40 กรัมผสมแกลบเผา 5 กิโลกรัม 
T3 หมายความว่า ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 80 กรัมผสมแกลบเผา5 กิโลกรัม 
T4 หมายความว่า ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 120 กรัมผสมแกลบเผา5 กิโลกรัม 

 
 
 
 
 
 
 



55 
 

ตำรำงผนวกท่ี 7 ค่าเฉลี่ยความสูงของต้นเมล่อน เมื่ออายุ 4 สัปดาห์หลังปลูก 
 

สิ่งทดลอง                                  ค่าเฉลี่ยความสูง (เซนติเมตร) 3 สัปดาห์ 
 R1 R2 R3 ผลรวม ค่าเฉลี่ย 

T1 109.2 98.2 101.8 309.2 103.07 
T2 118.9 111 115.5 345.4 115.13 
T3 119 127.4 126.2 372.6 124.20 
T4 117.7 119.6 123.6 360.9 120.30 

 ผลรวม 464.8 456.2 467.1 1388.1 (G.T.)  115.67 (G.M.) 
 
 
ตำรำงผนวกท่ี 8 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความสูงของต้นเมล่อน เมื่ออายุ 4 สัปดาห์หลัง
            ปลูก 
ANOVA 
Source df SS MS F F.05 F.01 F-Prob 
Treatment 3 759.9892 253.3297 13.18** 4.07 7.59 0.0023 
Ex.Error 8 153.7333 19.2167     
Total 11 913.7225 83.0657     
C.V. (%) = 3.7897% 
 
หมายเหตุ ** หมายความว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P≤0.01) 
 
 T1 หมายความว่า ไม่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ผสมแกลบเผา 5 กิโลกรัม 

T2 หมายความว่า ใส่ปุย๋อินทรีย์ 40 กรัมผสมแกลบเผา 5 กิโลกรัม 
T3 หมายความว่า ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 80 กรัมผสมแกลบเผา 5 กิโลกรัม 

 T4 หมายความว่า ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 120 กรัมผสมแกลบเผา 5 กิโลกรัม 
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ตำรำงผนวกท่ี 9 ค่าเฉลี่ยจ านวนใบ เมื่ออายุ 1 สัปดาห์หลังปลูก 
 

สิ่งทดลอง                                  ค่าเฉลี่ยจ านวนใบ (เซนติเมตร) 1 สัปดาห์ 
 R1 R2 R3 ผลรวม ค่าเฉลี่ย 

T1 1.00 1.20 1.00 3.20 1.07 
T2 1.00 1.40 1.60 4.00 1.33 
T3 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 
T4 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 

 ผลรวม 4 4.6 4.6  13.2(G.T.)  1.10(G.M.) 
 
 
ตำรำงผนวกท่ี 10 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนจ านวนใบ เมื่ออายุ 1 สัปดาห์หลังปลูก            
              
ANOVA 
Source df SS MS F F.05 F.01 F-Prob 
Treatment 3 0.2267 0.0756 2.83NS 4.07 7.59 0.1060  
Ex.Error 8 0.2133 0.0267     
Total 11 0.4400 0.0400     
C.V. (%) = 14.84% 
 
หมายเหตุ NS หมายความว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P≥0.05) 
 
 T1 หมายความว่า ไม่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ผสมแกลบเผา 5 กิโลกรัม 

T2 หมายความว่า ใส่ปุย๋อินทรีย์ 40 กรัมผสมแกลบเผา 5 กิโลกรัม 
T3 หมายความว่า ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 80 กรัมผสมแกลบเผา5 กิโลกรัม 
T4 หมายความว่า ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 120 กรัมผสมแกลบเผา5 กิโลกรัม 
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ตำรำงผนวกท่ี 11 ค่าเฉลี่ยจ านวนใบ เมื่ออายุ 2 สัปดาห์หลังปลูก 
 

สิ่งทดลอง                                  ค่าเฉลี่ยจ านวนใบ (เซนติเมตร) 2 สัปดาห์ 
 R1 R2 R3 ผลรวม ค่าเฉลี่ย 

T1 5.00 5.20 5.00 15.20 5.07 
T2 5.00 5.40 5.40 15.80 5.27 
T3 5.00 5.00 5.00 15.00 5.00 
T4 5.00 5.00 5.00 15.00 5.00 

 ผลรวม 20.00 20.6 20.4 61.00 (G.T.)  5.08(G.M.) 
 
 
ตำรำงผนวกท่ี 12 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนจ านวนใบ เมื่ออายุ 2 สัปดาห์หลังปลูก             
 
ANOVA 
Source df SS MS F F.05 F.01 F-Prob 
Treatment 3 0.1433 0.0478 2.87NS 4.07 7.59 0.1037 
Ex.Error 8 0.1333 0.0167     
Total 11 0.2767 0.0252     
C.V. (%) = 2.5397% 
 
หมายเหตุ NS หมายความว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P≥0.05) 
 
 T1 หมายความว่า ไม่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ผสมแกลบเผา 5 กิโลกรัม 

T2 หมายความว่า ใส่ปุย๋อินทรีย์ 40 กรัมผสมแกลบเผา 5 กิโลกรัม 
T3 หมายความว่า ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 80 กรัมผสมแกลบเผา5 กิโลกรัม 
T4 หมายความว่า ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 120 กรัมผสมแกลบเผา5 กิโลกรัม 
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ตำรำงผนวกท่ี 13 ค่าเฉลี่ยจ านวนใบ เมื่ออายุ 3 สัปดาห์หลังปลูก 
 

สิ่งทดลอง                                  ค่าเฉลี่ยจ านวนใบ (เซนติเมตร) 2 สัปดาห์ 
 R1 R2 R3 ผลรวม ค่าเฉลี่ย 

T1 11.00 11.60 10.40 33.00 11.00 
T2 11.00 12.60 12.00 35.60 11.87 
T3 12.40 12.80 11.80 37.00 12.33 
T4 11.20 11.80 12.00 35.00 11.67 

 ผลรวม 45.60 48.8 46.2 140.60 (G.T.) 11.72(G.M.) 
 
 
ตำรำงผนวกท่ี 14 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนจ านวนใบ เมื่ออายุ 3 สัปดาห์หลังปลูก            
   
ANOVA 
Source df SS MS F F.05 F.01 F-Prob 
Treatment 3 2.7567 0.9189 2.55NS 4.07 7.59  
Ex.Error 8 2.8800 0.3600     
Total 11 5.6367 0.5124     
C.V. (%) = 5.1209% 
 
หมายเหตุ NS หมายความว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P≥0.05) 
 
 T1 หมายความว่า ไม่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ผสมแกลบเผา 5 กิโลกรัม 

T2 หมายความว่า ใส่ปุย๋อินทรีย์ 40 กรัมผสมแกลบเผา 5 กิโลกรัม 
T3 หมายความว่า ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 80 กรัมผสมแกลบเผา5 กิโลกรัม 
T4 หมายความว่า ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 120 กรัมผสมแกลบเผา5 กิโลกรัม 
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ตำรำงผนวกท่ี 15 ค่าเฉลี่ยจ านวนใบ เมื่ออายุ 4 สัปดาห์หลังปลูก 
 

สิ่งทดลอง                                  ค่าเฉลี่ยจ านวนใบ (เซนติเมตร) 2 สัปดาห์ 
 R1 R2 R3 ผลรวม ค่าเฉลี่ย 

T1 20.60 20.60 20.20 61.40 20.47 
T2 21.60 21.00 21.60 64.20 21.40 
T3 22.20 22.80 21.80 66.80 22.27 
T4 20.80 22.40 22.20 65.40 21.80 

 ผลรวม 85.20 86.80 85.80 257.80(G.T.)  21.48(G.M.) 
 
 
ตำรำงผนวกท่ี 16 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนจ านวนใบ เมื่ออายุ 4 สัปดาห์หลังปลูก            
              
ANOVA 
Source df SS MS F F.05 F.01 F-Prob 
Treatment 3 5.2633 1.7544 5.91* 4.07 7.59 0.1037 
Ex.Error 8 2.3733 0.2967     
Total 11 7.6367 0.6942     
C.V. (%) = 2.5353% 
 
หมายเหตุ * หมายความว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
 
 T1 หมายความว่า ไม่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ผสมแกลบเผา 5 กิโลกรัม 

T2 หมายความว่า ใส่ปุย๋อินทรีย์ 40 กรัมผสมแกลบเผา 5 กิโลกรัม 
T3 หมายความว่า ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 80 กรัมผสมแกลบเผา5 กิโลกรัม 
T4 หมายความว่า ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 120 กรัมผสมแกลบเผา5 กิโลกรัม 
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ตำรำงผนวกท่ี 17 ค่าเฉลี่ยความกว้างใบ เมื่ออายุ 1 สัปดาห์หลังปลูก 
 

สิ่งทดลอง                                  ค่าเฉลี่ยความกว้างใบ (เซนติเมตร) 1 สัปดาห์ 
 R1 R2 R3 ผลรวม ค่าเฉลี่ย 

T1 1.70 2.74 2.90 7.34 2.45 
T2 2.00 2.68 2.40 7.08 2.36 
T3 1.90 2.40 2.60 6.90 2.30 
T4 1.74 2.70 2.60 7.04 2.35 

 ผลรวม 1.34 10.54 10.50  28.36(G.T.)  2.36(G.M.) 
 
 
ตำรำงผนวกท่ี 18 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความกว้างใบ เมื่ออายุ 1 สัปดาห์หลังปลูก            
              
ANOVA 
Source df SS MS F F.05 F.01 F-Prob 
Treatment 3 0.0337 0.0112 0.05NS 4.07 7.59 0.9851 
Ex.Error 8 1.8997 0.2375     
Total 11 1.9335 0.1758     
C.V. (%) = 20.6194% 
 
หมายเหตุ NS หมายความว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P≥0.05) 
 
 T1 หมายความว่า ไม่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ผสมแกลบเผา 5 กิโลกรัม 

T2 หมายความว่า ใส่ปุย๋อินทรีย์ 40 กรัมผสมแกลบเผา 5 กิโลกรัม 
T3 หมายความว่า ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 80 กรัมผสมแกลบเผา5 กิโลกรัม 
T4 หมายความว่า ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 120 กรัมผสมแกลบเผา5 กิโลกรัม 
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ตำรำงผนวกท่ี 19 ค่าเฉลี่ยความกว้างใบ เมื่ออายุ 2 สัปดาห์หลังปลูก 
 

สิ่งทดลอง                                  ค่าเฉลี่ยความกว้างใบ (เซนติเมตร) 2 สัปดาห์ 
 R1 R2 R3 ผลรวม ค่าเฉลี่ย 

T1 6.60 7.50 9.40 23.50 7.83 
T2 8.58 7.72 7.80 24.10 8.03 
T3 8.98 9.50 8.16 26.64 8.88 
T4 8.26 10.60 8.90 27.76 9.25 

 ผลรวม 32.42 35.32 34.26  102.00(G.T.)  8.50(G.M.) 
 
 
ตำรำงผนวกท่ี 20 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความกว้างใบ เมื่ออายุ 2 สัปดาห์หลังปลูก            
              
ANOVA 
Source df SS MS F F.05 F.01 F-Prob 
Treatment 3 4.1224 1.3741 1.31NS 4.07 7.59 0.3360 
Ex.Error 8 8.3760 1.0470     
Total 11 12.4984 1.1362     
C.V. (%) = 12.0380% 
 
หมายเหตุ NS หมายความว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P≥0.05) 
 
 T1 หมายความว่า ไม่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ผสมแกลบเผา 5 กิโลกรัม 

T2 หมายความว่า ใส่ปุย๋อินทรีย์ 40 กรัมผสมแกลบเผา 5 กิโลกรัม 
T3 หมายความว่า ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 80 กรัมผสมแกลบเผา5 กิโลกรัม 

 T4 หมายความว่า ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 120 กรัมผสมแกลบเผา5 กิโลกรัม 
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ตำรำงผนวกท่ี 21 ค่าเฉลี่ยความกว้างใบ เมื่ออายุ 3 สัปดาห์หลังปลูก 
 
สิ่งทดลอง                                  ค่าเฉลี่ยความกว้างใบ (เซนติเมตร) 3 สัปดาห์ 

 R1 R2 R3 ผลรวม ค่าเฉลี่ย 
T1 12.54 10.80 14.50 37.84 12.61 
T2 13.58 12.54 12.80 38.92 12.97 
T3 13.72 13.80 13.94 41.46 13.82 
T4 14.24 13.66 13.98 41.88 13.96 

 ผลรวม 54.08 50.80 55.22  160.10(G.T.)  13.34(G.M.) 
 
 
ตำรำงผนวกท่ี 22 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความกว้างใบ เมื่ออายุ 3 สัปดาห์หลังปลูก            
   
ANOVA 
Source df SS MS F F.05 F.01 F-Prob 
Treatment 3 3.8318 1.2773 1.34NS 4.07 7.59 0.3285 
Ex.Error 8 7.6325 0.9541     
Total 11 11.4644 1.0422     
C.V. (%) = 7.3211% 
 
หมายเหตุ NS หมายความว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P≥0.05) 
 
 T1 หมายความว่า ไม่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ผสมแกลบเผา 5 กิโลกรัม 

T2 หมายความว่า ใส่ปุย๋อินทรีย์ 40 กรัมผสมแกลบเผา 5 กิโลกรัม 
T3 หมายความว่า ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 80 กรัมผสมแกลบเผา5 กิโลกรัม 

 T4 หมายความว่า ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 120 กรัมผสมแกลบเผา5 กิโลกรัม 
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ตำรำงผนวกท่ี 23 ค่าเฉลี่ยความกว้างใบ เมื่ออายุ 4 สัปดาห์หลังปลูก 
 

สิ่งทดลอง                                  ค่าเฉลี่ยความกว้างใบ (เซนติเมตร) 4 สัปดาห์ 
 R1 R2 R3 ผลรวม ค่าเฉลี่ย 

T1 16.42 13.26 17.54 47.22 15.74 
T2 17.26 15.32 15.90 48.84 16.16 
T3 16.96 17.14 17.60 51.70 17.23 
T4 18.68 15.86 17.44 51.98 17.33 

 ผลรวม 69.32 61.58 63.43  199.38 (G.T.)  16.62 (G.M.) 
 
 
ตำรำงผนวกท่ี 24 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความกว้างใบ เมื่ออายุ 4 สัปดาห์หลังปลูก            
   
ANOVA 
Source df SS MS F F.05 F.01 F-Prob 
Treatment 3 5.5844 1.8615 0.93NS 4.07 7.59 0.5279 
Ex.Error 8 16.0493 2.0062     
Total 11 21.6337 1.9667     
C.V. (%) = 8.5248% 
 
หมายเหตุ NS หมายความว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P≥0.05) 
 
 T1 หมายความว่า ไม่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ผสมแกลบเผา 5 กิโลกรัม 

T2 หมายความว่า ใส่ปุย๋อินทรีย์ 40 กรัมผสมแกลบเผา 5 กิโลกรัม 
T3 หมายความว่า ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 80 กรัมผสมแกลบเผา5 กิโลกรัม 

 T4 หมายความว่า ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 120 กรัมผสมแกลบเผา5 กิโลกรัม 
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ตำรำงผนวกท่ี 25 ค่าเฉลี่ยความยาวใบ เมื่ออายุ 1 สัปดาห์หลังปลูก 
 
สิ่งทดลอง                                  ค่าเฉลี่ยความความยาวใบ (เซนติเมตร) 1 สัปดาห์ 

 R1 R2 R3 ผลรวม ค่าเฉลี่ย 
T1 2.30 2.70 2.60 7.60 2.53 
T2 2.40 2.80 2.40 7.60 2.53 
T3 2.42 2.70 2.70 7.82 2.61 
T4 3.14 3.00 2.60 8.72 2.91 

 ผลรวม 10.26 11.20 10.30 31.76 (G.T.) 2.65 (G.M.) 
 
 
ตำรำงผนวกท่ี 26 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความยาวใบ เมื่ออายุ 1 สัปดาห์หลังปลูก            
   
ANOVA 
Source df SS MS F F.05 F.01 F-Prob 
Treatment 3 0.2952 0.0984 1.95NS 4.07 7.59 0.1991 
Ex.Error 8 0.4027 0.0503     
Total 11 0.6979 0.0634     
C.V. (%) = 8.4767% 
 
หมายเหตุ NS หมายความว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P≥0.05) 
 
 T1 หมายความว่า ไม่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ผสมแกลบเผา 5 กิโลกรัม 

T2 หมายความว่า ใส่ปุย๋อินทรีย์ 40 กรัมผสมแกลบเผา 5 กิโลกรัม 
T3 หมายความว่า ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 80 กรัมผสมแกลบเผา5 กิโลกรัม 

 T4 หมายความว่า ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 120 กรัมผสมแกลบเผา5 กิโลกรัม 
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ตำรำงผนวกท่ี 27 ค่าเฉลี่ยความความยาวใบ เมื่ออายุ 2 สัปดาห์หลังปลูก 
 
สิ่งทดลอง                                  ค่าเฉลี่ยความความยาวใบ (เซนติเมตร) 2 สัปดาห์ 

 R1 R2 R3 ผลรวม ค่าเฉลี่ย 
T1 5.70 5.80 7.30 18.80 6.27 
T2 7.02 6.20 6.10 19.32 6.44 
T3 7.20 7.46 6.40 21.06 7.02 
T4 6.36 8.16 7.14 21.66 7.22 

 ผลรวม 26.28 27.62 26.94 80.84 (G.T.) 76.4 (G.M.) 
 
 
ตำรำงผนวกท่ี 28 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความยาวใบ เมื่ออายุ 2 สัปดาห์หลังปลูก            
   
ANOVA 
Source df SS MS F F.05 F.01 F-Prob 
Treatment 3 1.8684 0.6228 1.14NS 4.07 7.59 0.3893 
Ex.Error 8 4.3563 0.5445     
Total 11 6.2247 0.5659     
C.V. (%) = 10.9539% 
 
หมายเหตุ NS หมายความว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P≥0.05) 
 
 T1 หมายความว่า ไม่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ผสมแกลบเผา 5 กิโลกรัม 

T2 หมายความว่า ใส่ปุย๋อินทรีย์ 40 กรัมผสมแกลบเผา 5 กิโลกรัม 
T3 หมายความว่า ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 80 กรัมผสมแกลบเผา5 กิโลกรัม 

 T4 หมายความว่า ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 120 กรัมผสมแกลบเผา5 กิโลกรัม 
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ตำรำงผนวกท่ี 29 ค่าเฉลี่ยความยาวใบ เมื่ออายุ 3 สัปดาห์หลังปลูก 
 

สิ่งทดลอง                                  ค่าเฉลี่ยความความยาวใบ (เซนติเมตร) 3 สัปดาห์ 
 R1 R2 R3 ผลรวม ค่าเฉลี่ย 

T1 9.36 7.74 10.14 27.24 9.08 
T2 10.10 10.80 10.78 31.68 10.56 
T3 9.76 10.14 9.96 29.86 9.95 
T4 9.90 10.22 10.28 30.40 10.13 

 ผลรวม 39.12 38.90 41.16  119.18 (G.T.) 9.98 (G.M.) 
 
 
ตำรำงผนวกท่ี 30 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความยาวใบ เมื่ออายุ 3 สัปดาห์หลังปลูก            
              
ANOVA 
Source df SS MS F F.05 F.01 F-Prob 
Treatment 3 3.4838 1.1613 2.68NS 4.07 7.59 0.1179 
Ex.Error 8 3.4709 0.4339     
Total 11 6.9548 0.6323     
C.V. (%) = 6.6322% 
 
หมายเหตุ NS หมายความว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P≥0.05) 
 
 T1 หมายความว่า ไม่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ผสมแกลบเผา 5 กิโลกรัม 

T2 หมายความว่า ใส่ปุย๋อินทรีย์ 40 กรัมผสมแกลบเผา 5 กิโลกรัม 
T3 หมายความว่า ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 80 กรัมผสมแกลบเผา5 กิโลกรัม 

  T4 หมายความว่า ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 120 กรัมผสมแกลบเผา5 กิโลกรัม 
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ตำรำงผนวกท่ี 31 ค่าเฉลี่ยความยาวใบ เมื่ออายุ 4 สัปดาห์หลังปลูก 
 

สิ่งทดลอง                                  ค่าเฉลี่ยความความยาวใบ (เซนติเมตร) 1 สัปดาห์ 
 R1 R2 R3 ผลรวม ค่าเฉลี่ย 

T1 10.74 9.32 11.94 32.00 10.67 
T2 12.26 11.04 10.00 33.30 11.10 
T3 11.72 11.96 12.26 35.94 11.98 
T4 12.16 11.22 12.38 35.76 11.92 

 ผลรวม 46.88 43.54 46.58 137.00 (G.T.) 11.42 (G.M.) 
 
 
ตำรำงผนวกท่ี 32 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความยาวใบ เมื่ออายุ 4 สัปดาห์หลังปลูก 
ANOVA 
Source df SS MS F F.05 F.01 F-Prob 
Treatment 3 3.7004 1.2335 1.43NS 4.07 7.59 0.3042 
Ex.Error 8 6.9051 0.8631     
Total 11 10.6055 0.9641     
C.V. (%) = 8.1377% 
 
หมายเหตุ NS หมายความว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P≥0.05) 
 
 T1 หมายความว่า ไม่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ผสมแกลบเผา 5 กิโลกรัม 

T2 หมายความว่า ใส่ปุย๋อินทรีย์ 40 กรัมผสมแกลบเผา 5 กิโลกรัม 
T3 หมายความว่า ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 80 กรัมผสมแกลบเผา5 กิโลกรัม 
T4 หมายความว่า ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 120 กรัมผสมแกลบเผา5 กิโลกรัม 
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ตำรำงผนวกท่ี 33 ค่าเฉลี่ยขนาดผล เมื่ออายุ 1 สัปดาห์หลังผสม 
 

สิ่งทดลอง                                  ค่าเฉลี่ยขนาดผล (เซนติเมตร) 1 สัปดาห์ 
 R1 R2 R3 ผลรวม ค่าเฉลี่ย 

T1 8.42 8.88 7.92 25.22 8.41 
T2 9.80 7.52 9.28 26.60 8.87 
T3 10.14 10.16 10.02 30.32 10.11 
T4 9.42 9.74 9.80 28.96 9.65 

 ผลรวม 37.78 36.30 37.02 111.10 (G.T.) 9.26 (G.M.) 
 
 
ตำรำงผนวกท่ี 34  ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนขนาดผล เมื่ออายุ 1 สัปดาห์หลังผสม 
ANOVA 
Source df SS MS F F.05 F.01 F-Prob 
Treatment 3 5.2633 1.7544 4.11* 4.07 7.59 0.0485 
Ex.Error 8 3.4115 0.4264     
Total 11 8.6748 0.7886     
C.V. = 7.0533(%)  
 
หมายเหตุ * หมายความว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
 
 T1 หมายความว่า ไม่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ผสมแกลบเผา 5 กิโลกรัม 

T2 หมายความว่า ใส่ปุย๋อินทรีย์ 40 กรัมผสมแกลบเผา 5 กิโลกรัม 
T3 หมายความว่า ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 80 กรัมผสมแกลบเผา5 กิโลกรัม 

 T4 หมายความว่า ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 120 กรัมผสมแกลบเผา5 กิโลกรัม 
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ตำรำงผนวกท่ี 35 ค่าเฉลี่ยขนาดผล เมื่ออายุ 2 สัปดาห์หลังผสม 
 

สิ่งทดลอง                                  ค่าเฉลี่ยขนาดผล (เซนติเมตร) 2 สัปดาห์ 
 R1 R2 R3 ผลรวม ค่าเฉลี่ย 

T1 12.60 12.66 12.78 38.04 12.68 
T2 13.44 12.78 13.34 39.56 13.19 
T3 13.40 13.44 13.46 40.30 13.43 
T4 13.02 12.80 13.00 38.82 12.94 

 ผลรวม 52.46 51.68 52.58 156.72 (G.T.) 13.06 (G.M.) 
 
 
ตำรำงผนวกท่ี 36  ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนขนาดผล เมื่ออายุ 2 สัปดาห์หลังผสม 
 
ANOVA 
Source df SS MS F F.05 F.01 F-Prob 
Treatment 3 0.9427 0.3142 8.34** 4.07 7.59 0.0081 
Ex.Error 8 0.3013 0.0377     
Total 11 1.2440 0.1131     
C.V. = 1.4861(%)  
 
หมายเหตุ ** หมายความว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P≤0.01) 
 
 T1 หมายความว่า ไม่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ผสมแกลบเผา 5 กิโลกรัม 

T2 หมายความว่า ใส่ปุย๋อินทรีย์ 40 กรัมผสมแกลบเผา 5 กิโลกรัม 
T3 หมายความว่า ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 80 กรัมผสมแกลบเผา5 กิโลกรัม 

 T4 หมายความว่า ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 120 กรัมผสมแกลบเผา5 กิโลกรัม 
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ตำรำงผนวกท่ี 37 ค่าเฉลี่ยขนาดผล เมื่ออายุ 3 สัปดาห์หลังผสม 
 

สิ่งทดลอง                                  ค่าเฉลี่ยขนาดผล (เซนติเมตร) 3 สัปดาห์ 
 R1 R2 R3 ผลรวม ค่าเฉลี่ย 

T1 14.38 14.20 14.52 43.10 14.37 
T2 14.96 14.28 15.00 44.24 14.75 
T3 15.12 15.00 14.98 45.60 15.03 
T4 14.76 14.02 14.38 43.16 14.39 

 ผลรวม 59.22 57.50 58.88 175.00 (G.T.) 14.68 (G.M.) 
 
 
ตำรำงผนวกท่ี 38  ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนขนาดผล เมื่ออายุ 3 สัปดาห์หลังผสม 
 
ANOVA 
Source df SS MS F F.05 F.01 F-Prob 
Treatment 3 0.9144 0.3048 3.67NS 4.07 7.59 0.0626 
Ex.Error 8 0.6643 0.0830     
Total 11 1.5787 0.1435     
C.V. = 1.9692(%)  
 
หมายเหตุ NS หมายความว่า ไมม่ีความแตกต่างกันทางสถิติ (P≥0.05) 
 
 T1 หมายความว่า ไม่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ผสมแกลบเผา 5 กิโลกรัม 

T2 หมายความว่า ใส่ปุย๋อินทรีย์ 40 กรัมผสมแกลบเผา 5 กิโลกรัม 
T3 หมายความว่า ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 80 กรัมผสมแกลบเผา5 กิโลกรัม 

 T4 หมายความว่า ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 120 กรัมผสมแกลบเผา5 กิโลกรัม 
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ตำรำงผนวกท่ี 39 ค่าเฉลี่ยขนาดผล เมื่ออายุ 4 สัปดาห์หลังปลูก 
 

สิ่งทดลอง                                  ค่าเฉลี่ยขนาดผล (เซนติเมตร) 3 สัปดาห์ 
 R1 R2 R3 ผลรวม ค่าเฉลี่ย 

T1 14.92 14.52 14.54 43.98 14.66 
T2 15.36 14.74 15.32 45.42 15.14 
T3 15.06 15.34 15.46 45.86 15.29 
T4 15.18 14.44 14.70 44.32 14.77 

 ผลรวม 60.52 59.04 60.02 179.58 (G.T.) 14.97 (G.M.) 
 
 
ตำรำงผนวกท่ี 40  ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนขนาดผล เมื่ออายุ 4 สัปดาห์หลังปลูก 
ANOVA 
Source df SS MS F F.05 F.01 F-Prob 
Treatment 3 0.7916 0.2639 2.98NS 4.07 7.59 0.0962 
Ex.Error 8 0.7085 0.0886     
Total 11 1.5001 0.1364     
C.V. = 1.9887 (%)  
 
หมายเหตุ NS หมายความว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P≥0.05) 
 
 T1 หมายความว่า ไม่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ผสมแกลบเผา 5 กิโลกรัม 

T2 หมายความว่า ใส่ปุย๋อินทรีย์ 40 กรัมผสมแกลบเผา 5 กิโลกรัม 
T3 หมายความว่า ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 80 กรัมผสมแกลบเผา5 กิโลกรัม 

 T4 หมายความว่า ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 120 กรัมผสมแกลบเผา5 กิโลกรัม 
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ตำรำงผนวกท่ี 41 ค่าเฉลี่ยน้ าหนักผลสดของเมล่อน เมื่ออายุ 35 วันหลังผสมเกสรโดยใส่ปุ๋ยอินทรีย์
              ในอัตราต่างกัน 4 อัตรา 
 

สิ่งทดลอง                                   ผลที่ 1 ผลที่ 2 ผลที่ 3 
ค่าเฉลี่ยน้ าหนักผล 
(กิโลกรัม) 

T1 2.15 2.12 2.04 2.10 

T2 2.60 2.43 2.05 2.36 

T3 2.24 2.30 2.03 2.19 

T4 2.34 2.45 2.37 2.38 

F-test    2.10ns 

C.V.%    7.19 

 
ตำรำงผนวกท่ี 42  ค่าเฉลี่ยน้ าหนักผลสดของเมล่อน เมื่ออายุ 35 วันหลังผสมเกสรโดยใส่ปุ๋ยอินทรีย์
ในอัตราที่ต่างกัน 4 อัตรา 
ANOVA 
Source df SS MS F F.05 F.01 F-Prob 
Treatment 3 0.1665 0.0555 2.10NS 4.07 7.59 0.1788 
Ex.Error 8 0.2117 0.0265     
Total 11 0.3782 0.0344     
CV  = 7.1985 % 

หมายเหตุ NS หมายความว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P≥0.05) 
 
 T1 หมายความว่า ไม่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ผสมแกลบเผา 5 กิโลกรัม 

T2 หมายความว่า ใส่ปุย๋อินทรีย์ 40 กรัมผสมแกลบเผา 5 กิโลกรัม 
T3 หมายความว่า ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 80 กรัมผสมแกลบเผา5 กิโลกรัม 

 T4 หมายความว่า ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 120 กรัมผสมแกลบเผา5 กิโลกรัม 
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ภำคผนวก ค 
 

ภำพประกอบกำรทดลอง 
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ภำพผนวกที่ 1  บ่มเมล็ดเมล่อนพันธ์ุพอทออเร้นจ์ 

 

 
ภำพผนวกที่ 2  เมล็ดเริ่มงอกได้ 3 วัน 
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ภำพผนวกที่ 3  ต้นกล้าเมล่อนมีอายุ 10 วัน 

 

 
ภำคผนวกที่ 4  ย้ายต้นกล้าลงถุงปลูก 
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ภำพผนวกที่ 5  ให้น้ าโดยระบบน้ าหยด 

 

 
ภำพผนวกที่ 6  การผูกค้าง 
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ภำพผนวกที่ 7  เด็ดแขนง เด็ดใบล่างออก 

 

 
ภำคผนวกที่ 8  ผสมเกสร 
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ภำพผนวกที่ 9  การแขวนผล 

 

 
ภำพผนวกที่ 10  การวัดขนาดผล 
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ภำพผนวกที่ 11  วัสดุปลกู 1 ชนิด คือ แกลบเผา 

 

 
ภำพผนวกที่ 12  การเก็บเกี่ยวผลผลิต 
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ภำคผนวก  ง 
 

ประวัติผู้วิจัย 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ประวัติผู้วิจัย 
ชื่อ – สกุล   นางสาววิลาวรณ   คลองแห้ง 
เกิดเมื่อ   วันท่ี 30 ตุลาคม 2538 
ภูมิล ำเนำ   22/1 หมู่ 8  ต าบลทองหลาง อ าเภอห้วยคต จังหวัด 
    อุทัยธานี  61170 
ประวัติกำรศึกษำ  พ.ศ.2556 จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จาก
    โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ อ าเภอห้วยคต  
    จังหวัดอุทัยธานี 
 
ชื่อ – สกุล   นางสาวกมลวรรณ    มีนา 
เกิดเมื่อ   วันท่ี 14 สิงหาคม 2538 
ภูมิล ำเนำ   4/1 หมู่ 1 ต าบลหนองกรด อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัด 

นคสวรรค ์66190 
ประวัติกำรศึกษำ  พ.ศ.2556  จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จาก
    โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัด
    นครสวรรค์ 
 
ชื่อ – สกุล   นางสาวสินีนารถ   เมืองเหลือ 
เกิดเมื่อ   วันท่ี 18 เมษายน 2538 
ภูมิล ำเนำ   147/1 หมู่ 1 ต าบลไผ่ท่าโพ  อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง   
    จังหวัดพิจิตร 60180 
ประวัติกำรศึกษำ พ.ศ.2555 จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จาก

โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 
 


