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ความรู้อนัเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการน ามาใช้ประโยชน์ และขอบคุณเจ้าหน้าท่ีคณะเทคโลยี
การเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทุกท่านท่ีให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการ
ใช้อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต่อปัญหาพิเศษตลอดจนพี่ๆ เพื่อนๆ ท่ีไม่ไดเ้อ่ยนามถึงทุกท่านท่ีได้ให้ความ
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สุดท้ายน้ีขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ และคุณแม่ ท่ีได้ให้ความรักความอบอุ่น ก าลัง

ใจความช่วยเหลือ และสนบัสนุนค่าจ่ายในการศึกษาเล่าเรียนตลอดมาจนท าให้การท าปัญหาพิเศษ
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ของแตงกวาญ่ีปุ่น เพื่อเพิ่มคุณภาพและผลผลิต ท าการทดลอง ณ มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์
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กิโลกรัมต่อไร่ ส่ิงทดลองท่ี 3 มูลสุกร 0.5 กรัมต่อถุง หรือ 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ ส่ิงทดลองท่ี 4 
ปุ๋ยเคมี 15-15-15 ใส่ 20 กรัมต่อถุง ส่ิงทดลองท่ี 5 มูลไก่ 05 กรัม+มูลสุกร 0.5 กรัม ส่ิงทดลองท่ี 6 
มูลไก่0.5 กรัม+มูลสุกร 0.5 กรัม+ปุ๋ยเคมี 20 กรัม พบว่า ส่ิงทดลองท่ี 6 มูลไก่ +มูลสุกร+ปุ๋ยเคมี 
เหมาะส าหรับการปลูกแตงกวาญ่ีปุ่นมากท่ีสุดมีการเจริญเติบโตทางน ้ าหนกัสดของผลผลิตมากท่ีสุด
เท่ากบั 2.63 กิโลกรัม ซ่ึงมากกว่าส่ิงทดลอง 1 ไม่ใส่ปุ๋ย 1.47 กิโลกรัม ส่ิงทดลองท่ี 2 มูลไก่ 1.35 
กิโลกรัม ส่ิงทดลองท่ี3 มูลสุกร 1.17 กิโลกรัม ส่ิงทดลองท่ี 4 ปุ๋ยเคมี 1.87 กิโลกรัม และส่ิงทดลองท่ี 
5 มูลไก่+มูลสุกร 1.05 กิโลกรัม 

ในกรณีศึกษาปัจจยัเดียว  คือ ไม่ใส่ปุ๋ย มูลไก่ มูลสุกร และปุ๋ยเคมี พบว่า ปุ๋ยเคมี มีการ
เจริญเติบโตทางน ้ าหนกัสดของผลผลิตมากท่ีสุดเท่ากบั 2.25 กิโลกรัม ซ่ึงมากกว่าไม่ใส่ปุ๋ย 1.47 
กิโลกรัม มูลไก่ 1.67 กิโลกรัม และมูลสุกร 1.61 กิโลกรัม 

ในกรณีศึกษา 2 ปัจจัย  คือ ไม่ใส่ปุ๋ย มูลไก่+มูลสุกร พบว่า มูลไก่ +มูลสุกร มีการ
เจริญเติบโตทางน ้ าหนกัสดของผลผลิตมากท่ีสุดเท่ากบั 1.64 กิโลกรัม ซ่ึงมากกว่าไม่ใส่ปุ๋ย 1.47 
กิโลกรัม  

ในกรณีศึกษา 3 ปัจจยั  คือ ไม่ใส่ปุ๋ย มูลไก่+มูลสุกร+ปุ๋ยเคมี พบวา่ มูลไก่+มูลสุกร+ปุ๋ยเคมี 
มีการเจริญเติบโตทางน ้ าหนกัสดของผลผลิตมากท่ีสุดเท่ากบั 1.85 กิโลกรัม ซ่ึงมากกว่าไม่ใส่ปุ๋ย 
1.47 กิโลกรัม  
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บทที1่ 
บทน า 

 
แตงกวาญ่ีปุ่น จดัเป็นพืชผกัชนิดหน่ึง เป็นพืชฤดูเดียวเป็น ท่ีนิยมปลูกและรับประทานกนั

อย่างแพร่หลาย นับว่าเป็นผกัท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจ สามารถน ามารับประทานสดหรือ
ประกอบอาหารต่างๆ ไดม้ากมาย และยงัมีผูป้ลูกแตงส าหรับใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูป และเร่ิม
ส่งออกต่างประเทศเพิ่มข้ึนทุกปี ในประไทยนิยมปลูกแตงกวาเป็นการคา้ และปลูกเป็นผกัสวนครัว
กนัมาก เน่ืองจากเป็นผกัท่ีปลูกง่าย ให้ผลผลิตเร็ว และมีอายุสั้น อีกทั้งสภาพแวดลอ้มของประเทศ
ไทยเหมาะแก่การเจริญของแตงกวา (ชาญณรงค,์ 2551) 
 การปลูกแตงกวาญ่ีปุ่นในสภาพพื้นท่ีกลางแจง้จึงยากท่ีจะควบคุมเร่ืองโรคและแมลงเขา้
ท าลายเป็นผลท าให้ผลผลิตต ่า อีกทั้งยงัมีปัญหาสารเคมีตกคา้งในดิน เน่ืองจากมีการใช้สารก าจดั
แมลง และรวมถึงการใช้ปุ๋ยเคมีท่ีท าให้เกิดปัญหาดินเส่ือมสภาพ ดงันั้นการปลูกแตงกวาญ่ีปุ่นใน
โรงเรือนน่าจะเป็นทางหน่ึงท่ีช่วยลดปัญหาเหล่าน้ีลงได ้และมีสภาพอากาศเหมาะสม มีแสงแดด
พอเพียง การใหน้ ้าตามเวลา สามารถควบคุมได ้นอกจากน้ียงัช่วยลดปัญหาการระบาดขอโรค  
 ดงันั้นผูว้จิยัจึงไดศึ้กษาการใชปุ๋้ยเคมีและปุ๋ยคอกต่อการเจริญเติบโตของแตงกวาญ่ีปุ่น โดย
การลดปริมาณการใชปุ๋้ยเคมี หรือการใชปุ๋้ยเคมีร่วมกบัปุ๋ยคอก ซ่ึงเป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีน่าสนใจ เพราะ
สามารถท าไดง่้าย ราคาไม่แพง ลดตน้ทุนการซ้ือปุ๋ยเคมีและยงัช่วยปรับโครงสร้างดินให้ดีข้ึน อีกทั้ง
ยงัช่วยเพิ่มผลผลิต และช่วยใหก้ารใชปุ๋้ยมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาผลของการใชปุ๋้ยเคมี และปุ๋ยคอกในอตัราท่ีแตกต่างกนัต่อการเจริญเติบโตของ

แตงกวาญ่ีปุ่น 
2. เพื่อเพิ่มผลผลิต และคุณภาพของแตงกวาญ่ีปุ่น 

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. สูตรปุ๋ยท่ีเหมาะสมกบัแตงกวาญ่ีปุ่นในการปลูกสภาพพื้นท่ีในโรงเรือน 
2. เป็นขอ้มูลในการศึกษา และวจิยัเพื่อพฒันาสูตรปุ๋ยท่ีเหมาะสมกบัแตงกวาญ่ีปุ่น 

 
ขอบเขตการทดลอง 
 การศึกษาปุ๋ยเคมีและปุ๋ยคอกในอตัราต่างๆ กนัต่อการเจริญเติบโตของแตงกวาญ่ีปุ่น ซ่ึงท า
การทดลองดว้ยแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design : CRD. โดยท าการทดลอง
เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยมีปุ๋ยเคมี และปุ๋ยคอกจากมูลหมูและมูลไก่ ใช้ในการเปรียบเทียบการ
เจริญเติบโตของแตงกวาญ่ีปุ่น โดยมีตวัแปรอิสละ คือ ไม่ใส่ปุ๋ยชนิดใดเลย  ส่วนตวัแปรตาม คือ 
ความสูง จ านวนใบ น ้าหนกัผล เส้นรอบผล ความยาวผล และความหนาเน้ือ  
 
สถานทีท่ดลอง 
 โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์เทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ศูนยก์ารศึกษายา่นมทัรี 

 
ระยะเวลาในการทดลอง 
 เร่ิมด าเนินการทดลองตั้งแต่วนัท่ี  ตุลาคม 2556 – ธันวาคม 2556 รวมระยะเวลาทั้งส้ิน  2 
เดือน 
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บทที ่2 

ตรวจเอกสาร 

 

แตงกวาญีปุ่่น (พนัธ์ุเพรตตี ้สวอลโล่ 279) 
แตงกวาญ่ีปุ่น (Japanese  Cucumber) มีช่ือวทิยาศาสตร์วา่ Cucumis sativas 

เป็นพืชท่ีอยู่ในวงศ์ Cucurbitaceaea ช่ือสามัญ Japanese Cucumber เป็นแตงกวาลูกผสม 
เจริญเติบโตดี แขง็แรง ทนทาน ใหผ้ลผลิตดี ผวิเปลือกมีสีเขียวเขม้ หนามสีขาว ผลมีรูปร่างตรง ยาว
ประมาณ 20 ซม. น ้าหนกั 90-100 กรัม ผลผลิตสามารถเก็บไดน้าน 
 แตงกวาจดัอยู่ในพืชตระกูลแตง Cucurbitaceae (สุทธิชยั, 2543) ซ่ึงอยูใ่นตระกูลเดียวกบั
ฟักทอง บวบ มะระ น ้ าเตา้ และแตงโม มีถ่ินก าเนิดในประเทศอินเดีย แถบเทือกเขาหิมาลยั มีการ
บนัทึกประวติัการปลูกมากกว่า 3,000 ปี และมีการปลูกในประเทศแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
เม่ือก่อน 2,000 ปี โดยน าผา่นเอเชียกลางและตอนเหนือของทวีปแอฟริกา ในศตวรรษท่ี 6 ไดน้ าไป
ปลูกในประเทศจีน โดยสันนิษฐานว่าไดน้ าเขา้ประเทศจีน 2 ทาง คือ เส้นทางสายไหม โดยผ่าน
ประเทศในเอเชียตะวนัออกไปภาคเหนือของประเทศจีน ส่วนอีกเส้นทางโดยผา่นประเทศในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้ได้แก่ พม่า ไทย ลาว ไปสู่ทางภาคใตข้องประเทศจีน ในศตวรรษท่ี 9-14 ได้
น าไปปลูกในทวีปยุโรป และได้รับการพฒันาพนัธ์ุต้นศตวรรษท่ี  19 ได้รับการพฒันาพนัธ์ุให้
เหมาะสมต่อการปลูกได้ในโรงเรือน ศตวรรษท่ี 15-16 ได้น าไปปลูกในทวีปอเมริกากลางและ
อเมริกาเหนือ และไดรั้บการพฒันาพนัธ์ุอย่างมากในประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ตน้ศตวรรษท่ี 19 
ปัจจุบนัแตงกวาเป็นผกัท่ีนิยมบริโภคทัว่โลก ทั้งในสภาพการบริโภคสดและแปรรูป และมีการปลูก
ทั้งในโรงเรือนและกลางแจง้ (จานุลกัษณ์, 2535) 
 
ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 แตงกวาอยูใ่นกลุ่มไมเ้น้ืออ่อน  อวบน ้า  เป็นพืชฤดูเดียว  มีจ านวนโครโมโซม  2n  =  14  
(คณพล, 2537) แตงกวาจดัเป็นพืชผสมขา้ม แต่มีโอกาสผสมตวัเองได ้1-47 เปอร์เซ็นต์ (จานุลกัษณ์, 
2535) เป็นพืชใบเล้ียงคู่ 
 ล าต้น เป็นพืชลม้ลุกท่ีมีล าตน้เป็นเถาเล้ือยท่ีมีมือเกาะช่วยพยุงล าตน้ แต่บางพนัธ์ุมีเถาสั้ น
และสามารถปลูกเป็นพุ่มเต้ียในภาชนะได ้ล าตน้เป็นเหล่ียม มีขนปกคลุมอยูท่ ัว่ ล าตน้ยาวประมาณ 
2-3 เมตร(สุนทร, 2539) ก่ิงแขนงเป็นแบบ sympodial type โดยแต่ละขอ้ของก่ิงแขนงจะมีตาขา้งซ่ึง
เป็นเน้ือเยื่อเจริญ ส าหรับก่ิง และผลใหม่ อยู่ตรงขา้มกบัใบ แต่ละขอ้มีใบเด่ียว (นิพนธ์, 2545) มือ
เกาะเกิดออกมาตามขอ้ โดยส่วนปลายของมือเกาะไม่มีการแตกแขนงเป็นหลายเส้น ใบมีกา้นยาว 5-
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15 ซม. ใบหยาบมีขนใบมีมุมใบ 3-5 มุม ปลายใบแหลม ใบใหญ่แบบ palmate มีเส้นใบ 5-7 เส้น 
(เฉลิมเกียรติ และภสัรา, 2539) 
 ราก ระบบรากเป็นรากแก้ว (สุนทร, 2539) มีรากแขนงเป็นจ านวนมาก รากสามารถแผ่
ทางดา้นกวา้งและหยัง่ลงไดลึ้กถึง 1 เมตร (เฉลิมเกียรติ และภสัรา, 2539) รากแขนงบางรากเม่ือ
เจริญลึกถึงระดบัรากแขนงจะเจริญในแนวนอนรอบๆตน้ รากแขนงบางรากเม่ือเจริญในแนวนอน
ยาว 1-2 ฟุต จะเจริญในแนวด่ิงซ่ึงอาจลึกกว่ารากแก้วและสามารถทดแทนรากแก้วเม่ือต้นแก่  
(นิพนธ์, 2545) โดยท่ีรากจะอยูห่นาแน่นท่ีระดบัความลึก 20 ซม. 
 ดอก ดอกตวัผูแ้ละดอกตวัเมียแยกกนัแต่จะอยู่บนตน้เดียวกนัตอกตวัผูจ้ะเกิดเป็นกลุ่ม 3-5 
ดอก ดอกตวัเมียมกัจะเกิดเด่ียวๆ ดอกมีสีเหลือง ดอกตวัเมียจะสังเกตไดง่้ายคือ มีลกัษณะแตงกวาผล
เล็กๆ ติดกบัหลีบดอก ส่วนดอกตวัผูจ้ะมีเฉพาะกา้นดอกเท่านั้น (สุนทร, 2539) 
 ดอกตวัเมียส่วนใหญ่จะเจริญเป็นดอกเด่ียวบนของขอ้เถาใหญ่ และเถาแขนงมีดอกตวัผูท่ี้ไม่
สมบูรณ์ กลีบดอกสีเหลืองมีจ านวน 5 กลีบ กา้นเกสรตวัเมียอวบสั้น มียอดเกสรแบ่งเป็นสามส่วน 
ส่วนของรังไข่ขยายตวัออกเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน ในรังไข่มีช่องวา่งสามช่อง ต่อมน ้ าหวานมีลกัษณะ
เป็นวงแหวนอยูร่อบฐานกา้นเกสรตวัเมีย ดอกตวัผูส้ังเกตไดง่้ายเน่ืองจากมีกา้นดอกเรียวเล็ก ไม่มีรัง
ไข่ มีกลีบเล้ียง 5 กลีบ มีกา้นเกสรตวัผู ้ 3 กา้น โดยสองกา้นจะมีอบัละอองเกสรสองอนัและอีกกา้น
หน่ึงมีหน่ึงอนัเจริญเป็นขอ้ เป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 ดอก (นิพนธ์, 2545) 
 ดอกตวัผูจ้ะเกิดก่อนดอกตวัเมีย โดยเร่ิมบานและปล่อยละอองเกสรเม่ืออายุได ้25-28 วนั 
ก่อนดอกตวัเมียบาน 2-3 วนั (สุเทว,ี 2522) ดอกเพศเมียและดอกเพศผูจ้ะบานในตอนเชา้ และพร้อม
กบัการผสมเกสรดอกจะหุบตอนบ่ายภายในวนัเดียวกนั การเกิดดอกตวัเมียนั้นข้ึนอยู่กบัช่วงแสง
และอุณหภูมิกล่าวคือ จะเกิดดอกตวัเมียมากกวา่ดอกตวัผูใ้นสภาพช่วงแสงสั้นและอุณหภูมิกลางคืน
ต ่า ซ่ึงตรงกบัฤดูหนาวของเมืองไทย (เฉลิมเกียรติ และภสัรา, 2539) 
 
การแสดงเพศของแตงกวามีหลายลกัษณะ ดงัน้ี (นิพนธ์, 2545) 
 Perfect or bisexual or hermaphroditic flower คือ ดอกสมบูรณ์ท่ีมีทั้งเกสรตวัผู ้ (stamens) 
และเกสรตวัเมีย (pistil) อยูใ่นดอกเดียวกนั แต่อาจจะไม่มีกลีบเล้ียงหรือกลีบดอก 
 Male or staminate flower คือ ดอกท่ีไม่มีเกสรตวัเมีย 
 Female or pittilate flower คือ ดอกท่ีไม่มีเกสรตวัผู ้
  Monoecious plant คือ ตน้ท่ีมีดอกตวัผูแ้ละดอกตวัเมียแยกกนัแต่อยูบ่นตน้เดียวกนั 
 Dioecious plant คือ ตน้ท่ีมีเฉพาะดอกตวัผูห้รือดอกตวัเมีย 
 Androecious plant คือ ตน้ท่ีมีเฉพาะดอกตวัผู ้



 

5 
 

 Andromonoecious plant คือ ตน้ท่ีมีทั้งดอกตวัผูแ้ละดอกกระเทยอยูบ่นตน้เดียวกนั 
 Gynoecious plant คือ ตน้ท่ีมีเฉพาะดอกตวัเมีย 
 Gynomonoecious คือ ตน้ท่ีมีดอกตวัเมียและดอกกระเทยอยูบ่นตน้เดียวกนั 
 Predominantly female plant คือ ตน้ท่ีมีดอกตวัเมียเป็นส่วนใหญ่ 
 Hermaphroditic plant คือ ตน้ท่ีมีทั้งดอกตวัผูแ้ละตวัเมียอยูบ่นตน้เดียวกนั 
 Parthenocarpy คือ ผลเจริญไดโ้ดยไม่มีการผสมเกสร และผลจะไม่มีเมล็ด 
 ผล เป็นแบบ false berry หรือ pepo ลกัษณะกลมยาว หรือเป็นเหล่ียม ขนาดรูปร่างข้ึนอยูก่บั
พนัธ์ุ ผิวอาจจะเรียบหรือขรุขระ บางสายพนัธ์ุจะมีปุ่มคลา้ยหนามโดยทัว่ไป ผลเม่ือยงัอ่อนจะมีสี
เขียว เม่ือแก่จะเปล่ียนเป็นสีเหลือง หรือขาว เจริญจากเถาหลกัไปเถาแขนง 
 
ประเภทของแตงกวา (ช านาญ, 2550) 
 พนัธ์ุแตงกวาท่ีปลูกกนัโดยทัว่ไปสามารถจ าแนกตามประโยชน์การใช้สอยได ้2 ประเภท 
คือ  

1. พนัธ์ุส าหรับรับประทานสด แตงกวาพนัธ์ุน้ีเป็นพนัธ์ุท่ีมีเน้ือบางและไส้ใหญ่ ผลมีน ้ า
มาก สีของเปลือกเป็นสีเขียวอ่อน เป็นพนัธ์ุท่ีมีทั้งผลเล็กและผลใหญ่ ขณะท่ีผลยงัอ่อนอยูจ่ะมีหนาม
เต็มไปหมด แต่เม่ือผลเจริญเติบโตเต็มท่ีหนามจะหลุดออกไปเอง แตงกวารับประทานสดแบ่งตาม
ขนาดของผลดงัน้ี 

1.1. แตงกวาผลสั้น เป็นท่ีรู้จกักนัในช่ือแตงกวา ผลยาวประมาณ 8-12 เซนติเมตร และ
มีความกวา้งผลมากกวา่ 2.5 เซนติเมตร ส่วนใหญ่มีเน้ือนอ้ย ไส้กวา้ง ไดแ้ก่ พนัธ์ุพื้นเมือง  

1.2. แตงกวาผลยาว รู้จกักนัในช่ือ แตงร้าน ผลยาวไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร และผล
กวา้งมากกว่า 205 เซนติเมตร ส่วนใหญ่จะมีเน้ือหนา ไส้แคบ กรณีท่ีเป็นพนัธ์ุไทยจะมีสีเขียวแก่
บริเวณใกลข้ั้วผล ส่วนท่ีเหลือจะมีจุดสีเขียวอ่อนหรือขาว และมีเส้นสีเขียวเป็นแถบเล็กๆ ตลอด
ความยาวไปจนถึงปลายผล ส่วนพนัธ์ุต่างประเทศจะมีสีเขียวเขม้สม ่าเสมอทั้งผล  

2. พนัธ์ุส าหรับอุตสาหกรรม เป็นพนัธ์ุท่ีมีเน้ือหนา ไส้เล็กหรือบางพนัธ์ุไม่มีเลย เปลือกผล
สีเขียวเขม้ เม่ือน าไปดองจะคงรูปไดดี้ไม่เห่ียวย่น แตงกวาพนัธ์ุน้ีมกัเป็นลูกผสมชั่วท่ีหน่ึง ไม่ใช่
พนัธ์ุพื้นเมือง ผลมกัมีรูปร่างผอมยาว สามารถแบ่งตามขนาดดงัน้ี 

2.1. แตงกวาผลสั้น เป็นแตงชนิดท่ีใช้ดองของสหรัฐอเมริกาและยุโรป ผลมีความยาว 
8-12 เซนติเมตร เน้ือหนาและแน่น ไส้แคบ ผิวมีสีเขียวเขม้ตลอดความยาวผล หรือผา่ตามความยาว 
หรือหัน่เป็นช้ินๆ ตามความยาวของผล 
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2.2. แตงกวาผลยาว เป็นแตงกวาท่ีใช้ท าแตงกวาดองของญ่ีปุ่นและจีน ผลมีความยาว 
20-30 เซนติเมตร และกวา้ง 2-3 เซนติเมตร มีเน้ือหนาไส้แคบ ผวิมีสีเขียวเขม้ตลอดความยาวผล 
 
สภาพแวดล้อมและการเจริญของแตงกวา 
 แตงกวาเป็นพืชวนัสั้น ตอ้งการแสงนอ้ยคือ ต ่ากวา่ 9 ชัว่โมงต่อวนั จึงจะเจริญไดดี้ อุณหภูมิ
ท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตอยู่ระหว่าง 18-25 องศาเซลเซียส ในสภาพความช้ืนในอากาศต ่า
แตงกวาสามารถเจริญเติบโตไดดี้ และเหมาะสมส าหรับการผสมเกสร (กรอบแกว้, 2529) 
 อุณหภูมิของอากาศเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต การเจริญของดอก การ
ติดและการเจริญของผล ตลอดจนคุณภาพของผล การเจริญของแตงกวาข้ึนอยู่กบัอุณหภูมิเฉล่ียใน
แต่ละวนั ถา้อุณหภูมิเฉล่ียสูง อตัราการเจริญจะเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว ถา้หากมีการเจริญของอุณหภูมิ
ในช่วงกลางวนัและกลางคืนสูง ความสูงของตน้พืชจะเพิ่มข้ึนแต่ขนาดของใบจะลดลง อตัราการ
เจริญของพืชจะสูงท่ีสุดในอุณหภูมิเฉล่ียกลางวนัและกลางคืน 28 องศาเซลเซียส ผลผลิตจะสูงท่ีสุด
ในอุณหภูมิกลางคืน 19-20 องศาเซลเซียส และกลางวนั 20-22 องศาเซลเซียส (นิพนธ์, 2545) 
 แตงกวาท่ีปลูกในฤดูหนาวจะใชเ้วลานานกวา่ในฤดูร้อน หากสภาพอากาศร้อนเกินไปจะมี
แต่ดอกตวัผู ้ผสมไม่ติดท าให้ผลผลิตต ่า แต่อย่างไรก็ตามในประเทศไทยสามารถปลูกแตงกวาได้
ตลอดปีแต่ถา้จะปลูกให้ไดผ้ลดีท่ีสุดควรเป็นช่วงฤดูร้อนคือ กุมภาพนัธ์ – มีนาคม เพราะมีอากาศ
เหมาะสมท่ีสุด ถา้ปลูกในฤดูฝนจะมีโรคทางใบมาก 
 แตงกวาเจริญเติบโตไดดี้ในดินแทบทุกชนิด แต่ดินท่ีเหมาะสม คือ ดินร่วนปนทราย ท่ีมี
สภาพเป็นกลางหรือกรดเล็กนอ้ย pH ท่ีเหมาสมอยูร่ะหวา่ง 5.5 -6.5 ดินควรมีอินทรียวตัถุสูง การ
ระบายน ้ าดี มีความช้ืนในดินพอเหมาะน ้ าไม่ท่วมขงั เพราะอาจเกิดโรคทางใบโดยเฉพาะโรครา
น ้าคา้งไดง่้าย (โชค, 2533) 
 
ประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการ 
 แตงกวานิยมน ามารับประทานเป็นผกัสด แต่สามารถน ามาประกอบอาหารไดห้ลายชนิด 
เช่น ผดั ตม้ ดอง น่ึง ท าต าแตงกวาหรือน ามาคั้นเป็นเคร่ืองด่ืม หรือน ามาตกแต่งบนจานอาหาร  
 แตงกวามีเอนไซม์อิเรพซิน (erepsin) ช่วยในการย่อยโปรตีน สรรพคุณของแตงกวาช่วย
ขบัปัสวะ แกไ้ข ้กระหายน ้า ใบแตงกวาแกท้อ้งเสีย ช่วยลดความดนัโลหิตสูง 
การเตรียมกล้าพนัธ์ุ 
 สมชาย กนัธะวงค ์ (มมป.) ใส่น ้ าให้ท่วมเมล็ดพนัธ์ุแช่ทิ้งไวป้ระมาณ 4 ชัว่โมง จากนั้นผึ่ง
เมล็ดใหแ้หง้ ใส่น ้าอุ่นท่ีอุณหภูมิ 50 – 55 องศาเซลเซียส ใหท้่วมเมล็ดนาน 15-20 นาที แลว้เทน ้ าทิ้ง
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จากนั้นน าเมล็ดไปท าการบ่มเมล็ด โดยการน าเมล็ดไปห่อผา้ขาวบาง แลว้ห่อดว้ยถุงห้ิวทิ้งไว ้1-2 
คืน เม่ือเมล็ดเร่ิมแทงรากจึงน าไปจ้ิมในวสัดุปลูกท่ีเตรียมในถาดหลุมขนาด 104 หลุม 1 เมล็ดต่อ
หลุม ให้น ้ าอย่างสม ่าเสมอฉีดสารป้องกนัก าจดัโรค-แมลง 1-2 วนั ก่อนยา้ยกลา้ปลูก ยา้ยกลา้ปลูก
เม่ือใบจริงท่ีสองเร่ิมคล่ีประมาณ 7-10 วนัหลงัเพาะกลา้ การยา้ยกลา้ปลูกชา้เกินไปพืชจะชะงกัการ
เจริญเติบโต  
 
การเตรียมดินปลูก 
 แตงกวาเป็นพืชท่ีมีระบบรากลึกปานกลางควรท าการไถดินลึกประมาณ  25  เซนติเมตร
แลว้ท าการตากดินไวป้ระมาณ 7-14 วนั เพื่อการฆ่าเช้ือโรคและตวัอ่อนของแมลงในดิน จากนั้นไถ
พรวนดินเก็บวชัพืชออก แลว้ท าการข้ึนแปลงปลูกกวา้งประมาณ 1 เมตร ความยาวตามขนาดของ
พื้นท่ีปลูก มีทางเดินระหว่างร่องแปลงประมาณ 50 เซนติเมตร ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือสูตร 13-
13-21 ในอตัรา 30-50 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนปุ๋ยคอกใส่อยา่งนอ้ยหลุมละ 0.5 กิโลกรัม คลุกเคลา้ปุ๋ยให้
เข้ากับดิน (ช านาญ, 2550) ถ้าดินเป็นกรดจัดควรใส่ปูนขาวเพื่อปรับระดับ pH ให้อยู่ในช่วงท่ี
เหมาะสม (เมฆ, 2554) คือ 5.5-6.8 (เมืองทองและสุรีรัตน์, 2532) ท าการคลุมแปลงปลูกด้วย
พลาสติกสีบรอนซ์-ด า และท าการเจาะรูพลาสติกเป็นวงกลมเส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 7 เซนติเมตร 
ในระยะปลูกท่ี 50 x 60 เซนติเมตร (ตน้ x แถว) 
 
การปลูก 
 สมชาย กนัธะวงค ์ (มมป.) ขุดหลุมตรงกลางปลูกให้ลึกประมาณ 10 เซนติเมตร รองกน้
หลุมดว้ยเช้ือราไตรโครเดอร์มาอตัรา 1 กรัมต่อหลุม คลุกเคลา้ให้เขา้กนัแลว้น าตน้กลา้แตงออกจาก
ถาดหลุมมาวางในหลุมปลูก 1 ตน้ต่อ 1 หลุมปลูกแลว้ท าการกลบดว้ยดิน แลว้รดน ้ าให้ชุ่ม คลุมดว้ย
ฟ่างหรือหญา้แห้งเพื่อช่วยเก็บรักษาความช้ืน หลงัปลูกประมาณ 5-7 วนั ฉีดพ่นดว้ยสารเคมีเพื่อ
ป้องกนัแมลงกดักินล าตน้(คาร์บาริลหรือไซเปอร์เมทริน)  
 
การท าค้าง 
 เม่ือท าการปลูกแตงกวาไดป้ระมาณ 10 วนั ควรท าการปักคา้งเพื่อเป็นการพยุงล าตน้และผล 
ท าใหก้ารดูแลรักษาง่ายข้ึน คา้งมีลกัษณะเป็นเสาแถวคู่เอียงเขา้หากนัเป็นรูปสามเหล่ียม รวบไมเ้ขา้
หากนัผกูเชือกไวใ้หแ้น่นท าแบบกระโจม แลว้ผกูไมข้วางอีก 2-3 อนั (ช านาญ, 2550) สูงประมาณ 3 
เมตร ปัก 1 หลกัต่อ 1 หลุมปลูก และท าการผกูยดึล าตน้แตงกวาใหติ้ดกบัล าไมไ้ผด่ว้ยเชือกฟาง ควร



 

8 
 

ท าการปักคา้งใหลึ้กเพื่อป้องกนัการโค่นล่ม (ศูนยว์ิจยักสิกรไทย, 2540) เพราะถา้ไม่ใชค้า้งผลจะงอ
และผลจะเกิดการเน่าไดง่้ายเน่ืองจากผลแตงสัมผสักบัดิน (จิรวฒัน์, 2551) 
 
การตัดแต่งกิง่ 
 ท าการเด็ดก่ิงแขนงในขอ้ท่ี 1-5 ทนัทีท่ีปรากฏไม่ควรปล่อยทิ้งเอาไว ้เร่ิมท าการไวก่ิ้งแขนง
ขอ้ท่ี 6-25 และเด็ดก่ิงยอดแขนงเม่ือก่ิงติดผลแลว้ 2 ลูก และท าการเด็ดยอดในขอ้ท่ีประมาณ 25 (สูง
จากพื้นประมาณ 2 เมตร) เพื่อให้อาหารไปเล้ียงผลอยา่งเพียงพอ ท าการเด็ดผลท่ีไม่สมบูรณ์บิดงอ
ทิ้ง เพราะจะพฒันาไปเป็นผลท่ีไม่มีคุณภาพ ท าการตดัแต่งใบท่ีเป็นโรคทิ้งโดยการเผาหรือผงัเพื่อ
ลดการระบาดของโรคพืช 
 
การให้น า้ 
 ควรท าการให้น ้ า 2-3 วนัต่อคร้ัง หรือสภาพของดินประกอบด้วย และไม่ควรปล่อยให้
แตงกวาขาดน ้ าในระยะออกดอกเพราะท าให้ดอกร่วง การให้น ้ าท่ีเหมาะสมจะท าให้ไดผ้ลผลิตสูง 
แตงกวาท่ีขาดน ้าจะท าให้ผลมีรสขม การให้น ้ าแตงกวาไม่ควรให้วิธีพ่นฝอยเพราะจะท าให้เกิดโรค
ทางใบไดง่้าย ควรให้น ้ าแบบปล่อยไปตามร่องหรือปล่อยให้น ้ าท่วมแปลงจนดินชุ่มแต่ตอ้งไม่ท่วม
จนเปียกใบหรือเถา เพราะจะท าให้รากเน่าได้ (ช านาญ, 2550) หรือการให้น ้ าและปุ๋ยในระบบ 
Fertigation แบ่งเป็นถงั A และ B  
 
การให้ปุ๋ย 
 สมชาย กนัธะวงค์ (มมป.) การให้ปุ๋ยเม็ดให้หลงัยา้ยปลูกประมาณ 7 – 10 วนั ให้ปุ๋ยสูตร 
46-0-0 อตัรา 20 กรัมต่อตน้ห่างจากตน้ 10 เซนติเมตร แล้วท าการกลบดิน ให้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 
อตัรา 20 กรัมต่อตน้ หลงัยา้ยปลูก 17 วนั ใหปุ๋้ยสูตร 13-13-21 อตัรา 25 กรัม หลงัยา้ยปลูกประมาณ 
25  วนั หลงัจากใส่ปุ๋ยควรพรวนดินและรดน ้ าตามทุกคร้ังเพื่อให้ปุ๋ยละลายเป็นประโยชน์ต่อพืช
โดยตรง หรือท าการแช่ปุ๋ยทิ้งไวก่้อน 1 คืน แลว้ท าการตกัรด 
 
การพฒันาดอกและผล 

หลงัออกดอก 2 และ 4 วนั ดอกจะบานและติดผลตามล าดบั เก็บเก่ียวเม่ือผลอายุ 8-10 วนั หลงั
ดอกบาน เพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีมีคุภาพ อาการขาดธาตุอาหาร การขาดโบรอนท าให้ขอ้สั้น ใบยน่ และ
ยอดชะงดัการเจริญเติบโต 
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การเกบ็เกีย่ว 
 อายกุารเก็บเก่ียวของแตงกวาประมาณ 30-40 วนั หลงัจากหยอดเมล็ดทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัพนัธ์ุท่ี
ใชป้ลูก หรือพิจารณาจากอายุตั้งแต่วนัผสมเกสรจนถึงเก็บเก่ียว โดยแตงกวารับประทายสดใชเ้วลา 
6-7 วนั ส่วนแตงกวาส าหรับอุตสาหกรรมใชเ้วลา 3-4 วนั 
 การเก็บเก่ียวแตงกวารับประทานสดใหเ้ลือกเก็บผลอ่อน กรอบ เน้ือแน่น และก่อนท่ีเมล็ด
ภายในจะแขง็ (เมฆ, 2544) สังเกตไดจ้ากมีนวลสีขาวเกาะและยงัมีหนามอยูบ่า้ง ถา้ผลแก่นวลจะจาง
หาย สีผลเร่ิมเป็นสีเหลือง และไม่มีหนามพนัธ์ุ (เฉลิมเกียรติและภสัรา, 2539) พื้นเมืองท่ีนิยมปลูก
จะมีขนาดประมาณ 7-10 เซนติเมตร มีสีเขียวอ่อนปนขาว ถา้เป็นผลแก่จะเร่ิมมีสีเหลือง แต่ถา้เป็น
พนัธ์ุต่างประเทศส่วนใหญ่จะมีขนสดผลประมาณ 20 - 25 เซนติเมตร ผลอ่อนสีเขียวปนขาวหรือสี
เขียวเขม้ทั้งหมด 
 หลงัจากเก็บผลแตงกวาแลว้ตอ้งรีบน าเขา้ร่มทนัที ห้ามลา้งน ้ าเพราะจะท าให้ผลเหลืองเร็ว 
หลงัฝนตกใหม่ๆ ไม่ควรเขา้ไปเก็บเก่ียว ควรรอใหดิ้นแหง้ดีเสียก่อน 
 ในการเลือกเก็บแตงกวารับประทานสดควรทยอยเก็บเร่ือยๆ อยา่ปล่อยให้แตงกวาแก่คาตน้ 
เพาะจะท าให้ผลผลิตทั้งหมดลดลง เน่ืองจากธาตุอาหารต่างๆ จะตอ้งน าไปสร้างเมล็ดภายในผล 
ส าหรับแตงกวาอุตสาหกรรมควรเก็บทุกวนั ปกติจะเก็บไดน้านประมาณ 1 เดือน (เมฆ, 2544) 
 
โรคและแมลง (ช านาญ, 2550) 

1. โรคราน ้าคา้ง หรือท่ีนิยมเรียกกนัวา่ โรคใบลาย สาเหตุเกิดจากเช้ือรา อาการส่วนใหญ่
มกัจะเกิดบนใบ โดยเร่ิมเป็นจุดแผลสีเขียวซีดข้ึนก่อน ต่อมาจะค่อยๆ ขยายโตข้ึนเป็นสีเหลืองและมี
ขอบเขตเป็นเหล่ียมตามแนวของเส้นใบ ถา้เป็นมากแผลจะลามไปทั้งใบท าให้ใบแห้งตาย ใบร่วง 
ตน้โทรม ถ้าอากาศช้ืนจะพบว่าใตใ้บตรงต าแหน่งของแผลจะมีเส้นใยสีขาวเกาะเป็นกลุ่มและมี
สปอร์เป็นผงสีด า  

การป้องกนัก าจดั คลุกเมล็ดพนัธ์ุก่อนปลูกดว้ยเมตาแลคซิล (เอพรอน) ในอตัรา 7 กรัมต่อ
เมล็ด 1 กิโลกรัม ส่วนหลงัจากแตงกวางอกแลว้หากพบเกิดโรคราน ้ าคา้งให้ฉีดพ่นดว้ยไซม๊อกซา
นิล 8 เปอร์เซ็นต ์แมนโคเซบ 64 เปอร์เซ็นต ์(เคอร์เซท-เอม็ 8 ) ในอตัรา 30 กรัมต่อน ้ า 20 ลิตร ทุกๆ 
5 วนั โดยฉีดสลบักบัสารคลอโรทาโลนิล 75 เปอร์เซ็นต์ ดบัเป้ิลยพูี (ดาโคนิล) ในอตัรา 60 กรัมต่อ
น ้า 20 ลิตร 

2. โรคใบด่าง สาเหตุเกิดจากเช้ือไวรัส โดยมีเพล้ียอ่อนเป็นพาหะน าโรค ลกัษณะอาการ
คือ ใบจะด่างสีเขียวเขม้สลบัสีเขียวอ่อนหรือด่างเขียวสลบัเหลือง เน้ือใบตะปุ่มตะป ่ ามีลกัษณะนูน
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เป็นระยะๆ ใบหงิกเสียรูปทรง ใบหดยน่ มีลกัษณะเล็กลง ขอบใบมว้น ขอ้และปลอ้งสั้น ตน้แคระ
แกร็น 

การป้องกนัก าจดั ก าจดัแมลงท่ีเป็นพาหะของโรค พืชอาศยั และก าจดัตน้แตงกวาท่ีเป็น
โรคทิ้ง เพื่อไม่ใหเ้ป็นแหล่งสะสมของเช้ือโรคท่ีจะแพร่ระบาดต่อไป 

3. เพล้ียไฟ นบัเป็นแมลงท่ีเป็นปัญหาส าคญัท่ีสุดในการปลูกแตงกวา เป็นแมลงขนาด
เล็กตวัมีสีน ้ าตาลอ่อนถึงน ้ าตาลแก่ ระบาดมากในช่วงท่ีอากาศแห้งแลง้ ฝนทิ้งช่วง พบเขา้ท าลาย
ตามยอด ใบอ่อน ดอก และผลอ่อน โดยเพล้ียไฟจะดูดกินน ้ าเล้ียงท าให้ใบมว้นหงิกงอ  รูปร่าง
ผดิปกติเป็นกระจุกสีซีดสลบัเขียวเป็นทาง 

การป้องกนัก าจดั ใชส้ารฆ่าแมลงคาร์โบฟูราน ไดแ้ก่ ฟูราดาน 3 เปอร์เซ็นต์ จี ประมาณ 1 
ช้อนชา/หลุม โดยใส่รองก้นหลุมพร้อมกับการหยอดเมล็ด จะป้องกันได้ประมาณ 2 สัปดาห์ 
หลงัจากนั้นหากพบมีเพล้ียไฟระบาดให้ฉีดพ่นดว้ยคาร์โบซลัเฟน (พอสซ์ 20 เปอร์เซ็นต์ อีซี) ใน
อตัรา 50 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร ฉีดพน่ทุก 5-7 วนั 

4. เต่าแตง มีอยู่ 2 ชนิดคือ ชนิดสีแดงและชนิดสีแดงด า แต่ส่วนใหญ่จะพบสีแดง เป็น
แมลงปีกแข็ง ล าตวัยาวประมาณ 0.5 – 0.8 เซนติเมตร ปีกคู่แรกแข็งและมนั เคล่ือนไหวชา้ ท าลาย
แตงกวาโดยตวัแก่จะกดักินใบแตงตั้งแต่ระยะใบเล้ียงจนกระทั้งตน้โต ท าให้เป็นแผล และเป็น
พาหะน าโรคเห่ียว ท่ีเกิดจากเช้ือแบคทีเรียดว้ย หากเกิดการระบาดรุนแรงอาจท าให้แตงกวาชะงกั
การทอดยอดได ้ส่วนตวัอ่อนอาศยัอยูใ่นดินโดยกดักินราก  

การป้องกนัก าจดั ควรท าลายแหล่งท่ีอาศยัของแมลง และเศษซากแตงหลงัการเก็บเก่ียวให้
หมด หากมีการระบาดใหฉี้ดพน่ดว้ยเซฟวนิ 85 ในอตัรา 20 กรัมต่อน ้า 20 ลิตร ฉีดพน่เป็นคร้ังคราว 

5. เพล้ียอ่อน เป็นแมลงท่ีมีขนาดเล็ก ล าตวัคล้ายผลฝร่ัง มีทอ้เล็กๆ ยื่นยาวออกไปทาง
ส่วนท้ายของล าตวั 2 ท่อน เป็นแมลงปากดูด ตวัอ่อนมีสีเขียว ตวัแก่สีด าและมีปีก ระบาดมาก
ในช่วงอากาศร้อนและแห้ง ซ่ึงเป็นช่วงท่ีพืชขาดน ้ าเล้ียงท่ียอดอ่อนและใบอ่อน ท าให้ใบมว้น ตน้
แคระแกร็นและยงัเป็นพาหะน าเช้ือไวรัสท่ีเป็นสาเหตุของโรคใบหงิก 

การป้องกนัก าจดั ใช้สารฆ่าแมลงคาร์โบฟูราน ไดแ้ก่ ฟูราดาน 3 เปอร์เซ็นต์ จีหรือคู
ราแทร์ 3 เปอร์เซ็นต์ จีประมาณ 1 ช้อนชา/หลุม โดยใส่รองกน้หลุมพร้อมกบัการหยอดเมล็ด จะ
ป้องกนัไดป้ระมาณ 2 สัปดาห์ หลงัจากมีเพลียอ่อนระบาดให้ฉีดพ่นดว้ยคาร์โบซลัแฟน (พอสซ์ 20
เปอร์เซ็นต ์อีซี) ในอตัรา 50 มิลลิกรัมต่อน ้า 20 ลิตร ฉีดพน่ทุก 5-7 วนั  
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ความหมายของปุ๋ย 
 ปุ๋ย หมายถึง สารหรือส่ิงซ่ึงเราใส่ลงไปในดิน เพื่อวตัถุประสงค์ให้ปลดปล่อยธาตุอาหาร
พืชโดยเฉพาะไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ท่ีพืชยงัขาดอยู่ให้พืชไดรั้บอย่างเพียงพอ 
พืชสามารถเจริญเติบโตงอกงามดีและใหผ้ลิตผลสูงข้ึน 
 ปุ๋ยอินทรีย ์(organic fertilizers) หมายถึง ปุ๋ยท่ีมีองคป์ระกอบหลกัเป็นสารอินทรียต่์างๆ ซ่ึง
ไดม้าจากซากพืช ซากสัตว ์ รวมทั้งส่ิงขบัถ่ายจากสัตว ์เศษเหลือของอินทรียต่์างๆ เซลล์จุลินทรีย์
และผลิตภณัฑ์ จะเป็นประโยชน์ต่อพืชเม่ือผ่านกระบวนการย่อยสลายโดยกิจกรรมของจุลินทรีย์
เสียก่อน ปุ๋ยอินทรีย์ท่ีใช้กันอย่างแพร่หลาย ได้แก่  ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสด และปุ๋ยหมกัชนิดต่างๆ  
นอกจากน้ียงัมีเศษเหลือจากโรงงานฆ่าสัตว ์โรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เศษใบไม่และ
เศษวชัพืชต่างๆ (ธงชยั, 2546) คุณสมบติัท่ีส าคญัของปุ๋ยอินทรีย ์คือ ช่วยปรับปรุงคุณสมบติัของดิน 
ท าให้ดินร่วนซุย จบัตวัเป็นโครงสร้างดินดี มีการระบายน ้ าและอากาศดี ช่วยเพิ่มการดูดซบัน ้ าและ
ธาตุอาหารพืชไดม้าก (วเิชียร, 2541) 
 ปุ๋ยคอก หมายถึง ปุ๋ยอินทรียท่ี์ประกอบดว้ยอุจระ ปัสสาวะ ของสัตวต่์างๆ เช่น โค กระบือ 
สุกร มา้ เป็ด ไก่ แพะ แกะ คา้งคาว และสัตวอ่ื์นๆ ผสมกบัเศษอาหารต่างๆ เขา้ไปดว้ย ในปุ๋ยคอกจึง
มีจุลินทรียแ์ละสารอินทรียต่์างๆ มากมาย มีทั้งพวกท่ีมีฮิวมสัแลว้ และส่วนท่ียงัสลายตวัไม่หมด มี
ทั้งส่วนท่ีเป็นเซลลูโลส ลิกนิน และสารอินทรียอ่ื์นๆ นอกจากน้ียงัพบวา่มีวิตามิน และฮอร์โมนพืช 
เช่น กรดอะมิโนไทอามีน (thiamine) ไบโอติน (biotin) และไพริด็อกซิน (pyridoxine) (ธงชยั,2546) 
 
ปริมาณธาตุอาหารในปุ๋ยคอก 
 ในปุ๋ยคอกท่ีไดจ้ากสัตวแ์ต่ล่ะชนิดจะมีปริมาณธาตุอาหารพืชแตกต่างกนั โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งในส่วนท่ีเป็นธาตุอาหารหลกั ข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายประการดว้ยกนั คือ สภาพของการสะสมปุ๋ย
คอก อาหารท่ีสัตวกิ์น อายขุองสัตว ์และสภาพการเก็บรักษา โดยทัว่ไปแลว้ปริมาณธาตุอาหารในปุ๋ย
คอกจะมีสัดส่วนท่ีค่อนขา้งต ่าทั้งธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม แต่สัตวบ์างชนิด
ไดแ้ก่ สัตวปี์กบางชนิดจะมีปริมาณฟอสฟอรัสในปุ๋ยคอกสูง (ธงชยั, 2546) 
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ตารางที ่1 ปริมาณธาตุอาหารในปุ๋ยคอกชนิดต่างๆ   
 
ชนิดของปุ๋ยคอก ช่วงค่าการวเิคราะห์ (ร้อยละ) ค่าเฉล่ีย (ร้อยละ) 

ความช้ืน         N                 P2O6                K2O ความช้ืน  N     P2O6    K2O 
มูลโค 
มูลกระบือ(สด) 
มูลกระบือ(แหง้) 
มูลเป็ด(สด) 
มูลเป็ด(แหง้) 
มูลไก่ 
มูลคา้งคาว 
มูลสุกร 
 

35 – 60 
36 – 80 
8 – 11 
25-37 
3-15 
3-18 
3-13 

15-45 
 

0.86-1.32 
0.81-1037 
0.81-1015 
1.08-1.26 
0.56-1.22 
1.90-3.91 
0.23-8.96 
1.03-1.68 

0.32-0.58 
0.19-0.49 
0.52-0.92 
1.10-1.41 
1.03-2.15 

2.98-11.14 
5.17-21.78 
1.74-2.69 

0.80-2.21 
0.88-1.91 
0.52-3.23 
0.69-1.21 
0.02-2.05 
0.51-3.52 
0.01-2.94 
0.63-1.34 

47 
57 
10 
32 
8 
9 
9 

30 

1.1 
1.1 
1.0 
1.1 
0.8 
2.7 
3.1 
1.3 

0.4 
0.7 
0.7 
1.3 
1.8 
6.3 
12.
2 

2.4 

1.6 
1.5 
1.7 
0.9 
0.4 
2.0 
0.6 
1.0 

 
ทีม่า : ศุภามาศ (2530) 
  
 เม่ือใส่ปุ๋ยคอกลงไปในดิน ปุ๋ยคอกจะสลายตวัไดง่้ายและรวดเร็ว เพราะค่าสัดส่วนคาร์บอน
ต่อไนโตรเจนแคบ จุลินทรียจึ์งสามารถยอ่ยสลายไดป้ระมาณร้อยละ 50 ปีต่อมาเพิ่มเป็นร้อยละ 65 
หลงัจากนั้นการสลายตวัจะค่อยๆ ชา้ลง จนเหลือส่วนท่ีคงทนต่อการสลายตวัอยูป่ระมาณร้อยล่ะ 30 
หลงัจากการสลายตวัเต็มท่ีแลว้อินทรียวตัถุท่ีตกคา้งจะมีไม่มากนกั ส่วนท่ีเหลือน้ีจะตกคา้งในดินมี
คุณสมบัติทางกายภาพดีข้ึน การปรับปรุงดินโดยใช้ปุ๋ยคอกจ าเป็นต้องใส่ในปริมาณมากและ
ต่อเน่ืองทุกปีจึงจะไดผ้ล  
 
มูลสัตว์ปีก 
 เป็นส่วนท่ีเป็นของเหลวน้อย และมีธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัสสูงกว่าในมูลสัตวใ์หญ่ 
นอกจากน้ีมูลสัตว์ปีกยงัมีกรดยูริก ซ่ึงเป็นสารประกอบในรูปแอมโมเนียมอยู่สูง จึงอาจมีการ
สูญเสียไนโตรเจนในรูปก๊าซแอมโมเนียได ้เช่น มูลไก่  ตอ้งท าให้มูลแห้งเร็วท่ีสุด ในการรองพื้น
คอกดว้ยข้ีเล่ือย ซงัขา้วโพดบด จากนั้นควรใส่ปุ๋ยซูเปอร์ฟอสเฟตประมาณ 50 กก. ต่อมูลสัตว ์1 ตนั 
เพื่อลดการสูญเสียไนโตรเจน 
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มูลสุกร 
 อาหารท่ีสุกรกินเขา้ไปจะถ่ายออกมาเป็นของเสียมากกว่าคร่ึง สัดส่วนของของแข็งต่อ
ของเหลว ประมาณร้อยละ 60 : 40 (ธงชยั, 2546) ดงันั้นมูลสุกร เป็นมูลท่ีธาตุอาหารค่อนขา้งสูง
โดยเฉพาะธาตุฟอสฟอรัส ปริมาณทองแดงมากการใชส้ะสมนาน ๆ อาจจะเป็นอนัตรายต่อพืช ควร
น าไปท าปุ๋ยหมกัร่วมกบัแกลบ ข้ีเล่ือย ฟางขา้ว ก่อนท่ีจะน าไปใช ้ทั้งน้ีลกัษณะของมูลและปริมาณ
ธาตุอาหารในมูลข้ึนอยูก่บัอาหารท่ีใชเ้ล้ียงสุกร และอายสุุกร  

 

อตัราการใช้ปุ๋ยคอกชนิดต่าง ๆ เป็นดังนี ้ 
 
ตารางที ่2 แสดงอตัราการใช้ปุ๋ยคอกชนิดต่าง ๆ  
 

ชนิดของปุ๋ยคอก อตัราการใชปุ๋้ย ตนัต่อไร่ 
มูลโค กระบือ 2-5 

มูลสุกร 1-2 
มูลไก่ไข ่ 0.3-1.0 

มูลไก่กระทง 1-2 
ทีม่า : ชมรมเกษตรอินทร์แห่งประเทศไทย  

การหมักปุ๋ยคอกก่อนน าไปใช้ (วเิชียร, 2541)  
 ปัญหาท่ีส าคญัของปุ๋ยคอก คือ ความช้ืนของปุ๋ยสดและการสูญเสียไนโตรเจนในรูปก๊าซ 
นอกจากนั้นการเน่าสลายของมูลสัตวก่์อให้เกิดความร้อนและอนัตรายต่อพืช ดงันั้นการหมกัมูลสด
ก่อนน าไปใชจึ้งมีความจ าเป็น โดยใชห้ลกัการ 3 ขั้นตอน คือ 

1. เพื่อลดความช้ืนจากร้อยละ 80 ลงเหลือประมาณร้อยละ 50 – 60 โดยประมาณ โดยใช้
การผึ่งแดด หรือแหล่งความร้อนอ่ืน 

2. น ามากองและกลบักองทุก 3 – 4 วนั เพื่อเร่งการเน่าสลายของมูลสัตว ์ความร้อนจะ
เพิ่มข้ึนเร็วและลดลงอย่างรวดเร็วจนเหลือเท่าสภาพปกติ ความช้ืนในกองมูลสัตวจ์ะลดลงเหลือ
ประมาณร้อยละ 40 ภายใน 15 วนั สามารถแบ่งส่วนน าไปใชไ้ดแ้ลว้ อีกส่วนหน่ึงแยกน าไปใชเ้ป็น 
ปุ๋ยคอกหมกั ขั้นต่อไป 

3. น าปุ๋ยคอกหมกั ผสมกบัมูลสดใชไ้ดค้วามช้ืนประมาณร้อยละ 55 – 65 ท าเป็นกองปุ๋ย
แลว้ปล่อยให้ย่อยสลายตวัไปอีก 15 วนั แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนหน่ึงน าไปใช้ในไร่นา อีกส่วน
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หน่ึงท าเป็นปุ๋ยคอกหมกัมาใชเ้ป็นขั้น 3 ซ ้ าต่อไป จะท าให้ไดปุ๋้ยตอกหมกัท่ีเป็นประโยชน์ไดเ้ร็วข้ึน 
ตามภาพที ่1 
 
ข้อพจิารณาในการใช้ปุ๋ยคอก (วเิชียร, 2541) 

1. ปุ๋ยคอกสดหรือปุ๋ยใหม่จะมีน ้ าหนกัมาก เน่ืองจากมีน ้ าเป็นส่วนประกอบอยู่ แต่มีธาตุ
อาหารท่ีละลายไดง่้าย เช่น ไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบอยู่มาก แต่หลงัจากท่ีปล่อยให้มีการเน่า
เป่ือยและระบายน ้ าไปแลว้ จะเหลือปุ๋ยเก่าท่ีมีน ้ าหนกัลดลงปุ๋ยเก่าจึงแห้งและมีไนโตรเจนท่ีละลาย
ไดง่้ายลดลง เพราะจุลินทรียดู์ดไปใชส้ร้างเซลล์ แต่ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม จะยงัคงอยูแ่ละมี
ส่วนท่ีเป็นประโยชน์มากข้ึน ถา้มีการเก็บรักษาท่ีดี 

2. ความเคม็ของปุ๋ยคอก ปุ๋ยคอกหมกัจะมีปริมาณเกลือในรูปแบบต่างๆ อยูม่าก ถา้ใชม้าก
อาจจะมีผลท าใหดิ้นเคม็หรือมีสภาพสะสมเกลือโซเดียมได ้

3. กล่ินเป็นปัญหาส าคญัของปุ๋ยคอกใหม่ โดยเฉพาะในช่วงท่ีปุ๋ยเร่ิมเน่า 
4.  สารโลหะพิษบางชนิดท่ีปนมากบัอาหารสัตว ์
5. การใชปุ๋้ยตอกมาเกินไปอาจมีผลท าใหพ้ืชขาดธาตุอาหารบางชนิดได ้ 

 
การเกบ็รักษาปุ๋ยคอก (ธงชยั, 2546) 
 เม่ือน าปุ๋ยคอกมากองสะสมไว ้ถา้รักษาไม่ดีจะมีการสูญเสียเกิดข้ึนได ้ดงัน้ี 

1. อินทรียวตัถุถูกจุลินทรียเ์ขา้ย่อยสลายเกิดเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูญเสียไปกบั
น ้าหรือระเหยไป   

2. ไนโตรเจนจากอินทรียวตัถุจะสูญเสียออกไปในรูปของก๊าซแอมโมเนียหรือละลายน ้ า
สูญไป 

3. ธาตุอ่ืนๆ ท่ีสามารถเปล่ียนเป็นก๊าซ จะสูญเสียไปโดยการระเหยออกจากกองปุ๋ย ส่วน
ธาตุท่ีเปล่ียนเป็นก๊าซไม่ไดก้็อาจสูญเสียไปกบัน ้าได ้ 

ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นตอ้งเก็บรักษาปุ๋ยคอกไวใ้ห้ดี เพื่อลดการสูญเสียลง โดยทัว่ไปแลว้
การเก็บรักษาปุ๋ยคอกมีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

1. เก็บน่ีร่มปราศจากการชะของฝน โดยการท าหลงัคาครอบปุ๋ยคอกไว ้
2. เก็บในหลุมดิน ควรเลือกขุดหลุมบริเวณท่ีเป็นดินเหนียว จะช่วยเก็บน ้ าไวไ้ด้ดี ขุด

หลุมลึก 5 - 6 ฟุต แลว้ใส่ปุ๋ยคอกลงไปในหลุม พยายามรักษาความช้ืนให้สูงอยูเ่สมอ การเก็บรักษา
โดยวธีิน้ีอาจมีการสูญเสียแอมโมเนียได ้แต่ถา้รักษาความช้ืนให้สูงอยูเ่สมอจะลดปัญหาน้ีได ้เพราะ
แอมโมเนียท่ีเกิดข้ึนจะละลายออกมาอยู่ในน ้ าได้ดี ยิ่งถ้าใส่ปุ๋ยซุปเปอร์ฟอสเฟตลงไปด้วย 
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แอมโมเนียจะรวมตวักบัซลัเฟตในปุ๋ยซุปเปอร์ฟอสเฟตเกิดเป็นแอมโมเนียซลัเฟต ซ่ึงสูญเสียไดย้าก
ข้ึน  
 
การใช้ปุ๋ยคอก (ธงชยั, 2546) 
 ปุ๋ยคอกส่วนใหญ่มีปริมาณธาตุอาหารต่างๆ อยู่ไม่มาก ปริมาณฟอสฟอรัสมีขอ้นขา้งต ่า 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปุ๋ยคอกจากโค และกระบือ ยกเวน้ในไก่ คา้งคาว และนกนางแอ่น จะมีปริมาณ
ฟอสฟอรัสอยูใ่นระดบัขอ้นขา้งสูง ถา้ไม่ไดผ้สมปุ๋ยฟอสเฟตลงไปขณะเก็บรักษา ก็จ  าเป็นตอ้งผสม
ปุ๋ยฟอสเฟตลงไปในปุ๋ยคอกก่อนการใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดินท่ีขาดฟอสฟอรัส อตัราของปุ๋ย
ฟอสเฟตท่ีใชแ้ตกต่างกนัไปตามชนิดของปุ๋ยฟอสเฟต คือ ถา้เป็นซุปเปอร์ฟอสเฟตจะใชป้ริมาณ 0.5 
กิโลกรัมต่อ ปุ๋ยคอก 25 – 35 กิโลกรัม ถา้เป็นหินฟอสเฟตบดจะใชป้ริมาณ 1 -2 กิโลกรัมต่อ ปุ๋ยคอก
25 – 35 กิโลกรัม การใส่ปุ๋ยฟอสเฟตอาจจะผสมกบัปุ๋ยคอกทุกวนัก่อนน าปุ๋ยคอกไปเก็บรักษา เช่น 
โค หรือกระบือท่ีมีน ้ าหนักตวัประมาณ 500 กิโลกรัม จะขบัถ่ายออกมาวนัละประมาณ 25 – 35 
กิโลกรัม ในแต่ละวนัก่อนท่ีจะเก็บปุ๋ยคอกจากสัตวใ์ส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสอตัราท่ีไดด้งักล่าวแลว้ลงไปใน
คอก เกล่ียใหเ้ขา้กนัแลว้จึงน าไปกองหรือเก็บในหลุมต่อไป  
 
อตัราการใส่ปุ๋ยคอก (ธงชยั, 2546) 
 ถา้จะใส่ปุ๋ยคอกเพื่อให้ไดป้ริมาณธาตุอาหารหลกัพอเพียงกบัพืชเม่ือเทียบกบัปุ๋ยเคมี แลว้
ตอ้งใส่ปุ๋ยคอกถึง 800 – 1,000 กิโลกรัม ซ่ึงอาจท าไดย้ากเพราะมกัจะหามาไดไ้ม่เพียงพอ ดงันั้น
อัตราการใส่ปุ๋ยคอกจึงปรับได้ กล่าวคือ ถ้ามีมากก็ใส่มาก มีน้อยก็ใส่น้อย แต่ขอให้ใส่อย่าง
สม ่าเสมอทุกฤดูกาล และเน่ืองจากปุ๋ยคอกส่วนใหญ่มีปริมาณธาตุอาหารพืชจอ้นขา้งต ่า จึงควรเสริม
ดว้ยปุ๋ยเคมีลดหลัน่ตามสัดส่วนท่ีแนะน าส าหรับดิน และพืชนั้นๆ  
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ภาพที ่1 วธีิการขั้นพื้นฐานในระบบการหมกัปุ๋ยคอกแบบต่อเน่ือง (ยงยทุธ, 2528) 
 
 
 
 

คอกสัตว ์

มูลความช้ืนประกอบร้อยละ 80  ปัสสาวะและน ้าลา้งออก 

มูลสัตวมี์ความช้ืนเพียง 

ร้อยละ 55-65 

ใชเ้ป็นปุ๋ย 

มูลสัตวส์ดผสม seed compost 

มีความช้ืนร้อยละ 55-65  

Seed compost 

ปุ๋ยคอกมีความช้ืนร้อยละ 

40-50  

ลดความช้ืนโดยใช้

ความร้อน 
ก าจดัของเสียก่อน

ปล่อยทิ้ง 

หมกัทิ้งไว ้15 วนั 

กลบักองปุ๋ยทุกๆ 3-4 

วนั 

หมกัทิ้งไว ้15 

วนั และกลบั

กองปุ๋ยทุกๆ 

3-4 วนั 
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วธีิการใส่ปุ๋ยคอก (ธงชยั, 2546) 
1. การใส่ปุ๋ยคอกใหก้บัพืชไร่ เช่น ขา้ว ขา้วฟ่าง ขา้วโพด และพืชอ่ืนๆ สามารถท าไดโ้ดย

การหวา่นให้สม ่าเสมอให้ทัว่แปลงดว้ยมือ หรือเคร่ืองจกัร ในบางกรณีอาจใส่โดยวิธีโรยเป็นแถว
ขา้งๆ แถวของพืชก็ได ้

2. การใส่ปุ๋ยคอกให้กบัพืชสวน พืชผกั หรือไมก้ระถาง ท าไดโ้ดยขุดดินข้ึนมาตากให้
แหง้ยอ่ยดินให้ละเอียด ใส่ปุ๋ยคอกลงไป ถา้เป็นดินร่วน ใชอ้ตัราส่วนของดิน : ปุ๋ยคอก 1 : 1 ถา้เป็น
ดินเหนียวใชอ้ตัราส่วน 1 : 2 แต่ถา้เป็นดินทรายควรผสมดินทราย และดินเหนียวในอตัราส่วน 1 : 1 
เสียก่อน แลว้จึงผสมกบัปุ๋ยคอกในอตัรา 1 : 2 เม่ือผสมเสร็จแลว้ จึงคืนดินลงในหลุมหรือใส่กระถาง 
หรือผสมดินและปุ๋ยในแปลงเลยทีเดียวแลว้แต่กรณี  
 
เวลาทีเ่หมาะสมในการใส่ปุ๋ยคอก (ธงชยั, 2546) 

1. การใส่ปุ๋ยคอกส าหรับพืชไร่ นิยมใส่ปุ๋ยคอกในเวลาก่อนปลูกพืช  ในช่วงการไถพรวน 
ถา้มีการปลูกพืชหลายคร้ังต่อปี ควรใส่ปุ๋ยคอกหลงัการเก็บเก่ียวทุกคร้ัง แลว้ไถพรวนให้เขา้กนัดีกบั
ดินก่อนการปลูกพืช การใส่ปุ๋ยคอกเพิ่มเติมใหก้บัพืชไร่หลงัปลูกอาจท าได ้แต่ผลไม่ดีเท่ากบัการใส่
ปุ๋ยก่อนปลูก เพราะการผสมคลุกเคลา้กนัของปุ๋ยคอกและดินอาจท าไม่ไดส้ะดวกเท่าท่ีควร 

2. การใส่ปุ๋ยคอกส าหรับพืชสวน พืชผกั หรือไมก้าระถาง การใส่ปุ๋ยคอกนิยมใส่ขณะการ
เตรียมหลุม เตรียมแปลง หรือเตรียมกระถาง มีขอ้ระวงัคือ ในแปลงผกัหรือไมด้อกท่ีปลูกโดยการ
หว่านเมล็ดจะได้รับอนัตรายจากการใส่ปุ๋ยคอกท่ียงัสลายตวัไม่เต็มท่ี หรือปุ๋ยคอกก้อนโตๆ ซ่ึง
ก่อใหเ้กิดโรคแก่ตน้กลา้อ่อนๆ ไดง่้าย จึงควรใส่ปุ๋ยคอกท่ีบดละเอียดและสลายตวัอยา่งสมบูรณ์แลว้ 
การใส่ปุ๋ยคอกเพิ่มเติมหลงัปลูกท าไดโ้ดยการขุดดินลึก 5 – 6 น้ิว รอบๆ โคนตน้รัศมีเท่ากบัทรงพุ่ม
ของพืช ใส่ปุ๋ยคอกลงไปแลว้พรวนดินให้คลุกเคลา้ให้เขา้กนัดี ส่วนในกรณีแปลงผกั ไมด้อก และ
ไมก้ระถาง ใหใ้ส่โดยตรงท่ีผวิหนา้ดินบางๆ หรืออาจผสมกบัดินก่อนแลว้จึงน าส่วนผสมน้ีไปโรยท่ี
ผวิหนา้ดินบางๆ ต่อไป  
 
ประโยชน์ของปุ๋ยอนิทรีย์ 
 ปุ๋ยอินทรียท่ี์สลายตวัไดท่ี้ดีแลว้ เป็นวสัดุท่ีค่อนขา้งทนทานต่อการย่อยสลายพอสมควร 
ดงันั้น เม่ือใส่ลงไปในดิน ปุ๋ยอินทรีย ์จึงสลายตวัไดช้้า ไม่รวดเร็ว เหมือนกบัการไถกลบเศษพืช
โดยตรง ซ่ึงก็นับว่าเป็นลกัษณะท่ีดีอย่างหน่ึงของปุ๋ยอินทรีย ์ เพราะท าให้ปุ๋ยอินทรียส์ามารถ
ปรับปรุงดินให้อยู่ในสภาพท่ีเหมาะสมต่อ การเจริญเติบโตของพืชไดเ้ป็นระยะเวลานานๆ  ปุ๋ย
อินทรียบ์างส่วนจะคงทนอยูใ่นดินไดน้านเป็นปี แต่ก็มีบางส่วนท่ี ถูกยอ่ยสลายไป ในการยอ่ยสลาย
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น้ีจะมีแร่ธาตุอาหารพืชถูกปลดปล่อยออกมาจากปุ๋ยอินทรียใ์ห้พืช ได้ใช้อยู่เร่ือยๆ แมว้่าจะเป็น
ปริมาณท่ีไม่มากนักแต่ก็ถูกปลดปล่อยออกมาตลอดเวลาและสม ่าเสมอ คุณประโยชน์ของปุ๋ย
อินทรียอ์าจแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ 

1.  ประโยชน์ต่อพืช 
  ปุ๋ยอินทรีย ์ เป็นวสัดุท่ีมีคุณสมบติัในการปรับปรุงสภาพหรือลกัษณะของดินให้เหมาะสม
ต่อการ เจริญเติบโตของพืช เช่น ถา้ดินนั้นเป็นดินเน้ือละเอียดอดัตวักนัแน่น เช่น ดินเหนียว ปุ๋ย
อินทรียก์็จะช่วยท าให้ดินนั้นมีสภาพร่วนซุยมากข้ึน ไม่อดัตวักนัแน่นทึบ ท าให้ดินมีสภาพการ
ระบายน ้ า ระบายอากาศดีข้ึน ทั้งยงัช่วยให้ดินมีความสามารถในการอุม้น ้ า หรือดูดซบัน ้ าท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อพืชไวไ้ดม้ากข้ึน คุณสมบติัในขอ้น้ีเป็นคุณสมบติัท่ีส าคญัมากของปุ๋ยอินทรีย ์ เพราะ
ท่ีดินท่ีมีลกัษณะร่วนซุย ระบายน ้ า ระบายอากาศไดดี้นั้น จะท าให้รากพืชเจริญเติบโตไดร้วดเร็ว 
แข็งแรง แตกแขนงได้มากมีระบบรากท่ีสมบูรณ์จึงดูดซับแร่ธาตุอาหารหรือน ้ าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพส่วนในกรณีท่ีดินเป็นดินเน้ือหยาบ เช่นดินทราย ดินร่วนปนทราย ซ่ึงส่วนใหญ่มี
ความอุดมสมบูรณ์ต ่า มีอินทรียวตัถุอยู่น้อย ไม่อุม้น ้ า การใส่ปุ๋ยอินทรีย ์ก็จะช่วยเพิ่มความอุดม
สมบูรณ์ของดิน และท าใหดิ้นเหล่านั้นสามารถอุม้น ้า หรือดูดซบัความช้ืนไวใ้ห้พืชไดม้ากข้ึนในดิน
เน้ือหยาบจึงควรตอ้งใส่ปุ๋ยอินทรียใ์หม้ากกวา่ปกติ   นอกจากคุณสมบติัต่างๆ ดงักล่าวมาแล้ว ปุ๋ย
อินทรียย์งัสามารถช่วยปรับปรุงลกัษณะดินในแง่อ่ืนๆ อีก เช่น ช่วยลดการจบัตวัเป็นแผน่แข็งของ
หนา้ดิน ท าให้การงอกของเมล็ดหรือการซึมของน ้ าลงไปในดินสะดวกข้ึน ช่วยลดการไหลบ่าของ
น ้าเวลาฝนตก เป็นการลดการพดัพาหนา้ดินท่ีอุดมสมบูรณ์ไป เป็นตน้  

2. ประโยชน์ต่อดิน 
 ในแง่ของการช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปุ๋ยอินทรียเ์ป็นแหล่งแร่ธาตุอาหารท่ีจะ
ปลดปล่อยธาตุอาหาร ออกมาให้แก่ตน้พืชอยา่งชา้ๆ และสม ่าเสมอ โดยทัว่ไปแลว้ ปุ๋ยอินทรียจ์ะมี
ปริมาณแร่ธาตุอาหารพืชท่ีส าคญัดงัน้ี คือ ธาตุไนโตรเจนทั้งหมดประมาณ 0.4-2.5 เปอร์เซ็นต ์
ฟอสฟอรัสในรูปท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช ประมาณ 0.2-2.5 เปอร์เซ็นต์ และโพแทสเซียมในรูปท่ี
ละลายน ้าไดป้ระมาณ 0.5-1.8 เปอร์เซ็นต ์  
 
การจัดการธาตุอาหารในแตงกวา (นิพนธ์, 2548) 
 ความส าเร็จในการปลูกพืชกินผลข้ึนอยูก่บัความสามารถของผูป้ลูกท่ีจะให้อาหารพืชอยา่ง
สมดุลระหว่างการเจริญทางล าตน้ ใบ ดอก และผล กรณีท่ีมีความสมดุลในการเจริญเติบโต และ
ผลผลิต สามารถสังเกตขนาดของล าตน้ ขนาดและสีใบ จ านวนและการเจริญของดอก ขนาดของล า
ตน้แตงกวาท่ีเหมาะสมมีเส้นผา่ศูนยก์ลางท่ี 1.5 เซนติเมตร เถาแขนงมีขนาด 1 เซนติเมตร ในกรณีท่ี
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เถาหรือล าตน้เกินกวา่ 1.5 เซนติเมตร แสดงให้เห็นถึงอตัราการเจริญดา้นล าตน้ ใบท่ีสูงเกินไป ซ่ึง
จะท าให้เกิดผลหลายผลต่อขอ้ ท าให้อาหารส ารองไม่เพียงพอส า หรับการเจริญของผล การเจริญ
ของล า ตน้ ราก จะหยุดชะงกั ผลร่วง ถา้หากล า ตน้มีขนาดเล็กแสดงวา่พืชขาดอาหาร ผลผลิตหรือ
ระยะเวลาในการเก็บเก่ียวผลผลิต จะข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้มและการจดัการน ้าตลอดจนปุ๋ยเคมี 
เช่นชนิด ปริมาณและระยะเวลา 
 ถึงแมว้า่สารอนินทรียอ์าจจะเป็นส่วนประกอบอยูใ่นพืชในปริมาณท่ีค่อนขา้งต ่า (ร้อยละ 1) 
แต่ชนิด ปริมาณและเวลาท่ีใส่ปุ๋ยเคมี จะมีอิทธิพลต่อการเจริญและผลผลิตของแตงกวาอยา่งมาก 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การปลูกในเรือนโรง แตงกวาเป็นพืชท่ีตอ้งการธาตุอาหารมาก แต่การใส่มากเกิน 
ไปอาจจะท า อนัตรายต่อราก เน่ืองจากเป็นพืชท่ีค่อนขา้งอ่อนแอต่อความเค็มของสารละลาย โดย
การเจริญและผลผลิตจะลดลงเม่ือค่า electrical conductivity (EC) ของสารละลายสูงข้ึน  
 
กลุ่มธาตุอาหารทีพ่ชืต้องการสูง 
 ไนโตรเจน (Nitrogen : N) 
 มีความส าคญัต่อการเจริญดา้นล าตน้ ใบ มากกวา่ผล การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในอตัราสูงท าให้
การเจริญทางล าตน้ ใบ มากเกินไป เป็นสาเหตุท าใหผ้ลและรากชะงกัการเจริญเติบโตจะท าให้ล าตน้
ใหญ่ ใบสีเขียวเขม้ เป็นคล่ืน ช่วงขอ้สั้น มือจะเกาะติดกนั เถาแขนงสั้น เป็นสาเหตุให้ตน้พืชตาย ใน
กรณีท่ีพืชยงัไม่เห่ียวอาจจะแกไ้ขดว้ยการใหน้ ้า ควบคุมอุณหภูมิ และความเขม้แสงต่อการคายน ้า 
 ส่วนพืชท่ีขาดไนโตรเจน จะมีล าต้นขนาดเล็ก แข็ง ใบขนาดเล็ก เน้ือใบบาง สีซีด 
ไนโตรเจนสามารถเคล่ือนยา้ยในพืชไดดี้ ดงันั้นใบแก่จะแสดงอาการก่อน โดยมีสีเขียวปนเหลือง 
หลงัจากนั้นใบอ่อนจึงชะงกัการเจริญเติบโต ผลมีลกัษณะสั้นหนา บิดงอ ขั้วสั้น และเห่ียว 
 ฟอสฟอรัส (Phosphorus : P) 
 มีหนา้ท่ีเก่ียวกบัการถ่ายเทพลงังาน พลงังานท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์แสง และเมตาบอลิซึม
ของสารประกอบคาร์โบไฮเดรตจะเก็บสะสมในรูปฟอสเฟต นอกจากน้ียงัเป็นส่วนประกอบของนิ
วคลีโอไทด ์และไลปิต (คณาจารยภ์าควชิาปฐพีวทิยา คณะเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์,2544) 
 ในระยะแรกฟอสฟอรัสมีความจ าเป็นส าหรับการเจริญของราก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือ
อุณหภูมิต ่า นอกจากน้ียงัช่วยในการเจริญเติบโตทั้งทางล าตน้ ใบ ดอก และผล ตลอดฤดูกาลปลูก 
เมด็ดินจะจบัยดึฟอสฟอรัสไดดี้ แต่จะถูกชะลา้งโดยง่ายในสารละลาย  
 พืชท่ีขาดฟอสฟอรัสในขั้นแรกจะหยุดชะงกัการเจริญเติบโต ใบอ่อนจะมีขนาดเล็ก หนา สี
เขียวปนเทา ใบแก่จะเกิดแผลช ้าท่ีเส้นใบ  
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โพแทสเซียม (Potassium : K) 
 โพแทสเซียมไม่ไดเ้ป็นองคป์ระกอบในโครงสร้างของสารประกอบอินทรียใ์นพืช แต่เป็น
การท างานดา้นสรีรวิทยาของพืชเป็นธาตุจ าเป็นในการสังเคราะห์คาร์โบไฮเดรต และเคล่ือนยา้ย
แป้ง และน ้าตาลในพืช และหากมีการโพแทสเซียมจะลดการเป็นโรคได ้(สมภพ, 2530) 
 เป็นธาตุอาหารท่ีเคล่ือนย้ายในพืชได้ดี ต้องการในปริมาณสูง จ าเป็นส าหรับการ
เจริญเติบโตและผลผลิต ประสิทธิภาพของโพแทสเซียมข้ึนอยูก่บัความส าพนัธ์กบัแร่ธาตุต่างๆ เช่น 
ไนโตรเจน และฟอสฟอรัสมีอิทธิพลต่อการน าโพแทสเซียมไปใช้ ส่วนแคลเซียมมีผลในการน า
โพแทสเซียมไปใชใ้นกรณีท่ีพืชขาดแคลเซียมพืชจะแสดงอาการขาดโพแทสเซียม แอมโมเนียมจะ
จ ากดัการน าไปใชโ้พแทสเซียมไปใชป้ระโยชน์อยา่งมาก และการขาดโพแทสเซียมมีแนวโนม้ท่ีจ า
ท าใหข้าดธาตุเหล็ก 
 ในกรณีท่ีพืชขาดธาตุโพแทสเซียมระยะแรกแสดงอาการท่ีใบก่อน และขยายจากล่างสุดไป
ยงับนสุด พืชจะชะงกัการเจริญเติบโต ช่วงขอ้สั้น ใบขนาดเล็ก ขอบใบแก่แห้ง งอมว้นลงหลงัจาก
นั้นแผลจะขยายไปยงัเน้ือเยือ่ท่ีอยูเ่ส้นใบ 
 แคลเซียม (Calcium : Ca) 
 ท าหนา้ท่ีเป็นโครงสร้างผนงัเซลลข์องพืชท าให้มีความแข็งแรง และยงัเป็นส่วนรวมในการ
น าเอมไซมใ์นการสร้างโปรตีน (มนูญ, 2544) 
 จะเคล่ือนยา้ยในพืชทางท่อน ้ าและบางส่วนยา้ยจากใบแก่ไปยงัใบอ่อน แต่จะมีปริมาณท่ี
นอ้ยมาก ดงันั้นพืชไดรั้บแคลเซียมต ่า จะแสดงอาการขาดธาตุท่ียอดอ่อน อาการขาดธาตุจะสังเกต
ไดเ้ม่ือปรากฏจุดสีขาวโปร่งแสงท่ีขอบใบ และระหวา่งเส้นใบของใบอ่อน ท าให้เกิดอาการด่าง โดย
ท่ีเส้นใบจะมีสีเขียว พืชชะงกัการเจริญเติบโต ช่วงขอ้ของยอดสั้น ใบอ่อนมีขนาดเล็ก ปลายใบมว้น
ข้ึน ในใบแก่ปลายใบมว้นลง กรณีรุนแรงใบอ่อนกรอบ ร่วง ดอกร่วง ยอดอ่อนแหง้ตาย 
  แมกนีเซียม (Magnesium : Mg) 
 เป็นองค์ประกอบหลักของโครงสร้างโมเลกุลของคลอโรฟิลล์ และเคล่ือนย้ายธาตุ
ฟอสฟอรัส (มนูญ, 2544) อาการขาดธาตุแมกนีเซียม ใบพืชจะหงิกเป็นคล่ืน ใบด่าง และมีจุดสี
น ้าตาลท่ีใบล่าง ในระยะแรกจะพบจุดสีเหลืองระหวา่งเส้นใบ โดยเส้นใบจะมีสีเขียว อาการรุนแรง
แผลสีเหลืองระหวา่งเส้นใบจะเปล่ียนเป็นสีน ้าตาลอ่อน แต่ขอบใบเขียว สาเหตุของอาการไม่ไดเ้กิด
จากดิน แต่อาจเกิดจากการใส่ธาตุอาหารบางชนิดมากเกินไป เช่น โพแทสเซียม แคลเซียม ในสภาพ
ดงักล่าวพืชไม่สามารถน าแมกนีเซียมไปใชป้ระโยชน์ได ้
 ส่วนพืชท่ีไดรั้บแมกนีเซียมมากเกินไปจะเกิดใบด่าง ส่วนท่ีเป็นสีเขียวจะเปล่ียนเป็นสีเขม้ 
ส่วนมากกาปลูกพืชในสารละลายจะมีปริมาณแมกนีเซียมสูงมาก 
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 ก ามะถัน (Sulfer : S)  
 พืชท่ีไดรั้บธาตุอาหารน้ีอยา่งเพียงพอ เน่ืองจากประกออยูใ่นปุ๋ยเคมีหลายชนิดแต่ในกรณีท่ี
มากเกินไปจะจ ากดัการน าโมลิดินมัมาใชป้ระโยชน์ 
 
กลุ่มธาตุอาหารทีพ่ชืต้องการเลก็น้อย 
 แตงกวาตอ้งการธาตุรองดงัต่อไปน้ีในปริมาณต ่า คือ 
 เหลก็ Lron : Fe) 
 ท าหน้าท่ีเก่ียวกบัการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ช่วยในการดูดธาตุอาหารอ่ืน พืชตอ้งการธาตุ
เหล็กในการสร้างเมด็เขียว นอกจากน้ียงัเป็นตวัพาออกซิเจนในกระบวนการหายใจ 
 ธาตุอาหารน้ีไม่เคล่ือนยา้ยในพืช จะคล้ายอาการขาดแม็กนีเชียมแต่จะเกิดกับใบอ่อน 
อาการขาดในขั้นแรกสังเกตว่าใบพืชมีสีเหลือง เส้นใบเขียว เม่ืออาการรุนแรงเส้นใบขนาดเล็กจะ
เปล่ียนเป็นสีเหลือง หรือขาว สาเหตุของการขาดธาตุน้ี คือดินเป็นกรดจดั ปริมาณแมงกานีสสูง 
ออกซิเจนไม่เพียงพอ ควรเพิ่มออกซิเจนบริเวณราก ให้น ้ าปริมาณเหมาะสม และหากมีธาตุน้ีมาก
เกินไปพืชจะแสดงอาการคลา้ยการขาดแมกนีเซียม 
 แมงกานีส (Manganese : Mn) 
 พืชต้องการแมงกานีสปริมาณน้อยมากเพื่อช่วยในการท างานของเอมไซม์ ช่วยในการ
สังเคราะห์แสง ช่วยสร้างออกซิเจน ในกรณีท่ีขาดแมงกานีส Hydrogen peroxide จะสะสมในใบพืช 
เม่ือมีความเขม้ขน้สูงจะเป็นอนัตรายต่อพืช ธาตุน้ีไม่ค่อยเคล่ือนยา้ยในพืช ปกติจะสะสมอยู่ในใบ
ล่าง 
 ลกัษณะการขาดธาตุจะคลา้ยกบัธาตุเหล็ก ถึงแมเ้ยื่อขอบใบและเส้นขอบใบจะเปล่ียนเป็นวี
เขียวอ่อน เป็นเขียวปนเหลือง และเป็นเส้นสีเหลืองแต่ใบท่ีขาดแมงกานีสจะมีแผลจุดลึกสีขาว 
 อาการไดรั้บแมงกานีสมากเกินไป จะปรากฏสีเขียวอ่อน หรือเหลืองระหว่างเส้นใบ จะ
แสดงในใบแก่ก่อน หลงัจากนั้นเส้นใบจะเปล่ียนเป็นสีน ้ าตาลแดง และมีแผลเป็นจุดสีม่วงบนตน้ 
ยอดอ่อน และเส้นใบดา้นล่างของใบ  
 ทองแดง (Copper : Cu) 
 ช่วยในการท างานของเอมไซมห์ลายชนิดท่ีเก่ียวของกบัการสังเคราะห์แสง และการหายใจ 
ปกติพืชไม่ขาดทองแดง เน่ืองจากมีใช้ทัว่ไปในโรงงานอุตสาหกรรม และสารเคมีในการป้องกนั
ก าจดัเช้ือรา การปลูกในสารละลายท่ีมีการใส่ทองแดงมากเกินไปถึงแมไ้ม่เป็นอนัตรายต่อพืช
โดยตรง แต่จะใหผ้ลลบทางออ้ม เน่ืองจากจะก าจดัการใชเ้หล็กในพืชท่ีใชส้ารเคมีป้องกนัก าจดัโรค
มาก หรือพื้นท่ีท่ีใส่ปูนขาวมาก ท าใหข้าดเหล็ก 
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 โบรอน (Boron : B) 
 โบรอนไม่เคล่ือนยา้ยในพืช มีหน้าท่ีช่วยในการแบ่งเซลล์ ในดินท่ีมี pH สูงจะขาดโบรอน 
นอกจากน้ีโบรอนยงัข้ึนอยูก่บัสภาพน ้ า อาการท่ีขาดโบรอนในพืช จะปรากฏในระยะการเก็บเก่ียว 
โดยใบท่ีอยูด่า้นล่างจะเร่ิมเหลือง และกรอบ เน้ือเยือ่จะตาย แตกเถาแขนงมาก ใบแก่มีเส้นใบชดัเจน 
ขอบใบมว้น ใบขนาดเล็ก ท าให้ผลผลิตลดลง 90 เปอร์เซ็นต ์และคุณภาพผลผลิตลดลง หากไดรั้บ
มากเกินไปจะแสดงในใบแก่ ขอบใบมว้นลง มีแผลจุดสีเหลืองระหว่างเส้นใบ หากรุนแรงพืชจะ
ชะงกัการเจริญเติบโต ดอกตวัเมียนอ้ย ดอกร่วง 
 สังกะสี (Zine : Zn) 
 เป็นส่วนประกอบของเอมไซม์หลายชนิด มีผลต่อการสังเคราะห์แสงมากท่ีสุดในจ านวน
ธาตุรอง ปกติพืชจะไม่ขาดธาตุน้ีการใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสมากจะท าให้พืชขาดสังกะสี และรวมกับ
ฟอสฟอรัส และเปล่ียนรูปเป็นซิงคฟ์อสเฟตท่ีอยูใ่นรูปท่ีไม่ละลายน ้า หากขาดธาตุน้ีเน้ือเยื่อระหวา่ง
เส้นใบดน้ล่างจะเป็นด่าง ต่อจากนั้นจะขยายไปสู่ส่วนยอด ช่วงขอ้ดา้นยอดจะสั้ น ใบมีขนาดเล็ก 
การเจริญจะหยดุชะงกั ใบกลายเป็นสีเขียวปนเหลืองแต่เส้นใบจะเขม้ 
 โมลบิดินัม (Molybdenum : Mo) 
 ท าหน้าท่ีในการเปล่ียนรูปไนโตรเจนในพืช และการเคล่ือนยา้ยฟอสเฟส พืชมีความ
ตอ้งการนอ้ยมากๆ เพียงแค่ 0.2 ppm. ลกัษณะอาการขาดธาตุนั้น แผลมีจุดขรุขระ จะพบในใบล่าง
ก่อน แล้วขยายไปส่วนใบด้านบน ดอกมีขนาดเล็ก ในกรณีท่ีรุนแรงจะท าให้ผลผลิตลดลง 84 
เปอร์เซ็นต ์
 คลอไรด์ (Chloride : Cl) 
 ปกติพืชมกัจะไม่ขาด เน่ืองจากมีอยู่ในสภาพแวดลอ้มทัว่ไป และเป็นส่วนประกอบของ
ปุ๋ยเคมีหลายชนิด หากไดรั้บในปริมาณสูงพืชอาจเป็นอนัตรายได ้  
 ซิลกิอน (Silicon : Si) 
 ธาตุน้ีมีปริมมาณสูงในดิน ส่วนใหญ่ถูกยึดโดย Quartz Si ท่ีอยูใ่นรูป Monosilisic acid และ
เม่ืออยูใ่นวสัดุปลูกท่ีมี pH สูงปริมาณท่ีจะน า มาใชป้ระโยชน์ไดจ้ะลดลง 
 โซเดียม (Sodium : Na) 
 ธาตุน้ีอาจไม่ส าคญัส าหรับกระบวนการเจริญเติบโตของพืช แต่จะมีประโยชน์ในกรณีท่ีพืช
ขาดโพแทสเซียม เน่ืองจากในกระบวนการโซเดียม สามารถทดแทนโพแทสเซียมได ้
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บทที ่3 

อุปกรณ์และวธีิการ 

 

อุปกรณ์การทดลอง 
1. เมล็ดพนัธ์ุแตงกวาญ่ีปุ่น (พนัธ์ุ เพรตต้ี สวอลโล่ 279) ความงอกร้อยละ 80 เปอร์เซนต ์
2. ถุงปลูกสีด า ขนาด 11x22 เซนติเมตร 
3. มูลไก่ 
4. มูลหมู 
5. ปุ๋ยเคมี (15-15-15) 
6. ถาดเพาะเมล็ด 
7. ดินปลูก 
8. ไมว้ดัความยาว 
9. เชือกปอ 
10. เชือกไนลอน 
11. หวัน ้าหยด 

 
วธีิการทดลอง 
 การศึกษาปุ๋ยเคมีและปุ๋ยคอกในอตัราต่างๆ กนัต่อการเจริญเติบโตของแตงกวาญ่ีปุ่น 
 
การวางแผนการทดลอง 
 การวางแผนแบบ Completely Randomized Design : CRD. โดยแบ่งเป็น 6 การทดลอง 3 
ซ ้ า 3 ตน้ รวมทั้งหมด 54 หน่วย การทดลอง โดยจดัส่ิงทดลองดงัน้ี 

การทดลอง ท่ี 1 ไม่ใส่ปุ๋ย 
การทดลอง ท่ี 2 ใส่มูลไก่ 0.5 กรัมต่อตน้ 
การทดลอง ท่ี 3 ใส่มูลหมู 0.5 กรัมต่อตน้ 
การทดลอง ท่ี 4 ใส่ปุ๋ยเคมี (15-15-15) 20 กรัมต่อตน้ 
การทดลอง ท่ี 5 ใส่มูลไก่ 0.5 กรัมต่อตน้ + มูลสุกร 0.5  กรัมต่อตน้ 
การทดลอง ท่ี 6 ใส่มูลไก่ 0.5 กรัมต่อตน้ + มูลสุกร 0.5 กรัมต่อตน้ + ปุ๋ยเคมี (15-15-15) 20       
                           กรัมต่อตน้ 

หมายเหตุ : เปรียบเทียบอตัรามูลหมูท่ีใชจ้ากการใช ้ มูลหมู และมูลไก่ อตัรา 2 ตนัต่อไร่ 
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แผนผงัการทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2 แผนผงัการทดลอง 
 

วธีิการทดลอง 
1. เพาะเมล็ดแตงกวาญ่ีปุ่นในถาดเพาะเมล็ด รอจนเมล็ดท่ีเพาะไวง้อกจนเป็นตน้กลา้ท่ี

แขง็แรง 
2. เตรียมพื้นท่ีปลูก วางถุงปลูกสีด าโดยมีระยะถุงระหวา่งตน้ 50 เซนติเมตร และระหวา่ง

แถว 60 เซนติเมตร 
3. เม่ือตน้กลา้แตงกวาญ่ีปุ่นมีอายุ 7 – 10 วนัหรือเร่ิมมีใบจริง 1- 2 ใบ จึงยา้ยปลูกลงถุง

ปลูกสีด าท่ีเตรียมไว ้โดยปลูกถุงละ 1 ตน้ ซ่ึงแบ่งเป็น 6 ส่ิงทดลอง 3 ซ ้ า ซ ้ าละ 3 ตน้  
4. การใหน้ ้าวนัละ 2 คร้ัง เชา้ – เยน็ โดยระบบหวัน ้ าหยดและบวัรดน ้ าช่วยเพื่อเพิ่มความ

ชุ่มช้ืนใหม้ากข้ึนเม่ือผลผลิตเร่ิมติดผล   
5. การให้ปุ๋ย คือ แบ่งการให้ปุ๋ยเป็นสัปดาห์ละ 1 คร้ัง โดยให้ปุ๋ยคอก อตัรา 0.5 กรัมต่อ

ตน้ และปุ๋ยเคมี (15-15-15)  อตัรา 20  กรัมต่อตน้ 
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การเกบ็ข้อมูล 
1. บนัทึกขอ้มูลการเจริญเติบโตของแตงกวาญ่ีปุ่น หลงัยา้ยปลูก 7, 14, 21, 28 และ 35 วนั 

-  ความสูง  (เซนติเมตร) 
- จ านวนใบ (ใบ) 

2. บนัทึกขอ้มูลผลผลิตของแตงกวาญ่ีปุ่น 
-  น ้าหนกัสดของผล (กรัม) 
 -  ความยาวผล (เซนติเมตร) 
 -  เส้นรอบผล (เซนติเมตร) 
 -  ความหนาเน้ือ (เซนติเมตร) 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

น าขอ้มูลความสูง จ านวนใบ ความยาวของผล ความยาวของเส้นรอบวง ความหนาเน้ือของ
ผลแตงกวาญ่ีปุ่น น ้าหนกัสดของแตงกวาญ่ีปุ่น ไดจ้ากการทดลองไปวิเคราะห์หาค่าความแปรปรวน 
โดยวธีิการแบบ Completely Randomized Design : CRD.   
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บทที ่4 
  ผลการทดลอง 
 
 จากการศึกษาอิทธิพลของปุ๋ยเคมีและปุ๋ยคอกในปริมาณท่ีแตกต่างกันท่ีมีผลต่อการ
เจริญเติบโตและผลผลิตแตงกวาญ่ีปุ่นพนัธ์เพรตต้ี สวอโล่ 279 จ านวน 6 ส่ิงทดลอง ส่ิงทดลองท่ี 1 
ไม่ใส่ปุ๋ย ส่ิงทดลองท่ี 2 มูลไก่ 0.5 กรัมต่อถุงหรือ 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ ส่ิงทดลองท่ี 3 มูลสุกร 0.5 
กรัมต่อถุง หรือ 2,000 กิโลกรัมต่อไร ส่ิงทดลองท่ี 4 ปุ๋ยเคมี 15-15-15 ใส่ 20 กรัมต่อถุง ส่ิงทดลองท่ี 
5 มูลไก่ 0.5 กรัมต่อถุง+มูลสุกร 0.5 กรัมต่อถุง และส่ิงทดลองท่ี 6 มูลไก่ 0.5 กรัมต่อถุง+มูลสุกร 0.5 
กรัมต่อถุง+ปุ๋ยเคมี 15-15-15 ใส่ 20 กรัมต่อถุง เร่ิมท าการศึกษาตั้งแต่การยา้ยปลูกจนถึงเก็บผลิตผล 
พบวา่แตงกวาญ่ีปุ่นพนัธ์ุเพรตต้ี สวอโล่ 279 มีลกัษณะการเจริญเติบโตท่ีตอบสนองต่ออิทธิพลของ
ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยคอกท่ีท าการศึกษาดงัน้ี 
 
ศึกษาลกัษณะการเจริญเติบโต 

1. ความสูงต่อต้นของแตงกวาญีปุ่่น 
ในกรณีศึกษาปัจจัย เดียว พบว่า ไม่ใส่ปุ๋ย แสดงค่าเฉล่ียสูงมากท่ีสุดเท่ากับ 10.54 

เซนติเมตร รองลงมาคือ มูลสุกร  10.54 เซนติเมตร มูลไก่ 10.47 เซนติเมตร และส่ิงทดลองสุดทา้ย
คือ ปุ๋ยเคมี แสดงค่าเฉล่ียความสูงนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 10.43 เซนติเมตร (ตารางท่ี 1) 

ในกรณีศึกษา 2 ปัจจยั พบว่า ไม่ใส่ปุ๋ย แสดงค่าเฉล่ียความสูงมากท่ีสุดเท่ากับ 10.55 
เซนติเมตร และมูลไก่+มูลสุกร แสดงค่าเฉล่ียความสูงนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 10.51 เซนติเมตร(ตารางท่ี 1) 

ในกรณีศึกษา 3 ปัจจยั พบว่า ไม่ใส่ปุ๋ย แสดงค่าเฉล่ียความสูงมากท่ีสุดเท่ากับ 10.55 
เซนติเมตร และมูลไก่+มูลสุกร+ปุ๋ยเคมี  แสดงค่าเฉล่ียความสูงน้อยท่ีสุดเท่ากบั 10.48 เซนติเมตร 
(ตารางท่ี 1) 

ความสูงแตงกวาญ่ีปุ่นพนัธ์ุ เพรตต้ี สวอโล่ 279 เฉล่ียต่อตน้อายุ 7 วนัหลงัยา้ยปลูก พบว่า 
ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p ≤0.05) (ตารางท่ี 1) โดยมูลสุกร และ ปุ๋ยเคมี แสดงค่าเฉล่ียความ
สูงมากท่ีสุดเท่ากบั 11.10 เซนติเมตร รองลงมาคือ มูลไก่ 10.88 เซนติเมตร มูลไก่+มูลสุกร 10.77 
เซนติเมตร ไม่ใส่ปุ๋ย 10.55 เซนติเมตร และส่ิงทดลองสุดทา้ยคือ มูลไก่+มูลสุกร+ปุ๋ยเคมี แสดง
ค่าเฉล่ียความสูงนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 9.77 เซนติเมตร 

ในกรณีศึกษาปัจจยัเดียว พบวา่  ปุ๋ยเคมี แสดงค่าเฉล่ียสูงมากท่ีสุดเท่ากบั 27.85 เซนติเมตร 
รองลงมาคือ มูลไก่ 25.86 เซนติเมตร มูลสุกร 25.84 เซนติเมตร และส่ิงทดลองสุดทา้ยคือ ไม่ใส่ปุ๋ย 
แสดงค่าเฉล่ียความสูงนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 24.94 เซนติเมตร (ตารางท่ี 1) 
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ในกรณีศึกษา 2 ปัจจยั พบวา่ มูลไก่+มูลสุกร แสดงค่าเฉล่ียความสูงมากท่ีสุดเท่ากบั 25.85 
เซนติเมตร และไม่ใส่ปุ๋ย แสดงค่าเฉล่ียความสูงนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 24.94 เซนติเมตร (ตารางท่ี 1) 

ในกรณีศึกษา 3 ปัจจยั พบว่า มูลไก่+มูลสุกร+ปุ๋ยเคมี  แสดงค่าเฉล่ียความสูงมากท่ีสุด
เท่ากบั 26.51 เซนติเมตร และไม่ใส่ปุ๋ย แสดงค่าเฉล่ียความสูงน้อยท่ีสุดเท่ากบั 24.94 เซนติเมตร
(ตารางท่ี 1) 

ความสูงแตงกวาญ่ีปุ่นพนัธ์ุ เพรตต้ี สวอโล่ 279 เฉล่ียต่อตน้อายุ 14 วนัหลงัยา้ยปลูก พบวา่ 
ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p ≤0.05) (ตารางท่ี 1) มูลไก่+มูลสุกร+ปุ๋ยเคมี แสดงค่าเฉล่ียความสูง
มากท่ีสุดเท่ากบั 27.66 เซนติเมตร รองลงมาคือ ปุ๋ยเคมี 28.05 เซนติเมตร มูลไก่+มูลสุกร 25.66 
เซนติเมตร ไม่ใส่ปุ๋ย 24.94 เซนติเมตร มูลไก่ 24.27 เซนติเมตร และส่ิงทดลองสุดทา้ยคือ มูลสุกร 
แสดงค่าเฉล่ียความสูงนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 24.22 เซนติเมตร 

ในกรณีศึกษาปัจจัยเดียว พบว่า มี ปุ๋ยเคมี แสดงค่าเฉล่ียสูงมากท่ีสุดเท่ากับ 102.10 
เซนติเมตร รองลงมาคือ มูลสุกร 83.88 เซนติเมตร มูลไก่ 79.95 เซนติเมตร และส่ิงทดลองสุดทา้ย
คือ ไม่ใส่ปุ๋ย แสดงค่าเฉล่ียความสูงนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 65.88 เซนติเมตร (ตารางท่ี 1) 

ในกรณีศึกษา 2 ปัจจยั พบวา่ มูลไก่+มูลสุกร แสดงค่าเฉล่ียความสูงมากท่ีสุดเท่ากบั 81.91 
เซนติเมตร และไม่ใส่ปุ๋ย แสดงค่าเฉล่ียความสูงนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 65.88 เซนติเมตร (ตารางท่ี 1) 

ในกรณีศึกษา 3 ปัจจยั พบว่า มูลไก่+มูลสุกร+ปุ๋ยเคมี แสดงค่าเฉล่ียความสูงมากท่ีสุด
เท่ากบั 88.64 เซนติเมตร และไม่ใส่ปุ๋ย แสดงค่าเฉล่ียความสูงน้อยท่ีสุดเท่ากบั 65.88 เซนติเมตร 
(ตารางท่ี 1) 

ความสูงแตงกวาญ่ีปุ่นพนัธ์ุ เพรตต้ี สวอโล่ 279 เฉล่ียต่อตน้อายุ 21 วนัหลงัยา้ยปลูก พบวา่ 
มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p ≤0.01) (ตารางท่ี 1) โดยมูลไก่+มูลสุกร+ปุ๋ยเคมี แสดงค่าเฉล่ียความ
สูงมากท่ีสุดเท่ากบั 105.88 เซนติเมตร รองลงมาคือ ปุ๋ยเคมี 98.32 เซนติเมตร มูลไก่+มูลสุกร 79.66 
เซนติเมตร มูลสุกร 71.10 เซนติเมตร ไม่ใส่ปุ๋ย 65.88 เซนติเมตร และส่ิงทดลองสุดทา้ยคือ ส่ิงมูลไก่ 
แสดงค่าเฉล่ียความสูงนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 59.33 เซนติเมตร 

ในกรณีศึกษาปัจจยัเดียว พบวา่ ปุ๋ยเคมี แสดงค่าเฉล่ียสูงมากท่ีสุดเท่ากบั 142.24 เซนติเมตร 
รองลงมาคือ มูลสุกร 136.99 เซนติเมตร มูลไก่ 129.03 เซนติเมตร และส่ิงทดลองสุดทา้ยคือ ไม่ใส่
ปุ๋ย แสดงค่าเฉล่ียความสูงนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 104.21 เซนติเมตร (ตารางท่ี 1) 

ในกรณีศึกษา 2 ปัจจยั พบวา่ มูลไก่+มูลสุกร แสดงค่าเฉล่ียความสูงมากท่ีสุดเท่ากบั 133.01 
เซนติเมตร และไม่ใส่ปุ๋ย 1 แสดงค่าเฉล่ียความสูงนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 104.21 เซนติเมตร (ตารางท่ี 1) 
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ในกรณีศึกษา 3 ปัจจยั พบว่า มูลมูลไก่+มูลสุกร+ปุ๋ยเคมี  แสดงค่าเฉล่ียความสูงมากท่ีสุด
เท่ากบั 136.08 เซนติเมตร และไม่ใส่ปุ๋ย แสดงค่าเฉล่ียความสูงนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 104.21 เซนติเมตร 
(ตารางท่ี 1) 

ความสูงแตงกวาญ่ีปุ่นพนัธ์ุ เพรตต้ี สวอโล่ 279 เฉล่ียต่อตน้อายุ 28 วนัหลงัยา้ยปลูก พบวา่ 
มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p ≤0.01)  (ตารางท่ี 1) โดยมูลไก่+มูลสุกร+ปุ๋ยเคมี แสดงค่าเฉล่ียความ
สูงมากท่ีสุดเท่ากบั 160.21 เซนติเมตร รองลงมาคือ มูลไก่+มูลสุกร 127.21 เซนติเมตร ปุ๋ยเคมี 
124.27 เซนติเมตร มูลสุกร 123.55 เซนติเมตร ไม่ใส่ปุ๋ย 104.21 เซนติเมตร และส่ิงทดลองสุดทา้ย
คือ มูลไก่ แสดงค่าเฉล่ียความสูงนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 99.66 เซนติเมตร 

ในกรณีศึกษาปัจจัย เดียว พบว่า มูลสุกร แสดงค่าเฉล่ียสูงมากท่ีสุดเท่ากับ 194.88 
เซนติเมตร รองลงมาคือ ปุ๋ยเคมี 190.46 เซนติเมตร มูลไก่ 186.29 เซนติเมตร และส่ิงทดลองสุดทา้ย
คือ ไม่ใส่ปุ๋ย แสดงค่าเฉล่ียความสูงนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 164.44 เซนติเมตร (ตารางท่ี 1) 

ในกรณีศึกษา 2 ปัจจยั พบวา่ มูลไก่+มูลสุกร แสดงค่าเฉล่ียความสูงมากท่ีสุดเท่ากบั 190.58 
เซนติเมตร และไม่ใส่ปุ๋ย แสดงค่าเฉล่ียความสูงนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 164.44 เซนติเมตร (ตารางท่ี1) 

ในกรณีศึกษา 3 ปัจจยั พบว่า มูลไก่+มูลสุกร+ปุ๋ยเคมี แสดงค่าเฉล่ียความสูงมากท่ีสุด
เท่ากบั 190.54 เซนติเมตร และไม่ใส่ปุ๋ย แสดงค่าเฉล่ียความสูงนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 164.44 เซนติเมตร 
(ตารางท่ี 1) 

ความสูงแตงกวาญ่ีปุ่นพนัธ์ุ เพรตต้ี สวอโล่ 279 เฉล่ียต่อตน้อายุ 35 วนัหลงัยา้ยปลูก พบวา่ 
มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p ≤0.05) (ตารางท่ี 1) โดยมูลไก่+มูลสุกร+ปุ๋ยเคมี แสดงค่าเฉล่ียความ
สูงมากท่ีสุดเท่ากบั 211.88 เซนติเมตร รองลงมาคือ มูลไก่+มูลสุกร 189.55 เซนติเมตร มูลสุกร 
183.21 เซนติเมตร ปุ๋ยเคมี 169.05 เซนติเมตร ไม่ใส่ปุ๋ย 164.44 เซนติเมตร และส่ิงทดลองสุดทา้ยคือ 
มูลไก่ แสดงค่าเฉล่ียความสูงนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 157.44 เซนติเมตร 
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ตารางที ่1 ค่าเฉล่ียความสูงของตน้แตงกวาญ่ีปุ่นพนัธ์ุ เพรตต้ี สวอโล่ 279 (เซนติเมตร) 
 

ส่ิงทดลอง 
(Treatment) 

ความสูงของตน้แตงกวา (เซนติเมตร) 
7 วนั 14 วนั 21 วนั 28 วนั 35 วนั 

ไม่ใส่ปุ๋ย 10.55 24.94 65.88c 104.21b 164.44b 
มูลไก่ 10.88 24.27 59.33c 99.66b 157.44b 
มูลสุกร 11.10 24.22 71.10b 123.55b 183.21a 
ปุ๋ยเคมี 11.10 28.05 98.32a 124.27b 169.05b 

มูลไก่+มูลสุกร 10.77 25.66 79.66b 127.21b 189.55a 
มูลไก่+มูลสุกร+ปุ๋ยเคมี 9.77 27.66 105.88a 160.21a 211.88a 
ศึกษา 1 ปัจจยั     

ไม่ใส่ปุ๋ย 10.55 24.94 65.88c 104.21c 164.44b 
มูลไก่ 10.47 25.86 79.95b 129.03a 186.29a 
มูลสุกร 10.54 25.84 83.88b 136.99a 194.88a 
ปุ๋ยเคมี 10.43 27.85 102.10a 142.24a 190.46a 

ศึกษา 2 ปัจจยั     
ไม่ใส่ปุ๋ย 10.55 24.94 65.88b 104.21b 164.44 

มูลไก่+มูลสุกร 10.51 25.85 81.91a 133.01a 190.58 
ศึกษา 3 ปัจจยั     

ไม่ใส่ปุ๋ย 10.55 24.94 65.88b 104.21b 164.44 
มูลไก่+มูลสุกร+ปุ๋ยเคมี 10.48 26.51 88.64a 136.08a 190.54 

F-tast NS NS ** ** * 
C.V. 6.48 8.45 6.38 10.41 9.40 

LSD. .05 1.23 3.88 9.09 22.82 30 
         .01 1.72 5.44 12.74 32 42.07 

 
หมายเหตุ : NS หมายความวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ 
                   * หมายความวา่ ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัทางสถิติ (p ≤0.05) 
      ** หมายความวา่ ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (p ≤0.01) 
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2. จ านวนใบต่อต้นของแตงกวาญีปุ่่น 
ในกรณีศึกษาปัจจยัเดียว พบว่า มูลไก่  แสดงค่าเฉล่ียจ านวนใบมากท่ีสุดเท่ากบั 3.25 ใบ 

รองลงมาคือ ไม่ใส่ปุ๋ย 3.22 เซนติเมตร มูลสุกร 3.14 เซนติเมตร และส่ิงทดลองสุดทา้ยคือ ปุ๋ยเคมี 
แสดงค่าเฉล่ียจ านวนใบนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 3.11 ใบ (ตารางท่ี 2) 

ในกรณีศึกษา 2 ปัจจยั พบวา่ โดย ไม่ใส่ปุ๋ย แสดงค่าเฉล่ียจ านวนใบมากท่ีสุดเท่ากบั 3.22 
ใบ และมูลไก่+มูลสุกร แสดงค่าเฉล่ียจ านวนใบนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 3.19 ใบ (ตารางท่ี 2) 

ในกรณีศึกษา 3 ปัจจยั พบว่า ไม่ใส่ปุ๋ย แสดงค่าเฉล่ียจ านวนใบมากท่ีสุดเท่ากบั 3.22 ใบ 
และมูลไก่+มูลสุกร+ปุ๋ยเคมี แสดงค่าเฉล่ียจ านวนใบนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 3.19 ใบ (ตารางท่ี 2) 

จ านวนใบแตงกวาญ่ีปุ่นพนัธ์ุ เพรตต้ี สวอโล่ 279 เฉล่ียต่อตน้อายุ 7 วนัหลงัยา้ยปลูก พบวา่ 
ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p ≤0.05)  (ตารางท่ี 2) โดยมูลไก่ แสดงค่าเฉล่ียจ านวนใบมากท่ีสุด
เท่ากบั 3.44 ใบ รองลงมาคือ ไม่ใส่ปุ๋ย 3.22 ใบ มูลไก่+มูลสุกร 3.22 ใบ และส่ิงทดลองสุดทา้ยคือ 
มูลสุกร 3.11 ใบ ปุ๋ยเคมี 3.11 ใบ มูลไก่+มูลสุกร+ปุ๋ยเคมี แสดงค่าเฉล่ียจ านวนใบนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 
3.11 ใบ 

ในกรณีศึกษาปัจจยัเดียว พบว่า ปุ๋ยเคมี แสดงค่าเฉล่ียจ านวนใบมากท่ีสุดเท่ากบั 7.60 ใบ 
รองลงมาคือ มูลไก่ 7.17 ใบ มูลสุกร 7.14 ใบ และส่ิงทดลองสุดทา้ยคือ มาใส่ปุ๋ย แสดงค่าเฉล่ียความ
สูงนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 6.97 ใบ (ตารางท่ี 2) 

ในกรณีศึกษา 2 ปัจจยั มูลไก่+มูลสุกร แสดงค่าเฉล่ียความสูงมากท่ีสุดเท่ากบั 7.15 ใบ และ
ไม่ใส่ปุ๋ย แสดงค่าเฉล่ียจ านวนใบนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 6.97 ใบ (ตารางท่ี 2) 

ในกรณีศึกษา 3 ปัจจยั พบว่า มูลไก่+มูลสุกร+ปุ๋ยเคมี แสดงค่าเฉล่ียจ านวนใบมากท่ีสุด
เท่ากบั 6.97 ใบ และไม่ใส่ปุ๋ย แสดงค่าเฉล่ียจ านวนใบนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 7.30 ใบ (ตารางท่ี 2) 

จ านวนใบแตงกวาญ่ีปุ่นพนัธ์ุ เพรตต้ี สวอโล่ 279 เฉล่ียต่อตน้อายุ 14 วนัหลังยา้ยปลูก 
พบวา่ มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p ≤0.05)  (ตารางท่ี 2) โดยปุ๋ยเคมี แสดงค่าเฉล่ียจ านวนใบมาก
ท่ีสุดเท่ากบั 7.66 ใบ รองลงมาคือ มูลไก่+มูลสุกร+ปุ๋ยเคมี 7.55 ใบ มูลไก่+มูลสุกร 7.21 ใบ ไม่ใส่
ปุ๋ย 6.99 ใบ มูลไก่ 6.77 ใบ และส่ิงทดลองสุดทา้ยคือ มูลสุกร แสดงค่าเฉล่ียจ านวนใบนอ้ยท่ีสุด
เท่ากบั 6.66 ใบ 

ในกรณีศึกษาปัจจยัเดียว ปุ๋ยเคมี แสดงค่าเฉล่ียจ านวนใบท่ีสุดเท่ากบั 13.88 ใบ รองลงมาคือ 
มูลไก่ 11.91 ใบ มูลสุกร 11.88 ใบ และส่ิงทดลองสุดทา้ยคือ ไม่ใส่ปุ๋ย แสดงค่าเฉล่ียจ านวนใบนอ้ย
ท่ีสุดเท่ากบั 10.55 ใบ (ตารางท่ี 2) 

ในกรณีศึกษา 2 ปัจจยั มูลไก่+มูลสุกร แสดงค่าเฉล่ียจ านวนใบมากท่ีสุดเท่ากบั 11.9 ใบ 
และไม่ใส่ปุ๋ย แสดงค่าเฉล่ียจ านวนใบนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 10.55 ใบ (ตารางท่ี 2) 
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ในกรณีศึกษา 3 ปัจจยั พบว่า มูลไก่+มูลสุกร+ปุ๋ยเคมี แสดงค่าเฉล่ียจ านวนใบมากท่ีสุด
เท่ากบั 12.56 ใบ และไม่ใส่ปุ๋ย แสดงค่าเฉล่ียจ านวนใบนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 10.55 ใบ (ตารางท่ี 2) 

จ านวนใบแตงกวาญ่ีปุ่นพนัธ์ุ เพรตต้ี สวอโล่ 279 เฉล่ียต่อตน้อายุ 21 วนัหลงัยา้ยปลูก 
พบวา่ มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p ≤0.01) (ตารางท่ี 2) โดยมูลไก่+มูลสุกร+ปุ๋ยเคมี แสดงค่าเฉล่ีย
จ านวนใบมากท่ีสุดเท่ากบั 14.22 ใบ รองลงมาคือ ปุ๋ยเคมี 13.55 ใบ มูลไก่+มูลสุกร 11.10 ใบ ไม่ใส
ปุ๋ย 10.55 ใบ มูลไก่ 10.44 ใบ และส่ิงทดลองสุดทา้ยคือ มูลสุกร แสดงค่าเฉล่ียจ านวนใบนอ้ยท่ีสุด
เท่ากบั 10.33 ใบ 

ในกรณีศึกษาปัจจยัเดียว พบว่า ปุ๋ยเคมี แสดงค่าเฉล่ียจ านวนใบมากท่ีสุดเท่ากบั 18.52 ใบ 
รองลงมาคือ มูลสุกร 16.77 ใบ มูลไก่ 16.58 ใบ และส่ิงทดลองสุดทา้ยคือ ไม่ใส่ปุ๋ย แสดงค่าเฉล่ีย
จ านวนใบนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 14.77 ใบ (ตารางท่ี 2) 

ในกรณีศึกษา 2 ปัจจยั มูลไก่+มูลสุกร แสดงค่าเฉล่ียจ านวนใบมากท่ีสุดเท่ากบั 16.67 ใบ 
และไม่ใส่ปุ๋ยแสดงค่าเฉล่ียจ านวนใบนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 14.77 ใบ (ตารางท่ี 2) 

ในกรณีศึกษา 3 ปัจจยั พบว่า มูลไก่+มูลสุกร+ปุ๋ยเคมี ค่าเฉล่ียจ านวนใบมากท่ีสุดเท่ากบั 
17.29 ใบ และไม่ใส่ปุ๋ย แสดงค่าเฉล่ียจ านวนใบนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 14.77 ใบ (ตารางท่ี 2) 

จ านวนใบแตงกวาญ่ีปุ่นพนัธ์ุ เพรตต้ี สวอโล่ 279 เฉล่ียต่อตน้อายุ 28 วนัหลงัยา้ยปลูก 
พบวา่ มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p ≤0.01) (ตารางท่ี 2) โดยมูลไก่+มูลสุกร+ปุ๋ยเคมี แสดงค่าเฉล่ีย
จ านวนใบมากท่ีสุดเท่ากบั 18.99 ใบ รองลงมาคือ ปุ๋ยเคมี 18.05 ใบ มูลไก่+มูลสุกร 15.99 ใบ มูล
,สุกร 15.33 ใบ และส่ิงทดลองสุดทา้ยคือ ไม่ใส่ปุ๋ย 14.77 ใบ มูลไก่ แสดงค่าเฉล่ียจ านวนใบนอ้ย
ท่ีสุดเท่ากบั 14.77 ใบ 

ในกรณีศึกษาปัจจยัเดียว พบวา่ มูลสุกร แสดงค่าเฉล่ียจ านวนใบมากท่ีสุดเท่ากบั 21.58 ใบ 
รองลงมาคือ มูลไก่ 21.21 ใบ ไม่ใส่ปุ๋ย 20.99 ใบ และส่ิงทดลองสุดทา้ยคือ ปุ๋ยเคมี แสดงค่าเฉล่ีย
จ านวนใบนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 20.77  ใบ (ตารางท่ี 2) 

ในกรณีศึกษา 2 ปัจจยั พบวา่ มูลไก่+มูลสุกร แสดงค่าเฉล่ียจ านวนใบมากท่ีสุดเท่ากบั 16.67 
ใบ และไม่ใส่ปุ๋ย แสดงค่าเฉล่ียจ านวนใบนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 14.77 ใบ (ตารางท่ี 2) 

ในกรณีศึกษา 3 ปัจจยั พบว่า มูลไก่+มูลสุกร+ปุ๋ยเคมี แสดงค่าเฉล่ียจ านวนใบมากท่ีสุด
เท่ากบั 17.29 ใบ และไม่ใส่ปุ๋ย แสดง ค่าเฉล่ียจ านวนใบนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 14.77 ใบ (ตารางท่ี 2) 

จ านวนใบแตงกวาญ่ีปุ่นพนัธ์ุ เพรตต้ี สวอโล่ 279 เฉล่ียต่อตน้อายุ 35 วนัหลงัยา้ยปลูก 
พบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p ≤0.05) (ตารางท่ี 2) โดยมูลไก่+มูลสุกร แสดงค่าเฉล่ีย
จ านวนใบมากท่ีสุดเท่ากบั 21.88 ใบ รองลงมาคือ มูลไก่+มูลสุกร+ปุ๋ยเคมี 21.77 ใบ มูลสุกร 21.10 
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ใบ ไม่ใส่ปุ๋ย 20.99 ใบ มูลไก่ 19.99 ใบ และส่ิงทดลองสุดทา้ยคือ ปุ๋ยเคมี แสดงค่าเฉล่ียจ านวนใบ
นอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 19.77 ใบ 
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ตารางที ่2 ค่าเฉล่ียจ านวนใบของแตงกวาญ่ีปุ่นพนัธ์ุ เพรตต้ี สวอโล่ 279 (ใบ) 
 

ส่ิงทดลอง 
(Treatment) 

จ านวนใบ 
7 วนั 14 วนั 21 วนั 28 วนั 35 วนั 

ไม่ใส่ปุ๋ย 3.22 6.99b 10.55b 14.77b 20.99 
มูลไก่ 3.44 6.77b 10.44b 14.77b 19.99 
มูลสุกร 3.11 6.66b 10.33b 15.33b 21.10 
ปุ๋ยเคมี 3.11 7.66a 13.55a 18.05a 19.77 

มูลไก่+มูลสุกร 3.22 7.21a 11.10b 15.99b 21.88 
มูลไก่+มูลสุกร+ปุ๋ยเคมี 3.11 7.55a 14.22a 18.99a 21.77 

ศึกษา 1 ปัจจยั     
ไม่ใส่ปุ๋ย 3.22 6.97b 10.55c 14.77c 20.99 
มูลไก่ 3.25 7.17a 11.91b 16.58b 21.21 
มูลสุกร 3.14 7.14a 11.88b 16.77b 21.58 
ปุ๋ยเคมี 3.11 7.60a 13.88a 18.52a 20.77 

ศึกษา 2 ปัจจยั     
ไม่ใส่ปุ๋ย 3.22 6.97 10.55b 14.77b 20.99 

มูลไก่+มูลสุกร 3.19 7.15 11.9a 16.67a 21.39 
ศึกษา 3 ปัจจยั     

ไม่ใส่ปุ๋ย 3.22 6.97 10.55b 14.77b 20.99 
มูลไก่+มูลสุกร+ปุ๋ยเคมี 3.16 7.30 12.56a 17.29a 21.18 

F-tast NS * ** ** NS 
C.V. 5.41 4.85 5.47 5.12 8.48 

LSD. .05 0.30 0.61 1.13 1.48 3.15 
        .01 0.43 0.86 1.59 2.08 4.42 

 
หมายเหตุ : NS หมายความวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ 
                   * หมายความวา่ ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัทางสถิติ (p ≤0.05) 
     ** หมายความวา่ ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (p ≤0.01) 
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ศึกษาลกัษณะผลผลติ 
1.น า้หนักผลรวมของแตงกวาญีปุ่่น 
ในกรณีศึกษาปัจจัยเดียว พบว่า ปุ๋ยเคมี แสดงค่าเฉล่ียน ้ าหนักผลรวมมากท่ีสุดเท่ากับ 

2,254.16 เซนติเมตร รองลงมาคือ มูลไก่ 1,678.66 เซนติเมตร มูลสุกร 1,6119.44 เซนติเมตร และส่ิง
ทดลองสุดทา้ยคือ ไม่ใส่ปุ๋ย แสดงค่าเฉล่ียน ้ าหนกัผลรวมนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 1,475 เซนติเมตร (ตาราง
ท่ี 3) 

ในกรณีศึกษา 2 ปัจจยั พบวา่ มูลไก่+มูลสุกร แสดงค่าเฉล่ียน ้ าหนกัผลรวมมากท่ีสุดเท่ากบั 
1,649.05 เซนติเมตร และไม่ใส่ปุ๋ย แสดงค่าเฉล่ียน ้ าหนกัผลรวมน้อยท่ีสุดเท่ากบั 1,475 เซนติเมตร 
(ตารางท่ี 3) 

ในกรณีศึกษา 3 ปัจจยั พบว่า มูลไก่+มูลสุกร+ปุ๋ยเคมี แสดงค่าเฉล่ียน ้ าหนกัผลรวมมาก
ท่ีสุดเท่ากบั 1,850.75เซนติเมตร และไม่ใส่ปุ๋ย แสดง ค่าเฉล่ียน ้ าหนกัผลรวมนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 1,475 
เซนติเมตร (ตารางท่ี 3) 

น ้ าหนกัสดรวมของแตงกวาญ่ีปุ่นพนัธ์ุ เพรตต้ี สวอโล่ 279 เฉล่ียน ้ าหนกัสดรวม พบวา่ มี
ความแตกต่างกนัทางสถิติ (p ≤0.01) (ตารางท่ี 3) โดยมูลไก่+มูลสุกร+ปุ๋ยเคมี แสดงค่าเฉล่ียน ้ าหนกั
ผลรวมมากท่ีสุดเท่ากบั 2,633 เซนติเมตร รองลงมาคือ ปุ๋ยเคมี 1,875เซนติเมตร ไม่ใส่ปุ๋ย 1,475 
เซนติเมตร มูลไก่ 1,353.33 เซนติเมตร มูลสุกร 1,173.33 เซนติเมตร และส่ิงทดลองสุดทา้ยคือ มูล
ไก่+มูลสุกร แสดงค่าเฉล่ียน ้าหนกัผลรวมนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 1,050 เซนติเมตร  
 

2.น า้หนักเฉลีย่ต่อต้นของแตงกวาญีปุ่่น 
ในกรณีศึกษาปัจจยัเดียว พบว่า มูลไก่+มูลสุกร+ปุ๋ยเคมี แสดงค่าเฉล่ียน ้ าหนกัต่อตน้มาก

ท่ีสุดเท่ากบั 132.6 เซนติเมตร รองลงมาคือ  มูลสุกร 130.21 เซนติเมตร ไม่ใส่ปุ๋ย 129.53 เซนติเมตร 
และส่ิงทดลองสุดทา้ยคือ มูลไก่ แสดงค่าเฉล่ียน ้ าหนกัต่อตน้น้อยท่ีสุดเท่ากบั 124.18 เซนติเมตร 
(ตารางท่ี 3) 

ในกรณีศึกษา 2 ปัจจยั พบวา่ ไม่ใส่ปุ๋ย แสดงค่าเฉล่ียน ้ าหนกัต่อตน้มากท่ีสุดเท่ากบั 129.53 
เซนติเมตร และมูลไก่+มูลสุกร แสดงค่าเฉล่ียน ้ าหนักต่อตน้น้อยท่ีสุดเท่ากบั 127.19 เซนติเมตร 
(ตารางท่ี 3)  

ในกรณีศึกษา 3 ปัจจยั พบวา่ ไม่ใส่ปุ๋ย แสดงค่าเฉล่ียน ้ าหนกัต่อตน้มากท่ีสุดเท่ากบั 129.53 
เซนติเมตร และมูลไก่+มูลสุกร+ปุ๋ยเคมี แสดง ค่าเฉล่ียน ้ าหนักต่อต้นน้อยท่ีสุดเท่ากับ 129 
เซนติเมตร (ตารางท่ี 3) 
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น ้ าหนกัเฉล่ียต่อตน้ของแตงกวาญ่ีปุ่นพนัธ์ุ เพรตต้ี สวอโล่ 279 เฉล่ียน ้ าหนกัต่อตน้ พบว่า 
ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p ≤0.05) (ตารางท่ี 3) โดย มูลสุกร แสดงค่าเฉล่ียน ้ าหนกัต่อตน้มาก
ท่ีสุดเท่ากบั 134.58 เซนติเมตร รองลงมาคือ มูลไก่+มูลสุกร+ปุ๋ยเคมี 132.94 เซนติเมตร ปุ๋ยเคมี 
132.32 เซนติเมตร ไม่ใส่ปุ๋ย 129.53 เซนติเมตร มูลไก่+มูลสุกร 123.13 เซนติเมตร และส่ิงทดลอง
สุดทา้ยคือ มูลไก่ แสดงค่าเฉล่ียน ้าหนกัต่อตน้นอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 116.46 เซนติเมตร  
 

3.ความยาวผลของแตงกวาญีปุ่่น 
ในกรณีศึกษาปัจจเัดียวย พบวา่ ไม่ใส่ปุ๋ย แสดงค่าเฉล่ียความยาวผลมากท่ีสุดเท่ากบั 22.37 

เซนติเมตร รองลงมาคือ  มูลสุกร 22.34 เซนติเมตร ปุ๋ยเคมี 21.98 เซนติเมตร และส่ิงทดลองสุดทา้ย
คือ มูลไก่ แสดงค่าเฉล่ียความยาวผลนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 21.48 เซนติเมตร (ตารางท่ี 3) 

ในกรณีศึกษา 2 ปัจจยั พบว่า ไม่ใส่ปุ๋ย แสดงค่าเฉล่ียความยาวผลมากท่ีสุดเท่ากบั 22.37 
เซนติเมตร และมูลไก่+มูลสุกร แสดงค่าเฉล่ียความยาวผลนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 21.91 เซนติเมตร (ตาราง
ท่ี 3) 

ในกรณีศึกษา 3 ปัจจยั พบว่า ไม่ใส่ปุ๋ย แสดงค่าเฉล่ียความยาวผลมากท่ีสุดเท่ากบั 22.37 
เซนติเมตร และมูลไก่+มูลสุกร+ปุ๋ยเคมี แสดง ค่าเฉล่ียความยาวผลน้อยท่ีสุดเท่ากับ 21.93 
เซนติเมตร (ตารางท่ี 3) 

ความยาวผลของแตงกวาญ่ีปุ่นพนัธ์ุ เพรตต้ี สวอโล่ 279 เฉล่ียความยาวผล พบวา่ ไม่มีความ
แตกต่างกนัทางสถิติ (p ≤0.05) (ตารางท่ี 3) โดย มูลสุกร แสดงค่าเฉล่ียความยาวผลมากท่ีสุดเท่ากบั 
23.88 เซนติเมตร รองลงมาคือ ไม่ใส่ปุ๋ย 22.37 เซนติเมตร ปุ๋ยเคมี 22.30 เซนติเมตร ปุ๋ยเคมี 21.65 
เซนติเมตร มูลไก่+มูลสุกร 21.37เซนติเมตร และส่ิงทดลองสุดทา้ยคือ มูลไก่ แสดงค่าเฉล่ียความยาว
ผลนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 20.78 เซนติเมตร  
 

4.ความยาวเส้นรอบวงของแตงกวาญีปุ่่น 
ในกรณีศึกษาปัจจยัเดียว พบวา่ ปุ๋ยเคมี แสดงค่าเฉล่ียความยาวเส้นรอบวงมากท่ีสุดเท่ากบั 

9.70 เซนติเมตร รองลงมาคือ  มูลสุกร 9.59 เซนติเมตร ไม่ใส่ปุ๋ย 9.58 เซนติเมตร และส่ิงทดลอง
สุดทา้ยคือ มูลไก่ แสดงค่าเฉล่ียความยาวเส้นรอบวงนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 9.45 เซนติเมตร (ตารางท่ี 3) 

ในกรณีศึกษา 2 ปัจจยั พบวา่ ไม่ใส่ปุ๋ย แสดงค่าเฉล่ียความยาวเส้นรอบวงมากท่ีสุดเท่ากบั 
9.58 เซนติเมตร และมูลไก่+มูลสุกร แสดงค่าเฉล่ียความยาวเส้นรอบวงน้อยท่ีสุดเท่ากับ 9.52 
เซนติเมตร (ตารางท่ี 3) 
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ในกรณีศึกษา 3 ปัจจยั พบวา่ ไม่ใส่ปุ๋ย 9.58 เซนติเมตร และมูลไก่+มูลสุกร+ปุ๋ยเคมี แสดง
ค่าเฉล่ียความยาวเส้นรอบวงท่ีสุดเท่ากบั 9.58 เซนติเมตร (ตารางท่ี 3) 

ความยาวเส้นรอบวงของแตงกวาญ่ีปุ่นพนัธ์ุ เพรตต้ี สวอโล่ 279 เฉล่ียความยาวเส้นรอบวง 
พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p ≤0.05) (ตารางท่ี 3) โดย ปุ๋ยเคมี แสดงค่าเฉล่ียความยาวเส้น
รอบวงมากท่ีสุดเท่ากบั 9.73 เซนติเมตร รองลงมาคือ มูลสุกร 9.70 เซนติเมตร มูลไก่+มูลสุกร+
ปุ๋ยเคมี 9.67 เซนติเมตร ไม่ใส่ปุ๋ย 9.58 เซนติเมตร มูลไก่+มูลสุกร 9.41 เซนติเมตร และส่ิงทดลอง
สุดทา้ยคือ มูลไก่ แสดงค่าเฉล่ียความยาวเส้นรอบวงนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 9.28 เซนติเมตร  
 

5.ความหนาเนือ้ของแตงกวาญีปุ่่น 
ในกรณีศึกษาปัจจัเดียว พบว่า ปุ๋ยเคมี แสดงค่าเฉล่ียความหนาเน้ือท่ีสุดเท่ากับ 1.02 

เซนติเมตร รองลงมาคือ  ไม่ใส่ปุ๋ย 1 เซนติเมตร มูลสุกร 1 เซนติเมตร และส่ิงทดลองสุดทา้ยคือ มูล
ไก่ แสดงค่าเฉล่ียความหนาเน้ือนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 0.96 เซนติเมตร (ตารางท่ี 3) 

ในกรณีศึกษา 2 ปัจจยั พบว่า ไม่ใส่ปุ๋ย แสดงค่าเฉล่ียความหนาเน้ือมากท่ีสุดเท่ากับ 1 
เซนติเมตร และส่ิงทดลองสุดทา้ยคือ มูลไก่+มูลสุกร แสดงค่าเฉล่ียความหนาเน้ือนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 
0.98 เซนติเมตร (ตารางท่ี 3) 

ในกรณีศึกษา 3 ปัจจยั ไม่ใส่ปุ๋ย แสดงค่าเฉล่ียความหนาเน้ือมากท่ีสุดเท่ากบั 1 เซนติเมตร 
และส่ิงทดลองสุดทา้ยคือ มูลไก่+มูลสุกร+ปุ๋ยเคมี แสดงค่าเฉล่ียความหนาเน้ือนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 0.99 
เซนติเมตร (ตารางท่ี 3) 

ความหนาเน้ือของแตงกวาญ่ีปุ่นพนัธ์ุ เพรตต้ี สวอโล่ 279 เฉล่ียความหนาเน้ือ พบวา่ ไม่มี
ความแตกต่างกนัทางสถิติ (p ≤0.05) (ตารางท่ี 3) โดย มูลสุกร 1.03 เซนติเมตร มูลไก่+มูลสุกร+
ปุ๋ยเคมี แสดงค่าเฉล่ียความหนาเน้ือมากท่ีสุดเท่ากบั 1.03 เซนติเมตร รองลงมาคือ ปุ๋ยเคมี 1.02 
เซนติเมตร ไม่ใส่ปุ๋ย 1 เซนติเมตร มูลไก่+มูลสุกร 0.95 เซนติเมตร และส่ิงทดลองสุดทา้ยคือ มูลไก่ 
แสดงค่าเฉล่ียความหนาเน้ือนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 0.91 เซนติเมตร 
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ตารางที ่3 ค่าเฉล่ียผลผลิตของแตงกวาญ่ีปุ่นพนัธ์ุ เพรตต้ี สวอโล่ 279 เม่ืออาย ุ50 วนัหลงัยา้ยปลูก  
 

 
ส่ิงทดลอง 
(Treatment) 

อายกุารเก็บเก่ียว 75 วนั 

น ้าหนกั 
สดรวม(ก.) 

น ้าหนกัเฉล่ีย
ต่อตน้(ก.) 

ความยาว
ผล(ซม.) 

ความยาวเส้น
รอบวง (ซม.) 

ความหนา
เน้ือ(ซม.) 

ไม่ใส่ปุ๋ย 1,475.00b 129.53 22.37 9.58 1.00 
มูลไก่ 1,353.33b 116.46 20.78 9.28 0.91 
มูลสุกร 1,173.33b 134.58 23.38 9.70 1.03 
ปุ๋ยเคมี 1,875.00b 132.32 21.65 9.75 1.02 

มูลไก่+มูลสุกร 1,050.00c 123.13 21.37 9.41 0.95 
มูลไก่+มูลสุกร+ปุ๋ยเคมี 2,633.00a 132.94 22.30 9.67 1.03 
ศึกษา 1 ปัจจยั     

ไม่ใส่ปุ๋ย 1,475.00b 129.53 22.37 9.58 1.00 
มูลไก่ 1,678.66a 124.18 21.48 9.45 0.96 
มูลสุกร 1,619.44a 130.21 22.34 9.59 1.00 
ปุ๋ยเคมี 2,254.16a 132.63 21.98 9.70 1.02 

ศึกษา 2 ปัจจยั     
ไม่ใส่ปุ๋ย 1,475.00 129.53 22.37 9.58 1.00 

มูลไก่+มูลสุกร 1,649.05 127.19 21.91 9.52 0.98 
ศึกษา 3 ปัจจยั     

ไม่ใส่ปุ๋ย 1,475.00 129.53 22.37 9.58 1.00 
มูลไก่+มูลสุกร+ปุ๋ยเคมี 1,850.75 129.00 21.93 9.58 0.99 

F-tast ** NS NS NS NS 
C.V. 25.19 8.22 4.92 3.30 3.19 

LSD. .05 714.20 18.76 1.92 0.56 0.05 
        .01 1,001.33 26.30 2.69 0.78 0.07 

 
หมายเหตุ : NS หมายความวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ 
                   * หมายความวา่ ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัทางสถิติ (p ≤0.05) 
     ** หมายความวา่ ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (p ≤0.01) 
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บทที ่5 
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 
 จากการศึกษาอิทธิพลของปุ๋ยเคมี (15-15-15) และปุ๋ยคอก (มูลไก่,มูลหมู) ในอัตราท่ี
แตกต่างกนัท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงกวาญ่ีปุ่นพนัธ์เพรตต้ี สวอโล่ 279 จ านวน 
6 ส่ิงการทดลอง ส่ิงทดลองท่ี 1 ไม่ใส่ปุ๋ย ส่ิงทดลองท่ี 2 มูลไก่ 0.5 กรัมต่อถุงหรือ 2,000 กิโลกรัม
ต่อไร่ ส่ิงทดลองท่ี 3 มูลสุกร 0.5 กรัมต่อถุง หรือ 2,000 กิโลกรัมต่อไร ส่ิงทดลองท่ี 4 ปุ๋ยเคมี 15-15-
15 ใส่ 20 กรัมต่อถุง ส่ิงทดลองท่ี 5 มูลไก่ 0.5 กรัมต่อถุง+มูลสุกร 0.5 กรัมต่อถุง และส่ิงทดลองท่ี 6 
มูลไก่ 0.5 กรัมต่อถุง+มูลสุกร 0.5 กรัมต่อถุง+ปุ๋ยเคมี 15-15-15 ใส่ 20 กรัมต่อถุง 
 จากผลการทดลอง พบว่า มูลไก่+มูลสุกร+ปุ๋ยเคมี มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตด้าน 
น ้ าหนักผล ความยาวผล ความยาวเส้นรอบวง ความหนาเน้ือ ความสูง อายุ 35 วนัหลงัยา้ยปลูก 
จ านวนใบ อายุ 14 วนัหลงัยา้ยปลูก มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติ (p≤0.05) ความ
สูง อาย ุ21และ 28 วนัหลงัยา้ยปลูก จ านวนใบ อายุ 21 และ 28 วนัหลงัยา้ยปลูก ดีทีสุด และน ้ าหนกั
ผลรวมสด มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติ (p≤0.01)  ส่วนในดา้น น ้ าหนกัเฉล่ียต่อ
ตน้ ความยาวผล ความยาวเส้นรอบวง ความหนาเน้ือ ความสูง อายุ 7 และ 14 วนัหลังยา้ยปลูก 
จ านวนใบ อาย ุ7 และ 35 วนัหลงัยา้ยปลูก ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ 
 ในกรณีศึกษาปัจจยัเดียว พบวา่ ปุ๋ยเคมี มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตดา้น น ้ าหนกัผล ความ
ยาวผล ความยาวเส้นรอบวง ความหนาเน้ือ ความสูง อายุ 35 วนัหลงัยา้ยปลูก จ านวนใบ อายุ 14 วนั
หลงัยา้ยปลูก มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติ (p≤0.05) ความสูง อายุ 21และ 28 วนั
หลงัยา้ยปลูก จ านวนใบ อาย ุ21 และ 28 วนัหลงัยา้ยปลูก และน ้าหนกัผลรวมสด มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (p≤0.01) และน ้ าหนกัผลรวมสด มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่ง
ทางสถิติ (p≤0.01) ส่วนในดา้น น ้ าหนกัเฉล่ียต่อตน้ ความยาวผล ความยาวเส้นรอบวง ความหนา
เน้ือ ความสูง อายุ 7 และ 14 วนัหลงัยา้ยปลูก จ านวนใบ อายุ 7 และ 35 วนัหลงัยา้ยปลูก ไม่มีความ
แตกต่างกนัทางสถิติ 
 ในกรณีศึกษา 2 ปัจจยั พบวา่ มูลไก่+มูลสุกร มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตดา้น น ้ าหนกัผล 
ความยาวผล ความยาวเส้นรอบวง ความหนาเน้ือ ความสูง อายุ 21และ 28 วนัหลงัยา้ยปลูก จ านวน
ใบ อายุ 21 และ 28 วนัหลงัยา้ยปลูก มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติ (p≤0.01) ส่วน
ในดา้น น ้ าหนกัผลรวมสด น ้ าหนกัเฉล่ียต่อตน้ ความยาวผล ความยาวเส้นรอบวง ความหนาเน้ือ 
ความสูงอาย ุ7  14 และ 35 วนัหลงัยา้ยปลูก จ านวนใบ อาย ุ7 14 และ 35 วนัหลงัยา้ยปลูก ไม่มีความ
แตกต่างกนัทางสถิติ 
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ในกรณีศึกษา 3 ปัจจยั พบว่า มูลไก่+มูลสุกร+ปุ๋ยเคมี มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตด้าน 
น ้ าหนกัผล ความยาวผล ความยาวเส้นรอบวง ความหนาเน้ือ ความสูง อายุ 21และ 28 วนัหลงัยา้ย
ปลูก จ านวนใบ อายุ 21 และ 28 วนัหลงัยา้ยปลูก มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติ 
(p≤0.01) ส่วนในดา้น น ้ าหนกัผลรวมสด น ้ าหนกัเฉล่ียต่อตน้ ความยาวผล ความยาวเส้นรอบวง 
ความหนาเน้ือ ความสูงอายุ 7 14 และ 35 วนัหลงัยา้ยปลูก จ านวนใบ อายุ 7 14 และ 35 วนัหลงัยา้ย
ปลูก ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ 
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ภาคผนวก 
 
                               ภาคผนวก ก ขั้นตอนการวเิคราะห์ค่าความแปรปรวน 

    ภาคผนวก ข ตารางค่าเฉลี่ยและตารางวเิคราะห์ความแปรปรวน 
                               ภาคผนวก ค ภาพ 
                               ภาคผนวก ง ประวตัิผู้วจัิย 
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ภาคผนวก ก 
 ขั้นตอนการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน 
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ขั้นตอนการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน 
 
ตาราง ค่าเฉล่ียความสูงของแตงกวาญ่ีปุ่นพนัธ์ุ เพรตต้ี สวอโล่ 279 เม่ืออาย ุ3 สัปดาห์ ในปุ๋ยท่ี

แตกต่างกนัจาก 6 ส่ิงทดลองๆ ละ 3 ซ ้ าๆ ละ 3 ตน้ 
 

ส่ิงทดลอง ความสูง (เซนติเมตร) 3 สัปดาห์ 
(ปุ๋ย) R1 R2 R3 ผลรวม ค่าเฉล่ีย 

ไม่ใส่ปุ๋ย 65 60 72.66 197.66 65.88 
มูลไก่ 59.33 59 59.66 177.99 59.33 
มูลสุกร 79.66 65 68.66 213.32 71.10 
ปุ๋ยเคมี 89.66 102.66 93.66 294.98 98.32 

มูลไก่+มูลสุกร 78.33 68.66 77 223.99 79.66 
มูลไก่+มูลสุกร+ปุ๋ยเคมี 106 109 102.66 317.66 105.88 

ผลรวม    1,425.6(G.T.) 80.02(G.M.) 

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

C.F.          =  (ผลรวมทั้งหมดในการทดลอง)2 

                                          จ  านวนขอ้มูลทั้งหมด 
                               =   (G.T.)2 
                                    (t)(r) 
                               =   (1,425.6)2 

                                                                 (6)(3) 
                  =  112,907.51 
 
ข. Sum of square 

Total SS   =  ผลบวกของ (ขอ้มูลจากแต่ละหน่วยการทดลอง)2 – C.F. 
                               =  (65)2+(60)2+(72.66)2+(59.33)2+(59)2+(59.66)2+(79.66)2+(65)2+(68.66)2+ 
                                   (102.66)2+(93.66)2+(78.33)2+(68.66)2+(77)2+(106)2+(109)2+(102.66)2 -C.F. 
                               = 118,429.61 – 112,907.51 
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                                        = 5,522.1 
Treatment SS   =   ผลบวกของ (ผลรวมของแต่ละส่ิงทดลอง) 2 – C.F. 

                                                                            จ  านวนซ ้ า 
                          =   (197.66)2+ (177.99)2+ (213.32)2 (294.98)2+ (223.99)2+ (317.66)2 - C.F. 
                                                                                       3 
                                        =  118,115.97 – 112,907.51 
                                        =  5,208.46 

 Error SS           =   Total SS – Replication SS - Treatment SS 
                                        =   5,522.1 – 5,208.46 
                                        = 313.64 
ค. Mean square 

Treatment MS   =  Treatment SS 
                                           d.f. replication, (t-1) 
                                        =   5,208.46 
                                             (6-1) =5 
                                        =  1,041.69 
    

Error MS          =         Error SS 
                                              d.f.error, t (r-1) 
                                       =     313.64 
                                           6 (3-1) = 12 
                                       =    26.13 
ง. F- values  

 F                     =   Treatment MS             
                                  Error MS 
                          =   0.191                         d.f. 5 และ 12 
                               0.011 
F5,12                    =  16.31 
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จ. ค  านวณค่า C.V.(%) 

C.V. (%)           =    √        

                 
    ×  100 %           

   

                                       =        √
     

     
   ×  100 % 

 
                                       =   6.38 (%)    

 
จ. ทดสอบหาความแตกต่างของค่าเฉล่ียของส่ิงทดลอง 

LSD∞               =   (t∞)    
√         

 
 

 

 LSD.05              =    [
√        

 
] 

                                       =   (2.179) (4.173) 
                                       =  9.09 

LSD.01              =    [
√        

 
] 

                                       =   (3.055) (4.173) 
                                       =  12.74 
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ภาคผนวก ข  
ตารางค่าเฉลีย่และตารางความแปรปรวน 
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ตารางผนวกที ่1 ค่าเฉล่ียความสูงของแตงกวาญ่ีปุ่นพนัธ์ุ เพรตต้ี สวอโล่ 279 เม่ืออาย ุ1 สัปดาห์        
                               ในปุ๋ยท่ีแตกต่างกนัจาก 6 ส่ิงทดลองๆ ละ 3 ซ ้ าๆ ละ 3 ตน้ 
 

ส่ิงทดลอง ความสูง (เซนติเมตร) 1 สัปดาห์ 
(ปุ๋ย) R1 R2 R3 ผลรวม ค่าเฉล่ีย 

ไม่ใส่ปุ๋ย 11 10 10.66 31.66 10.55 
มูลไก่ 10.5 12.33 9.83 32.66 10.88 
มูลสุกร 11.16 11.5 10.66 33.32 11.10 
ปุ๋ยเคมี 10.33 11.66 11.33 33.32 11.10 

มูลไก่+มูลสุกร 10.83 10.33 11.16 32.32 10.77 
มูลไก่+มูลสุกร+ปุ๋ยเคมี 10.16 9.33 9.83 29.32 9.77 

ผลรวม    192.6 (G.T.) 10.69 (G.M.) 

 
ตารางาผนวกที ่2 ผลวเิคราะห์ความแปรปรวนความสูงของตน้แตงกวาญ่ีปุ่นพนัธ์ุ เพรตต้ี สวอโล่   
                         279 เม่ืออาย ุ1 สัปดาห์ 
 
ANOVA 

Soure of variation d.f. SS MS F 5,12 
    Calculated Tabel 0.05 0.01 

Varieties 5 3.74 0.74ns 1.54 3.11 5.06 
Error 12 5.79 0.48    
Total 17 9.53     

C.V. (%) = 6.48 % 
 
หมายเหตุ ns หมายความวา่ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
  ไม่ใส่ปุ๋ย 0 กรัมต่อถุง , มูลไก่ 0.5 กรัมต่อถุง , มูลสุกร 0.5 กรัมต่อถุง , ปุ๋ยเคมี 15-15-15 
ใส่ 20 กรัมต่อถุง , มูลไก่ 0.5 กรัม+มูล สุกร 0.5 กรัม , มูลไก่ 0.5 กรัม+มูลสุกร 0.5 กรัม+ปุ๋ยเคมี 20 
กรัม 
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ตารางผนวกที ่3 ค่าเฉล่ียความสูงของแตงกวาญ่ีปุ่นพนัธ์ุ เพรตต้ี สวอโล่ 279 เม่ืออาย ุ2 สัปดาห์        
                               ในปุ๋ยท่ีแตกต่างกนัจาก 6 ส่ิงทดลองๆ ละ 3 ซ ้ าๆ ละ 3 ตน้  
 

ส่ิงทดลอง ความสูง (เซนติเมตร) 2 สัปดาห์ 
(ปุ๋ย) R1 R2 R3 ผลรวม ค่าเฉล่ีย 

ไม่ใส่ปุ๋ย 25.33 22.66 26.83 74.82 24.94 
มูลไก่ 24.83 23.66 24.33 72.82 24.27 
มูลสุกร 26 23.5 23.16 72.66 24.22 
ปุ๋ยเคมี 26.66 31.83 25.66 84.15 28.05 

มูลไก่+มูลสุกร 27.66 22.83 26.5 76.99 25.66 
มูลไก่+มูลสุกร+ปุ๋ยเคมี 27.33 29.83 25.83 82.99 27.66 

ผลรวม    464.43 (G.T.) 25.8 (G.M.) 

 
ตารางผนวกที ่4 ผลวเิคราะห์ความแปรปรวนความสูงของตน้แตงกวาญ่ีปุ่นพนัธ์ุ เพรตต้ี สวอโล่  
                        279 เม่ืออาย ุ2 สัปดาห์ 
 
ANOVA 

Soure of variation d.f. SS MS F 5,12 
    Calculated Tabel 0.05 0.01 

Varieties 5 42.36 8.47ns 1.77 3.11 5.06 
Error 12 57.13 4.76    
Total 17 99.49     

C.V. (%) = 8.45 % 
  
หมายเหตุ ns หมายความวา่ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 

ไม่ใส่ปุ๋ย 0 กรัมต่อถุง , มูลไก่ 0.5 กรัมต่อถุง , มูลสุกร 0.5 กรัมต่อถุง , ปุ๋ยเคมี 15-15-15 ใส่ 
20 กรัมต่อถุง , มูลไก่ 0.5 กรัม+มูล สุกร 0.5 กรัม , มูลไก่ 0.5 กรัม+มูลสุกร 0.5 กรัม+ปุ๋ยเคมี 20 
กรัม 
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ตารางผนวกที ่5 ค่าเฉล่ียความสูงของแตงกวาญ่ีปุ่นพนัธ์ุ เพรตต้ี สวอโล่ 279 เม่ืออาย ุ3 สัปดาห์ 
                       ในปุ๋ยท่ีแตกต่างกนัจาก 6 ส่ิงทดลองๆ ละ 3 ซ ้ าๆ ละ 3 ตน้ 
 

ส่ิงทดลอง ความสูง (เซนติเมตร) 3 สัปดาห์ 
(ปุ๋ย) R1 R2 R3 ผลรวม ค่าเฉล่ีย 

ไม่ใส่ปุ๋ย 65 60 72.66 197.66 65.88 
มูลไก่ 59.33 59 59.66 177.99 59.33 
มูลสุกร 79.66 65 68.66 213.32 71.10 
ปุ๋ยเคมี 89.66 102.66 93.66 294.98 98.32 

มูลไก่+มูลสุกร 78.33 68.66 77 223.99 79.66 
มูลไก่+มูลสุกร+ปุ๋ยเคมี 106 109 102.66 317.66 105.88 

ผลรวม    1,425.6(G.T.) 80.02(G.M.) 

 
ตารางผนวกที ่6 ผลวเิคราะห์ความแปรปรวนความสูงของตน้แตงกวาญ่ีปุ่นพนัธ์ุ เพรตต้ี สวอโล่ 
                        279 เม่ืออาย ุ3 สัปดาห์ 
 
ANOVA 

Soure of variation d.f. SS MS F 5,12 
    Calculated Tabel 0.05 0.01 

Varieties 5 5,208.46 1,041.69** 39.86 3.11 5.06 
Error 12 313.64 26.13    
Total 17 5,522.1     

C.V. (%) = 6.38 % 
 
หมายเหตุ ** หมายความวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (p≤0.01) 

ไม่ใส่ปุ๋ย 0 กรัมต่อถุง , มูลไก่ 0.5 กรัมต่อถุง , มูลสุกร 0.5 กรัมต่อถุง , ปุ๋ยเคมี 15-15-15 ใส่ 
20 กรัมต่อถุง , มูลไก่ 0.5 กรัม+มูล สุกร 0.5 กรัม , มูลไก่ 0.5 กรัม+มูลสุกร 0.5 กรัม+ปุ๋ยเคมี 20 
กรัม 
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ตารางผนวกที ่7 ค่าเฉล่ียความสูงของแตงกวาญ่ีปุ่นพนัธ์ุ เพรตต้ี สวอโล่ 279 เม่ืออาย ุ4 สัปดาห์ 
                       ในปุ๋ยท่ีแตกต่างกนัจาก 6 ส่ิงทดลองๆ ละ 3 ซ ้ าๆ ละ 3 ตน้ 
 

ส่ิงทดลอง ความสูง (เซนติเมตร) 4 สัปดาห์ 
(ปุ๋ย) R1 R2 R3 ผลรวม ค่าเฉล่ีย 

ไม่ใส่ปุ๋ย 102.66 102.66 107.33 312.65 104.21 
มูลไก่ 97 105 97.33 299.33 99.77 
มูลสุกร 134.33 113.33 123 370.66 123.55 
ปุ๋ยเคมี 105.66 138.5 128.66 372.82 124.27 

มูลไก่+มูลสุกร 125.33 122.66 133.66 381.65 127.21 
มูลไก่+มูลสุกร+ปุ๋ยเคมี 186.33 142.66 151.66 480.65 160.21 

ผลรวม    2,217.76(G.T.) 123.20(G.M.) 
 
ตารางผนวกที ่8 ผลวเิคราะห์ความแปรปรวนความสูงของตน้แตงกวาญ่ีปุ่นพนัธ์ุ เพรตต้ี สวอโล่ 
                       279 เม่ืออาย ุ4 สัปดาห์ 
 
ANOVA 

Soure of variation d.f. SS MS F 5,12 
    Calculated Tabel 0.05 0.01 

Varieties 5 6,889.98 1,377.99** 8.65 3.11 5.06 
Error 12 1,909.57 159.13    
Total 17 8,799.55     
C.V. (%) = 10.23 % 
 
หมายเหตุ ** หมายความวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (p≤0.01) 

ไม่ใส่ปุ๋ย 0 กรัมต่อถุง , มูลไก่ 0.5 กรัมต่อถุง , มูลสุกร 0.5 กรัมต่อถุง , ปุ๋ยเคมี 15-15-15 ใส่ 
20 กรัมต่อถุง , มูลไก่ 0.5 กรัม+มูล สุกร 0.5 กรัม , มูลไก่ 0.5 กรัม+มูลสุกร 0.5 กรัม+ปุ๋ยเคมี 20 
กรัม 
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ตารางผนวกที ่9 ค่าเฉล่ียความสูงของแตงกวาญ่ีปุ่นพนัธ์ุ เพรตต้ี สวอโล่ 279 เม่ืออาย ุ5 สัปดาห์    
                       ในปุ๋ยท่ีแตกต่างกนัจาก 6 ส่ิงทดลองๆ ละ 3 ซ ้ าๆ ละ 3 ตน้ 
 

ส่ิงทดลอง ความสูง (เซนติเมตร) 5 สัปดาห์ 
(ปุ๋ย) R1 R2 R3 ผลรวม ค่าเฉล่ีย 

ไม่ใส่ปุ๋ย 166 167.66 159.66 493.32 164.44 
มูลไก่ 163.33 155.33 153.66 472.32 157.44 
มูลสุกร 200.66 172.33 176.66 549.65 183.21 
ปุ๋ยเคมี 186.33 170.5 150.33 507.16 169.05 

มูลไก่+มูลสุกร 188 6.66 200 568.66 189.55 
มูลไก่+มูลสุกร+ปุ๋ยเคมี 247.66 180.66 187 635.66 211.88 

ผลรวม    3,183.1(G.T.) 176.833(G.M.) 

 
ตารางผนวกที ่10 ผลวเิคราะห์ความแปรปรวนความสูงของตน้แตงกวาญ่ีปุ่นพนัธ์ เพรตต้ี สวอโล่ 
                         279 เม่ืออาย ุ5 สัปดาห์ 
 
ANOVA 

Soure of variation d.f. SS MS F 5,12 
    Calculated Tabel 0.05 0.01 

Varieties 5 5,958.05 1,191.61* 4.18 3.11 5.06 
Error 12 3,414.23 284.51    
Total 17 9,372.28     

C.V. (%) = 9.40 % 
 
หมายเหตุ *  หมายความวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p≤0.05) 
    ไม่ใส่ปุ๋ย 0 กรัมต่อถุง , มูลไก่ 0.5 กรัมต่อถุง , มูลสุกร 0.5 กรัมต่อถุง , ปุ๋ยเคมี 15-15-15 
ใส่ 20 กรัมต่อถุง , มูลไก่ 0.5 กรัม+มูล สุกร 0.5 กรัม , มูลไก่ 0.5 กรัม+มูลสุกร 0.5 กรัม+ปุ๋ยเคมี 20 
กรัม 
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ตารางผนวกที ่11 ค่าเฉล่ียจ านวนใบของแตงกวาญ่ีปุ่นพนัธ์ุ เพรตต้ี สวอโล่ 279 เม่ืออาย ุ1 สัปดาห์ 
                         ในปุ๋ยท่ีแตกต่างกนัจาก 6 ส่ิงทดลองๆ ละ 3 ซ ้ าๆ ละ 3 ตน้ 
 

ส่ิงทดลอง จ านวนใบ (ใบ) 1 สัปดาห์ 
(ปุ๋ย) R1 R2 R3 ผลรวม ค่าเฉล่ีย 

ไม่ใส่ปุ๋ย 3 3.33 3.33 9.66 3.22 
มูลไก่ 3.66 3.33 3.33 10.32 3.44 
มูลสุกร 3.33 3 3 9.33 3.11 
ปุ๋ยเคมี 3 3 3.33 9.33 3.11 

มูลไก่+มูลสุกร 3.33 3 3.33 9.66 3.22 
มูลไก่+มูลสุกร+ปุ๋ยเคมี 3 3 3.33 9.33 3.11 

ผลรวม    57.63(G.T.) 3.20(G.M.) 

 
ตารางผนวกที ่12 ผลวเิคราะห์ความแปรปรวนจ านวนใบของตน้แตงกวาญ่ีปุ่นพนัธ์ุ เพรตต้ี สวอโล่ 
                         279 เม่ืออาย ุ1 สัปดาห์ 
 
ANOVA   

Soure of variation d.f. SS MS F 5,12 
    Calculated Tabel 0.05 0.01 

Varieties 5 0.23 0.04ns 1.33 3.11 5.06 
Error 12 0.37 0.03    
Total 17 0.6     

C.V. (%) = 5.41 % 
 
หมายเหตุ ns หมายความวา่ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 

ไม่ใส่ปุ๋ย 0 กรัมต่อถุง ,มูลไก่ 0.5 กรัมต่อถุง ,มูลสุกร 0.5 กรัมต่อถุง ,ปุ๋ยเคมี 15-15-15 ใส่ 
20 กรัมต่อถุง ,มูลไก่ 0.5 กรัม+มูล สุกร 0.5 กรัม ,มูลไก่ 0.5 กรัม+มูลสุกร 0.5 กรัม+ปุ๋ยเคมี 20 กรัม 
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ตารางผนวกที ่13 ค่าเฉล่ียจ านวนใบของแตงกวาญ่ีปุ่นพนัธ์ุ เพรตต้ี สวอโล่ 279 เม่ืออาย ุ2 สัปดาห์ 
                         ในปุ๋ยท่ีแตกต่างกนัจาก 6 ส่ิงทดลองๆ ละ 3 ซ ้ าๆ ละ 3 ตน้ 
 

ส่ิงทดลอง จ านวนใบ (ใบ) 2 สัปดาห์ 
(ปุ๋ย) R1 R2 R3 ผลรวม ค่าเฉล่ีย 

ไม่ใส่ปุ๋ย 7 6.66 7.33 20.99 6.99 
มูลไก่ 6.66 6.66 7 20.32 6.77 
มูลสุกร 7.33 6.33 6.33 19.99 6.33 
ปุ๋ยเคมี 7.66 7.66 7.66 22.98 7.66 

มูลไก่+มูลสุกร 7.66 6.66 7.33 21.65 7.21 
มูลไก่+มูลสุกร+ปุ๋ยเคมี 7.33 7.66 7.66 22.65 7.55 

ผลรวม    128.58(G.T.) 7.08(G.M.) 

 
ตารางผนวกที ่14 ผลวเิคราะห์ความแปรปรวนจ านวนใบของตน้แตงกวาญ่ีปุ่นพนัธ์ุ เพรตต้ี สวอโล่ 
                         279 เม่ืออาย ุ2 สัปดาห์ 
 
ANOVA 

Soure of variation d.f. SS MS F 5,12 
    Calculated Tabel 0.05 0.01 

Varieties 5 2.48 0.49* 4.08 3.11 5.06 
Error 12 1.46 0.12    
Total 17 3.94     
C.V. (%) = 4.89 % 
 
หมายเหตุ *  หมายความวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p≤0.05) 

ไม่ใส่ปุ๋ย 0 กรัมต่อถุง , มูลไก่ 0.5 กรัมต่อถุง , มูลสุกร 0.5 กรัมต่อถุง , ปุ๋ยเคมี 15-15-15 ใส่ 
20 กรัมต่อถุง , มูลไก่ 0.5 กรัม+มูล สุกร 0.5 กรัม , มูลไก่ 0.5 กรัม+มูลสุกร 0.5 กรัม+ปุ๋ยเคมี 20 
กรัม 
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ตารางผนวกที ่15 ค่าเฉล่ียจ านวนใบของแตงกวาญ่ีปุ่นพนัธ์ุ เพรตต้ี สวอโล่ 279 เม่ืออาย ุ3 สัปดาห์              
                         ในปุ๋ยท่ีแตกต่างกนัจาก 6 ส่ิงทดลองๆ ละ 3 ซ ้ าๆ ละ 3 ตน้ 
 

ส่ิงทดลอง จ านวนใบ (ใบ) 3 สัปดาห์ 
(ปุ๋ย) R1 R2 R3 ผลรวม ค่าเฉล่ีย 

ไม่ใส่ปุ๋ย 10.66 10.33 10.66 31.65 10.55 
มูลไก่ 10.66 10.66 10 31.32 10.44 
มูลสุกร 11.66 9.33 10 30.99 10.33 
ปุ๋ยเคมี 13 13.66 14 40.66 13.55 

มูลไก่+มูลสุกร 11.66 10.33 11.33 33.32 11.10 
มูลไก่+มูลสุกร+ปุ๋ยเคมี 14 14.66 14 42.66 14.22 

ผลรวม    210.6 (G.T.) 11.69 (G.M.) 
 

ตารางผนวกที ่16 ผลวเิคราะห์ความแปรปรวนจ านวนใบของตน้แตงกวาญ่ีปุ่นพนัธ์ุ เพรตต้ี สวอโล่    
                             279 เม่ืออาย ุ3 สัปดาห์ 
 
ANOVA 

Soure of variation d.f. SS MS F 5,12 
    Calculated Tabel 0.05 0.01 

Varieties 5 44.76 8.95** 21.82 3.11 5.06 
Error 12 4.94 0.41    
Total 17 49.7     

C.V. (%) = 5.47 % 
 
หมายเหตุ ** หมายความวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (p≤0.01) 

ไม่ใส่ปุ๋ย 0 กรัมต่อถุง , มูลไก่ 0.5 กรัมต่อถุง , มูลสุกร 0.5 กรัมต่อถุง , ปุ๋ยเคมี 15-15-15 ใส่ 
20 กรัมต่อถุง , มูลไก่ 0.5 กรัม+มูล สุกร 0.5 กรัม , มูลไก่ 0.5 กรัม+มูลสุกร 0.5 กรัม+ปุ๋ยเคมี 20 
กรัม 
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ตารางผนวกที ่17 ค่าเฉล่ียจ านวนใบของแตงกวาญ่ีปุ่นพนัธ์ุ เพรตต้ี สวอโล่ 279 เม่ืออาย ุ4 สัปดาห์       
                         ในปุ๋ยท่ีแตกต่างกนัจาก 6 ส่ิงทดลองๆ ละ 3 ซ ้ าๆ ละ 3 ตน้ 
 

ส่ิงทดลอง จ านวนใบ (ใบ) 4 สัปดาห์ 
(ปุ๋ย) R1 R2 R3 ผลรวม ค่าเฉล่ีย 

ไม่ใส่ปุ๋ย 15 15 14.33 44.33 14.77 
มูลไก่ 14.66 14.66 15 44.32 14.77 
มูลสุกร 16.66 14.33 15 45.99 15.33 
ปุ๋ยเคมี 18.33 18.5 17.33 54.16 18.05 

มูลไก่+มูลสุกร 16.66 15 16.33 47.99 15.99 
มูลไก่+มูลสุกร+ปุ๋ยเคมี 20.33 18 18.66 56.99 18.99 

ผลรวม    293.78 (G.T.) 16.31 (G.M.) 

 
ตารางผนวกที ่18 ผลวเิคราะห์ความแปรปรวนจ านวนใบของตน้แตงกวาญ่ีปุ่นพนัธ์ุ เพรตต้ี สวอโล่ 
                         279 เม่ืออาย ุ4 สัปดาห์ 
 
ANOVA 

Soure of variation d.f. SS MS F 5,12 
    Calculated Tabel 0.05 0.01 

Varieties 5 48.08 9.16** 13.72 3.11 5.06 
Error 12 8.41 0.70    
Total 17 56.49     

C.V. (%) = 4.89 % 
 
หมายเหตุ ** หมายความวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (p≤0.01) 

ไม่ใส่ปุ๋ย 0 กรัมต่อถุง , มูลไก่ 0.5 กรัมต่อถุง , มูลสุกร 0.5 กรัมต่อถุง , ปุ๋ยเคมี 15-15-15 ใส่ 
20 กรัมต่อถุง , มูลไก่ 0.5 กรัม+มูล สุกร 0.5 กรัม , มูลไก่ 0.5 กรัม+มูลสุกร 0.5 กรัม+ปุ๋ยเคมี 20 
กรัม 
 
 



 

57 
 

ตารางผนวกที ่19 ค่าเฉล่ียจ านวนใบของแตงกวาญ่ีปุ่นพนัธ์ุ เพรตต้ี สวอโล่ 279 เม่ืออาย ุ5 สัปดาห์             
                         ในปุ๋ยท่ีแตกต่างกนัจาก 6 ส่ิงทดลองๆ ละ 3 ซ ้ าๆ ละ 3 ตน้ 

 
ส่ิงทดลอง จ านวนใบ (ใบ) 5 สัปดาห์ 
(ปุ๋ย) R1 R2 R3 ผลรวม ค่าเฉล่ีย 

ไม่ใส่ปุ๋ย 21 21.33 20.66 62.99 20.99 
มูลไก่ 20.33 19.33 20.33 59.99 19.99 
มูลสุกร 22.33 20.66 20.33 63.32 21.10 
ปุ๋ยเคมี 21 19 19.33 59.33 19.77 

มูลไก่+มูลสุกร 22.66 20.33 22.66 65.65 21.88 
มูลไก่+มูลสุกร+ปุ๋ยเคมี 26 18.66 20.66 65.32 21.77 

ผลรวม    376.6 (G.T.) 20.91 (G.M.) 

 
ตารางผนวกที ่20 ผลวเิคราะห์ความแปรปรวนจ านวนใบของตน้แตงกวาญ่ีปุ่นพนัธ์ เพรตต้ี สวอโล่ 
                         279 เม่ืออาย ุ5 สัปดาห์ 
 
ANOVA 

Soure of variation d.f. SS MS F 5,12 
    Calculated Tabel 0.05 0.01 

Varieties 5 11.57 2.31ns 0.73 3.11 5.06 
Error 12 37.81 3.15    
Total 17 49.38     

C.V. (%) = 8.48 % 
 
หมายเหตุ ns หมายความวา่ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 

ไม่ใส่ปุ๋ย 0 กรัมต่อถุง , มูลไก่ 0.5 กรัมต่อถุง , มูลสุกร 0.5 กรัมต่อถุง , ปุ๋ยเคมี 15-15-15 ใส่ 
20 กรัมต่อถุง , มูลไก่ 0.5 กรัม+มูล สุกร 0.5 กรัม , มูลไก่ 0.5 กรัม+มูลสุกร 0.5 กรัม+ปุ๋ยเคมี 20 
กรัม 
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ตารางผนวกที ่21 ค่าเฉล่ียน ้าหนกัสดรวมผลผลิตของแตงกวาญ่ีปุ่นพนัธ์ุเพรตต้ี สวอโล่ 279 เม่ืออาย ุ  
                         การเก็บเก่ียว 75 วนัในอตัราปุ๋ยท่ีแตกต่างกนั 
 

ส่ิงทดลอง น ้าหนกัสดรวม (เซนติเมตร) 
(ปุ๋ย) R1 R2 R3 ผลรวม ค่าเฉล่ีย 

ไม่ใส่ปุ๋ย 1,290 2,070 1,065 4,425 1,475 
มูลไก่ 1,460 1,795 805 4,060 1,353.33 
มูลสุกร 1,345 1,265 915 3,520 1,173.33 
ปุ๋ยเคมี 1,845 1,335 2,445 5,625 1,875 

มูลไก่+มูลสุกร 1,275 985 890 3,150 1,050 
มูลไก่+มูลสุกร+ปุ๋ยเคมี 2,440 2,725 2,735 7,900 2,633 

ผลรวม    28,680(G.T.) 1,593.27(G.M.) 

 
ตารางผนวกที ่22 ผลการวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนน ้าหนกัสดรวมผลผลิตของตน้แตงกวาญ่ีปุ่น          
                         พนัธ์ุเพรตต้ี สวอโล่ 279 เม่ืออาย ุการเก็บเก่ียว 75 วนั 
 
ANOVA 

Soure of variation d.f. SS MS F 5,12 
    Calculated Tabel 0.05 0.01 

Varieties 5 5,112,450 1,022,490** 6.37 3.11 5.06 
Error 12 1,933,775 161,147.91    
Total 17 7,046,225     

C.V. (%) = 25.19 % 
 
หมายเหตุ ** หมายความวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (p≤0.01) 

ไม่ใส่ปุ๋ย 0 กรัมต่อถุง , มูลไก่ 0.5 กรัมต่อถุง , มูลสุกร 0.5 กรัมต่อถุง , ปุ๋ยเคมี 15-15-15 ใส่ 
20 กรัมต่อถุง , มูลไก่ 0.5 กรัม+มูล สุกร 0.5 กรัม , มูลไก่ 0.5 กรัม+มูลสุกร 0.5 กรัม+ปุ๋ยเคมี 20 
กรัม 
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ตารางผนวกที ่23 ค่าเฉล่ียน ้าหนกัผลผลิตเฉล่ียต่อตน้ของแตงกวาญ่ีปุ่นพนัธ์ุโรเบอร์โต 065 เม่ืออาย ุ 
                         การเก็บเก่ียว 75 วนัในอตัราปุ๋ยท่ีแตกต่างกนั 
 

ส่ิงทดลอง น ้าหนกัเฉล่ียต่อตน้ (เซนติเมตร)  
(ปุ๋ย) R1 R2 R3 ผลรวม ค่าเฉล่ีย 

ไม่ใส่ปุ๋ย 141.11 117.5 130 388.61 129.53 
มูลไก่ 117.08 130.66 101.66 349.4 116.46 
มูลสุกร 133.33 134.58 135.83 403.74 134.58 
ปุ๋ยเคมี 135.97 133.5 127.5 396.97 132.32 

มูลไก่+มูลสุกร 121.22 138.33 109.86 369.41 123.13 
มูลไก่+มุลสุกร+ปุ๋ยเคมี 127.52 143.98 127.33 398.83 132.94 

ผลรวม    2,306.96(G.T.) 128.16(G.M.) 

 
ตารางผนวกที ่24 ผลวเิคราะห์ความแปรปรวนน ้าหนกัผลผลิตเฉล่ียต่อตน้ของตน้แตงกวาญ่ีปุ่น 
                         พนัธ์ุ เพรตต้ี สวอโล่ 279 เม่ืออายกุารเก็บเก่ียว 75 วนั 
 
ANOVA 

Soure of variation d.f. SS MS F 5,12 
    Calculated Tabel 0.05 0.01 

Varieties 5 735.87 147.17ns 1.32 3.11 5.06 
Error 12 1,334.62 111.21    
Total 17 2,070.49     

C.V. (%) = 8.22 % 
 
หมายเหตุ ns หมายความวา่ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
 ไม่ใส่ปุ๋ย 0 กรัมต่อถุง , มูลไก่ 0.5 กรัมต่อถุง , มูลสุกร 0.5 กรัมต่อถุง , ปุ๋ยเคมี 15-15-15 ใส่ 
20 กรัมต่อถุง , มูลไก่ 0.5 กรัม+มูล สุกร 0.5 กรัม , มูลไก่ 0.5 กรัม+มูลสุกร 0.5 กรัม+ปุ๋ยเคมี 20 
กรัม 
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ตารางผนวกที ่25 ค่าเฉล่ียความยาวผลผลิตของแตงกวาญ่ีปุ่นพนัธ์ุเพรตต้ี สวอโล่ 279 เม่ืออายกุาร 
                         เก็บเก่ียว 75 วนัในอตัราปุ๋ยท่ีแตกต่างกนั 
 

ส่ิงทดลอง ความยาวผล (เซนติเมตร)  
(ปุ๋ย) R1 R2 R3 ผลรวม ค่าเฉล่ีย 

ไม่ใส่ปุ๋ย 22.58 22.58 21.95 67.11 22.37 
มูลไก่ 20.23 22.62 19.51 62.36 20.78 
มูลสุกร 23.77 23.93 22.44 70.14 23.38 
ปุ๋ยเคมี 22.08 22.04 20.85 64.97 21.65 

มูลไก่+มูลสุกร 20.62 22.77 20.72 64.11 21.37 
มูลไก่+มูลสุกร+ปุ๋ยเคมี 21.36 23.78 21.78 66.92 22.30 

ผลรวม    395.61 (G.T.) 21.97 (G.M.) 

 
ตารางผนวกที ่26 ผลวเิคราะห์ความแปรปรวนความยาวผลผลิตของตน้แตงกวาญ่ีปุ่นพนัธ์ุ เพรตต้ี   
                         สวอโล่ 279 เม่ืออายกุารเก็บเก่ียว 75 วนัในอตัราปุ๋ยท่ีแตกต่างกนั 
 
ANOVA 

Soure of variation d.f. SS MS F 5,12 
    Calculated Tabel 0.05 0.01 

Varieties 5 12.35 2.47ns 2.11 3.11 5.06 
Error 12 14.1 1.17    
Total 17 26.45     

C.V. (%) = 4.92 % 
 
หมายเหตุ ns หมายความวา่ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
 ไม่ใส่ปุ๋ย 0 กรัมต่อถุง , มูลไก่ 0.5 กรัมต่อถุง , มูลสุกร 0.5 กรัมต่อถุง , ปุ๋ยเคมี 15-15-15 ใส่ 
20 กรัมต่อถุง , มูลไก่ 0.5 กรัม+มูล สุกร 0.5 กรัม , มูลไก่ 0.5 กรัม+มูลสุกร 0.5 กรัม+ปุ๋ยเคมี 20 
กรัม 
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ตารางผนวกที ่27 ค่าเฉล่ียความยาวเส้นรอบวงผลผลิตของแตงกวาญ่ีปุ่นพนัธ์ุเพรตต้ี สวอโล่ 279  
                         เม่ืออายกุารเก็บเก่ียว 5 วนัในอตัราปุ๋ยท่ีแตกต่างกนั 
 

ส่ิงทดลอง ความยาวเส้นรอบวง (เซนติเมตร)  
(ปุ๋ย) R1 R2 R3 ผลรวม ค่าเฉล่ีย 

ไม่ใส่ปุ๋ย 9.81 9.17 9.76 28.74 9.58 
มูลไก่ 9.35 9.46 9.04 27.85 9.28 
มูลสุกร 9.85 9.70 9.56 29.11 9.70 
ปุ๋ยเคมี 9.72 9.74 9.75 19.21 9.73 

มูลไก่+มูลสุกร 9.54 9.95 8.74 28.23 9.41 
มูลไก่+มูลสุกร+ปุ๋ยเคมี 9.77 9.91 9.35 29.03 9.67 

ผลรวม    172.17 (G.T.) 9.56 (G.M.) 

 
ตารางผนวกที ่28  ผลวเิคราะห์ความแปรปรวนความยาวเส้นรอบวงผลผลิตของตน้แตงกวาญ่ีปุ่น  
                          พนัธ์ุ เพรตต้ี สวอโล่ 279 เม่ืออายกุารเก็บเก่ียว 75 วนั 
 
ANOVA 

Soure of variation d.f. SS MS F 5,12  
    Calculated Table0.05 Table0.01 

Varieties 5 0.49 0.09ns 0.9 3.11 5.06 
Error 12 1.25 0.10    
Total 17 1.74     

C.V. (%) = 3.30 % 
 
หมายเหตุ ns หมายความวา่ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 

ไม่ใส่ปุ๋ย 0 กรัมต่อถุง , มูลไก่ 0.5 กรัมต่อถุง , มูลสุกร 0.5 กรัมต่อถุง , ปุ๋ยเคมี 15-15-15 ใส่ 
20 กรัมต่อถุง , มูลไก่ 0.5 กรัม+มูล สุกร 0.5 กรัม , มูลไก่ 0.5 กรัม+มูลสุกร 0.5 กรัม+ปุ๋ยเคมี 20 
กรัม 
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ตารางผนวกที ่29 ค่าเฉล่ียความหนาเน้ือผลผลิตของแตงกวาญ่ีปุ่นพนัธ์ุเพรตต้ี สวอโล่ 279 เม่ืออาย ุ    
   การเก็บเก่ียว 75 วนัในอตัราปุ๋ยท่ีแตกต่างกนั 
 

ส่ิงทดลอง ความหนาเน้ือ (เซนติเมตร)  
(ปุ๋ย) R1 R2 R3 ผลรวม ค่าเฉล่ีย 

ไม่ใส่ปุ๋ย 0.97 1.04 1.01 3.02 1 
มูลไก่ 0.94 0.94 0.87 2.75 0.91 
มูลสุกร 1.08 1.02 0.99 3.09 1.03 
ปุ๋ยเคมี 1.08 0.99 1.01 3.08 1.02 

มูลไก่+มูลสุกร 0.96 0.96 0.93 2.85 0.95 
มูลไก่+มูลสุกร+ปุ๋ยเคมี 1.02 1.06 1.02 3.1 1.03 

ผลรวม    17.89 (G.T.) 0.99 (G.M.) 

 
ตารางผนวกที ่30 ผลวเิคราะห์ความแปรปรวนความหนาเน้ือผลผลิตของตน้แตงกวาญ่ีปุ่นพนัธ์ุ  
                         เพรตต้ี สวอโล่ 279 เม่ืออายกุารเก็บเก่ียว 75 วนั 
 
ANOVA 

Soure of variation d.f. SS MS F 5,12 
    Calculated Table0.05 Table0.01 

Varieties 5 0.03 0.007** 7 3.11 5.06 
Error 12 0.01 0.001    
Total 17 0.04     

C.V. (%) = 3.19 %  
 
หมายเหตุ ** หมายความวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (p≤0.01) 
 ไม่ใส่ปุ๋ย 0 กรัมต่อถุง , มูลไก่ 0.5 กรัมต่อถุง , มูลสุกร 0.5 กรัมต่อถุง , ปุ๋ยเคมี 15-15-15 ใส่ 
20 กรัมต่อถุง , มูลไก่ 0.5 กรัม+มูล สุกร 0.5 กรัม , มูลไก่ 0.5 กรัม+มูลสุกร 0.5 กรัม+ปุ๋ยเคมี 20 
กรัม 
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ภาพผนวก ค 

 ภาพประกอบการทดลอง 
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ภาพผนวกที ่1 เพาะตน้กลา้แตงกวาญ่ีปุ่น อาย ุ14 วนั 
 

 
 

ภาพผนวกที ่2 การวางระบบน ้า แบบหวัน ้าหยด 
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ภาพผนวกที ่3 การใหปุ๋้ยตน้แตงกวาญ่ีปุ่น  
 
 

 
 

ภาพผนวกที ่4 การเจริญเติบโตของแตงกวาญ่ีปุ่นหลงัยา้ยกลา้ 4 สัปดาห์ 
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ภาคผนวกที ่5 ลกัษณะผลแตงกวาญ่ีปุ่นอาย ุ10 วนัหลงัดอกบาน 
 

      
 
 
 
 

ภาพผนวกที ่6 ลกัษณะผลแตงกวาญ่ีปุ่นท่ีไดรั้บปุ๋ยเคมีและปุ๋ยคอกต่างๆ 

 ไม่ใส่ปุ๋ย              มูลไก่              มูลสุกร             ปุ๋ยเคมี            มูลไก่+มูลสุกร       มูลไก่+มูลสุกร 

                                                                                                                                        +ปุ๋ยเคมี 
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ภาคผนวก ง  
ประวตัิผู้วจัิย 
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