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 การทดลองในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการใชปุ๋้ยมูลสัตวท่ี์มีต่อผลผลิตและคุณภาพ
ของหญา้รูซ่ี  โดยวางแผนการทดลองแบบการสุ่มสมบูรณ์ในบลอ็ก (Ramdomized Complete Block 
Design) แบ่งการทดลองเป็น 4 ทรีตเมนต์ 4 ซ ้ า  รวมแปลงทดลองทั้งหมด  16  แปลง โดยจดัทรีต
เมนตด์งัต่อไปน้ี ทรีตเมนตท่ี์ 1 จะใส่แค่ปุ๋ยยเูรียอยา่งเดียว(Control) ทรีตเมนต์ท่ี 2,3 และ4ใส่ปุ๋ยมูล 
มูลโค  มูลสุกร และมูลแพะ ผลการทดลองพบว่าน ้ าหนกัหญา้สดจากการตดัคร้ังท่ี 1 หญา้ท่ีใส่ดว้ย
มูลสุกรไดน้ ้ าหนกัสดสูงท่ีสุดท่ี 4.80 ตนั/ไร่ ซ่ึงน ้ าหนกัหญา้มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัยิ่งทาง
สถิติ (P<0.01) ส่วนน ้ าหนกัหญา้สดจาการตดัคร้ังท่ี 2 พบว่าหญา้ท่ีใส่ดว้ยมูลแพะมีน ้ าหนักสูงท่ีสุด
คือ 7.79 ตนั/ไร่ น ้ าหนกัของหญา้มีความแตกต่างอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) น ้าหนกัหญา้
แหง้จากการตดัคร้ังท่ี 1 พบว่าหญา้ท่ีใส่ดว้ยมูลสุกรไดน้ ้ าหนกัแหง้สูงท่ีสุดคือ 1.39 ตนั/ไร่ น ้ าหนัก
ของหญา้แหง้จากการตดัคร้ังท่ี 1 มีความแตกต่างอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (P>0.05) น ้ าหนกัหญา้
แหง้จากการตดัคร้ังท่ี 2 พบว่าหญา้ท่ีใส่ดว้ยมูลโคมีน ้ าหนักแห้งท่ีสูงท่ีสุดคือ 1.61 ตนั/ไร่ น ้ าหนัก
หญา้แหง้จากการตดัคร้ังท่ี 2 มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคญัทาวสถิติ (P>0.05)  หญา้ท่ีใส่ดว้ย
มูลแพะมีโปรตีนท่ีสูงท่ีสุดคือ 6.11 % หญ้าท่ีใส่ด้วยมูลโคมีเยื่อใย ค่า NDF ADF สูงท่ีสุดคือ 
32.82% 68.42% และ 41.91% ตามล าดับ และหญา้ท่ีใส่ปุ๋ยยูเรียมีค่าพลงังานรวมมากท่ีสุดคือ 
4299.20 กิโลแคลอร่ี 
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บทที่ 1 
บทน า 

  

ความส าคญัและที่มาของปัญหา 
 

หญา้รูซ่ี(Ruzi Grass) หรือ  หญา้คองโก Brachiaria ruziziensis จดัเป็นหญา้พ้ืนเมือง
ของแอฟริกาท่ีไทยน าเขา้มาปลูกส าหรับเป็นพืชเล้ียงโค กระบือ โดยนิยมปลูกมากในภาคอีสานและ
ภาคเหนือ เน่ืองจากปลูกง่าย โตเร็ว และให้ผลผลิตต่อไร่สูง รวมถึงมีคุณค่าทางดา้นอาหารสัตวสู์ง 
หญา้รูซ่ีสามารถปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มในประเทศไทยไดดี้ จึงมีศกัยภาพสูงเหมาะจะน ามาใช้
เป็นแหล่งอาหารหยาบส าหรับสตัวใ์นเขตร้อน แต่มีขอ้จ  ากดั คือ หญา้รูซ่ี ใหผ้ลผลิตสูงในฤดูฝนทน
แลง้ ทนการเหยยีบย  า่ แต่ไม่ทนต่อสภาพน ้ าขงั  นิยมน ามาท าหญา้หมกัเพื่อท่ีน ามาเก็บถนอมไวเ้ป็น
หญา้หมกั ซ่ึงจะช่วยท าใหคุ้ณค่า ทางอาหารของหญา้รูซ่ีคงอยูส่ามารถถนอมไวใ้ชไ้ด ้ในช่วงท่ีขาด
แคลนหญา้สด พืชอาหารสตัวท่ี์น ามาใชใ้นการหมกั ไดม้าจากพืชอาหารสัตวท่ี์มีอยู่มากมายในช่วง
ฤดูฝนซ่ึงเจริญงอกงามดี และมีปริมาณมากเกินพอส าหรับเล้ียงสัตว ์นอกจากน้ีฤดูฝนก็ไม่สามารถ
เก็บถนอมในการท าหญา้แหง้ได ้ฉะนั้นการท าหญา้หมกัจึงเป็นตวัช่วยเกษตรกรอีกทางหน่ึง ซ่ึงจะ
ท าใหส้ตัวเ์ล้ียงมีอาหารในยามขาดแคลนได ้

 ปุ๋ยมูลสตัวห์รือปุ๋ยคอกเป็นปุ๋ยอินทรียท่ี์ไดจ้ากการขบัถ่ายของสัตว ์ซ่ึงสามารถท าให้เป็น
ปุ๋ยเพ่ือเพ่ิมธาตุอาหารในดินใหก้บัหญา้อาหารสตัวไ์ด ้การท าแปลงหญา้ส าหรับเล้ียงสัตวเ์กษตรกร
ส่วนใหญ่จะใส่ดว้ยปุ๋ยเคมีซ่ึงท าใหต้น้ทุนสูงและยงัท าใหดิ้นเสียอีกดว้ย จากความส าคญัดังน้ีกล่าว
มาแลว้จึงไดท้ าการทดลองใชปุ๋้ยมูลสัตวช์นิดต่าง ๆ เพื่อเป็นการทดสอบปุ๋ยว่าปุ๋ยมูลสัตว์ หญา้รูซ่ี 
ซ่ึงเป็นหญ้าอีกชนิดหน่ึงท่ีนิยมปลูกส าหรับเล้ียงสัตว์ได้แก่ มูลสุกร มูลโค มูลแพะ จะเพ่ิม
ประสิทธิภาพคุณประโยชน์มากนอ้ยเพียงใดในหญา้รูซ่ีจึงมีการทดลองใชปุ๋้ยมูลสัตวใ์นแปลงปลูก
หญ้ารูซ่ีเพื่อการท่ีจะทราบว่าปุ๋ยมูลสัตว์ชนิดใดท าให้หญ้ารูซ่ีมีการเจริญเติบโตดีท่ีสุด จึงมีการ
ทดลองปุ๋ยมูลสตัวท่ี์มีต่อผลผลิตและคุณภาพของหญา้รูซ่ีเพื่อท่ีจะไดใ้ชป้ระโยชน์จากการวิจยัต่อมา
ปรับใชก้บัการท าแปลงหญา้เล้ียงสตัวไ์ด ้ 
 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาผลของการใชปุ๋้ยมูลสตัวท่ี์มต่ีอผลิตและคุณภาพของหญา้รูซ่ี 
2. เพื่อน าขอ้มูลไดม้าใชป้ระโยชน์ในการจดัท าแปลงหญา้เล้ียงสตัวต่์อเกษตรกรและ

ผูส้นใจทัว่ไป 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ทราบถึงชนิดของปุ๋ยมูลสตัวท่ี์มีผลท าใหผ้ลผลิตและคุณภาพของหญา้รูซ่ีดีท่ีสุด 
2. ขอ้มูลท่ีไดรั้บมาน้ีสามารถท่ีจะเป็นแนวทางใหส้ าหรับเกษตรกรและผูท่ี้สนใจทัว่ไป  

ขอบเขตการทดลอง 
  ศึกษาผลของการใชปุ๋้ยมูลสัตวท่ี์มีต่อผลผลิตและคุณภาพของหญา้รูซ่ี โดยวางแผนการ
ทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ในบล็อก (Ramdomized  Complete Block Design)โดยแบ่งการทกลอง
ออกเป็น 4  ทรีตเมนต ์4 ซ ้า  รวมแปลงทดลองทั้งหมด  16  แปลง โดยทุกแปลงจะไดรั้บการใส่ปุ๋ย
ดงัต่อไปน้ี โดยทรีตเมนตป์ระกอบการใส่ปุ๋ยยเูรียอยา่งเดียว(Control) ใส่ปุ๋ยมูลโค สุกร และมูลแพะ 
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บทที่ 2 
ตรวจเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 

 

หญ้ารูซ่ี  (Ruzi Grass)  

ช่ือวิทยาศาสตร์  : Brachiaria ruziziensis 

จดัเป็นหญา้พ้ืนเมืองของแอฟริกาท่ีไทยน าเขา้มาปลูกส าหรับเป็นพืชเล้ียงโค กระบือ โดย
นิยมปลูกมากในภาคอีสาน และภาคเหนือ เน่ืองจากปลูกง่าย โตเร็ว และใหผ้ลผลิตต่อไร่สูง รวมถึง
มีคุณค่าทางดา้นอาหารสตัวสู์งดว้ยเช่นกนัหญา้รูซ่ีนิยมปลูกเพ่ือใชเ้ป็นอาหารเล้ียงโคกระบือ ล  าตน้
และใบไม่หยาบแข็งเป็นท่ีชอบกิน หญา้รูซ่ีนิยมปลูกเพ่ือใชเ้ป็นอาหารเล้ียงโคกระบือ ล  าตน้และใบ
ไม่หยาบแข็งเป็นท่ีชอบใชป้ลูกเป็นพืชคลุมโดยเฉพาะขอบบ่อท่ีขุดใหม่ 
 

ประวตั ิและการแพร่กระจาย 
 

หญา้รูซ่ีหรือหญา้คองโก มีถ่ินก าเนิดอยูใ่นทวีปแอฟริกาแถบประเทศคองโก ซ่ึงนิยมใชเ้ป็น
อาหารเล้ียงโค ปัจจุบนัแพร่กระจายในทุกประเทศในเขตร้อน รวมถึงประเทศไทยดว้ยหญา้รูซ่ี/หญา้
คองโก ถูกน าเขา้มาปลูกในประเทศไทยคร้ังแรก เม่ือปี พ.ศ. 2511ใน 2 แห่ง คือ องค์การส่งเสริม
กิจการโคนมแห่งประเทศไทย อ. มวกเหล็ก จ. สระบุรี และอีกแห่ง คือ สถานีพืชอาหารสัตวป์าก
ช่อง ต่อมา ปี 2523 ศูนยส่์งเสริมการขยายพนัธุ์สัตว์ ไดน้ าหญา้รูซ่ีจากประเทศไอเวอรีโคสเขา้มา
ปลูกเพ่ิมอีก และกลายเป็นพนัธุ์หญ้ารูซ่ีท่ีนิยมปลูกมากในปัจจุบัน ทั้ งน้ี กองอาหารสัตว์ ได้
ด  าเนินการปลูกเพ่ือผลิตเมลด็ส าหรับส่งเสริมใหป้ระชาชนปลูกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 และนิยมปลูก
แพร่หลายมาจนถึงปัจจุบนัโดยเฉพาะในภาคอีสาน.  (https://puechkaset.com/) 

 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 

ล าตน้หญา้รูซ่ีหรือหญา้คองโก เป็นพืชอายหุลายปี มีลกัษณะล าตน้ทัว่ไปคลา้ยกบัหญา้ขน 
แต่ใบจะเลก็ และดกกว่า โดยหญา้รูซ่ีมีล  าตน้เป็นเหงา้ใตดิ้น และมีล  าตน้อีกส่วนเจริญเหนือดิน โดย
ล าต้นเหนือดินจะแตกล าต้นเป็นกอ ความสูงของล าตน้ประมาณ 150-300 เซนติเมตร ล  าต้นมี
ลกัษณะทรงกลม เป็นขอ้ปลอ้ง ขอ้ปลอ้งบริเวณโคนตน้มีรากแตกออก ผิวล  าตน้เกล้ียง สีม่วงเขม้ 
และไม่มีขน ใบหญ้ารูซ่ี/หญ้าคองโก เป็นพืชใบเล้ียงเด่ียว ใบแทงออกบริเวณข้อของล าต้น 
ประกอบด้วยกาบใบท่ีค่อนข้างบาง คลา้ยกระดาษท่ีมีขนปกคลุม แผ่นกาบใบหุ้มล  าต้น ยาว
ประมาณ 9-16 เซนติเมตร ตรงขอ้ต่อระหว่างกาบใบกบัแผ่นใบมีล้ินใบเป็นขนแข็ง ถดัมาเป็นแผ่น

https://puechkaset.com/
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ใบท่ีมีลกัษณะเรียวยาว ปลายใบแหลม และมีสีเขียวใบตอง แผ่นใบมีลกัษณะแผ่กางออกแบนๆ 
ขนาดแผน่ใบกวา้ง 1-2 เซนติเมตร ยาว 20-30 เซนติเมตร แผน่ใบดา้นบน และดา้นล่างมีขนแข็งปก
คลุม ดอกหญา้รูซ่ี/หญา้คองโก ออกดอกเป็นช่อ 5-7 ช่อ มีแกนกลางช่อเป็นรูปสามเหล่ียมมีขนแข็ง
ปกคลุม แต่ละช่อดอกยอ่ย ยาวประมาณ 4.5-6 เซนติเมตร ประกอบดว้ยดอกย่อยท่ีมีลกัษณะรูปไข่
กลบั กวา้ง 2-2.5 มิลลิเมตร ยาว 5.5-6 มิลลิเมตร. (https://puechkaset.com/) 
 

คุณสมบัตหิญ้ารูซ่ีส าหรับเป็นพืชอาหารสัตว์ 
 

1.คุณค่าทางอาหารสตัวห์ญา้รูซ่ี (อาย ุ45 วนั จากน ้ าหนกัแหง้ท่ี 17.38%) มีองคป์ระกอบ
ทางเคมีดงัน้ี 

1.1 CP 11.62% 
1.2 EE 3.61% 
1.3 เถา้ 10.1% 
1.4 CF 28.75% 
1.5  NDF 65.67% 
1.6 ADF 37.69% 
1.7 ADL 3.85% 

2 เป็นหญา้ท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการสูง เหมาะส าหรับเล้ียงโค กระบือ 
3 ล าตน้ และใบมีลกัษณะอ่อนนุ่ม เน้ือล  าตน้ไม่แข็งมาก ท าใหเ้ป็นท่ีชอบกินของโค และ
กระบือ 
4 ล าตน้มีเหงา้สั้น สามารถเก็บเก่ียวตน้ไดใ้นระดบัต ่า 

5 ทนต่อการเหยยีบย  า่ และแทะเลม็ของสตัวไ์ดดี้ 
6 ล าตน้แตกกอ และเติบโตไดเ้ร็ว สามารถใหผ้ลผลิตต่อไร่สูง 
7 ทนต่อสภาพแหง้แลง้ไดดี้ แต่ไม่ทนต่อสภาพน ้ าขงั 
8 เติบโตไดดี้ในทุกสภาพดิน 
9 ทนต่อดินต่อดินเปร้ียว และดินเค็มไดดี้ 
10 ไม่ค่อยเกิดโรค หรือ มีแมลงศตัรูมากดักิน 
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การปลกูหญ้ารูซ่ีและการเตรียมพ้ืนที ่
 

แปลงปลูกจะตอ้งท าการไถกลบ และก าจดัวชัพืชออกก่อน 1 รอบ มีระยะการตากดินไว้
นาน 7-14 วนั โดยก่อนไถให้หว่านดว้ยปุ๋ยคอก อตัรา 2-3 ตัน/ไร่ ร่วมกบัปุ๋ยสูตร 15-15-15 ใน
ปริมาณ 20 กิโลกรัม/ไร่ ทั้งน้ี ควรไถกลบในช่วงเดือนเมษายน เพ่ือให้ทันหว่านเมล็ดในเดือน
พฤษภาคมการใหน้ ้ าโดยทัว่ไป เกษตรกรปลูกในช่วงตน้ฤดูฝน และจะปล่อยให้หญา้รูซ่ีเติบโตเอง 
โดยอาศยัน ้ าฝนธรรมชาติเป็นหลกั แต่หากถึงช่วงฤดูแลง้ท่ีไม่มีฝนตกนาน ก็ควรให้น ้ าแก่แปลง
หญา้เช่นกนั เพื่อป้องกันไม่ให้เหง้าแห้งตา การใส่ปุ๋ยการใส่ปุ๋ยจะเร่ิมใส่ตั้งแต่เตรียมแปลง และ
หลงัจากท่ีเมลด็งอกแลว้ประมาณ 1 เดือน ใหห้ว่านปุ๋ยคอก และปุ๋ยเคมีในอตัรา 30 กิโลกรัม/ไร่การ
เก็บแผ่นหญา้หลงัจากท่ีหญา้รูซ่ีเร่ิมงอกหรือแทงตน้ใหม่แลว้ 35-45 วนั จึงท าการตดัเก็บหญา้ได ้
โดยควรตดัหญา้ในระดบัต ่า ใหเ้หลือโคนตน้สูงประมาณ 10 เซนติเมตร ทั้งน้ี หญา้รูซ่ีจะให้ผลผลิต
น ้ าหนกัสด 10-18 ตนั/ไร่ และผลผลิตน ้ าหนกัแหง้ประมาณ 2-2.5 ตนั/ไร่( https://puechkaset.com) 

 

ปุ๋ยมูลสัตว์(ปุ๋ยคอก) 
 

   ปุ๋ยมูลสตัวห์รือปุ๋ยคอก ประกอบดว้ยเศษของพืชและสัตวซ่ึ์งเป็นอาหารท่ีสัตวกิ์นเขา้ไป
แลว้ไม่สามารถยอ่ยหรือน าไปใชป้ระโยชน์ไดห้มดจึงเหลือเป็นกากท่ีสัตวข์บัถ่ายออกมา โดยเศษ
อาหารเหล่าน้ีไดผ้า่นกระบวนการยอ่ยสลายไปบางส่วนแลว้ในทางเดินอาหาร ดงันั้น ในส่วนท่ีเป็น
มูลสตัวจึ์งยงัอุดมไปดว้ยธาตุอาหารชนิดต่าง ๆ รวมทั้งสารอินทรียท่ี์ละลายน ้ าไดห้ลายชนิด ซ่ึงเม่ือ
รวมกันเข้าก็จะมีองค์ประกอบท่ีสามารถใชเ้ป็นธาตุอาหารท่ีสมบูรณ์ของพืชได้ ซ่ึงปุ๋ยมูลสัตว์ท่ี
น ามาใชท้ดลองมีดงัน้ี 
 

1.มูลโค (Cow Dung) ปุ๋ยมูลโค ประกอบไปดว้ย ส่วนท่ีเป็นมูล ปัสสาวะ และวสัดุรองพ้ืน 
ดงันัน่ธาตุอาหารพืชใน ปุ๋ยคอก จึงมีปริมาณท่ีแต่ต่างกนัไปตามพ้ืนท่ีท่ีเล้ียง วิธีการเล้ียงและการเก็บ 
ส่วนใหญ่เป็นของแข็ง ประกอบไปดว้ยเศษของพืชและสัตวซ่ึ์งเป็นอาหารท่ีสัตวกิ์นเขา้ไปแลว้ไม่
สามารถยอ่ยหรือน าไปใช ้ประโยชน์ไดห้มด  จึงเหลือเป็นกากท่ีสตัวข์บัถ่ายออกมา  โดยเศษอาหาร
เหล่าน้ีไดผ้า่นกระบวนการ ยอ่ยสลายไปบางส่วนแลว้ในทางเดินอาหาร  ดงันั้นส่วนท่ีเป็นมูลสัตว์
จึงอุดมไปดว้ยธาตุอาหารชนิด ต่างๆ รวมทั้งสารอินทรียท่ี์ละลายน ้ าไดห้ลายชนิด ซ่ึงเม่ือรวมกนัเขา้
ก็จะมีองค์ประกอบท่ีสามารถใช ้เป็นธาตุอาหารท่ีสมบูรณ์ของพืชได ้(Nirutfarm,2553) ข้ีววัส่วน
ใหญ่เป็นของแข็งประกอบไปด้วยเศษของพืชและสัตว์ซ่ึงเป็นอาหารท่ีสัตว์กินเข้าไปแลว้ไม่
สามารถยอ่ยหรือน าไปใชป้ระโยชน์ไดห้มด  จึงเหลือเป็นกากท่ีสตัวข์บัถ่ายออกมา  โดยเศษอาหาร
เหล่าน้ีไดผ้า่นกระบวนการยอ่ยสลายไปบางส่วนแลว้ในทางเดินอาหาร  ดงันั้นส่วนท่ีเป็นมูลสตัวจึ์ง
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อุดมไปดว้ยธาตุอาหารชนิดต่างๆ รวมทั้งสารอินทรียท่ี์ละลายน ้ าไดห้ลายชนิด ซ่ึงเม่ือรวมกนัเขา้ก็
จะมีองคป์ระกอบท่ีสามารถใชเ้ป็นธาตุอาหารท่ีสมบูรณ์ของพืชได ้ ส่วนมูลสตัวแ์ต่ละชนิดจะมีธาตุ
อาหารชนิดใดมากหรือน้อยข้ึนอยู่ก ับชนิดของอาหารท่ีสัตวช์นิดนั้นกินเขา้ไปเป็นปัจจยัส าคัญ
รวมทั้งปัจจัยอ่ืนๆได้แก่ ระบบการย่อยอาหารของสัตว์  วิธีการให้อาหาร  รวมทั้งการจัดการ
รวบรวมมูล  การเก็บรักษา ฯลฯ ออมทรัพย ์(2540) ไดก้ล่าวถึงแนวทางการใชปุ๋้ยคอกไวด้งัน้ีคือ มูล
โคและมูลกระบือ โดยทัว่ไปแลว้มีธาตุอาหารต ่ากว่ามูลสตัวช์นิดอ่ืนเพราะเป็นสตัวกิ์นหญา้ ไม่ควร
ใส่แปลงปลูกผกัโดยตรง เพราะจะมีปัญหาเมล็ดวชัพืชปะปนมา ควรน าไปหมกัเป็นปุ๋ยหมัก
เสียก่อน (http://www.puiklintong.com/prayodpuikhok.html) 
 

ตารางที่ 1 แสดงคุณสมบติัทางเคมีของมูลโค 
 

  ธาตุอาหารหลกั (%) ธาตุอาหารรอง (%) 

มูลโค 
pH N P K Ca Mg S 
10.4 1.95 1.76. 0.43 1.82 0.56 0.07 

ท่ีมา: สถาบนัพฒันาและส่งเสริมปัจจยัการผลิต (2544) 

1.1การใชปุ๋้ยมูลโคกบับรอคโคลีพนัธุ์ท็อปกรีนและหยกเขียว ท่ีปลูกโดยใส่มูลโคและมูล
โคร่วมกบัน ้ าหมกัชีวภาพมี แนวโนม้ความสูงทรงพุ่มและความกวา้งทรงพุ่มสูงกว่า การใส่น ้ าหมกั
ชีวภาพเพียงอยา่งเดียว โดยเฉพาะการปลูกบรอคโคลีพนัธุ์หยกเขียวโดยใส่มูลโคท่ีมีความสูงทรง
พุ่มไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (p≤0.05)   กบัการใส่ ปุ๋ยเคมี เน่ืองจากมูลโคเป็นปุ๋ยคอกท่ีไดจ้ากสัตวท่ี์ 

บริโภคพืชเป็นอาหารหลกัซ่ึงมีอตัราส่วนระหว่าง คาร์บอนต่อไนโตรเจน (C : N ratio) กวา้ง ดงันั้น
มูลโคจึงมีการย่อยสลายตัวชา้และ     ค่อย ๆ ปลดปล่อยธาตุอาหารให้พืชน้าไปใชป้ระโยชน์ได้
ตลอดระยะการเจริญเติบโต      ส่วนการปลูกบรอคโคลีพนัธุ์ท็อปกรีนโดยใส่มูลโคมีความสูงทรง
พุ่มต ่ากว่าบรอคโคลีพนัธุ์ หยกเขียวท่ีปลูกโดยใส่ปุ๋ยชนิดเดียวกนั อาจเป็นไปไดท่ี้  ความแตกต่าง
ของสายพนัธุจ์ะเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีท าใหบ้รอคโคลีทั้งสองพนัธุมี์การเจริญเติบโตท่ีแตกต่างกนัซ่ึง

สอดคลอ้งกบั  (Nooprom.2560) ท่ีรายงานว่าบรอคโคลีแต่ละสายพนัธุม์ีการเจริญ เติบโตท่ีแตกต่าง
กนั นอกจากน้ีผลการวิเคราะห์สมบติัของดินแสดงให้เห็นว่าแปลงทดลองท่ีใส่มูลโคและมูลโค 
ร่วมกบัน ้ าหมกัชีวภาพมีปริมาณอินทรียวตัถุเพ่ิมข้ึน 

 

 

http://www.puiklintong.com/prayodpuikhok.html


7 
 

2. มูลสุกร (Pig Manure) มูลสุกร ถือว่าเป็นมูลสัตวท่ี์มีประโยชน์ในการเจริญเติบโตของ
พืชมากท่ีสุด เพราะมีสารอาหารจ านวนมาก ช่วยในการเจริญเติบโตของพืช และช่วยปรับปรุงบ ารุง
ดินใหก้ลบัคืนความสมบูรณ์อย่างรวดเร็ว (ศูนยท์างด่วนขอ้มูลการเกษตร  2550) ต่อมาพบว่ามูล
สุกรขุนและกากตะกอนของมูลสุกรขุนมี ปริมาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส แคลเซียม แมกนีเซียม 
เหลก็ ทองแดง แมงกานีสและสงักะสีมากกว่ามูลโค ขุนขณะท่ีมูลโคขุนมีปริมาณธาตุ โพแทสเซียม
และโซเดียมมากกว่ามูลสุกร อยา่งไรก็ตามปริมาณธาตุอาหารเหล่าน้ีอาจมีความผนัแปรไปตามชนิด
ของวตัถุดิบอาหารรวมทั้งแร่ ธาตุท่ีเสริมลงในอาหารท่ีใชเ้ล้ียงสตัวน์ั้นดว้ย(งานส่งเสริมการเกษตร  
,2561) มูลสตัวช์นิดต่าง ๆ โดยเฉพาะมูลสุกรถือว่าเป็นวสัดุท่ีมีธาตุอาหารรองและจุลธาตุอาหารใน
ปริมาณ สูงกว่าเศษพืช หรือเศษสตัวท่ี์เป็นวสัดุใชท้  าปุ๋ยชีวภาพทัว่ไป ทั้งน้ีเพราะอาหารสตัวย์คุใหม่
ตอ้งมีการเสริม ไวตามินและแร่ธาตุต่าง ๆ ในปริมาณสูงจึงจะท าใหส้ตัวม์ีการเติบโตเป็นปกติ ซ่ึงแร่
ธาตุเหล่านั้นไม่สามารถ ถูกน าไปใชป้ระโยชน์ไดห้มดและถูกขบัถ่ายออกมาทางมูล อีกทั้งตวัแร่
ธาตุเองจะถูกแปรสภาพใหอ้ยูใ่นรูปละลายน ้ าไดม้ากข้ึน  จึงเป็นประโยชน์ต่อตน้พืชมากข้ึนดงันั้น
มูลสตัวช์นิดต่าง ๆ จึงมีความเหมาะสมท่ีจะ ใชเ้ป็นแหล่งใหธ้าตุอาหารรองและจุลธาตุอาหารราคา
ถูกแก่ตน้พืชเป็นอยา่งยิง่ องคป์ระกอบธาตุอาหารพืชในมูลสตัวช์นิดต่างๆ (สุกญัญา,2554) 

 

ตารางที่ 2 แสดงคุณสมบติัทางเคมีของมูลสุกร 
 

  ธาตุอาหารหลกั (%) ธาตุอาหารรอง (%) 

มูลสุกร 
pH N P K Ca Mg S 

6.9 2.83 16.25 0.11 8.11 2.42 0.14 
ท่ีมา: สถาบนัพฒันาและส่งเสริมปัจจยัการผลิต (2544) 

2.1 ผลการใชมู้ลสุกรเป็นปุ๋ยอินทรียใ์นการปลูกขา้ว  
2.1.1 ไม่จ  าเป็นตอ้งใชปุ๋้ยเคมีและสารเคมีในการปลูกขา้ว  
2.2.2 ตน้ขา้วโตเร็วกว่าหญา้ และไมจ่  าเป็นตอ้งใชย้าฆ่าหญา้  
2.2.3 ตน้ขา้วมีความแข็งแรง  ตา้นทานต่อการเขา้ท าลายของแมลงศตัรูพืช เช่น  

เพล้ียไฟ  หนอนมว้นใบ  หนอนกอ  จึงไม่จ  าเป็นตอ้งใชส้ารก าจดัศตัรูพืช  
2.2.4 ตน้ขา้วแข็งแรง  ไม่หกัลม้ง่ายเมื่อโดนลมฝน  
2.2.5 ใบธงของขา้วจะเขียวจนกระทัง่เก่ียว  ท าใหม้ีการสงัเคราะห์ดว้ยแสงและ

สะสมแป้งในเมลด็ได ้อยา่งเต็มท่ี  เมลด็ขา้วใสและเต่ง  
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2.2.6 ขั้วของเมลด็ขา้วมีความสดและเหนียวข้ึน  ท าใหเ้มลด็ขา้วไม่ร่วงในระหว่าง
การเก็บเก่ียว  

2.2.7 ขา้วแก่และเก็บเก่ียวไดเ้ร็วกว่าปกติ 5 - 7 วนั  
2.2.8 ใหผ้ลผลิตขา้วเพ่ิมมากข้ึนเทียบเท่าหรือมากกว่าการใชปุ๋้ยเคมี เมื่อมีการใช้

ปุ๋ยมูลสตัวด์ว้ยวิธน้ี อยา่งต่อเน่ือง จะท าใหด้น้มีความสมบูรณ์มากข้ึน ดินโปร่ง เหมาะส าหรับการ
ปลูกขา้ว 
 

2.2 การใช้ประโยชน์ของมูลสุกรเป็นปุ๋ยในนาข้าว การหมักตอซังโดยไม่ต้องเผามี
ประโยชน์คือคืนธาตุอาหารท่ีมีในตอซงัใหก้บดินท าใหดิ้นมีอินทรียว์ตัถุและธาตุอาหารพืชเพ่ิมข้ึน
จุลินทรียแ์ละส่ิงมีชีวิตบริเวณผวิดินไม่ถูกท าลายแต่กลบัเพ่ิม ปริมาณจุลินทรียใ์ห้ท ากิจกรรมอย่าง
เต็มท่ีท าใหส้ภาพดินดีข้ึนดินโปร่งรากตน้ขา้วแผก่ระจายไดต้น้ขา้วแข็งแรงอีกทั้งเมล็ดขา้วดีดขา้ว
ปนหวัแหว้หมแูละหญา้ท่ีตกหล่นในแปลงน่าจะถูกย่อยสลายไป ดว้ยการหมกัท าไดท้นัทีหลงัจาก
เก็บเก่ียวขา้ว (สุกญัญา,อุทยั,ปฏิมา  2554) นอกจากน้ียงัมีส่วนของน ้ าลา้งคอกปัสสาวะและเศษมูล
สุกรท่ีไม่สามารเก็บรวบรวมเป็นของแข็งไดก้็จะไหลรวมกนัไปตามร่องระบายน ้ าสู่บ่อพกัน ้ าเสีย
หรือเข้าสู่ระบบบ าบดัต่อไปซ่ึงในน ้ าส่วนน ้ าก็ยงัคงมีธาตุอาหารพืชชนิดต่างๆอยู่บา้งจึงสามารถ
น าไปใชเ้ป็นปุ๋ยน ้ าท่ีใหท้างดินหรือเป็นปุ๋ยท่ีฉีดใหท้างใบกบัพืชไดเ้ช่นกนั  
 

3. มูลแพะ (Goat Manure)จากรายงานของกรมปศุสัตว ์(2553) พบว่าในประเทศไทยมี
เกษตรกรผูเ้ล้ียงแพะอยู ่72,157 ครัวเรือน จ  านวนแพะทั้งหมด 380,277 ตวั เฉล่ียครัวเรือนละ 5.72 
ตวัโดยทั่วไปแพะจะถ่าย มูลเฉล่ียวนัละประมาณ 6 เปอร์เซ็นต์ของน ้ าหนักตัว ซ่ึงในแพะพนัธุ์
พ้ืนเมืองท่ีโตเต็มท่ีมีน ้ าหนกั เฉล่ียประมาณ 30 กิโลกรัมดงันั้นโดยเฉล่ียแลว้ในแต่ละวนัผูเ้ล้ียงแพะ
จะมีมูลแพะประมาณ 1.80 กิโลกรัม ซ่ึงมากพอท่ีจะใชผ้ลติก๊าซชีวภาพใชไ้ดใ้นครัวเรือน โดยทัว่ 
ไปแลว้มูล แพะมีลกัษณะเป็นเม็ดๆแข็งกว่ามูลโคมีวตัถุแห้งมากกว่ามูลโคและยงัมีรายงานการ
ศึกษาวิจยัการน ามาผลิตก๊าซชีวภาพอยู่น้อยจึงน่าจะมีการการศึกษาถึงการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูล
แพะเพื่อทดแทนการใชหุ้งตม้ในครัวเรือน.(สนทยา,2555) 

 

ตารางท่ี 3 แสดงตารางคุณสมบติัทางเคมขีองมูลแพะ 
 

 ปริมาณธาตุอาหารทั้งหมด(เปอร์เซนต)์ 

มูลแพะ 
N P K 
1.03 0.66 0.64 

ที่มา: https://kasetdd.wordpress.com 

https://kasetdd.wordpress.com/2010/02/20/kasetdd-table/
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จากการทดลองมูลแพะในนาขา้ว พบว่าใชแ้ลว้หนูไม่รบกวนขา้วอีกเลย โดยในช่วงเร่ิมตน้
ลุงทองอยู่ไดเ้ร่ิมใชก้บัท่ีนาของตนเอง พบว่าหนูไม่เขา้มากดักินตน้ขา้วของตนเองเลย ในขณะท่ี
แปลงนาขา้งเคียงยงัพบการระบาดของหนูนาอยู่ ต่อมาเมื่อเพื่อนทราบเทคนิคดงักล่าวจึงน าไป

ทดลองใชแ้ละสามารถแกปั้ญหาหนูนากดักินตน้ขา้วอย่างไดผ้ล ผลท่ีไดรั้บ ขา้วเจริญเติบโตดี ตน้
ขา้วแข็งแรงลดค่าใชจ่้ายก าจดัโรคและแมลงศตัรูพืช ใบขา้วตั้งตรง ลดแหล่งสะสมโรคและแมลง
ศตัรูพืชได้มาก มีสีเขียวไม่มากนัก จากแนวคิดท่ีมั่นใจว่าปุ๋ยหมกัและมูลแพะมีปริมาณของ
ไนโตรเจนเพียงพอ และสังเกตจากใบของขา้วมีความสด เขียว ท่ีเพียงพอจึงไม่ตอ้งน าปุ๋ยยูเรียใส่
เพ่ิมเติมอีก.(ทองอยู่,2554)หรือน าไปผลิตก๊าซชีวภาพแลว้น ากากท่ีเหลือไปใช้จะได้ประโยชน์
มากกว่า 

4. ปุ๋ยยูเรีย (Urea) คือสารอินทรียส์ังเคราะห์ท่ีมีไนโตรเจน (N) เป็นส่วนประกอบใน
อตัราส่วนท่ีสูงมากถึงร้อยละ 46 โดยน ้ าหนัก ปุ๋ยยูเรีย เป็นปุ๋ยเคมีมาตรฐาน ท่ีส าคญัท่ีสุด สูตรปุ๋ย
ของปุ๋ยยเูรีย คือ 46-0-0 เน่ืองจากมีสัดส่วนไนโตรเจนสูงท่ีสุด จึงใชเ้ป็นแม่ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยยูเรีย 
46-0-0 ใชป้ระโยชน์เพ่ือเป็นธาตุอาหารหลกัของพืช โดยเฉพาะในช่วงแรกของการเพาะปลูกท่ีตอ้ง
เร่งการเจริญเติบโตของพืชอยา่งรวดเร็ว ท าใหพื้ชมีล  าตน้ยาว มีใบดก ใบใหญ่ ใบสีเขียวเขม้ น ้ าหนกั
ดี ปุ๋ยยูเรีย ตามกฎหมายปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 ตามกฎหมายเรียกว่า "ปุ๋ยเคมียูเรีย" โดยตอ้งมีปริมาณ
ไนโตรเจนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 44 ของน ้ าหนัก มีปริมาณไบยูเร็ตต ่ากว่าร้อยละ 1 ของน ้ าหนัก และมี
ปริมาณความช้ืนต ่ากว่าร้อยละ 3 ของน ้ าหนกัสูตรเคมีของปุ๋ยยเูรีย (urea chemical formula) 

ปุ๋ยยูเรียมีสูตรเคมีคือ CH4N2O หรือ CO(NH2)
2 บางคร้ังเขียน NH2CONH2 เพื่อแสดงถึง

ลกัษณะโครงสร้างยเูรีย และการจบัตวัของโมเลกุลกลุ่มอะมิโน (NH2) 2 กลุ่มกบัโมเลกุลกลุ่มคาร์
บอนิล (C=O) 

1.คุณสมบัติของปุ๋ยยูเรีย (urea property) มีผลึกสีขาว มีกล่ินเฉพาะตวั ดูดความช้ืนได้ดี 
ละลายน ้ าไดดี้มาก ท่ีอุณหภูมิหอ้ง ยเูรีย 1.5 กิโลกรัม สามารถละลายหมดในน ้ าเปล่า 1 กิโลกรัมได ้
มีจุดหลอมเหลวประมาณ 133 องศาเซลเซียส (สูงกว่าน ้ าเดือด) ไม่ติดไฟ 

2.ประโยชน์ของยูเรียเป็นปุ๋ย (urea as fertilizer) ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 เป็นแม่ปุ๋ยท่ีให้แร่ธาตุ
อาหารหลกัไนโตรเจน ซ่ึงพืชทุกชนิดมีความตอ้งการในปริมาณท่ีสูงมาก โดยทัว่ไปไนโตรเจนเป็น
แร่ธาตุอาหารในดินท่ีมีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของพืช จึงมีความจ าเป็นตอ้งใส่เพ่ิมในทุกกรณี 
เพื่อใหพ้ืชเจริญเติบโตงอกงาม ไดผ้ลผลิตท่ีดี โดยปุ๋ยยูเรีย ช่วยท าให้พืชมีใบสีเขียว มีส่วนในการ
สงัเคราะห์แสง ท าใหพ้ืชเจริญเติบโตมีความสูง ใบเจริญงอกงามมีขนาดใหญ่ ใบดกหนา ใบสีเขียว
เข้ม และช่วยเพ่ิมโปรตีนในผลผลิต ประโยชน์ของยูเรียเป็นอาหารสัตว์เสริมโปรตีน (urea as 
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feedstuff) ปุ๋ยยเูรีย 46-0-0 นิยมใชเ้ป็นอาหารสัตวเ์สริมโปรตีนท่ีส าคญัส าหรับสัตวเ์ค้ียวเอ้ือง เช่น 
โคเน้ือ โคนม ควาย กระบือ แพะ แกะ กวาง เพราะจุลอินทรียใ์นกระเพาะหมกั ( rumen หรือ 
กระเพาะ ผา้ข้ีร้ิว) ของสตัวเ์ค้ียวเอ้ืองสามารถเปล่ียนยูเรียในอาหารให้เป็นก๊าซแอมโมเนีย ซ่ึงอุดม
ดว้ยธาตุไนโตรเจนท่ีเป็นส่วนประกอบส าคญัของกรดอะมิโน เพื่อให้สัตวน์ าไปสร้างเป็นโปรตีน 
นอกจากน้ียเูรียถือเป็นอาหารเสริมส าหรับสตัวท่ี์ใหโ้ปรตีนในราคาถูกท่ีสุด ถูกกว่าปลาป่น และกาก
ถัว่ต่าง ๆ เพราะใหโ้ปรตีนสูงถึง 287.5 เปอร์เซ็นต ์ 

3.ขอ้ควรระวงัไม่สามารถใหย้เูรียเป็นอาหารสัตวเ์ค้ียวเอ้ืองไดโ้ดยตรง หรือให้เป็นอาหาร
สตัวใ์นปริมาณมากเกินไป เพราะอาจเป็นอนัตรายและท าใหส้ตัวต์ายได ้

4.ประโยชน์ของยเูรียเป็นสารเคมี (urea as chemicals) ปุ๋ยยเูรีย 46-0-0 ใชเ้ป็นสารเคมี ท่ีเป็น
ส่วนประกอบในขบวนการผลิตสินคา้อุปโภคบริโภคหลายชนิด เช่น เป็นส่วนผสมในการผลิตปลัก๊
ไฟฟ้า เป็นส่วนผสมในการผลิตสารใหค้วามเยน็ เป็นส่วนผสมในการผลิตกาว เป็นส่วนผสมในการ
พิมพสี์ผา้ เป็นตน้.(อุไลวรรณ.2557) 

5.ขอ้ควรระวงัของการใชปุ๋้ยยเูรีย (urea usage caution) การใชปุ๋้ยยเูรียหรือปุ๋ยเคมีชนิดอื่น ๆ 
ในปริมาณท่ีมากเกินความจ าเป็น จะท าให้มีปุ๋ยตกค้างในดิน ท าให้ดินเกิดการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างทางกายภาพ ท าให้ดินแข็ง รากพืชชอนไชหาอาหารได้ไม่ดี ท าให้ดินเปล่ียนแปลง
โครงสร้างทางเคมี ท าใหดิ้นเค็ม ถา้ใชปุ๋้ยยเูรียในปริมาณท่ีสูงเกินไปมาก จะท าใหพ้ืชมีใบสีเขียวเขม้ 
มีใบเพ่ิมผดิปกติ อาจท าให้พืชเฉาและตายได ้(น็อคปุ๋ย) ไดผ้ลผลิตต่อไร่ต ่า ในกรณีตน้ขา้ว จะได้
ขา้วเมลด็เลก็ลีบกว่าปกติ ท าให้ตน้พืชอ่อนแอไม่แข็งแรง และเป็นโรคไดง่้าย เช่น โรคไหมข้า้วท่ี
เกิดจากเช้ือรา ท่ีเคยระบาดในจงัหวดัมหาสารคาม หนองบวัล  าภู อนัเน่ืองมาจากใชปุ๋้ยยูเรียปริมาณ
สูงมากเกินความจ าเป็น ท าใหต้น้ขา้วอวบ ใบขา้วอวบ แต่เปราะและอ่อนแอ ติดโรคไหมข้า้วไดง่้าย 
เคยมีผลส ารวจการใชปุ๋้ยยเูรียจากทางการ ปรากฏว่าเกษตรกรมีการใชปุ๋้ยยูเรียมากเกินความจ าเป็น 
เพราะคิดว่ายิง่ใส่ปุ๋ยปริมาณมาก จะท าใหไ้ดผ้ลผลิตปริมาณมากตาม ซ่ึงเป็นความเขา้ใจท่ีผิด เพราะ
นอกจากปุ๋ยส่วนเกินท่ีพืชไม่ไดดู้ดซึมไปใชแ้ลว้ ท าใหปุ๋้ยตกคา้ง และเป็นผลเสียต่อดินในระยะยาว
และเป็นความส้ินเปลืองโดยใช่เหตุวิธีท่ีถูกตอ้งคือตอ้งศึกษาลกัษณะของดิน เคมีของดิน ปริมาณแร่
ธาตุอาหารในดิน ปริมาณปุ๋ยท่ีมีอยูใ่นดิน ก่อนการเพาะปลูกในแต่ละคร้ัง ซ่ึงโดยทัว่ไปเกษตรกรไม่
สามารถคาดเดาไดง่้าย ๆ จากประสบการณ์ ควรส่งดินไปตรวจสอบท่ีหน่วยเกษตรเป็นระยะ เพื่อจะ
ได้รู้ปริมาณปุ๋ยและแร่ธาตุในดิน เพื่อจะได้เลือกประเภทปุ๋ย และสัดส่วนการใส่ปุ๋ยได้ถูกต้อง
เหมาะสม ตลอดจนจงัหวะเวลาในการใส่ปุ๋ย เพื่อให้พืชสามารถดูดซึมไปใชง้านไดสู้งสุดไม่เหลือ
ตกคา้ง และยงัเป็นการประหยดัค่าปุ๋ยไดอ้ย่างดี อย่างไรก็ไดไ้ดม้ีผลการวิจยั สรุปว่าการใชแ้ต่ปุ๋ยยู
เรีย หรือปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวกลบัจะท าให้โครงสร้างดินสมดุลของดินเสีย ตลอดจนไดผ้ลผลิต
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ปริมาณต ่าควรใชปุ๋้ยอินทรียค์วบคู่กนัไปดว้ยในสดัส่วนท่ีเหมาะสม ในปัจจุบนัเกษตรกรไทยมีการ
ใชปุ๋้ยยเูรียเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรในปริมาณสูงซ่ึงปุ๋ยยเูรียสามารถละลายไดอ้ยา่งรวดเร็วเม่ือ
ไดรั้บความช้ืนหรือน ้ า ท าให้เกิดการสูญเสียธาตุอาหารไปนาอกจากน้ียงัท าให้เกิดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม เกิดการปนเป้ือนของธาตุอาหารท่ีถูกชะลา้งจากพ้ืนท่ีการเกษตรจะแพร่กระจายในผิว
ดินและในน ้ า แนวทางท่ีจะลดการสูญเสียธาตุอาหาร และการปนเป้ือนต่อส่ิงแวดลอ้มของปุ๋ย
แนวทางหน่ึง คือการห่อหุ้มหรือการดูดซบัยูเรียดว้ยพอลิเมอร์ เช่น สารละลายแลว้ให้มีการปล่อย
ยเูรียอกมาทีละนอ้ย (ผสุดี,2550) 
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บทที่ 3 
อุปกรณ์และวธีิการทดลอง 

 

อุปกรณ์การทอดลอง 
  

1.จอบ       2.เสียม 
3.เตาอบ       4.กรรไกร  
5 .ตาชัง่       6.ถุงซิป 
7.ถาด       8.มีด 
9.เมลด็       10.สายยาง 
11.รถไถ      12.ปอแกว้ 
13.ฟิวเจอร์บอร์ด      14.ปากกาเคม ี
15.ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยคอก     16.แปลงส าหรับปลูกหญา้ 

 

วธิีการทดลอง 
 

 การทดลองการใชปุ๋้ยมูลสตัวท่ี์มีต่อผลผลิตและคุณภาพของหญา้รูซ่ีมีขั้นตอนการท าการทด
ลงดงัน้ี 

1.การจดัการ และการเตรียมการทดลอง 
 

1.1 เตรียมดินไวป้ระมาณ 1-2 สปัดาห์ 
1.2 ท าการยกแปลงให้เป็นรูปแปลงเป็นแถว ๆ พร้อมผสมปุ๋ยคอกลงไปในแต่ละ

แปลง เพ่ือเป็นปุ๋ยรองพ้ืน ส่วนกลุ่มควบคุมจะไม่ใส่ปุ๋ยคอกรองพ้ืน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
1.2.1 แปลงหญา้กลุ่ม Control จะใส่เฉพาะปุ๋ยยูเรียอย่างเดียวปริมาณ 16 

กรัม/แปลง จะแยกเป็นสองคร้ัง คร้ังแรกใส่ตอนหญา้อายุ  21 วนั/ 3 สัปดาห์ คร้ังท่ีสองใส่ตอนท่ี
หลงัจากตดัเก็บผลคร้ังแรกไปแลว้อีก 21 วนั/ 3สปัดาห์ 

1.2.2 แปลงหญา้กลุ่มท่ีใส่ปุ๋ยมูลโค 14 กิโลกรัม/แปลง แบ่งเป็นการตัด
สองคร้ัง คร้ังแรกก็จะแบ่งไดด้งัน้ี แบ่งใส่เป็นสามคร้ังคือ ใส่เป็นรองพ้ืนก่อนหว่านเมลด็ ส่วนคร้ังท่ี
สองใส่ตอนท่ีหญา้ไดอ้าย ุ2 สปัดาห์ ส่วนคร้ังท่ีสามใส่ตอนท่ีหญา้ไดอ้ายุท่ี 4 สัปดาห์  และอายุ 50 
วนั ตดัคร้ังแรก คร้ังท่ีสอง แบ่งออกเป็นสองคร้ังคือ คร้ังแรกนับวนัจากการตดัคร้ัง 2 สัปดาห์ แลว้
ใส่ปุ๋ย คร้ังท่ีสอง นบัไปอีก 2สปัดาห์ และตดัอาย ุ45 วนั ตดัคร้ังท่ีสอง  
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1.2.3 แปลงหญา้กลุ่มท่ีใส่ปุ๋ยมูลสุกร 14 กิโลกรัม/แปลง แบ่งเป็นการตดั
สองคร้ัง คร้ังแรก ก็จะแบ่งไดด้งัน้ี แบ่งใส่เป็นสามคร้ังคือ ใส่เป็นรองพ้ืนก่อนหว่านเมล็ด ส่วนคร้ัง
ท่ีสองใส่ตอนท่ีหญา้ไดอ้าย ุ2 สปัดาห์ ส่วนคร้ังท่ีสามใส่ตอนท่ีหญา้ไดอ้ายท่ีุ 4 สปัดาห์  และอายุ 50 
วนัตดัคร้ังแรก คร้ังท่ีสอง แบ่งออกเป็นสองคร้ังคือ คร้ังแรกนบัวนัจากการตดัคร้ัง 2 สปัดาห์แลว้ใส่
ปุ๋ย คร้ังท่ีสอง นบัไปอีก 2สปัดาห์ และตดัอาย ุ45 วนั ตดัคร้ังท่ีสอง  

1.2.4 แปลงหญา้กลุ่มท่ีใส่ปุ๋ยมูลแพะ 14 กิโลกรัม/แปลง แบ่งเป็นการตดั
สองคร้ัง คร้ังแรก ก็จะแบ่งไดด้งัน้ี แบ่งใส่เป็นสามคร้ังคือ ใส่เป็นรองพ้ืนก่อนหว่านเมล็ด ส่วนคร้ัง
ท่ีสองใส่ตอนท่ีหญา้ไดอ้าย ุ2 สปัดาห์ ส่วนคร้ังท่ีสามใส่ตอนท่ีหญา้ไดอ้ายท่ีุ 4 สปัดาห์  และอายุ 50 
วนั ตดัคร้ังแรก คร้ังท่ีสอง แบ่งออกเป็นสองคร้ังคือ คร้ังแรกนับวนัจากการตดัคร้ัง 2 สัปดาห์ แลว้
ใส่ปุ๋ย คร้ังท่ีสอง นบัไปอีก 2สปัดาห์ และตดัอาย ุ45 วนั ตดัคร้ังท่ีสอง  

1.3 ท าการแช่เมลด็พนัธุร์ะยะเวลาประมาณ 6-12 ชัว่โมง  
1.4 ท าการหยอดหรือหว่านเมลด็พนัธุพ์ร้อมกบัรดน ้ า 
1.5 ท าการดายหญา้รอบ ๆ บริเวณแปลง และก าจดัวชัพืชท่ีไม่เก่ียวขอ้งออกจาก

แปลงทดลอง 
1.6 ท าการใส่ปุ๋ยคร้ังแรกตามทรีตเมนต์ โดยการใส่ปุ๋ยมูลสัตวคื์อ มูลโค มูลสุกร 

และมูลแพะ จะใส่ท่ี 2 สปัดาห์  ส่วนกลุ่มควบคุมจะใส่ท่ี 3 สปัดาห์  
1.7 นบัวนัใส่ปุ๋ยคร้ังแรกไปจนถึงก าหนดใส่ปุ๋ยคร้ังท่ีสองอีกคร้ัง นบัตามขอ้ท่ีหก 
1.8 หลงัจากนั้นพอหญา้ไดก้  าหนดตดัเก็บผลคร้ังแรกคือ 50 วนั ตดัเก็บขอ้มูลคร้ัง

แรก โดยมีการชัง่น ้ าหนกัสดและน ้ าหนกัแหง้เพ่ือหาน ้ าหนกั ตนัต่อไร่ 
1.9 หลงัจากตดัเก็บผลคร้ังแรกไปแลว้ ใหต้ดัปรับระดบัทนัทีพร้อมกบันับวนัท่ีจะ

ใส่ปุ๋ยรอบแรกเพ่ือรอการตดัคร้ังท่ีสอง 
1.10 หลงัจากท่ีใส่ปุ๋ยคร้ังแรกเพ่ือรอการตดัคร้ังท่ีสองแลว้ ให้ก  าจดัวชัพืชท่ีไม่ใช้

ออกไปและดูและรดน ้ าตามปกติ  
1.11 ใส่ปุ๋ยคร้ังท่ีสองเพ่ือรอการตดัคร้ังท่ีสองนบัวนัจากวนัท่ีใส่ปุ๋ย 45 วนั ก็เร่ิมท า

การตดัคร้ังท่ีสองและเก็บขอ้มูลไดท้นัที 
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2.แผนการทดลอง 
  

 การทดลองผลของการใชปุ๋้ยมูลสตัวท่ี์มีต่อผลผลิตและคุณภาพของหญา้รูซ่ีวางแผนต่อการ
ทดลอง แบบการสุ่มสมบูรณ์ในบลอ็ก (Ramdomized Complete Block Design) แบ่งการทดลองเป็น 
4 ทรีตเมนต ์4 ซ ้ารวมเป็น16แปลง โดยจดัทรีตเมนต ์ดงัน้ี  
 ทรีตเมนตท่ี์ 1ใส่ปุ๋ยยเูรียอยา่งเดียว( Control) 
 ทรีตเมนตท่ี์ 2 ใส่มูลโค  
 ทรีตเมนตท่ี์ 3 ใส่มูลสุกร  
 ทรีตเมนตท่ี์ 4 ใส่มูลแพะ  
 

3.แผนผงัการทดลอง 
 

 การทดลองผลของการใชปุ๋้ยมูลสตัวท่ี์มีต่อผลผลิตและคุณภาพของหญา้รูซ่ีมีแผนการ
ทดลองดงัแสดงในภาพ 
                Block1    Block2               Block3        Block4                                                    
 

     
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงแผนผงัการทดลอง 
 

4.การเก็บขอ้มูล 
4.1 น ้ าหนกัสดและน ้ าหนกัแหง้ทั้ง 2 คร้ัง 
4.2 ตรวจโภชนะในหญา้ 

สถานที่ท าการทดลอง 
ณ บริเวณแปลงหญา้ทดลองของมหาวิทยาลยัราชภฎันครสวรรค ์(ยา่นมทัรี) 

ระยะเวลาท าการทดลอง 
 ปลูกตั้งแต่ช่วง 7 มีนาคม – 5 พฤศจิกายน 2561 

T3 

T2 

T1 

T4 

T1 T2 T4 

T3 T4 T1 

T4 T3 T2 

T2 T1 T3 
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บทที่ 4 
ผลการทดลอง 

 
1.ผลผลติของหญ้ารูซ่ี 
 

 ผลของการใชปุ๋้ยมูลสตัวท่ี์มีต่อผลผลิตและคุณภาพของหญา้รูซ่ีท่ีไดจ้ากการทดลองแสดง
ไวใ้นตารางท่ี 4  
ตารางที่ 4 แสดงน ้ าหนกัสดและน ้ าหนกัแหง้ของหญา้รูซ่ี (ตนั/ไร่) 
 

ทรีตเมนต ์
ตดัคร้ังท่ี 1 ตดัคร้ังท่ี 2 

น ้าหนกัสด น ้าหนกัแหง้ น ้าหนกัสด น ้าหนกัแหง้ 
1 2.20 0.56 3.64 1.15 
2 4.54 1.13 5.86 1.61 
3 4.80 1.39 5.01 1.40 
4 4.40 1.14 7.79 1.42 

Cv 22.7924% 32.9889% 40.3975% 25.4016% 
F-Prob 0.2990 0.0537 0.0061 0.3857 

 
 

1.1 น ้ าหนักหญ้าสดคร้ังท่ี 1  พบว่าหญ้าแปลงท่ีใส่ด้วยมูลสุกร 14 กิโลกรัม ดีท่ีสุดมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.80 ( ตนั/ไร่) รองลงคือมูลโค มูลแพะ และกลุ่มควบคุม  มีค่าเท่ากบั 4.54, 4.44 และ 
2.20 (ตนั/ไร่) ตามล าดบั โดยน ้ าหนกัหญา้มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (P < 0.01) 

1.2 น ้ าหนักหญ้าแห้งคร้ังท่ี 1 พบว่าหญ้าแปลงท่ีใส่ด้วยมูลสุกร 14 กิโลกรัม ดีท่ีสุดมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.39  ( ตนั/ไร่) รองลงคือมูลแพะ มูลโค และกลุ่มควบคุม มีค่าเท่ากบั 1.14, 1.13 และ 
0.59 (ตนั/ไร่) ตามล าดบั โดยน ้ าหนกัหญา้มีความแตกต่างอยา่งไมม่ีนยัส าคญัทางสถิติ (P > 0.05) 

1.3 น ้ าหนกัหญา้สดคร้ังท่ี 2 พบว่าหญา้แปลงท่ีใส่ดว้ยมูลแพะ 14 กิโลกรัม ดีท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 7.79 ( ตนั/ไร่) รองลงคือมูลโค มูลสุกร และกลุ่มควบคุม  มีค่าเท่ากบั 5.86, 5.01 และ 3.64 
(ตนั/ไร่) ตามล าดบั โดยน ้ าหนกัหญา้มีความแตกต่างอยา่งไมม่ีนยัส าคญัทางสถิติ (P > 0.05) 

1.4 น ้ าหนกัหญา้แหง้คร้ังท่ี2 พบว่าแปลงหญา้ท่ีใส่ดว้ยมูลโค 14 กิโลกรัม ดีท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 1.61(ตนั/ไร่) รองลงมาคือมูลแพะ มูลสุกร และควบคุม มีค่าเท่ากบั 1.42,1.40 และ 1.15 (ตนั/
ไร่) ตามล าดบั โดยน ้ าหนกัหญา้มีความแตกต่างอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (P > 0.05) 
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2 คุณภาพทางเคมขีองหญ้ารูซ่ี 
 

 ผลของการใชปุ๋้ยมูลสัตวท่ี์มีต่อผลผลิตและคุณภาพของหญา้รูซ่ีได้องค์ประกอบทางเคมี
ของหญา้รูซ่ีดงัตารางท่ี 5 
ตารางที่ 5 แสดงผลทางเคมีของหญา้รูซ่ี 
  

 โปรตีน % เยือ่ใย % NDF % ADF % พลงังานรวม (cal/g) 
กลุ่มควบคุม 5.73 28.96 63.72 38.48 4299.20 
มูลโค 4.20 32.82 68.42 42.09 4242.68 
มูลสุกร 6.04 29.52 65.54 38.66 4284.44 
มูลแพะ 6.11 31.78 66.64 40.40 4168.12 
 
 

2.1 โปรตีน พบว่าแปลงหญา้ท่ีใส่ดว้ยมูลแพะ 14 กิโลกรัมกรัม มีค่าโปรตีนมากท่ีสุดคือ 
6.11 ลองลงมาคือ มูลสุกร กลุ่มควบคุม มูลโค มีค่าโปรตีนตีนเท่ากบั 6.04,5.50 และ 4.20 ตามล าดบั 

2.2 เยือ่ใย พบว่าแปลงหญา้ท่ีใส่ดว้ยมูลโค 14 กิโลกรัม มีเยื่อใยมากท่ีสุดคือ 32.82 ลองลง
มาคือ มูลแพะ มูลสุกรและกลุ่มควบคุม มีค่าเยือ่ใยเท่ากบั 31.67,26.42 และ 28.76 ตามล าดบั 
 2.3 NDF พบว่าแปลงหญา้ท่ีใส่ดว้ยมูลโค 14 กิโลกรัม มีค่าNDF มากท่ีสุดคือ 68.42 ลองลง
มาคือ มูลแพะ มูลสุกรและกลุ่มควบคุม มีค่าNDFเท่ากบั 66.64,65.16และ 63.72 ตามล าดบั 
 2.4 ADF พบว่าแปลงหญา้ท่ีใส่ดว้ยมูลโค 14 กิโลกรัม มีค่าADF มากท่ีสุดคือ 41.91 ลองลง
มาคือ มูลแพะ กลุ่มควบคุม มูลสุกร มีค่าADFเท่ากบั 40.06,38.48และ37.58 ตามล าดบั 

2.4 พลงังานรวม  พบว่าแปลงหญา้กลุ่มควบคุมมีค่าพลงังานรวมมากท่ีคือ 4299.20 ลองลง
มาคือ แปลงหญา้ดว้ยมูลสุกร มูลโค มูลแพะ 14 กิโลกรัม มีค่าพลงังานรวมเท่ากบั 4284.44,4242.68 
และ 4168.12 กิโลแคลอร่ี ตามล าดบั 
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บทที่ 5 
สรุป วจิารณ์ผลการทดลอง และข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการทดลอง 
 

 การทดลองผลของการใชปุ๋้ยมูลสตัวท่ี์มีต่อผลผลิตและคุณภาพของหญา้รูซ่ีในคร้ังน้ีสรุปได้
ดงัน้ี 

1. น ้าหนกัหญา้สดคร้ังท่ี 1พบว่าหญา้แปลงท่ีใส่ดว้ยมูลสุกร 14 กิโลกรัม ดีท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.80 (ตนั/ไร่) รองลงคือมูลโค มูลแพะ และกลุ่มควบคุม  มีค่าเท่ากบั 4.54, 4.44 และ 2.20 
(ตนั/ไร่) ตามล าดบั โดยน ้ าหนกัหญา้มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (P < 0.01) 
 2. น ้าหนกัหญา้แหง้คร้ังท่ี 1 พบว่าหญา้แปลงท่ีใส่ดว้ยมูลสุกร 14 กิโลกรัม ดีท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 1.39 ( ตนั/ไร่) รองลงคือ มูลแพะ มูลโค และกลุ่มควบคุม มีค่าเท่ากบั 1.14, 1.13 และ 0.59 
(ตนั/ไร่) ตามล าดบั โดยน ้ าหนกัหญา้มีความแตกต่างอยา่งไมม่ีนยัส าคญัทางสถิติ (P > 0.05) 
 3. น ้าหนกัหญา้สดคร้ังท่ี 2 พบว่าหญา้แปลงท่ีใส่ดว้ยมูลแพะ 14 กิโลกรัม ดีท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 7.79 ( ตนั/ไร่) รองลงคือมูลโค มูลสุกร และกลุ่มควบคุม  มีค่าเท่ากบั 5.86, 5.01 และ 3.64 
(ตนั/ไร่) ตามล าดบั โดยน ้ าหนกัหญา้มีความแตกต่างอยา่งไมม่ีนยัส าคญัทางสถิติ (P > 0.05) 
 4. น ้าหนกัหญา้แหง้คร้ังท่ี2 พบว่าแปลงหญา้ท่ีใส่ดว้ยมูลโค 14 กิโลกรัม ดีท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 1.61(ตัน/ไร่) รองลงมาคือ มูลแพะ มูลสุกร และควบคุม มีค่าเท่ากบั 1.42,1.40 และ 1.15 
(ตนั/ไร่) ตามล าดบั โดยน ้ าหนกัหญา้มีความแตกต่างอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (P > 0.05) 

5. โปรตีน พบว่าแปลงหญา้ท่ีใส่ดว้ยมูลแพะ 14 กิโลกรัมกรัม มีค่าโปรตีนมากท่ีสุดคือ 
6.11% ลองลงมาคือ มูลสุกร กลุ่มควบคุม มูลโค มีค่าโปรตีนตีนเท่ากับ 6.04,5.50 และ 4.20% 
ตามล าดบั 

6. เยือ่ใย พบว่าแปลงหญา้ท่ีใส่ดว้ยมูลโค 14 กิโลกรัม มีเยือ่ใยมากท่ีสุดคือ 32.82% ลองลง
มาคือ มูลแพะ มูลสุกรและกลุ่มควบคุม มีค่าเยือ่ใยเท่ากบั 31.67,26.42 และ 28.76% ตามล าดบั 

7. NDF พบว่าแปลงหญา้ท่ีใส่ดว้ยมูลโค 14 กิโลกรัม มีค่าNDF มากท่ีสุดคือ 68.42% ลอง
ลงมาคือ มูลแพะ มูลสุกรและกลุ่มควบคุม มีค่าNDFเท่ากบั 66.64,65.16และ 63.72% ตามล าดบั 
 8. ADF พบว่าแปลงหญา้ท่ีใส่ดว้ยมูลโค 14 กิโลกรัม มีค่าADF มากท่ีสุดคือ 41.91% ลอง
ลงมาคือ มูลแพะ กลุ่มควบคุม มูลสุกร มีค่าADFเท่ากบั 40.06,38.48และ37.58% ตามล าดบั 
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 9. พลงังานรวม  พบว่าแปลงหญา้กลุ่มควบคุมมีค่าพลงังานรวมมากท่ีคือ 4299.20% ลองลง
มาคือ แปลงหญา้ดว้ยมูลสุกร มูลโค มูลแพะ 14 กิโลกรัม มีค่าพลงังานรวมเท่ากบั 4284.44,4242.68 
และ 4168.12% ตามล าดบั 
  

วจิารณ์ผลการทดลอง 
 

 จากการศึกษาและดลองในคร้ังน้ีพบว่าผลการใชปุ๋้ยมูลสัตวท่ี์มีผลผลิตและคุณภาพของ
หญา้รูซ่ีใหผ้ลผลิตท่ีดี และคุณค่าทางอาหารสูงโดยการใส่ปุ๋ยมูลสตัว ์14 กิโลกรัม และใส่ปุ๋ยยเูรียใน
กลุ่มควบคุม 16 กรัม โดยจะไดน้ ้ าหนกัของหญา้สด และน ้ าหนกัของแหง้ โปรตีน เยือ่ใย NDF ADF 
และพลงังานรวม มีวามแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการทดลองของ(สุร
เดช. 2548)พบว่า หญา้กินนีสีม่วงและรูซ่ีให้ผลผลิตไม่แตกต่างกนั (P>0.05) แต่มีแนวโน้มว่าหญา้
กินนีสีม่วง ให้ผลผลิตมากกว่าหญา้รูซ่ีความแตกต่างกนัน้ีเป็นผลจากพนัธุ์ท่ีต่างชนิดกนั ลกัษณะ
นิสยั การเจริญเติบโตและศกัยภาพในการให้ผลผลิตท่ีไม่เหมือนกนั(วีระศกัด์ิ และคณะ, 2542; สุร
เดช, 2548; Cook et al., 2005) วิธีผลิตแบบอินทรีย ์โดยการใส่ปุ๋ยคอกใหผ้ลผลิตแห้งของหญา้อย่าง
เดียวมากท่ีสุด 11,112 กก./เฮกตาร์ ส่วนการผลิตท่ีเหลืออีก 3 วิธีให้ ค่าไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากปุ๋ย
คอกเป็นแหล่งธาตุ อาหารแหล่งเดียวท่ีเพ่ิมข้ึนจากท่ีมีอยู่แลว้ในดินท่ีท าให้ ความอุดมสมบูรณ์ของ
ดินเพ่ิมข้ึน หญา้รูซ่ี และกินนีสีม่วงมีค่า Ca เท่ากบั 0.36 และ 0.32 %, P เท่ากบั 0.39 และ 0.17 %, 
ตามล าดบั งานทดลอง คร้ังน้ีหญา้รูซ่ีให้ค่า Ca ใกลเ้คียงกนั แต่ให้ค่า P น้อยกว่า (สถิต และคณะ 
2542). รายงานความเขม้ขน้ของธาตุ Ca และ P ในหญา้กินนีสีม่วงเท่ากบั 0.34 และ 0.10 % ซ่ึงใหค่้า
ใกลเ้คียงกบังานทดลองคร้ังน้ี เป็นท่ีทราบกนัโดยทัว่ไปว่า ความเขม้ขน้ของธาตุ อาหารชนิดใดใน
พืชจะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัความเป็นประโยชน์ของปริมาณแร่ธาตุชนิดนั้นๆในดิน 
 

ข้อเสนอแนะ 
  

1.ควรท าแปลงหญา้ใหส้ม  ่าเสมอกนั 
2.แปลงหญา้ควรอยูใ่กลแ้หล่งน ้ า 
3.น ้ าไม่ท่วมขงั 
4.ควรจดัแปลงหญา้ใหเ้ป็นระเบียบ 
5.ควรท าแปลงหญา้ห่างสตัวเ์ล้ียงและสารเคมี เป็นตน้ 
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ปัญญาพงศ.์ การศึกษาการเติมจุลินทรียม์ีชีวติ (อีเอม็) ในมูลโคต่อการเกิดก๊าซชีวภาพ สวพ. 
มทร.สุวรรณภู 10 ในถุงหมกัแบบพลาสติกตน้ทุนต ่า. รายงานการวิจยัปี งบประมาณ 2554.
มหาวิทยาลยั เทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ. 14 หนา้ 

อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ. 2557. ผลของการใชปุ๋้ยยาหมกัร่วมกบัการจดัการธาตุอาหารเฉพาะพ้ืนท่ีต่อ
การเจริญเติบโต และผลผลิตขา้วพนัธุ์ ปทุมธานีในชุดดินสรรพยา. แก่นเกษตร. 42: 369-
374. 

http://www.phtnet.org/news54/view-news.asp?nID=8
http://www.phtnet.org/news54/view-news.asp?nID=8


20 
 

ออมทรัพย ์นพอมรบดี. 2540. การใชธ้าตุอาหารรองและอาหารเสริม. ในเอกสารทางวิชาการทิศ
ทางการใชปุ๋้ยเพื่อพฒันาการเกษตรอยา่งย ัง่ยนื. น. 115-124. 

https://kasetdd.wordpress.com/2010/02/20/kasetdd-table/สืบคน้เมื่อวนัท่ี 10 เมษายน 2562 
Nooprom, K. and Santipracha, Q., 2013, Effect of planting dates and varieties on growth and 

yield of broccoli during rainy season, Amer. J. Agric.Biol. Sci.8: 357-361. 

puechkaset  10, 2016 https://puechkaset.com สืบคน้เมื่อวนัท่ี 10 ตุลาคม 2561  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kasetdd.wordpress.com/2010/02/20/kasetdd-table/สืบค้น
https://puechkaset.com/author/puechkaset/


21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

แสดงตารางผนวก 
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ตารางผนวกที่ 1  น ้าหนกัหญา้สดคร้ังท่ี 1 (ตนั/ไร่) 

 

Treatment 
Replication 

Total Mean 
1 2 3 4 

1 0.52 0.52 0.42 0.74 2.20 0.55 
2 1.72 0.99 0.99 0.84 4.54 1.14 
3 1.78 1.13 1.01 0.88 4.80 1.20 
4 1.42 0.97 1.16 0.89 4.44 1.11 

Total     15.98(G.T) 0.99(G.M) 
 

ตารางผนวกที่ 2  ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนของน ้าหนกัหญา้สดคร้ังท่ี 1 

Source df SS MS F F.05 F.01 F-Prob 
Block 3        0.7061 0.2354 4.54 3.86 6.99 0.0694 
Treatment 3 1.0913 0.3638 7.02** 3.86 6.99 0.2990 
Ex.Error 9 0.4664 0.0518     
Total 15 2.2638 0.1509     
 

CV = 22.7924% 

** = แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ 
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ตารางผนวกที่ 3  น ้าหนกัหญา้แหง้คร้ังท่ี 1 (ตนั/ไร่) 

 

Treatment 
Replication 

Total Mean 
1 2 3 4 

1 0.13 0.15 0.11 0.2 0.59 0.15 
2 0.42 0.23 0.25 0.23 1.13 0.28 
3 0.47 0.42 0.26 0.24 1.39 0.35 
4 0.5 0.15 0.28 0.21 1.14 0.29 

Total     4.25(G.T) 0.26(G.M) 
 

ตารางผนวกที่ 4   ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนของน ้ าหนกัหญา้แหง้คร้ังท่ี 1 

Source df SS MS F F.05 F.01 F-Prob 
Block 3 0.0704 0.0235 3.06 3.86 6.99 0.0923 
Treatment 3 0.0853 0.0284 3.70 3.86 6.99 0.0537 
Ex.Error 9 0.0691 0.0077     
Total 15 0.2248 0.0150     
 

CV = 32.9889 % 

 ns = แตกต่างอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
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ตารางผนวกที่ 5  น ้าหนกัหญา้สดคร้ังท่ี 2  (ตนั/ไร่) 

 

Treatment 
Replication 

Total Mean 
1 2 3 4 

1 0.78 0.72 0.99 1.15 3.64 0.91 
2 1.74 1.09 1.34 1.69 5.86 1.47 
3 1.24 1.49 1.06 1.22 5.01 1.25 
4 3.42 1.19 2.00 1.18 7.79 1.95 

Total     22.3(G.T) 1.39(G.M) 
 

ตารางผนวกที่ 6   ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนของน ้าหนกัหญา้สดคร้ังท่ี 2 

Source df SS MS F F.05 F.01 F-Prob 
Block 3 0.9749 0.3250 1.03 3.86     6.99 0.4369 
Treatment 3 2.2627 0.7542 2.38 3.86     6.99 0.0061 
Ex.Error 9 2.8531 0.3170     
Total 15 6.0908 0.4061     
 

CV = 40.3975% 

ns = แตกต่างอยา่งไมม่ีนยัส าคญัทางสถิติ 
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ตารางผนวกที่ 7  น ้ าหนกัหญา้แหง้คร้ังท่ี 2 (ตนั/ไร่) 

 

Treatment 
Replication 

Total Mean 
1 2 3 4 

1 0.26 0.27 0.28 0.35 1.15    0.2880 
2 0.47 0.28 0.40 0.46 1.61    0.4033    
3 0.35       0.41 0.28 0.36 1.40    0.3488 
4 0.58 0.26 0.25 0.33 1.42    0.3543     

Total     5.58(G.T) 0.3485(G.M) 
 

ตารางผนวกที่ 8   ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนของน ้าหนกัหญา้แหง้คร้ังท่ี 2 

Source df SS MS F F.05 F.01 F-Prob 
Block 3 0.0353          0.0118 1.50       3.86     6.99 0.2794 
Treatment 3 0.0268          0.0089 1.14 3.86     6.99 0.3857 
Ex.Error 9 0.0706          0.0078     
Total 15 0.1326          0.0088     
 

CV = 25.4016 % 

ns = แตกต่างอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
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ตารางผนวกที่ 9  คุณค่าทางโภชนะ 

 โปรตีน % เยือ่ใย % NDF % ADF % พลงังานรวม % 
กลุ่มควบคุม 5.73 28.96 63.72 38.48 4299.20 
มูลววั 4.20 32.82 68.42 42.09 4242.68 
มูลสุกร 6.04 29.52 65.54 38.66 4284.44 
มูลแพะ 6.11 31.78 66.64 40.40 4168.12 
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แสดงภาพกิจกรรมตลอดการทดลอง 
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ภาพท่ี 1  การไถเปิดหนา้ดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2  การเตรียมแปลง ปลูกหญา้รูซ่ี 
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ภาพท่ี 3 แปลงปลูกหญา้รูซ่ีท่ีพร้อมปลูก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 การจดัทรีตเมนต ์
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ภาพท่ี 5 การใส่ปุ๋ยตามทรีตเมนต ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6  การเตรียมเมลด็พนัธุห์ญา้รูซ่ีเพื่อเพาะปลูก 
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ภาพท่ี 7   การรดน ้ าแปลงปลูกหลงัหว่านเมลด็ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8  การใส่ปุ๋ยหญา้รูซ่ี 
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ภาพท่ี 9  แปลงหญา้ทดลองรอการตดัคร้ังท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 10  การเก็บผลผลิตหญา้สด 
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ภาพท่ี 11 การอบหญา้ตวัอยา่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 12  การชัง่หญา้แหง้หลงัอบ 
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ภาพท่ี 13 การจดบนัทึก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 14 การบดตวัอยา่งหญา้แหง้ 
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ภาคผนวก  ค  

ประวตัผู้ิวิจยั 
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ประวติัผูวิ้จยั 

 

ช่ือ-สกุล นายกรวิชา อยูส่งค ์

วนัท่ีเกิด  วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2540 

ภูมิล  าเนา บา้นเลขท่ี 20 หมู่ 7 ต าบลหว้ยกรด อ  าเภอสรรคบุรี  

จงัหวดัชยันาท 17140 

การศึกษา          พ.ศ.2554 จบการศกึษามธัยมศึกษาตอนตน้จากโรงเรียนหว้ยกรดวิทยา 

อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท 

พ.ศ.2557 จบการศกึษามธัยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนหว้ยกรดวิทยา 

อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท 

ช่ือ-สกุล นายวชัรินทร์ เหมือนมา 

วนัท่ีเกิด  วนัท่ี 7 ธนัวาคม พ.ศ. 2539 

ภูมิล  าเนา บา้นเลขท่ี 94 หมู่ 6 ต าบลหว้ยกรด อ  าเภอสรรคบุรี 

จงัหวดัชยันาท 17140 

การศึกษา พ.ศ.2554 จบการศกึษามธัยมศึกษาตอนตน้จากโรงเรียนหว้ยกรดวิทยา 

อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท 

พ.ศ.2557 จบการศกึษามธัยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนหว้ยกรดวิทยา 

อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท 

 


