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บทกัดย่อ 
การทดทองใข้!]ขนาชุทนทรีข ปส. {]ขนาปลา {]ขขไก่ ใ]ยเทนี ในการปถูกทบุ่ดำ ทำการทดทองทิ่ถูนยส่งเสรีมแทะ 

พรแนาอITทการแานตร จังทว้ทร(ทบุรี (พันธุพีขเพาะเทียง) ระยะททา 3 เดกน (สืงทากม-ทฤทจกายน 2549) เทึ๋อffnนานทผทด 
ของสบุ่ดำทํ่งเปทอกแทะแกะเปทอก เป็นการทดทองในแปลง วางแผนการทดทองแบบ RCBD มร่งทดทอง 5 สง พนว่าการ 
ใข้า]ยท่ํง 5 ขน๊ดไม่แดกต่างอย่างมน'ยท่าทัญทางสทด๊ (P>0.05) พทพทิดของสบุ่ดำทึ่ไข้!]ยนาชุทินทรีย์ ปส. ถูงถูด พลผทิคท๋ํง 
เปทอกแทะพทพทดแกะเปทอกเท่าทัน 71.21 และ 24.30 กิใลกรัมต่อไร่แทะถูงกว่า!]ยเกม 45.18 แทะ 17.22 กิไทกรัมต่อไร่ 
คามส์าด้บ 

ทาสาทัญ: ทบุ่ดำ า]ย6นทรีย์ขีวภาพ ผลผลด 

Abst rac t 

The Application of bio-organic fertilizers on Physic nui production were conducted in an area of Agricultural 
Occupational Promotion and Development Center. Cholbun Province (Plant Cultural) Cholburi The period of 3 months 
(August-November 2006). Physic nut production both with and without husk were on the field. Experimental design was 
RCBD with 5 treatments. Results revealed that no significant difference between treatments (P>0.05). physic nut applied 
with the microbial fertilizer (OAP) produced greater yields with husks (71.21 kgrai) and without husks (24.30 kgrai) 
than chemical treatment 45.18 and 17.22 kg rai respectively 

Keywords: Physic nut. bio-organic fertilizer, yield 

คํไฟ้ ไ 
ทบุ่ดํ! (Jatropha euros Linn.) พีขนาม้นทื่กำทงเป็นทิ่สนใtไข้เป็นแททํงททงงานทางเทอกไนภาวะนาบ้นรราทา 

แทงแทะท่งแทกระทบต่อเสรฐกิ*ใดยรวมของประเทท น้กทฤทมทาสดร'จัดทธุ่มใ5tปีนใม้ทุ่นขนาดเทก ทนกำ๓ดอยู่ในทวป 
อเมริกาเขดรัอน เป็นพีขในวงท่ Euphorbiaceac วงสเดียวทับยางพารา ทะทุ่ง แทะมนท่าปะพทง รนายางสืขาวใสลน ๆ เป็น 
ท่อง มีคุณสมบัตทต้ายสบุ่อยู่ในทุกส่วนของท!ด้น 

f p i o n งแท ิมนท: ทํพน 101ข้»1ก 1! เทน*! iง!(พ ํทเทบ ุร 
rfiwuiนปรน!ชุJIW0สันร «1}0ก! กๅงเฑฑ 10900 

<แ> 



ส!1jคำ รขอเรียกแตกต่างกันไปในแต่ทะต้อมาน เข่น กากเทนอ เรียก นะทุ่งร้า ภาคตะวันออกเทียงเนนอ lion 
นมากเข่า, มะเข! นรอรหทยก กากใต้เรียก นงทเทศ (เทราะต้นไท) แทะกากททางเรียก ff)j«] 'เทวเขาเรียก ไต้ยู ทรีอแางยู 
(เทราะนามันมสืคำ) milเร ียก แข้ทชุ เขมรเรียก ทะวอง จีนกทางเรียก นมาท่งสัแต้จํ ่าเรียก นั่ว0องซีว ญึ่าเนเรียก \)ร เกรี 
แทะภาพาอังกฤพเรียก physic ทนเ หรีอ purgingฑนเ (Jatropha spp.) ทขสเ}ลา]จิดเา'เพไม้สกุลในญ่ กระจาขอยู่ในเขตเอนและ 
กึ่งร้อน จเร สดากร (2527) รายงานว่า ทบท)jคำ 175 ขนิด (Airy Show. I97K) ในอินโตจีน ทน 4 ขนด (Lecoiniu 1931) 3 
ขน้ด ทบโนทม่า (Kun. 1974) ((ทะบาเทเซีย (Burkill. 1966) ในประเทศไทยเองทบ 5 ขนด กอ J gossypifolia (ท\iแตง). 
J podagnca (พนุมานนั ่งแท่น)/ imeggenma (ปิตตา(วย). J. mulnfida (มะละกอฝรั่ง. flu ต้น)แทะ J curcas(nij« บ 

จงสนใจพื่จะหตทองใช้{เยนำชุทินท™ ปท.แทะภูยนํ'าปทาศกนาพทพทิดของทyคำ 

อุปกรฌ์แaะวิธีการทดaอง 
อุปกรน 

เ. ต้นกต้าทบุ่คำฟ้นธุสดูท 
2. {เข 

{เยเกมิ 15-15-15 อัดรา 300 กรัมต่อต้น 

{เขกกกขึ้ไก่ อัดรา 5 กํโทกรันต่อต้น 
{เยนํ๋าปทานมัก อัตรา 200 ซีซีต่ทนา 20 ทิตร ไช้ 3 ทิตรต่อต้น 
{เขนำชุทินทรีผปส. อัตรา 200 ซีซีต่อนำ 20 ลตร ใช้ 3 ทครต่อต้น 

3. สารเกรกำจัตวัขทข 
ไกลโฟ่(*ต อัตรา 80 ซีซีต่อนา 20 ทิตร 

4. ทารเกมิกัาจัดแมทง 
นาสัมทวันไม้ อัด! า 500 ซี*ต่อนา 200 รดใ 

วิรการทดทอง 
1. การวางแพนการทดลองแบบ 

ทำการวางแพนการทดลองแนบ Randomized Complete Block Design (RC'BD) รทั ้งหมด 5 รงทดลอง 
(Trcatmeni) ทำการทดลอง 4 ซิ'I (Replication) 

2. การสุ่มสงทดลอง 
ทำการสุ่มสงทดลองทุกต้นในแต่ทะ Treatment 

3. การเตรีขนดน 

าถทรวนหนึ่งทรํ่งแต้วตากดินไ?ประมาณ I สัปดาห์ ทำการปรันหึ๋นทึ่ให้รกวานสมํ่*สมอแต้วทํ(การวัตทนที่ 
ทั้งหนด 

4. การปถูก 
ใช้ระชะปถูก 3x3 เมตร ใดยปถูกหถูมทะ I ต้น 

5. การปฎิมัตดูแลรักน 1 
การให้นํ"าใดขการวางระบบนา 
ฉตท่น สาร(กรกำจัดวัขทข 



มีการตดแต่งที่ง 2 กรํ่ง 
ค^งที่ 1 (บอดนกด้ามความชุงประม!01 50 เซนติเมตร ดัดขอ«0อกในเหสือความถูงประมาน 35 45 

เซนติเมตร หทังด้ตยอดครํ่งที่ I จะมีการแตกขอดใหม่ให้เสือกไวัประมาณ 3 ยอดโดยทำนุมเท่าๆก้น 
ครํ่งทึ่ 2 เมอขอดที่เสือกไ-!(นความยาวประมาณ 35 เซนติเมดร ขึ้นาาเใดขด้ดให้เหสิอประมาณ 20 25 

เซนคเนตร หทังด้ดยอดกรงที่ 2 จะมีการแดกขอดใหม่ให้เสือกไ-? 2 ยอดต่อที่ง 
การใท่า!เย 
1. ใส่{เขคอกขี"ไก่ อัดรา 5 กิใลกรัมต่อด้น 
2. ใส่{เขเคมี J 5 - 15 - 15 อัตรา 300 กรัมต่อด้น 
3. ใส่{เยนาปทาหฆ้ก ทัปดาห์ละ I ครั๋ง อัตรา 200 ซซต่อนา 20 ลิตร ปรนว01 3 ลิตรต่อด้น 
4. ใส่{เขนาชุลินทรัขปสทัปดาหละ 1 ตรํ่ง อัตรา 200 ซีซต่อนํ๋า 20 ลิตร ปรนาOi 3 ลิตรต่อด้น 
ใช้สารเคมีกำจดใรคแทะแมลง(มํ่อทบการระบาดในแปลงในระด้บปานํกลาง 

6. การเกึบเกึ่ขว 

เสือก(กีบเนอเปลอกเมล็ดสนุ่ด่าเปลขนเป็นสเหลองทงดำ แทะจะมีการเก็บผลผลิตา]ก 10 วัน 

การบันทีกช้ทงุเท 
1. วันที่ปถูก (Planting date) 4. ผลผลิดสนุ่ด่าทํ่งเปลกก 
2. วันที่ใส่{เย ถูดร{เย อัตราการใส่{เข 5. ผลผลิตสนุ่ด้นเกะเปลอก 
3. วันที่ท่นสารเดมี สารเคมีที่ใช้หัน 

การวิเทราะหัช้eyo 
1 นำช้อนุทที่จดบันทีกา5»ากการทดทอง นำมาวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ ดามแผนการฑดทฺกงแบบชุ่ม 

ภาขในบทอกสมนุรณ (Randomized Complete Block Design : RCBD) 
2. การวิเทร!ะห้ช้อนุทใช้ไปรแกรม กอ Sirichai statics Version 6.00 

ผอกไรทดสองแสะวิจารฌ์ 
จากการศกพาการ(ปรีขบ(ทีขบผทผทดสนุ่ด่าใน{เขชาใดต่างๆ ซึ่งสามารทอธนเยผทการศกพา ด้งนิ้ 

1. ทักพณะพาทนักผลผลิตฑงเปร(เก (กโทกรัมต่อไร่) 
จากการทตลอง ทบว่า นํ"าหนักผลผลิตสนุ่ด่าทํ่งเปลอก มีด่าเฉลยนํ้าหนักผลผลิตเท่าทัน 52.17 กิโลกรัมต่อไร, ใ(ง 

ไม่มีกวามแตกต่างอันทางสถิติ โตย{เยที่ให้นาหนักผลผลิตมากที่ชุตกอ {เขนำชุลินทรัข ปท. มีด่นท่าทับ 71.21 กิใลกรัมต่อ 
ไร' ซึ่งมากกว่า Control (สํ่งเปรียบเทียบ) มีด่นท่าทับ 42 00 กิโลกรัมต่อไร่ (ตาราง I ) 

2. ทักบนเะนาทนักHOHลิตแกะเปรอก (กรัม) 

จากการทดลอง ทบว่า นํ')ทนํกผลผลิตสนุ่ดำแกะเปลอก มีด่นฉลขนำหนํกผทผลิตเท่าอับ 18.50 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่ง 
ไม่มีกวามแตกต่างทันทางสถิติใตย{เยที่ให้นาหนํกผทผลิตนากที่ชุดคอ{เขนาชุลินทรัยาเท.มีด่นท่าทับ 24.30 กิใลกรัมต่อ 
ไร' ซึ่งมากกว่า Control (สิ่งเปรํยบเทียบ) มีก่นท่า(วับ 15.00 กิโลกรัมต่อไร่ (ดาราง I) 



ตารางที 1 ก่ไเกฝืยฝ็กบฌะผฝืผฝ็ฅในการเปรียบเทียบผสผฝ็ฅสy<niในาเยชนิดค,!งๆ 
Treatment ผลผลิตทั้งเปลอก ผลผลิตแทะเปลอก 
Control 42.00 15.05 

ใ]ขนิ'!อุลินทรัย์!เส. 71.21 24.30 

ใ]ขน๋ําปลาหนัก 37.62 13.30 
ใ]ยกอก'ifไก่ 64.83 22.61 
{] ยเกมี 45.18 17.22 
F-lest ns ns 
Grand mean 52.17 18.50 
CV(%) 32.94 30.59 
LSD 0.05 3.26 3.26 

จากการสืเาพาการเปรียบเทียบผลผลิดสบุ่ดํใไบ!]ยชนิตต่!งๆ 81นวน 5 สิ่งทดลอง ม 4 ชา นัน!]ยทึ่มิพลต่อการเพฆ 
ผลผลิตสบุ่ดำมากทึ่ชุด «0 ใ]ยนํ๋หเลินทรัย์ปส. รองลงมากอใ]ยกอกขไก่แทะใ]ขเกนตามลำสับ ส่วนใ]ขนำปทาหนักรแทต่อ 
สบุ่ด้านัอยที่ชุด ชึ่งยังมีก่เดํ่ากว่า Control และระนว่างทํ!การทดลองได้แวิดเ!น่าmเอยระบาดทำไ!Tlด้ผลผลิตไม่ด้เท่าพาวร 
และเกิดใรกใบหย๊กระน!ด ทำให'ก!รทดลองอาจมีกวามกลาดเคลึ่กนได้ การฟ้องกันสือมีก!รรคพ่นสาร(กมี(าาจัดใรกและ 
แมลง และ!'เทใปตรวจแปลงสนํ่าเสมอ 

สรุปผสการทด 004 
จากการสืกบาการเปริขบเทียบผทผสดสบุ่ด้าในใ]ยชนิดด่างา จำนวน 5 สิ่งทดลอง กับสใjดำพันธุสดูล รการแง, 

แผนการทดลองแบน RCBD 
ในด้านผทผสตพงเปทอก แสะแกะเปลอกนัน ใ]ยนิาชุทนฑรัข ปส. านัผทผลิตมาททึ่ชุต เท่ากับ 71.21 แทะ 24.30 

กิใลกรัมต่อไร่ คามลำดับ •ช่ึงมกำมากกว่า Control มีกำเท่ากับ 42.00 และ 15.05 กโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับ 
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