
TH1000034 

ผลการใ ,เท}ยอิพทรียชนิดต่างๆ เพื่อทดนทนไ]ยเคมีในการผลิตแตงกวา 
Effect of Various Organic Fertilizers Substitute Chemical Fertilizer 

on Cucumber Productions 
ฟ้ฐธขาน น)ขแดง1. สิทธสักด รัตนพ!ฌชซ์\ ประเทือง เขทว้นกอาง*'. ณัf)ริน รตนพาณชย"'. 

ภูรนใจภักดี2และจันทร์จิราภรณ์องศาท!)บร๊;1รฌ์ 
Nattavana Piadang . Sittisuk Ratanapanit. Pratuang Chaowanklang . Nadtinee Ratanapanii 1 

Putinee Jaipakdec and Janjiraporn Ongsakilboriboon 

บทกัดย่อ 
แทการใช้{เยอนทรีขชนิคต่าง ๆ เพอทฒเทนโ]ยเคมในการแทคแคงกวา สิาเนินการทเพองทึ่ต้าบททัฒน เนิกม 

กัานาอพัตเนานิกม จังพวัคทพบุรี วางแผนการทดทองแบบชุ่มในบล็อกสมบุร(ม (RCBD) ประกอบดัวย 4 สิ่งทดทอง สง 
ทดทองสะ 4 ชา แต่ถะชานไ)นาดแปลง 15 คารางเมตร โดยมีสืงทดลองดังนิ"กอ ใส่!]ยถูดร 16-16-16 อ้ดร 1 40 แก..•'ไร, 

(Control) {]ยอินทรีย์ชนิดเม็ดกัดรา 50 กก./ไร ่ นาสกัดช้วภาพจากนมไก (300 ช ช ม ) 20 สคร)ร่วมกบ{เยทมัก แทะ!]ข 
ชวภ)ทจากส์านิกงานทท้งงานปรน)ชุแพอสันติ (300 ช ร น า 20 ลดร)ร่วมกับ{เยพนัก นับนิกผลผลิตไ)องแดงทวาในแค่ละสง 
ทดลอง พนาาผลผลิตไ)องแตงทวาไนแต่ทะสํ่งทดลองมิกาไม่แตกต่างกันทางสทสิ แต่การใส่โ]ยชุตร 16-16-16 กัตรา 40 กกJ 
ไร่ จะทำไทแตงกวามิผทผลิตถูงฑึ่ชุด no 25.91 กก.ต่อแปกง (2.763.73 กิโทกรัมต่อไร่) รทง(ไงมากอการใส่โ]ขอนทรีย์ชนิค 
เมึค0ครา 50 กก./'ไร, โ]ขชีาภเพจากส์านิกงานฑกังงานปรมาmเพึ๋อสันส ิ (300 พ น ิ ! 20 ลิตร)ร่วมกับโ]ขพนิก แสะนิ'าสกัค 
ชวภาพจากนมไก (300 ช็ช็นิ"า 20 สิตร)ร่วมกับโ]ยทนัก ชงไพผลผลิตแตงกว! เท่!กับ 22.88 . 22.34 และ 19.03 กก.ต่อแปลง 
(2.440.53 .2.382.93 . และ 2.029.87 ทใทกรัมต่อไร่) ตามทำดับชื่ง ทอว่)มิด่าไกรเกียงกับโ]ขเกม 

คพท่คญ: {เยกินทรีย์ โ]ขเคมิ แคงกว! 

Abstract 
The cffcct of using (he various organic fertilizer to substitute on the chemical fertilizer on cucumber, was earned 

out at Tambol Pattananikom. Amphur Pattananikom, Lopbun. Thailand, from December I. 2005 to Fehniary I. 2006 By 
using Randomized Complete Block Design (RCBD). Contain with 4 treatments, chemical fertilizer . 16-16-16 : 40 kg rai 
(Control). Pillct organic fertilizer : 50 kg rai. bioextrart from cow milk 300 CC- water 20 Ltr. * compost mixed เท soil 
and biofertilizer from the office of Atomic Energy Peace : 300 CC. water 20 Ltr + compost mixed เท soil เ 15 m.' plot) 
were compared. F.xpenment result indicate that there were no significant differences on (he yield. The highest yield of 

' แๆแแนน ิทศใฑแท ้ เร ทำน้ทงานแท้งงานปรนาชุแฟ้อสันร »ตุจ้ทร ท}แฑทฯ 1090(1 
' วท0าทชเกพแรแทะเฑศในใทSowบุรี 6าเก0ทิพนไนกน »ง>1พํทฑบุร ี 15140 



25.91 kg plot (27663.73 kg rai) was obtained from chemical fertilizer, followed by pillet organic fertilizer 22.88 kg plot 
12440.53 kg rail, biofertilizer 22.34 kg plot (2382.93 kg rai) and bioextract 19.03 kg plotl (2029.87 kg rai) 

Ke> words: cucumber, bioextract, organic fertilizer, biofenilizer 

กิ!นิ! แด.}กวา ก็)นหขผักกมกTJปถูกก้น0ซ่างแพร่หท!ขทั่วทุกภพขคงประเทศ มีท!ธุตงแด่ปถูกทง1กึบเกึ่ขาสัน ใช้ททา 
เทขง 35 - 45 ว้น เมอ!ปริขบ!ทีขบราขาต้จากการปถูกแตงกวาก้บหขอนๆ พท เข*นิดแต้ว แทงกว!!ป็นอีทพ*ทนึ่งทึ่ทามารท 
ทํ!ราขาต้าห้ก้บผัปถูกในข่วงระขะ!วทาก้นทน แด่การปถูทแตงกวาของ!กพตรทรใน!)นมัทจะใช้{เขเคมี จงท์!ใพ้ต้มทุน 
การผทตถูง แทะข้งทำให้ดินมีคุณศมบ้ตท!งต้านโทรงสร้างาม่เหม!ะสบต่อการปถูกทีข เนอใช้{เยเทมีดิตต่อก้นเป็นประจำ 
การนำ{เยอนทริยม!ใช้หดแทนการใช้{เยเคมีในการปถูกแตงกวา จะเป็นวิธหต็ในการทตต้นทุนการผทตแทะการปรับป}ง 
บํแงดินให้มีสภาทเหม!ะสมกับการ!)ภูกทีขต่อใ!) 

แตงทวาสาม!รทจำแนกไต้ตามประใยขน'ก!รใช้สอขเป็นพันธุสั!หรับรันประท!นสต แทะพันธุ!}ตสาหกรรมพันธุ 
สัาหรันรับ!]ระทานสด!ปีนพันธุทึ่มเนอบางและาสัใหญ่ สี!ปทอก!ป็นสีเขขวอ่อน พทมีน!มากเปีนพันธุทึ่มทิ้งพทเทกแทะพท 
ใหญ่ เมึ๋อพทยงอ่อนอยู่จะมีหนามเคึมาปหมด แต่เมอใดเต็มทึ่หนามจะหสุดออกเอง พันธุรันประทเนสดนาม่เนมาะก้บการ 
นำาปดอง แตงกวาประทเนสตแบ่งตามขน!ตของพลนั้น แน่งาต้เป็น แตงพลยาว (long cucumber) ทึ่{จักกันในขึ๋อของ 
แตงร้!นชงมีทวามขาวพทอย่างนํฅข 15 ขม. แทะมีความก?างพลมากกว่า 2.5 ขม. ส่วนใพญ่จะมีเนั้อทน!ไสัแทบ กรณีทึ่เปีน 
พันธุของไทยนั้น จะมีสีพทสี!ขีขวแก่ตรงส่วนไกต้ขิ้วพทประมาณ 1/3 ของพท ทึ่!พทอมี^ดประสี!ขขวอ่อนพริอขาว แทะเสันสี 
ขาวเป็นแทบเทกๆตทอดความขาวไปทงปทาขพล ส่วนพันธุของต่างประเทศนั้น จะมีรเขขวเช้มสมํ่า!สมอทิ้งพลอก*นิดคอ 
แต]พลสัน (short cucumber) ทึ่{จักก้นไน*อของแตงกวา ขึ่งมีทวานขาวพท 8-12 ขม แทะบทวามก?างแทมากกว่า 2.5 ขม 
ส่วนใทญ่จะมีเนิ'อน้อขไสัก?าง สัาพรัน พันธุธุตสาพกรรม เป็นพันธุหมีเนอพน! ไสั!ทกบ!ง พันธุ'กึไม่มีไสัเทข เปทอกสีเข๊ขว 
เช้ม เมอนำไปตองจะทง}ปร่างไต้ตี ไม่ท่อขเทํ่ขวย่น แดงกว!พันธุ้นิ้นกจะเป็นถูทพสม ผทนํกมีIปร'!งพอมขาว ชงแบ่งตาม 
ขนาดเปีนแตงพทขาว(long cucumber) เป็นแตงขนดฑใช้ทำแตงตองของญปนแทะจนขงจะต้องมีความขาวพท 20-30 ขม. 
แทะมีทวามก?างพท 2-3 ขม. มี!นึ้อหนาไสัแทบพวรเขีขวเช้มตทอดทวามขาวของพท พันธุคุตทาทกรรมอีทขนิตพนึ่ง คือ แตง 
พทส่ํบ (shon cucumber) เป็นแตง*นิตทึ่ใช้ทำแตงดองของสหรัฐอเมริกาแทะชุใรป ขึ๋งมีทวามขาว 8-12 ขม. แทะมีทวามก?าง 
พท 1.0-5.1 ขม มีเนอหนาแทะแน่น ใสัแทบ พวสี!*ยวเช้นตทอตทวามยาวของพท นกใช้ตองทิ้งพท พ่าตามควานขาวแทะหั่น 
เป็นขน ๆ ตามทวามก?นของพท 

แตงทวาเป็นทขทึ่าม ,ต้องการนํ"!มากแต่ขาตนํ"าไม่ไต้ใกรงส?างของตนทึ่ปถูกแตงกวาทารมทักนณะเป็นรนร่วนปน 
ทราย มีก!รระบ!ขนั้!ตี ทวรมีทวามเป็นกรต ด่แ (pH) อยู่ระหว่าง 5.5-6.5 ในสภาทตีนทึ่เป็นดนทราขจด ทรอเหนิขวจัด 
จแป็นต้องปรับป}งนำ}งดมก่อนการปถูก โตขใช้{เขรนทริข เข่น {เขทอก หริท{เขหมักทึ่สท!ขต้วแต้วแทะสภ!ทความเป็น 
กรตด่แนั ้น ทวรจะวเกราะทหาท ,าทวามต้องการปนก่อนทึ่จะใช้ปนขทเทอให้มีการใช้ในปริมาณทึ่เทบาะสม 

ก!รเด่ริยมดิน ก่อนก!รปถูกแดงกวา ใถทรวนดินตากา?ประมาณ 7-10 วน เทึ่อทำทาขาขพข แทะสัต}ทีขบางขนิต 
ทึ่อยู่ในดิน จากนั้นจ)ใทพรวนเกึบเอา!ศพว้ขทีขออก แทัว!ตริขมแปลงขนาตก?าง 1-12 เมตร ใตขมีทวามขาวต!มทักนณะ 
ของทึ้นทึ่ แต้วจงใส่{เยอนทริขทงาป ปรับใทรงสร้างของดินให้!พมาะสมกับการเจริชุแดินใตของแตงทว! การเตริขมหสุบ 



ปภูกนิ'นกวรลำพนพระผะระพว่างด้นประม!ณ 60-80 เซนดเนตรระหว่านเท )ประมาณ 1 เมตร if าหรันกแใท่า]ยเตมรทงหน 
นํ่นอาจใข้ถูดร 15-15-15 ในอัตรา 30-50 (วิไลกรัมต่อไร่ ในบางแหล่งอาจใข้ หลาสติกตถูมติบ(หอรักพากวาม*นในตน 
ฟ้องกันทวานงอกของวัขพขและหลาสติกบางขนตสามใรทที่จะาท่แมลงไม่ให้(ข้ามาฟ้!ทาขแดงทวาได้ 

ธาตุอาหาร(ป็นรัเจจยที่สัาต้ญที่ทขพักจะขาต(สียมิใด้การปถูกพขพักจำเป็นต้องม่จาตุทาหาร(ข้(มาเกยวข้ทงแทะ 
ด้องอถู่ในสัตส่วนที่เหมาะสมกับดวามตองการของทขด้วย ต้าขใต!ทตุอาหาร ทขพักจะไม่สามารถเจริญเติบไตดรบวงข้ทได้ 
ธาตุอาพารม่ายวข้องกับกระบวนการต่เงๆ การเจริญเติบใดของหข พขนำธาตุอาหารมาใข้ทร ัแอาหาร (สันไย นํ้าย่อย 
8ทร์ไมน แทะวิตามินที่สัากัญทุก*นิต Nguyen Trong Phu (1996) ศกพาพกของการใส่{เขในใดรเจนร่วนกับ{เยไหแทสเข้ยม 
อัดรา 0.0 130.23 100.100 150.100 100.150 150.150 kgha ใบการปถูกแตงกวา ทบว่าทารไส่{เขานไตรเจนร่วมกับ{เย 
ไหแทสเข้ขมอัตรา 100.100 k&lia ให้พทพทิตถูงที่ถูต แต่การใส่{เขไนโตรเจนร่วมกับโพแทสเข้ขมทุกอัตราไม่กัาให้ 
ระยะ(วทาการออกตอก นิ'าพนิก(ททย แทะ*นาด(สันพ่านถูนขกลางของแตงกวาแตกต่างกันท เงสทติ Mary Pec( (2006) 
แนะนำปริมาณธ!ตุ01 ห!รที่เหมาะสมในก!รพทิตแตงกวาด้งนี ธาตุไนไตรเจน อัตรา 18.18 - 22.73 kgN/Rai ธาตุฟอสฟอรัส 
อัตราตงแต่ 4.54 ถง 27^7 kgP.O, Rai แทะธ!ตุโหแทสเข้ยม อัตรพงแต่ 9.09 ทง 36.36 kgK.O'Rai 

{เขอินทริน*นิตเมิตที่ได้จากใรงงานพทิต{เขอินฑริข วิทขไทขแวนตรและ(ทตในใทยีทททุริ ประกอบด้รข{เขหม้ก yfl 
ด้างดาวเหอร'ใรต้พนฟอสเฟตพงหินอ่อนในอัตราส่วน 2 0 : 6 : 1 : I ะ! รตท่นด้วขนาสกัตข้วภาทจากนมได 80 ฝ็ดร ด้น 
ในขบวนการส์นเม็ด มิปริม (ณธ เตุอาห (รหสักที่วิเดราะห้ใต้ ดอ 0.42 %N 0.63 % P : 0 , แทะ 0 44 K.O 

นิ'าสกัตข้วภาทจากนมไดพทิตจากนนใกสต กากนาตาล พาเข้'อชุทินทริย่ โนอัตราส่วน 6 : 3 : 1 แทะมิปริมาณธาตุ 
อาห!รหสักที่วิเตราะหไต้ตอ 0.33 °.N 0.17%P.O, แทะ 1.08 % K.,0 

{เย*วภาทจากสัานิกง!นทสังง!นปรม!ญเที่อสันติ นปริมาณธ!ตุอ!ท!รที่วิ(ตราะพได้ no 0.22 "/oN 0.01 %P.O, 
แสะ 0.II % K j O 

วัตธุประสงทํ 
เทึ๋อนิ!{เขอินทริข์มเใข้ฑตแทน{เขเทมิในการพทิตแตงกวา 

อุปกรณ์แสะวิธีการทตออง 
หขอตเมลีดแดงกวาถูกพสมพันธุ ไมไกร*ดร (ศรแดง ในหธุมปถูกหถูมทะ 2-3 เมทึด (มลึดแตงทวาจะงอก(มออแ/ 

3-5 วัน เนออา^ 7 วัน ทอนแขกแดงกวาให้เหลอหถูมละ I ต้น 
วางแผนการทดลองแบบถู่มใบนลีอกสม!,เรณ่ (Randomized Complete Block Design .RCBD) มิ 4 สีงทคทองๆ 

ละ 4 ข้าแต่ละ*ามิขนาดแปลง15 ตาราง(มตร 

สีงทดลองที่ I ใส่{เย ถูตร 16-16-16 อัตรา 40 กิไทกรัม/ไร ่ แบ่งใส่ 2 กรํ่ง เมึ ๋อแตงกว!มิอiq 3 สัปดาห์ และ 5 
สัปดาห้ ( กรั๋งละ 187.5 กรัม/แปทง) 

สงทดทองที่ 2 ใส่{เยอินทริย'*นิด(นต เพทิดใดยใรงง)น{เยอินทรน วิทยาสัขเกนดรและ 
เทกในใลยลทบุริ)อัตรา 50 กิใลกรัม ไร่ แบ่งใส่ 2 m ง (มอแตงกวามิอา(เ 3 สัปตาห้ แทะ 5 สัปตาาน กรํ่งละ 234.4 กรัม.' แปลง) 

ส์งทตทองที่ 3 ใส่นิ'าสกัตข้วภาทจากนนใด (พทิตใตขโรงงาบ{เขอินทริข วิทยาสัขเทพตรแทะเทตโนโลขลทบุริ) 
อัตรา 300 ข้ข้ต่อนา 20 ลตร ร่วมกัน{เขหนกอัตรา I ด้น ต่อไร่ ไลยการใส่{เยหมักหรัอมกับการเตริขมแปลงๆละ 9.3 



กิใทกรัมกแใส่นาทกัด*วภาพจาทนนใกจะใข้วิ?การรกที่ไกนก้นาทะ 300ซ.?.ท ุกๆ 3 วันใดขเรนไบ้กรงแรกเมํ่อแกงกวา 
มีอาชุ 3 สัปดาน จนกระทั่งสนqกการทกทอง 

สิ่งทกทองที่ 4 ใส่{]ย*วกาท®ากส่านิกงานทสังงานปรนาชุนฺทอสันกิ อัตรา 300 ซีซีนิา 20 ลิกร ร่วมอับโ]0>1นก 
อักรา I ตับ ต่อใร่ ใดยก!รใส่{เขนนักพรัอมกับการเตรียมแปลงาสะ 9.3 กิใทกรัม การใส่{เข*วภาพจากส่านักงานปรมาชุแพึ่อ 
สันกิ จะใข้วิ?การ รดทไทนก้นๆทะ 300 ซ.ซ.ทุก ๆ 3 วันโดยเริ่มโบ้ทรํ่งแรกเมอแดงกวามีอาอุ 3 สัปต 111 จนกระทั่งทนf(ต 
การทกทอง 

เก็บข้อมุสผทผลดเมํ่อแกงกวามี*น!กก!มที่กทากก้องการ แทะนาข้อมุทที่ใก้ใปวัเกราะนทากวามแกกต่างอันของ 
ก่แททยโดยวิ? LSD 

ผชการทดสองแสะวิจ!รณั๋ 
ผทการใ*{เขอินทรีย์ขนิดต่แา เทึ๋อทดแทน{เขเกมีในการผลิกแกงกวาทบว่าการใข้{เขเดมี 16-16-16 ในอักรา 40 

กิใทกรัม/ไร ่ จะใกัผทผลิตของแก่งกวนJiqก กอ 25.91 กิใสกรัม;แปสง (2.763.7กิใสกรัม ใร่) การใส่{เขอินทรีย์*นิดเมีด , 
การใส่{เข*ากาทของส่!นิแง!นพสังง!นปรน!ชุแททสันกิร่วมกับ{เขหมัก .แทะการใส่นํ ๋าทอัก?วภาทจากนมไกร่วมอับ{เข 
ทมัก ใบ้พทนทิตของแตงกวา เป็น 22.88 . 22.34 แทะ 19.03 กิโทกรัม แปทง (2.440.5 . 2.382.9 และ 2.029.9 กิไทกรัม ไร่ ) 
กามท่ากับ อย่!งไรเาตามการใส่{เยอินทรีย์*นิดเมีด 1 การใส่{เข*วก)ทของส่านักงานพสังงานปรนาชุเพอสัมกิร่วมกับ{เข 
นมัก .แทะก!รใส่น!ทกัตขาภาพจากนมใฅร่วมกับ{เขนนัก ท่าไท'แลผลตของแตงกวา ไม่แดกต่แอัม!!แสทกิก ับท!รใส่ 
{เยเกมี 16-16-16 ด้งแทตงไมตาราง 

ค!รางที I. แสดงก่ไเทรชของผส๙สคแดงกา!(กิโสกรัน) 

สิ่งทดทอง นิ!หนักผลผลิด แปลง ( กก.) ผทผลิก'ไร่ เ กก.) 
1 {เยภูกร 16-16-16 25.91 2.763.7 
2. {เขอินทรีย์*นัดเมีด 22.88 2.440.5 
3. นิ!สกัด*วภ!พจ!กนมใท ร่วมกับ{เขนมัก 19.03 2.029.9 
4 {เขขวภ!พจ1กส่1นักง!นพล้งงาน!!รม!mเทอสันกิร่วมกับ{เยหมัก 22.34 2,382.9 

F-ICSI ns 
IB - เพเ statistical difference 

จ!กก!รทตทองกรํ่งนีแมัว่น!แใข้{เยอินทรีย์ขนตต่!งาในการผลตแกงกวาจะใบ้ผลผลิตไม'สูงเท่!กับก!รใข้{เยเกมี 
แต่มีก่!ไม่แกกก ,แกัมไนท!งทกิกิ แทะวิ?ก!รใส่{เขจะมีกรรมวิ?ที ่อ ุ ่งขากซนข้อนมากกว่าการไข้{เยเกมีกึกาม เมํ่ท 
ทีจเรแทกันในแง่ของกว!นปกอดกัยจ1กสารเกมี แทะผลกระทนต่อสิ่งแวดสัอมโตขเทท!ะผทกระท่นต่อ โกรงสรัแของดิน 
กวานอุดมสมทุรณ'ของกิน ต่อไปไนอน!กตแสัว การไข้{เยอินทรีย์ไนการปถูกแดงกวานำจะเป็นทางเทอกรกแนวทางหนึ่ง 
ของเกนตรกร เพราะกินที่ไข้ในการเทาะปถูกจะเกิดกา!มสมตุทของแร่J เตุแทะสภาพกวามเป็นประใย*น์ของ!)!ตุอาหารที* 
ในกินใกัเป็นอย่างด ท่าใบ้สิ่งมี*วิตที่เป็นประใย*นิไนกินสามารถดำเนินกิจกรรมใก้แสะก่อใบ้ประใย*นิต่อที*ที่จะปถูกใน 
ฤดุกาสก่อาไป นอกจน!นการที ่ เกนกรกรจะทินนาเทอกใข้{เขอ ินทรียในการปถูกแกงกวายงมีผลก่อเศรพ]ก ิจของ 
ประเทศ*ากิเทราะเป็นการ*วขลดกเรนํแข้าสารเกมี การนํ!เข้!{เขเกมีทงไก้อิกท!งนนึ๋ง 



สรุปNOกททดสอง 
ผทของการใข้ภูยอนทรีย่ขน่ดต่แๆ เทอทตแทน!)ยเก2โนก!รพลิตแตงกวา ทบว่าการใข้{เยอนทรียขน่ตต่! งๆ จะ 

»ฑให้แตงกวามีพทพทิตไม่แดกต่างกันทางสทติกับการใส่ภูขเดมีใตขการใข้ภูขอนทรีย*น่ตเมีด การใ*{เขนํ ๋าข้ากาทจาก 
สำนักงานทสังงานปรมาญร่วมกับภู&หมัก แสะการใข้บาสกัตข้วภาทจากนมโตร่วมกับ{เขทมัก จะทำใ ห้เ เตงกวามพทผทิต 
เทที่ยทยู่ใน*วง 22.88 - 19.03 กิโทกรมแปลง (2.440.5 - 2,029.9 กิโทกรัน ไร ่) ขงมีก่)ไม่แตกต่!งกันท!งสทตกับการใส่ 
ภูขสูตร 16-16-16 ที่ทำให้แตงกวามีผทพทิตสูงชุด กอ 25.91 กิโทกรัม/แปทง เ 2.763.7 กิโทกรัม ' ไร่ ) ด้งนนเกพดรกรจึง 
สานารทปถูกแดงทวาใดยการใข้{เยอนทรีย์แทนการใข้{เขเดมีใด้เปีนอย่างด 

กิตติกรรมประกาค 
ขอขอนคุณสำนักงานทสังงานา)รม!ญเที่อสันต ที่ให้ทุนคุคนทุนการว๊จย ขอนคุณคุณ ณ้รใรยาน่ เปีขแดง ที่ให้การ 

สนันสทุนทำการทตททงว๊จัขในกรํ่งน 
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