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ผลของ Soil Mate ตอการเจริญเติบโตและการดูดซึมธาตุอาหารของพริกผลของ Soil Mate ตอการเจริญเติบโตและการดูดซึมธาตุอาหารของพริก

ศึกษาอัตราสวนท่ีเหมาะสมของ Soil Mate ตอการเจริญเติบโต และการดูดซึมธาตุอาหาร
ของพริก แบงการทดลองออกเปน 5 กรรมวิธี คือ กรรมวิธีท่ี 1 (T-1 ชุดควบคุม ใหนํ้าอยางเดียว) 
กรรมวิธีท่ี 2 (T-2 ใช Soil Mate เขมขน) กรรมวิธีท่ี 3 (T-3 ใช Soil Mate เจือจาง 1:10) กรรมวิธี
ท่ี 4 (T-4 ใช Soil Mate เจือจาง 1:30) และกรรมวิธีท่ี 5 (T-5 ใช Soil Mate เจือจาง 1:60) ทําการ
ทดลองกรรมวิธีละ 3 ซ้ํา วางแผนการทดลองเปนแบบสุมสมบูรณ ผลการทดลองพบวา พริกใน 
T-3 ซึ่งใช Soil Mate เจือจาง 1:10 มีคาเฉล่ียสูงสุดในดานความสูงของตน จํานวนใบตอตนใน
ทุกระยะการเจริญเติบโต เชนเดียวกับความยาวราก และความสูงของลําตน เม่ือสิ้นสุดการ
ทดลอง ผลการวิเคราะหทางสถิติพบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทุกลักษณะที่ศึกษา 
ยกเวน ความสูงของตนและจํานวนใบตอตนท่ีอายุ 1 สัปดาห ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ ผล
การวิเคราะหธาตุอาหารท่ีสะสมอยูในลําตนของพริก ไดแก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียม พบวากรรมวิธีการใช Soil Mate เจือจาง 1:10 ตรวจพบการสะสมธาตุอาหาร
ดังกลาวในปริมาณท่ีสูงสุด 

ศึกษาอัตราสวนของ Soil Mate ที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพรกิสายพันธุ CA 758 วาง
แผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ ประกอบดวย 5 กรรมวิธีการทดลอง คือ กรรมวิธทีี่ 1 (T-1 ชุดควบคุม ให
นํ้าอยางเดียว) กรรมวิธีที่ 2 (T-2 ใช Soil Mate เขมขน) กรรมวิธีที่ 3 (T-3 ใช Soil Mate เจือจาง 1:10) 
กรรมวิธีที่ 4 (T-4 ใช Soil Mate เจือจาง 1:30) และกรรมวิธีที่ 5 (T-5 ใช Soil Mate เจือจาง 1:60) ให 2 ครั้ง
ตอสัปดาห ในปริมาณ 100 มิลลิลติรเทากันทกุตน และรดนํ้าใหความช้ืนในดินอยูในชวง 50-65% ทดลอง
กรรมวิธีละ 3 ซ้ํา เพาะกลาและยายลงถุงปลกูเมื่อตนกลาอายุ 1 เดือน ใชวัสดุปลูกดิน 3 สวน และแกลบดิบ 1 
สวน กอนดําเนินการวิจัยวิเคราะหสมบัติของ Soil Mate ไดแก ความเปนกรด-ดาง คาการนําไฟฟา ธาตุ
อาหารหลัก คอื ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซยีม ธาตุอาหารรอง คือ แคลเซียม แมกนีเซียม และ
ธาตอุาหารเสริม คอื  สังกะสี ตามวิธีการวิเคราะหของ Sparks และคณะ (1996) บันทึกขอมลูและวัดการ
เจริญเติบโตดานตางๆ ไดแก ความสูงของตน จํานวนใบตอตน ความยาวราก ความสูงของลําตนเมื่อสิ้นสดุ
การทดลอง   เก็บตัวอยางตนพริกเพ่ือวิเคราะหหาธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมเมือ่สิ้นสุด
การทดลอง สวนตัวอยางดนิ นําไปวิเคราะหหาคานําไฟฟา และความเปนกรด-ดางเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 
และวิเคราะหขอมูลทางสถติิ ดวยโปรแกรม R (R-language and environment for statistical computing 
and graphics) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการใช Soil Mate ในอัตราทีแ่ตกตางกัน

การใช Soil Mate ปริมาณ 100 มิลลิลิตรตอคร้ัง จํานวน 2 คร้ังตอสัปดาห พบวาอัตราการเจือจาง Soil Mate 1 สวนตอนํ้า 10 สวน สงผลใหพริกมีการเจริญเติบโตทางลําตนดีท่ีสุด ตนพริกมีการ
สะสมธาตุอาหารหลัก คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ในลําตนและใบมากที่สุด 

เอกสารอางอิง
จันทรจรัส  วีรสาร, อตินุช แซจิว และไพร  มัทธวรัตน. 2550. การเจริญเติบโต ผลผลิต และการสะสมธาตุอาหารหลักของพริกขี้หนู 2 สายพันธุ. การประชุมวิชาการวทิยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 4 วันที่ 3-10 ธันวาคม 2550. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขต
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม.
ชูศักด์ิ จอมพุก. 2552. สถิต:ิ การวางแผนการทดลองและการวิเคราะหขอมูลในงานวจัิยดานพืชดวย “R”. สํานักพมิพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. กรุงเทพฯ. 362 หนา.
Sparks, D.L., A.L. Page, P.A. Helmke, R.H. Loeppert, P.H. Soltanpour, M.A. Tabatabai, C.T. Johnston and M.E. Sumner, 1996, Soil testing and plant analysis. Americra Society of Agronomy, Inc. Madison, Wisconsin, USA. 435 P.

การใช Soil Mate เจือจาง 1:10 (T-3) น้ันพืชมีการดูดซึมธาตุอาหารและสะสมไวในลําตนและใบไดมากกวากรรมวิธีอ่ืนๆ กลาวคือมีการตรวจพบการสะสมของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม เทากับ 2.45%, 0.29% และ 
3.46% (นํ้าหนักแหง) ตามลําดับ สวนตนพริกท่ีใช Soil Mate เจือจาง 1:60 (T-5) มีธาตุโพแทสเซียมต่ําท่ีสุด ในขณะที่ธาตุอ่ืนๆ ในแตละกรรมวิธีมีปริมาณไมแตกตางกันมากนัก   ปริมาณธาตุอาหารท่ีใหกับพริก พบวากรรมวิธีท่ี 2 (Soil 
Mate 100%) ไดรับมากที่สุด ซึ่งปริมาณที่ใหมีความใกลเคียงกับปริมาณความตองการของพืชในชวงออกดอกและติดผล แตในการทดลองนี้ตนพริกไดรับธาตุอาหารในปริมาณที่มากเกินไปในระยะแรกของการเจริญเติบโต ทําใหพืชไม
สามารถเจริญเติบโตได เน่ืองจากมีขอจํากัดของการให Soil Mate ท่ีเขมขนกับพืชจะทําใหพืชตายได โดยรวมในชวงแรกของการเจริญเติบโต ดังนั้นจึงควรคํานึงถึงชนิดของพืช อายุของพืช ชนิดของพืช พันธุพืช ประเภทดิน ปริมาณ
ธาตุอาหารท่ีเหมาะสมที่พืชตองการในแตละระยะของการเจริญเติบโตมีความตองการตางกันดวย จันทรจรัส และคณะ (2550) ทดลองโดยใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 ในปริมาณ 0.8 กรัมตอตน ใหกับตนพริกจํานวน 5 คร้ัง พบวาพริก 2 
พันธุ ท่ีใสปุยในอัตราเดียวกันจะมีความสามารถในการดูดซึมหรือการสะสมธาตุอาหารไวในลําตนและใบไดไมเทากัน 

ปริมาณธาตุอาหารที่สะสมในลําตนและใบพริกปริมาณธาตุอาหารที่สะสมในลําตนและใบพริก  เม่ือสิ้นสุดการทดลองเม่ือสิ้นสุดการทดลอง

ผลการทดลองและผลการทดลองและวิจารณวิจารณ

Table 1.  Effects of various treatments on the plant height and leaves number of chili at the age of 1‐4 weeks.

(1)Means followed by the same letter (s) are not significantly different (P<0.05) by Duncan’s New Multiple Range test (DMRT) Remark : (T- 2 = concentrate Soil Mate ) All  chili plants dead

Treatment plant height (cm) of each growth stage leaves number of each growth stage root  length 
(cm)

shoot  height 
(cm)1th(1)week 2thweek 3thweek 4thweek 1thweek 2thweek 3thweek 4thweek

T-1= Control (Water) 13.75 a 14.33 b 14.31 b 14.75 b 12.00 a 12.00 b 12.00 b 11.33 b 26.20 b 18.60 b 

T-2 = Soil Mate Active 
(100%)

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

T-3 = Soil Mate Active (1:10) 16.63 a 22.35 a 24.74 a 25.32 a 14.33 a 18.93 a 20.67 a 23.67 a 32.60 a 36.33a

T-4 = Soil Mate Active (1:30) 13.10 a 14.42 b 15.09 b 15.89 b 12.33 a 14.67 ab 15.00 b 15.00 b 30.97 ab 21.37 b

T-5 = Soil Mate Active (1:60) 13.85 a 15.35 ab 15.62 b 16.13 b 13.33 a 14.00 b 13.67 b 13.67 b 27.97 ab 20.93 b

ความยาวรากและความสูงของลําตนของพริกเม่ือสิ้นสุดการทดลอง พบวาการใช Soil Mate เจือจาง 1:10 (T-3) มีความ
ยาวรากมากที่สุดโดยมีคาเทากับ 32.60 เซนติเมตร รองลงมา คือ การใช Soil Mate เจือจาง 1: 30 (T-4) โดยการใหรดน้ําตนพริก
เพียงอยางเดียว (T-1) มีความยาวรากนอยท่ีสุดโดยมีคาเทากับ 26.20 เซนติเมตร สวนการวัดความสูงของลําตนเม่ือสิ้นสุดการ
ทดลองนั้นพบวาการใช Soil Mate เจือจาง 1:10 (T-3) จะทําใหตนพริกมีความสูงของลําตนหรือความสูงมากท่ีสุด คือ 36.33 
เซนติเมตร รองลงมา คือ การใช Soil Mate เจือจาง 1: 30 (T-4) และ เจือจาง 1: 60 (T-5) โดยมีความยาวตน และเม่ือนําผลการ
ทดลองไปวิเคราะหทางสถิติพบวาคาความยาวรากและความสูงของลําตนจากกรรมวิธีท่ี 3 (T-3) มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ และการใหนํ้าเพียงอยางเดียวมีผลตอความสูงของลําตนนอยสุด โดยมีคาเพียง 18.60 เซนติเมตร มีแนวโนม
ไปในทางเดียวกับความสูงของตนและจํานวนใบตอตนท้ัง 4 สัปดาห พบวามีสูงสุดท่ีอัตราการเจือจางดังกลาว แสดงใหเห็นวา
ตนพริกท่ีไดรับธาตุอาหารในอัตราท่ีแตกตางกันทําใหตนพริกมีระดับการเจริญเติบโตที่แตกตางกัน ท้ังนี้นาจะข้ึนอยูกับความ
เหมาะสมของปริมาณธาตุอาหารตางๆ ท่ีพืชไดรับดวย 

สรุปผลการทดลองสรุปผลการทดลอง

อุปกรณและวิธีการอุปกรณและวิธีการ

บทคัดยอบทคัดยอ

บทนําบทนํา

ฝายปฏิบัติการวจิัยและเรอืนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจยัและพัฒนา กาํแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน นครปฐมฝายปฏิบัติการวจิัยและเรอืนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจยัและพัฒนา กาํแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน นครปฐม

ความสูงของตนและจํานวนใบตอตน พบวาการใช Soil Mate ท่ีเจือจาง 1:10 (T-3) ทําใหตนพริกเจริญเติบโตไดดี เม่ือวัด
ความสูงพบวาตนพริกมีระดับความสูงมากกวาการใช Soil Mate ในอัตราสวน หรือกรรมวิธีอ่ืนๆ ท้ัง 4 สัปดาห ท้ังนี้ความสูง
ของตนพริกในสัปดาหท่ี 2, 3 และ 4 มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  สําหรับการใช Soil Mate ท่ีเจือจาง 1: 60 (T-
5) พบวาตนพริกมีการเจริญเติบโตในดานความสูงเปนลําดับรองมาจาก T-3 สําหรับการใหนํ้าเพียงอยางเดียวน้ัน พบวาตน
พริกมีความสูงนอยท่ีสุด

ในอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอล ทําใหเกดิของเสียข้ึนที่เรียกวา Soil Mate เปนปริมาณมาก เปนสารที่มีปริมาณสารอินทรียและธาตุ
อาหารพืชบางชนิดอยูในปริมาณสูง จึงมีศักยภาพในการนํากลับไปใชเปนธาตุอาหารพืชเพื่อลดคาใชจายจากการใชปุยเคมี โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การใชในกระบวนการผลิตพืชจําพวก ออย และมันสําปะหลัง ที่เปนสารตั้งตนในการผลติเอทานอลเอง การศึกษาวิจัยในดานนี้ในประเทศไทย
ยังมีขอมูลในจํานวนที่จํากัด   ดวยตระหนักถึงศักยภาพของ Soil Mate ในการนําไปประยุกตใชเปนธาตุอาหารสําหรับพืช และ/หรือบํารุงดิน 
ผลของ Soil Mate ตอการเจริญเติบโต และการดูดซึมธาตอุาหารในพริก จึงนาจะเปนขอมูลพ้ืนฐาน ที่มีประโยชนอยางยิ่งตอการประยุกตใช
เปนธาตุอาหารสําหรบัพืชเศรษฐกิจในอนาคต นอกจากนี้ยังเปนทางเลือกหน่ึงสําหรับผูผลติเอทานอลในการใชของเสียใหเกิดประโยชนสูงสุด
และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เน่ืองจากเปนวิถีทางของการนํากลับคืน/หมุนเวียนธาตุอาหารพืช โดยใชของเสียเปนปุยทดแทนปุยเคมีที่มีราคา
สูง ในการศึกษานี้ไดมกีารประยุกตใชดวยอัตราสวนที่แตกตางเพื่อศึกษาอตัราสวนของ Soil Mate ที่เหมาะสมในการใชเปนแหลงธาตอุาหาร
พืช ซึ่งมีผลตอการเจริญเตบิโตและการสะสมธาตุอาหารในตนพริก
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