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Effect of Bio-Fertilizer rate and manure on yield of watermelon on 
potential salt affected land, Amnat Charoen province. 

 
 โดย 

   นางสาววรรณา สุวรรณวิจติร  
กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดนิ  ส านักงานพัฒนาที่ดนิเขต 4 

ผลของอัตราปุ๋ยชีวภาพ (พด.12) ขยายเชือ้ร่วมกับ 
ปุ๋ยคอกต่อผลผลิตแตงโมบนพืน้ที่ที่มีศักยภาพ 
การแพร่กระจายดนิเคม็ จงัหวัดอ านาจเจริญ 

 
 
 
 



หลักการและเหตุผล 
                   จงัหวัดอ านาจเจริญ 
- พืน้ที่ที่ประสบปัญหาดนิเคม็ ประมาณ 80,017 ไร่ 
- พืน้ที่รับน า้ที่ท าให้เกดิการแพร่กระจายเกลือ 
   ประมาณ  454,733 ไร่ 
- คดิเป็น 23.02 เปอร์เซ็นต์ของพืน้ที่ทางการเกษตร 
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หลักการและเหตุผล (ต่อ) 

พืชทดลอง : แตงโม 
 
1. แตงโมเป็นพืชทนแล้ง ให้น า้อย่างน้อย 5 วันต่อครัง้ หรือ ให้น า้

อย่างมากวันละ 1 ครัง้ ทัง้นีข้ึน้กับชนิดของดนิที่ปลูก โดยแตงโมมี
ปริมาณการใช้น า้เฉล่ีย เท่ากับ 5.13 มลิลเิมตรต่อวัน และมีค่า
สัมประสทิธ์ิการใช้น า้ของแตงโมเฉล่ีย 1.27  เปรียบเทียบกับพืช
อ้างองิหญ้านวลน้อย 

2.    แตงโมเป็นพืชทนเคม็ระดับเคม็ปานกลาง (4-8 dS/m)  
 



1. 

• ศึกษาการเปล่ียนแปลงสมบตัทิางเคมีของดนิที่ปลูกแตงโมจาก
การใช้ปุ๋ ยชีวภาพ (พด.12) ร่วมกับปุ๋ ยคอกบนพืน้ที่ที่มี
ศักยภาพการแพร่กระจายดนิเคม็   

2. 

• ศึกษาอัตราที่เหมาะสมของการใช้ปุ๋ ยชีวภาพ (พด.12) จากกลุ่ม
จุลินทรีย์ที่สามารถตรึงไนโตรเจน รวมทัง้ละลายฟอสฟอรัสและ
โพแทสเซียมร่วมกับปุ๋ยคอกต่อผลผลิตแตงโม 

3. 

• ศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐกจิภายหลังการจัดการตามต ารับ
ทดลองต่างๆ 

วัตถุประสงค์ 
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อุปกรณ์และวธีิการด าเนินการ 
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อุปกรณ์การทดลอง 

1. ปุ๋ยชีวภาพ (ขยายเชือ้พด.12) ปุ๋ยคอก (มูลโค)  
สารควบคุมแมลงศัตรูพชื (พด.7) และปนูโดโลไมท์ 
2. ปุ๋ยเคมี สูตร 14-14-21 
3. เมล็ดพนัธ์ุแตงโมลูกผสมพนัธ์ุกินรี 188 (F1 Hybrid)  
4. อุปกรณ์เก็บตัวอย่างดนิ/เกบ็บนัทกึข้อมูลและอ่ืนๆ ตาม
ความจ าเป็น  



 
-    ใช้ปุ๋ ยคอก (มูลโค) ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น  หรือ 

     ปุ๋ ยอนิทรีย์ อัตรา 2.4 ตันต่อไร่ 
 -   ร่วมกับปุ๋ ยเคมี อัตราส่วน 1:1:2 ได้แก่ สูตร 13-13-21       

หรือ สูตรใกล้เคียงอัตรา 100-150 กโิลกรัมต่อไร่  
      (เกตุอร, 2547) 
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การจัดการดนิเพ่ือปลูกแตงโม 



วางแผนการทดลองแบบ RCBD  
จ านวน 5 ต ารับ 4 ซ า้ รวม 20 แปลงย่อย ดังนี ้ 
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T1 = ปุ๋ยเคมี 100 กก./ไร่ (ไม่ใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยชีวภาพ) (N-P-K = 14-14-21)  

T2 = ปุ๋ยคอก 2.4 ตัน/ไร่ + ปุ๋ยเคมี 100 กก./ไร่ (39-30-65) 

T3 = ปุ๋ยชีวภาพ 2.4 ตัน/ไร่ + ปุ๋ยเคมี 100 กก./ไร่ (26-29-36) 

T4 = ปุ๋ยชีวภาพ 1.2 ตัน/ไร่ + ปุ๋ยเคมี 100 กก./ไร่ (20-22-29) 

T5 = ปุ๋ ยชีวภาพ 1.2 ตัน/ไร่ + ปุ๋ ยคอก 1.2 ตัน/ไร่ + ปุ๋ ยเคมี 100 กก./ไร่ (33-30-40) 



การเกบ็ข้อมูล 

1. ข้อมูลดนิ   

• เก็บตัวอย่างดิน ที่ระดับ  
0-20 เซนตเิมตร จ านวน 
2 ครัง้ คือ ครัง้ที่ 1 ก่อน
ด าเนินการทดลอง และ
ค รั้ ง ที่  2 ห ลั ง เ ก็ บ
ผลผลิตแตงโมแล้ว 

2. ข้อมูลพืช  

• วัดการเจริญเติบโต
ของแตงโมด้วยการ
วัดความยาวของเถา
ต้น และช่ังน า้หนักผล
แตง โมทั ้ง หมด  20 
แปลงย่อย 

3. ข้อมูลทางเศรษฐกจิ  

 

• เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล
ผ ล ต อ บ แ ท น ท า ง
เศรษฐกิจ และวิเคราะห์
หาต้นทุนเงินสดต่อไร่ 
และผลตอบแทนเหนือ
ต้นทุนเงนิสดสุทธิต่อไร่ 
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ผลการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีและชีวภาพของปุ๋ยคอกและปุ๋ยชีวภาพ 
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ผลการทดลอง 

ตารางที่ 1 สมบัตทิางเคมีของดนิก่อนและหลังการทดลอง 
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ตารางที่ 2 การเจริญเตบิโตของต้นแตงโม  
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ตารางที่ 3 ผลผลิตแตงโม 
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ตารางที่ 4 จ านวนผลแตงโม 
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ตารางที่ 5 น า้หนักผลแตงโม 
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ตารางที่ 6 ผลตอบแทนทางเศรษฐกจิ 
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สรุปผล 
    1. การใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยชีวภาพทุกอัตราร่วมกับปุ๋ยเคมี มีแนวโน้มท าให้ดนิ
หลังการทดลองมีปริมาณอนิทรียวัตถุเพิ่มขึน้สูงกว่าการใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว  
     
    2. การใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยชีวภาพทุกอัตราร่วมกับปุ๋ยเคมี ท าให้ดนิหลังการ
ทดลองมีปริมาณธาตุโพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียมที่เป็นประโยชน์
ลดลงมากกว่าการใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว 
      
    3. การใช้ปุ๋ยชีวภาพขยายเชือ้พด.12 อัตรา 2.4 ตันต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมี สูตร 
14-14-21 อัตรา 100 กโิลกรัมต่อไร่ ท าให้แตงโมมีการเจริญเตบิโตดีที่สุดและ
ผลผลติมีค่าสูงสุด เท่ากับ 3,348.70 กโิลกรัมต่อไร่ รวมทัง้มีน า้หนักผลและ
จ านวนผลเฉล่ียเท่ากับ 1.68 กโิลกรัมต่อผล และ 1,997 ผลต่อไร่ ตามล าดับ 
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สรุปผล (ต่อ) 

     4. การใช้ปุ๋ยชีวภาพขยายเชือ้พด.12 ร่วมกับปุ๋ยเคมี ท าให้แตงโมมีการ
เจริญเตบิโตและผลผลติสูงกว่าการใส่ปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีและการใส่ปุ๋ยเคมี
เพียงอย่างเดียว 
 
    5. เมื่อใส่ปุ๋ยชีวภาพขยายเชือ้ พด.12 อัตรา 2.4 ตันต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมี 
สูตร 14-14-21 อัตรา 100 กโิลกรัมต่อไร่ มีต้นทุนเงนิสดทัง้หมด เท่ากับ 21,635 
บาทต่อไร่ และให้ผลก าไรสุทธิสูงสุด เท่ากับ 28,595.50 บาทต่อไร่   
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ข้อเสนอแนะ 

1. ควรส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตและใช้ปุ๋ยชีวภาพมากขึน้ 
 
 2. การวจิัยในครัง้ต่อไปควรมีการเลือกให้วัสดุที่มีธาตุ

โพแทสเซียมเป็นองค์ประกอบสูงเพื่อผลิตปุ๋ยชีวภาพ และ
ควรมีการวัดคุณภาพของผลผลิตแตงโม เช่น ความหวาน 
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