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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาประสิทธิภาพของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิต
ของจิงจูฉ่าย โดยวางแผนการทดลองแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์ จํานวน 3 ซ้ํา (แปลง) ประกอบด้วย 6 
กรรมวิธี ได้แก่ 1) ไม่ใส่ปุ๋ย 2) ปุ๋ยเคมีอัตรา 10.65 กิโลกรัม N ต่อไร่ 3) ปุ๋ยเคมีอัตรา 21.30 กิโลกรัม 
N ต่อไร่ 4) ปุ๋ยมูลไก่อัตรา 10.65 กิโลกรัม N ต่อไร่ 5) ปุ๋ยมูลไก่อัตรา 21.30 กิโลกรัม N ต่อไร่ และ 
6) ปุ๋ยมูลไก่อัตรา 31.95 กิโลกรัม N ต่อไร่ จากผลการทดลองพบว่า การให้ปุ๋ยมูลไก่ที่เพ่ิมขึ้น ทําให้
ปริมาณอินทรียวัตถุ ไนโตรเจนรวม ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ ใน
ดินหลังปลูกของทุกรอบการเก็บเก่ียวมีค่าเพ่ิมขึ้น ในขณะที่ไม่พบแนวโน้มดังกล่าวในการใส่ปุ๋ยเคมี 
และสําหรับผลในด้านการเจริญเติบโต พบว่า ในการเก็บเก่ียวคร้ังที่ 1 การไม่ใส่ปุ๋ยทําให้ความสูงไม่
แตกต่างกันกับการใส่ปุ๋ย แต่สําหรับในการเก็บเก่ียวคร้ังที่ 3 พบว่า ต้นจิงจูฉ่ายที่ปลูกในกรรมวิธีที่ไม่
ใส่ปุ๋ยมีความสูงและนํ้าหนักสดต่อไร่น้อยกว่ากรรมวิธีที่ใส่ปุ๋ยทุกชนิดอย่างมีนัยสําคัญ (p≤0.05) 
นอกจากน้ียังพบว่า การใส่ปุ๋ยมูลไก่ที่ระดับไนโตรเจนเพ่ิมข้ึน ทําให้ต้นจิงจูฉ่ายมีความสูงและนํ้าหนัก
สดต่อไร่เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ (p≤0.05) ในขณะท่ีไม่พบความแตกต่างในค่าดังกล่าวอย่างมี
นัยสําคัญในการใส่ปุ๋ยเคมีที่ระดับไนโตรเจนเพ่ิมข้ึน โดยจากผลของการเก็บเกี่ยวทั้ง 3 ครั้ง พบว่า 
กรรมวิธีที่ทําให้ต้นจิงจูฉ่ายมีนํ้าหนักสดต่อไร่มากที่สุดคือ กรรมวิธีที่ใส่ปุ๋ยมูลไก่ อัตรา 31.95 กิโลกรัม 
N ต่อไร่ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 220.39  743.14 และ 612.87 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลําดับ สําหรับคุณภาพ
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ผลผลิตของจิงจูฉ่าย พบว่า การใส่ปุ๋ยเคมีทั้ง 2 อัตรา ทําให้ปริมาณไนเตรตในใบมีค่ามากกว่าการใส่
ปุ๋ยมูลไก่เมื่อเปรียบเทียบที่ระดับไนโตรเจนที่เท่ากันในทุกรอบการเก็บเก่ียว โดยพบว่า การใส่ปุ๋ยเคมี 
อัตรา 21.30 กิโลกรัม N ต่อไร่ ทําให้ต้นจิงจูฉ่ายมีการสะสมของสารไนเตรตมากท่ีสุดอย่างมีนัยสําคัญ 
นอกจากน้ียังพบว่า การใส่ปุ๋ยมูลไก่ที่ระดับไนโตรเจนเพ่ิมขึ้น ทําให้การสะสมของสารไนเตรตในใบจิงจู
ฉ่ายมีค่าเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ แต่พบว่า ในทุกกรรมวิธีของการใส่ปุ๋ยในทุกรอบการเก็บเก่ียวมีค่าอยู่
ระหว่าง 2.66-23.09 มิลลิกรัม NO3

-  ต่อกิโลกรัมนํ้าหนักสด ซึ่งมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานที่กลุ่มสหภาพ
ยุโรปกําหนดไว้ ในทางตรงกันข้าม ที่ระยะการเก็บเก่ียวครั้งที่ 3 พบว่า การใส่ปุ๋ยมูลไก่ในทุกอัตราทํา
ให้ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมมีค่ามากกว่าการใส่ปุ๋ยเคมี ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 11.26-11.77 
มิลลิกรัม Gallic acid ต่อกรัมนํ้าหนักสด และสําหรับการคํานวณผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการ
ใส่ปุ๋ยที่แตกต่างกันต่อการปลูกจิงจูฉ่าย พบว่า การใส่ปุ๋ย ทั้งปุ๋ยเคมีและปุ๋ยมูลไก่ที่ระดับไนโตรเจนท่ี
เพ่ิมขึ้น ทําให้กําไรผลผลิตเฉลี่ยต่อกิโลกรัมมีค่าเพ่ิมข้ึน โดยจะเห็นผลได้ชัดเจนในการใส่ปุ๋ยมูลไก่ ที่
พบว่า การใส่ปุ๋ยมูลไก่อัตรา 31.95 กิโลกรัม N ต่อไร่ ทําให้ได้กําไรเฉล่ียต่อกิโลกรัมมีค่ามากที่สุดและ
มีค่ามากกว่าการใส่ปุ๋ยมูลไก่ที่อัตรา 10.65 กิโลกรัม N ต่อไร่ ถึงประมาณ 2 เท่า แต่อย่างไรก็ตาม ใน
การคิดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจได้คํานวณราคาขายต่อกิโลกรัมที่ระดับราคาของสินค้าที่ได้รับ
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ซึ่งไม่อนุญาตให้ใช้ปุ๋ยเคมี ดังน้ันหากพิจารณาราคาขายต่อกิโลกรัมของจิงจู
ฉ่ายที่ได้รับปุ๋ยเคมี น่าจะมีความเป็นไปได้ว่า ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจต่อกิโลกรัมจะมีค่าน้อยกว่า
การใส่ปุ๋ยมูลไก่เมื่อเปรียบเทียบที่ระดับไนโตรเจนท่ีใส่เท่ากัน โดยจากผลการวิจัย ช้ีให้เห็นว่า อัตรา
การใส่ปุ๋ยที่เหมาะสมต่อการปลูกจิงจูฉ่ายที่ปลอดภัยและย่ังยืนทางเศรษฐกิจ คือ การใส่ปุ๋ยมูลไก่ที่
อัตรา 31.95 กิโลกรัม N ต่อไร่ ซึ่งทําให้ได้ปริมาณผลผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงสุด อีกทั้ง
ยังทําให้คุณภาพผลผลิตของจิงจูฉ่ายในด้านปริมาณสารประกอบฟีนอลิกสูงและมีปริมาณการสะสมไน
เตรตที่ไม่สูงเกินค่ามาตรฐาน   
  
คําสําคญั: จิงจูฉ่าย ไนเตรต ปุ๋ยมูลไก่ ผลผลิต สารประกอบฟีนอลิก 
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ABSTRACT 
 

The aim of this study was to investigate the efficacy of organic fertilizer 
on growth and yield of white mugwort. The experiment was conducted in a 
randomized complete block design with 3 replications (plots). Six treatments were 
consisted of 1) no fertilizer 2) chemical fertilizer at the rate of 10.65 kg N/rai 3) 
chemical fertilizer at the rate of 21.30 kg N/rai 4) chicken manure at the rate of 10.65 
kg N/rai 5), chicken manure at the rate of 21.30 kg N/rai and 6) chicken manure at the 
rate of 31.95 kg N/rai. The results showed that the increase of chicken manure 
provided better soil chemical properties, especially, the organic matter, total 
nitrogen, available phosphorus and potassium, while these tendencies did not 
observe under the chemical fertilizer treatment. For the growth results, it was shown 
that the growth of the control plants were not significant difference with all the 
fertilizer treated plants in the first harvesting. However, in the third harvesting, the 
plant height, fresh and dry weight of white mugwort under the fertilizer treatments 
were significantly higher than that of the control treatment (p≤0.05). Moreover, the 
plant height and fresh weight significantly increased with the rise of the nitrogen 
applications (p≤0.05), while the significant difference under the increase of nitrogen 
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application was not observed under the chemical fertilizer. In addition to all the 
harvesting times, the treatment of 31.95 kg N/rai of chicken manure showed the 
highest fresh weights that were 220.39, 743.14 and 612.87 kg/rai, respectively. For the 
yield quality of white mugwort, the result revealed that the nitrate accumulation 
under the chemical fertilizer treatment at 2 rates of nitrogen application was 
significantly higher than that of the other treatments in all the harvesting times. In 
addition, the nitrate accumulation was significantly highest under the chemical 
fertilizer treatment at the rate of 31.95 kg N/rai. However, the nitrate accumulation 
were 2.66-23.09 mg NO3

-/ kg fresh weight, which did not exceed than that of the 
maximum levels for nitrate that were set in the Commission Regulation (EC) by EU. 
On the other hand, the total phenolic compound was significantly higher under the 
application of chicken manure than that under the chemical fertilizer treatment. 
Especially in the third harvesting, the application of chicken manure showed the 
higher total phenolic compound than the other treatments, which in the range of 
11.26-11.77 mg Gallic acid/g fresh weight. For the economic return of the white 
mugwort plantation under the different fertilizer treatments, it was found that the 
increased N application of both chemical fertilizer and chicken manure presented 
the higher net profit/kg. Especially under the chicken manure application, the result 
revealed that the application of chicken manure at the rate of 31.95 kg N/rai showed 
the highest net profit/kg, which was 2 times higher than that of the application of 
chicken manure at the rate of 10.65 kg N/rai. However, in this experiment, the 
economic returns are calculated from the price/kg of the organic standard products, 
which prohibits the use of chemical fertilizer. Therefore, it was seen that the real net 
profit/kg of chemical fertilizer treated plants might be lower than that of the chicken 
manure treated plants, when compared at the same N levels.  

For these results, it appears that in order to obtain the highest yield and 
net profit, and the quality products (high total phenolic compounds and no risk of 
nitrate accumulation), the application of chicken manure at the rate of 31.95 kg N/rai 
is the most suitable than that of the other treatments. 
Keywords: chicken manure, nitrate, phenolic compounds, white mugwort, yield   
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บทท่ี 1
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาและความสาํคญัของปญัหา 

 
จิงจูฉ่าย เป็นพืชผักที่กําลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในการนําใบหรือยอดอ่อนมา

ประกอบอาหารประเภทต้ม เช่น ต้มเลือดหมูและต้มจืด เป็นต้น และมีรายงานว่า ชาวม้งนิยมปลูกจิง
จูฉ่ายไว้ในสวนใกล้บ้านเพ่ือนํามาประกอบอาหาร ที่เรียกว่า ช่ัวเจอไก๊ หรือ ยาต้มไก่ ที่มีการบริโภค
กันอย่างแพร่หลาย (อัญชลี และคณะ, 2555) โดยชาวม้งเช่ือว่า จิงจูฉ่ายเป็นพืชสมุนไพรพ้ืนบ้านที่
เป็นยาบํารุงกําลังและช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยจากการทําการเกษตรท่ีถือเป็นอาชีพหลัก 
(Nguanchoo et al., 2014) จากการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการในจิงจูฉ่าย 100 กรัม พบว่า มี
วิตามินเอสูงถึง 4,500 หน่วยสากล วิตามินซี 36 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 48 มิลลิกรัม แคลเซียม 45 
มิลลิกรัม นอกจากน้ียังมีโปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต เหล็กและวิตามินบี 1 วิตามินบี 2 และ
สารอาหารอ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย (http://www.ttiitn.com/artemisia/a_lactiflora 
.html) โดยเฉพาะอย่างย่ิง สารสําคัญที่พบในใบของจิงจูฉ่าย ได้แก่ Diacetylenic spiroketal enol 
ether (AL-1) ที่มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในการยับย้ังการเกิดไอออนซุปเปอร์ออกไซด์          
(O2

-) ในเซลล์เม็ดเลือดขาว ซึ่งไอออนซุปเปอร์ออกไซด์ถือเป็นอนุมูลอิสระ (free radical) ที่สําคัญที่
เป็นสาเหตุของการเกิดเซลล์มะเร็งในร่างกาย (Nakamura et al., 1998) โดยจากผลการทดลองของ 
Nakamura et al. (2000) พบว่า สาร AL-1 ในจิงจูฉ่ายมีคุณสมบัติในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่
มีประสิทธิภาพมากกว่าสาร Curcumin ในขมิ้น และสาร Nobiletin ในส้มแก้ว นอกจากน้ียังพบว่า 
กลุ่มสาร Acetylenic compound ในใบจิงจูฉ่ายยังมีประสิทธิภาพในการใช้เป็นสารขับไล่แมลงและ
เป็น Antibiotic สําหรับเช้ือที่ก่อให้เกิดโรคหลายชนิด ดังน้ันในการปลูกจิงจูฉ่ายจึงมักไม่พบการเข้า
ทําลายของแมลงหรือโรคพืช ทําให้ง่ายต่อการดูแลรักษาในระหว่างการปลูก (Yano, 1983) 

ในปัจจุบันการเพาะปลูกพืชในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่เป็นการผลิตที่พ่ึงพาการใช้ปุ๋ยเคมี
และยาปราบศัตรูพืช เพ่ือให้สามารถผลิตผลผลิตทางการเกษตรได้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด
ที่เพ่ิมมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะการปลูกพืชผักที่ส่วนใหญ่พบว่า เกษตรกรยังคงมี
พฤติกรรมการใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณมากเกินความต้องการของพืชและใช้อย่างต่อเน่ืองเพ่ือเร่งการ
เจริญเติบโต (กรมวิชาการเกษตร, 2548) ซึ่งการใช้ปุ๋ยในลักษณะดังกล่าวน้ี นอกจากจะทําให้ต้นทุน
ในการผลิตมีมูลค่าสูงแล้ว ยังก่อให้เกิดปัญหาดินเสื่อมโทรมในระยะยาว อาทิ ดินมีความเป็นกรดมาก
ขึ้น โครงสร้างของดินเสื่อมสภาพ และเกิดการสะสมของไนเตรตในดินและแหล่งนํ้าบริเวณใกล้เคียง 
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(Savci, 2012)  อีกทั้งยังอาจก่อให้เกิดการสะสมของสารพิษในพืชผัก เช่น ไนเตรต (Muramoto, 
1999) ซึ่งเมื่อร่างกายได้รับอาหารท่ีมีการปนเป้ือนของสารไนเตรตในปริมาณสูง นอกจากจะก่อให้เกิด
ความเสี่ยงของการเกิดโรคเม๊ตฮีโมโกลบีเนียที่ไนเตรตเข้าไปจับกับฮีโมโกลบินแทนที่ออกซิเจนแล้ว ไน
เตรตที่เข้าสู่ร่างกายในปริมาณสูงยังสามารถชักนําให้เกิดสารไนโตรซามีนที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคมะเร็งในระบบทางเดินอาหาร (Santamaria, 2006) โดยจากสภาพปัญหาและผลกระทบที่
เกิดข้ึนจากการใช้ปุ๋ยเคมีน้ัน ระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ที่มุ่งเน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทน
ปุ๋ยเคมีจึงถือเป็นทางเลือกหน่ึงที่จะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ โดยปุ๋ยอินทรีย์นอกจากจะมี
ประสิทธิภาพในการช่วยปรับปรุงโครงสร้างดิน เช่น การอุ้มนํ้าและการถ่ายเทอากาศในดินแล้ว ยังมี
ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรองและจุลธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชรวมอยู่ด้วย อีก
ทั้งการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากมูลสัตว์หรือผลิตจากขยะอินทรีย์ชนิดต่างๆ ยังเป็นการช่วยลดปริมาณ
ขยะและช่วยเพ่ิมมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และยังมีรายงานว่า พืชผักที่ปลูกโดยใช้ปุ๋ย
อินทรีย์มีแนวโน้มของการสะสมปริมาณไนเตรตน้อยกว่าพืชผักที่ปลูกโดยใช้ปุ๋ยเคมี (พัชราภรณ์ และ
คณะ, 2552) และพบว่า ปริมาณคุณค่าทางโภชนาการของพืชผักที่ปลูกโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น วิตามิน 
แร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย มีแนวโน้มมากกว่าพืชผักที่ปลูกโดย
ใช้ปุ๋ยเคมี (Asami et al., 2003; Kipkosgei et al., 2003; อรประภา และภานุมาศ, 2558) แต่
อย่างไรก็ตาม ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตข้ึนเองหรือวางขายในท้องตลาดส่วนใหญ่ยังคงมีปริมาณธาตุอาหารตํ่า 
โดยเฉพาะธาตุอาหารหลัก ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโต
ของพืช ซึ่งอาจจําเป็นต้องใช้ในปริมาณมากเพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการของพืชและอาจทําให้เกิด
ค่าใช้จ่ายสูงในการขนส่งจากแหล่งจําหน่ายที่อยู่ไกล ดังน้ันการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่หาได้จากท้องถิ่น
โดยเฉพาะปุ๋ยมูลสัตว์ที่หาได้ง่ายในบริเวณใกล้เคียง ก็จะช่วยลดต้นทุนจากการขนส่งได้เป็นอย่างมาก 
อีกทั้งการใส่ปุ๋ยคอกจะช่วยให้ดินมีธาตุอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชที่สามารถปลดปล่อยอย่างช้าๆ 
และต่อเน่ืองจากการย่อยสลายของจุลินทรีย์ และยังช่วยปรับปรุงคุณสมบัติทั้งทางเคมี ฟิสิกส์และ
ชีวภาพของดินจากการใส่หลายๆ ครั้ง (ยงยุทธ และคณะ, 2554) ดังน้ันงานทดลองน้ีจึงมีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาชนิดและอัตราการใช้ปุ๋ยมูลไก่เปรียบเทียบกับการใช้ปุ๋ยเคมีต่อการให้ผลผลิต การสะสมไน
เตรต และสารต้านอนุมูลอิสระในจิงจูฉ่าย เพ่ือเป็นแนวทางในการปลูกจิงจูฉ่ายที่ไม่พ่ึงพาการใช้
ปุ๋ยเคมี ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและย่ังยืนต่อไป 
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1.2 วัตถุประสงค์ 
 

1.2.1 ศึกษาอัตราปุ๋ยอินทรีย์ที่เหมาะสมต่อปริมาณและคุณภาพผลผลิตของจิงจูฉ่ายเปรียบ 
เทียบกับปุ๋ยเคมี 

1.2.2 ศึกษาปริมาณการสะสมไนเตรตและสารต้านอนุมูลอิสระของจิงจูฉ่ายจากการใส่ปุ๋ย
อินทรีย์เปรียบเทียบกับปุ๋ยเคมี 

1.2.3 ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของจิงจูฉ่ายจากการใส่ปุ๋ยอินทรีย์
เปรียบเทียบกับปุ๋ยเคมีในอัตราที่แตกต่างกัน 

 
1.3 ขอบเขตการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยวิทยานิพนธ์น้ี เริ่มต้ังแต่การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช้
ในการทดลอง คือ ปุ๋ยมูลไก่ที่ผ่านกระบวนการหมักอย่างสมบูรณ์ รวมท้ังการวิเคราะห์ดินก่อนการ
ทดลอง จากน้ันทําการศึกษาอัตราการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เปรียบเทียบกับปุ๋ยเคมีที่มีการกําหนดปริมาณ
ไนโตรเจนต่อดินปลูกทั้งหมด เพ่ือศึกษาผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในอัตราที่แตกต่างกันต่อการให้
ผลผลิต การสะสมของไนเตรต และปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในจิงจูฉ่าย รวมทั้งทําการวิเคราะห์
คุณภาพของดินหลังการทดลอง 

 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. ทราบการให้ผลผลิตของจิงจูฉ่าย รวมทั้งการสะสมไนเตรตและสารต้านอนุมูลอิสระใน          
จิงจูฉ่ายที่ปลูกโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในอัตราที่แตกต่างกันเปรียบเทียบกับปุ๋ยเคมี 

2. ทราบถึงคุณภาพของดินทั้งก่อนและหลังการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เปรียบเทียบกับปุ๋ยเคมีในการ
ปลูกจิงจูฉ่าย 

3. ทราบถึงแนวทางและความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจในการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมต่อการผลิต         
จิงจูฉ่ายอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืนต่อไป 
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บทท่ี 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 
2.1 จิงจูฉ่าย 
 

จิงจูฉ่าย (white mugwort) มีช่ือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า ดอกแก้วเมืองจีน หรือทางภาคเหนือ 
เรียกกันว่า ผักดอกแก้ว มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Artemisia lactiflora  อยู่ในวงศ์ Asteraceae มีถิ่น
กําเนิดมาจากทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน คือ มณฑลกุ้ยโจว จิงจูฉ่ายเป็นไม้ล้มลุก หรือ 
ไม้พุ่มขนาดเล็ก มีความสูงประมาณ 15-30 เซนติเมตร รากหรือเหง้ามีลักษณะแผ่กระจายเป็นวงกว้าง 
แตกกิ่งก้านสาขาหนาแน่นแผ่กว้างคลุมหน้าดิน ใบเป็นใบเด่ียว ออกเรียงสลับ ก้านใบยาว ใบเป็นรูปรี 
ขอบใบหยักลึกเป็น 5 แฉกและมีรอยหยักคล้ายฟันเลื่อย เน้ือใบค่อนข้างหนา สีเขียวสด มีกลิ่นหอม
เน่ืองจากมีนํ้ามันหอมระเหย และมีรสชาติขมเล็กน้อย ดอกมีขนาดเล็กสีขาว ออกเป็นช่อต้ังตรงที่
ปลายยอดและตามข้อใบ ยาวประมาณ 3-5 มิลลิเมตร เป็นดอกสมบูรณ์เพศและมีกลิ่นหอม  

สําหรับคุณค่าทางโภชนาการของจิงจูฉ่าย พบว่า ในจิงจูฉ่าย 100 กรัม มีวิตามินเอสูงถึง 
4,500 หน่วยสากล วิตามินซี 36 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 48 มิลลิกรัม แคลเซียม 45 มิลลิกรัม 
นอกจากน้ียังมีโปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต เหล็กและวิตามินบี 1 วิตามินบี 2 และสารอาหารอ่ืน ๆ ที่
เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย (http://www.ttiitn.com/artemisia/a_lactiflora.html) ซึ่งประมาณ 
3.6% ของน้ําหนักใบ ประกอบไปด้วยสาร Sesquiterpene lactones ซึ่งมีรสชาติขมเล็กน้อยที่ช่วย
ในเร่ืองของระบบการย่อยอาหารได้ดี นอกจากน้ียังประกอบด้วยสาร Diacetylenic spiroketal 
enol ether (AL-1) ซึ่งมีประสิทธิภาพในการเป็นสารต้านมะเร็งที่กําลังได้รับความสนใจอยู่ในปัจจุบัน 
(Nakamura et al., 1998) นอกจากน้ียังถือเป็นพืชผักสมุนไพรท่ีเหมาะต่อผู้ป่วยโรคไต เน่ืองจากเป็น
ผักที่มีโซเดียมตํ่า อีกทั้ง Chao et al. (2014) พบว่า สารประกอบฟีนอลิกรวมซึ่งถือเป็นสารต้าน
อนุมูลอิสระชนิดหน่ึงในจิงจูฉ่ายมักพบในรูปของสารฟลาโวนอล (flavonol) โดยเฉพาะสาร Morin ที่
พบในปริมาณมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับพืชสมุนไพรชนิดอ่ืนๆ ของประเทศไต้หวันรวม 27 ชนิด 
 
2.2 สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปลูกจิงจูฉ่าย 
 

สําหรับการปลูกจิงจูฉ่าย นิยมขยายพันธ์ุจากการปักชํา โดยเป็นพืชที่ต้องการแสงแดด 
ลักษณะดินที่เหมาะสมต่อการปลูกคือ เป็นดินร่วนปนทราย มีค่าความเป็นกรด-ด่าง ประมาณ           
5.5-7.0 ซึ่งจิงจูฉ่ายถือเป็นพืชที่ทนต่อสภาพแล้งได้ดี นอกจากน้ียังสามารถทนต่อสภาวะอุณหภูมิตํ่า
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และสูงได้ (Mecozzi, 2009) สําหรับการเตรียมดิน นิยมขึ้นเป็นแปลงปลูกสูงประมาณ 10 เซนติเมตร 
ซึ่งมีความกว้างและความยาวไม่จํากัดข้ึนอยู่กับพ้ืนที่ของแต่ละแปลงปลูกและทําการขุดหลุมในแปลง
เพ่ือนําต้นกล้าลงปลูก โดยมีการรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยมูลสัตว์และนิยมให้ปุ๋ยยูเรียหลังจากปลูกประมาณ 
1 สัปดาห์ และสามารถเก็บเกี่ยวหลังจากปลูกลงแปลงประมาณ 3 สัปดาห์ (http://www. 
rakbankerd.com/agriculture/page.php?id=4256&s=tblplant) ซึ่ งจะเห็นได้ว่า ปุ๋ยถือเป็น
ปัจจัยการผลิตที่สําคัญและมีสัดส่วนของต้นทุนที่ค่อนข้างสูงต่อการผลิตจิงจูฉ่าย 

 
2.3 ปุ๋ย 
  

ปุ๋ย ตามพระราชบัญญัติ ปุ๋ย พ.ศ. 2550 ฉบับที่ 2 (แก้ไขเพิ่มเติม) มีความหมายรวมต้ังแต่
สารอินทรีย์ อินทรียสังเคราะห์ อนินทรีย์ หรือจุลินทรีย์ ที่ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือทําขึ้นก็
ตาม เพ่ือใช้เป็นธาตุอาหารพืชได้ ไม่ว่าโดยวิธีใดหรือทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี กายภาพหรือ
ชีวภาพในดิน เพ่ือบํารุงความเติบโตแก่พืช โดยสามารถแบ่งประเภทของปุ๋ยได้เป็น 3 ประเภท คือ  

(1) ปุ๋ยเคมี หมายถึง ปุ๋ยที่ได้จากสารอนินทรีย์ หรืออินทรีย์สารสังเคราะห์ 
(2) ปุ๋ยอินทรีย์ หมายถึง ปุ๋ยที่ได้จากวัสดุอินทรีย์ ซึ่งผลิตด้วยกรรมวิธีทําให้ช้ืน สับ หมัก บด 

ร่อน หรือด้วยวิธีการอ่ืนและวัสดุอินทรีย์ต้องผ่านการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพก่อนพืชจึงนําไปใช้
ประโยชน์ได้ 

(3) ปุ๋ยชีวภาพ หมายถึง ปุ๋ยที่ได้จากการนําจุลินทรีย์ที่มีชีวิตที่สามารถสร้างธาตุอาหาร หรือ
ช่วยให้ธาตุอาหารเป็นประโยชน์กับพืช มาใช้ในการปรับปรุงดินทางชีวภาพ ทางกายภาพ หรือทางเคมี 
(ทิพวรรณ, 2542) 

2.3.1 ปุ๋ยอินทรีย์ 

ปุ๋ยอินทรีย์ถือเป็นปุ๋ยที่มีความสําคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชเป็นอย่างมาก เน่ืองจากเป็น
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุอาหารพืชเป็นองค์ประกอบและถือเป็นแหล่งของอินทรียวัตถุที่สําคัญ ซึ่ง
ประโยชน์ของอินทรียวัตถุในปุ๋ยอินทรีย์มีผลต่อดินทั้งในด้านสมบัติทางเคมี กายภาพ และชีวภาพ 
สําหรับประโยชน์ต่อสมบัติทางเคมี กล่าวคือ เมื่ออินทรียวัตถุในปุ๋ยอินทรีย์เกิดการย่อยสลายจะค่อยๆ 
ปลดปล่อยธาตุอาหารพืชออกมา ทั้งธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และจุลธาตุ ซึ่งพืชสามารถ
นําไปใช้ในการเจริญเติบโตได้อย่างต่อเน่ืองในระยะยาว อีกทั้งปริมาณอินทรียวัตถุที่ได้จากปุ๋ยอินทรีย์ 
ยังช่วยเพิ่มความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก ทําให้ธาตุอาหารพืชในดินถูกดูดซับเอาไว้ไม่ให้
เกิดการสูญเสียไปกับการชะล้าง ซึ่งเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ธาตุอาหารให้กับพืช
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ได้อีกทางหนึ่ง  และหากพิจารณาถึงประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์ต่อดินในด้านสมบัติทางกายภาพ พบว่า 
ปริมาณอินทรียวัตถุที่เพ่ิมขึ้นจากการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ จะทําให้ดินมีความร่วนซุย สามารถระบายนํ้าและ
ถ่ายเทอากาศได้ดีขึ้น เน่ืองจากในขณะที่จุลินทรีย์ย่อยสลายเศษวัสดุอินทรีย์ในปุ๋ยอินทรีย์ จะสร้างสาร
บางชนิดขึ้นมาซึ่งถือเป็นตัวเช่ือมอนุภาคดินให้เกิดเป็นเม็ดดินและเกิดช่องว่างในดินมากขึ้น    
นอกจากน้ี สําหรับประโยชน์ต่อสมบัติทางชีวภาพของดิน พบว่า อินทรียวัตถุในปุ๋ยอินทรีย์ถือเป็น
แหล่งอาหารที่สําคัญของจุลินทรีย์ในดินซึ่งส่วนใหญ่ต้องการพลังงานและธาตุอาหารจากการย่อย
สลายอินทรียวัตถุ จึงเป็นการเพ่ิมปริมาณจุลินทรีย์ในดินที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชอีก
ด้วย ดังน้ันการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ จึงเป็นแนวทางหน่ึงที่จะช่วยเพ่ิมและยกระดับปริมาณอินทรียวัตถุในดิน
และส่งเสริมให้ดินมีสมบัติที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชมากย่ิงข้ึน (มุกดา, 2545) 

2.3.2 ประเภทของปุ๋ยอินทรีย์ 
2.3.2.1 ปุ๋ยคอก  
ได้แก่ มูลสัตว์ต่างๆ ที่อยู่ในรูปของเหลวและของแข็ง ส่วนใหญ่เป็นมูลสัตว์เลี้ยง เช่น 

มูลวัว ไก่ เป็ด เป็นต้น มูลสัตว์เหล่าน้ีประกอบด้วยอุจจาระและปัสสาวะของสัตว์ ซึ่งเป็นส่วนของซาก
พืชและซากสัตว์ที่ผ่านกระบวนการย่อยสลายจากระบบย่อยของสัตว์ (มุกดา, 2545) ซึ่งธาตุอาหารพืช
จากปุ๋ยคอกส่วนใหญ่จะมีปริมาณและอยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืชแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของ
สัตว์และอาหารที่สัตว์กินเข้าไป (ตารางที่ 2.1)  

 
ตารางที่ 2.1   ปริมาณธาตุอาหารในปุ๋ยคอก 

ชนิดปุ๋ย %ไนโตรเจนทั้งหมด %ฟอสฟอรัสทัง้หมด %โพแทสเซียมทั้งหมด 
มูลวัว 0.3 - 1.2 0.2 - 0.4 0.2 - 3.1 
มูลไก ่ 1.2 - 4.9 0.7 - 4.1 0.5 - 3.5 
มูลหม ู 0.6 - 2.2 0.2 - 0.5 0.4 - 1.3 
มูลเป็ด 0.8 - 3.7 1.2 - 3.0 0.4 - 1.6 

มูลค้างคาว 0.1 - 2.9 0.3 - 16.0 0.3 - 18.3 
ที่มา: จงรักษ์ (2541) 
 

ปริมาณธาตุอาหารในปุ๋ยมูลไก่มักแตกต่างกันตามสภาพของการเลี้ยง เช่น มูลไก่ไข่ 
ซึ่งเลี้ยงในกรงตับ โดยส่วนใหญ่จะไม่มีวัสดุรองพ้ืนปน ส่วนมูลไก่กระทงซึ่งเลี้ยงรวมกันบนพ้ืนคอกที่
เป็นดินหรือพ้ืนคอนกรีตซึ่งมักมีวัสดุรองพ้ืนคอก เช่น แกลบและขี้เลื่อยปนอยู่ด้วย ซึ่งมูลไก่ที่
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ประกอบด้วยวัสดุรองพื้นคอกมักจะมีปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสตํ่ากว่ามูลไก่สด (ตารางท่ี 2.2) 
เน่ืองจากบางส่วนได้สูญหายไประหว่างอยู่ในคอก หรือเจือจางลงเน่ืองจากมีวัสดุอ่ืนปะปน (Sims and 
Wolf, 1994) โดยมูลไก่ขังกรงและมูลไก่ที่มีวัสดุรองพ้ืนเป็นองค์ประกอบร่วมจะมีไนโตรเจนในรูปของ
แอมโมเนียมเป็นหลัก ประมาณร้อยละ 30 ของไนโตรเจนท้ังหมด แต่ในมูลไก่สดจะมีไนโตรเจนในรูป
ของกรดยูลิคเป็นองค์ประกอบสําคัญ (ยงยุทธ, 2552) 

 
ตารางที่ 2.2  ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของธาตุอาหารในมูลไก่ถ่ายใหม่ มูลไก่ขังกรงและมลูไก่ในวัสดุรอง

พ้ืนคอก 

ธาตุอาหาร มูลไก่ถ่ายใหม ่ มูลไก่ขังกรง มูลไก่ในวัสดุรองพ้ืนคอก 
N (%) 6.1 4.4 3.9 

NH4 (%) 0.6 1.5 1.1 
P (%) 2.2 1.9 1.9 
K (%) 2.0 2.8 2.4 
S (%) -* 0.7 0.7 
Ca (%) 8.1 10.4 2.4 
Mg (%) 1.0 1.4 0.7 

Cu (mg/kg) - 160 377 
Mn (mg/kg) - 296 355 
Zn (mg/kg) - 226 341 

* ไม่มีข้อมลู 
ที่มา: Sims and Wolf (1994) 

 
ไนโตรเจนในปุ๋ยมูลไก่ ประกอบด้วย 4 ส่วนสําคัญ ได้แก่ 1) สารประกอบเชิงซ้อนใน

ขนและอาหารที่ย่อยสลายยาก 2) อินทรียสารที่แปรสภาพได้ เช่น กรดยูริก ซึ่งจะถูกเอนไซม์ Uricase 
เปลี่ยนให้เป็นยูเรีย แล้วยูเรียจะถูกเอนไซม์ Urease ย่อยและเปลี่ยนเป็นแอมโมเนียม 3) แอมโมเนียม
ไนโตรเจน (NH4 - N) และ 4) ไนเทรตไนโตรเจน (NO3 - N) โดยปกติไนโตรเจน ในรูปไนเทรตจะไม่มี
ในมูลสด แต่พบในมูลเก่าซึ่งอยู่ในสภาพช้ืนและมีออกซิเจนเพียงพอ สําหรับความเข้มข้นของ
ไนโตรเจนในมูลไก่จะแตกต่างตามขนาดของช้ินส่วน โดยพวกที่มีขนาดเท่ากับหรือเล็กกว่า 0.83 มิลิ
เมตร จะมีไนโตรเจนมากกว่าพวกท่ีมีช้ินขนาดใหญ่ (Scanes et al., 2004) โดยจากผลการทดลอง
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ของ ดําริและองอาจ (2520) พบว่า ในการปลูกข้าวโพด หากต้องการใส่ปุ๋ยมูลไก่เพ่ือให้ได้ผลผลิต
เท่ากับให้ปุ๋ยเคมี สูตร 20-20-0 ปริมาณ 50 กิโลกรัมต่อไร่ จะต้องใส่มูลไก่ไม่น้อยกว่า 600 กิโลกรัม
ต่อไร่ ซึ่งหมายความถึงจะต้องใช้มูลไก่ไม่ตํ่ากว่า 12 กิโลกรัม จึงจะเพ่ิมผลผลิตพืชได้เท่ากับปุ๋ยเคมี 1 
กิโลกรัม           
  2.3.2.2 ปุ๋ยพืชสด       
  หมายถึง ปุ๋ยที่ได้จากการไถพรวนกลบพืชและคลุกเคล้าลงสู่ดินเพ่ือปรับปรุงสมบัติ
ของดินให้ดีขึ้น โดยได้จากการไถกลบเศษซากพืชที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวแล้ว หรือปลูกพืชบางชนิด
ซึ่งเมื่อเจริญเติบโตถึงระยะที่พืชเร่ิมออกดอกถึงระยะดอกบานจะไถกลบลงในดิน และหลังจากซากพืช
ย่อยสลายโดยสมบูรณ์แล้วจึงปลูกพืชหลักหรือพืชเศรษฐกิจต่อไป สําหรับพืชที่นิยมปลูกเพ่ือทําเป็นปุ๋ย
พืชสด ได้แก่ พืชตระกูลถั่ว ยกตัวอย่างเช่น ปอเทือง ถั่วเขียว และโสนแอฟริกัน เป็นต้น (มุกดา, 
2545)  

2.3.2.3 ปุ๋ยหมัก        
  หมายถึง ปุ๋ยที่ได้รับจากการหมักสารอินทรีย์ให้สลายตัวผุพังตามธรรมชาติ โดยนําสิ่ง
เหล่าน้ันมากองรวมกัน รดนํ้าให้ช้ืน แล้วปล่อยทิ้งไว้ให้เกิดการย่อยสลายตัวโดยกิจกรรมของจุลินทรีย์ 
จึงนําไปใช้ปรับปรุงดิน ในการเตรียมกองปุ๋ยหมัก อาจใส่ปุ๋ยเคมีเพ่ือช่วยเร่งกิจกรรมของจุลินทรีย์ และ
เป็นการเพ่ิมคุณค่าทางด้านธาตุอาหารของปุ๋ยหมักด้วย (ทิพวรรณ, 2542) 

    
2.4 อิทธิพลของปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิต 
 

ปุ๋ยถือเป็นปัจจัยการผลิตที่สําคัญและมีสัดส่วนของต้นทุนที่ค่อนข้างสูงต่อการผลิตพืชผัก แต่
อย่างไรก็ตาม หลายประเทศมักประสบกับปัญหาการใช้ปุ๋ย โดยเฉพาะปุ๋ยเคมีที่ใช้ในปริมาณมากเกิน
ความจําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชผัก ซึ่งนอกจากจะส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้นแล้ว ยัง
ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ดินเสื่อมสภาพจากการใช้ปุ๋ยเคมีเป็นเวลานาน อีกทั้งปัญหาการปนเป้ือน
และการสะสมของสารไนเตรตทั้งในดิน น้ํา และในผลผลิตพืชผักที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค จาก
ปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการวิจัยที่มุ่งเน้นการลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิตพืชผัก โดยมีรายงาน
การศึกษาประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และ/หรือปุ๋ยหมัก เปรียบเทียบกับปุ๋ยเคมี หรือการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีในการผลิตพืชผักชนิดต่างๆ เช่น Paudel et al. (2004) ได้ศึกษาผลของการใช้
ปุ๋ยอินทรีย์ ได้แก่ ปุ๋ยมูลโค ปุ๋ยมูลไก่ และปุ๋ยมูลเป็ด เปรียบเทียบกับปุ๋ยเคมี หรือการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ด้วยกันหรือใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมี ในอัตรา 81 กิโลกรัม N ต่อเฮคตาร์  (13 กิโลกรัม N 
ต่อไร่) ในทุกกรรมวิธี ต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตต้นผักกาดหอมใบ พันธ์ุ Green fancy 
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โดยพบว่า การใส่ปุ๋ยมูลไก่ อัตรา 4.7 ตันต่อเฮคตาร์ (752 กิโลกรัมต่อไร่) เพียงอย่างเดียว ให้ผลของ
นํ้าหนักสด และน้ําหนักแห้ง ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับการใส่ปุ๋ยเคมีตามคําแนะนํา ได้แก่ ปุ๋ยรองพ้ืน: 
ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 312 กิโลกรัมต่อเฮคตาร์ (50 กิโลกรัมต่อไร่) และปุ๋ยแต่งหน้าดิน : 
แอมโมเนียมซัลเฟต (21% N) อัตรา 164 กิโลกรัมต่อเฮคตาร์ (26 กิโลกรัมต่อไร่) หรือการใส่ปุ๋ยมูลไก่
ร่วมกับปุ๋ยเคมี ได้แก่ ปุ๋ยมูลไก่ อัตรา 2.35 ตันต่อเฮคตาร์ (376 กิโลกรัมต่อไร่) ร่วมกับ ปุ๋ยสูตร 15-
15-15 อัตรา 156 กิโลกรัมต่อเฮคตาร์ (25 กิโลกรัมต่อไร่) และปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต (21%N) อัตรา 
82 กิโลกรัมต่อเฮคตาร์ (13 กิโลกรัมต่อไร่) ส่วน ธัญพรรณพร (2551) ได้ทําการศึกษาประสิทธิภาพ
ของปุ๋ยที่ทําการหมักจากเศษผักและผลไม้ ในอัตราต่างๆ กัน เปรียบเทียบกับปุ๋ยเคมีสูตร 20-10-10 
พบว่า การใช้ปุ๋ยหมัก 3 ตันต่อไร่ ทําให้ผักกาดหอมมีการเจริญเติบโตและผลผลิตไม่แตกต่างทางสถิติ
กับการใช้ปุ๋ยเคมี 25 กิโลกรัมต่อไร่ นอกจากน้ีพบว่า ปริมาณธาตุไนโตรเจนในผักกาดหอม สําหรับ
การใช้ปุ๋ยหมัก อัตรา 3 6 และ 9 ตันต่อไร่ ไม่แตกต่างทางสถิติกับการใช้ปุ๋ยเคมี อัตรา 25 และ 50 
กิโลกรัมต่อไร่ และพบว่า การใส่ปุ๋ยหมักทุกๆ อัตราในการผลิตผักกาดหอม ทําให้ผักกาดหอมมี
คุณภาพที่ดีขึ้น กล่าวคือ มีการสะสมของสารตะก่ัวลดลง 

อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีรายงานเก่ียวกับการศึกษาประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ต่อการ
เจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตของจิงจูฉ่าย แต่พบว่า มีการวิจัยเกี่ยวกับอิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์และ
ปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและสารสําคัญในพืชสกุลเดียวกัน อาทิ Malik et al. (2013) ได้
ทําการศึกษาชนิดของปุ๋ยอินทรีย์ที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโตและ ปริมาณ Artemisinin ซึ่งเป็น
สาระสําคัญที่ช่วยรักษาโรคมาลาเรีย ใน Artemisia annua L. โดยจากผลการทดลองพบว่า การให้
ปุ๋ยกากตะกอนจากโรงบําบัดนํ้าเสีย (sewage sludge biosolid) ทําให้การเจริญเติบโตและปริมาณ
ผลผลิต รวมท้ัง ปริมาณสาร Artemisinin ทั้งในใบและลําต้นมากกว่าการให้ปุ๋ยที่ได้จากของเสียใน
โรงงานนํ้าตาล (composed sugarcane pressmud) และปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุทางการเกษตร 
(farmyard manure) และยังพบว่า ระยะเวลาการเก็บเก่ียวที่ 150 วันหลังปลูก ทําให้ได้สาร 
Artemisinin ทั้งในใบและลําต้นมากกว่า การเก็บเกี่ยวที่ระยะ 120 และ 180 วันหลังปลูก นอกจากน้ี 
Omer et al. (2014) ที่ทําการศึกษาผลของการให้ปุ๋ยไนโตรเจนและโพแทสเซียมที่แตกต่างกันต่อการ
เจริญเติบโต ปริมาณผลผลิต นํ้ามันหอมระเหยและปริมาณสาร Artemisinin ของ Artemisia 
annua L. พบว่า การให้ปุ๋ยไนโตรเจนที่เพ่ิมข้ึนทําให้ปริมาณสาร Artemisinin แต่การให้ปุ๋ย
โพแทสเซียมกลับทําให้ปริมาณสาระสําคัญชนิดน้ีมีค่าลดลง นอกจากน้ียังพบว่า เปอร์เซ็นต์นํ้ามันหอม
ระเหยท่ีสกัดได้มีค่าลดลงเมื่อให้ปุ๋ยไนโตรเจนท่ีเพ่ิมข้ึน โดย Ferreira (2007) ได้รายงานว่า ธาตุ
ไนโตรเจนและปริมาณปูนถือเป็นปัจจัยสําคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชตระกูล Artermisia ซึ่งมี
ความสําคัญมากกว่าธาตุฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม นอกจากน้ี การขาดไนโตรเจนจะทําให้ปริมาณ



10 
 

 
 

สารสําคัญ ได้แก่ Artemisinin, Artemisinic acid และ Dihydroartemisinic acid มีค่าลดลง
มากกว่าการขาดธาตุฟอสฟอรัสหรือโพแทสเซียม ส่วน Nik et al. (2011) ได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับผล
ของปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีต่อปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบของ Artemisia annua L. โดยจากผลการ
ทดลองพบว่า การให้ปุ๋ยมูลไส้เดือนร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตรไนโตรเจนและฟอสฟอรัสอย่างละ อัตรา 80 
กิโลกรัมต่อเฮกเตอร์ ทําให้ได้ปริมาณคลอโรฟิลล์ที่ดีที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม พบว่า การให้ปุ๋ยมูล
ไส้เดือนเพียงอย่างเดียวอัตรา 10 กิโลกรัมต่อเฮกเตอร์ ทําให้ได้ปริมาณคลอโรฟิลล์รวมมากกว่าการให้
ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว สูตรไนโตรเจนและฟอสฟอรัส อัตรา 80 และ 40 กิโลกรัมต่อเฮกเตอร์ 
ตามลําดับ          

สําหรับรายงานเกี่ยวกับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงโดยเฉพาะของกรมพัฒนาที่ดิน ในการผลิตพืช
น้ัน ยังมีอยู่อย่างจํากัด ซึ่งยังไม่มีรายงานเก่ียวกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงของกรมพัฒนาที่ดินใน
การผลิตจิงจูฉ่าย แต่อย่างไรก็ตาม ได้มีงานวิจัยในพืชชนิดอ่ืนๆ อาทิ เกศศิรินทร์ และคณะ (2556) ได้
ศึกษาผลของถ่านชีวภาพ และ/หรือร่วมกับปุ๋ยชนิดต่างๆ ของกรมพัฒนาท่ีดิน ได้แก่ นํ้าหมักชีวภาพ 
พด.2  ปุ๋ยหมัก พด.1 ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 และปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง เปรียบเทียบกับการใช้ปุ๋ยเคมี 
โดยพบว่า การใช้ถ่านชีวภาพไม่มีผลต่อการเพ่ิมผลผลิตของผักคะน้า แต่อย่างไรก็ตาม พบว่า การใช้
ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง (N 3.28% : P2O5 1.61% : K2O 3.10%) ทําให้ผลผลิตและความสูงของต้น
คะน้าทั้ง 2 ปีที่ทําการปลูกเพ่ิมขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 25-7-7 อัตรา 100 กิโลกรัม
ต่อไร่ เพียงอย่างเดียว ส่วน โสฬส (2556) ที่ทําการศึกษาปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงชนิดต่างๆ 
เปรียบเทียบหรือใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของมันสําปะหลัง พบว่า 
ปริมาณผลผลิตของมันสําปะหลังที่ปลูกโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัตราตามค่าวิเคราะห์ดิน มี
แนวโน้มมากกว่า การใช้ปุ๋ยเคมีทั้งตามอัตราแนะนําของกรมวิชาการเกษตรและอัตราตามค่าวิเคราะห์
ดิน แม้ว่าความสูงจะไม่มีความแตกต่างทางสถิติ เช่นเดียวกันกับ สุภา และคณะ (2555) ที่
ทําการศึกษาผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง (N 2.45% : P2O5 10.21% : K2O 1.29%) เปรียบ 
เทียบหรือใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของแก้วมังกร โดยพบว่า ปริมาณ
ผลผลิตของแก้วมังกรในปีการผลิตปีแรกของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง มีค่าไม่แตกต่างกับการใช้
ปุ๋ยเคมีทั้งอัตราแนะนําของกรมวิชาการเกษตรและอัตราที่เกษตรกรใช้ทั่วไป แต่อย่างไรก็ตาม ในปี
การผลิตปีที่ 2 พบว่าการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงให้ผลผลิตสูงกว่าการใช้ปุ๋ยเคมีทั้ง 2 อัตรา และ
พบว่า คุณภาพความหวานของผลผลิตแก้วมังกรที่ปลูกโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง มีค่ามากกว่าการ
ใช้ปุ๋ยเคมีทั้ง 2 อัตรา นอกจากน้ี คํานึง และคณะ (2555) ที่ศึกษาผลของปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
และปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงต่อการเจริญเติบโต การให้ผลผลิตและคุณสมบัติของดินในการปลูกข้าวโพด
หวาน พบว่า แม้ว่าความสูงของต้นข้าวโพดหวานที่ปลูกโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 350 
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กิโลกรัมต่อไร่ ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับการใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวหรือใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์
คุณภาพสูง แต่อย่างไรก็ตาม ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงต่อคุณสมบัติทางเคมีของดินหลังการ
ทดลอง พบว่า ปริมาณอินทรียวัตถุ ไนโตรเจน แคลเซียม และ แมกนีเซียม มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับดินก่อนทดลอง ในขณะที่ดินที่ให้ปุ๋ยเคมีกลับมีแนวโน้มทําให้คุณสมบัติทางเคมีของดิน
ดังกล่าวลดลง  

จากงานวิจัยข้างต้นจะเห็นได้ว่า การใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงมีผลต่อทั้ง
ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตพืชแต่ละชนิดโดยเฉพาะพืชผักใบ ซึ่งข้ึนอยู่กับชนิดของปุ๋ยอินทรีย์
และอัตราการใช้ปุ๋ยในการผลิต โดยพบว่า ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากมูลสัตว์ นิยมใช้ปุ๋ยมูลไก่เน่ืองจากหาได้
ง่ายและมีราคาถูก และปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงนิยมใช้ปุ๋ยที่มีส่วนประกอบของธาตุอาหารหลัก ได้แก่ 
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ที่สูงเกินค่ามาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรกําหนดไว้  (N ≥ 
1.0% : P2O5 ≥ 0.5% : K2O ≥ 0.5%)  

 
2.5 คลอโรฟลิล ์

 
คลอโรฟิลล์เป็นรงควัตถุสีเขียวที่พบอยู่ในคลอโรพลาสต์ และถือเป็นรงควัตถุที่พบมากท่ีสุดใน

พืช ซึ่งทําหน้าที่สําคัญในการดูดพลังงานแสงและกระตุ้นปฏิกิริยาแสงในกระบวนการสังเคราะห์แสง 
ลักษณะโครงสร้างของคลอโรฟิลล์ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนหัวซึ่งมีลักษณะเป็นแบบวงแหวน 4 
วง โดยมีแมกนีเซียมไอออน (Mg2+) เป็นอะตอมกลาง และมีไนโตรเจนล้อมรอบ 4 แขน ซึ่งทําหน้าที่
ในการดูดพลังงานแสงและมีส่วนหางที่เป็นไฮโดรคาร์บอนช่วยยึดรงควัตถุกับระบบแสง ซึ่งคลอโรฟิลล์
มีหลากหลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดมักมีโครงสร้างแตกต่างกัน ทําให้ความสามารถในการดูดแสงแตกต่าง
กันไปด้วย เช่น คลอโรฟิลล์เอ บี ซี และดี เป็นต้น (สมบุญ, 2544) นอกจากน้ี มักพบว่า ปริมาณ
คลอโรฟิลล์มักมีค่าแปรผันตามระดับการให้ไนโตรเจนแก่พืช (Thomson and Trich, 1975) โดยจาก
การศึกษาของ อรประภา และภานุมาศ (2558) ที่เปรียบเทียบการให้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์
คุณภาพสูงที่ระดับไนโตรเจนแตกต่างกันต่อปริมาณคลอโรฟิลล์ในผักกาดหอม พบว่า การให้ปุ๋ยใน
ระดับไนโตรเจนที่เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ต้นผักกาดหอมมีปริมาณคลอโรฟิลล์รวมเพ่ิมขึ้น นอกจากน้ียังพบว่า 
การให้ปุ๋ยมูลไก่คุณภาพสูงทําให้ปริมาณคลอโรฟิลล์รวมในใบมีค่ามากกว่าการให้ปุ๋ยเคมีเมื่อ
เปรียบเทียบที่ระดับ 1 กรัมไนโตรเจนที่เท่ากัน 
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2.6 การสะสมไนเตรตในพืชผัก 
 
ธาตุไนโตรเจนเป็นธาตุที่มีความสําคัญและมีบทบาทต่อการเจริญเติบโตของพืชเป็นอย่างมาก 

ซึ่งไนโตรเจนในดินที่พืชสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ส่วนใหญ่มีอยู่ 3 รูปแบบ ได้แก่ รูปของแอมโน
เนียม (NH4

+) ไนเตรต (NO3
-) และยูเรีย (CO(NH2)2) แต่การใช้ประโยชน์ของแหล่งไนโตรเจนท่ีพืช

ได้รับส่วนใหญ่อยู่ในรูปของไนเตรต ซึ่งพืชสามารถเจริญเติบโตได้แม้จะได้รับเฉพาะไนโตรเจนที่อยู่ใน
รูปไนเตรตเพียงอย่างเดียว โดยเมื่อไนเตรตเข้าสู่เซลล์พืชจะเข้าสู่กระบวนรีดิวซ์จนได้เป็นแอมโมเนียม
แล้วจึงเข้าไปรวมกับสารอินทรีย์บางชนิดเพ่ือสังเคราะห์เป็นกรดอะมิโนที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโต
ของพืช (ยงยุทธ, 2552) ส่วนสารไนเตรตที่พืชดูดเข้าไปมากเกินไปและไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
จะถูกเก็บสะสมไว้ในแวคิวโอลของเซลล์พืชเพ่ือรอการนําไปสังเคราะห์เป็นกรดอะมิโนต่อไป ซึ่งปัจจัย
สําคัญที่มีผลต่อการสะสมของไนเตรตในพืช ได้แก่ ระบบการปลูก ฤดูกาล ปริมาณปุ๋ยไนโตรเจนท่ีพืช
ได้รับ ความเข้มของแสง และอุณหภูมิ นอกจากน้ียังขึ้นอยู่กับลักษณะทางกายภาพของพืช เช่น ชนิด
พืช อายุและส่วนของพืช เป็นต้น (ภาณุมาศ และนภาพร, 2551; Shimada and Ko, 2004; พัชรา
ภรณ์ และคณะ, 2552) โดยจากการศึกษาของ Kopke (2003) พบว่า การปลูกแครอทโดยการใช้ปุ๋ย
หมักติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 ปี ทําให้ปริมาณของไนเตรตในหัวแครอทมีค่าสูงสุดอยู่ที่ 200 ppm 
ในขณะที่หัวแครอทที่มีการใช้ปุ๋ยเคมีกลับพบว่า ปริมาณของไนเตรตในหัวแครอทมีค่าสูงสุดอยู่ที่ 369 
ppm แต่อย่างไรก็ตาม ผักใบที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น เช่น ผักกาดหอมและปวยเล้ง มักมีความเส่ียง
ต่อการสะสมไนเตรตมากกว่าผักที่รับประทานส่วนรากและหัว เช่น แครอท มันฝรั่ง เป็นต้น ซึ่งการ
บริโภคพืชผักหรืออาหารชนิดต่างๆ ที่มีการสะสมของสารไนเตรตที่มากเกินไป อาจทําให้เกิดอันตราย
ต่อผู้บริโภคได้ โดยเมื่อไนเตรตเข้าสู่ร่างกายจะเกิดการเปลี่ยนรูปไปเป็นไนไตรท์และเปลี่ยนรูปต่อไป
เป็นไนโตรซามีนและไนโตรซาไมด์จากการทําปฏิกิริยากับสารประกอบเอมีนและเอไมด์ ซึ่งสารพวกไน
โตรซามีนและไนโตรซาไมด์ถือเป็นสารก่อมะเร็งที่สําคัญอย่างหน่ึงโดยเฉพาะมะเร็งในกระเพาะอาหาร 
นอกจากน้ีความเป็นพิษของไนเตรตที่มีการเปลี่ยนรูปไปเป็นไนไตร์ทจากการทําปฏิกิริยาของแบคทีเรีย
ในช่องปาก ยังส่งผลทําให้เกิดภาวะการขาดออกซิเจน โดยไนไตรท์จะเข้าไปทําปฏิกิริยาออกซิเดช่ัน
เปลี่ยนรูปของเฟอรัสไอออน (Fe2+) ในฮีโมโกลบิน (heamoglobin) ให้กลายเป็นเฟอริกไอออน 
(Fe3+) เกิดเป็นเมทีโมโกลบิน (methaemoglobin) ซึ่งทําให้เกิดความบกพร่องในการลําเลียง
ออกซิเจนจากปอดไปสู่ร่างกาย ทําให้สมองขาดออกซิเจนและเกิดภาวะเป็นลมหมดสติหรือเกิดอาการ
ชักได้ (Umar and Iqbal, 2007; Kopke, 2003) 

สําหรับค่ามาตรฐานของปริมาณไนเตรตในพืชผัก กลุ่มสหภาพยุโรปได้มีการกําหนดค่าสูงสุด
ของปริมาณไนเตรตที่ยอมรับได้และปลอดภัยต่อผู้บริโภคในผักบางชนิด ได้แก่ ผักกาดหอม และผัก
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โขม ซึ่งได้กําหนดปริมาณไนเตรตไว้ในข้อกําหนด European Commission Regulation (EC) 
No.466/2001 ซึ่งจัดทําขึ้นต้ังแต่ปี ค.ศ. 2001 และได้มีการปรับปรุงเป็นข้อกําหนด European 
Commission Regulation (EC) No.1881/2006 ในปี ค.ศ. 2006 (ตารางที่ 2.3) ที่กําหนดไว้อยู่
ในช่วงระหว่าง 2,000 - 4,500 มิลลิกรัม NO3

-  ต่อกิโลกรัมนํ้าหนักสด ซึ่งค่าสูงสุดของปริมาณไนเตรต
ที่กําหนดไว้มีค่าแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพและฤดูกาลที่เพาะปลูก กล่าวคือ ค่าสูงสุดของปริมาณไน
เตรตที่กําหนดไว้สําหรับผักที่ปลูกในสภาพโรงเรือนและปลูกในฤดูหนาวจะมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด
ไว้สําหรับผักที่ปลูกในสภาพกลางแจ้งและปลูกในฤดูร้อน (European Commission, 2006)  
 
ตารางที่ 2.3  ค่าสูงสุดของปริมาณไนเตรตที่กําหนดไว้ใน Commission Regulation (EC) 

No.1881/2006 

Foodstuff 
 

Maximum level 
(mg nitrate/kg) 

Fresh spinach  
(Spinacia oleracea) 

Harvested 1 October to 31 March 
Harvested 1 April to 30 September 

3,000 
2,500 

Preserved, deep-frozen 
or frozen spinach 

 2,000 

Fresh lettuce  
(Lactuca sativa L.) 
(protected and open-
grown lettuce) excluding 
lettuce listed below 

Harvested 1 October to 31 March: 
lettuce grown under cover 
lettuce grown in the open air 

 
4,500 
4,000 

Harvested 1 April to 30 September 
lettuce grown under cover 
lettuce grown in the open air 

 
3,500 
2,500 

Iceberg-type lettuce Lettuce grown under cover 
Lettuce grown in the open air 

2,500 
2,000 

Processed cereal-based 
foods and baby foods 
for infants and young 
children 

 200 
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2.7 สารประกอบฟีนอลิก 
 

สารประกอบฟีนอลิก ถือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ได้รับจากภายนอกร่างกายมนุษย์ และพบ
ได้มากในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น ผัก ผลไม้ และชาเขียว เป็นต้น โดยในธรรมชาติพบ
สารประกอบฟีนอลิกมากกว่า 8,000 ชนิด นับต้ังแต่โมเลกุลขนาดเล็ก เช่น กรดฟีนอลิก ฟีนิลโพพา
นอยด์ และฟลาโวนอยด์ เป็นต้น ไปจนถึงโมเลกุลที่มีโครงสร้างซับซ้อน เช่น ลิกนิน เมลานิน และแทน
นิน เป็นต้น (โอภา และคณะ, 2549) สารประกอบฟีนอลิกถือเป็นสารที่มีบทบาทต่อสุขภาพของ
มนุษย์ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดปริมาณคลอเรสเตอรอลในร่างกายและมีฤทธ์ิต้านเช้ือโรคหลายชนิด เช่น 
แบคทีเรียและไวรัส แล้ว ยังถือเป็นสารที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง ความดันโลหิตสูง 
และโรคหัวใจ (Stratil et al., 2006; Maizura et al., 2011) ซึ่งการที่สารประกอบฟีนอลิกมี
คุณสมบัติในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระน้ัน มีผลมาจากโครงสร้างของสารประกอบฟีนอลิกมีลักษณะ
เป็นวงแหวนอะโรมาติกที่มีความสามารถในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนหรือไฮโดรเจนได้ดีและสามารถ
จับกับอนุมูลอิสระได้อย่างรวดเร็ว จึงถือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพมากกว่าวิตามิน
ต่างๆ เช่น วิตามินซี และวิตามินอี เป็นต้น (Rice-Evans et al., 1997) พืชผักส่วนใหญ่ถือเป็นแหล่ง
ของสารประกอบฟีนอลิกที่สําคัญและเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย โดย Chao et al. (2014) พบว่า 
สารประกอบฟีนอลิกรวมในจิงจูฉ่ายมักพบในรูปของสารฟลาโวนอล (flavonol) โดยเฉพาะสาร 
Morin ที่พบในปริมาณมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบภายในพืชสมุนไพรของประเทศไต้หวันทั้งหมด 27 
ชนิด นอกจากน้ี มักมีรายงานเก่ียวกับปริมาณสารสําคัญในพืชที่ปลูกโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์เปรียบเทียบกับ
ปุ๋ยเคมี ที่พบว่า พืชที่ปลูกโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์มีปริมาณสารสําคัญมากกว่าพืชที่ปลูกในระบบเกษตรเคมี 
อาทิ Rajasheker et al. (2012) พบว่า การปลูกผักกาดหอมในระบบเกษตรอินทรีย์ที่มีการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ทําให้ปริมาณของกรดชิคอลิกซึ่งถือเป็นสารประกอบฟีนอลิกชนิดหน่ึง มีปริมาณเพ่ิมข้ึนเป็น
สองเท่าเมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกในระบบเกษตรเคมีทั่วไป ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวยังพบได้ในพืชชนิด
อ่ืนๆ ยกตัวอย่างเช่น มันฝรั่ง (Hamouz et al., 1999) หัวหอม (Ren et al., 2001) และมะเขือเทศ 
(Mitchell et al., 2007) เป็นต้น  
 

 
 



15 
 

 
 

บทท่ี 3 
วิธีการวิจัย 

 
3.1 การวางแผนการทดลอง 
 
 วางแผนการทดลองแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์ (Randomized Complete Block  Design , 
RCBD) จํานวน 3 ซ้ํา (แปลง) ประกอบด้วย 6 กรรมวิธี ได้แก่  

กรรมวิธีที่ 1 ไม่ใส่ปุ๋ย (Control)  
กรรมวิธีที่ 2   ปุ๋ยเคมี อัตรา 10.65 กิโลกรัม N ต่อไร่ (CF 10.65 N) โดย 

ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 25-7-7 อัตรา 15 กิโลกรัมต่อไร่ (3.75 กิโลกรัม N ต่อไร่) 
และปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 อัตรา 15 กิโลกรัมต่อไร่ (6.90 กิโลกรัม N ต่อไร่) 

กรรมวิธีที่ 3  ปุ๋ยเคมี อัตรา 21.30 กิโลกรัม N ต่อไร่ (CF 21.30 N) โดย 
ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 25-7-7 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ (7.50 กิโลกรัม N ต่อไร่) 
และปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ (13.80 กิโลกรัม N ต่อไร่) 

กรรมวิธีที่ 4 ใส่ปุ๋ยมูลไก่ อัตรา 538 กิโลกรัมต่อไร่ (10.65 กิโลกรัม N ต่อไร่)                   
(CM 10.65 N)  

กรรมวิธีที่ 5 ใส่ปุ๋ยมูลไก่ อัตรา 1,076 กิโลกรัมต่อไร่ (21.30 กิโลกรัม N ต่อไร่) 
(CM 21.30 N) 

กรรมวิธีที่ 6 ใส่ปุ๋ยมูลไก่ อัตรา 1,613 กิโลกรัมต่อไร่ (31.95 กิโลกรัม N ต่อไร่) 
(CM 31.95 N) 

 
3.2 ปุ๋ยสําหรับการทดลอง 
 

3.2.1 ปุ๋ยมูลไก่ เป็นมูลไก่จากฟาร์มไก่เน้ือ ใน อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรีที่ผ่านการ
หมัก และตากแห้งก่อนบรรจุถุงก่อนวางจําหน่ายในร้านขายวัสดุทางการเกษตร (ตารางที่ 3.1) 
 3.2.2 ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยเคมีที่ใช้ในกรรมวิธี คือ ปุ๋ยสูตร 25-7-7 และปุ๋ยยูเรีย 46-0-0  
 
 
 
 



16 
 

 
 

        ตารางที่ 3.1  สมบัติทางเคมีของปุ๋ยมูลไก่สําหรับการทดลอง   

สมบัติทางเคมี ปุ๋ยมูลไก ่
ปุ๋ยอินทรีย์ตาม 

พรบ.ปุ๋ย (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2550 

pH1/ 7.70 - 
EC (ms/cm) 2/ 8.15 ≤ 10 
Organic matter (%)3/ 55.93 ≥ 20 
Moisture (%) 20.04 ≤ 30 
C:N ratio4/ 11.07 ≤ 20 : 1 
Total N (%)5/ 2.93 ≥ 1.0 
Total P (%)6/ 4.32 ≥ 0.5 
Total K (%)7/ 3.88 ≥ 0.5 
Total Ca (%)7/ 4.75 - 
Total Mg (%)7/ 3.62 - 

1/ ความเป็นกรด/ด่าง pH ดิน:น้ํา อัตราส่วน 1:1  
2/ ค่าการนําไฟฟ้า  (Electrical Conductivity ;EC) ดิน:น้ํา อัตราส่วน 1:5 
3/ ปริมาณอินทรีย์วัตถุ (Organic Matter ; OM) วิเคราะห์ด้วยวิธี Walkley and Black   
4/ C:N ratio วิเคราะห์ด้วยวิธี Walkley and Black 
5/ N วิเคราะห์ด้วยวิธี Kjeldahl method  
6/ P สกัดด้วย Bray II  
7/ K สกัดด้วย NH4OAc pH7 

 
3.3 การเตรียมต้นกล้า การปลูก การใส่ปุ๋ย และการดูแลรักษา 

 
3.3.1 การเตรียมต้นกล้า  

 แยกหน่อจิงจูฉ่ายที่มีความสูงประมาณ 10 - 20 เซนติเมตร จากน้ันนําหน่อที่แยกไว้ลงปลูก
ในถุงเพาะชําขนาด 7.5 x 17.5 เซนติเมตร ที่บรรจุวัสดุเพาะ ได้แก่ แกลบดํา นําถุงเพาะชําไปวางไว้
ในโรงเรือนที่มีหลังคาพลาสติก รดนํ้าทุกวัน สังเกตลักษณะการออกราก 

3.3.2 การปลูกและการใส่ปุ๋ย 
 เตรียมแปลงทดลอง โดยขุดหน้าดินความลึกประมาณ 15 - 20 เซนติเมตร ตากดินทิ้งไว้ 7 
วัน แล้วย่อยดินและขึ้นแปลงขนาด 2 x 2 เมตร จํานวน 18 แปลง เมื่อต้นกล้ามีอายุ 30 วันหลังแยก
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หน่อ ย้ายปลูกลงในแปลง ที่มีระยะปลูก 25 x 25 เซนติเมตร จากนั้นกลบหลุมให้เสมอกับหน้าดิน 
และใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยมูลไก่ อัตรา 10.65, 21.30 และ 31.95 กิโลกรัม N ต่อไร่ โดยรองก้นหลุมในวันปลูก
ตามแผนการทดลอง ส่วนกรรมวิธีที่ให้ปุ๋ยเคมี ใส่ปุ๋ยรองพ้ืน คือ ปุ๋ยเคมีสูตร 25-7-7 อัตรา 3.75 
กิโลกรัม N ต่อไร่ ในวันปลูก และใส่ปุ๋ยแต่งหน้า คือ ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 อัตรา 6.90 กิโลกรัม N ต่อไร่ 
ก่อนเก็บเกี่ยว 14 วัน ดังตารางที่ 3.2 
  
ตารางที่ 3.2  อัตราการใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ในแต่ละกรรมวิธี  

กรรมวิธี 
ไนโตรเจน (N) 

(กิโลกรัม N ต่อไร่) 
อัตราการใช้ 

(กรัมต่อตารางเมตร)
กรรมวิธีที่ 1 ไม่ใส่ปุ๋ย  - - 
กรรมวิธีที่ 2 ปุ๋ยเคมี อัตรา 10.65 กิโลกรัม N ต่อไร่  
ปุ๋ยรองพ้ืน ได้แก่  ปุ๋ยเคมีสูตร 25-7-7 
ปุ๋ยแต่งหน้า ได้แก่ ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0         

10.65 
3.75 
6.90 

18.80 
9.40 
9.40 

กรรมวิธีที่ 3 ปุ๋ยเคมี อัตรา 21.30 กิโลกรัม N ต่อไร่  
ปุ๋ยรองพ้ืน ได้แก่  ปุ๋ยเคมีสูตร 25-7-7 
ปุ๋ยแต่งหน้า ได้แก่ ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0         

21.30 
7.50 
13.80 

37.60 
18.80 
18.80 

กรรมวิธีที่ 4 ปุ๋ยมูลไก่ อัตรา 10.65 กิโลกรัม N ต่อไร่ 
(ประเมินจาก N = 1.98) 

10.65 336 

กรรมวิธีที่ 5 ปุ๋ยมูลไก่ อัตรา 21.30 กิโลกรัม N ต่อไร่ 
(ประเมินจาก N = 1.98) 

21.30 
 

672 

กรรมวิธีที่ 6 ปุ๋ยมูลไก่ อัตรา 31.95 กิโลกรัม N ต่อไร่ 
(ประเมินจาก N = 1.98) 

31.95 
 

1,001 

 
3.3.3 การดูแลรักษา 
การดูแลรักษา ให้นํ้าทุกวันในอัตราที่เท่ากันทุกแปลง ฉีดพ่นสารสกัดธรรมชาติเพ่ือกําจัดโรค

และแมลงเมื่อมีการระบาด กําจัดวัชพืชอย่างสม่ําเสมอ และเก็บเก่ียวผลผลิตจิงจูฉ่ายทั้งหมด 3 ครั้ง 
คือ เมื่อจิงจูฉ่ายมีอายุ 42 84 และ 126 วันหลังย้ายกล้า โดยตัดต้นจิงจูฉ่ายให้มีความสูงจากพ้ืนที่ดิน
ประมาณ 7 เซนติเมตร และการเก็บเกี่ยวจะทําการตัดส่วนต้นจากต้นกล้าเดิมเมื่อมีอายุ 42 วันหลัง
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การเก็บเก่ียวในคร้ังก่อนหน้า ซึ่งหลังจากเก็บเก่ียวคร้ังที่ 1 และ 2 จะทําการใส่ปุ๋ยในครั้งที่ 2 และ 3 
ตามลําดับ หลังจากเก็บเก่ียวไปแล้ว 10 วัน ตามอัตราในกรรมวิธี (ตารางที่ 3.2)  
 
3.4  การบันทึกข้อมูล 
 
 บันทึกข้อมูลทั้ง 3 ครั้งของการเก็บเก่ียว โดยบันทึกข้อมูลดังต่อไปน้ี 

3.4.1 สมบัติทางเคมีของดินก่อนและหลังการทดลอง  
 วิเคราะห์หาค่า pH และค่าการนําไฟฟ้า (electrical conductivity, EC) ด้วยเคร่ือง pH/EC 
meters ปริมาณอินทรียวัตถุด้วยวิธี Walk-Black method และปริมาณธาตุอาหารหลักที่เป็น
ประโยชน์ ได้แก่ ไนโตรเจน วิเคราะห์ด้วยวิธี Kjedahl method ส่วนฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ ทํา
การสกัดด้วย Bray II ด้วยเคร่ือง Spectrophotometer และปริมาณโพแทสเซียม ทําการสกัดด้วย 1 
N แอมโมเนียมอะซิเตต pH 7 อัตราส่วนดินต่อสารละลาย 1:10 และวิเคราะห์ด้วยเคร่ือง Atomic 
absorption spectrophotometer  

3.4.2 การเจริญเติบโต  
วัดความสูงของส่วนเหนือดิน โดยรวบใบและวัดปลายใบที่สูงที่สุดในทุกสัปดาห์หลังย้ายกล้า

จนถึงระยะเก็บเก่ียว 
3.4.3 ปริมาณผลผลิต  

 เมื่อถึงระยะเก็บเกี่ยว แยกส่วนของใบ ต้น และราก เพ่ือหานํ้าหนักสดและนํ้าหนักแห้งของ
แต่ละส่วนของพืช สําหรับนํ้าหนักแห้ง อบตัวอย่างพืชที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 72 
ช่ัวโมง จากน้ันนําค่าของนํ้าหนักสด และน้ําหนักแห้งรวมของต้นมาคํานวณหาค่า เปอร์เซ็นต์นํ้าในพืช
และน้ําหนักแห้งสุทธิ ดังสมการ 

 
เปอร์เซ็นต์นํ้าในพืช (water content, %)  = (นํ้าหนักสด - นํ้าหนักแห้ง) x (100 / นํ้าหนักสด)     
เปอร์เซ็นต์นํ้าหนักแห้งสุทธิ (dry matter, %) = 100 - นํ้าในพืช  
 

 3.4.4 คุณภาพของผลผลิต 
3.4.3.1 ปริมาณคลอโรฟิลล์ (chlorophyll content) ด้วยวิธีที่ดัดแปลงจาก 

Mackinney (1941) โดยนําใบจิงจูฉ่ายมาเจาะเป็นวงกลมด้วย Cork borer ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 มิลลิเมตร จํานวน 10 วง ใส่ลงในหลอดทดลอง สกัดด้วย 80% Acetone ปริมาตร 10 มิลลิลิตร 
และนําสารละลายที่ได้ไปวัดค่าการดูดกลืนแสง (absorbance) ด้วยเคร่ือง Spectrophotometer ที่
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ความยาวคลื่น 645 และ 663 นาโนเมตร นําค่าการดูดกลืนแสงที่ได้ไปแทนค่าในสมการเพื่อคํานวณ
ปริมาณคลอโรฟิลล์ มีหน่วยเป็น ไมโครกรัมต่อตารางเซนติเมตร ดังน้ี 
 
Chlorophyll a = [(12.7 x Absorbance at 663 nm) – (2.69 x Absorbance at 645 nm)] × (V/A) 
Chlorophyll b = [(22.90 x Absorbance at 645 nm) – (4.68 x Absorbance at 663 nm)] × (V/A) 
Total chlorophyll (a+b) = [(20.20 x Absorbance at 645 nm) + (8.02 x Absorbance at 663 nm)] × (V/A) 
 

กําหนดให้  V = ปริมาตรสุดท้ายของสารละลายที่ใช้ในการสกัดคลอโรฟิลล์ 
A = พ้ืนที่ใบตัวอย่างพืชที่นํามาหาคลอโรฟิลล์ 
 

3.4.3.2 ปริมาณการสะสมไนเตรตในต้นจิงจูฉ่ายเม่ืออายุ 60 วันหลังย้ายกล้า 
วิเคราะห์ด้วยวิธี Brucine colorimetric ที่ดัดแปลงมาจาก พัชราภรณ์ และคณะ (2552) และอร
ประภา และภานุมาศ (2558) โดยเริ่มด้วยการเตรียม Stock nitrate solution ให้มีความเข้มข้น 100 
ppm โดยช่ัง Potassium nitrate (KNO3) มา 0.7218 กรัม ละลายในน้ํากลั่นและปรับปริมาตรให้
เป็น 1 ลิตร จากน้ันดูด 100 ppm Stock nitrate solution มา 2 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรให้เท่ากับ 
100 มิลลิลิตร เพ่ือเตรียมเป็น Standard nitrate solution ที่มีความเข้มข้น 2 ppm จากน้ันทําการ
เตรียม Calibration graph โดยเร่ิมจากการดูด Standard nitrate solution 2 ppm  มา 0  0.5  
1.0  1.5  2.0  2.5 และ 3.0 มิลลิลิตร เติมนํ้ากลั่นเพ่ือให้มีปริมาตรเท่ากับ 5 มิลลิลิตร ทําให้ได้ความ
เข้มข้นเป็น 0  0.2  0.4  0.6  0.8  1.0 และ 1.2 ppm จากน้ันนําหลอด Standard series ลงใน
Water bath ที่ควบคุมอุณหภูมิประมาณ 0-10 องศาเซลเซียส เติม 30% Sodium chloride 1 
มิลลิลิตร และ Sulfuric acid solution 5 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากัน จากน้ันเติม Brucine-sulfanilic 
acid reagent 0.25 มิลลิลิตร แล้วนําหลอด Standard series ไปต้ังในนํ้าเดือดเป็นเวลา 25 นาที ทิ้ง
ไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง แล้วนําไปวัดค่าการดูดกลืนแสง ด้วยเครื่อง Spectrophotometer ที่ความ
ยาวคลื่น 410 นาโนเมตร นําค่าการดูดกลืนแสงที่ได้ของแต่ละความเข้มข้นมาสร้างเป็นกราฟ
มาตรฐานและนําไปใช้ในการเปรียบเทียบกับตัวอย่างต่อไป 

สําหรับการเตรียมและการวิเคราะห์ตัวอย่าง เริ่มจากช่ังตัวอย่างแห้งที่บดเป็นผง
ละเอียดประมาณ 0.1 กรัม เติมน้ํากลั่น 10 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากันด้วย Shaker ที่อุณหภูมิ                 
50 องศาเซลเซียส ความเร็ว 120 rpm ทิ้งไว้ค้างคืน จากน้ันกรองสารละลายด้วยกระดาษกรอง 
Whatman เบอร์ 1 เก็บสารละลายที่สกัดได้มาวิเคราะห์หาปริมาณไนเตรต โดยดูดสารสกัดตัวอย่าง 
0.5 มิลลิลิตร เจือจางด้วยนํ้ากลั่น 4.5 มิลลิลิตร จากน้ัน นําหลอดตัวอย่างลงใน Water bath ที่
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ควบคุมอุณหภูมิประมาณ 0-10 องศาเซลเซียส เติม 30% Sodium chloride 1 มิลลิลิตร และ 
Sulfuric acid solution 5 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากัน จากน้ันเติม Brucine-sulfanilic acid reagent 
0.25 มิลลิลิตร แล้วนําหลอดตัวอย่างไปต้ังในนํ้าเดือดเป็นเวลา 25 นาที ทิ้งไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง 
แล้วนําไปวัดค่าการดูดกลืนแสง ด้วยเคร่ือง Spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 410 นาโนเมตร 
นําค่าการดูดกลืนแสงที่ได้ไปคํานวณหาปริมาณไนเตรต โดยเทียบกับกราฟมาตรฐานจากสารละลาย
มาตรฐาน Potassium nitrate (KNO3) มีหน่วยเป็น มิลลิกรัม NO3

- ต่อกิโลกรัมนํ้าหนักสด 
3.4.3.3 สารประกอบฟีนอลิกรวม (total phenolic compounds) ในต้นจิงจูฉ่าย

เมื่ออายุ 60 วันหลังย้ายกล้า วิเคราะห์ด้วยวิธี Folin-Ciocalteu ที่ดัดแปลงจาก Liu et al. (2007) 
และอรประภา และภานุมาศ (2558) โดยเร่ิมจากการเตรียม Gallic acid stock solution ที่ความ
เข้มข้น 5,000 ppm โดยช่ัง Gallic acid 0.5 กรัม ใน 100% Ethanol 10 มิลลิลิตร ปรับปริมาตร
ด้วยนํ้ากลั่นให้ได้เท่ากับ 100 มิลลิลิตร จากน้ันดูด Gallic acid stock solution มา 0  1  2  3  4  
5 และ 6 มิลลิลิตร ลงใน Volumetric flask ปรับปริมาตรด้วยนํ้ากลั่นเพ่ือให้มีปริมาตรเท่ากับ 100 
มิลลิลิตร ทําให้ได้ความเข้มข้นเท่ากับ 0  50  100  150  200  250 และ 300 ppm จากน้ันดูด
สารละลายมาตรฐานในแต่ละความเข้มข้น 300 ไมโครลิตร เติม 2N Folin-Ciocalteu reagent 2.5 
มิลลิลิตร และ 7.5% Sodium carbonate 2 มิลลิลิตร บ่มไว้ในที่อุณหภูมิห้องในสภาพมืด เป็น 150 
นาที แล้วนําไปวัดค่าการดูดกลืนแสง ด้วยเคร่ือง Spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 765 นาโน
เมตร นําค่าการดูดกลืนแสงที่ได้ของแต่ละความเข้มข้น ไปสร้างกราฟมาตรฐานและนําไปใช้ในการ
เปรียบเทียบกับตัวอย่างต่อไป 

สําหรับการเตรียมและวิเคราะห์ตัวอย่าง เริ่มจากการนําตัวอย่างสดที่บดละเอียด 1 
กรัม สกัดด้วยตัวทําละลาย 70% Ethanol ปริมาตร 10 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิ 4 
องศาเซลเซียสในสภาพมืด นาน 150 นาที จากน้ัน นํามากรองด้วยกระดาษกรอง Whatman เบอร์ 1 
ได้เป็นสารละลายใสเพ่ือนํามาวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม โดยดูดสารละลายใส 300 
ไมโครลิตร เติม 2N Folin-Ciocalteu reagent 2.5 มิลลิลิตร และ 7.5% Sodium carbonate 2 
มิลลิลิตร บ่มไว้ในที่อุณหภูมิห้องในสภาพมืด เป็นเวลา 150 นาที แล้วนําไปวัดค่าการดูดกลืนแสง 
ด้วยเครื่อง Spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 765 นาโนเมตร นําค่าการดูดกลืนแสงที่ได้ไป
คํานวณหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม โดยเทียบกับสารละลายมาตรฐาน Gallic acid มีหน่วย
เป็น มิลลิกรัม Gallic acid ต่อ กรัมนํ้าหนักตัวอย่างสด 
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3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.5.1 การวิเคราะห์ผลทางสถิติ 
 วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance) ที่ใช้แผนการทดลองแบบบล็อกสุ่ม
สมบูรณ์ (RCBD) เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย ระหว่างกรรมวิธีด้วยวิธี Duncan’s 
Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% 
 3.5.2 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 
 วิเคราะห์ต้นทุนสําหรับการผลิตจิงจูฉ่ายต่อไร่ โดยคํานวณต้นทุน ได้แก่ ค่าแรงงานต้ังแต่การ
เตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา การใส่ปุ๋ย ตลอดจนการเก็บเก่ียว และค่าวัสดุ ซึ่งหมายความ
รวมถึง ตาข่ายพรางแสง ต้นพันธ์ุ ปุ๋ย และระบบน้ํา นําข้อมูลต้นทุนที่ได้มาคํานวณเป็นต้นทุนรวม 
จากน้ันนําปริมาณและราคาขายผลผลิตมาคํานวณเป็นรายได้ แล้วนําต้นทุนและรายได้มาคํานวณเป็น
กําไรสุทธิต่อไป  
 
3.6 สถานที่ทําการทดลอง 
  

ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสวนของเกษตรกร บ้านเลขที่ 120 หมู่ 2 ตําบลแก่งดินสอ อําเภอนาดี 
จังหวัดปราจีนบุรี 
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บทท่ี 4  
ผลการวิจัยและอภปิรายผล 

 
4.1 สมบัติของดินก่อนและหลังการทดลอง 

 
 จากผลการทดลอง พบว่า ค่า pH ของดินหลังปลูกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในทุกกรรมวิธีเมื่อเปรียบ 
เทียบกับดินก่อนปลูก และสําหรับค่าการนําไฟฟ้า (EC) พบว่า มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 0.03-0.08 
ms/cm ทั้งในดินก่อนและหลังการปลูกทั้ง 3 รอบการเก็บเกี่ยว แต่อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า 
การให้ปุ๋ยมูลไก่ที่เพ่ิมขึ้น ทําให้ปริมาณอินทรียวัตถุ ไนโตรเจนรวม ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ และ
โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ในดินหลังปลูกทุกรอบการเก็บเกี่ยวมีค่าเพ่ิมขึ้นตามระดับการให้ปุ๋ยที่
เพ่ิมข้ึน ในขณะที่ไม่พบแนวโน้มดังกล่าวในการใส่ปุ๋ยเคมี (ตารางที่ 4.1) ซึ่งสอดคล้องกับ ปราณีและ
คณะ (2551) ที่รายงานว่า การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ติดต่อกันเป็นเวลานานช่วยลดการสูญเสียธาตุอาหาร 
นอกจากน้ีธาตุอาหารที่ได้จากปุ๋ยอินทรีย์จะมีการปลดปล่อยอย่างช้าๆ เน่ืองจากมีฮิวมัสซึ่งเป็น
องค์ประกอบของอินทรียวัตถุในดินที่ช่วยตรึงธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ไว้ไม่ให้ถูกชะล้างไป และเมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างการให้ปุ๋ยเคมีกับปุ๋ยมูลไก่ที่ระดับไนโตรเจนเดียวกันโดยเฉพาะที่ระดับ 21.30 
กิโลกรัม N ต่อไร่ พบว่า การให้ปุ๋ยมูลไก่ทําให้ดินหลังปลูกมีปริมาณอินทรียวัตถุ ไนโตรเจนรวม 
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้มากกว่าการให้ปุ๋ยเคมีที่ระดับไนโตรเจน
เดียวกันต้ังแต่การเก็บเกี่ยวคร้ังแรก (ตารางที่ 4.1) ซึ่งสอดคล้องกับ Chang et al. (2014) ที่วิเคราะห์
ดินหลังปลูกที่ใส่ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยหมัก และการใส่ร่วมกัน ในการปลูกข้าวและข้าวโพดเป็นระยะเวลา 12 ปี 
ที่พบว่า การใส่ปุ๋ยหมักทําให้ดินหลังปลูกมีปริมาณอินทรีย์คาร์บอนและปริมาณธาตุอาหารท่ีเป็น
ประโยชน์ ซึ่งได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม และสังกะสี มีค่ามากกว่าการใส่
ปุ๋ยเคมีอย่างมีนัยสําคัญ แต่อย่างไรก็ตาม จากผลของค่า pH ที่พบว่า ค่า pH ของดินหลังการทดลอง
ในการเก็บเก่ียวคร้ังที่ 3 มีค่าสูงขึ้นมากจากการเก็บเก่ียวครั้งที่ 1 และ 2 ซึ่งน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับ
ปริมาณนํ้าฝนในช่วงการเก็บเก่ียวน้ันๆ โดยการเก็บเก่ียวคร้ังที่ 1 2 และ 3 ทําการเก็บเก่ียวเม่ือวันที่ 
22 มิถุนายน 3 สิงหาคม และ 15 กันยายน พ.ศ. 2558 ตามลําดับ ซึ่งช่วงระหว่างสิงหาคมถึง
กันยายน (รอบการปลูกก่อนเก็บเก่ียวครั้งที่ 3) เป็นช่วงที่มีปริมาณนํ้าฝนมากท่ีสุด คือเฉลี่ย 350 
มิลลิเมตร ซึ่งสูงกว่าช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน และเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม ที่เป็นช่วงของ
รอบการปลูกก่อนการเก็บเก่ียวคร้ังที่ 1 และ 2 ที่มีปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ย 230 และ 250 มิลลิเมตร 
ตามลําดับ (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2559) ซึ่งสอดคล้องกับ มุกดา (2544) ที่รายงานว่า ระดับความเป็น
กรด-ด่างของดินมีความเกี่ยวข้องกับสภาพแห้งแล้งและสภาพฝนตกของพ้ืนที่น้ันๆ ด้วย    
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ตารางที่ 4.1  สมบัติทางเคมีของดินทั้งก่อนและหลังการทดลองที่ใส่ปุ๋ยเคมี (CF) และปุ๋ยมูลไก่ (CM) 
ในอัตราที่แตกต่างกัน 

กรรมวิธี* 
ค่าความเป็น
กรด-ด่าง 
(pH)1/ 

ค่าการนํา
ไฟฟ้า 

(ms/cm)2/ 

ปริมาณ
อินทรียวัตถ ุ

(%)3/ 

ไนโตรเจน
รวม 

(%)4/ 

ฟอสฟอรัสที่
เป็นประโยชน์ 

(mg/kg)5/ 

โพแทสเซียมที่
แลกเปลี่ยนได้ 
(mg/kg)6/ 

ดินก่อนปลูก 
 4.10 0.06 1.40 0.07 183.00   77.00 

ดินหลังการเก็บเกี่ยวคร้ังที ่1 (42 วันหลังปลกู) 
Control 4.70 0.05 1.20 0.06 155.00   53.00 

CF 10.65 N 4.40 0.04 1.41 0.07 192.00   54.00 
CF 21.30 N 4.20 0.05 1.27 0.06 131.00   51.00 
CM 10.65 N 4.70 0.05 1.41 0.07 148.00   78.00 
CM 21.30 N 5.30 0.06 1.54 0.08 156.00 126.00 
CM 31.95 N 5.10 0.08 1.72 0.09 274.00 210.00 

ดินหลังการเก็บเกี่ยวคร้ังที ่2 (84 วันหลังปลกู) 
Control 4.60 0.04 1.37 0.07 116.00   52.00 

CF 10.65 N 4.50 0.03 1.38 0.07 181.00   54.00 
CF 21.30 N 4.30 0.04 1.32 0.07 151.00   50.00 
CM 10.65 N 4.80 0.04 1.45 0.07 122.00   80.00 
CM 21.30 N 5.00 0.05 1.61 0.08 180.00 126.00 
CM 31.95 N 5.10 0.07 1.73 0.09 233.00 182.00 

ดินหลังการเก็บเกี่ยวคร้ังที ่3 (126 วันหลังปลูก) 
Control 7.30 0.04 1.32 0.07 158.00   63.00 

CF 10.65 N 7.10 0.04 1.18 0.06 171.00   48.00 
CF 21.30 N 6.90 0.04 1.34 0.07 150.00   51.00 
CM 10.65 N 6.80 0.07 1.50 0.08 171.00   96.00 
CM 21.30 N 6.70 0.06 1.86 0.09 184.00 144.00 
CM 31.95 N 6.80 0.07 1.95 0.10 269.00 228.00 

1/ ความเป็นกรด/ด่าง (pH) ดิน:น้ํา อัตราส่วน 1:1  2/ ค่าการนําไฟฟ้า (EC) ดิน:น้ํา อัตราส่วน 1:5  3/ ปริมาณอินทรียวัตถุ (OM) วิเคราะห์ด้วยวิธี 
Walkley and Black  4/ N วิเคราะห์ด้วยวิธี Kjeldahl method  5/ P สกัดด้วย Bray II   6/ K สกัดด้วย NH4OAc pH7 
Control: ไม่ใส่ปุ๋ยชนิดใด; CF 10.65 N: ปุ๋ยเคมี อัตรา 10.65 กิโลกรัม N ต่อไร่; CF 21.30 N: ปุย๋เคมี อัตรา 21.30 กิโลกรัม N ต่อไร่; CM 10.65 N: ปุ๋ย
มูลไก่ อัตรา 10.65 กิโลกรัม N ต่อไร่; CM 21.30 N: ปุ๋ยมูลไก่ อัตรา 21.30 กิโลกรัม N ต่อไร่; CM 31.95 N: ปุ๋ยมูลไก่ อัตรา 31.95 กิโลกรัม N ต่อไร่   
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4.2 การเจริญเติบโต 
  

สําหรับความสูงของต้นจิงจูฉ่าย พบว่า ในการเก็บเก่ียวคร้ังที่ 1 กรรมวิธีที่ไม่ใส่ปุ๋ยให้ผลไม่
แตกต่างกันกับกรรมวิธีที่ใส่ปุ๋ย แต่สําหรับการเก็บเกี่ยวคร้ังที่ 2 และ 3 พบว่า ความสูงของต้น        
จิงจูฉ่ายที่ไม่ใส่ปุ๋ยมีแนวโน้มน้อยกว่ากรรมวิธีที่ใส่ปุ๋ยทุกชนิด โดยเฉพาะในการเก็บเก่ียวคร้ังที่ 3 ที่
พบว่า ต้นจิงจูฉ่ายที่ปลูกในกรรมวิธีที่ไม่ใส่ปุ๋ยมีความสูงน้อยกว่ากรรมวิธีที่ใส่ปุ๋ยทุกชนิดอย่างมี
นัยสําคัญ (p≤0.05) นอกจากน้ียังพบว่า การใส่ปุ๋ยมูลไก่ที่ระดับไนโตรเจนเพ่ิมขึ้น ทําให้ต้นจิงจูฉ่ายมี
ความสูงเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ (p≤0.05) โดยเฉพาะในการเก็บเก่ียวคร้ังที่ 1 และ 2 แต่อย่างไรก็
ตาม ไม่พบแนวโน้มดังกล่าวกับการใส่ปุ๋ยเคมีที่ระดับไนโตรเจนเพ่ิมขึ้น และเมื่อเปรียบเทียบการใส่
ปุ๋ยเคมีกับปุ๋ยมูลไก่ที่ระดับไนโตรเจนเท่ากัน พบว่า ที่ระดับ 10.65 กิโลกรัม N ต่อไร่ ต้นจิงจูฉ่ายที่
ได้รับปุ๋ยเคมีมีความสูงมากกว่าต้นที่ได้รับปุ๋ยมูลไก่ในการเก็บเก่ียวคร้ังที่ 1 อย่างมีนัยสําคัญ (p≤0.05) 
ในขณะที่ในการเก็บเก่ียวคร้ังที่ 2 และ 3 พบว่า ความสูงของต้นจิงจูฉ่ายที่ได้รับปุ๋ยมูลไก่มีค่าไม่
แตกต่างกับการใส่ปุ๋ยเคมีที่ระดับไนโตรเจนเดียวกัน ส่วนที่ระดับ 21.30 กิโลกรัม N ต่อไร่ พบว่า การ
ให้ปุ๋ยมูลไก่ ทําให้ต้นจิงจูฉ่ายมีความสูงมากกว่าการให้ปุ๋ยเคมี ซึ่งจากผลของการเก็บเกี่ยวทั้ง 3 ครั้ง 
พบว่า กรรมวิธีที่ทําให้ต้นจิงจูฉ่ายมีความสูงมากท่ีสุดคือ กรรมวิธีที่ใส่ปุ๋ยมูลไก่ อัตรา 31.95 กิโลกรัม 
N ต่อไร่ คือ 14.37 34.50 และ 29.80 เซนติเมตร ตามลําดับ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยที่ผ่านมา 
ยกตัวอย่างเช่น งานวิจัยของ อรประภา และภาณุมาศ (2558) ที่พบว่า ความสูงของผักกาดหอมมีค่า
เพ่ิมขึ้นเมื่อได้รับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงทั้ง 2 ชนิด ได้แก่ ปุ๋ยมูลไก่และปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสูตร 1 
กรมพัฒนาที่ดิน เช่นเดียวกับการทดลองของ Farag et al. (2013) ที่พบว่า การให้ปุ๋ยในระดับ
ไนโตรเจนที่เพ่ิมขึ้นต้ังแต่ 50 ถึง 150 ppm ทําให้การเจริญเติบโตในด้านความสูง และจํานวนใบของ
ผักกาดหอมพันธ์ุ Iceberg และ Romaine มีค่าเพ่ิมขึ้น ซึ่งแนวโน้มของการเจริญเติบโตของพืชที่แปร
ผันตามระดับของไนโตรเจนหรือระดับปุ๋ยที่เพ่ิมขึ้น ยังสามารถพบได้ในพืชชนิดอ่ืน ยกตัวอย่างเช่น ผัก
โขม (Ainika, 2012) คะน้า (Amkha et al., 2006) และ ผักบุ้ง (Nashrin et al., 2002) เป็นต้น 
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   ตารางที่ 4.2  ความสูงของจิงจูฉ่ายที่ได้รับปุ๋ยเคมี (CF) และปุ๋ยมูลไก ่(CM) ในอัตราที่แตกต่างกัน 

กรรมวิธ ี
ความสูง (เซนติเมตร) 

การเก็บเก่ียวคร้ังที่ 1 
(42 วันหลงัปลูก) 

การเก็บเก่ียวคร้ังที่ 2 
(84 วันหลงัปลูก) 

การเก็บเก่ียวคร้ังที่ 3 
(126 วันหลังปลูก) 

Control 13.31 ± 0.90 ab1/ 22.80 ± 3.72 c 23.95 ± 1.74 b 
CF 10.65 N 13.80 ± 1.87 a 27.40 ± 1.91 bc 27.95 ± 1.58 a 
CF 21.30 N 12.36 ± 1.43 ab 27.63 ± 2.81 bc 27.37 ± 2.05 a 
CM 10.65 N 11.28 ± 1.20 b 26.70 ± 2.94 bc 27.27 ± 0.82 a 
CM 21.30 N 13.03 ± 0.15 ab 30.33 ± 2.06 ab 28.37 ± 1.51 a 
CM 31.95 N 14.37 ± 0.89 a 34.50 ± 0.36 a 29.80 ± 0.30 a 

F-test * ** ** 
C.V. (%) 9.20 8.97 5.32 

1/     ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ท่ีตามหลังด้วยตัวอักษรท่ีต่างกันในแนวต้ังมีความแตกต่างกันทาง  
      สถิติโดยใช้วิธี DMRT 
*     แตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95%  
**    แตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 99%  
ns   ไม่แตกต่างกันทางสถิติ 

 
4.3 ปริมาณผลผลิต 
 

จากผลการทดลองด้านปริมาณผลผลิต พบว่า ในการเก็บเก่ียวครั้งที่ 1 นํ้าหนักสดต่อไร่ของ
ต้นจิงจูฉ่ายที่ปลูกในกรรมวิธีที่ใส่ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยมูลไก่อัตรา 10.65 กิโลกรัม N ต่อไร่ ที่เท่ากัน และ
กรรมวิธีที่ใส่ปุ๋ยมูลไก่อัตรา 21.30 กิโลกรัม N ต่อไร่ มีค่าไม่แตกต่างกับกรรมวิธีที่ไม่ใส่ปุ๋ย ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยของนํ้าหนักสดอยู่ระหว่าง 110.32 – 164.41 กิโลกรัมต่อไร่ แต่อย่างไรก็ตาม พบว่า การใส่
ปุ๋ยเคมีที่อัตรา 21.30 กิโลกรัม N ต่อไร่ และ ปุ๋ยมูลไก่อัตรา 31.95 กิโลกรัม N ต่อไร่ ทําให้ต้นจิงจู
ฉ่ายมีนํ้าหนักสดต่อต้นสูงกว่าการไม่ใส่ปุ๋ยอย่างมีนัยสําคัญ (p≤0.05) กล่าวคือ มีค่าเท่ากับ 176.36
และ 220.39 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลําดับ สําหรับการเก็บเกี่ยวคร้ังที่ 2 พบว่า กรรมวิธีที่ใส่ปุ๋ยเคมีหรือ
ปุ๋ยมูลไก่ ทําให้ต้นจิงจูฉ่ายมีนํ้าหนักสดต่อต้นมากกว่ากรรมวิธีที่ไม่ใส่ปุ๋ย โดยพบว่า กรรมวิธีที่ใส่
ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์ต้ังแต่อัตรา 21.30 กิโลกรัม N ต่อไร่ ทําให้จิงจูฉ่ายมีนํ้าหนักสดต่อต้นมากกว่า
กรรมวิธีที่ไม่ใส่ปุ๋ยอย่างมีนัยสําคัญ (p≤0.05) ซึ่งกรรมวิธีที่ให้นํ้าหนักสดต่อต้นมากที่สุด คือ กรรมวิธีที่
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ใส่ปุ๋ยมูลไก่อัตรา 31.95 กิโลกรัม N ต่อไร่ ที่มีค่าเท่ากับ 743.14 กิโลกรัมต่อไร่ และสําหรับการเก็บ
เกี่ยวคร้ังที่ 3 พบว่า การใส่ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยมูลไก่ต้ังแต่อัตรา 10.65 กิโลกรัม N ต่อไร่ ทําให้จิงจูฉ่ายมี
นํ้าหนักสดต่อต้นมากกว่ากรรมวิธีที่ไม่ใส่ปุ๋ยอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดยพบว่า กรรมวิธีที่
ใส่ปุ๋ยมูลไก่อัตรา 31.95 กิโลกรัม N ต่อไร่ ยังคงให้ปริมาณน้ําหนักสดต่อต้นสูงที่สุด ซึ่งมีค่าเท่ากับ 
612.87 กิโลกรัมต่อไร่ และเป็นที่น่าสังเกตว่า แม้ว่าการใส่ปุ๋ยเคมีที่อัตราไนโตรเจนเพ่ิมข้ึนทําให้
นํ้าหนักสดต่อต้นมีค่าเพ่ิมขึ้นแต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ ในขณะที่การใส่ปุ๋ยมูลไก่ทําให้ 
จิงจูฉ่ายมีนํ้าหนักสดต่อต้นมากขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ (p≤0.05) ต้ังแต่การเก็บเก่ียวคร้ังแรก โดยพบว่า 
การใส่ปุ๋ยมูลไก่อย่างต่อเน่ืองในแต่ละอัตรา ทําให้ปริมาณผลผลิตหรือนํ้าหนักสดต่อต้นที่เก็บเก่ียว
ต้ังแต่ครั้งที่ 2 มีค่าเพ่ิมข้ึนประมาณ 3 เท่าของการเก็บเก่ียวคร้ังที่ 1 และเมื่อเปรียบเทียบการใส่
ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยมูลไก่ที่ระดับ 10.65 กิโลกรัม N ต่อไร่ ที่เท่ากัน พบว่า ในการเก็บเก่ียวคร้ังที่ 1 การใส่
ปุ๋ยเคมีทําให้ต้นจิงจูฉ่ายมีนํ้าหนักสดต่อต้นมากกว่าการใส่ปุ๋ยมูลไก่อย่างมีนัยสําคัญ (p≤0.05) แต่เมื่อ
พิจารณาที่การเก็บเกี่ยวในคร้ังที่ 2 และ 3 กลับพบว่า การใส่ปุ๋ยมูลไก่ทําให้ต้นจิงจูฉ่ายมีนํ้าหนักสด
ต้นไม่แตกต่างในการเก็บเก่ียวคร้ังที่ 2 และมีแนวโน้มมากกว่าในการเก็บเก่ียวคร้ังที่ 3 เมื่อ
เปรียบเทียบกับการใส่ปุ๋ยเคมี ในขณะที่เมื่อเปรียบเทียบการใส่ปุ๋ยทั้ง 2 ชนิดที่ระดับ 21.30 กิโลกรัม 
N ต่อไร่ ที่เท่ากัน พบว่า การใส่ปุ๋ยมูลไก่ทําให้นํ้าหนักสดต่อไร่ของต้นจิงจูฉ่ายมีค่าไม่แตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญกับการใส่ปุ๋ยเคมีต้ังแต่การเก็บเกี่ยวคร้ังแรก (ตารางที่ 4.3) 

สําหรับนํ้าหนักแห้งของจิงจูฉ่ายที่ระยะการเก็บเก่ียวทั้ง 3 ครั้ง พบว่า ในการเก็บเก่ียวคร้ังที่ 
1 ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญในด้านน้ําหนักแห้งต่อไร่ระหว่างกรรมวิธีที่ไม่ใส่ปุ๋ยและใส่ปุ๋ยใน
อัตราที่แตกต่างกัน แต่พบว่าในการเก็บเก่ียวคร้ังที่ 2 และ 3 การใส่ปุ๋ยทําให้ต้นจิงจูฉ่ายมีนํ้าหนักแห้ง
ต่อต้นมากกว่าการไม่ใส่ปุ๋ยอย่างมีนัยสําคัญ (p≤0.05) ซึ่งสอดคล้องกับผลในด้านนํ้าหนักสดต่อไร่ อีก
ทั้งยังพบว่า การใส่ปุ๋ยมูลไก่ที่ระดับไนโตรเจนที่เพ่ิมขึ้น ทําให้นํ้าหนักแห้งต่อไร่ของจิงจูฉ่ายมีค่า
เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสําคัญในทั้ง 3 ครั้งของการเก็บเกี่ยว แต่ไม่พบแนวโน้มดังกล่าวในกรรมวิธีที่ใส่
ปุ๋ยเคมี โดยกรรมวิธีที่ใส่ปุ๋ยมูลไก่อัตรา 31.95 กิโลกรัม N ต่อไร่ ทําให้จิงจูฉ่ายมีนํ้าหนักแห้งมากที่สุด
คือ 19.06  71.49 และ 59.28 กิโลกรัมต่อไร่ ในการเก็บเก่ียวคร้ังที่ 1  2 และ 3  ตามลําดับ (ตารางที่ 
4.4) ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองของ Ngetich et al. (2012) ที่รายงานว่า การใส่ปุ๋ยหมักที่อัตรา
เพ่ิมขึ้นต้ังแต่ 7.5 ถึง 15 ตันต่อเฮกเตอร์ ทําให้ผักเสี้ยน (Cleome hynandra) มีนํ้าหนักสดและ
นํ้าหนักแห้งเพ่ิมขึ้นทั้งใน 2 ฤดูการเก็บเกี่ยว ซึ่งจะเห็นความแตกต่างของนํ้าหนักสดและนํ้าหนักแห้งที่
เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสําคัญในฤดูการเก็บเก่ียวคร้ังที่ 2 ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่า การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ที่มี
ความหมายรวมถึงปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ทําให้ดินมีโครงสร้างที่ดีขึ้นทั้งการระบายนํ้าและระบายอากาศ 
นอกจากน้ียังทําให้เกิดการปลดปล่อยธาตุอาหารท้ังธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองอย่างช้าๆ ทํา
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ให้พืชมีการเจริญเติบโตโดยเฉพาะส่วนของรากหาอาหารมากข้ึน ทําให้การเจริญเติบโตส่วนเหนือดิน 
มีค่าเพ่ิมขึ้น (ยงยุทธ และคณะ, 2554) นอกจากน้ี การตัดเก็บเกี่ยวกับใบจะช่วยเพ่ิมอัตราการ
สังเคราะห์แสง เน่ืองจากพืชจําเป็นสร้างอาหารเพ่ือมาเร่งในการสร้างใบใหม่และขยายขนาดของใบ 
อีกทั้งใบใหม่ทีเกิดขึ้นจะมีประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสงมากกว่าใบเก่าที่อยู่กับต้นและก่ิงเดิม 
(Frankow-Lindberg, 1997)  
 
ตารางที่ 4.3  นํ้าหนักสดต่อไร่ของจิงจูฉ่ายที่ได้รับปุ๋ยเคมี (CF) และปุ๋ยมูลไก่ (CM) ในอัตราที่

แตกต่างกัน 

กรรมวิธ ี
น้ําหนักสด (กิโลกรัม) ต่อไร่ 

การเก็บเก่ียวคร้ังที่ 1 
(42 วันหลงัปลูก) 

การเก็บเก่ียวคร้ังที่ 2 
(84 วันหลงัปลูก) 

การเก็บเก่ียวคร้ังที่ 3 
(126 วันหลังปลูก) 

Control 120.36 ± 15.54 cd1/ 274.57 ±   38.82 d 293.55 ±   29.04 c 
CF 10.65 N 164.41 ± 16.24 bc 382.50 ±   38.82 cd 462.51 ± 126.01 b 
CF 21.30 N 176.36 ± 13.52 ab 477.30 ±   48.04 bc 472.07 ±   58.91 b 
CM 10.65 N 110.32 ± 32.61 d 361.10 ± 106.89 d 474.42 ±   74.08 b 
CM 21.30 N 130.94 ± 32.53 bcd 535.09 ±   28.05 b 560.84 ±   35.13 ab
CM 31.95 N 220.39 ± 31.22 a 743.14 ±   63.91 a 612.87 ±   71.09 a 

F-test ** ** ** 
C.V. (%) 16.33 12.98 15.23 

1/     ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ท่ีตามหลังด้วยตัวอักษรท่ีต่างกันในแนวต้ังมีความแตกต่างกันทาง  
      สถิติโดยใช้วิธี DMRT 
*     แตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95%  
**    แตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 99%  
ns   ไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
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ตารางที่ 4.4  นํ้าหนักแห้งต่อไร่ของจิงจูฉ่ายที่ได้รับปุ๋ยเคมี (CF) และปุย๋มูลไก่ (CM) ในอัตราที่
แตกต่างกัน 

กรรมวิธ ี
น้ําหนักแห้ง (กิโลกรัม) ต่อไร่ 

การเก็บเก่ียวคร้ังที่ 1 
(42 วันหลงัปลูก) 

การเก็บเก่ียวคร้ังที่ 2 
(84 วันหลงัปลูก) 

การเก็บเก่ียวคร้ังที่ 3 
(126 วันหลังปลูก) 

Control 13.31 ± 1.45 ab1/ 30.61 ± 4.99 d 34.37 ±   2.66 c 
CF 10.65 N 18.60 ± 2.82 a 40.72 ± 3.70 cd 50.01 ± 10.30 ab 
CF 21.30 N 16.24 ± 0.83 ab 48.84 ± 5.16 bc 46.25 ±   6.23 b 
CM 10.65 N 11.36 ± 2.13 b 38.44 ± 9.90 cd 54.31 ±   7.84 ab 
CM 21.30 N 11.86 ± 2.65 b 54.08 ± 5.89 b 57.74 ±   4.44 ab 
CM 31.95 N 19.06 ± 6.51 a 71.49 ± 9.62 a 59.28 ±   5.59 a 

F-test * ** ** 
C.V. (%) 21.73 14.68 13.20 

1/     ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ท่ีตามหลังด้วยตัวอักษรท่ีต่างกันในแนวต้ังมีความแตกต่างกันทาง  
      สถิติโดยใช้วิธี DMRT 
*     แตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95%  
**    แตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 99%  
ns   ไม่แตกต่างกันทางสถิติ 

 

สําหรับปริมาณนํ้าในพืช (water content) และเปอร์เซ็นต์นํ้าหนักแห้ง (dry matter) ของ
ต้นจิงจูฉ่ายที่ได้รับชนิดและอัตราปุ๋ยที่แตกต่างกัน พบว่า ในการเก็บเก่ียวคร้ังที่ 1 การใส่ปุ๋ยไม่ได้มีผล
ต่อปริมาณนํ้าในพืชอย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งทุกกรรมวิธีมีค่าเฉลี่ยของปริมาณนํ้าในพืชอยู่ประมาณ 85-90 
เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ในการเก็บเก่ียวคร้ังที่ 2 และ 3 พบว่า ปริมาณน้ําในพืชมีค่าเพ่ิมขึ้นตามระดับ
ไนโตรเจนที่พืชได้รับจากทั้งปุ๋ยเคมีและปุ๋ยมูลไก่ และเมื่อเปรียบเทียบการใส่ปุ๋ยมูลไก่และปุ๋ยเคมีที่
ระดับไนโตรเจนเดียวกัน พบว่า การใส่ปุ๋ยมูลไก่มีแนวโน้มทําให้ปริมาณน้ําในพืชมีค่าน้อยกว่าการใส่
ปุ๋ยเคมี แม้ว่าไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญระหว่างการใส่ปุ๋ยทั้งสองชนิด โดยจากการเก็บเก่ียว
ต้นจิงจูฉ่ายทั้ง 3 ครั้ง พบว่า การใส่ปุ๋ยมูลไก่ที่อัตรา 31.95 กิโลกรัม N ต่อไร่ ทําให้จิงจูฉ่ายมีปริมาณ
นํ้าในพืชมากที่สุดคือ 87.22  90.39 และ 90.31 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ (ตารางที่ 4.5)  
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ตารางที่ 4.5  ปริมาณนํ้าในต้นของจิงจูฉ่ายที่ได้รับปุ๋ยเคมี (CF) และปุ๋ยมูลไก่ (CM) ในอัตราท่ี
แตกต่างกันกัน 

กรรมวิธ ี
ปริมาณน้ําในพืช (เปอร์เซ็นต์) 

การเก็บเก่ียวคร้ังที่ 1 
(42 วันหลงัปลูก) 

การเก็บเก่ียวคร้ังที่ 2 
(84 วันหลงัปลูก) 

การเก็บเก่ียวคร้ังที่ 3 
(126 วันหลังปลูก) 

Control   88.94 ± 0.711/ 88.87 ± 0.29 b 88.27 ± 0.53 c 
CF 10.65 N 89.99 ± 2.11 89.35 ± 0.24 ab 89.06 ± 0.70 abc 
CF 21.30 N 86.99 ± 2.18  89.91 ± 0.56 ab  90.19 ± 0.85 a 
CM 10.65 N 85.37 ± 2.85 89.26 ± 1.25 ab 88.54 ± 0.16 bc 
CM 21.30 N 86.13 ± 3.10 89.77 ± 0.06 ab 89.68 ± 1.01 ab 
CM 31.95 N 87.22 ± 2.66 90.39 ± 0.88 a 90.31 ± 0.28 a 

F-test ns * * 
C.V. (%) 2.74 0.76 0.74 

1/     ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ท่ีตามหลังด้วยตัวอักษรท่ีต่างกันในแนวต้ังมีความแตกต่างกันทาง  
      สถิติโดยใช้วิธี DMRT 
*     แตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95%  
**    แตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 99%  
ns   ไม่แตกต่างกันทางสถิติ 

 
แต่อย่างไรก็ตาม สําหรับนํ้าหนักแห้งสุทธิของต้นจิงจูฉ่าย พบว่า ในการเก็บเก่ียวครั้งที่ 2 

และ 3 การใส่ปุ๋ยที่ระดับไนโตรเจนท่ีเพ่ิมขึ้น มีแนวโน้มทําให้นํ้าหนักแห้งสุทธิมีค่าลดลง โดยเฉพาะใน
การเก็บเกี่ยวคร้ังที่ 3 พบว่า การใส่ปุ๋ยมูลไก่ที่ระดับไนโตรเจนที่เพ่ิมข้ึนส่งผลให้นํ้าหนักแห้งสุทธิของ
ต้นจิงจูฉ่ายมีค่าลดลงอย่างมีนัยสําคัญ (p≤0.05) โดยเฉพาะการใส่ปุ๋ยมูลไก่ที่อัตรา 31.95 กิโลกรัม N 
ต่อไร่ ทําให้ต้นจิงจูฉ่ายมีนํ้าหนักแห้งสุทธิน้อยที่สุด คือ 9.61 และ 9.69 เปอร์เซ็นต์ ในการเก็บเก่ียว
ครั้งที่ 2 และ 3 ตามลําดับ นอกจากนี้ ยังพบว่า เมื่อเปรียบเทียบการใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยมูลไก่ที่ระดับ
ไนโตรเจนที่เท่ากัน พบว่า การใส่ปุ๋ยเคมีทําให้ต้นจิงจูฉ่ายมีน้ําหนักแห้งสุทธิน้อยกว่าการใส่ปุ๋ยมูลไก่ 
(ตารางที่ 4.6) ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยในพืชผักชนิดอ่ืนๆ อาทิ ผักบุ้งจีน (อรประภา และคณะ, 
2558) และบล็อคโคลี่ (2014) ซึ่ง มุกดา (2544) รายงานว่า เมื่อพืชได้รับระดับไนโตรเจนท่ีเพ่ิมข้ึน 
พืชจะดูดธาตุไนโตรเจนไปใช้ประโยชน์ได้มากข้ึน และเกิดการสะสมไนโตรเจนในพืชเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้
ปริมาณคาร์โบไฮเดรตส่วนใหญ่ที่สะสมอยู่ในเซลล์พืชจะถูกเปลี่ยนไปสร้างโปรตีนที่เป็นองค์ประกอบ
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ของโพรโทพลาซึม ทําให้ส่วนของคาร์โบไฮเดรตที่จะนําไปใช้ในการสร้างเซลลูโลสไม่เพียงพอ จึงส่งผล
ให้ผนังเซลล์พืชบาง ในขณะที่เซลล์จะมีขนาดใหญ่ขึ้นเน่ืองจากการสร้างโพรโทพลาซึม ทําให้เซลล์พืช
มีการสะสมนํ้าในเซลล์มากข้ึน ซึ่งการที่พืชมีปริมาณน้ําที่เพ่ิมข้ึนเน่ืองจากการได้รับปริมาณไนโตรเจน 
อาจส่งผลทําให้ผลผลิตมีคุณภาพลดลงและระยะเวลาในการเก็บรักษาสั้นกว่าเน่ืองจากเกิดการเน่าเสีย
ได้ง่าย 
 
ตารางที่ 4.6  นํ้าหนักแห้งสทุธิของต้นจิงจูฉ่ายที่ได้รับปุ๋ยเคมี (CF) และปุ๋ยมูลไก่ (CM) ในอัตราที่แตกต่าง

กัน 

กรรมวิธ ี
น้ําหนักแห้งสทุธิ (เปอร์เซ็นต์) 

การเก็บเก่ียวคร้ังที่ 1 
(42 วันหลงัปลูก) 

การเก็บเก่ียวคร้ังที่ 2 
(84 วันหลงัปลูก) 

การเก็บเก่ียวคร้ังที่ 3 
(126 วันหลังปลูก) 

Control 11.06 ± 0.71 11.13 ± 0.29 a1/ 11.73 ± 0.53 a 
CF 10.65 N 10.01 ± 2.11 10.65 ± 0.24 ab 10.94 ± 0.70 abc 
CF 21.30 N 13.01 ± 2.18 10.09 ± 0.56 ab    9.81 ± 0.85 c 
CM 10.65 N 14.63 ± 2.85 10.74 ± 1.25 ab 11.46 ± 0.16 ab 
CM 21.30 N 13.87 ± 3.10 10.23 ± 0.06 ab 10.32 ± 1.01 bc 
CM 31.95 N 12.78 ± 2.66   9.61 ± 0.88 b   9.69 ± 0.28 c 

F-test ns * * 
C.V. (%) 19.10 6.57 6.18 

1/     ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ท่ีตามหลังด้วยตัวอักษรท่ีต่างกันในแนวต้ังมีความแตกต่างกันทาง  
      สถิติโดยใช้วิธี DMRT 
*     แตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95%  
**    แตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 99%  
ns   ไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
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4.4 คุณภาพผลผลิต 

สําหรับปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบจิงจูฉ่าย พบว่า ในการเก็บเก่ียวคร้ังที่ 1 และ 2 ปริมาณ
คลอโรฟิลล์รวม คลอโรฟิลล์เอ และคลอโรฟิลล์บี มีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญระหว่างกรรมวิธี
ที่ใส่และไม่ใส่ปุ๋ยแต่ละชนิด ซึ่งในการเก็บเกี่ยวคร้ังที่ 1 ปริมาณคลอโรฟิลล์รวม คลอโรฟิลล์เอ และ
คลอโรฟิลล์บีในใบของจิงจูฉ่ายมีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 14.42-16.72, 9.12-10.96 และ 5.21-5.91 
ไมโครกรัมต่อตารางเซนติเมตร ตามลําดับ และในการเก็บเก่ียวคร้ังที่ 2 มีค่าดังกล่าวอยู่ในช่วงระหว่าง 
19.07-20.67, 12.14-13.52 และ 6.71-7.30 ไมโครกรัมต่อตารางเซนติเมตร ตามลําดับ อย่างไรก็
ตาม สําหรับการเก็บเกี่ยวครั้งที่ 3 พบว่า คลอโรฟิลล์ทั้ง 3 ชนิด มีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ระหว่างกรรมวิธี (p≤0.05) โดยกรรมวิธีที่ไม่ใส่ปุ๋ยมีปริมาณคลอโรฟิลล์รวม คลอโรฟิลล์เอ และ
คลอโรฟิลล์บี น้อยกว่ากรรมวิธีที่ใส่ปุ๋ยทั้งสองชนิดอย่างมีนัยสําคัญ (p≤0.05) ยกเว้นกรรมวิธีที่ใส่
ปุ๋ยเคมีอัตรา 10.65 กิโลกรัม N ต่อไร่ และเมื่อเปรียบเทียบการใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยมูลไก่ ที่อัตรา 10.65 
และ 21.30 กิโลกรัม N ต่อไร่ ที่เท่ากัน พบว่า การใส่ปุ๋ยมูลไก่ทําให้ต้นจิงจูฉ่ายมีปริมาณคลอโรฟิลล์
รวมมากกว่าการใส่ปุ๋ยเคมี แม้ว่าไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณนํ้าหนัก
สดของต้นจิงจูฉ่ายที่พบว่า ในการเก็บเก่ียวคร้ังที่ 3 การใส่ปุ๋ยมูลไก่ทําให้ต้นจิงจูฉ่ายมีปริมาณน้ําหนัก
สดมากกว่าการใส่ปุ๋ยเคมีที่ระดับไนโตรเจนเดียวกัน นอกจากน้ียังพบว่า การใส่ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยมูลไก่ที่
ระดับไนโตรเจนเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ปริมาณคลอโรฟิลล์ทั้ง 3 ชนิดในใบจิงจูฉ่ายมีค่าเพ่ิมขึ้นอย่างมี
นัยสําคัญ (p≤0.05) ซึ่งสอดคล้องกับผลทางด้านการเจริญเติบโตและปริมาณผลผลิตที่พบว่ามีค่าแปร
ผันตรงกับระดับไนโตรเจนที่เพ่ิมขึ้น และสอดคล้องกับผลการวิจัยในพืชชนิดอ่ืน เช่น Amarathus 
cruentus (Tazoe et al., 2006) และ คะน้า (สัญญา และอรประภา, 2559) โดย Sumeet et al. 
(2009) รายงานว่า ปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบพืชมีความสัมพันธ์โดยตรงกับปริมาณไนโตรเจนในดิน ซึ่ง
การเพ่ิมขึ้นของปริมาณไนโตรเจนในดิน นอกจากจะทําให้ต้นพืชมีปริมาณคลอโรฟิลล์เพ่ิมมากขึ้นแล้ว 
ยังทําให้พืชมีปริมาณกรดอะมิโน ปริมาณโปรตีน และอัตราการสังเคราะห์เพ่ิมสูงขึ้นอีกด้วย ซึ่งส่งผล
ให้พืชมีการเจริญเติบโตที่เพ่ิมมากขึ้น  
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สําหรับปริมาณไนโตรตในต้นจิงจูฉ่าย พบว่า การให้ปุ๋ยเคมีทั้ง 2 อัตรา ทําให้ต้นจิงจูฉ่ายมี
ปริมาณไนเตรตมากกว่าการไม่ใส่ปุ๋ยและการใส่ปุ๋ยมูลไก่ โดยเฉพาะการใส่ปุ๋ยเคมีอัตรา 21.30 
กิโลกรัม N ต่อไร่ ทําให้ต้นจิงจูฉ่ายมีการสะสมของสารไนเตรตมากที่สุดอย่างมีนัยสําคัญ (p≤0.05) 
คือ 23.09  15.48 และ 12.10 มิลลิกรัม NO3

- ต่อกรัมนํ้าหนักสด ในการเก็บเก่ียวคร้ังที่ 1 2 และ 3 
ตามลําดับ นอกจากน้ียังพบว่า การใส่ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยมูลไก่ที่อัตราไนโตรเจนเพ่ิมขึ้น ทําให้ต้นจิงจูฉ่าย
มีปริมาณไนเตรตเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ (p≤0.05) (ตารางที่ 4.8) ในทางตรงกันข้าม สําหรับปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิก กลับพบว่า การใส่ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยมูลไก่ที่ระดับไนโตรเจนเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ต้น         
จิงจูฉ่ายมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกลดลงอย่างมีนัยสําคัญ (p≤0.05) และเป็นที่น่าสังเกตว่า เมื่อ
ระยะการเก็บเก่ียวเพ่ิมข้ึน การใส่ปุ๋ยเคมีทําให้ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกมีแนวโน้มลดลงในขณะที่
การใส่ปุ๋ยมูลไก่ ทําให้ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกในต้นจิงจูฉ่ายมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น โดยเฉพาะใน
การเก็บเก่ียวคร้ังที่ 3 ที่พบว่า การใส่ปุ๋ยมูลไก่ทั้ง 3 ระดับไนโตรเจนทําให้ต้นจิงจูฉ่ายมีปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกมากกว่าการใส่ปุ๋ยเคมีในทุกระดับไนโตรเจนอย่างมีนัยสําคัญ (p≤0.05) ซึ่ง        
มีค่าอยู่ระหว่าง 11.26-11.77 มิลลิกรัม Gallic acid ต่อกรัมน้ําหนักสด (ตารางที่ 4.9) ซึ่งจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างการใส่ปุ๋ยที่ระดับไนโตรเจนเพ่ิมขึ้น ทําให้ปริมาณการสะสมไนเตรตในต้นพืช
เพ่ิมขึ้น ในขณะที่ทําให้ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกลดลงนั้น ยังสามารถพบได้ในพืชชนิดอ่ืนๆ เช่น 
ผักกาดหอม (อรประภา และภาณุมาศ, 2558) และแครอท (Soltfoft et al., 2010) โดย Bryant 
และคณะ (1983) รายงานว่า การลดลงของสารประกอบฟีนอลิกรวมที่เกิดขึ้นจากการเพ่ิมข้ึนของ
ไนโตรเจนที่พืชได้รับ น่าจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการที่ปริมาณไนโตรเจนท่ีพืชได้รับเพ่ิมข้ึนจะไปยับย้ัง
กระบวนการสร้าง carbon-based secondary metabolites ซึ่งรวมถึงสารประกอบฟีนอลิกที่ถือ
เป็นสารกลุ่มใหญ่ในสารจําพวกดังกล่าว 

อย่างไรก็ตามจากการเปรียบเทียบระดับของปริมาณการสะสมไนเตรตในต้นจิงจูฉ่ายที่ได้รับ
ชนิดและอัตราการใส่ปุ๋ยที่แตกต่างกันทั้ง 3 คร้ังของการเก็บเก่ียว พบว่า มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง           
2.68 - 23.09 มิลลิกรัม NO3

- ต่อกิโลกรัมนํ้าหนักสด ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานของปริมาณ
ไนเตรตที่กําหนดโดยสหภาพยุโรปตามข้อกําหนด Commission Regulation (EC) No.1881/2006 
ที่กําหนดไว้อยู่ในช่วงระหว่าง 2,000 - 4,500 มิลลิกรัม NO3

-  ต่อกิโลกรัมนํ้าหนักสด (ตารางที่ 2.3) 
จะพบว่า ปริมาณไนเตรตในต้นจิงจูฉ่ายที่ปลูกในทุกกรรมวิธีมีค่าน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งมีความ
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เป็นไปได้ว่าในสภาพการปลูกจิงจูฉ่ายในการทดลองคร้ังน้ีที่ปลูกในสภาพกลางแจ้งที่ถึงแม้ว่ามีการ
พรางแสงเพ่ือลดความเสียหายจากแสงแดดและอุณหภูมิที่สูงเกินไป ก็ยังคงทําให้ปริมาณไนเตรตในต้น
จิงจูฉ่ายในทุกกรรมวิธีที่ใส่ปุ๋ยของการเก็บเกี่ยวทั้ง 3 ครั้ง ยังคงมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

    
ตารางที่ 4.8  ปริมาณไนเตรตในต้นจิงจูฉ่ายที่ได้รับปุ๋ยเคมี (CF) และปุ๋ยมูลไก่ (CM) ในอัตราที่

แตกต่างกัน 

กรรมวิธ ี
ปริมาณไนเตรต (มิลลิกรัม NO3

- ต่อกิโลกรัมน้ําหนักสด)  
การเก็บเก่ียวคร้ังที่ 1 
(42 วันหลงัปลูก) 

การเก็บเก่ียวคร้ังที่ 2 
(84 วันหลงัปลูก) 

การเก็บเก่ียวคร้ังที่ 3 
(126 วันหลังปลูก) 

Control 14.23 ± 1.04 bc1/   2.68 ± 0.17 d   2.66 ± 0.43 d 
CF 10.65 N 22.15 ± 2.41 a   8.79 ± 0.59 b 10.37 ± 0.25 ab 
CF 21.30 N 23.09 ± 1.63 a 15.48 ± 2.62 a 12.10 ± 0.93 a 
CM 10.65 N 10.97 ± 1.97 c   3.22 ± 1.61 d   2.74 ± 0.49 d 
CM 21.30 N 12.10 ± 0.62 bc   6.12 ± 0.69 c   5.18 ± 1.82 c 
CM 31.95 N 15.11 ± 3.30 b 15.14 ± 1.48 a   9.97 ± 1.01 b 

F-test ** ** ** 
C.V. (%) 12.47 16.82 13.58 

1/     ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ท่ีตามหลังด้วยตัวอักษรท่ีต่างกันในแนวต้ังมีความแตกต่างกันทาง  
      สถิติโดยใช้วิธี DMRT 
*     แตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95%  
**    แตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 99%  
ns   ไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
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ตารางที่ 4.9  ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมในต้นจิงจูฉ่ายที่ได้รับปุ๋ยเคมี (CF) และปุ๋ยมูลไก่ (CM) 
ในอัตราที่แตกต่างกัน 

กรรมวิธ ี

ปริมาณสารประกอบฟนีอลกิรวม  
(มิลลิกรัม Gallic acid ต่อกรัมน้ําหนักสด) 

การเก็บเก่ียวคร้ังที่ 1 
(42 วันหลงัปลูก) 

การเก็บเก่ียวคร้ังที่ 2 
(84 วันหลงัปลูก) 

การเก็บเก่ียวคร้ังที่ 3 
(126 วันหลังปลูก) 

Control 9.42 ± 0.65 a1/ 7.70 ± 0.38 bc 10.91 ± 0.50 a 
CF 10.65 N 9.28 ± 0.44 a 8.41 ± 0.42 ab   8.22 ± 0.26 b 
CF 21.30 N 8.29 ± 0.65 ab 7.15 ± 0.50 c   7.20 ± 1.15 b 
CM 10.65 N 8.67 ± 0.81 ab 8.69 ± 0.33 a 11.33 ± 1.07 a 
CM 21.30 N 7.77 ± 0.48 b 7.74 ± 0.38 bc 11.26 ± 0.41 a 
CM 31.95 N 7.55 ± 0.58b 7.15 ± 0.77 c 11.77 ± 0.69 a 

F-test * ** ** 
C.V. (%) 7.24 6.25 7.47 

1/     ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ท่ีตามหลังด้วยตัวอักษรท่ีต่างกันในแนวต้ังมีความแตกต่างกันทาง  
      สถิติโดยใช้วิธี DMRT 
*     แตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95%  
**    แตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 99%  
ns   ไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
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4.5 ต้นทนุและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 

 ในการเก็บเก่ียวคร้ังที่ 1 ซึ่งมีการลงทุนในด้านต้นพันธ์ุ ระบบนํ้า และตาข่ายพรางแสง จึงทํา
ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจมีค่าติดลบอยู่ระหว่าง -13 ถึง -272 บาทต่อกิโลกรัม แต่สําหรับการเก็บ
เก่ียวคร้ังที่ 2 และ 3 พบว่า ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจมีค่าเป็นบวกและมีค่ามากขึ้นตามระดับ
ไนโตรเจนที่พืชได้รับ ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 225-238 และ 226-235 บาทต่อกิโลกรัม ในการเก็บเกี่ยว
ครั้งที่ 2 และ 3 ตามลําดับ (ตารางที่ 4.10-4.12) อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงค่าเฉลี่ยของการเก็บ
เกี่ยวทั้ง 3 ครั้ง พบว่า การใส่ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์ที่ระดับไนโตรเจนที่เพ่ิมข้ึน ทําให้ปริมาณผลผลิต
เฉลี่ยมีค่าเพ่ิมขึ้น ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนต่อกิโลกรัมมีค่าลดลง และทําให้ผลตอบแทนด้านกําไรต่อกิโลกรัม
มีค่าเพ่ิมข้ึน โดยการใส่ปุ๋ยมูลไก่อัตรา 31.95 กิโลกรัม N ต่อไร่ ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงสุด 
กล่าวคือ มีกําไรสุทธิ 153 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งมีค่าเพ่ิมขึ้นมากกว่าการใส่ปุ๋ยมูลไก่อัตรา 10.65 
กิโลกรัม N ต่อไร่ ถึงประมาณ 2 เท่า แต่สําหรับการใส่ปุ๋ยเคมีที่เพ่ิมขึ้นไม่ทําให้กําไรต่อกิโลกรัม
แตกต่างกันมากนัก (ตารางที่ 4.13) และหากพิจารณาราคาขายที่ 250 บาทต่อกิโลกรัม พบว่า เป็น
ราคาขายของจิงจูฉ่ายที่ได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งไม่อนุญาตให้ใช้ปุ๋ยเคมีหรือ
สารเคมีชนิดใด โดยข้อมูลราคาขายของจิงจูฉ่ายตัดใบที่ขายในระดับราคาทั่วไป (มีการใช้สารเคมี) 
พบว่า มีค่าเฉลี่ย ต้ังแต่ 50-80 บาทต่อกิโลกรัม (https://plus.google.com/11334048889 
9462088681/posts) และราคาของจิงจูฉ่ายตัดใบที่เป็นระดับปลอดสารพิษ มีราคาขายอยู่ประมาณ 
100-130 บาทต่อกิโลกรัม (http://www.hoanngoc-samunpai.com/product/829506/ใบผักจิง
จูฉ่าย.html) ซึ่งหากพิจารณาราคาขายของจิงจูฉ่ายที่มีการใส่ปุ๋ยเคมี น่าจะมีความเป็นไปได้ว่า กําไร
เฉลี่ยต่อกิโลกรัมจะมีค่าน้อยกว่าการปลูกจิงจูฉ่ายตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ย
มูลไก่ตามกรรมวิธี เน่ืองจากหากพิจารณาผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ พบว่า เมื่อเปรียบเทียบการใส่ปุ๋ยเคมีและ
ปุ๋ยมูลไก่ที่ระดับไนโตรเจนที่เท่ากัน ปริมาณผลผลิตเฉล่ียต่อไร่มีค่าแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยในขณะท่ี
ราคาขายมีค่าแตกต่างกันประมาณ 2 เท่า ดังน้ัน การส่งเสริมการปลูกจิงจูฉ่ายตามแนวทางเกษตร
อินทรีย์ที่มีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์จึงถือเป็นทางเลือกหน่ึงที่ควรส่งเสริมให้เกษตรกรทําไปพิจารณาต่อไป 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ เมื่อพิจารณาถึงปริมาณและคุณภาพผลผลิต และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
ของการปลูกจิงจูฉ่ายที่ใส่ปุ๋ยในกรรมวิธีต่างๆ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบการใส่ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยมูลไก่ที่ระดับ 
10.65 และ 21.30 กิโลกรัม N ต่อไร่ ที่เท่ากัน พบว่า ในการเก็บเก่ียวคร้ังที่ 1 การใส่ปุ๋ยมูลไก่ทําให้
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ต้นจิงจูฉ่ายมีปริมาณผลผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่น้อยกว่าการใส่ปุ๋ยเคมี แต่สําหรับการ
เก็บเก่ียวคร้ังที่ 2 และ 3 พบว่า การใส่ปุ๋ยมูลไก่ทําให้ต้นจิงจูฉ่ายมีปริมาณผลผลิตและผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจที่มากกว่าการใส่ปุ๋ยเคมี อีกทั้งยังพบว่า ผลผลิตของต้นจิงจูฉ่ายที่ได้รับปุ๋ยมูลไก่มี
คุณภาพมากกว่า กล่าวคือ มีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระหรือปริมาณสารประกอบฟีนอลิกมากกว่า 
อีกทั้งมีปริมาณการสะสมไนเตรตที่น้อยกว่า 2-4 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับการใส่ปุ๋ยเคมี แต่อย่างไรก็
ตาม เมื่อพิจารณาทั้ง 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ปริมาณผลผลิต คุณภาพผลผลิต และผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจในทั้ง 3 ครั้งของการเก็บเก่ียว พบว่า การใส่ปุ๋ยมูลไก่ที่ระดับ 31.95 กิโลกรัม N ต่อไร่ ทําให้
จิงจูฉ่ายมีปริมาณผลผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงที่สุด อีกทั้งยังทําให้คุณภาพผลผลิต ได้แก่ 
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมมีค่าสูง และไม่ทําให้ปริมาณการสะสมไนเตรตในต้นจิงจูฉ่ายเกิน
ค่าเฉล่ียของมาตรฐานที่กําหนดโดยกลุ่มสหภาพยุโรป และจากผลการทดลองยังช้ีให้เห็นว่า การใส่ปุ๋ย
มูลไก่หรือการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ตามแนวทางการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ในปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึน จะทําให้
ผลผลิตที่ได้มีปริมาณผลผลิตสูงข้ึน อีกทั้งยังทําให้ผลผลิตมีคุณภาพดีและอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และที่
สําคัญยังทําให้ดินมีสมบัติทางเคมี ได้แก่ ปริมาณอินทรียวัตถุ ปริมาณไนโตรเจนรวม ฟอสฟอรัสที่เป็น
ประโยชน์และปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ มีค่าเพ่ิมข้ึน ในขณะที่การใส่ปุ๋ยเคมี ไม่ได้ทําให้
ปริมาณผลผลิตเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสําคัญ (p>0.05) อีกทั้งยังทําให้ผลผลิตมีการสะสมของสารไนเตรต
สูงกว่าการใส่ปุ๋ยมูลไก่ในทุกระดับไนโตรเจน และพบว่า ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในผลผลิตมี
แนวโน้มน้อยกว่าการใส่ปุ๋ยมูลไก่เมื่อเปรียบเทียบการใส่ปุ๋ยที่ระดับไนโตรเจนเดียวกัน 
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ตารางที่ 4.10  ต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการปลูกจิงจูฉา่ยที่ได้รับปุ๋ยเคมี (CF) และ
ปุ๋ยมูลไก่ (CM) ในอัตราที่แตกต่างกันในการเก็บเกี่ยวคร้ังที่ 1 

รายการ ทรีตเมนต ์
Control CF 10.65 N CF 21.30 N CM 10.65 N CM 21.30 N CM 31.95 N

1. ต้นทุน 
1.1 ค่าแรงงาน (ต่อไร่) 
1.1.1 การเตรียมดิน 
1.1.2 การปลกู 
1.1.3 การดูแล  รดนํ้า 
1.1.4 การใส่ปุ๋ย 
1.1.5 การเก็บเกี่ยว 
1.2 ค่าวัสดุ (ต่อไร่) 
1.2.1 ตาข่ายพรางแสง 
1.2.2 ต้นพันธ์ุ 
1.2.3 ค่าปุ๋ย 
1) ปุ๋ยเคม ี
2) มูลไก่หมกั 
1.2.4 ระบบนํ้า 

 

1,250
3,000
4,000

0
3,000

7,500
32,450

 
 

0
0

4,500

 

 

1,250
3,000
4,000
1,500
3,000

 
7,500

32,450
 
 

209
0

4,500

 

1,250
3,000
4,000
1,500
3,000

7,500
32,450

 
 

418
0

4,500

 
 
 

1,250 
3,000 
4,000 
1,500 
3,000 

 
7,500 

32,450 
 
 

0 
227 

4,500 

 
 
 

1,250 
3,000 
4,000 
1,500 
3,000 

 
7,500 

32,450 
 
 

0 
454 

4,500 

 

1,250
3,000
4,000
1,500
3,000

7,500
32,450

 
 

0
676

4,500
2. ต้นทุนรวม (บาท/ไร่) 55,700 57,409 57,618 57,427 57,654 57,876
3. ผลผลิต (กก./ไร่) 120 164 176 110 131 220
4. ต้นทุน (บาท/กก.) 464 350 327 522 440 263
5. ราคาผลผลติ (บาท/กก.) 250 250 250 250 250 250
6. รายได้ (บาท/ไร่) 30,000 41,000 44,000 27,500 32,750 55,000
7. กําไร (บาท/ไร่) -25,700 -16,409 -13,618 -29,927 -24,904 -2,876
8. กําไรสุทธิ (บาท/กก.) -214 -100 -77 -272 -190 -13
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ตารางที่ 4.11  ต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการปลูกจิงจูฉา่ยที่ได้รับปุ๋ยเคมี (CF) และ
ปุ๋ยมูลไก่ (CM) ในอัตราที่แตกต่างกันในการเก็บเกี่ยวคร้ังที่ 2 

รายการ ทรีตเมนต ์
Control CF 10.65 N CF 21.30 N CM 10.65 N CM 21.30 N CM 31.95 N

1. ต้นทุน 
1.1 ค่าแรงงาน (ต่อไร่) 
1.1.1 การเตรียมดิน 
1.1.2 การปลกู 
1.1.3 การดูแล  รดนํ้า 
1.1.4 การใส่ปุ๋ย 
1.1.5 การเก็บเกี่ยว 
1.2 ค่าวัสดุ (ต่อไร่) 
1.2.1 ตาข่ายพรางแสง 
1.2.2 ต้นพันธ์ุ 
1.2.3 ค่าปุ๋ย 
1) ปุ๋ยเคม ี
2) มูลไก่หมกั 
1.2.4 ระบบนํ้า 

0
0

4,000
0

3,000

0
0

0
0
0

0
0

4,000
1,500
3,000

0
0

209
0
0

0
0

4,000
1,500
3,000

0
0

418
0
0

 
 

0 
0 

4,000 
1,500 
3,000 

 
0 
0 
 

0 
227 

0 

 
 

0 
0 

4,000 
1,500 
3,000 

 
0 
0 
 

0 
454 

0 

0
0

4,000
1,500
3,000

0
0

0
676

0
2. ต้นทุนรวม (บาท/ไร่) 7,000 8,709 8,918 8,777 8,954 9,176
3. ผลผลิต (กก./ไร่) 275 383 447 361 535 743
4. ต้นทุน (บาท/กก.) 26 23 20 24 17 12
5. ราคาผลผลติ (บาท/กก.) 250 250 250 250 250 250
6. รายได้ (บาท/ไร่) 68,655 95,613 111,828 90,288 133,768 185,793
7. กําไร (บาท/ไร่) 61,655 86,904 102,910 81,511 124,814 176,617
8. กําไรสุทธิ (บาท/กก.) 225 227     230 226 233 238
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ตารางที่ 4.12  ต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการปลูกจิงจูฉา่ยที่ได้รับปุ๋ยเคมี (CF) และ
ปุ๋ยมูลไก่ (CM) ในอัตราที่แตกต่างกันในการเก็บเกี่ยวคร้ังที่ 3 

รายการ ทรีตเมนต ์
Control CF 10.65 N CF 21.30 N CM 10.65 N CM 21.30 N CM 31.95 N

1. ต้นทุน 
1.1 ค่าแรงงาน 
1.1.1 การเตรียมดิน 
1.1.2 การปลกู 
1.1.3 การดูแล  รดนํ้า 
1.1.4 การใส่ปุ๋ย 
1.1.5 การเก็บเกี่ยว 
1.2 ค่าวัสดุ 
1.2.1 ตาข่ายพรางแสง 
1.2.2 ต้นพันธ์ุ 
1.2.3 ค่าปุ๋ย 
1) ปุ๋ยเคม ี
2) มูลไก่หมกั 
1.2.4 ระบบนํ้า 

0
0

4,000
0

3,000

0
0

0
0
0

0
0

4,000
1,500
3,000

0
0

209
0
0

0
0

4,000
1,500
3,000

0
0

418
0
0

 
 

0 
0 

4,000 
1,500 
3,000 

 
0 
0 
 

0 
227 

0 

 
 

0 
0 

4,000 
1,500 
3,000 

 
0 
0 
 

0 
454 

0 

0
0

4,000
1,500
3,000

0
0

0
676

0
2. ต้นทุนรวม (บาท/ไร่) 7,000 8,709 8,918 8,777 8,954 9,176
3. ผลผลิต (กก./ไร่) 294 463 472 474 561 613
4. ต้นทุน (บาท/กก.) 24 19 19 19 16 15
5. ราคาผลผลติ (บาท/กก.) 250 250 250 250 250 250
6. รายได้ (บาท/ไร่) 73,388 115,623 118,030 118,598 140,203 153,207
7. กําไร (บาท/ไร่) 66,388 106,914 109,112 109,821 131,249 144,032
8. กําไรสุทธิ (บาท/กก.) 226 231 231 232 234 235
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ตารางที่ 4.13  บทสรุปต้นทนุและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเฉลี่ยของการปลูกจิงจูฉา่ยที่ได้รับปุ๋ยเคมี 
(CF) และปุ๋ยมลูไก่ (CM) ในอัตราที่แตกต่างกันทั้ง 3 ครั้งของการเก็บเก่ียว 

รายการ ทรีตเมนต ์
Control CF 10.65 N CF 21.30 N CM 10.65 N CM 21.30 N CM 31.95 N

1. ผลผลิตเฉลีย่ (กก./ไร่) 
2. ต้นทุนเฉลีย่ (บาท/ไร่) 
3. ต้นทุนผลผลิตเฉลี่ย (บาท/กก.) 
4. กําไรเฉลีย่ (บาท/ไร่) 
5. กําไรสุทธิเฉลี่ย (บาท/กก.) 

230
23,233

171
34,114

79

337
24,942

131
59,136

119

365
25,151

122
66,135

128

315 
24,993 

188 
53,802 

62 

409
25,187

158
77,053

92

525
25,409

97
105,924

153
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาประสิทธิภาพของการใช้มูลไก่เปรียบเทียบกับปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและ

คุณภาพผลผลิตของจิงจูฉ่าย สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
1. การใส่ ปุ๋ยมูลไก่ที่ระดับไนโตรเจนเพ่ิมขึ้น ทําให้ดินหลังปลูกมีสมบัติทางเคมีดีขึ้น 

โดยเฉพาะปริมาณอินทรียวัตถุ ไนโตรเจนรวม ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ และปริมาณโพแทสเซียมที่
แลกเปลี่ยนได้ 

2. ความสูงและปริมาณผลผลิตของจิงจูฉ่ายแปรผันตรงกับการให้ปุ๋ยที่ระดับไนโตรเจนท่ี
เพ่ิมขึ้น และเมื่อเปรียบเทียบการใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยมูลไก่ที่ระดับไนโตรเจนที่เท่ากัน พบว่า ในการเก็บ
เก่ียวคร้ังที่ 1 การใส่ปุ๋ยเคมีทําให้จิงจูฉ่ายมีความสูงและนํ้าหนักสดมากกว่าการใส่ปุ๋ยมูลไก่ แต่สําหรับ
การเก็บเก่ียวคร้ังที่ 2 พบว่า การใส่ปุ๋ยมูลไก่ทําให้จิงจูฉ่ายมีนํ้าหนักสดไม่แตกต่างกับการใส่ปุ๋ยเคมี 
ในขณะที่ในการเก็บเก่ียวคร้ังที่ 3 การใส่ปุ๋ยมูลไก่ทําให้นํ้าหนักสดของจิงจูฉ่ายมีแนวโน้มมากกว่าการ
ใส่ปุ๋ยเคมี 

 3. ผลของการใส่ปุ๋ยที่แตกต่างกันต่อปริมาณคลอโรฟิลล์รวมแสดงผลเด่นชัดที่การเก็บเกี่ยว
ครั้งที่ 3 โดยพบว่า การใส่ปุ๋ยทั้งปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยมูลไก่ที่ระดับไนโตรเจนเพ่ิมขึ้น ทําให้ปริมาณ
คลอโรฟิลล์รวมมีค่าเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ 

 4. การใส่ปุ๋ยที่ระดับไนโตรเจนเพ่ิมข้ึน ทําให้การสะสมไนเตรตในใบจิงจูฉ่ายมีค่ามากขึ้น 
ในขณะที่ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมมีค่าลดลงอย่างมีนัยสําคัญ และพบว่า ในการเก็บเก่ียวคร้ัง
ที่ 3 การใส่ปุ๋ยมูลไก่ที่อัตรา 31.95 กิโลกรัม N ต่อไร่ ทําให้ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมมีค่ามาก
ที่สุด คือ 11.77 มิลลิกรัม Gallic acid ต่อกรัมนํ้าหนักสด 

 5. เมื่อเปรียบเทียบผลของการใส่ปุ๋ยที่แตกต่างกันต่อผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ พบว่า การใส่
ปุ๋ยมูลไก่อัตรา 31.95 กิโลกรัม N ต่อไร่ ทําให้การปลูกจิงจูฉ่ายได้กําไรสุทธิมากที่สุด คือ 153 บาทต่อ
กิโลกรัม 

 จากบทสรุปผลการทดลองข้างต้น ช้ีให้เห็นว่า อัตราการใส่ปุ๋ยที่เหมาะสมต่อการผลิตจิงจูฉ่าย
ที่ปลอดภัยและยั่งยืน คือ การใส่ปุ๋ยมูลไก่ที่อัตรา 31.95 กิโลกรัม N ต่อไร่ ซึ่งทําให้ต้นจิงจูฉ่ายมี
ปริมาณผลผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเฉลี่ยมากที่สุดในการเก็บเก่ียวทั้ง 3 ครั้ง นอกจากน้ียัง
ทําให้จิงจูฉ่ายมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมที่ถือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระมีค่าสูง อีกทั้งยังทําให้
ต้นจิงจูฉ่ายมีการสะสมของสารไนเตรตในปริมาณท่ีน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานปริมาณ
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ไนเตรตที่กําหนดโดยกลุ่มสหภาพยุโรป จึงถือได้ว่าเป็นอัตราการใส่ปุ๋ยที่เหมาะสมต่อการผลิตจิงจูฉ่าย
ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและมีความย่ังยืนทางเศรษฐกิจ   
 

ข้อเสนอแนะ 

 ในการปลูกจิงจูฉ่ายที่ได้มาตรฐานตามระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ ควรเร่ิมจากการ
เตรียมดิน โดยควรทําการตากดินไว้ประมาณ 7 วัน จากน้ันยกร่องให้สูงประมาณ 15-20 เซนติเมตร 
และควรทําแนวก้ันบริเวณขอบแปลงเพ่ือป้องกันการทลายของหน้าดินและการชะล้างของปุ๋ยที่ใส่ 
จากน้ันในการเตรียมต้นกล้า ควรเลือกต้นกล้าที่สมบูรณ์ มีอายุประมาณ 20-30 วัน ซึ่งควรทําการ
ปลูกที่ระยะ 25 x 25 เซนติเมตร โดยควรขุดหลุมปลูกลึกประมาณ 15-20 เซนติเมตร และรองก้น
หลุมด้วยปุ๋ยมูลไก่เพียงเล็กน้อยเน่ืองจากปุ๋ยมูลไก่มักมีความเค็มสูง จึงไม่ควรใส่รองก้นหลุมในปริมาณ
มาก จากน้ันทําการกลบดินและใส่ปุ๋ยมูลไก่บริเวณรอบๆ โคนต้น ซึ่งอัตราการใส่ปุ๋ยมูลไก่ที่เหมาะสม
ซึ่งได้จากงานวิจัยในครั้งน้ี คือ อัตรา 31.95 กิโลกรัม N ต่อไร่ หรือใส่ปุ๋ยมูลไก่ประมาณ 1,600 
กิโลกรัมต่อไร่ ในการดูแลรักษา ควรให้นํ้าอย่างสมํ่าเสมอและกําจัดวัชพืชโดยการถอน และหากใน
บางฤดูกาลที่มีอุณหภูมิสูงหรือมีปริมาณแสงแดดจัดมากเช่น ในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ควรมี
การพรางแสงด้วยตาข่ายพรางแสงที่สามารถกรองแสงได้ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ เพ่ือช่วยให้จิงจูฉ่าย
ไม่ได้รับผลกระทบจากแสงแดดที่ร้อนจัด แต่อย่างไรก็ตาม จิงจูฉ่ายมักไม่ค่อยมีแมลงรบกวน แต่อาจ
พบศัตรูพืช เช่น หนอนคืบโดยเฉพาะในช่วงต้นฤดูฝน หรือเพลี้ยแป้งที่มักพบในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งควรทํา
การป้องกันกําจัดโดยใช้สมุนไพรไล่แมลง เช่น นํ้าหมักที่ได้จากการหมักข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด สะเดา 
หางไหล บอระเพ็ด และพริกรวมกัน ซึ่งมีประสิทธิภาพในการป้องกันการระบาดของศัตรูพืชดังกล่าว
ได้ดี โดยควรทําการฉีดพ่นทุกๆ 7-10 วัน ร่วมกับการใช้นํ้าส้มควันไม้ เพ่ือป้องกันก่อนการระบาดของ
ศัตรูพืชดังกล่าว  
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นาดี จ.ปราจีนบุรี 
2556-2559 ประธานเครือข่ายผักอินทรีย์ อภัยภูเบศร 
ปราจีนบุรี 
2556-2559 ผู้ทรงคุณวุฒิ(ด้านพืช) 
สภาเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรี 
2546-2547ได้รับรางวัลชนะเลิศ เกษตรกรก้าวหน้าดีเด่น
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และTops Market โรบินสัน สาขาปราจีนบุรี  
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