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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการเจริญเติบโตผลผลิต

และองค์ประกอบของถั่วเหลืองรวมทั้งศึกษาลักษณะทางเคมีปริมาณธาตุอาหารและการสะสมโลหะหนักในดิน

โดยพืชทดลองที่ใช้คือถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่60ทำการปลูกในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากระหว่างเดือน

สิงหาคมถึง ธันวาคมพ.ศ. 2553 วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์หน่วยการทดลองใช้น้ำสกัดชีวภาพที่มี

ส่วนผสมของน้ำมะพร้าวต่อน้ำธรรมดาในอัตราส่วน0:100,25.0:75.0,50.0:50.0,75.0:25.0,100:0ปุ๋ย

เคมีสำหรับพืชไร่สูตร(12.0–24.0–12.0)และหน่วยการทดลองควบคุมรวม7หน่วยการทดลองจำนวน4ซ้ำ

 ผลการศึกษาพบว่าถั่วเหลืองที่ได้รับน้ำสกัดชีวภาพที่มีอัตราส่วนของน้ำมะพร้าวต่อน้ำธรรมดา100:0มี

ประสิทธิภาพต่อการเจริญเติบโตทางลำต้นและใบการเจริญเติบโตทางการแพร่ขยายพันธุ์ผลผลิตและองค์ประกอบ

โดยรวมของผลผลิตดีกว่าน้ำสกัดชีวภาพที่มีส่วนของน้ำมะพร้าวต่อน้ำธรรมดาในอัตราส่วนอื่น ๆแต่ผลก็ยังต่ำกว่า

เมื่อเทียบกับปุ๋ยเคมี ทั้งนี้เนื่องจากปุ๋ยเคมีตอบสนองต่อความต้องการของพืชในทันทีและดีกว่าน้ำสกัดชีวภาพ

อย่างไรก็ตามการใช้ประโยชน์ในระยะยาวน้ำสกัดชีวภาพจะสามารถปรับปรุงโครงสร้างดินและลดการสะสมโลหะ

หนักในดินได้ดีกว่าปุ๋ยเคมี สรุปได้ว่าน้ำสกัดชีวภาพจากที่มีอัตราส่วนของน้ำมะพร้าวต่อน้ำธรรมดา 100 :0 เป็น

อัตราส่วนที่เหมาะสมในการใช้เป็นอาหารเสริมสำหรับการปลูกถั่วเหลือง



คำสำคัญ:ถั่วเหลืองน้ำมะพร้าวน้ำสกัดชีวภาพสารอาหารอาหารเสริม
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Abstract 

 Utilizingbio–extractedwaterfromcoconutwaterineachlevelasplantsupplementfor

soybeanplantationwasaimedatinvestigatingandcomparinggrowth,yieldandyieldcomponents

ofthesoybean.Thebio–extractedwaterwasuseasplantsupplementsandalso investigating

chemicalcharacteristicsofsoilnutrientquantity insoilandheavymetalscontaminated insoil

thatwerelead,cadmiumandmercury.ThesoybeanofC.M.60cultivarwasusedasasampleand

was experimented from August to December, 2010 inMae-Sod district, Tak province.

Acompletelyrandomizeddesignwasusedinthisstudyasseventreatmentswith4replications.

Theseventreatment includedthebio–extractedwaterandwaterof0 :100,25.0 :75.0,50.0 :

50.0,75.0:25.0,100:0,chemicalfertilizerformula12.0–24.0–12.0andcontrolgroup.

 Theresultsshowedthatthebio–extractedwater inratiobetweencoconutwaterand

waterof100:0gavethehighestproductionintermsofstemandleavegrowth,yieldandyield

component as comparedwithother treatments. Although a chemical fertilizer gavebetter

productionof thesoybeanthanthebio-extractedwater,but thebio-extractedwascapableof

improving soil structureanddecreasingheavymetal accumulated in contaminated soil ina

long-term.
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ที่มาและความสำคัญ 

 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม เพื่อ

ตอบสนองวัตถุประสงค์ของความต้องการอาหารที่เพิ่ม

ขึ้นภาคอุตสาหกรรมจึงได้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว

โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารประเทศไทยมีการส่งออก

อาหารแช่แข็งและผลผลิตทางการเกษตรสู่ต่างประเทศ

จำนวนมากดังนั้นภาคเกษตรกรรมจึงต้องมีความพร้อม

ในการป้อนวัตถุดิบและผลผลิตทางการเกษตรให้

เพียงพอต่อปริมาณความต้องการเหล่านี้ รวมถึงจะต้อง

ผลิตให้เพียงพอสำหรับการบริโภคของคนภายในประเทศ

ด้วยด้วยเหตุนี้ทำให้เกษตรกรมีความจำเป็นที่จะต้อง

ทำให้ผลผลิตมีปริมาณเพิ่มขึ้นและเพียงพอต่อความ

ต้องการในภาคส่วนต่างๆทางเลือกหนึ่งของเกษตรกร

คือการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตให้มีปริมาณเพียงพอต่อ

ประชากรในประเทศและการส่งออกทำให้ประเทศไทย

ต้องมีการนำเข้าปุ๋ยเคมีจำนวนมาก จากรายงานของ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระบุว่าปี พ.ศ. 2552

ประเทศไทยมีการนำเข้าปุ๋ยเคมีจำนวน3,867,187ตัน

คิดเป็นมูลค่า 42,413ล้านบาท (สำนักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร,2553)ซึ่งปัญหาที่ตามมาของการใช้ปุ๋ยเคมี

คือ เกิดการสะสมและตกค้างในดินทำให้ดินมีสภาพที่

เสื่อมโทรมไม่มีความอุดมสมบูรณ์ซึ่งจะทำให้ผลผลิตมี

คุณภาพลดลงในระยะยาวนอกจากนี้ต้นทุนการผลิตยัง

เพิ่มขึ้นจากปัญหาสิ่งแวดล้อมและเรื่องของสุขภาพและ

โรคภัยทำให้หลายฝ่ายหันมาให้ความสำคัญต่อการดูแล

รักษาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติมากขึ้น ทางด้าน

การเกษตรทุกภาคส่วนได้มีการสนับสนุนการทำเกษตร

แบบอินทรีย์หรือการเกษตรแบบธรรมชาติ โดยลดการ

ใช้สารเคมี แต่จะใช้วิธีการนำธรรมชาติบำบัดธรรมชาติ

เช่นการนำน้ำสกัดชีวภาพมาใช้ในการบำรุงดินและพืช

ซึ่งน้ำสกัดชีวภาพมีคุณสมบัติเป็นปุ๋ยอินทรีย์น้ำที่มาจาก

การหมักวัสดุอินทรีย์ เช่นซากพืชซากสัตว์ โดยอาศัย

กิจกรรมของจุลินทรีย์ในสภาพที่ไม่ต้องการออกซิเจนผล

ที่ได้ คือ ธาตุอาหารและสารควบคุมการเจริญเติบโต
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ของพืชที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อการเกษตรได้

(กรมพัฒนาที่ดิน,2551) โดยใส่ลงในดินที่จะเพาะปลูก

พืช เพื่อให้จุลินทรีย์ที่ต้องการเหล่านี้ เจริญเติบโต เพิ่ม

ปริมาณและสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อดินทำให้ดิน

อุดมสมบูรณ์นอกจากนี้ น้ำสกัดชีวภาพยังมีต้นทุนการ

ผลิตที่ค่อนข้างต่ำ เนื่องจากวัตถุดิบสามารถหาได้ง่าย

ภายในท้องถิ่น สามารถลดต้นทุนแก่เกษตรกรฟื้นฟู

สภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น และที่สำคัญไม่ส่งผลเสียต่อ

สุขภาพอนามัยของผู้บริโภค

 น้ำมะพร้าวอ่อนประกอบด้วยสารที่มีผล

กระตุ้นการแบ่งเซลล์ของพืช เรียกว่า ไซโตไคนิน

(Cytokinin)ซึ่งเป็นสารหนึ่งในกลุ่มของสารควบคุมการ

เจริญของพืชหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ฮอร์โมนพืชมี

บทบาทสำคัญ ในการควบคุ มการขยายตั ว และ

เปลี่ยนแปลงของเซลล์พืช และควบคุมกระบวนการ

สำคัญในการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช โดยได้มี

การนำน้ำมะพร้าวอ่อนใส่ลงไปในอาหารเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อร้อยละ10.0–15.0(คำนูณกาญจนภูมิ,2542)

ดังนั้นการทำน้ำสกัดชีวภาพที่มีส่วนผสมของน้ำมะพร้าว

อาจเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยเสริมสร้างการเจริญ

เติบโตของพืชอาทิถั่วเหลือง ได้หากผลการทดลองใช้

น้ำสกัดชีวภาพที่มีส่วนผสมจากน้ำมะพร้าวกับต้น

ถั่วเหลืองสามารถให้ประสิทธิภาพต่อการเจริญเติบโต

ของถั่วเหลืองได้เป็นอย่างดีก็สามารถใช้เป็นแนวทางใน

การเผยแพร่ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อให้นำไปประยุกต์ใช้

ในการเสริมสร้างผลผลิตทางการเกษตรอื่นได้ต่อไป

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของน้ำสกัดชีวภาพ

จากน้ำมะพร้าวแต่ละระดับเป็นอาหารเสริมสำหรับการ

ปลูกถั่วเหลือง

 

ขอบเขตของการศึกษา 

 1.การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเปรียบเทียบ

การนำน้ำสกัดชีวภาพจากน้ำมะพร้าวแต่ละระดับมาเป็น

อาหารเสริมสำหรับการปลูกถั่วเหลือง (อัตราการใช้น้ำ

สกัดชีวภาพ: น้ำธรรมดาที่อัตราส่วน 1.00 : 500)

เปรียบเทียบกับการใช้ปุ๋ยเคมีสูตร12.0–24.0–12.0

โดยเริ่มทำการหมักน้ำสกัดชีวภาพจากน้ำมะพร้าวต่อน้ำ

ธรรมดาในแต่ละระดับที่แตกต่างกันในช่วงวันที่1–31

พฤษภาคมพ.ศ.2553

 2.พันธุ์ถั่วเหลืองที่ใช้ในการทดลองคือพันธุ์

เชียงใหม่ 60 ทำการปลูกระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง

ธันวาคมพ.ศ.2553

 3. สถานที่ทำการทดลองปลูกถั่วเหลือง คือ

บริเวณพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก



ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.ทราบถึงระดับที่เหมาะสมของน้ำมะพร้าว

ต่อน้ำธรรมดาในการผลิตน้ำสกัดชีวภาพเพื่อใช้เป็น

อาหารเสริมสำหรับการปลูกถั่วเหลือง

 2.ทราบถึงประสิทธิภาพของน้ำสกัดชีวภาพที่

ผลิตจากน้ำมะพร้าวแต่ละระดับในการใช้เป็นอาหาร

เสริมสำหรับการปลูกถั่วเหลือง

 

 วิธีการทดลอง 

 เตรียมน้ำสกัดชีวภาพโดยหมักน้ำสกัดชีวภาพ

จำนวน5ถัง ในแต่ละถังจะมีส่วนผสมของปลาและกาก

น้ำตาลเหมือนกันแต่จะมีส่วนผสมของน้ำมะพร้าวต่อน้ำ

ธรรมดาในระดบัทีแ่ตกตา่งกนัคอืถงัที่1ใสน่ำ้มะพรา้ว

ตอ่นำ้ธรรมดาในอตัราสว่น0:100ถงัที่2ใสน่ำ้มะพรา้ว

ต่อน้ำธรรมดาในอัตราส่วน75.0 :25.0ถังที่ 3 ใส่น้ำ

มะพร้าวต่อน้ำธรรมดาในอัตราส่วน50.0 : 50.0ถังที่

4ใส่น้ำมะพร้าวต่อน้ำธรรมดาในอัตราส่วน25.0 :75.0

และถังที่ 5 ใส่น้ำมะพร้าวต่อน้ำธรรมดาในอัตราส่วน

100:0หมกัในสภาพไรอ้ากาศเปน็เวลา30วนั

 ดินที่ใช้ในการทดลองเป็นดินร่วนสีดำในพื้นที่

อำเภอแม่สอดจำนวน2,200กิโลกรัม โดยนำดินมา

คลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นทำการสุ่มตัวอย่างเพื่อทำการ

วิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหารและโลหะหนัก โดยนำส่ง

กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารหลัก

และธาตุอาหารรองและนำส่งภาควิชาปฐพีวิทยาคณะ
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เกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อทำการวิเคราะห์

โลหะหนักซึ่งได้แก่ตะกั่วแคดเมียมและปรอท

 ปลูกถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่60กระถางละ4

ต้นในถุงปลูกสีดำขนาด8.00x16.0นิ้วนำมาจัดวาง

ในพื้นที่โล่งขนาดกว้าง6.00เมตรยาว7.00เมตรตาม

แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely

RandomizedDesign :CRD)จำนวน4ซ้ำ โดยแบ่ง

เป็น7หน่วยการทดลองโดยหน่วยการทดลองที่1ไม่ใส่

น้ำสกัดชีวภาพ ไม่ใส่ปุ๋ยเคมี เป็นหน่วยทดลองควบคุม

(T
0
) โดยให้น้ำธรรมดาวันเว้นวัน,หน่วยการทดลองที่2

รดด้วยน้ำสกัดชีวภาพที่มีส่วนผสมของน้ำมะพร้าวต่อน้ำ

ธรรมดาในอตัราสว่น0:100(T
1
),หนว่ยการทดลองที่3

รดด้วยน้ำสกัดชีวภาพที่มีส่วนผสมของน้ำมะพร้าวต่อ

น้ำธรรมดาในอัตราส่วน75.0 : 25.0 (T
2
)หน่วยการ

ทดลองที่ 4 รดด้วยน้ำสกัดชีวภาพที่มีส่วนผสมของน้ำ

มะพร้าวต่อน้ำธรรมดาในอัตราส่วน50.0 :50.0 (T
3
),

หน่วยการทดลองที่5รดด้วยน้ำสกัดชีวภาพที่มีส่วนผสม

ของน้ำมะพร้าวต่อน้ำธรรมดาในอัตราส่วน25.0 :75.0

(T
4
),หน่วยการทดลองที่ 6 รดด้วยน้ำสกัดชีวภาพที่มี

สว่นผสมของนำ้มะพรา้วตอ่นำ้ธรรมดาในอตัราสว่น100:0

(T
5
) โดยเจือจางกับน้ำธรรมดาในอัตราส่วน1.00 :500

รดถั่วเหลืองทุก7วันและรดน้ำธรรมดาวันเว้นวันและ

หน่วยการทดลองที่ 7 ใส่ปุ๋ยเคมีสำหรับพืชไร่สูตร

12.0–24.0–12.0(T
6
)หลังจากต้นถั่วเหลืองงอก20

วันโดยให้น้ำธรรมดาวันเว้นวันเช่นกันและเมื่อถั่วเหลือง

เริ่มออกดอกจึงให้น้ำทุก3วันแก่ทุกหน่วยทดลองและ

หยุดการให้น้ำเมื่อถั่วเหลืองเริ่มสุกแก่

 ทำการบันทึกระยะการเจริญเติบโตและระยะ

การเจริญพันธุ์ตามวิธีการของ Ferh andCaviness

(1977)คือวันที่ทำการปลูกวันที่ต้นถั่วเหลืองงอกการ

เจริญเติบโตทางลำต้นและใบ (ระยะV
1
–V

5
)อายุของ

ถั่วเหลืองตั้งแต่วันปลูกถึงวันออกดอก (ระยะR
1
)การ

พัฒนาฝัก (ระยะR
3
 – R

4
) การสะสมน้ำหนัก (ระยะ

R
5
–R

6
)ระยะสุกแก่ (ระยะR

7
–R

8
)น้ำหนักแห้งของ

ต้นถั่วเหลือง(ระยะR
1
,R

3
,R

5
,R

6
และR

7
)น้ำหนักฝัก

ของถั่วเหลือง (ระยะR
3
,R5,R

6
และR

7
)และพื้นที่ใบ

(ระยะR
1
,R

3
และR

5
) รวมทั้งทำการบันทึกจำนวนข้อ

ความสูง จำนวนกิ่ง น้ำหนักแห้งของต้นถั่วเหลือง

น้ำหนักฝักจำนวนฝักต่อต้นจำนวนเมล็ดต่อฝักน้ำหนัก

แห้ง100 เมล็ดผลผลิตต่อกระถางปริมาณธาตุอาหาร

ในเมล็ด (โปรตีนและไขมัน)และทดสอบอัตราการงอก

100เมล็ดตามวิธีของISTARules(1985)

 ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SAS เวอร์ชั่น 6.12

(SAS,1996) ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา

เพื่อวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนของค่าเฉลี่ย (ANOVA)

โดยเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหน่วยทดลองโดย

ใช้สถิติ Dancan’s NewMultiple Range Test

(DNMRT)



ผลและการอภิปรายผล 

การเจริญเติบโตของถั่วเหลือง

 จำนวนวันของการเจริญเติบโตทางลำต้นและ

ใบในระยะต่างๆของถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่60ที่ปลูก

โดยได้รับน้ำสกัดชีวภาพที่มีส่วนผสมของน้ำมะพร้าวต่อ

น้ำธรรมดาในอัตราส่วน0 :100,25.0 :75.0,50.0 :

50.0,75.0:25.0,100:0หน่วยการทดลองที่ได้รับปุ๋ย

เคมี และหน่วยการทดลองควบคุม มีการเจริญเติบโต

จากวันปลูกถึงระยะV
6
คือ29,28,27,27,27,26

และ29วันตามลำดับโดยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัย

สำคัญทางสถิติ (p<0.05)ส่วนด้านจำนวนวันของการ

เจริญเติบโตทางการแพร่ขยายพันธุ์มีการเจริญเติบโตจาก

วันปลูกถึงระยะR
8
คือ87,85,85,84,83,81และ

88 วันตามลำดับมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถติิ(p<0.05)เชน่กนัโดยในระยะR
1
–R

5
มกีาร

เจรญิเตบิโตใกลเ้คยีงกนั เมือ่เขา้สูร่ะยะR
6
พบวา่หนว่ย

การทดลองที่ได้รับน้ำสกัดชีวภาพที่มีส่วนผสมของน้ำ

มะพรา้วตอ่นำ้ธรรมดาในอตัราสว่น100:0ใชร้ะยะเวลา

ในการเจรญิเตบิโตสัน้ทีส่ดุคอื55วนั เมือ่เขา้สูร่ะยะR
8


หน่วยการทดลองที่ได้รับปุ๋ยเคมี ใช้ระยะเวลาการเจริญ

เตบิโตจากวนัปลกูจนถงึระยะR
8
สัน้ทีส่ดุคอื81วนัและ

หน่วยการทดลองควบคุม ใช้ระยะเวลาการเจริญเติบโต

จากวนัปลกูจนถงึระยะR
8
นานทีส่ดุคอื88วนั
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 จำนวนข้อเฉลี่ยต่อต้นถั่วเหลืองในหน่วยการ

ทดลองที่ได้รับปุ๋ยเคมี มีจำนวนข้อต่อต้นมากที่สุดคือ

10.0ข้อรองลงมาคือหน่วยการทดลองที่ได้รับน้ำสกัด

ชีวภาพที่มีส่วนผสมของน้ำมะพร้าวต่อน้ำธรรมดาใน

อัตราส่วน100 : 0ซึ่งมีจำนวนข้อต่อต้นเท่ากับ8.70

ข้อหน่วยการทดลองที่ได้รับน้ำสกัดชีวภาพที่มีส่วนผสม

ของน้ำมะพร้าวต่อน้ำธรรมดาในอัตราส่วน75.0 :25.0,

50.0:50.0,25.0:75และ0:100มีจำนวนข้อต่อต้น

เท่ากับ 8.57, 8.40, 7.75และ7.25ข้อต่อต้นตาม

ลำดับและหน่วยการทดลองควบคุมมีจำนวนข้อต่อต้น

น้อยที่สุดคือ6.94ข้อซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัย

สำคัญทางสถิติ (p<0.05)กับหน่วยการทดลองที่ได้รับ

ปุ๋ยเคมี เมื่อพิจารณาหน่วยการทดลองควบคุมมีจำนวน

ข้อต่อต้นน้อยกว่าหน่วยทดลองอื่น ๆอาจมีสาเหตุมา

จากข้อจำกัดทางด้านปริมาณธาตุอาหารที่น้อยเกินไป

 ความสูงเฉลี่ยต่อต้นถั่วเหลืองที่ได้รับปุ๋ยเคมีมี

ความสูงต่อต้นเฉลี่ยมากที่สุดคือ60.5 เซนติเมตรรอง

ลงมาคือหน่วยการทดลองที่ได้รับน้ำสกัดชีวภาพที่มี

ส่วนผสมของน้ำมะพร้าวต่อน้ำธรรมดาในอัตราส่วน

100 : 0 ซึ่งมีความสูงเฉลี่ยเท่ากับ 58.3 เซนติเมตร

หน่วยการทดลองที่ได้รับน้ำสกัดชีวภาพที่มีส่วนผสมของ

น้ำมะพร้าวต่อน้ำธรรมดาในอัตราส่วน 75.0 : 25.0,

50.0:50.0,25.0:75และ0:100มีความสูงเฉลี่ยต่อ

ต้นเท่ากับ53.6,53.0,50.9และ49.3เซนติเมตรตาม

ลำดับและหน่วยทดลองควบคุมมีความสูงเฉลี่ยต่อต้น

น้อยที่สุดเท่ากับ46.6 เซนติเมตรซึ่งมีความแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05)กับทุกหน่วยการ

ทดลองอาจมีสาเหตุมาจากข้อจำกัดทางการปลูกสภาพ

แวดล้อมคุณสมบัติทางเคมีและปริมาณธาตุอาหารในดิน

ที่แตกต่างกัน(ภาพ1)

6 

 

อัตราสวน  100 : 0 ซึ่งมีจํานวนขอตอตนเทากับ 8.70 ขอ หนวยการทดลอง ที่ไดรับน้ําสกัดชีวภาพที่มีสวนผสม
ของนํ้ามะพราวตอน้ําธรรมดาในอัตราสวน 75.0 : 25.0, 50.0 : 50.0, 25.0 : 75 และ 0 : 100 มีจํานวนขอตอตน
เทากับ 8.57, 8.40, 7.75 และ 7.25 ขอตอตน ตามลําดับ และหนวยการทดลองควบคุมมีจํานว นขอตอตนนอย
ที่สุด คือ 6.94 ขอ ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) กับหนวยการทดลองที่ไดรับปุยเคมี  
เมื่อพิจารณาหนวยการทดลองควบคุมมีจํานวนขอตอตนนอยกวาหนวยทดลองอื่น ๆ อาจมีสาเหตุมาจาก
ขอจํากัดทางดานปริมาณธาตุอาหารที่นอยเกินไป 
 ความสูงเฉลี่ยตอตน ถั่วเหลืองที่ไดรับปุยเคมี มีความสูงตอตนเฉลี่ยมากที่สุด คือ 60.5 เซนติเมตร 
รองลงมา  คือ หนวยการทดลองที่ไดรับน้ําสกัดชีวภาพ ที่มีสวนผสมของ น้ํามะพราวตอน้ําธรรมดาในอัตราสวน 
100 : 0 ซึ่งมีความสูงเฉลี่ยเทากับ 58.3 เซนติเมตร  หนวยการทดลอ งที่ไดรับน้ําสกัดชีวภาพที่มีสวนผสมของน้ํา
มะพราวตอน้ําธรรมดาในอัตราสวน 75.0 : 25.0, 50.0 : 50.0, 25.0 : 75 และ 0 : 100 มีความสูงเฉลี่ยตอตนเทากับ 
53.6, 53.0, 50.9 และ 49.3 เซนติเมตร  ตามลําดับ  และหนวยทดลองควบคุมมีความสูงเฉลี่ยตอตนนอยที่สุด
เทากับ 46.6 เซนติเมตร ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) กับทุกหนวยการทดลอง อาจมี
สาเหตุมาจากขอจํากัดทางการปลูก สภาพแวดลอม คุณสมบัติทางเคมีและปริมาณธาตุอาหารในดิน ที่แตกตางกัน  
(ภาพ 1) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 จํานวนขอและความสูงตอตนเฉลี่ยของถั่วเหลืองพันธุเชียงใหม 60 ที่ปลูกโดยไดรับน้ําสกัดชีวภาพจากน้ํา

มะพราวแตละระดับ ปุยเคมี และหนวยการทดลองควบคุม 
  
 ดานพื้นที่ใบตอสองตน มีคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในการวัดทั้ง 3 คร้ัง ถั่วเหลืองที่ไดรับปุยเคมีจะมีพื้นที่ใบมาก
ที่สุด อาจมีสาเหตุมาจากคุณสมบัติของปุยเคมีทํา ใหพืชมีการพัฒนาทางดานพื้นที่ใบอยางรวดเร็วและมากที่สุด
อยางตอเน่ือง โดยในระยะ R1 (เร่ิมออกดอก ) ถั่วเหลืองที่ไดรับปุยเคมีจะมีพื้นที่ใบมากที่สุดเทากับ 256 ตาราง
เซนติเมตร รองลงมา คือ หนวยการทดลองที่ไดรับน้ําสกัดชีวภาพ ที่มีสวนผสมของ น้ํามะพราวตอน้ําธรร มดาใน

ภาพ	1จำนวนข้อและความสูงต่อต้นเฉลี่ยของถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่60ที่ปลูกโดยได้รับน้ำสกัดชีวภาพจากน้ำ

มะพร้าวแต่ละระดับปุ๋ยเคมีและหน่วยการทดลองควบคุม

 ด้านพื้นที่ใบต่อสองต้น มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นใน

การวัดทั้ง 3ครั้ง ถั่วเหลืองที่ได้รับปุ๋ยเคมีจะมีพื้นที่ใบ

มากที่สุดอาจมีสาเหตุมาจากคุณสมบัติของปุ๋ยเคมีทำให้

พืชมีการพัฒนาทางด้านพื้นที่ใบอย่างรวดเร็วและมาก

ที่สุดอย่างต่อเนื่อง โดยในระยะ R
1
 (เริ่มออกดอก)

ถั่วเหลืองที่ได้รับปุ๋ยเคมีจะมีพื้นที่ใบมากที่สุดเท่ากับ256

ตารางเซนติเมตรรองลงมาคือหน่วยการทดลองที่ได้รับ

น้ำสกัดชีวภาพที่มีส่วนผสมของน้ำมะพร้าวต่อน้ำ

ธรรมดาในอัตราส่วน 100 : 0 มีพื้นที่ใบเท่ากับ 252

ตารางเซนติเมตร หน่วยการทดลองที่ได้รับน้ำสกัด

ชีวภาพที่มีส่วนผสมของน้ำมะพร้าวต่อน้ำธรรมดาใน

อัตราส่วน75.0 :25.0,50.0 :50.0,25.0 :75และ
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0 : 100มีพื้นที่ใบต่อสองต้นเท่ากับ 248, 244, 225

และ170ตารางเซนติเมตรตามลำดับและหน่วยการ

ทดลองควบคุมมีพื้นที่ใบน้อยที่สุดเท่ากับ121ตาราง

เซนติเมตร เมื่อเข้าสู่ระยะR
3
 (เริ่มติดฝัก)ถั่วเหลืองใน

หน่วยการทดลองที่ ได้รับปุ๋ยเคมีมีพื้นที่ ใบมากที่สุด

เท่ากับ337ตารางเซนติเมตรรองลงมาคือหน่วยการ

ทดลองที่ ได้รับน้ำสกัดชีวภาพที่มีส่วนผสมของน้ำ

มะพร้าวต่อน้ำธรรมดาในอัตราส่วน100 :0มีพื้นที่ใบ

เท่ากับ328ตารางเซนติเมตรหน่วยการทดลองที่ได้รับ

น้ำสกัดชีวภาพที่มีส่วนผสมของน้ำมะพร้าวต่อน้ำธรรมดา

ในอัตราส่วน 75.0 : 25.0, 50.0 : 50.0, 25.0 : 75

และ0 : 100มีพื้นที่ใบต่อสองต้นเท่ากับ 322, 311,

294และ264ตารางเซนติเมตรตามลำดับและหน่วย

การทดลองควบคุมมีพื้นที่ ใบน้อยที่สุดเท่ากับ 195

ตารางเซนติเมตร เมื่อถั่วเหลืองเข้าสู่ระยะR
5
 (เริ่มติด

เมล็ด)ถั่วเหลืองในหน่วยการทดลองที่ได้รับปุ๋ยเคมียังคง

มีน้ำหนักมากที่สุดเท่ากับ384ตารางเซนติเมตรรองลง

มา คือ หน่วยการทดลองที่ได้รับน้ำสกัดชีวภาพที่มี

สว่นผสมของนำ้มะพรา้วตอ่นำ้ธรรมดาในอตัราสว่น100:0

มีพื้นที่ใบเท่ากับ 373 ตารางเซนติเมตร หน่วยการ

ทดลองที่ ได้รับน้ำสกัดชีวภาพที่มีส่วนผสมของน้ำ

มะพร้าวต่อน้ำธรรมดาในอัตราส่วน75.0:25.0,50.0:

50.0, 25.0 : 75 และ 0 : 100มีพื้นที่ใบต่อสองต้น

เท่ากับ 361, 355, 352และ 322ตารางเซนติเมตร

ตามลำดับและหน่วยการทดลองควบคุมยังคงมีพื้นที่ใบ

น้อยที่สุดเท่ากับ234ตารางเซนติเมตร(ภาพ2)

7 

 

อัตราสวน 100 : 0 มีพื้นที่ใบเทากับ 252 ตารางเซนติเมตร  หนวยการทดลอง ที่ไดรับน้ําสกัดชีวภาพที่มีสวนผสม
ของนํ้ามะพราวตอน้ําธรรมดาในอัตราสวน 75.0 : 25.0, 50.0 : 50.0, 25.0 : 75 และ 0 : 100 มีพื้นที่ใบตอสองตน
เทากับ 248, 244, 225 และ 170 ตารางเซนติเมตร ตามลําดับ  และหนวยการทดลองควบคุมมีพื้นที่ใบนอยที่สุด
เทากับ 121 ตารางเซนติเมตร เมื่อเขาสูระยะ  R3 (เร่ิมติดฝก) ถั่วเหลืองในหนวยการทดลองที่ไดรับปุยเคมีมีพื้นที่
ใบมากที่สุดเทากับ 337 ตารางเซนติเมตร รองลงมา  คือ หนวยการทดลองที่ไดรับน้ําสกัดชีวภาพ ที่มีสวนผสม
ของน้ํามะพราวตอน้ําธรรมดาในอัตราสวน 100 : 0 มีพื้นที่ใบเทากับ 328 ตารางเซนติเมตร  หนวยการทดลองที่
ไดรับน้ําสกัดชีวภาพที่มีสวนผสมของน้ํามะพราวตอน้ําธรรมดาในอัตราสวน 75.0 : 25.0, 50.0 : 50.0, 25.0 : 75 
และ 0 : 100 มีพื้นที่ใบตอสองตนเทากับ 322, 311, 294 และ 264 ตารางเซนติเมตร  ตามลําดับ  และหนวยการ
ทดลองควบคุมมีพื้นที่ใบนอยที่สุดเทากับ 195 ตารางเซนติเมตร เมื่อถั่วเหลืองเขาสูระยะ R5 (เร่ิมติดเมล็ด ) ถั่ว
เหลืองในหนวยการทดลองที่ไดรับปุยเคมี ยังคงมีน้ําหนักมากที่สุด เทากับ  384 ตารางเซนติเมตร รองลงมา  คือ 
หนวยการทดลองที่ไดรับน้ําสกัดชีวภาพที่มีสวนผสมของน้ํามะพราวตอน้ําธรรมดาในอัตราสวน 100 : 0 มีพื้นที่
ใบเทากับ 373 ตารางเซนติเมตร  หนวยการทดลองที่ไดรับน้ําสกัดชีวภาพที่มีสวนผสมของน้ํามะพราวตอน้ํา
ธรรมดาในอัตราสวน 75.0 : 25.0, 50.0 : 50.0, 25.0 : 75 และ 0 : 100 มีพื้นที่ใบตอสองตนเทากับ 361, 355, 352 
และ 322 ตารางเซนติเมตร  ตามลําดับ  และหนวยการทดลองควบคุมยังคงมีพื้นที่ใบนอยที่สุดเทากับ 234 ตาราง
เซนติเมตร (ภาพ 2) 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 2 พื้นที่ใบเฉลี่ยตอสองตน (ตารางเซนติเมตร ) ในระยะตาง ๆ ของถั่วเหลืองพั นธุเชียงใหม 60 ที่ปลูกโดย

ไดรับน้ําสกัดชีวภาพจากน้ํามะพราวแตละระดับ ปุยเคมี และหนวยการทดลองควบคุม  
 

ภาพ	2	พื้นที่ใบเฉลี่ยต่อสองต้น(ตารางเซนติเมตร)ในระยะต่างๆของถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่60ที่ปลูกโดยได้รับ

น้ำสกัดชีวภาพจากน้ำมะพร้าวแต่ละระดับปุ๋ยเคมีและหน่วยการทดลองควบคุม

ระยะการเจริญเติบโต

 ด้านน้ำหนักแห้งของฝักของฝักเฉลี่ยเฉลี่ยใน

ระยะ R
3
 ถึง R

8
 ในระยะ R

3
 ถั่วเหลืองมีการสะสม

น้ำหนักแห้งน้อยเกินไปจนไม่สามารถวัดน้ำหนักแห้งของ

ฝักได้จึงได้ทำการเริ่มวัดน้ำหนักเมื่อเข้าสู่ระยะR
5
 (เริ่ม

ติดเมล็ด)ระยะR
6
(เมล็ดพัฒนาเต็มที่)ระยะR

7
(เริ่มสุก

แก่)และระยะR
8
(สุกแก่เต็มที่)พบว่าหน่วยการทดลอง

ที่ได้รับปุ๋ยเคมีมีการสะสมน้ำหนักแห้งมากที่สุด รองลง

มา คือ หน่วยการทดลองที่ได้รับน้ำสกัดชีวภาพที่มี

สว่นผสมของนำ้มะพรา้วตอ่นำ้ธรรมดาในอตัราสว่น100:0

และหน่วยการทดลองที่ได้รับน้ำสกัดชีวภาพที่มีส่วนผสม

ของน้ำมะพร้าวต่อน้ำธรรมดาในอัตราส่วน75.0 :25.0,

50.0 :50.0,25.0 :75และ0 :100ตามลำดับซึ่งมี

R
1

R
3

R
5
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ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05)

กับหน่วยการทดลองควบคุมที่มีการสะสมน้ำหนักแห้ง

ของฝักน้อยที่สุด โดยการสะสมน้ำหนักแห้งของฝักเฉลี่ย

จะมีค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเด่นชัดมากขึ้น

เมื่อเข้าสู่ระยะR
7
และจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเข้าสู่ระยะ

R
8
(ภาพ3)
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 ดานน้ําหนักแหงของฝกของฝกเฉลี่ยเฉลี่ยในระยะ R3 ถึง R8 ในระยะ R3 ถั่วเหลืองมีการสะสมน้ําหนัก
แหงนอยเกินไปจนไมสามารถวัดน้ําหนักแหงของฝกได จึงไดทําก ารเร่ิมวัดน้ําหนักเมื่อเขาสูระยะ R5 (เร่ิมติด
เมล็ด) ระยะ R6 (เมล็ดพัฒนาเต็มที่ ) ระยะ R7 (เร่ิมสุกแก) และระยะ  R8 (สุกแกเต็มที่) พบวา หนวยการทดลองที่
ไดรับปุยเคมี มีการสะสมน้ําหนักแหงมากที่สุด รองลงมา  คือ  หนวยการทดลองที่ไดรับน้ําสกัดชีวภาพ ที่มี
สวนผสมของน้ํามะพราวตอน้ําธรรมดาในอัตราสวน 100 : 0 และหนวยการทดลองที่ไดรับน้ําสกัดชีวภาพที่มี
สวนผสมของน้ํามะพราวตอน้ําธรรมดาในอัตราสวน 75.0 : 25.0, 50.0 : 50.0, 25.0 : 75 และ 0 : 100 ตามลําดับ 
ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) กับหนวยการท ดลองควบคุมที่มีการสะสมน้ําห นัก
แหงของฝกนอยที่สุด โดยการสะสมน้ําหนักแหงของฝกเฉลี่ยจะมีคาเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง และมีความเดนชัดมาก
ขึ้นเมื่อเขาสูระยะ R7 และจะเพิ่มขึ้นเล็กนอยเมื่อเขาสูระยะ R8  (ภาพ 3) 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
ภาพ 3 น้ําหนักแหงของฝกเฉลี่ยในระยะต าง ๆ ของถั่วเหลืองพันธุเชียงใหม 60 ที่ปลูกโดยไดรับน้ําสกัดชีวภาพ

จากน้ํามะพราวแตละระดับ ปุยเคมี และหนวยการทดลองควบคุม 
  
 ดานน้ําหนักแหงทั้ง ตนเฉลี่ย ในระยะ R1 ถึง R8 ในทุกระยะการเจริญเติบโต หนวยการทดลองที่ไดรับ
ปุยเคมี มีน้ําหนักแหงทั้งตนเฉลี่ยมากที่ สุด รองลงมา  คือ หนวยการทดลองที่ไดรับน้ําสกัดชีวภาพ ที่มีสวนผสม
ของน้ํามะพราวตอน้ําธรรมดาในอัตราสวน 100 : 0 และหนวยการทดลองที่ไดรับน้ําสกัดชีวภาพที่มีสวนผสม
ของนํ้ามะพราวตอน้ําธรรมดาในอัตราสวน 75.0 : 25.0, 50.0 : 50.0, 25.0 : 75 และ 0 : 100 ตามลําดับ  และหนวย
การทดลองควบคุมมี คาน้ําหนักแหง ทั้งตนเฉลี่ยนอยที่สุด  โดยพบวา ถั่วเหลืองมีการสะสมน้ําหนักแหงทั้งตน
เฉลี่ยเพิ่มมากขึ้นอยางตอเน่ือง  (ภาพ 4)  

ระยะการเจริญเติบโต

ระยะการเจริญเติบโต

ภาพ	3น้ำหนักแห้งของฝักเฉลี่ยในระยะต่างๆของถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่60ที่ปลูกโดยได้รับน้ำสกัดชีวภาพจาก

น้ำมะพร้าวแต่ละระดับปุ๋ยเคมีและหน่วยการทดลองควบคุม

 ด้านน้ำหนักแห้งทั้งต้นเฉลี่ยในระยะR
1
ถึงR

8


ในทุกระยะการเจริญเติบโตหน่วยการทดลองที่ได้รับปุ๋ย

เคมี มีน้ำหนักแห้งทั้งต้นเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ

หน่วยการทดลองที่ได้รับน้ำสกัดชีวภาพที่มีส่วนผสมของ

น้ำมะพร้าวต่อน้ำธรรมดาในอัตราส่วน 100 : 0 และ

หน่วยการทดลองที่ได้รับน้ำสกัดชีวภาพที่มีส่วนผสมของ

น้ำมะพร้าวต่อน้ำธรรมดาในอัตราส่วน 75.0 : 25.0,

50.0:50.0,25.0:75และ0:100ตามลำดับและ

หน่วยการทดลองควบคุมมีค่าน้ำหนักแห้งทั้งต้นเฉลี่ย

น้อยที่สุด โดยพบว่าถั่วเหลืองมีการสะสมน้ำหนักแห้งทั้ง

ต้นเฉลี่ยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง(ภาพ4)



9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 4 น้ําหนักแหงทั้งตนเฉลี่ย (กรัมตอตน) ในระยะตาง ๆ ของถั่วเหลืองพันธุเชียงใหม 60 ที่ปลูกโดยไดรับน้ํา

สกัดชีวภาพจากน้ํามะพราวแตละระดับ ปุยเคมี และหนวยการทดลองควบคุม 
 
 ผลผลิตและองคประกอบของผลผลิต 
 ดานผลผลิตตอกระถางของถั่วเหลืองในการทดลองครั้งนี้หนวยการทดลองที่ไดรับปุยเคมีใหผลผลิตตอ
กระถางสูงที่สุด คือ 11.4 กรัมตอกระถาง รองลงมา  คือ หนวยการทดลองที่ไดรับน้ําสกัดชีวภาพ ที่มีสวนผสม
ของน้ํามะพราวตอน้ําธรรมดาในอัตราสวน 100 : 0 ใหผลผลิตตอกระถางเทากับ 11.0 กรัมตอตน ซึ่งทั้งสอง
หนวยการทดลองนี้ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05) แตจะมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) กับหนวยการทดลองควบคุมที่ใหผลผลิตตอกระถางนอยที่ สุด คือ 6.44 กรัมตอตน 
เมื่อพิจารณารวมกับน้ําหนักแหงทั้งตนเฉลี่ย  พบวา น้ําหนักแหงทั้งตนเฉลี่ยของถั่วเหลืองจะแปรผันในทิศทาง
เดียวกับผลผลิต (ตาราง 1) 
 ดานจํานวนฝกตอตนเฉลี่ยของถั่วเหลื องในการทดลองคร้ังนี้มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p < 0.05) ถั่วเหลืองในหนวยการทดลองที่ไดรับปุยเคมีมีจํานวนฝกเฉลี่ยตอตนมากที่สุดเทากับ 9.94 ฝกตอ
ตน รองลงมา  คือ  หนวยการทดลองที่ไดรับน้ําสกัดชีวภาพ ที่มีสวนผสมของ น้ํามะพราวตอน้ําธรรมดาใน
อัตราสวน 100 : 0 มีจํานวนฝกเฉลี่ยตอตนเทากับ 7.82 ฝกตอตน และหนวยการทดลองที่มีจํานวนฝกตอตนเฉลี่ย
นอยที่สุด คือ หนวยทดลองควบคุม มีจํานวนฝกตอตนเทากับ 5.94 ฝกตอตน เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาของ
นงคนภา เกลี้ยงเกลา (2551) พบวา จํานวนฝกตอตนของถั่วเหลืองพันธุเชียงใหม 60 ที่ปลูกในชวงเดือนสิงหาคม 
มีจํานวนฝกตอตนเฉลี่ยมากที่สุด  คือ 58.0 ฝกตอตน ซึ่งเปนจํานวนที่มากกวาการทดลองครั้งนี้ อาจเนื่องจาก
สภาพภูมิอากาศ สภาพแวดลอม ปริมาณธาตุอาหารที่ไดรับคร้ังนี้อาจเหมาะสมนอยกวา (ตารางที่ 1) 

ภาพ	4	น้ำหนักแห้งทั้งต้นเฉลี่ย(กรัมต่อต้น)ในระยะต่างๆของถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่60ที่ปลูกโดยได้รับน้ำสกัด

ชีวภาพจากน้ำมะพร้าวแต่ละระดับปุ๋ยเคมีและหน่วยการทดลองควบคุม
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ผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิต 
 ด้านผลผลิตต่อกระถางของถั่วเหลืองในการ
ทดลองครั้งนี้หน่วยการทดลองที่ได้รับปุ๋ยเคมีให้ผลผลิต
ต่อกระถางสูงที่สุดคือ11.4กรัมต่อกระถางรองลงมา
คือหน่วยการทดลองที่ได้รับน้ำสกัดชีวภาพที่มีส่วนผสม
ของน้ำมะพร้าวต่อน้ำธรรมดาในอัตราส่วน100 :0 ให้
ผลผลิตต่อกระถางเท่ากับ 11.0กรัมต่อต้นซึ่งทั้งสอง
หน่วยการทดลองนี้ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัย
สำคัญทางสถิติ (p > 0.05) แต่จะมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) กับหน่วยการ
ทดลองควบคุมที่ให้ผลผลิตต่อกระถางน้อยที่สุด คือ
6.44กรัมต่อต้น เมื่อพิจารณาร่วมกับน้ำหนักแห้งทั้งต้น
เฉลี่ยพบว่า น้ำหนักแห้งทั้งต้นเฉลี่ยของถั่วเหลืองจะ
แปรผันในทิศทางเดียวกับผลผลิต(ตาราง1)
 ด้านจำนวนฝักต่อต้นเฉลี่ยของถั่วเหลืองในการ
ทดลองครั้งนี้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
(p<0.05)ถั่วเหลืองในหน่วยการทดลองที่ได้รับปุ๋ยเคมี
มีจำนวนฝักเฉลี่ยต่อต้นมากที่สุดเท่ากับ9.94ฝักต่อต้น
รองลงมาคือหน่วยการทดลองที่ได้รับน้ำสกัดชีวภาพที่
มีส่วนผสมของน้ำมะพร้าวต่อน้ำธรรมดาในอัตราส่วน
100 :0มีจำนวนฝักเฉลี่ยต่อต้นเท่ากับ7.82ฝักต่อต้น
และหน่วยการทดลองที่มีจำนวนฝักต่อต้นเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือหน่วยทดลองควบคุมมีจำนวนฝักต่อต้นเท่ากับ5.94
ฝักต่อต้น เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาของนงค์นภา
เกลี้ยงเกลา (2551) พบว่า จำนวนฝักต่อต้นของ
ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60ที่ปลูกในช่วงเดือนสิงหาคม
มีจำนวนฝักต่อต้นเฉลี่ยมากที่สุดคือ58.0ฝักต่อต้นซึ่ง
เป็นจำนวนที่มากกว่าการทดลองครั้งนี้ อาจเนื่องจาก
สภาพภูมิอากาศสภาพแวดล้อมปริมาณธาตุอาหารที่ได้
รับครั้งนี้อาจเหมาะสมน้อยกว่า(ตาราง1)
 ด้านจำนวนเมล็ดต่อฝักพบว่า ถั่วเหลืองทุก
หน่วยการทดลองมีจำนวนเมล็ดต่อฝักใกล้เคียงกัน โดย

หน่วยการทดลองที่ได้รับปุ๋ยเคมีจะมีจำนวนเมล็ดต่อฝัก
มากที่สุดคือ2.34เมล็ดต่อฝักรองลงมาคือหน่วยการ
ทดลองที่ ได้รับน้ำสกัดชีวภาพที่มีส่วนผสมของน้ำ
มะพร้าวต่อน้ำธรรมดาในอัตราส่วน100 :0มีจำนวน
เมล็ดต่อฝักเท่ากับ2.18และหน่วยการทดลองควบคุมมี
จำนวนเมล็ดต่อฝักน้อยที่สุดเท่ากับ1.94ซึ่งทุกหน่วย
การทดลองไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติ (p>0.05)อาจมีความเป็นไปได้ดังที่ อภิพรรณ
พุกภักดี (2546)  กล่าวว่า จำนวนเมล็ดต่อฝักของ
ถั่วเหลืองจะถูกควบคุมด้วยลักษณะทางพันธุกรรม
มากกว่าสภาพแวดล้อมที่ปลูก(ตาราง1)
 ด้านการสะสมน้ำหนัก 100 เมล็ด พบว่า
ถั่วเหลืองที่ได้รับปุ๋ยเคมีและหน่วยการทดลองที่ได้รับน้ำ
สกัดชีวภาพที่มีส่วนผสมของน้ำมะพร้าวต่อน้ำธรรมดาใน
อัตราส่วน100 :0มีน้ำหนักมากที่สุดเท่ากันคือ19.7
กรัมซึ่งทุกหน่วยการทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) กับหน่วยการทดลอง
ควบคุมที่มีน้ำหนัก100เมล็ดน้อยที่สุดคือ16.4กรัม
(ตาราง1)
 ด้านการทดสอบอัตราการงอก100เมล็ดของ
ถั่วเหลืองในหน่วยการทดลองที่ได้รับปุ๋ยเคมีมีอัตราการ
งอกมากที่สุดเท่ากับร้อยละ98.0รองลงมาคือหน่วย
การทดลองที่ได้รับน้ำสกัดชีวภาพที่มีส่วนผสมของน้ำ
มะพร้าวต่อน้ำธรรมดาในอัตราส่วน100:0มีอัตราการ
งอกเท่ากับร้อยละ97.0ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05)แต่จะมีความแตกต่างกับ
หน่วยการทดลองควบคุมที่มีอัตราการงอกน้อยที่สุด
เท่ากับร้อยละ83.0จะเห็นว่าทุกหน่วยการทดลองจะมี
อัตราการงอกที่ใกล้เคียงกันอาจมีสาเหตุมากจากอัตรา
การงอกของเมล็ดมีผลมาจากลักษณะทางพันธุกรรม
มากกว่าสภาพแวดล้อม(ตาราง1)
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ตาราง	1	 
ผลผลิตต่อกระถาง	จำนวนฝักต่อต้น	จำนวนเมล็ดต่อฝัก	น้ำหนัก	100	เมล็ด	และอัตราการงอก	100	เมล็ดของ
ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่	60	ที่ปลูกโดยได้รับน้ำสกัดชีวภาพจากน้ำมะพร้าวแต่ละระดับ	เปรียบเทียบกับการใช้ปุ๋ย

เคมี	และหน่วยการทดลองควบคุม 


หน่วยทดลอง
ผลผลิตต่อ

กระถาง(กรัม)
จำนวนฝักต่อต้น

จำนวนเมล็ด

ต่อฝัก

น้ำหนัก

(กรัมต่อ100เมล็ด)

อัตราการงอก

100เมล็ด

T
0

6.44b 5.94d 1.94a 16.4b 83.0f

T
1

9.68a 6.28cd 1.94a 18.8a 88.0e

T
2

9.74a 7.42bc 2.00a 19.0a 92.0d

T
3

9.98a 7.50bc 2.08a 19.4a 95.0c

T
4

10.6a 7.69bc 2.10a 19.6a 97.0a

T
5

11.0a 7.82b 2.18a 19.7a 97.0a

T
6

11.44a 9.94a 2.34a 19.7a 98.0a

CV(ร้อยละ) 11.5 12.4 15.7 5.33 0.942

หมายเหตุ:a,b,c,d,e,fตัวอักษรในแนวตั้งที่แตกต่างกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(p<0.05)


 ด้านคุณค่าทางโภชนาการพบว่าความชื้นของ

เมล็ดถั่วเหลืองในหน่วยการทดลองควบคุมมีปริมาณ

ความชื้นในเมล็ดมากที่สุดเท่ากับร้อยละ 9.05 และ

ถั่วเหลืองที่ได้รับปุ๋ยเคมีมีความชื้นในเมล็ดน้อยที่สุด

หน่วยการทดลองที่ได้รับน้ำสกัดชีวภาพที่มีส่วนผสมของ

น้ำมะพร้าวต่อน้ำธรรมดาในอัตราส่วน100 :0,75.0 :

25.0,50.0:50.0,25.0:75และ0:100มีความชื้น

ของถั่วเหลืองเท่ากับร้อยละ8.35, 8.57, 8.67, 8.71

และ8.83ตามลำดับแต่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัย

สำคัญทางสถิติ(p>0.05)(ตาราง2)

ปริมาณโปรตีนถั่วเหลืองที่ได้รับปุ๋ยเคมีถั่วเหลืองที่ได้รับ

น้ำสกัดชีวภาพที่มีส่วนผสมของน้ำมะพร้าวต่อน้ำ

ธรรมดาในอัตราส่วน100 :0และ75 :25มีปริมาณ

โปรตีนในเมล็ดถั่วเหลืองมากที่สุดเท่ากันคือ ร้อยละ

18.4รองลงมาคือถั่วเหลืองที่ได้รับน้ำสกัดชีวภาพที่มี

ส่วนผสมของน้ำมะพร้าวต่อน้ำธรรมดาในอัตราส่วน50:

50และ25 :50มีปริมาณโปรตีนในเมล็ดร้อยละ18.3

และถั่วเหลืองที่ได้รับน้ำสกัดชีวภาพที่มีส่วนผสมของน้ำ

มะพร้าวต่อน้ำธรรมดาในอัตราส่วน0 :100และหน่วย

ทดลองควบคุมมีปริมาณโปรตีนน้อยที่สุดคือ ร้อยละ

18.2แต่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

(p>0.05)(ตาราง2)

 ปริมาณไขมัน หน่วยการทดลองควบคุมมี

ปริมาณไขมันในเมล็ดมากที่สุดคือร้อยละ0.440รอง

ลงมาคือ หน่วยการทดลองที่ได้รับน้ำสกัดชีวภาพที่มี

ส่วนผสมของน้ำมะพร้าวต่อน้ำธรรมดาในอัตราส่วน

0 : 100, 25 : 75, 50 : 50, 75 : 25และ100 : 0

มีปริมาณไขมันในเมล็ดร้อยละ0.380, 0.340, 0.270,

0.240และ0.200ตามลำดับหน่วยการทดลองที่ได้รับ

ปุ๋ยเคมี มีปริมาณไขมันในเมล็ดน้อยที่สุดคือ ร้อยละ

0.150แต่ไม่มีความแตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำคญัทางสถติิ

(p>0.05)(ตาราง2)

  ปริมาณเยื่อใยในหน่วยการทดลองควบคุม

และหน่วยการทดลองที่ได้รับน้ำสกัดชีวภาพที่มีส่วนผสม

ของน้ำมะพร้าวต่อน้ำธรรมดาในอัตราส่วน 0 : 100มี

ปริมาณเยื่อใยมากที่สุดคือร้อยละ2.30รองลงมาคือ

หน่วยการทดลองทีไ่ดร้บันำ้สกดัชวีภาพทีม่สีว่นผสมของนำ้

มะพรา้วตอ่นำ้ธรรมดาในอตัราสว่น25:75และ50:50

มีปริมาณเยื่อใยร้อยละ2.28หน่วยการทดลองที่ได้รับ

น้ำสกัดชีวภาพที่มีส่วนผสมของน้ำมะพร้าวต่อน้ำ
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ธรรมดาในอัตราส่วน75 :25และ100 :0มีปริมาณ

เยื่อใยร้อยละ2.27และ2.26ตามลำดับและหน่วยการ

ทดลองที่ได้รับปุ๋ยเคมีมีปริมาณเยื่อใยในเมล็ดน้อยที่สุด

คือ ร้อยละ2.24แต่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัย

สำคัญทางสถิติ(p>0.05)(ตาราง2)

 ปริมาณเถ้าจากเมล็ดถั่วเหลืองพบว่าถั่วเหลือง

ในหน่วยการทดลองควบคุมมีปริมาณเถ้าจากเมล็ดมาก

ทีส่ดุคอืรอ้ยละ2.60รองลงมาคอืถัว่เหลอืงในหนว่ย

การทดลองที่ได้รับน้ำสกัดชีวภาพที่มีส่วนผสมของน้ำ

มะพร้าวต่อน้ำธรรมดาในอัตราส่วน0 :100 ,25 :75,

50 : 50, 75 : 25 และ 100 : 0 มีปริมาณเถ้าจาก

ถั่วเหลืองเท่ากับร้อยละ2.57,2.56,2.51,2.50และ

2.50ตามลำดบัถัว่เหลอืงทีไ่ดร้บัปุย๋เคมมีปีรมิาณเถา้จาก

เมลด็นอ้ยทีส่ดุ เทา่กบัรอ้ยละ2.46แตไ่มม่คีวามแตกตา่ง

กนัอยา่งมนียัสำคญัทางสถติิ(p>0.05)(ตาราง2)

 จากการทดลองความชื้นในเมล็ดจะขึ้นอยู่กับ

ช่วงเวลาการเก็บเกี่ยว โดยถั่วเหลืองที่มีระยะเวลาการ

เก็บเกี่ยวน้อยจะมีความชื้นในเมล็ดน้อยในการทดลอง

ครั้งนี้พบว่าถั่วเหลืองที่ได้รับปุ๋ยเคมีมีการเก็บเกี่ยวก่อน

ถั่วเหลืองในหน่วยการทดลองอื่นๆจึงทำให้มีความชื้น

ในเมล็ดน้อย และเมื่อเปรียบเทียบกับเอกสารพันธุ์

ถั่วเหลืองแห่งประเทศไทยถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่60มี

ปริมาณโปรตีนร้อยละ 48.8 และไขมันร้อยละ 20.0

(กฤษฎาหงส์รัตน์, 2546) ซึ่งการทดลองครั้งนี้ มีค่า

โปรตีนและไขมันน้อยกว่าอาจเนื่องมาจากถั่วเหลืองได้

รับปริมาณสารอาหารที่ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต

เมื่อพิจารณาในการทดลองครั้งนี้ พบว่า ถั่วเหลืองที่มี

ปริมาณความชื้นในเมล็ดต่ำจะมีโปรตีนในเมล็ดสูง มีไข

มันในเมล็ดต่ำมีปริมาณเยื่อใยในเมล็ดสูงและมีเถ้าจาก

เมล็ดสูง


ตาราง	2	 

คุณค่าทางโภชนะของถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่	 60	ที่ปลูกโดยได้รับน้ำสกัดชีวภาพจากน้ำมะพร้าวแต่ละระดับ	

เปรียบกับการใช้ปุ๋ยเคมี	และหน่วยการทดลองควบคุม 

หน่วยทดลอง
คุณค่าทางโภชนะ(กรัม/100กรัม)

ความชื้น โปรตีน ไขมัน เยื่อใย เถ้า

T
0

9.05 18.2 0.440 2.30 2.60

T
1

8.83 18.2 0.380 2.30 2.57

T
2

8.71 18.3 0.340 2.28 2.56

T
3

8.67 18.3 0.270 2.28 2.51

T
4

8.57 18.4 0.240 2.27 2.50

T
5

8.35 18.4 0.200 2.26 2.50

T
6

8.20 18.4 0.150 2.24 2.46

ปริมาณโลหะหนักในดิน 

 ปริมาณตะกั่วในดินเมื่อเริ่มการทดลองมีค่า

เท่ากับ10.4มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมดินและเมื่อสิ้นสุดการ

ทดลองพบว่าปริมาณตะกั่วที่เหลือในดินมีค่าระหว่าง

10.2 – 10.4 โดยดินในหน่วยการทดลองควบคุมมี

ปริมาณตะกั่วในดินหลังการทดลองน้อยที่สุด คือ10.2

มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมดินและดินในหน่วยการทดลองที่ได้

รับปุ๋ยเคมีมีปริมาณตะกั่วในดินหลังการทดลองมากที่สุด

คือ10.4มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมดิน

 ปริมาณแคดเมียมในดินเมื่อเริ่มการทดลองมี

ค่าเท่ากับ0.150มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมดินเมื่อสิ้นสุดการ

ทดลอง พบว่า ปริมาณแคดเมียมที่ เหลือในดินมีค่า

ระหว่าง0.100–0.140มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมดิน โดย

ดินในหน่ วยการทดลองที่ ได้ รับปุ๋ ย เคมีมีปริมาณ
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แคดเมียมในดินหลังการทดลองสูงที่สุด คือ 0.140

มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมดินและดินในหน่วยการทดลองที่ได้

รับน้ำสกัดชีวภาพที่มีส่วนผสมของน้ำมะพร้าวต่อน้ำ

ธรรมดาในอัตราส่วน0 :100และ50 :50มีปริมาณ

แคดเมียมในดินหลังการทดลองน้อยที่สุด คือ 0.100

มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมดิน

 ปริมาณปรอทในดินเมื่อเริ่มการทดลองมีค่า

เท่ากับ0.100มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมดิน เมื่อสิ้นสุดการ

ทดลองพบว่าปริมาณปรอทที่เหลือในดินมีค่าระหว่าง

0–0.100มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมดินโดยดินในหน่วยการ

ทดลองที่ได้รับปุ๋ยเคมีดินในหน่วยการทดลองที่ได้รับน้ำ

สกัดชีวภาพที่มีส่วนผสมของน้ำมะพร้าวต่อน้ำธรรมดาใน

อัตราส่วน100:0,75:25,50:50และ25:75มี

ปริมาณปรอทในดินหลังการทดลองเท่ากับ 0.100

มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมดินและดินในหน่วยการทดลองที่ได้

รับน้ำสกัดชีวภาพที่มีส่วนผสมของน้ำมะพร้าวต่อน้ำ

ธรรมดาในอัตราส่วน 0 : 100 และดินในหน่วยการ

ทดลองควบคุมมีปริมาณปรอทในดินหลังการทดลอง

เท่ากับ0มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมดิน

 โดยปริมาณโลหะหนักในดิน ได้แก่ ตะกั่ว

แคดเมียม และปรอทมีปริมาณลดลงจากเดิม อาจมี

สาเหตุมาจากการดูดซึมของถั่วเหลืองประกอบกับเกิด

กระบวนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโดยจุลินทรีย์ต่างๆใน

ดินหรืออาจถูกชะล้างโดยน้ำที่ใช้รดหรือน้ำฝนจึงส่งผล

ให้โลหะหนักดังกล่าวมีปริมาณลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ

การศึกษาของศุภมาศพนิชศักดิ์พัฒนา(2539อ้างถึงใน

อาทิตยาไชโย,2548)ที่รายงานถึงระดับปกติของโลหะ

หนักในดิน ระดับปกติของตะกั่วในดินมีค่าอยู่ระหว่าง

0.100ถึง30.0มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมดินระดับปกติของ

แคดเมียมในดินมีค่าอยู่ระหว่าง 0.100 ถึง 2.00

มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมดินดินระดับปกติของปรอทในดินมี

ค่าอยู่ระหว่าง0.100ถึง1.00มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมดิน

จากผลการทดลองพบว่าปริมาณโลหะหนักที่เหลือในดิน

หลังการทดลองทุกหน่วยการทดลองในครั้งนี้มีค่าไม่เกิน

ระดับปกติ

คุณสมบัติทางเคมีและปริมาณธาตุอาหาร 

 ค่าความนำไฟฟ้าของดินเมื่อเริ่มการทดลองมี

ค่าเท่ากับร้อยละ 0.620มิลลิโมห์ต่อเซนติเมตร เมื่อ

สิ้นสุดการทดลองพบว่าทุกหน่วยการทดลองมีค่าความ

นำไฟฟ้าเพิ่มขึ้น โดยดินในหน่วยการทดลองที่ได้รับปุ๋ย

เคมีมีค่าความนำไฟฟ้าสูงที่สุดเท่ากับ0.900มิลลิโมห์

ต่อเซนติเมตรและดินในหน่วยการทดลองที่ได้รับน้ำสกัด

ชีวภาพที่มีส่วนผสมของน้ำมะพร้าวต่อน้ำธรรมดาใน

อัตราส่วน0:100และดินในหน่วยการทดลองควบคุมมี

ค่าความนำไฟฟ้าน้อยที่สุดเท่ากับ 0.630มิลลิโมห์ต่อ

เซนติเมตร

 ค่าความเป็นกรดเป็นด่างในดินเมื่อเริ่มการ

ทดลองมีค่าเท่ากับ6.10 เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่า

ค่าความเป็นกรดเป็นด่างในดินหลังการทดลองอยู่

ระหว่าง4.70–6.20ซึ่งดินในหน่วยการทดลองควบคุม

และดินในหน่วยการทดลองที่ได้รับน้ำสกัดชีวภาพที่มี

ส่วนผสมของน้ำมะพร้าวต่อน้ำธรรมดาในอัตราส่วน

0 :100มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างมากที่สุดคือ6.20

และดินในหน่วยการทดลองที่ได้รับปุ๋ยเคมีมีค่าความ

เป็นกรดเป็นด่างต่ำที่สุดคือ4.70 เมื่อพิจารณาจากผล

การทดลองนี้ พบว่าดินที่เหมาะสำหรับปลูกถั่วเหลือง

ควรมีความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ไม่ควรต่ำกว่า5.00

(อภิพรรณพุกภักดี, 2546)  เมื่อเริ่มการทดลองดินมี

สภาพเป็นกลาง เหมาะสำหรับการปลูกถั่วเหลือง เมื่อ

สิ้นสุดการทดลองพบว่าค่าความเป็นกรดเป็นด่างของ

ดินมีฤทธิ์เป็นกลางถึงกรด โดยดินในหน่วยการทดลอง

ควบคุมมีค่าเป็นกลางอาจเนื่องจากไม่มีการเติมปุ๋ยเคมี

ลงไปส่วนดินในหน่วยการทดลองที่ได้รับปุ๋ยเคมีมีความ

เป็นกรดเพิ่มขึ้น อาจเนื่องจากคุณสมบัติของปุ๋ยเคมีมี

ความเป็นกรดทำให้เกิดกรดตกค้างในดินส่งผลให้ดินมี

ความเป็นกรดสูงขึ้น

 ปริมาณธาตุอาหารในดินก่อนและหลังการ

ทดลองพบว่าดินก่อนการทดลองมีปริมาณไนโตรเจน

ร้อยละ 0.190 มีปริมาณฟอสฟอรัสเท่ากับ 60.0

มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมดิน มีปริมาณโพแทสเซียมเท่ากับ

74.0มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมดินมีปริมาณแคลเซียมเท่ากับ
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8,342มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมดิน มีปริมาณแมกนีเซียม

เท่ากับ 643 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมดิน และมีปริมาณ

อินทรียวัตถุร้อยละ3.43 เมื่อพิจารณาพบว่า เมื่อสิ้นสุด

การทดลองปริมาณไนโตรเจนในดินมีค่าเพิ่มมากขึ้น ถึง

แม้ว่าถั่วเหลืองเป็นพืชที่มีความต้องการไนโตรเจน

ค่อนข้างสูง เนื่องจากถั่วเหลืองสามารถตรึงไนโตรเจน

จากกระบวนการตรึงไนโตรเจน (N – fixation) ได้

พอเพียง และสะสมอยู่ในดินหากถั่วเหลืองนำไปใช้ไม่

หมดสำหรับปริมาณฟอสฟอรัส โพแทสเซียมแคลเซียม

แมกนีเซียมและอินทรียวัตถุหลังการทดลองจะมีค่าลด

ลงอาจเนื่องมาจากถั่วเหลืองดึงธาตุอาหารต่างๆ ไปใช้

ในกระบวนการต่าง ๆ จึงทำให้ดินหลังการทดลองมี

ปริมาณธาตุอาหารลดลงเช่นเดียวกับการศึกษาของ

กฤษฎาหงส์รัตน์(2546)



สรุปผลการทดลอง 

 ถั่วเหลืองที่ได้รับน้ำสกัดชีวภาพที่มีส่วนผสม

ของน้ำมะพร้าวต่อน้ำธรรมดาในอัตราส่วน 100 :0มี

ประสิทธิภาพต่อการเจริญเติบโตทางลำต้นและใบการ

เจริญเติบโตทางการแพร่ขยายพันธุ์ ผลผลิต และ

องค์ประกอบโดยรวมของผลผลิต เหมาะสำหรับการเป็น

อาหารเสริมสำหรับพืช ได้ดีกว่าน้ำสกัดชีวภาพที่มี

ส่วนผสมของน้ำมะพร้าวต่อน้ำธรรมดาในอัตราส่วนอื่น

ๆแต่ผลก็ยังต่ำกว่าเมื่อเทียบกับปุ๋ยเคมีทั้งนี้อาจเนื่องมา

จากปุ๋ยเคมีสนองตอบต่อความต้องการของพืชได้ดีกว่า

น้ำสกัดชีวภาพอย่างไรก็ตามการใช้ประโยชน์ในระยะ

ยาวน้ำสกัดชีวภาพจะสามารถปรับปรุงโครงสร้างดินและ

ลดการสะสมโลหะหนักในดินได้ดีกว่าปุ๋ยเคมี

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า มีข้อเสนอแนะที่

สำคัญดังนี้

 1. ควรมีการศึกษาเรื่องระยะเวลาของน้ำ

มะพร้าวที่นำมาเป็นส่วนผสมของน้ำสกัดชีวภาพ

เนื่องจากน้ำมะพร้าวเมื่อมีอายุมากขึ้น เอนโดสเปิร์มจะ

ดูดเอาน้ำมะพร้าวไปหมดจึงควรมีการศึกษาถึงช่วงเวลา

ที่น้ำมะพร้าวมีการสะสมธาตุอาหารมากที่สุด

 2.ควรมีการศึกษาถึงอิทธิพลของรูปแบบและ

วิธีในการใช้น้ำสกัดชีวภาพที่มีส่วนผสมของน้ำมะพร้าว

แก่ถั่วเหลืองเปรียบเทียบกันเช่นการราดรดโคนต้นการ

ฉีดพ่นทางใบ และการฉีดอัดลงสู่ดิน ว่ามีผลต่อการ

พัฒนากระบวนการเจริญเติบโตของถั่วเหลืองในด้าน

สมรรถภาพผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิตของ

ถั่วเหลืองอย่างไรเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

 3.ควรมีการศึกษาในการนำน้ำสกัดชีวภาพที่มี

ส่วนผสมของน้ำมะพร้าวไปใช้กับพืชชนิดอื่นเนื่องจากใน

น้ำมะพร้าวมีสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชประเภท

ไซโตไคนินป้องกันคลอโรฟิลล์ให้ถูกทำลายช้าลงทำให้

เขียวอยู่นานและร่วงหล่นช้าลง
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