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บทคัดยอ 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค  เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพดิน  สําหรบัใชเปนเครื่องปลูกใน
การปลูกไมกระถาง  ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยโดยแบงเปน  2  ขั้นตอน  ไดแก  ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาคุณสมบัติของวัสดุ
ที่ใชเปนสวนประกอบของเครื่องปลูกสําเร็จรูปในการปลูกไมกระถาง  ดําเนินการรวบรวมขอมูลโดยใชวัสดุปรับปรุง
ดินชนิดตางๆ  ซึ่งแตละชนิดก็มีที่มา  และคุณสมบัติเฉพาะตัวที่ชวยในการปรับปรุงบํารุงดิน  จากนั้นนําไปวิเคราะห
คุณสมบัติ  และธาตุอาหารจําเปนสําหรับไมกระถาง  ขั้นตอนที่ 2  ศึกษาหาอัตราสวนผสมของสวนประกอบของ
เครื่องปลูกสําเร็จรูปที่มีผลตอการเจริญเติบโตของไมกระถาง โดยการนําเครื่องปลูกชนิดตางๆ  แตละสูตรมา
ทําการศึกษาทดลองปลูกไมกระถาง  สังเกตการเจริญเติบโต  ความสมบูรณของไมกระถาง  รวมถึงวัสดุปลูก
วิเคราะหเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและความสมบูรณของไมกระถาง ผลการวิจัยพบวา อัตราสวนผสมของ
สวนประกอบของเครื่องปลูกสําเร็จรูปที่มีผลตอการเจริญเติบโตของไมกระถางตามประเด็นที่ไดทําการศึกษา คือ 
อัตราสวน ดินรวน : ปุยคอก : อินทรียวัตถุ (1 : 1 : 1), (1.5 : 1 : 1 และ (1.5 : 1 : 2)  รวม  3  สูตร  พบวา สูตรที่ 1  
ดินรวน : ปุยคอก : อินทรียวัตถุ  (1 : 1 : 1)  มีปริมาณธาตุแคลเซียมสูงที่สุด 7,713 ppm  รองลงมา  คือ  ธาตุ
โพแทสเซียม 4,687 ppm  และนอยที่สุด  คือ  ธาตุทองแดง 18  ppm สูตรที่ 2  ดินรวน : ปุยคอก : อินทรียวัตถ ุ 
(1.5 : 1 : 1)  มีปริมาณธาตุฟอสฟอรัสสูงที่สุด  12,730  ppm  รองลงมาคือ  ธาตุเหล็ก  3,058  ppm  และนอยที่สุด  
คือ  ธาตุทองแดง 1 ppm สูตรที่ 3  ดินรวน : ปุยคอก : อินทรียวัตถุ (1.5 : 1 : 2)  มีปริมาณธาตุแคลเซียม  สูงที่สุด
19,907 ppm รองลงมาคือ ธาตุโพแทสเซียม 7,971 ppm และนอยที่สุด คือ ธาตุทอง- แดง 43 ppm การ
เจริญเติบโตของโกสนพบวา  ตนโกสนที่ปลูกในสูตรที ่3 ดินรวน : ปุยคอก : อินทรียวัตถุ (1.5 : 1 : 2)  มีอัตราการ
เจริญเติบโตสูงที่สุด  ในขณะที่ตนโกสนที่ปลูกใน สูตรที่ 2 ดินรวน : ปุยคอก : อินทรียวัตถุ (1.5 : 1 : 1)  มีการ
เจริญเติบโตรองลงมา  และตนโกสนที่ปลูกในสูตรที่ 1  ดินรวน : ปุยคอก : อินทรียวัตถุ  (1 : 1 : 1)  มีการ
เจริญเติบโตนอยที่สุด 

 
คําสําคัญ :  การพัฒนา  คุณภาพดิน  เครื่องปลูก ไมกระถาง 

 
Abstract 

      In this study objectives. To study ways to improve the quality of the soil. For use as a tree 
planted in the planting pot. The research conducted by the research is divided into 2 steps, including 

                                                        
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 Kamphaeng Phet Rajabhat Universitry 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที ่7 
 

 959 

Step 1 study the properties of materials used as components of a finished planting trees planted in the 
pot. The data using different types of soil improvement materials. Which each is coming. And unique 
features that help improve soil maintenance. Then used to analyze features. Elements needed for food 
and wood pot Step 2 Find a rate study of a combination of components ready to be planted to grow the 
pot of clubs. By bringing a different crop. Each recipe has studied experimental tree planting pot. 
Monitoring growth. The integrity of the pot clubs. Comparative analysis of plant material, including 
growth and integrity of the pot clubs. 
  The results shouled that affect the finished plant growth. The issues of pot clubs have studied 
the ratio of mold: manure: organic matter (1: 1: 1), (1.5: 1: 1) and (1.5: 1: 2), 3 recipes found. Formula 1 
mold: manure: organic matter (1: 1: 1) the highest amount of calcium. 7,713 ppm per cent, followed by 
the element potassium per cent and 4,687 ppm copper element is minimal percentage 18 ppm. 
Formula 2 mold: manure: organic matter (1.5: 1: 1) a high amount of phosphorus. Largest percentage, 
followed by 12,730 ppm is 3,058 ppm per cent iron and copper elements is minimal percentage 1 ppm. 
Formula 3 mold: manure: organic matter (1.5: 1: 2) has the highest amount of calcium. 19,907 ppm per 
cent, followed by the element potassium per cent and 7,971 ppm copper element is minimal 
percentage 43 ppm. Growth Oksn found. Oksn from the mold growing in: manure: organic matter. (1.5: 
1: 2) has the highest growth rate. As early Oksn cultivated in the mold: manure: organic matter (1.5: 1: 
1) growth is secondary. And from grown in the mold Oksn: manure: organic matter (1: 1: 1) growth is 
minimal. 
 
Keywords : development, soil, planting machine, wood pot 
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คํานํา 
 วัสดุที่ใชในการปลูกพืชทุกวันนี้มีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้น  ทั้งนี้เนื่องจากพืชพรรณตางๆ มีความ
หลากหลาย  สิ่งของบางอยางก็หายาก  ยิ่งในสังคมเมือง  งานปลูกพืชจึงตองการสิ่งสําเร็จรูปพรอมปลูกเพื่อความ
สะดวกรวดเร็ว (สุรศักดิ ์ อวมปลิก  2550 : 40) 
 เครื่องปลูกแตละชนิดมีคุณสมบัติตางกัน  และมีความเหมาะสมกับพืชไมเหมือนกัน  เชน  คุณสมบัติใน
การยึดลําตน  การอุมน้ํา  การถายเทอากาศ  และการเปดโอกาสใหรากชอนไชไปไดโดยสะดวก  สิ่งเหลานี้พืชแตละ
ชนิดตองการแตกตางกัน  การเจริญเติบโตของพืชชนิดเดียวกันในเครื่องปลูกตางๆ กัน ก็ยอมแตกตางกันดวย  
โดยเฉพาะอยางยิ่งการปลูกพืชในกระถาง รากพืชจะถูกจํากัดขอบเขตอยูเฉพาะภายในกระถางเทานั้น  ไมมีโอกาส
ชอนไชรากออกไปหากินที่อื่นไดเลย  (นฤมล ประสานไมตร ี 2544 : 17) 
 ฉะนั้น  เครื่องปลูกหรือดินที่ปลูกจึงเปนเรื่องสําคัญมาก  ถาหากเปนดินที่มีแรธาตุอาหาร หรือปุยนอย  ไม
นานไมกระถางตนนั้นก็จะขาดอาหาร  เปนโรคขาดอาหาร  หรือแคระแกร็นจนตายไดในที่สุด หากมีปุยหรืออาหาร
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มากไปก็อาจงามมากเกิน  จนไมงดงาม  และไดสัดสวนกับกระถาง  หรืออาจจะงามเกินไปจนไมมีดอกเลย  
โดยเฉพาะไมกระถางที่เปนไมดอก  หากดินมีอินทรียวัตถุมากไปดูดอุมน้ําไวมาก  ก็อาจทําใหตนไมในกระถางเนา
ตายได  หากดินในกระถางแนนเกินไป การระบายน้ําในกระถางไมด ี เวลารดน้ําก็จะขังทวมอยูที่ปากกระถาง  ดินใน
กระถางก็จะยิ่งแนน  ตนไมก็ไมเจริญเทาที่ควร 
 การปรับปรุงดิน  หรือเครื่องปลูกใหมีสภาพเหมาะสม  อาจทําไดดวยการเติมพวกวัสดุปรับปรุงดินชนิด
ตางๆ  ลงไป  เชน  ปุยคอก  ขุยมะพราว  ซังขาวโพด  ฟางขาว  แกลบ  ถานแกลบ  เปลือกถั่ว  ขี้เลื่อย  และอื่นๆ  ซึ่ง
แตละอยางก็มีที่มา  และคุณสมบัติเฉพาะตัวที่ชวยในการปรับปรุงดินแตกตางกันออกไป ประการสําคัญ  วัสดุ
ปรับปรุงดินประเภทอินทรียสารที่ใชควรจะมีการหมักทิ้งไวใหสลายตัวเกาพอสมควรดวย  เพื่อกันไมใหมีผลกระทบ
กระเทือนตอการเจริญเติบโต  หรือเปนอันตรายตอพืชที่อาจเกิดขึ้นไดจากการใชวัสดุปรับปรุงดินที่ยังสดใหมอยูบาง
ชนิด  การที่จะกําหนดตายตัวลงไปวาสวนผสมของเครื่องปลูกที่ใชสําหรับไมกระถางเปนอะไร  จํานวนเทาใด คง
เปนไปไมได  เพราะแตละทองที่ยอมหาวัสดุตางๆ  ไดยากงาย  และในปริมาณแตกตางกัน  หรือแมแตพันธุไมชนิด
เดียวกัน  ใชเครื่องปลูกเหมือนกัน  ผูปลูกแตละคนก็เลี้ยงไดสวยงามไมเทากัน   ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องจาก
สภาพแวดลอมในการปลูกเลี้ยงตลอดจนการเอาใจใสดูแลรักษาแตกตางกัน เครื่องปลูกจึงเปนเพียงสวนประกอบ
อันหนึ่งเทานั้นที่สําคัญกวาเห็นจะตองรูถึงนิสัย ความตองการสภาพแวดลอมของพืชแตละชนิด  จึงควรจะไดลองใช
วัสดุที่มีรอบๆ  ตัวดัดแปลงปรุงแตงขึ้นใชเอง  และประการสําคัญเครื่องปลูกหลังผสมสวนตางๆ  แลวจะตองมีความ
แนนพอที่จะยึดใหตนไมทรงตัวอยูได  โดยไมโยกคลอนงาย  เนื่องจากไมประดับภายในอาคารนั้นจําเปนตอง
สับเปลี่ยนเขาออกอยูเสมอ  หากเครื่องปลูกไมแนนพออาจทําใหตนลม  หรือเอียงขาดความสวยงามได  (นฤมล  
ประสานไมตร ี 2544 : 19) 
 อินทรียวัตถุที่มีอยูในดิน  หรือที่ถูกใสเขาไป  นอกจากจะเปนอาหารแกพืชโดยตรงแลว  ยังชวยในการดูด
ซึมแรธาตุตางๆ  ไดอยางพอเหมาะจากปุยเคมีที่ใสเพิ่มเขาไป  ขอนี้อาจเปรียบเทียบใหเห็นได  จากการที่คนตองการ
เกลือ  แตไมอาจรับประทานเกลือเขาไปโดยตรง  เพราะอาจเกิดความไมสมดุลทางเคมีในรางกายได  ซึ่งรางกายก็
บอกใหรูดวยความเคยชินของความสมดุลนี้  เกลือจึงตองเปนสวนผสมของอาหาร  และแรธาตุตางๆ  จึงเปน
สวนประกอบในพืช  หรือเนื้อสัตวที่คนรับประทานเขาไป  การใหแรธาตุบางชนิดแกพืช  สัตว  หรือคนโดยตรงนั้นทํา
ไดแตยากและตองรอบคอบระมัดระวังใหมาก  มิฉะนั้นจะเกิดอันตรายขึ้นได  แตถาใชอินทรียวัตถุเปนสวนผสม  
อันตรายยอมลดลง  และจะเปนประโยชนมากยิ่งขึ้น 
 แมวาเรายังบอกไมไดชัดเจน  หรือวัดไมไดถูกตองวาพืชชนิดใดขนาดใด และเวลาใด ใชอินทรียวัตถุในดิน
ไปเทาใด  และไดสรางขึ้นใหม  เพื่อทดแทนสวนที่ใชไปมากนอยเพียงใด แตก็อาจกลาวไดวาอินทรียวัตถุที่สรางขึ้น
ใหมยอมมีมากกวาอินทรียวัตถุที่ใชไปหลายเทา  ปญหาที่นาสนใจและนาจะเปนประโยชนแกการเกษตรมากก็คือ  
อินทรียวัตถุที่สรางขึ้นใหมนี้ ถูกแบงสันปนสวนโดยธรรมชาติ   หรือสัตว  และคนไปอยางไร  ทางใดบาง  และสวน
ตางๆ  นั้นมีแรธาต ุ หรือสิ่งที่เปนประโยชนมากนอยเพียงใด  ความรูในเรื่องเหลานี้คงจะมีสวนชวยในการบํารุงรักษา
ความอุดมสมบูรณของดิน ตลอดจนการเพิ่มแรธาตุที่เปนประโยชนใหดินดวย (ปฐพีชล วายุอัคค ี 2550 : 9) 
                   ซึ่งการศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาคุณสมบัติของวัสดุที่ใชเปนสวนประกอบของเครื่องปลูก
สําเร็จรูปในการปลูกไมกระถางและเพื่อศึกษาอัตราสวนผสมของสวนประกอบของเครื่องปลูกสําเร็จรูปที่มีผลตอ
การเจริญเติบโตของไมกระถาง 
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อุปกรณและวิธีการ 
 ศึกษาคุณสมบัติของวัสดุที่ใชเปนสวนประกอบของเครื่องปลูกสําเร็จรูปในการปลูกไมกระถาง 
1.  วัสดุที่ใชเปนสวนประกอบของเครื่องปลูกสําเร็จรูปในการปลูกไมกระถาง ไดแก 
      ดินรวน  นํามาจากดินทองนาที่ชั้นความลึกไมเกิน  15  เซนติเมตร  จากผิวดินซึ่งผานการปลูกขาว ปละ 1 ครั้ง 
      ปุยคอก  เปนปุยที่ไดจากการหมักมูลสุกรขุน  และมูลโคขุนเทานั้น 
      อินทรียวัตถุ  โดยจะกําหนดอินทรียวัตถุ  6 ชนิด  ไดแก  ขุยมะพราว, แกลบดิบ, ขี้เถาแกลบ, ฟางขาว, เปลือก
ถั่วลิสง และใบกามปูผุๆ 
2.  ขั้นตอนการดําเนินงาน 
      2.1  การเตรียมดิน  (Soil  Preparation) 
 เก็บตัวอยางดินทองนาที่ความลึกไมเกิน 15 เซนติเมตร โดยสุมจากพื้นที่ 5 ไร  ผานการปลูกขาวปละ 1 
ครั้ง จํานวน 400 กิโลกรัม นํามาพึ่งลมใหแหง (Air  Dry) เปนเวลา 1 สัปดาห  ใชจอบทําการยอยดิน  หลังจากนั้น
นําไปรอนผานตะแกรง  เก็บดินที่มีขนาดอนุภาคเล็กกวา  2  มิลลิเมตร  เพื่อใชสําหรับการปลูกพืช  นําไปวิเคราะห
คุณสมบัติตางๆ 
      2.2  การเตรียมปุยคอก 
 นํามูลสุกรขุน 20  กิโลกรัม  และมูลโคขุน 20  กิโลกรัม จากฟารมในตําบลคลองน้ําไหล  อําเภอคลอง
ลาน  จังหวัดกําแพงเพชร  นํามาตากแดดใหแหงเปนเวลา 7 วัน จากนั้น นํามาบด  และคลุกเคลาใหเขากันนําไป
หมักโดยรดน้ําใหชุม  ใชผายางคลุมปดไวใหมิดชิดเปนเวลา 2 สัปดาห  เพื่อใหเกิดการยอยสลายตัว  นําไปวิเคราะห
คุณสมบตัิตางๆ 
      2.3  การเตรียมอินทรียวัตถ ุ
 นําอินทรียวัตถุทั้ง 6 ชนิด ไดแก ขุยมะพราว 20 กิโลกรัม, แกลบดิบ 20 กิโลกรัม,  ขี้เถาแกลบ 20 
กิโลกรัม, ฟางขาว 20  กิโลกรัม, เปลือกถั่วลิสง 20 กิโลกรัม และใบกามปูผุๆ 20  กิโลกรัม  จากเขตอําเภอเมือง  
จังหวัดกําแพงเพชร  นํามาพึ่งลมใหแหงเปนเวลา  1 สัปดาห  ตอจากนั้นนําอินทรียวัตถุทั้ง 6 ชนิดมาหมัก ซึ่งมี
วิธีการดังนี้  คือ  นําอินทรียวัตถุ  6 ชนิด มาผสมรวมกัน  ใชผายางคลุม  รดน้ําวันเวนวัน  กลับกองอินทรียวัตถุทุกๆ  
2 วัน เปนระยะเวลา  4 สัปดาห  นําไปวิเคราะหคุณสมบัติตางๆ  ดังตาราง 
 

ลักษณะสมบัต ิ วิธีวิเคราะห 
-  อุณหภูม ิ เทอรโมมิเตอร 
-  พีเอช พีเอชมิเตอร 
-  ความชื้น วิธี  Gravimetric 
-  คารบอนที่เปนสารอินทรีย วิธี  Walkey & Black 
-  ไนโตรเจน วิธี  Kjeldahl 
-  แอมโมเนียไนโตรเจน วิธี  Magnesium oxide – Devada  alloy 
-  ไนเตรทไนโตรเจน วิธี  Magnesium oxide – Devada alloy 
-  ฟอสฟอรัส วิธียอยสลายดวยน้ํายา  Bray II 
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ลักษณะสมบัต ิ วิธีวิเคราะห 
-  โพแทสเซียม วิธียอยสลายดวยกรดไนตริก 
-  ความนําไฟฟา เครื่องวัดการนําไฟฟา 
-  ความจุประจุบวกที่แลกเปลี่ยนได ใชแอมโมเนียมอะซีเตทแชตัวอยาง และไตรเตรต 
-  การเปลี่ยนแปลงของขนาด วิธีรอนดวยตะแกรง 
-  การลดลงของมวล กรเปรียบเทียบน้ําหนักแหง 
-  เชื้อโรค วิธี  Microscopic 

 
 ศึกษาอัตราสวนผสมของสวนประกอบของเครื่องปลูกสําเร็จรูปที่มีผลตอการเจริญเติบโตของ
ไมกระถาง 

 1.  เตรียมวัสดุปลูกที่วิเคราะหคุณสมบัติตางๆ  ตามตารางที ่27  มาแลวไดแก  ดินรวน  (ดินทองนา)  ปุย
คอก  (มูลสุกรขุน,  มูลโคขุน), อินทรียวัตถุ (ขุยมะพราว, แกลบดิบ, ขี้เถาแกลบ, ฟางขาว, เปลือกถั่วลิสง และใบ
กามปูผุๆ) 

 2.  เตรียมวัสดุปลูกที่มีอัตราสวนตางๆ ดังนี้ไดแก ดินรวน : ปุยคอก : อินทรียวัตถุ  1 : 1 : 1, 1.5 : 1 : 1 
และ 1.5 : 1 : 2  โดยคลุกเคลาใหเขากันในแตละสูตร  นํามาบรรจุลงกระถางจนไดปริมาณ  7  ลิตรเทากันทุก
กระถาง 

3.  นําไปใชทดลองปลูกไมกระถาง 1 ชนิด  คือ  โกสน ตระกูล EUPHOR-BIACEAE  ตนออนอายุ 2 เดือน
ตัวแปรตน โกสน ตัวแปรตามความสูง 

4.  ตัวแปรควบคุม สูตรดินที่นํามาปลูก ไดแก ดินรวน : ปุยคอก : อินทรียวัตถุ 1 : 1 : 1, 1.5 : 1 : 1 และ 
1.5 : 1 : 2 และควบคุมอุณหภูม ิ30oC แสงในหองปดแสงผานได และน้ํา 500 มิลลิลิตรตอวัน 
  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 นําอินทรียวัตถุทั้ง 6 ชนิด ขุยมะพราว 20 กิโลกรัม, แกลบดิน 20 กิโลกรัม, ขี้เถาแกลบ 20 กิโลกรัม, ฟา
วขาง 20 กิโลกรัม, เปลือกถั่วลิสง 20 กิโลกรัม และใบกามปูผุๆ 20 กิโลกรัม จากเขตอําเภอเมือง จังหวัด
กําแพงเพชร 

นํามาพึ่งแดด เวลา 1 สัปดาห 
มาผสมรวมกัน 

ใชผายางคลุม รดน้ําวันเวนวัน 
 

กลับกองอินทรียวัตถุทุกๆ 2 วัน เวลา 4 สัปดาห 
(ทดลองซ้ํา หาคาเฉลี่ย) 

วัสดุปลูกที่มีอัตราสวนตางๆ ดังนี ้ไดแก 
สูตร 1 ดินรวน : ปุยคอก : อินทรียวัตถ ุ(1 : 1 : 1)    7 กก. 
สูตร 2 ดินรวน : ปุยคอก : อินทรียวัตถ ุ(1.5 : 1 : 1) 7 กก. 
สูตร 3 ดินรวน : ปุยคอก : อินทรียวัตถ ุ(1.5 : 1 : 2) 7 กก. 
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ไดปริมาณ 7 กก. เทากันทุกกระถาง 

นําตนโกสน ตระกูล EUPHORBIACEAE ตนออนอาย ุ2 เดือน 
ไปปลูกในกระถาง ควบคุมอุณหภูม ิ30oC แสง และน้ํา 500 มิลลิลิตรตอวัน 

 
ทิ้งไว 2 เดือน วัดผลเมื่อครบ 20 วัน, 40 วัน และ 60 วัน บันทึกผล 3 ซ้ํา 
บันทึกผลการวิเคราะหธาตุอาหารของวัสดุปรับปรุงดิน ทั้ง 3 สูตร 
บันทึกผลการวิเคราะหธาตุอาหารของอัตราสวนประกอบของเครื่องปลูกสําเร็จรูปทั้ง 3 สูตร 
บันทึกความสูงของตนโกสนที่มีอาย ุ20, 40 และ 60 วัน ทั้ง 3 สูตร 
บันทึกความยาวใบของตนโกสนที่มีอาย ุ20, 40 และ 60 วัน ทั้ง 3 สูตร 
บันทึกความกวางใบของโกสนที่มีอาย ุ20, 40 และ 60 วัน ทั้ง 3 สูตร 
บันทึกจํานวนกิ่งของตนโกสนที่มีอาย ุ20, 40 และ 60 วัน ทั้ง 3 สูตร 
บันทึกการยุบตัว ในชวงระยะเวลาปลูกอายุ 20, 40 และ 60 วัน ทั้ง 3 สูตร 
นําผลทีไ่ดจากการบันทึกผลนํามาวิเคราะหผล 
 

สรุปผลและเสนอแนะ 
 ผลการวิจัย เรื่องการพัฒนาคุณภาพดิน  เพื่อใชเปนเครื่องปลูกสําเร็จรูปในการปลูกไมกระถางมีประเด็น
สําคัญดังรายละเอียดตอไปนี ้
 1.  ศึกษาคุณสมบัติของวัสดุที่ใชเปนสวนประกอบของเครื่องปลูกสําเร็จรูปในการปลูกไมกระถาง
ประชากร  ไดแก  วัสดุที่ใชเปนสวนประกอบของเครื่องปลูกสําเร็จรูป  ตัวอยาง  เชน  ดินทองนา, มูลสุกรขุน, มูลโค
ขุน,  ขุยมะพราว,  แกลบดิบ,  ขี้เถาแกลบ,  ฟางขาว, เปลือกถั่วลิสง และใบกามปูผุๆ  เปนตน 

  คุณสมบัติของดินที่ใชเปนสวนประกอบของเครื่องปลูกสําเร็จรูปในการปลูกไมกระถาง  ความ
หนาแนนรวมเทากับ  1.25  กรับตอลูกบาศกเซนติเมตร  ความพรุนเทากับรอยละ 52.8  ปริมาณสารอินทรีย,  
คารบอน และไนโตรเจนต่ํา  รอยละ 0.7  และ 0.06  ตามลําดับ  มีอัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจนเทากับ  11.67  มี
ปริมาณฟอสฟอรัส  และโพแทสเซียม  ที่ใชเปนประโยชนในดินเทากับ  12.0  และ  129  สวน  ตามลําดับ   
  คุณสมบัติของปุยคอก พบวา  ความชื้นของมูลสุกรขุนมีคาเทากับ 20.4 เปอรเซ็นต มูลโคขุนมีคา
เทากับ 14.9 เปอรเซ็นต คารบอนที่เปนสารอินทรีย เทากับ 33.5 และ 47.4 ตามลําดับไนโตรเจน  เทากับ  2.83  
และ 1.73  ตามลําดับ  อัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจนเทากับ 11.4 และ  28.4  ตามลําดับ 

  คุณสมบัติของวัสดุปรับปรุงดิน พบวา คุณสมบัติทางกายภาพ  ความหนาแนนรวมของวัสดุปรับปรุง
ดินทั้ง  6  ชนิด  ไดแก  ขุยมะพราว, แกลบดิบ, ขี้เถาแกลบ, ฟางขาว, เปลือกถั่วลิสง และใบกามปูผุๆ  มีความ
หนาแนนรวมเทากับ 0.16, 0.17, 0.16, 0.22, 0.58 และ 0.04 กรัม / ซม.3 ตามลําดับปริมาณความชื้นของวัสดุ
ปรับปรุงดินทั้ง 6 ชนิด  มีคาเทากับ 26.85, 27.29, 26.24, 26.83, 45.85 และ 17.15 เปอรเซ็นตโดยปริมาตร 
ตามลําดับ  คุณสมบัติทางเคมี ความเปนกรด – ดางของวัสดุปรับปรุงดิน  ทั้ง  6  ชนิด  มีคาเทากับ  6.60, 5.76,  
7.40,  6.40,  6.23  และ  6.70  ตามลําดับ 
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  2.  อัตราสวนผสมของสวนประกอบของเครื่องปลูกสําเร็จรูปที่มีผลตอการเจริญเติบโตของไมกระถางตาม
ประเด็นที่ไดทําการศึกษา คือ อัตราสวน ดินรวน : ปุยคอก : อินทรียวัตถุ สูตรที่ 1 อัตราสวน 1 : 1 : 1, สูตรที่ 2 
อัตราสวน 1.5 : 1 : 1 และสูตรที ่3  อัตราสวน1.5 : 1 : 2  รวม  3  สูตร  พบวา   

  สูตรที่ 1  ดินรวน : ปุยคอก : อินทรียวัตถุ  (1 : 1 : 1)  มีปริมาณธาตุแคลเซียมสูงที่สุดรอยละ 7,713 
ppm  รองลงมา  คือ  ธาตุโพแทสเซียม  รอยละ  4,687  ppm  และนอยที่สุด  คือ  ธาตุทองแดงรอยละ 18  ppm 

  สูตรที่ 2  ดินรวน : ปุยคอก : อินทรียวัตถุ  (1.5 : 1 : 1)  มีปริมาณธาตุฟอสฟอรัสสูงที่สุด 12,730  
ppm  รองลงมาคือ  ธาตุเหล็ก  3,058  ppm  และนอยทีสุ่ด  คือ  ธาตุทองแดง 1 ppm 

  สูตรที่ 3  ดินรวน : ปุยคอก : อินทรียวัตถุ (1.5 : 1 : 2)  มีปริมาณธาตุแคลเซียม  สูงที่สุด19,907 
ppm รองลงมาคือ ธาตุโพแทสเซียม 7,971 ppm และนอยที่สุด คือ ธาตุทองแดง 43 ppm 

 การเจริญเติบโตของโกสนพบวา  ตนโกสนที่ปลูกในดินรวน : ปุยคอก : อินทรียวัตถุ สูตรที่ 3 อัตราสวน 
1.5 : 1 : 2  มีอัตราการเจริญเติบโตสูงที่สุด  ในขณะที่ตนโกสนที่ปลูกในดินรวน : ปุยคอก : อินทรียวัตถุ สูตรที่ 2 
อัตราสวน 1.5 : 1 : 1  มีการเจริญเติบโตรองลงมา  และตนโกสนที่ปลูกใน  ดินรวน : ปุยคอก : อินทรียวัตถุ  สูตรที่ 1 
อัตราสวน 1 : 1 : 1  มีการเจริญเติบโตนอยที่สุด 
   ขอเสนอแนะในการทดลองครั้งนี้ 

  1.  เนื่องจากอินทรียวัตถุทุกชนิดสามารถทําใหพีเอชของดินเพิ่มขึ้น  แตในการศึกษาครั้งนี้ ดินรวน : 
ปุยคอก :อินทรียวัตถ ุสูตรที ่3 อัตราสวน 1.5 : 1 : 2 ทําใหพีเอชของดินมีความเหมาะสมในการปลูกไมกระ-ถางมาก
ที่สุด 

  2.   อินทรียวัตถุทุกชนิดทําใหความหนาแนนรวมต่ําลง  และทําใหความพรุนของดินเพิ่มขึ้น  ดังนั้น 
การเติมอินทรียวัตถุทุกชนิดลงในดินทําใหการระบายน้ําของดินดีขึ้น  เหมาะสําหรับการปลูกไมกระถาง 

  3.  ในกรณีดินที่มีปญหาในการปลูกโกสนมีปริมาณธาตุอาหารหลัก 3 ชนิด คือ  ไนโตรเจน  
ฟอสฟอรัส  และโพแทสเซียม  ในปริมาณที่นอย  การเติมปุยคอกและอินทรียวัตถุ 6 ชนิด สามารถเพิ่มธาตุอาหาร
หลักดังกลาวได  แตปริมาณธาตุที่เพิ่มขึ้น อาจไมเพียงพอ โดยเฉพาะไนโตรเจน  จําเปนที่จะตองใสเพิ่มเติมในรูป
ของปุยเคม ี
 ขอเสนอแนะในการทดลองครั้งตอไป 
  1.  ใชตนไมพันธุอื่นในการทดลอง  เพื่อใหเกิดผลที่แตกตางกันออกไป  จะทําใหเห็นผลการทดลอง
วาแตกตางกัน หรือเหมือนกัน 
  2.  สวนของอินทรียวัตถุควรลองนําวัสดุชนิดอื่นๆ นํามาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูกให
ดียิ่งขึ้น 
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