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บทคัดยอ 
การศึกษาอัตราสวนที่เหมาะสมของ soil mate หรือ vinasses ที่ไดจากกระบวนการผลิตเอทานอล ตอการ

เจริญเติบโต และการดูดซึมธาตุอาหารของมะเขือเทศ แบงการทดลองออกเปน 5 กรรมวิธี ดังนี้ กรรมวิธีที่ 1 (T-1 

ชุดควบคุม ใหน้ําอยางเดียว) กรรมวิธีที่ 2 (T-2 ใช soil mate เขมขน) กรรมวิธีที่ 3 (T-3 ใช soil mate เจือจาง 1:10) 

กรรมวิธีที่ 4 (T-4 ใช soil mate เจือจาง 1:30) และกรรมวิธีที่ 5 (T-5 ใช soil mate เจือจาง 1:60) ทําการทดลอง

กรรมวิธีละ 3 ซ้ํา วางแผนการทดลองเปนแบบสุมสมบูรณ (CRD; Completely Randomized Design) ผลการ

ทดลองพบวา มะเขือเทศใน T-3 ซึ่งใช soil mate เจือจาง 1:10 มีคาเฉลี่ยสูงสุดในดานความสูงของตน จํานวนใบ

ตอตนในทุกระยะการเจริญเติบโต เชนเดียวกับความยาวราก และความสูงของลําตน เมื่อส้ินสุดการทดลอง ผลการ

วิเคราะหทางสถิติพบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทุกลักษณะที่ศึกษา ยกเวน ความสูงของตนที่อายุ     

1 สัปดาห กับความยาวรากเมื่อส้ินสุดการทดลองของมะเขือเทศ ซึ่งไมมีความแตกตางกันทางสถิติ ผลการวิเคราะห

ธาตุอาหารที่สะสมอยูในลําตนไดแก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม พบวากรรมวิธีการใช soil mate เจือ

จาง 1:10 ตรวจพบการสะสมธาตุอาหารดังกลาวในปริมาณที่สูงสุด  

คําสําคัญ : การดูดซึมธาตุอาหาร  มะเขือเทศ 

 

ABSTRACT 
The effects of soil mate on the growth of tomato as well as macro nutrients content in the plants.  

Soil mate is the molasses produced from ethanol production. The experiments were set up into 5 

treatments depending on the Soil mate dilution ratio with water. The treatments were presented as T-1 

(water as control), T-2 (concentrated soil mate), T-3 (soil mate diluted 1:10), T-4 (soil mate diluted 1:30) 

and T-5 (soil mate diluted 1:60). Each treatment was applied on 3 replicates by the Completely 

Randomized Design (CRD). The results showed that the growth of tomato in T-3 showed the best results 

of the plant height, leaves number all growth stage, as well as the root length and shoot height at the 

end of the experiments which has a statistically significant different. All characteristic, except plant 

height after 1 week and the root length at the end of experiment were not significant different. The macro 

nutrients content (N, P and K) in T-3 (soil mate 1:10) treated tomato was highest as compare to other 

treatments.  
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คํานํา 

ในอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอล มีผลพลอยไดคือ น้ํากากสา (Slope or Stillage) ปริมาณมาก เมื่อ

นํามาผสมในวัสดุปลูกพืชรวมกับดิน เรียกวา soil mate ลักษณะสมบัติของ soil mate ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ

ผลิตเอทานอล เปนของเหลวที่มีปริมาณสารอินทรียและธาตุอาหารพืชบางชนิดอยูในปริมาณสูง (ไดแก ไนโตรเจน 

และโพแทสเซียม เปนตน) มีลักษณะคลายปุยน้ําที่ใชเปนธาตุอาหารสําหรับการผลิตพืช ดวยเหตุนี้ จึงมีศักยภาพ

ในการนํากลับไปใช เปนธาตุอาหารพืชในแปลงปลูก เพื่อลดคาใชจายจากการใชปุยเคมี โดยเฉพาะอยางยิ่งการใช

ในกระบวนการผลิตพืชจําพวก ออย และมันสําปะหลัง ที่เปนสารตั้งตนในการผลิตเอทานอล การศึกษาวิจัยในดาน

นี้พบไดแพรหลายในตางประเทศ เชน ออสเตรเลีย ฝร่ังเศส และบราซิล แตการศึกษาในประเทศไทยยังมีขอมูลใน

จํานวนที่จํากัด จากการทดลองในพริก เนตรชนกและคณะ ในป 2554 พบวา การใช soil mateในอัตรา 1 สวนตอ

น้ํา 10 สวน มีผลใหตนพริกมีการเจริญเตบิทางลําตนไดดี โดยมีการสะสมปริมาณธาตุอาหาร (ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 

และโพแทสเซียม) ไวในตนไดมากที่สุด ดวยตระหนักถึงศักยภาพของ soil mate ในการนําไปประยุกตใชเปนธาตุ

อาหารสําหรับพืช และ/หรือบํารุงดิน ดังนั้นการศึกษาผลของ soil mate ตอการเจริญเติบโต และการดูดซึมธาตุ

อาหารในมะเขือเทศ จึงนาจะเปนขอมูลพื้นฐาน ที่มีประโยชนอยางยิ่งตอกระบวนการพัฒนาการประยุกตใชผล

พลอยไดจากกระบวนการผลิตเอทานอลเปนธาตุอาหารสําหรับพืชเศรษฐกิจในอนาคต นอกจากนี้ยังเปนทางเลือก

หนึ่งสําหรับผูผลิตเอทานอลในการใชผลพลอยไดใหเกิดประโยชนสูงสุดและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เนื่องจากเปน

วิถีทางของการนํากลับคืน/หมุนเวียนธาตุอาหารพืช โดยใชของเสียเปนปุยทดแทนปุยเคมีที่มีราคาสูง ในการศึกษา

นี้ไดมีการวิเคราะหปริมาณธาตุอาหารหลัก (ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม) และปริมาณธาตุอาหารรอง

บางชนิด (แคลเซียม แมกนีเซียม และสังกะสี) รวมถึงการนําไปประยุกตใชสําหรับพืช ดวยอัตราสวนที่แตกตางกัน 

ตรวจวัดปริมาณการดูดซึมธาตุอาหารหลัก และตรวจวัดการเจริญเติบโตของพืช เพื่อศึกษาอัตราสวนของ soil 

mate ที่เหมาะสมในการใชเปนแหลงธาตุอาหารพืช ซึ่งมีผลตอการสะสมธาตุอาหารในตนมะเขือเทศ  

 
อุปกรณและวิธีการ 

ทําการศึกษาอัตราสวนของ soil mate ที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของมะเขือเทศพันธุ สีดาทิพย 4  

ออกแบบการทดลองแบบสุมสมบูรณ (CRD, Completely Randomized Design) ประกอบดวยหนวยทดลอง     

5 กรรมวิธี คือ กรรมวิธีที่ 1 (T-1 ชุดควบคุม ใหน้ําอยางเดียว) กรรมวิธีที่ 2 (T-2 ใช soil mate เขมขน) กรรมวิธีที่ 

3 (T-3 ใช soil mate เจือจาง 1:10) กรรมวิธีที่ 4 (T-4 ใช soil mate เจือจาง 1:30) และกรรมวิธีที่ 5 (T-5 ใช soil 

mate เจือจาง 1:60) ความถี่ของการให soil mate กับตนพืช คือ 2 คร้ังตอสัปดาห ในปริมาณ 100 มิลลิลิตร

เทากันทุกตนตลอดระยะเวลาที่ทําการศึกษา และรดน้ําใหตนพืชอยางทั่วถึงกันโดยการควบคุมปริมาณความชื้น

ในดิน ใหอยูในชวง 50-65% ตลอดการศึกษา ทําการทดลองกรรมวิธีละ 3 ซ้ํา ทําการเพาะกลาและยายลงถุงปลูก

เมื่อตนกลาอายุ 1 เดือน ใชวัสดุปลูกที่มีสวนผสมของดิน 3 สวน และแกลบดิบ 1 สวน กอนดําเนินการวิจัยไดทํา

การวิเคราะหลักษณะสมบัติของ soil mate  ไดแก ความเปนกรด-ดาง (pH) คาการนําไฟฟา (EC) ธาตุอาหาร

หลัก คือ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) ธาตุอาหารรอง คือ แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม 
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(Mg) และธาตุอาหารเสริม คือ  สังกะสี (Zn) ตามวิธีการวิเคราะหของ Sparks และคณะ (1996) บันทึกขอมูล 

การเจริญเติบโตของพืช ไดแก ความสูงของตน จํานวนใบตอตน และความยาวราก และเก็บตัวอยางลําตนและใบ

พืชเพื่อนําไปวิเคราะหธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม เก็บตัวอยางดิน วิเคราะหคาการนําไฟฟาและ

คาความเปนกรด-ดางและนําขอมูลไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ดวยโปรแกรม R (R-language and environment 

for statistical computing and graphics) (ชูศักดิ์, 2552) เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการใช soil 

mate ในอัตราที่แตกตางกัน 
 

ผลและวจิารณผลการทดลอง 
1. การเจริญเติบโตของมะเขือเทศ หลังใช soil mate ในอัตราที่แตกตางกัน 

ความสูงของตนและจํานวนใบตอตน   
เมื่อพิจารณาในดานความสูงและจํานวนใบตอตน พบวาการใช soil mate ที่เจือจาง 1:10 (T-3) ทําให

มะเขือเทศมีความสูงมากกวาตนมะเขือเทศที่ใช soil mate เจือจางในอัตราสวนอื่น ๆ (T1  T-2  T-4 และ T-5)    

ทั้ง 4 สัปดาห (Table 1) โดยคาความสูงของตนมะเขือเทศในสัปดาหที่ 2  3 และ 4  มีความแตกตางกับกรรมวิธี

อื่น ๆอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนอัตราการใช soil mate ที่เจือจาง 1:60 (T-5) ใหคาความสูงตนและจํานวนใบ

ตอตนในลําดับรองลงมา สวนการใหน้ําเพียงอยางเดียว หรือ ชุดควบคุม (T-1) มีความสูงของตนนอยที่สุดจาก     

การวัดในทุก ๆ สัปดาห จากผลการทดลองพบวาจํานวนใบตอตนของมะเขือเทศเพิ่มขึ้นสูงสุดในสัปดาหที่ 2 

หลังจากนั้นจะคอย ๆ ลดลงในสัปดาหที่ 3 และ 4 ซึ่งสันนิษฐานวาพืชอาจเกิดสภาวะการขาดธาตุอาหารที่จําเปน

ตอการเจริญเติบโตในชวงแรก ซึ่งมีผลตอการพัฒนาของตนและสงผลตอการเกิดใบใหมของพืช โดยธาตุอาหาร   

ที่จําเปนมากที่สุดสําหรับในชวงแรกของการเจริญเติบโตของพืช คือ ไนโตรเจน ซึ่งจากการทดลองพบวาพืชไดรับ

ธาตุดังกลาวในปริมาณไมเพียงพอกับความตองการของมะเขือเทศ ทําใหมะเขือเทศแสดงอาการใบเหลือง และ  

ไมมีการเกิดใบใหมเพิ่มขึ้น จึงสงผลตอการสังเคราะหแสงและการสรางอาหารมาเลี้ยงลําตนเพื่อการสรางดอก

และออกผลตอไป โดยปกติในระยะแรกของการเจริญเติบโตของมะเขือเทศนั้นควรใสปุยสูตร 15-15-15 ในอัตรา 

50 กิโลกรัม/ไร โดยมีการแบงใหหลายครั้งตามอายุของพืช (ศรานนท, 2548) 
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Table 1 Effect of various treatments on the plant height and leaves number of tomato at the age of 1-4 

weeks 

plant height (cm) of each growth stages 
Treatments 

1stweek   2ndweek  3rdweek  4thweek 

T-1 = Control (water)  31.39a(1) 34.09 b 34.13 b 34.13 b 

T-2 = soil mate Active (100%) -(2) - - - 

T-3 = soil mate Active (1:10) 35.74 a 46.04 a 46.40 a 46.65 a 

T-4 = soil mate Active (1:30) 33.37 a 37.29 b 37.51 b 37.61 b 

T-5 = soil mate Active (1:60) 32.14 a 38.10 b 38.52 b 38.93 b 

CV. 4.10 2.58 2.36 2.42 

leaves number of each growth stages 
Treatments 

1stweek   2ndweek  3rdweek  4thweek 

T-1 = Control (Water)   11.33 b(1) 11.33 b 9.67 c 8.33 c 

T-2 = soil mate Active (100%) -(2) - - - 

T-3 = soil mate Active (1:10) 13.33 a 15.00 a 13.33 a 13.00 a 

T-4 = soil mate Active (1:30) 11.67 b 11.67 b 11.00 c 9.67 bc 

T-5 = soil mate Active (1:60) 12.00 b 12.67 b 11.67 b 10.67 b 

CV. 8.66 8.40 9.34 10.26 
(1) Means followed by the same letter (s) are not significantly different (P<0.05) by Duncan’s New Multiple Range test (DMRT) 
(2) T- 2 (concentrate soil mate) All tomato plants dead 

 

ความยาวรากและความสูงของลําตนของมะเขือเทศเมื่อสิ้นสุดการทดลอง  
ในดานของความยาวรากและความสูงของลําตนของมะเขือเทศที่ทําการวัดเมื่อส้ินสุดการทดลอง (98 

วัน) พบวา การใช soil mate ที่เจือจาง 1:10 (T-3) จะทําใหมะเขือเทศมีความยาวรากสูงที่สุดโดยมีคาเทากับ 

37.60 เซนติเมตร รองลงมาคือ การใช soil mate ที่เจือจาง 1:60 (T-5) จะใหความยาวรากเทากับ 35.80 

เซนติเมตร และการรดน้ําเพียงอยางเดียวในชุดควบคุม (T-1) ทําใหตนมะเขือเทศมีความยาวรากนอยที่สุด คือ    

มีคาเทากับ 33.73 เซนติเมตร (Table 2) สวนความสูงของลําตนเมื่อส้ินสุดการทดลองนั้น พบวาการใช soil mate 

ที่เจือจาง 1:10 (T-3) ทําใหมะเขือเทศมีความสูงตนมากที่สุด คือ 50.67 เซนติเมตร รองลงมา คือ การใช soil 

mate ที่เจือจาง 1:30 (T-4) และการใช soil mate ที่เจือจาง 1:60 (T-5) ซึ่งมีคาความสูงของลําตนเทากับ 40.73 

และ 40.47 เซนติเมตร ตามลําดับ สวนการใหน้ําเพียงอยางเดียวในชุดควบคุม (T-1) สงผลใหมะเขือเทศมีความ

สูงของลําตนต่ําสุด โดยมีคาเทากับ 36.93 เซนติเมตร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และสอดคลองกับ

การทดลองทั้งในพริกและในมะเขือเทศ (เนตรชนก, 2554) 
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Table 2 Effects of various treatments on the root length and shoot height of tomato at the end of the 

experiments   

Treatments root length (cm) shoot height (cm) 

T-1 = Control (Water)   33.73 a(1) 36.93 b 

T-2 = soil mate Active (100%) -(2) - 

T-3 = soil mate Active (1:10) 37.60 a 50.67 a 

T-4 = soil mate Active (1:30) 34.60 a 40.73 b 

T-5 = soil mate Active (1:60) 35.80 a 40.47 b 

CV. 3.07 2.59 
(1) Means followed by the same letter (s) are not significantly different (P<0.05) by Duncan’s New Multiple Range test (DMRT) 
(2) T- 2 (concentrate soil mate) All tomato plants dead 

 

2. ปริมาณธาตุอาหารที่สะสมในลําตนและใบมะเขือเทศ เมื่อสิ้นสดุการทดลอง 
จากผลการวิเคราะหธาตุอาหารหลัก คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ในมะเขือเทศเมื่อส้ินสุด

การทดลอง พบวากรรมวิธีการใช soil mate เจือจาง 1:10 (T-3) นั้นพืชมีปริมาณธาตุอาหารไวในลําตนและใบได

มากที่สุด โดยมีความเขมขนของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม เทากับ 1.55 0.25 และ 2.70% น้ําหนัก

แหง ตามลําดับ จากการคํานวณปริมาณธาตุอาหารที่ใหแกมะเขือเทศในแตละกรรมวิธี พบวากรรมวิธีที่ 2 (soil 

mate 100% หรือ ไมเจือจาง) จะทําใหพืชไดรับธาตุอาหารมากที่สุด คือ ไดรับไนโตรเจนถึง 5,640 มิลลิกรัม N ตอ 

1 ตน ไดรับฟอสฟอรัส 840 มิลลิกรัม P ตอ 1 ตน และไดรับโพแทสเซียม 6,080 มิลลิกรัม K ตอ 1 ตน       ซึ่ง

ปริมาณดังกลาวมีความใกลเคียงกับปริมาณความตองการของพืชที่ตองการใชเพื่อการออกดอกและติดผล 

(ศรานนท, 2548) แตในการทดลองนี้การที่พืชไดรับธาตุอาหารในปริมาณดังกลาวทําใหพืชไมสามารถเจริญเติบโตได 

เนื่องจากมีขอจํากัดที่วาการให soil mate เขมขนแกพืชจะทําใหพืชตายได ทั้งนี้ควรคํานึงถึงชนิดของพืช อายุของพืช 

ประเภทดิน และปริมาณธาตุอาหารที่เหมาะสมที่พืชตองการในแตละระยะของการเจริญเติบโตดวย จันทรจรัส 

และคณะ (2550) ทดลองโดยใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 ในปริมาณ 0.8 กรัมตอตน ใหกับตนพริกจํานวน 5 คร้ัง 

พบวาพริก 2 พันธุ ที่ใสปุยในอัตราเดียวกันจะมีความสามารถในการดูดซึมหรือการสะสมธาตุอาหารไวในลําตน

และใบไดไมเทากัน โดยพริกสายพันธุ TVRC758 เมื่อนําสวนลําตนที่อายุ 98 วัน ไปวิเคราะหพบธาตุอาหาร

ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม เทากับ 232.33  19.52 และ 278.60  มิลลิกรัมตอตน ตามลําดับ ในขณะ

ที่พริกสายพันธุ Super hot มีคาเทากับ 38.01 136.66  และ 237.36 มิลลิกรัมตอตน ตามลําดับ    
3. ลักษณะสมบัติของ soil mate ความเปนกรด-ดาง และคาการนําไฟฟาของดิน เมื่อสิ้นสุดการทดลอง 

จากการวิเคราะหสมบัติของ soil mate พบวา มีลักษณะคอนขางเปนกรด (pH 4.37) และมีปริมาณธาตุ

อาหารหลัก คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม เทากับ 14,100 mg/L (1.41%)  2,100 mg/L (0.21%)  

และ 15,200 mg/L (1.52%) ตามลําดับ มธีาตุอาหารรอง คือ แคลเซียม เทากับ 46,500 mg/L (4.65%) และ

แมกนีเซียม เทากับ 3,300 mg/L (0.33%) และมีธาตุอาหารเสริม คือ สังกะสี อยูในปริมาณที่นอยกวาธาตุชนิด

อื่น ๆ คือ 28.22 mg/L (0.0028%) (Table 3)  
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เมื่อส้ินสุดการทดลองไดทําการเก็บตัวอยางดินที่ใชปลูกมะเขือเทศ ในแตละกรรมวิธี มาตรวจวิเคราะหคา

การนําไฟฟา และคาความเปนกรด-ดาง ของดิน และตรวจวิเคราะหการสะสมธาตุอาหารหลักในตนพืช ผลจากคา

ความเปนกรด-ดาง และคาการนําไฟฟา ในกรรมวิธีที่ 1 (T-1) มีความเปนกรด-ดางคือ 6.4 ซึ่งคอนขางเปนกรด

เล็กนอย โดยดินในกรรมวิธีที่ 2 (T-2) จะมีความเปนกรด-ดาง สูงกวาดินในกรรมวิธีอื่น ๆ คือ 6.90 ซึ่งมีลักษณะ

เปนกลาง อยางไรก็ตามพบวาคาความเปนกรด-ดาง ในแตละกรรมวิธีไมมีความแตกตางกันมากนัก แตทั้งนี้พบ

ความแตกตางกันในดานของคาการนําไฟฟา ซึ่งกรรมวิธีที่ 2 คือ การใช soil mate (100%) นั้น จะทําใหดินมีคา

การนําไฟฟาสูงสุด คือ มีคาเทากับ 0.92 dS/cm (Table 4) อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของดิน

ในการใชเพาะปลูกพืช พบวาดินดังกลาวยังมีคาความเปนกรด-ดาง และคาการนําไฟฟาอยูในชวงที่เหมาะสม

สําหรับการเจริญเติบโตของพืช แตการใช soil mate อยางตอเนื่องเปนเวลานานอาจทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ของสภาพดินได ทั้งนี้ควรทําการตรวจสอบพารามิเตอรดังกลาวเปนระยะ ๆ เนื่องจากคาความเปนกรด-ดาง และ

คาการนําไฟฟาที่สูงเกินไปจะสงผลตอการดูดธาตุอาหารไปใชประโยชน และอาจสงผลกระทบตอชนิดและ

ปริมาณของจุลินทรียที่เปนประโยชนในดินได (ยงยุทธ, 2552) 

อนึ่ง การประยุกตใช soil mate กับพืชตาง ๆ นาที่จะมีการศึกษาความเหมาะสม หรือการใชรวมกับ

ปุยเคมี และตองระวังความเขมขนของ soil mate ที่จะสงผลใหพืชตาย ดังจะเห็นไดจากการตายของตนมะเขือ

เทศในกรรมวิธีที่ 2 (T-2) นอกจากนี้ยังสงผลใหดินมีคาการนําไฟฟาเพิ่มขึ้นกวาเดิม และสามารถสงผลกระทบตอ

การเจริญเติบโตของพืชและการดูดซึมแรธาตุหรือธาตุอาหารไปใชประโยชนได นอกจากนี้ยังทําใหคาความเปน

กรด-ดาง ของดินเพิ่มขึ้น ซึ่งการเพิ่มขึ้นของคาความเปนกรด-ดาง ในดินทําใหพืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารไปใช

ประโยชนไดนอยลงถาดินมีความเปนกรด-ดาง ไมเหมาะสม ธาตุอาหารในดินอาจจะละลายออกมาไดนอย       

ไมเพียงพอตอความตองการของพืช หรือในทางตรงกันขามธาตุอาหารบางชนิดอาจจะละลายออกมามากเกินไป 

จะทําใหเปนพิษตอพืชได สําหรับพืชทั่ว ๆ ไปมักจะเจริญเติบโตในชวงความเปนกรด-ดาง 6-7  
 

Table 3 Some chemical properties of soil mate 

Parameter         Result  Parameter    Result  

pH 

EC 

soluble solids 

content 

nitrogen (N) 

phosphorus (P) 

           4.37 

         29.00 dS/m   

348,130.00 mg/L 

  14,100.00 mg/L 

    2,100.00 mg/L 

potassium (K) 

calcium (Ca) 

magnesium (Mg) 

zinc (Zn) 

15,200.00 mg/L 

46,500.00 mg/L 

  3,300.00 mg/L 

       28.22 mg/L 
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Table 4 The EC and pH value of soil and content of nitrogen, phosphorus and potassium in shoot dry   

  weight of tomato plant at the end of the experiment 
 Soil analysis Plant analysis 

Macro nutrients (% / shoot dry weight ) Treatments EC 

(dS/m) 

pH 

nitrogen phosphorus potassium 

T-1 = Control (water) 0.04 6.43 0.99 0.23 2.05 

T-2 = soil mate Active (100%) 0.92 6.90 n.a. n.a. n.a. 

T-3 = soil mate Active (1:10) 0.13 6.35 1.55 0.25 2.70 

T-4 = soil mate Active (1:30) 0.06 6.32 1.25 0.26 2.53 

T-5 = soil mate Active (1:60) 0.05 6.09 0.99 0.23 2.03 
Remark: n.a. = data not available (T- 2 = concentrate soil mate) All tomato plants dead 

 

สรุป 
การใช soil mate 1 สวนตอน้ํา 10 สวน มีผลใหมะเขือเทศมีอัตราการเจริญเติบโตดีที่สุด ตนมะเขือเทศ   

มีการสะสมธาตุอาหารหลัก คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ในลําตนและใบมากที่สุด  
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