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บทคัดยอ 

ในการศึกษาครั้งน้ีทําการศึกษาถึงผลของมูลไกอัดเม็ดและปุยซูเปอรฟอสเฟต (P2O5) ตอการเจริญเติบโต

ของตนโกงกางใบใหญโดยออกแบบการทดลองแบบสุมอยางสมบูรณ (Completely Randomized Design: CRD) 

ประกอบดวย 4 ชุดการทดลอง ไดแก ชุดการทดลอง C (ชุดควบคุม), ชุดการทดลอง T1 (ใสปุยมูลไกอัดเม็ด 250 

กิโลกรัมตอไร), ชุดการทดลอง T2 (ใสปุยซูเปอรฟอสเฟต 50 กิโลกรัมตอไร) และชุดการทดลอง T3 (ใสปุยมูลไก

อัดเม็ด 250 กิโลกรัมตอไร รวมกับปุยซูเปอรฟอสเฟต 50 กิโลกรัมตอไร) โดยใชระยะเวลาในการปลูกนาน 90 วัน 

ผลจากการศึกษาพบวาชุดการทดลอง T2 ที่มีนํ้าหนักสดของฝก (39.77±4.77 กรัม/ตน) และนํ้าหนักแหงของตน

และราก (84.73±7.76 กรัม/ตน) สูงที่สุด สวนชุดการทดลอง T3 มีความสูงของตนมากที่สุดเทากับ 26.30±0.20 

เซนติเมตร และชุดการทดลอง T1 มีพื้นที่ใบมากที่สุดเทากับ 42.20±2.15 ตารางเซนติเมตร และจากการศึกษา

คุณสมบัติของดินที่ปลูกตนโกงกางใบใหญพบวาในวันที่ 70 ในชุดการทดลอง T1 มีปริมาณแอมโมเนียมในดินมาก

ที่สุด และชุดการทดลอง T3 มีปริมาณฟอสฟอรัสมากที่สุด จากการศึกษาลักษณะเน้ือดินพบวาตลอดระยะเวลา 90 

วัน เน้ือดินมีลักษณะเปนดินทราย และเม่ือศึกษาปริมาณแบคทีเรียกลุมเฮทเทอโรโทรปทั้งหมดในดินพบปริมาณ

แบคทีเรียสูงสุดในชุดการทดลอง T3 ในวันที่ 14 ของการทดลองโดยพบปริมาณเทากับ (234.00±1.00)×103 

CFU/g ดังน้ันจากผลที่ไดจากการศึกษาครั้งน้ีพบวาปุยมูลไกรวมกับปุยซูเปอรฟอสเฟตสามารถเพิ่มการเจริญเติบโต

ของตนโกงกางใบใหญไดดีที่สุด ซ่ึงสามารถใชเปนแนวทางเพื่อนําไปสูการพัฒนาและการอนุรักษพืชปาชายเลนที่

สําคัญของประเทศไทยตอไป 
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ABSTRACT 

In this study, the effect of granular chicken manure and super phosphate fertilizer (P2O5) 

on the growth of Rhizophora mucronata was assayed. The experimental design was assigned as 

completely randomized design (CRD) with four treatments including C (control), T1 (using 250 

kg/Sq Mts of granular chicken manure), T2 (using 50 kg/Sq Mts of super phosphate fertilizer) and 

T3 (using 250 kg/Sq Mts of granular chicken manure and 50 kg/Sq Mts of super phosphate 

fertilizer) for 90 days. The results of growth parameters revealed that T2 had the most fresh 

weight of pods (39.77±4.77 g) and dry weight of stem and roots (84.73±7.76 g). T3 had the 

highest plant height with 26.30±0.20 cm and T1 had the highest leaf area with 42.20±2.15 cm2. 

In addition, the study of soil properties after planting R. mucronata on Day 70 showed that T1 

had the highest value of ammonium, while T3 demonstrated the highest value of phosphorus. 

Soil texture was determined as sandy soil over a period of 90 days. Total heterotrophic bacteria 

of T3 had the highest level with (234.00±1.00)×103 CFU/g on Day 4. Therefore, the results of this 

study shown that granular chicken manure and super phosphate fertilizer are capable of 

enhancing the growth of Rhizophora mucronata, which can used further as a guideline for 

leading to the development and conservation of important mangrove plants in Thailand. 
 

คําสําคัญ: โกงกางใบใหญ ปุยฟอสเฟต ฟอสฟอรัส มูลไกอัดเม็ด แอมโมเนียม  

Keywords: Ammonium, Granular chicken manure, Phosphate fertilizer, Phosphorus, Rhizophora 

mucronata 

 

บทนํา 

ปจจุบันพื้นที่ปาชายเลนทั่วโลกไดลดลงอยาง

รวดเร็วสงผลตอกระทบตอระบบนิเวศและความเปนอยู

ของประชากร รัฐบาลของประเทศตาง ๆ รวมทั้ ง

องคการ UNESCO ไดตระหนักถึงปญหาน้ีจึงจัดใหมี

โครงการฟนฟูปาชายเลนขึ้นมาหลายพื้นที่ การฟนฟู

ดังกลาวอาจทําไดโดยการปลูกปาชายเลนขึ้นมาใหมใน

พื้นที่เหมาะสมหรือปลอยใหธรรมชาติจัดการตัวเอง 

เชน การงอกขึ้นเองตามธรรมชาติของกลาไม มักใช

เวลานานและมักถูกทําลายโดยวิธีใดวิธีหน่ึงอีกครั้งใน

ภายหลัง (นพรัตน, 2543) ปาชายเลนที่เกิดขึ้นในสวน

ตาง ๆ ของโลกโดยธรรมชาติเปนปาที่ มีความอุดม

สมบูรณ เปนที่รวมของพืชและสัตวนานาชนิด ใน

ประเทศไทยมีพื้นที่ปาชายเลนมากเปนอันดับ 9 ของ

ประเทศในเขตรอนแถบเอเชีย แตเน่ืองจากปญหาหลาย

ประการเปนตนวา การเพาะเล้ียงชายฝงโดยเฉพาะการ

ทํานากุง แหลงชุมชน แหลงอุตสาหกรรม การเกษตร

กรรมและ กิจกรรม อ่ืน ๆ อีกหลายประ เภท  ได

เจริญเติบโตและขยายตัวอยางไรขอบเขตไปสูบริเวณ

ชายฝงทะเลโดยเฉพาะในพื้นที่ปาชายเลน จนทําให

พื้นที่ปาชายเลนลดลงอยางรวดเร็วและเปนไปอยาง

รุนแรงจนนาวิตก (สนิท, 2541) จึงควรหันมาสนใจและ

เขาใจถึงความสําคัญของปาชายเลนกันใหมากขึ้นเพื่อ

ชวยกันปกปองและดํารงไวใหมากที่สุด และถาจะมีการ



งานวิจัย วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 43 ฉบับที่ 1 71 

 

 

ปลูกเสริมสวนที่ถูกทําลายไปก็จะเปนการดียิ่ งขึ้น 

(ภิญโญและคณะ, ม.ป.ป.) 

ปาชายเลนเปนระบบนิเวศที่มีความสําคัญใน

เขตรอนช้ืนและเขตรอนมาก สารอาหารเปนปจจัยที่มี

ความสําคัญสําหรับปาชายเลน (Ravikumar et al., 

2004) การหมุนเวียนของสารอาหารในดินปาชายเลน

สวนใหญไดรับเพิ่มเติมมาจากระบบนิเวศอ่ืนบริเวณตน

นํ้า สวนที่สลายลงมาจากซากพืชมักถูกนํ้าพัดพากระจัด

กระจายและหายไปจากจุดที่เกิด บางสวนถูกนําพา

ออกไปโดยมนุษยในรูปเน้ือไม  สัตวนํ้า และสัตวปา 

(Robertson and Alongi, 1992) จึงทําใหดินปาชาย

เลนมีปริมาณสารอาหารอยูนอย สารอาหารที่จัดวา

จําเปนและมีอยู ในปริมาณที่ จํากัดซ่ึงสงผลตอการ

เจริญเติบโตของพันธุไมในปาชายเลน ไดแก ไนโตรเจน 

และฟอสฟอรัส (Li, 1997; Robertson and Alongi, 

1992) 

โกงกางใบใหญเปนพันธุไมปาชายเลนอีกชนิด

หน่ึงที่ขึ้นแพรหลายและนิยมนํามาปลูกปากันโดยทั่วไป

แต ยังมีการกระจายพันธุ และการเจริญเติบโตตาม

ธรรมชาตินอย ซ่ึงโกงกางใบใหญและพืชปาชายเลน 

อ่ืน ๆ มีความสําคัญตอระบบนิเวศนทางทะเลเปนอยาง

มาก ไดแก เปนที่อยูอาศัยของสัตว เปนแหลงอนุบาล

สัตวนํ้าขนาดเล็ก ชวยลดการกัดเซาะบริเวณชายฝง 

เปนตน ดังน้ันในการศึกษาครั้งน้ีไดทําการศึกษาการ

การเจริญของตนโกงกางใบใหญดวยการเติมปุยมูลไก

และปุยฟอสเฟต อีกทั้งปุยทั้งสองชนิดน้ีมีธาตุอาหารที่

สําคัญและจําเปนตอการเจริญของพืชเปนอยางมาก

และเปนปุยอินทรียที่หาไดงาย ราคาถูก สามารถยอย

สลายและไมตกคางในส่ิงแวดลอม ซ่ึงการเพิ่มธาตุ

อาหารใหแกพืชน้ันจะสามารถชวยใหพืชเจริญเติบโตได

ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง ธาตุไนโตรเจนเปนปจจัยที่มี

ความสําคัญตอการเจริญเติบโตของพืชปาชายเลน ซ่ึง

จะพบใน นํ้าทะ เลและตะกอนดินในปาชาย เลน 

(Robertson and Alongi, 1992) แตพบวามีธาตุน้ีอยู

นอย ไม เพี ยงพอกับความตองการของพืช เพราะ

ไนโตรเจนสวนใหญจะอยูในรปูของกาซไนโตรเจนซ่ึงพืช

ไมสามารถนํามาใชประโยชนได (สุบัณฑิต, 2549) และ

ดินในปาโกงกางน้ันจะเปนพวกเศษหินและอยู ใน

นิเวศวิทยาแบบนํ้าขึ้นนํ้าลง (Ravikumar et al., 

2004) จึงทํา ให มีปริมาณไนโตรเจนนอย  สวน

ฟอสฟอรัสเปนธาตุที่จําเปนตอการเจริญเติบโตและการ

ใหผลผลิตของพืช (Zaidi and Khan, 2005) ในดินปา

ชายเลนสวนใหญจะพบฟอสฟอรัสอนินทรีย  เชน 

สารประกอบฟอสเฟตของ Ca, Fe และ Al 

(Robertson and Alongi, 1992) ฟอสเฟตสวนใหญ

จะถูกตรึงและตกคางอยู ในดินและอยู ในรูปที่ เปน

ประ โยชนต อพื ช ยากมากขึ้ น  (Vassilev and 

Vassileva, 2003) สวนใหญของฟอสเฟตในดินจะถูก

ตรึงโดยปฏิกิริยาเคมีแลวไมละลาย เชน ตกตะกอนกับ

เหล็ก อะลูมิเนียม แคลเซียม และแมกนีเซียม เปนตน 

(Zaidi and Khan, 2005) 

ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ค รั้ ง น้ี ไ ด ทํ า ก า ร ศึ ก ษ า

ประสิทธิภาพของมูลไกอัดเม็ดและปุยฟอสเฟต เพื่อ

ชวยในการสงเสริมการเจริญเติบโตของโกงกางใบใหญที่

มีปญหาในการเจริญเติบโตในปาชายเลนตามธรรมชาต ิ

 

วิธีการดําเนินงานวิจัย 

1. การปลูกโกงกางใบใหญ (ดัดแปลงวิธีของ Garg 

et al., 2001; Ravikumar et al., 2004) 

คัดเลือกฝกโกงกางที่มีคุณภาพด ีไมมีรอยของ

การถูกแมลงศัตรูพืชหรือเช้ือโรคเขาทําลาย ตอมานําฝก

ไปวัดความยาวและช่ังนํ้าหนักสด บันทึกขอมูล จากน้ัน

นํามาปลูกในถุงเพาะชําชนิดเจาะรู  ขนาด 3×7 น้ิว 

อ อ ก แ บ บ ก า ร ท ด ล อ ง แ บ บ สุ ม อ ย า ง ส ม บู ร ณ 

(Completely Randomized Design: CRD) ประกอบ 

ดวย 4 ชุดการทดลอง (ชุดการทดลองละ 10 ซํ้า) ดังน้ี 
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ชุดการทดลอง C: ชุดควบคุม 

ชุดการทดลอง T1: ใสปุยมูลไกอัดเม็ด 250 

กิโลกรัมตอไร 

ชุดการทดลอง T2: ใสปุยซูเปอรฟอสเฟต 50 

กิโลกรัมตอไร 

ชุดการทดลอง T3: ใสปุยมูลไกอัดเม็ด 250 

กิโลกรัมตอไร รวมกับปุยซูเปอรฟอสเฟต 50 กิโลกรัม

ตอไร 

นําฝกของโกงกางใบใหญมาปกชําในดินที่

เตรียมไว (โกงกาง 1 ฝกตอดิน 1 ถุง) จากน้ันรดนํ้าดวย

นํ้าเค็ม (32 พีพีที) ทุกวัน ในอัตราถุงละ 100 มิลลิลิตร

ตอดิน 1 กิโลกรัม ทําการปลูกเปนระยะเวลา 90 วัน 

โดยดินที่ใชในการเพาะปลูกมีคุณภาพของดินดังแสดง

ในตารางที่ 1 

 

ตารางท่ี 1 ลักษณะเคมีกายภาพของดินที่ใชปลูกพืชทดลอง 

คุณสมบัติ คาการวิเคราะห 

แอมโมเนียม 0.07-0.100 mg/k 

ฟอสฟอรัสในรูปท่ีมีประโยชนตอพืช 0.35-0.546 mg/k 

คาความเปนกรด-ดาง 4.50-5.05 

เกลือท่ีละลายไดโดยการวัดคาการนําไฟฟา 0.35-0.431 mS/cm 

อินทรียวัตถุ 5.5000-6.2748 % 

เนื้อดิน ดินทราย 
 

2. วัดการเจริญเติบโตของตนโกงกางใบใหญ 

วัดการเจริญเติบโตของตนโกงกางใบใหญจาก

ความสูงของตน ตามวิธีการของพิพัฒนและชนิตา 

(2544) วัดนํ้าหนักสดของฝก นํ้าหนักแหงของตนและ

ราก และพื้นที่ใบ ตามวิธีการของศรีสม (2547) 

3. การวิเคราะหคุณสมบัติของดิน 

เก็บตัวอยางดินในแตละชุดการทดลองในชวง

กอน-หลังปลูกตนโกงกางใบใหญ และทุก 2 สัปดาห จน

ครบ 90 วัน จากน้ันนํามาวิเคราะหหาคุณสมบัติของดิน 

ดังน้ี 

3.1 การวิเคราะหปริมาณแอมโมเนียมโดย

วิธ ีColorimetric (ทัศนียและจงรักษ, 2542) 

ช่ังดิน 5 กรัม ใสลงในขวดรูปชมพูขนาด 250 

มิลลิลิตร เติมโพแทสเซียมคลอไรดความเขมขน 2 นอร

มอล ปริมาตร 50 มิลลิลิตร เขยาดวยเครื่องเขยา

สารละลาย (Shaker) เปนเวลา 1 ช่ัวโมง จากน้ันนําไป

กรองและนําสารละลายที่ไดมา 5 มิลลิลิตร ใสในขวด

วัดปริมาตรขนาด 25 มิลลิลิตร เติมโซเดียมซาลิไซเลต

และโซเดียมไฮโปคลอไรตปริมาตร 5 และ 3 มิลลิลิตร 

ตามลําดับ ปรับปริมาตรใหเปน 25 มิลลิลิตร ดวยนํ้า

กล่ัน ตั้งทิ้งไว 30 นาที จากน้ันนําไปวัดคาการดูดกลืน

แสงที่ความยาวคล่ืน 650 นาโนเมตร นําคาที่ ได

เปรียบเทียบกับคากราฟมาตรฐานแอมโมเนียม นําคาที่

ไดไปคํานวณหาปริมาณแอมโมเนียมตามสูตรการ

คํานวณดังน้ี 

N (mg/kg) = 
Z×Y×final vol. (ml)

Aliquot used (ml)
 

โดย Y หมายถึง อัตราสวนของสารละลาย:ดิน 

 Z หมายถึง คา N (mg/ L) ที่อานไดจากกราฟ

มาตรฐาน 
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3.2 การวิเคราะหปริมาณฟอสฟอรัสในรูปท่ี

มีประโยชน (Available Phosphorus) ดวยวิธีของ 

Bray II (ทัศนียและจงรักษ, 2542) 

ช่ังดิน 5 กรัม ที่ผ านตะแกรงขนาด 0.5 

มิลลิลิตร ใสในขวดรูปชมพูขนาด 125 มิลลิลิตร เติม

สารละลาย Bray II ในอัตราสวนของดินและนํ้ายาสกัด 

1 กรัม : 10 มิลลิลิตร เขยาดินดวยมือกับนํ้ายาสกัดเปน

เวลา 1 นาที แลวกรองดวยกระดาษกรองเบอร 42 เก็บ

ไวในขวดรูปชมพูที่สะอาดและปดจุกใหสนิท จากน้ันนํา

สารละลายที่ไดมา 5 มิลลิลิตร เติม Reagent B 

ปริมาตร 4 มิลลิ ลิตร และปรับปริมาตรเปน  25 

มิลลิลิตรดวยนํ้ากล่ัน เขยาใหเขากันตั้งทิ้งไว 10 นาที 

นําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 882 นาโน

เมตร  จาก น้ันเปรี ยบ เทียบกับกราฟสารละลาย

มาตรฐานฟอสฟอรัสตามสูตรการคํานวณดังน้ี 

P (mg/kg) = 
Z×Y×final vol. (ml)

Aliquot used (ml)
 

โดย Y หมายถึง อัตราสวนของสารละลาย:ดิน 

 Z หมายถึง คา P (mg/ L) ที่อานไดจากกราฟ

มาตรฐาน 

3 . 3  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห เ น้ื อ ดิ น โ ด ย ใ ช 

Hydrometer (วิทยา, 2543) 

นําดินแหงซ่ึงผานตะแกรงรอนขนาด 200 

มิลลิเมตร 20 กรัม ใสในบีกเกอรขนาด 1,000 มิลลิลิตร 

เติมนํ้ากล่ัน 50 มิลลิลิตร และเติม 30% ไฮโดรเจน

เปอรออกไซด 5 มิลลิลิตร ปดดวยกระจกนาฬิกา นําไป

อุนดวยเครื่องทําความรอนจนกระทั้งไมมีฟองกาซ

เกิดขึ้น จากน้ันเติมสารละลาย Calgon ลงไปใน

ตัวอยางดิน 20 มิลลิลิตร เทตัวอยางดินทั้งหมดลงใน

เครื่องปน และเติมนํ้ากล่ันปรับปริมาตรใหได 500 

มิลลิลิตร ทําการปนเปนเวลาประมาณ 5 นาที จากน้ัน

เทสวนผสมของอนุภาคตาง ๆ ลงในกระบอกตวงขนาด 

1,000 มิลลิลิตร และปรับปริมาตรใหครบ 1,000 

มิลลิลิตร ดวยนํ้ากล่ัน เติมสารละลาย Calgon 20 

มิล ลิ ลิตร  ลง ในกระบอกตวง เปล าขนาด  1,000 

มิลลิลิตร ปรับปริมาตรใหครบ 1,000 มิลลิลิตร ดวยนํ้า

กล่ัน สําหรับใชเปน Blank เขยาสารแขวนลอยดินและ 

Blank โดยใช Plunger และทิ้งไวใหตกตะกอนเปน

เวลา 40 วินาที อนุภาคขนาด Sand จะตกตะกอนลง

ไปหมด ตอมาใช Hydrometer วัดความหนาแนนของ

อนุภาค Silt, Clay และ Calgon ในสารแขวนลอย 

1,000 มิลลิลิตร และขณะเดียวกันวัดปริมาตรของ 

Calgon จาก Blank ดวย จากน้ันวัดอุณหภูมิของสาร

แขวนลอยและ Blank ทิ้งไวใหตกตะกอนเปนเวลา 2 

ช่ัวโมง ซ่ึงเปนอนุภาคของ Sand และ Silt จะ

ตกตะกอนจากน้ันใช Hydrometer วัดความหนาแนน

ของอนุภาค Clay และ Calgon ในสารแขวนลอยน้ัน 

ในขณะเดียวกันวัดปริมาณของ Calgon จาก Blank 

ดวยเสร็จแลววัดอุณหภูมิของสารแขวนลอยและ Blank 

และนําคาที่ไดมาคํานวณหา %Sand, %Silt และ 

%Clay ดังสูตรตอไปน้ี 
 

%Sand = 100 - 100 / นํ้าหนักดิน ((H1 – C1) + 0.36 (T1 - 20)) 

%Clay = 100 / นํ้าหนักดิน ((H2 – C2) + 0.36 (T2 - 20)) 

%Silt = 100 - (%Sand + %Clay) 
 

เม่ือ  H1 = คาที่อานไดจาก Hydrometer ของตัวอยาง

ดินที่เวลา 40 วินาที 

 H2 = คาที่อานไดจาก Hydrometer ของตัวอยาง

ดินที่เวลา 2 ช่ัวโมง 

 T1 = คาอุณหภูมิที่อานไดจากดินตัวอยางที่เวลา 

40 วินาที 

 T2 = คาอุณหภูมิที่อานไดจากดินตัวอยางที่เวลา 2 

ช่ัวโมง 

 C1 = a1 - 0.5 (T1 – b1) 

 a1 = คาที่อานไดจาก Hydrometer ของ Calgon 

ที่เวลา 40 วินาที 
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 b1 = คาอุณหภูมิที่อานไดจาก Calgon ที่เวลา 40 

วินาที 

 C2 = a2 - 0.5 (T2 – b2) 

 a2 = คาที่อานไดจาก Hydrometer ของ Calgon 

ที่เวลา 2 ช่ัวโมง 

 b2 = คาอุณหภูมิที่อานไดจาก Calgon ที่เวลา 2 

ช่ัวโมง 

3.4 วัดปริมาณแบคทีเรียกลุมเฮทเทอโร

โทรปท้ังหมดในดิน ตามวิธีการของ Capper (2003) 

และ ภาคจุ ล ชี ววิ ทย าแล ะป ร สิ ตวิ ทย า  คณ ะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร (2547) 

โดยนําตัวอยางดินขนาด 1 กรัม มาเจือจางใน

นํ้ากล่ันปริมาตร 9 มิลลิลิตร ใหไดระดับความเจือจาง 

10-1 - 10-5 ดูดตัวอยางแตละความเจือจางลงบนอาหาร

เล้ียงเช้ือ Plate Count Agar จานละ 0.1 มิลลิลิตร 

(ทําการทดลอง 3 ซํ้า) จากน้ันเกล่ียใหทั่วผิวหนาอาหาร

ดวยวิธีสเปรดเพลต (Spread plate technique) และ

นําไปบมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 

ช่ัวโมง นับจํานวนโคโลนีและบันทึกผล 

4. การวิเคราะหทางสถิติ 

โดยวางแผนการทดลองแบบสุมอยางสมบูรณ 

(Completely Randomized Design: CRD) และ

วิเคราะหขอมูลโดยใช Analysis of variance 

(ANOVA) โดยใช One-way ANOVA ในกรณีที่ปฏิเสธ

สมมติฐานหลักจะทําการเปรียบเทียบเชิงซอน คือ 

Duncan’s multiple range tests และรายงานผล

โดยใชคาเฉล่ีย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

ผลการวิจัย 

1. การเจริญเติบโตของตนโกงกางใบใหญ 

จากการวัดการเจริญเติบโตของตนโกงกางใบ

ใหญ พบวานํ้าหนักสดของฝกที่เพิ่มขึ้นจากกอนปลูก

เม่ือมีอายุครบ 90 วัน และนํ้าหนักแหงของตนและราก 

เม่ือมีอายุครบ 90 วัน มีคาสูงที่สุดในชุดการทดลอง T2 

(ใสปุยซูเปอรฟอสเฟต 50 กิโลกรัมตอไร) โดยมีคา

เ ท า กั บ  39.77±4.77 แ ล ะ  84.73±7.76 ก รั ม 

ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 2 

 
 

ตารางท่ี 2 นํ้าหนักสดที่เพิ่มขึ้นของฝกโกงกางใบใหญ และนํ้าหนักแหงของตนและรากจากกอนปลูกเม่ือมีอายุ

ครบ 90 วัน 

ชุดการทดลอง นํ้าหนักสดของฝก (กรัม/ตน) นํ้าหนักแหงของตนและราก (กรัม/ตน) 

C 30.05±10.26
c
 68.58±6.51

a
 

T1 29.52±12.31
a
 73.96±9.88

a
 

T2 39.77±4.77
d
 84.73±7.76

a
 

T3 26.68±1.95
b
 75.42±2.40

a
 

หมายเหตุ: ตัวอักษรที่ไมเหมือนกันของแตละชุดการทดลองแสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05); C: ชุดควบคุม; T1: ใสปุย

มูลไกอัดเม็ด 250 กิโลกรัมตอไร; T2: ใสปุยซูเปอรฟอสเฟต 50 กิโลกรัมตอไร; T3: ใสปุยมูลไกอัดเม็ด 250 กิโลกรัมตอไร รวมกับปุย

ซูเปอรฟอสเฟต 50 กิโลกรัมตอไร 
 

สวนการวัดความสูงที่เพิ่มขึ้นของตนโกงกาง

ใบใหญจากกอนปลูกเม่ือมีอายุครบ 90 วัน พบวาชุด

การทดลองที่มีความสูงมากที่สุดคือชุดการทดลอง T3 

(ใสปุยมูลไกอัดเม็ด 250 กิโลกรัมตอไร รวมกับปุย

ซูเปอรฟอสเฟต 50 กิโลกรัมตอไร) โดยมีความสูง

เทากับ 26.30±0.20 เซนติเมตร ซ่ึงมีความแตกตางจาก

ชุดการทดลองอ่ืนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 

ดังแสดงในรูปที่  1 และเม่ือวัดพื้นที่ ใบพบวาชุดการ
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ทดลอง T1 (ใสปุยมูลไกอัดเม็ด 250 กิโลกรัมตอไร) มี

พื้นที่ใบมากที่สุดตลอดระยะเวลาที่ทําการทดลอง โดย

ในวันที่  90 ของการทดลอง มีพื้นที่ ใบ เทา กับ 

42.20±2.15 ตารางเซนติเมตร และมีความแตกตาง

จากชุดการทดลองอ่ืนอยางมี นัย สําคัญทางสถิติ 

(p≤0.05) ดังแสดงในรูปที่ 2 
 

 
รูปท่ี 1 ความสูงที่เพิ่มขึ้นจากกอนปลูกของโกงกางใบใหญเม่ืออายุครบ 30 60 และ 90 วัน 

หมายเหตุ: ตัวอักษรที่ไมเหมือนกันในแตละชวงเวลาที่ทดลองแสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05); ตัวเลขที่ไมเหมือนกันของแต

ละชุดการทดลองแสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05); C: ชุดควบคุม; T1: ใสปุยมูลไกอัดเม็ด 250 กิโลกรัมตอไร; 

T2: ใสปุยซูเปอรฟอสเฟต 50 กิโลกรัมตอไร; T3: ใสปุยมูลไกอัดเม็ด 250 กิโลกรัมตอไร รวมกับปุยซูเปอรฟอสเฟต 50 กิโลกรัมตอไร 
 

 
รูปท่ี 2 พื้นที่ใบของโกงกางใบใหญที่มีอาย ุ30 60 และ 90 วัน 

หมายเหตุ: ตัวอักษรที่ไมเหมือนกันในแตละชวงเวลาที่ทดลองแสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05); ตัวเลขที่ไมเหมือนกันของแต

ละชุดการทดลองแสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05); C: ชุดควบคุม; T1: ใสปุยมูลไกอัดเม็ด 250 กิโลกรัมตอไร; 

T2: ใสปุยซูเปอรฟอสเฟต 50 กิโลกรัมตอไร; T3: ใสปุยมูลไกอัดเม็ด 250 กิโลกรัมตอไร รวมกับปุยซูเปอรฟอสเฟต 50 กิโลกรัมตอไร 
 

2. การวิเคราะหคุณสมบัติของดิน 

จากการวิเคราะหคุณสมบัติของดินโดยการวัด

ปริมาณแอมโมเนียมในดิน พบวาดินกอนปลูกโกงกาง

ใบใหญมีปริมาณแอมโมเนียมไมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) ในแตละชุดการทดลอง 

และหลักจากปลูกตนโกงกางใบใหญพบวาดินมีปริมาณ

แอมโมเนียมเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในทุกชุด

การทดลองจนถึงวันที่ 14 ของการทดลอง และมีคา

ลดลงในวันที่  28 ของการทดลอง จากน้ันจะมีคา

เพิ่มขึ้นโดยในวันที่ 70 ของการทดลองพบวาดินในชุด

การทดลอง T3 มีปริมาณแอมโมเนียมมากที่สุด เทากับ 

0.74±0.00 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม เม่ือเปรียบเทียบกับ

ชุดการทดลองอ่ืน ดังแสดงในรูปที่ 3 
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รูปท่ี 3 ปริมาณแอมโมเนียมในดิน 

หมายเหตุ: ตัวอักษรที่ไมเหมือนกันในแตละชวงเวลาที่ทดลองแสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05); ตัวเลขที่ไมเหมือนกันของแต

ละชุดการทดลองแสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05); C: ชุดควบคุม; T1: ใสปุยมูลไกอัดเม็ด 250 กิโลกรัมตอไร; 

T2: ใสปุยซูเปอรฟอสเฟต 50 กิโลกรัมตอไร; T3: ใสปุยมูลไกอัดเม็ด 250 กิโลกรัมตอไร รวมกับปุยซูเปอรฟอสเฟต 50 กิโลกรัมตอไร 
 

สวนการวิเคราะหหาปริมาณฟอสฟอรัสในดิน

ในรูปที่มีประโยชนตอพืชพบวาดินกอนปลูกตนโกงกาง

ใบใหญในแตละชุดการทดลองมีปริมาณฟอสฟอรัส

ใกลเคียงกัน และหลักจากปลูกตนโกงกางใบใหญพบวา

ดินในชุดการทดลอง T3 (ใสปุยมูลไกอัดเม็ด 250 

กิโลกรัมตอไร รวมกับปุยซูเปอรฟอสเฟต 50 กิโลกรัม

ตอไร) มีปริมาณฟอสฟอรัสสูงกวาชุดการทดลองอ่ืน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) ยกเวนวันที่ 70 

ของการทดลองที่พบปริมาณฟอสฟอรัสมากที่สุดในชุด

การทดลอง T1 (ใสปุยมูลไกอัดเม็ด 250 กิโลกรัมตอไร) 

เทากับ 2.23±0.01 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ดังแสดงในรูป

ที่ 4 

 

 
รูปท่ี 4 ปริมาณฟอสฟอรัสในดิน 

หมายเหตุ: ตัวอักษรที่ไมเหมือนกันในแตละชวงเวลาที่ทดลองแสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05); ตัวเลขที่ไมเหมือนกันของแต

ละชุดการทดลองแสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05); C: ชุดควบคุม; T1: ใสปุยมูลไกอัดเม็ด 250 กิโลกรัมตอไร; 

T2: ใสปุยซูเปอรฟอสเฟต 50 กิโลกรัมตอไร; T3: ใสปุยมูลไกอัดเม็ด 250 กิโลกรัมตอไร รวมกับปุยซูเปอรฟอสเฟต 50 กิโลกรัมตอไร 
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รูปท่ี 5 ปริมาณเน้ือดินของดินที่ปลูกโกงกางใบใหญตลอดระยะเวลา 90 วัน 

 

จากการวัดปริมาณเน้ือดินของดินที่ป ลูก

โกงกางใบใหญพบวาดินที่ นํามาปลูกเปนดินทราย 

(Sand) โดยพบวาตลอดระยะเวลา 90 วัน ลักษณะของ

เน้ือดินไมมีการเปล่ียนแปลงในทุกชุดการทดลอง ดัง

แสดงในรูปที่ 5 

จากการตรวจหาปริมาณแบคทีเรียกลุมเฮท

เทอโร-โทรปทั้งหมดในดินที่ใชปลูกตนโกงกางใบใหญ 

พบวาทุกชุดการทดลองดินกอนปลูกมีปริมาณแบคทีเรีย

ก ลุ ม เฮท เทอ โร -โทรปทั้ ง หมดนอยที่ สุ ด เท า กับ 

(95.00±2.00 - 102.00±0.20)×103 CFU/g ยกเวนชุด

ควบคุมที่ มีปริมาณแบคทีเรียกลุมเฮทเทอโรโทรป

ทั้งหมดในวันที่ 70 ของการทดลองนอยกวากอนปลูก

ตลอดระยะเวลา 90 วัน พบปริมาณแบคทีเรียสูงสุดใน

ชุดการทดลอง T3 ในวันที่ 14 ของการทดลอง โดยพบ

ปริมาณเทากับ (234.00±1.00)×103 CFU/g ดังรูปที่ 6

 

 
รูปท่ี 6 ปริมาณแบคทีเรียกลุมเฮทเทอโรโทรปทั้งหมดที่พบในดิน 

หมายเหตุ: ตัวอักษรที่ไมเหมือนกันในแตละชวงเวลาที่ทดลองแสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05); ตัวเลขที่ไมเหมือนกันของแต

ละชุดการทดลองแสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05); C: ชุดควบคุม; T1: ใสปุยมูลไกอัดเม็ด 250 กิโลกรัมตอไร; 

T2: ใสปุยซูเปอรฟอสเฟต 50 กิโลกรัมตอไร; T3: ใสปุยมูลไกอัดเม็ด 250 กิโลกรัมตอไร รวมกับปุยซูเปอรฟอสเฟต 50 กิโลกรัมตอไร 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

การศึกษาในครั้งน้ีเปนการปลูกตนโกงกางใบ

ใหญโดยรดดวยนํ้าเค็ม (ความเค็มประมาณ 32 พีพีที) 

ซ่ึงความเค็มสามารถสงเสริมการเจริญเติบโตทางดาน

ความสูงของตนโกงกางใบใหญได ซ่ึงสอดคลองกับ

รายงานของสนิท (2541) ที่พบวาความเค็มของนํ้าที่

ปลูกพืชปาชายเลนมีความสําคัญตอการเจริญเติบโต

และการรอดตายของพืชปาชายเลน รวมทั้งพบวา

ปริมาณความเค็มที่มีผลตอการเจริญเติบโตของพืชปา

ชายเลนในแตละชนิดมีคาแตกตางกัน เชน การศึกษา

ของศิริวรรณและคณะ (2544) ไดศึกษาผลของความ

เค็มที่ตอการกระจายตัวของตนลําพู และตนลําแพนซ่ึง

เปนพืชปาชายเลนอีกชนิดหน่ึง พบวาตนลําพูจะมีอัตรา

การรอดตายและการเจริญเติบโตทางดานความสูงสูงสุด

ที่ความเค็มของนํ้า 0-15 พีพีที และลําแพนจะมีการ

เจริญเติบโตทางดานความสูงพบวามีคาสูงที่ความเค็ม

นํ้า 10–20 พีพีที นอกจากน้ีความเค็มของนํ้ายังชวย

สงเสริมการเจริญเติบโตทางดานพื้นที่ใบของพืชดวย ซ่ึง

จากการศึกษาของศิริวรรณและคณะ (2547) พบวา

ลําแพนจะมีคาพื้นที่ใบมากที่ความเค็มของนํ้า 10–20 

พีเอสยู เม่ือเปรียบเทียบกับความเค็มของนํ้า 0 พีเอสยู 

(นํ้าจืด) และจากการทดลองพบวาทุกชุดการทดลองที่

ปลูกโกงกางใบใหญมีปริมาณนํ้าหนักแหงไมแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) สอดคลองกับ

การศึกษา Cobbina et al. (1992) พบวานํ้าหนักแหง

ของตนแคฝรั่ง (Gliricidia sepium) ในชุดการทดลองที่

ใสปุยฟอสฟอรัส ปุยยูเรีย ปุยยูเรียรวมกับฟอสฟอรัส 

และชุดควบคุมไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ (p>0.05) 

การตรวจสอบถึงคุณสมบัติของดินพบวาใน

ดินที่ปลูกตนโกงกางใบใหญวันที่ 90 ทุกชุดการทดลอง

จะมีปริมาณแอมโมเนียมในดินที่ปลูกตนโกงกางใบใหญ

มีปริมาณเพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับดินกอนปลูกตนโกงกางใบ

ใหญ ซ่ึงสอดคลองกับการทดลองของ Singh et al. 

(2003) ที่ทําการศึกษาการปลูกถั่วเหลืองและขาวโพด

ซ่ึงเปนพืชทนเค็ม พบวาหลังจากทําการปลูกถั่วเหลือง

และขาวโพดจะมีปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดเพิ่มขึ้นเม่ือ

เปรียบเทียบกับสภาพดินกอนทําการปลูกถั่วเหลืองและ

ขาวโพด 

จากการศึกษาดินที่ปลูกโกงกางใบใหญในชุด

การทดลอง T3 จะพบวาปริมาณของแอมโมเนียมที่พบ

ในดินมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาเน่ืองมาจากการ

ชะลาง พืชดูดไปใช อุณหภูมิที่เปล่ียนแปลงไป ความช้ืน

และการถายเทอากาศในดิน ดังน้ันปริมาณแอมโมเนียม

จึงเปนคาที่เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา (ทัศนียและจง

รักษ, 2542) โดยปริมาณแอมโมเนียมในดินที่ปลูก

โกงกางใบใหญจะคอย ๆ เพิ่มขึ้น และจะลดลงในดินที่

ปลูกโกงกางใบใหญวันที่ 28 เน่ืองจากเปนชวงที่โกงกาง

ใบใหญมีการออกใบคูแรก โดยพืชจะนําธาตุไนโตรเจน

ไ ป ใ ช ใ น รู ป ข อ ง แ อ ม โ ม เ นี ย ม  แ ล ะ ไ น เ ท ร ต 

(Rangaswamy and Venkateswarlu, 2003) ซ่ึงธาตุ

ไนโตรเจนชวยใหพืชเติบโตไดรวดเร็วในระยะแรกของ

การเจริญเติบโต ชวยสงเสริมให ใบและลําตนของ

โกงกางใบใหญมีสีเขียวเขม (บริษัท ที. อาร. กรีน จํากัด

, 2552) สอดคลองกับผลการทดลองของ Garg et al. 

(2001) และ Morrisey et al. (2003) เน่ืองจากตน

โกงกางใบใหญมีความตองการสารอาหารแอมโมเนียม

เพื่อการเจริญเติบโต จึงทําใหปริมาณแอมโมเนียมลดลง 

และหลังจากน้ันปริมาณแอมโมเนียมในดินที่ปลูก

โกงกางใบใหญจะเพิ่มขึ้นและคอนขางคงที่ตลอด

ระยะเวลาการทดลอง 

นอกจากน้ียังพบวาดินที่ปลูกโกงกางใบใหญ

ในชุดการทดลอง T3 สามารถเพิ่มปริมาณฟอสฟอรัสใน

รูปที่มีประโยชนตอพืชในดินที่ปลูกโกงกางใบใหญได 

สอดคลองกับการศึกษาของ Toor and Bahl (1997) 

ศึกษาถึงอิทธิพลของการใสปุยฟอสฟอรัส และมูลไก ที่
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ใสแบบเดี่ยว และใสรวมกัน ตอการเปล่ียนแปลงของ

ฟอสฟอรัสที่มีประโยชนในดิน จากการทดลองพบวา

การใชปุ ยฟอสฟอรัสรวมกับมูลไกชวยเพิ่มคาของ

ฟอสฟอรัสที่มีประโยชนมากขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับใส

ปุยฟอสฟอรัส และมูลไกแบบเดี่ยว ซ่ึงการใสปุย

ฟอสฟอรัสรวมกับมูลไกทําใหฟอสฟอรัสที่มีประโยชน

เพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง ซ่ึงมูลไกเปนปุยคอกชนิดหน่ึงที่มี

ปริมาณฟอสฟอรัสสูงกวามูลสัตวชนิดอ่ืน ๆ (คณาจารย

ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2541; สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 

5, 2541) และปุยคอกสามารถลดการตรึงฟอสฟอรัสใน

ดิน เน่ืองมาจากการยอยสลายของมูลไกเปนผลทําให

เกิดกรดอินทรียเขมขนมีผลทําใหชวยลดการดูดซึม

ฟอสฟอรัสในดินทําใหปริมาณฟอสฟอรัสที่มีประโยชน

ในดินเพิ่มขึ้น ดังน้ันเม่ือใส มูลไกรวมกับปุย เคมี

ฟอสฟอรัสจะชวยเพิ่มความเปนประโยชนของปุยเคมี

ฟอสฟอรัสตอพืชได (Dalton et al., 1951; Brage et 

al., 1952; Brady et al., 1999; Laboski and 

Lamb, 2003) 

รวมทั้งการศึกษาลักษณะเน้ือดินพบวาดินที่

นํามาทําการทดลองเปนดินทราย (Sand) และตลอด

ระยะ เวลา 90 วัน ลักษณะของเ น้ือดินไม มีการ

เปล่ียนแปลงสอดคลองกับการทดลองของอนุชาและ

สนิท (2547) ที่ไดทําการศึกษาคุณสมบัติของดินกอน

และหลังปลูกไมปาชายเลน (1 ป) พบวาทั้งในแปลง

ทดลองและแปลงควบคุม มีลักษณะทางกายภาพดิน

เหมือนเดิม คือเปนดินทรายรวน (Loamy sand) ดิน

โดยทั่ วไปจะ มีคุณสมบัติบางประการที่ สามารถ

เปล่ียนแปลงไดอยางรวดเร็ว เชน อุณหภูมิ และปริมาณ

นํ้า  (ทุ กนาที )  ในขณะที่ คุณสมบัติบางประการ

เปล่ียนแปลงชามาก เชน ชนิดของแร (โครงการเรียนรู

เรื่องวิทยาศาสตรโลกและอวกาศ, ม.ป.ป.) 

จากการวิเคราะหหาปริมาณแบคทีเรียกลุม

เฮทเทอโรโทรปทั้งหมดในดินของชุดการทดลอง T3 

พบวามีแบคทีเรียจํานวนมากที่สุดในดิน เน่ืองมาจาก

จํานวนของแบคที เ รีย ในดินขึ้นอยู กับอาหารที มี

ประโยชนในดิน ความช้ืน คาความเปนกรด-ดาง และ

อุณหภูมิของส่ิงแวดลอมในดิน (วรวุฒิ, ม.ป.ป.) โดยมูล

ไกน้ันมีแหลงของธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรอง 

ชวยในการเพิ่มปริมาณคารบอนและไนโตรเจนในดินซ่ึง

จะชวยสงเสริมการทํางานของจุลินทรียในดิน (Ghosh 

et al., 2004; Loro and Beauchame 1997) อีกทั้ง

ฟอสฟอรัสเปนแหลงพลังงานของจุลินทรียดวย (บัญญัติ

, 2534) จึงทําใหมีปริมาณของแบคทีเรียกลุมในดิน

จํานวนมาก จากการศึกษาของ Lin et al. (2010) 

พบวาเม่ือทําการใสปุยมูลไกลงในดินที่ใชเพาะปลูกพืช

พบว าป ริ ม าณ ข องแบค ที เ รี ย ใ นดิ นจะ เพิ่ ม ขึ้ น 

เน่ืองมาจากการเติมปุยอินทรียชนิดตาง ๆ น้ันเปนการ

เพิ่มปริมาณของสารอาหาร เชน คารบอน ไนโตรเจน 

และฟอสฟอรัส เปนตน ที่ มีอยูดินให มีความอุดม

สมบูรณมากขึ้นทําใหเหมาะแกการเจริญของแบคทีเรีย 

(Nakhro and Dkhar, 2010) 

จากการศึกษาในครั้งน้ีสามารถสรุปไดวาเม่ือ

ปลูกตนโกงกางใบใหญครบ 90 วัน พบวาชุดการ

ทดลอง T3 (ใสปุยมูลไกอัดเม็ด 250 กิโลกรัมตอไร 

รวมกับปุยซูเปอรฟอสเฟต 50 กิโลกรัมตอไร) มีการ

เจริญเติบโตของตนโกงกางใบใหญดีที่สุด โดยวัดจาก

ความสูงของตนโกงกางใบใหญ ซ่ึงความสูงเปนปจจัย

หลักในการบงบอกถึงการเจริญของพืชปาชายเลน สวน

ปจจัยอ่ืนที่ใชในการวัดการเจริญเติบโต พบวาชุดการ

ทดลอง T3 ทําใหตนโกงกางใบใหญมีการเจริญเติบโต

ทางดานพื้นที่ใบเปนอันดับที่ 2 รองมาจากชุดการ

ทดลอง T1 (ใสปุยมูลไกอัดเม็ด 250 กิโลกรัมตอไร) 

สวนการวิเคราะหคุณสมบัติของดินพบวาชุดการทดลอง 

T3 มีปริมาณแอมโมเนียมในดินนอยกวาชุดการทดลอง 

T1 และชุดควบคุม ตามลําดับ แตมีปริมาณฟอสฟอรัส

ในดินสูงกวาชุดการทดลองอ่ืน 
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ดังน้ันการศึกษาในครั้งน้ีทําใหทราบถึงขอมูล

ที่สามารถประยุกตใชในการปลูกตนกลาของตนโกงกาง

ใบใหญ  รวมทั้ งการเติมมูลไกอัดเม็ดและ/หรือปุย

ฟอสเฟตจะทําใหมีการเจริญเติบโตของตนโกงกางใบ

ใหญไดแตกตางกันดวย 
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