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บทคัดย่อ
ศึกษาผลของสูตรปุ๋ ยต่อผลผลิตและคุณภาพผลมัลเบอร์รพี นั ธุเ์ ชียงใหม่ 60 ทีปF ลูกในกระถาง ขนาด 16
นิJว ณ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตังJ แต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึงเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 วางแผนการทดลองแบบสุม่ สมบูรณ์ (completely randomize design) ประกอบด้วย 6
ทรีตเมนต์ ได้แก่ (1) ไม่ใส่ปุ๋ย (ชุดควบคุม) (2) ปุ๋ ยเคมีสูตร 16-16-16 (3) ปุ๋ ยเคมีสูตร 8-24-24 (4) ปุ๋ ยมูล
ค้างคาว (6-3-3) (5) ปุ๋ ยเคมีสตู ร 16-16-16 ร่วมกับปุ๋ ยมูลค้างคาว และ (6) ปุ๋ ยเคมีสตู ร 8-24-24 ร่วมกับปุ๋ ยมูล
ค้างคาว ทุกทรีตเมนต์ใส่ปุ๋ยอัตรา 10 กรัม/ต้น ทุกสัปดาห์จนเก็บเกียF วผลผลิต พบว่าการใส่ปุ๋ยเคมีสตู ร 8-24-24
มีผลทําให้มจี าํ นวนตารวม (33.62 ตา) มีนJําหนักผล (2.39 กรัม) จํานวนผลต่อช่อ (3.79 ผล) จํานวนผลต่อต้น
(45.91 ผล/ต้น) ปริมาณผลผลิต (92.29 กรัม/ต้น) และปริมาณของแข็งทีลF ะลายในนํJาได้สงู ทีสF ดุ (15.61 บริกซ์)
ดังนันJ การใส่ปุ๋ยเคมีสตู ร 8-24-24 มีผลต่อการเพิมF ผลผลิตและคุณภาพผลมัลเบอร์รพี นั ธุเ์ ชียงใหม่ 60 ได้
คําสําคัญ : ปุ๋ ยเคมี; ปุ๋ ยมูลค้างคาว; ปริมาณของแข็งทีลF ะลายในนํJา; จํานวนผล

Abstract
The effects of fertilizer formula on yield and quality of ‘Chiangmai 60’ mulberry fruit were studied
in 16 inches plastic pots, at Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Kasetsart University,
during November 2016 to February 2017. Experiment was completely randomized design by 6
treatments (1) no fertilizer, (2) chemical fertilizer (16-16-16), (3) chemical fertilizer (8-24-24), (4) bat
guano fertilizer (6-3-3), (5) chemical fertilizer (16-16-16) and bat guano fertilizer, (6) chemical fertilizer
(8-24-24) and bat guano fertilizer. Fertilizers were applied 10 g/ tree in each treatments every week
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until harvest. The results showed that the chemical fertilizer (8-24-24) gave the mix bud (33.62 buds),
weight (2.39 g), fruit number per branch (3.79 fruit/branch), fruit number per tree (45.91 fruit/tree),
yield of mulberry fruit (92.29 g/tree) and total soluble solids (15.61 °brix). However, 8-24-24 fertilizer
was the most suitable for producing and improving quality of ‘Chiangmai 60’ mulberry.
Keywords: chemical fertilizer; bat guano; total soluble solid; fruit number

1. คํานํา

สามารถเก็บผลผลิตใบได้ตามปกติ โดยการโน้มกิงF
เข้าหากันและใช้เชือกฟางในการยึดกิงF จนมีลกั ษณะ
เป็ นอุโมงค์ (2) การตัดยอดโดยตัดบริเวณส่วนปลาย
ยอดของกิงF ออกทุกกิงF และ (3) การลิดใบโดยลิดใบ
ของมัลเบอร์รอี อกให้หมด ซึงF วิธกี ารตัดยอดและลิด
ใบสามารถทําร่วมกับการโน้มกิงF หรือไม่โน้มกิงF ก็ได้
เนืF องจากให้ ผ ลผลิ ต มั ล เบอร์ รี น อกฤดู ก าลไม่
แตกต่างกัน (วสันต์, 2546)
ปั จจุบนั คนส่วนใหญ่หนั มาให้ความสําคัญกับ
การบริโภคอาหารเพืFอสุขภาพมากขึนJ มัลเบอร์รจี งึ
เป็ นอีกหนึFงทางเลือกสําหรับคนทีใF ส่ใจเรืFองสุขภาพ
(ตรีชฎา, 2556) เพืFอตอบสนองต่อความต้องการของ
ตลาดทีเF พิมF มากขึนJ จึงต้องมีการปลูกมัลเบอร์รใี ห้ได้
ผลผลิตมากขึนJ เพืFอผลิตผลสดและการแปรรูป (กุศล
และสดศรี , 2558) การดู แ ลสวนมัล เบอร์ รี อ ย่ า ง
ถูกต้องสมํFาเสมอจะสามารถทําให้ตน้ มัลเบอร์รมี อี ายุ
ยาวนานได้ถงึ 15 ปี สามารถให้ผลผลิตสูงและได้ใบ
ทีมF คี ุณภาพดี ดังนันJ การดูแลรักษาสวนมัลเบอร์รจี งึ
เป็ นปั จจั ย ทีF สํ า คั ญ ยิF ง ต่ อ ผลผลิ ต และคุ ณ ภาพ
สําหรับการเพิมF ประสิทธิภาพการผลิตมัลเบอร์รตี อ้ ง
คํานึงถึงหลายปั จจัยทีFเกีFยวข้อง เช่น การบํารุงดิน
การให้นJํา การดูแลรักษา และการใส่ปุ๋ย ฯลฯ ซึงF การ
ใส่ปุ๋ยนันJ เป็ นการเพิมF ธาตุอาหารในดินให้แก่ต้นมัล
เบอร์รเี พืFอใช้ในการให้ผลผลิต เนืFองจากธาตุอาหาร
ต่าง ๆ ทีFพชื ต้องการอาจจะไม่มใี นดินโดย ปุ๋ ยแบ่ง
ได้ 2 ประเภท คือ ปุ๋ ยเคมี คือ ปุ๋ ยทีไF ด้จากสิงF ทีไF ม่มี
ชีวิต เช่น ปุ๋ ยเคมีสูตร 16-16-16 หรือ 8-24-24 ให้
ธาตุอาหารพืชได้ตามต้องการมีปริมาณธาตุอาหาร
พืชต่อหน่ วยนํJาหนักของปุ๋ ยสูง โดยใช้ปริมาณเพียง

หม่ อ นหรือ มัล เบอร์รี (Morus alba L.) เป็ น
ไม้ ยื น ต้ น จํ า พวกไม้ พุ่ ม อยู่ ใ นวงศ์ Moraceae
สามารถเจริญเติบโตได้ดใี นเขตร้อนและปลูกได้ดใี น
ดิน เกือ บทุ ก ชนิ ด ยกเว้ น ดิน ทีFร ะบายนํJ า ได้ไ ม่ ดี
ผลมัลเบอร์รมี รี งควัตถุหลัก คือ แอนโทไซยานิน ซึงF
เป็ นสารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ (Aramwit et al., 2010)
อุดมไปด้วยธาตุอาหาร วิตามิน และกรดมากมาย
หลายชนิด มีสรรพคุณป้ องกันโรคความดันโลหิตสูง
โรคเบาหวาน โรคโลหิตจาง แก้อาการท้องผูก แก้
เวียนศีรษะ แก้อาการนอนไม่หลับ แก้ไขข้ออักเสบ
แก้ไอขับเสมหะ แก้อาการบวมนํJา นอกจากนีJยงั ช่วย
บํารุงหัวใจ บํารุงไต บํารุงสายตา และบํารุงเส้นผม
ให้ดกดํา เป็ นต้น (Venkatesh and Seema, 2008)
มัลเบอร์รพี นั ธุ์เชียงใหม่ 60 พบว่ามีปลูกใน
ภาคเหนือมานานหลายปี มาแล้ว ขณะนีJมกี ารปลูก
กระจายทัวไปในภาคเหนื
F
อตอนบน โดยมีลกั ษณะ
ประจําพันธุ์ ดังนีJ คือ ผลจะเป็ นรูปทรงกระบอก ผล
มีขนาดใหญ่ มีนJํ าหนักผลประมาณ 1.02-1.20 กรัม
ต่ อ ผล ผลเป็ น สีเ ขีย ว เมืFอ สุก แล้ว จะเปลีFย นเป็ นสี
แดงม่วงเข้ม หรือม่วงเกือบดํา ซึFงมีปริมาณกรดสูง
ปริมาณกรดทีไF ทเทรตได้ประมาณ 0.48-0.58 % ฉํFา
นํJ า รสชาติห วานกลมกล่ อ ม มีป ริม าณของแข็ง ทีF
ละลายในนํJ าได้ประมาณ 13.75-15.50 องศาบริกซ์
เหมาะสําหรับบริโภคผลสด และการแปรรูป (จารุตา,
2559) การผลิตมัลเบอร์รนี อกฤดูกาลนันJ ต้นมัลเบอร์
รีจะต้องมีอายุไม่ตFํากว่า 6 เดือน โดยมีวธิ กี ารบังคับ
ให้ออกผลผลิตนอกฤดูกาลดังนีJ คือ (1) การโน้มกิงF
วิธนี Jีเดิมใช้กบั การผลิตมัลเบอร์รพี นั ธุบ์ ุรรี มั ย์ 60 ซึงF
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เล็กน้อยก็เพียงพอให้ธาตุอาหารแก่พชื ได้เร็ว หาซือJ
ได้ง่าย สะดวกต่อการขนส่งและการเก็บรักษาเพราะ
เป็ นผลผลิตจากโรงงาน สามารถผลิตได้จาํ นวนมาก
ธาตุอาหารทีพF ชื ต้องการในปริมาณทีมF ากและได้รบั
จากดิน คือ ธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแตสเซียม แต่ในดินมักจะมีอยู่ไม่มเี พียงพอจึงจําเป็ นต้อง
เพิมF ลงในรูปของปุ๋ ย 3 ธาตุ นีJซFงึ เรียกว่า “ธาตุปุ๋ย”
(ศิรพร และพรพิณี, 2543) ปุ๋ ยอินทรีย์ คือ ปุ๋ ยทีFได้
จากสิF ง มี ชี วิ ต ได้ แ ก่ ปุ๋ ยคอก และปุ๋ ยหมัก ซึF ง
สามารถช่วยปรับปรุงสมบัตขิ องดินให้ดขี นJึ ทําให้ดนิ
มีสมบัติทางฟิ สกิ ส์ดี เช่น มีความโปร่ง ร่วนซุย มี
ความสามารถในการอุ้ ม นํJ า และธาตุ อ าหารได้ดี
ส่งเสริมให้จุลนิ ทรียท์ เFี ป็ นประโยชน์ต่อการบํารุงดิน
สามารถอยู่ในดินได้นาน และค่อย ๆ ปลดปล่อยธาตุ
อาหารพืชอย่างช้า ๆ (ศิรพร และพรพิณี, 2543)
ปั จจุบนั ปุ๋ ยมูลค้างคาวได้รบั ความนิยม ซึFง
โดยธรรมชาติคา้ งคาวจะอาศัยอยู่รวมกันเป็ นจํานวน
มากอยู่ในถํJา และจะถ่ายสิงF ปฏิกลู ออกมาทังJ อุจจาระ
และปั ส สาวะทับ ถมกัน ไว้ มูล ค้า งคาวทีFท ับถมกัน
เป็ นเวลานานนันJ ก็จะมีปริมาณธาตุอาหารทีFสํา คัญ
ต่ อ พืช ประกอบด้วยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียมในปริมาณทีสF งู กว่ามูลสัตว์ชนิดอืFน จึง
ทํ า ให้มู ล ค้า งคาวเป็ น ปุ๋ ยอิน ทรีย์ทFีมีป ริม าณธาตุ
อาหารพืช มากเมืFอ เทีย บกับ ปุ๋ ยคอกจากมู ล สัต ว์
ทัวไป
F มูลค้างคาวถูกนํามาใช้เป็ นวัตถุดบิ ในการทํา
ปุ๋ ยและใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอย่างแพร่หลาย
ในปั จจุบนั และในประเทศไทยเองก็มมี ูลค้างคาวอยู่
มากในบริ เ วณถํJ า แถบจัง หวัด ราชบุ รี เพชรบุ รี
ประจวบคีรีขนั ธ์ กระบีF พังงา กาญจนบุรี ชัยนาท
ลําปาง และลําพูน เป็ นต้น (ปรียชยา, 2553) ปั จจุบนั
เกษตรกรมีความสนใจในปลูกมัลเบอร์รเี พิมF มากขึนJ
ด้วยเพืFอจําหน่ ายเป็ นผลไม้เพืFอสุขภาพได้เป็ นอย่าง
ดีเหมาะแก่การรับประทานผลสดเพราะมีคุณค่าทาง
อาหารสูง ดังนันJ การปลูก การดูแลรักษา เช่น การใส่
ปุ๋ ย การให้นJํา จึงมีความสําคัญต่อการผลิตมัลเบอร์รี

2. อุปกรณ์ และวิ ธีการ
ทดลองทีF ภ าควิ ช าพื ช สวน คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขต
จตุ จ ัก ร กรุ ง เทพฯ ตังJ แต่ เ ดือ นพฤศจิก ายน พ.ศ.
2559 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โดยคัดเลือก
ต้น มัล เบอร์รีพ ัน ธุ์เ ชีย งใหม่ 60 อายุ 2 ปี ปลูก ใน
กระถางขนาด 16 นิJว จํานวน 42 ต้น ประกอบด้วย
6 ทรี ต เมนต์ ได้ แ ก่ (1) ไม่ ใ ส่ ปุ๋ ย (ชุ ด ควบคุ ม )
(2) ปุ๋ ยสูตร 16-16-16 (3) ปุ๋ ยสูตร 8-24-24 (4) ปุ๋ ย
มูลค้างคาว (6-3-3) (5) ปุ๋ ยสูตร 16-16-16 ร่วมกับ
ปุ๋ ยมู ล ค้า งคาว อัต ราส่ ว น 1 : 1 และ (6) ปุ๋ ยสูต ร
8-24-24 ร่วมกับปุ๋ ยมูลค้างคาว อัตราส่วน 1 : 1
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD,
completely randomize design) มี 7 ซํJ า ซํJ า ละ 1
กระถาง โดยทุกทรีตเมนต์ใส่ปุ๋ยอัตรา 10 กรัม/ต้น
ทุกสัปดาห์จนเก็บเกียF วผลผลิต ทุกทรีตเมนต์ลดิ ใบ
และโน้มกิงF โดยโน้มบริเวณปลายกิงF หลักโน้มเข้าหา
บริเวณลําต้นและใช้ลวดในการยึดกิงF และลําต้น การ
เก็บข้อมูลเริมF จากการสังเกตและจดบันทึกตังJ แต่วนั
แรกหลังทดลองโดยเก็บข้อมูล ดังนีJ คือ จํานวนวันทีF
ใช้ ใ นการแตกตา จํ า นวนตารวม จํ า นวนตาใบ
จํานวนตาดอก จํานวนผลต่ อกิFง จํานวนผลต่ อต้น
ผลผลิ ต ต่ อ ต้ น (กรั ม ) วั ด ขนาดความกว้ า งผล
(มิลลิเมตร) ความยาวผล (มิลลิเมตร) ด้วยเวอร์เนีย
นํJ าหนักผล (กรัม) ปริม าณของแข็งทีFละลายนํJ าได้
(total soluble solids, TSS) ด้ว ย Digital Refractometer (ยีFห้อ ATAGO) และปริม าณกรดทีFไทเทรต
ได้ (%TA) ในนํJาคันJ จากผลมัลเบอร์รดี ว้ ยวิธไี ทเทรต
กับ NaOH 0.1 N

3. ผลการวิ จยั และวิ จารณ์
3.1 ผลของสูตรปุ๋ยต่อการแตกตาของมัล
เบอร์รีพนั ธุเ์ ชียงใหม่ 60
จํ า นวนวัน ทีFใ ช้ใ นการแตกตา พบว่ า มี
ความแตกต่ า งทางสถิติอ ย่ า งมีนัย สํา คัญ โดยทุ ก
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ทรี ต เมนต์ ทFี มีก ารใส่ ปุ๋ ยมีผ ลให้ ต้ น มัล เบอร์ รีใ ช้
ระยะเวลาในการแตกตาเร็วทีสF ุด คือ 8.00-9.45 วัน
เมืFอเปรียบเทียบกับชุดควบคุม ซึFงใช้ระยะเวลาใน
การแตกตาช้าทีสF ดุ คือ 13.17 วัน
จํานวนตาทีFมกี ารแตกตาขึนJ มาใหม่หลัง
ทดลอง พบว่ามัลเบอร์รมี กี ารแตกตาอยู่ 3 ชนิด คือ
ตารวม ตาใบ และตาดอก โดยปุ๋ ยเคมีสตู ร 8-24-24
นันJ มีผลให้เกิดตารวมมากทีFสุด จํานวน 33.62 ตา
ในขณะทีกF ารไม่ใส่ปุ๋ย (ชุดควบคุม) มีการเกิดตาใบ
มากทีสF ุด คือ 11.28 ตา ส่วนการเกิดตาดอก พบว่า
ทุ ก ทรีต เมนต์ ไ ม่ มีค วามแตกต่ า งทางสถิติโ ดยมี
ค่าเฉลียF ของการเกิดตาดอกประมาณ 0.00-0.28 ตา
(ตารางทีF 1)
โดยทุ ก ทรีต เมนต์มีก ารโน้ ม กิFง ร่ ว มกับ
การลิดใบ เป็ นการทําลายอิทธิพลของตายอด โดย
การโน้มให้ปลายยอดให้ตFํากว่าตาข้างจะทําให้สาร
ในกลุ่มของออกซินไม่สามารถเคลืFอนย้ายได้ ตาข้าง
จึงแตกออกมา นอกจากนันJ ยังเกียF วข้องกับปริมาณ
และความสมดุลของธาตุอาหารภายในต้นพืช โดย
การเจริญเติบโตของพืชจะสร้างสารทีจF ําเป็ นต่อการ

เจริญ เติ บ โตสารเหล่ า นีJ จ ะมีไ นโตรเจนเป็ น องค์
ประกอบ เมืFอ พืช มีธ าตุ ไ นโตรเจนมากจะมีก าร
เติบ โตทางกิFง ใบมาก ทํา ให้พืช สร้า งดอกได้น้ อ ย
หรือไม่สร้างดอก (สังคม, 2547) การบังคับออกดอก
ของไม้ผลหลายชนิดทําได้โดยการงดนํJา เพืFอกระตุน้
การออกดอก ซึFงมีผลให้ต้นมีการเติบโตทางกิงF ใบ
น้อยลงและจะออกดอกได้ (พีรเดช, 2529) สําหรับ
การทดลองพบว่าการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 8-24-24 มีผล
ให้มจี าํ นวนตารวมมากทีสF ดุ เนืFองจากมีปริมาณธาตุ
อาหารทังJ โพแทสเซีย มและฟอสฟอรัส ทีFม ากกว่ า
ทรีตเมนต์อFืน ๆ ซึFงมีส่วนช่วยในการเจริญเติบโต
ของราก การออกดอก ติดเมล็ด การพัฒนาของผล
และมีคุ ณ ภาพผลผลิต ทีFดีขJนึ (สุว พัน ธุ และคณะ,
2543) โดยการมี ป ริ ม าณธาตุ โ พแทสเซี ย มทีF
เพียงพอจะช่วยให้พชื ควบคุมการเปิ ดปิ ดปากใบได้ดี
มีอ ัต ราการสัง เคราะห์ แ สงสู ง ส่ ว นปริม าณธาตุ
ฟอสฟอรัส ซึFง มีบ ทบาทสํา คัญ ในการควบคุ ม การ
ทํ า งานของเอนไซม์ ห ลายชนิ ด จึ ง ช่ ว ยให้ พื ช
สามารถควบคุมวิถเี มแทบบอลิซมึ ในไซโทพลาสซึม
และคลอโรพลาสต์ได้เป็ นอย่างดี (ยงยุทธ, 2521)

ตารางทีS 1 ผลของสูตรปุ๋ ยต่อการแตกตาของมัลเบอร์รพี นั ธุเ์ ชียงใหม่ 60
ทรีตเมนต์
จํานวนวันแตกตา จํานวนตารวม จํานวนตาใบ จํานวนตาดอก
ไม่ใส่ปุ๋ย (ชุดควบคุม)
13.17 a¹/
10.00 c
11.28 a
0.17
16-16-16
9.45 b
25.00 b
6.00 b
0.28
8-24-24
8.52 b
33.62 a
4.28 c
0.14
ปุ๋ ยมูลค้างคาว (6-3-3)
8.62 b
13.33 c
4.83 c
0.28
16-16-16 + ปุ๋ ยมูลค้างคาว
8.00 b
26.17 b
5.53 c
0.28
8-24-24 + ปุ๋ ยมูลค้างคาว
8.12 b
28.64 b
6.04 b
0.00
F-test
*
*
*
ns
% C.V.
15.16
12.1
12.34
17.12
1/
หมายเหตุ : ค่ า เฉลีFย ตามแนวตังJ ทีFต ามด้ว ยอัก ษรเหมือ นกัน ไม่ มีค วามแตกต่ า งกัน ทางสถิติ จากการ
เปรียบเทียบด้วยวิธี Duncan’s multiple range test; * แตกต่างกันทางสถิตทิ รFี ะดับความเชืFอมันF
95 %
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3.2 ผลของสู ต รปุ๋ ยต่ อ คุณ ภาพผลผลิ ต
ของมัลเบอร์รีSพนั ธุเ์ ชียงใหม่ 60
ความกว้างผล พบว่าไม่แตกต่างกันทาง
สถิติ โดยทุกทรีตเมนต์ทมFี กี ารใส่ปุ๋ย และไม่มกี ารใส่
ปุ๋ ย มีผลให้มลั เบอร์รมี คี วามกว้างผล เฉลียF ประมาณ
11.50-12.36 มิลลิเมตร ซึFงในทรีตเมนต์ทFมี ีการใส่
ปุ๋ ยเคมีสตู ร 8-24-24 มีผลให้มลั เบอร์รมี คี วามกว้าง
ผลมากทีสF ุด คือ 12.36 มิลลิเมตร และในขณะทีกF าร
ใส่ปุ๋ยมูลค้างคาว มีผลให้มลั เบอร์รFมี คี วามกว้างผล
น้อยทีสF ดุ 11.50 มิลลิเมตร (ตารางทีF 2)

ความยาวผล พบว่าไม่แตกต่างกันทาง
สถิติ โดยทุกทรีตเมนต์ทมFี กี ารใส่ปุ๋ยและไม่มกี ารใส่
ปุ๋ ยมัลเบอร์รี มีผลให้มลั เบอร์รมี คี วามยาวผลเฉลียF
ประมาณ 22.41-25.59 มิลลิเมตร ซึงF ในทรีตเมนต์ทFี
มีก ารใส่ ปุ๋ ยเคมีสูต ร 8-24-24 มีผ ลให้ม ัล เบอร์รีมี
ความยาวผลมากทีสF ดุ 25.59 มิลลิเมตร และในขณะ
ทีFทรีตเมนต์ทFไี ม่มกี ารใส่ปุ๋ย (ชุดควบคุม) มีผลให้
มัลเบอร์รมFี คี วามยาวผลน้อยทีFสุด 22.41 มิลลิเมตร
(ตารางทีF 2)

ตารางทีS 2 ผลของสูตรปุ๋ ยต่อคุณภาพผลผลิตของมัลเบอร์รพี นั ธุเ์ ชียงใหม่ 60
ความกว้าง ความยาว นํJาหนักผล จํานวนผล จํานวนผล ผลผลิต TSS TA
ผล (ม.ม.) ผล (ม.ม.) (กรัม)
ต่อช่อ
ต่อต้น (กรัม/ต้น) (บริกซ์) (%)
ไม่ใส่ปุ๋ย (ชุดควบคุม)
11.62
22.41 1.65 c¹/ 2.46 b 22.71 d 35.67 d 10.83 d 0.54
16-16-16
11.93
24.40
2.06 b
3.35 a 35.72 b 75.27 b 14.50 a 0.47
8-24-24
12.36
25.59
2.39 a
3.79 a 45.91 a 92.29 a 15.60 a 0.50
ปุ๋ ยมุลค้างคาว (6-3-3)
11.50
22.91
1.80 c
2.47 b 35.37 c 52.17 c 12.75 c 0.58
16-16-16 + ปุ๋ ยมูลค้างคาว 12.09
24.27
2.04 b
3.24 a 38.50 b 78.00 b 13.23 b 0.55
8-24-24 + ปุ๋ ยมูลค้างคาว
12.15
23.15
2.02 b
3.55 a 39.38 b 80.49 b 13.76 b 0.49
F-test
ns
ns
*
*
*
*
*
ns
% C.V.
9.57
11.51
23.74
22.37
15.42
25.82 12.37 22.52
1/
หมายเหตุ : ค่าเฉลียF ตามแนวตังJ ทีตF ามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่มคี วามแตกต่างกันทางสถิติ จากการเปรียบเทียบด้วยวิธ ี
Duncan’s multiple range test; * แตกต่างกันทางสถิตทิ รFี ะดับความเชืFอมันF 95 %; ns ไม่มคี วามแตกต่างทาง
สถิติ
ทรีตเมนต์

นํJ า หนัก ผล พบว่ า มีค วามแตกต่ า งกัน ทาง
สถิ ติ อ ย่ า งมีนั ย สํ า คัญ โดยทรีต เมนต์ ทFีมีก ารใส่
ปุ๋ ยเคมีสูตร 8-24-24 มีผลให้มลั เบอร์รมี นี Jํ าหนักผล
มากทีFสุด 2.39 กรัม รองลง คือ การใส่ปุ๋ยเคมีสูตร
16-16-16 การใส่ปุ๋ยสูตร 16-16-16 ร่วมกับ ปุ๋ ยมูล
ค้างคาว การใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 8-24-24 ร่วมกับปุ๋ ยมูล
ค้า งคาว มีนJํ า หนัก ผล 2.06, 2.04 และ 2.02 กรัม
ตามลําดับ และในขณะทีไF ม่มกี ารใส่ปุ๋ย (ชุดควบคุม)
มีนJํ าหนักผลน้ อยทีFสุด 1.65 กรัม (ตารางทีF 2) ซึFง

อาจเป็ นผลมาจากปุ๋ ยเคมีสูตร 8-24-24 มีปริม าณ
ธาตุ โ พแทสเซีย มทีFค่ อ นข้า งสูง กว่ า ปุ๋ ยสูต รอืFน ๆ
ดังนันJ จึงช่วยเพิFม ขนาดของผลผลิต และปรับปรุ ง
คุณภาพของผลผลิตได้ (สุวพันธ์ และคณะ, 2543)
จํานวนผลต่อช่อ พบว่ามีความแตกต่างกัน
ทางสถิ ติ อ ย่ า งมี นั ย สํ า คัญ โดยต้ น มัล เบอร์ รFีใ ส่
ปุ๋ ยเคมีสูต ร 8-24-24 มีจํา นวนผลต่ อ ช่ อ มากทีFสุด
3.79 ผล รองลงมา คือ การใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 8-24-24
ร่วมกับปุ๋ ยมูลค้างคาว การใส่ปุ๋ยเคมีสตู ร 16-16-16
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และการใส่ ปุ๋ ยเคมีสู ต ร 16-16-16 ร่ ว มกับ ปุ๋ ยมู ล
ค้า งคาว มีจํา นวนผลต่ อ ช่อ 3.55, 3.35 และ 3.24
ผล ตามลําดับ ในขณะทีชF ุดควบคุมและการใส่ปุ๋ยมูล
ค้างคาว มีจํานวนผลต่อช่อน้อยทีสF ุด คือ 2.46 และ
2.47 ผล ตามลําดับ การไม่ใส่ปุ๋ย (ชุดควบคุม) และ
การใส่ปุ๋ยมูลค้างคาว มีจํานวนผลต่ อช่อน้ อยทีFสุด
(ตารางทีF 2)เนืF อ งจากการไม่ ใ ส่ ปุ๋ ย (ชุ ด ควบคุ ม )
ไม่ได้รบั ธาตุอาหารฟอสฟอรัสซึงF เป็ นส่วนประกอบ
ของกรดนิวคลีอกิ นิวคลีโอโปรตีน มีความสําคัญต่อ
ยีน การแบ่ ง เซลล์ และการสร้า งเซลล์ใ นพืช (สุว
พันธ์ และคณะ, 2543) ซึงF ถ้าพืชขาดธาตุฟอสฟอรัส
มีผลกระทบต่ อพืช และการเจริญเติบโต เช่น ออก
ดอกช้า จํานวนดอก ผล และเมล็ดน้ อย (ยงยุทธ,
2546)
จํานวนผลต่อต้น พบว่ามีความแตกต่างทาง
สถิติอย่างมีนัยสําคัญ โดยต้นมัลเบอร์รที Fใี ส่ปุ๋ยเคมี
สูต ร 8-24-24 มีจํา นวนผลต่ อ ต้น มากทีFสุด 45.91
กรัมต่อต้น รองลงมา คือ ปุ๋ ยเคมีสูตร 8-24-24 กับ
มู ล ค้ า งคาว ปุ๋ ยเคมี สู ต ร 16-16-16 ร่ ว มกั บ มู ล
ค้างคาว ปุ๋ ยเคมีสูตร 16-16-16 และปุ๋ ยมูลค้างคาว
มีจาํ นวนผลต่อต้น 39.38, 38.50, 35.72 และ 35.37
ผล ตามลําดับ ในขณะทีชF ุดควบคุม มีจํานวนผลต่อ
ต้นน้อยทีสF ดุ 22.71 ผล (ตารางทีF 2)
ผลผลิตต่อต้น พบว่ามีความแตกต่างกันทาง
สถิตอิ ย่างมีนยั สําคัญโดยการใส่ปุ๋ยเคมีสตู ร 8-24-24
มีจํานวนผลผลิตต่อต้นมากทีFสุด 92.29 กรัมต่อต้น
รองลงคือ การใส่ปุ๋ยเคมีสตู ร 8-24-24 ร่วมกับปุ๋ ยมูล
ค้างคาว การใส่ปุ๋ยเคมีสตู ร 16-16-16 ร่วมกับปุ๋ ยมูล
ค้างคาว การใส่ปุ๋ยเคมีสตู ร 16-16-16 และการใส่ปุ๋ย
มูล ค้า งคาวมีจํานวนผลผลิต ต่ อ ต้น 80.49, 78.00,
75.27 และ 52.17 กรัมต่อต้น ตามลําดับ ในขณะทีF
ชุดควบคุม มีจํานวนผลผลิตต่อต้นน้อยทีFสุด 35.67
กรัมต่อต้น (ตารางทีF 2 และรูปทีF 1) ซึFงอาจเป็ นผล
มาจากต้นมัลเบอร์รที Fมี กี ารใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 8-24-24
มีปริมาณธาตุโพแทสเซียมค่อนข้างสูงกว่าปุ๋ ยสูตร

อืFน มีบ ทบาทหน้ า ทีFเ กีFย วข้อ งกับการขยายขนาด
ของเซลล์และกระบวนการเปลีFยนแปลงความเต่ ง
ของเซลล์ และฟอสฟอรัส มีบทบาทในกระบวนการ
หายใจ การเคลืFอนย้ายสาร ช่วยในการเจริญเติบโต
ของราก ช่ ว ยให้ทุ ก ส่ว นของต้น มัล เบอร์รีทําให้มี
ระบบรากทีแF ข็งแรง การออกดอก ติดผล เพิมF ขนาด
และคุณภาพของผลผลิตได้ดี (สุวพันธ์ และคณะ,
2543) สําหรับปุ๋ ยโพแทสเซียม เคลืFอนย้ายได้ง่าย
กว่าฟอสเฟตแต่ช้ากว่าไนโตรเจน โพแทสเซียมใน
ปุ๋ ยแม้จะละลายได้ง่ายเท่าเทียมกับไนโตรเจน แต่
เนืF อ งจากมี ป ระจุ บ วกซึF ง ถู ก ยึ ด เหนีF ย วอยู่ ทFี ผิ ว
อนุ ภาคดินเหนียวได้จงึ ถูกชะล้างได้ยากแต่ยงั เป็ น
ประโยชน์ ต่ อ พื ช อยู่ ดั ง นั Jน การใช้ ปุ๋ ยอย่ า งมี
ประสิทธิภาพต้องใส่ปุ๋ยในช่วงเวลาทีFเหมาะสม ซึFง
พืชสามารถดูดไปใช้ได้ง่ายและรวดเร็ว (ศิรพร และ
พรพิณี, 2543)
ปริมาณของแข็งทีลF ะลายในนํJา พบว่ามีความ
แตกต่างทางสถิตอิ ย่างมีนยั สําคัญโดยการใส่ปุ๋ยเคมี
สูต ร 8-24-24 การใส่ปุ๋ ยเคมีสูต ร 16-16-16 มีค่ า
ปริมาณของแข็งทีลF ะลายในนํJามากทีสF ุด 15.60 และ
14.50 บริกซ์ รองลงมา คือ การใส่ปุ๋ยเคมีสตู ร 8-24-24
ร่วมกับปุ๋ ยมูลค้างคาว การใส่ปุ๋ยเคมีสตู ร 16-16-16
ร่วมกับปุ๋ ยมูลค้างคาว และการใส่ปุ๋ยมูลค้างคาว มี
ปริม าณของแข็งทีFละลายในนํJ า 13.76, 13.23 และ
12.75 บริก ซ์ ตามลํ า ดับ ในขณะทีFชุ ด ควบคุ ม มี
ปริม าณของแข็ง ทีFล ะลายในนํJ า น้ อ ยทีFสุ ด 10.83
บริกซ์ (ตารางทีF 2) ซึFงสอดคล้องกับชุติมา (2549)
ทดลองผลของการใช้ปุ๋ยโพแทสเซียมสูงต่อปริมาณ
ของแข็งทีFละลายในนํJ ามะพร้าวอ่อน พบว่าการให้
ปุ๋ ยโพแทสเซียมแก่ตน้ มะพร้าวนํJาหอมเปรียบเทียบ
กับต้นทีFไม่ได้ใส่ปุ๋ย ทําให้ปริมาณของแข็งทีลF ะลาย
ในนํJาได้สงู ขึนJ ทําให้ปริมาณของแข็งทีลF ะลายในนํJา
ได้ในนํJามะพร้าวเพิมF สูงกว่าสูตรปุ๋ ยทีมF โี พแทสเซียม
และฟอสฟอรัสทีตF Fํา
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รูปทีS 1 ต้นมัลเบอร์รรี ะยะเก็บเกียF วผลผลิต [A: ไม่ใส่ปุ๋ย (ชุดควบคุม), B: ปุ๋ ยเคมีสตู ร 16-16-16, C: ปุ๋ ยเคมี
สูตร 8-24-24, D: ปุ๋ ยมูลค้างคาว, E: ปุ๋ ยเคมีสตู ร 16-16-16 + ปุ๋ ยมูลค้างคาว และ F: ปุ๋ ยเคมีสตู ร 824-24 + ปุ๋ ยมูลค้างคาว]
ปริม าณกรดทีFไ ทเทรตได้ พบว่ า ในแต่ ล ะ
ทรีตเมนต์ไม่มคี วามแตกต่างกันทางสถิตมิ คี ่าเฉลีFย
ประมาณ 0.47-0.58 % ซึFงในทรีตเมนต์ทFีมีการใส่
ปุ๋ ยมูลค้างคาว มีปริมาณกรดทีไF ทเทรตได้มากทีFสุด
0.58 % รองลงมาการใส่ ปุ๋ ยเคมีสู ต ร 16-16-16
ร่วมกับปุ๋ ยมูลค้างคาว ไม่ใส่ปุ๋ย การใส่ปุ๋ยเคมีสูตร
8-24-24 การใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 8-24-24 ร่วมกับปุ๋ ยมูล
ค้ า งคาว 0.55, 0.54, 0.50, 0.49 % ตามลํ า ดั บ
ในขณะทีFก ารใส่ ปุ๋ ยเคมีสูต ร 16-16-16 มีป ริม าณ
กรดทีไF ทเทรตได้น้อยทีสF ดุ 0.47 % (ตารางทีF 2)

4. สรุป
ผลของสู ต รปุ๋ ยต่ อ ผลผลิต มัล เบอร์ รFีพ ัน ธุ์
เชีย งใหม่ 60 พบว่ า การใส่ ปุ๋ ยเคมีสู ต ร 8-24-24
มีผลต่ อการเพิFม ผลผลิตและคุณภาพผลมัล เบอร์รFี
พันธุ์เชียงใหม่ 60 โดยมีจํานวนตารวม นํJ าหนักผล
จํ า นวนผลต่ อ ช่ อ จํ า นวนผลต่ อ ต้ น ผลผลิต และ
ปริมาณของแข็งทีลF ะลายในนํJาได้สงู ทีสF ดุ
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