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(1)
Abstract
Compost from tofu by product was moderately acid while compost from
fruits peel and lawn waste was slightly acid. However, compost pH of all three kinds
was between 5.5-5.8 which the standard criteria. The highest average of moisture
contents from compost by fruits peel and lower in the following order, compost
from tofu by product and lawn waste, respectively. However, the percentage of
moisture contents from all three kinds of compost was the standard criteria which
not more than 35. The highest percentage of organic meter from tofu by product was
43.8 and lower in the following order, compost from fruits peel (38.5%) and lawn
waste (35.2%) respectively. The percentage of organic meter from all three kinds of
compost was the standard criteria which not less than 35 (w/w).
Compost from tofu by product gave the highest percentage of nitrogen was
1.42 and lower in the following order, compost from fruits peel (1.28%) and lawn
waste (1.02%) respectively. Compost from tofu by product gave the highest
percentage of phosphorous was 0.81 and lower in the following order, compost from
fruits peel (0.66%) and lawn waste (0.54%) respectively. Compost from tofu by
product gave the highest percentage of potassium was 1.39 and lower in the
following order, compost from fruits peel (1.17%) and lawn waste (0.84%)
respectively. However, percentage of nitrogen, phosphorous and potassium was the
standard criteria which 1.0, 0.5 and 0.5 (w/w) respectively.
Fahtalaichone were cultivated using compost from tofu by product (T3) gave
the maximum number of average branch/plant was 34, the maximum number of
average leave/plant was 264.8, the maximum number of average inflorescence/plant
was 30, the maximum average height of 44.2 centimeters, the maximum average
fresh weight of 42.8 g and the maximum average dry weight of 14.68 g. Lower in the
following order, Fahtalaichone were cultivated using compost from fruits peel (T5),
chemical fertilizer (T2), lawn waste (T4) and pure soil (T1) respectively.
Fahtalaichone were cultivated using compost from tofu by product gave the
highest percentage of total lactone was 11.29. Lower in the following order,
Fahtalaichone were cultivated using compost from fruits peel, 15-15-15 fertilizer,
lawn waste and pure soil (control), gave the percentage of total lactone was 10.72,
9.71, 7.76 and 5.07 respectively. Total lactone of Fahtalaichone from T2, T3, T4 and
T5 was the standard criteria which not less than 6% except T1. About 8% of moisture
contents found in various treatments was the standard criteria which not less than
11% (w/w).

(2)
บทคัดยอ
ปุยหมักจากกากเตาหูมีสภาพเปนกรดปานกลาง ปุยหมักจากเปลือกผลไม และปุยหมักจาก
เศษหญา มีส ภาพเปนกรดออนหรือเปนดางเล็ก นอย ปุยหมักทั้ง 3 ชนิด มีคา pH อยูในเกณฑ
มาตรฐานคืออยูในชวง 5.5-5.8 ปุยหมักจากเปลือกผลไมใหรอยละความชื้นเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา
คือ ปุยหมักจากกากเตาหู และปุยหมักจากเศษหญา ตามลําดับ โดยปุยหมักทั้ง 3 ชนิด มีความชื้นไม
เกินรอยละ 35 โดยน้ําหนัก ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐาน สวนปริมาณอินทรียวัตถุเฉลี่ยมากที่สุดไดจากปุย
หมักจากกากเตาหู เทากับรอยละ 43.8 รองลงมาคือ ปริมาณอินทรียวัตถุเฉลี่ยที่ไดจากปุยหมักจาก
เปลือกผลไม และปุยหมักจากเศษหญา เทากับรอยละ 38.5 และ 35.2 ตามลําดับ ซึ่งปุยทั้ง 3 ชนิด
อยูในเกณฑมาตรฐาน คือ ปริมาณอินทรียวัตถุไมนอยกวารอยละ 35 โดยน้ําหนัก
ปุยหมักจากกากเตาหูใหปริมาณธาตุไนโตรเจนมากที่สุดรอยละ 1.42 รองลงมาคือ ปุยหมัก
จากเปลือกผลไมแ ละปุย หมัก จากเศษหญา ใหป ริ ม าณธาตุไนโตรเจนรอยละ 1.28 และ 1.02
ตามลําดับ ปุยหมักจากกากเตาหูใหปริมาณธาตุฟอสฟอรัสมากที่สุดรอยละ 0.81 รองลงมาคือ ปุย
หมักจากเปลือกผลไมและปุยหมักจากเศษหญา ใหปริมาณธาตุฟอสฟอรัสรอยละ 0.66 และ 0.54
ตามลําดับ ปุยหมักจากกากเตาหูใหปริมาณธาตุโพแทสเซียมมากที่สุดรอยละ 1.39 รองลงมาคือ ปุย
หมักจากเปลือกผลไมและปุยหมักจากเศษหญา ใหปริมาณธาตุโพแทสเซียมรอยละ 1.17 และ 0.84
ตามลําดับ และปริมาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมที่ไดจากปุยแตละชนิดอยูในเกณฑ
มาตรฐาน คือ ไมต่ํากวารอยละ 1.0 0.5 และ 0.5 โดยน้ําหนัก ตามลําดับ
ตนฟาทะลายโจรที่ปลูกในดินผสมปุยหมักจากกากเตาหู (ดินชุดที่ 3) ใหจํานวนการแตกกิ่ง
ขางเฉลี่ยตอตน ใหจํานวนใบเฉลี่ยตอตน ใหจํานวนชอดอกเฉลี่ยตอตน ใหความสูงเฉลี่ยตอตน ให
น้ําหนักสดเฉลี่ยตอตน และใหน้ําหนักแหงเฉลี่ยตอตน สูงที่สุด เทากับ 34 กิ่ง 264.8 ใบ 30 ชอ 44.2
เซนติเมตร 42.8 กรัม และ 14.68 กรัม ตามลําดับ รองลงมา คือ ตนฟาทะลายโจรที่ปลูกในดินผสม
ปุยหมักจากเปลือกผลไม (ดินชุดที่ 5) ดินผสมปุยเคมี (ดินชุดที่ 2) ดินผสมปุยหมักจากเศษหญา (ดิน
ชุดที่ 4) และดินเปลา (ดินชุดที่ 1) ตามลําดับ
ฟาทะลายโจรที่ไดจากการปลูกในดินผสมปุยหมักจากกากเตาหู ใหปริมาณแลคโตนรวมเฉลี่ย
สูงที่สุด เทากับรอยละ 11.29 รองลงมาคือ ฟาทะลายโจรที่ปลูกในดินผสมปุยหมักจากเปลือกผลไม
ฟาทะลายโจรที่ปลูกในดินผสมปุยเคมีสูตร 15-15-15 ฟาทะลายโจรที่ปลูกในดินผสมปุยหมักจากเศษ
หญา และฟาทะลายโจรที่ปลูกในดินเปลา ใหปริมาณแลคโตนรวมเฉลี่ย เทากับรอยละ 10.72 9.71
7.76 และ 5.07 ตามลําดับ โดยปริมาณแลคโตนรวมของฟาทะลายโจรที่ไดจากดินชุดที่ 2 3 4 และ 5
อยูใ นเกณฑดี สูงกวามาตรฐานที่กําหนดไว คือ ไมนอยกวารอยละ 6 ในขณะที่ปริมาณแลคโตนรวม
ของฟาทะลายโจรที่ไดจากดินชุดที่ 1 ต่ํากวามาตรฐาน สวนรอยละความชื้นเฉลี่ยของฟาทะลายโจรที่
ไดจากการปลูกทดสอบโดยใชปุยหมักแตละชนิด มีคาใกลเคียงกันคือ อยูที่ประมาณรอยละ 8 ซึ่งอยูใน
ขอกําหนดคุณภาพสมุนไพรฟาทะลายโจรที่ดี ที่ตองมีความชื้นไมเกินรอยละ 11 โดยน้ําหนัก

(3)
คํานํา
โครงการวิจัยนี้จัดทําขึ้น ณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา เพื่อ
ศึกษากระบวนการปลูกหรือผลิตฟาทะลายโจรแบบเกษตรอินทรีย เปรียบเทียบกับการปลูกโดยใช
ปุยเคมี ศึกษากระบวนการทําปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพ ทดสอบประสิทธิภาพของปุยที่ผลิตขึ้นเอง
ทั้งคุณสมบัติทางดานกายภาพ เคมีและปริมาณธาตุอาหารพืช และเปรียบเทียบผลผลิตฟาทะลายโจร
ทั้งทางดานปริมาณและคุณภาพจากการทดสอบโดยปุยแตละชนิด แลวไดนําองคความรูจากงานวิจัย
ไปถายทอดและทดลองปลูกในแปลงเกษตรกร ซึ่งสามารถใชไดจริง และเปนทางเลือกหนึ่งในการสราง
อาชีพและรายไดของชุมชน
โครงการวิจัยนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดีเ นื่องจากไดรับงบประมาณสนับ สนุนจากทุนอุดหนุน
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐานราก ประจําปงบประมาณ 2554 และ
ขอขอบคุณนักศึกษาชวยวิจัย นางสาวศรีประภา บุญพน และนางสาวนูรฮาฟซา ดือเระ คณะผูรวม
วิจัย เครือขายวิจัยภาคใตตอนลาง และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ที่
ไดใหการสนับสนุนโครงการวิจัยในครั้งนี้จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี

นายซูไฮมิน เจะมะลี
หัวหนาโครงการ

(4)
สารบัญ
Absract
บทคัดยอ
คํานํา
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญรูปประกอบ
บทที่
1 บทนํา
ความสําคัญ และที่มาของปญหาของการวิจัย และการถายทอดเทคโนโลยี
วัตถุประสงคของโครงการ
ความคาดหวังหรือผลประโยชนที่จะไดรับเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
ขอบเขตของการวิจัย
2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
3 วิธีดําเนินการวิจัย
วัสดุ อุปกรณและสารเคมี
ขั้นตอนการเตรียมดิน ปุยหมัก น้ําหมักชีวภาพและตนกลาฟาทะลายโจร
ขั้นตอนการทดลอง
4 ผลและวิจารณผลการทดลอง
ตัวอยางดิน
วิเคราะหคุณสมบัติทางเคมีและธาตุอาหารพืชที่ไดจากปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพ
ประสิทธิภาพของปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพตอการใหผลผลิตฟาทะลายโจรเชิงปริมาณ
ประสิทธิภาพของปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพตอการใหผลผลิตฟาทะลายโจรเชิงคุณภาพ
การถายทอดเทคโนโลยี
5. สรุปผลการทดลอง
เอกสารอางอิง
ภาคผนวก

หนา
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
1
1
2
3
3
4
4
17
24
24
25
26
28
28
28
33
41
44
49
50
52

(5)

สารบัญตาราง
ตารางที่
1
ความเปนกรด-ดางเฉลี่ย ความชื้นเฉลี่ยและปริมาณอินทรียวัตถุเฉลี่ยของ
ดินตัวอยาง
2
คุณสมบัติและปริมาณธาตุอาหารพืช (N P2O5 K2O) ของปุยหมักแตละชนิด
หลังจากหมักวัสดุตางๆ เปนเวลา 3 เดือน
3
ปริมาณแลคโตนรวมและรอยละความชื้นของฟาทะลายโจรที่ไดจากการ
ปลูกทดสอบโดยใชปุยแตละชนิด

หนา
28
29
42

(6)

สารบัญรูปประกอบ
รูปที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15

ลักษณะทางกายภาพของปุยหมักจากกากเตาหู
ลักษณะทางกายภาพของปุยหมักจากเปลือกผลไม
ลักษณะทางกายภาพของปุยหมักจากเศษหญา
ลักษณะทางกายภาพของน้ําหมักชีวภาพจากกากเตาหู
ลักษณะทางกายภาพของน้ําหมักชีวภาพจากเปลือกผลไม
ลักษณะทางกายภาพของน้ําหมักชีวภาพจากเศษหญา
ประสิทธิภาพของปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพตอจํานวนกิ่งขางเฉลี่ย
และจํานวนใบเฉลี่ยของตนฟาทะลายโจร
ประสิทธิภาพของปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพตอจํานวนชอดอกเฉลี่ย
ความสูงเฉลี่ยของตนฟาทะลายโจร
ประสิทธิภาพของปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพตอน้ําหนักสดเฉลี่ย และ
น้ําหนักแหงเฉลี่ยของตนฟาทะลายโจร
ลักษณะทางกายภาพของตนฟาทะลายโจรหลังจากปลูกเปนระยะเวลา
3 เดือน
รอยละปริมาณแลคโตนรวมเฉลี่ยของฟาทะลายโจรที่ไดจากการปลูกโดยใช
ปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพดินชุดตางๆ เปนระยะเวลา 3 เดือน
แปลงปลูกฟาทะลายโจร ตนกลาฟาทะลายโจรอายุ 2 สัปดาหหลังจากปลูก
ตนฟาทะลายโจรอายุ 4 เดือน พรอมเก็บเกี่ยว วิธีการเก็บเกี่ยวฟาทะลาย
โจร ทําความสะอาดโดยการลางน้ําสะอาด จากนั้นเด็ดใบแชน้ํา
นําใบฟาทะลายโจรมาเกลี่ยบนกระดงหรือถาดที่สะอาด ทําใหแหงโดยอบ
ในตูอบ จนแหงสนิท หรือตากแดดจนแหงสนิท แลวนําไปบดใหละเอียด
เตรียมอุปกรณสําหรับอัดแคปซูลฟาทะลายโจร และเทผงบดฟาทะลาย
โจรลงในแคปซูลเปลาที่มีอุปกรณรองรับ
เกลี่ยผงบดลงในแคปซูลอยางทั่วถึง และใชอุปกรณอัดผงบดใหแนน จากนั้น
ใชอุปกรณปดฝาแคปซูล หงายอุปกรณขึ้นเห็นแคปซูลติดอยู และกด
แคปซูลลงบนผาสะอาด จะไดแคปซูลฟาทะลายโจร
การเก็บเกี่ยวฟาทะลายโจรโดยชาวบานที่ ตําบลยี่งอ อําเภอยี่งอ จังหวัด
นราธิวาส ซึ่งเปนแปลงปลูกทดสอบจากการถายทอดเทคโนโลยี
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