ชื่อเรื่อง
ผู้วจิ ัย
คณะ
สถาบัน
ปี ทีว่ จิ ัย
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การทดลองครั้งนี้ มุ่งที่จะศึกษาระดับความต้องการธาตุอาหารของต้นอนูเบียสซึ่ งเป็ นพันธุ์
ไม้น้ าํ ที่ได้รับความนิ ยมอย่างมากโดยในที่น้ ี จะใช้ลูกผสมอนู เบียส barteri มีวางแผนการทดลอง
แบบสุ่ มตลอด (RCRD) 3 ซํ้า มีดว้ ยกันจํานวน 2โครงการย่อยคือ การทดสอบความต้องการธาตุ
อาหารหลัก(NPK)และการทดสอบความต้องการธาตุอาหารรองและจุลธาตุของอนู เบียส โดยใช้
สู ตรสารละลายาตุอาหาร MS เป็ นมาตรฐาน จากนั้นจึงทําการลดสัดส่ วนของกลุ่มธาตุที่ตอ้ งการ
ศึกษาลงจากสูตรร้อยละ 25 ลงเหลือร้อยละ 75 50 และ 25 ตามลําดับ และกลุ่มควบคุมซึ่ งใช้สัดส่ วน
ปกติ โดยทุกสู ตรเมื่อทําการผสมสารละลายเสร็ จสิ้ นแล้วจะปรับปริ มาตรให้ได้ 10 ลิตร นําไปผสม
กับนํ้า 90 ลิตร ระยะเวลาการทดลอง 5 เดือนพบว่า
การทดลองที่ 1 ปริ มาณธาตุอาหารหลักที่ระดับความเข้มข้นร้อยละ 25 จากสู ตรปกติโดยมี
N : P :K เท่ากับ28 : 2.6 : 28 ตามลําดับ เป็ นระดับที่เหมาะสมที่สุดเพราะการเจริ ญเติบโตไม่แตกต่าง
ทางสถิติจากกลุ่มที่มีธาตุอาหารหลักที่ระดับความเข้มข้นร้ อยละ 50 แต่ประหยัดธาตุอาหารที่ใช้
มากกว่า โดยมีค่าเฉลี่ยเมื่อสิ้ นสุ ดการทดลองเป็ นเวลา 5 เดือน พบว่ามีใบ 9.8 ใบ นํ้าหนักสด 3.63
กรัม ความสูง 4.7เซนติเมตร ความกว้างของใบ 2.8 เซนติเมตร ความยาวของใบ 4.2 เซนติเมตรและ
ความยาวราก 7.2 เซนติเมตรโดยทั้งหมดมีความแตกต่างกันทางสถิติกบั กลุ่มควบคุมที่ระดับความ
เชื่อมัน่ ร้อยละ95 ยกเว้นจํานวนใบ
ส่ วนการทดลองที่ 2 คือการศึกษาระดับปริ มาณธาตุอาหารรองและจุลธาตุพบว่าที่ระดับ
ความเข้ม ข้น ร้ อ ยละ 75 จากสู ต รปกติ โ ดยมี เป็ นระดับ ที่ เ หมาะสมที่ สุ ด เพราะมี แ นวโน้ม การ
เจริ ญเติบโตเฉลี่ยที่ดีที่สุด พบว่ามีใบ 8.3 ใบ นํ้าหนักสด 2.83 กรัม ความสู ง 4. 8เซนติเมตร ความ
กว้างของใบ 2.8 เซนติเมตร ความยาวของใบ 4.1เซนติเมตรและความยาวราก 8.3 เซนติเมตร โดย
ลักษณะที่มีความแตกต่างกันทางสถิติกบั กลุ่มควบคุมที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ95คือความสู งและ
ความยาวใบ
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เข้มข้น 100 เท่า เพื่อทําลายฤทธิ์ ของ Bicarbonate
ปุ๋ ยและสารเคมีของสูตรKMITL3
ปุ๋ ยและสารเคมีของสูตร Knop 1865 และ Hoagland
ปุ๋ ยและสารเคมีของสูตร MS
สรุ ปผลการศึกษาอิทธิพลของธาตุอาหารหลักที่มีต่อการเจริ ญเติบโตของต้นอนูเบียส
สรุ ปผลการศึกษาอิทธิพลของธาตุอาหารรองและจุลธาตุที่มีต่อการเจริ ญเติบโต
ของอนูเบียส
เปรี ยบเทียบปริ มาณธาตุอาหารหลักที่มีการปรับจากสูตรมาตรฐาน MS ที่ให้การ
เจริ ญเติบโตที่ดีที่สุดกับระดับ N P K จากสูตรมาตรฐานอื่นๆที่นิยมใช้ในระบบไฮโดร
โพนิคส์กบั พืชบก(มิลลิกรัมต่อลิตร)
เปรี ยบเทียบปริ มาณธาตุอาหารรรองและจุลธาตุที่มีการปรับจากสู ตรมาตรฐาน MS ที่
ให้การเจริ ญเติบโตที่ดีที่สุดกับระดับธาตุอาหารรองจากสูตรมาตรฐานอื่นๆที่นิยมใช้กบั
พืชบกในระบบไฮโดรโพนิคส์
ค่าเฉลี่ยของค่าการนําไฟฟ้ าในแต่ละสิ่ งทดลอง
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