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บทคัดย่อ 

อัตราที่ เหมาะสมในการใช้อะมิโนโปรตีน ทดแทนการใช้ปุ๋ย A,B ที่ส่งผลต่อการปลูก
ผักกาดขาวไดโตเกียว ในระบบไฮโดรโปนิกส์  โดยมีวัตถุประสงค์ในการทดเพ่ือศึกษาหาอัตราที่
เหมาะสมในการใช้อะมิโนโปรตีนทดแทนการใช้ปุ๋ย A,B ในรูปแบบสารละลายน ้าในการปลูกผักกาดขาว
ไดโตเกียว ในระบบไฮโดรโปนิกส์ โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Complete Randomized 
Design, CRD) ประกอบด้วย 5 ทรีตเมนต์ 2  ซ ้าๆละ 12  ต้น (หลุม) รวมจ้านวนหน่วยการทดลอง
ทั งสิ น  24 ต้น พบว่า การทดลอง (T1) control ใส่ปุ๋ย A,B  4 มิลลิลิตรต่อน ้า 1 ลิตร ส่งผลต่อด้าน
ความกว้างของใบ  ความแสดงความยาวของราก ความยาวตั งแต่รากจนถึงยอดและมีความยาวของ
ก้านผักกาดขาวไดโตเกียวแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส่าคัญ (p<0.01) ส่วน (T2)ใส่อะมิโนโปรตีน 1 
มิลลิลิตรต่อน ้า 1 ลิตร   (T3)ใส่อะมิโนโปรตีน  2 มิลลิลิตรต่อน ้า 1 ลิตร   (T4) ใส่อะมิโนโปรตีน3 
มิลลิลิตรต่อน ้า 1 ลิตร   (T5) ใส่อะมิโนโปรตีน 6 มิลลิลิตรต่อน ้า 1 ลิตร   เก็บข้อมูลด้าน ความกว้าง
ของใบ ความยาวของราก ความยาวตั งแต่รากถึงยอด ความยาวก้าน พบว่า  (T1) control ใส่ปุ๋ย A,B  
4 มิลลิลิตรต่อ น ้า 1 ลิตรดีที่สุดในการเจริญเติบโต รองลงมา คือ (T3) ใส่อะมิโนโปรตีน 2 มิลลิลิตรต่อ 
น ้า และการทดลองที่ไม่ประสบผลส้าเร็จ คือ  (T5)  ใส่อะมิโนโปรตีน 6 มิลลิลิตรต่อน ้า 1  พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างตาย สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดกับการที่ใส่อะมิโนโปรตีนปริมาณมากเกินไปและมีธาตุอาหารที่ไม่
ครบถ้วนมีท้าให้ผักกาดขาวไดโตเกียวตาย ดังนั นถ้าจะอัตราที่เหมาะสมในการใช้ที่แนะน้า คือ 
(T2)ใส่อะมิโนโปรตีน 1 มิลลิลิตรต่อน ้า 1 ลิตร สามารถใช้ในการช่วยลดต้นทุนการใช้ปุ๋ย A B ได้ผักที่
เป็นอินทรีย์100% 
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Abstract 
 
 Appropriate rates for using amino protein Substitute the use of fertilizers A, B 
that affect the cultivation of Chinese cabbage Dai Tokyo. In the hydroponics system 
With the objective of studying to find an appropriate rate for the use of amino protein 
substitutes for the use of fertilizer A, B in the form of aqueous solution for cultivation 
of Chinese lettuce Dai In the hydroponics system Complete randomized design, CRD, 
consisting of 5 treatments, 2 replications, 12 plants (holes), total number of 
experimental units, 24 plants. Experiment (T1) control with fertilizer A, B 4 ml per 1 liter 
of water, affecting the width of the leaves Expression of root length the length from 
the roots to the tops and the length of the white radish stalks in Tokyo is significantly 
different (p <0.01). The portion (T2) contains 1 ml of amino protein per 1 liter of water 
(T3 ) Put 2 ml amino protein per 1 liter of water (T4) into 3 amino proteins. ML per 1 
liter of water (T5), add 6 ml amino protein per 1 liter of water. Leaf width Root length 
the length from the root to the length of the stem was found (T1) control. Put 4 ml of 
fertilizer A, B 4 per 1 liter of water. The best growth was followed by (T3), put 2 ml 
amino protein per water and the unsuccessful experiment was (T5) put 6 ml of amino 
protein per water. 1 found that the sample died. Assumed that the amount of amino 
protein is too large and that there are incomplete nutrients, causing the Chinese 
cabbage to die. Therefore, if the appropriate rate of use is recommended (T2), put 1 ml 
of amino protein per 1 liter of water can be used to help reduce the cost of fertilizer. 
A B can be 100% organic vegetables. 
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