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บ ท คั ด ย่ อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการใช้ปุ๋ยน้้าหมักชีวภาพที่ได้จากการหมักเมล็ดถั่ว
เหลืองและสับปะรดในการเพิ่มผลผลิตในแปลงเพาะปลูกคะน้าพันธุ์เพชรน้้าเอก วางแผนการทดลองแบบสุ่ม
สมบูรณ์ จ้านวน 4 ซ้้า โดยมีระดับความเข้มข้นหรืออัตราส่วนผสมของปุ๋ย น้้า หมัก ชีวภาพต่อน้้าที่มีความ
เข้มข้นแตกต่างกัน 5 ทรีตเมนท์ดังนี้ ทรีตเมนท์ที่ 1 ฉีดพ่นด้วยน้้าเปล่า ทรีตเมนท์ที่ 2 ใส่ปุ๋ยยูเรียอัตรา 25
กิโลกรัม/ไร่ ทรีตเมนท์ที่ 3 ปุ๋ยน้้าหมักชีวภาพต่อน้า้ อัตรา 1:100 โดยปริมาตร ทรีตเมนต์ที่ 4 ปุ๋ยน้้าหมัก
ชีว ภาพต่อ น้้ า อัต รา 1:200 โดยปริมาตรและทรีตเมนท์ที่ 5 ปุ ๋ย น้้ า หมัก ชีว ภาพต่อ น้้า อัต รา 1:300 โดย
ปริมาตร วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ วัดการเจริญเติบโตของต้นคะน้าในด้านความสูงล้าต้น จ้านวน
ใบ ความกว้างใบ ความยาวก้านใบ และชั่งน้้าหนักสดของคะน้า ผลการศึกษาพบว่า การใช้ปุ๋ยน้้าหมักชีวภาพ
จากเมล็ดถั่วเหลืองและสับปะรดในอัตราส่วนต่างกันและปุ๋ยยูเรีย มีผลต่อการเจริญเติบโตของคะน้าในด้าน
ความสูง จ้านวนใบ ความกว้างของใบ ความยาวก้านใบ และน้้าหนักสดต้นคะน้าที่อายุ 21, 28, 35, 42, 49
และ 56 วันหลังปลูก โดยคะน้าในทรีตเมนต์ที่ 2 ที่ใช้ปุ๋ยยูเรีย มีค่าเฉลี่ยของความสูง ล้าต้น จ้านวนใบ ความ
กว้างของใบ และความยาวก้านใบเพิ่มขึ้นดีที่สุ ด แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ (P>0.05) เมื่อ
เปรียบเทียบกับการเจริญเติบโตของคะน้าในทรีตเมนต์ที่ 3 ที่ใช้ปุ๋ยน้้า หมัก ชีวภาพจากเมล็ดถั่วเหลืองและ
สับปะรดต่อน้้าในอัตราส่วน 1:100 นอกจากนั้น การใช้ปุ๋ยน้้าหมักชีวภาพจากถั่วเหลืองและสับปะรดที่ระดับ
ความเข้มข้น 1:100 ส่ ง ผลให้ ค่ าเฉลี่ ยน้้าหนักสดของต้ นคะน้าที่อายุ 56 วั น สู ง สุ ด (46.6 กรั ม ต่อต้ น ) ไม่
แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับคะน้า ที่ใช้ปุ๋ยยูเรีย (46.3 กรัมต่อต้น) ดังนั้นการใช้ปุ๋ยน้้า
หมักชีวภาพจากถั่วเหลืองและสับปะรดในอัตราส่วนผสมของน้้าหมัก ชีวภาพต่อน้้า 1:100 มีผลต่อการเพิ่ม
การเจริญเติบโตของต้นคะน้าพันธุ์เพชรน้้าเอก และสามารถทดแทนการใช้ปุ๋ยยูเรียได้ อีกทั้งยังลดการใช้
สารเคมีที่ส่งผลต่อสุขภาพของผู้ใช้ ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อมได้อย่างดี

บทน้า
ผั ก คะน้ า (Chinese kale) คะน้ า ถื อ ว่ า เป็ น ผั ก ชนิ ด หนึ่งที่
ส้าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เป็นที่นิยมบริโภคกันทั่วโลก
สามารถกิ นได้ทั้งใบและล้าต้น มีปริมาณมากเนื่องจากสามารถ
ปลู ก ได้ ต ลอดทั้ ง ปี มี ร อบอายุ ผ ลผลิ ต ที่ สั้ น สามารถเก็ บ เกี่ ย ว
*

ผลผลิตได้เร็ว จึงท้าให้เกษตรกรขายผลผลิตได้และมีผลตอบแทน
ในเวลาอันสั้น การปลูกคะน้าโดยทั่วไปจะนิยมปลูกในแปลงและใช้
วิธีหว่านเมล็ดลงบนแปลง หรือโรยเป็นแถว อย่างไรก็ตามคะน้า
เป็นผัก กิ นใบและล้าต้นจึงต้องการธาตุไ นโตรเจนในปริม าณสู ง
ดั ง นั้ น การใส่ ปุ๋ ย คะน้ า จึ ง เน้ น การใส่ ปุ๋ ย ที่ มี ไ นโตรเจนสู ง ด้ ว ย
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เกษตรกรส่วนใหญ่จึงนิยมใช้ปุ๋ยเคมีเพื่ อช่วยเร่งการเจริญเติบโต
ของต้ น คะน้ า ให้ ไ ด้ ผ ลผลิ ต ในปริ ม าณมาก (Boonchai, 2011)
นอกจากนั้นหนอนใยผักและหมัดกระโดด เป็นแมลงศัตรูผักคะน้า
ที่ส้าคัญ (Pratumporn et al., 2015) สร้างความเสียหายต่อการ
ปลูกต้นคะน้าโดยท้าลายที่ใบคะน้ากัดกินใบท้าให้เกิดรูพรุน ท้าให้
ใบคะน้ า ไม่ ส วยงามไม่ เ ป็ น ที่ ต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภค ส่ ง ผลให้
เกษตรกรใช้ ส ารเคมี อั น ตรายฉีด พ่ น ต้ น คะน้ า เพื่ อ ป้ อ งกั น และ
ก้าจัดศัตรูพืชดังกล่าวเพื่อให้ได้ผลผลิตใบคะน้าสมบูรณ์มีสีสวยงาม
เป็นที่ต้องการของตลาด ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรที่ ไ ด้ รั บ พิ ษ
สารเคมีเข้าสู่ร่างกายและมีผลตกค้างในผักคะน้ าส่งผลต่อสุขภาพ
ของผู้ บ ริ โ ภค ซึ่ ง การส่ ง ออกคะน้ า ไปต่ า งประเทศก็ จ ะท้ า ให้
ประเทศผู้ค้าร่วมไม่ยอมรับในตัวสินค้านี้ เกิดความเสีย หายทาง
เศรษฐกิจโดยรวมทั้งประเทศ (Thitiya et al., 2007) นอกจากนั้น
ความเป็ น พิ ษ ของสารเคมี ยั ง ตกค้ า งและก่ อ ให้ เ กิ ด มลพิ ษ ต่ อ
สิ่ ง แวดล้ อ มในด้ า นต่ า ง ๆ สะสมจนท้ า ให้ เ ป็ น ปั ญ หาด้ า น
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ดังนั้น การปลูกคะน้าปลอดสารพิษ
หรื อ สารเคมี จึ ง เป็ น แนวทางที่ ท้ า ให้ ไ ด้ ผ ลผลิ ต ผั ก มี คุ ณ ภาพ
ไร้สารพิษตกค้าง ผู้บริโภคปลอดภัย และช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูก
ผักมีสุขภาพอนามัยดีขึ้นจากสารเคมีก้าจัดศัตรูพืชอันตราย และ
ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างดี (Orapin et al., n.d.)
ในปัจจุบันเกษตรกรจึงนิยมปลูกผักคะน้าในรูปแบบอินทรีย์
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นที่นิยมของผู้บริโภคในปัจจุบัน และมีราคาสูง
กว่าการปลูกที่ใช้สารเคมี โดยแนวทางการปลูกผักคะน้าในรูปแบบ
อินทรีย์สามารถท้าได้หลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ใช้ น้ า หมั ก ชี ว ภาพ ซึ่ ง ได้ จ ากวั ส ดุ เ หลื อ ใช้ จ ากพื ช หรื อ สั ต ว์ ที่ มี
ลั ก ษณะสดมี ค วามชื้ น สู ง น้ า มาหมั ก กั บ กากน้้ า ตาล ท้ า ให้ เ กิ ด
จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์จ้านวนมาก โดยกระบวนการหมัก โดย
จุลินทรีย์ทั้งในสภาพที่ไม่มีออกซิเจนและมีออกซิเจน ช่วยสลาย
ธาตุอาหารต่าง ๆ ที่อยู่ในพืช เช่น โปรตีน กรดอะมิโน กรดอินทรีย์
ธาตุ อ าหารหลั ก ธาตุ อ าหารรอง จุ ล ธาตุ ฮอร์ โ มนเร่ ง การ
เจริญเติบโต เอนไซม์ และวิตามิน ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุดิบที่
น้ า มาหมั ก โดยสารอิ น ทรี ย์ เ หล่ า นี้ พื ช สามารถน้ า ไปใช้ ในการ
เจริญเติบโตได้อย่ างมี ประสิ ทธิ ภ าพ (Soros., 2016) มีรายงาน
การศึกษาด้านประสิทธิภาพของน้้าหมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโต
ของพืชผัก เพื่อทดแทนการใช้ปุ๋ยและสารเคมีในแปลงเกษตรของ
Gunyaporn et al. (2020) ทีศ่ ึกษาการใช้น้าหมักชีวภาพจากการ
ยี ส ต์ เ พื่ อ ผลิ ต คะน้ า อิ น ทรี ย์ ใ นสภาพดิ น นา พบว่ า ปั จ จั ย ร่ ว ม
ระหว่างการฉีดพ่นคะน้าด้วยน้้าหมักชีวภาพกากยีสต์ ด้วยอัตรา
1:200 ส่งผลต่อการเพิ่มการเจริญเติบโต ด้านความสูงคะน้าที่อายุ
34 วัน (หลังปลูกลงดิน) ความยาวใบ จ้านวนใบคะน้า และน้้าหนัก
สด และการฉีดพ่นน้้าหมัก ชีวภาพ ส่งผลให้ผลผลิตต่อต้น และ
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ผลผลิ ต ต่ อ ไร่ เ พิ่ ม ขึ้ น สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ Khuannapa
(2015) ที่ศึกษาประสิทธิภาพของน้้าหมักชีวภาพจากผักและปลา
ต่อการเจริญเติบโตของโหระพาสีม่วง พบว่าแปลงที่ได้รับการฉีด
ด้วยปุ๋ยน้้าหมักชีวภาพในอัตราส่วนน้้าหมักชีวภาพต่อน้้า 1:500 มี
ผลให้ ท้ า ให้ ค วามสู ง ของล้ า ต้ น พื้ น ที่ ใ บรวม น้้ า หนั ก แห้ ง ใบ
อั ต ราส่ ว นน้้ า หนั ก แห้ ง รากต่ อ ต้ น ความเขี ย วของใบ ปริ ม าณ
คลอโรฟิลล์รวมในใบดีที่สุด
อย่างไรก็ตามรายงานการศึกษาการใช้น้าหมักชีวภาพที่หมัก
จากวัตถุดิบที่เป็นแหล่งธาตุไนโตรเจน เช่น เมล็ดถั่วเหลืองเพื่อ
ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีที่มีธาตุไนโตรเจนสูงยังมีข้อมูลที่จ้ากัด ดังนั้น
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของน้้าหมัก
ชีภาพจากการหมักถั่วเหลืองและสับปะรดต่อผลผลิตคะน้า พั นธุ์
เพชรน้้าเอกและอัตราส่วนที่เหมาะสมของปุ๋ยน้้าหมักชีวภาพเพื่อ
ทดแทนการใช้ ปุ๋ ย ยู เ รี ย ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ส ามารถใช้ เ ป็ น แนวทางลด
ต้นทุนการผลิต ทดแทนปุ๋ยเคมี ที่ส่งผลต่อความปลอดภัยทั้งต่อตัว
ผู้ใช้และผู้บริโภค

วิธีการวิจัย
การทดสอบประสิทธิภาพปุ๋ย นาหมัก ชีว ภาพจากถั่วเหลือ งและ
สับปะรดในการเพิ่มผลผลิตคะน้า
ในการทดลองใช้เครื่องพ่นสารแบบสูบโยกสะพายหลังยี่ห้อ
Icon รุ่น 123 R ขนาด 20 ลิตร ส้าหรับรดต้นคะน้าพันธุ์เพชรน้้า
เอกด้วยทรีตเมนต์ต่าง ๆ ในการทดสอบประสิทธิภาพของปุ๋ยน้้า
หมั ก จากเมล็ ด ถั่ ว เหลื อ งและสั บ ปะรดต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตของ
คะน้ า โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่ม สมบู ร ณ์ (Completely
Randomized Design; CRD ) ท้าการทดลอง 5 ทรีตเมนต์ ๆ ละ
4 ซ้้า ๆ ละ 4 ต้น ดังนี้
ทรีตเมนต์ที่ 1 กลุ่มควบคุม (ฉีดพ่นด้วยน้้าเปล่า)
ทรีตเมนต์ที่ 2 ใส่ปุ๋ยยูเรีย อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร่
ทรีตเมนต์ที่ 3 ใส่ปุ๋ยอัตราส่วนน้้าหมักชีวภาพต่อน้้า 1:100
ทรีตเมนต์ที่ 4 ใส่ปุ๋ยอัตราส่วนน้้าหมักชีวภาพต่อน้้า 1:200
ทรีตเมนต์ที่ 5 ใส่ปุ๋ยอัตราส่วนน้้าหมักชีวภาพต่อน้้า 1:300
การปลูกและดูแลรักษา
การเตรี ย มดิ น ปลู ก โดยผสมดิ น ร่ ว นและแกลบด้ า ใน
อัตราส่วน 1:1 จากนั้นกรอกดินใส่ในถุงพลาสติกด้าขนาด 6 นิ้ว
แล้ ว รดน้้ า ให้ ชุ่ ม ท้ า การหยอดเมล็ ด คะน้ า พั น ธุ์ เ พชรน้้ า เอก
ประมาณ 3-5 เมล็ดต่อ 1 ถุง แล้วกลบ รดน้้าวันละ 2 ครั้งในตอน
เช้าเวลา 09.00 น. และตอนบ่ายเวลา 16.00 น. หลังจากคะน้า
อายุ 10 วัน ท้าการถอนแยกให้เหลือ 1 ต้นต่อ 1 ถุง และการก้าจัด
วัชพืชเมื่อต้นคะน้าอายุได้ 15 และ 30 วันหลังปลูก ท้าการฉีดปุ๋ย
น้้าหมักชีวภาพจากถั่วเหลืองและสับปะรด ตามชุดการทดลองของ
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แต่ละทรีตเมนต์เมื่อต้นคะน้าอายุได้ 14 วัน โดยท้าการฉีดพ่นทุก
ๆ 7 วัน ส่วนทรีตเมนต์ที่ 2 ที่มีการใส่ปุ๋ยยูเรียอัตรา 25 กิโลกรัม/
ไร่ ท้าการให้ปุ๋ย จ้านวน 7 ครั้ง หลังย้ายปลูกคืออายุ 14 21 28
35 42 49 และ 56 วัน
เมื่อคะน้าอายุ 14 21 28 35 42 49 และ 56 วัน ท้าการจด
บันทึกลักษณะการเจริญเติบโตในด้านต่าง ๆ ของต้นคะน้า (สุ่มวัด
จากคะน้า 4 ต้น ใน 1 ซ้้า หลังพ่นด้วยทรีตเมนต์) ได้แก่
วัดความสูงต้น (เซนติเมตร) โดยวัดจากพื้นดินถึงปลายยอด
นับจ้านวนใบเมื่อคะน้า วัดความกว้างใบ (เซนติเมตร) โดยวัดด้าน
ขอบใบ วัดใบแรกจากพื้นดิน 1 ใบต่อต้น วัดความยาวก้านใบ
(เซนติเมตร) โดยวัดล้าต้นถึงใบ วัดใบแรกจากพื้นดิน 1 ก้านต่อต้น
และชั่งน้้าหนักสดของคะน้า (กรัม) เมื่อคะน้าที่อายุ 56 วัน
การผลิตนาหมักชีวภาพ
การผลิตน้้าหมั ก ชี วภาพที่ ไ ด้จ ากเมล็ ดถั่ว เหลือ งและ
สับปะรด มีกระบวนการผลิต โดยใช้ เมล็ ดถั่วเหลือง 1 กิโลกรัม
โดย สับปะรดทั้งเปลือก 2 กิโลกรัม น้้าตาลทรายแดง 3 กิโลกรัม
และน้้าซาวข้า ว 10 ลิตร ท้าการสับ สับ ปะรดทั้งเปลือ กเป็ น ชิ้ น
เล็ ก ๆ ผสมกั บ เมล็ ด ถั่ ว เหลื อ งใส่ ล งในถั ง หมั ก จากนั้ น น้ า
น้้าตาลทรายแดง และน้้าซาวข้าวที่เตรียมไว้ผสมลงไปในถังหมัก
แล้วคนให้เข้ากั น หมัก ทิ้งไว้นานเป็นเวลา 14 วัน เมื่อการหมัก
สมบูรณ์แล้วให้น้ามากรองกากทั้งหมดทิ้งและน้้าหมักที่ได้เก็บใน
ถังพลาสติกเพื่อใช้ในการทดลองต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
น้าข้อมูลผลการทดลองที่ไ ด้ทั้งหมดมาวิเคราะห์หาความ
แปรปรวน (Analysis of Variance) ตามแผนการทดลองแบบสุ่ม
สมบูรณ์ (CRD) เปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติของค่าเฉลี่ย
แต่ ล ะทรี ต เมนต์ ด้ ว ยวิ ธี Least Significant Difference (LSD)
โดยก้ า หนดระดั บ ความมี นั ย ส้ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ น้ อ ยกว่ า 0.05
(P<0.05) ด้วยโปรแกรม Statistix 10

ผลการวิจัย
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Table 1 Effectiveness of bio-fertilizer from soybean seed mixed with
sliced pineapple fruit fermentation on height of Chinese kale yields
Height (centimeter)
Treatment
14d 21d 28 d 35 d 42d 49d
56d
c
c
c
c
c
Sprayed with
3.8
7
8.6
12.2 14.2
18.6
22.4c
Plain water
(Control)
Urea (25 kg.
3.8 8.6a 11.6a 16.3a 23.6a 26.1a 29.6a
/rai)
Biofertilizer:
3.6 8.7a 11.7a 16.1a 24.2a 25.9ab 29.0a
water (1:100)
Biofertilizer:
3.9 8.6a 10.7b 16.1a 23.0a 25.6ab 28.1a
water (1:200)
Biofertilizer:
3.8 8.2b 10.1b 15.5b 20.6b 25.1b 26.5b
water (1:300)
F-Test
ns
**
**
**
**
**
**
C.V. (%)
13.1 3.1
4.0
2.4
3.4
2.2
2.3
ns = non-significant difference
** highly significant difference at 1% probability level by Least Significant
Difference (LSD)
a,b = different alphabet in a column showed highly significant difference (P<0.01)

2. จานวนใบคะน้า
การใช้ ปุ๋ ย น้้ า หมั ก ชี ว ภาพจากถั่ ว เหลื อ งและสั บ ปะรดใน
อัตราส่วนต่างกันและปุ๋ยยูเรีย มีผลต่อค่าเฉลี่ยจ้านวนใบเฉลี่ยของ
คะน้าที่อายุ 21 28 35 42 49 และ 56 วัน โดยพบว่าการ
ใช้ปุ๋ยยูเรียมีค่าเฉลี่ยจ้านวนใบสูงที่สุด แตกต่างอย่างไม่มีนัยส้าคัญ
ทางสถิติ (P>0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับจ้านวนใบของต้นคะน้าที่
ใช้ ปุ๋ ย น้้ า หมั ก ชี ว ภาพจากถั่ ว เหลื อ งและสั บ ปะรดที่ ร ะดั บ ความ
เข้มข้น
Table 2 Effectiveness of bio-fertilizer from soybean seed mixed with
sliced pineapple fruit fermentation on leaf number of Chinese kale
yields
Treatment
Sprayed with Plain
water (Control)
Urea (25 kg./rai)
Biofertilizer:
water (1:100)
Biofertilizer:
water (1:200)
Biofertilizer:
water (1:300)

14d
2.7

21d
3.3c

leaf number
28d 35d 42d
4.1c 5.1c 5.8c

49d
6.4c

56d
7.0d

2.7
2.7

3.9a
3.8a

5.5a
5.4a

6.0a
5.9a

7.2a
7.2a

7.8a
7.8a

8.3a
8.1ab

2.7

3.8ab

4.7b

5.8b

6.7ab

7.5b

7.9b

2.8 3.5
4.4 5.6
6.4
7.3
7.8
1. ความสูงของต้นคะน้า
ns
*
**
**
**
**
**
การใช้ ปุ๋ ย น้้ า หมั ก ชี ว ภาพจากถั่ ว เหลื อ งและสั บ ปะรดใน F-Test
C.V. (%)
8.6
4.6
4.0 4.5
3.4
2.6
2.4
อั ต ราส่ ว นต่ า งกั น และปุ๋ ย ยู เ รี ย มี ผ ลต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตของ ns = non-significant difference
ต้นคะน้าที่อายุ 21 28 35 42 49 และ 56 โดยต้นคะน้าที่อายุ * significant difference at 5% probability level
56 วัน ในทรีตเมนต์ที่ 2 (การใช้ปุ๋ยยูเรีย) มีความสูงของล้าต้นสูง ** highly significant difference at 1% probability level by Least Significant
Difference (LSD)
ที่ สุ ด แตกต่ า งอย่ า งไม่ มี นั ย ส้ า คั ญ ทางสถิ ติ (P>0.05) เมื่ อ a, b = different alphabet in a column showed highly significant difference (P<0.01)
เปรียบเทียบกับความสูงของ ล้าต้นคะน้าในทรีตเมนต์ที่ 3 และ 4
1:100 (ทรี ต เมนต์ ที่ 3) ในขณะที่ ท รี ต เมนต์ ที่ 1 (กลุ่ ม ควบคุ ม )
ในขณะที่ทรีตเมนต์ 1 (กลุ่มควบคุม) มีความสูงของต้นคะน้าน้อย
ไม่ใส่ป๋ยุ มีจ้านวนใบน้อยที่สุด ดังแสดงใน Table 2
ที่สุดดังแสดงใน Table 1
bc

b

b

b

b

c
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3. ความกว้างใบ
การใช้ ปุ๋ ย น้้ า หมั ก ชี ว ภาพจากถั่ ว เหลื อ งและสั บ ปะรดใน
อัตราส่วนต่างกันและปุ๋ยยูเรีย มีผลต่อค่าเฉลี่ยความกว้างใบคะน้า
ที่ อายุ 21 28 35 42 49 และ 56 วัน โดยพบว่าค่าเฉลี่ยความ
กว้างใบคะน้า ที่อายุ 56 วัน ที่ใช้ปุ๋ยน้้าหมักชีวภาพจากถั่วเหลือง
และสั บ ปะรดที่ ร ะดั บ ความเข้ ม ข้ น 1:100 (ทรี ต เมนต์ ที่ 3) มี
ค่าเฉลี่ยความกว้างของใบสูงสุด แตกต่างอย่างไม่มีนัยส้าคัญทาง
สถิติ (P>0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับ ความสูงของล้าต้นคะน้าในท
รีตเมนต์ที่ 2 (การใช้ปุ๋ยยูเรีย) และทรีตเมนต์ที่ 4 ที่ใช้ปุ๋ยน้้าหมัก
ชีวภาพจากถั่วเหลืองและสับปะรดที่ระดั บความเข้มข้ น 1:200
ในขณะที่ทรีตเมนต์ 1 (กลุ่มควบคุม) มีค่าเฉลี่ยความกว้างใบคะน้า
น้อยที่สุด ดังแสดงใน Table 3
Table 3 Effectiveness of bio-fertilizer from soybean seed mixed with
sliced pineapple fruit fermentation on leaf width of Chinese kale yields
Leaf width (centimeter)
Treatment 14d 21d 28d 35d 42d 49d 56d
Sprayed with
1.6
2.4d 3.3c 4.6c 5.1d 5.4d 6.1c
Plain water
(Control)
Urea
(25 kg./rai)
Bio-fertilizer:
water (1:100)
Bio-fertilizer:
water (1:200)
Bio-fertilizer:
water (1:300)

F-Test
C.V. (%)

1.7

3.2a

4.2a

5.7a

6.5ab

6.9a

8.1a

1.7

3.0ab

4.1a

5.6a

6.6a

6.9a

8.2a

1.7

2.9bc

4.0ab

5.5a

6.3b

6.6b

7.9a

1.6

2.7c

3.7b

5.2b

5.5c

6.1c

7.5b

ns
11.6

**

**
4.4

**
2.9

**
2.7

**
2.4

**
3.0

5.6

ns = non-significant difference
**highly significant difference at 1% probability level by Least Significant
Difference (LSD)
a, b = different alphabet in a column showed highly significant difference (P<0.01)

4. ความยาวก้านใบคะน้า
การใช้ ปุ๋ ย น้้ า หมั ก ชี ว ภาพจากถั่ ว เหลื อ งและสั บ ปะรดใน
อัตราส่วนต่างกันและปุ๋ยยูเรีย มีผลต่อค่าเฉลี่ยความยาวก้ า นใบ
ของคะน้าที่อายุ 21, 28, 35, 42, 49 และ 56 วัน โดยพบว่าการ
ใช้ปุ๋ยยูเรียมีค่าเฉลี่ยความยาวก้านใบสูงที่สุด แตกต่างอย่างไม่มี
นัย ส้าคัญทางสถิติ (P>0.05) เมื่อเปรีย บเทีย บกั บค่าเฉลี่ย ความ
ยาวก้ า นใบคะน้ า ที่ ใ ช้ ปุ๋ ย น้้ า หมั ก ชี ว ภาพจากถั่ ว เหลื อ งและ
สับปะรดที่ระดับความเข้มข้น 1:100 (ทรีตเมนต์ที่ 3) ในขณะที่
ทรีตเมนต์ที่ 1 (กลุ่มควบคุม) ไม่ใส่ปุ๋ย มีความยาวก้ านใบคะน้า
น้อยที่สุด ดังแสดงใน Table 4
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Table 4 Effectiveness of bio-fertilizer from soybean seed mixed with
sliced pineapple fruit fermentation on petiole length of Chinese kale
yields
petiole length (centimeter)
14d 21d 28d 35d 42d 49d 56d
Treatment
1.6
1.4b 2.3c
3.1c 3.7d 3.9c
4.2c
Sprayed with
Plain water
(Control)
1.6
2.5a
3.5a
4.5a
5.0a
5.4a
6.2a
Urea
(25 kg./rai)
1.7
2.5a 3.4ab 4.5a 4.9ab 5.4a
6.1a
Bio-fertilizer:
water (1:100)
1.6
2.3a 3.2ab 4.5ab 4.7bc 5.0b 5.3b
Bio-fertilizer:
water (1:200)
1.7
1.7b 3.2b 4.2b 4.5c 4.9b 5.1b
Bio-fertilizer:
water (1:300)
ns
**
**
**
**
**
**
F-Test
11.7 10.0
6.0
3.8
3.5
2.9
4.8
C.V. (%)
ns = non-significant difference
** highly significant difference at 1% probability level by Least Significant
Difference (LSD)
a, b = different alphabet in a column showed highly significant difference (P<0.01)

5. นาหนักสดของต้นคะน้า
การใช้ ปุ๋ ย น้้ า หมั ก ชี ว ภาพจากถั่ ว เหลื อ งและสั บ ปะรดใน
อัตราส่วนต่างกันและปุ๋ยยูเรีย มีผลต่อค่าเฉลี่ยน้้าหนักสดคะน้าที่
อายุ 56 วัน โดยพบว่า คะน้าในทรีตเมนต์ที่ 3 ที่ใช้ปุ๋ย น้้าหมัก
ชีวภาพจากถั่วเหลืองและสับปะรดที่ระดั บความเข้มข้ น 1:100
มีค่าเฉลี่ยน้้าหนักสดสูงสุด (46.64 กรัมต่อต้น) แตกต่างอย่างไม่มี
นัย ส้าคัญทางสถิ ติ (P>0.05) เมื่อเปรีย บเทีย บกั บ คะน้ าในทรี ต
เมนต์ที่ 2 (การใช้ปุ๋ยยูเรีย) ในขณะที่ทรีตเมนต์ที่ 1 (กลุ่มควบคุม)
ไม่ใส่ปุ๋ย มีน้าหนักสดน้อยที่สุด ดังแสดงผลใน Table 5

อภิปรายผล
การศึกษาครั้งนี้พบว่า ประสิทธิภาพของการใช้ปุ๋ยน้้าหมัก
ชี ว ภาพที่ ไ ด้ จ ากการหมั ก ถั่ ว เหลื อ งและสั บ ปะรดสามารถเพิ่ ม
ผลผลิตในแปลงเพาะปลูกคะน้าพันธุ์เพชรน้้าเอก โดยพบว่าอัตรา
ส่ ว นผสมร้ อ ยละของปุ ๋ย น้้ า หมัก ชี วภาพต่ อ น้้ า ที่ มี ค วามเข้ มข้น
เพิ่ ม ขึ้ น มี ผ ลต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตและผลผลิ ต ของคะน้ า ซึ่ ง อาจ
เนื่ อ งมาจากในเมล็ ด ถั่ ว เหลื อ งมี วั ต ถุ ดิ บ ที่ ป ระกอบไปด้ ว ย
อินทรียวัตถุมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรดอะมิโนที่จ้าเป็นและ
ธาตุไนโตรเจนแต่มีการย่อยสลายยาก (Wanchai, 1984) เมื่อท้า
การหมักร่วมกับสับปะรดซึ่งมีเอนไซม์โบรมิเลน (Bromelain) เป็น
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Table 5 Effectiveness of bio-fertilizer from soybean seed mixed with
sliced pineapple fruit fermentation on weight of Chinese kale fresh tree
yields
Treatment
Chinese kale fresh yield
(gm./tree)
Sprayed with Plain water
29.8c
(Control)
Urea (25 kg./rai)
46.3a
Bio-fertilizer:water (1:100)
46.6a
Bio-fertilizer:water (1:200)
38.6b
Bio-fertilizer:water (1:300)
33.9c
F-Test
**
C.V. (%)
7.1
** highly significant difference at 1% probability level by Least Significant
Difference (LSD)
a,b = different alphabet in a column showed highly significant difference (P<0.01)

ส่วนประกอบส้าคัญ ที่สามารถย่อยพันธะเปปไทด์ของโปรตี นใน
เมล็ดถั่วเหลืองให้เป็นเปปไทด์สายสั้น ๆ และกรดอะมิโนอิสระท้า
ให้การใช้ประโยชน์ของโปรตีนที่มีธาตุไนโตรเจนจากกากถั่วเหลือง
ให้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้ปริมาณสารอินทรีย์ในน้้าหมักชีวภาพจากการ
หมั ก ถั่ ว เหลื อ งและสั บ ปะรดเพิ่ ม มากขึ้ น (Waraphan et al.,
2004; Downrung and Jantasara, 2014) ซึ่ง Waraphan et al.
(2004) รายงานว่ า น้้ า คั้ น สั บ ปะรดหมั ก มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการ
ละลายโปรตีนในกากถั่วเหลืองได้เท่ากับ ร้อยละ 11.29 สามารถ
ปรับปรุงการย่อยสลายโปรตีนจากกากถั่วเหลืองได้ดีซึ่งสารอินทรีย์
ที่ ไ ด้ จ ากการหมั ก ย่ อ ยเหล่ า นี้ ค ะน้ า สามารถน้ า ไปใช้ ในการ
เจริญเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Soros. 2016) การศึกษาครั้ง
นี้พบว่า การให้ ปุ๋ย น้้า หมัก ชี ว ภาพจากถั่ วเหลืองและสับ ปะรดที่
ระดับความเข้มข้น 1:100 (ทรีตเมนต์ที่ 3) มีผลท้าให้ต้น คะน้ า
พันธุ์เพชรน้้าเอกมีการเจริญเติบโตในด้านความสูง จ้านวนใบและ
น้้าหนักสดไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) เมื่อเปรียบเทีย บกั บ
คะน้าที่ใส่ปุ๋ยยูเรีย (ทรีตเมนต์ที่ 2) ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการให้ปุ๋ยน้้าหมัก
ชี ว ภาพถั่ ว เหลื อ งและสั บ ปะรดที่ ร ะดั บ ความเข้ ม ข้ น 1:100
ส า ม า ร ถ ท ด แ ท น ก า ร ใ ส่ ปุ๋ ย ยู เ รี ย ใ น ก า ร ป ลู ก ค ะ น้ า ไ ด้
Wongsrisakulkaew et al. (2016) รายงานการใช้น้าหมักชีวภาพ
สูตรกากถั่วเหลืองที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของผัก
สลัดพันธุ์เรดโอ๊คและพันธุ์เรดคอเรล โดยให้สีใบของผักสลัดมีสีเข้ม
กว่าการใช้ปุ๋ยเคมี ซึ่งอาจเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของจุลชีพที่เป็น
ประโยชน์ ต่ อ ดิ น และพื ช และน้้ า หมั ก ชี ว ภาพจากน้้ า หมั ก ที่
ประกอบไปด้วยธาตุคาร์บอนและไนโตรเจนที่เป็นธาตุอาหารที่
ส้ า คั ญ ใ นก า ร เ จ ริ ญเ ติ บ โ ตข อ ง ต้ น ผั ก (Nisit et al., 2008)
สอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของ Gunyaporn et al (2020) ที่ มี
ปลูกคะน้าอินทรีย์โดยการใช้น้าหมักชีวภาพทดแทนการใช้สารเคมี
โดยมีการฉีดพ่นต้นคะน้าที่ปลูกด้วยน้้าหมักชีวภาพจากกากยีสต์ ที่
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ระดับความเข้มข้นของอัตราส่วนน้้าหมักชีวภาพต่อน้้า 1:200 มีผล
ต่อการเจริญเติบโตท้าให้ต้นคะน้าความสูง ความยาวใบ จ้านวนใบ
และน้้าหนักสดต้นคะน้ าได้ดีที่สุด นอกจากนั้น ยังมีงานวิจัยของ
Somkiat and Lalognam (2009) ที่พบว่าการใช้น้าหมักชีวภาพ
ที่ได้จ ากผัก สดกั บกากน้้าตาลที่ระดับความเข้มข้นอัตราส่วนน้้า
หมักชีวภาพต่อน้้า 1:1,200 มีผลท้าให้รากของถั่วเขียว ถั่วด้า และ
ถั่ ว แดง มี ก ารเจริ ญ เติ บ โตดี ก ว่ า ระดั บ ความเข้ ม ข้ น อื่ น ๆ ส่ ว น
การศึกษาในพืชอื่น ๆ เช่น โหระพาสีม่วงที่ได้รับการฉีดด้วยปุ๋ยน้้า
หมัก ชีวภาพจากผัก และปลาในระดับความเข้มข้นอัตราส่วนน้้า
หมักชีวภาพต่อน้้า 1:500 มีผลให้ท้าให้ความสูงของล้าต้น พื้นที่ใบ
รวม น้้าหนักแห้งใบ อัตราส่วนน้้าหนักแห้งรากต่อต้น ความเขียว
ของใบ ปริมาณคลอโรฟิลล์รวมในใบดีที่สุด (Khuannapa, 2015)
จากผลงานวิจัยดังกล่าวนี้ชี้ให้เห็นว่าการใช้ปุ๋ยน้้าหมักชีวภาพนั้นมี
ต่อการเจริญเติบโตของพืชชนิดใดชนิดหนึ่ง ขึ้นอยู่กับชนิดของพืช
ชนิดของน้้าหมัก และอัตราส่วนน้้าหมักชีวภาพต่อน้้าที่ใช้กับพืชใน
แต่ละชนิดด้วย

สรุปผลการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้ได้ชี้ให้เห็นว่า ประสิทธิภาพของการใช้ปุ๋ย
น้้าหมักชีวภาพจากเมล็ดถั่วเหลืองและสับปะรด ที่อัตราส่วนของ
น้้ า หมั ก ชี ว ภาพต่ อ น้้ า 1:100 ส่ ง ผลต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตของต้ น
คะน้าได้ดีเมื่อท้าการฉีดพ่นปุ๋ยน้้าหมักชีวภาพจากเมล็ดถั่วเหลือง
และสั บ ปะรดทางใบทุ ก 7 วั น จึ ง ท้ า ให้ มี ค วามสู ง จ้ า นวนใบ
ความยาวก้านใบ ความกว้างใบ และน้้าหนักสดของต้นสูงสุด และ
มีประสิทธิภาพไม่แตกต่างกับการใช้ปุ๋ยยูเรีย ดังนั้น การใช้ปุ๋ยน้้า
หมักชีวภาพจากเมล็ดถั่วเหลืองและสับปะรดที่อัตราส่วนของน้้า
หมักชีวภาพต่อน้้า 1:100 สามารถเพิ่มผลผลิตและทดแทนการใช้
ปุ๋ยยูเรียในการปลูกคะน้าพันธุ์เพชรน้้าเอกได้ ข้อมูลที่ได้เกษตรกร
สามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในการลดปริมาณการใช้ปุ๋ยยูเรียในแปลง
เพาะปลูก ท้าให้ลดต้นทุน เพิ่มความปลอดภัย หลีกเลี่ยงการใช้
สารเคมี ทั้งยังได้ผลิตภัณฑ์ปลอดสาร และมีกระบวนการผลิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยครั้งนี้ ขอขอบคุณสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่สนับสนุนสถานที่
ทดลอง ผู้ วิ จั ย ขอขอบคุ ณ นายวรากร เบ้ า ไทสง และกิ ต ติ ภ พ
ปัจชามาตย์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ที่ให้ความ
ช่วยเหลือในการด้าเนินการทดลองในครั้งนี้
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ABSTRACT
The objective of this research is to determine the efficiency of biofertilizer from soybean seed mixed with sliced pineapple fruit
fermentation on growth of Chinese kale (Brassica oleracea L.) and to
study its appropriate ratio for replacing the urea fertilizer. The
experiments were conducted on field to determine the growth of Chinese
kale in response to bio-fertilizer as a supporting medium. The treatments
were arranged in a completely randomized design with 5 treatments on
4 replications as follow. 1 plain water (0:1), treatment 2 only Urea
fertilizer (25 kg/rai), treatment 3: Bio-fertilizer:water (1:100 v/v),
treatment 4: Bio-fertilizer:water (1:200 v/v) and treatment 5 Biofertilizer:water (1:300 v/v). And then, data were investigated and
recorded on growth parameters; stem height, leaf number, leaf width,
petiole length and weight of Kale fresh tree. It was found that the ratio
of bio-fertilizer of soybean seed mixed with sliced pineapple fruit
fermentation and water and urea fertilizer had influenced on the growth
parameters of Chinese kale at 21, 28, 35, 42, 49 and 56 day after planing.
Chinese kale in treatment 2 only urea fertilizer had the greatest influence
on stem height, leaf number, leaf width and petiole length of kale with
no significant difference (P>0,05) when compared with treatment 3
(1:100). In addition, kale at 56 day after planing in treatment 3 (1:100)
was the highest of weight of fresh tree (46.6 g) with not significant
difference (P>0,05) when compared with the treatment 2 (46.3 g). In
this research, it can be concluded that the percentage ratio of biofertilizer of soybean seed mixed with sliced pineapple fruit fermentation
and water as the ratio of 1:100 showed the best result as same as the
result of using Urea fertilizer, and bio-fertilizer has an influence on the
growth of Chinese kale
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