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ผลของน้าำ สกัดชีวภาพจากมูลวัวต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดเขียวกวางตุง้ ทีป่ ลูก
ในระบบไฮโดรโพนิกส์
Effect of Bio-extract from Cow Dung on the Growth and Yield of Chinese Cabbage
(Brassica chinensis Just) under Hydroponics Culture
บัญชา รัตนีทู วท.ม. (Bancha Ratneetoo, M.Sc.)1

บทคัดย่อ

การศึกษาการใช้นาำ้ สกัดชีวภาพจากมูลวัวมีผลต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของผักกาดเขียวกวางตุง้ ทีป่ ลูกใน
ระบบไฮโดรโพนิกส์ โดยวางแผนการทดลองแบบสุม่ สมบูรณ์ แบ่งวิธกี ารใส่ปยุ๋ ออกเป็น 3 สิง่ ทดลอง ๆ ละ 3 ซ้าำ ๆ ละ 1 แปลง คือ
ใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว, ใช้น้ำาสกัดชีวภาพและใช้น้ำาสกัดชีวภาพร่วมกับปุ๋ยเคมี ทดลองในแปลงปลูกพืชไร้ดิน (ระบบไฮโดร
โพนิกส์) ของภาควิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เก็บเกีย่ วผลผลิต
เมือ่ ผักมีอายุครบ 28 วัน พบว่า ความสูงเฉลีย่ ต่อต้นมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) โดยการใช้ปยุ๋ เคมีเพียงอย่างเดียว
มีความสูงเฉลีย่ สูงสุด (42.27+2.49 เซนติเมตรต่อต้น) และไม่แตกต่างกับการใช้นาำ้ สกัดชีวภาพร่วมกับปุย๋ เคมี (36.99+4.99
เซนติเมตรต่อต้น) และการใช้น้ำาสกัดชีวภาพเพียงอย่างเดียว มีความสูงน้อยที่สุด (26.60+6.10 เซนติเมตร/ต้น) น้ำาหนัก
สดของผลผลิตเฉลี่ย พบว่า ไม่มคี วามแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) โดยการใช้ปยุ๋ เคมี มีแนวโน้มให้ผลผลิตเฉลีย่ สูงสุดคือ
84.43+23.65 กิโลกรัม/แปลง รองลงมา คือ การใช้นาำ้ สกัดชีวภาพร่วมกับปุย๋ เคมี ให้นาำ้ หนักสดเฉลีย่ 68.89+30.97 กิโลกรัม/แปลง
และการใช้นาำ้ สกัดชีวภาพมีนาำ้ หนักสดเฉลีย่ 32.97+21.25 กิโลกรัม/แปลง จากการวิจยั พบว่า การปลูกผักในระบบไฮโดรโพนิกส์
ทีใ่ ช้นาำ้ สกัดชีวภาพจากมูลวัวสามารถลดต้นทุนการผลิตได้
คำาสำาคัญ : น้ำาสกัดชีวภาพจากมูลวัว การเจริญเติบโต การให้ผลผลิต ผักกาดเขียวกวางตุ้ง ระบบไฮโดรโพนิกส์

Abstract
This study is related to the use of bio-extract from cow dung on the growth and yield of Chinese
cabbage (Brassica chinensis Just) under hydroponics culture. The experiment was set as completely
randomized design. The applications of fertilizer were using 3 treatments with 3 replications of each and
1 plot of ground in each replication. Each treatment was randomly assigned using a chemical fertilizer,
bio-extract from cow dung and bio-extract from cow dung shared with chemical fertilizer. The experiment was conducted in hydroponics plot at plant science department, Narathiwat Agriculture College
and Technology, Princess of Naradhiwas University. The products was harvested when it was 28 days.
The results showed that the average of its height was statistically significant different (p < 0.05), chemical fertilizer were given the most height (42.27+2.49 centimeter/tree) and was no different to the use of
bio-extract from cow dung shared with chemical fertilizer (36.99+4.99 centimeter/tree) and bio-extract
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from cow dung was the least height (26.60+6.10 centimeter/tree).The wet matter of Chinese cabbage
was not significant different (p > 0.05). The use of chemical fertilizer was the most average yielded (84.43+23.65 kilogram/plot) and followed by bio-extract from cow shared with chemical fertilizer
(68.89+30.97 kilogram/plot) and bio-extract (32.97+21.25 kilogram/plot). Planting of Chinese cabbage in
hydroponics system that uses bio-extract from cow dung can decrease production capital.
Keywords: bio-extract form cow dung, growth, yield, Chinese cabbage, hydroponics culture
บทนำา

การปลูกพืชใน “สารละลายธาตุอาหาร” เป็นนวัตกรรมทางการเกษตรซึ่งได้ปฏิบัติกันมานาน เพื่อเป็นการศึกษาว่า
ธาตุใดบ้างจำาเป็นต่อการดำารงชีวิตของพืช ซึ่งวิธีการดังกล่าว ในปัจจุบันได้มีการนำามาใช้ในการวิจัยอย่างกว้างขวาง ความสำาเร็จ
ในการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารพืชเป็นข้อพิสูจน์ว่าหากพืชได้รับแสง น้ำา คาร์บอนไดออกไซด์ ออกซิเจน และธาตุอาหาร
อนินทรีย์สารครบถ้วน พืชสามารถเจริญเติบโตได้ตามวัฎจักร เนื่องจากพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารได้เอง และที่
สำาคัญพืชสามารถเจริญเติบโตได้โดยไม่ใช้ดนิ หรือกล่าวอีกนัยหนึง่ ว่ามนุษย์สามารถจัดการสิง่ แวดล้อมให้พชื เพือ่ ทดแทนทุกด้าน
ได้อย่างสมบูรณ์ จนพัฒนามาเป็นระบบการปลูกพืชไร้ดนิ (ยงยุทธ์ โอสถสภา, 2543)
การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดนิ เป็นการปลูกพืชโดยให้พชื ได้รบั สารละลายธาตุอาหารไหลผ่านราก ดังนัน้ สารละลายอาหารจึง
เป็นหัวใจสำาคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับการเจริญเติบโตของพืช ซึง่ สูตรสารละลายธาตุอาหารพืชทุกสูตรได้มาจากสารอนินทรียแ์ ละปุย๋ เคมี
ชนิดต่างๆ (สมัย สังข์ทองราย, 2553)
ในปัจจุบันการปลูกพืชไม่ใช้ดิน มีความนิยมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการปลูกพืชในสารละลายดิน หรือการปลูกพืชใน
ระบบไฮโดรโพนิกส์ (Hydroponics) ซึ่งเป็นวิธีการปลูกพืชที่สามารถพัฒนาคุณภาพของผลผลิตได้ โดยเฉพาะพืชผัก ปัญหาที่
พบในการปลูกพืชไร้ดิน คือ ต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูง โดยเฉพาะการใช้ปุ๋ยเคมีและอาจมีการสะสมไนโตรเจน ในส่วนของพืช
ที่ปลูกในระบบนี้ เนื่องจากการใช้ปุ๋ยเคมีที่มีความเข้มสูง (ดนัย วรรณวนิช, 2551) และการใช้ปุ๋ยมากเกินไปจะทำาให้เกิดมลพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นหนึ่งในปัญหาที่สำาคัญที่จะทำาลายความสมดุลของระบบนิเวศ (Mishra & Nayak, 2004)
น้าำ สกัดชีวภาพ (Bio-extract) เป็นสารละลายทีเ่ กิดจากการย่อยสลายเศษวัสดุเหลือใช้จากส่วนต่างๆ ของพืชและสัตว์
โดยผ่านกระบวนการหมักในสภาพทีไ่ ม่มอี อกซิเจน (anaerobic condition) มีจลุ นิ ทรียท์ าำ หน้าทีย่ อ่ ยสลายซากพืชและซากสัตว์
เหล่านัน้ ให้กลายเป็นสารละลายรวมถึงเอนไซม์ทเ่ี กิดขึน้ ตามธรรมชาติ เพือ่ เร่งการย่อยสลายอย่างรวดเร็ว น้าำ สกัดชีวภาพนีม้ ธี าตุ
อาหารทีจ่ าำ เป็นต่อการดำารงชีวติ ของพืช สามารถทดแทนสารละลายธาตุ อาหารสังเคราะห์ได้ (สุรยิ า สาส์นรักกิจ, 2544)
ปุ๋ยคอกเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ประกอบด้วยอุจจาระ ปัสสาวะของสัตว์ต่างๆ ในปุ๋ยคอกมีจุลินทรีย์และสารอินทรีย์ต่างๆ
มากมายมีทั้งส่วนที่เป็นฮิวมัส ส่วนของอาหารที่ยังสลายไม่หมด และยังมีส่วนที่เป็นเซลลูโลส ลิกนิน และสารอินทรีย์อื่นๆ เช่น
วิตามินและฮอร์โมนพืช เป็นต้น ในแต่ละปี พบว่า โค กระบือ แต่ละตัวขับถ่ายออกมาคิดเป็นปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส
และโพแทสเซียม (45, 9 และ 9 กิโลกรัม ตามลำาดับ) ปริมาณนี้ถือได้ว่ามากและเพียงพอต่อการกสิกรรม (ธงชัย มาลา, 2546)
และปุ๋ยอินทรีย์สามารถหาได้ตามท้องถิ่นตามฟาร์มทั่วไป บางกรณีอาจไม่ต้องซื้อหรือซื้อในราคาถูก โดยเฉพาะมูลโค ซึ่งมีธาตุ
อาหารที่จำาเป็นสำาหรับพืชคือ N (1.91 เปอร์เซ็นต์), P2O5 (0.56 เปอร์เซ็นต์) และ K2O (1.40 เปอร์เซ็นต์) (บัญชา รัตนีทู,
2555) ในปัจจุบันได้มีการนำามูลสัตว์มาทำาน้ำาสกัดชีวภาพ ซึ่งพบว่า มีปริมาณธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรองและจุลธาตุอาหาร
ที่เป็นประโยชน์ต่อพืช สามารถใช้เป็นปุ๋ยสดทางดินและฉีดพ่นทางใบ เพื่อเร่งการเจริญเติบโต การเพิ่มผลผลิตของพืช อีกทั้งยัง
สามารถใช้เป็นปุ๋ย เพื่อแก้ไขอาการขาดธาตุอาหารของพืชได้ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2551)
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ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ปัญหาในการผลิตผักไฮโดรโพนิกส์ โดยคำานึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคและสามารถลด
ต้นทุนการผลิตลงได้ การใช้น้ำาสกัดชีวภาพจากมูลวัวเป็นปุ๋ยทดแทนปุ๋ยเคมี จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถแก้ปัญหา จึงได้ทำาการ
ศึกษาวิจัยการใช้น้ำาสกัดชีวภาพจากมูลวัวในการผลิตผัก ในระบบไฮโดรโพนิกส์ เพื่อใช้ผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ต่อไป
ระเบียบวิธีวิจัย
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design; CRD) โดยแบ่งวิธีการทดลองเป็น 3 สิ่ง
ทดลอง ๆ ละ 3 ซ้ำา ๆ ละ 1 แปลง ทำาการวิจัยในแปลงปลูกพืชไร้ดินของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ ระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2555 กำาหนดให้มี 3 สิ่งทดลอง คือ การใช้ปุ๋ยเคมี,
การใช้น้ำาสกัดชีวภาพ จากมูลวัวและการใช้น้ำาสกัดชีวภาพจาก มูลวัวร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมี
ในการทดลองได้ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอน เริม่ จากการเตรียมน้าำ สกัดชีวภาพจากมูลวัว ใช้วธิ กี ารตามมคำาแนะนำา ของ จิรยุทธ
ทองหลวง (2550) การเพาะต้นกล้าและการเตรียมแปลงปลูก โดยทดลองในแปลงปลูกขนาดกว้าง 1.5 เมตร ยาว 6 เมตร
จำานวน 9 แปลง
ในสิง่ ทดลองทีใ่ ช้ปยุ๋ เคมีเพียงอย่างเดียวจะใส่ปยุ๋ ในอัตราปุย๋ 1 ส่วน ต่อน้าำ 1,000 ส่วน โดยแบ่งใส่ 2 ครัง้ (ครัง้ แรกหลัง
จากย้ายปลูก 1 วัน ครัง้ ที่ 2 ใส่หลังจากย้ายปลูก 2 สัปดาห์) ส่วนการใช้นาำ้ สกัดชีวภาพ ใส่ ในอัตราเดียวกับปุย๋ เคมี แต่ใส่ทกุ สัปดาห์
จำานวน 4 สัปดาห์ และในสิง่ ทดลองทีใ่ ช้นาำ้ สกัดชีวภาพจากมูลวัวร่วมกับ การใช้ปยุ๋ เคมี วิธกี ารใส่ปยุ๋ เหมือนกับการใส่ปยุ๋ เคมีและการ
ใส่นาำ้ สกัด ชีวภาพแต่ลดปริมาณลงให้เหลืออย่างละครึง่ หนึง่ เมือ่ ย้ายปลูกครบ 28 วัน จึงทำาการเก็บข้อมูลดังนี้
1. วัดความสูงเฉลี่ยของผักกาดเขียวกวางตุ้งทั้งหมดที่อายุ 7, 14, 21 และ 28 วัน หลังย้ายปลูก หน่วยวัดเป็น
เซนติเมตร วัดความสูงจากโคนต้นจนถึงปลายสูงสุดของยอด
2. ชั่งน้ำาหนักสดเฉลี่ยของผักกาดเขียวกวางตุ้งทั้งหมดที่อายุการเก็บเกี่ยวผลผลิต 28 วัน หลังการย้ายปลูกหน่วยวัด
เป็นกิโลกรัม
3. การวิเคราะห์ทางสถิติ นำาข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าความแปรปรวน (Analysis of Varience) และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในแต่ละสิ่งทดลอง โดยวิธี Duncan’s new multiple range test (DMRT) ตามวิธีการของ Steel
& Torrie (1980)
ผลการวิจัย
คุณสมบัติทางเคมีของน้ำาสกัดชีวภาพ
การวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีบางประการของน้ำาสกัดชีวภาพจากมูลวัว ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คุณสมบัติทางเคมีบางประการของน้ำาสกัดชีวภาพจากมูลวัว
คุณสมบัติของน้ำาสกัดชีวภาพ
pH
EC (ds/m)
Total N (%)
P2O5 (%)
K2O (%)

7.2
14.86
0.02
0.01
0.11
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การเจริญเติบโตของผักกาดเขียวกวางตุ้ง
ความสูงของผักกาดเขียวกวางตุ้ง พบว่า การใช้ปุ๋ยเคมี มีความสูงเฉลี่ยมากที่สุด ในวันที่ 7 หลังการใส่ปุ๋ย
(7.30+0.91 เซนติเมตร) และไม่แตกต่างกับการใช้น้ำาสกัดชีวภาพร่วมกับปุ๋ยเคมี (6.46+0.11 เซนติเมตร) แต่สูงกว่าการใช้น้ำา
สกัดชีวภาพเพียงอย่างเดียว (4.84+0.53 เซนติเมตร) อย่างมีนัยสำาคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) ความสูงในวันที่ 14 หลังการใส่
ปุ๋ย พบว่า การใช้ปุ๋ยเคมีมีความสูงเฉลี่ยมากที่สุด (20.00+2.12 เซนติเมตร) รองลงมาคือ การใช้น้ำาสกัดชีวภาพร่วมกับปุ๋ยเคมี
และการใช้น้ำาสกัด ชีวภาพ (16.16+1.40 และ 10.06+0.81 เซนติเมตร ตามลำาดับ) อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p<0.01) ในวัน
ที่ 21 หลังการใส่ปุ๋ย พบว่า ผักกาดเขียวกวางตุ้งที่ใช้ปุ๋ยเคมีมีความสูงมากที่สุด (34.01+3.87 เซนติเมตร) และไม่แตกต่างกับ
การใช้น้ำาสกัดชีวภาพร่วมกับปุ๋ยเคมี (29.20+2.72 เซนติเมตร) แต่สูงกว่าการใช้น้ำาสกัดชีวภาพเพียงอย่างเดียว (18.52+4.68
เซนติเมตร) อย่างมีนัยสำาคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) และในวันที่ 28 หลังการใส่ปุ๋ย พบว่า ผักกาดเขียวกวางตุ้งที่ใช้ปุ๋ยเคมีมี
ความสูงมากที่สุด (42.27+2.49 เซนติเมตร) และไม่แตกต่างกับการใช้น้ำาสกัดชีวภาพร่วมกับปุ๋ยเคมี (36.99+4.99 เซนติเมตร)
แต่สูงกว่าการใช้น้ำาสกัด ชีวภาพเพียงอย่างเดียว (26.60+6.10 เซนติเมตร) อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p<0.05) ดังแสดงใน
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความสูงเฉลี่ยของผักกาดเขียวกวางตุ้ง เมื่อใช้ชนิดปุ๋ยต่างกันโดยปลูกในระบบโฮโดรโพนิกส์
ชนิดปุ๋ย
ปุ๋ยเคมี
น้ำาสกัดชีวภาพ
น้ำาสกัดชีวภาพร่วมกับปุ๋ยเคมี
F-test
C.V. (%)
หมายเหตุ

วันที่ 7
7.30+0.91a
4.84+0.53b
6.46+0.11a
**
9.88

ความสูงเฉลี่ย + S.D. (เซนติเมตร/ต้น)
วันที่ 14
วันที่ 21
20.00+2.12a
34.01+3.87a
10.06+0.81c
18.52+4.68b
16.16+1.40b
29.20+2.72a
**
**
9.98
14.11

วันที่ 28
42.27+2.49a
26.60+6.10b
36.99+4.99a
*
13.37

ns ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
* มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p<0.05)
** มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01)
ตัวอักษรเหมือนกันในสดมภ์เดียวกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติโดยวิธี DMRT
(Duncan’s New Multiple Rang Test)

ผลผลิตของผักกาดเขียวกวางตุ้ง
ผลผลิตน้าำ หนักสดของผักกาดเขียวกวางตุง้ เมือ่ เก็บเกีย่ วทีอ่ ายุ 28 วัน พบว่า ผลผลิตน้าำ หนักสดเฉลีย่ ไม่มคี วาม
แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) โดยทีผ่ ลผลิตน้าำ หนักสดเฉลีย่ ของผักกาดเขียวกวางตุง้ ทีใ่ ช้ปยุ๋ เคมี มีแนวโน้มให้ผลผลิตน้าำ หนัก
สดเฉลีย่ มากทีส่ ดุ รองลงมาคือ ใช้นาำ้ สกัดชีวภาพร่วมกับปุย๋ เคมี และการใช้นาำ้ สกัด ชีวภาพ โดยให้ผลผลิตน้าำ หนักสดเฉลีย่
84.43+23.65, 68.89+30.97 และ 32.97+21.25กิโลกรัม/แปลง ตามลำาดับ ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลผลิตของผักกาดเขียวกวางตุ้งที่ใช้ชนิดปุ๋ยต่างกันโดยปลูกในระบบโฮโดรโพนิกส์
ชนิดปุ๋ย

น้ำาหนักสดเฉลี่ย + S.D. (กิโลกรัม/แปลง)
84.43+23.65
32.97+21.25
68.89+30.97
ns
20.12

ปุ๋ยเคมี
น้ำาสกัดชีวภาพ
น้ำาสกัดชีวภาพร่วมกับปุ๋ยเคมี
F-test
C.V. (%)
หมายเหตุ

ns ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)

ต้นทุนค่าปุ๋ยในการผลิตผักกาดเขียวกวางตุ้ง
ต้นทุนค่าปุ๋ยต่อแปลง พบว่า การใช้ปุ๋ยเคมีมีต้นทุนค่าปุ๋ยต่อแปลงสูงสุด (106.93 บาท/แปลง) รองลงมาคือ การใช้
น้ำาสกัดชีวภาพจากมูลวัวร่วมกับปุ๋ยเคมี (55.64 บาท/แปลง) และการใช้น้ำาสกัดชีวภาพ จากมูลวัวเพียงอย่างเดียวมีต้นทุนค่าปุ๋ย
น้อยที่สุด (4.34 บาท/แปลง) ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ต้นทุนค่าปุ๋ยต่อแปลงที่ใช้ปุ๋ยต่างชนิดกัน
ปุ๋ยเคมี

ต้นทุนต่อลิตรของปุ๋ยที่ใช้
จำานวนปุ๋ยที่ใช้ต่อแปลง

22.99 บาท/ลิตร
7 ลิตร

น้ำาสกัดชีวภาพจากมูลวัว
- มูลวัว 1 กระสอบ
ราคา 30 บาท/กระสอบ
- น้ำาสกัดชีวภาพ 1 ลิตร ราคา
1.3 บาท/ลิตร
ผสมกับน้ำา 100 ลิตร
0.31 บาท/ลิตร
14 ลิตร

ต้นทุนค่าปุ๋ยต่อแปลง*

106.93 บาท/แปลง

4.34 บาท/แปลง

ค่าปุ๋ย

- ค่าปุ๋ยเคมี
2,299 บาท/100 ลิตร

หมายเหตุ * ต้นทุนค่าปุ๋ยต่อแปลง = ต้อทุนต่อลิตรของปุ๋ยที่ใช้ x จำานวนปุ๋ยที่ใช้ต่อแปลง

น้ำาสกัดชีวภาพร่วมกับปุ๋ยเคมี

ปุ๋ยเคมี 3.5 ลิตร
ปุ๋ยน้ำาสกัดชีวภาพจากมูลวัว
7 ลิตร
55.64 บาท/แปลง
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อภิปรายผล
จากการศึกษาผลการวิจัย พบว่า การใช้ปุ๋ยเคมีทำาให้ผักกาดเขียวกวางตุ้งมีการเจริญเติบโตมากกว่าการใช้น้ำาสกัด
ชีวภาพจากมูลวัวและมีแนวโน้มให้ผลผลิตสูงกว่าการใช้น้ำาสกัดชีวภาพ และการใช้น้ำาสกัดชีวภาพร่วมกับ ปุ๋ยเคมี ทั้งนี้อาจเนื่อง
มาจากในน้ำาสกัดชีวภาพมีปริมาณธาตุอาหารน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับปุ๋ยเคมี (ตารางที่ 1) ทำาให้พืชได้รับธาตุอาหารไม่เพียงพอ
จึงทำาให้มีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตน้อยกว่าการใช้ปุ๋ยเคมี
จากผลการวิจยั ข้างต้น พบว่า มีความสอดคล้องกับ สมเกียรติ สุวรรณคีรี (2545) ทีไ่ ด้ศกึ ษาผลต่อการเจริญเติบโต
ผลผลิต และการลดต้นทุนของคะน้าทีป่ ลูกโดยไม่ใช้ดนิ งานวิจยั นีศ้ กึ ษาความเข้มข้นของน้าำ สกัด ชีวภาพ (1:200, 1:400, 1:600,
1:800 และ 1:1000) ทีผ่ สมกับสารละลายธาตุอาหารในอัตราส่วน 1 : 1 เปรียบเทียบกับการเจริญเติบโตของคะน้าทีป่ ลูก ผลการ
วิจยั พบว่า การเจริญเติบโตของคะน้าทีป่ ลูกโดยใช้สารละลายธาตุอาหารผสมกับน้าำ สกัดชีวภาพทีม่ คี วามเข้มข้นต่างกันไม่มคี วาม
แตกต่างกันทางสถิติ แต่ทค่ี วามเข้มข้น 1 : 200 มีแนวโน้มของการเติบโตของผักคะน้าใกล้เคียงกับการใช้สารละลายธาตุอาหารอย่าง
เดียว ในขณะทีม่ ตี น้ ทุนต่อกระถางถูกกว่าและสอดคล้องกับ จันทร์เพ็ญ ชัยมงคล, ดนัย วรรณวนิช และวัชรบูลย์ ศีตะโกฌศศ
(2552) ได้ศกึ ษาการใช้ปยุ๋ เคมีรว่ มกับน้าำ สกัดชีวภาพปลูกพืชในระบบไฮโดรโพนิกส์ พบว่า การใช้สารละลายมาตรฐานอนินทรีย์
ทำาให้การเจริญเติบโตและผลผลิตของผักมีคา่ สูงสุด อย่างไรก็ตาม ก็ยงั พบว่า การใช้ปยุ๋ เคมีเพียงอย่างเดียว มีแนวโน้มทำาให้
ผลผลิตทัดเทียมกับสารละลายมาตรฐานอนินทรียไ์ ด้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในผักฮ่องเต้และผักสลัดเรดคลอรัล รองลงมาคือ การ
ใช้ปยุ๋ เคมีรว่ มกับน้าำ สกัดชีวภาพในอัตราส่วน 3:1 และ 1:1 นอกจากนัน้ ยังพบว่า การใช้ปยุ๋ เคมีเพียงอย่างเดียวและการใช้ปยุ๋ เคมี
ร่วมกับน้าำ สกัดชีวภาพทำาให้ Total N ทีส่ ะสมในต้นพืชมีคา่ ต่าำ รวมทัง้ ต้นทุนค่าสารละลายธาตุอาหารจากการใช้ปยุ๋ เคมีรว่ มกับน้าำ
สกัดชีวภาพต่าำ กว่า สารละลายมาตรฐานอนินทรีย์ สอดคล้องกับผลการวิจยั ข้างต้น ทีพ่ บว่า ต้นทุนการผลิตผักกาดเขียวกวางตุง้
ทีใ่ ช้ น้าำ สกัดชีวภาพเพียงอย่างเดียว มีตน้ ทุนค่าปุย๋ ต่าำ กว่ากลุม่ อืน่ ๆ และพบว่า การเจริญเติบโต ของผักกาดเขียวกวางตุง้ ในกลุม่
ทีใ่ ช้นาำ้ สกัดชีวภาพและกลุม่ ทีใ่ ช้นาำ้ สกัดชีวภาพร่วมกับปุย๋ เคมี ยังมีการเจริญเติบโตไม่เต็มที่ แสดงว่า การเจริญเติบโตของผักกาด
เขียวกวางตุง้ สามารถเจริญเติบโตได้มากกว่านี้ ถ้าเพิม่ ความเข้มข้นของน้าำ สกัดชีวภาพ จากมูลวัวขึน้ อีก เหมือนกับการทดลองของ
สมเกียรติ สุวรรณคีรี (2545) ซึง่ พบว่า การใช้ความเข้มข้นในอัตรา 1: 200 มีแนวโน้มของการเติบโตของผักคะน้าใกล้เคียงกับการ
ใช้ปยุ๋ เคมีเพียงอย่างเดียว และการรายงานของ Juan, Leopoldo, Marco & Juan (2011) พบว่า การใช้นาำ้ สกัดชีวภาพจากมูลโค
เป็นแหล่งธาตุอาหารในการผลิตพืชช่วยลดมลพิษของสิง่ แวดล้อมและนำาไปสูก่ ารลดต้นทุนของเกษตรกร เมือ่ ทดลองเปรียบเทียบ
การใช้นาำ้ สกัดจากมูลวัวกับปุย๋ เคมีในการผลิตมะเขือเทศในระบบไฮโดรโพนิกส์
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาการใช้น้ำาสกัดชีวภาพจากมูลวัวต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดเขียวกวางตุ้งที่ปลูกใน
ระบบไฮโดรโพนิกส์ สามารถสรุปได้ว่า การปลูกผักในระบบไฮโดรโพนิกส์สามารถใช้น้ำาสกัด ชีวภาพแทนปุ๋ยเคมีได้และยัง
สามารถลดต้นทุนการผลิต
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาการใช้น้ำาสกัดชีวภาพในการปลูกพืชระบบไฮโดรโพนิกส์ที่ผลิตจากมูลสัตว์อื่นๆ เช่น มูล ไก่
มูลกระบือ หรือมูลแพะ ซึ่งเป็นมูลสัตว์ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น
2. ควรมีการศึกษาอัตราส่วนทีเ่ หมาะสมระหว่างปุย๋ เคมีกบั น้าำ สกัดชีวภาพหรือการผสมกันระหว่างมูลสัตว์ แต่ละชนิด
ซึ่งมีองค์ประกอบของแร่ธาตุที่แตกต่างกัน เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช
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มูลสัตว์

3. ควรมีการศึกษาการสะสมไนเตรตในพืชที่ปลูกด้วยระบบไฮโดรโพนิกส์ที่ใช้ปุ๋ยเคมีและใช้น้ำาสกัด ชีวภาพ จาก
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