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บทคัดย่อ
ผัก กาดหอม (Lactuca sativa L.) เป็ นผัก สลัด ที่ มี คุ ณ ค่ า ทางอาหารและมู ล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ สู ง
ผักกาดหอมนิยมนามาปลูกในระบบการปลูกพืชไฮโดรพอนิกส์ซง่ึ เป็ นระบบการผลิตที่สามารถควบคุมปั จจัย
การผลิตทีม่ ผี ลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช งานวิจยั นี้ทาการศึกษาอิทธิพลของการฉีดพ่นน้ าหมัก
ชีวภาพนมทางใบทีม่ คี วามเข้มข้นแตกต่างกัน 5 ระดับ ได้แก่ 0, 0.10, 0.20, 0.30 และ 0.40 เปอร์เซ็นต์โดย
ปริมาตรต่อการเจริญเติบโตของผักกาดหอมพันธุ์เรดโอ๊คทีป่ ลูกในระบบไฮโดรพอนิกส์แบบน้ าลึกหมุนเวียน
(DRFT) เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการประยุกต์ใช้น้ าหมักชีวภาพนมมาในการผลิตผักกาดหอมที่ปลูกในระบบ
ไฮโดรพอนิกส์ทดแทนการใช้สารละลายธาตุอาหารต่อไป วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (completely
randomized design, CRD) จานวน 5 สิง่ ทดลอง สิง่ ทดลองละ 5 ซ้า จากการวิจยั พบว่า ผักกาดหอมพันธุเ์ รด
โอ๊คที่ไม่ได้ฉีดพ่นน้ าหมักชีวภาพ (สิง่ ทดลองควบคุม) มีการเจริญเติบโตทางด้านความสูง จานวนใบ ความ
กว้า งทรงพุ่ ม น้ า หนัก สดส่ว นต้น น้ า หนัก แห้ง ส่ว นต้น และมวลชีว ภาพแห้ง ส่ว นต้น มากที่สุด ในขณะที่
ผักกาดหอมพันธุ์เรดโอ๊คที่ได้รบั การฉี ดพ่นน้ าหมักชีวภาพนมทางใบ ความเข้มข้น 0.30 เปอร์เซ็นต์โดย
ปริมาตรมีการเจริญเติบโตดีกว่าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตกิ บั ผักกาดหอมทีไ่ ด้รบั การฉีดพ่นน้าหมักชีวภาพนม
ทางใบทีร่ ะดับความเข้มข้น 0.10, 0.20 และ 0.40 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร
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Abstract
Lettuce (Lactuca sativa L.) is a typical salad vegetable that has high nutrition and economic value.
Currently, this plant species is mainly cultivated in the hydroponic system to control the growth and
yield factors. This research aims to investigate the influence of milk bio- extract at different
concentrations (0.00, 0.10, 0.20, 0.30, or 0.40% v/v) by foliar application on growth of red oak lettuce
grown under dynamic root floating technique (DRFT) for substitution the nutrient solution to produce
lettuce cultivated in the hydroponics system. The experimental design was a completely randomized
design (CRD) with five treatments and five replications. The results showed that the most remarkable
plant height, leaf number, plant canopy, shoot fresh weight, shoot dry weight and shoot dry matter
were observed from the red oak lettuce without milk bio-extract application (control). In addition, the
application of milk bio-extract at 0.30% (v/v) showed the significantly higher plant height, leaf number,
plant canopy, shoot fresh weight, shoot dry weight, and shoot dry matter than those at 0.10, 0.20, and
0.40 % (v/v).
Keyword: lettuce; growth; milk bio-extract; foliar application

1. บทนา

ปลูกพืชทีเ่ หมาะสมและสามารถควบคุมปริมาณและ
คุณภาพของผลผลิตผักกาดหอมได้
ไฮโดรพอนิ ก ส์เป็ น เทคโนโลยีก ารปลูกพืชที่
สามารถควบคุ มการเจริญ เติบโตของพืชผ่า นการ
ควบคุ ม ปั จ จัย การผลิต ที่มีผ ลต่ อ การเจริญ เติบ โต
ปริมาณ และคุณภาพของผลผลิตผักกาดหอม โดย
ผักกาดหอมที่ปลูกในระบบไฮโดรพอนิ กส์จะได้รบั
ธาตุอาหารทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตจาก
สารละลายธาตุอาหารที่มกี ารควบคุมค่าความเป็ น
กรด-เบส และค่าการนาไฟฟ้ าของสารละลายธาตุ
อาหาร (Van Quy et al., 2018) ซึ่งการปลูกพืชใน
ระบบไฮโดรพอนิ ก ส์สามารถน าไปประยุ กต์ใช้ใน
บริเวณทีม่ พี น้ื ทีป่ ลูกจากัดและพืน้ ที่ทป่ี ระสบปั ญหา
เกี่ย วกับ คุ ณ สมบัติข องดิน ที่ไ ม่ เ หมาะสมต่ อ การ
เจริญเติบโตของพืช อย่างไรก็ตามปั จจุบนั ผูบ้ ริโภค
มีความกังวลเกีย่ วกับปริมาณสารเคมีตกค้างภายใน
ผลผลิตผักกาดหอมทีป่ ลูกในดินและระบบไฮโดรพอ
นิกส์ เนื่องจากผักกาดหอมเป็ นพืชทีม่ อี ายุการเก็บ

ผักกาดหอม (Lactuca sativa L. ) เป็ นพืชใน
วงศ์ Asteraceae ทีม่ กี ารกระจายพันธุท์ วโลก
ั่
เป็ น
ผั ก ที่ มี คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการ ประกอบด้ ว ย
แคลเซียม เหล็ก โปรตีน คาร์โบไฮเดรต รวมทัง้ นี้ยงั
ประกอบด้วยสารต้านอนุ มูลอิสระหลายชนิด เช่น
วิต ามิน เอ วิต ามิน ซี วิต ามิน อี วิต ามิน เค โฟเลต
ฟลาโวนอยด์ กรดโฟลิค แคโรทีนอยด์ ลูทีน ซีแซ
นทีน เป็ น ต้น นอกจากนี้ ย ัง มีสรรพคุ ณทางเภสัช
กรรมที่ ช่ ว ยบรรเทาความกระวนกระวาย ขับ
ปั สสาวะและเสมหะได้ (Funk et al., 2005) ปั จจุบนั
ปริมาณความต้องการบริโภคผลผลิตผักกาดหอมมี
แ นว โ น้ ม เพิ่ ม สู ง ขึ้ น ท า ใ ห้ เ กษ ต รกรผู้ ผ ลิ ต
ผั ก กาดหอมต้ อ งวางแผนการผลิ ต ที่ มี ค วาม
สอดคล้อ งกับ ปริม าณความต้อ งการของผู้บริโภค
รวมทัง้ เกษตรกรได้รบั ผลตอบแทนที่คุ้มค่า ดังนัน้
เกษตรกรจึงมีแนวความคิดในการนาเทคโนโลยีการ
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เกี่ยวสัน้ ทาให้เกษตรกรมีการให้ปุ๋ยและสารละลาย
ธาตุ อ าหารในปริม าณมาก ดัง นั น้ การศึก ษาแนว
ทางการนาน้าหมักชีวภาพมาประยุกต์ใช้ในการผลิต
ผัก กาดหอมในระบบไฮโดรพอนิ ก ส์จึง เป็ นสิ่ง ที่
น่าสนใจ
น้ า หมัก ชีว ภาพเป็ น ของเหลวที่ไ ด้จ ากการ
นาเอาวัสดุเหลือใช้มาผ่านกระบวนการหมักร่วมกับ
น้ า ตาลหรือกากน้ า ตาล โดยมีจุลินทรีย์ธรรมชาติ
ธาตุ อาหารพืช ฮอร์โมนพืช รวมทัง้ สารประกอบที่
สกัดได้จากเซลล์พชื และเซลล์สตั ว์หลายชนิดเกิดขึน้
ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน กรดอะมิโน เอนไซม์
และอื่น ๆ ในปั จ จุ บ ัน น้ า หมัก ชีว ภาพได้ร ับ ความ
สนใจในวงการเกษตรของไทยเป็ นอย่างมาก มีการ
นาน้ าหมักชีวภาพมาใช้ประโยชน์ เพื่อส่งเสริม การ
เจริญเติบโตของพืช ทาให้พชื มีการเจริญเติบโตดีขน้ึ
เช่น น้าหมักมูลไส้เดือนดิน น้าหมักปลา (กระเจีย๊ บ
เขียว ผักกาดหัว คะน้า) (Nilawonk, 2020), น้าหมัก
มู ล สัต ว์ (ถั ว่ พุ่ ม ) (Kamla et al., 2007), น้ า หมัก
ชีว ภาพจากนมสด น้ า หมัก ชีว ภาพจากผลไม้ น้ า
หมัก ชีวภาพจากเศษปลา และน้ าหมักชีวภาพจาก
หอยเชอรี่ (ผัก สลัด เบบี้เ รดคอส) (Siri-in et al.,
2021) น้ า หมัก ชีว ภาพจากเศษปลา และน้ า หมัก
ชีวภาพจากถัว่ เหลือง (ผักกาดหอมพันธุ์เรดโอ๊ค )
( Wongsrisakulkaew, 2017) น้ า ห มั ก ป ล า ป่ น
(ผัก กาดหอมห่ อ และดาวเรื อ ง) (Kanarat et al.,
2019) อย่างไรก็ตามการเจริญและพัฒนาของพืชมี
ความสัม พัน ธ์ก ับ ปริม าณธาตุ อ าหารที่พืช ได้ร ับ
(Davies and Albrigo, 1994) การสะสมธาตุอาหาร
และสมดุลของธาตุอาหารภายในพืช (Erner et al.,
1993) โดยปริ ม าณธาตุ อ าหารภายในน้ า หมั ก
ชีวภาพอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืชใน
การนาไปใช้ประโยชน์ ในการเจริญและพัฒนา ซึ่ง
หากพืช ได้ ร ับ ปริม าณธาตุ อ าหารไม่ เ พีย งพอจะ
ส่งผลต่อสมดุลของธาตุอาหารภายในพืช มีผลทาให้
การเจริญเติบโต พัฒนาการของพืช และผลผลิตของ

พืชลดลง (Davies and Albrigo, 1994; Lenz, 2000;
El- otmani et al., 2004; Vijay et al., 2017) โดย
Deeshumsang (2018) รายงานว่า น้ าหมักชีวภาพ
นม ความเข้มข้น 0.60 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร มีผล
ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตในส่วนของความสูง
ต้น เส้นผ่านศูนย์กลางลาต้น ความกว้างใบ ความ
ยาวใบ และจ านวนใบของเมลอน ดัง นั น้ จึง ควร
ศึกษาวิธกี ารประยุกต์ใช้น้าหมักชีวภาพเพื่อส่งเสริม
การเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดหอมที่ปลูก
ในระบบไฮโดรพอนิกส์
การให้ปุ๋ยทางใบเป็ นการให้ธาตุอาหารแก่พชื
ทางส่วนเหนือดิน โดยนาปุ๋ ยทีม่ สี ถานะเป็ นของแข็ง
หรือของเหลวมาทาให้อยู่ในรูปสารละลายเจือจาง
และนาไปฉีดพ่นเป็ นละอองไปยังส่วนใบและลาต้น
เพื่ อ ให้ พื ช ดู ด ซึ ม ธาตุ อ าหารพื ช ที่ อ ยู่ ใ นรู ป ของ
ไอออนผ่ า นทางผิว ใบและช่อ งเปิ ด ต่ าง ๆ ของใบ
และพืชสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว
(Osotsapar, 2015) โดย Chaudhuri and De (1975)
รายงานว่า การให้ปุ๋ยทางใบมีประสิทธิภาพดีกว่า
การให้ปยทางดิ
ุ๋
นเมื่อเปรียบเทียบในปริมาณปุ๋ ยทีใ่ ช้
เท่ากัน เนื่องจากการสูญเสียธาตุอาหารจากการใส่
ปุ๋ ยทางใบน้ อ ยกว่ า ทางดิ น ประมาณ 50-70
เปอร์เซ็นต์ ในปั จจุบนั มีการประยุกต์ใช้วธิ กี ารให้ปุ๋ย
ทางใบเพื่อ ส่ ง เสริม การเจริญ เติบ โต คุ ณ ค่ า ทาง
โภชนาการ การสะสมธาตุ อาหาร และผลผลิตพืช
หลายชนิด เช่น ถัวเขี
่ ยวสายพันธุช์ ยั นาท 84-1 และ
สายพัน ธุ์ช ัย นาท 72 (Sukyankij et al., 2020) เม
ลอน (Lester et al., 2010) ถัว่ ปากอ้า และถัว่ แขก
(Sangakkara et al., 1996) ส้ม (Erner et al., 1993)
อ้ อ ยพัน ธุ์ K95-84 (Traithipchawalit et al., 2018)
ข้าวสาลี (Kandoliya et al., 2018) ข้าว (Tran et al.,
2012) รวมทัง้ การให้ปุ๋ยทางใบสามารถเลือกชนิด
และปริม าณของธาตุ อ าหารที่พืชต้อ งการได้ โดย
การให้ปุ๋ยทางใบมีส่วนช่วยในการเสริมการใช้ปุ๋ ย
ทางดิน การใส่ปุ๋ยธาตุอาหารทางดินร่วมกับการใช้
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ปุ๋ ยทางใบจะช่วยให้พชื เจริญเติบโตตามปรกติได้เร็ว
กว่าการใช้ปยทางดิ
ุ๋
นเพียงอย่างเดียว
อย่างไรก็ตามความเข้มข้นของปุ๋ ยทีฉ่ ดี พ่นทาง
ใบมีค วามส าคัญ ต่ อ การเจริญ เติบ โตและการติด
ผลผลิตของพืช ดังงานทดลองของ Ruenroengchai
et al. (2020) ทีพ่ บว่า การฉีดพ่นปุ๋ ยเกร็ดละลายน้า
เกรด 21-21-21 อั ต รา 40 กรั ม ต่ อ น้ า 20 ลิ ต ร
สัปดาห์ละ 1 ครัง้ สามารถส่งเสริมการเจริญเติบโต
ทางลาต้นและคุณภาพดอกของกล้วยไม้แวนดามาก
ที่สุด นอกจากนี้ยงั พบว่าความถี่ในการการฉี ดพ่น
ปุ๋ ยมีผลต่อปริมาณไนโตรเจน แต่ไม่มผี ลต่อปริมาณ
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมทีเ่ ก็บสะสมภายในใบ
อย่ า งไรก็ตามการฉี ดพ่ น ปุ๋ ยทางใบในระดับความ
เข้มข้นทีส่ งู เกินไป อาจทาให้เซลล์พชื ทีส่ มั ผัสกับปุ๋ ย
ทีม่ คี วามเข้มข้นสูงจนเกิดอาการเซลล์ไหม้และตาย
ในทีส่ ุด ส่งผลทาให้การเจริญเติบโตและผลผลิตพืช
ลดลง ดังนัน้ งานวิจยั นี้จงึ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของผักกาดหอมพันธุ์
เรดโอ๊คทีป่ ลูกในสารละลายธาตุอาหารสูตรพระนคร
กั บ ผั ก กาดหอมพั น ธุ์ เ รดโอ๊ ค ที่ ป ลู ก ในน้ า หมัก
ชีวภาพนมร่วมกับการฉีดพ่นน้าหมักชีวภาพนมทาง
ใบในระบบไฮโดรพอนิกส์ เพื่อเป็ นแนวทางในการ
นาน้ าหมักชีวภาพนมมาใช้ในการปลูกพืชในระบบ
ไฮโดรพอนิกส์ทดแทนสายละลายธาตุอาหารได้

แคลเซียมไนเตรท (Ca(NO3)2.4H2O) จานวน 500
มิลลิกรัมต่อลิตร (125 กรัม) ส่วนสารละลายเข้มข้น
B ประกอบด้วย โพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต
(KH2PO4) จ านวน 125 มิล ลิก รัม ต่ อ ลิต ร (31.25
กรัม ) โพแทสเซีย มไนเตรท (KNO3) จ านวน 125
มิลลิกรัมต่อลิตร (31.25 กรัม) แมกนีเซียมซัลเฟต
(MgSO4. 7H2O) จ านวน 125 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร
(31.25 กรัม) และจุลธาตุรวม จานวน 20 มิลลิกรัม
ต่อลิตร (5 กรัม) หลังจากนัน้ นามาละลายด้วยน้ า
กลันจนผสมเป็
่
นเนื้อเดียวกันและปรับปริมาตรให้ได้
5 ลิตร และเก็บไว้ในแกลลอนทึบแสง
หลัง จากนัน้ น าสารละลายธาตุ อ าหารสูต รพระ
นครเข้มข้น A และ B อย่างละ 3 ลิตร ผสมลงในถัง
พลาสติก ขนาดความจุ 150 ลิตร ที่มีน้ า ปริมาตร
100 ลิตร ผสมสารละลายอาหารสูตรพระนครเข้มข้น
A และ B ให้ผ สมเป็ น เนื้ อ เดีย วกัน ปรับ ปริม าตร
สารละลายธาตุ อ าหารจนครบ 150 ลิต รด้ ว ยน้ า
หลังจากนัน้ ปรับค่าความเป็ นกรด-เบส (pH) ของ
สารละลายธาตุอาหารให้มคี ่าอยู่ในช่วง 5.6-5.8 และ
มีค่ า การน าไฟฟ้ า (EC) เท่ า กับ 0.80-1.00 มิลลิซี
เ ม น ต่ อ เ ซ น ติ เ ม ต ร ( mS/ cm) โ ด ย ก า ร เ ติ ม
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) และกรดไนตริก
(HNO3) โดยทาการตรวจสอบค่าความเป็ นกรด-เบส
(pH) และค่ า การน าไฟฟ้ า (EC) ของสารละลาย
สัปดาห์ละ 3 ครัง้
2.2 การเตรียมน้าหมักชีวภาพนม
นานมวัว จานวน 10 ลิตร ผสมกับกากน้าตาล
จานวน 4 ลิตร และปรับปริมาตรด้วยน้าประปาในถัง
หมัก จนได้ป ริม าตร 50 ลิต ร หลัง จากนั น้ เติม หัว
เชื้อจุลนิ ทรีย์ พด.2 จานวน 25 กรัม กวนส่วนผสม
ทัง้ หมดให้เข้ากันและปิ ดฝาถังหมักให้สนิท และทา
การหมักเป็ นระยะเวลา 15-20 วัน ในช่วงเวลาทีท่ า
การหมักจะมีการเปิ ดฝาถังและกวนน้ าหมักชีวภาพ
เพื่อระบายความร้อนและช่วยระบายอากาศภายใน
ถัง หมัก ทุ ก 2 วัน เมื่อ ครบ 30 วัน จึง น าน้ าหมัก

2. วิ ธีการ
2.1 การเตรียมสารละลายธาตุอาหารสูตร
พระนคร
ทาการเตรียมสารละลายธาตุอาหารสูตรพระ
นครเข้ม ข้น (Siringam et al., 2014) โดยการชัง่
สารเคมีแ ต่ ล ะชนิ ด ตามปริม าณที่ก าหนด ในการ
ทดลองนี้ทาการเตรียมสารละลายเข้มข้นที่มคี วาม
เข้มข้น 50 เท่าจากความเข้มข้นปกติ ดังนัน้ จึงทา
การเตรี ย มสารละลายเข้ ม ข้ น A ประกอบด้ ว ย
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ชีวภาพนมมาเจือจางตามความเข้มข้นทีก่ าหนดใน
การทดลอง
2.3 การปลู ก ผัก กาดหอมในระบบไฮโดร
พอนิ กส์
นาเมล็ดผักกาดหอมพันธุ์เรดโอ๊คเพาะลงใน
ฟองน้ า ขนาด 2 ลู ก บาศก์เ ซนติเ มตร จ านวน 1
เมล็ดต่ อช่องปลูก หลังจากนัน้ นาฟองน้ าวางลงใน
กระบะพลาสติกขนาด 30 x 45 เซนติเมตร ที่มีน้ า
สู ง ประมาณ ½ ของฟองน้ าและน าไปตั ้ง ไว้ ท่ี
อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส หลังจากเมล็ดเริ่ม
งอกจนเจริญเติบโตเป็ นต้นกล้าให้นาต้นกล้าไปไว้ใน
ทีท่ ม่ี แี สงแดดราไร เมื่อต้นกล้าผักกาดหอมพันธุเ์ รด
โอ๊คมีอายุประมาณ 14 วันหลังเพาะเมล็ด ซึ่งเป็ น
ระยะที่มใี บจริง 2-3 ใบ และมีความสูง ประมาณ 5
เซนติเ มตร จึง ย้า ยฟองน้ า ที่มีต้ น กล้า ลงปลู ก ใน
ระบบ DRFT ที่มกี ารหมุนเวียนของสารละลายธาตุ
อาหารสูตร พระนคร (สิง่ ทดลองควบคุม) ส่วน
ผัก กาดหอมพัน ธุ์เ รดโอ๊ ค ที่ไ ด้ร ับ การพ่ น น้ า หมัก
ชีวภาพนมทางใบจะปลูกอยู่ในน้ าหมักชีวภาพนม
ความเข้มข้น 0.60 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร โดยมี
ระยะปลูกระหว่างต้น 20 เซนติเมตร หลังจากนัน้
ปรับค่าความเป็ นกรด-เบส (pH) ของสารละลายธาตุ
อาหารให้มีค่ า อยู่ใ นช่ ว ง 5.6-5.8 และมีค่ า การน า
ไฟฟ้ า (EC) เท่ า กั บ 0.80-1.00 มิ ล ลิ ซี เ มนต่ อ
เซนติเ มตร (mS/cm) ในการทดลองครัง้ นี้ เ ปลี่ยน
สารละลายธาตุ อ าหารสูต รพระนคร (สิ่ง ทดลอง
ควบคุม) และน้ าหมักชีวภาพนม ความเข้มข้น 0.60
เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร สัปดาห์ละ 1 ครัง้ เป็ นเวลา
4 สัปดาห์
2.4 การฉี ดพ่นน้าหมักชีวภาพนมทางใบ
ผัก กาดหอมพัน ธุ์เ รดโอ๊ ค ที่ ไ ด้ร ับ สารละลาย
ธาตุ อ าหารสู ต รพระนครจะไม่ ไ ด้ ฉี ด พ่ น น้ า หมัก
ชี ว ภ า พ นม (สิ่ ง ท ดลอง ค ว บ คุ ม ) ใ นข ณะ ที่
ผักกาดหอมพันธุ์เรดโอ๊คที่ปลูกในน้ าหมักชีวภาพ
นม ความเข้มข้น 0.60 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร จะ

ได้รบั การฉีดพ่นน้ าหมักชีวภาพนมทางใบทีม่ คี วาม
เข้ม ข้น ที่แ ตกต่ า งกัน 4 ระดับ ได้แ ก่ 0.10, 0.20,
0.30 และ 0.40 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร โดยน้าหมัก
ชีว ภาพนมที่น ามาฉี ด พ่ น ทางใบจะมีก ารปรับ ค่ า
ความเป็ นกรด-เบส (pH) ของน้ าหมักชีวภาพนมให้
มีค่าอยู่ในช่วง 5.6-5.8 และมีค่าการนาไฟฟ้ า (EC)
เท่ า กั บ 0. 80-1. 00 มิ ล ลิ ซี เ ม นต่ อเซนติ เ มตร
(mS/cm) โดยเริม่ ทาการฉีดพ่นน้ าหมักชีวภาพนม
ทางใบเมื่อทาการย้ายต้นกล้าผักกาดหอมลงปลูกใน
ระบบ DRFT เป็ น เวลา 3 วัน และพ่ น ทุ ก สัป ดาห์
สัปดาห์ละ 1 ครัง้ เป็ นเวลา 4 สัปดาห์
2.5 การบันทึกข้อมูล
บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตของผักกาดหอม
พันธุเ์ รดโอ๊คทีม่ อี ายุ 28 วันหลังย้ายปลูก ดังนี้
2.5.1 ความสู ง (เซนติ เ มตร) โดยวัด
ความสูง จากบริเ วณโคนต้น ที่อ ยู่ เ หนื อ ฟองน้ า ไป
จนถึงบริเวณข้อบนสุดของต้น
2.5.2 จานวนใบ (ใบ) นับใบทีม่ กี ารขยาย
ของแผ่นใบอย่างสมบูรณ์และไม่มบี าดแผลจากการ
รบกวนของโรคและแมลงศัตรูพชื
2.5.3 ความกว้างทรงพุ่ม (เซนติเมตร)
โดยวัดความกว้างทรงพุ่มจากบริเวณใบด้านทีก่ ว้าง
ที่สุดฝั ง่ หนึ่งไปยังใบด้านกว้างที่สุดอีกฝั ง่ หนึ่งของ
ต้น
2.5.4 น้ าหนักสดส่วนต้น (กรัม) โดยนา
ส่ว นต้น ไปชัง่ น้ า หนัก สดด้ว ยเครื่อ งชัง่ ทศนิ ย ม 2
ตาแหน่ ง หลังจากนัน้ นาไปอบทีอ่ ุณหภูมิ 70 องศา
เซลเซีย ส ภายในตู้อ บลมร้อ น (Memmert, Model
500, Germany) เป็ นเวลา 72 ชัวโมง
่
2.5.5 น้าหนักแห้งส่วนต้น (กรัม) โดยนา
ส่วนต้นที่ผ่านการอบทีอ่ ุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส
ภ า ย ใ น ตู้ อ บ ล ม ร้ อ น ( Memmert, Model 500,
Germany) เป็ นเวลา 72 ชัวโมง
่
จนน้ าหนักแห้งคง
ทีม่ าชังน
่ ้าหนักแห้ง
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2. 5. 6 ม ว ล ชี ว ภ า พ แ ห้ ง ส่ ว น ต้ น
(เปอร์เซ็นต์) สามารถคานวณได้จากสูตรของ Lutts
et al. (1995) ดังนี้
มวลชีวภาพแห้ง (%) = น้าหนักแห้ง x 100
น้าหนักสด
2.6 การวิ เคราะห์ผลทางสถิ ติ
ว า ง แ ผ น ก า ร ท ดล อ ง แ บ บ สุ่ ม สม บู ร ณ์
(completely randomized design, CRD) จานวน 5
สิ่ ง ทดลอง สิ่ ง ทดลองละ 5 ซ้ า น าข้ อ มู ล การ
เจริญเติบโตมาวิเคราะห์ผลทางสถิติ โดยวิเคราะห์
ความแปรปรวน (ANOVA) ด้วยโปรแกรมประยุกต์
ทางสถิ ติ และเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย ระหว่ า งสิ่ง
ทดลองโดยวิธี Tukey’s ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05

พัน ธุ์เ รดโอ๊ ค ที่ป ลูก ในสารละลายธาตุ อ าหารสูต ร
พระนครที่ไ ม่ ไ ด้ฉี ด พ่ น น้ า หมัก ชีว ภาพนมทางใบ
(สิง่ ทดลองควบคุม) และผักกาดหอมพันธุเ์ รดโอ๊คที่
ปลู ก ในน้ า หมัก ชี ว ภาพนม ความเข้ ม ข้ น 0.60
เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตรร่วมกับการฉีดพ่นน้ าหมัก
ชีว ภาพนมทางใบที่มีค วามเข้ม ข้น แตกต่ า งกัน มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (Table
1 - Table 2) โดยสิ่ ง ทดลองควบคุ ม มี ค วามสู ง
จานวนใบ ความกว้างทรงพุ่ม น้ าหนักสดส่วนต้น
น้ าหนักแห้งส่วนต้น และมวลชีวภาพแห้งส่วนต้น
ม า ก ที่ สุ ด เ ท่ า กั บ 20. 26±0. 05 เ ซ น ติ เ ม ต ร ,
22. 78±0. 04 ใ บ , 13. 20±0. 02 เ ซ น ติ เ ม ต ร ,
24.37±0.61 กรัม, 1.11±0.02 กรัม และ 5.60±0.13
เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ (Table 1 - Table 2)
ในขณะทีผ่ กั กาดหอมพันธุเ์ รดโอ๊คที่ปลูกในน้า
หมักชีวภาพนม ความเข้มข้น 0.60 เปอร์เซ็นต์โดย
ปริมาตรร่วมกับการฉีดพ่นน้าหมักชีวภาพนมทางใบ
ที่มีค วามเข้ม ข้น แตกต่ า งกัน มีค วามแตกต่ า งกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (Table 1 - Table 2)

3. ผลการวิ จยั และวิ จารณ์ ผล
จากการวิจยั พบว่า ความสูง จานวนใบ ความ
กว้างทรงพุ่ม น้ าหนักสดส่วนต้น น้ าหนักแห้งส่วน
ต้น และมวลชีวภาพแห้งส่วนต้นของผักกาดหอม

Table 1 Height (cm), leaf number (leaves) and plant canopy (cm) of red oak lettuce at 28 days after
grown in hydroponics system using Phranakhon nutrient solution or milk bio- extract at 0. 60% ( v/ v)
combination with foliar application at various concentrations
Treatments
Height
Leaf number
Plant canopy
(cm)
(leaves)
(cm)
No foliar application (control)
20.26±0.05 a
22.78±0.04 a
13.20±0.02 a
Milk bio-extract at 0.10% (v/v)
14.29±0.04 d
17.86±0.09 d
7.95±0.02 e
Milk bio-extract at 0.20% (v/v)
15.72±0.02 c1/
18.44±0.07 c
8.71±0.01 c
Milk bio-extract at 0.30% (v/v)
15.84±0.02 b
19.96±0.12 b
9.29±0.06 b
Milk bio-extract at 0.40% (v/v)
15.69±0.03 c
18.06±0.10 d
8.34±0.02 d
ANOVA
*
*
*
* Statistically significant difference at p  0.05
1/Means ± S.E. within column with the same letters are not significantly different at p0.05 by Tukey’s
ANOVA, Analysis of variance
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Table 2 Shoot fresh weight (g), dry weight (g) and dry matter (%) of red oak lettuce at 28 days after
grown in hydroponics system using Phranakhon nutrient solution or milk bio- extract at 0. 60% ( v/ v)
combination with milk bio-extract foliar application at various concentrations
Treatments
Shoot fresh weight Shoot dry weight Shoot dry matter
(g)
(g)
(%)
No foliar application (control)
24.37±0.61 a
1.11±0.02 a
5.60±0.13 a
Milk bio-extract at 0.10% (v/v)
6.56±0.01 d
0.34±0.01 d
4.57±0.02 c
Milk bio-extract at 0.20% (v/v)
7.64±0.05 c1/
0.42±0.02 c
5.20±0.02 b
Milk bio-extract at 0.30% (v/v)
9.61±0.17 b
0.48±0.01 b
5.48±0.17 ab
Milk bio-extract at 0.40% (v/v)
7.41±0.02 c
0.39±0.01 c
4.78±0.08 c
ANOVA
*
*
*
* Statistically significant difference at p  0.05
1/Means ± S.E. within column with the same letter are not significantly different at p0.05 by Tukey’s
ANOVA, Analysis of variance
โดยผัก กาดหอมพัน ธุ์ เ รดโอ๊ ค ที่ ป ลู ก ในน้ า หมัก
ชีว ภาพนม ความเข้ม ข้น 0.60 เปอร์ เ ซ็น ต์ โ ดย
ปริมาตรร่วมกับการฉีดพ่นน้าหมักชีวภาพนมทางใบ
ความเข้มข้น 0.30 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร มีความ
สูง จานวนใบ ความกว้างทรงพุ่ม น้ าหนักสดส่วน
ต้น น้ าหนักแห้งส่วนต้น และมวลชีวภาพแห้งส่วน
ต้ น มากที่ สุ ด เท่ า กั บ 15.84±0.02 เซนติ เ มตร,
19.96±0.12 ใบ, 9.29±0.06 เซนติเมตร, 9.61±0.17
กรัม , 0.48±0.01 กรัม และ 5.48±0.17 เปอร์เซ็นต์
ตามลาดับ เมื่อเปรียบเทียบกับผักกาดหอมพันธุเ์ รด
โอ๊คทีป่ ลูกในน้ าหมักชีวภาพนม ความเข้มข้น 0.60
เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตรร่วมกับการฉีดพ่นน้ าหมัก
ชีวภาพนมทางใบที่ความเข้มข้นอื่น ๆ (Table 1 Table 2) ในทางตรงกัน ข้า มผัก กาดหอมพันธุ์เรด
โอ๊คทีป่ ลูกในน้ าหมักชีวภาพนม ความเข้มข้น 0.60
เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตรร่วมกับการฉีดพ่นน้ าหมัก
ชีวภาพนมทางใบ ความเข้มข้น 0.10 เปอร์เซ็น ต์
โดยปริมาตร มีความสูง จานวนใบ ความกว้างทรง
พุ่ ม น้ า หนัก สดส่ว นต้น น้ า หนัก แห้งส่ว นต้น และ

ม ว ล ชี ว ภ า พ แ ห้ ง ส่ ว น ต้ น น้ อ ย ที่ สุ ด เ ท่ า กั บ
14. 29±0. 04 เ ซ น ติ เ ม ต ร , 17. 86±0. 09 ใ บ ,
7.95±0.02 เซนติเมตร, 6.56±0.01 กรัม, 0.34±0.01
กรัม และ 4.57±0.02 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ (Table
1 - Table 2)
จากการศึกษาพบว่า ผักกาดหอมพันธุเ์ รดโอ๊ค
ทีป่ ลูกในสารละลายธาตุอาหารสูตรพระนครทีไ่ ม่ได้
ฉี ด พ่ น น้ าหมั ก ชี ว ภาพนมทางใบ (สิ่ ง ทดลอง
ควบคุม) มีความสูง จานวนใบ ความกว้างทรงพุ่ม
น้ า หนัก สดส่ว นต้น น้ า หนัก แห้ง ส่ว นต้น และมวล
ชีวภาพแห้งส่วนต้นมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับ
ผักกาดหอมพันธุ์เรดโอ๊ค ที่ปลูกในน้ าหมักชีวภาพ
นม ความเข้ม ข้น 0.60 เปอร์ เ ซ็น ต์ โ ดยปริม าตร
ร่ ว มกับ การฉี ด พ่ น น้ า หมัก ชี ว ภาพนมที่มี ค วาม
เข้มข้นแตกต่ างกัน (Table 1 - Table 2) ทัง้ นี้อาจ
เนื่ อ งมาจากผัก กาดหอมพัน ธุ์ เ รดโอ๊ ค ที่ป ลู ก ใน
สารละลายธาตุอาหารสูตรพระนครทีไ่ ม่ได้ฉีดพ่นน้า
หมักชีวภาพนมทางใบ (สิง่ ทดลองควบคุม) ได้รบั
ปริ ม าณมหธาตุ แ ละจุ ล ธาตุ ท่ีเ ป็ นองค์ ป ระกอบ
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เ ห ม า ะ สมต่ อกา รน า ไป ใช้ ป ระ โยชน์ ในการ
กระบวนการเมแทบอลิซมึ ภายในพืชทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การเจริญ เติบ โตและการพัฒ นาของผัก กาดหอม
อ ย่ า ง เ ห ม า ะ ส ม ( Chenard et al. , 2005) ซึ่ ง
สอดคล้ อ งกั บ งานทดลองของ Siringam et al.
(2019) ที่ร ายงานว่ า ผัก กาดหอมพัน ธุ์ก รีน โอ๊คที่
ปลู ก ในสารละลายธาตุ อ าหารสูต ร พระนครมี
จ านวนใบ ความกว้ า งทรงพุ่ ม น้ า หนั ก สดราก
น้ าหนักแห้งราก มวลชีวภาพแห้งราก น้ าหนักสด
ต้น น้ า หนัก แห้ง ต้น และมวลชีวภาพแห้งต้นมาก
ที่สุด เมื่อเปรียบเทียบผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊คที่
ปลูกในสารละลายธาตุ อาหารสูตรพระนครร่วมกับ
น้ าหมักมูลไส้เดือนดินที่มีอตั ราส่วนที่แตกต่ างกัน
ในขณะที่ Chanwichit (2019) รายงานว่า ปวยเล้งที่
ได้รบั สารละลายมาตรฐานสาหรับการปลูกผักไฮโดร
พอนิกส์มอี ตั ราการรอดชีวติ ความสูงต้น น้าหนักสด
และการสะสมปริมาณธาตุอาหารทีส่ ะสมภายใน ปว
ยเล้งมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับปวยเล้งที่ได้รบั
ปุ๋ ยเคมี สู ต ร 15-15-15 ปุ๋ ยน้ า หมัก ชี ว ภาพจาก
ไส้เ ดือ นดิน ปุ๋ ยเคมี สูต ร 15-15-15 และน้ า หมัก
ชีว ภาพ อัต ราส่ ว น 1:1 โดยน้ า หนั ก ต่ อ ปริม าตร
ปุ๋ ย เค มี สู ต ร 15-15-15 แ ละ น้ า ห มั ก ชี ว ภ า พ
อัตราส่วน 1:3 โดยน้ าหนักต่อปริมาตร และปุ๋ ยเคมี
สูตร 15-15-15 และน้ าหมักชีวภาพ อัตราส่วน 1:5
โดยน้าหนักต่อปริมาตร
ถึงแม้ว่าผักกาดหอมพันธุเ์ รดโอ๊คทีป่ ลูกในน้ า
หมักชีวภาพนม ความเข้มข้น 0.60 เปอร์เซ็นต์โดย
ปริมาตรร่วมกับการฉีดพ่นน้าหมักชีวภาพนม ความ
เข้ม ข้น 0.30 เปอร์เ ซ็น ต์โ ดยปริม าตร มีค วามสูง
จานวนใบ ความกว้างทรงพุ่ม น้ าหนักสดส่วนต้น
น้ าหนักแห้งส่วนต้น และมวลชีวภาพแห้งส่วนต้น
น้อยกว่าสิง่ ทดลองควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
แต่ ค่าดังกล่าวมากกว่าผักกาดหอมพันธุ์เรดโอ๊คที่
ปลู ก ในน้ า หมัก ชี ว ภาพนม ความเข้ ม ข้ น 0.60
เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตรร่วมกับ การฉีดพ่นน้ าหมัก

ชี ว ภาพนม ความเข้ ม ข้น 0.10, 0.20 และ 0.40
เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร (Table 1 - Table 2) ทัง้ นี้
อาจเป็ นไปได้ว่าผักกาดหอมพันธุเ์ รดโอ๊ค ทีป่ ลูกใน
น้ าหมักชีวภาพนม ความเข้มข้น 0.60 เปอร์เซ็นต์
โดยปริมาตรร่วมกับการฉีดพ่นน้ าหมักชีวภาพนม
ความเข้มข้น 0.30 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร มีผลทา
ให้ ป ริ ม าณอิ น ทรี ย วัต ถุ แ ละปริ ม าณธาตุ อ าหาร
ภายในใบของผักกาดหอมพันธุเ์ รดโอ๊คเพิม่ ขึน้ ซึง่ มี
ผ ล ใ น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต แ ล ะ
กระบวนการพั ฒ นาของพื ช ดั ง รายงานของ
Nilawonk (2020) ที่ พ บว่ า ปริ ม าณอิ น ทรี ย วัต ถุ
ไนโตรเจนทัง้ หมด ฟอสฟอรัสทีเ่ ป็ นประโยชน์ และ
โพแทสเซีย มที่แ ลกเปลี่ย นได้ และผลผลิต ของ
กระเจี๊ยบเขียว ผักกาดหัว และคะน้ าเพิ่มขึ้น เมื่อ
ได้ ร ับ ปุ๋ ยอิน ทรี ย์ แ ละน้ า หมัก ชีว ภาพในระดับ ที่
เ ห ม า ะ ส ม เ ช่ น เ ดี ย ว กั น กั บ Lesing and
Aungoolprasert (2016) ทีพ่ บว่า ปริมาณรงควัตถุท่ี
มีบทบาทสาคัญต่อกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
ของคะน้ าเพิ่มขึ้นเมื่อได้รบั ปุ๋ ยอินทรีย์ท่มี ีป ริม าณ
ไนโตรเจนในระดับสูง
อย่างไรก็ตามการเจริญเติบโตของผักกาดหอม
พันธุ์เรดโอ๊คที่ได้รบั การฉีดพ่นน้ าหมักชีวภาพนม
ความเข้ ม ข้ น 0.40 เปอร์ เ ซ็ น ต์ โ ดยปริ ม าตรมี
แนวโน้มลดลง (Table 1 - Table 2) ทัง้ นี้อาจเป็ นไป
ได้ว่ า การฉี ด พ่ น น้ า หมัก ชีว ภาพนมทางใบ ความ
เข้ม ข้น 0.40 เปอร์เ ซ็น ต์โ ดยปริม าตร มีผ ลท าให้
ปริมาณธาตุอาหารบางชนิดอาจเกิดภาวะปฏิปักษ์
ต่อกันส่งผลทาให้ธาตุอาหารจากน้าหมักชีวภาพนม
ไม่มีผลต่อส่งเสริมการเจริญเติบโตและการพัฒนา
ของผัก กาดหอมพัน ธุ์ เ รดโอ๊ ค ซึ่ ง ให้ ผ ลในทาง
ตรงกันข้ามกับงานทดลองของ Sangakkara et al.
(1996) พบว่ า ถัว่ ปากอ้ า และถัว่ แขกที่ไ ด้ร ับ ปุ๋ ย
โพแทสเซีย มเพิ่ม ขึ้น จาก 0.10 มิล ลิโ มลาร์ เป็ น
0.80 และ 3.00 มิ ล ลิ โ มลาร์ มี ผ ลท าให้ ป ริ ม าณ
โพแทสเซียมในเนื้อเยื่อถัวปากอ้
่
า เพิม่ ขึน้ 43.5 และ
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