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ABSTRACT 

The use of bagasse as growing substrate for crop production under soilless culture was 
studied. The experiments were conducted at Soilless Culture Division, Department of Crop Production, 
Faculty of Agricultural Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi during March  
2012 to September 2013. The experiments were arranged in Randomized Complete Block Design 
(RCBD) with 6 treatments and four replications. To compare growth of vegetables grown in different  
ratios  (by volume) of  bagasse such as  bagasse : coconut coir (1:3)  bagasse : coconut coir  (1:1) 
bagasse : coconut coir (3:1)  bagasse  100% coconut coir 100% and soil mixed (control).  The results 
showed that  the use of  bagasse as substrate  culture  significantly affect growths and  yields of Green 
Oak lettuce ( Lactuca sativa L.), Red Oak  lettuce, Red  Batavia lettuce  and  Chinese kale (Brassica 
oleracea L.var. alboglara) as the results shown  in  the  same way. Bagasse mixed  with coconut coir 
between 25-75 %  gave similar average weights.  Bagasse 25 % mixed with coconut  coir 75%  had  
trend  to  give  higher  fresh  weight  than  other  ratios  of  bagasse mixed.  However, average  yields  
were lower than  plants  grown  in soil mixed and  coconut coir alone.  Using bagasse alone  gave the  
lowest plant  growth by means of  fresh weight, number of  leaves  and canopy  width.  Bagasse can be 
used to substitute organics growing substrate such as coconut coir at a certain  level.  To  increase the  
effectiveness of  bagasse, composting of bagasse are advised. 
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�����#$$%&'
�(��ก��)���*
����+,�-).��#(���-���!/��0  %�*���#�0%�*�12����!�"�-��*�&)����34��,�	
���4�4��,%&'
!��'�561�!�	'-*7�ก)����38($89�ก���
�:�,9-�;��5-*�	
���#���-�ก(��#�0)����34��,�	
���
72��(��9��%&'��ก561�   !%8��8ก�����ก�	
����
����-�7!�"�ก�����ก�	
��)���0��:�,9-�;��;�	-
$�*(�:&-�7!�	-ก���ก��(<)�9���ก-	'�=%&'�-ก!;�	-7�ก���   ���
�(<)�9���ก%&'!�"�)��!/	'-  !
��  
%��  ก�(�   !�-�>��%>  !(-�>��8���%>  59�0����(  ก�$�0����(  5&1!3��#ก�$   !�"�,��  ?6'*ก@7<�(��!�"�
ก�����ก�	
������
���� �����#$$%&'!�&ก(��   substrate   culture  ก�����ก�	
�����#$$�&1�&ก��
�C�$<,�ก<������#��(����0!%D#3$9���#�0-!���ก� ����0!%D�%�&ก�����ก�	
���<ก+E0�&1�&
ก���2����
���0��E
�(*  20-30 �J4�����   (<)�9���ก%&'�
���ก��4��,�	
���#$$�&13��!�"�����0!%D
9��� -!���ก� ����
�(<)�9 !
�� �;�� ( rock wool) ?6'*�&5�-!)&8	-ก�-�;�!ก���MN;�����+  !�	'-*7�ก�
;��%&'�
�#��(!)	'-�)������ก  76*����&ก����<$!��&'����
�59�0����(!�"�(<)�9���ก%�#%�   ?6'*
)�(��;N�70�2�!5��7�ก��0!%D!5,��-� !
�� D�&�<*ก�  )�(�����0!%D�%ก���
��;�����!�"�%&'���
!�	'-*7�ก�&��8�#�*!���0,�-*�2�!5����7�ก,��*��0!%D#�0ก���
�(<)�9���ก-	'� !
��  ก�$�0����()<$  
59�0����(  !�"�(<)�9%&';����*����%�-*3�'�76*!�"�%&'�����).�(0�M779$<�!�	'-*7�ก�&ก���0$��5-*
D<,���0����(!�"�$��!(Eก(��*%2��;�4�4��,#�04���-���7�ก�0����(!��'�5��#8��  !;@����7�ก
��8�ก�$�0����(%&'!��'�)�*561�!ก	-$  60%  ก���
���0�
�>7�ก4�4��,!ก+,�-	'�=76*!�"�!�	'-*%&'���
D6ก+� !
��  ก�ก-�- ;�	-!�&ก-&ก-��* 
��-�-  ?6'*!�"�(<)�9%&'!;�	-7�กก��4��,�12�,��  ��0!%D�%
�&ก��;&$-�-��0��E 60 ����,<�,�-�J �&4�4��,5-*ก�ก-�-��0��E 25-30% 5-*ก��;&$-�-?6'*
�<$(���&�����Eก�ก-�-72��(��;�D��    �&ก���2�ก�ก-�-���
�������,��*= !
��   %2����-<�   �
�!�"�
!
	1-!���*����**��  �
���R��>�!ก+,� %2�.�
�0$��79  %2�ก�0��+ !�"�,�� (ก�9��-9,)�;ก���-�-
#�0�12�,��, 2011)   ก�ก-�-76*!�"�(<)�9%&'���)��7-&ก
���;�6'*%&'�&ก���2����
�%2�(<)�9���ก  �M779$<��&
ก���2�ก�ก-�- ���
�%�#%�5&1!�	'-��������!�	'-!��0!;@�
���,��*=  !
��  !;@���*RU�.�V��  �
�%2�
!�"��9W;�<ก!�	'-���ก�	
  !�"�,��  ?6'*�;�4�,�-ก��!7��N!,�$�,5-*�	
8�-�5��*�& (Thaipost.net, 2011) 
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 3.  ก�����ก�	
��(<)�9���ก (Substrate Culture) 
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)���0�����;�9�!(&��-�ก�<$ (Non Circulation Substrate Culture) #�0#$$)���0��;�9�!(&�
�-�ก�<$���
��;�� (Circulation Substrate Culture)( -��<`, 2548) 

<�A����9�B�;����
��ก7CD	E����� 
1.  <�A����9�7�;ก��H�� 

ก.  8(��79-�ก�D5-*(<)�9���ก#�0ก���0$��12�  (air capacity and drainage)  !�"��M77<
)2�8<N%&',�-*82��6*36*!�"�)�'*#�ก��ก��4��,�	
��(<)�9���ก ��ก70!7��N����&%&')9�!�	'-�&ก���0$�
-�ก�D�&  �&�0�<$8(��
	1�#�0:�,9-�;���-!�&*  ก��ก�07�5���5-*
�-*(��*�&-�%:���,�-�����E
�12���(<)�9���ก%&'3�ก���6��(����  ��!/��0-��*�'*3��)�(���ก5-*
�-*(��*�&5���!�@ก70!ก��ก��5<*�12�
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���  (Brown #�0 Pokorny,1975)  (<)�9���ก%&'!;��0)�8(�70�&-�ก�D 10-20 !�-�>!?@�,>#�0�12� 30-50 
!�-�>!?@�,> (Criley #�0 Watanabe, 1974)    

5.  8(��79��ก�����6��12�5-*(<)�9���ก  (water holding capacity)    �&8(��)2�8<N��ก��
!,�&�(<)�9���ก  !�	'-70�&�12�!�&*�-,�-ก��!7��N!,�$�,  ก��!��'�8(��79��ก�����6��12�5-*(<)�9���ก
70,�-*�������ก���0$�-�ก�D5-*(<)�9���ก%&'!;��0)�-��     !�"�(<)�9���ก%&'!�	'-�2����
�70�&
89E)�$<,��<ก+�-<,��)�(�5-*�12�#�0-�ก�D�;�!;��0)�,�-�ก�����ก -<,��)�(�5-* �12� : -�ก�D %&'
!;��0)�70-����0��E 50 : 50 

8.  �12�;�<ก;�	-8(��;��#���  (weight or density)  (<)�9���ก70,�-*��7��E�36*!�	'-*
�12�;�<ก!�	'-)0�(ก��ก��!8�	'-���5�)�*  #,�70,�-*812�79��	
-�����  8	-  �&8(��;��#���!;��0)�
�<1�!-*��!/�0���	1�%&'%&'�&��#�*  %��70�
�!��'��12�;�<ก;�	-8(��;��#���!�	'-72�!�"� )�(� 
perlite 5&1ก$ 70�
�!�	'-,�-*ก�����12�;�<ก;�	-8(��;��#���5-*(<)�9���ก    8(��;��#���5-*(<)�9
���ก��.�
�0
�(*%&'��� 8	-  0.64-1.2  ก�<�,�-��ก$�Dก>!?�,�!�,� ((�%� , 2523)   

2.  <�A����9�7�;	<�C 

ก.  8(��79��ก��#�ก!��&'���079$(ก  (Cation Exchange Capacity; C.E.C)  ;��36* 
�����E cation %<1*;�������;�	-8-��-�>�<1�)����3���6��(����  (8E�7��>.�8(�
��`�&(�%� ,   
2541) (<)�9�&8(��)����3��ก��#�ก!��&'���079 (C.E.C.) ,'2�;�	-����&!� !�	'-70�������&4�,�-
-*8>��0ก-$5-*)���0��:�,9-�;���	
%&'-����(<)�9���ก 

5.  8(��!�"�ก��-���*%&'!;��0)�5-*(<)�9���ก  8(��!�"�ก��!�"����*����&4���,�*,�-
ก��!7��N!,�$�,5-*�	
  #,�70�&4�%�*-�-�������8(��)����3��ก���0�����5-*#��:�,9-�;��
,��*=  ?6'*-�7!�"���0�
�>;�	-!�"���+ก<$�	
%&'���ก-��#�08($89�ก�7ก���5-*79���%�&>��(<)�9
���ก  �	
%&'���ก��.�
�0)�(��;N�!7��N����&���0�<$8(��!�"�ก��!�@ก��-�0;(��* 5.6-6.5 

3.  <�A����9�������D�KB�;����
��ก  ���#ก�  ก��9$,<(  ?6'*!ก��!�	'-*��7�กก��)��,<(5-*
(<)�9-��%�&>%&'�2���4)�!�"�(<)�9���ก  7�!ก��-<�,��#ก���ก�	
���  �<*�<1�  (<)�9���ก��.�
�08(�
8*).��!���������&ก��9$,<(-��*��- 4 !�	-� ((�%�, 2523) ���)��,<(%<1*%�*!8�&#�0%�*
&(.�� 
��ก�	
)����3#���ก�07����)0�(ก ���%2��C�ก���ก<$)���0��:�,9-�;��#�0ก<$.�
�0%&'�
�
$��79 ����&)��%&'!�"���+,�-�	
!7	-�� ���!�"�#;��*)0)�5-*��8#�0#��*  )����3ก2�7<���8#�0
#��*���*��  ?6'*%2��;�)����3�2�(<)�9���กก�<$���
��;�����*��#�0��8�3�ก  
 

����B�;����
��ก 

    ��� (Soil) 8	-)�(�4)�%&'!ก��561�!-*,��:���
�,� �&8�� pH 3-4 �(�ก<�!�"�
<1�7�ก)�(�4)�
5-* #��:�,9,��*= %&')��,<(!�"�
�1�!�@ก
�1���- �(�,<(ก<$-��%�&(<,39%&')��,<(!���!�rs- 49�<* -��
�(�ก<�!�"�
<1�$�*= ;�-;9��4�(��ก !�	'-�&-�ก�D#�0�12�%&'!;��0)�
�(��ก��ก2�!��� ก��<*
&� #�0
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ก��!7��N!,�$�,5-*�	
 )�(���0ก-$5-*���%&'�&8(��)<��<�:>ก<$ก��!7��N!,�$�,5-*�	
�� 
��0��E ���#ก� -���%�&(<,39 45 !�-�>!?@�,>  -��%�&(<,39 5 !�-�>!?@�,>  �12� 25 !�-�>!?@�,> -�ก�D 25 
!�-�>!?@�,> #�079���%�&> !
�� �(ก!
	1-�� #$8%&!�& 79���%�&> �12� -�ก�D#�0���<*#$�*--ก!�"� 3 
��0!.% �;N�= 8	- ���!;�&( ���%�� �����(� ?6'*�����(��&89E)�$<,�8	- 3��!%�12� -�ก�D����&#�0
-9���12�����&�-8(� (���N, 2544) 

  Lก���� (Rice hull)  �&#;��*ก2�!���7�ก��*)&5��( �&�12�;�<ก!$�*��,�-ก���2����
�  ����
89E)�$<,�%�*!8�&#�0Rt)�ก)>#ก�$)��& pH ��0��E 6-7 �&89E)�$<,���ก��-9���12���-  ก��
#�ก!��&'���079,'2� 8(��;��#����(�!�	'-#;�*,'2� 8(����9�)�* �&8(��8*%�5-*�8�*)���* 
)����3)��,<(���  �&-�9ก���
�*�� 2-3 8�<1*  ��8�3�ก  #,��&5�-!)&8	-�&ก���0$��12��&!ก���� �&ก��
)��,<(;�<*7�ก�2����
�#�0!ก��ก��-<�,<(#���    ก��ก2�7<���8#�0#��*%2�����ก 

BCN	:��Lก�� (Rice hull charcoal)  �&89E)�$<,���ก��-9���12��&   8(��;��#����(�!�	'-#;�*,'2�  

8(����9�)�*  �& pH 7-8.5 �&8(��#����(���ก 561�-��ก<$-�95-*ก-*5&1!3��#ก�$  3���&-�9��ก70�&
ก��
0���*��u���ก pH 70���* ก�-��2����
�,�-*#
���(ก��-�-�ก�-�!�	'-��8�� pH �;�-��
��0��E 6 �&ก��)��,<(��- #,�70�&ก��-<�,<($��*;�<*���ก  �
�!�"�(<)�9���ก%&'�&��ก
���;�6'*#�0
�&��8�3�ก 

 B�������� (Coconut dust) : !�"�(<)�9%&'���7�กก���2�!��	-ก�0����(���Ms�!�	'-%2�!)���  
����2����
�!�"�(<)�9��ก��,-�ก�'*;�	-%�$ก�'*�	
 �(�%<1*�2���4)�ก<$(<)�9
���-	'��
�)2�;�<$!��0
!��@�#�0�Mก
2�ก�'*�	
 !�"�(<)�9%&';�*�� ��8�3�ก �&89E)�$<,��12�;�<ก!$� -9���12�����& %2��;�(<)�9����*
#�0��(�?9 �&8��  pH 6 - 7 (7���, 2551)  �&8�� EC (Sat) 3.40 (mS/cm)  ��59�0����(70�&)��#%���� 
(Tannin)  72��(���ก  !�	'-�0���12�70ก��!�"�ก��#%���ก (Tannic acid)  )&�12�,���2� ?6'*70%2�
�C�ก����ก<$#8�!?&��---�  ก��!�"�!ก�	-%&'����0���12�  !�	'-�
�59�0����(���ก�	
  �	
-�770
#)�*-�ก��5��:�,9#8�!?&�����
�(*#�ก!��'�70���กC-�ก���;��%&')�(����#�05-$5-* �$
-�-� 70!;@����
<�3���-*���ก4<ก$9�*7&�;�	-4<กก��5�(��(<)�959�0����(     4�����ก)����3#ก��5
�MN;��&1�����(ก��#
�59�0����(ก�-��
�!�"�(<)�9���ก���12�)0-�� 3-4 (<� #��(���*59�0����(��(
�12�)0-��  !�	'-�0��)��#%����--ก7�ก59�0����(�;���ก%&')9�  )��-�;���	
%&'�;������5-*
)����0ก-$!ก�	-#8�!?&�ก@70,ก,0ก-���-�*  #�0�&!�&*�-%&'�	
70�2�!-����
�!�	'-ก��
!7��N!,�$�,  �M779$<�59�0����(3�ก�2����
���ก�����ก�	
-��*ก(��*5(�*!���0�<ก+�8(��
	1�����& 
3��!%-�ก�D�& �-)��
���&-�9.�8)�(��;N�-���0;(��*  0.5 - 2.0 �.�. (����, 2553) 5�-!)&5-*59
�0����( !
�� -�7�&�MN;�!ก&'(ก<$ก���0$�-�ก�D%&'��ก�	
 ก��)��,<(;�<*7�ก�2����
�#�0!ก��
ก��-<�,<(#��� �ก,�-ก��ก2�7<���8#�0#��*   (��!�ก, 2550) 

��
<#�08E0 (2541)  %2�ก��D6ก+�89E)�$<,�5-*(<)�9���ก 4 
���8	-  #ก�$��$  #ก�$�2�  
%��;�$#�059�0����(#�04)�(<)�9��)<�)�(�,��*=  �$(��(<)�9!�&'(����&8(��!;��0)�)2�;�<$
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�2���%2�!�"�(<)�9!��0
2�  )�(�(<)�94)��$(�� #ก�$��$4)�59�0����(!%��ก<$ 1:1  #ก�$�2�4)�59
�0����(!%��ก<$ 1:1  )����3�2����
�!�"�(<)�9!��0
2���� 
    (<)�9���ก%&'!;��0)�ก<$��0!%D�%8(�!�"�(<)�9���ก�(ก(<)�9-��%�&>,��*=%&')����3;����
��%�-*3�'� !
�� #ก�$)� 5&1!3��#ก�$ 59�0����( #�0%�� ;�	-70�
�4)��0;(��* #ก�$)� : %�� 
1:1 5&1!3��#ก�$ : %�� 1:1 59�0����( : %�� 1:1   )�9����(�� (<)�94)� #�0(<)�9���ก!�&'(�&4��;�
-<,��ก��!7��N!,�$�,5-*�	
�ก��!8&*ก<� ก!(��ก���
�59�0����(!�&'(=�����ก��ก�	
70#/0ก��
!7��N!,�$�,���8-�&,�-*�0(<*��ก���;��12�#�0!�	'-%��-*���ก!�"��00!(����� (1 �J) 4����กC(��
#%�* Rockwool 70�&ก��)��,<(-��*��ก!;�	-(<)�9���ก-����39*��0��E 60 % )�(�(<)�94)�,��*= 
%&'4)�ก<$%��70�&ก��;�,<(�����ก�<ก#�0<*)����3�
�!�"�(<)�9���ก�	
,�-����� )�(�#4��R-*�12�
70����&ก��)��,<(!�#�0)����3�2����
�!�"�(<)�9���ก���-&ก��� )�(�(<)�9!�&'( ���#ก� #ก�$)�
��
�(*ก�����ก#�ก=70�&�MN;�ก���0$��12�%&'�&!ก����ก��#���ก�07��12�����5��*��-ก��!7��N!,�$ 
�,5-*�	
����&#,�;�<*7�ก%&'4���ก��)��,<(#��(8(��)����3��ก��-9���12�!��'�561�59�0����(�&ก��
-9���12��&!ก����#�0�&ก��)��,<(��ก;�<*7�ก���ก,�-*�0(<*��ก���;��12�#�0ก���0$��12� 5&1!3��
#ก�$!�"�(<)�9���ก%&'�&��ก)����3�
�!�"�(<)�9���ก!�&'(=;�	-�
�4)�ก<$%�� ก��)��,<(��- 
ก�-��
�,�-*#
���(ก��-�-�ก�-�!�	'-�� pH �;�!%��ก<$ 6 (<)�9���ก%<1* 3 
����&1!�	'-��4)�ก<$%����
-<,�� 1:1  70%2��;�89E)�$<,�5-*(<)�9���ก�&561���ก  (-�%:�)9�%�, 2552) 

7�กก��D6ก+�5-* !�(<,� (2546) -��*�� ��!�ก (2546) ����$(��(<)�9
�����!;��0)�%&'70�
�
!�"�(<)�9���ก#$$!�&'(���76*����2�8��8(��#�ก!��&'���079$(ก (Cation Exchange Capacity, CEC) 
#�08(��798(��
	1� (Water Holding Capacity, WHC) 5-*59�0����(#�03���#ก�$����7��E� 
!�	-ก!�"�(<)�9;�<ก)-*ก�9�� !�	'-)���*!�"�(<)�9���ก��4)�(<)�9;�<ก 1 )�(�4)��(�ก<$%�� 1-3 
)�(� ก<$#ก�$��$  1-2 )�(��������,� ���!�"�(<)�9���ก4)�ก�9�� 59�0����(#�0ก�9��3��� %��-*
!��&$!%&$ก<$(<)�9���ก,��*��0!%D 2 
��� 8	- .���%> #�0�&%�-) ��D6ก+�;�4�5-*(<)�9���ก,�-
ก��!7��N!,�$�,#�04�4��,5-*�0!5	-!%D!
-�&' �(�%<1*D6ก+�89E)�$<,�%�*!8�&#�0ก�.��ก�-�#�0
;�<*ก��%��-*�$(�� �&%�-)�&#�(�����;�4��&%&')9� )�(�(<)�9���ก%&'�&)�(�4)�5-*59�0����(,�-
%��;�$#�0#ก�$��$!%��ก<$ 1:1:1 �&4��;�,���0!5	-!%D )�*�-*7�ก�&%�-) #�0)�(�4)�5-*59
�0����(,�-%��;�$#�0#ก�$��$!%��ก<$ 1:1:2 %2��;��12�;�<ก)�#�0�12�;�<ก#;�*5-*��ก)�*ก(�� 
%�&%!��,>-	'�= 

 ก�ก���� E��� ������� (Bagasse)  !�"�4���-���7�ก-9,)�;ก����12�,�� ��0!%D�%
!�"�#;��*4��,�12�,��7�ก-�-%&')2�8<N#;�*;�6'*5-*��ก �&��**��4��,�12�,��7�ก-�-72��(� 46 ��* 
��%<'(��#��(��ก��;&$-�- 1 ,<�   ��**��70%2��12�,�������0��E 100 y 120 ก���ก�<� 70���ก�ก
-�-%&'�&8(��
	1���-�0 50 --ก����0��E 250 y 300 ก���ก�<�  ก�ก�12�,����0��E 50 y 60 
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ก���ก�<�#�0���ก�ก,0ก-���0��E 30 y 40 ก���ก�<� (Thaipost.net, 2011)  ก�ก-�-�&)�(���0ก-$
,��*= ���กC��,���*%&' 1  

 
              ,���*%&'  1   -*8>��0ก-$5-*ก�ก-�- 

             )�(���0ก-$                  �����E (%) 
 

            �R!$-�> 48.5 
            �12� 48 
           �12�,�� 3 

!?�����) 40-55 
!z��!?�����) 20-25 
��ก��� 18-24 
!3�� 1-4 
!(@ก?> <1 

          -	'�= 
           pH 

0.5 
6.7-6.9 

              %&'�� : )���9ก���%)2�;�<$!�(
� (2539) 

 

ก�����
������=B�;ก�ก���� 

             ก�ก-�-)����3�2����
���0�
�>���;��-��*%<1*��.�8!ก+,�ก���#�0-9,)�;ก���    
ก���
���0�
�>�&�<*�&1 

��H�<��9��Eก��� !�	'-*7�กก�ก-�- (Bagasse) ��0ก-$��(!)���(fiber) :�,98��>$-� 
�z���!7� --ก?�!7�#�0���,�!7� �&89E)�$<,�!;��0)�%&')����3�
�!�"�!
	1-!���*���-��*�& 
)2�;�<$��0!%D�%��**���12�,��76*�
�ก�ก-�-!�"�!
	1-!���*5-*!,�;��-�-�12� (Boiler) !�	'-4��,�-
�12��
�!�"�#;��*��<**��8(����-���5$(� ก��4��,�12�,��#�0�-�12�  -&ก)�(�;�6'*70�2���5<$ก<*;<�
�-�12� (Turbine) !�	'-4��,�RRU��
�����**�� �-ก!;�	-7�ก�&1ก�ก-�-�;��703�ก�
�!�"�(<)�94��,
!�	1-!	'-ก�0��+ !�	'-�
�%2�ก��-*ก�0��+ ;�	-%2�#4������-<� (Fiber Board) #4�� Particle board #%�
���7��* #�0ก��4��,!?�����)  

 ��H�<	กO9�ก��� 70�
�ก�ก-�-!�"�)�(�4)�5-*�9W;�<ก#�0�
�!�"�(<,398�9����!�	'-
�<ก+�8(��
	1�5-*��� #�0�U-*ก<�(<
�	
 
�(��<$��9*ก���0$��12�#�0-�ก�D����& #,��&�MN;�49�<*
!�@( (7���, 2551)  ก�ก-�-8��*�J?6'*�&�<ก+E0!�"�4*!;��0%&'70%2��9W;�<ก���
�)��,<(!��*!(��;�<ก
#�0-��8,5-*�9W;�<กก2��<*)��)!���0�&ก��,	'�,<(��ก�����ก;��-���u�<'* ก�0!7&~$�-N#�04<ก
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!�	-*;��( ?6'*72�!�"�,�-*�
��9W;�<ก�������E��ก��<$��9*��� %2��;��&ก��5<$,<(��4��,�9W;�<ก561�
�������E%&'�-ก<$8(��,�-*ก�� 
          ���,�;(<��
�ก�ก-�-��ก�����กu�<'*?6'*).��������ก70,�-*!�"����%&'�&ก���0$��12�%&'�&#�0�&
-��%�&(<,39)�* �9W-��%�&>%&'!ก+,�ก��,�;(<��
���ก�����กu�<'*70�
�ก�ก-�-;�	-!��	-ก���!�"�
;�<ก  �-ก7�ก�&1ก�ก-�-<*!�"�(<)�9%&'�&�����E:�,9-�;��#�0�&8��8��>$-�,�-���,�!7�%&'!;��0)�
,�-ก��!7��N!,�$�,5-*!
	1-!;@� 76*�&ก���2�ก�ก-�-���
�%�#%�5&1!�	'-����*����?6'*!�"�ก��
�(
!��'�4�4��,!;@�#�0��,��%9���ก��5�)�*    ก��!��'�4�4��,!;@���*RU�.�V�����
�ก�ก-�-��!�"�
)�(�4)�5-*(<)�9!��0!;@�?6'*7�ก!���%&'�
�5&1!�	'-����*���� 100 !�-�>!?@�,> !��&'�!�"�)�(�4)�
5-*ก�ก-�-#%�5&1!�	'-,<1*#,� 25-75 !�-�>!?@�,> #��(76*�2���4)�ก<$5&1!�	'- �&!ก�	- (#�ก�&!?&�
?<�!R,, MgSO4) 0.2 ก���ก�<� #�0�2��0!-&� 7 ก���ก�<� 7�!�"�(<)�9!��0!;@������E 100 ก���ก�<� 
��<$8(��
	1��;���� 60-65 !�-�>!?@�,> (<)�9!��0!;@��&1)����3!��'�4�4��,!;@���*RU�.�V�� 1.2-1.7 
!%��5-*ก���
�5&1!�	'-����*����!�&*-��*!�&(!�"�(<)�9!��0!;@� #�0ก���
�ก�ก-�- 25 !�-�>!?@�,>
4)�ก<$5&1!�	'- 75 !�-�>!?@�,>70�;�4�4��,5-*!;@���*RU�.�V����ก%&')9� -��*��ก@,�����#�0�2��;�
�
�ก�ก-�-!�&*-��*!�&(!�"�(<)�9!��0!;@�!�	'-*7�ก�;�4�4��,,'2� (Thaipost.net, 2011) 

ก�ก-�-  %&'���7�ก��**���12�,��)����3�2�����09ก,>��ก�����ก�	
������
����  �&
�12�;�<ก!$�  8(������*)�* ����12��&  6�,���& #�0�&8(��!�"�ก��!�"����*8*%&' (��!�ก, ; ���N, 2544)  
-.��<ก+> (2540) %2�ก��D6ก+�(<)�9���ก%&';����*����%�-*3�'�!�	'-�
����ก4<กก��5�(  8	-  59�0����(     
3���#ก�$�0!-&�  3���#ก�$;�$  ก�ก
��-�-#�05&1!�	'-%&'�0�<$8(��;��#���%&'#,ก,��*ก<� 3 
8�� 8	- ,'2� ���ก��* #�0)�* �$(��59�0����(%&'%9ก�0�<$8(��;��#����;�4�4��,�&%&')9� �-*�*��
8	-3���#ก�$;�$    �-ก7�ก�&1<*���%2�ก��D6ก+�(<)�9���ก�	
���0$$���ก�	
#$$����
�����$(��
ก�ก-�-;�	-
��-�-%9ก8(��;��#���!�"�(<)�9%&'�;�4�4��,,'2��-*7�ก5&1!�	'-!�	'-* 7�ก5E0%&'%2�ก��
���ก-��(<)�9���กก�ก
��-�--�7�&4�,ก8��*%2��;�!
	1-��#�0#$8%&!�&�&ก��!7��N!,�$�,#�*:�,9
-�;���	
#�0!ก��ก���-)���&ก��'�!;�@� -�7�& Toxic %&' !ก��7�กก���-)���&4�,�-ก��
!7��N!,�$�,5-*�	
#�0!�"�(<)�9%&'���6��12��(����,'2�#�0!ก��ก���0!;5-*�12����!�@(!�	'-*7�ก�&
�-*(��*
5����;N�72��(���ก �	
���ก76*#)�*-�ก��5���12����!�@(ก(��(<)�9���ก-	'� = �����E-�ก�D��(<)�9
���ก�&��ก%2��;��&ก���0$��12�)�(�!ก�����!�@(!ก���� #�0�&ก���-)��9$,<(���8�-�5��*!�@( ?6'*
89E)�$<,�!;����&1!�"�5�-!)& 89E)�$<,�%&'�&���#ก�ก���2��RRU�,'2� 8��8(��!�"�ก��!�"����* !��&'�#��*
�;�!;��0)�,�-ก��!7��N!,�$�,5-*�	
5E0%2�ก�����ก      

Trochoulias #�08E0 ( 1990)���%��-*���ก�����0�<$ 5 
�����(<)�9%&'�&)�(�4)�ก�ก-�-
;�<ก�$(�������0�<$�&ก��!7��N!,�$�,!%&$!%��ก<$�	
%&'���ก���&%�-);�	-!��	-ก)� (pine bark)  
�����0�<$)�(��;N�%&'���ก��(<)�9���ก%&'�&)�(�4)�5-*ก�ก-�-)��&ก��!7��N��-<,��)�(�%&'���*
#�0�&ก��;�,<(5-*(<)�9-��*��ก �	
$�*)�(�%&'���ก��(<)�9%&'�&)�(�4)�5-*!��	-ก���#�0ก�ก-�-
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�&ก��!7��N!,�$�,!��'�561�!�	'-!��&$!%&$ก<$�	
%&'���ก��(<)�9!��	-ก���;�	-ก�ก-�-!�&*-��*!�&(  
-<R��ก<��(�-!�@, (Saintpaulia sp.) �&ก��!7��N!,�$�,%&'�& #,��$(���&�12�;�<ก#;�*5-*��ก��ก��(<)�9
���ก%&'�&)<�)�(�5-*ก�ก-�-;�<ก-��)�* 
  B��<���>��A���ก��
��ก���������
��ก 

 1.   ก���E��N8�������
��ก 

(<)�9���ก8(���0ก-$��()<�)�(�%&'!;��0)�5-*)���0�� 50% #�0)�(�%&'!�"�-�ก�D 
50% �������,� (<)�9���ก%&'�
�8(��&8(��)����3��ก��-9���12�,'2� ก���<ก+�)<�)�(�5-*�12�#�0
-�ก�D�<*ก���(,�-*�
�(�:&ก��8($89�ก���;�)���0���;�3&'#,��;�8�<1*�0��-= �<*�<1��0$$8($89�
ก���;��12���-<,���<,�!�"�)�'*72�!�"�-��*�'*  ก�-����ก8(���<$ pH 5-*(<)�9���ก�;�-����
�(* 5.5-6 
���
�)���0��ก����,��ก (HNO3) !7	-7�* 0.5% #
�(<)�9���ก#�0!�"�ก��%2��;�(<)�9���ก!�Jก #
�
%�1*�(���0��E 24 
<'(��* #�076*�0$�--ก ?6'*70!�"�ก��
0���*(<)�9���ก��(  
  2. ก��<�<��
����A��กP�	>������	A��ก���  

,�-*!�	-ก(<)�9���ก%&'�&8(����9�)�*#�0�&ก���0$��12��&;�	--�7,�-*�&ก���;�-�ก�D#ก�
)���0����(��ก�E&%&'���ก��)���0�� �0$$ก���0$��12�,�-*�& ����5<1�,-�ก����<$�	1�%&'
70,�-*�;�!�&$#�0�&8(�����!-&*%&'!;��0)�#�0ก��(�*39*(<)�9���ก,�-*�;�����0�<$?6'*!�"�
5<1�,-� %&')2�8<N��ก��ก�����ก�	
��(<)�9���ก 
 3.  ก���E�Q�9���E�����7CD	E�����9���ก��
��ก 

 )�,�#�08(��!5��5��5-*)���0��:�,9-�;���	
70,�-*�
��;�3�ก#�0!;��0)�,��
���
5-*�	
 
�(*ก��!7��N!,�$�, (
�(*!7��N%�*�2�,�� �$ ;�	-
�(*�;�4�4��,) #�0,��).��.���--�ก�D 
(#)* #�0 -9E;.���) �-ก7�ก�&1(<)�9���ก$�*
����&:�,9-�;��$�*,<(-��#��( !
�� K ��59�0����( 
#�0��5&1!3��#ก�$ �<*�<1���)���0��,�-*���9W!;����&1�* 
  4. ก��<�<��<�� pH L�� EC B�;��������Q�9���E��B�;��� 

pH 8	- 8��8(��!�"�ก�����*;�	-8(�� !5��5��5-* H+  5-*)���0��:�,9-�;���	
 pH �&
8(��72�!�"�,�-ก��!7��N!,�$�,5-*�	
%<1*��ก���0��#�0���ก��)���0��:�,9-�;�� 
�(* pH %&'
!;��0)�8(�-���0;(��* 5.5-6.5 ��%&'�	
���ก��)���0��:�,9-�;���	
,�-�!(�� 72�!�"�,�-*�<ก+�
�0�<$ pH �;�!;��0)� ก��,�(7(<�,�-*ก�0%2�%9ก(<� ก�����0�<$ pH ����
�ก����,��ก (HNO3) 
��กก(��R-)R-��ก (H3PO4) ก��ก�0�<$ pH ����
���#%)!?&��z��-ก�?�> (KOH) ;�	-
�?!�&��z��-ก�?�> (NaOH)  

EC (Electrical Conductivity) 8	-8��ก���2��RRU� ก��(<�8�� EC %2��;�!��%��$8(��!5��5��
5-*)���0��:�,9-�;���	
 ?6'*#)�*!�"�������� (millimhos) ,�-!?�,�!�,� (mMho/cm) ;�	-�����?�
!�� (millisiemen) ,�-!?�,�!�,� (mS/cm) 8��  1 mMho/cm = 1 mS/cm ��0��E 650 ppm. 8(��
!5��5��5-*)���0��:�,9-�;���	
�ก,�8(�-���0;(��* 1000-1500 ppm. !�	'-�;�#�*�<�--)��,�ก 
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(Osmotic Pressure) 5-*ก�0$(�ก�����?6�5-*��ก!ก�����)0�(ก  8�� EC %&'!;��0)�8(�-���0;(��* 
1.5-3.0 mS/cm 561�-��ก<$
���#�0-�95-*�	
  8�� EC )�*70!�"�-<�,��,�-�	
 ,�-*!7	-7�*��(�12� 3��
8�� EC ,'2�,�-*!��'�8(��!5��5���;�!�&*�- !�	'-*7�ก�	
�
�)���0��,�-�!(�� �<*�<1�8�� EC 70
!��&'�#��*!)�- 72�!�"�,�-*,�(7(<�%9ก(<� #�0��<$8��,��8(��72�!�"� ((<���, 2555) 

5. ก��>��ก���H��L�����7CD	E����� 

  ).��#(���-�,��*= !
�� #)* 8(��
	1�)<��<%:> -9E;.���5-*-�ก�D ,�-*-����
�(* 
!;��0)� ���)�*;�	-,'2�!ก���� #,��M77<!;����&18($89�����ก#�0,�-*�
�8���
�7��)�* !
�� ก�����ก�	

����*!�	-�%&')����38($89�).��#(���-���� �-ก7�ก�&1,�-*�<ก+�-9E;.���$��!(E��ก�	
����;�)�*
!ก����?6'*-9E;.���$��!(E��ก%&')�*!ก����70�&4�,�-ก��!7��N!,�$�,#�0����
��12�#�0:�,9-�;��5-*
��ก-��*��ก��!/��0!�	'-�	
<*,��!�@ก3��#)*#��3�ก(<)�9���ก��,�*-9E;.���$��!(E��ก70)�*561�
��ก��!/��03���
�.�
�0)&�2��&4��;�ก��!7��N!,�$�,5-*,��ก���;9�
0*<ก �<*�<1�8(�!�	-ก.�
�0
)&5�(!�	'-
�()0%�-�8(����-� #,�!�	'-�	
�&ก��!7��N!,�$�,%�*,��#�0�$��ก561�ก@70$<*(<)�9���ก%2�
�;��MN;�!ก&'(ก<$-9E;.������* #,�-��*��ก@,���MN;�5-*-9E;.���%&'��ก!�	'-!��&$!%&$(�:&ก�����ก
�	
������
����#$$,��*= ก�����ก��(<)�9���ก70�&�MN;���-%&')9� 8	-ก��!��&'�5-*-9E;.������
��ก�<ก 8	-�����-���ก!ก���� 


V>>��7CD	กCD�B��;ก��ก��	>��W	9���9B�;���7CD
��ก������������    

1.  �<�:9ก��� ก��8($89�5-*&�561�-��ก<$&�%&'8($89��<ก+E0,��* = 5-*�	
���8����?�
#�0�8����?�%&'#,ก,��*ก<� %<1*72��(� ������* #�05��� %2��;�!ก��8(��;��ก;�����	
���0�<$
,��* = ?6'*)����3�2����
���ก����<$��9*�<�:9>�	
�;����,���<ก+E0%&'!��,�-*ก�� 8(��#,ก,��*%�*
�<�:9ก��� 70!ก&'(5�-*ก<$)�'*#(���-�%&'#,ก,��*ก<���( �<*�<1� �<ก+E0,��* = 5-*�	
76*!ก��7�ก
-�%:�����(�5-*%<1*�<�:9ก���#�0)�'*#(���-� ?6'*ก��70��<$��9*�<�:9>�	
�;�����<ก+E0,��,�-*ก��
70,�-*)����3#ก8(��#,ก,��*%�*�<�:9ก���--ก7�ก8(��#,ก,��* %&'!ก��561�7�ก)�'*#(���-� ��
��0!%D%&'3	-(��ก�����ก�	
������
����!�"�ก�����ก�	
;�<ก 70�;�8(��)2�8<Nก<$ก����<$��9*�<�:9>
�	
!�	'-�
�)2�;�<$ก�����ก�	
������
���� �<*�<1� ก�����ก�	
��((�:&������
���� ����0!%D!;����&1
76*�;�4�4��,)�*ก(��ก�����ก�	
��((�:&�<1*!��� ?6'*,��*7�ก����0!%D�%%&'ก�����ก�	
��((�:&�����
�
����<*�&-����-#�0)�(��;N�70�
��<�:9>�	
%&'���ก��((�:&�<1*!���  

 2.  #)*#��   8(��)����3��ก��)<*!8��0;>#)*
-*�	
561�-��ก<$�����E8(��!5��5��5-*
#)*#�08��>$-���--ก�?�>��-�ก�D ��ก�����ก�	
�����E#)*72�!�"�,�-*8($89��;��&-��*
!�&*�-#�0!;��0)�3���	
����<$#)*��-!ก����ก@70%2��;��	
���!7��N!,�$�,!%��%&'8(� 5E0!�&(ก<�
3��8(��!5��#)*�&��ก!ก�����&4�,�--<,��ก��!7��N!,�$�,���* 
�(*�00!(��5-*#)*ก@!�"�)�'*%&',�-*
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��7��E���( �	
(<�)<1�,�-*ก��#)* 10-13 
<'(��*,�-(<� �	
(<��(,�-*ก��#)* 14-18 
<'(��*,�-(<� 
�ก,�3��;�ก�	
�������<$#)*)(��*5-*(<�;�6'*= 8��!/�&'!�"�72��(�
<'(��*-��*,'2�)9�,��%&',�-*ก��
#��(�	
ก@70���)����3!7��N!,�$�,���$��$��E>,��%&'8(�70!�"� 

3.  8(��
	1� ��ก�����ก�	
������
�����<1�89E.���12�!�"�)�'*%&',�-*�;�8(��)2�8<N!�	'-*7�ก
;�ก�2��12�%&'�&89E.�����!;��0)�%<1*����8(��)0-��#�0����-*8>��0ก-$%�*!8�&ก@70%2��;�!ก��
�MN;�,���� ก���(8	- �12�%&'���)0-��-�7�&79���%�&>%&'!�"�)�!;,95-*��8,��*= #�0ก�����ก�	
��(
(�:&������
���� �&1,�-*�
��12�!�"�;�<ก76*-�7%2��;�!ก��ก��#���ก�07���8���-��*�(�!�@( �-ก7�ก�&1
3��-*8>��0ก-$%�*!8�&5-*�12����!;��0)� !
�� -�7�&�����E5-*:�,9-�;��$�*-��*%&'�	
,�-*ก��
�������E��-��ก!ก���� 7�)�*4�ก�0%$�������$,�-�	
 #�0ก��%&'�12��&-�--�,��*= ���)��9�70
�&4�,�-�	
��ก���2�:�,9-�;�����
���0�
�> #�0#;��*�12� %&'�&%&')9�)2�;�<$ก�����ก�	
��((�:&ก��
���ก�	
������
���������E��ก��!
�*ก��8��ก@8	-�12�u�;�	-�12�7�ก8�-*
���0%�� 

4.  -�ก�D �	
�&8(��72�!�"�,�-*�
�ก��?8��>$-���--ก�?�>!�"�(<,39��$��ก��)<*!8��0;>
#)* ?6'*��$���ก�D�&�����E8��>$-���--ก�?�>�-!�&*,�-8(��,�-*ก��5-*�	
#��( )�(���
ก�0$(�ก��;��7�	
,�-*ก��ก��?--ก?�!7� !�	'-�
�!��&'���<**��!8�&%&')0)��(������ก���8)!�"�
��<**��!�	'-�
���ก�0$(�ก��!�,��$��?6�,��* = #�0���	
%&'���ก��)���0��ก�����ก�	
�����
�
�����<1� ก�0$(�ก��;��75-*�	
)�(�%&'-��!;�	-)���0���<ก70���!ก���MN;�ก��5��--ก?�!7� 
!�	'-*7�ก��$���ก�D�&--ก?�!7�-��36*��-�0 20 ?6'*!�"������E%&'��ก!ก���- #,���)�(�5-*��ก%&'
-����)���0���<ก70!ก���MN;�561� !�	'-*7�ก�����E--ก?�!7�%&'�0��-�����12����!�&*�-,�-8(��
,�-*ก��5-*�	
 �<*�<1�76*,�-*#ก��5�MN;��<*ก���(��(ก��!,��--ก?�!7��;�#ก� ��ก�	
?6'*-�7%2����
;��(�:& !
�� !8�	'-*)�$�� ;�	--�7�
�ก���0$$;�9�!(&�)���0���;�#ก��0$$ 

5.   :�,9-�;��%&'�&8(��72�!�"�)2�;�<$�	
�& 16 
���%&'�	
,�-*ก�� 7<�#$�*,��8(��,�-*ก��
�����������E%&'�	
,�-*ก������<$ก@707<�#$�*���!�"� 3 ก�9��8	-  

5.1  ก�9��%&'�	
,�-*ก����ก%&')9�?6'*!�&ก(�� :�,9-�;��;�<ก ���#ก� 8��>$-� �z���!7� 
--ก?�!7� ���,�!7� R-)R-�<) #�0��#%)!?&�  

5.2  ก�9��%&'�	
,�-*ก���������E�-*�*�� ;�	- :�,9-�;���-* ���#ก� #8�!?&� #�ก�&!?&� 
#�0ก2��03<� 

5.3   ก�9��%&'�	
,�-*ก���������E!�@ก��- ;�	- 79�:�,9 ���#ก� !;�@ก #�*ก���) %-*#�* 
)<*ก0)& �$�-� ����$���<� #�08�-�&� (3(<�>, 2534) 
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 )���0��:�,9-�;���	
%&'�
��&8(��#,ก,��*ก<�;����-)�,�561�-��ก<$
���5-*�	
%&'���ก
�00!(��5-*ก��!7��N!,�$�, ���ก��%&'���ก )�(�5-*�	
%&',�-*ก�� 8(��!5��5-*#)* -9E;.���
��
�(*%&'���ก )3��%&'���ก 72��(��	
%&'���ก ,�-�7�(<,39��0)*8>5-*ก�����ก !�"�,�� 

 
X�ก���� (Lettuce)  

4<ก)�<� ( Lactuca sativa L.)!�"��	
%&'�&3�'�ก2�!�����%(&�!-!
&#�09���  !�"��	
���!�&( �&
�2�,��-($)<1� 
�(*5�-3&' �$70!7��N7�ก5�-!�"�ก�9�� -�7;�-;<(;�	-���;�-;<(  �<ก+E0������*#�0)&
#,ก,��*ก<���%<1*�&1561�-��ก<$)��<�:9> $�*�<�:9>-�7�&�$;��#5@* $�*�<�:9>�$-�-� ��'� �&)&!5&(-�-�
7�36*)&!5&(!5�� )&�12�,����#�* )&#�* #�0)&�12�,�� !�"�,�� ,<(-��*!
��  4<กก��#ก�(  �$70;�-;<(
?�-�ก<�!�"�;<(ก�� �$$�* ก�-$ 5-$�$;<ก)&!5&(-�-� ;�	-4<ก)�<��$#�*  !�"��<ก+E0�<�:9>���
;�-;<( �$;<ก!�"�8�	'� 5-$�$;<ก �&)&!5&(��#�*  4<ก)�<��&�0$$��ก#ก�(%&')����3!7��N�*��
�����-��*�(�!�@(  
�-�-ก!�"�#$$ Panicle )�* 2-4 R9,  ��0ก-$��(�-ก 10-25  �-ก/
�-  !�"��-ก
)�$��E>!�D   ก�&$�-ก)&!;�	-* ;�	-5�(��!;�	-* �-ก70$��
�(*!
�� #�0!�"��00)<1�  ��!/��0
��
�(*%&'�&-9E;.���,'2�).��#(���-�%&'!;��0)� 4<ก)�<�!�"��	
%&',�-*ก��).��-�ก�D!@� -9E;.���%&'
!;��0)�-���0;(��* 10-24 -*D�!?�!?&) ��).��-9E;.���)�*ก��!7��N!,�$�,%�*�$70���* #�0
�	
)���*)��8����12��� ;�	-�*��ก !)���)�* !;�&( #�0�&�)5�#,������ก �0�<$-9E;.���5-*
)���0��:�,9-�;��-���;�)�*!ก�� 30 -*D�!?�!?&) )���0��%&'�&-9E;.��� 28 -*D�!?�!?&) �	

70�&ก��!7��N!,�$�,#�0ก�����?6�:�,9-�;��561����
�����&%&')9� 
�(*!(�����*#)*%&'�	
,�-*ก��70
-��%&'!(�� 10:00-14:00 �. !�	'-��ก��8��12� ?6'*�&4�,�-ก��%2�*��5-*��ก�	
 #�0<*!�"�ก��
�(��
-9E;.���5-*�12� ��!�	-ก�
�?�#�����*#)*��0��E 50 !�-�>!?�,> #�0;�&ก!�&'*ก���
�?�#��)&
!5&( !���0�&4�ก�0%$,�-ก��)<*!8��0;>#)*5-*�	
 8(��
�?�#��)&�2�!�	'-*7�กก�-*#)*����&ก(��)&
-	'�= (������, 2551)  89E)�$<,�%�*!8�&#�0Rt)�ก)>  �&8�� pH 5.5-6.5 #�0�&8�� EC (Sat) %&'!;��0)�
����0��E 800-1500 µS/cm (-�%:�)9�%�, 2542) 

     4<ก)�<�!�"�4<ก%&'�
�$���.8)�(��$  �&89E8��%�*�.
��ก�� 8	-  ��0ก-$����((�,����?&  
!$,��#8��%&� �-ก7�ก�&1<*�&)��,����0!�@*#�0,���-�9���-�)�0  ����<$��0%��)�;�	-�2���
��0ก-$-�;��;��
���8(��,�-*ก���&-��,�-�%<1*�J  ��!/��0��
�(*!%Dก��,��*=  76*�<$���(��
!�"�4<ก%&'�&8(��)2�8<N%�*!D�+`ก�7
���;�6'*%&'�&8(��,�-*ก��!��'�561�!�	'- = 
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        ,���*%&' 2  -*8>��0ก-$%�*#��:�,9 (�,����#�0-��%�&)��%&')2�8<N��4<ก)�<� 

                       �;<=
��ก��7�;���7�C����                                        (ก�<�/ 100 ก�<�) 
                          �12�                                                                               92-93 
                        !)���                                                                       0.8-0.9 
                       ���,&�                                                                      2.5-4.0 
                        8��>�$�z!��,                                                           6.0-8.0 

             %&'�� : ��<$��9*7�ก  ������ ( 2556 ) 

����B�;X�ก����7CD�����ก��Z[กO� 

1. X�ก����ก�C���\< (Green Oak Lettuce)  

4<ก)�<�ก�&��-�8  (Lactuca sativa �Green oak� L)  �<ก+E0%�*��ก+D�),�>70!�"�%�*�9��  
�$)&!5&(-�-��<ก+E0����$;<ก�8�*��  ?�-�ก<�!�"�
<1�=   !7��N!,�$�,����&��
�(*!�	-�:<�(�8� 
y �&��8� -�ก�D!@� �12�;�<ก�&��
�(*!�	-�!�+�� y �����39��� -�ก�D��-� !,�$�,
�� 5�-�2�,��
	��( �12�;�<ก��- !ก����8*�� %<1*�$79�   ��ก!���  �8�!��� �12�;�<ก!/�&',�-,����0��E 150 y 200 
ก�<�   -�9ก��!ก@$!ก&'(-����0��E 35-40 (<�  89E��0�
�> 5-*ก�&��-�8 
�($2��9*)�,� $2��9*!)��
4� $2��9*��0)�%#�0ก����!�	1- $2��9*4�(���E �U-*ก<���8��ก�กก�07-ก 
�(��ก��)���*!�@�
!�	-� �;�!)���-�;�� 57<�-�9���-�)�0 #�0�U-*ก<���8;(<� (�<�(��, 2548) 

 

                  �;<=
��ก��7�;L��Q�9�                                          (�����ก�<�/ 100 ก�<�) 
                        #8�!?&� (Ca)                                                             35-45 
                        R-)R-�<) (P)                                                             25-35 
                        !;�@ก (Fe)                                                                   1.3-2.0 
                        �?!�&� (Na)                                                              7.0-9.0 
                        ��#%)!?&� (K)                                                       250-280 

 

 

 

 

 

 

                �;<=
��ก��7CD	
���9����                                           (IU/ 100 ก�<�) 
                        (�,���� !-                                                                  100-200  

                        (�,���� $&1                                                                100-150  

                        (�,���� $&                                                                  280-100  

                        (�,���� ?&                                                                    25-30  

                        ��-�?&�                                                                    0.3-0.6  
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2. X�ก����	����\< (Red  Oak  Lettuce)  

4<ก)�<�!���-�8  (Lactuca sativa �Red oak� L.) �<ก+E0%�*��ก+D�),�>70!�"�%�*�9�� �$)&
!5&(8�12�--ก#�*   �<ก+E0����$;<ก�8�*�� ?�-�ก<�!�"�
<1�=   )���89E%�*�
�()���*!�@�
!�	-�   $2��9*��0)�%  $2��9*4�(���E  $2��9*)�,�#�0ก����!�	1-   �&:�,9!;�@ก#�0�R!�%)�* (�,����?&
)�*ก(��)&!5&( (�<�(��, 2548) !7��N!,�$�,����&��
�(*!�	-���D7�ก�� 36* !�	-��&��8� -�ก�D!@� 
�12�;�<ก�& ��
�(*!�	-�!�+�� 36*���!�	-���39��� -�ก�D��-�!7��N!,�$�,���ก��* �<ก!�"���8
�$79��0$��,��,�-ก<�*�������u�   �12�;�<ก!/�&',�-,����0��E 150 y 250 ก�<�  -�9ก��!ก@$!ก&'(
-����0��E 35-40 (<� 
�(ก��!)���)���*!�@�!�	-� �U-*ก��ก��!ก����8�0!�@* ((���E&, 2555) 

 
3. X�ก����	����99�	C�  (Red  Batavia)  
4<ก)�<�!��$<,,�!(& ;�	- !
-��ก&  !�"�4<ก%&'����<$8(�������
�(*;�<*= ��!�	-*�% 4<ก

)�<�)&#�* %�*)( ����12�;�<ก �)
�,�8�-�5��*�&   $<,,�!(&�&�<ก+E0�$%&'5�95�0 �$�(�,<(ก<�-��*
;�(�=  �$ก�-$ ;�� )&!5&(�<�!*� 5-$�$!�"�)&#�*  �$�&��5�!�@ก��-  $<,,�!(&���ก!�&1**��  
)����3!ก@$!ก&'(���;�<*���ก 45-60 (<�����0��E  %�8(����-�����&������&-�ก������$�;��  
;�<*!ก@$!ก&'(�$<*8*ก�-$8*%���
�(*5�)�*?6'*!�"�5�-�&   $<,,�!(&�&;���<�:9>!
��  Laura ,  Sierra 
#�0 Rustica  ( CookInfo.com, 2013) 

 
ก��
��กL��ก����L���กO�  
!��0,��ก�����3��;�9�#$$��0E&, ���%&'�
�!��0ก���8(��0$��12��& -�9ก�����0��E 3-4 

-�%�,> �00���ก 30×30 ?�. 3 #3( �������-� #�0 40×40 ?�.3  #3( �����u� (!�	'-�U-*ก<�ก��
�0$��5-*��8) !�	'-�����ก 8(��)��9W8-ก ;�	-�9W;�<กก�-��)����5�( ;�	-������%> ;�<*��ก���
�����u��;��0(<*D<,���	
 !
�� !��&1#�U* 

ก���;��9W%�*���;�	-(<)�9���ก ;�<*���ก#��( 7 (<� �)��9W 46-0-0 ;�	-4)� 16-16-16 -<,�� 
50 กก. /��� -��*�08�6'* ���-�ก2�7<�(<
�	
 ;�<*���ก 20-25 (<� �)��9W 13-13-21 ���-�ก2�7<�(<
�	
 59�
��-*�6ก 2-3 ?�. �<D�&7�ก,�� 10 ?�. ���9W 1/2 
�-��,�0 ก�$���#��(���12� (������, 2551) 

ก���;��9W%�*�$ �	
4<ก#,��0
��� %�,�-8(��!5��5��5-*)���0���!�&%&'�
�/&����%�*�$
���#,ก,��*ก<� (�:&ก���
�76*8(��;�-��*�-!;��0#ก��	

����<1�         �	
%&'�&ก�7ก���5-*!-��?�>��&
!-))�*#,�ก�7ก���ก��!��&'�#-���!�& ��!�"�ก��#-���!�&,'2� 70!�"���+7�ก�!�&�����( %<1*�&1
!���0�!�&%&'�$�	
���!5���� 703�ก!-��?�>��&!-)#��).���;�!�"�#-���!�&-��*�(�!�@( #,�!��&'�
,�-��!�"�ก��-0�������%<�76*)0)�#-���!�&�(���!?��>��ก7�!�"���+ (Happen,1984)  �9W
���,�!7�!�"��9W%�*�$%&'3�ก�
���ก%&')9� !�	'-*7�ก�	
�<ก5��:�,9�&1#�0�	
,-$)�-*,�-ก���
��9W
���,�!7��&!�	'-*7�ก!8�	'-������	
���!�@(��ก (Kannan, 1990) 
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ก��!ก@$!ก&'( !�	'-4<ก)�<��&-�9�����0��E 40-60 (<� ;�<*�����ก�
��&�,<� #�0!;�	-�$

�-ก 3 �$ !�	'-�U-*ก<�8(��!)&;���ก��5�)�* ;�&ก!�&'*ก��!ก@$!ก&'(,-�!�Jก8(�!ก@$!ก&'(,-�
$�� ;�	-8'2�#��(46'*����%&'��� #�08<�!ก�� �U����#�*%&'�-,<�!�	'-�U-*ก<�ก��#���!
	1-��8!5��)��;<( 
-�����*4<ก $��79�*�<*���),�ก !�	'-!ก@$!ก&'(4�4��,8(�!ก@$?�ก,���2���!4� ;�	-uM*�6ก��0��E 1 
R9, �U-*ก<�ก���0$��#�0)0)���8��#��*���ก  

���ก,�4<ก)�<�70�&�12�;�<ก -��%&' 100-250  ก�<�/,��   ��0��E 4-10 ,��/ก���ก�<� �<'�ก@8	-
3�� 4 ,��/ก���ก�<� 707<�!�"�4<ก5����;N��12�;�<ก ,���0 250  ก�<� ���ก,�#��(70!�"��(กก�&�8-) 
#,�3��!�"��(กก�&��-�8 !���-�8 ;�	-!
-��ก&    70-��%&' 6-10 ,��/ก���ก�<� 

��8#��*D<,��%&')2�8<N 5-*4<ก)�<����00,��*= 5-*ก��!7��N!,�$�, %&'�00ก��� 20-25 (<� 
70�$��8�8�!��� %&'�00�����ก,��,<1*,<( 25-30 (<� 70�$��8�$79� ��8��ก�� ��8;<(!��� ;�-�

-��$ ;�-�ก�0%���2� ;�-�ก���$ %&'�00;�-;<( 30-35 (<� 70�$��8;<(!��� ��8�$79� ��8��ก
�� ;�-�
-��$ ;�-�ก���$ #�0%&'�00!ก@$!ก&'( 50-55 (<� 70�$��8��ก�� ��8;<(!��� ��8�$
79� ;�-�
-��$ #�0;�-�ก���$ (������, 2551) 

 
4.  X�ก<����`��;ก; ( Chinese  Kale) 

 

4<ก80���z�-*ก*�&
	'-(�%�D�),�>(�� Brassica oleracea L.var. alboglara 7<�!�"�80���-�

���;�6'*-����,�0ก��ก0;�'2��&,��ก2�!���7�ก��0!%D7&��<ก+E0�2�,��#�0�$�&)&!5&(!5�� �$�&
�<ก+E0!�&( ���ก���2�,���&5���!�@กก(��80���-��-82� ก�-$���!�"�!)&1��-ก�&)&5�(;�	-)&
!;�	-*%<1*�&1561�-��ก<$)��<�:9> 

 
�H�����bc���ก�Z7CD	E�����  

 

  80���!�"�4<ก%&')����3561���������#%$%9ก
���%&'�&8(��-9��)�$��E>)�*�&8(��!�"�ก��

!�"����* (pH) 5-*���-���0;(��* 5.5-6.8 #�0�&8(��
	1������)�*)�'2�!)�- ,�-*ก��#)*#��!,@�%&' 

80���)����3!7��N!,�$�,����&��-9E;.���!/�&' 20 -*D�!?�!?&) #,�80���ก@)����3%�%��,�-).��

-9E;.���)�*����& #�0�;�4�4��,!�"�%&'����-�7��).��-9E;.���)�*ก(�� 25 -*D�!?�!?&)  
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ก���E��N8�    80���,�-*ก���12�-��*!�&*�-#�0)�'2�!)�-    ก���;��12��;��
�uMก$<(u-���;�

%<'(#�0�;�
9�� ��!(��!
��#�0!@� 

ก�����
�d�  80���,�-*ก���9W%&'�&:�,9���,�!7�)�* -�7�)��9W)�,� 20-11-11 ��-<,����0��E 

100 ก���ก�<�,�-���%<1*�&1561�-��ก<$8(��-9��)�$��E>5-*���#�0�����E�9W8-ก%&'�
� 

ก��	กe�	กCD�X�X��9  -�9ก��!ก@$!ก&'(5-*80���-��%&'��0��E 45-55 (<�;�<*���ก 80���%&'

,���,�-*ก����ก%&')9�8	- 80���%&'�&-�9 45 (<� #,�80���%&'�&-�9 50-55 (<� !�"��00%&'!ก@$!ก&'(���

�12�;�<ก��กก(�� ((<���,2555) 
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                                              ��
ก�A=L���QCก��7���; 

 

��
ก�A=ก��7���; 

1. !��@��<�:9>4<ก)�<�  ก�&��-�8  !���-@8  !��$<,,�!(&   #�080���z�-*ก* 

2.  ก�ก-�- 

3.  59�0����(   

4.  ���4)�  

5.  �&%�-) 

6. 3��!��0!��@�  

7. ,0ก������),�ก  

8.  ก�03�*���),�ก    

9.     3<*/&�����12� 
10.   3<*���),�ก5����;N� 
11.   �9W)�,� 16-16-16 
12.   #8�!?&���!,�% (Ca (NO3)2 4H2O) 
13.   !;�@ก!()�ก� �&�& (DP-DTPA 7 %) 
14.   ��#,)!?&���!,�% (KNO3) 
15.   #�ก�&!?&�?<�!R, (MgSO47H2O) 
16.   ������#,)!?&�R-)!R, (NH4H2PO4) 
17.   ���� #-���!�&�R-)!R,    
18.   !()�ก� !%�?-)!��> !$-�> 1 (RMX 21) 
19.   3<*�)�)���0��:�,9-�;�� 
20.  !8�	'-*
<'*)�� 
21.   !8�	'-*(<� E.C.  
22.  !8�	'-*(<�  pH 
23.  ก�0$-ก,(*)�� 
24.  )��8($89�D<,���	
 
25.  ก��-*3����� 
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�QCก��7���;     ก��D6ก+�(�7<#$�*--ก!�"� 2 ก��%��-* �<*�&1 
ก��7���;7CD 1   Z[กO�ก�����ก�ก����	��D����	
������
��กX�ก����������
��ก���������������   

                          �&5<1�,-�ก���2�!���*���<*�&1 

ก���;LX�ก��7���; 

                  (�*#4�ก��%��-*#$$  Randomized Complete Block Design (RCBD)  �& 6 )�'*
%��-*   4  ?12� ��!��&$!%&$ก�����ก4<ก)�<�ก�&��-�8  !���-�8 #�0!��$<,,�!(&��(<)�9���ก 
�<*�&1 

1. ���4)� (control) 

2. 59�0����(   

3. ก�ก-�-  

4. ก�ก-�- :  59�0����(  (3:1  )�(��������,�) 

5. ก�ก-�-  : 59�0����(  ( 1:1 )�(��������,�) 

6. ก�ก-�- : 59�0����(   (1:3  )�(��������,�) 

 

B�N�9��ก���8�	���ก��7���; 

1.1   ก��	9�C������
��ก 

!,�&����4)� ���2����4)���7�ก #4�ก���4)� 5-*8E0!%8����&ก��!ก+,�  
�;�(�%��<!%8����&��
�*8�:<N$9�& )�(�4)�5-*���4)��� 1 39* �&)�(�4)��<*�&1 

 1.1   59�0����( 4 )�(�    
 1.2   5&1!3��#ก�$ 4 )�(�    

1.3   ���%&'$�#��( 1 )�(�    
1.4   �9W8-ก 1 )�(�    
1.5   #ก�$;�<ก 1 )�(� 
1.6   �$���ก����� 1 )�(� 
1.7   �9W!8�&)�,� 16-16-16   200 ก�<� 
1.8   ���5�(   200 ก�<� 
 

 �2�(<)�9���ก%&'!;�	- 8	- ก�ก-�- #�059�0����(����-�  ���2� ก�ก-�-�2����-�;��&
5���!�@ก�*���&8(���(��0��E 1-2  ?�. ก�07�!)���ก�ก-�-�;��&8(��)�'2�!)�-  �2�ก�ก
-�-%&'�-#��(��4)�ก<$59�0����(��-<,��)�(�,��ก2�;����)�'*%��-*7�8�$)�'*%��-*   
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���2�59�0����(����-��;��&8(���0!-&�)�'2�!)�-%<'(ก<�ก�-�  ��5E0%&'8�9ก!8���(<)�9���ก�;�
����12�!�	'-�;�(<)�9���ก�&8(��
	1�%<'((<)�9���ก#,�����;�#/0 $��79(<)�9
���,��*= ,��)�'*%��-*
��ก�03�*5���  8  ��1(  �;���������E%&'!%��= ก<�  �2���!ก@$�(�����*!�	-����ก�	
  
       1.2.    ก��	���ก���L��ก������
��ก 

!��0ก���4<ก)�<�ก�&��-�8   !���-�8#�0!��$<,,�!(&   ���2�!��@���!��0��3��!�� 
!��@�%&'�)�  �&%�-)!,�&��(�#��( #�0���12��;�
9��%9ก(<�  !�	'-ก����&-�9��� 20-30 (<� 76*��ก�����
���ก��(<)�9%&'!,�&��(���#,��0)�'*%��-* (Treatments) �& 4 ?12� �����กก�03�*�0 1 ,�� �(�
72��(�ก�03�*%<1*;��  96 ก�03�* �;��9W#�0���12�)�'2�!)�- 8-8($89���8#�0#��*%&'
�$ก(� 

1.3   ก��	9�C����������Q�9���E�� 
ก��!,�&��9W�����)���0�� �
��9W�12�  ��-<,��)�(� 1:100   8($89�)���0��:�,9

-�;���;��& EC (Electrical Conductivity) 1.0 y 1.8 (mS/cm)  pH 5.2 y 6.5  7�ก�<1��2����0��
��-<,��)�(� 10:1000 ml. ��0ก-$��()���0�� 2 Stock 8	- Stock A #�0 Stock B ��(�ก<$
ก���;� �9W!8�&%&'�
���ก��%��-* 8	- )�,� 16-16-16 �������E  3 ก�<� ,��/ก�03�* 

 
Stock A (10 ��,�) ��0ก-$��( 

#8�!?&���!,�% (Ca (NO3)2 4H2O)  1,000 ก�<� 
!;�@ก!()�ก� �&�& (DP-DTPA 7 %)   20 ก�<� 

 

Stock B (10 ��,�) ��0ก-$��( 
��#,)!?&���!,�% (KNO3)   600 ก�<� 
#�ก�&!?&�?<�!R, (MgSO47H2O)   500 ก�<�  
������#,)!?&�R-)!R, (NH4H2PO4)  265 ก�<� 
!()�ก� !%�?-)!��> !$-�> 1 (RMX 21)   60  ก�<� 
 

         1.4    ก����L���กO� 
�;��9W!8�&%&'�
���ก��%��-* 8	- )�,� 16-16-16 �������E 3 ก�<� ,��/ก�03�*  %9ก

)<���;> %<1* 96 ก�03�* #�0�;��9W�12�#ก�,���	
��((�:&��%&'�8�,�� ��70�;� Stock A #�0 Stock 
B -��*�0 100 ml. �(�!�"� 200 ml. %<1*;�� 96 ก�03�* (<�!(��(<� #�0��#�%9ก(<�����;�(<)�9���ก
#;�*7�!ก����!�	'-�U-*ก<�����;�,���	
5���12�#�0#;�*,�  #�0�;�)���U-*ก<�!
	1-�� #ก��	
��
�
�  Captan   !�	'-�U-*ก<�,���	
!ก��!
	1-��?6'*ก�-�;�!ก����8,��*= ,���� 8-��#�8($89�ก2�7<�
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#��*D<,���	
%&'!5�����$ก(�#�0%2���,���	
�;�����<$8(��!)&;�-��*)�'2�!)�- 

1.5    ก�����7[กB����� 
         !ก@$�($�(�5�-���#�0$<�%6กก��!7��N!,�$�,5-*4<ก)�<�ก�&��-�8 !���-�8#�0!��$<,,�!(&
;�<*�����ก%9ก)<���;> �(� 6 )<���;> !ก@$!ก&'(4�4��,!�	'--�9 42 (<� !ก@$5�-���(<)�9���ก ��
!ก@$5�-���������,��*= �<*�&1   

1. 8(��)�*5-*,�� (!?�,�!�,�)  �
����$��%<�(<�8(��)�*7�ก�8�,��36*���-�5-*,��4<ก
#�0$<�%6ก8�� ��,���*$<�%6ก4� 

2. 8(��ก(��*5-*%�*�9�� (!?�,�!�,�) �
����$��%<�(<�8(��ก(��*5-*%�*�9��7�ก����$
5��*;�6'*36*-&ก5��*;�6'*��)�(�%&'ก(��*%&')9� #�0$<�%6ก8����,���*$<�%6ก4�  

3. 72��(��$ �<$72��(��$%<1*;�� ,<1*#,��8�7�36*-� $<�%6ก8��72��(��$��,���*$<�%6ก
4� 

4. �12�;�<ก)� (ก�<�)  !ก@$�($�(�#�0
<'*4�4��,�12�;�<ก)����
�!8�	'-*
<'* $<�%6ก8��
�12�;�<ก��,���*$<�%6ก4� ;�<*7�ก�����ก 42 (<� 

5.   
�-*(��*���6��12� (% ����0��E)  
�-*(��*-�ก�D5-*(<)�9���ก(% ����0��E)   
6.   8��8(��;��#����(� (ก�<�/�$.?�.) !ก@$5�-���;�<*)�1�)9�ก��%��-* ��ก���2�(<)�9  
     ���ก#,��0
����� -$�;�#;�*  #�0�2���82��(E;�8(��;��#����(�5-*(<)�9���ก 

 
ก��7���;7CD 2   Z[กO�ก�����ก�ก����	��D����	
������
��กX�ก>C�������
��ก������������ 

 

2.1      ก��	9�C������
��ก 

 !,�&�(<)�9���ก80���z�-*ก*!
��!�&(ก<$ก��%��-*%&' 1  

 2.2     ก��	���ก���L��ก������
��ก 
!��0ก���4<ก80���z�-*ก*      �2�!��@���!��0��3��!��0!��@�%&'�)�  �&%�-)!,�&��(�#��( 

#�0�12��;�
9��%9ก(<�  !�	'-ก����&-�9��� 20-30 (<� 76*��ก��������ก��(<)�9%&'!,�&��(���#,��0)�'*
%��-* (Treatments) 6 )�'*%��-* �& 4 ?12� �����กก�03�*�0 3  ,�� �(�72��(�ก�03�*%<1*;�� 
48 ก�03�* �;��9W#�0���12�)�'2�!)�- 8-8($89���8#�0#��*%&'�$ก(� 
2.3     ก��	9�C����������Q�9���E�� 

 !,�&�)���0��:�,9-�;�����ก80���z�-*ก*��!,�&��9W�����)���0��)�,�4<ก7&��
�
�9W�12�  ��-<,��)�(� 1:100   8($89�)���0��:�,9-�;���;��& EC (Electrical Conductivity) 2.4 y
3.6 (mS/cm)  pH 5.2 y 6.5  7�ก�<1��2����0����-<,��)�(� 10:1000 ml. ��0ก-$��(
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)���0�� 2 Stock 8	- Stock A #�0 Stock B ��(�ก<$ก���;��9W!8�&%&'�
���ก��%��-* 8	- )�,� 
16-16-16 �������E 3 ก�<� /,��/ก�03�* 
 

Stock A (10 ��,�) ��0ก-$��( 
#8�!?&���!,�% (Ca (NO3)2 4H2O)  1,000 ก�<� 
!;�@ก!()�ก� �&�& (DP-DTPA 7 %)   20 ก�<� 

Stock B (10 ��,�) ��0ก-$��( 
��#,)!?&���!,�% (KNO3)   700 ก�<� 
#�ก�&!?&�?<�!R, (MgSO47H2O)   500 ก�<�  
������#,)!?&�R-)!R, (NH4H2PO4)  150 ก�<� 
���� #-���!�&�R-)!R,                                       50        ก�<� 
!()�ก� !%�?-)!��> !$-�> 1 (RMX 21)   60  ก�<� 
 

2.4  ก����L���กO� 

 ก���;��9W)2�;�<$,��80���z�-*ก*70�;�����%&'�8�,��  �&ก����<$8��8(��!5��5��5-*

)���0���;��&8�� EC ��0��E 2.4-3.6 mS/cm  #�0��<$8�� pH �;�-����
�(*  5.2-6.5   ,�-�ก��

%��-*  �;��9W)��!8�&#�08($89���8#��* #�0��#��<ก+�!
��!�&(ก<$ก��%��-*%&' 1   

 

2.5   ก�����7[กB����� 

             !ก@$5�-���;�<*�����ก 7�8�$�00!(�� 40 (<� !ก@$�($�(�5�-���,��*=�<*�&1  

1. �12�;�<ก)� (ก�<�)!ก@$5�-���;�<*)�1�)9�ก��%��-*��,<��8�,��#��(�2���
<'*  

2. 8(��)�*5-*,�� (!?�,�!�,�) !ก@$5�-���%9ก= 5 (<���(<�7�ก�8�,��36*ก���5-*�$-�  

3. 72��(��$!ก@$5�-���%9ก= 5 (<� ���<$!/��0�$7��*  

4. 8(���(�$(!?�,�!�,�)!ก@$5�-���%9ก= 5 (<� ��(<�7�ก�8��$36*����$  

5. 8(��ก(��*�$ (!?�,�!�,�) !ก@$5�-���%9ก= 5 (<� ��(<�$��!(Eก6'*ก��*5-*�$  

6.  
�-*(��*���6��12� (% ����0��E)  
�-*(��*-�ก�D5-*(<)�9���ก(% ����0��E)   
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ก���	<���E=B����� 

              �2�4�ก��%��-*%&'�����%2�ก��(�!8��0;>8(��#����(� (Analysis  of  Variance) #�0
!��&$!%&$8(��#,ก,��*5-*8��!/�&'��(�:& Duncan�s Multiple Range Test  (DMRT) 

�:��7CDL������	��7CD78�ก��7���; 

)3��%&'%2�ก��%��-* :  #4�ก���ก�	
������
����  )�5�ก��4��,�	
 
                                          )�5�(�
�!%8����&ก��4��,�	
#�0.���%<D�>                                                                   

                                          8E0!%8����&ก��!ก+,�   �;�(�%��<!%8����&��
�*8�:<N$9�& 

   ,2�$���0
�:��M,>     -2�!.-:<N$9�&    7<*;(<��%9�:��&  
!��'�%2�ก��%��-*    : !�	-��&��8� �.D. 2555 
)�1�)9�ก��%��-*    : !�	-�ก<��� �.D. 2556 
�(��00!(��%2�ก��%��-*   : 1 �J  6  !�	-� 
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ผลการทดลองและวิจารณ์ 

การทดลองท่ี 1การศึกษาการใช้กากอ้อยเพื่อใช้เป็นวัสดุปลูกผักสลัดในระบบปลูกพืชโดยไม่ 

ใช้ดิน  ผลการศึกษาทดลองเป็นดังนี้ 

1.1.  ผักสลัดกรีนโอ๊ค 
1. ความสูง 

 หลังย้ายปลูก42  วัน ผักสลัดกรีนโอ๊คที่ปลูกในขุยมะพร้าวมีความสูงของต้นสูงสุดคือ 
19.56 เซนติเมตร รองลงมาได้แก่ ดินผสม กากอ้อย :ขุยมะพร้าว (1:1) กากอ้อย :ขุยมะพร้าว (3:1) 
กากอ้อย :ขุยมะพร้าว ( 1:3) และกากอ้อยโดยมีความสูงเฉลี่ย 19.06, 16.12,14.18 และ 14.12
เซนติเมตร ตามล าดับ และมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติในสิ่งทดลองต่างๆ (ตาราง
ที่ 3) 

2.จ านวนใบ 
ผักสลัดกรีนโอ๊คที่ปลูก ในดินผสม มีจ านวนใบสูงสุดคือ 20.62 ใบ รองลงมาได้แก่ ขุย

มะพร้าว  กากอ้อย:ขุยมะพร้าว (1:3)  กากอ้อย:ขุยมะพร้าว (1:1)  กากอ้อย:ขุยมะพร้าว (3:1)   โดย
มีจ านวนใบเฉลี่ย 19.75, 16.75, 15.00, 12.00ใบตามล าดับและกรีนโอ๊คที่ปลูก ในกากอ้อยมี
จ านวนใบน้อยที่สุด11.50 ใบโดยมีความแตกต่างทางสถิติ (ตารางที่ 3) 

 
3. ความกว้างทรงพุ่ม 

 ผักสลัดกรีนโอ๊คที่ปลูกในดินผสมมีความกว้างทรงพุ่มมากที่สุด คือ 29.81 เซนติเมตร 
รองลงมาคือ ขุยมะพร้าว  กากอ้อย :ขุยมะพร้าว ( 1:1) กากอ้อย :ขุยมะพร้าว ( 1:3)กากอ้อย :ขุย
มะพร้าว (3:1) มีความกว้างทรงพุ่มคือ 26.55, 24.25, 21.87, 21.62เซนติเมตรตามล าดับและกรี
นโอ๊คที่ปลูก ใน กากอ้อยมีความกว้างทรงพุ่มน้อยที่สุด   17.25เซนติเมตร และมีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (ตารางที่ 3) 

 
4. น  าหนักสด 
หลังย้ายปลูก 42 วันผักสลัดกรีนโอ๊คที่ปลูกในดินผสมมีน้ าหนักสดมากที่สุดคือ 51.60 

กรัม/ต้น ซึ่งแตกต่างจากวัสดุปลูกอื่นๆรองลงมาคือ ขุยมะพร้าว  กากอ้อย :ขุยมะพร้าว (1:3)  กาก
อ้อย :ขุย-มะพร้าว( 1:1)  กากอ้อย :ขุยมะพร้าว ( 3:1)  และกากอ้อย มีน้ าหนักสดเท่ากับ 46.79, 
28.66, 26.00 , 17.20 และ 12.30 กรัม/ต้น ตามล าดับ (ตารางที่ 3) 

 
 

15 
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ตารางที่3จ านวนใบ   ความสูง ความกว้างทรงพุ่มและน้ าหนักสดของผักสลัดกรีนโอ๊คที่ 

ปลูกในวัสดุชนิดต่างๆ หลังย้ายปลูก  42 วัน 

สิ่งทดลอง จ านวนใบความสูง  ความกว้างทรงพุ่มน้ าหนักสด 

 (ใบ/ต้น)      (ซม.) (ซม.)(กรัม/ต้น) 

ดินผสม 20.62a:  1/ 19.06ab 29.81a      51.60a  

ขุยมะพร้าว 19.75a 19.56a 26.55ab      46.79ab  

กากอ้อย 11.50b 14.12b 17.25c      12.30c  

กากอ้อย :ขุยมะพร้าว (3:1) 12.00b 14.18b 21.62bc      17.20c  

กากอ้อย : ขุยมะพร้าว (1:1) 15.00ab 16.12ab 24.25ab      26.00bc  

กากอ้อย : ขุยมะพร้าว (1:3) 16.75ab 14.12b 21.87bc      28.66bc  

F-Test ** ** **          *  

CV  % 16.50 14.16 11.53       31.56  

 
หมายเหตุ :  1/ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรที่เหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %  
จากการวิเคราะห์ด้วยวิธี DMRT 
 * แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
** แตกต่างกันทางสถิตทิี่ระดับความเชื่อมั่น 99% 

 

5. คุณสมบัติของวัสดุปลูก 
 
5.1.  ช่องว่างดูดยึดน  า(Water retention porosity)    
ช่องว่างดูดยึดน้ าในวัสดุดินผสม มีค่าสูงสุดเท่ากับ 16.47 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาได้แก่ 

 ขุยมะพร้าว  กากอ้อย :ขุยมะพร้าว (1:3)  กากอ้อย:ขุยมะพร้าว (1:1) กากอ้อย:ขุยมะพร้าว (3:1) 
และกากอ้อย  มีค่าเท่ากับ 11.88, 10.78, 10.03, 9.11 และ 8.88 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (ตารางที่ 4) 

5.2.  ช่องว่างอากาศ(Aeration porosity)  
ช่องว่างอากาศในวัสดุกากอ้อยมีค่าสูงสุดเท่ากับ 16.11 เปอร์เซ็นต์รองลงมาได้แก่ กาก

อ้อย:ขุยมะพร้าว (3:1)  กากอ้อย:ขุยมะพร้าว (1:1)  กากอ้อย:ขุยมะพร้าว (1:3)  ขุยมะพร้าวและ
ดินผสม มีค่าเท่ากับ 15.86, 14.86, 14.21, 13.16 และ 8.52 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ(ตารางที่ 4) 
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5.3.ความหนาแน่นรวม(Bulk Density)  

ความหนาแน่นรวมในวัสดุกากอ้อย :ขุยมะพร้าว ( 1:3) มีค่าสูงสุดเท่ากับ 0.48 กรัม/ลบ.
ซม.รองลงมาได้แก่ กากอ้อยขุยมะพร้าวกากอ้อย :ขุยมะพร้าว (3:1)  ดินผสมและกากอ้อย :ขุย
มะพร้าว (1:1)  มีค่าเท่ากับ 0.36, 0.34, 0.29, 0.23 และ 0.22 กรัม/ลบ.ซมตามล าดับ(ตารางที่ 4) 

 
ตารางที่4คุณสมบัติของวัสดุปลูกชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ปลูกผักสลัดกรีนโอ๊ค 

     สิ่งทดลอง ช่องว่างดูดยึดน้ า ช่องว่างอากาศ ความหนาแน่นรวม 
 (%โดยประมาณ) (%โดยประมาณ) (กรัม/ลบ.ซม.) 
ดินผสม 16.47a:  1/ 8.52b 0.23d 
ขุยมะพร้าว 11.88ab 13.16ab 0.34bc 
กากอ้อย 8.88b 16.11a 0.36b 
กากอ้อย :ขุยมะพร้าว (3:1) 9.11b 15.86a 0.29c 
กากอ้อย : ขุยมะพร้าว(1:1) 10.03b 14.86a 0.22d 
กากอ้อย : ขุยมะพร้าว(1:3) 10.78ab 14.21ab 0.48a 
F-test ** ** * 
CV.% 25.14 20.42 10.54 

 
หมายเหตุ : 1/ ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรที่เหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %  

จากการวิเคราะห์ด้วยวิธี DMRT 

 * แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

** แตกต่างกันทางสถิตทิี่ระดับความเชื่อมั่น 99% 

 

 การเจริญเติบโตของผักสลัดกรีนโอ๊คที่ปลูกในวัสดุที่มีส่วนผสมของกากอ้อยในสัดส่วน
ต่างๆพบว่า ความสูง จ านวนใบ ความกว้างของทรงพุ่ม มีความแตกต่างกันในทางสถิติกรีนโอ๊ค  
ที่ปลูกในดินผสมและขุยมะพร้าวมีค่าเฉลี่ยของการเจริญเติบโตทุกด้านสูงสุดและมีค่าน้ าหนักสด
สูงสุดค่าช่องว่างดูดยึดน้ าในดินผสมและขุยมะพร้าว มีค่าช่องว่างดูดยึดน้ าสูงสุดเท่ากับ 16.47 
และ 11.88เปอร์เซ็นต์น่าจะส่งผลให้ผักสลัดสามารถดูดซับธาตุอาหารได้มากขึ้นกว่าวัสดุปลูก
อ่ืนๆที่มีค่าช่องว่างที่ดูดยึดน้ าน้อยกว่าส่วนกากอ้อยมีช่องว่างอากาศมากถึง 16.11 เปอร์เซ็นต์
ส่งผลให้มีการระบายน้ ามาก การดูดซับธาตุอาหารมีน้อย พืชจะเกิดการขาดน้ าได้เร็วจึงส่งผลให้
มีอัตราการเจริญเติบโตที่ต่ าที่สุดซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ  อภิรักษ์ (2540) กล่าวว่ากากอ้อย
เป็นวัสดุที่ดูดยึดน้ าไว้ได้ต่ าและเกิดการระเหยของน้ าได้เร็วเนื่องจากมีช่องว่างขนาดใหญ่จ านวน

16 
16 
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มากพืชปลูกจึงแสดงอาการขาดน้ าได้เร็วกว่าวัสดุปลูกอื่นๆ จากการทดลองถ้าพิจารณาวัสดุผสม
กากอ้อยกับขุยมะพร้าวเช่นในสิ่งทดลองที่ใช้กากอ้อย :ขุยมะพร้าว (1:3)และกากอ้อย :ขุยมะพร้าว 
(1:1)จะพบว่ากรีนโอ๊คมีค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นถ้ามีปริมาณสัดส่วนขุยมะพร้าวที่สูงขึ้น
น่าจะเป็นผลของช่องว่างที่ดูดยึดน้ าที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่อการได้รับธาตุอาหารที่เพิ่มขึ้นด้วยส่วน
ความหนาแน่นรวมไม่น่าจะมีผลต่อผักสลัดมากนักเพราะในวัสดุแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน
เพียงเล็กน้อยและยังอยู่ในช่วงที่แนะน าไว้   ดังรายงานของดนัย  (2549) ได้กล่าวว่าวัสดุปลูกพืช
ในกระถางควรมีค่าความหนาแน่นรวมอยู่ในช่วง 0.1-0.8 กรัม/ลบ.ซม. 
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      ดินผสม                  ขุยมะพร้าว  
 

         
      กากอ้อย                   กากอ้อย  : ขุยมะพร้าว (3:1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

    กากอ้อย : ขุยมะพร้าว (1:1)                             กากอ้อย : ขุยมะพร้าว (1:3) 

          ภาพที่ 1 ผักสลัดกรีนโอ๊คที่ปลูกในวัสดุชนิดต่าง ๆ เมื่ออายุ 42 วันหลังย้ายปลูก 
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1.2. ผักสลัดเรดโอ๊ค 

1. ความสูง 
 ผัก สลัดเรดโอ๊ค ที่ปลูกในวัสดุต่างๆมีความสูงแตกต่างกัน   ผักสลัดเรดโอ๊ค ที่ปลูกใน
ดินผสมมีความสูงมากที่สุด 16.18 เซนติเมตร รองลงมาคือ  กากอ้อย : ขุยมะพร้าว ( 1:3)  ขุย
มะพร้าว          กากอ้อย : ขุยมะพร้าว (3:1)  กากอ้อย : ขุยมะพร้าว (1:1)   โดยมีความสูงเท่ากับ 
16.12, 15.81, 15.06, 14.93 เซนติเมตรตามล าดับ และ ผักสลัดเรดโอ๊ค ที่ปลูกในกากอ้อยมีความ
สูงต่ าที่สุด 12.75 เซนติเมตร (ตารางที่ 5) 
 

2.จ านวนใบ 
 พบว่ามีความแตกต่างด้านจ านวนใบของผักสลัด  ผักสลัดเรดโอ๊ค ที่ปลูกในดินผสม มี
จ านวนใบมากที่สุดคือ 19.87 ใบ และรองลงมา คือผักสลัดเรดโอ๊ค ที่ปลูกในขุยมะพร้าวกากอ้อย 
: ขุยมะพร้าว ( 1:3)  กากอ้อย :ขุยมะพร้าว ( 1:1) กากอ้อย : ขุยมะพร้าว ( 3:1) โดยมีจ านวนใบ
เท่ากับ 18.87, 17.00, 14.75,  13.75 ใบ ตามล าดับ และ ผักสลัดเรดโอ๊ค ที่ปลูกในกากอ้อยมี
จ านวนใบต่ าที่สุด  11.37 ใบ (ตารางที่ 5) 
 

3. ความกว้างทรงพุ่ม 
หลังย้ายปลูก 42 วัน ผักสลัดเรดโอ๊คมีความกว้างทรงพุ่มที่แตกต่างกันผักสลัดเรดโอ๊คที่

ปลูกในดินผสมมีความกว้างทรงพุ่มมากที่สุด คือ 30.87เซนติเมตร รองลงมาคือ ผักสลัดเรดโอ๊คที่
ปลูกใน    กากอ้อย : ขุยมะพร้าว (1:3)  ขุยมะพร้าว  กากอ้อย : ขุยมะพร้าว ( 3:1)  กากอ้อย : ขุย
มะพร้าว ( 1:1) และกากอ้อย มีความกว้างทรงพุ่มเท่ากับ 28.00, 27.50, 23.25, 22.50 และ 17.37 
เซนติเมตร ตามล าดับ(ตารางที่ 5) 
 

4. น  าหนักสด 
   หลังย้ายปลูก 42 วัน ผักสลัดเรดโอ๊ค ที่ปลูกในดินผสม  มีน้ าหนักสดมากที่สุด  60.87 
กรัม/ต้นรองลงมาคือ ผักสลัดเรดโอ๊คที่ปลูกใน    กากอ้อย : ขุยมะพร้าว ( 1:3)  ขุยมะพร้าว  กาก
อ้อย : ขุยมะพร้าว (1:1)  กากอ้อย : ขุยมะพร้าว (3:1) และกากอ้อย  ซึ่งมีน้ าหนักสดเท่ากับ 42.61, 
40.06, 33.63, 31.34และ 12.79 กรัม/ต้นตามล าดับ ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ 
(ตารางที่ 5) 
 

 

 

14 
17 
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ตารางที่ 5จ านวนใบ ความสูง  ความกว้างทรงพุ่มและน้ าหนักสดของผักสลัดเรดโอ๊คที่  

ปลูกในวัสดุชนิดต่างๆหลังย้ายปลูก 42 วัน 

สิ่งทดลอง จ านวนใบ      ความสูง  ความกว้างทรงพุ่ม น้ าหนักสด 

  (ใบ/ต้น)            (ซม.)             (ซม.)             (กรัม/ต้น) 

ดินผสม 19.87a:  1/ 16.18a  30.87a   60.87a 

ขุยมะพร้าว 18.87a 15.81a  27.50ab  40.06b 

กากอ้อย 11.37c 12.75b  17.37c   12.79c 

กากอ้อย :ขุยมะพร้าว (3:1) 13.75bc 15.06ab  23.25bc  31.34b 

กากอ้อย : ขุยมะพร้าว (1:1) 14.75bc 14.93ab  22.50bc  33.63b 

กากอ้อย : ขุยมะพร้าว (1:3) 17.00ab 16.12a  28.00ab  42.61b 

F-Test ** *  **     ** 

CV.% 11.13 11.69  12.73  16.34 

 
หมายเหตุ : 1/ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรที่เหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %  

จากการวิเคราะห์ด้วยวิธี DMRT 

* แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 

** แตกต่างกันทางสถิตทิี่ระดับความเชื่อมั่น 99% 

 
5.คุณสมบัติของวัสดุปลูก 

5.1.  ช่องว่างดูดยึดน  า(Water retention porosity)    
ช่องว่างดูดยึดน้ าในวัสดุดินผสม มีค่าสูงสุดเท่ากับ 16.47 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาได้แก่     

ขุยมะพร้าว  กากอ้อย :ขุยมะพร้าว (1:3)  กากอ้อย :ขุยมะพร้าว (1:1) กากอ้อย :ขุยมะพร้าว (3:1) 
และกากอ้อย  มีค่าเท่ากับ 11.88, 10.78, 10.03, 9.11 และ 8.88 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (ตารางที่ 6) 
5. 2.  ช่องว่างอากาศ(Aeration porosity)  

ช่องว่างอากาศในวัสดุกากอ้อยมีค่าสูงสุดเท่ากับ 16.11 เปอร์เซ็นต์รองลงมาได้แก่         
 กากอ้อย:ขุยมะพร้าว (3:1)  กากอ้อย:ขุยมะพร้าว (1:1)  กากอ้อย:ขุยมะพร้าว (1:3)  ขุยมะพร้าว  
และดินผสม มีค่าเท่ากับ 15.86, 14.86, 14.21, 13.16 และ 8.52 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (ตารางที่ 6) 
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5.3.ความหนาแน่นรวม(Bulk Density)  

ความหนาแน่นรวมในวัสดุกากอ้อยมีค่าสูงสุดเท่ากับ 0.62 กรัม/ลบ.ซมรองลงมาได้แก่ 
 กากอ้อย:ขุยมะพร้าว (1:3)  กากอ้อย :ขุยมะพร้าว (1:1)  ขุยมะพร้าว  กากอ้อย :ขุยมะพร้าว (3:1) 
และดินผสม  มีค่าเท่ากับ 0.55, 0.52, 0.49, 0.49 และ 0.35 กรัม/ลบ.ซมตามล าดับ (ตารางที่ 6) 
 
ตารางที่6คุณสมบัติของวัสดุปลูกชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ปลูกผักสลัดเรดโอ๊ค  

สิ่งทดลอง ช่องว่างดูดยึดน้ า ช่องว่างอากาศ ความหนาแน่น
รวม 

 (%โดยประมาณ) (%โดยประมาณ) (กรัม/ลบ.ซม.) 
ดินผสม 16.47a:  1/ 8.52b 0.35b 
ขุยมะพร้าว 11.88ab 13.16ab 0.49ab 
กากอ้อย 8.88b 16.11a 0.62a 
กากอ้อย :ขุยมะพร้าว (3:1) 9.11b 15.86a 0.49ab 
กากอ้อย : ขุยมะพร้าว (1:1) 10.03b 14.86a 0.52ab 
กากอ้อย : ขุยมะพร้าว (1:3) 10.78ab 14.21ab 0.55a 

F-test ** ** * 
CV.% 25.14 20.42 20.38 

 

หมายเหตุ : 1/ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรที่เหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความ 

เชื่อมั่น 95 % จากการวิเคราะห์ด้วยวิธี DMRT 

* แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

** แตกต่างกันทางสถิตทิี่ระดับความเชื่อมั่น 99% 

 

การเจริญเติบโตของผักสลัดเรดโอ๊คที่ปลูกในวัสดุที่มีส่วนผสมของกากอ้อยสัดส่วน

ต่างๆพบว่า ในด้านของความสูง  จ านวนใบ ความกว้างใบ น้ าหนักสด ผักลัดเรดโอ๊คที่ปลูกใน

ดินผสมให้ค่าเฉลี่ยในการเจริญเติบโตทุกด้านสูงสุดส่วนในกากอ้อยเพียงอย่างเดียวให้ค่าเฉลี่ย

การเจริญเติบโตต่ าที่สุด   สอดคล้องกับ ดิเรก (2546) รายงานว่าไม่พบว่าวัสดุชนิดใดเหมาะสมที่

จะใช้เป็นวัสดุปลูกแบบเด่ียว  นอกจากนี้การใช้กากอ้อยเพียงอย่างเดียวเป็นวัสดุเพาะเห็ดจะท าให้

ได้ผลผลิตที่ต่ า (Thaipost.net, 2011)    ทั้งนี้การเจริญเติบโตที่ดีของผักสลัดเรดโอ๊คอาจเป็นผลมา

จากดินผสมที่ใช้ในการทดลองมีองค์ประกอบหลายชนิดทั้งธาตุอาหาร อนุภาคดิน ปุ๋ยเคมี ปุ๋ย

26 
25 
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คอก ฯลฯ จึงมีความเหมาะสมส าหรับพืชในด้านต่างๆนอกจากนี้ถ้าพิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆ

ที่วิเคราะห์ได้จากการทดลองจะเห็นว่า ค่าช่องว่างดูดยึดน้ าในดินผสม  มีค่าช่องว่างดูดยึดน้ า

สูงสุดเท่ากับ  16.47  เปอร์เซ็นต์น่าจะส่งผลให้ผักสลัดเรดโอ๊คสามารถดูดซับธาตุอาหารได้มาก

ขึ้นกว่าวัสดุปลูกอื่นๆ มีค่าช่องว่างที่ดูดยึดน้ าน้อยกว่าส่วนกากอ้อยมีช่องว่างอากาศมากถึง 16.11 

เปอร์เซ็นต์ส่งผลให้มีการระบายน้ ามาก การดูดซับธาตุอาหารมีน้อย พืชจะเกิดการขาดน้ าได้เร็ว 

จึงส่งผลให้มีอัตราการเจริญเติบโตที่ต่ าที่สุด ส่วนผักสลัดเรดโอ๊คที่ปลูกในวัสดุปลูกที่เป็นขุย

มะพร้าวและวัสดุปลูกที่มีกากอ้อยเป็นส่วนผสมกับขุยมะพร้าวในสัดส่วนต่างๆมีการเจริญเติบโต

ใกล้เคียงกันแต่ถ้าพิจารณาวัสดุผสมกากอ้อยกับขุยมะพร้าวจะพบว่าค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตจะ

เพิ่มขึ้นถ้ามีปริมาณสัดส่วนขุยมะพร้าวที่สูงขึ้น เช่น กากอ้อย :ขุยมะพร้าว (1:3) และกากอ้อย :ขุย

มะพร้าว (1:1)  น่าจะเป็นผลของช่องว่างที่ดูดยึดน้ าที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่อการได้รับธาตุอาหารที่

เพิ่มขึ้นด้วย Trochouliasและคณะ(1990)พบว่าไม้ประดับ ที่ปลูกในวัสดุที่มีส่วนผสมของเปลือก

ไม้และกากอ้อยมีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับพืชที่ปลูกในวัสดุเปลือกไม้หรือกาก

อ้อยเพียงอย่างเดียว ส่วนความหนาแน่นรวม ไม่น่าจะมีผลต่อผักสลัดมากนักเพราะในวัสดุแต่ละ

ชนิดมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยจากผลการทดลองจะพบว่าการใช้กากอ้อยเป็นวัสดุปลูก

เด่ียวไม่ได้ผลดีต่างจากการใช้ขุยมะพร้าวเป็นวัสดุเดี่ยวซึ่งให้ผลที่ดีกว่า  การใช้กากอ้อยผสม

กับขุยมะพร้าวในสัดส่วนต่างๆท าให้เกิดผลที่ดีขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/030442389090157A
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         ดินผสม                       ขุยมะพร้าว  

 

                        

         กากอ้อย          กากอ้อย  : ขุยมะพร้าว (3:1) 

 

                       

          กากอ้อย : ขุยมะพร้าว (1:1)             กากอ้อย  : ขุยมะพร้าว (1:3) 

ภาพที่  2   ผักสลัดเรดโอ๊คที่ปลูกในวัสดุชนิดต่าง ๆ เมื่ออายุ 42 วันหลังย้ายปลูก 
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1.3. ผักสลัดเรดบัตตาเวีย 

1.ความสูง  

หลังย้ายปลูก42 วัน ผักสลัดเรดบัตตาเวียที่ปลูกในดินผสม มีความสูงของต้นสูงสุด 
23.76เซนติเมตร  รองลงมาคือ  ขุยมะพร้าว  กากอ้อย:ขุยมะพร้าว(3:1)  กากอ้อย :ขุยมะพร้าว(1 :1)  
และกากอ้อย คือ  21.46, 17.56, 16.12, 14.81 เซนติเมตร  ตามล าดับ  และผักสลัดเรดบัตตาเวียที่
ปลูกในวัสดุปลูก กากอ้อย :ขุยมะพร้าว(1 :3) มีค่าเฉลี่ยความสูงต่ าที่สุด คือ 14.48 เซนติเมตร
(ตารางที่ 7) 

2.จ านวนใบ          

ผักสลัดเรดบัตตาเวีย ที่ปลูกในดินผสมมีจ านวนใบ สูงสุดเท่ากับ  20.92 ใบ รองลงมา คือ 
ผักสลัดเรดบัตตาเวียที่ปลูกในขุยมะพร้าว มีจ านวนใบเท่ากับ 19.63 ใบ  โดยมีความแตกต่างทาง
สถิติกับผักสลัดเรดบัตตาเวียที่ปลูกใน กากอ้อย :ขุยมะพร้าว(3 :1) กากอ้อย :ขุยมะพร้าว(1 :1) กาก
อ้อย:ขุยมะพร้าว(1 :3) ซึ่งมีจ านวนใบเท่ากับ10.67,9.67,  9.29  ใบตามล าดับ   และผักสลัดเรดบัต
ตาเวียที่ปลูกในกากอ้อยเพียงอย่างเดียวมีจ านวนใบน้อยที่สุด 8.83 ใบ(ตารางที่ 7) 
 

3.ความกว้างทรงพุ่ม        

 ผักสลัดเรดบัตตาเวียที่ปลูกในดินผสมมีความกว้างทรงพุ่มมากที่สุด  เท่ากับ 27.43 

เซนติเมตร รองลงมาคือ  ผักสลัดเรดบัตตาเวียที่ปลูกใน ขุยมะพร้าว เท่ากับ 26.35 เซนติเมตร กาก

อ้อย:ขุยมะพร้าว(3 :1) กากอ้อย :ขุยมะพร้าว(1 :1)กากอ้อย :ขุยมะพร้าว(1 :3) เท่ากับ14. 52, 14.30, 

14. เซนติเมตรตามล าดับ และผักสลัดเรดบัตตาเวียที่ปลูกใน กากอ้อยเพียงอย่างเดียวมีความกว้าง

ทรงพุ่มน้อยที่สุด  13.18 เซนติเมตร(ตารางที่ 7) 

 
4.น  าหนักสด         

 ผักสลัดเรดบัตตาเวีย ที่ปลูกด้วยดินผสมกับขุยมะพร้าว มีค่าเฉลี่ยน้ าหนักสดเท่ากับ 79.44 

และ 71.43 กรัม/ต้น  โดยมีความแตกต่างทางสถิติกับผักสลัดเรดบัตตาเวีย ที่ปลูกด้วยกากอ้อย :ขุย

มะพร้าว(1 :3) กากอ้อย :ขุยมะพร้าว(3 :1) กากอ้อย :ขุยมะพร้าว(1 :1) มีค่าเฉลี่ย น้ าหนักสด เท่ากับ 

22.37,20.01,  19.81กรัม/ต้น  ตามล าดับ   และผักสลัดเรดบัตตาเวียที่ปลูกใน กากอ้อย เพียงอย่าง

เดียวมีค่าเฉลี่ยน้ าหนักสดน้อยที่สุด 16.49 กรัม/ต้น(ตารางที่ 7) 

 

 

23 
25 
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ตารางที่7   จ านวนใบความสูงความกว้างทรงพุ่มและน้ าหนักสดของผักสลัดพันธุ์เรดบัตตาเวีย 
ที่ปลูกในวัสดุปลูกชนิดต่างๆหลังย้ายปลูก42 วัน 

 

สิ่งทดลอง  จ านวนใบ   
(ใบ/ต้น) 

 ความสูง 
(ซม.) 

ความกว้างทรงพุ่ม น้ าหนักสด 
(ซม.)(กรัม/ต้น) 

ดินผสม  20.92a1/  23.76a 27.43a 79.45a 
ขุยมะพร้าว  19.63a  21.46ab 26.35a 71.44a 
กากอ้อย  8.83b  14.81b 13.18b 16.49b 
กากอ้อย:ขุยมะพร้าว(3:1) 10.67b  14.52b 14.52b 20.02b 
กากอ้อย:ขุยมะพร้าว(1:1) 9.29b  14.30b 14.30b 19.81b 
กากอ้อย:ขุยมะพร้าว(1:3) 9.67b  14.08b 14.08b 22.37b 
   F-Test   **  ** ** ** 
 CV%  14.44  20.23 12.29 31.03 

 
หมายเหต ุ:  1/ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรที่เหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น  
95%   จากการวิเคราะห์ด้วย DMRT  
 **   แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น  99% 

 

5.คุณสมบัติของวัสดุปลูก 
5.1.ความหนาแน่นรวม(Bulk Density)  

ความหนาแน่นรวมของวัสดุปลูกต่างๆมีความแตกต่างทางสถิติขุยมะพร้าวมีความ
หนาแน่นรวมสูงสุดเท่ากับ 0.62 กรั ม/ลูกบาศก์เซนติเมตร   รองลงมาคือ ดินผสม กากอ้อย :ขุย
มะพร้าว(1 :1) กากอ้อย :ขุยมะพร้าว(1 :3)   และ กากอ้อย :ขุยมะพร้าว(3 :1)ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
0.590.58,0.58 และ 0.57กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตรตามล าดับ ส่วนกากอ้อยมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 0.53
กรมั/ลูกบาศก์เซนติเมตร  (ตารางที่ 8) 

5.2.  ช่องว่างดูดยึดน  า(Water retention porosity)      
 ช่องว่างดูดยึดน้ าค่าที่ได้มีความแตกต่างทางสถิติ  โดยดินผสมมีเปอร์เซ็นต์ช่องว่างดูดยึด
น้ าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 15.93 เปอร์เซ็นต์รองลงมาคือ กากอ้อย :ขุยมะพร้าว( 1:3)กากอ้อย :ขุย
มะพร้าว(1 :1)กากอ้อย :ขุยมะพร้าว (3:1)และขุยมะพร้าว ที่มีค่าเท่ากับ 15.66,14.92, 13.53 และ 
12.93เปอร์เซ็นต์  ตามล าดับส่วนกากอ้อยมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ 7.92 เปอร์เซ็นต(์ตารางที่ 8) 

     

18  
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5.3.  ช่องว่างอากาศ(Aeration porosity)      
 ช่องว่างอากาศค่าที่ได้มีความแตกต่างทางสถิติ  โดยกากอ้อยมีเปอร์เซ็นต์ช่องว่างอากาศ
เฉลี่ยสูงสุด คือ 17.08 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือ ขุยมะพร้าว  กากอ้อย:ขุยมะพร้าว (3:1)กากอ้อย :
ขุยมะพร้าว(1 :1)  และกากอ้อย:ขุยมะพร้าว(1:3) มีค่าเท่ากับ 12.07, 11.56, 10.08 และ     9.34 
เปอร์เซ็นต์  ตามล าดับ  ส่วนดินผสมมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 9.07 เปอร์เซ็นต ์ (ตารางที่ 8) 

    

ตารางที่ 8คุณสมบัติด้านต่างๆของวัสดุปลูกผักสลัดพันธุ์เรดบัตตาเวีย 
สิ่งทดลอง                      ความหนาแน่นรวม 

(กรัม/ลบ.ซม.) 
ช่องว่างดูดยึดน้ า ช่องว่างอากาศ 
(%โดยประมาณ) (%โดยประมาณ) 

ดินผสม 
ขุยมะพร้าว 
กากอ้อย 
กากอ้อย:ขุยมะพร้าว(3:1) 
กากอ้อย:ขุยมะพร้าว(1:1) 
กากอ้อย:ขุยมะพร้าว(1:3) 

0.59ab1/ 15.93a 9.07b 
0.62a 12.93a 12.07b 
0.53b 7.92b 17.08a 
0.57ab 13.53a 11.56b 
0.58ab 14.92a 10.08b 
0.58ab 15.66a 9.34b 

             F-Test  * ** ** 
            CV%   8.28  17.21 20.37 
 
หมายเหต ุ:1/ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรที่เหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความ 
เชื่อมั่น 95%    จากการวิเคราะห์ด้วย DMRT  
 *      แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น  95 % 
 **     แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น  99% 

 

จะเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตโดยรวม ของผักสลัดเรดบัตตาเวีย มีความแตกต่าง

ทางสถิติใน วัสดุปลูกชนิดต่างๆดินผสมและ ขุยมะพร้าวให้ผลเฉลี่ยการเจริญเติบโต ดีกว่าวัสดุ

อ่ืนๆในการทดลอง  ทั้งนี้เนื่องจากดินผสมและขุยมะพร้าวมีคุณสมบัติทางกายภาพที่เหมาะสมมี

การระบายน้ าและอากาศที่ดี  สามารถดูดซับเก็บกักธาตุอาหารและกักเก็บน้ าเพื่อใช้เป็น

ประโยชน์กับพืชได้ มีค่าความหนาแน่นอยู่ในช่วงที่พืชต้องการ  ดังรายงานของดนัย  ( 2549 ) ได้

กล่าวว่าวัสดุปลูกพืชในกระถางควรมีค่าความหนาแน่นรวมอยู่ในช่วง 0.1-0.8 กรัม/ลบ.ซม.ซึ่ง

ส่งผลต่อการเจริญเติบโตที่ดี ส่วนในกากอ้อยที่มีค่าเฉลี่ย การเจริญเติบโตด้านต่างๆ รวมต่ าสุด

สอดคล้องกับรายงานของดิเรก ( 2546) กล่าวว่าวัสดุเดี่ยวไม่มีความเหมาะสมส าหรับน ามาเป็น
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วัสดุปลูกและอภิรักษ์( 2540) พบว่าวัสดุปลูกกากอ้อยเกิดการย่อยสลายมีกลิ่นเหม็นอาจมี toxicที่

เกิดการย่อยสลายมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชและเป็นวัสดุที่ดูดยึดน้ าไว้ได้ต่ าและเกิดการ

ระเหยของน้ าได้เร็วเนื่องจากมีช่องว่างขนาดใหญ่จ านวนมาก  ปริมาณอากาศในวัสดุปลูกมีมาก

ท าให้มีการระบายน้ าส่วนเกินได้เร็วเกินไปและมีการย่อยสลายยุบตัวได้ค่อนข้างเร็ว  ผักสลัด

พันธุ์เรดบัตตาเวียเป็นพืชใบกว้างต้องการน้ ามาก จึงแสดงอาการขาดน้ าได้เร็วกว่าที่ปลูกในวัสดุ

อ่ืนๆ  ส่วนวัสดุปลูกที่มีส่วนผสมระหว่างกากอ้อยกับขุยมะพร้าวอัตราส่วนต่างๆ จะพบว่ามี

แนวโน้มในด้านการเจริญเติบโตและผลผลิตที่ดีขึ้น  เน่ืองจากขุยมะพร้าวมีความสามารถในการ

ดูดยึดน้ าและธาตุอาหารไว้ให้รากดูดซับได้นาน  การที่มีขุยมะพร้าวผสมลงไปในอัตราส่วนต่างๆ  

จึงมีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักสลัดเรดบัตตาเวีย   
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                           ดินผสม          ขุยมะพร้าว 

                 
                          กากอ้อย          กากอ้อย:ขุยมะพร้าว (3:1) 

               
            กากอ้อย:ขุยมะพร้าว (1:1)                          กากอ้อย :ขุยมะพร้าว (1:3) 

  ภาพท่ี 3  ต้นผักสลัดพันธุ์เรดบัตตาเวียในวัสดุปลูกต่างๆเมื่ออายุ 42 วันหลังย้ายปลูก 
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ดินผสม                                        ขุยมะพร้าว 

        
                            กากอ้อย           กากอ้อย :ขุยมะพร้าว(3:1)     

        
              กากอ้อย:ขุยมะพร้าว(1:1)             กากอ้อย:ขุยมะพร้าว(1:3) 

     ภาพท่ี 4    ผักสลัดพันธุ์เรดบัตตาเวียในวัสดุปลูกต่างๆหลังการเก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 42 วัน 
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การทดลองท่ี 2   การศึกษาการใช้กากอ้อยเพื่อใช้เป็นวัสดุปลูกผักจีนในระบบปลูกพืชโดยไม่ใช้ 

ดินผลการศึกษาทดลองเป็นดังนี้ 

2.1 ผักคะน้าฮ่องกง 

1.ความสูงต้น 

 หลังย้ายปลูก 40วัน ผักคะน้าฮ่องกงที่ปลูกใน ขุยมะพร้าวมีความสูงมากที่สุด คือ 6.76 

เซนติเมตร  รองลงมาคือผักคะน้าฮ่องกงที่ปลูกในดินผสม กากอ้อย :ขุยมะพร้าว ( 1:3)  กากอ้อย :

ขุยมะพร้าว (1:1)  กากอ้อย โดยมีความสูงเท่ากับ 6.47, 4.92, 4.86, 4.46 เซนติเมตร ตามล าดับ 

และผักคะน้าฮ่องกงที่ปลูกใน   กากอ้อย:ขุยมะพร้าว(3:1)มีความสูงน้อยที่สุด 4.16 เซนติเมตร ซึ่ง

มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (ตารางที่ 9) 

  2.จ านวนใบ 

 คะน้าฮ่องกงที่ปลูกในขุยมะพร้าว มีจ านวนใบมากที่สุด คือ 7.46 ใบ รองลงมาคือคะน้า

ฮ่องกงที่ปลูกในที่ปลูกในดินผสม กากอ้อย :ขุยมะพร้าว ( 1:3) กากอ้อย :ขุยมะพร้าว ( 1:1)  กาก

อ้อย:ขุยมะพร้าว (3:1) และคะน้าฮ่องกงที่ปลูกในกากอ้อยมีจ านวนใบน้อยที่สุด โดยมีจ านวนใบ

เท่ากับ 7.10,6.11,5.05, 4.73 และ 4.39 ใบ ตามล าดับ (ตารางที่ 9) 

3.ความกว้างใบ 

 ผักคะน้าฮ่องกงที่ปลูกในขุยมะพร้าวและดินผสมมีความกว้างใบมากที่สุดคือ 6.32, 5.71

เซนติเมตร  ตามล าดับ รองลงมาคือ กากอ้อย :ขุยมะพร้าว ( 1:3) และกากอ้อย :ขุยมะพร้าว ( 1:1) 

กากอ้อย :ขุยมะพร้าว ( 3:1)มีความกว้างใบเท่ากับ 4.65, 3.41 ,2.51 เซนติเมตร ตามล าดับและ

ผักคะน้าฮ่องกงที่ปลูกในกากอ้อย มีความกว้างใบ น้อยที่สุด 2.45 เซนติเมตร ซึ่ง มีความแตกต่าง

อย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (ตารางที่ 9) 

4.ความยาวใบ 

 ผักคะน้าฮ่องกงที่ปลูกใน ขุยมะพร้าวมีความยาวใบมากที่สุด คือ 8.76  เซนติเมตร  

รองลงมาคือ ดินผสมและกากอ้อย :ขุยมะพร้าว ( 1:3) ที่ กากอ้อย :ขุยมะพร้าว  ( 1:1)  กากอ้อย :ขุย

มะพร้าว (3:1) มีความยาวใบเท่ากับ 7.62, 6.46, 4.83, 3.49เซนติเมตร ตามล าดับและผักคะน้า

ฮ่องกงที่ปลูกในกากอ้อย มีความกว้างใบ น้อยที่สุด 3.41 เซนติเมตร และ มีความแตกต่างอย่างมี

นัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (ตารางที่ 9) 
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5.น  าหนักสด 

   เมื่อสิ้นสุดการทดลองคะน้าฮ่องกงที่ปลูกใน ขุยมะพร้าวมีน้ าหนักสดมากที่สุดคือ 14.00  

กรัม/ต้น รองลงมาคือ ดินผสมกากอ้อย :ขุยมะพร้าว ( 1:3) กากอ้อย :ขุยมะพร้าว ( 1:1)กากอ้อย:ขุย

มะพร้าว ( 3:1)มีน้ าหนักสด 11.21, 6.83, 2.78,1.42กรัม /ต้นตามล าดับและคะน้าฮ่องกงที่ปลูกใน

กากอ้อยมีน้ าหนักสดน้อยที่สุด 1.34 กรัม/ต้น (ตารางที่ 9) 

 

ตารางที่ 9   ความสูง จ านวนใบ  ความกว้างใบ ความยาวใบและน้ าหนักสดของผักคะน้าฮ่องกงที่ 
ปลูกในวัสดุชนิดต่างๆหลังย้ายปลูก 40 วัน 

สิ่งทดลอง          ความสูง    
(ซม.) 

จ านวนใบ ความกว้างใบความยาวใบ น้ าหนักสด  
(ใบ)(ซม.)                ( ซม.)        (กรัม/ต้น) 

ดินผสม6.47a1/ 7.10a 5.71a 7.62b  11.21a 
ขุยมะพร้าว          6.76a 7.46a 6.32a 8.76a  14.00a 
กากอ้อย                 4.46b 4.39c 2.45d 3.41e  1.34c 
กากอ้อย:ขุยมะพร้าว (3:1) 4.16b 4.73c 2.51d 3.49e  1.42c 
กากอ้อย:ขุยมะพร้าว (1:1) 4.86b 5.05c 3.41c 4.83d  2.78c 
กากอ้อย:ขุยมะพร้าว (1:3)4.92b 6.11b 4.65b 6.46c  6.83b 
F-Test                                  ** 
CV.%                                  3.02 

** 
9.15 

** 
13.98 

** 
12.32 

 ** 
33.29 

 
หมายเหต ุ:  1/ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรที่เหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  

  จากการวิเคราะห์ด้วย DMRT  
 **   แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น  99% 

 

6.คุณสมบัติด้านต่างๆของวัสดุปลูก 

  6.1  ช่องว่างในการดูดยึดน  า(Water retention porosity)   
ขุยมะพร้าว   มี ค่าช่องว่างในการดูดยึดน้ าสูงสุด   36.60%.ใกล้เคียงกับ  กากอ้อย : ขุยมะพร้าว 
(1:1) และดินผสมกากอ้อย มี ค่าช่องว่างในการดูดยึดน้ าต่ าสุด  20.10% 
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6.2ช่องว่างอากาศ(Aeration porosity)  
กากอ้อยก็มีค่าช่องว่างอากาศสูงสุดถึง 57.68 %รองลงมาได้แก่  กากอ้อย :ขุยมะพร้าว  

(3:1)  กากอ้อย : ขุยมะพร้าว (1:1)  กากอ้อย : ขุยมะพร้าว (1:3)     ขุยมะพร้าว เท่ากับ 
47.38,36.30,33.0 และ 27.79%  ตามล าดับและดินผสมมีค่าช่องว่างอากาศต่ าสุดเท่ากับ  17.21 %
(ตารางที่ 10) 

 
ตารางที่ 10 คุณสมบัติด้านต่างๆ ของวัสดุปลูกผักคะน้าฮ่องกง 

วัสดุปลูก ช่องว่างดูดยึดน้ า ช่องว่างอากาศ 
 (%โดยประมาณ) (%โดยประมาณ) 

ดินผสม 34.44ab1/ 17.21e 
ขุยมะพร้าว 36.60a 27.79d 
กากอ้อย 20.10c 57.68a 
กากอ้อย :ขุยมะพร้าว  (3:1) 24.31bc 47.38b 
กากอ้อย : ขุยมะพร้าว (1:1) 35.17ab 36.30c 
กากอ้อย : ขุยมะพร้าว (1:3) 28.81abc 33.01cd 
F-test ** ** 
CV.% 16.30 8.81 

 
หมายเหต ุ:  1/ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรที่เหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  

จากการวิเคราะห์ด้วย DMRT  
  **   แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น  99% 

 

ผักคะน้าฮ่องกงมีการเจริญเติบโตในด้านความสูง จ านวนใบ ความกว้างใบ ความยาวใบ

และน้ าหนักสด สามารถเจริญเติบโตได้ดี ในวัสดุปลูกที่เป็นดินผสมและขุยมะพร้าว โดยวัสดุ

ปลูกทั้งสองให้ค่าเฉลี่ยในด้านต่างๆสูงสุด แต่เมื่อปลูกในวัสดุที่มีกากอ้อยตั้งแต่  50 %  ขึ้นไป

พบว่า การเจริญเติบโตในด้านต่างๆ ให้ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งอาจเนื่องมาจาก ดินผสมและขุย

มะพร้าวมีค่าช่องว่างในการดูดยึดน้ ามาก โดยดินผสมมีค่าช่องว่างในการดูดยึดน้ าสูงถึง 34.44 %  

และมีค่าช่องว่างอากาศเพียงแค่  17.21 %  ซึ่งสามารถกักเก็บความชื้นได้เป็นอย่างดีจึงส่งผลให้

ผักคะน้าฮ่องกงเจริญเติบโตได้ดีในวัสดุปลูกที่เป็นดินผสมและขุยมะพร้าว 
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                            ดินผสม                  ขุยมะพร้าว 
 

   
           กากอ้อย                                                  กากอ้อย:ขุยมะพร้าว (3:1) 

 

   
                    กากอ้อย:ขุยมะพร้าว (1:1)                                    กากอ้อย:ขุยมะพร้าว (1:3) 
 
 
 
 
 
                    กากอ้อย:ขุยมะพร้าว (1:1)                                    กากอ้อย:ขุยมะพร้าว (1:3) 
 
     ภาพท่ี 5  ผักคะน้าฮ่องกงที่ปลูกในวัสดุปลูกชนิดต่างๆ หลังย้ายปลูก 40 วัน 
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สรุปผลการทดลอง 

 

จากการศึกษาการใช้กากอ้อยเพื่อใช้เป็นวัสดุปลูกพืชในระบบปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน 

  สามารถสรุปผลการศึกษาทดลองได้ดังนี ้

1.      การใช้กากอ้อยเป็นวัสดุปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินในรูปแบบการปลูกโดยใช้วัสดุ  

(substrateculture)โดยใช้กากอ้อยในอัตราส่วนต่างๆผสมกับขุยมะพร้าว พบว่ามีผลต่อการ

เจริญเติบโตของผักสลัดกรีนโอ๊ค ผักสลัดเรดโอ๊ค ผักสลัดเรดบัตาเวียและผักคะน้าฮ่องกงเป็นไป

ในแนวทางเดียวกันคือ                         

-    การใช้กากอ้อยเป็นวัสดุปลูกเดี่ยวท าให้พืชทดลองมีการเจริญเติบโตด้านน้ าหนักสด จ านวน

ใบ ความกว้างทรงพุ่ม ต่ าที่สุด  

-     ปริมาณกากอ้อยที่ ใช้ผสมกับขุยมะพร้าวปริมาณที่ท าให้ได้ผลผลิตดีที่สุดคือ 25% (กากอ้อย:

ขุยมะพร้าว เท่ากับ  1:3)แต่ยังให้ผลผลิตต่ ากว่าพืชที่ปลูกในดินผสมและขุยมะพร้าว 

             -   วัสดุผสม กากอ้อยกับขุยมะพร้าว ในสัดส่วนที่มีขุยมะพร้าวเพิ่มขึ้น มีแนวโน้มให้

ผลผลิตเพิ่มขึ้นกว่าวัสดุที่มีกากอ้อยเป็นวัสดุปลูกเดี่ยว    

           2.  การใช้กากอ้อยเป็นวัสดุปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินในรูปแบบของการปลูกในวัสดุ 

(substrate  culture)สามารถทดแทนวัสดุอินทรีย์เช่น ขุยมะพร้าว ได้ในระดับหนึ่งถ้าจะให้

สามารถน ากากอ้อยมาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นควรท าการหมักกากอ้อยช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อให้

กากอ้อยมีการย่อยสลายตัวอ่อนนุ่มขึ้นและดูดซับน้ าและธาตุอาหารได้ดีขึ้น ซึ่งน่าจะท าให้วัสดุ

ปลูกมีคุณสมบัติในการดูดยึดน้ าได้ดีขึ้นส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชเพิ่มมากขึ้น 
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��������ก	
� 1  �������������ก����ก�
����� �����������ก 42 ��� 
Source df SS   MS   

7 14 21    28 35             42     (���)                       
Block 3 1.53 0.06 0.78 1.62 4.91 11.26       17.95 

Treatment 5 1.43 0.46 1.23 4.26 16.86 42.88       58.59 
Ex. Error 15 11.93 0.69 0.89 0.59   2.11 4.58           6.92 

Total 23 14.90 0.56 0.95 1.52   5.68 13.78       19.59 
F-Test 3.56  ns ns **     **    **            ** 
CV% 25.07  17.39 18.10 11.76 16.47 15.41       16.50 

 

��������ก	
� 2   Analysis of variance  ���J��������ก����ก�
����������������ก 42��� 
Source df SS   MS   

7 14 21    28    35           42    (���)            
Block 3 1.53 0.51 0.88 1.67   2.79   2.28        4.21 

Treatment 5 1.43 0.28 1.25 11.28  29.11 22.02       25.73 
Ex. Error 15 11.93 0.79 1.32 1.33   4.10    4.60        5.26   

Total 23 14.90 0.64 1.25 3.54   9.36    8.08        9.57 
F-Test 3.56  ns ns **    **     **           ** 
CV% 25.07  25.07 28.47 21.04  21.03    16.49     14.16 

 
��������ก	
� 3    Analysis of variance  ���Jก����	��KLMJ�����ก����ก�
����������������ก     
                             42 ��� 

Source df SS   MS   
7 14 21    28 35           42    (���) 

Block 3 1.53 0.04 1.75 3.45 4.73 42.81     20.27 
Treatment 5 1.43 1.02 1.68 29.87 69.78 58.82     75.92 
Ex. Error 15 11.93 0.88 2.31 1.80 12.60 9.42         7.38 

Total 23 14.90 0.80 2.10 8.12 24.00 24.56     23.96 
F-Test 3.56  ns ns ns    **    **          ** 
CV% 25.07  23.62 31.33 18.93 29.45 16.57     11.53 
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��������ก	
� 4  Analysis of variance  �N�����ก�������ก����ก�
����� OJP�����L 42  ��� 
Source df SS MS F F.05 F.01      F-Prob 
Block 3 290.27 96.75 1.05 3.29 5.42       0.40 

Treatment 5 4969.60 993.92 10.78 2.90 4.56       0.003 
Ex. Error 15 1383.52 92.23     

Total 23 6643.40 288.84     
GRAND MEAN 30.42       

CV% 31.56       

 
 
��������ก	
� 5    Analysis of variance  �LW�J���X�������L���ก�����ก����ก�
����� 
  5.1   Analysis of variance  YM���M������Z��N���������L���ก�����ก����ก�
����� 

Source df SS MS F F.05 F.01      F-Prob 
Block 3 2.68 0.89 0.11 3.29 5.42        0.95 

Treatment 5 157.96 31.51 3.99 2.90 4.56        0.01 
Ex. Error 15 118.90 7.92     

Total 23 279.55 12.15     
GRAND MEAN 255.75       

CV% 23.84       
 

5.2   Analysis of variance  YM���M����ก�[�������L���ก�����ก����ก�
����� 
Source df SS MS F F.05 F.01      F-Prob 
Block 3 2.56 0.85 0.11 3.29 5.42        0.95 

Treatment 5 157.28 31.45 3.95 2.90 4.56        0.01 
Ex. Error 15 119.32 7.95     

Total 23 279.18 12.13     
GRAND MEAN 13.80       

CV% 20.42       
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5.3   Analysis of variance  ���J���\�M���J�������L���ก��ก����ก�
����� 
Source df SS MS F F.05 F.01      F-Prob 
Block 3 0.005 0.001 1.57 3.29 5.42       0.23 

Treatment 5 0.18 0.03 30.89 2.90 4.56       0.00 
Ex. Error 15 0.01 0.00     

Total 23 0.20 0.008     
GRAND MEAN 0.32       

CV% 10.54       

 

 

��������ก	
� 6  Analysis of variance  �������������ก����O�����������������ก  42 ��� 
Source df SS   MS   

7 14 21    28 35               42  (���)                         

Block 3 1.53 0.78 0.91 2.34   2.08 3.53          8.26 

Treatment 5 1.43 0.38 0.87 5.01  18.10 33.11      41.81 

Ex. Error 15 11.93 0.49 0.89 0.65   2.45 3.16          3.15 

Total 23 14.90 0.51 0.89 1.82   5.80 9.72        12.22 

F-Test 3.56  ns ns **     **   **           ** 

CV% 25.07  15.16 15.73 11.63 17.39 13.23      11.13 

 
 
��������ก	
� 7  Analysis of variance  ���J��������ก����O�����������������ก  42 ��� 

Source df SS   MS   
7 14 21    28 35            42  ( ���)           

Block 3 1.53 0.95 1.67 1.61   4.64 11.40        0.85 
Treatment 5 1.43 1.08 2.45 14.84  26.94 13.06        6.62 
Ex. Error 15 11.93 1.39 0.90 1.33   3.16 3.16          3.13 

Total 23 14.90 1.29 1.34 4.30   8.52 6.38          3.59 
F-Test 3.56  ns * **     **   **            ** 
CV% 25.07  30.43 21.82 20.97  18.78 15.43      11.69 
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��������ก	
� 8   Analysis of variance  ���Jก����	��KLMJ�����ก����O�����������������ก  42 ��� 

Source df SS   MS   
7 14 21    28 35              42         (���)                      

Block 3 1.53 1.77 2.54 4.99  10.94 4.52         1.25 
Treatment 5 1.43 2.55 4.19 30.02  96.97 82.71     93.74 
Ex. Error 15 11.93 1.35 1.95 3.18  20.20 13.54     10.07 

Total 23 14.90 1.66 2.53 11.21  35.68 27.40     27.11 
F-Test 3.56  ns * **     **   **          ** 
CV% 25.07  30.97 15.73 21.96 33.47 16.88     12.73 

 
 
��������ก	
� 9   Analysis of variance  �N�����ก�������ก����O������OJP��Oก]�Oก
������L 42 ��� 

Source df SS MS F F.05 F.01      F-Prob 
Block 3 485.03 161.67 4.45 3.29 5.42       0.01 

Treatment 5 4960.67 992.13 27.29 2.90 4.56       0.00 
Ex. Error 15 545.31 36.35     

Total 23 5991.01 260.47     

GRAND MEAN 36.88       

CV% 16.34       

 
 
��������ก	
� 10  Analysis of variance  �LW�J���X�������L���ก�����ก����O������ 
10.1    Analysis of variance  YM���M������Z��N���������L���ก��ก����O������ 

Source df SS MS F F.05 F.01 F-Prob 
Block 3 2.68 0.89 0.11 3.29 5.42 0.95 

Treatment 5 157.96 31.59 3.99 2.90 4.56 0.01 
Ex. Error 15 118.90 7.92     

Total 23 279.55 12.15     
GRAND MEAN 11.19       

CV% 25.14       
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10.2    Analysis of variance  YM���M����ก�[�������L���ก�����ก����O������ 

Source df SS MS F F.05 F.01 F-Prob 
Block 3 2.56 0.85 0.11 3.29 5.42 0.95 

Treatment 5 157.28 31.45 2.90 2.90 4.56 0.01 
Ex. Error 15 119.32 7.95     

Total 23 279.18 12.13     
GRAND MEAN 13.80       

CV% 20.42       
 
10.3   Analysis of variance  ���J���\�M���J�������L���ก�����ก����O������ 

Source df SS MS F F.05 F.01 F-Prob 
Block 3 0.06 0.02 2.02 3.29 5.42 0.15 

Treatment 5 0.16 0.03 3.14 2.90 4.56 0.03 
Ex.Error 15 0.16 0.01     

Total 23 0.39 0.01     

GRAND MEAN 0.50       

CV% 20.38       
 
 
��������ก	
� 11   Analysis  of  variance  ���������������K��^L_O�������O�
�����ก���������ก  42 ��� 

Source df MS 
       7     14 21     28 35 42(���) 

Block 3 0.10 0.09 0.30 0.78 0.55 1.12 
Treatment 5 3.95 6.60 13.38 43.39 94.18 123.61 
Ex.Error 15 0.10 0.26 0.19 0.44 2.55 3.61 

Total 23 0.94 1.62 3.07 9.82 22.21 29.37 
F-test  ** ** ** ** ** ** 
CV%  6.73 9.93 7.75 9.84 14.25 14.44 

   



52 

 

  ��������ก	
� 12    Analysis of  variance  ���J����������K��^L_O�������O�
�����ก�����ก 42 ��� 

Source df MS 
7 14 21 28 35 42(���) 

Block 3 0.17 0.62 0.98 3.62 7.26 12.31 
Treatment 5 5.28 11.87 31.59 87.93 47.14 57.12 
Ex.Error 15 0.13 0.06 0.38 1.14 9.42 13.31 

Total 23 1.25 2.70 7.24 20.33 17.34 22.70 
F-test  ** ** ** ** ** ** 
CV%  8.86 5.01 9.17 11.67 21.42 20.23 

 

  ��������ก	
�  13 Analysis of  variance  ���Jก����	��KLMJ�������K��^L_O�������O�
����� 

                            �������ก 42 ��� 

Source df MS 
7 14 21 28    35 42 (���) 

Block 3 1.18 0.76 0.62 8.49 13.27 7.17 
Treatment 5 5.03 16.89 43.74 108.25 160.75 177.98 
Ex.Error 15 0.50 0.58 1.34 1.53 5.60 5.06 

Total 23 1.57 4.15 10.46 25.64 40.33 42.93 
F-test  ** ** ** ** ** ** 
CV%  15.88 13.10 16.35 14.21 14.57 12.29 

    

   ��������ก	
� 14   Analysis  of  variance  �LW�J���X�������L���ก����K��^L_O�������O�
� 

Source df MS 

���J���\�M���J 
         (ก��J/��.aJ.) 

YM���M������Z��N��         YM���M����ก�[ 
  (%�����bJ�W)     (%�����bJ�W) 

Block 3      0.00 
     0.00 
     0.00 
     0.00 

  174.27                       1.18 
 14098.57                   27.55 
 2155.07                      6.97 
 4493.19                      10.69 

Treatment 5  
Ex.Error 15  

Total 23  
F-test         *    **                               ** 
CV%       8.28                                20.15             19.09 
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��������ก	
�  15  Analysis  of  variance  ���J��������ก�b���cM��ก�	
����ก������LY�X��M��d 
                                     �����������ก  40 ��� 

Source df SS MS F F.05 F.01 F-Prob 
Block 3 0.20 0.06 0.15 3.29 5.42 0.93 
Treatment 5 23.33 4.66 9.89 2.90 4.56 0.00 
Ex.Error 15 7.08 0.47     
Total 23 30.62 1.33     
GRAND MEAN 5.27       
CV% 13.02       
 
�����e�����ก	
� 16 Analysis  of  variance  �������������ก�b���cM��ก�	
����ก������LY�X� 
                                  �M��d �����������ก  40 ��� 

Source df SS MS F F.05 F.01 F-Prob 
Block 3 0.58 0.19 0.69 3.29 5.42 0.57 
Treatment 5 32.86 6.57 23.19 2.90 4.56 0.00 
Ex.Error 15 4.25 0.28     
Total 23 37.69 1.63     
GRAND MEAN 5.81       
CV% 9.15       

 
��������ก	
� 17    Analysis  of  variance  ���Jก�����������ก�b���cM��ก�	
����ก������LY�X� 
                                    �M��d �����������ก  40 ��� 

Source df SS MS F F.05 F.01 F-Prob 
Block 3 1.71 0.57 1.68 3.29 5.42 0.21 
Treatment 5 54.10 10.82 31.69 2.90 4.56 0.00 
Ex.Error 15 5.12 0.34     
Total 23 60.94 2.64     
GRAND MEAN 4.17       
CV% 13.98       
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��������ก	
� 18  Analysis  of  variance  ���J����������ก�b���cM��ก�	
����ก������LY�X� 
                                    �M��d �����������ก  40 ��� 

Source df SS MS F F.05 F.01 F-Prob 
Block 3 1.93 0.64 1.28 3.29 5.42 0.31 
Treatment 5 98.09 19.61 38.81 2.90 4.56 0.00 
Ex.Error 15 7.58 0.50     
Total 23 107.61 4.67     
GRAND MEAN 5.76       
CV% 12.32       
 
 
��������ก	
�  19 Analysis of variance �N�����ก�������ก�b���cM��ก�	
����ก������LY�X��M��d 

Source df SS MS F F.05 F.01 F-Prob 
Block 3 40.45 13.48 3.10 3.29 5.42 0.05 
Treatment 5 577.70 115.54 26.53 2.90 4.56 0.00 
Ex.Error 15 65.32 4.35     
Total 23 683.47 29.71     
GRAND MEAN 6.26       
CV% 33.29       

 

 

��������ก	
� 20  Analysis of variance �LW�J���X�������L���ก��ก�b���cM��ก� 
20.1    Analysis of variance YM���M������Z��N���������L���ก��ก�b���cM��ก� 

Source df SS MS F F.05 F.01 F-Prob 
Block 3 23.02 7.67 0.32 3.29 5.42 0.81 
Treatment 5 884.92 176.99 7.44 2.90 4.56 0.001 
Ex.Error 15 356.71 23.78     
Total 23 1264.66 54.99     
GRAND MEAN 29.91       
CV% 16.31       
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20. 2   Analysis of variance  YM���M����ก�[�������L���ก��ก�b���cM��ก� 
Source df SS MS F F.05 F.01 F-Prob 

Block 3 24.25 8.09 0.78 3.29 5.42 0.53 
Treatment 5 4107.40 821.48 79.04 2.90 4.56 0.00 
Ex.Error 15 155.91 10.39     
Total 23 4287.56 186.42     
GRAND MEAN 36.56       
CV% 8.82       
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ก�	�
������������������ 

 

ก�	�
�����������ก�	�
������ 

- YM���M��	�N��J� (Total porosity) 

- YM���M����ก�[ (Aeration porosity) 

- YM���M������Z��N�� (Water retention porosity) 

���ก	��  

1.   e�Y�b����L����L���ก OYM� ก�bh�� 

2.   �Lก�L����b����N��ก��ก�bh�� 

3.   ก�b��ก���������������XJ����N�� 

�����
�����ก�	 

1.   �Y��Lก�L����b����N��ก��ก�bh�� \���O�XJ�N����O�]J �����XJ����N��	�N��J� 

      �M�	
�i�� = container volume (�JJL�X = 100 J�.) 

2.   O	�N����ก\���O�XJ����L��O�]J O�XJ�N����M��Y�� d ������L���ก�X�J��������N�� ��� 

        ��XJ�W�N�� 	�N��J��M�	
�i�� = pore volume (�JJL�X =   50 J�.) 

3.   h���Lก	
��Lก��ก��ก�bh����ก ��M������N���b�����กJ� OJP���N��iJM�����กJ��
ก 

      \��������XJ�W�N��	
��b�����กJ�	�N��J��M�	
�i�� = aeration pore volume 

      (�JJL�X = 20 J�.) 

����ก�	�
���� 

1. �������������� (Porosity) i����กก����� pore volume (��� 2) ���� container volume 

(��� 1 ) \�����W���� 100 

          Porosity           =     Pore  Volume        x  100 
                                         Container volume 
    =      50       x  100            =   50% 

           100 

\����M�J
YM���M��������kM ����O�]ก��Jก�� =   50 O���_Oa]��_ 
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2. �������	()�*��ก�+ (Aeration porosity) i����กก����� aeration pore volume 

(���	
� 3.) ���� container volume (���	
� 1.) \�����W���� 100 

  Aeration  porosity           =    aeration pore  volume        x  100 
                                                Container  volume 
          =          20       x  100            =   20% 

                      100 

 

\����X��
NYM���M��	
�O�l�	
����M�����ก�[ = 20 O���_Oa]��_ 

 

3. ���������1����2�*3���
�4�5 (Water retention porosity) i����กก�������M���b��M�� 

aeration porosity \�b porosity 

Water retention porosity     =     porosity m aeration porosity 

                   =     50 m 20 

                    =     30 % 

�����P� �X�	
�J
YM���M��	
�����Z��N�� =   30 O���_Oa]��_ 
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ก�	�
�������������7��� (Bulb Density) 

���ก	�� 

1. O��P���JP�Oก]������M���X���bก������h���K���Jn����b ���������M����L���ก ��P�  

�����M���X����� 100 ml 

   2.   ����\�b���J��ก 

   3.   Oก�
������X���P�����L���ก 

�����
�����ก�	 

1. �Y�Oก�
������X���\���X�� ������������Z�� ���� 1 �� 5 �M����\����N� 

 OKP���b��ก�M�ก����ก������X� 

2. ���O��P���JP���ก��Mh��� ��ก������XO�W	
�O��P� ��ก���	
� 1 ����hZ���XJ������ 

h��� ��ก��N�����X�	
�O��P���ก �o�n�h��������X	���i�Y����N�����กกM����  

3. ��������M��i�������O��P������J����	
� �LW�e�JX 110 ��[�Oa�Oa
��O�l�O��� 15  

Y����J� ��M�����O�]� ���i�Y����N�����ก�
ก���N�  

ก�	�
���� 

   1.   �N�����กกM���� m �N�����ก������ = �N�����ก�����M�� 

   2.   �N�����ก�����M�� ���������XJ��������M���X�	
�Oก]� (100 ml) �bi���M����J���\�M�         

              ��M��O�l� ก��J/��ก��[ก_Oa��XOJ�� 

 

 

 


