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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของน้ําหมักชีวภาพท่ีได้จากเมล็ดลําไยและเปลือกลําไย เปลือกกล้วยน้ําว้า
และเปลือกแตงโม ต่อการเจริญเติบโตของผักสลัดกรีนโอ๊ค ท่ีระดับความเข้มข้น 1:500 (น้ําหมักชีวภาพ : น้ําเปล่า) ทุก ๆ 4 วัน และ 
ทุกชุดการทดลองทํา 3 ซํ้า พบว่าน้ําหมักชีวภาพจากเศษเหลือจากลําไยให้ค่าเฉลี่ยจํานวนใบ ความยาวของใบ และน้ําหนักสดมากท่ีสุด 
(13.83 ใบต่อต้น 11.38 เซนติเมตร และ 82.67 กรัม ตามลําดับ) ซ่ึงเม่ือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยสถิติ ANOVA พบว่าน้ํา
หมักชีวภาพท้ัง 3 ชนิดมีผลต่อจํานวนใบ ความยาวใบ และน้ําหนักสด ของผักสลัดกรีนโอ๊คท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 (p<0.05) จากผลการวิเคราะห์สมบัติทางเคมี พบว่า น้ําหมักชีวภาพจากเศษเหลือจากลําไยมีค่าความเป็น
กรดด่าง (pH) ค่าการนําไฟฟ้า (EC) และค่า exchangeable potassium (%) มากกว่าน้ําหมักชีวภาพจากเปลือกกล้วยน้ําว้า และ
เปลือกแตงโม นอกจากนี้ค่า available phosphorus มีค่าน้อยกว่า 10.00 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
 

ABSTRACT 
 The aim of this research was to study the efficiency of bioextract from longan, banana and watermelon 
residues towards the growth of green oak leaf lettuce. The concentration level of bioextract at 1: 500 (bioextract : 
water, v/v) was applied every 4-day with triplicate experiments. The results demonstrated that using with bioextract 
from longan gave the highest leaves number,  the leaf length and fresh weight (13.83 leave/plant, 11.38 cm and 
82.67 g)  respectively. The means of variance (ANOVA) analysis showed that the growth of green oak leaf lettuce 
was significantly affected by all bioextracts with p<0.05. From the chemical analysis, pH, electrical conductivity (EC), 
exchangeable potassium (%) obtained from the bioextract of longan was higher than banana and watermelon 
residues, respectively. Moreover, the available phosphorus (mg/kg) at all bioextracts was lower than 10.00 mg/kg. 
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บทนํา 
ปัจจุบันมีเศษผลไม้หลากหลายชนิดเหลือท้ิงจาก

ครัวเรือน หรือภาคอุตสาหกรรมเป็นจํานวนมาก ก่อให้เกิดปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมติดตามมาเพราะขยะประเภทน้ี เม่ือท้ิงไว้นานจะ
บูดเน่าส่งกลิ่นเหม็นและเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุของพาหะนํา
โรคติดต่อต่าง ๆ เช่น โรคท้องร่วง โรคตาแดง ก่อให้เกิดอันตราย
ต่อสุขภาพได้ น้ําเสียจากขยะนี้เม่ือไหลลงสู่แหล่งน้ํา ทําให้เกิด
ภาวะมลพิษทางน้ํ า  ดินเสื่อมสภาพ  (กรมควบคุมมลพิษ , 
2546) ตัวอย่างเช่น เศษเหลือจากลําไย เนื่องจากผลผลิตจาก
ลําไยทั้งประเทศมีปริมาณมาก ต้ังแต่ปีพ.ศ. 2557-2559 มี
ปริมาณผลผลิต 9.95, 8.72 และ 7.56 แสนตันต่อปี จนทําให้
ราคาลําไยภายในประเทศไทยมีแนวโน้มราคาตกตํ่า จําเป็นต้อง
นํามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ลําไยหลากหลายชนิด เช่น ลําไยเนื้อสี
ทอง ลําไยอบแห้งท้ังเปลือก ลําไยกระป๋อง แต่ในการแปรรูปทําให้
มีเศษเหลือจากการผลิตลําไย เช่น เมล็ดลําไย เปลือกลําไย ผล
ขนาดเล็กท่ียังเจริญเติบโตไม่เต็มท่ี ผลลีบ และผลเน่ามากถึงกว่า
ห ม่ืน ตัน ต่อปี  (สํ านั ก วิ จั ย เศรษฐ กิจการ เกษตร , 2560 ) 
องค์ประกอบหลักของเนื้อลําไย คือ soluble substances 79-
77 % ประกอบด้วย กลูโคส 26.91 % ซูโครส 0.22 % กรดทาทา
ริค 1.26 % สารประกอบไนโตรเจน 6.31 % โปรตีน 5.6 % 
ไขมัน 0.5 % และธาตุอาหารอ่ืน ๆ เช่น Ca Fe P Na K และ
วิตามิน (กิริณี และคณะ, 2556) ส่วนเปลือกลําไยมีเปอร์เซ็นต์
โปรตีน เย่ือใย ไขมัน เท่ากับ 6.41, 37.04 และ 0.93 % ในวัตถุ
แห้ง และเมล็ดลําไยมี 6.50, 8.33 และ 1.94 % ในวัตถุแห้ง 
ตามลําดับ (ห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2552) 
ค่าพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้จริงเป็น 3,365 kcal/kg สามารถ
นําไปใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารสัตว์ได้ในเปลือกหุ้มเมล็ด
ของลําไยมีปริมาณแทนนินสูง ดังนั้นเปลือกและเมล็ดลําไยจึงมี
คุณค่าทางสารอาหารท่ีสามารถนําไปใช้เป็นอาหารสัตว์และนํามา
เป็นส่วนประกอบในหญ้าหมักหรือทําพืชหมักจากเปลือกลําไยได้ 
(บัวเรียม และคณะ, 2554) นอกจากลําไยแล้วยังมีกล้วยน้ําว้าซ่ึง
เป็นผลไม้ท่ีมีผู้นิยมบริโภคเป็นจํานวนมากเพราะมีคุณค่าทาง
โภชนาการสูง สามารถหาซ้ือง่ายและราคาถูก จากการบริโภค
กล้วยเป็นจํานวนมากส่งผลให้ปริมาณเปลือกหรือเศษเหลือท้ิง

จากกล้วยพบเป็นจํานวนมาก โดยจากการสํารวจพบว่าประเทศ
ไทยมีปริมาณขยะเปลือกกล้วยน้ําว้ามากถึง 200 ตันต่อวัน ซ่ึงมี
การนํากลับมาใช้ประโยชน์โดยการแปรรูปเป็นอาหารสัตว์และปุ๋ย
เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ส่วนใหญ่มักถูกท้ิงให้เน่าเสีย (พัชราภรณ์, 
2550) ผลไม้อีกชนิดหนึ่ง ท่ีเป็นท่ีนิยมคือแตงโมเนื่องจากมี
ประโยชน์หลากหลาย เช่น ช่วยลดอาการปวด ไข้ คอแห้ง 
บรรเทาแผลในปาก เปลือกแตงโมนําไปต้มเดือด แล้วเติมน้ําตาล
ทราย ด่ืมเพ่ือป้องกันเจ็บคอได้ (นิดดา และทวีทอง, 2550)  
อุดมไปด้วยวิตามิน A โดยพบในรูปของเบต้าแคโรทีนและแร่ธาตุ
ต่างๆ เช่น Ca 7 มก. Fe 0.24 มก. Mg 10 มก. P 11 มก. K 112 
มก. และ Zn 0.10 มก. (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2561) จึงทํา
ให้มีเศษเหลือแตงโมจากการบริโภคในปริมาณมากเช่นเดียวกันจึง
เหมาะแก่การนํามาทําน้ําหมักชีวภาพ โดยการใช้วัสดุเหลือใช้ใน
ท้องถ่ิน เพ่ือนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางด้านการเกษตร 
และยังเป็นการลดปริมาณขยะด้วยวิธีธรรมชาติอีกด้วย 

น้ําหมักชีวภาพ เป็นของเหลวท่ีได้จากการหมักพืชหรือ
สัตว์กับน้ําตาลหรือกากน้ําตาล จะมีจุลินทรีย์ธรรมชาติท่ีเกิดข้ึน
หลายชนิด ธาตุอาหารพืช ฮอร์โมนพืช รวมท้ังมีสารประกอบที่
สกัดได้จากเซลล์พืชและเซลล์สัตว์หลายชนิด ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต 
โปรตีน กรดอะมิโน เอนไซม์ และอื่น ๆ ในปัจจบุันน้ําหมักชีวภาพ
ได้รับความสนใจในวงการเกษตรของไทยเป็นอย่างมาก มีการนํา
น้ําหมักชีวภาพมาใช้ประโยชน์เพ่ือส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
โดยการรดหรือฉีดพ่นให้กับพืช ทําให้พืชมีการเจริญเติบโตดีข้ึน
และมีอายุการเก็บเกี่ยวยาวนานข้ึน (สาลี่, 2544 และกาญจนา, 
2544) น้ําหมักชีวภาพเป็นเทคโนโลยีท่ีเกษตรกรสามารถผลิตเอง
ได้ และเป็นการนําเอาวัสดุเหลือใช้มาทําให้เกิดประโยชน์มีคุณค่า
และลดต้นทุนการผลิตและยังสามารถนํามาใช้ในเกษตรแบบ
อินทรีย์ได้อีกด้วย (มะลิวัลย์ , 2545) ดังนั้นผู้ วิจัยจึงเล็งเห็น
ประโยชน์จากการนําเอาเศษเหลือจากลําไย เปลือกกล้วยน้ําว้า
และเปลือกแตงโมมาผลิตน้ําหมักชีวภาพซ่ึงเป็นการลดปริมาณ
ขยะและลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่งด้วยและสนใจศึกษา
ประสิทธิภาพของน้ําหมักชีวภาพท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของผัก
สลัดกรีนโอ๊ค ซ่ึงเป็นผักท่ีเจริญเติบโตง่ายและคนท่ัวไปนิยม
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รับประทานเพ่ือสุขภาพเพราะมีวิตามินซีและเส้นใยอาหารสูงช่วย
ให้ระบบขับถ่ายเป็นปกติ (เซน ไฮโดรโพนิก, 2559) 
 

วิธีการดําเนนิการวิจัย 
1. การเตรียมน้ําหมัก (ดัดแปลงจากฆ้องชัย และ ยรรยงค์, 
2553) 

นําเศษเหลือของลําไย (เมล็ดลําไยและเปลือกลําไย) มา
บดละเอียด เติมกากน้ําตาล 1 ส่วนและน้ํา 10 ส่วน ผสมให้เข้า
กัน (ตามสูตร 3 : 1 : 10 เศษจากลําไย : น้ําตาล : น้ํา ) ปิดฝาถัง
พลาสติกให้สนิท อย่าให้อากาศเข้า และควรเก็บไว้ในท่ีร่ม อย่าให้
ถูกแสงแดด ใช้ปากกาเขียนวันเดือนปีท่ีหมักไว้ หลังจากหมักเป็น
เวลา 15 วัน ให้เปิดฝาออก เติมน้ําลงไป 10 ลิตร คนให้ท่ัว ปิดฝา
ให้สนิทไว้ดังเดิม หลังจากนั้นอีกประมาณ 5 วัน จึงคนให้ท่ัวและ
ปิดฝา หมักไว้เป็นเวลา 3 เดือน เม่ือครบเวลากําหนดจะได้น้ํา
หมักชีวภาพ ส่วนการเตรียมน้ําหมักจากเปลือกกล้วยน้ําว้า และ
น้ําหมักจากเปลือกแตงโมเตรียมด้วยวิธีการเดียวกัน 
2. การทดสอบน้ําหมักชีวภาพจากเศษเหลือจากลําไย เปลือก
กล้วยน้ําว้า และเปลือกแตงโม ต่อการเจริญเติบโตของผักสลัด
กรนีโอ๊ค 

เตรียมดินใส่กระถาง ๆ ละ 5 กิโลกรัม แบ่งเป็น 4 ชุด
การทดลอง ท้ังหมดทํา 3 ซํ้า ได้แก่  
 ชุดท่ี 1 รดด้วยน้ําหมักชีวภาพจากเศษเหลือลําไย  
 ชุดท่ี 2 รดด้วยน้ําหมักชีวภาพจากเปลือกกล้วยน้ําว้า 
 ชุดท่ี 3 รดด้วยน้ําหมักชีวภาพจากเปลือกแตงโม 
 ชุดท่ี 4 รดด้วยน้ําเปล่า (ชุดควบคุม) 

ทําการเพาะเมล็ดลงในหลุม จากนั้นรดน้ําวันละ 2 คร้ัง 
คือ เช้าและเย็น จนครบอายุของผักสลัดกรีนโอ๊ค คือ 40 วัน 
ปริมาณนํ้าและน้ําหมักชีวภาพท่ีใช้ คือ 150 มิลลิลิตร/กระถาง/
คร้ัง ระยะเวลาในการรดน้ําหมักชีวภาพ ทุก 4 วัน และทุกชุดการ
ทดลองทํา 3 ซํ้า เ ม่ือครบอายุการเก็บเกี่ยวทําการวัดการ
เจริญเติบโตของผักสลัดกรีนโอ๊ค โดยการนับจํานวนใบ (ใบต่อต้น) 
วัดขนาดความยาวใบ (เซนติเมตร) และชั่งน้ําหนักสดของต้น 
(กรัม) 
3. วิเคราะห์สมบัติทางเคมีของน้ําหมักชีวภาพ  

นําน้ําหมักชีวภาพไปวิเคราะห์สมบัติทางเคมี ได้แก่ ค่า
ความเป็นกรด-ด่าง  โดยใช้เคร่ือง pH meter ค่าการนําไฟฟ้า 
วิ เ ค ร า ะ ห์ โ ด ย ใ ช้ เ ค ร่ื อ ง  electrical conductivity meter  

(EC meter) ป ริมาณไน โตร เ จน ท้ั งหมด  ( total nitrogen) 
ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช (available phosphorus)  
และโพแทสเ ซียม ท่ี เป็นประโยชน์ ต่อพืช  (exchangeable 
potassium) วิเคราะห์ด้วยวิธี Macro Kjeldahl method, Bray 
II method, Atomic absorption spectrophotometer (AA) 
ตามลําดับ (ทัศนีย์ และจงรักษ์, 2542; Bray and Kurtz, 1945) 
4. การวิเคราะห์ผล  

วิ เคราะห์ ข้อมูล  ด้วยการหาค่าความแปรปรวน 
(ANOVA) (Doncaster และ Davey, 2007) โดยการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างค่าเฉลี่ยชุดตัวแปร คือ ชนิดของน้ําหมักชีวภาพ 
 

ผลและการวิจารณผ์ลการวิจัย 
1. ผลของประสิทธิภาพของน้ําหมักชีวภาพจากเศษเหลือจาก
ลําไย เปลือกกล้วยน้ําว้า และเปลือกแตงโมต่อการเจริญเติบโต
ของผักสลัดกรีนโอ๊ค 
การทดสอบประสิท ธิภาพของน้ํ าหมักชี วภาพท้ัง  3 ชนิด 
เปรียบเทียบกับการรดด้วยน้ําเปล่า (ชุดควบคุม) โดยน้ําหมัก 
ทุกชนิดทําการเจือจางโดยใช้อัตราส่วนของนํ้าหมักชีวภาพต่อ
น้ําเปล่า (1:500, โดยปริมาตร) ระยะเวลาในการรดน้ําหมัก
ชีวภาพ คือ รดน้ําหมัก ทุก 4 วัน เป็นเวลา 40 วัน พบว่า น้ําหมัก
ชีวภาพท้ัง 3 ชนิด รวมถึงการรดด้วยน้ําเปล่า (ชุดควบคุม) ทําให้
ผักสลัดกรีนโอ๊คเจริญเติบโตได้ โดยท่ีประสิทธิภาพของน้ําหมัก
ชีวภาพจากเศษเหลือจากลําไยมีจํานวนใบ ความยาวใบ และ
น้ําหนักสดมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.83 ใบต่อต้น 11.38 
เซนติเมตร และ 82.67 กรัม ตามลําดับ รองลงมาได้แก่ น้ําหมัก
ชีวภาพจากเปลือกกล้วยน้ําว้า เปลือกแตงโม และน้ําเปล่า  
(ชุดควบคุม) มีจํานวนใบ ความยาวของใบ และน้ําหนักสดน้อย
ท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยจํานวนใบเท่ากับ 10.58, 9.83 และ 7.42 ใบ  
ต่อต้น ตามลําดับ มีค่าเฉลี่ยความยาวใบ เท่ากับ 9.73, 8.88 และ 
7.32 เซนติเมตร ตามลําดับ และมีค่าเฉลี่ยน้ําหนักสด เท่ากับ 
53.71, 43.58 และ 23.08 กรัมตามลําดับ และเม่ือทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียโดยสถิติ ANOVA พบว่าน้ําหมักชีวภาพท้ัง 3 
ชนิดมีผลต่อจํานวนใบ ความยาวใบ และน้ําหนักสด ของผักสลัด 
กรีนโอ๊คท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความ
เชื่อม่ันร้อยละ 95 (p<0.05) เม่ือเทียบกับน้ําเปล่า (ชุดควบคุม) 
ดังตารางท่ี 1 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ กชพรรณ (2557) ซ่ึง
เปรียบเทียบสูตรปุ๋ยน้ําหมักชีวภาพจํานวน 7 สูตร ท่ีเหมาะสมกับ



งานวิจัย วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 47 เลม่ที่ 2 269 
 
การผลิตผักปลอดสารพิษผักคะน้าและผักกวางตุ้ง พบว่า สูตรปุ๋ย
น้ําหมักชีวภาพสูตรท่ี 1 (เศษผัก : กากน้ําตาล ; 3 : 1) ทําให้
คะน้ามีการเจริญเติบโตท้ังด้านความสูง จํานวนใบ และขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางของลําต้นของคะน้าเฉลี่ยคร้ังสุดท้ายดีท่ีสุด 
(17.63 เซนติเมตร 6 ใบต่อต้น และ 0.47 เซนติเมตร ตามลําดับ) 
และผักกวางตุ้ง (16.93 เซนติเมตร 6.33 ใบต่อต้น และ 0.51 
เซนติเมตร ตามลําดับ) ส่วนผักคะน้าและผักกวางตุ้งท่ีไม่ใส่ปุ๋ยน้ํา
หมักชีวภาพสูตรท่ี 7 (ชุดควบคุม) มีการเจริญเติบโตท้ังด้านความ

สูง จํานวนใบ และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของลําต้นของคะน้า
เฉลี่ยน้อยท่ีสุด 
2. วิเคราะห์สมบัติทางเคมีของนํ้าหมักชีวภาพ 
 ผลการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของน้ําหมักชีวภาพจาก
เศษเหลือจากลําไย เปลือกกล้วยน้ําว้า และเปลือกแตงโม ได้แก่ 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่าการนําไฟฟ้า (EC) total nitrogen 
(%) available phosphorus (mg/kg) แ ล ะ  exchangeable 
potassium (%) แสดงดังตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 1 ผลของน้ําหมักชีวภาพจากเศษเหลือจากลําไย เปลือกกล้วยน้ําว้า และเปลือกแตงโมท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของผักสลัด 
กรีนโอ๊ค (ค่าเฉลี่ย) เม่ือเพาะปลูกเป็นเวลา 40 วัน 

ชนิดตัวแปร จํานวนใบ (ใบต่อตน้) ความยาวใบ (เซนติเมตร) น้ําหนักสด (กรัม) 
น้ําเปล่า (ชุดควบคมุ) 7.42±0.90 7.32±1.26 23.08±0.78 
เศษเหลือจากลําไย 13.83±1.11* 11.38±0.96* 82.67±1.50* 
เปลือกกล้วยน้ําว้า 10.58±0.90* 9.73±0.87* 53.71±1.26* 
เปลือกแตงโม 9.83±1.34* 8.88±0.80* 43.58±1.14* 

*มีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 (p<0.05) 
 
ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์น้ําหมักชีวภาพจากเศษเหลือจากลําไย เปลือกกล้วยน้ําว้า และเปลือกแตงโมท่ีไม่ได้เจือจาง 

รายการวิเคราะห์ น้ําหมักชีวภาพ เศษเหลือจากลําไย เปลือกกล้วยน้ําว้า เปลือกแตงโม 
ความเป็นกรด-ด่าง 5.04 3.64 3.64 

ค่าการนําไฟฟ้า (ds/m) 9.30 8.91 8.10 
Total nitrogen (%) 0.03 0.03 0.06 

Available Phosphorus (mg/kg) <10.00 <10.00 <10.00 
Exchangeable Potassium (%) 0.37 0.25 0.20 

 

จากผลการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของนํ้าหมักชีวภาพท้ัง 
3 ชนิด พบว่า น้ําหมักชีวภาพท้ัง 3 ชนิดท่ีไม่ได้เจือจางมีความเป็น
กรด ค่าการนําไฟฟ้า และค่า exchangeable potassium (%) 
ของนํ้าหมักชีวภาพจากเศษเหลือจากลําไยมีค่ามากท่ีสุด ส่วนค่า 
total nitrogen (%) ของนํ้าหมักท้ัง 3 ชนิด อยู่ระหวา่ง 0.03-0.06 
% และค่า available phosphorus (mg/kg) มีค่า <10.00 mg/kg
และจากการทดสอบประสิทธิภาพของน้ําหมักชีวภาพท้ัง 3 ชนิด 
เป รียบเ ทียบกับการรดด้วยน้ํ า เปล่ า  (ชุดควบคุม )  พบว่า 
ประสิทธิภาพของน้ําหมักชีวภาพจากเศษเหลือจากลําไยมีจํานวน
ใบ ความยาวของใบ และน้ําหนักสดมากท่ีสุดนั้น อาจเป็นเพราะมี
ป ริ ม า ณ ข อ ง  available phosphorus แ ล ะ exchangeable 
potassium (%) ซ่ึงเป็นธาตุอาหารหลักท่ีมีความสําคัญต่อการ
สังเคราะห์โปรตีน กรดนิวคลีอิกและสังเคราะห์แสงของพืชค่อนข้าง

สู ง  (ยงยุทธ  และคณะ , 2541) สอดคล้องกับรายงานของ 
กรมวิชาการเกษตร (2557) พบว่า ค่า total nitrogen (%) ท่ีพบ
ในน้ําหมักชีวภาพจากพืช อยู่ระหว่าง 0.03-1.66% ค่า available 
phosphorus (%) อยู่ระหว่าง 0-0.4% และค่า exchangeable 
potassium (%) อยู่ระหว่าง 0.05-3.53% และกรมพัฒนาท่ีดิน 
(2550) ไ ด้กล่าว ถึงผลการวิ เคราะห์ธาตุอาหารหลัก  ไ ด้แก่  
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ในน้ําปุ๋ยหมักชีวภาพแต่
ละชนิดจะมีความแตกต่างกันข้ึนกับวัสดุอินทรีย์ท่ีนํามาใช้ในการ
หมัก ส่วนใหญ่พบว่ามีปริมาณธาตุอาหารหลักน้อยมากไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของพืช (โดยท่ัวไปพืชต้องการ ไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส  และโพแทสเซียม  เ ท่ากับ  1.5, 0.2 และ  1.0 % 
ตามลําดับ) จึงควรมีการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ชนิดอ่ืนด้วย 
โดยปริมาณธาตุอาหารท่ีพบในผลไม้รวม มีค่าไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 
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และโพแทสเซียม เท่ากับ 0.27, 0.05 และ 0.63 % ตามลําดับ 
เช่นเดียวกับงานวิจัยของกมลวรรณ  และคณะ (2558) ได้
เปรียบเทียบ ปริมาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และ
ปริมาณกรด-ด่างท่ีมีอยู่ในน้ําหมักชีวภาพจากเคร่ืองในปลานิล น้ํา
หมักชีวภาพจากสับปะรด และน้ําหมักชีวภาพจุลินทรีย์และ
เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นผักบุ้ง โดยใช้น้ําหมักชีวภาพ
จากเคร่ืองในปลานิลกับน้ําหมักชีวภาพจากสับปะรด และน้ําหมัก
ชีวภาพจุลินทรีย์ และไม่ใส่น้ําหมักชีวภาพ พบว่า น้ําหมักชีวภาพ
จากเคร่ืองในปลานิล และผักบุ้งท่ีปลูก โดยใส่น้ําหมักชีวภาพจาก
เคร่ืองในปลานิลมีการเจริญเติบโตดีท่ีสุดโดยมีค่าเฉลี่ยความสูงของ
ต้นผักบุ้งสูงสุด และต้นผักบุ้งท่ีปลูกโดยไม่ใส่น้ําหมักชีวภาพมีการ
เจริญเติบโตน้อยท่ีสุด และงานวิจัยของ ธิติกาญจน์ (2547) ได้
ศึกษาอิทธิพลของนํ้าสกัดชีวภาพต่อการเจริญเติบโตของผักกวางตุ้ง
ท่ีปลูกในถุงดํา ประกอบด้วย การทดลองไม่ใช้น้ําสกัดชีวภาพ ใช้น้ํา
สกัดชีวภาพจากเศษผัก ใช้น้ําสกัดชีวภาพเปลือกสับปะรดและนํ้า
สกัดชีวภาพจากเศษปลา พบว่า การใช้น้ําสกัดชีวภาพเปลือก
สับปะรด ให้ความยาวใบและน้ําหนักสดพร้อมรากสูงท่ีสุด สรุปได้
ว่าพืชท่ีรดด้วยน้ําหมักชีวภาพทําให้พืชผักสามารถเจริญเติบโตได้
ดีกว่าผักท่ีรดด้วยน้ําเปล่า (ชุดควบคุม) อีกท้ังค่าความเป็นกรดเป็น
ด่าง และค่าการนําไฟฟ้า มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชอีกด้วย 
ดังรายงานของกรมวิชาการเกษตร (2545) กล่าวว่า ค่าความเป็น
กรด-ด่างของน้ําหมักชีวภาพอยู่ระหว่าง 3.5-5.6 ซ่ึงมีความเป็น
กรดสูง โดยค่าความเป็นกรด-ด่างท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต
ของพืชอยู่ในช่วง 6-7 และค่าการนําไฟฟ้าของน้ําหมักชีวภาพอยู่
ระหว่าง 2-12 ds/m ค่าการนําไฟฟ้าท่ีเหมาะสมกับพืชประมาณ  
4 ds/m ซ่ึงน้ําหมักชีวภาพมีความเข้มข้นของสารละลายสูง  
(EC >4 ds/m) และมีความเป็นกรดสูงมากก่อนนําไปใช้ต้องทําการ
เจือจางก่อน เพ่ือให้ได้ค่าความเป็นกรด-ด่างและค่าการนําไฟฟ้าท่ี
เหมาะสมกับพืชท่ีต้องการปลูก การทดลองในงานวิจัยนี้น้ําหมักทุก
ชนิดทําการเจือจางโดยใช้อัตราส่วนของน้ําหมักชีวภาพต่อน้ําเปล่า 
(1:500, โดยปริมาตร) โดยทําการเจอืจางให้ค่าความเป็นกรด-ด่างท่ี
เหมาะสมต่อผักสลัดกรีนโอ๊คอยู่ในช่วง 6.0-6.5 และค่าการนํา
ไฟฟ้าอยู่ในช่วง 1.2-1.8 ds/m ทําให้น้ําหมักจากเศษเหลือจาก
ลําไยมีผลทําให้ผักสลัดกรีนโอ๊คเจริญเติบโตได้ดีท่ีสุด และงานวิจัย
ของ นพดล (2550) รายงานว่า การควบคุมความเป็นกรด-ด่าง 
และค่าการนําไฟฟ้าในสารละลายธาตุอาหาร มีผลต่อความสามารถ
ของรากในการดูดสารอาหารต่าง ๆ ของพืช ซ่ึงความเป็นกรด-ด่าง 

ท่ีอยู่ในช่วง 5.8-7.0 เป็นค่าเหมาะสมท่ีสารอาหารต่าง ๆ ของพืช
สามารถคงรูปในสารละลายท่ีพืชนําไปใช้ได้ดี และค่าการนําไฟฟ้า
ควรอยู่ในช่วง 2.0-4.0 mMho/cm เพ่ือให้แรงดันออสโมติกของ
กระบวนการดูดซึมธาตุอาหารของรากพืชได้สะดวก ซ่ึงค่าการนํา
ไฟฟ้าแตกต่างกันตามชนิดของพืช ระยะการเจริญเติบโตและความ
เข้มข้นของแสงอีกด้วย ถ้าค่าการนําไฟฟ้าสูงเกินไปจะยับย้ังการ
เจริญเติบโตของพืชได้  อีกท้ังสอดคล้องกับงานวิจัยของวีณารัตน์ 
และคณะ (2548) พบว่า น้ําหมักชีวภาพจากเศษปลาท่ีใช้กาก
ส่าเหล้าทดแทนกากน้ําตาลท่ีระดับความเข้มข้น 1:500 ทําให้
ผักกาดกวางตุ้งฮ่องเต้มีจํานวนใบมากท่ีสุด และอภิญญา (2546) 
ได้รายการว่าใช้ปุ๋ยน้ําหมักจากเศษผักกะหล่ําปลี และผักกาดขาว 
อัตราเจือจาง 1:500 ร่วมกับการใส่ปุ๋ยรองพ้ืน สูตร 15-15-15 และ
ยูเรีย (46-0-0) ทําให้ผักบุ้งเจริญเติบโตและให้ผลผลิตสูงสุด 
นอกจากนี้ อมรรัตน์ (2558) พบว่าน้ําหมักชีวภาพจากเปลือก
จําปาดะสูตรท่ี 4 ท่ีระดับความเข้มข้น 1:500 ทําให้ผักกวางตุ้งมี
จํานวนใบ ความสูงต้น และน้ําหนักสดมากท่ีสุด 
 

สรุปผลการวิจัย 
เศษเหลือจากลําไย (เมล็ดลําไยและเปลือกลําไย) 

เปลือกกล้วยน้ําว้า และเปลือกแตงโมสามารถนํามาทําให้เกิด
ประโยชน์ได้ โดยนํามาทําเป็นน้ําหมักชีวภาพ ซ่ึงในงานวิจัยนี้ได้
ศึกษาถึงประสิท ธิภาพของน้ํ าหมักชี วภาพท่ี มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของผักสลัดกรีนโอ๊คเปรียบเทียบกับการรดด้วย
น้ําเปล่า (ชุดควบคุม) โดยน้ําหมักทุกชนิดทําการเจือจางโดยใช้
อัตราส่วนของนํ้าหมักชีวภาพต่อน้ําเปล่า (1:500, โดยปริมาตร) 
รดน้ําหมัก ทุก 4 วัน เป็นเวลา 40 วัน พบว่าน้ําหมักชีวภาพท้ัง 3 
ชนิดสามารถช่วยเร่งการเจริญเติบโตของผักสลัดกรีนโอ๊ค ได้ดีกว่า
รดด้วยน้ําเปล่าท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ
ความเชื่อม่ันร้อยละ 95 (p<0.05) โดยท่ีประสิทธิภาพของน้ําหมัก
ชีวภาพจากเศษเหลือจากลําไยมีจํานวนใบ 13.83 ใบต่อต้น, 
ความยาวของใบ 11.38 เซนติเมตร และน้ําหนักสด 82.67 กรัม 
ซ่ึงมากท่ีสุด และจากผลการวิเคราะห์สมบัติทางเคมี พบว่า น้ํา
หมักชีวภาพจากเศษเหลือจากลําไยมีค่าความเป็นกรด-ด่าง 5.04 
ค่าการนําไฟฟ้า 9.30 ds/m และค่า exchangeable potassium 
0.37 % มากกว่าน้ําหมักชีวภาพจากเปลือกกล้วยน้ําว้า และ
เปลือกแตงโม  นอกจากนี้ค่ า  available phosphorus มีค่ า
เท่ากับ <10.00 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม สรุปได้ว่าประสิทธิภาพของ
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น้ําหมักชีวภาพจากเศษเหลือจากลําไยมากกว่าน้ําหมักชีวภาพ
จากเปลือกกล้วยน้ําว้า และเปลือกแตงโม และงานวิจัยนี้สามารถ
ปรับปรุงหรือพัฒนาสูตรน้ําหมักชีวภาพจากพืชท่ีเป็นวัสดุเหลือใช้
จากการเกษตรชนิดอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และลด
ปริมาณขยะเหลือท้ิงในสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยนี้สําเร็จลงได้ด้วยการสนับสนุนทุนวิจัยจาก

งบประมาณผลประโยชน์ “โครงการวิจัยทุนสนับสนุนงานวิจัย 
ภายใต้ โครงการยกระดับปริญญานิพนธ์เป็นงานวิจัยตีพิมพ์ งาน
ส ร้างสรรค์  และงานบริการ วิชาการสู่ ชุ มชน  (Hands-on 
Researcher Medium-1)” จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช-
มงคลล้านนา เชียงใหม่ 
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