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ผลของการจัดการวัสดุเหลือทิ้งจากการแปรรูปปลาหมึกตอการเจริญเติบโต
และผลผลิตผักกาดเขียวกวางตุง
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บทคัดยอ
วัสดุเหลือทิ้งจากการแปรรูปปลาหมึกเมื่อหมักดวยกากน้ําตาล เกิดการแยกสวนของกากตะกอนและน้ํา
ไดนําทั้งสองสวนนี้มาใชในงานวิจัยนี้ ซึ่งประกอบดวย 2 การทดลองยอย ใชผักกาดเขียวกวางตุงเปนพืชทดลองและ
ปลูกในโรงเรือนปลูกพืช โดยการทดลองที่ 1 มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาผลของกากตะกอนปลาหมึกตอการเจริญเติบโต
และผลผลิตผัก ซึ่งกําหนดปริมาณไนโตรเจนที่ใชเทากับ 20 กก.N/ไร ตามคาวิเคราะหดินทดลองและความตองการ
ของผัก วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ มี 6 ตํารับการทดลอง จํานวน 3 ซ้ํา ดังนี้ ตํารับที่ 1 และ 2 คือ ตํารับไมใส
ปุย (control) และใสปุยเคมี 20 กก.N/ไร ตามลําดับ ตํารับที่ 3 4 5 และ 6 คือตํารับที่ใสกากตะกอนปลาหมึก
เทียบเทา 20 40 60 และ 80 กก.N/ไร ตามลําดับ ผลการทดลองพบวา กลุมตํารับที่ใสกากตะกอนปลาหมึกให
ผลผลิตไมแตกตางกันทางสถิติกับตํารับปุยเคมี จากผลการทดลองที่ 1 จึงไดเลือกอัตรากากตะกอนปลาหมึก 20 กก.
N/ไร มาใช ใ นการทดลองที่ 2
เพื่อ ศึ กษาผลของการใชร ว มกันของกากตะกอนปลาหมึก กั บน้ําปลาหมึ ก ต อ
การเจริญเติบโตและผลผลิตผัก วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ มี 7 ตํารับการทดลอง จํานวน 3 ซ้ํา ดังนี้ ตํารับที่
1 2 และ 3 คือ ตํารับไมใสปุย (control) ตํารับใสปุยเคมี 20 กก.N/ไร และตํารับใสกากตะกอนปลาหมึกเทียบเทา 20
กก.N/ไร ตามลําดับ ตํารับที่ 4 ถึงตํารับที่ 7 ใสกากตะกอนปลาหมึกในอัตราที่เทากัน (20 กก.N/ไร) รวมกับน้ําปลา
หมึกในสัดสวนที่เจือจางน้ําแตกตางกัน โดยตํารับที่ 4 และ 5 ใชน้ําปลาหมึก:น้ํา = 1:50 รดทุก 7 และ 14 วัน
ตามลําดับ สวนตํารับที่ 6 และ 7 ใชน้ําปลาหมึก:น้ํา = 1: 100 รดทุก 7 และ 14 วัน ตามลําดับ ผลการทดลองพบวา
กลุมตํารับที่ใสกากตะกอนปลาหมึก 20 กก.N/ไร รวมกับน้ําปลาหมึก:น้ํา = 1: 100 ใหผลผลิตสูงสุด จากผลงานวิจัยนี้
แสดงใหเห็นวาวัสดุเหลือทิ้งจากการแปรรูปปลาหมึกสามารถนํามาเพิ่มมูลคาโดยใชเปนแหลงธาตุอาหารพืชภายใต
การจัดการที่เหมาะสมเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คําสําคัญ: การเจริญเติบโต ผลผลิต ผักกาดเขียวกวางตุง วัสดุเหลือทิ้งจากการแปรรูปปลาหมึก
1
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ABSTRACT
Squid processing wastes were fermented with molasses. After fermentation the squid sludge
(SS) and Squid liquid (SL) were separated. Both of these were used in the experiment. The experiment
consisted of two trials crops in greenhouse. The purpose of the first experiment was to study the effects
of the SS on growth and yield of Choy Sum Chinese Mustard. Base on soil properties and plant
requirement, the application of N-fertilizer was 20 kgN/rai. The experimental design was Completely
Randomized Design (CRD) with 6 treatments and 3 replications. Treatments 1 and 2 were control (without
fertilizer) and with 20 kgN/rai chemical fertilizer, treatments 3, 4, 5 and 6 were 20, 40, 60 and 80 kgN/rai
equivalent by basal SS, respectively. The result revealed that the yield of Choy Sum of all SS treatment
group was not statistically differ from chemical fertilizer treatment. Thus, the 20 kgN/rai of SS treatment
was selected for the experiment 2, to study the effects of SS incorporate with SL on growth and yield of
Choy Sum. The experimental design was CRD with 7 treatments and 3 replications. Treatments 1, 2 and 3
were control (without fertilizer), with 20 kgN/rai chemical fertilizer and with 20 kgN/rai of SS, respectively,
treatment 4 to treatment 7, were 20 kgN/rai of SS incorporate with different diluted proportion of SL,
treatments 4 and 5 were SL: water = 1: 50 and applied every 7 and 14 days respectively, treatments 6
and 7 were SL: water = 1:100 and applied every 7 and 14 days, respectively. The results showed that 20
kgN/rai of SS incorporate with the group of SL: water = 1: 100 treatments gave the best yield of Choy
Sum. These indicated that the squid processing wastes can be alternative source of plant nutrients under
proper management to achieve maximum efficiency.
Key Words: Choy Sum Chinese Mustard, growth, squid processing waste, yield
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คํานํา
อาชีพที่สําคัญอาชีพหนึ่งของชาวประมงที่อาศัยอยูติดกับทะเลอาวไทย คือการตกหมึกหรือที่นิยมเรียกกันใน
ภาษาไทยวาปลาหมึก (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2554) ปลาหมึกสดที่จับไดมากที่สุดในแถบนี้ คือปลาหมึกกลวย
ปลาหมึกสดนี้สวนหนึ่งจะนํามาแปรรูปเปนปลาหมึกแหง โดยการลางปลาหมึกสดใหสะอาดแลวนําไปตากแหง ทําให
มีวัสดุเหลือทิ้งในขั้นตอนการลาง ซึ่งประกอบดวยอวัยวะตาง ๆ ของปลาหมึก วัสดุเหลือทิ้งนี้หากไมมีการกําจัด เมื่อ
เนาจะสงกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณชายหาด หากนําวัสดุเหลือทิ้งซึ่งสวนใหญเปนอินทรียสารนี้ไปใชประโยชนเปนแหลง
ธาตุอาหารพืชนาจะเปนทางเลือกใหกับเกษตรกรในทองถิ่นที่ประกอบอาชีพเพาะปลูกได โดย Gaskell and Smith
(2007) รายงานวา แหลงที่มาของอินทรียไนโตรเจนที่เปนประโยชนอยางชัดเจน เชน มูลจากนกทะเล หรือเศษวัสดุ
เหลื อทิ้ งจากปลาชนิดของเหลวมีประสิ ทธิ ภาพตอ การผลิตผั ก เนื่อ งจากไนโตรเจนเป นธาตุที่ สําคัญ ที่สุดในการ
เจริญเติบโตของพืชผัก และสามารถปลดปลอยธาตุอาหารไดอยางตอเนื่องจากการยอยสลายโดยจุลินทรีย ทําใหเกิด
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การหมุนเวียนของวงจรธาตุอาหาร เพิ่มอินทรียวัตถุในดิน และสงเสริมสภาพทางฟสิกสของดิน (Barbarick, 2011)
ดวยเหตุนี้จึงไดทําการทดลองใชวัสดุเหลือทิ้งจากการแปรรูปปลาหมึก เพื่อศึกษาอัตราที่เหมาะสมของการใสวัสดุ
เหลือทิ้งจากการแปรรูปปลาหมึกเปรียบเทียบกับการใสปุยเคมีตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดเขียว
กวางตุง เพื่อใหทราบถึงวิธีการจัดการในการใชใหมีประสิทธิภาพสูงที่สุด และการทดลองครั้งนี้จะเปนขอมูลพื้นฐาน
เพื่อใหเกษตรกรนําไปประกอบการตัดสินใจในการใชวัสดุเหลือทิ้งจากการแปรรูปปลาหมึก

อุปกรณและวิธีการ
งานวิจัยนี้ประกอบดวย 2 การทดลอง การทดลองที่ 1 เพื่อศึกษาผลของอัตราการใชกากตะกอนปลาหมึกตอ
การเจริญเติบโตและผลผลิตของกวางตุงเทียบกับการใสปุยเคมี การทดลองที่ 2 เพื่อศึกษาผลของการใชกากตะกอน
ปลาหมึกรวมกับน้ําปลาหมึกตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของกวางตุง วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ จํานวน
3 ซ้ํา งานทดลองทําโดยหมักวัสดุเหลือทิ้งจากการแปรรูปปลาหมึก (ไดจากตําบลแมรําพึง อําเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ) ดวยกากน้ําตาลในสัดสวน 10:1 (โดยน้ําหนัก) เปนเวลา 1 เดือน แลวนําสวนที่เปนกากตะกอนและ
สวนที่เปนน้ํา (น้ําปลาหมึก) มาใชทดลอง ใชผักกาดเขียวกวางตุงพันธุ CT1 เปนพืชทดลอง และกระทําในโรงเรือน
ปลูกพืชทดลองของภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
จากคาวิเคราะหดินที่ใชในการทดลอง (Table 1) นํามาประเมินอัตราการใสปุยเคมีตามความตองการของผัก (กรม
วิชาการเกษตร, 2548) ไดเทากับการใสปุยไนโตรเจน 20 กก.N/ไร ปุยฟอสเฟต 10 กก.P2O5/ไร และปุยโพแทส 15 กก.
K2O/ไร ใชอัตราปุยไนโตรเจนมากําหนดปริมาณไนโตรเจนที่ใชในการทดลองที่ 1 ซึ่งมี 6 ตํารับการทดลอง คือ ตํารับที่
1 ไมใสปุยเปนตํารับควบคุม ตํารับที่ 2 ใสปุยเคมี 20 กก.N/ไร ตํารับที่ 3 4 5 และ 6 คือตํารับที่ใสกากตะกอน
ปลาหมึกในปริมาณที่ใหไนโตรเจนทั้งหมด 20 40 60 และ 80 กก.N/ไร ตามลําดับ นําผลการทดลองที่ 1 มากําหนด
อัตราการใสกากตะกอน (20 กก.N/ไร) ในการทดลองที่ 2 ซึ่งมี 7 ตํารับการทดลอง คือ ตํารับที่ 1 ไมใสปุยเปนตํารับ
ควบคุม ตํารับที่ 2 ใสปุยเคมี 20 กก.N/ไร ตํารับที่ 3 ใสกากตะกอนปลาหมึก 20 กก.N/ไร ตํารับที่ 4-7 เปนการใชกาก
ตะกอนปลาหมึกในอัตราที่เทากัน (20 กก.N/ไร) รวมกับน้ําปลาหมึกในสัดสวนที่ตางกัน โดยตํารับที่ 4 และ 5
ใชน้ําปลาหมึกเจือจางน้ําในสัดสวน 1:50 รดทุก 7 และ 14 วัน ตามลําดับ และตํารับที่ 6 และ 7 จะมีการใชน้ําปลา
หมึกเจือจางน้ําในสัดสวน 1:100 รดทุก 7 และ 14 วัน ตามลําดับ การใสกากตะกอนปลาหมึก (0.56 กก.N/กระถาง)
ทําโดยผสมกับดินในกระถางใหเขากันทิ้งไว 1 สัปดาหกอนยายกลาผักกาดเขียวกวางตุงลงปลูก ยายปลูกกระถางละ
2 ตน ใชดิน 10 กิโลกรัมตอกระถาง การใสปุยเคมีทําโดยใสหลังยายกลาปลูกที่ 14 และ 30 วัน โดยครั้งแรกใสปุย
ไนโตรเจนครึ่งหนึ่งของอัตราที่กําหนดรวมกับปุยฟอสเฟตและโพแทส ครั้งที่ 2 ใสปุยไนโตรเจนอีกครึ่งหนึ่ง การเก็บ
ขอมูลเพื่อประมวลผลประกอบดวยขอมูล สมบัติกากตะกอนปลาหมึกและน้ําปลาหมึก การเจริญเติบโตและผลผลิต
ของผักกาดเขียวกวางตุง เก็บผลผลิตเมื่อผักอายุ 42 วันหลังวันยายกลา
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Table 1 Chemical properties and nutrient contents of squid processing waste
Parameters
Sludge
1/
pH (1:5)
4.28
2/
EC (1:5)
6.05
3/
total N (%)
2.10
4/
Total P2O5(%)
0.70
5/
Total K2O (%)
1.10
Soluble Na (%)5/
0.03
Moisture content (% fresh weight)
40.97

Liquid
4.29
7.49
1.93
0.74
1.44
-

1/

1: 5 water/ Squid processing waste measurement by pH meter; 2/ 1: 5 water/ Squid processing waste measurement by EC meter;
3/
Kjeldahl methods; 4/ measurement by Spectrophotometer;5/ measurement by Atomic absorption spectrophotometer

Table 2 Some chemical and physical properties of the soil before planting
Soil properties
Values measured
pH (1:1 soil : water)1/
5.81
ECe (dS/m)2/
0.75
OM (%)3/
0.42
4/
available P (mg/kg)
9.40
5/
exchangeable K (mg/kg)
38.71
5/
CEC (cmol/kg)
2.01
5/
BS (%)
27.44
1/

Estimation*
Moderately acid
Non-saline
low
low
low
low
low

1:1 water/soil measurement by pH meter; 2/ saturated extraction; 3/ Walkley and Black method; 4/ Bray II extraction; 5/ extract with
1 N CH3COONH4 pH 7.0

ผลและวิจารณผลการทดลอง
ผลของอัตราการใชกากตะกอนปลาหมึกตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดเขียวกวางตุง
ผลการวิเคราะหทางสถิติของความสูงตนในแตละตํารับการทดลอง พบวา มีความแตกตางของตํารับการ
ทดลองตั้งแตผักอายุ 21 วัน (Table 3) โดยตํารับกากตะกอนปลาหมึก 80 กก.N/ไร ใหความสูงในชวงแรกต่ําและมีคา
สูงขึ้นจนไมแตกตางกันภายในกลุมตํารับที่ใสกากตะกอนปลาหมึก แตจะสูงกวาตํารับปุยเคมีในวันที่เก็บเกี่ยว
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Table 3 The height (cm) of the Choy Sum Chinese Mustard at difference ages of the first experiment
Age (days after planting)
Treatments
14
21
28
35
42

1/

1. Control
2. CF 20 kgN/rai
3. SS 20 kgN/rai

5.5
4.75
5.25

7.67 c1/
10.08 ab
11.50 a

10.17 c1/
15.00 b
19.33 a

17.33 b1/
23.75 a
27.50 a

18.67 c1/
27.30 b
32.17 ab

4. SS 40 kgN/rai

4.83

10.33 ab

15.33 ab

25.83 a

29.17 ab

5. SS 60 kgN/rai

4.75

9.75 b

14.67 b

26.00 a

30.92 ab

6. SS 80 kgN/rai

4.83

9.08b c

15.67 ab

25.08 a

33.83 a

F-test

ns

**

**

*

**

CV (%)

8.10

8.79

14.80

14.00

11.48

Mean values on the same column with the same letters do not differ significantly (P > 0.01).
ns = not significant at P > 0.05; * = significant at p < 0.05; ** = highly significant at P < 0.01
CF = Chemical Fertilizer; SS = Squid Sludge

ผลการวิเคราะหทางสถิติของน้ําหนักผลผลิตผักกวางตุงในแตละตํารับการทดลอง (Table 4) พบวา มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่ง โดยตํารับปุยเคมีและกลุมตํารับที่ใสกากตะกอนปลาหมึกใหคาผลผลิตไมแตกตางกัน
แตมากกวาตํารับไมใสปุย (control) กลาวไดวาธาตุอาหารที่พืชไดรับจากปุยเคมีและกากตะกอนปลาหมึกไมแตกตาง
กันดวย จากขอมูลการเจริญเติบโตและผลผลิตผักกาดเขียวกวางตุงเห็นไดวาการใสกากตะกอนปลาหมึกที่สูงถึง 80
กก.N/ไร มีผลตอการเจริญเติบโตในชวงแรก แตมีการเจริญเติบโตและผลผลิตในวันเก็บเกี่ยวไมตางกับตํารับที่ใสกาก
ตะกอนปลาหมึกในอัตราที่ต่ํากวา อาจเปนเพราะอิทธิพลของความเค็มของกากตะกอนที่ใสในปริมาณสูงมีผลกระทบ
ต อ การเจริ ญ เติ บ โตของพื ช แต ต อ มาเกิ ด กระบวนการ mineralization ของกากตะกอนซึ่ ง เป น อิน ทรี ย สาร และ
ปลดปลอยธาตุอาหารที่เปนประโยชนตอพืชโดยเฉพาะไนโตรเจน สงผลเพิ่มการเจริญเติบโตของพืชได (Eigenberg
et al., 2002) เนื่องจากการใสกากตะกอนที่มากขึ้นไมมีผลเพิ่มน้ําหนักผลผลิตอยางแตกตางมีนัยสําคัญทางสถิติ
แตมีผลกระทบตอความสูงของพืชในชวงแรกของการเจริญเติบโต จึงเลือกการใสกากตะกอน 20 กก.N/ไร ซึ่งเปน
อัตราที่ต่ําที่สุดไปทําการศึกษาตอในการทดลองที่ 2
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Table 4 Plant fresh weight as affected by treatments of the first experiment
Treatments
Plant fresh weight (g/plant)
1. Control
18.02 b1/
2. CF 20 kgN/rai
54.25 a
3. SS 20 kgN/rai
52.56 a
4. SS 40 kgN/rai
61.31 a
5. SS 60 kgN/rai
63.12 a
6. SS 80 kgN/rai
66.26 a
F-test
**
CV (%)
24.55
1/

Mean values on the same column with the same letters do not differ significantly (P > 0.01).
** = highly significant at P < 0.01
CF = Chemical Fertilizer; SS = Squid Sludge

ผลของการใชกากตะกอนปลาหมึกรวมกับน้ําปลาหมึกตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดเขียว
กวางตุง
ผลการวิเคราะหทางสถิติของความสูงตนในแตละตํารับการทดลอง พบวา ไมมีความแตกตางกันในแตละ
ตํารับการทดลองของแตละครั้งที่ตรวจวัด (Table 5)
Table 5 The height (cm) of the Choy Sum Chinese Mustard at difference ages of the second experiment
Treatments
Age (days after planting)
14
21
28
35
42
1. Control
5.00
10.42
15.33 21.17
22.33
2. CF 20 kgN/rai
5.50
7.67
12.67 20.50
22.83
3. SS 20 kgN/rai
5.00
10.17
14.50 23.50
25.33
4. SS 20 kgN/rai + SL1 : Water50; each 7 day
5.67
8.17
13.33 21.33
23.17
5. SS 20 kgN/rai + SL1 : Water50; each 14 day
5.33
8.17
12.83 19.17
21.33
6. SS 20 kgN/rai + SL1 : Water100; each 7 day
5.50
8.33
13.67 20.67
22.50
7. SS 20 kgN/rai + SL1 : Water100; each 14 day
5.67
9.67
13.67 19.67
22.83
F-test

ns

ns

ns

ns

ns

CV (%)

9.12

19.53

22.47

22.90

18.72

ns = not significant at P > 0.05
CF = Chemical Fertilizer; SS = Squid Sludge; SL = Squid Liquid
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ผลการวิเคราะหทางสถิติของน้ําหนักผลผลิตผักในแตละตํารับการทดลอง พบวา มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (Table 6) โดยกลุมตํารับการทดลองที่ใสกากตะกอนปลาหมึก 20 กก.N/ไร รวมกับน้ําปลาหมึกที่
เจือจางดวยน้ําในสัดสวน 1:50 รดทุก 7 วัน และในสัดสวน 1:100 (รดทุก 7 และ 14 วัน) ใหน้ําหนักผลผลิตผักสูงกวา
ตํารับที่ใสกากตะกอนปลาหมึก 20 กก./ไร เพียงอยางเดียว สวนตํารับที่ใสกากตะกอนปลาหมึกรวมกับน้ําปลาหมึกที่
เจือจางดวยน้ําในสัดสวน 1:50 รดทุก 14 วัน ใหน้ําหนักผลผลิตไมแตกตางกัน เห็นไดวาการใสกากตะกอนปลาหมึก
รวมกับการรดน้ําปลาหมึกใหผลผลิตผักเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับตํารับที่ใสแตกากตะกอนปลาหมึกอยางเดียว
อยางไรก็ตาม แมไมพบความแตกตางทางสถิติของตํารับการทดลองตอความสูงของผัก แตเปนที่นาสังเกต
วาความเขมขนของสารละลายอาจมีผลกระทบตอการเจริญเติบโตในชวงแรก โดยพบวาความสูงของพืชที่อายุ 21 วัน
ในกลุมตํารับที่รดน้ําปลาหมึกที่เจือจางดวยน้ําในสัดสวน 1:50 มีแนวโนมต่ํากวากลุมตํารับที่รดน้ําปลาหมึกที่เจือจาง
ดวยน้ําในสัดสวน 1:100 และเมื่อพืชโตขึ้น มีความทนทานมากขึ้น (Table 5) ดังนั้น การรดน้ําปลาหมึกทุก 7 วันจึงมี
แนวโนมใหผลผลิตสูงกวาการรดทุก 14 วัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะพืชไดรับอินทรียสารในปริมาณที่มากกวา
Table 6 Plant fresh weight as affected by treatments of the second experiment
Treatments
Plant fresh weight (g/plant)
1. Control
11.93 c1/
2. CF 20 kgN/rai
30.66 ab
3. SS 20 kgN/rai
24.86 b
4. SS 20 kgN/rai + SL1 : Water50; each 7 day
33.48 a
5. SS 20 kgN/rai + SL1 : Water50; each 14 day
31.96 ab
6. SS 20 kgN/rai + SL1 : Water100; each 7 day
35.82 a
7. SS 20 kgN/rai + SL1 : Water100; each 14 day
34.17 a
F-test
*
CV (%)
14.41
1/

Mean values on the same column with the same letters do not differ significantly (P > 0.01).
* = highly significant at P < 0.05
CF = Chemical Fertilizer; SS = Squid Sludge; SL = Squid Liquid

สรุป
ผลของกากตะกอนปลาหมึกตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดเขียวกวางตุงที่ปลูกในโรงเรือนพบวา
การใสกากตะกอนปลาหมึก 20-80 กก.N/ไร (1-8 ตัน/ไร) ใหการเจริญเติบโตและผลผลิตผักไมแตกตางกันทางสถิติ
สวนผลการใชรวมกันของกากตะกอนปลาหมึกและน้ําปลาหมึกตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดเขียว
กวางตุง พบวาการเจริญเติบโตทางดานความสูงของตนไมแตกตางกันทางสถิติ แตผลผลิตผักมีความแตกตางกัน
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อยางมีนัยสําคัญ โดยตํารับการทดลองที่มีการใชรวมกันของกากตะกอนปลาหมึก 20 กก.N/ไร และน้ําปลาหมึกที่เจือ
จางดวยน้ําในสัดสวน 1:100 รดทุก 7 วัน ใหผลผลิตผักสูงที่สุด
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