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บทคัดย่อ 

งานวิจยันีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศกึษาผลของการใช้นํา้หมกักากกาแฟในดินเนือ้ปูนต่อการเจริญเติบโตและ

ผลผลิตแตงกวา (พนัธุ์บษุบา 2005) ในโรงเรือนปลกูพืชทดลอง  นํา้หมกักากกาแฟได้จากการหมกักากกาแฟเหลือ

ทิง้จากทํานํา้กาแฟมาหมกัด้วยกากนํา้ตาลเป็นเวลา 7 วนั กรองแยกเอานํา้หมกั (pH=3.79)  ทําการทดสอบใน

ห้องปฏิบติัการเพ่ือหาสดัสว่นของนํา้หมกัตอ่นํา้ท่ีจะใช้ในการศกึษา โดยวดัคา่ EC ของนํา้หมกัต่อนํา้ท่ีสดัส่วนตัง้แต ่

1:10 ถึง 1:100  และค่า pH ของดินท่ีบ่มด้วยนํา้หมกัต่อนํา้ท่ีสดัส่วนต่างๆ ท่ีความจุความชืน้สนามเป็นเวลา 7 วนั  

จากผลทดสอบพบว่า ทุกสดัส่วนของนํา้หมกัสามารถปรับลดค่า pH ดินต่ํากว่า 6.5 ในวนัแรกของการหมกัจากนัน้ 

pH ดินก็มีค่าเพ่ิมขึน้ จึงเลือกสดัส่วนนํา้หมกัต่อนํา้ท่ี 1:50 และ1:100 มากําหนดตํารับการทดลองในโรงเรือน

เน่ืองจากมีคา่ EC ไมส่งูมากจนอาจเป็นอนัตรายต่อพืช  วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์มี 6 ตํารับการทดลอง 

กระทํา 4 ซํา้ ดงันี ้ตํารับท่ี 1 คือ ตํารับควบคมุ (control)  ตํารับท่ี 2 คือตํารับปุ๋ ยเคมีสตูร 15-5-5 (กําหนดจากค่า

วิเคราะห์ดินและความต้องการของพืชผกั)  ตํารับท่ี 3 และ 4 คือตํารับปุ๋ ยเคมีร่วมกบันํา้หมกัตอ่นํา้ 1:50 และ 1:100 

ตามลําดบั  ตํารับท่ี 5 และ 6 คือตํารับนํา้หมกัต่อนํา้ 1:50 และ 1:100 ตามลําดบั  นํา้หมกัรดทุก 7 วนั  ผลการ

ทดลองพบความแตกต่างทางสถิติของตํารับการทดลองต่อนํา้หนกัแห้งของต้นแตงกวาและผลผลิต  ส่วนคุณภาพ

ผลผลิตแตงกวาในแต่ละตํารับการทดลองไม่พบความแตกต่างทางสถิติ  โดยพบว่ากลุ่มตํารับท่ีมีการใส่ปุ๋ ยเคมีให้

นํา้หนกัแห้งของต้นและผลผลิตสงูกว่าตํารับควบคมุ  กลุ่มตํารับท่ีมีการรดนํา้หมกัในสดัส่วน 1:50 และ 1:100 มี

แนวโน้มให้นํา้หนักแห้งของต้นแตงกวาดีกว่าตํารับควบคุมตามลําดบั  ทัง้นีตํ้ารับท่ีใส่ปุ๋ ยเคมีร่วมกับนํา้หมักใน

สดัสว่น 1:50 ให้นํา้หนกัแห้งของต้นและผลผลิตมากท่ีสดุ  

 

ABSTRACT 

 The purpose of this experiment was to assess the effect of coffee bean cake fermented water 

(CFW) on growth and yield of cucumber (Cucumis sativus cv. Bussaba 2005) grown in calcareous soil 

under greenhouse conditions. The CFW was produced by fermenting coffee bean cake in molasses 

solution for 7 days. The solid in the mixture was filtered out and the remaining solution (pH 3.79) was 
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further investigated for the optimum water dilution ratio to be used. The EC of water diluted solution at 

the ratios from 1:10 to 1:100 was measured and the soils being incorporated with different dilution ratios 

of CFW with water at field capacity (FC) were evaluated for changes in soil pH after 7 days of 

application. The results indicated that every ratio studied could reduce soil pH below 6.5 by the first day 

of incubation and afterward soil pH gradually increase. The dilution ratios of 1:50 and 1:100 were 

selected as the treatments since their EC’s were below hazardous range. The completely randomized 

design with 4 replications was used as the experiment set up. It contained 6 treatments as followed: 

control (T1), compound fertilizer (15-5-5) at the rate based on soil analysis and plant requirements (T2), 

treatments T3 and T4 were chemical fertilizer applied together with CFW solutions 1:50 and 1:100 

respectively, and T5 and T6 were CFW solution 1:50 and 1:100 respectively. The CFW solutions were 

applied every 7 days. The results revealed the statistical difference of treatments on dry matter 

production and yield of cucumber but not for yield quality. It was found that fertilizer treatments 

produced more dry matter and yield than control, and treatments of sole CFW 1:50 and 1:100 produced 

more dry matter and yield than control, respectively. The chemical fertilizer applied together with CFW 

solution 1:50 treatment produced the highest dry matter and yield of cucumber.  

Key Words: fermented water, coffee bean cake, calcareous soil, cucumber  
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คาํนํา 

ดินเนือ้ปูน (calcareous soil) มีค่าปฏิกิริยาดินสงู pH อยู่ในช่วงประมาณ 7.3-8.2 (Nick,1990)   เป็นดิน

ท่ีเกิดจากวตัถุต้นกําเนิดท่ีเป็นด่าง ซึง่ในประเทศไทยมีประมาณ  800,000 ไร่  พบในบริเวณเทือกเขาสงูตอนกลาง

ของประเทศและท่ีราบภาคกลาง  การท่ีวัตถุต้นกําเนิดท่ีเป็นด่างทําให้ดินมีการสะสมของเกลือแคลเซียมและ

แมกนีเซียมไบคาร์บอเนตสงู  การเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซีสของเกลือท่ีเป็นด่างนีทํ้าให้ดินมี pH สงู  แม้ว่าค่า pH ดิน

ไมไ่ด้มีผลกระทบโดยตรงตอ่การเจริญเติบโตของพืช แต่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสมบติัทางเคมีและชีวภาพของดิน

ไปในทางท่ีไมเ่หมาะสมกบัการเจริญเติบโตของพืช (คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2541)  และค่า pH เป็นสมบติัท่ี

ตรวจวดัได้ง่ายและรวดเร็ว   โดยทัว่ไปพบว่าพืชท่ีปลกูในดินด่างมกัแสดงอาการขาดจุลธาต ุ  การแก้ไขปัญหาดิน

ดา่งอาจทําโดยใช้วสัดท่ีุมีฤทธ์ิเป็นกรดเพ่ือสะเทินฤทธ์ิดา่งในดิน   ปัจจุบนัมีการนํานํา้หมกัจากวสัดอิุนทรีย์มาใช้ใน

การเกษตรอย่างแพร่หลายทัง้ด้านการควบคมุโรคและแมลงพืช (Souleymane et.al., 2010; Ebadah et al., 2006) 

และสง่เสริมการเจริญเติบโตของพืช (Gharib et al., 2008; Reeve et al., 2010)  และเน่ืองจากนํา้หมกัวสัดอิุนทรีย์

มีกรดอินทรีย์หลายชนิดท่ีเกิดจากกระบวนการหมักทําให้นํา้หมักมีค่า pH ต่ํากว่า 7 (สํานักนิเทศและถ่ายทอด

เทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน, 2550ก) จึงทําการศึกษาผลของการใช้นํา้หมักกากกาแฟในดินเนือ้ปูนต่อการ

เจริญเติบโตและผลผลิตของแตงกวา เพ่ือปรับสภาพดินให้เหมาะสมกับแตงกวาซึ่งเป็นพืชท่ีเจริญเติบโตได้ดีใน

สภาพเป็นกรดเลก็น้อย (pH 6.5) และเน่ืองจากแตงกวาเป็นพืชเศรษฐกิจสําคญัพืชหนึง่ ท่ีสามารถใช้รับประทานสด

หรือใช้ในอตุสาหกรรมอาหารกระป๋องหรือผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอาง  และกากกาแฟซึง่ได้จากการนําผงกาแฟไปทํานํา้

กาแฟนัน้เป็นวสัดอิุนทรีย์เหลือทิง้จากธุรกิจร้านกาแฟสดท่ีเป็นธุรกิจซึง่มีอตัราการเติบโตและขยายตวัอย่างตอ่เน่ือง  
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อุปกรณ์และวิธีการ 

การทาํนํา้หมักกากกาแฟ  

ทํานํา้หมกักากกาแฟโดยผสมกากกาแฟกบักากนํา้ตาลและนํา้ในสดัส่วน 4:1:1 โดยนํา้หนกั (สํานกันิเทศ

และถ่ายทอดเทคโนโลยีการพฒันาท่ีดิน, 2550ข) ในภาชนะทึบแสง  ใส่สารเร่ง พด.2 สําหรับทําปุ๋ ยอินทรีย์นํา้ของ

กรมพฒันาท่ีดิน ปิดฝาภาชนะท่ีใช้หมกัอย่างหลวมๆ ป้องกนัแมลงหรือสตัว์เข้า แต่อากาศผ่านเข้าออกได้ หมกัเป็น

เวลา 7 วนั กวนเป็นระยะๆ จากนัน้กรองเอาส่วนท่ีเป็นนํา้หมกัมาใช้ในการศกึษา และวิเคราะห์สมบติัของนํา้หมกั 

ได้แก่ ค่า pH  ค่า EC  ปริมาณทัง้หมดของธาตไุนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม ตามวิธีท่ีกล่าวไว้ใน ทศันีย์ 

และ จงรักษ์ (2542  ผลการวิเคราะห์แสดงไว้ใน Table 1 เห็นได้ว่านํา้หมกักากกาแฟเป็นกรดจดัมากและมีความ

เคม็คอ่นข้างสงู  

Table 1 Chemical properties of coffee been cake fermented water 

Cake fermented water properties Values measured 

pH 1:5 3.79 

EC 1:5 (dS/m)1/ 14.45 

total N (%)2/  0.66 

total P2O5 (%)3/ 1.01 

total K2O (%)4/ 0.96 
1/1:5 fermented water/water;  2/Kjeldahl method; 3/acid digestion, UV-VIS spectrophotometer; 4/ acid digestion, atomic flame 
spectrophotometer 

การทดสอบในห้องปฏิบัติการเพ่ือหาสัดส่วนของนํา้หมักกากกาแฟต่อนํา้ในการนําไปกําหนดตํารับการ

ทดลองในดนิเนือ้ปูน   

วิเคราะห์สมบติัพืน้ฐานของดินเนือ้ปูน (ชุดตาคลี) ได้แก่ ค่า pH ค่า EC  ปริมาณอินทรียวตัถ(ุorganic 

matter) ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ (available P) และโพแทสเซียมท่ีแลกเปลี่ยนได้ (exchangeable K) 

ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน (CEC) และการอ่ิมตวัด้วยเบส (base saturation) ตามวิธีท่ีกล่าวไว้ในทศันีย์ และ 

จงรักษ์ (2542); Page et al. (1982)  ผลการวิเคราะห์สมบติัของดินแสดงไว้ใน Table 2 เม่ือนําไปประเมินคณุภาพ

ดินตามเกณฑ์ของกองสํารวจดิน (2523) พบวา่ ดินมีความอดุมสมบรูณ์สงู  
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Table 2 Chemical properties of the soil before planting 

Soil properties Values measured Interpretation* 

pH 1:11/  7.31 slightly alkaline 

EC 1:5 (dS/m) 2/  0.1 non-saline 

organic matter (%)3/  1.86 moderate 

available P (mg/kg) 4/  42.33 high 

exchangeable K (mg/kg) 5/  177.79 very high 

CEC (cmol/kg) 12.98 moderate     

base saturation (%) 90.63 high 
1/1:1 soil/water;  2/1:5 soil/water;  3/Walkley and Black method;  4/Bray II extraction, UV-VIS spectrophotometer;  5/1N CH3COONH4 

pH 7.0 extraction, atomic flame spectrophotometer 
 * Osotsapar (2005) (in Thai) 
 

ผสมนํา้หมกักากกาแฟกบันํา้ในสดัส่วนต่างๆ ตัง้แต่ 1:10 ถึง 1:100 ส่วนหนึ่งนําไปวดัค่า EC อีกส่วนหนึ่ง

นําไปใสใ่นดินในปริมาณท่ีทําให้ดินมีความชืน้เท่ากบัความจคุวามชืน้สนาม วดัค่า pH ของดินทุกวนัเป็นเวลา 7 วนั   

นําข้อมลูท่ีได้ไปเขียนกราฟแสดงค่า EC ของนํา้หมกัต่อนํา้ท่ีสดัส่วนต่างๆ  และกราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงค่า pH 

ของดินท่ีหมกัด้วยนํา้หมกัต่อนํา้ท่ีสดัส่วนต่างๆ ในช่วง 7 วนั  จากข้อมลูดงักล่าวจึงเลือกสดัส่วนของนํา้หมกัต่อนํา้

เท่ากบั 1:50  และ 1:100 สําหรับกําหนดตํารับการทดลองตอ่ไป 

การทดลองเพื่อศึกษาผลของนํา้หมักกากกาแฟในดนิเนือ้ปูนต่อการเจริญเตบิโต ผลผลิตและคุณภาพของ

แตงกวา 

 วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์มี 6 ตํารับการทดลอง กระทํา 4 ซํา้ ดงันี ้ตํารับท่ี 1 คือ ตํารับควบคมุ

(control)   ตํารับท่ี 2 คือตํารับปุ๋ ยเคมีสตูร 15-5-5 ซึง่กําหนดจากคา่วิเคราะห์ดินและความต้องการของพืชผกั (กรม

วิชาการเกษตร, 2548)  ตํารับท่ี 3 และ 4 คือตํารับปุ๋ ยเคมีร่วมกบันํา้หมกัตอ่นํา้ 1:50 และ 1:100 ตามลําดบั ตํารับท่ี 

5 และ 6 คือตํารับนํา้หมกัตอ่นํา้ 1:50 และ 1:100 ตามลําดบั  ปลกูแตงกวา (พนัธุ์บุษบา 2005) โดยการย้ายกล้าท่ี

อาย ุ14 วนัลงในกระถางจดิุนเนือ้ปนู (ดินชดุตาคลี) 10 กิโลกรัม จํานวน 1 ต้นต่อกระถาง  ปุ๋ ยเคมีสตูร 15-5-5 จาก

แมปุ่๋ ย 46-0-0, 0-46-0 และ 0-0-60  ใสต่ามตํารับการทดลอง 2 ครัง้  ครัง้แรก (หลงัย้ายกล้า 7 วนั)  ใสปุ่๋ ย N, P2O5 

และ K2O เท่ากบั 7.5, 5 และ 5 กิโลกรัมต่อไร่ตามลําดบั  ครัง้ท่ี 2 ใสปุ่๋ ย N 7.5 กิโลกรัมต่อไร่ หลงัย้ายกล้า 14 วนั  

ส่วนนํา้หมกัรดตามตํารับการทดลองทุก 7 วนัในปริมาณท่ีเท่ากนัทุกตํารับการทดลอง  เก็บข้อมลูการเจริญเติบโต

ได้แก่ ความสงู จํานวนใบ นํา้หนกัสว่นเหนือดินและรากเม่ือสิน้สดุการทดลอง (42 วนัหลงัย้ายกล้า)  เร่ิมเก็บข้อมลู

ผลผลิตตัง้แต่อายุ 28 วันหลังย้ายกล้า ได้แก่ นํา้หนักผลผลิต คุณภาพความหวานและความแน่นเนือ้ของผล

แตงกวา วดัความหวานและความแน่นเนือ้ของผลแตงกวาด้วยเคร่ือง refractometer และเคร่ือง penetrometer 

ตามลําดบั 
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ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ผลการทดสอบหาสัดส่วนของนํา้หมักกากกาแฟต่อนํา้เพื่อนําไปกาํหนดตาํรับการทดลองในดนิเนือ้ปูน   

กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงคา่ pH ของดินท่ีหมกัด้วยนํา้หมกัตอ่นํา้ท่ีสดัสว่นตา่งๆ ในช่วง 7 วนัแสดงไว้ใน 

Figure 1 และกราฟแสดงค่า EC ของนํา้หมกัต่อนํา้ท่ีสดัส่วนต่างๆ  แสดงไว้ใน Figure 2 เห็นได้ว่าสดัส่วนนํา้หมกั

ต่อนํา้ช่วง 1:10 ถึง 1:100 สามารถปรับลดค่า pH ของดินเนือ้ปูนได้ โดยทุกสดัส่วนของนํา้หมกัปรับลดค่า pH ดิน

ต่ํากว่า 6.5 ในวนัแรกของการหมกัจากนัน้ pH ดินก็มีค่าเพ่ิมขึน้  สําหรับค่า EC พบว่าท่ีสดัส่วนนํา้หมกัต่อนํา้น้อย

กวา่ 1:40 มีคา่ EC สงูกว่า 4 dS/m ซึง่อาจมีผลต่อดินและพืช (ยงยุทธ, 2548; Ayers and Westcot, 1994; Naidu 

et al., 2010)  จึงเลือกสดัส่วนนํา้หมกัต่อนํา้ 1:50 และ 1:100 ซึง่มีค่า EC 1.83 และ 1.21 dS/m ตามลําดบัมาใช้

กําหนดตํารับการทดลองในโรงเรือนปลกูพืชทดลองตอ่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเจริญเตบิโตและผลผลิตแตงกวา  

การเจริญเตบิโต  

ผลของนํา้หมกักากกาแฟต่อการเจริญเติบโตด้านความสูงและจํานวนใบต่อต้นท่ีอายุต่างๆ แสดงไว้ใน 

Figure 3   ผลการวิเคราะห์ทางสถิติของความสงูแตงกวาในแต่ละตํารับการทดลองพบว่ามีความแตกต่างท่ีอายุ 14 

และ 42 วนัหลงัย้ายปลูก โดยท่ีอายุ 42 วนั กลุ่มตํารับท่ีมีการใส่ปุ๋ ยเคมีร่วมกับนํา้หมกัให้ความสูงมากท่ีสุดส่วน

จํานวนใบแตงกวาในแต่ละตํารับการทดลองพบว่ามีความแตกต่างท่ีอายุ 28 และ 35 วนัหลงัย้ายปลูก แต่ไม่พบ

ความแตกตา่งท่ีอาย ุ42 วนัหลงัย้ายปลกู 

ผลของนํา้หมกักากกาแฟต่อนํา้หนักแห้งของพืชส่วนเหนือดินและรากเม่ือสิน้สุดการทดลองแสดงไว้ใน 

Table 3 ผลวิเคราะห์ทางสถิติของนํา้หนกัแห้งส่วนเหนือดินในแต่ละตํารับการทดลองพบว่ามีความแตกต่าง  โดย

Figure 2 EC of CFW diluted with water at the ratios from 1:10 to 1:100 

 

Figure 1 pH of soil incorporated with different dilution ratios of CFW with water 
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กลุ่มตํารับท่ีใส่ปุ๋ ยเคมีหรือใส่ร่วมกับนํา้หมัก (T2,T3,T4)  มีนํา้หนักแห้งมากกว่ากลุ่มตํารับท่ีใส่เฉพาะนํา้หมัก

(T5,T6) และตํารับควบคมุ (T1) ตามลําดบั  ส่วนนํา้หนกัแห้งของรากพบว่าไม่แตกต่างกนัทางสถิติ  อย่างไรก็ตาม

ตํารับควบคมุมีนํา้หนกัแห้งของรากมากท่ีสดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 3 Shoot and root dry weight of cucumber at the end of the experiment 

Treatment Shoot dry weight 

(g/plant) 

Root dry weight 

(g/plant) 

Shoot/root  

ratio 

1. Control 15.34 d 0.99 15.49 

2. Fertilizer 23.59 abc 0.72 32.76 

3. Fertilizer + fermented water 1:50 27.49 a 0.72 38.18 

4. Fertilizer + fermented water 1:100 25.11 ab 0.75 33.48 

5. Fermented water 1:50 19.01 bcd 0.70 27.16 

6. Fermented water 1:100 16.92 cd 0.73 23.18 

F-test ** ns  

C.V. (%) 20.69 21.82  

 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 

นํา้หนักและคุณภาพของผลผลิต 

ผลของนํา้หมกักากกาแฟต่อนํา้หนกัและคณุภาพของผลผลิตแตงกวาแสดงไว้ใน Table 4  ผลวิเคราะห์

ทางสถิติของนํา้หนักผลผลิตในแต่ละตํารับการทดลองพบว่ามีความแตกต่าง  โดยกลุ่มตํารับท่ีใส่ปุ๋ ยเคมีหรือใส่

ร่วมกับนํา้หมัก (T2,T3,T4) ให้ผลผลิตมากกว่ากลุ่มตํารับท่ีใส่เฉพาะนํา้หมัก (T5,T6) และตํารับควบคุม (T1) 

ตามลําดบั  สว่นคณุภาพผลผลิตพบวา่ไมแ่ตกตา่งกนัทางสถิติ    
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Figure 3 Growth of cucumber (a) Height and (b) Number of leaves/plant 
F = Chemical fertilizer, W = Fermented water 

 

                   (a)                                                                        (b) 
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Table 4 Yield and some quality indices of cucumber 

Treatment Yield  

(g/plant) 

Total soluble solid  

(°Brix)  

Firmness 

(N/cm2)  

1. Control 204.66 b 2.39  3.61  

2. Fertilizer 443.45 a 3.39  4.75  

3. Fertilizer + fermented water 1:50 479.30 a 2.65  3.55  

4. Fertilizer + fermented water 1:100 426.45 a 3.44  4.67  

5. Fermented water 1:50 270.53 b 3.47  4.53  

6. Fermented water 1:100 263.08 b 3.36  4.94  

F-test **  ns  ns  

C.V. (%) 28.82  32.24  32.61  

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 
 

เป็นท่ีน่าสงัเกตว่าแม้ดินมีความอดุมสมบูรณ์สงูแต่กลุ่มตํารับท่ีมีการใส่ปุ๋ ยเคมีให้นํา้หนกัแห้งของต้นและ

ผลผลิตสงูกวา่ตํารับควบคมุ  และกลุม่ตํารับท่ีมีการรดนํา้หมกัในสดัสว่น 1:50 และ 1:100 มีแนวโน้มให้นํา้หนกัแห้ง

ของต้นแตงกวาดีกว่าตํารับควบคมุตามลําดบั  อาจเน่ืองจากปุ๋ ยเคมีละลายนํา้ได้ง่าย  ส่วนนํา้หมกันอกจากจะมี

สมบติัในการปรับลด pH ดินแล้วยงัมีจุลินทรีย์และสารอินทรีย์ท่ีช่วยในการเจริญเติบโตของพืชด้วย (สํานกันิเทศ

และถ่ายทอดเทคโนโลยีการพฒันาท่ีดิน, 2550; Riddech et al., 2009 ) ซึง่การเป็นประโยชน์ของธาตอุาหารและ

หรือกิจกรรมจลุินทรีย์เกิดในสารละลายดินรอบบริเวณรากพืช  ทําให้รากพืชสามารถดดูใช้ได้ง่ายและเป็นประโยชน์

ตอ่พืชได้เร็ว  เห็นได้วา่ตํารับควบคมุมีการเจริญเติบโตของราก (นํา้หนกัแห้งราก 0.99 กรัม/ต้น) ท่ีมากกว่าตํารับอ่ืน 

(นํา้หนกัแห้งราก 0.70-0.75 กรัม/ต้น) ทัง้นีน้่าจะเป็นเพราะพืชพยายามแผ่รากให้กว้างมากขึน้เพ่ือเพ่ิมพืน้ท่ีในการ

หาอาหาร ผลของนํา้หมกักากกาแฟต่อสมบัติดินหลงัการเก็บเก่ียวเม่ือสิน้สดุการทดลองแสดงไว้ใน Table 5  ผล

วิเคราะห์ทางสถิติพบว่าไม่มีความแตกต่างของตํารับการทดลองต่อค่า pH ค่า EC  ปริมาณอินทรียวตัถุ (OM) 

ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ (avai.P)  และปริมาณโพแทสเซียมท่ีแลกเปลี่ยนได้ (exch.K)  

Table 5 Soil chemical properties after harvesting 

Treatment pH 

(1:1)  

EC 1:5 

(dS/m)  

OM 

(%)  

Avai.P 

(mg/kg)  

Exch.K 

(mg/kg)  

1. Control 7.25  0.05  1.54  37.27  115.10  

2. Fertilizer 7.48   0.05  1.52  45.04  107.46  

3. Fertilizer + fermented water 1:50 7.58   0.05  1.52  48.79  113.28  

4. Fertilizer + fermented water 1:100 7.61  0.05  1.43      48.79  104.99  

5. Fermented water 1:50 7.47  0.06  1.50  48.79  92.76  

6. Fermented water 1:100 7.46  0.06  1.42  48.79  127.16  

F-test ns  ns  ns  ns  ns  

C.V. (%) 2.24  0.00  10.40  7.22  19.48  

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 
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สรุป 
 ผลการทดลองใช้นํา้หมักกากกาแฟในดินเนือ้ปูนต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพของแตงกวา

พบว่า การเจริญเติบโตด้านความสูง นํา้หนักแห้งส่วนเหนือดินและผลผลิตพืชในแต่ละตํารับการทดลองมีความ

แตกต่างกันทางสถิติ  โดยกลุ่มตํารับท่ีมีการใส่ปุ๋ ยเคมีให้ความสูง นํา้หนักแห้งของต้นและผลผลิตสูงกว่าตํารับ

ควบคมุ   กลุ่มตํารับท่ีมีการรดนํา้หมกัในสดัส่วน 1:50 และ 1:100 มีแนวโน้มให้นํา้หนกัแห้งของต้นแตงกวาดีกว่า

ตํารับควบคุมตามลําดบั   ส่วนการเจริญเติบโตด้านจํานวนใบและนํา้หนักแห้งของรากพืชตลอดจนคุณภาพของ

แตงกวาในแต่ละตํารับการทดลองพบว่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ   กล่าวได้ว่านํา้หมกักากกาแฟสามารถนํามาใช้

ร่วมกับปุ๋ ยเคมีเพ่ือเพ่ิมการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงกวาในดินเนือ้ปูนได้ โดยใช้ในสดัส่วนนํา้หมกัต่อนํา้ 

1:50 รดลงดินทกุ 7 วนั  
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