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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้ นํา้ หมักกากกาแฟในดินเนือ้ ปูนต่อการเจริ ญเติบโตและ
ผลผลิตแตงกวา (พันธุ์บษุ บา 2005) ในโรงเรื อนปลูกพืชทดลอง นํ ้าหมักกากกาแฟได้ จากการหมักกากกาแฟเหลือ
ทิง้ จากทํานํา้ กาแฟมาหมักด้ วยกากนํ า้ ตาลเป็ นเวลา 7 วัน กรองแยกเอานํ า้ หมัก (pH=3.79) ทําการทดสอบใน
ห้ องปฏิบตั ิการเพื่อหาสัดส่วนของนํ ้าหมักต่อนํ ้าที่จะใช้ ในการศึกษา โดยวัดค่า EC ของนํ ้าหมักต่อนํ ้าที่สดั ส่วนตังแต่
้
1:10 ถึง 1:100 และค่า pH ของดินที่บ่มด้ วยนํ ้าหมักต่อนํ ้าที่สดั ส่วนต่างๆ ที่ความจุความชื ้นสนามเป็ นเวลา 7 วัน
จากผลทดสอบพบว่า ทุกสัดส่วนของนํ ้าหมักสามารถปรับลดค่า pH ดินตํ่ากว่า 6.5 ในวันแรกของการหมักจากนัน้
pH ดินก็มีค่าเพิ่มขึน้ จึงเลือกสัดส่วนนํา้ หมักต่อนํา้ ที่ 1:50 และ1:100 มากําหนดตํารั บการทดลองในโรงเรื อน
เนื่องจากมีคา่ EC ไม่สงู มากจนอาจเป็ นอันตรายต่อพืช วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ มี 6 ตํารับการทดลอง
กระทํา 4 ซํ ้า ดังนี ้ ตํารับที่ 1 คือ ตํารับควบคุม (control) ตํารับที่ 2 คือตํารับปุ๋ ยเคมีสตู ร 15-5-5 (กําหนดจากค่า
วิเคราะห์ดินและความต้ องการของพืชผัก) ตํารับที่ 3 และ 4 คือตํารับปุ๋ ยเคมีร่วมกับนํ ้าหมักต่อนํ ้า 1:50 และ 1:100
ตามลําดับ ตํารั บที่ 5 และ 6 คือตํารั บนํา้ หมักต่อนํา้ 1:50 และ 1:100 ตามลําดับ นํา้ หมักรดทุก 7 วัน ผลการ
ทดลองพบความแตกต่างทางสถิติของตํารับการทดลองต่อนํ ้าหนักแห้ งของต้ นแตงกวาและผลผลิต ส่วนคุณภาพ
ผลผลิตแตงกวาในแต่ละตํารับการทดลองไม่พบความแตกต่างทางสถิติ โดยพบว่ากลุ่มตํารับที่มีการใส่ปุ๋ยเคมีให้
นํ ้าหนักแห้ งของต้ นและผลผลิตสูงกว่าตํารั บควบคุม กลุ่มตํารับที่มีการรดนํ ้าหมักในสัดส่วน 1:50 และ 1:100 มี
แนวโน้ มให้ นํา้ หนักแห้ งของต้ นแตงกวาดีกว่าตํารั บควบคุมตามลําดับ ทัง้ นี ต้ ํารั บที่ ใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับนํ า้ หมักใน
สัดส่วน 1:50 ให้ นํ ้าหนักแห้ งของต้ นและผลผลิตมากที่สดุ

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
e-mail address: agrark@ku.ac.th

คํานํา

ดินเนื ้อปูน (calcareous soil) มีค่าปฏิกิริยาดินสูง pH อยู่ในช่วงประมาณ 7.3-8.2 (Nick,1990) เป็ นดิน
ที่เกิดจากวัตถุต้นกําเนิดที่เป็ นด่าง ซึง่ ในประเทศไทยมีประมาณ 800,000 ไร่ พบในบริ เวณเทือกเขาสูงตอนกลาง
ของประเทศและที่ ราบภาคกลาง การที่ วัต ถุต้น กํ าเนิ ดที่ เป็ นด่างทํ าให้ ดิน มีการสะสมของเกลือแคลเซีย มและ
แมกนีเซียมไบคาร์ บอเนตสูง การเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซีสของเกลือที่เป็ นด่างนี ้ทําให้ ดินมี pH สูง แม้ ว่าค่า pH ดิน
ไม่ได้ มีผลกระทบโดยตรงต่อการเจริ ญเติบโตของพืช แต่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีและชีวภาพของดิน
ไปในทางที่ไม่เหมาะสมกับการเจริ ญเติบโตของพืช (คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2541) และค่า pH เป็ นสมบัติที่
ตรวจวัดได้ ง่ายและรวดเร็ ว โดยทัว่ ไปพบว่าพืชที่ปลูกในดินด่างมักแสดงอาการขาดจุลธาตุ การแก้ ไขปั ญหาดิน
ด่างอาจทําโดยใช้ วสั ดุที่มีฤทธิ์เป็ นกรดเพื่อสะเทินฤทธิ์ดา่ งในดิน ปั จจุบนั มีการนํานํ ้าหมักจากวัสดุอินทรี ย์มาใช้ ใน
การเกษตรอย่างแพร่ หลายทังด้
้ านการควบคุมโรคและแมลงพืช (Souleymane et.al., 2010; Ebadah et al., 2006)
และส่งเสริ มการเจริ ญเติบโตของพืช (Gharib et al., 2008; Reeve et al., 2010) และเนื่องจากนํ ้าหมักวัสดุอินทรี ย์
มีกรดอินทรี ย์หลายชนิ ดที่ เกิ ดจากกระบวนการหมักทํ าให้ นํา้ หมักมีค่า pH ตํ่ากว่า 7 (สํานักนิ เทศและถ่ายทอด
เทคโนโลยี ก ารพัฒ นาที่ ดิ น , 2550ก) จึ ง ทํ า การศึ ก ษาผลของการใช้ นํ า้ หมัก กากกาแฟในดิ น เนื อ้ ปู น ต่ อ การ
เจริ ญเติบโตและผลผลิตของแตงกวา เพื่อปรั บสภาพดินให้ เหมาะสมกับแตงกวาซึ่งเป็ นพื ชที่เจริ ญเติบโตได้ ดีใน
สภาพเป็ นกรดเล็กน้ อย (pH 6.5) และเนื่องจากแตงกวาเป็ นพืชเศรษฐกิจสําคัญพืชหนึง่ ที่สามารถใช้ รับประทานสด
หรื อใช้ ในอุตสาหกรรมอาหารกระป๋ องหรื อผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอาง และกากกาแฟซึง่ ได้ จากการนําผงกาแฟไปทํานํ ้า
กาแฟนันเป็
้ นวัสดุอินทรี ย์เหลือทิ ้งจากธุรกิจร้ านกาแฟสดที่เป็ นธุรกิจซึง่ มีอตั ราการเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
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อุปกรณ์ และวิธีการ

การทํานํา้ หมักกากกาแฟ
ทํานํ ้าหมักกากกาแฟโดยผสมกากกาแฟกับกากนํ ้าตาลและนํ ้าในสัดส่วน 4:1:1 โดยนํ ้าหนัก (สํานักนิเทศ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน, 2550ข) ในภาชนะทึบแสง ใส่สารเร่ ง พด.2 สําหรับทําปุ๋ ยอินทรี ย์นํ ้าของ
กรมพัฒนาที่ดิน ปิ ดฝาภาชนะที่ใช้ หมักอย่างหลวมๆ ป้องกันแมลงหรื อสัตว์เข้ า แต่อากาศผ่านเข้ าออกได้ หมักเป็ น
เวลา 7 วัน กวนเป็ นระยะๆ จากนันกรองเอาส่
้
วนที่เป็ นนํ ้าหมักมาใช้ ในการศึกษา และวิเคราะห์สมบัติของนํ ้าหมัก
ได้ แก่ ค่า pH ค่า EC ปริ มาณทังหมดของธาตุ
้
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม ตามวิธีที่กล่าวไว้ ใน ทัศนีย์
และ จงรักษ์ (2542 ผลการวิเคราะห์ แสดงไว้ ใน Table 1 เห็นได้ ว่านํ ้าหมักกากกาแฟเป็ นกรดจัดมากและมีความ
เค็มค่อนข้ างสูง
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 P 2 O 5 (%)3/
1.01
total K 2 O (%)4/
0.96
1/

1:5 fermented water/water;
spectrophotometer

2/

Kjeldahl method; 3/acid digestion, UV-VIS spectrophotometer;

4/

acid digestion, atomic flame

การทดสอบในห้ องปฏิบัติการเพื่อหาสัดส่ วนของนํา้ หมักกากกาแฟต่ อนํา้ ในการนําไปกําหนดตํารั บการ
ทดลองในดินเนือ้ ปูน
วิเคราะห์ สมบัติพื ้นฐานของดินเนื ้อปูน (ชุดตาคลี) ได้ แก่ ค่า pH ค่า EC ปริ มาณอินทรี ยวัตถุ(organic
matter) ปริ มาณฟอสฟอรั สที่เป็ นประโยชน์ (available P) และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (exchangeable K)
ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน (CEC) และการอิ่มตัวด้ วยเบส (base saturation) ตามวิธีที่กล่าวไว้ ในทัศนีย์ และ
จงรักษ์ (2542); Page et al. (1982) ผลการวิเคราะห์สมบัติของดินแสดงไว้ ใน Table 2 เมื่อนําไปประเมินคุณภาพ
ดินตามเกณฑ์ของกองสํารวจดิน (2523) พบว่า ดินมีความอุดมสมบูรณ์สงู
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Table 2 Chemical properties of the soil before planting
Soil properties
Values measured
1/
pH 1:1
7.31
EC 1:5 (dS/m) 2/
0.1
organic matter (%)3/
1.86
available P (mg/kg) 4/
42.33
5/
exchangeable K (mg/kg)
177.79
CEC (cmol/kg)
12.98
base saturation (%)
90.63

Interpretation*
slightly alkaline
non-saline
moderate
high
very high
moderate
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 CH 3 COONH 4
pH 7.0 extraction, atomic flame spectrophotometer
* Osotsapar (2005) (in Thai)

ผสมนํ ้าหมักกากกาแฟกับนํ ้าในสัดส่วนต่างๆ ตังแต่
้ 1:10 ถึง 1:100 ส่วนหนึ่งนําไปวัดค่า EC อีกส่วนหนึ่ง
นําไปใส่ในดินในปริ มาณที่ทําให้ ดินมีความชื ้นเท่ากับความจุความชื ้นสนาม วัดค่า pH ของดินทุกวันเป็ นเวลา 7 วัน
นําข้ อมูลที่ได้ ไปเขียนกราฟแสดงค่า EC ของนํ ้าหมักต่อนํ ้าที่สดั ส่วนต่างๆ และกราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงค่า pH
ของดินที่หมักด้ วยนํ ้าหมักต่อนํ ้าที่สดั ส่วนต่างๆ ในช่วง 7 วัน จากข้ อมูลดังกล่าวจึงเลือกสัดส่วนของนํ ้าหมักต่อนํ ้า
เท่ากับ 1:50 และ 1:100 สําหรับกําหนดตํารับการทดลองต่อไป
การทดลองเพื่อศึกษาผลของนํา้ หมักกากกาแฟในดินเนือ้ ปูนต่ อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพของ
แตงกวา
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ มี 6 ตํารับการทดลอง กระทํา 4 ซํ ้า ดังนี ้ ตํารับที่ 1 คือ ตํารับควบคุม
(control) ตํารับที่ 2 คือตํารับปุ๋ ยเคมีสตู ร 15-5-5 ซึง่ กําหนดจากค่าวิเคราะห์ดินและความต้ องการของพืชผัก (กรม
วิชาการเกษตร, 2548) ตํารับที่ 3 และ 4 คือตํารับปุ๋ ยเคมีร่วมกับนํ ้าหมักต่อนํ ้า 1:50 และ 1:100 ตามลําดับ ตํารับที่
5 และ 6 คือตํารับนํ ้าหมักต่อนํ ้า 1:50 และ 1:100 ตามลําดับ ปลูกแตงกวา (พันธุ์บุษบา 2005) โดยการย้ ายกล้ าที่
อายุ 14 วันลงในกระถางจุดินเนื ้อปูน (ดินชุดตาคลี) 10 กิโลกรัม จํานวน 1 ต้ นต่อกระถาง ปุ๋ ยเคมีสตู ร 15-5-5 จาก
แม่ปยุ๋ 46-0-0, 0-46-0 และ 0-0-60 ใส่ตามตํารับการทดลอง 2 ครัง้ ครัง้ แรก (หลังย้ ายกล้ า 7 วัน) ใส่ปุ๋ย N, P 2 O 5
และ K 2 O เท่ากับ 7.5, 5 และ 5 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลําดับ ครัง้ ที่ 2 ใส่ปุ๋ย N 7.5 กิโลกรัมต่อไร่ หลังย้ ายกล้ า 14 วัน
ส่วนนํ ้าหมักรดตามตํารับการทดลองทุก 7 วันในปริ มาณที่เท่ากันทุกตํารับการทดลอง เก็บข้ อมูลการเจริ ญเติบโต
ได้ แก่ ความสูง จํานวนใบ นํ ้าหนักส่วนเหนือดินและรากเมื่อสิ ้นสุดการทดลอง (42 วันหลังย้ ายกล้ า) เริ่ มเก็บข้ อมูล
ผลผลิ ต ตัง้ แต่อ ายุ 28 วันหลังย้ ายกล้ า ได้ แ ก่ นํ า้ หนัก ผลผลิต คุณ ภาพความหวานและความแน่น เนื อ้ ของผล
แตงกวา วัดความหวานและความแน่นเนื ้อของผลแตงกวาด้ วยเครื่ อง refractometer และเครื่ อง penetrometer
ตามลําดับ
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ผลการทดลองและวิจารณ์

ผลการทดสอบหาสัดส่ วนของนํา้ หมักกากกาแฟต่ อนํา้ เพื่อนําไปกําหนดตํารั บการทดลองในดินเนือ้ ปูน
กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงค่า pH ของดินที่หมักด้ วยนํ ้าหมักต่อนํ ้าที่สดั ส่วนต่างๆ ในช่วง 7 วันแสดงไว้ ใน
Figure 1 และกราฟแสดงค่า EC ของนํ ้าหมักต่อนํ ้าที่สดั ส่วนต่างๆ แสดงไว้ ใน Figure 2 เห็นได้ ว่าสัดส่วนนํ ้าหมัก
ต่อนํ ้าช่วง 1:10 ถึง 1:100 สามารถปรับลดค่า pH ของดินเนื ้อปูนได้ โดยทุกสัดส่วนของนํ ้าหมักปรับลดค่า pH ดิน
ตํ่ากว่า 6.5 ในวันแรกของการหมักจากนัน้ pH ดินก็มีค่าเพิ่มขึ ้น สําหรับค่า EC พบว่าที่สดั ส่วนนํ ้าหมักต่อนํ ้าน้ อย
กว่า 1:40 มีคา่ EC สูงกว่า 4 dS/m ซึง่ อาจมีผลต่อดินและพืช (ยงยุทธ, 2548; Ayers and Westcot, 1994; Naidu
et al., 2010) จึงเลือกสัดส่วนนํ ้าหมักต่อนํ ้า 1:50 และ 1:100 ซึง่ มีค่า EC 1.83 และ 1.21 dS/m ตามลําดับมาใช้
กําหนดตํารับการทดลองในโรงเรื อนปลูกพืชทดลองต่อไป
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Figure 1 pH of soil incorporated with different dilution ratios of CFW with water
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Figure 2 EC of CFW diluted with water at the ratios from 1:10 to 1:100
การเจริญเติบโตและผลผลิตแตงกวา
การเจริญเติบโต
ผลของนํ า้ หมักกากกาแฟต่อการเจริ ญเติบโตด้ านความสูงและจํ านวนใบต่อต้ นที่ อายุต่างๆ แสดงไว้ ใน
Figure 3 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติของความสูงแตงกวาในแต่ละตํารับการทดลองพบว่ามีความแตกต่างที่อายุ 14
และ 42 วันหลังย้ ายปลูก โดยที่อายุ 42 วัน กลุ่มตํารั บที่มีการใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับนํา้ หมักให้ ความสูงมากที่สุดส่วน
จํานวนใบแตงกวาในแต่ละตํารั บการทดลองพบว่ามีความแตกต่างที่อายุ 28 และ 35 วันหลังย้ ายปลูก แต่ไม่พบ
ความแตกต่างที่อายุ 42 วันหลังย้ ายปลูก
ผลของนํา้ หมักกากกาแฟต่อนํ า้ หนักแห้ งของพืชส่วนเหนือดินและรากเมื่อสิ ้นสุดการทดลองแสดงไว้ ใน
Table 3 ผลวิเคราะห์ทางสถิติของนํ ้าหนักแห้ งส่วนเหนือดินในแต่ละตํารับการทดลองพบว่ามีความแตกต่าง โดย
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กลุ่มตํารั บที่ ใส่ปุ๋ ยเคมีห รื อใส่ร่ วมกับนํ า้ หมัก (T2,T3,T4) มีนํา้ หนัก แห้ งมากกว่ากลุ่มตํ ารั บที่ ใ ส่เฉพาะนํ า้ หมัก
(T5,T6) และตํารับควบคุม (T1) ตามลําดับ ส่วนนํ ้าหนักแห้ งของรากพบว่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ อย่างไรก็ตาม
ตํารับควบคุมมีนํ ้าหนักแห้ งของรากมากที่สดุ
(a)
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Figure 3 Growth of cucumber (a) Height and (b) Number of leaves/plant
F = Chemical fertilizer, W = Fermented water
Table 3 Shoot and root dry weight of cucumber at the end of the experiment
Treatment
Shoot dry weight
Root dry weight
(g/plant)
(g/plant)
1. Control
15.34 d
0.99
2. Fertilizer
23.59 abc
0.72
3. Fertilizer + fermented water 1:50
27.49 a
0.72
4. Fertilizer + fermented water 1:100
25.11 ab
0.75
5. Fermented water 1:50
19.01 bcd
0.70
6. Fermented water 1:100
16.92 cd
0.73
F-test
**
ns
C.V. (%)
20.69
21.82

Shoot/root
ratio
15.49
32.76
38.18
33.48
27.16
23.18

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

นํา้ หนักและคุณภาพของผลผลิต
ผลของนํา้ หมักกากกาแฟต่อนํ ้าหนักและคุณภาพของผลผลิตแตงกวาแสดงไว้ ใน Table 4 ผลวิเคราะห์
ทางสถิติของนํา้ หนักผลผลิตในแต่ละตํารั บการทดลองพบว่ามีความแตกต่าง โดยกลุ่มตํารั บที่ใส่ปุ๋ยเคมีหรื อใส่
ร่ วมกับนํ า้ หมัก (T2,T3,T4) ให้ ผลผลิตมากกว่ากลุ่มตํารั บที่ ใส่เฉพาะนํ า้ หมัก (T5,T6) และตํารั บควบคุม (T1)
ตามลําดับ ส่วนคุณภาพผลผลิตพบว่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ

2282

การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9

Table 4 Yield and some quality indices of cucumber
Treatment
Yield
(g/plant)
1. Control
204.66 b
2. Fertilizer
443.45 a
3. Fertilizer + fermented water 1:50
479.30 a
4. Fertilizer + fermented water 1:100
426.45 a
5. Fermented water 1:50
270.53 b
6. Fermented water 1:100
263.08 b
F-test
**
C.V. (%)
28.82

Total soluble solid
(°Brix)
2.39
3.39
2.65
3.44
3.47
3.36
ns
32.24

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

Firmness
(N/cm2)
3.61
4.75
3.55
4.67
4.53
4.94
ns
32.61

เป็ นที่น่าสังเกตว่าแม้ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ สงู แต่กลุ่มตํารั บที่มีการใส่ปุ๋ยเคมีให้ นํ ้าหนักแห้ งของต้ นและ
ผลผลิตสูงกว่าตํารับควบคุม และกลุม่ ตํารับที่มีการรดนํ ้าหมักในสัดส่วน 1:50 และ 1:100 มีแนวโน้ มให้ นํ ้าหนักแห้ ง
ของต้ นแตงกวาดีกว่าตํารับควบคุมตามลําดับ อาจเนื่องจากปุ๋ ยเคมีละลายนํา้ ได้ ง่าย ส่วนนํ ้าหมักนอกจากจะมี
สมบัติในการปรับลด pH ดินแล้ วยังมีจลุ ินทรี ย์และสารอินทรี ย์ที่ช่วยในการเจริ ญเติบโตของพืชด้ วย (สํานักนิเทศ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน, 2550; Riddech et al., 2009 ) ซึง่ การเป็ นประโยชน์ของธาตุอาหารและ
หรื อกิจกรรมจุลินทรี ย์เกิดในสารละลายดินรอบบริ เวณรากพืช ทําให้ รากพืชสามารถดูดใช้ ได้ ง่ายและเป็ นประโยชน์
ต่อพืชได้ เร็ ว เห็นได้ วา่ ตํารับควบคุมมีการเจริ ญเติบโตของราก (นํ ้าหนักแห้ งราก 0.99 กรัม/ต้ น) ที่มากกว่าตํารับอื่น
(นํ ้าหนักแห้ งราก 0.70-0.75 กรัม/ต้ น) ทังนี
้ ้น่าจะเป็ นเพราะพืชพยายามแผ่รากให้ กว้ างมากขึ ้นเพื่อเพิ่มพื ้นที่ในการ
หาอาหาร ผลของนํ ้าหมักกากกาแฟต่อสมบัติดินหลังการเก็บเกี่ยวเมื่อสิ ้นสุดการทดลองแสดงไว้ ใน Table 5 ผล
วิเคราะห์ ทางสถิติพบว่าไม่มีความแตกต่างของตํารับการทดลองต่อค่า pH ค่า EC ปริ มาณอินทรี ยวัตถุ (OM)
ปริ มาณฟอสฟอรัสที่เป็ นประโยชน์ (avai.P) และปริ มาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (exch.K)
Table 5 Soil chemical properties after harvesting
Treatment
pH
EC 1:5
OM
Avai.P
Exch.K
(1:1)
(dS/m)
(%)
(mg/kg) (mg/kg)
37.27
1. Control
7.25
0.05
1.54
115.10
45.04
2. Fertilizer
7.48
0.05
1.52
107.46
48.79
3. Fertilizer + fermented water 1:50
7.58
0.05
1.52
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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สรุ ป
ผลการทดลองใช้ นํา้ หมักกากกาแฟในดินเนื อ้ ปูนต่อการเจริ ญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพของแตงกวา
พบว่า การเจริ ญเติบโตด้ านความสูง นํ า้ หนักแห้ งส่วนเหนือดินและผลผลิตพืชในแต่ละตํารั บการทดลองมีความ
แตกต่างกันทางสถิ ติ โดยกลุ่มตํารั บที่มีการใส่ปุ๋ยเคมีให้ ความสูง นํ า้ หนักแห้ งของต้ นและผลผลิตสูงกว่าตํารั บ
ควบคุม กลุ่มตํารับที่มีการรดนํ ้าหมักในสัดส่วน 1:50 และ 1:100 มีแนวโน้ มให้ นํ ้าหนักแห้ งของต้ นแตงกวาดีกว่า
ตํารั บควบคุมตามลําดับ ส่วนการเจริ ญเติบโตด้ านจํานวนใบและนํา้ หนักแห้ งของรากพืชตลอดจนคุณภาพของ
แตงกวาในแต่ละตํารั บการทดลองพบว่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ กล่าวได้ ว่านํา้ หมักกากกาแฟสามารถนํามาใช้
ร่ วมกับปุ๋ ยเคมีเพื่อเพิ่ มการเจริ ญเติบโตและผลผลิตของแตงกวาในดินเนือ้ ปูนได้ โดยใช้ ในสัดส่วนนํ า้ หมักต่อนํ า้
1:50 รดลงดินทุก 7 วัน
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