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บทคัดย่ อ
การศึกษาผลของการใช้น้ าสารสกัดจากสาหร่ ายน้ าจืดจานวน 4 ชนิ ด ร่ วมกับปุ๋ ยมูลสัตว์ เพื่อเป็ นแหล่งของธาตุอาหาร
ต่อการเจริ ญเติบโตของผักสลัดที่ปลูกในระบบเกษตรอินทรี ย ์ โดยวางแผนการทดลองแบบCRD จานวน 4 ซ้ า 6 สิ่ งทดลอง ดังนี้
สูตรที่ 1 น้ า (ชุดควบคุม) สูตรที่ 2 น้ าสารสกัดสาหร่ ายพุงชะโดต่อกากน้ าตาล สูตรที่ 3 น้ าสารสกัดสาหร่ ายหางกระรอก สูตรที่ 4
น้ าสารสกัดสาหร่ ายเตา สูตรที่ 5 น้ าสารสกัดสาหร่ ายวุน้ และสู ตรที่ 6 น้ าสารสกัดสาหร่ ายรวม ซึ่ งสู ตรที่ 2-4 ใช้อตั ราส่ วน 3:1
ส่วนสูตรที่ 6น้ าสารสกัดสาหร่ ายพุงชะโด หางกระรอก เตา และวุน้ ใช้อตั ราส่วน 1:1:1:1 พบว่า น้ าสารสกัดสาหร่ ายทุกสู ตรให้
ลัก ษณะการเจริ ญ เติ บ โตและผลผลิ ตแตกต่า งอย่า งมี นัย ส าคัญทางสถิ ติ ซึ่ ง สู ต รที่ 6 จะให้ค่ า เฉลี่ ย ของลัก ษณะจ านวนใบ
(28.94 ใบ) ความกว้างทรงพุม่ (26.50 ซม.) ความสูง (15.51 ซม.) น้ าหนักสดต้นและราก (96.50 กรัม) น้ าหนักสดราก (21.19
กรัม) น้ าหนักแห้งต้นและราก (3.82 กรัม) และน้ าหนักแห้งราก (0.85 กรัม) สู งสุ ด รองลงมาคือ สู ตรที่ 4 และสู ตรที่ 5 ให้
ค่าเฉลี่ยทุกลักษณะสูงว่าชุดควบคุม ดังนั้น น้ าสารสกัดสาหร่ ายเหมาะสมที่จะนาใช้ในกระบวนการผลิตพืชอินทรี ย ์
คาสาคัญ: น้ าสารสกัดสาหร่ ายน้ าจืด, ปุ๋ ยมูลสัตว์, ผักกาดหอม, กรี นโอ๊ค

Abstract
The effect of using liquid bio-extracts freshwater algae and animal manures as a mineral source on growth of green
oak was grown in organic agriculture system. The experimental design was CRD with six treatments and three replications.
Each treatment contained viz. treatment 1 water (controller) treatment 2 Ceratophyllum demersum, treatment 3 Hydrilla
verticillata (L.F.), treatment 4 Spirogyra sp., treatment 5 Gracilaria sp. And treatment 6 mixed 4 freshwater algae. Treatment
6 (mixed freshwater algae) showed highly number of leaves (28.94), leaf width (26.50 cm.), plant height (15.51 cm.), fresh
shoot+root weight (96.50 g.), fresh root weight (21.19 g.), dry shoot+root weight (3.82 g.) and dry root weight (0.85 g.).
Treatment 4 (Spirogyra sp.) and treatment 5 (Gracilaria sp) showed the average growth and yield more than treatment 1
(controller). The liquid-extract from freshwater algae can use to animal manure decomposition and support growth and yield
in this experiment. So, the liquid-extract from freshwater algae were suitable to decomposer in organic agriculture system.
Keywords: liquid bio-extracts freshwater algae, animal manures, lettuce, Green oak

1.บทนา
ผักกาดหอม หรื อ ผักสลัด (Lactuca sativa) เป็ นผักที่ นิยมรับประทานสด มีคุณค่าทางโภชนาการสู งประกอบด้วย
วิตามินเอ วิตามินซี แคลเซี ยม เหล็ก โปรตีนและคาร์ โบไฮเดรต มีคุณสมบัติทางเภสัชกรรมในด้านระงับความกระวนกระวาย
ขับปั สสาวะ และเสมหะ ในผักชนิ ดนี้ ยงั ประกอบด้วยสาร antioxidant หลายชนิ ด เช่น folic acid, lutene, beta-carotein และ
สารประกอบที่มีบทบาททางพฤกษเคมี (รัตนากร, 2560ก; Llorach et al., 2008; Pinto et al., 2014) เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั อุดมไป
ด้วยรงควัตถุที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์แสง ได้แก่ คลอโรฟิ ลล์และแคโรทีนอยด์ รวมถึงสารอาหารอื่นๆ ที่มีคุณค่า
ต่อผูบ้ ริ โภคและได้รับสมญานามว่าเป็ น The king of salad plant (สุภาพรและศิรศาธิญากร, 2558)
ในปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคนิยมการบริ โภคผักอินทรี ยเ์ พื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ ซึ่งการผลิตผักอินทรี ยเ์ ป็ นวิธีการปลูกที่มี
ขั้นตอนละเอียดกว่าการปลูกผักทัว่ ไปและต้องเป็ นที่ ตอ้ งการของตลาด ผักกาดหอมเป็ นพืชที่นิยมบริ โภคและนามาผลิตแบบ
เกษตรอินทรี ย ์ เพราะการใช้ปุ๋ยเคมีโดยเฉพาะปู่ ยไนโตรเจนปริ มาณมากจะส่งผลให้สารต้านอนุมูลอิสระ คือสารประกอบฟี นอลิ
กรวมมีค่าลดลง (Cartea et al., 2011) สารประกอบฟี นอลกิรวมที่พบในพืชจัดอยูใ่ นกลุ่มสารต้านอนุมูลอิสระ สามารถช่วยลด
อัตราเสี่ ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ที่เกิดจากอนุมูลอิสระได้ เช่น โรคมะเร็ ง เบาหวาน ความดันโลหิ ตสู ง เป็ นต้น (Daduang et al.,
2011) อย่างไรก็ตาม พบว่า ผักกาดหอมที่ใช้ปุ๋ยมูลสัตว์อย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการเจริ ญเติบโตของพืช จึงได้มีการนาปุ๋ ยน้ าสาร
สกัดชีวภาพจากพืชมาใช้ ซึ่งปุ๋ ยน้ าสารสกัดชีวภาพอาจจะมาจากผักหรื อผลไม้ เป็ นต้น ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้นาเอาสาหร่ ายน้ าจืด
ที่พบในบ่อปลูกบัวภายในสถานบันบัวราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มาใช้ประโยชน์ดา้ น
การผลิตปุ๋ ยน้ าหมักชีวภาพหรื อน้ าสารสกัดจากพืช นอกจากการนามาทาน้ าสารสกัดชีวภาพยังมีการนามาใช้ในการผลิตเป็ นปุ๋ ย
ชี วภาพสาหรั บเพิ่มผลผลิ ตข้าวและปรับปรุ งดิ นให้ดีข้ ึน เช่ น สกุล เช่ น Anabena, Calothrix, Cylindrospermum, Nostoc,
Scytonema และ Tolypothrix (พงศ์เทพ และประเสริ ฐ, 2536; สุ รพล, 2539) ส่ วนด้านอื่นๆ ที่นาสาหร่ ายมาใช้ประโยชน์มีดงั นี้
ด้านอาหารมนุษย์ เช่น สาหร่ ายเตา (Spirogyra spp.), สาหร่ ายไก (Cladophora sp.), สาหร่ ายลอน (Nostochopsis hansging และ
N. lobatus) อาหารสัตว์ เช่น สาหร่ ายในสกุล Spirulina sp., Haematococcus sp., Ascophyllum nodosum และ Chlorella sp.
รวมถึงใช้ในการวิเคราะห์สารและผลิ ตสารที่ มีมูลค่าสู งต่างๆ (ยุวดี , 2549) เช่นการผลิตน้ ามันไบโอดี เซลจากสาหร่ าย เป็ น
พลังงานทดแทน ดังนั้น การวิจยั ครั้งนี้จึงเป็ นการรวบรวมสาหร่ ายน้ าจืดที่พบภายในและบริ เวณสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก
นามาผลิตเป็ นปุ๋ ยน้ าสารสกัดชีวภาพใช้ร่วมกับปุ๋ ยมูลสัตว์ (ปุ๋ ยมูลไก่และมูลโค) เพื่อศึกษาการเจริ ญเติบโตของผักกาดหอมพันธุ์
กรี นโอ๊คในระบบปลูกแบบอินทรี ย ์

2.วิธีการทดลอง
2.1 การเตรียมนา้ สารสกัดชีวภาพจากสาหร่ าย
นาตัวอย่างสาหร่ ายจานวน 4 ชนิ ดที่พบภายในบริ เวณสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก ได้แก่ สาหร่ ายพุงชะโด หาง
กระรอก เตา และวุน้ ล้างทาความสะอาดเอาเศษตะกอน กิ่งไม้ และวัสดุอื่นๆ ออก จากนั้นนาสาหร่ ายแต่ละชนิ ดปั่ นให้ละเอียด
ด้วยเครื่ องปั่ น แล้วนามาผสมกับกากน้ าตาลอัตราส่วน 3:1 หมักในถังพลาสติกขนาด 20 ลิตร โดยจะผสมให้กากน้ าตาลเป็ นเนื้ อ
เดียวกับตัวอย่างสาหร่ ายจนหมด เติมน้ าให้ได้ปริ มาตร 15 ลิตร ปิ ดฝาให้สนิ ทหมักไว้ไม่ให้อากาศเข้าและเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง
เป็ นเวลา 2 เดือน จึงนามาใช้ร่วมกับวัสดุปลูกที่เตรี ยมไว้ แต่ละสู ตร (สิ่ งทดลอง) เป็ นดังนี้ สู ตรที่ 1 น้ าเปล่า (ควบคุม) สู ตรที่ 2
น้ าสารสกัดสาหร่ ายพุงชะโด สูตรที่ 3 น้ าสารสกัดสาหร่ ายหางกระรอก สู ตรที่ 4 น้ าสารสกัดสาหร่ ายเตา สู ตรที่ 5 น้ าสาร
สกัดสาหร่ ายวุน้ และสู ตรที่ 6 น้ าสารสกัดสาหร่ ายรวม (น้ าสารสกัดทั้ง 4 ชนิ ด ผสมกันในอัตราส่ วน1:1:1:1) ทุกสู ตรจะใช้รด
ต้นกล้ากรี นโอ๊คทุก 7 วันที่อตั ราน้ าสารสกัดสาหร่ าย 1 ส่วนต่อน้ า 500 ส่วน ปริ มาตร 5 ลิตรต่อซ้ า (500 มิลลิลิตรต่อกระถาง)

2.2 การเตรียมวัสดุปลูก
วัสดุปลูกที่ใช้ในการทดลองนี้ประกอบด้วย ขุยมะพร้าว แกลบดิบ มูลไก่ และมูลวัว อัตราส่วน 1:1:1:1 ผสมคลุกเคล้า
ให้เข้ากันดีและรดน้ าให้ชุ่มทิ้งไว้ 7 วัน จากนั้นนามาบรรจุลงกระถางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว วางแผนการทดลองแบบ
Completely Randomized Design (CRD) จานวน 3 ซ้ าๆ ละ 10 กระถาง โดยจะทาการย้ายต้นกล้าผักกาดหอมพันธุ์กรี นโอ๊คลง
กระถางที่อายุ 14 วันหลังเพาะเมล็ด

2.3 การบันทึกข้ อมูล
ทาการบันทึกผลการเจริ ญเติบโตและผลผลิตของผักกาดหอมพันธุ์กรี นโอ๊คที่อายุเก็บเกี่ยว 45 วันหลังปลูก โดยจะทา
การบันทึกข้อมูลดังนี้ จานวนใบ ความสูง (เซนติเมตร) ความกว้างทรงพุ่ม (เซนติเมตร) น้ าหนักสดต้นและราก (กรัม) น้ าหนัก
สดราก (กรัม) น้ าหนักแห้งต้นและราก (กรัม) และน้ าหนักแห้งราก (กรัม) ซึ่ งจะทาการวิเคราะห์หาความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ด้วยวิธี Duncan’s new Multiple Range Test (DMRT)

3. ผลการทดลองและวิจารณ์
จากการสารวจสาหร่ ายน้ าจืดที่เป็ นวัชพืชต่อต้นบัวประดับบริ เวณภายในบ่อบัวของสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สามารถจาแนกสาหร่ ายได้ 5 ชนิด คือ สาหร่ ายพุงชะโด (Ceratophyllum demersum
L.) สาหร่ ายหางกระรอก (Hygrilla verticillata (L.F.)) สาหร่ ายเตา (Spirogyra sp.) สาหร่ ายไฟ (Chara zeylanica Kl.ex.willd)
และ สาหร่ ายวุน้ (Gracilaria sp.) เนื่องจากสาหร่ ายไฟที่พบมีปริ มาณไม่เพียงพอต่อการนามาทาน้ าสารสกัดชีวภาพจึงใช้สาหร่ าย
น้ าจืดจานวน 4 ชนิ ด จากนั้นนาน้ าสารสกัดจากสาหร่ ายพุงชะโด หางกระรอก เตา และวุน้ มาใช้ร่วมวัสดุปลูกที่ผสมปุ๋ ยมูลไก่
และมูลโค เพื่อ ทดสอบการเจริ ญเติ บโตของผัก กาดหอมพันธุ์กรี นโอ๊ค พบว่า น้ าสารสกัดสาหร่ ายทุ กสู ต รให้ลกั ษณะการ
เจริ ญเติบโตทุกลักษณะแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติความเชื่อมัน่ 99 เปอร์ เซ็นต์ โดยสู ตรที่ 6 น้ าสกัดสาหร่ ายรวมจะให้
ค่าเฉลี่ยการเจริ ญเติบโตและผลผิตเมื่อใช้ร่วมกับปุ๋ ยมูลสัตว์สูงสุ ด คือค่าเฉลี่ยจานวนใบต่อต้นเป็ น 28.94 ใบ ความกว้างทรงพุ่ม
เป็ น 26.50 ซม. ความสูงเป็ น 15.51 ซม. น้ าหนักสดต้นต่อรากเป็ น 96.50 กรัม น้ าหนักสดรากเป็ น 21.19 กรัม น้ าหนักแห้งต้นต่อ
รากเป็ น 3.82 กรัม และน้ าหนักแห้งรากเป็ น 0.85 สู งสุ ด รองลงมาได้แก่ สู ตรที่ 4 น้ าสารสกัดสาหร่ ายเตา และสู ตรที่ 5 น้ าสาร
สกัดสาหร่ ายวุน้ แต่ลกั ษณะน้ าหนักแห้งรากนั้นทั้งสู ตรที่ 4 และสู ตรที่ 5 จะให้ค่าใกล้เคียงกันคือ 0.76 กรัม และ 0.72 กรั ม
ตามลาดับ (ตารางที่ 1) ส่วนสูตรที่ให้ค่าเฉลี่ยของลักษณะต่างๆ ต่าสุด คือสูตรที่ 2 น้ าสารสกัดสาหร่ ายพุงชะโด และสู ตรที่ 3 น้ า
สารสกัดสาหร่ ายหางกระรอก เมื่อเทียบกับการใช้น้ าสารสกัดในแต่ละสู ตร อย่างไรก็ตาม การใช้น้ าสารสกัดสาหร่ ายร่ วมกับปุ๋ ย
มูลสัตว์จะให้ค่าการเจริ ญเติ บโตและผลผลิตสู งกว่าไม่ใช่ น้ าสารสกัด (สู ตรที่ 1 ชุดควบคุม) ที่ เป็ นเช่ นนี้ เพราะน้ าสารสกัด
สาหร่ ายที่ เกิดจากการหมักจะมีค่าความเป็ นกรดด่างที่วดั ได้เท่ากับ 3.2-3.5 ซึ่ งสามารถช่วยเร่ งการย่อยสลายปุ๋ ยมูลสัตว์ได้เป็ น
อย่างดี และช่วยปรับค่าความเป็ นกรดด่างใกล้เคียงกับสภาพที่ เหมาะสมต่อการปลูกผักสลัด จึ งทาให้มีการเจริ ญเติ บโตและ
ผลผลิตที่ได้สูงกว่าชุดควบคุม แต่การใช้น้ าสารสกัดเป็ นแหล่งธาตุอาหารเพียงอย่างเดียวไม่เหมาะสม เพราะน้ าสารสกัดสาหร่ าย
มีปริ มาณธาตุอาหารหลักน้อย คือไนโตรเจน 0.4% ฟอสฟอรัส 0.13% และโพแทสเซี ยม 1.47% ความเป็ นกรดด่างเท่ากับ 3.9
(กรมวิชาการเกษตร, 2546) รัตนากร (2560ข) ได้ทาการทดสอบโดยใช้น้ าสารสกัดจากสาหร่ ายเป็ นแหล่งที่ให้ธาตุอาหารอย่าง
เดียวทาให้ผกั กาดหอมพันธุ์กรี นโอ๊คเจริ ญเติบโตน้อยและให้ผลผลิตต่าใกล้เคียงกับชุดควบคุม จึงจาเป็ นต้องหาปุ๋ ยชนิ ดอื่นเป็ น
แหล่งให้ธาตุอาหารซึ่งในระบบการผลิตพืชแบบเกษตรอินทรี ยป์ ุ๋ ยมูลสัตว์เป็ นทางเลือกที่เกษตรนิ ยมใช้ เนื่ องจากมีปริ มาณธาตุ
อาหารหลักที่ ค่ อนข้างสู ง คื อ ปุ๋ ยมูลไก่ และมูล โค มี ค่า ไนโตรเจน 2.09% และ 1.73% ฟอสฟอรั ส 6.07% และ 0.49%
โพแทสเซียม 0.42% และ 0.30% ตามลาดับ ส่วนค่าความเป็ นกรดด่างเท่า 8.2 และ8.7 (กรมส่งเสริ มการเกษตร, 2551) การใช้น้ า
สารสกัดสาหร่ ายร่ วมกับปุ๋ ยมูลสัตว์จึงช่วยให้การเจริ ญเติบโตและผลผลิตได้ดี นอกจากนี้ น้ าสารสกัดสาหร่ ายยังสามารถช่วย
กระตุน้ การงอกของเมล็ดผักกาดหอมได้ดว้ ย รัตนากร (2560ก) ได้นาน้ าสารสกัดสาหร่ ายรวมทดสอบกระตุน้ การงอกของเมล็ด

พันธุ์ Iceberg Crispy Green Cos และ Red Cos พบว่าน้ าสารสกัดสาหร่ ายให้เปอร์ เซ็นต์การแทงรากหลังเพาะเมล็ดที่ 1 วัน
มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ในผักกาดหอมทั้ง 3 พันธุ์ รวมทั้งเปอร์เซ็นต์การแทงรากสูงสุดเช่นเดียวกับน้ าสารสกัดสูตรอื่นๆ

4.สรุ ป
น้ าสารสกัดจากสาหร่ ายน้ าจืดทั้ง 4 ชนิด คือ สาหร่ ายพุงชะโด สาหร่ ายหางกระรอก สาหร่ ายเตา และสาหร่ ายวุน้ เมื่อ
นามาใช้ร่วมกับปุ๋ ยมูลสัตว์ (มูลไก่และมูลโค) พบว่า สู ตรที่ 6 น้ าสารสกัดสาหร่ ายรวม ให้ค่าเฉลี่ยการเจริ ญเติบโตและผลผลิต
สู งสุ ด รองลงมาคือ สู ตรที่ 4 น้ าสารสกัดเตา และสู ตรที่ 5 น้ าสารสกัดวุน้ เมื่อเที ยบกับสู ตรที่ 1 ชุดควบคุม ดังนั้น น้ าสารสกัด
สาหร่ ายทั้ง 4 ชนิ ดสามารถมานามาผลิตเป็ นปุ๋ ยน้ าหมักชีวภาพหรื อน้ าสารสกัดใช้ร่วมกับปุ๋ ยอินทรี ยอ์ ื่นๆ หรื อปุ๋ ยมูลสัตว์ เพื่อ
ช่วยการเจริ ญเติบโตและผลผลิตในระบบการผลิตพืชแบบอินทรี ยไ์ ด้ดี

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยความกว้างทรงพุ่ม (ซม.) ความยาวใบ (ซม.) จานวนใบต่อต้น น้ าหนักสดต้นและรากต่อต้น
(กรัม) น้ าหนักสดราก (กรัม) น้ าหนักแห้งต้นและรากต่อต้น (กรัม) และน้ าหนักแห้งราก (กรัม) ที่อายุ
45 วันหลังการเก็บเกี่ยว
สิ่งทดลอง1/

จานวนใบต่ อ
ต้ น

ความกว้างทรงพุ่ม
(ซม.)

ความสู ง (ซม.)

นา้ หนักสด
ต้ นและราก
(กรัม)
85.39f
91.14e
91.39d
95.43b
93.11c
96.50a
***
0.14

นา้ หนักแห้ ง
ต้ นและราก
(กรัม)
15.31f
17.61e
18.43d
19.55b
19.12c
21.19a
***
0.38

นา้ หนักสดราก
(กรัม)

นา้ หนักแห้ ง
ราก (กรัม)

18.43d
15.62f
9.85f
2.51f
0.43e
สู ตรที่ 1
24.68c
18.32d
11.51d
3.52e
0.61d
สู ตรที่ 2
24.40c
20.62e
12.48e
3.57d
0.65c
สู ตรที่ 3
28.41ab
24.95b
14.75b
3.74c
0.76b
สู ตรที่ 4
28.22b
23.47c
13.44c
3.61b
0.72b
สู ตรที่ 5
28.94a
26.50a
15.51a
3.82a
0.85a
สู ตรที่ 6
***
***
***
***
***
F-test
1.39
1.19
1.81
0.28
1.49
CV (%)
** significantly different at P<0.01
1/
สู ตรที่ 1 ชุดควบคุม (น้ าเปล่า); สู ตรที่ 2 น้ าสารสกัดสาหร่ ายพุงชะโด; สู ตรที่ 3 น้ าสารสกัดสาหร่ ายหางกระรอก; สู ตรที่ 4
น้ าสารสกัด
สาหร่ ายเตา; สูตรที่ 5 น้ าสารสกัดสาหร่ ายวุน้ และสู ตรที่ 6 น้ าสารสกัดสาหร่ ายพุงชะโด หางกระรอก เตา และวุน้ ที่อตั ราส่ วน 1:1:1:1
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