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บทคัดยอ 

ผลการศึกษาประสิทธิภาพของจุลินทรียอีเอ็ม  ตอการเจริญเติบโตของผักคะนา(Brassica 
alboglabra)  ทําการทดลองที่คณะวิชาพืชศาสตร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยนครศรีธรรมราช 
วางแผนการทดลองแบบสุมในบล็อกสมบูรณ(Randomized  Completely  Block  Design)  จํานวน  6 
วิธีการทดลอง คือ ใชจุลินทรียอีเอ็มขนิดน้ํา เขมขน 0.1 %, ใชจุลินทรียอีเอ็มชนิดแหง(โบกาฉิ), ใช 
ปุยเคมีสูตร 12-8-8อัตรา 100 กิโลกรัม ตอไร, ใชปุยคอก(มูลโค) อัตรา 1,000 กิโลกรัม ตอไร , ใชปุย 
คอก(มูลโค)รวมกับจุลินทรียอีเอ็มชนิดน้ํา เขมขน 0.1 %,  และ ไมใชสาร  ทําการทดลอง  4  ซํ้า 
พบวา    เม่ือเม่ือผักคะนามีอายุ 30 วันการใชปุยเคมีสูตร 12-8-8 อัตรา 100 กิโลกรัม ตอไรทําใหตน 
ผักคะนามีความสูงมากที่สุด  คือเฉล่ีย  14.5  เซนติเมตร  ตอตน  รองลงมาคือ  การใชปุยคอก(มูลโค) 
รวมกับจุลินทรียอีเอ็มชนิดน้ํา เขมขน 0.1%,การใชจุลินทรียอีเอ็มชนิดแหง(โบกาฉิ),การใชจุลินทรีย 
อีเอ็มชนิดน้ํา    เขมขน 0.1 %,การใชปุยคอก(มูลโค) อัตรา 1,000 กิโลกรัม ตอไร และไมใชสาร ทํา 
ใหผักคะนามีความสูงเฉล่ีย 13.5,12.8, 12.3, 11.2 และ 10.4 เซนติเมตร ตอตน ตามลําดับโดยการใช 
ปุยเคมีสูตร 12-8-8 อัตรา 100 กิโลกรัม ตอไรและการใชปุยคอก(มูลโค)รวมกับจุลินทรียอีเอ็มชนิด 
น้ํา  เขมขน  0.1% ทําใหผักคะนามีความสูงไมแตกตางกันทางสถิติ  สวนจํานวนแมลงดวงหมัดผักที่ 
พบบนตนผักคะนา พบวา   การไมใชสาร พบจํานวนแมลงดวงหมัดผักมากที่สุด คือ  เฉล่ีย 3.85 ตัว 
ตอตน  รองลงมาคือการใชปุยคอก(มูลโค)  อัตรา  1,000  กิโลกรัม  ตอไร,  การใชปุยเคมีสูตร  12-8-8 
อัตรา 100 กิโลกรัม ตอไร,การใชปุยคอก(มูลโค)รวมกับจุลินทรียอีเอ็มชนิดน้ํา เขมขน 0.1%, การใช 
จุลินทรียอีเอ็มชนิดน้ํา    เขมขน  0.1 % และ การใชจุลินทรียอีเอ็มชนิดแหง(โบกาฉิ) จํานวน 3.825, 
3.825, 3.8, 3.375, และ 3.175 ตัว ตอตน ตามลําดับโดยการใชจุลินทรียอีเอ็มชนิดแหง(โบกาฉิ) และ 
การใชจุลินทรียอีเอ็มชนิดน้ํา    เขมขน  0.1  %  พบจํานวนแมลงดวงหมัดผักนอยกวาวิธีการทดลอง 
อ่ืนๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  เม่ือผักคะนามีอายุ 40 วัน พบวา การใชปุยคอก(มูลโค)รวมกับจุลิน 
ทรียอีเอ็มชนิดน้ํา  เขมขน 0.1% ทําใหตนผักคะนามีความสูงมากที่สุด คือเฉล่ีย 26.3 เซนติเมตร ตอ 
ตน  รองลงมาคือ  การใชปุยเคมีสูตร  12-8-8  อัตรา  100  กิโลกรัม  ตอไร,การใชจุลินทรียอีเอ็มชนิด 
แหง(โบกาฉิ),  การใชจุลินทรียอีเอ็มชนิดน้ํา    เขมขน  0.1  %,  การใชปุยคอก(มูลโค)  อัตรา  1,000 
กิโลกรัม  ตอไร,  และไมใชสาร  คือเฉล่ีย  23.5,  22.7,  21.5,  18.8  และ  15.2  เซนติเมตร ตอตน ตาม 
ลําดับ  โดยทุกวิธีการทดลองทําใหผักคะนามีความสูงแตกตางกันทางสถิติ  สวนจํานวนแมลงดวง 
หมัดผักที่พบบนตนผักคะนา พบวาการไมใชสาร พบจํานวนแมลงดวงหมัดผักมากที่สุด คือ เฉล่ีย 4 
ตัว ตอตน รองลงมาคือการใชปุยเคมีสูตร 12-8-8 อัตรา 100 กิโลกรัม ตอไร, การใชปุยคอก(มูลโค) 
อัตรา 1,000 กิโลกรัม ตอไร, การใชปุยคอก(มูลโค)รวมกับจุลินทรียอีเอ็มชนิดน้ํา เขมขน 0.1%, การ



ใชจุลินทรียอีเอ็มชนิดน้ํา  เขมขน 0.1 % และ การใชจุลินทรียอีเอ็มชนิดแหง(โบกาฉิ) จํานวน 3.925, 
3.9, 3.85, 3.4, และ 3.225 ตัว ตอตน ตามลําดับโดยการใชจุลินทรียอีเอ็มชนิดแหง(โบกาฉิ) และ การ 
ใชจุลิน ทรียอีเอ็มชนิดน้ํา    เขมขน 0.1 % พบจํานวนแมลงดวงหมัดผักนอยกวาวิธีการทดลองอ่ืนๆ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  สําหรับผลตอผลผลิตผักคะนา  พบวา  การใชปุยคอก(มูลโค)รวมกับจุลิ 
นทรียอีเอ็มชนิดน้ํา  เขมขน  0.1  %  ใหผลผลิตน้ําหนักผักคะนามากที่สุด  คือเฉล่ีย  8.15  กรัมตอตน 
รองลงมาคือการใชปุยเคมีสูตร  12-8-8  อัตรา  100 กิโลกรัม ตอไร ใหผลผลิตน้ําหนักผักคะนาเฉลี่ย 
5.2  กรัมตอตน,  การใชจุลินทรียอีเอ็มชนิดแหง(โบกาฉิ)  ใหผลผลิตน้ําหนักผักคะนาเฉลี่ย  4.9  กรัม 
ตอตน, การใชจุลินทรียอีเอ็มขนิดน้ํา เขมขน 0.1 % ใหผลผลิตน้ําหนักผักคะนาเฉลี่ย 4.5 กรัมตอตน, 
การใชปุยคอก(มูลโค) อัตรา 1,000 กิโลกรัม ตอไร ใหผลผลิตน้ําหนักผักคะนาเฉลี่ย 4.35 กรัมตอตน 
, และ ไมใชสาร ใหผลผลิตน้ําหนักผักคะนาเฉลี่ย 3.45 กรัมตอตน  ตามลําดับ        การใชจุลินทรีย 
อีเอ็มขนิดน้ํา  เขมขน  0.1  %  ใหผลผลิตน้ําหนักผักคะนาไมแตกตางกันทางสถิติกับการใชปุยคอก 
สําหรับวิธีการทดลองอ่ืนๆทุกวิธีการทดลองใหผลผลิตน้ําหนักผักคะนาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
ยิ่งทางสถิติ.



คํานิยม 

การดําเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครั้งนี้ สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ดวยความ 
กรุณาจากผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศึกษา และคณะครูวิทยาลัยเกษตรและ 
เทคโนโลยีนครศรีธรรมราช ตลอดจนเจาหนาที่ทุกทานที่ไดใหความอนุเคราะหและอํานวยความ 
สะดวกในเรื่อง  สถานที่ รวมทั้งอุปกรณตาง ๆ ผูวิจัยขอขอบคุณไวเปนอยางสูง  ณ ที่นี้  หวังเปน 
อยางยิ่งวาผลการศึกษาทดลองจะสามารถใชเปนประโยชน และเปนแนวทางแกผูสนใจไดใน 
โอกาสตอไป 

ทายนี้ ขอขอบคุณพี่ นองและเพ่ือนๆ ทุกคนที่ใหการสนับสนุนโดยเฉพาะการใหกําลังใจ 
แก ผูวิจัยเปนอยางดียิ่งตลอดมา. 

นายอดิศัย ทองธวัช 
15 มี.ค. 2550



บทนํา 

การทําการเกษตรในปจจุบัน มีวิธีการที่แตกตางไปจากสมัยกอน เนื่องจากวาในสมัยกอน 
นั้นมีพื้นที่วางเปลามาก เกษตรกรสามารถใชพื้นที่เพื่อการเพาะปลูกไดเต็มที่ ความอุดมสมบูรณของ 
ดินสูงเนื่องมาจากเปนพื้นที่บุกเบิกใหมเสียเปนสวนใหญ  ดินมีปริมาณธาตุอาหารที่เปนประโยชน 
ตอพืชอยูมาก  อีกทั้งมีคุณสมบัติทางกายภาพที่เหมาะสมตอการเพาะปลูก  ตอมาเมื่อประชากรเพิ่ม 
มากขึ้นความตองการในเรื่องที่อยูอาศัยก็มีมากตามไปดวยทําใหมีการเปล่ียนสภาพจากแปลงปลูก 
พืชไปเปนพื้นที่สําหรับสรางที่อยูอาศัยกันมากขึ้นทําใหพ้ืนที่เพาะปลูกลดนอยลงไปโดยปริยาย  ใน 
ขณะเดียวกันเมื่อมีการปลูกพืชมากขึ้นก็มีการแพรระบาดของศัตรูพืชมากขึ้นตามไปดวย  ความอุดม 
สมบูรณของดินก็ลดลงไปตามกาลเวลา  อันเนื่องมาจากการปลูกพืชซํ้าหลายๆครั้งโดยไมไดมีการ 
ปรับปรุงบํารุงดินใหเต็มที่  เม่ือดินขาดการบํารุง    ธาตุอาหารตางๆที่พืชนําไปใชประโยชนไดก็ยอม 
จะหมดไปเรื่อยๆ    ปญหาตางๆเหลานี้ไดรับการแกไขโดยการที่มนุษยพยายามนําเทคโนโลยีใหมๆ 
เขาไปใชเพื่อเพ่ิมผลผลิตในพื้นที่ที่มีอยูอยางจํากัด  เชนการใชวิธีการปลูกที่ทันสมัย  การใชเครื่อง 
จักรกลแทนแรงงานคน  การใสปุยเคมีและปุยคอกเพื่อเพ่ิมธาตุอาหารพืชและเปนการปรับปรุงบํารุง 
ดิน  การนําสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชเขามาใช  ทําใหผลผลิตตอพื้นที่เพิ่มมากขึ้น  อยางไรก็ตาม 
เม่ือมีขอดีก็ยอมจะมีขอเสียควบคูกันไปโดยเฉพาะหากขาดความระมัดระวังในการปฏิบัติ  และไม 
ปฏิบัติตามคําแนะนําในการใชสารตางๆอยางจริงจัง  ทําใหเกิดการตกคางของสารพิษ  ทั้งสารปอง 
กันกําจัดศัตรูพืช และปุยเคมีในสภาพแวดลอม มีผลกระทบตอการดํารงชีพของมนุษยและส่ิงมีชีวิติ 
อ่ืนๆ  ดวยเหตุนี้  ทําใหประเทศตางๆที่มีการใชสารเคมีไดหันมารณรงคใหมีการลดการใชสารเคมี 
ทางการเกษตรลงมีการนําสารที่ไมเปนพิษตอสภาพแวดลอมเขามาทดแทน โดยเฉพาะในปจจุบัน มี 
การแนะนําและรณรงคใหใชจุลินทรียที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะจุลินทรียอีเอ็มกันอยางแพรหลาย 
เนื่องจากเปนสารที่มีประโยชนหลายอยางท้ังทางดานการเกษตรและส่ิงแวดลอม  คือชวยใหผลผลิต 
ของพืชเพ่ิมมากขึ้น  และชวยรักษาสภาพแวดลอมไมใหเกิดมลพิษ  ผูวิจัยจึงพิจารณาเห็นวาการได 
ศึกษาคุณสมบัติของจุลินทรียดังกลาว หากมีคุณสมบัติดีจริงก็จะสามารถนําผลการวิจัยไปสนบัสนนุ 
ในการรณรงคใหมีการลดการใชสารเคมีทางการเกษตรลง  อีกทั้งเปนการชวยลดตนทุนการผลิตลง 
ไดมากอีกดวย  จึงคิดวาควรทําการทดลองกับพืชที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจและการบริโภคกอน 
คือพืชผัก  โดยเลือกทดลองกับผักคะนา  เพราะผักคะนาเปนพืชที่ประชากรทั่วประเทศนิยมบริโภค 
มีการปลูกกันอยางแพรหลาย  ในขณะเดียวกันก็พบวาเกษตรกรผูปลูกผักคะนามีการใชสารเคมีปอง 
กันกําจัดศัตรูพืชในผักคะนากันสูงมาก  จนกอใหเกิดพิษตกคางของสารเคมีดังกลาวโดยเฉพาะสาร 
เคมีปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช ซ่ึง จากรายงานในเว็บไซดที่ชื่อ “BangsaiAgro.com” โดย นายแพทย



วิชัย  เทียนถาวร  ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปดเผยวา  โครงการอาหารปลอดภัยไดเริ่มทําการตรวจ 
สอบอาหารตั้งแตเดือนเมษายน 2546 จนถึงเดือนมกราคม 2548 พบวาในบรรดาสารอันตราย 6 ชนิด 
ที่พบในอาหารสดนั้น สวนใหญลดปริมาณลงมามากเกือบถึง รอยละ 0 แลว ยกเวนยาฆาแมลงที่ยัง 
พบในปริมาณถึงรอยละ 3.39 ในกลุมผักสด ไดแก คะนา ผักกาดขาว ผักกาดกวางตุง พริกสด และ 
องุน  ซ่ึงจําเปนตองลดลงใหเปนรอยละ  0  จึงจะปลอดภัย  ในขณะเดียวกัน  เว็บไซด  “http:// 
www.gttestkit.com”  ใชชุดตรวจจีที (GT-test-kit) ตรวจหาปริมาณสารพิษในผักหลายชนิดรวมทั้ง 
ผักคะนาซ่ึงพบวา  ในผักคะนาที่ตรวจนั้นไมมีความปลอดภัย  เพราะมีปริมาณสารโปรฟโนฟอส 
2.86 มก/กก พาราไธออน 0.32 มก/กก  ซ่ึงเกินคาความปลอดภัย (ใกลเคียง Broccoli คือ 0.2 มก/กก) 
ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงคัดเลือกผักคะนาเพื่อทําการทดลอง  เพ่ือจะไดหาส่ิงที่จะสามารถนํามาใชทดแทน 
สารเคมีโดยเฉพาะสารเคมีปองกันกําจัดแมลงไดในโอกาสตอไป 

วัตถุประสงค 

1.  เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของจุลินทรียอีเอ็ม ตอการเจริญเติบโตของผักคะนา 
2.  เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของจุลินทรียอีเอ็มกับปุยบางชนิดที่มีตอการเจริญเติบโตของผักคะนา 
3.  เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของจุลินทรียอีเอ็มกับปุยบางชนิดที่มีตอความสูงของผักคะนา 
4.  เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของจุลินทรียอีเอ็มกับปุยบางชนิดที่มีตอการตานทานการทําลาย 

ของแมลงศัตรูสําคัญบางชนิดของผักคะนา

http://www.gttestkit.com/


อุปกรณและวิธีการ 

อุปกรณ 
-  เมล็ดพันธุผักคะนา 
-  ปุยเคมีสูตร 12-8-8 
-  ปุยคอก (มูลโค) 
-  บัวรดน้ํา 
-  จุลินทรียอีเอ็มจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ชนิดน้ํา 
-  จุลินทรียอีเอ็มจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ชนิดแหง(โบกาฉิ) 
-  แกลบ 
-  รําละเอียด 
-  ถังใสน้ํา 
-  กระบอกตวงสาร 
-  กระสอบปุย 

การทําจุลินทรียอีเอ็มชนิดแหง (โบกาฉิ) 
วัสดุที่ใชในการทําโบกาฉิ ประกอบดวย 

1. มูลสัตว (ทุกชนิด)  1 สวน  (กระสอบปุย) 

2. แกลบดิบ  1 สวน  (กระสอบปุย) 

3. รําละเอียด  1 สวน  (กระสอบปุย) 

4. จุลินทรียอีเอ็ม  20 ซีซี  (2 ชอนโตะ) 

5. กากน้ําตาล  20 ซีซี  (2 ชอนโตะ) 

6. น้ําสะอาด  10 ลิตร  (1 ถัง)



วิธีทํา 

1. ผสม จุลินทรีย  EM ,กากน้ําตาล และน้ําสะอาด ในถังน้ําขนาด 15 ลิตร 

2. คลุกเคลามูลสัตว และรําละเอียดใหเขากันดี 

3. นําแกลบดิบใสลงในสวนผสมของจุลินทรีย  EM ,กากน้ําตาล และน้ําสะอาด จุมใหเปยกแลวบีบ 

พอหมาดๆ นํามาคลุกในสวนผสมของมูลสัตวและรําละเอียดใหเขากันดี 

4. บรรจุสวนผสมทั้งหมดลงในกระสอบปาน (หรือถุงปุย) ที่สะอาด อากาศถายเทได โดยบรรจุลง 

ไป ประมาณ 3 ใน 4  ของกระสอบไมตองกดใหแนน นําไปวางลงในที่มีฟางรองเพื่อระบาย 

อากาศในสวนลาง พลิกกลับกระสอบในวันที่ 2, 3, 4 และ 5 ทุกๆวัน ตรวจดูอุณหภูมิไมเกิน 

36 o C สามารถนําไปใชได



ภาพที่  1  แสดงอุปกรณที่ใชในการทดลอง 

ภาพที่  2  แสดงสภาพแปลงทดลอง 

อุปกรณ 

ปุยคอก (มูลโค) ปุยเคมี สูตร 12-8- 
8 

แปลงคะนา ขนาด 1x8 
เมตร 

จุลินทรีย อีเอ็มชนิดแหง (โบกา 

บัวรดน้ํา  จุลินทรียอีเอ็มชนิด อุปกรณผสมปุย 

เมล็ดคะนาพันธุแมโจ1



วิธีการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุมในบล็อกสมบูรณ (Randomized Complete Block Design) 

แบงการทดลองออกเปน 6 วิธีการทดลอง ๆ ละ 4 ซํ้า  ดังนี้ 

วิธีการทดลองที่ 1 ใชจุลินทรียอีเอ็มชนิดน้ํา เขมขน 0.1 % (EM : กากน้ําตาล : น้ํา 
อัตรา 1 : 1 : 1,000 )  รดแปลงผัก ทุกๆ 3 วัน หลังปลูก 

วิธีการทดลองที่ 2ใชจุลินทรียอีเอ็มชนิดแหง (โบกาฉิ) โรยบนแปลงปลูก อัตรา 
50 กรัม ตอตารางเมตร (1 กํามือ) กอนทําการปลูกผักคะนา 

วิธีการทดลองที่ 3 ใชปุยเคมีสูตร 12-8-8 อัตรา 100 กิโลกรัม ตอไร โดยแบงใส 2 ครั้ง คอืหลัง 
จากถอนแยกครั้งแรก และหลังจากถอนแยกครั้งที่สอง 

วิธีการทดลองที่ 4 ใชปุยคอก(มูลโค) อัตรา 1,000 กิโลกรัม ตอ ไร ใสกอนปลูก 

วิธีการทดลองที่ 5 ใชปุยคอก(มูลโค) อัตรา 1,000 กิโลกรัมตอไร ใสกอนปลูก  รวมกับ 
จุลินทรียอีเอ็มชนิดน้ํา เขมขน 0.1 % รดแปลงผัก ทุกๆ 3 วัน หลังปลูก 

วิธีการทดลองที่ 6 ไมใชสาร 

ดําเนินการทดลองโดย ปฏิบัติดังนี้ 
1.เตรียมแปลงขนาด 7.5 X 8 เมตร จํานวน 4 แปลง (BLOCK) ในแตละแปลง แบงเปน 

แปลงยอยขนาด  1  X  8  เมตร  จํานวน  6  แปลง  โดยแตละแปลงยอยใหมีระยะหางกัน  0.3  เมตร 
2.กําหนดวิธีการทดลองลง บนแปลงยอย ของแตละแปลง (BLOCK)โดยวิธีการการสุม 

แลวเริ่ม ดําเนินการทดลอง ตามแตละวิธีการทดลองที่กําหนดไว โดย 
2.1 วิธีการทดลองที่ 1  รดจุลินทรียอีเอ็มชนิดน้ํา เขมขน 0.1 % จํานวน 5 ลิตร/ 

แปลงยอย ทุกๆ 3 วัน หลังปลูก 
2.2 วิธีการทดลองที่ 2  โรยจุลินทรียอีเอ็มชนิดแหง(โบกาฉิ)ลงบนแปลงปลูก 

แปลงยอยละ 400 กรัม (8 กํามือ) 
2.3 วิธีการทดลองที่ 3  ใชปุยเคมีสูตร 12-8-8 แบงใส 2 ครั้ง คือหลังจากถอนแยก 

ครั้งแรก และหลังจากถอนแยกครั้งที่สอง ครั้งละ0.5 กิโลกรัม/แปลงยอย โดยผสมน้ํา 5 ลิตรราดให 
ทั่วแปลงยอย 

2.4 วิธีการทดลองที่ 4  ใสปุยคอก(มูลโค) กอนปลูก อัตรา 5 กิโลกรัม/แปลงยอย



2.5 วิธีการทดลองที่ 5  ใสปุยคอก(มูลโค) กอนปลูก อัตรา 5 กิโลกรัม/แปลงยอย 
และรดจุลินทรียอีเอ็มชนิดน้ํา เขมขน 0.1 % จํานวน 5 ลิตร/แปลงยอย ทุกๆ 3 วัน หลังปลูก 

2.6 วิธีการทดลองที่ 6  ไมใชสาร 
3.ปลูกผักคะนาพันธุแมโจ 1 ลงบนแปลงยอยแตละแปลง โดยการหวาน แลวดูแลรักษา 

อยางดีเหมือนกันทุกแปลง ทําการถอนแยกครั้งแรกเมื่อคะนามีอายุ 20 วัน และถอนแยกครั้งที่สอง 
เม่ือคะนามีอายุ 30 วัน โดยในการถอนแยกครั้งที่สอง ใหเหลือคะนาไวบนแปลงยอยแตละแปลง 
จํานวนเทากัน และใหมีระยะระหาง ระหวางตนและระหวางแถว 20 X 20 เซนติเมตร 

การเกบ็รวบรวมขอมูล 
1.  วัดความสูงของผักคะนา เม่ือมีอายุ 30 วัน และ 40 วัน 
2.  นับจํานวนแมลงศัตรูสําคัญที่พบบนตนคะนา เม่ือมีอายุ 30 วัน และ 40 วัน 
3.  ทําการเก็บเกี่ยวเม่ือคะนามีอายุ 45 วัน แลวชั่งน้ําหนัก 

การวิเคราะหขอมลู 
นําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหทางสถิติ โดยใช Analysis of variance และเปรียบเทียบความ 

แตกตางของแตละ วิธีการทดลองโดยใช Duncan’s New Multiple Range Test. 

สถานที่ทําการทดลอง 
คณะวิชาพืชศาสตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 

ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 
ระหวาง  1 มิถุนายน 2549 – 30 กันยายน 2549



ผลการวิจัย 

ผลการทดลอง  ประสิทธิภาพของจุลินทรียอีเอ็ม(EM)ตอการเจริญเติบโตของผักคะนา 
(Brassica alboglabra) พบวา 

1. ผลตอความสูงของผักคะนา พบวา เม่ือคะนามีอายุ 30 วัน การใชปุยเคมีสูตร 12-8-8 อัตรา 
100 กิโลกรัม ตอไร ทําใหผักคะนามีความสูงมากที่สุด คือ  เฉล่ีย 14.5 เซนติเมตร ตอตน รองลงมา 
คือ การใชปุยคอก(มูลโค)  รวมกับจุลินทรียอีเอ็มชนิดน้ํา  เขมขน  0.1 %, การใชจุลินทรียอีเอ็มชนิด 
แหง(โบกาฉิ),  การใชจุลินทรียอีเอ็มชนิดน้ํา    เขมขน  0.1  %,  การใชปุยคอก(มูลโค)  อัตรา  1,000 
กิโลกรัม  ตอไร  และไมใชสาร  ทําใหผักคะนามีความสูง  เฉล่ีย  13.5,  12.8,  12.3,  11.2,  และ  10.4 
เซนติเมตร ตอตน ตามลําดับ โดยการใชปุยเคมีสูตร 12-8-8 อัตรา 100 กิโลกรัม ตอไร มีแนวโนมทํา 
ใหผักคะนามีความสูงมากกวาวิธีการทดลองอ่ืนๆ  คือทําใหผักคะนามีความสูงไมแตกตางทางสถิติ 
กับการใชปุยคอก(มูลโค)  รวมกับจุลินทรียอีเอ็มชนิดน้ํา  เขมขน  0.1 %  แตมีผลตอความสูงของผัก 
คะนามากกวาวิธีการทดลองอ่ืนๆ ที่เหลืออีก 4 วิธีการทดลอง คือ การใชจุลินทรียอีเอ็มชนิดแหง(โบ 
กาฉิ), การใชจุลินทรียอีเอ็มชนิดน้ํา  เขมขน 0.1 %, การใชปุยคอก(มูลโค) อัตรา 1,000 กิโลกรัม ตอ 
ไร และไมใชสาร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวน การใชปุยคอก(มูลโค) รวมกับจุลินทรียอีเอ็มชนิด 
น้ํา  เขมขน  0.1 %, การใชจุลินทรียอีเอ็มชนิดแหง(โบกาฉิ), และการใชจุลินทรียอีเอ็มชนิดน้ํา    เขม 
ขน  0.1  %  มีผลตอความสูงของผักคะนาไมแตกตางกันทางสถิติ    สําหรับการใชปุยคอก(มูลโค) 
อัตรา  1,000  กิโลกรัม  ตอไร  และไมใชสารมีผลตอความสูงของผักคะนาไมแตกตางกันทางสถิติ 
ตามตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1  แสดงความสูงของผักคะนา เม่ือมีอายุ 30 วัน 

วิธีการทดลอง  ความสูงผักคะนา (เซ็นติเมตร/ตน) 1 

1.  จุลินทรียอีเอ็มชนิดน้ําเขมขน 0.1 %  12.3     bc 2 

2.  จุลินทรียอีเอ็มชนิดแหง(โบกาฉิ)  12.8     b 
3.  ปุยเคมีสูตร 12-8-8 อัตรา 100 ก.ก/ไร  14.5     a 
4.  ปุยคอก (มูลโค) อัตรา 1,000 ก.ก/ไร  11.2    cd 
5.  ปุยคอก(มูลโค)รวมกับจุลินทรียอีเอ็มชนิดน้ํา เขมขน 0.1%  13.5    ab 
6.  ไมใชสาร  10.4    d 
CV (%)     =       6.66 
1  คิดเฉลี่ยจาก 4 ซ้ํา 
2  ตัวอักษรที่เหมือนกันไมมีความแตกตางกันทางสถิติ



เม่ือผักคะนามีอายุ 40 วัน ปรากฏวา การใชปุยคอก(มูลโค) รวมกับจุลินทรียอีเอ็มชนิดน้ํา เขม 
ขน 0.1 % ทําใหผักคะนามีความสูงมากที่สุด คือเฉล่ีย 26.3 เซนติเมตร ตอตน รองลงมา คือ การใช 
ปุยเคมีสูตร 12-8-8 อัตรา 100 กิโลกรัม ตอไร, การใชจุลินทรียอีเอ็มชนิดแหง(โบกาฉิ), การใช 
จุลินทรียอีเอ็มชนิดน้ํา  เขมขน 0.1 %, การใชปุยคอก(มูลโค) อัตรา 1,000 กิโลกรัม ตอไร, และไมใช 
สาร ทําใหผักคะนามีความสูง เฉล่ีย 23.5, 22.7, 21.5, 18.8, และ 15.2 เซนติเมตร ตอตน ตามลําดับ 
โดยทุกวิธีการทดลองทําใหผักคะนามีความสูงแตกตางกันทางสถิติ  ตามตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2  แสดงความสูงของผักคะนา เม่ือมีอายุ 40 วัน 
วิธีการทดลอง  ความสูงผักคะนา (เซ็นติเมตร/ตน) 1 

1.  จุลินทรียอีเอ็มชนิดน้ําเขมขน 0.1 %  21.5    d 2 

2.  จุลินทรียอีเอ็มชนิดแหง(โบกาฉิ)  22.7    c 
3.  ปุยเคมีสูตร 12-8-8 อัตรา 100 ก.ก/ไร  23.5    b 
4.  ปุยคอก (มูลโค) อัตรา 1,000 ก.ก/ไร  18.8    e 
5.  ปุยคอก(มูลโค)รวมกับจุลินทรียอีเอ็มชนิดน้ํา เขมขน 0.1%  26.3    a 
6.  ไมใชสาร  15.2    f 
CV (%)     =       2.31 
1  คิดเฉลี่ยจาก 4 ซ้ํา 
2  ตัวอักษรที่เหมือนกันไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 

2.  ผลตอการเขาทําลายของแมลงศัตรูที่สําคัญ  พบวาแมลงศัตรูสําคัญที่เขาทําลายผักคะนา  ในการ 
ทดลองครั้งนี้ ไดแก แมลงดวงหมัดผัก (Phyllotreta sinuata) จึงทําการสุมนับจํานวนแมลงดวงหมัด 
ผักดังกลาว ที่พบบนตนผักคะนา วิธีการทดลองละ 10 ตนแลวนําไปหาคาเฉลี่ยตอตน ปรากฏวา เม่ือ 
ผักคะนามีอายุ  30  วัน  แปลงทดลองที่ไมใชสาร พบแมลงดวงหมัดผักมากที่สุด  คือ  เฉล่ีย  3.85  ตัว 
ตอตน รองลงมา คือ การใชปุยคอก(มูลโค) อัตรา 1,000 กิโลกรัม ตอไร, การใชปุยเคมีสูตร 12-8-8 
อัตรา 100 กิโลกรัม ตอไร, การใชปุยคอก(มูลโค) รวมกับจุลินทรียอีเอ็มชนิดน้ํา เขมขน 0.1 %, การ 
ใชจุลินทรียอีเอ็มชนิดน้ํา  เขมขน 0.1 %, และการใชจุลินทรียอีเอ็มชนิดแหง(โบกาฉิ) พบแมลงดวง 
หมัดผัก เฉล่ีย 3.825, 3.825, 3.8, 3.375, และ 3.175 ตัว ตอตน ตามลําดับ โดย การใชจุลินทรียอีเอ็ม 
ชนิดแหง(โบกาฉิ) และการใชจุลินทรียเอ็ม(EM)ชนิดน้ําเขมขน 0.1 % พบจํานวนแมลงดวงหมัดผัก 
ไมแตกตางกันทางสถิติ  และทั้งสองวิธีการทดลอง  พบจํานวนแมลงดวงหมัดผักนอยกวาวิธีการ 
ทดลองอ่ืนๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนการใชปุยคอก(มูลโค) อัตรา 1,000 กิโลกรัม ตอไร, การ



ใชปุยเคมีสูตร 12-8-8 อัตรา 100 กิโลกรัม ตอไร, การใชปุยคอก(มูลโค) รวมกับจุลินทรียอีเอ็มชนิด 
น้ํา  เขมขน 0.1 %, และไมใชสาร พบจํานวนแมลงดวงหมัดผักไมแตกตางกันทางสถิติ ตามตารางท่ี 
3 

ตารางที่ 3  แสดงจํานวนแมลงดวงหมัดผักที่พบบนตนผักคะนา  เม่ือผักคะนามีอายุ 30 วัน 
วิธีการทดลอง  จํานวนแมลงดวงหมัดผัก (ตัว/ตน) 1 

1.  จุลินทรียอีเอ็มชนิดน้ําเขมขน 0.1 %  3.375    a 2 

2.  จุลินทรียอีเอ็มชนิดแหง(โบกาฉิ)  3.175    a 
3.  ปุยเคมีสูตร 12-8-8 อัตรา 100 ก.ก/ไร  3.825  b 
4.  ปุยคอก (มูลโค) อัตรา 1,000 ก.ก/ไร  3.825    b 
5.  ปุยคอก(มูลโค)รวมกับจุลินทรียอีเอ็มชนิดน้ํา เขมขน 0.1%  3.8        b 
6.  ไมใชสาร  3.85      b 
CV (%)     =       5.6 
1  คิดเฉลี่ยจาก 10 ซ้ํา 
2  ตัวอักษรที่เหมือนกันไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 

เม่ือผักคะนามีอายุ  40  วัน  พบวาวิธีการไมใชสาร  มีจํานวนแมลงดวงหมัดผักมากที่สุด  คือ 
เฉล่ีย 4 ตัว ตอตน รองลงมา คือ การใชปุยเคมีสูตร 12-8-8 อัตรา 100 กิโลกรัม ตอไร, การใชปุยคอก 
(มูลโค)  อัตรา  1,000 กิโลกรัม ตอไร, การใชปุยคอก(มูลโค) รวมกับจุลินทรียอีเอ็มชนิดน้ํา  เขมขน 
0.1 %, การใชจุลินทรียเอ็ม(EM)ชนิดน้ําเขมขน 0.1 %, และการใชจุลินทรียอีเอ็มชนิดแหง(โบกาฉิ) 
พบจํานวนแมลงดวงหมัดผัก เฉล่ีย 3.925, 3.9, 3.85, 3.4, และ 3.225 ตัว ตอตน ตามลําดับ โดย การ 
ใชจุลินทรียอีเอ็มชนิดแหง(โบกาฉิ) และการใชจุลินทรียเอ็ม(EM)ชนิดน้ําเขมขน 0.1 %  พบจํานวน 
แมลงดวงหมัดผักไมแตกตางกันทางสถิติ  และทั้งสองวิธีการทดลอง  พบจํานวนแมลงดวงหมัดผัก 
นอยกวาวิธีการทดลองอ่ืนๆ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  สวนการใชปุยคอก(มูลโค)  อัตรา  1,000 
กิโลกรัม ตอไร, การใชปุยเคมีสูตร 12-8-8 อัตรา 100 กิโลกรัม ตอไร, การใชปุยคอก(มูลโค) รวมกับ 
จุลินทรียอีเอ็มชนิดน้ํา เขมขน 0.1 %, และไมใชสาร พบจํานวนแมลงดวงหมัดผักไมแตกตางกันทาง 
สถิติ ตามตารางที่ 4



ตารางที่ 4  แสดงจํานวนแมลงดวงหมัดผักที่พบบนตนผักคะนา  เม่ือผักคะนามีอายุ 40 วัน 
วิธีการทดลอง  จํานวนแมลงดวงหมัดผัก (ตัว/ตน) 1 

1.  จุลินทรียอีเอ็มชนิดน้ําเขมขน 0.1 %  3.4      a 2 

2.  จุลินทรียอีเอ็มชนิดแหง(โบกาฉิ)  3.225  a 
3.  ปุยเคมีสูตร 12-8-8 อัตรา 100 ก.ก/ไร  3.925  b 
4.  ปุยคอก (มูลโค) อัตรา 1,000 ก.ก/ไร  3.9      b 
5.  ปุยคอก(มูลโค)รวมกับจุลินทรียอีเอ็มชนิดน้ํา เขมขน 0.1%  3.85    b 
6.  ไมใชสาร  4.0      b 
CV (%)     =       6.83 
1  คิดเฉลี่ยจาก 10 ซ้ํา 
2  ตัวอักษรที่เหมือนกันไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 

4. ผลตอผลผลิตผักคะนา เม่ือผักคะนามีอายุ 45 วัน พบวา การใชจุลินทรียเอ็มชนิดน้ําเขมขน 0.1 % 
ใหผลผลิตน้ําหนักผักคะนาเฉลี่ย 4.5 กรัมตอตน, การใชจุลินทรียอีเอ็มชนิดแหง(โบกาฉิ) ใหผลผลิต 
น้ําหนักผักคะนาเฉลี่ย 4.9 กรัมตอตน, การใชปุยเคมีสูตร 12-8-8 อัตรา 100 กิโลกรัม ตอไร ใหผล 
ผลิตน้ําหนักผักคะนาเฉลี่ย 5.2 กรัมตอตน, การใชปุยคอก(มูลโค) อัตรา 1,000 กิโลกรัม ตอไร ใหผล 
ผลิตน้ําหนักผักคะนาเฉลี่ย  4.35  กรัมตอตน,  การใชปุยคอก(มูลโค)รวมกับจุลินทรียอีเอ็มชนิดน้ํา 
เขมขน 0.1 % ใหผลผลิตน้ําหนักผักคะนาเฉลี่ย 8.15 กรัมตอตน, และ ไมใชสาร ใหผลผลิตน้ําหนัก 
ผักคะนาเฉลี่ย 3.45 กรัมตอตน ตามลําดับ โดย การใชปุยคอก(มูลโค)รวมกับจุลินทรียอีเอ็มชนิดน้ํา 
เขมขน 0.1 %, การใชปุยเคมีสูตร 12-8-8 อัตรา 100 กิโลกรัม ตอไร, การใชจุลินทรียอีเอ็มชนิดแหง 
(โบกาฉิ), และ ไมใชสาร ใหผลผลิตน้ําหนักผักคะนาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับวิธีการ 
ทดลองอ่ืนๆ  สวนการใชจุลินทรียอีเอ็มชนิดน้ํา    เขมขน  0.1  %  และการใชปุยคอก(มูลโค)  อัตรา 
1,000 กิโลกรัม ตอไร ใหผลผลิตน้ําหนักผักคะนาไมแตกตางกันทางสถิติ  ตามตารางท่ี 5



ตารางที่ 5  แสดงน้ําหนัก ผักคะนาที่อายุ 45 วัน 

วิธีการทดลอง  น้ําหนักผักคะนา (กรัม/ตน) 1 

1.  จุลินทรียอีเอ็ม(EM)ชนิดน้ําเขมขน 0.1 %  4.5      d 2 

2.  จุลินทรียอีเอ็มชนิดแหง(โบกาฉิ)  4.9      c 
3.  ปุยเคมีสูตร 12-8-8 อัตรา 100 ก.ก/ไร  5.2      b 
4.  ปุยคอก (มูลโค) อัตรา 1,000 ก.ก/ไร  4.35    d 
5.  ปุยคอก(มูลโค)รวมกับจุลินทรียอีเอ็มชนิดน้ํา เขมขน 0.1%  8.15    a 
6.  ไมใชสาร  3.45    e 

CV (%)  2.49 
F- test                                                                                                                 ** 

1  คิดเฉลี่ยจาก 4 ซ้ํา 
2  ตัวอักษรที่เหมือนกันไมมีความแตกตางกันทางสถิติ



วิจารณผล 

จากผลการทดลอง  ประสิทธิภาพของจุลินทรียอีเอ็มตอการเจริญเติบโตของผักคะนา 
(Brassica alboglabra)  โดยการศึกษาเปรียบเทียบผลของการใชจุลินทรียอีเอ็มกับสารชนิดตางๆ 
จํานวน  6  วิธีการทดลอง  ตอผักคะนา  3  ดาน  ไดแก  ดานความสูง  จํานวนแมลงศัตรูสําคัญที่เขา 
ทําลาย และผลผลิตของผักคะนา ปรากฏวา 
1. ผลตอความสูงของผักคะนา เม่ือผักคะนามีอายุ 30 วัน พบวา การใชปุยเคมีสูตร 12-8-8 อัตรา 100 
กิโลกรัม ตอไร ทําใหผักคะนามีความสูงมากที่สุด โดยมีความสูงไมแตกตางกันทางสถิติกับ การใช 
ปุยคอก(มูลโค)รวมกับจุลินทรียอีเอ็มชนิดน้ํา เขมขน 0.1 % ในขณะเดียวกัน การใชปุยคอก(มูลโค) 
รวมกับจุลินทรียอีเอ็มชนิดน้ํา เขมขน 0.1 % ก็ทําใหผักคะนามีความสูงไมแตกตางทางสถิติ กับการ 
ใชจุลินทรียอีเอ็มชนิดน้ํา    เขมขน  0.1  %  และการใชจุลินทรียอีเอ็มชนิดแหง(โบกาฉิ)  และทั้งส่ีวิธี 
การทดลองดังกลาว  ทําใหผักคะนามีความสูงมากกวาวิธีการไมใชสารอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ใน 
ขณะที่ การใชปุยคอก(มูลโค) อัตรา 1,000 กิโลกรัม ตอไร ทําใหผักคะนามีความสูงไมแตกตางทาง 
สถิติกับการใชจุลินทรียอีเอ็มชนิดน้ํา  เขมขน 0.1 % และการไมใชสาร แสดงวา ปุยเคมีนั้น ผักคะนา 
สามารถนําธาตุอาหารไปใชประโยชนไดทันทีโดยไมตองผานกระบวนการเปล่ียนแปลงใดๆใหได 
ธาตุอาหารอีก สวนจุลินทรียอีเอ็มและปุยคอก(มูลโค)นั้น ไมสามารถปลดปลอยธาตุอาหารในสภาพ 
ที่พืชสามารถนําไปใชไดทันที ซ่ึงสอดคลองกับรายงานของ สมเจตนและคณะ(2548) วา ธาตุอาหาร 
พวกไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส  และโปแตสเซียม  ที่อยูในอุจจาระนั้น  กอนที่พืชจะนําไปใชเปน 
ประโยชนได  จําเปนตองรอใหพวกจุลินทรียเขายอยทําลายตอไปเสียกอน  สําหรับ  ไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส  และโปแตสเซียม  ที่อยูในสวนที่เปนปสสาวะนั้น  พืชสามารถจะใชประโยชนไดทันที 
สําหรับการใชปุยคอก(มูลโค)รวมกับจุลินทรียอีเอ็มชนิดน้ํา เขมขน 0.1 % นั้น เนื่องจากปุยคอก(มูล 
โค)  เปนอินทรียวัตถุที่จุลินทรียอีเอ็มสามารถยอยสลายใหอยูในสภาพท่ีเปนธาตุอาหารพืชไดใน 
ปริมาณที่มากกวาในสภาพที่มีจุลินทรียอีเอ็มเพียงอยางเดียว  จึงทําใหพืชสามารถเจริญเติบโตไดดี 
กวา  วิธีการใชจุลินทรียอีเอ็มชนิดน้ํา    เขมขน  0.1  %  และการใชจุลินทรียอีเอ็มชนิดแหง(โบกาฉิ) 
สําหรับวิธีการใชปุยคอก(มูลโค) อัตรา 1,000 กิโลกรัม ตอไร นั้น ทําใหผักคะนาเจริญเติบโตไมแตก 
ตางทางสถิติกับการไมใชสาร  ซ่ึงนาจะมีสาเหตุมาจากการที่มีปริมาณจุลินทรียที่จะมายอยสลายปุย 
คอก(มูลโค)  นอย  นอกจากนั้น  นิตยา(2548)ไดกลาวถึงคุณสมบัติของปุยคอกเอาไววาในปุยคอกมี 
ปริมาณธาตุอาหารไมแนนอน ระหวาชนิดของสัตวก็มีปริมาณธาตุอาหารตางกันหลายเทาตัว แมแต 
ในสัตวชนิดเดียวกันแตมีอายุตางกัน  หรือไดรับอาหารที่แตกตางกัน  ก็จะใหปุยที่มีปริมาณธาตุ 
อาหารตางกัน  ธาตุอาหารปุยคอกโดยเฉลี่ยแลวมีธาตุอาหารต่ํา  คือเฉล่ียประมาณ  0.5%N,



0.25%P 2 O 5  และ 0.5%K 2 O เทานั้นเอง ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบกับปุยเคมีสูตรต่ําๆ เชน สูตร 10-5-10 ปุย 
คอกจะมีธาตุอาหารต่ํากวาถึง 20 เทา นอกจากนี้ปุคอกยังไมเปนประโยชนตอพืชไดทันทีที่ใสลงไป 

เม่ือผักคะนามีอายุ 40 วัน เห็นไดชัดวาวิธีการใชปุยคอก(มูลโค)รวมกับจุลินทรียอีเอ็มชนิดน้ํา 
เขมขน  0.1  %  มีความสูงมากกวาวิธีการทดลองอ่ืนๆ  สาเหตุนาจะเกิดจากการที่จุลินทรียอีเอ็ม 
สามารถยอยสลายปุยคอกและอินทรียวัตถุในดินไดอยางมีประสิทธิภาพ  ในขณะที่การใชปุยเคมี 
สูตร 12-8-8 อัตรา 100 กิโลกรัม ตอไร นั้น ทําใหผักคะนามีความสูงเปนอันดับท่ีสอง เนื่องจากธาตุ 
อาหารบางสวนสลายตัวไปแลว บางสวนก็ถูกพืชนําไปใช   สวนการใชปุยคอก(มูลโค) อัตรา 1,000 
กิโลกรัม  ตอไร  นั้น  ทําใหผักคะนามีความสูงมากกวาการไมใชสารอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ทั้งนี้ 
สาเหตุนาจะเกิดจากปริมาณธาตุอาหารที่ถูกปลดปลอยออกมาจากปุยคอกมีมากขึ้น นั่นเอง แตอยาง 
ไรก็ตาม จากรายงานในเว็บไซน http://www.2doae.go.th กลาววา โดยปกติแลว ปุยคอกโดยทั่วไป 
จะมีสัดสวนของธาตุฟอสฟอรัสต่ํามาก  ยกเวนมูลไก  ดังนั้นในการสงเสริมใหเกษตรกรใชปุยคอก 
ควรเพ่ิมปุยฟอสเฟตลงไปในปุยคอกดวย  เพราะปุยฟอสเฟตที่เพ่ิมลงไปนี้นอกจากจะชวยยกระดับ 
ฟอสฟอรัสในปุยแลว ยังชวยสงวนไนโตรเจนในปุยคอกไมใหสูญหายไปอีกดวย โดยควรใสปุยซุป 
เปอรฟอสเฟตประมาณ 11-12 กิโลกรัมตอปุยคอก 1 ตัน 
2.  ผลตอการเขาทําลายของแมลงศัตรูที่สําคัญ  พบวาแมลงศัตรูสําคัญที่เขาทําลายผักคะนา  ในการ 
ทดลองครั้งนี้  ไดแก  แมลงดวงหมัดผัก  (Phyllotreta sinuata)  โดย  สํารวจพบวาจํานวนแมลงดวง 
หมัดผักบนตนผักคะนามีสัดสวนเปนไปในทํานองเดียวกันทั้งเมื่อผักคะนามีอายุ 30 วัน และ 40 วัน 
คือ การใชจุลินทรียอีเอ็มชนิดน้ํา  เขมขน 0.1 % และ การใชจุลินทรียอีเอ็มชนิดแหง(โบกาฉิ) พบวา 
มีจํานวนแมลงดวงหมัดผักบนตนผักคะนานอยกวาวิธีการทดลองอ่ืนๆ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
แสดงวาจุลินทรียอีเอ็มมีคุณสมบัติบางประการตอผักคะนาที่มีผลใหแมลงดวงหมัดผักเขาทําลาย 
เปนปริมาณที่นอยกวาที่สํารวจพบในแปลงทดลองที่มีการใชปุยเคมีหรือปุยคอก  รวมทั้งการไมใช 
สารใดๆ  จากการศึกษาคนควาขอมูลคุณสมบัติของจิลินทรียอีเอ็มตอการตานทานแมลงนั้น ปรากฏ 
วาการที่จะทําใหจุลินทรียอีเอ็มมีคุณสมบัติตานทานแมลงนั้น ตองใชสูตรที่มีการผสมกับสารอ่ืนๆท่ี 
มีคุณสมบัติในการตานทานแมลงดวย ไมวาจะตานทานโดยการฆา หรือขับไลแมลงก็ตามเชน แอล 
กอฮอร  น้ําสมสายชูกลั่น  หรือสารที่ไดจากพืช  โดยเฉพาะสารจากสะเดา  ซ่ึงมีรางานจากสํานักงาน 
เกษตรอําเภอบานฝาง  ในเว็บไซน  kk_banfang@doae.com  เรื่องพืชสมุนไพรในการปองกันกําจัด 
ศัตรูพืช วา เมล็ดและใบสะเดาไทย สะเดาอินเดีย และสะเดาชาง ใชในการปองกันกําจัดดวงหมัดผัก 
เพล้ียออน หนอนเจาะลําตนลายจุดในตนขาวโพด เพล้ียจั๊กจั่นสีน้ําตาล ผีเส้ือมวนหวานได 

อยางไรก็ตาม  ยังไมพบรายงานที่วาจุลินทรียอีเอ็มสามารถทําอันตรายตอแมลงศัตรูพืชได  มี 
แตรายงานที่วา  เม่ือปลูกพืชโดยใชจุลินทรียอีเอ็มแลวจะทําใหพืชมีการเจริญเติบโตไดดี  ซ่ึงสอด

http://www.2doae.go.th/
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คลองกับผลการทดลองในครั้งนี้ ที่พบวา วิธีการทดลองที่มีการใชจุลินทรียอีเอ็มชนิดน้ํา  เขมขน 0.1 
%  และ  การใชจุลินทรียอีเอ็มชนิดแหง(โบกาฉิ)  นั้น  พบจํานวนแมลงดวงหมัดผักบนตนผักคะนา 
นอยกวาวิธีการทดลองอ่ืนๆอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ซ่ึงสาเหตุท่ีเปนเชนนี้คาดวานาจะเนื่องมาจาก 
แมลงดวงหมัดผักอาจจะไมชอบกล่ินของจุลินทรียอีเอ็มซ่ึงเปนกล่ินที่มีลักษณะเฉพาะตัว  หรืออีก 
ประการหนึ่งก็คือ  การที่จุลินทรียอีเอ็มสามารถยอยสลายอินทรียวัตถุใหธาตุอาหารที่จําเปนตอการ 
เจริญเติบโตของพืชไดครบถวน ทําใหผักคะนามีความสมบูรณแข็งแรง มีโครงสรางที่ม่ันคงกวาการ 
ใชปุยเคมีหรือปุยคอก ทําใหทนทานตอการทําลายของแมลงดวงหมัดผักไดดีกวา อยางไรก็ตามเปน 
ที่นาสังเกตวาการใชปุยคอก(มูลโค)รวมกับจุลินทรียอีเอ็มชนิดน้ํา  เขมขน  0.1 % นั้น พบแมลงดวง 
หมัดผักบนตนผักคะนามากกวาการใชจุลินทรียอีเอ็มชนิดแหง(โบกาฉิ)  และการใชจุลินทรียอีเอ็ม 
ชนิดน้ํา  เขมขน 0.1 % ซ่ึงสาเหตุคาดวาอาจจะเกิดจากกล่ินของปุยคอกที่ยังถูกยอยสลายไมหมดไป 
กลบกล่ินของจุลินทรียอีเอ็ม  ทําใหแมลงดวงหมัดผักไดรับกล่ินของจุลินทรียอีเอ็มนอยลง  ซ่ึงนาจะ 
ทําการศึกษาทดลองในโอกาสตอไป นอกจากนั้น ในการทดลองครั้งนี้ พบจํานวนแมลงดวงหมัดผัก 
เขาทําลายผักคะนาในปริมาณที่ไมมากนักทําใหเห็นความแตกตางของผลการทดลองไมชัดเจนเทาที่ 
ควร แตก็สามารถใชเปนแนวทางในการศึกษาคนควาตอไป 
3. ผลตอผลผลิตผักคะนา ทําใหทราบวาการใชปุยคอก(มูลโค)เพียงอยางเดียว หรือการใชจุลินทรียอี 
เอ็มชนิดน้ํา  เขมขน 0.1 % เพียงอยางเดียวมีผลตอการใหผลผลิตน้ําหนักผักคะนาไมแตกตางกันทาง 
สถิติ โดยใหผลผลิตน้ําหนักผักคะนาต่ํากวาการใชปุยคอก(มูลโค)รวมกับจุลินทรียอีเอ็มชนิดน้ํา เขม 
ขน 0.1 % , การใชปุยเคมีสูตร 12-8-8 อัตรา 100 กิโลกรัม ตอไร  และ การใชจุลินทรียอีเอ็มชนิด 
แหง(โบกาฉิ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ซ่ึงผลการทดลองนี้นาจะมีสาเหตุมาจาก สภาพพื้นที่ที่ใชใน 
การทดลองซ่ึงเปนพื้นที่ที่ใชปลูกพืชผักเพ่ือการเรียนการสอนมานานหลายป อาจไดรับการปรับปรุง 
บํารุงดินไมเต็มที่ ดินขาดธาตุอาหาร  ดังนั้น การใชจุลินทรยอีเอ็มชนิดน้ําเพียงอยางเดียว ทําใหไมมี 
อินทรียวัตถุอยางเพียงพอที่จะใหจุลินทรียอีเอ็มทําการยอยสลายเพื่อเปล่ียนเปนธาตุอาหารที่พืช 
สามารถนําไปใชประโยชนได  เพราะ    โดยธรรมชาติของจุลินทรียอีเอ็มนั้นเปนส่ิงมีชีวิตที่ตองการ 
อาหารเพ่ือการดํารงชีพ  เม่ือไมมีอาหารเพียงพอก็ไมสามารถมีชีวิตอยูได  สอดคลองกับรายงานของ 
อภิชาติ  (2547)  ที่กลาววา  ความเขาใจงายๆที่เกี่ยวกับพืช  (ตนไม)  และปุย  (อาหารของพืช)  เม่ือพืช 
เติบโตงอกงาม ยอมตองนําอาหารจากดินขึ้นมาหลอเล้ียง สมมติวาใชอาหารจากดินไป 50 % พอถึง 
ฤดูกาลออกดอกออกผล  พืชตองใชอาหารจากดินมากขึ้นในการสรางดอกสรางผล  สมมติวาใช 
อาหารจากดินไปอีก  50  %  ถาเปนธรรมชาติในปา  เม่ือดอกรวงหลน  ผลไมสุกรวงหลน  กิ่งใบรวง 
หลน ดินซ่ึงมีชีวิตก็จะยอยสลายใหส่ิงเหลานั้นกลายเปนอาหารของพืชเพ่ิมพูนลงในดินและพืชก็นํา 
กลับมาใชเล้ียงลําตน ดอก ผล ไดตอไป เชนนี้นับรอยนับพันปไมมีวันหมดส้ิน แตในการเพาะปลูก



ปจจุบัน คนเก็บดอกผลไปบริโภค ไปขาย เทากับนําอาหารออกไปจากดินทุกปโดยไมกลับคืนมา มิ 
หนําซํ้ายังมีการเผาไรเผานา  อาหารในดินจึงหมดไปโดยส้ินเชิง  และส่ิงมีชีวิตในดินที่จะชวยยอย 
สลายสรางอาหารใหแกพืชก็หมดไปดวย เชนเดียวกันกับการใชปุยคอกเพียงอยางเดียว เม่ือในดินมจีุ 
ลินทรียที่เปนประโยชนไมมากมาชวยยอยสลาย  กิจกรรมเหลานี้ก็เกิดขึ้นไดชาทําใหกระบวนการ 
เปล่ียนแปลงจากอินทรียวัตถุไปสูธาตุอาหารที่พืชสามารถนําไปใชประโยชนไดก็ชาไปดวย สําหรับ 
ปุยคอกนั้น มุกดา  (2543)  รายงานวา ปุยคอก  ไดแกมูลสัตวตางๆ ที่อยูในรูปของแข็งและของเหลว 
มูลสัตวเหลานี้จะประกอบดวยอุจจาระและปสสาวะของสัตว  เปนสวนประกอบของเกลือและสาร 
อินทรียที่ละลายน้ําได  ซ่ึงเปนแหลงธาตุอาหารพืช ธาตุอาหารพืชในปุยคอกจะมีปริมาณนอย ในมูล 
วัว มูลควาย จะมีความเปนกรดดาง 7.8 มีปริมาณไนโตรเจน รอยละ 1.10. ฟอสฟอรัส รอยละ 0.40, 
และโปแตสเซียม  รอยละ  1.60  ปจจัยตางๆที่ควบคุมความเปนประโยชนของธาตุอาหารพืชจากปุย 
คอกบางประการ ไดแก อายุของสัตว สัตวที่มีอายุนอย จะมีการยอยสลายและการดูดซึมธาตุอาหารดี 
ทําใหมูลสัตวมีธาตุอาหารนอยกวาในสัตวที่มีอายุมากซ่ึงมีการยอยสลายและการดูดซึมธาตุอาหาร 
นอยกวา นอกจากนั้น การสลายตัวของปุยคอกจะเกิดขึ้นในเวลาส้ันกวาปุยอินทรียชนิดอ่ืนๆ จะมผีล 
ทําใหเกิดการสูญเสียธาตุอาหารไดงาย  อยางไรก็ตามปุยคอกมีความสามารถปรับปรุงคุณสมบัติทาง 
ฟสิกสของดินไดดี  สวนการที่พืชจะสามารถนําธาตุอาหารจากปุยคอกไปใชไดนั้นตองใชเวลานาน 
กวาการใชปุยเคมี  ตามที่กลาวมาแลว  อยางไรก็ตามจุดประสงคของการใสปุยคอกตองการปรับปรุง 
คุณสมบัติทางกายภาพของดินมากกวาเพิ่มธาตุอาหารใหพืช  และในการใสก็จําเปนตองใสใน 
ปริมาณสูง เชน 3 หรือ 4 ตันตอไรขึ้นไป 

จากขอมูลและเหตุผลที่กลาวมา จึงเห็นไดวา เม่ือใชปุยคอก(มูลโค)รวมกับจุลินทรียอีเอ็ม 
ชนิดน้ํา เขมขน 0.1 % ทําใหในดินมีปริมาณจุลินทรียอีเอ็มมากและยังมีอินทรียวัตถุคือปุยคอกที่เปน 
อาหารแกจุลินทรียอีเอ็มในปริมาณที่มากดวย  จุลินทรียอีเอ็มสามารถทําการยอยสลายอินทรียวัตถุ 
เพ่ือเปล่ียนเปนธาตุอาหารพืชไดเต็มที่และรวดเร็ว  มีผลใหพืชไดรับธาตุอาหารอยางเต็มที่  ทําใหได 
รับผลผลิตสูง 

สําหรับปุยเคมีนั้น  เปนปุยที่มีแหลงกําเนิดมาจากสารประกอบอนินทรียตางๆ  โดยการ 
สังเคราะหมาจากกระบวนการทางเคมีที่ใหธาตุอาหารพืชในรูปที่พืชสามารถนําไปใชไดทันที 
(มุกดา, 2543) ทําใหการใชปุยเคมีสูตร 12-8-8ใหผลผลิตผักคะนาสูงเปนอันดับ 2 รองจากการใชปุย 
คอก(มูลโค)รวมกับจุลินทรียอีเอ็มชนิดน้ํา เขมขน 0.1 % 

สวนจุลินทรียแหง (โบกาฉิ) ก็ใหผลผลิตน้ําหนักผักคะนาในปริมาณที่ใกลเคียงกับการใช 
ปุยเคมีสูตร  12-8-8  แตเนื่องจากตองผานกระบวนการยอยสลายจากสภาพที่พืชยังใชประโยชนไม 
ไดใหไปสูสภาพที่พืชสามารถนําไปใชประโยชนได  ซ่ึงตองใชเวลามากกวาการใชปุยเคมี อยางไรก็



ตาม  โบกาฉิ  เปนสารที่ไดจากการผสมของจุลินทรียอีเอ็มชนิดน้ํากับปุยคอกเชนเดียวกัน  แตมี 
ปริมาณนอยกวาเมื่อเปรียบเทียบกับการใชปุยคอก(มูลโค)รวมกับจุลินทรียอีเอ็มชนิดน้ํา        เขมขน 
0.1 % นอกจากนั้น จุลินทรียในสภาพโบกาฉิ อาจมีความออนแอลง เม่ือเก็บไวนานๆตามสภาพการ 
บรรจุ การเก็บรักษา และระยะเวลาที่เก็บไว กอนนําออกมาใช 

สรุปผล 

ผลการทดลอง  ประสิทธิภาพของจุลินทรียอีเอ็มตอการเจริญเติบโตของผักคะนา 
(Brassica alboglabra)  พบวา  เม่ือผักคะนามีอายุ  30  วันการใชปุยเคมีสูตร  12-8-8  อัตรา  100



กิโลกรัม ตอไรทําใหตนผักคะนามีความสูงมากที่สุด รองลงมาคือ การใชปุยคอก(มูลโค)รวมกับจุลิ 
นทรียอีเอ็มชนิดน้ํา เขมขน 0.1%,การใชจุลินทรียอีเอ็มชนิดแหง(โบกาฉิ),การใชจุลินทรียอีเอ็มชนิด 
น้ํา    เขมขน 0.1 %,การใชปุยคอก(มูลโค) อัตรา 1,000 กิโลกรัม ตอไร และไมใชสารตามลําดับโดย 
การใชปุยเคมีสูตร  12-8-8  อัตรา  100  กิโลกรัม  ตอไรและการใชปุยคอก(มูลโค)รวมกับจุลินทรียอี 
เอ็มชนิดน้ํา  เขมขน  0.1%  ทําใหผักคะนามีความสูงไมแตกตางกันทางสถิติ  สวนจํานวนแมลงดวง 
หมัดผักที่พบบนตนผักคะนา พบวา  การไมใชสาร พบจํานวนแมลงดวงหมัดผักมากที่สุด รองลงมา 
คือการใชปุยคอก(มูลโค)  อัตรา  1,000  กิโลกรัม  ตอไร,  การใชปุยเคมีสูตร  12-8-8  อัตรา  100 
กิโลกรัม ตอไร,การใชปุยคอก(มูลโค)รวมกับจุลินทรียอีเอ็มชนิดน้ํา เขมขน 0.1%, การใชจุลินทรียอี 
เอ็มชนิดน้ํา  เขมขน 0.1 % และ การใชจุลินทรียอีเอ็มชนิดแหง(โบกาฉิ) ตามลําดับโดยการใชจุลินท 
รียอีเอ็มชนิดแหง(โบกาฉิ)  และ การใชจุลินทรียอีเอ็มชนิดน้ํา    เขมขน  0.1 % พบจํานวนแมลงดวง 
หมัดผักนอยกวาวิธีการทดลองอ่ืนๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  เม่ือผักคะนามีอายุ 40 วัน พบวา การ 
ใชปุยคอก(มูลโค)รวมกับจุลินทรียอีเอ็มชนิดน้ํา เขมขน 0.1% ทําใหตนผักคะนามีความสูงมากที่สุด 
รองลงมาคือ การใชปุยเคมีสูตร 12-8-8 อัตรา 100 กิโลกรัม ตอไร,การใชจุลินทรียอีเอ็มชนิดแหง(โบ 
กาฉิ), การใชจุลินทรียอีเอ็มชนิดน้ํา  เขมขน 0.1 %, การใชปุยคอก(มูลโค) อัตรา 1,000 กิโลกรัม ตอ 
ไร,  และไมใชสารตามลําดับ  โดยทุกวิธีการทดลองทําใหผักคะนามีความสูงแตกตางกันทางสถิติ 
สวนจํานวนแมลงดวงหมัดผักที่พบบนตนผักคะนา พบวา ใหผลการทดลองเหมือนกับเมื่อผักคะนา 
มีอายุ  30  วัน  สําหรับผลตอผลผลิตผักคะนา  พบวา      การใชปุยคอก(มูลโค)รวมกับจุลินทรียอีเอ็ม 
ชนิดน้ํา เขมขน 0.1 % ใหผลผลิตน้ําหนักผักคะนามากที่สุด รองลงมาคือ การใชปุยเคมีสูตร 12-8-8 
อัตรา  100  กิโลกรัม  ตอไร,  การใชจุลินทรียอีเอ็มชนิดแหง(โบกาฉิ),  การใชจุลินทรียอีเอ็มชนิดน้ํา 
เขมขน  0.1 %, การใชปุยคอก(มูลโค)อัตรา  1,000 กิโลกรัม ตอไร,  และ ไมใชสาร ตามลําดับ โดย 
การใชปุยคอก(มูลโค)รวมกับจุลินทรียอีเอ็มชนิดน้ํา เขมขน 0.1 %, การใชปุยเคมีสูตร 12-8-8 อัตรา 
100 กิโลกรัม ตอไร, การใชจุลินทรียอีเอ็มชนิดแหง(โบกาฉิ), และ ไมใชสาร ใหผลผลิตน้ําหนักผัก 
คะนาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติกับวิธีการทดลองอ่ืนๆ  สวนการใชจุลินทรียอีเอ็มชนิด 
น้ํา    เขมขน  0.1  %  และการใชปุยคอก(มูลโค)อัตรา  1,000  กิโลกรัม  ตอไร  ใหผลผลิตน้ําหนักผัก 
คะนาไมแตกตางกันทางสถิติ.


