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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของปุ๋ยหมักกากครามต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของคะน้า โดยใช้วิธีการวาง
แผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (randomized complete block design; RCBD) จานวน 4 กรรมวิธี ๆ ละ 4 ซ้า ได้แก่
กรรมวิธีที่ 1 คือ ไม่ใส่ปุ๋ย (ควบคุม) กรรมวิธีที่ 2 คือ กากคราม กรรมวิธีที่ 3 คือ ปุ๋ยหมักกากคราม และกรรมวิธีที่ 4 คือ ปุ๋ยคอก
(มูลโค) ดาเนินการวิจัย ณ แปลงปฏิบัติการพืช ศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระหว่างเดือน
ธันวาคม 2558 ถึง มีนาคม 2559 ผลการศึกษาพบว่า คะน้าที่ใส่ปุ๋ยหมักกากครามส่งผลให้คะน้ามีการเจริญเติบโต และผลผลิตดี
ที่สุด โดยคะน้ามีความสูงมากที่สุด เท่ากับ 35.19 เซนติเมตร ขนาดความกว้างของทรงพุ่ม เท่ากับ 28.92 เซนติเมตร และจานวน
ใบ เท่ากับ 7.15 ใบ รวมทั้ง น้าหนักสด และน้าหนักแห้ง มากที่สุด คือ 118.49 กรัมต่อต้น และ 9.56 กรัมต่อต้น ตามล าดับ
รองลงมาคือ ปุ๋ยคอก กากคราม และไม่ใส่ปุ๋ย (ควบคุม) โดยมีน้าหนักสดเท่ากับ 70.16, 68.52 และ 52.80 กรัมต่อต้น ตามลาดับ
เมื่อนามาวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางสถิติ พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01)
คาสาคัญ: ปุ๋ยหมัก, กากคราม, ปุ๋ยคอก, คะน้า และคราม
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Effects of Indigo Sludge Compost on Growth and Yield of Chinese Kale
(Brassica alboglabra)
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Abstract
The objective of this research was to study the effects of indigo sludge compost on growth and yields
of Chinese kale (Brassica alboglabra). The experiment was set as randomized complete block design (RCBD)
with 4 treatments and 4 replications; treatment 1; control, treatment 2; fresh indigo sludge, treatment 3;
indigo sludge compost and treatment 4; cow dung manure at Plant Science Field, Faculty of Agricultural
Technology, Sakon Nakhon Rajabhat University between December, 2015 to March, 2016. The results showed
that indigo sludge compost could produce highest growth and yield of Chinese kale, as well as, plant height,
canopy width, number of leave, fresh weight and dry weight. The plant height were 35.19 cm, canopy width
were 28.92 cm, 7.15 leave /plant, fresh weight were 118.49 g/plant and dry weight were 9.56 g/plant. Fresh
weight in cow dung manure was second, and then fresh indigo sludge and the control treatment without
fertilizer, 70.16, 68.52 and 52.80 g/plant, respectively and were significantly different (P<0.01).
Keywords: Compost, Indigo sludge, Manure, Chinese kale and Indigofera tinctoria L.
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บทนา
คะน้ า (Chinese kale) มี ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร์ ว่ า
Brassica alboglabra เป็ น ผั ก ที่ อ ยู่ ใ นวงศ์ Cruciferae
คะน้าเป็นผักเศรษฐกิจที่ส ามารถปลูกได้ตลอดทั้ง ปี มีอายุ
การเก็บเกี่ยวประมาณ 45-55 วัน (Kabjun, 2014) สาหรับ
การปลูก และการดูแลรักษา เกษตรกรนิยมใช้ปุ๋ยเคมี และ
สารเคมี เพื่ อ เร่ ง การเจริ ญ เติ บ โต และเพี ย งพอต่ อ ความ
ต้องการของตลาดที่เพิ่มมากขึ้น จากรายงานผลการตรวจ
สารพิษตกค้างในผัก พบว่าคะน้ามีสารพิษตกค้างมากที่สุด
โดยตรวจพบ 10 ตัวอย่าง จากคะน้า 11 ตัวอย่าง และสูง
เกินกว่ามาตรฐานที่กาหนด (Thailand Pesticide Alert
Network, 2016) ผลจากการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมี ทาให้
เกษตรกรมีต้นทุนในการผลิตสูง รวมทั้งส่ง ผลเสียต่อผู้ผลิต
ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อมซึ่งจากปัญหาดังกล่าวประกอบกับ
กระแสการรักสุขภาพ จึง เกิดการรณรงค์ล ดการใช้ปุ๋ยเคมี
และสารเคมีในการผลิตพืช ทั้งภาครัฐ และเอกชนได้ส่งเสริม
การนาเอาวัสดุที่มีอยู่ในธรรมชาติมาผลิตเป็นปุ๋ยหมักเพื่อใช้
ในการผลิตพืช ดังรายงานการพัฒนาปุ๋ยหมักจากวัสดุ เหลือ
ใช้ของมะขาม คือ ใบมะขาม และเปลือกของฝักมะขามที่
เหลือทิ้งจากการแกะเนื้อมะขามไปใช้ในการแปรรูป พบว่า
ปุ๋ยหมัก มีคุณสมบัติทางเคมี และค่า อินทรี ยวัตถุใ นดินที่ ดี
(Chattrakul, 2012) เช่ น เดี ย วกั น กั บ การใส่ ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์
คุณภาพสูงในดินชุดชุมพวง ให้ผลผลิตคะน้า 1,920 กิโลกรัม
ต่อไร่ (Srihabun et al., 2013) รวมทั้งการผลิตผักอินทรีย์
ในระบบการปลูกพืชหมุนเวียน พบว่า ปุ๋ยหมักจากมูลโคให้
น้าหนัก 2,964 กิโลกรัมต่อไร่ น้าหนักแห้งของผักคะน้า ผักชี
กวางตุ้ง เท่ากับ 1,352 กิโลกรัมต่อไร่ 661.79 กิโลกรัมต่อไร่
และ 2,110 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลาดับ ส่วนปุ๋ยหมักจากมูลโค
ให้น้าหนักแห้ง 294.30 กิโลกรัมต่อไร่ (Chindachia et al.,
2014) นอกจากนี้ยังพบว่า การใช้ปุ๋ยหมักจากทะลายเปล่า
ปาล์มน้ามัน และปุ๋ยน้าหมักต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพด
พบว่ า อิ น ทรี ย วั ต ถุ ปริ ม าณไนโตรเจนทั้ ง หมด ปริ ม าณ
ฟอสฟอรั ส และโพแทสเซี ย มที่ แ ลกเปลี่ ย นได้ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น
(Wongkrachang, 2015)
จั ง หวั ด สกลนคร มี ก ารปลู ก คราม (Indigofera
tinctoria L.) ซึ่งเป็นพืชวงศ์ถั่ว (Family Leguminosae)
เพื่อนามาย้อมผ้าครามเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน (Saithong,
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2000; Teanglum, 2012) มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามภูมิ
ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ เ ป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระจ าต าบล หรื อ
OTOP สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และสร้างชื่อเสียงให้กับ
จังหวัดสกลนคร สาหรับขั้นตอนการทาสีคราม คือ ต้นคราม
อายุ 3-4 เดือน จะถูกนามามัดเป็นฟ่อนแล้วแช่ในน้า 18-24
ชั่วโมง จึงแยกกากคราม (indigo sludge) ออก เหลือแต่น้า
ครามเพื่อทาในกรรมวิธีต่อไป (Saithong, 2002) ซึ่ง กาก
คราม Somrug and Teanglum (2016) ได้นามาผลิตเป็น
ปุ๋ยหมักพบว่ามี ไนโตรเจนทั้งหมดร้อยละ 1.85 ฟอสฟอรัส
(P2O5) พบร้อยละ 0.63 และ โพแทสเซียม (K2O) พบร้อยละ
0.88 และลั กษณะของปุ๋ ยหมั กมี สี น้าตาลเข้ ม เนื้ อปุ๋ ย มี
ลักษณะอ่อนนุ่ม ยุ่ยและขาดออกจากกันง่าย ดังนั้นเพื่อการ
พั ฒ นาการเกษตรของประเทศไทยสู่ ก ารผลิ ต พื ช แบบ
ปลอดภัยจากปุ๋ยเคมี สารเคมี และลดต้นทุนการผลิต รวมทั้ง
การนาวัส ดุเหลือใช้ที่มีอยู่ มาสร้างมูล ค่าเพิ่ม และจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้นากากครามที่
เหลือใช้จากการทาสีคราม มาผลิตปุ๋ยหมัก และศึกษาผลของ
ปุ๋ยหมักกากครามต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของคะน้า
วิธีดาเนินการวิจัย
1. การวางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุ่ ม ในบล็ อ กสมบู ร ณ์
(randomized complete block design; RCBD) มี 4
กรรมวิ ธี ๆ ละ 4 ซ้ า ดั ง นี้ กรรมวิ ธีที่ 1 คือ ไม่ ใส่ ปุ๋ ย
(ควบคุม) กรรมวิธีที่ 2 คือ ใส่กากคราม อัตรา 2 กิโลกรัมต่อ
ตารางเมตร กรรมวิธีที่ 3 คือ ใส่ปุ๋ยหมักกากคราม อัตรา 2
กิโลกรัมต่อตารางเมตร และกรรมวิธีที่ 4 คือ ใส่ปุ๋ยคอก (มูลโค)
อัตรา 2 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ดาเนินการทดลองระหว่าง
เดือน ธันวาคม 2558 ถึง มีนาคม 2559 ณ แปลงปฏิบัติการ
พืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร
2. การเตรียมปุ๋ยหมักกากคราม
นากากครามที่เหลือจากการทาสีค รามมาผึ่งให้แห้ง
แล้วสับให้มีชิ้นขนาดเล็กลง โดยใช้เครื่องสับไม้ แล้วนากาก
ครามที่ ไ ด้ ม าผสมกั บ ปุ๋ ย คอก (มู ล โค) ในอั ต ราส่ ว น 5:1
(w/w) โดยน ากากครามมากองบนพื้น สู ง ไม่ ต่ ากว่ า 30
เซนติเมตร และโรยทับด้วยปุ๋ยคอกหนาประมาณ 1-2 นิ้ว
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ปฏิบัติเช่ นเดิม จนกระทั่ ง ได้กองปุ๋ยหมัก สูง ไม่ต่ ากว่า 1.0
เมตร พร้ อมกับรดน้า และคลุมกองปุ๋ ยหมักด้ว ยพลาสติ ก
หมักนาน 30 วัน โดยทุกๆ 7 วัน กลับกองปุ๋ยหมักโดยพลิก
เอาส่วนล่างขึ้นมาไว้ด้านบน และคลุกเคล้าให้เข้ากัน
3. การเตรียมแปลง การปลูกผักและการดูแลรักษา
เตรียมแปลงปลูก ขนาด 1.0x1.5 เมตร จานวน 16
แปลง พร้อมกับเตรียมกล้าผักคะน้า โดยนาเมล็ดผักคะน้า
หยอดลงในถาดเพาะที่มีวัสดุปลูก คือ พีทมอส จานวน 1-2
เมล็ดต่อหลุม รดน้าทุกวัน เช้า-เย็น วางไว้ในที่ร่มราไร นาน
20 วัน แล้วนากล้าผักคะน้าลงปลูกในแปลง จานวน 4 แถว ๆ
ละ 6 ต้น ต่อแปลง ในระยะปลูก 20x25 เซนติเมตร ใส่ปุ๋ย 4
ครั้ง ๆ ละ 2 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ครั้งที่ 1 คือ รองพื้น
ตามกรรมวิธีที่กาหนดไว้ ครั้งที่ 2, 3 และครั้งที่ 4 หลังย้าย
ปลูก 10, 20 และ 30 วัน ตามลาดับ ตามกรรมวิธีที่กาหนด
ไว้ พร้อมกับรดน้าทุกวัน เช้า-เย็น
4. การเก็บตัวอย่างและเก็บข้อมูล
เก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของคะน้าทุก ๆ 7 วัน โดย
วัดความสูงของต้น ความกว้างของทรงพุ่ม จานวนใบ และ
เก็บข้อมูลผลผลิต เมื่อถึงอายุการเก็บเกี่ยวที่อายุ 55 วัน โดย
ตัดส่วนเหนือดินของคะน้า ได้แก่ ล าต้น และใบ แล้วนาชั่ง
น้าหนักสด และนาไปอบแห้ง ด้วยตู้อบลมร้อน ที่อุณหภูมิ
80 องศาเซลเซียส นาน 48 ชั่วโมง เพื่อชั่งน้าหนักแห้ง
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ทั้ ง หมดมาหาค่ า เฉลี่ ย แล้ ว น าไป
วิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูล (analysis of variance,
ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี
Duncan’s multiple range test (DMRT) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% (P<0.05)

คราม มี ค วามสู ง เท่ า กั บ 28.36, 25.00 และ 22.80
เซนติเมตร ตามลาดับ (Table1)
2. ความกว้างของทรงพุ่มและจานวนใบของคะน้า
ความกว้างของทรงพุ่มของคะน้า อายุ 20-34 วัน ไม่
มีค วามแตกต่ างกัน ทางสถิติแต่มี ค วามแตกต่ างกัน อย่างมี
นัยสาคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) ตั้งแต่อายุ 41 วันขึ้นไป โดย
คะน้าที่ใ ส่ปุ๋ยหมั กกากครามมีค วามกว้างของทรงพุ่มมาก
ที่สุด ที่อายุ 55 วัน เท่ากับ 28.92 เซนติเมตร รองลงมา คือ
ใส่ปุ๋ยคอก ไม่ใส่ปุ๋ย และ ใส่กากคราม มีความกว้างทรงพุ่ม
เท่ากับ 25.81, 21.93 และ 21.36 เซนติเมตร ตามลาดับ
(Table 2) และจานวนใบของคะน้า ที่อายุ 55 วัน มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยคะน้าที่
ใส่ปุ๋ยหมักกากครามมีจานวนใบมากที่สุดเท่ากับ 7.15 ใบต่อ
ต้น รองลงมาคือ ใส่ปุ๋ยคอก ใส่กากคราม และไม่ใส่ปุ๋ย มี
จานวนใบเท่ากับ 6.52, 6.46 และ 6.44 ใบต่อต้น ตามลาดับ
(Table 3)
3. ผลผลิตของคะน้า
เก็บเกี่ยวคะน้าที่อายุ 55 วัน (Fig.1) โดยการตัดที่
โคนต้น (ส่วนเหนือดิน ได้แก่ ล าต้น และใบ) แล้วนาไปชั่ง
น้ าหนั ก สด (Fig.2) พบว่ า มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี
นัยส าคั ญทางสถิติ (P<0.05) โดยคะน้าที่ ใส่ปุ๋ยหมักกาก
คราม ให้น้าหนักสดมากที่สุด เท่ากับ 118.49 กรัมต่อต้น
รองลงมาคือ ใส่ปุ๋ยคอก, ไม่ใส่ปุ๋ย และใส่กากครามมีน้าหนัก
สดเท่ากับ 70.16, 68.52 และ 52.80 กรัมต่อต้น ตามลาดับ
รวมทั้งน้าหนักสดต่อไร่ และน้าหนักแห้งให้ผลเช่นเดียวกัน
คือ การใส่ปุ๋ยหมักกากคราม ส่งผลให้คะน้ามีน้าหนักแห้ง
มากที่สุด คือ 9.56 กรัมต่อต้น (Table 4)
วิจารณ์ผลการวิจัย

ผลการวิจัย
1. ความสูงของคะน้า
ความสูงของคะน้าที่ช่วงอายุ 20-34 วัน ไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติแต่ มีค วามแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง
ทางสถิติ (P<0.01) ตั้งแต่อายุ 41 วันขึ้นไป โดยผักคะน้าที่ใส่
ปุ๋ยหมักกากครามให้ค วามสูง เฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 35.19
เซนติเมตร รองลงมาคือ ใส่ปุ๋ยคอก ไม่ใส่ปุ๋ย และ ใส่กาก
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การใส่ปุ๋ยหมักกากครามเพื่อปลูกคะน้าให้ผลดีที่สุด
ทั้งด้านการเจริญเติบโตและผลผลิต เนื่องจากครามเป็นพืช
ตระกูลถั่ว และมีไนโตรเจนอยู่ร้อยละ 5.11 จากน้าหนักใบ
ครามแห้ ง (Saithong, 2000) และจากงานวิ จั ย ของ
Somrug and Teanglum (2016) พบว่า เมื่อนากากคราม
ที่เหลือจากกระบวนการทาสี ค รามมาผลิตเป็นปุ๋ยหมักแล้ว
น ามาวิ เ คราะห์ ห าปริ ม าณธาตุ อ าหาร ได้ แ ก่ ไนโตรเจน
ทั้ง หมด พบร้อยละ 1.85 ฟอสฟอรัส (P2O5) พบร้อยละ
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0.63 และ โพแทสเซียม (K2O) พบร้อยละ 0.88 ซึ่งปริมาณ
ธาตุอาหารทั้งหมดมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานของปุ๋ยหมัก
(Land Development Department, 2007) และปริมาณ
อินทรียวัตถุ อัตราส่วนระหว่างคาร์บอนกับไนโตรเจน (C:N)
และค่าความเป็นกรด-ด่าง ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานปุ๋ยหมัก
ของกรมพัฒนาที่ดิน เช่นกัน คือ พบร้อยละ 47.93, 15:1
และ 7.69 ตามลาดับ รวมทั้ง ลักษณะของปุ๋ยหมักมีสีน้าตาล
เข้ม เนื้อปุ๋ยมีลักษณะอ่อนนุ่ม ยุ่ยและขาดออกจากกันง่าย
ดังนั้นจึงส่งผลให้การเจริญเติบโตและผลผลิตของคะน้าจาก
การใส่ปุ๋ยหมัก กากครามมีการเจริญเติบโต และผลผลิต ดี
ที่ สุ ด ส่ ว นคะน้ า ที่ ใ ส่ ปุ๋ ย มู ล โค ซึ่ ง โดยทั่ ว ไปมู ล โคจะมี
ไนโตรเจนอยู่ ร ะหว่ า งร้ อ ยละ 1.27-1.36 ท าให้ ก าร
เจริญเติบโต และผลผลิตของคะน้ามีน้อยกว่าการใส่ปุ๋ยหมัก
กากคราม ส่วนคะน้าที่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยมีการเจริญเติบโต และผล
ผลผลิตน้อยที่สุด แสดงให้เห็นว่าปุ๋ยหมักกากครามมีอิทธิพล
ต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของคะน้า คือ คะน้าได้รับ
ปุ๋ยที่ใส่ลงไปจากปุ๋ยหมักกากคราม สอดคล้องกับการทดลอง
ใช้ ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์ คุ ณ ภาพสู ง ที่ เ หมาะต่ อ การปลู ก ผั ก คะน้ า
เปรียบเทียบกับการใช้ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 อัตรา 100
กิโลกรัมต่อไร่ พบว่าคะน้าที่อายุ 55 วัน ผลผลิตเฉลี่ยในช่วง
ฤดูหนาว คือ 1,920 กิโ ลกรัมต่อไร่ (Srihabun et al.,
2013) และการทดลองผลิตคะน้าให้ปลอดภัยจากสารพิษ

โดยการใช้สารชีวภัณฑ์ พบว่า คะน้าที่อายุ 45 วัน ให้ความ
สูง ของต้น 23.7 เซนติเมตร และความกว้างของทรงพุ่ ม
15.57 เซนติเมตร (Sukto et al., 2015) ซึ่งใกล้เคียงกับการ
ใช้ปุ๋ยหมักกากคราม คือ คะน้าที่อายุ 48 วัน ให้ความสูงของ
ต้น 26.57 เซนติเมตร และความกว้างของทรงพุ่ม 23.04
เซนติเมตร นอกจากนี้ Chattrakul (2012) ได้นาวัสดุเหลือ
ใช้ของมะขามมาผลิตปุ๋ยหมัก และศึกษาผลของปุ๋ยหมักต่อ
สภาพดิ น และผลผลิ ต พืช พบว่ าการใช้ ปุ๋ย หมัก เพื่อ ปลู ก
ข้ า วโพดฝั ก อ่ อ น ท าให้ ดิ น มี ค่ า อิ น ทรี ย วั ต ถุ ม ากกว่ า ชุ ด
ควบคุม ข้าวโพดมีการเจริญเติบโตที่ดี ให้น้าหนัก และความ
ยาวของฝั ก ข้ า วโพดมากกว่ า ชุ ด ควบคุ ม (ไม่ ใ ส่ ปุ๋ ย ) และ
งานวิจัยของ Lesing and Anugoolprasert (2016) พบว่า
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสูตร 1 กรมพัฒนาที่ดิน และปุ๋ย
มูลไก่หมักคุณภาพสูง ที่ระดับ 2.5 กรัมไนโตรเจน ต่อดิน 5
กิโลกรัม สามารถทดแทนการใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับมูลโคในการ
ปลูกคะน้าได้ รวมทั้งการใส่ปุ๋ยมูลไก่ อัตรา 200 มิลลิลิตรต่อ
สัปดาห์ ให้น้าหนักดอกของบลอกโคลีใกล้เคียงกันกับการใส่
ปุ๋ยเคมี (Jigme et al., 2015) และการใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือน
สามารถนามาปลูกผักกาดขาวปลีได้ เนื่องจากให้ค วามสูง
ของต้ น จ านวนใบ และพื้ น ที่ใ บ มากกว่ า การใส่ ปุ๋ ย ยู เ รี ย
(Prado, 2013)

Table 1 Plant height of Chinese kale at 20-55 day
Height of plant (cm)
20 Days 27 Days 34 Days 41 Days
48 Days
b1/
Without fertilizer (control)
6.82
7.27
8.66
13.29
19.38b
Fresh Indigo sludge
6.38
6.86
8.42
13.88b
19.67b
Indigo sludge compost
6.00
6.71
9.32
17.38a
26.57a
Cow dung manure
6.47
7.05
8.19
15.29b
21.05b
F-test
ns
ns
ns
*
*
C.V. (%)
10.56
9.68
9.09
8.41
9.72
1/
Means within columns with different letters are significantly by DMRT
ns= non-significant, *significantly different at P<0.05, ** significantly different at P<0.01
Treatments
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55 Days
25.00bc
22.80bc
35.19a
28.36b
**
10.49
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Table 2 Width of canopy of Chinese kale at 20-55 day
Width of canopy (cm)
20 Days 27 Days 34 Days 41 Days
48 Days
b1/
Without fertilizer (control)
4.51
6.01
7.16
12.09
16.35b
Fresh Indigo sludge
4.64
5.76
7.42
12.12b
16.38b
Indigo sludge compost
4.47
6.10
8.19
15.95a
23.04a
Cow dung manure
4.66
5.60
7.78
12.81b
18.90b
F-test
ns
ns
ns
**
**
C.V. (%)
9.11
6.12
11.35
8.49
11.17
1/
Means within columns with different letters are significantly by DMRT
ns=non-significant, **significantly different at P<0.01
Treatments

55 Days
21.93b
21.36b
28.92a
25.81a
**
9.33

Table 3 Number of leave of Chinese kale at 20-55 day
Number of leave per plant
20 Days 27 Days 34 Days 41 Days
48 Days
Without fertilizer (control)
2.17
2.56
3.56
5.29
5.94
Fresh Indigo sludge
2.25
2.65
3.81
5.58
6.31
Indigo sludge compost
2.13
2.58
3.94
5.86
6.38
Cow dung manure
2.23
2.73
3.71
5.61
6.09
F-test
ns
ns
ns
ns
ns
C.V. (%)
5.96
7.98
6.26
4.71
7.15
1/
Means within columns with different letters are significantly by DMRT
ns= non-significant, *significantly different at P<0.05
Treatments

55 Days
6.44b1/
6.46b
7.15a
6.52b
*
3.80

Table 4 Yield of Chinese kale
Treatments

Fresh weight

(g/plant)
(kg/rai)
b1/
Without fertilizer (control)
68.52
1,752.75b
Fresh Indigo sludge
52.80b
1,350.00b
Indigo sludge compost
118.49a
2,859.25a
Cow dung manure
70.16b
1,899.20b
F-test
**
*
C.V. (%)
24.00
29.37
1/
Means within columns with different letters are significantly by DMRT
*significantly different at P<0.05, **significantly different at P<0.01
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Dry weight
(g/plant)
5.85b
5.75b
9.56a
6.31b
*
22.94
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A

B

C

D

Fig.1 Chinese kale at 55 day in field without fertilizer (A),fresh indigo sludge (B)
indigo sludge compost (C) and cow dung manure (D)

Fig.2 Chinese kale at 55 day without fertilizer (T1), fresh indigo sludge (T2),
indigo sludge compost (T3) and cow dung manure (T4)
สรุปผลการวิจัย
การใช้ปุ๋ ยหมักกากคราม ซึ่ ง เป็นวั ส ดุเ หลื อใช้ ทาง
การเกษตรจากการนาต้นครามมาทาสีย้อมผ้า ส่งผลให้คะน้า
มีการเจริญเติบโต และผลผลิตสูงกว่าการใช้ปุ๋ยคอกจากมูล
โค การใช้ ก ากคราม และการไม่ ใ ส่ปุ๋ ย (ควบคุ ม) อย่า งมี
นัย ส าคัญ ทางสถิติ โดยการใช้ ปุ๋ย หมั กกากครามส่ง ผลให้
ความสูงของต้นเท่ากับ 35.19 เซนติเมตร ความกว้างของ
ทรงพุ่ม 28.92 เซนติเมตร จ านวนใบ 7.15 ใบ และให้ผ ล
ผลิ ต น้ าหนั ก สด 118.49 กรั ม ต่ อ ต้ น และ 2,859.25
กิโลกรัมต่อไร่ รวมทั้งน้าหนักแห้ง 9.56 กรัมต่อต้น ดังนั้น
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กากครามที่เหลือใช้ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถนามา
ผลิตเป็นปุ๋ยหมัก เพื่อนาไปใช้เป็นปุ๋ยในการปลูกผักคะน้าต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
ผู้ วิ จั ย ข อ ข อ บ คุ ณ ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ สกลนคร ที่ใ ห้ทุ นสนั บสนุนการวิจั ย
จากเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สาหรับทา
วิจัยในครั้งนี้ และขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ทา
ให้งานวิจัยนี้ สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
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