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บทคัดย่อ 
วิธีการให้น้ าส้มควันไม้ร่วมกับน้ าหมักชีวภาพปลาท่ีเหมาะสมท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตและ 

ผลผลิตของผักกวางตุ้งฮ่องเต้ด้วยวิธีการใช้ 4 วิธีการคือ T1.ไม่ใช้น้ าส้มควันไม้ร่วมกับน้ าหมักชีวภาพ

จากปลารดด้วยน้ าเปล่าT2.วิธีการใช้น้ าส้มควันไม้ร่วมกับน้ าหมักชีวภาพจากปลาโดยวิธีการรดโคนต้น

T3วิธีการใช้น้ าส้มควันไม้ร่วมกับน้ าหมักชีวภาพจากปลาโดยวิธีการใช้แบบน้ าหยด และ T4 วิธีการใช้

น้ าส้มควันไม้ร่วมกับน้ าหมักชีวภาพจากปลาโดยวิธีการใช้แบบฉีดพ่นทางใบท่ีส่งผลต่อการเจริญเติบโต

และคุณภาพผลผลิตของผักกวางตุ้งฮ่องเต้ท่ีปลูกในกระถางจากผลการทดลองพบว่า ผลของการใช้

น้ าส้มควันไม้ร่วมกับน้ าหมักชีวภาพปลา ในช่วงอายุ 21และ28 วัน  วิธีการใช้น้ าส้มควันไม้ร่วมกับน้ า

หมักชีวภาพปลาโดยวิธีการแบบฉีดพ่นทางใบ ( T4 ) มีผลต่อความสูงต้น มีค่าเฉล่ียความสูงสูงสุด 

13.00 เซนติเมตรความกว้างใบ มีค่าเฉล่ียความกว้างใบสูงสุด 15.27 เซนติเมตร ด้านคุณภาพผลผลิต

ด้านน้ าหนักสด มีค่าเฉล่ียของน้ าหนักสดสูงสุด 112.22 กรัมมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมี

นัยส าคัญ (p< 0.05) และด้านคุณภาพผลผลิต ด้านน้ าหนักแห้ง มีค่าเฉล่ียของน้ าหนักแห้งเมื่อน าไป

อบด้วยHot AIR OVEN ท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลานาน 24 ช่ัวโมงพบว่าค่าเฉล่ีย

ของน้ าหนักแห้งสูงสุด คือ 2.21 กรัม มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p< 0.05) จึงมี
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แนวโน้มว่าวิธีการใช้น้ าส้มควันไม้ร่วมกับน้ าหมักชีวภาพจากปลาโดยวิธีการแบบฉีดพ่นทางใบ มีผลต่อ

การปลูกผักกวางตุ้งฮ่องเต้ในกระถาง 

 

ค าส าคัญ : น้ าส้มควันไม้ น้ าหมักชีวภาพปลา ผักกวางตุ้งฮ่องเต้ การฉีดพ่นทางใบ การรดโคนต้น การ

ให้แบบน้ าหยด 
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Abstract 

How the wood vinegar with fermented fish proper influence and growth. 

Productivity,Pak Chai.With the use of four methods are: T1. Do not use wood vinegar 

withFermented fish, sprinkle with water T2. Using wood vinegar with fermented fish 

by way of pouring the base T3.How to use wood vinegar with fermented fish by using 

a drip and T4 on the wood vinegar with fermented fish by using a foliar 

sprayaffecting. Productivity growth and quality of Chinese cabbage grown in pots 

Emperor.  The results showed that Effect of wood vinegar with fermented fish 

between the ages of 21 and 28 on how to use wood vinegar with fermented fish 

using a foliar spray (T4) that affect height. beginning The average height of 13.00 cm, 

maximum blade width, with an average width of 15.27 centimeters above the highest 

output quality and weight. The average live weight of 112.22 grams with a maximum 

difference was statistically significant ( p <0. 05) , and the output quality.  The dry 

weight The average dry weight when applied to baking with Hot AIR OVEN at 60 ° C 

for 24 hours, found that the average dry weight is 2. 21 grams difference was 

statistically significant ( p <.  0: 05) , it is likely that the use of wood vinegar with 

fermented fish using a foliar spray.  Affect the growth in the output of the height, 
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width and weight of the product of dry weight (Dry meter) affects growing vegetables 

in pots Guangdong Huang.  

Keywords: wood vinegar. Fermented fish Teh Choy The foliar spray to water the tree 

to the drip 
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