
 
 

 
 

บทที่1 

บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ผักคะน้า ( Brassica oleracea L. Cv. Alboglabra Group )  เป็นผักกินใบที่เราปลูกเพื่อ

บริโภคส่วนของใบและล าต้น มีถิ่นก าเนิดอยู่ในทวีปเอเชีย และปลูกกันมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

เช่น จีน ฮ่องกง ไต้หวัน มาเลเซีย และประเทศไทย ผักคะน้าเป็นผักอายุ 2 ปี แต่ปลูกเป็นผักฤดูเดียว 

อายุตั้งแต่หว่านจนถึงเก็บเกี่ยว ประมาณ 45-55 วัน ด้วยผักคะน้าเป็นผักที่สามารถเพาะปลูกได้ตลอด

ปี แต่ช่วงเวลาเพาะปลูกที่ดีที่สุดจะอยู่ในช่วง เดือนตุลาคมถึงเมษายน มีระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวสั้น 

เป็นที่นิยมปลูกกันทั่วไป มีประโยชน์สรรพคุณ ทางยาหลายอย่าง น ามาประกอบอาหาร เมนูต่างๆได้

หลายเมนู ส าหรับบ้านเราสายพันธ์ุที่นิยมปลูกจะมีอยู่ด้วยกัน 3 สายพันธ์ุ ได้แก่ พันธ์ุใบกลม พันธ์ุใบ

แหลม พันธ์ุยอดหรือก้าน ซึ่งมีขนาดล าต้น ความกรอบและหวาน อาจแตกต่างกันเล็กน้อย ทว่า

ลักษณะและรสชาติโดยรวมก็ยังจะละม้ายคลา้ยคลึงกนั ฉะนั้นคะน้าจึงเป็นพืชผักที่มีคุณค่าทางอาหาร

และนับว่าเป็นพืชที่มีประโยชน์หลายอย่างอีกด้วย 

คะน้าเป็นผักที่ผู้บริโภคนิยมรับประทานเนื่องจากมีล าต้นหลักขนาดใหญ่ มีกิ่งแขนงเจริญ
ออกมาทางด้านข้างหรือสว่นบนของล าต้น การเรียงใบแบบสลบั แผ่นใบ หนาแข็งมีก้านใบ ใบกว้างรูป
ไข่จนถึงเกือบกลม ขอบใบแบบหยักซี่ฟันและมีลักษณะเป็นคลื่นที่ โคนใบมีติ่งยื่นออกมาทั้งสองด้าน 
คะนา้ (พันธ์ุบางบัวทอง 35)  สามารถปลูกได้ตลอดปีในแหล่งที่มีน้ าอย่างเพียงพอ เป็นผักที่ปลูกง่าย
ชอบแสงแดด เป็นผักที่มีคุณค่าทางอาหารสงู การปลูกผักคะน้า (พันธ์ุบางบัวทอง 35)  ให้ได้ผลผลิตที่
มีคุณภาพดีเกษตรกรต้องมีการใสปุ่๋ยเพื่อช่วยเสรมิสร้างการเจรญิเติบโต โดยทางผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงผล
พลอยได้จากผักบุ้งนาที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ หัวไชเท้าและถ่ัวงอกที่มีขายตามท้องตลาดและมี
ราคาถูก ที่จะช่วยในการเจริญเติบโตของพืช เพื่อท าการทดสอบประสิทธิภาพของฮอร์โมนชีวภาพแต่
ละชนดิที่มีธาตุอาหารดังนี้ ผักบุ้งนามีธาตุแคลเซียม ธาตุฟอสฟอรัส ธาตุเหล็ก หัวไชเท้ามีธาตุอาหาร 
โพแทสเซียม โฟเลต แมกนีเซียม แคลเซียม สังกะสี ทองแดง ฟอสฟอรัส แมงกานีส และโซเดียม 
โดยเฉพาะวิตามินซีที่มีมากกว่าสารชนิดอื่น ๆ ซึ่งเป็นวิตามินที่มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ 
และถ่ัวงอกมีธาตุอาหาร ธาตุแคลเซียม ธาตุเหล็ก  ธาตุแมกนีเซียม ธาตุแมงกานีส ธาตุฟอสฟอรัส   
ธาตุโพแทสเซียม และธาตุสังกะสี ซึ่งเหมาะแก่การท าน้ าหมักชีวภาพทั้งสิ้น 
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จากความส าคัญดงักล่าวผู้วิจัยจงึได้มีแนวคิด ที่จะน าวัสดุทีห่าได้ง่ายในตลาดได้แก่ ถ่ัวงอก 

ผักบุง้และหัวไชเท้าน ามาท าน้ าหมักฮอรโ์มนเพื่อศึกษาผลการใช้ที่เหมาะสมต่อคะน้า (พันธ์ุบางบัวทอง

35)  โดยใช้วัตถุดิบที่หาได้ง่ายตามธรรมชาติและปลอดภัยต่อผู้ผลิต ถึงผูบ้รโิภคและเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

1.2. วัตถุประสงค์ 

   1.2.1 เปรียบเทียบผลการใช้น้ าหมักฮอร์โมนจากผักบุ้งนา หัวไชเท้าและถ่ัวงอกที่มี

ผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของคะน้า (พันธ์ุบางบัวทอง 35) 

 1.2.2 เป็นแนวทางการเลือกใช้น้ าหมักฮอร์โมนที่เหมาะสมต่อการผลิตของผักคะน้า  

 (พันธ์ุบางบัวทอง 35)  

1.3 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.3.1 ทราบถึงผลผลการใช้น้ าหมักฮอร์โมนจากผักบุ้งนา,หัวไชเท้าและถ่ัวงอกที่

สง่ผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของคะน้า (พันธ์ุบางบัวทอง 35) 

1.3.2 น าความรู้ที่ไดน้ าไปใช้ในการปลูกผักคะน้า  

1.4 ขอบเขตการทดลอง 

  เปรียบเทียบผลการใช้น้ าหมักฮอร์โมนจากผักบุ้งนา, หัวไชเท้าและถ่ัวงอกที่เหมาะสมต่อ

คะน้า (พันธ์ุบางบัวทอง 35) วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized 

Design : CDR ) ศึกษาเก็บข้อมูลด้านการพัฒนาการเจริญเติบโต โดยวิธีการวัดความสูงต้น 

(เซนติเมตร) วัดความกว้างของใบ (เซนติเมตร) ด้านผลผลิต ได้แก่ ช่ังน้ าหนักสด (กรัม) เมื่อครบ

ก าหนดการทดลอง และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ความแปรปรวนทาง (One Way ANOVA) และการ

เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี (LSD) 

 1.5 สถานท่ีท าการทดลอง 

 บ้านสวน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ กัลยพฤกษ์ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการให้ใช้พื้นที่ใน

การวิจัยในครัง้นี ้

1.6 นิยามศัพท์ส าคัญ 

 คะน้า หมายถึง  ผักคะน้าเป็นผักอายุ 2 ปี แต่ปลูกเป็นผักฤดูเดียว อายุหว่านจนถึง

เก็บเกี่ยวประมาณ 45 - 55 วัน ผักคะน้าสามารถปลูกได้ตลอดปี แต่เวลาที่ปลูกที่ได้ผลดีที่สุดอยู่
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ในช่วงเดือนตุลาคม - เมษายน คะน้าสามารถข้ึนได้ในดินแทบทุกชนิดที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงมีความ

เป็นกรดด่างของดินอยู่ระหว่าง 5.5-6.8 และมีความช้ืนในดินสูงสม่ าเสมอ (เพื่อพืชเกษตรไทย, 2557)  

 

 ผักบุ้งนา หมายถึง ผักบุ้งนาเป็นไมล้้มลุกที่อาศัยอยู่ในน้ าหรือในดินที่มีความช้ืนแฉะมากๆ 

ล าต้นกลวงสเีขียวเพราะต้องใช้ในการสังเคราะห์แสงร่วมกบัใบ และมีข้อปล้องชัดเจนและมรีากงอก

ออกมาตามข้อปล้องต่างๆ (ที่ล าต้นกลวงเพื่อให้ลอยน้ าได้) 

           หัวไชเท้า หมายถึง หัวหัวไชเท้ามลีักษณะทรงกลมรูปทรงกระบอก หรือ รูปกรวยยาว หรือ
รูปทรงอื่นๆ ตามสายพันธ์ุ  หัวมสีีขาวจนถึงสีแดง เป็นส่วนทีน่ ามาประกอบอาหาร ส่วนปลายของราก
หรือหัวมีรากฝอยขนาดเล็กแทงดิ่งลงด้านล่าง 
           ถั่วงอก หมายถึง เป็นผกัชนิดหนึ่ง ที่มรีากงอกออกจากเมล็ดถ่ัวต้นอ่อนของถ่ัวที่ได้จากการ

เพาะเมล็ดถ่ัวเขียวโดยไม่ให้ถูกแสง มีให้มีต้นอ่อนและใบเลี้ยงออกมา ล าต้นมีลกัษณะกลมๆ มรีสชาติ

หวานกรอบ มีกลิ่นเฉพาะตัว สามารถน ามารบัประทานสด น ามาประกอบอาหารเมนูต่างๆ ได้หลาย

เมน ู(ไทยฟู๊ด, 2559) 

 น  าหมักฮอร์โมน หมายถึง น้ าหมักชีวภาพที่ได้จากการหมักเศษซากพืช ซากสัตว์ ใช้ฉีดพ่น

หรือเติมในดินหรือน้ า ช่วยปรับสภาพความเป็นกรด-ด่าง ในดิน และน้ า เป็นสารที่ท าหน้าที่เหมือน

ฮอร์โมนพืช กระตุ้นการเกิดราก และการเจริญเติบโต ท าให้ผลผลิต 

 

 

 


