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Abstract
Spent coffee grounds (SCG) could be volatilized through recycles. SCG has good 

characteristics to be recycled i.e. high porosity, good water absorption, remaining 2% 
(w/w) nitrogen etc. Therefore, SCG might has a potential for using as a substance to 
improve soil porosity or even fertilizer. However, many types of the other residual 
compounds still remain in SCG and some of them were reported about their toxicity to 
the plants and some kinds of microbe. The objective of this research was to investigate 
the effect of SCG on cultivating an economical crop. This experiment was conducted in 
Randomize Completely Block Design with 2 blocks. Five treatments e.g. soil, soil with bat 
guano, soil with SCG in 3 different ratios (1:1, 2:1 and 3:1), in which all SCG-mixing soil 
were left for 45 day-fermentation before tested. Six response variables were recorded 
e.g. plant height, leave area, leaf color score, field weight, ear weight and ear length. The 
results showed that growth rate of sweet corns grown in 1:1 soil and SCG was the worst 
comparing with those grown in the other types of planting materials. Furthermore, ANOVA 
and post-hoc analyses revealed that planting materials statistically affected leave area, 
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leaf color score and field weight characteristics only, in which these 3 characteristics of 
sweet corn grown in soil with bat guano were highest among different planting materials 
(P<0.05). This experiment suggested that although fermentation step of planting material 
with SCG was carried out, the positive effect on promoting growth development was hard 
to observe in this experiment. Therefore, finding pre-treatment methods for eliminating 
toxic residues in SCG might address this issue and gain the benefits to agriculture for SCG 
recycle.
Keywords: spent coffee ground, toxic residues, caffeine, babycorn, sweet corn

บทคัดยอ
การนํากากกาแฟเหลือทิง้กลบัมาใชใหม สามารถเพ่ิมมลูคาใหกบัวสัดเุหลือทิง้ไดเปนอยางด ีนอกจากน้ี 

ดวยคณุสมบตัขิองกากกาแฟทีด่ ีคอื มลีกัษณะผงรวน มคีวามสามารถในการอุมนํา้ไดด ีและมธีาตไุนโตรเจน
คงเหลืออยูประมาณ 2% ของนํ้าหนักกากกาแฟ กากกาแฟจึงอาจมีศักยภาพในการปรับปรุงคุณภาพของ
ดินและใชเปนปุยบํารุงพืชปลูกได อยางไรก็ตาม ในกากกาแฟยังมีสารประกอบที่ตกคางหลายชนิด
ในสัดสวนที่แตกตางกันไป ซึ่งสารบางชนิดมีความเปนพิษตอพืชปลูกและจุลินทรียบางชนิด ดังนั้น 
งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค ในการตรวจสอบผลกระทบเบื้องตนที่มีตอการเจริญเติบโตและองคประกอบ
ผลผลิตของขาวโพดเม่ือผสมกากกาแฟเหลือท้ิงในดินปลูก การทดลองน้ีใชแผนการทดสอบแบบสุมบล็อค
สมบูรณ จํานวน 2 บล็อก ประกอบดวย 5 สิ่งทดสอบไดแก ดินเปลา ดินที่ผสมดวยปุยอินทรียที่ผลิตจาก
มูลคางคาว ดินที่ผสมดวยกากกาแฟที่อัตราสวน 1:1, 2:1 และ 3:1 โดยวัสดุปลูกท่ีมีกากกาแฟผสมอยูได
ผานการหมักนาน 45 วนักอนนํามาทดสอบ ตลอดการทดลองทําการบันทึกขอมลูท้ังหมด 6 ลกัษณะ ไดแก 
ความสูงของตน พืน้ทีใ่บ คะแนนความเขมของสีใบ นํา้หนักฝกสดกอนปอกเปลือก นํา้หนักฝกสดหลังปอกเปลือก 
และความยาวฝกออน ผลการทดสอบพบวา ขาวโพดที่ปลูกในดินผสมกากกาแฟที่อัตราสวน 1:1 มีอัตรา
การเจริญเติบโตที่ตํ่ากวาขาวโพดในวัสดุปลูกอื่น ๆ นอกจากนี้ ผลการวิเคราะหคาความแปรปรวนและ
การเปรียบเทียบคาเฉล่ียยงัพบอีกวา วสัดปุลกูมผีลตอลกัษณะพ้ืนทีใ่บ คะแนนความเขมของสีใบ นํา้หนกั
ฝกสดกอนปอกเปลือกเทาน้ัน โดยขาวโพดที่ปลูกในดินที่ผสมดวยปุยอินทรียที่ผลิตจากมูลคางคาว
ใหคาเฉลี่ยของลักษณะดังกลาวสูงที่สุด (P<0.05) การทดลองนี้ชี้ใหเห็นวา กากกาแฟแมจะผานการหมัก
มาเปนระยะเวลาหน่ึง ผลเชิงบวกในแงของการสงเสริมการเจริญเติบโตทางลําตนของขาวโพดหวาน
ยงัไมปรากฎอยางเดนชดั ซึง่อาจเปนผลจากสารประกอบทีม่คีวามเปนพษิตอการเจรญิเตบิโตของขาวโพด 
ดงัน้ัน การศกึษาการจดัการกากกาแฟเพือ่ใหสารพิษทีต่กคางอยูเกดิการสลายตวัอาจจะชวยแกปญหาดงักลาว 
และกอใหเกิดประโยชนตอภาคเกษตรกรรมในแงของการนํากากกาแฟเหลือทิ้งมาใชประโยชนอีกครั้ง
คําสําคัญ: กากกาแฟ สารตกคางที่เปนพิษ คาเฟอีน ขาวโพดฝกออน ขาวโพดหวาน
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คํานํา
ในตางประเทศ มีรายงานการใชประโยชน

จากกากกาแฟเหลือทิ้ง (spent coffee ground; 
SCG) ในการใชเปนวัตถุดิบในการผลิตพลังงาน
ไฟฟา นํ้ามันไบโอดีเซล การสกัดน้ําตาล การผลิต 
activated carbon หรือแมแตใชในการกําจัด
ไอออนของโลหะหนัก (Campos-Vega et al., 
2015) ในขณะที่สื่อออนไลนของประเทศไทย
จํานวนมากแนะนําการใชประโยชนจากกากกาแฟ
สดในการเปนปุยบํารุงตนไม หรือใชปรับสภาพดิน
ใหรวนซุย และปรบัคาความเปนกรดดางใหกบัดินได 
ทั้งน้ีอันเนื่องมาจากกากกาแฟเปนวัสดุอินทรีย
เหลือทิ้ง (มีคาอัตราสวนของ C/N คอนขางสูงถึง 
14:1 (Janissen and Huynh, 2018)) มีลักษณะ
กายภาพเปนผงรวน และอุมนํา้ไดด ีดงัน้ัน กากกาแฟ
นาจะมีศักยภาพในการนํามาใชเปนปุยบํารุงตนไม 
และปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของดินได  
อยางไรก็ตาม งานวิจยัจากตางประเทศจํานวนมาก 
กลาววา กากกาแฟเหลือทิง้จากโรงงานอุตสาหกรรม
กาแฟสําเร็จรูปมีความเปนพิษตอระบบ นิเวศเปน
อยางมากหากนําไปทิ้งโดยไมผ านการบําบัด 
เน่ืองจากกากกาแฟมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี มีฤทธ์ิ
เปนกรด มสีารประกอบตกคางทีม่คีวามเปนพษิตอ
จุลินทรียและพืช ไดแก สารแทนนิน สารคาเฟอีน 
และกรดคลอโรจีนิค (Janissen and Huynh, 
2018; Campos-Vega et al., 2015) Janissen 
and Huynh (2018) แสดงรายการสารประกอบที่
สามารถพบในกากกาแฟท่ีเหลอืทิง้จาํนวน 100 กรมั 
วาประกอบดวย คารโบไฮเดรทสูงถึง 82 กรัม 
รองลงมาคอื เสนใยทัง้ชนิดละลายและไมละลายน้ํา 
(60.5 กรัม) เฮมิเซลลูโลส (36.7 กรัม) โปรตีน 
(13.6 กรมั) กรดคลอโรจีนคิ (11.45 กรมั) เซลลูโลส 

(8.6 กรัม) ไขมัน (6 กรัม) ไนโตรเจน (2.3 กรัม) 
คาเฟอีน (0.4 กรัม) แทนนิน (0.02 กรัม) เปนตน 
อยางไรก็ตาม บางรายงานแสดงใหเห็นถึงปริมาณ
ของสารคาเฟอีนตกคางที่สูงกวาคาที่บรรยายไว
กอนหนานี้ เชน Cruz et al. (2012) สามารถสกัด
สารคาเฟอนีจากกากกาแฟไดสงูถงึ 1.8 mg/g SCG 
นอกจากน้ี มีการศึกษาเก่ียวกับความเปนพิษของ
สารคาเฟอีน แทนนิน และกรดคลอโรจีนิคที่มีตอ
สิ่งมีชีวิตท้ังบนบกและในน้ํา (Janissen and 
Huynh, 2018) สาํหรับความเปนพษิของสารคาเฟอีน 
มรีายงานในตนยาสบู โดยพบวา สารคาเฟอนีมฤีทธิ์
ในการยบัยัง้การเจรญิของตนกลายาสบู (Mohanpuria 
and Yadav, 2009) ขณะท่ีความเปนพิษของ
กรดคลอโรจีนิคในกากกาแฟมีการศึกษาในตน 
Arabidopsis thaliana โดยพบวา กรดคลอโรจีนคิ
มีผลในการยับยั้งการงอกและเจริญเติบโตของราก 
ซึ่งมีคา IC

50
 เทากับ 96.3 μM (Reigosa and 

Pasoz-Malvido, 2007) นอกจากน้ี มีรายงาน
เก่ียวกับการเปล่ียนแปลงปริมาณการสะสมธาตุ
อาหารภายในลําตนของพืช เชน ในกะหลํ่าที่ถูกใส
กากกาแฟลงในวัสดุปลูกโดยตรง สงผลใหกะหลํ่า
มีการสะสมธาตุ Mg, P, Ca, Na, Fe, Mn, Zn และ 
Cu ในตนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับตัวควบคุม แต
เมื่อนํากากกาแฟไปผานกระบวนการหมักกอน
นํามาผสมลงในวัสดุปลูก กลับพบวา ปริมาณธาตุ 
Mg, Mn, K และ Na ที่สะสมในตน กลับเพิ่มสูงข้ึน 
ซึ่ง Cruz et al. (2014) อธิบายวา กระบวนการ
หมกักอใหเกดิการสลายตัวของสารคาเฟอีน รวมถึง
ธาตอุาหารบางชนดิเปลีย่นไปอยูในรปูท่ีพชืสามารถ
นาํไปใชประโยชนและดดูซมึได จงึสงผลดีตอพชืปลกู 
ผลที่คลายกันนี้พบไดจากการตรวจสอบในตนขาว 
(Morikawa and Saigusa, 2011) ดงันัน้ งานวจิยันี้
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จึงมีวัตถุประสงคในการตรวจสอบผลกระทบของ
กากกาแฟทีผ่านกระบวนการหมกัในการใชเปนวสัดุ
ผสมดินปลูก

การผลิตขาวโพดฝกออน สามารถผลติไดจาก
ทั้งขาวโพดหวานและขาวโพดเลี้ยงสัตวเนื่องจาก
ฝกออนที่เก็บเกี่ยว มักเก็บกอนการผสมเกสรจะ
เกิดขึ้น และยังไมมีกระบวนการสะสมนํ้าตาล
ภายในเอนโดสเปรมของเมล็ด (Kaiser and Ernst, 
2017) อยางไรกต็าม สายพนัธุขาวโพดหวานมกัถกู
นํามาใชในการผลิตขาวโพดฝกออนเนื่องจาก
เก็บเก่ียวไดงายกวาขาวโพดเลี้ยงสัตว สําหรับ
ในประเทศไทยน้ัน ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟาง
แหงชาต ิเริม่มกีารแนะนาํใหเกษตรกรผลติขาวโพด
ฝกออนจากขาวโพดเลี้ยงสัตวสุวรรณ 5 ตั้งแต
ป พ.ศ. 2561 ดงัน้ัน งานวิจยัน้ีจงึเลอืกปลูกขาวโพด
หวาน เพ่ือเก็บขอมูลลักษณะทางกายภาพ และ
เก็บเก่ียวผลผลิตเปนฝกออน พรอมเก็บลักษณะ
บางประการของผลผลิต

อุปกรณและวิธีการ
แผนการทดลอง

วางแผนการทดสอบแบบสุมบล็อคสมบูรณ 
(Randomized Complete Block Design) จาํนวน 
2 บลอ็ก โดยหนึง่บลอ็กประกอบดวย 5 ซํา้ ดนิปลกู
ที่นํามาใชเปนดินรวนปนทราย (sandy loam) 
มอีนภุาคทราย ดนิทรายแปง และดินเหนยีว คดิเปน 
57, 24 และ 19% ตามลําดับ ดินชนิดน้ีมีคา pH 
เทากับ 4.96 และมีอินทรียวัตถุเทากับ 1.2% 
นําดินดังกลาวมาเตรียมสวนผสมของวัสดุปลูกที่
แตกตางกนั 5 ชนิด ไดแก ดนิทีไ่มผานการผสมวสัดุ
ใด ๆ (S), ดินที่ผสมดวยปุยอินทรียที่ผลิตจาก
มูลคางคาวท่ีอัตราสวน 1:1 (SO), ดินที่ผสมดวย

กากกาแฟที่อัตราสวน 1:1 (1SC), 2:1 (2SC) และ 
3:1 (3SC) ซึ่งวัสดุปลูก 1SC จัดเปนวัสดุปลูกที่มี
กากกาแฟอยูในสดัสวนท่ีมากท่ีสดุเมือ่เปรียบเทียบ
กับวัสดุปลูก 2SC และ 3SC การทดลองนี้มีทั้งหมด 
50 หนวยทดลอง (50 ตน)

การเตรียมวัสดุปลูกและการปลูกพืชเพื่อทดสอบ
สําหรับวัสดุปลูก ท่ีต องผสมดินเข  ากับ

กากกาแฟน้ัน นํากากกาแฟท่ีรวบรวมมาจากราน
กาแฟสดทัว่ไปมาผสมเขากบัดนิปลกูตามอตัราสวน
ทีก่าํหนดไว โดยคลุกเคลาผสมใหเขากันเปนอยางดี 
รดดวยนํา้หมกัเช้ือจลุนิทรยี ปลอยทิง้ไวนาน 45 วนั 
โดยมีการใหนํา้และรกัษาความช้ืน จากนัน้เก็บตวัอยาง
ดินผสมไปสงตรวจคาเปอรเซ็นตอินทรียวัตถุที่หอง
ปฏิบัติการหลักสูตรปฐพีศาสตร คณะผลิตกรรม
การเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ และพบวาสิง่ทดสอบ 
S, SO, 1SC, 2SC, 3SC มคีาเปอรเซ็นตอนิทรยีวตัถุ
เทากับ 1.2, 9.85, 10.24, 7.69 และ 3.47% 
ตามลาํดบั วสัดผุสมท้ัง 5 ชนดิถูกบรรจลุงในถงุปลกู
ขนาด 30×50 ซม. (กวาง×สูง) จากนั้นทําการปลูก
ขาวโพดหวานลูกผสม เพื่อเก็บเก่ียวเปนขาวโพด
ฝกออน ทําการหยอดเมล็ดจํานวน 3 เมล็ดตอถุง 
ดแูลขาวโพดตามมาตรฐานการผลติขาวโพดฝกออน
ทีด่ ี(กรมวิชาการเกษตร, 2550) เมือ่ตนกลาอายไุด 
7 วันจึงทําการกําจัดใหเหลือเพียง 1 ตนตอถุง และ
ใหปุยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 50 กก./ไร เมื่อ
ขาวโพดอายุได 25 วัน

การเก็บขอมูลและวิเคราะหทางสถิติ
ตลอดการทดลองทาํการบนัทึกขอมลูทัง้หมด 

5 ลักษณะ ไดแก ความสูงของตน (PH), พื้นที่ใบ 
(LA), คะแนนความเขมของสีใบ (LC), นํ้าหนัก
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ฝกสดกอนปอกเปลือก (FW) และหลังปอกเปลือก 
(EW), และความยาวฝกออน (EL) สาํหรับระยะการ
เจริญเติบโตทางลําตน ทําการวัดความสูงตน
ขาวโพดหวานลูกผสมทุกระยะ โดยวัดตั้งแตระยะ 
V1 (7 วันหลังปลูก) จนถึงระยะ V10 (45 วัน
หลงัปลูก) รวมถงึทาํการประเมนิพืน้ทีใ่บทีอ่ยูตดิกบั
ฝกแรก (LA) ในหนวย ตารางเซนตเิมตร โดยทาํการ
วดัขนาดความยาวและความกวางของใบ (ซม.) และ
นําคาที่ไดมาคํานวณพื้นที่ใบของขาวโพดดวย
สมการของ Montgomery, 1911 (สมการที่ 1) 
นอกจากน้ี ความเขมของสีใบ (LC) ถูกบันทึกบนใบ
ที่ติดกับฝกแรก (ear leaf) โดยใชแผนเทียบสีใบ 
(Nitrogen parameters-LCC) ที่มีชวงคะแนน
ในชวง 1-6 โดยคะแนน เทากับ 6 แสดงระดับ
ความเขมของสีเขียวสูงที่สุด

พื้นที่ใบขาวโพด = ความยาวใบ × ความกวางใบ 
 × 0.75………………สมการที่ 1

จากนั้นเม่ือขาวโพดฝกออนเร่ิมเกิดไหมบน
ฝกแรก โดยสงัเกตใหไหมมขีนาดยาวประมาณ 1-2 
เซนติเมตร จึงทําการเก็บฝก (50-55 วัน) จากนั้น
ทาํการช่ังนํา้หนกัฝกสดกอนปอกเปลือก (FW) และ
หลังปอกเปลือก (EW) ในหนวย กรัม รวมถึง
วัดความยาวฝกออน (EL) ในหนวย เซนติเมตร

สําหรับการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ขอมูล
จะถูกนาํมาประเมนิคาสถติพิรรณนา และวเิคราะห

ค าความแปรปรวนชนิด One-way ANOVA 
พรอมเปรียบเทียบคาเฉล่ียของตัวแปรตามระหวาง
สิ่งทดสอบดวยโปรแกรม R version 4.0.2

ผลการทดลองและวิจารณ
ผลกระทบของกากกาแฟท่ีมีตออัตราการเจริญ
เติบโตทางลําตนของขาวโพดหวาน

เมื่อนําขอมูลลักษณะความสูง (PH) ของตน
ขาวโพดทีป่ลกูในวสัดปุลกูทีม่สีดัสวนของกากกาแฟ
ที่แตกตางกันไป มาสรางกราฟความสัมพันธเชิง
เสนตรงระหวางความสงูในแตระยะการเจรญิเตบิโต
ทางลําตนของขาวโพด (V1-V10) ซึ่งชี้ใหเห็นถึง
อัตราการเจริญเติบโตของตนขาวโพดหวานท่ีปลูก
ในวัสดุปลูกท่ีแตกตางกัน (S, SO, 1SC, 2SC และ 
3SC) ดังแสดงใน Figure 1 จากกราฟจะเห็นไดวา 
วัสดุปลูก 1SC ซึ่งมีอัตราสวนระหวางดินและ
กากกาแฟสูงทีส่ดุเม่ือเปรียบเทียบกับวสัดปุลกูผสม
ชนดิอืน่ มผีลทาํใหตนขาวโพดมอีตัราการเจริญเตบิโต
ตํ่าที่สุด (Y = 7.84X + 4.40) เสนกราฟแยกออก
จากเสนกราฟของวัสดุปลูกอื่นอีก 4 ชนิด สําหรับ
วัสดุปลูกผสมระหวางดินและปุยมูลคาวคาว (SO) 
จะเห็นไดวา วัสดุปลูก SOสงเสริมอัตราการเจริญ
เติบโตของขาวโพดหวานสูงที่สุด สังเกตไดจาก
คาลาดชัน (slope) ของสมการรเีกรสช่ันเชิงเสนตรง 
Y = 12.68X – 4.09 อยางไรก็ตาม วัสดุปลูก SO, 
2SC, S และ 3SC ใหอัตราการเจริญเติบโตของ
ตนขาวโพดใกลเคียงกัน
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การทดสอบอิทธิพลและการเปรียบเทียบคาเฉล่ีย
ของชนิดวสัดปุลูกท่ีมตีอลักษณะฟโนไทป 6 ชนดิ

จากขอมูลฟโนไทปทั้งหมด พบ 6 สิ่งสังเกตท่ี
หายไป (missing data) ดังนั้น เพียง 44 จาก 50 
สิง่สงัเกตของแตละตวัแปรตามถกูนํามาประเมนิคา 
skewness เพือ่ตรวจสอบการกระจายตวัของขอมลู 
ผลการตรวจสอบพบวา ความสูงตนที่ระยะ V10 
(PH

10
) และนํ้าหนักฝกออน (EW) มีการกระจายตัว

แบบเบซาย (คา skewness ติดลบ) ดังนั้น ขอมูล
ดังกลาวถูกนํามาแปลงคา (transformation) เพื่อ
ใหขอมูลมีการกระจายตัวแบบปกติกอนวิเคราะห
คาความแปรปรวนโดยขอมูล PH

10
 และ EW ถูก

นาํมาแปลงโดยใชฟงกชัน่ยกกําลังสาม และ log10 
ตามลําดับ กําหนดให tPH

v10
 และ tEW แทน

ลักษณะของ PH
10
 และ EW ที่ผานการแปลงคา 

(transformed data)
จากการทดสอบขอมูล 6 ชนิด ไดแก tPH

v10
, 

LA, LC, FW, tEW และ EL ดวย ANOVA F-test 

พบวา อิทธิพลของชนิดวัสดุปลูกมีผลตอลักษณะ 
LA, LC และ FW (P<0.01) อยางมีนัยสําคัญและ
ไมมีผลในทางสถิติตอลักษณะ tPH

v10
, tEW และ 

EL (P>0.05) (Table 1) ประเด็นทีน่าสงัเกตคือ แม
ความสูงท่ีระยะ V10 จากทุกวัสดุจะไมแตกตางกัน 
(P>0.05) ในทางสถิติ แตผลที่แสดงกอนหนานี้
เหน็ไดชดัวา วสัดปุลกูทีม่กีากกาแฟอยูในสดัสวนที่
มากมผีลตออตัราการเจรญิเตบิโตทางดานความสงู
ของขาวโพด (Figure 1) เมื่อพิจารณาความดีเดน
ของวัสดุปลูกแตละชนิดที่มีผลตอลักษณะ LA, LC 
และ FW ดวยการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยดวยวิธี 
Least significant difference (LSD) ทีอ่ลัฟา 0.05 
พบวา วัสดุปลูก SO ใหคา LA (457.39 ซม2) LC 
(5.43 คะแนน) และ FW (81.99 กรัม) สูงท่ีสุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับวัสดุปลูกอีก 4 ชนิด (Figure 2A-
2C) คาเฉลีย่ทัง้หมด (grand mean) ของขอมลู LA, 
LC และ FW ถูกแสดงดวยเสนประบน Figure 2 
ซึง่เปนท่ีนาสงัเกตวา ดนิท่ีไมไดผานการผสมวสัดใุด 

Figure 1 Linear regression lines of plant height against 10 vegetative growth stages show 
for 5 types of planting materials (S, SO, 1SC, 2SC and 3SC).
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(S) และดินที่ผสมดวยสัดสวนของกากกาแฟที่
แตกตางกัน (1SC-3SC) สงผลใหตนขาวโพดหวาน
มลีกัษณะ LA, LC และ FW ไมแตกตางกนัมาก และ
ใหคาทีใ่กลเคยีงกบัคาเฉลีย่ทัง้หมด นอกจากน้ี จาก 
Figure 2B ยังพบอีกวา แม SO และ 3SC จะมี
คาเฉล่ียของลักษณะ LC (5.43a และ 4.5ab 
ตามลําดับ) ที่ไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) 
แตเมื่อพิจารณาความสูงของแทงกราฟ จะพบ
ความแตกตางอยางชดัเจน (Figure 2B) ขอสงัเกตนี้
พบคลายกันในลักษณะ FW (Figure 2C) ในทาง
สถิติ หากเพิ่มหนวยทดลองใหมากขึ้น วิธี LSD 
นาจะสามารถแยกความแตกตางของคาเฉล่ีย
ระหวางวัสดุปลูกสองชนิดไดอยางมีนัยสําคัญ 
นอกจากน้ี เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบคาเฉล่ียของ 
LA, LC และ FW ระหวางวัสดุผสมของกากกาแฟ 
1SC, 2SC และ 3SC กบัวสัดดุนิเพยีงอยางเดยีว (S) 
จะพบวา ทั้ง 4 วัสดุใหคาเฉลี่ยของทั้ง 3 ลักษณะ
ไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) (Figure 2A-2C)

ประเด็นทีน่าสนใจ คอื แมวาลกัษณะขาวโพด
ฝกออนกอนปอกเปลือก (FW) จะมีความแตกตาง
ระหวางวัสดุ SO และวัสดุ 1SC, 2SC, 3SC และ S 
ก็ตาม แตเมื่อพิจารณาคาเฉล่ียหลังปอกเปลือก 
(tEW) กลบัพบวา วสัดุปลูกทีแ่ตกตางกนัท้ัง 5 ชนดิ 
ไมไดมีอิทธิพลใดตอน้ําหนักขาวโพดฝกออนหลัง
ปอกเปลอืก ซึง่จดัเปนผลผลติทีท่าํเงนิ (economical 
yield) อยางไรก็ตาม ขาวโพดฝกออนคือ สวนของ
ดอกตวัเมยีทีย่งัไมไดรบัการผสมเกสร จงึยงัไมมกีาร
ติดเมล็ดแตอยางใด และถูกเก็บเก่ียวในระยะ R1 
(ระยะออกไหม) เพยีงเทานัน้ ดงันัน้ ผลกระทบของ
กากกาแฟท่ีมีตอการปลูกขาวโพดชนิดอ่ืน เชน 
ขาวโพดหวาน ขาวโพดขาวเหนยีว ขาวโพดเลีย้งสตัว 
เปนตน ที่ปริมาณผลผลิตจะข้ึนกับความสามารถ
ในการสะสมน้ําหนักเมล็ดในแตละระยะ (R2-R5) 

ยังมีความจําเปนตองผานการทดสอบอีกคร้ัง 
ง านวิจัยชิ้นนี้ชี้ใหเห็นวา กากกาแฟแมจะผานการ
หมักมาเปนระยะเวลาหน่ึง (เพื่อหวังใหเกิดการ
สลายตัวของสารประกอบ เชน สารคาเฟอีน 
กรดคลอโรจีนิค สารแทนนิน เปนตน ที่มีรายงาน
เกี่ยวกับความเป นพิษต อพืชปลูกและเชื้อรา
บางชนิด) ยังไมไดมีผลในเชิงบวกในการสงเสริม
การเจริญเติบโตทางลําตนของขาวโพดได งาน
ทดสอบกอนหนานี้ ไดทดลองปลูกขาวโพดหวาน
พันธุ  เดียวกันในดินที่ผสมกากกาแฟเหลือท้ิง
ที่โดยตรง (ไมผานการหมัก) ผลการทดสอบพบวา 
สวนใหญเมลด็ไมงอก ขณะท่ีตนกลาบางตนมอีาการ
แคระแกร็น เหลือง และตายในที่สุด Carrasco-
Cabrera et al. (2019) ศกึษาการเพาะเห็ดนางรม 
(Pleurotus ostreatus) ดวยกากกาแฟเหลือทิ้ง 
มกีารพบวาเชือ้ราของเหด็ชนดินีส้ามารถสลายสาร
คาเฟอีนที่ตกคางอยูในกากกาแฟได จึงสงผลให 
สามารถใชกากกาแฟในการเพาะเล้ียงเห็ดชนิดนี้
ไดเปนอยางดี และเพิ่มมูลคาใหกับวัสดุเหลือใช 
นอกจากน้ี Ronga et al. (2020) ไดทดลองนํา
กากกาแฟเหลือทิ้งมาผสมกับ Biochar และ
ดินเหนียวสีแดง เพื่อขึ้นรูปเปนกระถางเพาะชําก่ิง
องุน การทดลองน้ีชี้ใหเห็นถึงผลในเชิงบวกของ
กากกาแฟท่ีมตีอรากเกิดใหมขององุน อยางไรก็ตาม 
ในขั้นตอนการเตรียมกากกาแฟและ Biochar นั้น 
มีการอบใหความรอนที่ 100 °c นาน 24 ชั่วโมง 
ซึง่อาจมีผลตอการสลายตัวของสารตกคางทีม่คีวาม
เปนพิษ จากขอมูลท่ีใหไวกอนหนานี้ จะเห็นไดวา 
การศึกษาวิธีการจัดการกากกาแฟเพ่ือใหสารพิษที่
ตกคางเกิดการสลายตัวอยางสมบูรณ จนสามารถ
นํากากกาแฟกลับมาใชใหมไดในภาคเกษตรกรรม 
คาดวาจะเกิดประโยชนอยางมากตอเกษตรกร
ผูปลูกพืช
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Table 1 One-way ANOVA with N=44 observations for 6 maize characteristics

Source of 
variation

DF
Mean square

tPHv10 LA LC FW tEW EL

Block
Planting materials
Error

1
4
38

2.1×1011

5.24×1011

2.73×1011

4353
14223**

2511

2.94*

3.64**

0.58

18.4
1138.8**

201.6

0.03
0.03
0.01

0.04
5.74
4.61

*, ** indicate statistical significance at P<0.05, P<0.01 levels, respectively

Figure 2 Mean comparisons among 5 different planting materials for A) Leave area B) 
Leaf color score C) Field weight and D) log

10
(EW). Horizontal dashed line in each 

plots represents grand mean across all treatments.

A

C

B

D
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สรุปผลการศึกษา
กากกาแฟจัดเปนวัสดุเหลือท้ิง มีคุณสมบัติ

ทางกายภาพท่ีดสีาํหรบัใชในการปรบัปรุงสภาพดิน 
และประกอบดวยธาตุอาหารบางชนิดจึงอาจ
เหมาะสมในการใชเปนปุยบํารุงพืชปลูก อยางไร
ก็ตาม นอกจากคุณสมบัติที่ดีเหลานั้น กากกาแฟ
ยังประกอบดวย สารประกอบอ่ืนที่มีความเปนพิษ
ตอพืชปลูก เชน สารคาเฟอีน สารแทนนิน กรด
คลอโรจีนิค เปนตน กากกาแฟที่ผานการหมักนาน 
45 วัน อาจยังไมเพียงพอ หรือไมสามารถสลาย
สารพษิดงักลาวไดหมด ดนิทีผ่สมกากกาแฟภายใต
การทดลองนี้ แมไมไดสงผลในเชิงลบตอการผลิต
ขาวโพดฝกออนแตอยางใด แตสงผลใหอัตราการ
เจริญเติบโตของขาวโพดชาลง และยังพบอีกวา 
ดินปลูกท่ีมีกากกาแฟผสมอยูไมไดชวยบํารุงใหใบ
มีขนาดใหญและไมไดสงเสริมความสมบูรณของใบ
เพิม่มากขึน้แตอยางใด งานวจิยัน้ีใหผลการทดสอบ
เบื้องตน และทีมนักวิจัยมีแนวคดิว า แนวทางการ
ศึกษาการจัดการกากกาแฟเพื่อใหสลายสารพิษที่
ตกคางอยู นาจะมีประโยชนตอภาคเกษตรกรรม
เปนอยางมาก ทั้งในแงของการนําวัสดุเหลือใช
กลับมาใชประโยชน และชวยในการปรับปรุง
ปริมาณอินทรียวัตถุใหแกดินปลูกได
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