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บทคดัย่อ 

 
การศกึษาวจิยัในครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อการประยุกต์ใช้น ้าสกดัทางชวีภาพในการปลูก

พรกิหวานด้วยระบบไฮโดรโปนิกส าหรบัเกษตรกรต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่รมิ จงัหวดัเชยีงใหม ่
โดยมกีารศกึษาวจิยั 3 ประเดน็ คอื 1) การศกึษาขอ้มูลพื้นฐานและสภาพการณ์การปลูกพรกิ
หวานของเกษตรกรต าบลโปง่แยง 2) การศกึษากระบวนการหมกัน ้าสกดัทางชวีภาพจากผกัและ
ผลไม ้3) การทดลองการใชน้ ้าสกดัชวีภาพในการปลูกพรกิหวานในระดบัแปลงเพาะปลูก  ซึ่ง
พบว่าต าบลโป่งแยงเป็นแหล่งเกษตรกรรมพืชเศรษฐกิจ พริกหวานที่ส าคัญแห่งหนึ่งของ
เชยีงใหม่ โดยใช้ระบบการปลูกแบบไม่ใช้ดนิ (hydropronic) มกีารให้ปุ๋ ยและธาตุอาหารกบัพรกิ
หวานในรูปแบบสารละลายด้วยระบบน ้าหยด โดยใน 1 ชุดการปลูกพรกิหวานซึ่งมรีะยะเวลา 
209-330 วนั ใช้มกีารใช้ปุ๋ ยเคมแีละฮอรโ์มนรวมจ านวน 25 ชุดๆ คดิเป็นต้นทุนประมาณ 
120,000-130,000 บาท 
  คณะผูว้จิยัไดท้ าการศกึษาการผลติน ้าสกดัชวีภาพจากวตัถุดบิทีป่ระกอบไปดว้ยเศษผกั
เหลอืทิง้จากโรงงานโครงการหลวง จงัหวดัเชยีงใหม ่ และผลไมสุ้กงอมทีไ่ดจ้ากตลาดเมอืงใหม่ 
จงัหวดัเชยีงใหม ่ โดยใชห้วัเชือ้จลุนิทรยีส์ าเรจ็รปูต่างกนัจ านวน 5 ชนิด ไดแ้ก่ สตูร MMO-01, 
MMO-02, MMO-03, พด.2 และ พด.3 จากนัน้ท าการวเิคราะหค์ุณภาพของน ้าสกดัชวีภาพแต่
สตูร เพื่อคดัเลอืกสตูรทีด่ทีีสุ่ดและน าไปใชต่้อไป ผลการทดลองพบว่าหวัเชือ้สูตร MMO-02 
สามารถใชผ้ลติน ้าสกดัชวีภาพจากผกัและผลไมท้ีม่คีุณภาพดทีีสุ่ดเมือ่เทยีบกบัการใชห้วัเชือ้สูตร
อื่นๆ โดยพบว่าเมือ่สิน้สุดการหมกัในสปัดาหท์ี ่ 5 สามารถตรวจพบเชือ้แบคทเีรยีแลกตกิจ านวน 
7.94 (log[cfu/ml]) ยบัยัง้การเจรญิของ Salmonella-Shigella spp. ไดต้ัง้แต่สปัดาหท์ี ่ 1 พบ
ปรมิาณอนิทรยีว์ตัถุ ไนโตรเจนทัง้หมด ฟอสฟอรสัทัง้หมด โพแทสเซยีมทัง้หมด แคลเซยีม
ทัง้หมด และแมกนีเซยีมทัง้หมด เท่ากบั 13.78, 0.28, 0.08, 1.18, 0.24 และ 0.20 เปอรเ์ซน็ต ์
ตามล าดบั มคี่าความเป็นกรด-ด่างและค่าการน าไฟฟ้าเท่ากบั 3.99 และ 15.06 dS/m ตามล าดบั 
จงึไดค้ดัเลอืกหวัเชือ้สตูรน้ีส าหรบัผลติน ้าสกดัชวีภาพจากผกัและผลไมเ้พื่อใชท้ดแทนปุ๋ ยเคมี
ส าหรบัปลกูพรกิหวานต่อไป 
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การทดสอบประสทิธภิาพของน ้าหมกัชวีภาพทีไ่ดจ้ากวสัดุเหลอืใชท้างการเกษตรกบัต้น
กลา้พรกิหวานในระบบไฮโดรโปนิค  โดยการทดลองแบ่งเป็น 6 กรรมวธิ ีคอื น ้า ปุ๋ ยเคม ีปุ๋ ยเคมี
ผสมน ้าหมกัเจอืจาง 8 เท่าในอตัราส่วน 1:1 น ้าหมกัเจอืจาง 8 เท่า น ้าหมกัเจอืจาง 16 เท่า และ
น ้าหมกัเจอืจาง 32 เท่า บนัทกึความสูง ลกัษณะต้น จ านวนผล และวเิคราะห์ปรมิาณธาตุ
ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรสั (P) โพแทสเซยีม (K) แคลเซยีม (Ca) และแมกนีเซยีม (Mg) ทีส่ะสม
ในต้นพรกิหวานพบว่า การใชน้ ้าหมกัทีเ่จอืจาง 16 เท่า และ 32 เท่า สามารถท าใหพ้รกิหวานมี
การเจรญิและพฒันาการไดต้ามปกต ิแมจ้ะน้อยกว่าการใชก้ารปุ๋ ยเคม ีแต่ยงัใหผ้ลดกีว่าการใชน้ ้า 
การใชน้ ้าหมกัชวีภาพสามารถน ามาใชล้ดการใชปุ้๋ ยเคมทีีม่รีาคาสูงได ้เพื่อลดต้นทุนการผลติ แต่
ตอ้งมกีารทดสอบความเขม้ขน้ทีเ่หมาะสมของน ้าหมกัชวีภาพก่อนน าไปใชจ้รงิ 
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ABSTRACT 
 
 The objective of this study was the application of bio-extract for sweet pepper 
cultivation using hydroponics system for the farmer in Pong yang community, Mae Rim 
district, Chiang Mai. Three aspects were studied; i.e. 1) the community base research 
about Pong yang community basically data and the situation about sweet pepper farm 2) 
the investigation on bio-extract production from wasted vegetables and ripen fruits  and 
3) the application of bio-extract for the cultivation of sweet pepper. It was found that the 
Pong yang sub-district is an important agricultural area for sweet pepper production of 
Chiang Mai using hydroponics system. The nutrients were supplied to sweet pepper in 
the form of solution and dropped. One crop of sweet pepper cultivation is 209-330 days 
and consume chemical fertilizer and hormone totally 25 sets. Production cost is about 
120,000-130,000 baht.  
 The production of bio-extract from raw materials composing of wasted 
vegetables obtained from the Royal Project factory, Chiang Mai and ripens fruits 
purchased from Maung Mai market, Chaing Mai was studied. The 5 different instant 
starters; i.e. MMO-01, MMO-02, MMO-03, PD.2 and PD.3, were used. Subsequently, the 
quality of every formula of bio-extract was analyzed to select the most suitable bio-
extract. The results showed that the MMO-02 produced the highest quality bio-extract 
comparing to the other starters. After 5 weeks of fermentation, lactic acid was detected 
as 7.94 (log[cfu/ml]) while the growth of Salmonella-Shigella spp. was inhibited since 
week 1. The organic matter content, total nitrogen, total phosphorus, total potassium, 
total calcium and total magnesium were 13.78, 0.28, 0.08, 1.18, 0.24 and 0.20 %, 
respectively. Moreover, pH and conductivity (EC) were 3.99 and 15.06 dS/m, 
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respectively. Therefore, MMO-02 was selected for the production of bio-extract from 
wasted vegetables and ripens fruits.   
 The bio-extract was tested for its efficiency in sweet pepper production using 
hydroponic system. The experiment was divided into 6 treatments; i.e. water, chemical 
fertilizer, mixture of chemical fertilizer and bio-extract (8 folds dilution) in the ratio of 1:1, 
bio-extract (8 folds dilution),  bio-extract (16 folds dilution) and bio-extract (32 folds 
dilution). The height, tree characters, number of fruit, accumulated N, P, K, Ca and Mg 
content were recorded. The results showed that the growth and development of sweet 
pepper fed with bio-fertilizer were normal but less than those fed with chemical fertilizer. 
However, the treatments that fed with bio-fertilizer showed better results than control 
(water). It might be concluded that bio-extract could be used to reduce the production 
cost of sweet pepper production. However, the suitable concentration of bio-extract has 
to be studied in detail.  
 




