
ฉ 
 

สารบญั 
                   

         หน้า 
กติตกิรรมประกาศ         ก 
บทคดัยอ่          ข 
สารบญั           ฉ 
สารบญัตาราง          ซ 
สารบญัภาพ          ฌ 
บทที ่1 บทน า          1 

1.1 ความส าคญัและทีม่าของปญัหาการวจิยั     1 
1.2 วตัถุประสงคข์องโครงการวจิยั      2 
1.3 สมมตฐิานของการวจิยั       2 
1.4 ค าถามการวจิยั        2 
1.5 ขอบเขตของการวจิยั       2 
1.6 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บัจากงานวจิยั     3 
1.7 ประชากรและพืน้ที ่        3 
1.8 นิยามศพัทเ์ฉพาะในการวจิยั       3 

บทที ่2 แนวคดิทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง      4 
2.1 น ้าสกดัทางชวีภาพ        4 

2.1.1 ความหมายและค าจ ากดัความ     4 
2.1.2 ประเภทน ้าสกดัทางชวีภาพ     5 
2.1.3 คุณสมบตัทิัว่ไปของน ้าสกดัทางชวีภาพ    6 
2.1.4 คุณสมบตัขิองน ้าสกดัชวีภาพในดา้นการป้องกนัก าจดัศตัรพูชื 8 
2.1.5 ขอ้ควรระวงัในการท าน ้าสกดัทางชวีภาพ    9 
2.1.6 วธิใีชน้ ้าสกดัทางชวีภาพ      9 
2.1.7 ขอ้ควรระวงัในการใชน้ ้าสกดัชวีภาพ    10 
2.1.8 กระบวนการหมกัน ้าสกดัทางชวีภาพ    10 
2.1.9 ประโยชน์ของน ้าสกดัชวีภาพ     11 
2.1.10 จลุนิทรยีใ์นการหมกัน ้าสกดัทางชวีภาพ    12 
2.1.11 บทบาทของจลุนิทรยีแ์ต่ละประเภทในการหมกัน ้าสกดัชวีภาพ 13 

2.2 พรกิหวาน         13 
2.2.1 ลกัษณะทางพฤกษศาสตรข์องพรกิหวาน    14 
2.2.2 ลกัษณะพนัธุข์องพรกิหวาน     15 



ช 
 

2.2.3 คุณค่าทางอาหารของพรกิหวาน     16 
2.2.4 วธิกีารดแูลรกัษาพรกิหวาน     17 
2.2.5 การเกบ็เกีย่วพรกิหวาน      18 

 2.3 การปลกูพชืแบบระบบไฮโดรโปนิก      18 
  2.3.1 ความหมายของระบบไฮโดรโปนิก     18 
  2.3.2 ขอ้ไดเ้ปรยีบและเสยีเปรยีบของระบบไฮโดรโปนิก   18 
  2.3.3 การแบ่งประเภทของระบบไฮโดรโปนิก    19 
  2.3.4 ธาตุอาหารส าหรบัการปลกูดว้ยระบบไฮโดรโปนิก   20 
 2.4 เอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง       21 
บทที ่3 วธิดี าเนินการวจิยั                 23
 3.1 ขอบเขตของการวจิยั       23 
 3.2 ขัน้ตอนด าเนินการวจิยั       23 

3.2.1 การศกึษาบรบิทชุมและสภาพการณ์การปลกูพรกิหวาน  23 
        ของชุมชนโปง่แยง 
3.2.2 ศกึษาขอ้มูลเกี่ยวน ้าสกดัทางชวีภาพและการประยุกต์  25 
       ใช้ทางการเกษตร 

 3.2.3 การศกึษาการผลติน ้าหมกัชวีภาพจากผกัและผลไม้  25 
3.2.4 การทดสอบใชน้ ้าหมกัชวีภาพในการปลกูพรกิหวานด้วยระบบ 28 
       ไฮโดรโปนิก 

บทที ่4 ผลการวจิยั         31 
4.1 บรบิทและสภาพการณ์โดยรวมของชุมชนโปง่แยง อ าเภอแม่รมิ  31 
4.2 ส ารวจการปลกูพรกิหวานของชุมชนโปง่แยง     33 
4.3 สภาพการณ์การปลกูพรกิหวานของเกษตรกรชุมชนโปง่แยง   37 
4.4 การศกึษาการผลติน ้าหมกัชวีภาพจากผกัและผลไม้    39 
4.5 การทดสอบใชน้ ้าหมกัชวีภาพในการปลกูพรกิหวานดว้ยระบบ ไฮโดรโปนิก 53 

บทที ่5 สรปุผลการวจิยัและขอ้เสนอแนะ                61
 5.1 สรปุผลการวจิยั                 61
 5.2 อภปิรายผล         63 
 5.3 ขอ้เสนอแนะ        64 
บรรณานุกรม          66
ภาคผนวก          69 
ประวตัผิูว้จิยั          80 



 ซ 

สารบญัตาราง 
                  
                           หน้า 
ตารางที ่1 ปรมิาณกรดอะมโินในน ้าสกดัทางชวีภาพ     8 
ตารางที ่2 คุณค่าทางโภชนาการและปรมิาณธาตุอาหารในผลพรกิหวาน 100 กรมั     17          
ตารางที ่3 สตูรสารละลายธาตุอาหารพชืระบบไฮโดรโปนิก ในระยะการเจรญิเตบิ 21 
  โตของพชืทีแ่ตกต่างกนั        
ตารางที ่4  มาตรฐานของค่าการน าไฟฟ้า (EC) ของปุ๋ ยน ้าหมกัชวีภาพแต่ละชนิด 46 
ตารางที ่5  ปรมิาณธาตุอาหารหลกัและธาตุอาหารรองในตวัอยา่งปุ๋ ยอนิทรยีน์ ้า 52 
  แต่ละชนิด            
ตารางที ่6  ลกัษณะใบและล าตน้พรกิหวานในแต่ละสปัดาหท์ีป่ลกูทดสอบในกรรมวธิ ี 54 

ต่างๆ นาน 4 สปัดาห ์
ตารางที ่7  จ านวนตน้พรกิหวานทีม่ชีวีติรอดและตายทีป่ลกูทดสอบในกรรมวธิต่ีางๆ  55 

นาน 4 สปัดาห ์
ตารางที ่8  บนัทกึการใชส้ารเคมกี าจดัโรคและแมลงในการปลกูพรกิหวานนาน 4  56 

สปัดาห ์
ตารางที ่9  น ้าหนกัสด น ้าหนกัแหง้ และจ านวนผลของพรกิหวานทีป่ลกูทดสอบใน 57 

กรรมวธิต่ีางๆ นาน 4 สปัดาห ์
ตารางที ่10  ปรมิาณธาตุไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรสั (P) โพแทสเซยีม (K) แคลเซยีม  59 

(Ca) และแมกนีเซยีม (Mg) ทีส่ะสมในตน้พรกิหวานในกรรมวธิต่ีางๆ  
ทีป่ลกูทดสอบนาน 4 สปัดาห ์ในระบบไฮโดรไปนิค 

ตารางที ่11       ANOVA ของน ้าหนกัสด น ้าหนกัแหง้ และจ านวนผลพรกิ   78 
ตารางที ่12  ANOVA ของปรมิาณธาตุอาหารทีส่ะสมในตน้พรกิหวานในกรรมวธิต่ีางๆ 79 

ทีป่ลกูทดสอบนาน 4 สปัดาห ์ในระบบไฮโดรไปนิค 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ฌ 

 
 
 



 ฌ 

สารบญัภาพ 
                 
                   หน้า 
ภาพที ่1  ลกัษณะตน้และผลพรกิหวานสานพนัธุเ์อด็ดสินั    16 
ภาพที ่2  แผนผงัการวางกรรมวธิต่ีาง ๆ ของโรงเรอืนในส่วนทีท่ าการทดลอง  30 
ภาพที ่3  ลกัษณะโรงเรอืนส าหรบัปลูกพรกิหวาน     33 
ภาพที ่4  การขงึลวดเพื่อแขวนเชอืกท าคา้งพยุงตน้พรกิหวาน   34 
ภาพที ่5  ระบบหวัน ้าหยดส าหรบัใหส้ารละลายธาตุอาหารกบัต้นพรกิหวาน  34 
ภาพที ่6  ระบบหวัน ้าหยดส าหรบัใหส้ารละลายธาตุอาหารกบัต้นพรกิหวาน  35 
ภาพที ่7  การเพาะกลา้พรกิหวานในถาดหลุมทีม่พีทีมอส    36 
ภาพที ่8   การเพาะตน้กลา้พรกิในถุงขุยมะพรา้วจ านวน 2 ตน้ต่อถุง   36 
ภาพที ่9  การยา้ยตน้กลา้ไปปลกูในถุงเพาะช าขนาดใหญ่ทีบ่รรจุกาบมะพรา้วสบั 37 
ภาพที ่10  การเปลีย่นแปลงทางกายภาพของน ้าหมกัผกัผลไมด้ว้ยหวัเชือ้สตูรต่างๆ 40 
ภาพที ่11  การเปลีย่นแปลงการเจรญิของเชือ้แบคทเีรยีกลุ่มทีใ่ชอ้ากาศในการเจรญิ 43 

ในระหว่างการหมกัน ้าหมกัชวีภาพ 
ภาพที ่12  การเปลีย่นแปลงการเจรญิของเชือ้แบคทเีรยีแลกตกิในระหว่างการหมกั 43 

น ้าหมกัชวีภาพ 
ภาพที ่13  การเปลีย่นแปลงการเจรญิของเชือ้แบคทเีรยี Salmonella และ   44 

Shigella spp.ในระหว่างการหมกัน ้าหมกัชวีภาพ 
ภาพที ่14  การเปลีย่นแปลง pH ระหว่างการหมกัน ้าหมกัชวีภาพดว้ยหวัเชือ้สตูร 44 

ต่างๆ 
ภาพที ่15  แสดงลกัษณะทีพ่บเมือ่ยอ้มสหีวัเชือ้สตูร MMO-02 แลว้สงัเกตภายใต้ 45 

กลอ้งจลุทรรศน์ 
ภาพที ่16  แสดงค่าการน าไฟฟ้า (EC) ของน ้าหมกัชวีภาพทุกสตูรในแต่ละช่วงเวลา 46 
  ของการหมกั 
ภาพที ่17  ปรมิาณอนิทรยีว์ตัถุในน ้าหมกัชวีภาพเมือ่หมกัดว้ยหวัเชือ้ชนิดต่างๆ  49 
ภาพที ่18  ปรมิาณไนโตรเจนทัง้หมดในน ้าหมกัชวีภาพเมือ่หมกัดว้ยหวัเชือ้ชนิดต่างๆ 49 
ภาพที ่19  ปรมิาณฟอสฟอรสัในน ้าหมกัชวีภาพเมือ่หมกัดว้ยหวัเชือ้ชนิดต่างๆ  50 
ภาพที ่20  ปรมิาณโพแทสเซยีมในน ้าหมกัชวีภาพเมือ่หมกัดว้ยหวัเชือ้ชนิดต่างๆ  50 
ภาพที ่21  ปรมิาณแมกนีเซยีมทัง้หมดในน ้าหมกัชวีภาพเมือ่หมกัดว้ยหวัเชือ้ชนิดต่าง 51  
ภาพที ่22  ปรมิาณแคลเซยีมในน ้าหมกัชวีภาพเมือ่หมกัดว้ยหวัเชือ้ชนิดต่างๆ  51 
ภาพที ่23   ลกัษณะการเจรญิเตบิโตของตน้พรกิหวานในระบบไฮโดรโปนิค นาน  53 



 ญ 

4 สปัดาห ์ในกรรมวธิต่ีางๆ 
ภาพที ่24  ความสงูเฉลีย่ของพรกิหวานทีป่ลกูทดสอบในกรรมวธิต่ีางๆ นาน 4  58 

สปัดาห ์  
ภาพที ่25   ค่าการน าไฟฟ้าเฉลีย่ของสารละลายก้นถุงพรกิหวานทีป่ลกูทดสอบใน 58 

กรรมวธิต่ีางๆ นาน 4 สปัดาห ์
ภาพที ่26    การประชุมความรว่มกบัผูบ้รหิารและนกัวชิาการเกษตรของ อบต.โปง่แยง 70 
ภาพที ่27    จดัเวทชีาวบา้นเพื่อศกึษาบรบิทชุมและสภาพการณ์การปลกูพรกิหวาน 70 
ภาพที ่28     การลงพืน้ทีส่ ารวจและเกบ็ขอ้มลูแปลงพรกิหวานของเกษตรกรหมูท่ี ่3 71 
ภาพที ่ 29   การตดิตามและประเมนิผลร่วมกบัเกษตรกร    71 
ภาพที ่30  วตัถุดบิทใีชใ้นการผลติน ้าหมกัชวีภาพ     72 
ภาพที ่31  การผลติน ้าหมกัชวีภาพเพื่อคดัเลอืกหวัเชือ้ทีเ่หมาะสม   73 
ภาพที ่32  บรรยากาศการผลติน ้าหมกัชวีภาพจากผกัผลไมใ้นปรมิาณ 1000 ลติร 74 
ภาพที ่33  การเตรยีมกาบมะพรา้ว เพื่อนึ่งฆา่เชือ้ ใชเ้ป็นวสัดุเพาะรองกน้ถุง  74 
ภาพที ่34    การทดลองใชน้ ้าสกดัทางชวีภาพปลกูพรกิหวานในแปลงเพาะปลกู  75 
ภาพที ่35  ตน้กลา้พรกิหวานทีเ่พาะในกระบะเพาะอาย ุ15 วนั   75 
ภาพที ่36  ขวดพลาสตกิใสดทีอกซส์ าหรบัใส่น ้าหมกัใหค้่อยๆ ไหลลงสู่วสัดุเพาะ 76 

ตน้กลา้พรกิหวาน 
ภาพที ่37    การเตรยีมกลา้ต้นพรกิหวานและชุดปล่อยสารละลายน ้าสกดัทางชวีภาพ 76 
ภาพที ่38  การเจรญิของพรกิหวานทีป่ลกูดว้ยระบบไฮโดรโปนิกในการวจิยัครัง้นี้ 77 
 
 
 




