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บทท่ี 2 
 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

การวจิยั “ผลติพรกิหวานปลอดสารพษิโดยใช้น ้าสกดัทางชวีภาพในระบบไฮโดรโปรนิก
เพื่อทดแทนการใชส้ารละลายปุ๋ ยเคมขีองเกษตรกรต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่รมิ จงัหวดัเชยีงใหม่”  
ผู้วจิยัได้ศกึษาแนวคดิ ทฤษฏ ีและผลงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อเป็นพื้นฐานและแนวทางในการ
วจิยัดงันี้ 
 
2.1 น ้าสกดัทางชีวภาพ 
 

2.1.1 ความหมายและค าจ ากดัความ 
น ้าสกดัทางชวีภาพหรอืน ้าหมกัชวีภาพหรอืปุ๋ ยอินทรยี์น ้าหรอืปุ๋ ยน ้าสกดัทาง

ชวีภาพ ไดม้กีารเรยีกชื่อและใหค้ าจดัความทีแ่ตกต่างกนัออกไปดงันี้ 
น ้าสกดัชวีภาพ คอื สารละลายเขม้ขน้ทีไ่ดจ้ากการหมกั เศษพชื หรอืสตัว ์ซึง่จะ

ถูกย่อยสลายด้วยจุลนิทรยี ์โดยใช้กากน ้าตาลเป็นแหล่งพลงังานของจุลนิทรยี ์ ถ้าได้ผ่านการ
หมกัที่สมบูรณ์แล้ว จะพบสารประกอบพวกคาร์โบโฮเดรท  โปรตีน กรดอะมิโน ฮอร์โมน 
เ อ น ไ ซ ม์  ใ น ป ริ ม า ณ ที่ แ ต ก ต่ า ง กั น  ขึ้ น อ ยู่ กั บ วั ต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช้  ( พื ช ห รื อ สั ต ว์ ) 
(http://kamphaengphet.doae.go.th) 

ปุ๋ ยอินทรยี์น ้า  หมายถึง  ปุ๋ ยอินทรยี์ที่อยู่ในรูปของเหลวที่ได้มาจากการย่อย
สลายวสัดุเหลอืใชจ้ากพชืหรอืสตัวล์กัษณะสด  โดยกจิกรรมของจุลนิทรยีใ์นสภาพไรอ้ากาศทีไ่ม่
มอีอกซเิจนเป็นส่วนใหญ่  ผลติภณัฑท์ีไ่ดม้ลีกัษณะเป็นของเหลวสนี ้าตาล  ซึง่ประกอบไปด้วย
คารโ์บไฮเดรต (Carbohydrates) กรดอนิทรยี ์ (Organic  acid)  กรดอะมโิน (Amino  acids)  
กรดฮวิมคิ (Humic  acid)  น ้าย่อย (Enzymes)  วติามนิ (Vitamins)  ฮอรโ์มน  (Hormones) 
และแรธ่าตุ (Mineral) (พงษ์, 2547) 

ปุ๋ ยน ้าสกดัทางชวีภาพ เป็นปุ๋ ยอนิทรยีช์นิดหน่ึงทีอ่ยู่ในรปูของเหลว  ซึง่เกดิจาก
การหมกัอินทรยี์สารที่มลีกัษณะสดหรอืมคีวามชื้นสูง  โดยเติมจุลนิทรยี์ลงไปช่วยในการย่อย
สลาย  มแีหล่งอาหารและแหล่งพลงังานของจุลนิทรยี ์คอื น ้าตาลสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได้
หลากหลายแต่ทีนิ่ยมจะใชเ้ป็นปุ๋ ยส าหรบัพชื  

ปุ๋ ยน ้าสกดัทางชีวภาพ คอื ปุ๋ ยอินทรยี์ชนิดหน่ึงที่ท ามาจากการหมกัซากพืช  
ซากสตัวใ์นน ้า  โดยมจีลุนิทรยีช์่วยยอ่ยสลาย (ทพิวรรณ, 2542) 

http://kamphaengphet.doae.go.th/plan/101_life_01.htm
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วริยิะ (2546) กล่าวว่าน ้าทีไ่ดจ้ากการหมกัดองพชือวบน ้ากบัน ้าตาลในสภาพไร้
อากาศ  เรยีกว่าน ้าสกดัทางชวีภาพ  ซึ่งจะมจีุลนิทรยีแ์ละอนิทรยีส์ารหลายชนิด  จุลนิทรยีส์่วน
ใหญ่จะเป็นพวกแบคทเีรยีและยสีต์  น ้าสกดัทางชวีภาพไม่ใช่ปุ๋ ยแต่เป็นหวัเชื้อจุลนิทรยี ์ เป็น
ฮอรโ์มนส่งเสรมิการเจรญิเตบิโตของพชืตอ้งใชร้ว่มกบัปุ๋ ยเคมแีละปุ๋ ยอนิทรยี ์ 

ดงันัน้ค าว่า “น ้าสกดัทางชวีภาพ หรอื น ้าสกดัทางชวีภาพ หรอื ปุ๋ ยอนิทรยีน์ ้า” 
เป็นค าทีม่คีวามหมายเดยีวกนั (Enzyme Ionic Plasma) คอื เป็นสารละลายเขม้ขน้ทีไ่ดจ้ากการ
หมกัเศษพชืหรอืสตัว์จะถูกย่อยสลายด้วยจุลนิทรยี์ โดยใช้กากน ้าตาลเป็นแหล่งพลงังานของ
จุลนิทรยี ์การหมกัมสีองแบบ คอื หมกัแบบต้องการออกซเิจน (หมกัแบบเปิดฝา) และหมกัแบบ
ไม่ต้องการออกซเิจน (หมกัแบบเปิดฝา) สารละลายเข้มข้นอาจจะมสีนี ้าตาลเข้มกรณีที่ใช้
กากน ้าตาลเป็นตวัหมกั หรอืมสีนี ้าตาลอ่อนเมื่อใชน้ ้าตาลชนิดอื่นเป็นตวัหมกั ซึง่ถ้าไม่ผ่านการ
หมกัทีส่มบูรณ์แลว้จะพบสารประกอบพวกโปรตนี กรดอะมโิน คารโ์บไฮเดรท โปรตนี กรดอะมิ
โน ฮอรโ์มนเอน็ไซม ์ในปรมิาณทีแ่ตกต่างกนัขึน้อยูก่บัวตัถุดบิ ทีใ่ช้ (พชืหรอืสตัว)์ จุลนิทรยีท์ีพ่บ
ในน ้าสกดัชวีภาพหรอืน ้าสกดัทางชวีภาพ หรอืปุ๋ ยอนิทรยีน์ ้า มทีัง้ที่ต้องการออกซเิจน และไม่
ต้องการออกซเิจน มกัเป็นกลุ่มแบคทเีรยี Bacillus sp., Lactobacillus sp., Streptococus sp., 
นอกจากนี้ยงัอาจพบเชือ้รา ไดแ้ก่ Aspergillus niger, Pennicillium, Rhizopus และ ยสีต์ ไดแ้ก่ 
Candida sp. (ทพิวรรณ, 2542; วริยิะ, 2546) 

 
2.1.2 ประเภทน ้าสกดัทางชีวภาพ 

       น ้าสกดัทางชวีภาพหมกัไดจ้ากเศษพชืและสตัว์ ดงันัน้ จงึสามารถแบ่งประเภท
ตามวตัถุดบิทีน่ ามาใชใ้นการผลติไดเ้ป็น 2 ประเภทคอื น ้าสกดัทางชวีภาพทีผ่ลติจากพชื และที่
ผลติจากสตัว ์ 

- น ้าสกดัทางชวีภาพทีผ่ลติจากผกัและเศษพชื การท าน ้าสกดัทางชวีภาพโดย
การหมกัเศษพชืสดในภาชนะทีม่ฝีาปิดปากกวา้ง น าเศษผกัมาผสมกบัน ้าตาล ถ้าพชืผกัมขีนาด
ใหญ่ใหส้บัเป็นชิน้เลก็ๆ จดัเรยีงพชืผกัเป็นชัน้ ๆ โรยน ้าตาลทบัสลบักนักบัพชืผกัอตัราส่วนของ
น ้าตาลต่อเศษผกัเท่ากบั 1 : 3 หมกัในสภาพไม่มอีากาศโดยการอดัผกั ใส่ภาชนะใหแ้น่น เมื่อ
บรรจุผกัลงภาชนะเรยีบร้อยแล้ว ปิดฝาภาชนะน าไปตัง้ทิ้งไว้ในที่ร่ม ปล่อยให้หมกัต่อไป
ประมาณ 3 - 7 วนั จะเกดิของเหลวขน้สนี ้าตาล มกีลิน่หอมของสิง่หมกัเกดิขึน้ ของเหลวนี้เป็น
น ้าสกดัจากเซลลพ์ชืผกัประกอบดว้ย คารโ์บไฮเดรท โปรตนี กรดอะมโิน ฮอรโ์มน เอนไซม ์และ
อื่นๆ 

- น ้าสกดัทางชวีภาพที่ผลติจากสตัว์ อาท ิ1) ผลติจากปลา เป็นน ้าสกดัทาง
ชวีภาพทีไ่ดจ้าการยอ่ยสลายเศษอวยัวะปลา ไดแ้ก่ หวัปลา ก้างปลา หางปลา พุงปลา และเลอืด 
ผ่านกระบวนการหมกัโดยใช้เอนไซม์ ซึ่งเกดิขึน้เองธรรมชาต ิหลงัจากหมกัจนได้ที่แล้วจะได้
สารละลายสีน ้ าตาลเข้ม ประกอบด้วยธาตุอาหารหลัก ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส           
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โพแตสเซยีม ธาตุอาหารรอง ไดแ้ก่ แคลเซยีม แมกนีเซยีม และก ามะถนั ธาตุอาหารเสรมิ ไดแ้ก่ 
เหลก็ ทองแดง และแมงกานีส นอกจากนี้ยงัประกอบดว้ยโปรตนีและกรดอะมโิน ซึง่เกดิจากการ
ย่อยสลายของโปรตนีในตวัปลา จากขอ้มลูผลของกรดอะมโินทีม่ ีต่อพชื แต่จากค าบอกเล่าของ
เกษตรกรผูใ้ชปุ้๋ ยปลา พบว่าปุ๋ ยปลาจะไปช่วยพฒันาคุณภาพของผลผลติ เช่น ดอกไมใ้หม้สีสีด
ขึน้และผลไมม้คีุณภาพดขีึน้และช่วยเร่งการแตกยอด และออกดอกใหม่ได้อกีด้วย โดยในการ
หมกัจะใชอ้ตัราส่วน / 1 ถงั 200 ลติร ปลาสด 40 กโิลกรมั กากน ้าตาล 20 กโิลกรมั สารเร่งผลติ
ปุ๋ ยหมกั 200 กโิลกรมั (1 ซอง) วธิกีารเตรยีมสารเร่งผลติปุ๋ ยหมกั 1 ซอง ละลายน ้าอุ่น 20 ลติร 
คนใหเ้ขา้กนั 15 - 30 นาท ี(อย่าใหน้ ้านิ่ง) น าปลาสดและกากน ้าตาลทีเ่ตรยีมไวใ้ส่ถงั 200 ลติร 
และน าสารเรง่ท าปุ๋ ยหมกัทีเ่ตรยีมเสรจ็แลว้ใส่ในถงัรวมกบัปลาสด และกากน ้าตาล ใส่น ้าพอท่วม
ตวัปลา (1/2) แลว้คนใหเ้ขา้กนัตัง้ทิง้ไวท้ีอุ่ณหภมู ิ30 - 35 องศาเซลเซยีส ไมปิ่ดฝา คนวนัละ 4 - 
5 ครัง้ ตลอดระยะเวลาในการหมกัประมาณ 20 - 30 วนั ปลาจะย่อยสลายหมด เตมิน ้าใหเ้ตม็ถงั
และคนใหเ้ขา้กนัก่อนทีจ่ะน าไปใชจ้ะไดปุ้๋ ยชวีภาพ 200 ลติร อตัรากาใชปุ้๋ ยชวีภาพฉีดพ่นทางใบ 
1 ลติร/น ้า 200 ลติร และราดโคน 1 ลติร / น ้า 200 ลติร  2) ผลติจากหอยเชอรี่ การหมกัน ้าสกดั
ทางชวีภาพจากหอยเชอรี่โดย น าตวัหอยเชอรีท่ ัง้ตวัมาทุบหรอืบดให้ละเอยีด จะไดห้อยเชอรี่
พร้อมเปลือกและน ้าจากตัวหอยเชอรี่ และน าผสมกับน ้าตาลและน ้าหมกัหวัเชื้อจุลินทรยี์
ธรรมชาต ิอตัรา 3:3:1 คนใหเ้ขา้กนัและน าไปบรรจุในถงัหมกัขนาด 30 ลติร อย่างใดอย่างหนึ่ง
ปิดฝาทิง้ไวอ้าจคนใหเ้ขา้กนั หากมกีารแบ่งชัน้ใหส้งัเกตดูว่ากลิน่เหมน็หรอืไม่ ถ้ามกีลิน่เหมน็ให้
ใส่น ้าตาลโมลาสเพิม่ขึน้ และคนใหเ้ขา้กนัจนกว่าจะหายเหมน็ ท าอย่างนี้เรื่อยไปจนกว่าจะไม่เกดิ
แก๊สให้เหน็บนผวิหน้าของน ้าหมกัหอยเชอรี่ แต่จะเหน็ความระยบิระยบัอยู่ที่ผวิหน้าน ้าหมกั
ดงักล่าว บางครัง้ อาจจะพบว่ามตีวัหนอนลอยบนผวิหน้าและบรเิวณขา้งถงัภาชนะบรรจุ ควรรอ
จนกว่าตัวหนอนดงักล่าวตวัใหญ่เต็มที่และตายไป  ถือว่าน ้าหมกัหอยเชอรี่ทัง้ตัวเสร็จสิ้น
ขบวนการกลายเป็นน ้าสกดัทางชวีภาพหอยเชอรี่ สามารถน าไปใชไ้ดห้รอืน าไปพฒันาผสมกบั
ปุ๋ ยน ้าอื่นๆ ใชป้ระโยชน์ต่อไป(ทพิวรรณ, 2542; วริยิะ, 2546) 

 
2.1.3 คณุสมบติัทัว่ไปของน ้าสกดัทางชีวภาพ 

- ค่า pH (ความเป็นกรดเป็นด่าง) อยู่ในช่วง 3.5 - 5.6 ปฏกิริยิาเป็นกรดถงึกรด
จดั ซึง่ pH ทีเ่หมาะสมกบัพชืควรอยูใ่นช่วง 6 – 7 

- ความเข้มข้นของสารละลายสูง โดยค่าของการน าไฟฟ้า (Electrical 
conductivity , E.C) อยู่ระหว่าง 2 - 12 desicemen / meter (ds / m) ซึง่ค่า E.C ทเีหมาะสมกบั
พชืควรจะอยูต่ ่ากว่า 4 ds / m 

- ความสมบรูณ์ของการหมกั พจิารณาจากค่า C / N ration มคี่าระหว่าง 1 / 2 - 
70 / 1 ซึง่ถ้า C / N ratio สูง เมื่อน าไปฉีดพ่นบนต้นพชือาจแสดงอาการใบเหลอืงเนื่องจากขาด
ธาตุไนโตรเจนได ้ 
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- ธาตุอาหารหลกั (N,P,K) ไดแ้ก่ 1) ไนโตรเจน (% Total N) ถ้าใชพ้ชืหมกั พบ
ไนโตรเจน 0.03 - 1.66 % แต่ถ้าใชป้ลาหมกัจะพบประมาณ 1.06 - 1.70 % 2) ฟอสฟอรสั (% 
Total P2O5) ในน ้าหมกัจากพชืจะมตีัง้แต่ไม่พบเลยจนถงึ 0.4 % แต่ในน ้าหมกัจากปลาพบ 0.18 
- 1.14 % 3) โพแทสเซยีมทีล่ะลายน ้าได ้(% Water Soluble K2O) ในน ้าหมกัพชืพบ 0.05 - 
3.53 % และในน ้าหมกัจากปลาพบ 1.0 - 2.39 %  

- ธาตุอาหารรอง (Ca, Mg,S)  ประกอบดว้ย 1) แคลเซยีม ในน ้าหมกัจากพชืพบ 
0.05 - 0.49 % และน ้าหมกัจากปลาพบ 0.29 - 1.0% 2) แมกนีเซยีมและซลัเฟอร์ ในน ้าหมกัจาก
พชืและปลาพบในปรมิาณทีใ่กลเ้คยีงกนั คอื 0.1- 0.37 % 

- ธาตุอาหารเสรมิ ไดแ้ก่ 1) เหลก็ ในน ้าหมกัจากพชืพบ 30 - 350 ppm และน ้า
หมกัจากปลาพบ 500 - 1,700 ppm 2) คลอไรด ์น ้าหมกัจากพชืและปลามปีรมิาณเกลอืคลอไรด์
สูง 2,000 - 11,000 ppm 3) ธาตุอาหารเสรมิอื่นๆ ไดแ้ก่ แมงกานีส ทองแดง สงักะส ีโบรอน 
และโมลบิดนิมั น ้าหมกัทัง้จากพชืและปลาพบในปรมิาณน้อย มคี่าตัง้แต่ตรวจไม่พบเลย ถงึ 130 
ppm 

- ปรมิาณกรดอะมโิน ในน ้าสกดัทางชวีภาพจะพบกรดอะมโินชนิดต่างๆดงัใน
ตารางที ่1  
  - ปรมิาณฮอรโ์มนพชื ในน ้าสกดัทางชวีภาพจะพบปรมิาณฮอรโ์มนพชื 3 กลุ่ม 
คอื1)  กลุ่ม auxin (Indole acetic acid : IAA) ตรวจพบทัง้ในน ้าหมกัจากพชืและสตัว ์แต่พบใน
ปรมิาณน้อย มคี่าในช่วงตัง้แต่ น้อยมากจนไม่สามารถวดัได ้- 2.37 ppm 2) กลุ่ม gibberellins 
(Gibberellic acid : GA3) ตรวจพบในน ้าหมกัจากพชืบางชนิดในปรมิาณ 18 - 140 ppm ไม่พบ 
GA3 ในน ้าหมกัจากปลา 3) กลุ่ม cytokinins (Zeatin และ Kinetin) ตรวจพบในน ้าหมกัจากพชื
บางตวัอย่างในปรมิาณน้อย 1 - 20 ppm และพบในน ้าหมกัจากปลาทีใ่ส่น ้ามะพรา้ว 2 - 4 ppm 
4) kinetin ตรวจพบในน ้าหมกัจากพชืบางชนิดในปรมิาณ 1 - 14 ppm แต่ไม่พบในน ้าหมกัจาก
ปลา จะเหน็ว่าคุณภาพและประสทิธภิาพของน ้าสกดัชวีภาพ ขึน้อยู่กบัวตัถุดบิทีใ่ช ้จุลนิทรยีท์ีท่ า
ใหย้อ่ยสลาย กระบวนการย่อยสลายทีส่มบูรณ์ไม่เน่าเสยี ความเขม้ขน้ของสารละลาย และความ
เป็นกรดเป็นด่าง (ทพิวรรณ, 2542; วริยิะ, 2546) 
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ตารางท่ี 1 ปรมิาณกรดอะมโินในน ้าสกดัทางชวีภาพ 

กรดอะมโิน มลิลกิรมั / 100 กรมั กรดอะมโิน มลิลกิรมั / 100 กรมั 

กรดแอสปารต์คิ 
ทรโีอนีน 
ซรีนี 
กรดลตูามคิ 
โปรลนี 
ไกลซนี 
อะลานีน 
ซสีตนี 
วาลนี 

346.06  
26.34  
39.30  
127.45  
1.26  
13.24  
91.69  
17.88  
55.26 

เมไทโอนีน 
ไอโซลวิซนี 
ลวิซนี 
ไทโรซนี 
ฟีนิลอะลานีน 
ฮสีตดินี 
ไลซนี 
อารจ์นิีน 
ทรปิโตเฟน 

9.37  
26.26  
34.30  
22.14  
4.44  
16.28  
30.20  
18.76  
6.22 

 
2.1.4 คณุสมบติัของน ้าสกดัชีวภาพในด้านการป้องกนัก าจดัศตัรพืูช 

การหมกัพชื หรอืสตัว์ในกระบวนการหมกัจะมก๊ีาซมเีทน (CH3) เกิดขึน้ซึ่ง
จลุนิทรยีห์รอืแบคทเีรยีจะเปลีย่นก๊าซมเีทน (CH3) ใหก้ลายเป็นแอลกอฮอล์ และแอลกอฮอลเ์มื่อ
ถูกอ๊อกซเิจนในอากาศท าใหก้ลายเป็นเอสเตอรข์องแอลกอฮอลจ์ะมกีลิน่หอมหรอืเหมน็เฉพาะตวั 
ถา้มกีลิน่หอมกเ็ป็นสารดงึดดูแมลง ถา้มกีลิน่เหมน็กจ็ะเป็นสารไล่เแมลง 

จากการวเิคราะหน์ ้าสกดัชวีภาพของส านกัวจิยัและพฒันาการผลติสารธรรมชาติ 
กรมวชิาการเกษตร ปรากฎผลดงันี้ 

- น ้าสกดัทางชวีภาพทีห่มกัจากผลไม ้ผกัสด หรอืจากพชืสมุนไพร จะมสีารพวก 
polyphenol ไดแ้ก่ 1,2 Benzenediol หรอื 1,3 Benzenediol พวก dimethoxy phenol, benzoic 
acid derivatives สารเหล่านี้มคีุณสมบตัเิป็นกรด เช่น 1,3 Benzenediol(resorcinol) ท าใหเ้กดิ
การระคายเคอืงต่อผวิหนังและเยื่อบุจมกู ทางสตัวแพทยเ์คยใชเ้ป็น antiseptic ดงันัน้ สารพวกนี้
อาจก่อใหเ้กดิการระคายเคอืงต่อผวิหนังของแลงได้ นอกจากนี้ยงัพบสารพวก ethylester ของ
พวกกรดไขมนั เช่น ethyl palmitate, ethyl linoleate ในสารละลายบางตวัพบ alcohol ไดแ้ก่ 
bezene ethanol 
   - น ้าสกดัทางชวีภาพจากหอยพบสารพวก poly phenol และ ethyl ester ของ
กรดไขมนัเช่นเดยีวกนั Ethyl ester เกดิจาก alcohol ชนิด ethyl alcohol ทีส่กดัจากการหมกั
ย่อยสารของพชืแล้ว alcohol นัน้ ก็ท าปฏกิริยิากบักรดไขมนัที่มใีนพชืที่เป็น ethyl ester 
คุณสมบตัขิอง ester พวกนี้มคีุณสมบตั ิเป็นสารไล่แมลงและสารล่อแมลงได้ แต่ถ้าเกษตรกร
ตอ้งการใชพ้ชืสมนุไพรทีม่ศีกัยภาพในการป้องกนัและก าจดัศตัรพูชื ควรใชน้ ้าธรรมดาหรอืน ้าอุ่น 
(ในกรณขีองพชืทีม่นี ้ามนัหอมระเหยปนอยู่ดว้ย) ในอตัราส่วนพชื 1 กโิลกรมั แช่น ้า 20 ลติร คน



9 
 

เป็นครัง้คราว ทิง้ไว ้1 คนื ไม่ควรเกนิ 2 คนื น าเอาเอกสารละลายทีไ่ด้มาผสมน ้าอกีเท่าตวั แลว้
ฉีดพ่นบนต้นพชื จะใหผ้ลดกีว่าการน ามาหมกัผสมกนัหลายๆ ชนิด กบักากน ้าตาลและการฉีด
พ่นไม่ต้องฉีดพ่นรวมกบัน ้าสกดัชวีภาพ หรอืน ้าสกดัทางชวีภาพ หรอื ปุ๋ ยอนิทรยีน์ ้า ควรฉีดพ่น
เมื่อต้องการน ามาใช้ป้องกนัและก าจดัศตัรพูชืเท่านัน้ พชืที่สามารถน ามาใช้ป้องกนั และก าจดั
ศตัรพูชื ไดแ้ก่ สะเดา (ใชส้่วนของเมลด็) ตะไครห้อม (ใชส้่วนใบ) หนอนตายหยาก (ใชส้่วนราก) 
ว่านน ้า ) ใชส้่วนเหงา้) ข่า (ใชส้่วนแง่ง) สาบเสอื (ใชส้่วนใบ) เป็นต้น (ทพิวรรณ, 2542; พงษ์, 
2547) 
 

2.1.5 ข้อควรระวงัในการท าน ้าสกดัทางชีวภาพ 
- ในระหว่างการหมกัห้ามปิดฝาภาชนะทีใ่ชห้มกัโดยสนิทเพราะจะท าใหร้ะเบดิ

ไดเ้นื่องจาก ระหว่างการหมกัเกดิก๊าซคารบ์อนไดออกไซดก๊์าซมเีทน ฯลฯ 
- หากมกีารใชน้ ้าประปาในการหมกัต้องต้มใหสุ้กหรอืตากแดด เพื่อไล่คลอรนี

เพราะอาจเป็นอนัตรายต่อจลุนิทรยีท์ีใ่ชใ้นการหมกั 
- พชืบางชนิดไม่ควรใช้ในการหมกัเช่น เปลอืกสม้ เพราะมนี ้ามนัทีผ่วิเปลอืก

เป็นพษิต่อจลุนิทรยีย์อ่สลายในสภาพปลอดอากาศ 
- การท าน ้าสกดัทางชวีภาพควรหมกัให้ได้ที่ เพราะพบปญัหาเกดิเชื้อราที่ใบ

ทุเรยีนเพราะน ้าตาลทีเ่หลอือยูจ่ลุนิทรยีใ์ชไ้มห่มด (พงษ์, 2547) 
 

2.1.6 วิธีใช้น ้าสกดัทางชีวภาพ 
น ้าสกดัทางชวีภาพสามารถน ามาเจอืจางดว้ยการผสมน ้าธรรมดา แลว้น าไปใช้

กบัพชืผลทางการเกษตรดงันี้ 
- ฉีดพ่นพชืผกั ไมผ้ล ไมย้นืต้นอตัรา 1 ชอ้นโต๊ะ ต่อน ้า 5 - 10 ลติร (1: 500 - 

1,000) ควรฉีดพ่นใหบ้่อยครัง้ 
- ราดกองใบไมใ้บหญ้า สด แหง้ อตัรา 1 ชอ้นโต๊ะ ต่อน ้า 2 - 3 ลติร (1: 200 - 

250) ใชพ้ลาสตกิคุลมกองพชืปล่อยใหเ้กดิการย่อยสลาย 1 - 2 สปัดาห ์น ามาใชป้ระโยชน์ได ้ใช้
ผสมดนิหรอืคลุมดนิบรเิวณตน้พชื  

- ใชท้ าปุ๋ ยหมกัแหง้ โดยใชน้ ้าสกดัทางชวีภาพ อตัรา 2 ชอ้นโต๊ะ ต่อน ้า 10 ลติร 
และเพิม่กากน ้าตาล 2 ชอ้นราดปุ๋ ยหมกัแหง้ใหม้คีวามชืน้หมาดๆ  

- ราดดนิแปลงเพาะปลูกปฏบิตัดิงันี้ พรวนดนิผสมคลุมเคลา้กบัวชัพชื หรอืเศษ
พชืใชอ้ตัราเจอืจาง 1 ชอ้นโต๊ะ ต่อน ้า 2 - 5 ลติร (1: 200-500) ราด 1 ตร.ม ต่อ 0.5 - 1 ลติร 
ปล่อยใหเ้กดิการย่อยสลาย 3 - 7 วนั กส็ามารถปลูกพชืหรอืกลา้ไมไ้ด้ ถ้าต้องการก าจดัวชัพชื
พวกมเีมลด็ควรปล่อยใหว้ชัพชืงอกอกีครัง้หนึ่ง จงึพรวนซ ้าแล้วรดน ้าสกดัทางชวีภาพ โดยเจอื
จาง อตัรา 1 ชอ้นโต๊ะต่อน ้า 5 ลติร (1:500) ปลกูพชืไดภ้ายใน   2 - 3 วนั  
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- ผสมน ้าอตัรา 1 ชอ้นโต๊ะ ต่อน ้า 1 - 5 ลติร (1: 100 - 500 ) ราดพืน้ทีท่ าความ
สะอาดจะช่วยย่อยอนิทรยีว์ตัถุทีต่ิดพืน้ น าไปเทในแอ่งน ้าขงั ช่วยย่อยอนิทรยีว์ตัถุในแอ่งน ้าให้
ยอ่ยสลายลงท าใหแ้อ่งน ้าทีม่สีภาพดขีึน้ 

- การขยายหวัเชือ้ท าไดโ้ดยอตัราส่วน คอื น ้าสกดัทางชวีภาพ: น ้า ในอตัราส่วน 
1 : 1 : 10 ใส่ขวดปิดฝา 3 วนั น าไปใชไ้ด ้

 
2.1.7 ข้อควรระวงัในการใช้น ้าสกดัชีวภาพ 

- การใช้น ้าสกดัทางชวีภาพกบัพชืบางชนิด เช่น กลว้ยไม ้อาจท าใหว้สัดุที่ใช้
ปลกู เช่น กาบมะพรา้วผุเรว็ก่อนเวลาอนัสมควร 

- การใชน้ ้าสกดัทางชวีภาพกบัพชืนัน้ในดนิควรมอีนิทรยีว์ตัถุอยู่ เช่น มกีารใส่
ปุ๋ ยหมกั และเศษพชืแหง้คลุมดนิไว ้ซึง่ท าใหก้ารใชป้ระโยชน์จากน ้าสกดัชวีภาพหรอืน ้าสกดัทาง
ชวีภาพไดผ้ลด ี

- หา้มใชอ้ตัราทีก่ าหนดไวใ้นค าแนะน า เพราะอาจมผีลท าใหใ้บไหมไ้ด้ เนื่องจาก
ความเป็นกรดหรอืความเคม็ในน ้าสกดัทางชวีภาพ  

- น ้าสกดัทางชวีภาพทีม่ธีาตุไนโตรเจนสูงระวงัการใช้ เพราะใชม้ากอาจท าให้
เฝือใบและไมอ่อกดอก ออกผลได้ (พงษ์, 2547) 

 
2.1.8 กระบวนการหมกัน ้าสกดัทางชีวภาพ 

กระบวนการหมกัสารอนิทรยีแ์ละสารอนินทรยีอ์อกจากเซลล์พชืหรอืเซลล์สตัว์
อาจเกดิได้ 2 กระบวนการ คอื เกดิจากกระบวนการย่อยสลายของจุลนิทรยี ์และ เกดิจาก
กระบวนการที่ของเหลวภายในเซลล์พชืหรอืเซลล์สตัว์ถูกดงึดูดให้ไหลออกมานอกเซลล์ด้วย  
สารละลาย มทีีม่คีวามเขม้ขน้ มากกว่ากระบวนการนี้เรยีกว่า "กระบวนการออสโมตกิ" ซึง่การใช้
กากน ้าตาล (molasses) ทีม่คีวามเขม้ขน้สูงก็เป็นวธิหีนึ่งในการดงึของเหลวออกจากเซลลพ์ชื
หรอืเซลล์สตัว์ในการหมกัได้ แต่มขี้อระวงัคอื ไม่ควรใช้สารละลายที่มคีวามเขม้ขน้สูงเกนิไป 
เนื่องจากจลุนิทรยีท์ีช่่วยในการยอ่ยสลายเศษซากพชื-สตัว ์อาจเป็นอนัตรายไดเ้ช่นกนั ซึง่ในการ
หมกัน ้าสกดัทางชวีภาพควรพจิารณาองคป์ระกอบของการหมกัทีเ่ป็นปจัจยัทีส่ าคญัคอื 

- อาหารจุลนิทรยี์ เป็นสิ่งที่มชีีวติที่ต้องการอาหารในการด ารงชีวิต 
จุลนิทรยีแ์ต่ละชนิด ต้องการ อาหารทีแ่ตกต่างกนั เช่น พวกยสีต์ จะมปีระสทิธภิาพในการย่อย
สลายอาหารพวกแป้งและน ้าตาลไดด้ ีพวกแบคทเีรยี บางชนิด สามารถ ย่อยสลายโปรตนีไดด้ ี
ซึง่โดยทัว่ไปแล้วจุลนิทรยี์ จะต้องการธาตุอาหารที่ส าคญั 2 ตวั คอื คารบ์อน และไนโตรเจน 
คารบ์อนจะเป็นองค์ประกอบของพวก แป้งละน ้าตาล และเซลลล์ูโลสในพชื ส่วนไนโตรเจน จะ
เป็นองคป์ระกอบของโปรตนี ซึง่จะมมีากในสตัว์ ในสูตรน ้าสกดัทางชวีภาพหลายชนิดจะมกีาร
เตมิกากน ้าตาล (molasses) ซึง่องคป์ระกอบ ส่วนใหญ่ของกากน ้าตาล คอื น ้าตาลซูโคส ส่วนที่
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เหลอืจากการผลติน ้าตาลทรายน ้าตาลส่วนนี้ สามารถใชเ้ป็นแหล่ง อาหาร (คารบ์อน) ส าหรบั
จลุนิทรยีใ์นกระบวนการหมกัปุ๋ ยไดเ้ป็นอย่างด ี

- อากาศ จุลินทรีย์ที่ช่วยในการย่อยสลายเศษซากพืชซากสตัว์ใน
กระบวนการหมกั แบ่งออกได ้2 พวกใหญ่ ๆ คอื พวกทีต่้องการอากาศในการด ารงชวีติ และ
พวกที่ไม่ต้องการอากาศหรอือกซเิจนในการด ารงชวีติ โดยปกตกิารย่อยสลายของเศษซากพชื
ซากสตัวใ์นสภาพแวดลอ้มทีม่อีอกซเิจนจะมปีระสทิธภิาพสูงกว่าการย่อยสลาย ในสภาพทีไ่ม่มี
ออกซเิจน และการยอ่ยสลายในสภาพทีไ่ม่มอีอกซเิจนหรอือบัอากาศจะท าใหเ้กดิกลิน่บูดเน่า ซึง่
เป็นกลิน่ที่ไม่พงึประสงค์จงึต้องมกีารเตมิอากาศให้กบักระบวยการหมักซึ่งอาจท าได้หลายวธิ ี
เช่น การคนเป็นครัง้คราว หรอืการใชเ้ครือ่งพ่นอากาศแบบทีใ่ชก้บัตูป้ลา 

- อุณหภูม ิจุลินทรยี์ต่างชนิดกันจะมกีารเจรญิเติบโตได้ดีที่อุณหภูมิที่
แตกต่างกนั บางชนิดตอ้งการอุณหภมูสิงู บางชนิด ตอ้งการอุณหภมูติ ่า แต่โดยทัว่ไปจุลนิทรยีจ์ะ
เจรญิเตบิโตไดด้ทีีอุ่ณหภมูทิีไ่มส่งูมากเกนิไป 

- ความชืน้ ในการผลติปุ๋ ยน ้าสกดัทางชวีภาพ ความชืน้หรอืน ้าในถงัหมกั
จะมอียา่งเพยีงพอ จนกระทัง่มากเกนิไปจนเป็นสาเหตุใหเ้กดิสภาพอบัอากาศได้  

- ความเป็นกรดเป็นด่าง ของปุ๋ ยน ้าสกดัทางชวีภาพมปีฏกิริยิาเป็นกรด 
ถงึกรดจดั อยูใ่นช่วง (พงษ์, 2547; ) 
 

2.1.9 ประโยชน์ของน ้าสกดัชีวภาพ 
- ใช้เป็นปุ๋ ยโดยตรง น ้าสกดัทางชวีภาพ จะประกอบด้วยสารต่าง ๆ และ

จุลินทรยี์อยู่เป็นจ านวนมาก ดงันัน้ก่อนน าเอาไปใช้ประโยชน์จงึต้องท าให้เจอืจางมากๆ 
อตัราส่วนน ้าสกดัต่อน ้าสะอาดคอื 1: 500 หรอื 1 : 1,000 การใชเ้ป็นน ้าสกดัทางชวีภาพจะต้องมี
ความระมดัระวงัมาก ถา้เขม้ขน้มากไปพชืจะชะงกัการเจรญิเตบิโตใบจะมสีเีหลอืงถ้าใชใ้นอตัราที่
พอเหมาะพชืนะแสดงสภาพเขยีวสด ใบเป็นมนั ต้นพชืที่ชะงกัการเจรญิเตบิโตที่พกัอยู่จะ
ขยายตวัแตกตาเป็นใบภายในเวลาหนึ่งสปัดาห์ ดงันัน้การใช้จงึควรใช้อตัราเจอืจางมากเป็น
เกณฑ ์ซึง่สามารถใส่ใหแ้ก่ต้นไมป้ระมาณ 3 - 7 วนัต่อครัง้ และเมื่อพชืเจรญิงอกงามดใีนเวลา
ต่อมาจะใชเ้ดอืนละครัง้กไ็ด ้ 

- ใชเ้ป็นหวัเชือ้ปุ๋ ยอนิทรยี ์ การท าปุ๋ ยหมกัแหง้ เพื่อน ามาใชป้รบัปรุงบ ารุงดนิ 
และเสรมิสรา้งความเจรญิเตบิโต ใหก้บัพชืผกั ไมผ้ล หลงัจากปลูกพชืแลว้สามารถผลติไดง้่ายใช้
เวลาน้อย ดว้ยการน าเอกเศษหรอืวสัดุเหลอืใชห้มกัผสมกบัมลูสตัว ์แกลบด า และร าละเอยีด 

- ใชป้้องกนัก าจดัแมลงและโรค โดยการผสมน ้าสกดัทางชวีภาพ ในอตัราเจอื
จางฉีดพ่นโดยเฉพาะเพลีย้แป้งใชไ้ดผ้ลด ี

- ใช้ประโยชน์ในการก าจดัน ้าเสยีและการเพาะเลี้ยงสตัว์น ้า น าน ้าสกดัทาง
ชวีภาพไปใชย้่อยสลายอนิทรยีว์ตัถุจากแหล่งน ้าต่างๆ เช่น บ่อน ้า สระน ้าที่มอีนิทรยีว์ตัถุย่อย
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สลายบูดเน่า ก็สามารถใส่น ้าสกดัทางชวีภาพลงไปในแหล่งน ้าดงักล่าว โดยใช้น ้าสกดัทาง
ชวีภาพ ในอตัราส่วน 1 : 100 , 1: 250 หรอื 1: 500 โดยคดิจากปรมิาณน ้าในแหล่งน ้า เช่น 
ปรมิาณน ้า 1,000 ส่วน เตมิน ้าสกดัชวีภาพ 1 ส่วน ส่วนระยะเวลาการย่อยสลายใชเ้วลาประมาณ 
1 สปัดาหข์ึน้ไป 

- ใชก้บัสตัวเ์ลีย้ง (ไก่และสุกร) โดยใชน้ ้าสกดัทางชวีภาพจ านวน 20 ลติร มา
ผสมกบัน ้าสะอาด 20 ลติร น าไปใชเ้ลีย้งไก่หรอืสุกร เพื่อท าลายจุลนิทรยีท์ี่เป็นเชือ้โรค โดยวธิี
ดงักล่าวจะมสีรรพคุณท าให้สตัว์แขง็แรง มภีูมคิุ้มกันโรค และที่ส าคญัพื้นคอกไก่ไม่มกีลิ่น
แอมโมเนีย ซึง่ส่งผลใหไ้ก่ไมเ่ป็นโรค (ทพิวรรณ, 2542; พงษ์, 2547) 

 
2.1.10 จลิุนทรียใ์นการหมกัน ้าสกดัทางชีวภาพ 
องคป์ระกอบดา้นจุลนิทรยีใ์นขัน้ตอนการผลติน ้าสกดัทางชวีภาพ จุลนิทรยีเ์ป็นสิง่มชีวีติ

ขนาดเลก็  ประกอบดว้ยเซลลห์รอืหลายเซล  โดยเซลเหล่านัน้ต่างก็เป็นเซลชนิดเดยีวกนัและมี
รูปร่างเหมอืนกนั  ไม่มกีารเปลี่ยนแปลงของเซลเพื่อท าหน้าที่เฉพาะเหมอืนในสิง่มชีวีติชัน้สูง  
จลุนิทรยีม์หีลายประเภท  ไดแ้ก่  แบคทเีรยี  รา  โปรโตซวั  สาหร่าย  ไวรสั  ในขัน้ตอนของการ
ผลติน ้าสกดัทางชวีภาพ  พบจลุนิทรยีห์ลากหลายประเภท  อาท ิ

- แบคทเีรยี  เป็นจลุนิทรยีท์ีม่ขีนาดเลก็  ไม่สามารถมองเห็นดว้ยตาเปล่าต้องใช้
กล้องจุลทรรศน์ที่มีก าลังขยายสูงส่องดูจึงมองเห็น  ประกอบด้วยเซลเพียงเซลเดียว  เป็น
จุลนิทรยีท์ี่พบในน ้าสกดัทางชวีภาพในจ านวนมากที่สุดและมหีลากหลายพนัธุ์ทีสุ่ด  ในน ้าสกดั
ทางชวีภาพจากพชืผกักนิใบ  กนิผลและจากผลไม ้ จากสตัว ์ เช่น  ปลา  หอย  และจากไข่  มี
แบคทเีรยีสูงถงึ  108  (100,000,000)  เซล/มล.  ทีร่ะยะต้น ๆ  ของการผลติ  แมเ้มื่อเกบ็ไวใ้น
สภาพหมกัเป็นระยะเวลา  1 ปี  ยงัคงพบแบคทเีรยีในน ้าสกดัทางชวีภาพแต่จ านวนและความ
หลากหลายของสายพนัธุ์จะลดลง แบคทเีรยีที่พบส่วนใหญ่เป็นแบคทเีรยีซึง่ยอ้มสแีกรมแลว้จะ
ตดิสแีกรมบวกพบส่วนน้อยว่าเป็นพวกตดิสแีกรมลบ  พวกแกรมบวกจ านวนมากเป็นแบคทเีรยี
ในจนีสั  Bacillus.  แบคทเีรยีอกีกลุ่มทีพ่บในน ้าสกดัทางชวีภาพคอืแบคทเีรยีทีส่รา้งกรดแลคตดิ  
ทีพ่บมากอยู่ในจนีัส  Lactobacillus  พบบ้างในจนีัส  Streptococcus, Leuconostoc  และ  
Pediococcus 

- ฟงัไจ เป็นจุลนิทรยีท์ีม่เีซลแบบทีส่่วนของนิวเคลยีสเยื่อหุ้ม  ซึ่งแตกต่างจาก
แบคทเีรยีซึ่งเซลมนีิวเคลยีสไม่มเียือ้หุ้ม  และมขีนาดใหญ่กว่าแบคทเีรยี  มทีัง้ชนิดเซลเดี่ยวคอื
ยสีต ์ และหลายเซลซึง่ไดแ้ก่  รา  โดยมรีปูรา่งเป็นเสน้ใย ราทีพ่บในน ้าสกดัทางชวีภาพส่วนใหญ่
เป็นราประเภทยสีต์  ในน ้าสกดัทางชวีภาพจากผกัและจากปลามยีสีต์จ านวนสูงถงึ  107 เซลล์/
มล.  และจ านวนยสีต์ลดลงตามระยะเวลาหมกัจากการศกึษาพบว่าหลงัระยะเวลา  120  วนัของ
การหมกั  จะพบยสีต์จ านวนน้อยและอาจจะไม่พบอีกเลยยสีต์ที่พบในน ้าหมกัสามารถจ าแนก
บางส่วนเป็น  Saccharomyes cerevisiae, Candida zelanoides, C. boidinii  และ  C. krusei รา
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ทีพ่บเป็นส่วนน้อยทัง้ดา้นจ านวนและความหลากหลายของสายพนัธุ ์ คอืราที่เป็นเสน้ใย  พบรา
เส้นใยในน ้าสกดัชวีภาพจากผกัและผลไมท้ีร่ะยะเวลา  60  วนั  มจี านวนอยู่ในช่วง  101-104  
(10-10,000)  เซล/มล.  ราเสน้ใยทีพ่บส่วนหนึ่งอยู่ในกลุ่มรา  Phycomycetes โดยพบราจนีัส 
Mucor (ทพิวรรณ, 2542; พงษ์, 2547) 

 
2.1.11 บทบาทของจลิุนทรียแ์ต่ละประเภทในการหมกัน ้าสกดัทางชีวภาพ 

- แบคทเีรยีที่พบในน ้าสกดัทางชวีภาพหลายสายพนัธุ์มบีทบาทย่อยสลาย
วตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติ  วตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติน ้าสกดัทางชวีภาพเป็นวสัดุอนิทรยีม์าจากสิง่ทีม่ ี
ชวีติทัง้จากพชืและสตัวแ์บคทเีรยียอ่ยสลายวสัดุอนิทรยีท์ าใหส้ารประกอบโมเลกุลใหญ่ๆ  เลก็ลง
ปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาในรปูทีพ่ชืสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได้  ในการผลิตน ้ าสกัด
ทางชวีภาพในกระบวนการผลติทีม่นี ้าตาลมาเกีย่วขอ้ง  จุลนิทรยีก์ลุ่มที่ผลติกรดแลคตกิจะมสี่วน
เกีย่วขอ้งอยา่งมาก  แบคทเีรยีแลคตกิอาศยัอยู่ในธรรมชาตมิากมายหลายแหล่งโดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ในที่มนี ้าตาลชนิดต่าง ๆ  แบคทเีรยีกลุ่มนี้สามารถสร้างกรดแลคติก  กรดฟอร์มคิ      เอ
ทานอล  และ คารบ์อนไดออกไซด์แบคทเีรยีหลายสายพนัธุ์สามารถละลายตะกอนฟอสเฟตซึ่ง
พชืไม่สามารถใช้ประโยชน์ในการเป็นธาตุอาหารพืชได้  ให้เปลี่ยนอยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ 
แบคทเีรยีทีพ่บในน ้าหมกัหลายสายพนัธุม์ปีระสทิธภิาพในการยบัยัง้จลุนิทรยีท์ีเ่ป็นสาเหตุโรคพชื
บางชนิด 

- ฟงัไจ ซึ่งประกอบด้วย ยสีต์ที่เป็นราเซลล์เดี่ยว  มกัจะมรีูปทรงกลมหรอืร ี 
กระจายทัว่ไปในธรรมชาตบินผวิผลไม้และใบไม ้ ในน ้าสกดัทางชวีภาพ  ยสีต์หมกัน ้าตาลเป็น
เอทลิแอลกอฮอล์  และ  ก๊าซ  คารบ์อนไดออกไซด์ และราเส้นใยเป็นจุลนิทรยีพ์วกที่ต้องการ
อากาศ  ดงันัน้ในลกัษณะของการท าน ้าสกดัทางชีวภาพ  ซึ่งเป็นการหมกัที่มอีอกซเิจนน้อย  
สภาพดงักล่าวไมเ่หมาะส าหรบัการเจรญิเตบิโตของราเสน้ใย  จงึมกัจะพบราเสน้ใยอยู่บนผวิหน้า
ของน ้าสกดัทางชวีภาพ  หรอืบนพืน้ผวิภาชนะทีม่นี ้าตาลตดิอยู่ (ทพิวรรณ, 2542; พงษ์, 2547) 
 
2.2 พริกหวาน 

พรกิเป็นพชืในตระกูล Solanceae ซึง่เป นตระกูลเดยีวกบั มะเขอื มะเขอืเทศ ยาสูบ 
มนัฝรัง่ ซึง่มอียู่ประมาณ 90 สกุล 2,000 ชนิด และเป็นทีย่อมรบักนัว่าพรกิมแีหล่งก าเนิดในเขต
รอ้นของทวปีอเมรกิา ซึง่ไดแ้ก่อเมรกิาใตแ้ละกลาง ส าหรบัประเทศไทยเขา้ใจว่าพรกิถูกน าเขา้มา
โดยชาวโปรตุเกสหลายรอ้ยปีที่แล้ว และเป็นที่ยอมรบัอย่างมากว่าเป็นอาหารชูรสที่ส าคญัของ
ประเทศ พรกิสามารถแบ่งออกไดด้ว้ยหลายวธิ ีแต่ทีน่ิยมกนัคอืใช ้การแยง่ประเภทตามล าต้น ซึง่
สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ 

- กลุ่มต้นลม้ลุก ซึ่งมชีื่อเรยีกทางวทิยาศาสตรว์่า Capsicum annuum L. เป็น
พรกิทีม่อีายใุนการใหผ้ลผลติสัน้ ดอกอาจมสีขีาวหรอืม่วง มหีนึ่งดอกต่อขอ้ ดงันัน้จงึเกดิเป็นผล
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เดีย่ว มทีัง้ชนิดการตดิผลชีฟ้้าและชี้ลงดนิ ซึง่ยงัสามารถแบ่งออกไดอ้กีหลายชนิดโดยพจิารณา
จากขนาด รูปร่าง สขีองผล ตลอดจนรสชาตวิ่ามคีวามเผด็มาน้อยเพยีงใดหรอืไม่เผด็ ผลที่ยงั
อ่อนอยู่ สีของผลมกัมสีีซดี สเีขยีว หรอืสมี่วง เมื่อผลแก่จะมสีีแดงเข้ม เหลอืงอมส้ม เหลือง
น ้าตาล ม่วง หรอืสขีาวนวล พรกิทีจ่ดัอยู่ในกลุ่มนี้ ไดแ้ก่ พรกิหยวก พริกหวาน พรกิขีห้นู พรกิ
จนิดา พรกิชีฟ้้า พรกิมนั  

- กลุ่มยนืต้น พรกิที่อยู่ในกลุ่มพวกนี้มชีื่อเรยีกทางวิทยาศาสตร์ว่า Capsicum 
frutescens L. เป็นพรกิทีม่อีายุในการใหผ้ลผลตินานกว่ากลุ่มแรก ประมาณ 2-3 ปี ลกัษณะต้น
เป็นไม้กึ่งพุ่ม ดอกอาจมเีขยีวอมเหลือง ม ี1-3 ดอกต่อข้อ ผลที่เกิดเป็นกลุ่ม ขนาดผลเล็ก 
ลกัษณะของโคนผลใหญ่ ปลายเรยีวเลก็ประมาณ 2-3 เซนตเิมตร ปลายของผลชีข้ ึน้ แลว้ผลจะมี
สแีดงหรอืเหลอืงเมือ่สุก ส่วนใหญ่มรีสเผด็จดั เช่น พรกิขีห้นูสวน พรกิตาบาสโก 

ส าหรบัพรกิที่ปลูกในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะแตกต่างกันออกไปตามพื้นที่และ
ทอ้งถิน่ทีป่ลกูและชื่อพนัธุก์เ็รยีกแตกต่างกนัออกไปตามพืน้ทีด่ว้ย เช่น พรกิเชยีงใหม่ พรกิพนัธุ์
หว้ยสทีน พรกิบางชา้ง เป็นตน้ แหล่งปลูกและผลติพรกิของประเทศไดแ้ก่ เชยีงใหม่ นครสวรรค ์
การให้น ้ าและปุ๋ ย ปุ๋ ยที่ใช้ในการปลูกพริกหวานแบบไม่ใช้ดินเป็นปุ๋ ยเกร็ดละลายน ้ าได ้
ประกอบดว้ยชุดเอ และชุดบ ีโดยมนี ้าหนกัล าพนู เพชรบรูณ์ ชยัภมู ิขอนแก่น ราชบุร ีกาญจนบุร ี
นครศรธีรรมราช และชุมพร เป็นตน้ (นิพนธ,์ 2542; จงรกัษ์, 2547) 

 
2.2.1 ลกัษณะทางพฤกษศาสตรข์องพริกหวาน 

พรกิหวาน Capsicum annuum var annuum L. Grossum Group มชีื่อเรยีก 
Chile, chillies, aji, piment, pimento, paprika, capsicum จดัเป นพชืข ามป  แต ทีป่ลูก
เป น  การค าส วนใหญ จะปลูกฤดูเดยีว ท าให มสีายพนัธุ ใหม จ านวนมาก มี
ความแตกต างกนัทัง้ในด านความสูง ขนาดทรงพุ ม ขนาดของใบ จ านวนดอกต อช
อลกัษณะ ขนาด สขีองผล ตลอดจน รสชาตแิละความเผด็ ในระยะแรกของการเจรญิเตบิโตมกีาร
เจรญิเป็นล าตน้เดีย่ว ตดิดอกช่อแรกตรงยอดของล าต้นเดีย่ว หลงัจากนัน้มกีารแตกกิง่ก้านแขนง
ในแนวตัง้ออกเป็นสองกิ่ง และเมื่อดอกเจรญิที่ปลายกิ่ง กิ่งแขนงก็จะเจรญิเป็นสองกิ่ง ท าให้
จ านวนกิง่เพิม่มากขึน้ ตลอดฤดกูารเจรญิเตบิโตของผลผลติจะขึน้อยู่กบัจ านวนกิง่และจ านวนผล
ต่อต้น ในระยะแรกที่กิ่งเจรญิเป็นกิ่งอ่อนและจะเปลี่ยนเป็นกิง่ที่แขง็เมื่อแก่ เปราะและหกัง่าย 
โดยทัว่ไปมลี าตน้สงู 0.5-1.5 เมตร  

รากเจรญิในแนวดิง่ลกึ 90-120 เซนตเิมตร รากแขนงมกีารแผ่กวา้งออกดา้นขา้ง
ประมาณ 90 เซนตเิมตร และรากส่วนใหญ่อยูอ่ยา่งหนาแน่นในระดบัความลกึ 50-60 เซนตเิมตร  

ใบเป็นใบเดีย่ว เจรญิสลบักนั ขนาดแตกต่างกนัขึน้อยูก่บัพนัธุ ์
ดอก เป็นดอกสมบูรณ์ ดอกเดีย่ว ประกอบดว้ยกลบีดอก 5 กลบี ส่วนใหญ่มสีี

ขาวแต่บางพนัธุม์สีมี่วง เกสรตวัผูแ้ยกกนัมจี านวน 5 อนั อบัละอองเกสรมสีมีว่ง ยอดเกสรตวัเมยี
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บางพนัธุอ์ยู่สูงกว่าอบัละอองเกสร ดอกสามารถเจรญิทัง้ในสภาพทีไ่ดร้บัช่วงแสงยาว โดยทัว่ไป
เจรญิหลงัยา้ยปลกู 1-2 เดอืน (นิพนธ,์ 2546) 

 
2.2.2 ลกัษณะพนัธุข์องพริกหวาน 

พรกิหวานเป็นพืชที่ได้รบัการส่งเสรมิโดยมูลนิธิโครงการหลวงให้เกษตรกร
ชาวเขาในแถบภาคเหนือของไทยปลูกเพื่อทดแทนการปลูก ฝ่ิน และเป็นพืชที่มีตลาด
ภายในประเทศกว้างขวาง ปจัจุบนันิยมปลูกในฤดูฝน แต่มแีนวโน้มที่จะผลติในฤดูรอ้นมากขึ้น 
พนัธุ์ทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิใหป้ลูก คอื พนัธุแ์คลฟิอรเ์นีย วลัเดอร์ (สเีขยีว) พนัธุว์ลัเดอร ์เบลล ์(สี
แดง) และพนัธุ์โกลเดนท ์เบลล ์(สเีหลอืง) ปจัจุบนัทางโครงการหลวงส่งเสรมิใหม้กีารปลูกพรกิ
หวานพนัธุ ์ทอรแ์คล (สแีดง) และ โกลเดนทเ์ฟรม (สเีหลอืง) เพื่อจ าหน่ายเพิม่เตมิ ในเชงิการคา้
ได้มกีารก าหนดเกณฑ์มาตรฐานของผลพรกิหวานภายหลงัการเก็บเกี่ยวเพื่อจดัจ าหน่ายโดย
พจิารณาจากขนาด รปูรา่ง สผีวิของผล ดงันี้  

เกรด 1 - ผลมนี ้าหนักตัง้แต่ 200 กรมัขึน้ไป มรีปูร่างตรงตามพนัธุ ์ผวิมสีเีป็น
มนั สม ่าเสมอ ไมม่รีอยแผลทีเ่กดิจากโรค แมลง หรอืต าหนิอื่นๆ 

เกรด 2 - ผลมนี ้าหนักตัง้แต่ 150-200 กรมั รปูร่างของผลตรงตามพนัธุ ์ผวิมสีี
เป็นมนั สม ่าเสมอ หรอื มสีเีขยีวปนไดไ้มเ่กนิ 5% ของพืน้ทีผ่วิ ไม่มรีอยแผลทีเ่กดิจากโรค แมลง 
หรอืต าหนิอื่นๆ 

เกรด 3 - ผลมนี ้าหนักตัง้แต่ 75-150 กรมั รปูร่างของผลผดิปกตไิดไ้ม่เกนิ 10% 
ของพืน้ทีผ่วิ ผวิมสีเีป็นมนั สม ่าเสมอ หรอื มสีเีขยีวปนไดไ้มเ่กนิ 10% ของพืน้ทีผ่วิ ไม่มรีอยแผล
ทีเ่กดิจากโรค แมลง หรอืต าหนิอื่นๆ (ดนยั, 2545) 
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ภาพท่ี 1 ลกัษณะตน้และผลพรกิหวานสานพนัธุเ์อด็ดสินั 
 

2.2.3 คณุค่าทางอาหารของพริกหวาน 
พรกิหวานนบัว่าเป็นพชืเศรษฐกจิชนิดหนึ่งทีน่ิยมปลูกกนัโดยทัว่ไปและสามารถ

ท ารายไดใ้ห้แก่ผูป้ลูกได้มาก ทัง้ยงัเป็นพชืที่ได้รบัความนิยมบรโิภค เนื่องจากมรีสหวานและไม่
เผ็ด มคีุณค่าทางอาหารสูง สารที่ท าให้เกิดรสชาติและความเผ็ดของพรกิหวาน คอื capsaisin 
โดยพบสารดงักล่าวในผลพรกิบรเิวณเยื่อแกนกลางสขีาวหรอืที่เรยีกว่า “รกพรกิ” โดยส่วนของ
เนื้อผลพรกิ เปลอืก และเมลด็พรกิมสีาร capsaisin อยูน้่อยมาก ทัง้นี้ปรมิาณสารดงักล่าวมคีวาม
แตกต่างกนัออกไปตามชนิดและพนัธุข์องพรกิหวาน  

พรกิหวานเป็นแหล่งของพลงังานและสารอาหารชนิดต่างๆ เช่น คาร์โบไฮเดรต 
โปรตนี ไขมนั เหลก็ แคลเซยีม วติามนิเอ ซ ีและ อ ี(ตารางที่ 2) โดยเฉพาะวติามนิซ ีพบว่ามี
มากกว่าพชืผกัชนิดอื่นๆ การที่มวีติามนิซสีูงจงึเป็นแหล่งของกรดแอสคอรบ์กิ ซึ่งเป็นสารช่วย
ขยายเสน้เลอืดในล าไสใ้หญ่ กระเพาะอาหารเพื่อใหด้ดูซมึอาหารไดด้ขีึน้ และช่วยร่างกายขบัถ่าย
ของเสยีและน าธาตุอาหารไปยงัเนื้อเยื่อของร่างกาย ช่วยบรรเทาอาการหวดั ช่วยหลุดการอุดตนั
ของเส้นเลือด ช่วยลดปรมิาณคอเลสเทอรอล ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง และช่วย
เสรมิสรา้งสุขภาพและอารมณ์ด ีรวมทัง้ยงัเป็นสารต้านอนุมลูอสิระ (ขวญัชนก, 2550 ; นิดดา, 
2548) 
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ตารางท่ี 2 คุณค่าทางโภชนาการและปรมิาณธาตุอาหารในผลพรกิหวาน 100 กรมั  
พลงังาน / สารอาหาร ปริมาณ /100 กรมั 

แคลอรี ่
โปรตนี 
ไขมนั 

คารโ์บไฮเดรต 
แคลเซยีม 

โพแทสเซยีม 
ไทอะมนี 

ไรโบฟลาวนิ 
วติามนิซ ี

22 กโิลแคลอรี ่
0.8 กรมั 
0.3 กรมั 
4.0 กรมั 

9 มลิลกิรมั 
2.5 มลิลกิรมั 
0.1 มลิลกิรมั 
0.05 มลิลกิรมั 

65 มลิลกิรมั 
 

2.2.4 วิธีการดแูลรกัษาพริกหวาน 
- การให้น ้าและปุ๋ ย ปุ๋ ยที่ใช้ในการปลูกพรกิหวานแบบไม่ใช้ดนิเป็นปุ๋ ยเกรด็

ละลายน ้าไดป้ระกอบดว้ยชุดเอและชุดบ ีแต่ละชุดมนี ้าหนักชุดละ 20 กโิลกรมั โดยจะน าปุ๋ ยผสม
น ้าแยกถงัชุดละ 100 ลติร ซึง่จะได้สารละลายาตุอาหารเขม้ขน้ จากนัน้น าสารละลายทัง้ชุดใน
ปรมิาณทีเ่ท่ากนัผสมกบัน ้าลงในถงัผสมใหญ่ปรมิาตร 1,000-2,000 ลติร โดยปรบัค่า pH ใหอ้ยู่
ประมาณ 5.5 และค่าการน าไฟฟ้าประมาณ 2.5 จากนัน้จงึปล่อยสารละลายธาตุอาหารไปตามท่อ
ระบบน ้าหยดวนัละ 2-5 ครัง้ โดยแต่ละถุงจะไดร้บัสารละลายธาตุอาหารประมาณ 1 ลติร ตาม
สภาพอากาศและความเหมาะสม 

- การมดัต้นพรกิขึน้คา้ง เป็นการช่วยพยุงต้นพรกิ โดยขงึเชอืกลงมาจากลวดที่
ผูกติดกบัคาน  แล้วน าเชอืกไปมดัเข้ากบัถุงปลูกหรอืโคนต้นพรกิ โดยต้องพนัเชอืกเขา้กบัต้น
พรกิเป็นระยะๆ จนกว่าจะถอนตน้พรกิทิง้ 

- การแต่งยอดพรกิ ควรมกีารแต่งยอดทีไ่ม่สมบูรณ์ออกเป็นระยะใหเ้หลอืยอดที่
สมบรูณ์ทีสุ่ดเพยีงตน้ละ 2 ยอดหรอืกิง่ ซึง่ยอดหรอืกิง่ทีเ่หลอืจะโตและไต่สงูขึน้ไปตามเชอืกทีพ่นั
พยงุตน้พรกิไว ้

- การแต่งดอกและผลพรกิ ควรมกีารแต่งดอกหรอืผลทีไ่ม่สมบูรณ์ออกใหเ้หลอื
ดอกหรอืผลทีส่มบรูณ์ไวเ้พยีงขอ้ละ 1 ดอกหรอืผลเท่านัน้ เนื่องจากในแต่ละขอ้ของกิง่ก้านสาขา
ของตน้พรกิจะเป็นจดุทีต่ดิดอก ซึง่ดอกเหล่านี้จะเจรญิเตบิโตเป็นผลพรกิ (ฐติพิร, 2549) 

- การป้องกนัและควบคุมโรค หนอน และแมลงศตัรพูรกิหวาน ถงึแมว้่าการปลูก
พรกิหวานแบบไม่ใช้ดินจะเป็นการลดปจัจยัเสี่ยงในการเกิดหรอืระบาดของศตัรูและโรคพรกิ
หวานไดพ้อสมควร อกีทัง้การดแูลความสะอาดภายในโรงเรอืนปลกูพรกิหวานและแปลงปลูกของ
เกษตรกรเป็นประจ า แต่ก็ยงัพบการเกิดโรคและการเข้าท าร้ายของแมลงศตัรูพรกิหวาน ซึ่ง
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บางครัง้ท าให้เกษตรกรมคีวามจ าเป็นต้องใชส้ารเคมเีพื่อการควบคุมและป้องกนัตามค าแนะน า
ของกรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 
2.2.5 การเกบ็เก่ียวพริกหวาน 

เมื่อท าการปลูกพรกิหวานเป็นระยะเวลา 60-90 วนั จะสามารถเริม่เก็บเกี่ยว
ผลผลติได ้สงัเกตจากพรกิหวานสเีขยีวผลจะแขง็ ผวิเป็นมนั ส่วนพรกิหวานผลสแีดงและสเีหลอืง
จะเกบ็เมื่อผลเปลี่ยนสปีระมาณรอ้ยละ 80 โดยใชม้ดีหรอืกรรไกรที่คมและสะอาดตดับรเิวณขัว้
พรกิหวานบรเิวณทีต่ดิกบัต้น แลว้จงึน าพรกิหวานทีไ่ดม้าลา้งในน ้าผสมคลอรนีในอตัราส่วนของ
คลอรนี 1 ชอ้นโต๊ะต่อน ้า 100 ลติร หลงัจากนัน้เชด็ด้วยผา้สะอาด แลว้ใส่ตะกรา้พลาสตกิทีก่รุ
ภายในด้วยกระดาษเพื่อกนักระแทก จากการคดัเกรดพรกิหวานในต าบลโป่งแยงมกีารจดัชัน้
คุณภาพคล้ายคลงึกบัคุณภาพของโครงการหลวงแต่มกีารเรยีกแตกต่างกนัไป โดยที่ต าบลโป่ง
แยงจะเรยีกเป็นเกรดเอ บ ีซ ีแต่ของโครงการหลวงจะเรยีกเป็นเกรดชัน้หน่ึง ชัน้สอง และชัน้ยู 

 
2.3 การปลกูพืชแบบระบบไฮโดรโปนิก (อานฐั, 2549) 
 
 2.3.1 ความหมายของระบบไฮโดรโปนิก 
 ไฮโดรโปนิก (Hydroponics) คอืระบบการปลูกพชืในน ้าทีม่สีารละลายธาตุอาหารพชือยู่
ครบถ้วน ทใหพ้ชืเจรญิเตบิโตได้อย่างปกต ิพชืไม่มคีวามเครยีดจากการขาดน ้าและธาตุอาหาร 
ไฮโดรโปนิกเป็นรูปแบบหนึ่งของการปลูกพชืโดยไม่ใช้ดนิ นอกจากการปลูกพชืในน ้าแล้วอาจ
ปลูกในกรวด ทราย หรอืกาบมะพรา้วกไ็ด้ ทีไ่ม่เป็นพษิหรอืปลดปล่อยธาตุอาหารใดออกมาจาก
วสัดุนัน้ ดงันัน้การปลูกพชืแบบไฮโดรโปนิก พชืจะต้องไดร้บัธาตุอาหารจากสารละลายทีม่ษุษย์
เตรยีมใหท้ัง้หมด 
  

 2.3.2 ข้อได้เปรียบและเสียเปรียบของระบบไฮโดรโปนิก 
 ขอ้ไดเ้ปรยีบ 

(1) ควบคุมการใชธ้าตุอาหารของพชืไดง้า่ยกว่าการปลกูพชืในดนิ 
(2) ลดค่าใชจ้า่ยแรงงานในการเตรยีมพืน้ทีป่ลกูไดม้าก 
(3) ประหยดัน ้ากว่าการใหน้ ้ากบัพชืทีป่ลกูทางดนิไม่น้อยกว่า 10 เท่า 
(4) ควบคุมโรคในดนิไดง้า่ยกว่าการปลกูพชืในดนิตามปกต ิ
(5) สามารถปลกูพชืไดใ้นดนิทีม่สีภาพไมเ่หมาะสมต่อการปลกูพชื 
(6) ไดผ้ลผลติทีม่คีวามสม ่าเสมอ และมคีุณภาพดกีว่าการปลกูในดนิ 
(7) ใหผ้ลตอบแทนสงูกว่าการปลกูพชืในดนิ 
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 ขอ้ดอ้ย 
(1) ตอ้งลงทุนสงูในการสรา้งโรงเรอืนและการตดิตัง้ระบบ 
(2) ตอ้งมคีวามรูด้า้นการจดัการ และเทคโนโลยทีีใ่ชร้ะบบปลกูถงึจะประสบผลส าเรจ็ 
(3) ตอ้งมรีะบบน ้าและระบบไฟฟ้าทีพ่รอ้ม  
(4) มขีอ้จ ากดัของชนิดพชืทีจ่ะปลกูได ้
(5) มกีารแพรก่ระจายของเชือ้โรคทางน ้าในระบบไดเ้รว็ และยากต่อการควบคุม 
(6) เมื่ออุณหภูมขิองสารละลายเกนิ 29 องศาเซลเซยีส ปรมิาณออกซเิจนในสารละลาย

จะต ่ากว่า 7 ppm ซึง่จะส่งผลเสยีต่อการปลกูผกัระบบน้ีในไทย 
 
 2.3.3 การแบ่งประเภทของระบบไฮโดรโปนิก 
  
 2.3.3.1 การปลกูพืชในสารละลาย (water culture) 
 จดัเป็นระบบการปลูกพชืที่เป็นไฮโดรโปนิกอย่างแท้จรงิ โดยมหีลกัการที่ส าคญัคอื ให้
ธาตุอาหารพชืในรปูของสารละลาย ให้รากพชืจุ่มอยู่ในสารละลายธาตุอาหารโดยตรง และค ้าจุน
ตน้พชืไวเ้พื่อการทรงตวัของตน้พชื ระบบน้ีแบ่งเป็น 3 ระบบยอ่ยคอื 

(1) ระบบ NFT (Nutrient Film Technology) เป็นการปลูกพชืในรางตื้นๆ ทีต่ดิตัง้ใหม้ี
ความลาดเอียง 1-3% โดยให้สารละลายไหลผ่านรากพชืเป็นชัน้แผ่นผวิบางๆ 
สารละลายจะไหลหมนุเวยีนผ่านรากตลอดเวลา  

(2) ระบบ DFT (Deep Floating Technique) เป็นระบบการปลูกพชืในสารละลายลกึ 
15-20 เซนตเิมตร ในกระบะปลูกทีไ่ม่มคีวามลาดเอยีง ปลูกบนแผ่นโฟม หรอืวสัดุที่
ลอยน ้าได ้เพื่อใชเ้ป็นที่ยดึล าต้น มกีารหมุนเวยีนสารละลายจากถงัพกัขึน้มาใชใ้หม่
โดยใชป้ ัม๊ เพื่อเป็นการเพิม่ปรมิาณออกซเิจนใหส้ารละลาย  

(3) ระบบ DRF (Dynamic Root Floating) เป็นการปลูกทีใ่หร้ากพชืแช่อยู่ในน ้าส่วน
หนึ่ง และอกีส่วนหน่ึงลอยอยูใ่นอากาศสรา้งรากอากาศ เพื่อช่วยในการหายใจ ท าให้
พชืสามารถเจรญิในสารละลายทีม่อุีณหภมูสิงูไดด้กีว่าระบบอื่นๆ  

 
 2.3.3.2 การปลกูพืชในวสัดปุลกู (substrate culture) 
 เป็นการปลูกพชืในวสัดุที่ไม่ใช่ดนิ เช่น วสัดุที่ เป็นสารอินทรยี์ ได้แก่ กาบมะพร้าวสบั 
แกลบ ฟางขา้ว เปลอืกถัว่ ชานอ้อย เป็นต้น หรอืวสัดุทีเ่ป็นสารอนินทรยี ์เช่น ทราย กรวด ดนิ
เผา เพอรไ์ลต ์เวอรม์คิไูรท ์เป็นต้น การปลูกพชืระบบนี้นิยมกนัมากในเขตทีม่แีหล่งน ้าน้อย และ
ใชป้ลกูพชืทีม่อีายเุกบ็เกีย่วยาว ในประเทศไทยปจัจบุนันิยมใชม้ะพรา้วสบั ในการปลูกพรกิหวาน 
มะเขอืเทศ และแตงเมลอน เนื่องจากเป็นวสัดุทีร่าคาไมแ่พงและหางา่ย อุม้น ้าไดด้ ี
 รปูแบบการปลกูพชืในวสัดุปลกู มหีลายแบบไดแ้ก่ 
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(1) ปลกูในถุงพลาสตกิทีป้่องกนัแสงยวู ีเพื่อเป็นการลดความรอ้นจากแสงอาทติย ์
(2) ปลกูในกระสอบทีบ่รรจวุสัดุปลกูไวภ้ายใน แต่มปีญัหาทีก่ระสอบจะแตกง่ายหากโดน

แดดโดยตรง 
(3) การปลกูในรางทีใ่ส่วสัดุปลกูไวภ้ายใน  

 
 2.3.3.3 ระบบปลกูในรากลอยอยู่ในอากาศ (aeroponics) 
 เป็นระบบที่รากพืชไม่ได้จุ่มอยู่ในสารละลายธาตุอาหาร แต่จะลอยอยู่ในอากาศ และ
ไดร้บัธาตุอาหาร โดยการพ่นสารละลายทีม่ธีาตุอาหารพชืในรูปละอองน ้าคล้ายหมอก เป็นระยะ
อย่างต่อเนื่อง รากพชืจะมคีวามชื้นอิ่มตวัอยู่ตลอดเวลา โดยให้รากคงความชื้นสมัพทัธ์อยู่ใน
ระดบั 95-100% ในระบบปิด ระบบน้ีจะใหผ้ลผลติสงูและใชเ้วลาในการผลติน้อย 
 
 2.3.4 ธาตอุาหารส าหรบัการปลูกด้วยระบบไฮโดรโปนิก 
 ธาตุอาหารพชืทีม่คีวามส าคญัต่อการเจรญิของพชื โดยทัว่ไปประกอบดว้ย 16 ธาตุ โดย 
3 ธาตุแรก ไฮโดรเจน (H), คารบ์อน (C), และออกซเิจน (O) พชืจะได้รบัจาก อากาศ และน ้า 
ส าหรบั 13 ธาตุทีเ่หลอืพชืจะไดร้บัดนิ แต่การปลูกในวสัดุปลูกทีไ่ม่ใช่ดนิ หรอืการปลูกพชืในน ้า
จ าเป็นต้องเตรยีมธาตุอาหารทัง้ 13 ตวั ให้กบัพชืใชใ้นการเจรญิเตบิโต โดยธาตุไนโตรเจน (N), 
ฟอสฟอรสั (P), และโพแทสเซยีม (K) อยู่ในกลุ่มธาตุอาหารหลกั พชืจะดูดน าไปใช้มากที่สุด 
รองลงมาคอื ธาตุแคลเซยีม (Ca), แมกนีเซยีม (Mg) และก ามะถนั (S) จดัอยู่ในกลุ่มธาตุอาหาร
รอง ส าหรบัธาตุโบรอน (B), สงักะส ี(Zn), ทองแดง (Cu), เหลก็ (Fe), แมงกานีส (Mn), โม
ลบิดนิมั (Mo) และคลอรนี (Cl) อยูใ่นกลุ่มจลุธาตุ พชืจะดดูไปใชน้้อย 
 พชืแต่ละชนิดจะใช้ปรมิาณธาตุอาหารพชืในการเจรญิเตบิโตแตกต่างกนั ดงันัน้ในการ
เตรยีมสารละลายจงึไดก้ าหนดสูตรสารละลายมาตรฐานขึ้นมาเป็นสูตรส าหรบัการปลูกพชืในแต่
ละกลุ่มทีม่คีวามต้องการปรมิาณธาตุอาหารทีใ่กลเ้คยีงกนั เช่น สารละลายธาตุอาหารส าหรบัผกั
กนิใบ และสารละลายส าหรบัผกักนิผล เป็นต้น โดยเตรยีมในรูปสารละลายเขม้ขน้ก่อนแล้วใน
การน ามาใช้จะน ามาเจอืจางน ้าให้มคี่าการน าไฟฟ้า (EC) และค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ที่
เหมาะสมต่อการเจรญิเตบิโตของพชืแต่ละชนิดต่อไป 
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ตารางท่ี 3 สูตรสารละลายธาตุอาหารพชืระบบไฮโดรโปนิก ในระยะการเจรญิเตบิโตของพชืที่
แตกต่างกนั 

ปุ๋ ย/สารเคมี 
(กรมั/1000ลิตร) 

ระยะต้นกล้า ระยะการเจริญทาง
ต้นและใบ 

ระยะออกดอก ระยะติดผล 

Ca(NO3)2.4H2O 496 620 826 1239 
KNO3 364 455 606 909 
NH4H2PO4 91 114 152 228 
MgSO4.7H2O 222 277 369 554 
Fe.EDTA 20 25 25 25 
H3BO3 1.2 1.5 1.5 1.5 
MnCl2.4H2O 0.72 0.72 1.0 1.0 
ZnSO4.5H2O 0.09 0.09 0.09 0.09 
CuSO4.5H2O 0.04 0.04 0.04 0.04 
Na2MoO4.2H2O 0.01 0.01 0.01 0.01 
EC (mS/cm) 1.2 1.5 2.0 3.0 
pH 5.5-6.0 5.5-6.0 5.5-6.0 5.5-6.0 
ทีม่า: อานฐั, 2549. 

 
2.4 เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
   

อรพนิ เกดิชชูื่น และณฎัฐา เลาหกุลจติต ์ (2546) ไดศ้กึษาการเจรญิเตบิโตของ
ผกักาดหอมในระบบการปลูกพชืไรด้นิโดยใชน้ ้าทิง้จากโรงงานผลติน ้าตาล พบว่าการ
เจรญิเตบิโตของผกักาดหอมในระบบการปลกูพชืไรด้นิโดยใชน้ ้าทิง้ จากโรงงานผลติน ้าตาล 5 
ความเขม้ขน้ คอื 0, 25, 50, 75 และ 100 และศกึษาในวสัดุปลกู 4 ชนิด คอื ทราย, ขยุมะพรา้ว, 
ขีเ้ลื่อย และขีถ้า้แกลบ โดยใชน้ ้าทิง้รอ้ยละ100 พบว่า ผกักาดหอมทีป่ลกูในระบบไฮโดรโปนิกส์
โดยใชน้ ้าทิง้100 นอกจากมกีารสะสมโครเมยีม แคดเมยีม ตะกัว่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรสั และ
โพแทสเซยีมสงูทีสุ่ด ส าหรบัทองแดง นิกเกลิ แคลเซยีม และแมกนีเซยีม พบสะสมใน
ผกักาดหอมทีป่ลกูน ้าประปาสงูสุด นอกจากนี้ยงัพบว่าผกักาดหอมทีป่ลกูในน ้าทิง้ รอ้ยละ 50 มี
การเจรญิเตบิโตส่วนยอด อตัราการเจรญิเตบิโต ความกวา้งของใบ พืน้ทีท่รงพุ่ม ดชันีพืน้ทีใ่บ 
น ้าหนกัสด และน ้าหนกัแหง้สงูทีสุ่ด เมือ่ปลกูผกักาดหอมในวสัดุปลกูโดยใชน้ ้าทิง้ พบว่า 
ผกักาดหอมทีป่ลกูในขุยมะพรา้วมกีารสะสมของโครเมยีมสงู ส่วนผกักาดหอมทีป่ลกูขีเ้ถา้แกลบ
มตีะกัว่และทองแดงสะสมสงู และการปลกูในทรายและขีเ้ลื่อยท าใหม้นีิเกลิสะสมมากทีสุ่ด แต่เมือ่
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ปลกูผกักาดหอมในวสัดุปลกูทุกชนิดไมพ่บการสะสมของแคดเมีย่ม และผกักาดหอมทีป่ลกูในขุย
มะพรา้วมกีารเจรญิเตบิโตส่วนยอด อตัราการเจรญิเตบิโต ความกวา้งของใบ พืน้ทีท่รงพุ่ม ดชันี
พืน้ทีใ่บ น ้าหนกัสด และน ้าหนกัแหง้ดทีีสุ่ด 

อรพนิ เกดิชชูื่น และคณะ (2547) ศกึษาอทิธพิลของน ้าสกดัชวีภาพต่อการเจรญิของ
ผกักาดหอมทีป่ลกูในระบบไฮโดรโปนิคในโรงเรอืน พบว่า อทิธพิลของน ้าสกดัชวีภาพเขม้ขน้รอ้ย
ละ 0 (control), 25, 33 และ 50 รว่มกบัสารละลายสตูรประยกุต ์Knop ส าหรบัปลกูผกักาดหอม
พนัธุ ์ grand rapid ในระบบไฮโดรโปนิคแบบท่อ ทีม่กีารพรางแสงและไม่มกีารพรางแสง พบว่า
ผกักาดหอมทีป่ลกูโดยใชน้ ้าหมกัชวีภาพรอ้ยละ 33 มกีารเจรญิเตบิโตมากกว่าการใชน้ ้าหมกัรอ้ย
ละ 25 และ 50 และการปลกูแบบพรางแสงท าใหผ้กักาดหอมมกีารเจรญิเตบิโตดา้นความกวา้ง
ทรงพุ่ม มากกว่าการปลกูกลางแจง้ ถงึแมว้่าผกักาดหอมจะมกีารสะสมไนเตรทลดลงเมือ่อายุมาก
ขึน้ แต่การสะสมไนไตรท์จะสงูขึน้ โดยผกักาดหอมทีป่ลกูในสารละลายสตูรประยกุต์ Knop 
(control) มกีารสะสมไนเตรทและไนไตรท์สงูสุดทัง้ปลกูภายใตก้ารพรางแสงและไมพ่รางแสง 
จากการศกึษาครัง้นี้แสดงใหเ้หน็ว่าการปลกูผกักาดหอมโดยไมพ่รางแสง โดยใชน้ ้าหมกัชวีภาพ
รอ้ยละ 33 ผกักาดหอมจะมกีารสะสมไนเตรทและไนไตรท์ต ่า และการเจรญิเตบิโตจะอยูใ่นระดบั
ปานกลางเมือ่เทยีบกบั control 

สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล วทิยาเขตปทุมธานี (2548) ไดศ้กึษาน ้าสกดัชวีภาพต่อการ
เจรญิเตบิโตของผกักาดเขยีวกวางตุง้โดยใชส้ารสกดัชวีภาพรปูน ้าและรปูผง วางแผนการทดลอง
แบบ Randomized Complete Block (RCB) ม ี9 ทรทีเมนต์  ซ ้า ทดลองที ่โรงเรอืนไฮโดรโป
นิกส ์คณะพชืศาสตร ์วทิยาเขตปทุมธานี ตัง้แต่วนัที ่20 ธนัวาคม 2546  ถงึ  29  กุมภาพนัธ ์ 
2547   โดยศกึษาความสูงของล าต้น เสน้ผ่านศูนยก์ลาง  น ้าหนักสด  น ้าหนักแหง้ และจ านวน
ใบ  พบว่าสารสกดัรปูน ้าทีร่ะดบัความเขม้ขน้  4.0,  3.0,  2.0,  1.0  และ 0  mmhoes/cm   
ตามล าดับ  ผลต่อการเจริญเติบโตของผักกาดเขียวกวางตุ้งคือ  ความสูงของล าต้น  
เส้นผ่าศูนย์กลาง  น ้าหนักสด  น ้าหนักแห้ง  และจ านวนใบมากที่สุด  รองลงมาคอืน ้าสกดั
ชวีภาพรปูผงทีม่คีวามเขม้ขน้  4.0, 3.0, 2.0, 1.0 และ 0 mmhoes/cm ตามล าดบั 
 
 




