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บทท่ี 5 
 

สรปุ อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรปุผลการวิจยั 
 
 จากการศึกษาวิจัยการผลิตพริกหวานปลอดสารพิษโดยใช้น ้ าสกัดชีวภาพในระบบ 
ไฮโดรโปรนิกเพื่อทดแทนการใช้สารละลายปุ๋ ยเคมขีองเกษตรกรต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่รมิ 
จงัหวดัเชยีงใหม ่สรปุผลการศกึษาไดด้งันี้ 
 

5.1.1  บริบทและสภาพการณ์ทัว่ไปของชุมชนโป่งแยง 
ต าบลโปง่แยง่มลีกัษณะภูมปิระเทศทัว่ไปเป็นภูเขาและทีร่าบเชงิเขา ภูมอิากาศค่อนขา้ง

เยน็ตลอดทัง้ปี ท าให้พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะสมแก่การท าเกษตรกรรมพชืเมอืงหนาว โดยพรกิ
หวานถอืเป็นพชืเศรษฐกจิที่ส าคญัและสรา้งรายไดใ้หก้บัเกษตรกรของต าบลโป่งแยง ต าบลโป่ง
แยงมจีุดเด่นทางดา้นการมสี่วนร่วมของประชาชนในพืน้ที ่ชุมชนตัง้อยู่ในพืน้ทีท่ี่เป็นแหล่งพืน้ที่
ส าคญัทางธุรกจิท่องเที่ยว มสีถานที่ท่องเทีย่วน่าสนใจหลายแห่ง และพื้นทีส่่วนใหญ่ของชุมชน
เหมาะสมต่อการท าเกษตรกรรมพชืเศรษฐกจิเมอืงหนาว  แต่จุดดอ้ยและปญัหาของชุมชนส่วน
ใหญ่จะเป็นเรื่องระบบการจดัการและการส่งเสรมิกลุ่มอาชพีต่างๆในชุมชนซึง่ขาดความเขม้แขง็ 
ไม่ต่อเน่ือง และปญัหาเกี่ยวมลพษิทางสิง่แวดล้อมที่เกิดจากขยะ มลพษิทางอากาศ และการ
ปนเป้ือนของสารเคมทีีเ่กดิจากการใชเ้พื่อการเกษตร  

 
5.1.2 สภาพการณ์การปลกูพริกหวานของชุมชนโป่งแยง 
การพรกิหวานทีป่ลกูในต าบลโปง่แยง เป็นการปลูกแบบระบบไฮโดรโปนิกหรอืทีเ่รยีกว่า

การปลกูพชืแบบไมใ่ชด้นิ ซึง่ไดม้กีารปลกูในวสัดุแขง็เพื่อช่วยค ้าและพยุงราก แลว้ใหปุ้๋ ยและธาตุ
อาหารกบัพรกิหวานในรูปแบบสารละลายด้วยระบบน ้าหยด โดยในการปลูกพรกิหวาน 1 ชุด
ปลกู จะใชร้ะยะเวลาประมาณ 209-330 วนั เริม่จากกการเพาะเมลด็พนัธุพ์รกิหวานในถาดหลุมที่
บรรจพุทีมอส ส าหรบัเป็นตวัค ้าจนุและใหน้ ้าทุกวนั เป็นระยะเวลา 7-15 วนัจากนัน้ท าการยา้ยต้น
กลา้จากถาดหลุมมาปลูกในถุงเพาะช าขนาดเลก็ที่บรรจุพทีมอสหรอืขุ๋ยมะพรา้ว จ านวนถุงละ 2 
ต้น และเลีย้งกลา้ใหเ้จรญิในถุง โดยให้ปุ๋ ยเคมสีูตร 15-0-0 และแม่ปุ๋ ยสูตร A (15-0-0+MgSO4) 
และ B (0-52-34+Fe+Nitric) ในรปูของสารละลายธาตุอาหาร โดยจะปรบัค่า pH อยู่ที ่5.5-6.0 
และค่าการน าไฟฟ้าอยู่ที่ 2.5 แล้วถงึยา้ยต้นกล้าไปปลูกในถุงเพาะช าขนาดใหญ่ที่บรรจุกาบ
มะพรา้วสบัเพื่อช่วยเป็นตวัส าหรบัอุ้มน ้า โดยใหส้ารละลายธาตุอาหารทุกวนั เป็นระยะเวลา 60-
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90 วนั หลงัจากนัน้จงึเริม่เก็บเกี่ยวผลผลติ โดยใชม้ดีหรอืกรรไกรที่สะอาดตดัขัว้ผลพรกิหวาน
บรเิวณทีต่ดิกบัล าต้น โดยจะมรีะยะเวลาในการเกบ็สปัดาหล์ะ 2 ครัง้ ซึง่สามารถเกบ็ผลผลติไป
ไดอ้กีเป็นระยะเวลา 120-180 วนั จงึหมดชุดปลูกแลว้ถอนต้นกลา้ทิง้ จากนัน้ควรมกีารท าความ
สะอาดและพกัโรงเรอืนประมาณ 15-30 วนั ก่อนทีจ่ะเริม่ปลูกพรกิหวานชุดใหม่ ซึง่ในการปลูก
พรกิหวานหน่ึงฤดูจะมกีารใหปุ้๋ ยจ านวน 25 ชุด ชุดละ 2,500 บาท โดยต้นทุนใชจ้่ายส าหรบัค่า
ปุ๋ ยและยาในการเพาะปลูกต่อฤดูประมาณ 120,000-130,000 เน่ืองจากปญัหาต้นทุนการปลูก
พรกิหวานในปจัจบุนัค่อนขา้งมคี่าใชจ้า่ยสงูในการดแูล อาทคิ่าสารเคม ีค่าปุ๋ ย ค่าฮอรโ์มน รวมถงึ
ราคาของผลผลติพรกิหวานทีไ่ม่แน่นอนท าใหเ้กษตรกรผูป้ลูกประสบปญัหาขาดทุนจากการปลูก
พรกิหวานจ าหน่าย  

 
5.1.3  การศึกษาการผลิตน ้าหมกัชีวภาพจากผกัและผลไม้ 

 จากการคดัเลอืกหวัเชือ้จลุนิทรยท์ีเ่หมาะสมในการใชห้มกัน ้าสกดัชวีภาพจากเศษผกัและ
ผลไมสุ้ก พบว่าหวัเชือ้จลุนิทรยีส์ตูร MMO-02 จากมหาวทิยาลยัแม่โจ ้ มคีวามเหมาะสมทีจ่ะ
น าไปใชห้มกัเศษผกัและผลไมสุ้กมากทีสุ่ด เนื่องจากน ้าสกดัชวีภาพทีผ่ลติไดน้ี้มปีรมิาณธาตุ
อาหารสงูเมือ่เทยีบกบัน ้าสกดัชวีภาพทีผ่ลติไดจ้ากหวัเชือ้ชนิดอื่นๆ ทีน่ ามาศกึษา จงึไดเ้ลอืกหวั
เชือ้สตูรน้ีมาท าการหมกัน ้าสกดัชวีภาพเพื่อน าไปใชป้ลูกพรกิหวานทดแทนการใชปุ้๋ ยเคมต่ีอไป 
โดยมสีตูรการผลติน ้าหมกัชวีภาพดงัต่อไปนี้ 
 กะหล ่าปล ี  1.5  กโิลกรมั 
 ผกัสลดั   1     กโิลกรมั 
 พรกิหวาน  0.8  กโิลกรมั 
 ผกักาดขาว  1    กโิลกรมั 
 มะละกอ  1.5  กโิลกรมั 
 กลว้ยน ้าวา้  1.5 กโิลกรมั 
 สบัปะรด  1.5 กโิลกรมั 
 กากน ้าตาล  3 กโิลกรมั 
 น ้า   4  ลติร 
 หวัเชือ้   40 มลิลลิติร 
 ท าการหมกัเป็นเวลา 5 สปัดาห ์ในสภาพทีม่อีากาศใหน้้อยทีสุ่ด  
  

5.1.4 การประยุกตใ์ช้น ้าสกดัทางชีวภาพในการปลกูพริกหวานแบบระบบไฮโดร 
โปรนิก  

จากการทดสอบการใชน้ ้าหมกัชวีภาพจากผกัและผลไมใ้นการปลูกพรกิหวานดว้ยระบบ
ไฮโดรโปนิกเปรยีบเทยีบกบัการใชปุ้๋ ยเคมตีามปรกต ิ ผลการบนัทกึความสูง ลกัษณะต้น จ านวน
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ผล และวเิคราะหป์รมิาณธาตุธาตุไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรสั (P) โพแทสเซยีม (K) แคลเซยีม 
(Ca) และแมกนีเซยีม (Mg) ทีส่ะสมในตน้พรกิหวานพบว่า  

(1) น ้าหมกัทีม่คีวามเขม้ขน้สงูจะท าใหต้น้อ่อนตายได้ 
(2) น ้าหมกัชวีภาพไมท่ าใหก้ารออกดอกของพรกิหวานผดิปรกติ 
(3) การใชน้ ้าหมกัที่เจอืจาง 16 เท่า และ 32 เท่า สามารถท าใหพ้รกิหวานมกีารเจรญิ

และพฒันาการ (น ้าหนกัสด น ้าหนกัแหง้ จ านวนผล) ไดต้ามปกต ิแมจ้ะน้อยกว่าการ
ใชก้ารปุ๋ ยเคม ีแต่ยงัใหผ้ลดกีว่าการใชน้ ้า  

(4) ธาตุอาหารต่างๆ ทีส่ะสมในต้นพรกิหวานในกลุ่มทีม่กีารใหน้ ้าหมกัชวีภาพมปีรมิาณ
ต ่ากว่ากลุ่มทีใ่หปุ้๋ ยเคม ี

(5) การใชน้ ้าหมกัชวีภาพสามารถน ามาใชล้ดและ/หรอืทดแทนการใชปุ้๋ ยเคมทีีม่รีาคาสูง
ได ้เพื่อลดตน้ทุนการผลติ แต่ต้องมกีารทดสอบความเขม้ขน้ทีเ่หมาะสมของน ้าหมกั
ชวีภาพก่อนเน่ืองจากความเขม้ขน้สงูสามารถยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของพชืได ้

 
5.2 อภิปรายผล 
   
 หลายพื้นที่ของ ต.โป่งแยง อ.แม่รมิ จ.เชยีงใหม่ เป็นชุมชนที่มอีาชพีเกษตรกรรมเป็น
หลกัและเคยมกีารเพาะปลกูพรกิหวานอยา่งแพรห่ลายโดยการส่งเสรมิของภาครฐัและเอกชน แต่ 
ปจัจุบนัเกษตรกรผู้ปลูกพรกิหวานกลบัมจี านวนลดลง เน่ืองจากปญัหาราคาผลผลติตกต ่า แต่
ในขณะทีต่น้ทุนการผลติยงัคงสงูเช่นเดมิ ไมเ่พยีงเท่านัน้ปญัหาโรคระบาดกย็งัคงรุมเรา้เกษตรกร 
ท าใหห้ลายรายเริม่ถอนตวัจากอาชพีการปลูกพรกิหวาน หลงัจากทางคณะผูว้จิยัไดเ้สนอแนวคดิ
การลดต้นทุนการผลติพรกิหวาน โดยลดการใช้ปุ๋ ยเคมแีล้วทดแทนด้วยน ้าหมกัชวีภาพจากผกั
และผลไม้ ก็ได้รบัการตอบรบัจากผู้น าชุมชน ซึ่งเล็งเห็นประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รบัหลงัจาก
งานวจิยัชิน้นี้เสรจ็สิ้น เพราะวตัถุดบิทีจ่ะใชน้ ามาผลติน ้าหมกัชวีภาพนี้ สามารถจดัหาได้ง่ายใน
ทอ้งถิน่โดยไม่ต้องซื้อ เช่น เศษผกั ทีส่ามารถน ามาจากโรงงานโครงการหลวงหนองหอย อ.แม่
ริม และโรงงานคัดบรรจุฯ โครงการหลวง ต.แม่เหียะ จ.เชียงใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ทีโ่รงงานคดับรรจุฯ จะมเีศษพรกิหวานทีน่่าจะเป็นวตัถุดบิอย่างดใีนการผลติ
น ้าหมกัชวีภาพส าหรบัเป็นปุ๋ ยใหก้บัการปลกูพรกิหวานได ้อยา่งไรกต็าม การเปลีย่นทศันคตขิอง
เกษตรกรใหห้นัมาใช้ปุ๋ ยน ้าหมกัชวีภาพทดแทนการใช้ปุ๋ ยน ้าเคมนีัน้ อาจต้องใชเ้วลาพอสมควร 
เพราะแมจ้ะมตี้นทุนที่ต ่า แต่ก็ให้ผลที่ช้ากว่าการใช้ปุ๋ ยน ้าเคม ีดงันัน้จงึต้องอาศยัความร่วมมอื
หลายภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิง่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ และผู้น าชุมชน ในการกระตุ้นให้
เกษตรกรเลง็เหน็ความส าคญัและประโยชน์ของน ้าหมกัชวีภาพ  
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 
 5.3.1 การท าวจิยัเชงิพฒันาตอ้งอาศยัการมสี่วนรว่มจากทุกฝ่ายและการพฒันาตนเองอย่
เสมอของผู้วิจยั โดยผู้วิจยัจะต้องมกีารสร้างความศรทัธาให้ชุมชนเห็นถึงความมุ่งมัน่ในการ
ท างานเพื่อชุมชนและมกีารใชก้ระบวนการวจิยัทีเ่หมาะสมกบัชุมชนจะท าใหส้ามารถท างานวจิยั
ไดส้ะดวก และต้องเปิดโอกาสให้ชุมชนไดเ้รยีนรูร้่วมกนั มจีติส านึกร่วมกนัทีจ่ะแก้ไขปญัหาหรอื
ท ากิจกรรมสิง่ใดสิง่หนึ่งเพื่อประโยชน์ของส่วนร่วม นอกจากนัน้ผู้น าในชุมชนต้องมวีสิยัทศัน์
กวา้งไกล  
 5.3.2 เกษตรกรในชุมชนควรมกีารจดัตัง้กลุ่มเพื่อแก้ไขปญัหาเรื่องผลผลติและราคา 
รวมถงึหาแนวทางในการลดต้นทุนในการผลติงชุมชนร่วมกนัอย่างจรงิจงั เพื่อมอี านาจต่อรอง
ดา้นราคาและศกัยภาพดา้นการตลาด  

5.3.3 เกษตรกรควรมกีารจดัท าบญัชตี้นทุนรายจ่ายเกี่ยวกบัการปลูกพรกิหวาน และ
พจิารณาความพรอ้มทางด้านการเงนิ เพื่อความมัน่ใจว่าสามารถท าผลผลติพรกิหวานต่อต้นได้
สงู เพื่อลดความเสีย่งในการขาดทุน  

5.3.4 เกษตรกรควรส ารวจจดุบกพรอ่งในการจดัการทางดา้นต่างๆในการปลูกพรกิหวาน
แบบไม่ใช้ดนิ เช่น ขัน้ตอน วธิกีารปลูก ลกัษณะโรงเรอืน การดูแลก่อนและหลงัการเก็บเกี่ยว 
โดยเฉพาะเรือ่งของโรงเรอืนควรมกีารปรบัปรงุดแูลใหอ้ยูใ่นสภาพทีด่อีย่างสม ่าเสมอ เพื่อป้องกนั
แมลงศตัรูพรกิหวานและการเกดิโรคระบาด เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายสารเคมแีละปุ๋ ยในช่วง
การปลกูพรกิหวาน 

5.3.5 ในการผลติน ้าหมกัชวีภาพจากผกัและผลไม้นัน้มขี้อจ ากดัคอื ความคงที่ของ
วตัถุดบิทีใ่ชใ้นการหมกั ซึง่ไมส่ามารถควบคุมได ้กล่าวคอืคุณภาพของผกัและผลไมท้ีน่ ามาหมกั
แต่ละครัง้ไม่เหมอืนกัน จงึท าให้คุณภาพของน ้ าหมกัที่ได้นัน้เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศท าให้การเจรญิเติบโตของจุลินทรยี์ในน ้าหมกัไม่คงที่เช่นกัน 
ดงันัน้จงึเกษตรกรอาจจะต้องวดัคุณภาพเบือ้งต้นของน ้าหมกัอยู่อย่างสม ่าเสมอ ก่อนน าน ้าหมกั
ไปใชจ้รงิ มเิช่นนัน้ ธาตุอาหารทีใ่หแ้ก่ตน้พรกิหวานอาจต ่าหรอืสงูเกนิมาตรฐาน 

5.3.6 เกษตรกรควรรวมกลุ่มเพื่อผลติน ้าหมกัชวีภาพร่วมกนั เนื่องจากการผลติแต่ละ
ครัง้จะเป็นการผลิตในปรมิาณมากเพื่อให้คุณภาพสม ่าเสมอ แต่การน าไปใช้จรงิจะใช้เพียง
เลก็น้อยเท่านัน้ ซึ่งจะท าใหเ้หลอืน ้าหมกัคงค้างในถงัเป็นจ านวนมาก หากยงัคงใช้ต่อไปเรื่อยๆ 
อายุของน ้าหมกัจะมากขึน้ คุณภาพของน ้าหมกักจ็ะเปลีย่นไปเช่นกนั ดงันัน้หากร่วมมอืกนัผลติ 
และร่วมมอืกนัใชใ้หห้มดไปเป็นครัง้ๆ ไป เมื่อน ้าหมกัหมดกผ็ลติทดแทนต่อไปเรื่อยๆ กจ็ะไดใ้ช้
น ้าหมกัทีม่คีุณภาพสงูตลอดเวลา  

5.3.7 จากทีท่ราบว่าน ้าหมกัชวีภาพจากผกัและผลไมม้ธีาตุอาหารทีจ่ าเป็นต่อการเจรญิ
ของพรกิหวาน และผลการทดสอบก็พบว่าต้นพรกิหวานสามารถเจรญิเติบโตได้ แม้ว่าจะไม่
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สามารถใช้ปุ๋ ยน ้าหมกัชวีภาพทดแทนปุ๋ ยน ้าเคมใีนการปลูกพรกิหวานไดท้ัง้หมดกต็าม ดงันัน้จงึ
ควรมกีารศกึษาต่อยอดในการหาสดัส่วนของส่วนผสมระหว่างน ้าหมกัชวีภาพผกัผลไมแ้ละปุ๋ ยน ้า
เคม ีหรอืศกึษาหาโปรแกรมการให้ปุ๋ ยน ้าหมกัชวีภาพสลบักบัปุ๋ ยน ้าเคมใีนการปลูกพรกิหวาน 
เพื่อลดตน้ทุนการผลติของเกษตรกรต่อไป 

 
  

 




