
บทท่ี2 

ตรวจเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

ทดสอบหาอัตราส่วนการใช้ปุ๋ยน ้าหมักชีวภาพจากปลาท่ีเหมาะสมต่อผลผลิตของ

ถั่วฝักยาวอินทรีย์ ผู้วิจัยได้ท้าการศึกษาเอกสาร ต้ารา งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในขอบเขต ดังนี  

2.1 ถั่วฝักยาว 

2.2 น ้าหมักชีวภาพจากปลา 

2.3 อัตราส่วนการใช้น ้าหมักชีวภาพ 

2.4 การเจริญเติบโตของพืช 

2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

2.1 ถ่ัวฝักยาว (Vigna unguiculata subsp. Sesquipedalis)  

 
ภาพที่ 1 ถั่วฝักยาว 

ที่มา: ถั่วฝักยาว.2560 

     ช่ือสามัญ  Yard long bean  

     ช่ือวิทยาศาสตร์ Vigna sesquipedalis koern.  

     วงศ์ Leguminosae. (ถ่ัวฝักยาว.2560) 

 ลักษณะทั่วไป  

  ถั่วฝักยาว (Yard long bean) (Vigna unguiculata subsp.Sesquipedalis) จัดเป็น

พืชผักในตระกูลถั่วปลูกได้ตลอดปีแต่ปลูกได้ผลท่ีสุดคือ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือน

พฤศจิกายน เป็นผักชนิดหนึ่งท่ีชาวเอเชียนิยมบริโภคมาก โดยเฉพาะชาวฮ่องกงและสิงคโปร์
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นอกจากตลาดเอเชียแล้วตลาดต่างประเทศทางยุโรป  ซึ่งมีคนเอเชียอพยพเข้าไปอยู่อาศัยเป็น

จ้านวนมาก เช่นฝรั่งเศส อังกฤษ และเยอรมันตะวันตก ตลอดจนประเทศทางแถบตะวันออก

กลางก็เป็นตลาดท่ีค่อนข้างจะมีความต้องการสูง จึงนับได้ว่าถั่วท่ีมีความส้าคัญชนิดหนึ่งท่ีนิยม

บริโภคทั งภายในและนอกประเทศ ถั่วฝักยาวเป็นพืชตระกูลถั่วท่ีมีความส้าคัญชนิดหนึ่งของ

ประเทศไทย นอกจากจะใช้ปรุงอาหารบางชนิด   ใช้บริโภคสดในชีวิตประจ้าวันแล้ว ยังใช้เป็น

วัตถุดิบในด้านอุตสาหกรรมบรรจุ กระป๋องแช่แข็งด้วยถั่วฝักยาวมีถิ่นก้าเนิดอยู่ในประเทศจีน

และอินเดียเป็นพืชตระกูลถั่วท่ีมีล้าต้นเป็นเถาเลื อย การเลื อยของเถามีทิศทางการพันทวนเข็ม

นาฬิกา  การปลูกโดยการท้าค้างจะท้าให้ ผลผลิตสูงขึ นถั่วฝักยาว นอกจากจะเป็นพืชท่ีมีคุณค่า

ทางอาหารแล้ว การปลูกถั่วฝักยาวจะช่วยปรับปรุงและบ้ารุงดินด้วย (ถ่ัวฝักยาว,2560)  

          2.1.1 ลักษณะทางพฤกษาศาสตร์  

                  เป็นพืชท่ีมีล้าต้นเป็นเถาเลื อยพันธุ์ไม่มีมือเกาะเป็นพืชฤดูเดียวใบมีลักษณะเป็น3

แฉก ดอกอาจ เกิดดอกเดียวหรือเป็นช่อ ดอกมีสีขาวหรือสีม่วง ฝัก จะมีความยาว 30-75ซม. มี

เมล็ดรูปไต อยู่ภายในแต่ละเมล็ดยาวประมาณ 8-12 มิลลิเมตร เมล็ดอ่อนสีเขียว เมล็ดแก่อาจมี

สีขาว ด้าหรือน ้าตาลแดง หรือสีแดงสลับขาว ขึ นอยู่กับชนิดของพันธุ์ (ถั่วฝักยาว.2560) 

         2.1.2 พันธุ์  

              อาจจะแบ่งพันธุ์ของถั่วฝักยาวโดยอาศัยแหล่งท่ีมาและอาศัยสีของเมล็ดคือ  

              1.แบ่งตามแหล่งท่ีมาของพันธุ์  

       1.1 พันธุ์ทางราชการ  ได้แก่ พันธุ์ ก2-1A พันธุ์ มก.8 

       1.2 พันธุ์ของบริษัทเอกชน ได้แก่ พันธุ์ RW24 พันธุ์สองสี พันธุ์เกาซุง พันธุ์เขียว

ดก พันธุ์กรีนพอท พันธุ์แอร์โรว์ พันธุ์เอเชียนนิโกร เป็นต้น  

        1.3 พันธุ์พื นเมืองได้แก่ พันธุ์พื นเมืองของถิน่ต่าง ๆ เช่น พันธุ์ถั่วด้วง พันธุ์

ด้าเนิน เป็นต้น 

              2.แบ่งตามลักษณะสีของเมล็ดพันธุ์ 

        2.1 เมล็ดสีแดง ดอกสีม่วงอ่อนหรือสีม่วง ฝักสีเขียว หรือเขียวเข้ม 

        2.2 เมล็ดสีแดงเข้ม ดอกสีม่วง ฝักสีม่วงเข้ม 

        2.3 เมล็ดสีขาว ดอกสีครีม ฝักสีเขียวอ่อน  

        2.4 เมล็ดสีด้า ดอกสีม่วง ฝักสีเขียวเข้ม 

        2.5 เมล็ดด้าแดงด่างขาว  ดอกสีม่วง ฝักสีเขียว  
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            นอกจากนี  มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้พัฒนาพันธุ์ถั่ วพุ่ม ซึ่ ง ให้ ฝักท่ีมี ลักษณะ

เช่นเดียวกับกับ    ถั่วฝักยาว  ทนต่อสภาพแห้งแล้ง ได้แก่ พันธุ์ มข.25  

          

2.1.3 สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม           

                  ดินฟ้าอากาศท่ีเหมาะสม ถั่วฝักยาวปลูกได้ท่ัวทุกภาคของอากาศชอบอากาศ

ค่อนข้างร้อน ช่วงท่ีอุณหภูมิท่ีเหมาะสมอยู่ในระหว่าง 16-24 องศาเซลเซียสสามารถปลูกได้ใน

ดินทุกชนิด แต่ปลูกได้ดีในดินร่วนปนทราย มีการระบายน ้าได้ดี สภาพความเป็นกรดด่าง อยู่

ระหว่าง 5.5-6.0 และเป็นพืชท่ีต้องการแสงแดดตลอดเวลา (การปลูกถั่วฝักยาว, 2560)    

 

 2.1.4 ฤดูปลูก  

ถั่วฝักยาวเป็นผักท่ีปลูกได้ทุกฤดูกาลในเขตร้อน ชอบอากาศค่อนข้างร้อน ฝนไม่ซุกถ้า

อากาศร้อนเกินไปหรือฝนตกซุก จะท้าให้ดอกร่วงและฝักร่วง ถ้าอากาศหนาวเกินไปจะชะงัก

การเจริญเติบโตเนื่องจากระบบรากไม่ท้างาน ดังนั นถั่วฝักยาวมักให้ผลผลิตในช่วง ฤดูแล้งสูง

กว่าฤดูฝน แต่ในช่วงฤดูฝนหากมีการดูแลรักษาดี คุณภาพของฝักท่ีได้จะดีกว่าฤดูร้อน 

 

2.1.5 การปลูก  

              ดินและการเตรียมดิน 

    2.1.5.1 ถั่วฝักยาวสามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินแทบทุกชนิด แต่ลักษณะดินท่ีมี

ความเหมาะสมในการปลูกคือดินร่วนทราย หรือดินร่วนปนทราย และความเป็นกรดและด่าง

ของดิน(pH) มีระหว่าง 5.5-6  

    2.1.5.2 การเตรียมดิน ถั่วฝักยาวเป็นพืชท่ีมีระบบรากละเอียดอ่อน การเตรียมดินท่ี

ดีจะช่วยให้การเจริญเติบโตสมบูรณ์และสม่้าเสมอ ขั นแรกให้ไถพรวนความลึกประมาณ6-8นิ ว 

ตากดินทิ งไว้ 5-7 วัน เพื่อท้าลายไข่แมลงและศัตรูพืชบางชนิด เก็บเศษวัชพืชออกจากแปลง

แปลงให้หมดจากนั นจึงไถคราด ควรใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักท่ีสลายตัว แล้วปรับปรุงโครงสร้าง

ของดินให้ดีขึ นการยกร่องส้าหรับถั่วฝักยาวนั น ปกติจะยกร่องกลางประมาณ1-1.2 โดยให้มี

ความยาวเหมาะสมกับสภาพแปลง และ เตรียมร่องระหว่างแปลงส้าหรับเข้าไป ปฏิบัติงาน 

กว้างประมาณ0.5-0.8 เมตร ในสภาพพื นท่ีท่ีไม่เคยมีการวิเคราะห์ดินมาก่อน ควรเก็บตัวอย่าง
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ดิน เพื่อน้าไปวิเคราะห์เคมี เพื่อให้ทราบถึงความจ้าเป็นและได้ข้อมูล ในการปรับปรุงบ้ารุงดินให้

เหมาะสมต่อไป (กรมวิชาการเกษตร,  2545) 

 

        2.1.6 การเตรียมเมล็ดพันธุ์ 

ปกติการปลูกถั่วฝักยาวในเนื อที่1 ไร่ใช้เมล็ดพันธุ์ 3-4 กิโลกรัม น้าเมล็ดพันธุ์ไปทดสอบ

ความงอก คัดเมล็ดท่ีมีต้าหนิออก และควรคลุกเมล็ดด้วยสารเคมีป้องกัน ก้าจัดแมลงเพื่อ

ป้องกันแมลงเข้าท้าลายด้วย  

 2.1.6.1 การเตรียมหลุมปลูก 

            ให้ใช้จอบขุดหลุมให้ระยะระหว่างแถวห่างกัน 0.8เมตร ระยะระหว่าง หลุม

0.5โดยให้หลุมลึกประมาณ4-6นิ ว ใช้ปุ๋ยเคมีสูตรท่ีเหมาะสมกับถ่ัวฝักยาว เช่น 15-15-15 ,13-

13-21 , 12-24-12 , 5-10-5 หรือ 6-12-12 ใส่หลุมละ1/2 ช้อนแกง (10-15กรัม) คลุกเคล้าให้

เข้ากัน 

           2.1.6.2 การปลูกโดยหยอดเมล็ด  

หลุมละ 4 เมล็ด แล้วกลบดินให้ลึกประมาณ 5 ซม. จึงรดน ้าทันที ส้าหรับการให้น ้า

ระยะ1-7วันควรให้น ้าทุกวันๆ 1ครั ง ทั งนี ให้พิจารณาสภาพภูมิอากาศและสภาพดินด้วย(การ

ปลูกถั่วฝักยาว, 2560) 

 

2.1.7 การถอนแยก 

 หลังจากหยอดเมล็ดแล้วประมาณ 5-7 วัน เมล็ดจะเริ่มงอกเมื่อมีใบจริงประมาณ 4 ใบ ให้ถอน

แยกเหลือต้นท่ีแข็งแรงไว้ 2 ต้นต่อหลุมขณะท่ีถอนแยกให้พรวนดินและก้าจัดวัชพืชเพื่อไม่ให้

วัชพืชมายางน ้า และอาหารจากถั่วฝักยาว      

 

2.1.8 การดูแลรักษา  

ถั่วฝักยาวเป็นพืชท่ีต้องการการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด การดูแลรักษาท่ีดีจะมีผลต่อ

ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตอย่างมากขั นตอนต่าง ๆของการดูแลรักษานั น ดังนี  
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2.1.9 การให้น ้า 

 ถั่วฝักยาวเป็นพืชท่ีให้น ้าอย่างสม่้าเสมอ แต่ไม่ควรแฉะเกินไป ระยะเจริญเติบโต

หลังจากถอนแยกแล้วควรให้น ้าทุก 3-5 วันต่อครั ง ให้ตรวจสอบความชื นในดินให้เหมาะสมกับ

การเจริญเติบโตระบบการให้น ้าอาจใช้วิธีการใส่น ้าเข้าตามร่อง หรืออาจจะใช้วิธีการตักรด

โดยตรงขึ นอยู่กับแหล่งน ้าท่ีมีสภาพพื นปลูกและความช้านาญของผู้ปลูก  

 

2.18 การปักค้าง 

ถั่วฝักยาวเป็นพืชท่ีต้องการอาศัยค้างเพื่อเกาะพยุงล้าต้นให้เจริญเติบโตไม้ท่ีใช้ส้าหรับ

ท้าค้างนั นใช้ไม้ไผ่หรือไม้อื่น ๆท่ีหาได้ง่ายในท้องถิ่นโดยความยาวของไม้มีความยาวประมาณ2-

3เมตร และใช้เชือกห้อยลงมายังล้าต้นถั่วฝักยาวให้เลื อยขึ น ระยะเวลาการใส่ค้างถั่วฝักยาวนั น

จะเริ่มใส่หลังจากงอกแล้ว 15-20วันโดยจับต้นถั่วฝักยาวให้พันเลื อย ขึ นค้างในลักษณะทวนเข็ม

นาฬิกา วิธีการปักค้างท้าได้หลายวิธีเช่น  

 1. ปักไม้ค้างหลุมละ1ค้างโดยตั งฉากกับผิวดิน  

 2. ปักไม้ค้างหลุมละ 1 ค้างโดยให้เอียงเข้าหาร่องเป็นคู่และมัดปลายเข้าด้วยกันใช้ไม้

ไผ่พาดยึดค้างด้านบนให้แข็งแรง 

3. ปักไม้ค้างหลุมละ1ค้างโดยให้ เอียงเข้าหากันกลางร่องเป็น คู่แล้วมัดปลาย 

เช่นเดียวกับข้อ 2. แต่ใช้ไม้ค้่ายันแต่ละคู่เป็นแบบกระโจม  

4.การใช้เชือกแทนค้าง พบว่าในแหล่งท่ีหาค้างยาก ผู้ปลูกพยายามใช้เชือกแทนค้าง ซึ่ง

มีความเป็น ไปได้สูง ดังนั นการปลูกถั่วฝักยาวควรมีการทดสอบการใช้เชือกแทนค้างเพื่อหา

ข้อมูลส้าหรับการลดต้นทุนการผลิตต่อไป (การปลูกถั่วฝักยาว, 2560) 

 

2.1.9 การใส่ปุ๋ย   

   ถั่วฝักยาวเป็นพืชท่ีต้องการธาตุฟอสฟอรัสสูงในการสร้างดอก ในทางวิชาการ 

แนะน้าให้ใช้ปุ๋ยอัตราส่วนของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปแตสเซียม คือ 1:1.5-2:1 ปุ๋ยสูตร

ดังกล่าว ไม่มีจ้าหน่ายในท้องถิ่น อาจจะสูตร 15-15-15 ซึ่งใช้ในสภาพดินท่ีเป็นดินเหนียวหรือ

สูตร 13-13-21 ในสภาพดินทรายส้าหรับการใส่นั นควรแบ่งดังนี   
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1.ใส่ขณะเตรียมหลุมปลูกตามท่ีได้กล่าวข้างต้น 

2.ใส่เมื่อต้นถั่วอายุประมาณ15วันโดยการพรวนดินแล้วโรยปุ๋ยรอบๆต้นให้ห่างจากโคน

ต้นประมาณ 10ซมในอัตรา 1 ช้อนแกง (25-30กรัม) ต่อหลุมแล้วใช้ดินกลบเพื่อป้องกันไม่ให้ปุ๋ย

สูญเสียไปกับการใส่ปุ๋ยร่วมกับปุ๋ยคอกในระยะนี จะท้าให้การใช้ปุ๋ยเคมีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ น 

3. ใส่เมื่อเก็บผลครั งแรกเมื่อมีอายุประมาณ 55 วันโดยใส่ปุ๋ยประมาณ2ช้อนแกงต่อต้น 

และหลังจากนั นให้ใส่ปุ๋ยทุก ๆ 7-10 วัน การใส่ปุ๋ยระหว่างช่วงเก็บเกี่ยวอย่างสม่้าเสมอและ

ปริมาณพอจะท้าให้เก็บถ่ัวฝักยาวได้นานโดยผลผลิตมีคุณภาพดี และปริมาณผลผลิตต่อสูงขึ น 

 

2.1.10 การก้าจัดวัชพืช 

       หลังจากถั่วฝักยาวงอกแล้วต้องคอยดูแล วัชพืชแปลงปลูกโดยท่ัวไปแล้วจะก้าจัด

วัชพืชหลังจากเมล็ดงอกแล้วประมาณ 10-15 วันหรือก่อนท่ีจะปักค้างหลังจากนั นจึงคอยสังเกต

จ้านวนวัชพืชในแปลง หากพบวัชพืชควรก้าจัดและเมื่อต้นถั่วเริ่มเจริญเติบโตคลุมแปลงแล้วจะ

ท้าให้การแข่งขันของวัชพืชลดลง ในการก้าจักวัชพืชในระยะท่ีถั่วฝักยาวเริ่มออกดอกนั น ต้อง

เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากการก้าจัดวัชพืชอาจกระทบกระเทือนรากอันเป็น

สาเหตุให้ดอกร่วงได้ (การปลูกถั่วฝักยาว, 2560) 

        

2.1.11 แมลงศัตรูของถ่ัวฝักยาว                              

หนอนแมลงวันเจาะต้นถ่ัว  

หนอนชนิดนี จะเข้าท้าลายต้นถั่วตั งแต่ถั่วฝักยาวเริ่มงอกท้าให้ใบเหี่ยวเฉาแห้งตาย 

นับเป็นแมลงศัตรูท่ีส้าคัญตัวหนึ่ง มีลักษณะขนาดเล็กสีด้า ล้าตัวยาว 0.2-0.3 ซม. ขณะท่ีแดด

จัดจะพบบริเวณใบอ่อน เมื่อท้าลายแล้วจะเกิดจุดสีเหลืองซีด ถ้าระบาดมาก ใบจะแห้งตายตัว

แก่จะวางไข่บริเวณข้อและยอดอ่อน ตัวหนอนมีรูปร่างเป็นวงรีสีขาว ลักษณะท่ีหนอนท้าลายจะ

เกิดรอยแตก ใบร่วงและเห่ียวเฉาตายไปท่ีสุด (ลักษณาการ และศิริพงษ์ 2529) 

การป้องกันก้าจัด ใช้สารเคมีป้องกันก้าจัดแมลงศัตรูพืชพวก คาร์โบฟูราน(carbofuran) เช่น ฟู

ราดานหรือคูราแทร์ รองก้นหลุมอัตรา 2 กรัม/หลุม ซึ่งจะมีผลควบคุม แมลงศัตรูได้ประมาณ 1 

เดือน สารเคมีแระเภทนี ควรใช้เฉพาะการหยอด รองก้นหลุมพร้อมเมล็ดเท่านั นไม่ควรหยอด

เพิ่มระยะหลังเพาะอาจมีพิษตกค้างในผลผลิตได้ หากไม่ได้ใช้วิธีการข้างต้นให้ป้องกันโดย ใช้

สารเคมีก้าจัดแมลงพวกไดเมทโธเอท (dimethoate) หรือพวกโมโนโครโตฟอส 



10 
 

(monocrotophos) ฉีดพ่นทุก5-7วันโดยใช้ตามฉลากค้าแนะน้าจนถั่วใกล้ออกดอก  (การปลูก

ถั่วฝักยาว, 2560) 

 

หนอนเจาะฝักถ่ัว  

เป็นหนอนท่ีล้าลายถั่วหลายชนิด หนอนในระยะแรกจะกัดกินภายในดอก ท้าให้ดอก

ร่วงก่อนติดฝักเมื่อหนอนโตขึ นจะเจาะเข้าไปกัดกินภายในดอก ท้าให้เกิดดอกร่วงก่อนติดฝักท้า

ให้เกิดความเสียหายในลักษณะของแมลงศัตรูตัวแก่เป็นผีเสื อกลางคืนขนาดเล็กวางไข่ ขนาดเล็ก 

(0.5-0.81 มิลลิเมตร) ตามกลีบเลี ยงอายุฟักไข่ประมาณ 3 วันแล้วจึงเข้าไประหว่างรอยต่อของ

กลีบดอกและเมื่อเจริญขึ นหนอนจะเข้าไปท้าลายดอกและฝักถั่วฝักยาว (พิสุทธิ์ เอกอ้านวย, 

2550) 

 

  เพลี ยอ่อน  

มักเขาไปท้าลายยอดอ่อนและฝักของถั่วฝักยาว โดยดูดกินน ้าเลี ยงท้าให้ต้นแกร็น ดอก

ร่วงไม้ติดฝักและหากฝักอ่อนถูกดูดกินน ้าเลี ยงจะท้าให้ได้ฝักขนาดเล็กลง การป้องกันก้าจัดใช้

สารเคมีพวกเมทามิโดฟอส (methamidophos) เช่นทามารอนโซนาต้า มอลต้า โมนิเตอร์เอฟ 

5 เป็นต้น ฉีดพ่นในอัตราท่ีก้าหนดไว้ในฉลากคู่มือการใช้สารเคมีป้องกันและก้าจัดแมลง  

 

โรคถ่ัวฝักยาว  

โรคถั่วฝักยาวนั นแม้ว่าจะไม่แสดงอาการของโรคให้เห็นทันทีหลังจากเชื อโรคเข้าท้าลาย

หากแต่การท้าลายของโรคพืชนั น สร้างความรุนแรง และความเสียหายได้มากแก้ไขได้ยากกว่า

การท้าลายของแมลงศัตรูพืชโรคของถั่วฝักยาวท่ีส้าคัญได้แก่  

 

โรคใบจุด  

ลักษณะอาการของโรคใบจุดชนิดหนึ่งท้าให้เนื อเยื่อแผลแห้งเป็นวงกลมหรือเกือบจะ

กลมสีน ้าตาลตรงกลางแผล มีจุดไข่ปลาสีด้าเล็ก ๆ ซึ่งเป็นกลุ่มของเชื อรา ท่ีขึ นเป็นกระจุกและ

เรียงเป็นวงกลมซ้อนกันมองเห็นชัดด้วยตาเปล่า ท้าให้มองเห็นแผลเป็นวงกลมซ้อนกันหลายชั น 

ขนาดของแผล ประมาณ 1-2 ซม. มักจะเกิดกับใบแก่ท่ีอยู่ตอนล่างๆ(พิสุทธิ์ เอกอ้านวย, 2550) 
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โรคราสนิม  

 ลักษณะอาการของโรค ปรากฏด้านใต้ใบเป็นจุดสีสนิมหรือน ้าตาลแดง จุดมีขนาด    

เล็กใบท่ีเป็นโรคมาก จะมองเห็นเป็นผงสีน ้าตาลแดง โรคนี มักจะเกิดกับใบแก่ทางตอนล่างของ

ล้าต้นก่อนแล้วลามขึ นด้านบน มักจะเริ่มพบเมื่อต้นถั่วอยู่ในระยะดอก ถ้ารุนแรงมากจะท้าให้ใบ

แห้งร่วงหล่นไป 

 

โรคราแป้ง   

ลักษณะอาการของโรค สามารถมองเห็นได้ชัดเจนด้วยตาเปล่า บนใบมองเห็น    คล้าย

มีผงแป้งจับอยู่ ถ้าอาการไม่มากนัก ผงแป้งจะเกาะอยู่บนเป็นกลุ่มๆ ถ้าเป็นมากจะเห็นผิวใบถูก

เคลือบด้วยผิวใบ และใบเหลืองอาจท้าให้ต้นตายได้อย่างเร็วกว่าปกติ  

โรคใบด่าง  

ลักษณะอาการของโรคจะแสดงอาการใบด่างเหลืองมากน้อยแตกต่างกันไปตาม   

สภาพแวดล้อม อาการจะมองเห็นได้ชัดเจนบนใบแก่เป็นสีเขียวเข้มสลับสีเหลือง หรือด่างเป็น

ลายบางครั งสีเหลืองอ่อนเกือบเป็นสีขาวสลับสีเขียวแก่ของใบ มีทั งชนิดลายแล้วใบเป็นคล่ืนและ

ด่างลายใบเรียบ ใบอาจจะม้วนงอหรือแผ่ตามปกติ ในกรณีท่ีเป็นโรคอย่างรุนแรงโดย โดยเฉพาะ

ในระยะต้นอ่อนและตายในท่ีสุด(พิสุทธิ์ เอกอ้านวย, 2550) 

 

2.1.11 การตัดแต่งฝัก  

          ควรมีการตัดแต่งฝักท่ีอยู่ระดับล่างออกบ้าง เพื่อมิให้ต้นถั่วฝักยาวโทรมก่อนถึง

อายุ     การเก็บเกี่ยวจริงและท้าให้ฝึกท่ีอยู่สวนยอดงามไม่ลีบ โดยเฉพาะเมื่อปลูกในฤดูฝน จะ

เป็นการช่วยไม่ให้ฝักนอนอยู่บนผิวดิน ซึ่งจะป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาดได้ง่ายและลดปัญหา 

เมล็ดแก่งอกในฝัก (จริวัฒน์ ภู่เสริมภูมิ, 2551) 

 

          2.1.12 การเก็บเก่ียว 

ถั่วฝักยาวจะเก็บเกี่ยวได้หลังจากปลูกประมาณ 55-75 วัน ขึ นอยู่กับสายพันธุ์และ

สภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องการเก็บนั นอาจจะนับวันโดยเริ่มจากวันผสมเกสร ซึ่งจะอยู่ในช่วง

ประมาณ 10-15 วันวิธีการเก็บให้ปลิดขั วระวังไม่ให้ดอกใหม่หลุดเสียหาย เพราะจะ

กระทบกระเทือนต่อปริมาณ  
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 ผลผลิต ลักษณะการเก็บให้ทยอยเก็บทุก ๆ 2-4 วัน โดยไม่ปล่อยให้ฝักแก่ตกค้าง ปกติ

แล้ว ระยะเวลาการให้ผลผลิตของถั่วฝักยาวอยู่ในช่วง 1-2 เดือน หรืออาจเก็บได้ 20-40 ครั ง 

ขึ นอยู่กับการดูแลรักษาและสายพันธุ์ท่ีปลูกขณะนั นหลังจากเก็บเกี่ยวถั่วฝักยาวแล้วน้าเข้าร่ม

ทันที ไม่ควรวางไว้กลางแดด แล้วน้าบรรจุลงในภาชนะ เช่น ตะกร้าหรือเข่ง ด้วยวัสดุ (กรม

วิชาการเกษตร, 2545) 

 

          2.1.13 วิทยาการหลังการเก็บเก่ียว 

1.หลังเก็บเกี่ยวให้น้าเข้าร่วมทันทีไม่ควรวางไว้กลางแดด และไม่ควรวางไว้บนพื นผิว

ดินโดยไม่มีวัสดุรองรับ  

2.ควรแช่ถั่วฝักยาวในน ้าสะอาดนาน 1 ช่ัวโมง เพื่อก้าจัดส่ิงปนเปื้อนเช่น ดิน โคลน

ถั่วฝักยาวมีสภาพน่าซื อ  

3.คัดและแยกถ่ัวฝักยาว เพื่อแยกจ้าหน่ายตามขนาดของความยาวฝัก จะท้าให้ได้ราคา

ดีขึ นกว่าการจ้าหน่ายฝักคละ  

4.บรรจุในถุงพลาสติก ท่ีเจาะรูรอบด้านหรือบรรจุในตะกร้า หรือเข่งท่ีรองด้วยวัสดุ ท่ี

ป้องกันการขูดขีด เช่นใบตอง ไม่ควรบรรจุปริมาณมากเกินไป จะท้าให้ถั่วฝักยาวบอบซ ้า

เสียหายได้ 

 

          2.1.14 ความต้องการของตลาด 

       1.ความต้องการของตลาดในประเทศต้องการถั่วฝักยาวท่ีมีความยาวฝัก50-70

ซม.สีเปลือกสีเขียว ฝักไม่พองแต่ความต้องการในแต่ละท้องถิ่นนั นจะแตกต่างกันไปขึ นอยู่กับ

ความนิยมของผู้บริโภคและลักษณะการประกอบอาหารของแต่ละแหล่งด้วย 

        2.ความต้องการของตลาดต่างประเทศต้องการถั่วฝักยาวท่ีมีความยาวฝัก

ประมาณ  36-40 ซม. ขนาดสม่้าเสมอ ลดไม่บอบซ ้าเก็บก่อนกว่าปกติ 1-2วัน 

 

2.1.15 การเก็บเมล็ดไว้ท้าพันธุ์ 

        ไม่ควรปล่อยให้ฝักของถั่วฝักยาวแห้งคาต้นพอฝักเริ่มเหลืองและพองตัวก็

สามารถเก็บมาแกะเมล็ดแล้วน้าออกไปตากเพื่อเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ต่อไปถ้าปลูกในฤดูฝนการ
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เก็บเมล็ดพันธุ์จะยุ่งยากอาจจะเกิดเชื อราท้าลายเมล็ดได้ ฉะนั นควรดูจังหวะเวลาเก็บเกี่ยวให้ดี 

(ผศ.ดร.จานุลักษณ์ ขนบดี, 2548) 

 

2.2 น ้าหมักชีวภาพจากปลา  

 
ภาพที่ 2 น ้าหมักชีวภาพจากปลา 

ที่มา: น ้าหมักชีวภาพจากปลา 2560 

 

โดยปกติพืชจะมีความต้องการธาตุไนโตรเจนเป็นจ้านวนมาก เพราะจะช่วยส่งเสริมการ

เจริญเติบโตของพืช และจะช่วยบ้ารุงใบให้มีความแข็งแรง โตเร็ว แต่การได้รับธาตุไนโตรเจน

เป็นปริมาณมาก ๆ ก็อาจจะเกิดผลเสียได้เช่นกัน คือท้าให้พืชมีอาการอวบน ้าต้นจะอ่อน ล้มง่าย

ส่งผลให้โรค และแมลงเข้ารบกวนได้ง่าย พืชบางชนิดก็อาจจะส่งผลเสียเมื่อได้รับปริมาณมาก 

เช่น มันจะส่งผลให้ไม่ลงหัวหรือลงยาก ถ้าลงหัวก็จะมีแป้งน้อย อ้อยก็มีรสจืด มีรสเปรี ยวและมี

กากมาก ถ้าใช้กับพืชกินใบก็จะส่งผลดี เช่นพวกผักท่ีรับประทานใบ หากได้รับในปริมาณท่ี

พอเหมาะสม่้าเสมอจะมีใบอวบ อ่อน น่ารับประทาน ถ้าหากขาดไนโตรเจนจะมีอาการแคระแก

รน ส่งผลให้โตช้า มีอาการใบเหลือง ใบร่วงเร็ว ส่งผลให้โตช้ากว่าปกติ และถ้ามีก็จะไม่ค่อย

สมบูรณ์ ซึ่งดินท่ัว ๆ ไปก็จะมีไนโตรเจนไม่เพียงพอกับความต้องการของพืช ดังนั นเวลาเราปลูก

พืชก็ควรมีการบ้ารุงดิน และพืชด้วยปุ๋ยคอก ปุ๋ยชีวภาพจากปลาสดอย่างสม่้าเสมอ เพื่อผลผลิต

ท่ีดี  (กรมวิชาการเกษตร, 2545) 

2.2.1วัสดุดิบที่ต้องการเตรียมส้าหรับปุ๋ยน ้าหมักจากปลา           

1.ปลาสด 1 กิโลกรัม  

2. น ้าตาลทราย  1 กิโลกรัม  

3. น ้าส้มสายชู 5% 1 แก้ว  
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4.ถังท่ีมีฝาปิดสนิท หรือใช้ผ้ายางพลาสติกคลุมแล้วรัดให้แน่นก็ได้  

 

2.2.2 ขั นตอนการท้าปุ๋ยหมักจากปลา 

   ให้เราสับปลาแล้วน้าไปผสมกับน ้าตาลทราย หลังจากนั นเติมน ้าส้มสายชู 1แก้ว

หลังจากนั นหมักทิ งไว้ 1-2เดือน เมื่อได้ท่ีแล้วสามารถน้าไปใช้งานได้เลยโดยฉีดพ่นใน อัตราส่วน

20 ซีซี ต่อน ้า 20ลิตร ทุก ๆ 7-10 วัน (การท้าน ้าหมักชีวภาพจากปลา ,2560) 

 

      2.2.3 ประโยชน์ของการใช้ปุ๋ยน ้าหมักจากปลา 

1.ออกดอกเร็ว เก็บผลผลิตเร็วขึ น  

2.ลงทุนน้อย  

3.ไม้ผลมีรากแข็งแรง ใบสวย ใบใหญ่ และยังปรับให้สภาพพื นท่ีดินดี 

 

      2.2.4 วิธีสังเกตดูว่าเม่ือไรจึงจะน้าปุ๋ยหมักจากปลามาใช้ได้ 

 1. ระยะท่ี 1 สังเกตน ้าปุ๋ยจะออกเข้มข้น เป็นฟองใหญ่ไม่แตกง่าย  

 2. ระยะท่ี 2 ฟองจะค่อยๆเล็กและแตกง่าย จะมีกล่ินหอม  

 3. ระยะท่ี 3 ฟองจะค่อยๆ เล็กลงมาก ๆ มีกล่ินน ้าส้มคล้ายๆกล่ินแอลกอฮอล์และฟอง

จะละเอียดมาก 

 

2.3 อัตราส่วนการใช้น ้าหมักชีวภาพ 

อัตราการใช้ : น ้าหมักชีวภาพ 1 ลิตร/น ้า 50 ลิตร/ไร ่

วิธีใช้: เจือจางน ้าหมัก และฉีดพ่นบนต้นพืชในทุกระยะ (น ้าหมักชีวภาพ, 2560) 

 2.4 การเจริญเติบโตของพืช 

การเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช นับตั งแต่เริ่มมีชีวิตขึ นมา ผ่านขบวนการ

ขั นตอน และระยะการเจริญต่าง ๆ เรื่อยไปจนกระท่ังพืชนั นตายไป ได้พบกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ี

มีผลต่อการ เจริญเติบโตและพัฒนาการทั งสิ น ปัจจัยท่ีควบคุมการเจริญเติบโตและพัฒนาการ

ของพืช อาจ แบ่งออกได้เป็น 2 ปัจจัยหลัก ๆ คือ 1. ปัจจัยภายใน หรือ ปัจจัยด้านพันธุกรรม 
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(Internal or Genetic factor) 2. ปัจจัยภายนอก หรือ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม (External 

or Environmental factors) ปัจจัยด้านพันธุกรรม พันธุกรรมเป็นปัจจัยพื นฐานในการ

ก้าหนดการแสดงออกของส่ิงมีชีวิต และเป็นตัวก้าหนด ว่าส่ิงมีชีวิตท่ีเจริญขึ นมาจะต้องเป็นชนิด

เดียวกับพ่อแม่ของมัน ลักษณะท่ีแสดงออกของส่ิงมีชีวิต ถูกควบคุมด้วยหน่วยพันธุกรรม ท่ี

เรียกว่า ยีนส์ (genes) ซึ่งประกอบด้วย DNA และ RNA ยีนส์ เป็นตัวการส้าคัญในการก้าหนดให้

ส่ิงมีชีวิตมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการ โดยการกระตุ้นให้มี การสร้างสารทีจ้าเป็นต่อการ

เจริญเติบโตหรือเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการ ลักษณะ ทางพันธุกรรมเป็น

ลักษณะท่ีสามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกหลานได้ และปัจจัยทางพันธุกรรม นี  จะแสดงออก

ได้มากน้อยเพียงใด จะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของปัจจัยภายนอก หรือ ปัจจัย

สภาพแวดล้อมประกอบไปด้วย ปัจจัยพันธุกรรมในการเพาะปลูกพืช คือ พันธุ์พืช ปัจจัย

ทางด้านพันธุกรรม ควบคุมการเจริญเติบโตและพัฒนาการ โดยการก้าหนดให้พืช แต่ละพันธุ์ มี

อัตราการเจริญเติบโตและพัฒนาการท่ีแตกต่างกัน โดยพืชแต่ละพันธุ์จะมี ความสามารถในการ

ด้าเนินขบวนการทางสรีรวิทยาในอัตราท่ีแตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ สร้างสารท่ี

ควบคุมการเจริญเติบโต (รศ.ดร.สังคม เตชะวงค์เสถียร. 2549) 

 

  2.5 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  

กมลวรรณ ปันอนุ จรรยา วงไฟสว่างและคณะ,(2558) ได้ท้าการวิจัย เรื่อง น ้าหมัก

ชีวภาพจากเครื่องในปลานิล ผลการวิจัย พบว่า ในการท้าน ้าหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลมี

วัสดุอุปกรณ์ได้แก่กากน ้าตาล น ้าสะอาด EM ตาข่ายไนล่อน เครื่องในปลานิล ถังหมัก อัตราส่วน

ในการหมักน ้าหมัก 1 ถัง จะใช้กากน ้าตาล 1 กิโลกรัม : เครื่องในปลานิล 48 กิโลกรัม : EM 0.5 

กิโลกรัม : น ้าสะอาด 160 กิโลกรัม วิธีการท้าคือ น้าเครื่องในปลานิล และ กากน ้าตาลผสมลง

ในถังหมัก เติมน ้าสะอาดลงไปประมาณ 80% ของถัง จากนั นน้าไนล่อนชนิดถี่มาปิดไว้ เพื่อ

ป้องกันแมลงวันวางไข่ หมักไว้ประมาณ 3-5เดือน ในระหว่างนี ต้องหมั่นคนทุกวัน ใช้ระยะเวลา

ในการหมัก 3-5 เดือน ประโยชน์ท่ีได้รับจากน ้าหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลคือ ท้าให้พืช

ออกดอกเร็ว เก็บผลผลิต ได้เร็ว ได้ผลผลิตท่ีมีปริมาณมากและมีคุณภาพ ลงทุนน้อย ลดต้นทุน

ในการผลิต สามารถผลิตไว้ใช้เองใน ครัวเรือน ไม้ผลจะมีรากแข็งแรง ใบสวย ปรับให้สภาพพื น

ท่ีดินดีไม่เสีย ไม่เปรี ยว ไม่ท้าให้ดินมีสภาพไม่เป็น กรด 2. น ้าหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล 
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และน ้าหมักชีวภาพจุลินทรีย์ มีธาตุฟอสฟอรัส (P) สูง รองลงมาคือธาตุ โพแทสเซียม (K) มีปาน

กลาง และน ้าหมักชีวภาพจากสับปะรด มีธาตุโพแทสเซียม (K) สูง รองลงมาคือธาตุไนโตรเจน 

(N) และธาตุฟอสฟอรัส (P) ปานกลาง 3. น ้าหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล มีสภาพเป็นกลาง 

มีค่า pH เท่ากับ 7.00 น ้าหมักชีวภาพ จากสับปะรด มีสภาพเป็นกรดมากกว่าน ้าหมักชีวภาพ

จุลินทรีย์มีค่า pH เท่ากับ 3.90 และน ้าหมักชีวภาพ จุลินทรีย์มีสภาพเป็นกรดน้อยท่ีสุด มีค่า 

pH เท่ากับ 4.10 4. ผักบุ้งท่ีปลูกโดยใส่น ้าหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลมีการเจริญเติบโตดี

ท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ีย ความสูงของต้นผักบุ้ง ( X ) เท่ากับ 10.9 เซนติเมตร รองลงมาได้แก่ต้น

ผักบุ้งท่ีปลูกโดยใส่น ้าหมักชีวภาพ จุลินทรีย์มีค่าเฉล่ียความสูงของต้นผักบุ้ง ( X ) เท่ากับ 10.3 

เซนติเมตร และรองลงมาอีกได้แก่ ต้นผักบุ้งท่ี ค ปลูกโดย ใส่น ้าหมักชีวภาพจากสับปะรดโดยมี

ค่าเฉล่ียความสูงของต้นผักบุ้ง ( X ) เท่ากับ 8.7 เซนติเมตร และ ต้นผักบุ้งท่ีปลูกโดยไม่ใส่น ้า

หมักชีวภาพมีการเจริญเติบโตน้อยท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียความสูงของต้นผักบุ้ง ( X ) เท่ากับ 7.1 

เซนติเมตร 5. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจท่ีมีต่อการขยายผลเรื่องน ้าหมักชีวภาพจาก

เครื่องในปลา นิล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย ( X ) เท่ากับ 4.33 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.)เท่ากับ .27 เมื่อ พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ี 1. ท่านทราบวัตถุประสงค์ใน

การน้าเสนอผลงานวิจัยสู่ชุมชนของนักเรียนเรื่อง น ้าหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลในครั งนี  

มีค่าเฉล่ีย ( X ) สูงท่ีสุด เท่ากับ 4.60 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ .74 รองลงมาได้แก่

ข้อท่ี 9. น ้าหมักชีวภาพช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายโดยการน้าของเหลือใช้มาท้า เป็นปุ๋ยชีวภาพ มี

ค่าเฉล่ีย ( X ) เท่ากับ 4.54 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ .61 และข้อท่ี 13. 

บรรยากาศโดยภาพรวมของการน้าเสนอผลงานวิจัยในครั งนี มีค่าเฉล่ีย ( X ) เท่ากับ 4.54 ส่วน

เบ่ียงเบน มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ .54 น้อยท่ีสุดได้แก่ข้อท่ี 10. สถานท่ีจัดการน้าเสนองานวิจัย

มีความเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย ( X ) เท่ากับ 4.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ .85 6. 

ชาวบ้านท่ีน้าน ้าหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลไปใช้ทดลองกับพืช 2 กลุ่มคือ กลุ่มท่ี 1 พืชท่ี 

ให้ผลเช่น พริก มะนาว บวบ และล้าไย กลุ่มท่ี 2 พืชไม้ดอกไม้ประดับ เช่น คุณนายต่ืนสาย ผล

การใช้พบว่า กลุ่มท่ี 1 พืชท่ีให้ผล ล้าต้นโตเร็ว ออกดอกจ้านวนมากขึ น ติดผลเร็ว จ้านวนผล

มากขึ น ใบมีสีเขียวกว่าเดิม ส้าหรับกลุ่มท่ี 2 พืชไม้ดอกไม้ประดับ ต้นสูงขึ นกว่าเดิม ล้าต้นตรง 

จ้านวนดอกมากขึ น ส้าหรับความคิดเห็น เพิ่มเติมคือควรมีการเผยแพร่ หรือสาธิตการท้าน ้า

หมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลอีก และควรมีการปรับปรุง เรื่องกล่ินของน ้าหมักชีวภาพจาก

เครื่องในปลานิล 
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ขวัญนภา ธนะวัฒน์, (2558) ได้ท้าการศึกษา ผลของน ้าหมักชีวภาพจากผัก ปลา 

และสมุนไพรท่ีมีต่อการเจริญเติบโตและลักษณะทางสรีรวิทยา บางประการของโหระพาสีม่วง 

(Ocimum basilicum L. ) ท่ีปลูกในระบบไฮโดรพอนิกส์ พบว่า การศึกษาผลของน ้าหมัก

ชีวภาพจากผัก ปลา และสมุนไพรที:มีต่อการเจริญเติบโตและ ลักษณะทางสรีรวิทยาบาง

ประการของโหระพาสีม่วง (Ocimum basilicum L. ) ที:ปลูกในระบบ ไฮโดรพอนิกส์ 

ด้าเนินการวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) มีทั งหมด Z[ ชุดทดลอง ชุดทดลองละ 2 

ซ ้า โดยมีชุดทดลองที:ปลูกโหระพาสีม่วงที:ได้รับน ้าหมักชีวภาพจากผัก ปลา และ สมุนไพรใน

อัตราส่วน 1: 500 และ 1:1,000 เพียงอย่างเดียว และปลูกในน ้าหมักชีวภาพจากผัก ปลา และ

สมุนไพร ร่วมกบการใช้สารละลายธาตุอาหารเหลือทิ งจากระบบไฮโดรพอนิกส์ในอัตราส่วน 

เดียวกน โดยเปรียบเทียบกับชุดควบคุมที:ปลูกในสารละลายธาตุอาหารสูตรปกติและสารละลาย 

ธาตุอาหารเหลือทิ ง จากผลการทดลองพบวา หลังจากปลูกเป็นเวลา 25 วัน โหระพาสีม่วงที: 

ได้รับน ้าหมักชีวภาพจากปลาร่วมกบสารละลายธาตุอาหารเหลือทิ งในอัตราส่วน 1:500 มีผลท้า

ให้ โหระพาสีม่วงมีพื นที:ใบรวม น ้าหนักแห้งของใบ อัตราส่วนน ้าหนักแห้งของรากต่อต้น ความ

เขียว ของใบ ปริมาณคลอโรฟิลล์รวมในใบ คลอโรฟิลล์เอในใบ และคลอโรฟิลล์บีในใบ มีค่ามาก

ท่ีสุด แต่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติช่วงท่ีได้รับสารละลายสูตรปกติ ส้าหรับโหระพาสีม่วง ท่ี

ได้รับน ้าหมักชีวภาพจากปลาร่วมกบสารละลายธาตุอาหารเหลือทิ งในอัตราส่วน 1:1,000 มีผล

ให้ โหระพาสีม่วงมีน ้าหนักแห้งของล้าต้น น ้าหนักแห้งของราก อัตราการเจริญเติบโตสัมพัทธ์ 

และ น ้าหนักใบจ้าเพาะมีค่ามากที:สุด ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติ กบโหระพาสีม่วงที:ได้รับ 

สารละลายสูตรปกติ ส่วนโหระพาสีม่วงท่ีได้รับน ้าหมักชีวภาพจากปลา ในอัตราส่วน 1:1,000 มี 

ฤทธิ์,ต้านอนุมูลอิสระมากท่ีสุด ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับโหระพาสีม่วงท่ีได้รับน ้าหมัก 

ชีวภาพจากสมุนไพร ในอัตราส่วน 1:500 แต่มีความแตกต่างทางสถิติกับโหระพาสีม่วงมี:ได้รับ 

สารละลายธาตุอาหารสูตรปกติ 

 

นิสิต ค้าหล้า, (2550) ได้ท้ากรวิจัยเรื่องบทบาทของน ้าหมักชีวภาพต่อกระบวนการ

ท้างานของจุลินทรีย์ดินและต่อการเจริญเติบโตของพืชในการแก้ปัญหาความเส่ือมโทรมของดิน

และการลดลงของผลผลิตพืชทั งในเชิงคุณภาพและปริมาณของเกษตรกรรายย่อยหลายรายใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปัจจุบันได้หันมาใช้น ้าหมักชีวภาพในการเสริม หรือ ทดแทนการใช้
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ปุ๋ยเคมีและสารก้าจัดศัตรูพืชในกระบวนการผลิตพืชจุดมุ่งหมายของงานวิจัยชิ นนี เพื่อศึกษาถึง 

เกี่ยวบทบาทของจุลินทรีย์และองค์ประกอบทางเคมีในน ้าหมักต่อการเจริญเติบโตของพืชทั งใน

สภาพกระถาง และในแปลงศึกษาทดลอง ในส่วนของวัตถุประสงค์แรกของงานวิจัยได้รายงาน

ส้ารวจการผลิตและการใช้น ้าหมักชีวภาพของ เกษตรกรและศึกษาเบื องต้นถึงอิทธิพลของน ้า

หมักชีวภาพต่อผลผลิตของคะน้า การส้ารวจพบว่าเกษตรกรใช้ วัตถุดิบหลากหลายในการท้าน ้า

หมัก เกษตรกรรายย่อยใช้ผลิตภัณฑ์นี  โดยมีความเช่ือว่ามันเป็นแหล่งส้าคัญ ของธาตุอาหาร , 

จุลินทรีย์, ฮอร์โมนในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช ในขณะท่ีบางท่านเช่ือว่าน ้าหมัก 

ชีวภาพมีคุณสมบัติในการฆ่าหรือไล่แมลงได้ศัตรูพืชได้แต่อย่างไรก็ตามเรื่องของน ้าหมักชีวภาพ

ในการผลิตพืช ยังขาดข้อมูลทางวิชาการท่ีจะอธิบายประโยชน์ของน ้าหมักต่อการผลิตพืช 

ส้าหรับการทดสอบในแปลงเกษตรกร พบว่าการให้น ้าหมักไม่สามารถเพิ่มผลผลิตพืช อาจจะ

เป็นไปได้ว่าสถานท่ีท้าการศึกษามีความอุดมสมบูรณ์สูง เนื่องจากมีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ในอัตราสูง

มานานและเป็นดินตะกอนแม่น ้า วัตถุประสงค์ท่ีสองเพื่อศึกษาประโยชน์ของการใช้น ้าหมัก

เด่ียวๆเป็นแหล่งธาตุอาหารพืชและการใช้ ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิต

ของพืช จากงานทดลองในกระถางพบว่าการให้น ้าหมัก เพียงอย่างเดียวในอัตราท่ีเกษตรกรใช้

อยู่และในความถี่ท่ี 7 วันต่อการให้ 1 ครั ง พบว่าไม่สามารถท้าให้ผลผลิต พืชเพิ่มขึ นแตกต่าง

จากกลุ่มควบคุม (ไม่ใส่ปุ๋ย) แต่อย่างไรก็ตาม พบว่าการให้น ้าหมักชีวภาพร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ 

สามารถท้าให้ผลผลิตพืชเพิ่มขึ นแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ เมื่อเทียบกับการให้ปุ๋ย

อินทรีย์เด่ียวๆทั งใน แปลงทดลองและสภาพกระถาง ทั งนี อธิบายได้ว่า การให้น ้าหมักเพียงอย่าง

เดียวท่ีเกษตรกรปฏิบัติอยู่ในทั งในแง่ ความถี่และปริมาณของการให้ในปัจจุบันไม่สามารถเป็น

แหล่งของธาตุอาหารพืชได้อย่างเพียงพอ น ้าหมัก ชีวภาพท่ีท้ามาจากสัตว์พบว่าสามารถกระตุ้น

การเจริญเติบโตได้ดีกว่าน ้าหมักพืช อาจจะเป็นไปได้ว่าสารละลาย ไนโตรเจนท่ีอยู่ในน ้าหมักพืช

มีอยู่น้อยกว่าในน ้าหมักสัตว์ จากงานทดลองส่วนแรกนี สรุปได้ว่า น ้าหมักไม่มี บทบาทโดยตรง

ในการเป็นแหล่งของธาตุอาหารท่ีท้าให้พืชเติบโตอย่างแข็งแรงปกติ และสร้างสุมมติฐานต่อได้ 

ว่าจุลินทรีย์และ / หรือองค์ประกอบทางเคมีของน ้าหมัก มีบทบาทส้าคัญต่อการกระตุ้นการ

เจริญเติบโตพืชเมื่อ ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ ในส่วนของวัตถุประสงค์ท่ีสามต้องการเปรียบเทียบ

อิทธิพลของจุลินทรีย์และ / หรือสารละลาย คาร์บอนใน (น ้าหมักชีวภาพ, กากน ้าตาล, น ้าตาล

ซูโครส) โดยการให้โดยตรงหรือให้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ต่อ กิจกรรมของ จุลินทรีย์ดิน , การ

เปล่ียนแปลงมวลจุลินทรีย์ดิน และต่อการปลดปล่อยไนโตรเจน  ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า 
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การใส่น ้าหมักชีวภาพลงในดินโดยตรงและการให้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์สามารถเพิ่มการปลดปล่อย

ก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ และเพิ่มมวลคาร์บอนและไนโตรเจนของจุลินทรีย์ในดิน การก้าจัด

จุลินทรีย์ในน ้าหมักโดย การนึ่งฆ่าเชื อด้วยไอน ้าภายใต้ความดัน, การกรองจุลินทรีย์ ไม่มีผลต่อ

ความแตกต่างของการปลดปล่อย  คาร์บอนไดออกไซด์และ มวลจุลินทรีย์ดิน เมื่อเทียบกับน ้า

หมักปกติ (ไม่มีการก้าจัดจุลินทรีย์) นอกจากนี ยังได้ พบว่าการให้น ้าหมักยังเพิ่มมวลจุลินทรีย์ดิน

ได้มากกว่ากากน ้าตาลและน ้าตาลซูโครส ผลงานทดลองลอง ชี ให้เห็นว่า แม้จะมีการก้าจัด

จุลินทรีย์ในน ้าหมักออกไป แต่การให้น ้าหมักลงในดินโดยตรงหรือการให้ร่วมกับปุ๋ย อินทรีย์ก็

สามารถกระตุ้นการท้างานของจุลินทรีย์และเพิ่มมวลจุลินทรีย์ได้ไม่แตกต่างจากน ้าหมักปกติ 

ดังนั นน ้า หมักชีวภาพจึงมีบทบาทเป็นแหล่งอาหารของจุลินทรีย์ดินท่ีสามารถน้าไปใช้ได้ทันทีซึ่ง

จะช่วยเร่งการย่อยสลาย อินทรีย์วัตถุและปลดปล่อยธาตุอาหารให้แก่พืช วัตถุประสงค์ย่อย

สุดท้ายงานทดลองได้ท้าการศึกษาถึงบทบาทของจุลินทรีย์, สารละลายคาร์บอนและ ไนโตรเจน

ในน ้าหมักปลาใช้ร่วมกับปุ๋ยเทศบาล ต่อการเปล่ียนแปลงมวลของจุลินทรีย์และต่อการ

เจริญเติบโต ของพืชในช่วงอายุ 21 วัน ซึ่งผลการทดลองพบว่า การกกจัดจุลินทรีย์ในน ้าหมัก

ชีวภาพโดยการนึ่งฆ่าเชื อด้วย ไอน ้าภายใต้ความดัน และการให้น ้าหมักปกติ (ไม่มีการก้าจัด

จุลินทรีย์) ให้ผลไม่แตกต่างกันต่อความสามารถใน การเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของ

พืช และการเปล่ียนแปลงมวลจุลินทรีย์ดิน นอกจากนี ยังพบว่าการให้ น ้าหมักเทียม (สารละลาย

กรดอินทรีย์กับกรดอะมิโน) กับน ้าหมักปกติให้ผลต่อการเจริญเติบโตพืชไม่แตกต่างกัน ในช่วง

อายุ 21 วันหลังจากงอก จากผลงานทดลองย่อยนี สรุปได้ว่า สารละลายคาร์บอนและไนโตรเจน

ในน ้า หมัก มีบทบาทส้าคัญมากในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช นอกจากนี จากการตรวจ

เอกสารของการหมักปลามี ความเป็นไปได้ว่าน ้าหมักชีวภาพมีบทบาทในการเป็นแหล่งอาหาร

ของจุลินทรีย์ในกระบวนการสังเคราะห์ ฮอร์โมนพืช แต่อย่างไรก็ตามในงานวิจัยนี ยังไม่ได้ศึกษา

ถึงกลไกบทบาทของน ้าหมักในแง่การเป็นแหล่งของสาร ตั งต้นในการสังเคราะห์ฮอร์โมนเพื่อ

กระตุ้นการเจริญเติบโตพืช จากงานวิจัยนี สรุปได้ว่า น ้าหมักชีวภาพไม่มีบทบาทเป็นแหล่งธาตุ

อาหารหลักส้าหรับการเจริญเติบโต ของพืชโดยองค์ประกอบทางเคมี มีบทบาทส้าคัญในการ

กระตุ้นกิจกรรมการท้างานของจุลินทรีย์และการเพิ่ม มวลของจุลินทรีย์ดิน ซึ่งช่วยเร่งการย่อย

สลายปุ๋ยอินทรีย์ในดิน ส้าหรับในส่วนของสารละลายคาร์บอนและ ไนโตรเจนในน ้าหมักชีวภาพ 

น่าจะมีบทบาทส้าคัญมากในการเพิ่มประสิทธิภาพต่อการเจริญเติบโตของพืช แต่ อย่างไรก็ตาม 

โครงสร้างและปริมาณองค์ประกอบทางเคมีในน ้าหมักชีวภาพยังไม่มีข้อมูลการศึกษายืนยันท่ีแน่ 
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ชัด แต่จากตรวจเอกสารพบว่า กระบวนการหมักสัตว์และพืชนั นได้สารละลายท่ีเป็น

องค์ประกอบของคาร์บอน และไนโตรเจนเป็นหลัก การท่ีให้น ้าหมักร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์แล้ว

สามารถเพิ่มผลผลิตพืชได้นั น เพราะว่าการให้น ้าหมักของเกษตรกรพบว่ามีการให้บ่อยๆครั งโดย

ความถ่ีประมาณ 7 วันต่อครั ง เนื่องจากว่าการให้อาหารจุลินทรีย์อย่างต่อเนื่องเป็นช่วงๆ จึงไป

ช่วยเร่งการย่อยสลายปุ๋ยอินทรีย์ในดิน ด้วยเหตุผลนี เองท้าให้การให้น ้าหมัก ชีวภาพร่วมกับปุ๋ย

อินทรีย์จึงสามารถเพิ่มผลผลิตพืชได้ ประโยชน์ของน ้าหมักชีวภาพควรได้ท้าการศึกษาค้นคว้า

เพิ่มเติมในแง่ของปริมาณและอัตราการดูด ธาตุอาหารเข้าไปโดยพืชทั งในรูปอนินทรีย์และ

อินทรีย์ในเชิงสัมพันธ์กับอัตราการย่อยสลายของปุ๋ยอินทรีย์ใน ช่วงเวลาสั นๆหรือในระยะยาว

หลังจากการให้น ้าหมักอย่างต่อเนื่องในแต่ระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินต่างกัน และควร

ศึกษาถึง องค์ประกอบส้าคัญต่าง ๆท่ีมีอยู่ในน ้าหมักชีวภาพแต่และชนิดในประเทศไทยต่อการ

ตอบสนอง ของพืชในลักษณะต่าง ๆ (อาทิเช่น กระบวนการ การสังเคราะห์แสง, การกระตุ้น

การออกดอก, การป้องกันและ ควบคุมโรค หรืออื่น ๆ) ถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

องค์ประกอบส้าคัญต่าง ๆ ในน ้าหมักชีวภาพ ใน อนาคตเราจะสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้นี 

เป็นข้อมูลพื นฐานในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชได้ 

 

ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธ์ และคณะ, (2559) ได้ท้าการวิจัยเรื่องผลของระยะเวลา

หมักน ้าหมักต่อการเจริญเติบโตของต้นพริก การศึกษานี มีจุดมุ่งหมายเพื่อ วิเคราะห์คุณสมบัติ

ทางเคมีในน ้าหมัก 2 ชนิด คือ น ้าหมักปลา (B.E.1) และ น ้าหมักผลไม้ (B.E.2) และเพื่อ

เปรียบเทียบผลของระยะเวลาหมัก 1, 2 และ 3 เดือน ต่อการเจริญเติบโตของต้นพริกท่ีรด ด้วย

น ้าหมัก ผลการศึกษาพบว่าน ้าหมักปลามีค่าความเป็นกรด-เบสมากกว่าน ้าหมักผลไม้ส่วนน ้า

หมักผลไม้มีค่าการน้า ไฟฟ้ามากกว่า เมื่อท้าการทดสอบดัชนีการงอกของเมล็ดถั่วเขียวในน ้า

หมักต่อน ้ากล่ันท่ีอัตราส่วน 1:1,000 (v/v) พบว่า ค่าดัชนีการงอกของเมล็ดไม่แตกต่างอย่างมี

นัยส้าคัญ จึงศึกษาผลของการใช้น ้าหมักท่ีระยะเวลาหมักต่างกันต่อการเจริญ เติบโตของต้น

พริก ซึ่งออกแบบการทดลองเป็นแบบสุ่มสมบูรณ์ มี 7 ต้ารับการทดลอง ท้าการทดลอง 5 ซ ้า 

พบว่าน ้าหมัก ปลาท่ีระยะเวลาหมัก 3 เดือน สามารถน้ามาใช้เพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตด้าน

ความสูง ด้านความกว้างทรงพุ่มและจ้านวน กิ่งของต้นพริกอย่างมีนัยส้าคัญท่ีระยะเวลาปลูก 

60 วันหลังย้ายปลูก ส่วนน ้าหมักผลไม้ท่ีระยะเวลาหมัก 1 เดือน มีผลต่อ การเจริญด้านความ
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กว้างทรงพุ่มท่ีระยะเวลาปลูก 60 วันหลังย้ายปลูก และมีผลต่อจ้านวนการแตกกิ่งเพิ่มขึ นท่ี

ระยะเวลา ปลูก 90 วันหลังย้ายปลูก อย่างมีนัยส้าคัญ 

 

วุฒิกร จันทร์มาก และคณะ, (2552) ได้ท้าการศึกษาเรื่องการศึกษาประสิทธิภาพของ

น ้าสกัดชีวภาพจากปลาท่ีมี ผลต่อการเจริญเติบโต ของผักกวางตุ้งฮ่องเต้ท่ีปลูกแบบไร้ดิน

งานวิจัยนี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปริมาณธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรองของน ้าสกัด

ชีวภาพจากปลา 2) เพื่อศึกษาผลของความเข้มข้น เวลาท่ีเหมาะสมในการให้ปุ๋ยทางใบ ของน ้า

สกัดชีวภาพจากปลาท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของผักกวางตุ้งฮ่องเต้ท่ีปลูกแบบไร้ดิน 3) น้า

ผลการวิจัยไปจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้กับนักเรียนและผู้สนใจในชุมชน ผู้วิจัยได้ท้าการ

หมักน ้าสกัดชีวภาพจากปลา เพื่อหาปริมาณธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรอง ของน ้าสกัดชีวภาพ

จากปลาแล้วน้ามาฉีดพ่นกับผักกวางตุ้งฮ่องเต้ท่ีปลูกแบบไร้ดินด้วยระดับ 5 ความ เข้มข้น คือไม่

มีการฉีดพ่น และฉีดพ่นด้วยความเข้มข้น 1% , 2% , 3% , 5% และมีระยะเวลาฉีดพ่นทุก ๆ  

7 , 9 , 12 วัน และวัดการเจริญเติบโตดานความยาวของใบ  ความกวางของใบความสูงของต้น

น ้าหนักฝักสด มีการเผยแพร่ความรู้โดยการจดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักเรียนและผู้สนใจใน

ชุมชน ผลการวิจัย พบว่าปริมาณธาตุอาหารโดยเฉล่ียจากการวิเคราะห์น ้าสกัดชีวภาพจากปลา 

มีธาตุ อาหารหลักไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม เท่ากับ 47.536 , 28.366 , 25.033 กรัม

ต่อลิตรธาตุ อาหารรองแคลเซียม แมกนีเซียม ก้ามะถันเท่ากับ 8.876 , 1.876 , 0.957 กรัมต่อ

ลิตรระดับความเข้มข้นของน ้าสกัดชีวภาพจากปลา 3% และระยะเวลาการฉีดพ่นทุก ๆ 7 วัน 

ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของ ผักกวางตุ้งฮ่องเต้ท่ีปลูกแบบไร้ดินสูงสุดในดานความยาวของใบ

เฉล่ียเท่ากับ16.80 เซนติเมตรในด้านความกวางของใบเฉล่ียเท่ากับ10.10 เซนติเมตรในดาน

ความสูงของต้นเฉล่ียเท่ากับ 21.85 เซนติเมตร และมีน ้าหนักฝักสด เท่ากับ 15.70 กิโลกรัม 

ผลการวิจัยพบว่าปริมาณธาตุอาหารโดยเฉล่ียจากการวิเคราะห์น ้าสกัดชีวภาพจากปลา มี ธาตุ

อาหารหลัก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม เท่ากับ 47.536 , 28.366 , 25.033 กรัมต่อ

ลิตร ธาตุอาหารรองแคลเซียม แมกนีเซียม ก้ามะถัน เท่ากับ 8.876 , 1.876 , 0.957 กรัมต่อ

ลิตร ระดับความเข้มข้นของน ้าสกัดชีวภาพจากปลา 3% และระยะเวลาการฉีดพ่นทุกๆ 7 วัน

ส่งผลต่อการ เจริญเติบโตของผักกวางตุงฮ่องเต้ท่ีปลูกแบบไร้ดินสูงสุด ในดานความยาวของใบ

เฉล่ีย เท่ากับ 16.80 เซนติเมตรในดานความกวางของใบเฉล่ียเท่ากับ 10.10 เซนติเมตร ในดาน

ความสูงของต้นเฉล่ียเท่ากับ 21.85 เซนติเมตรและมีน ้าหนักฝักสดเท่ากับ15.70 กิโลกรัม ใน
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ส่วนของการจดอบรมเชิงปฏิบัติการ พบว่าผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ น และมี ความพึง

พอใจในการเขารับการอบรมอยู่ในเกณฑ์ดี 

 

 


