
บทที ่2 

ตรวจเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 ผลการใช้น้้าหมกัฮอร์โมนจากผกับุง้นา ถ่ัวงอกและหัวไชเท้าที่มีผลต่อการเจรญิเตบิโตและ

ผลผลิตของคะน้า คณะวิจัยได้ท้าการศึกษาเอกสารต้าราและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องดังนี้ 

2.1 คะน้า 

2.2 ผักบุ้งนา 

2.3 หัวไชเท้า 

2.4 ถ่ัวงอก 

2.5 น้้าหมักฮอร์โมน 

 

2.1 คะน้า (พันธุ์บางบัวทอง 35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 : คะน้า (พันธ์ุบางบัวทอง 35) 

ท่ีมา : ไทยฟู๊ด : https://www.thai-thaifood.com/th, (2560) 

ชื่อวิทยาศาสตร์   Brassica alboglabra 

วงศ์    Cruciferae 

ชื่อสามัญ   Kale (Bang Bua Thong 35) 

ฤดูกาล : สามารถเจริญเติบโตได้ตลอดทัง้ปี และเจริญเติบโตได้ทุกสภาพอากาศ 

ถิ่นก าเนิด : อยู่ในทวีปเอเชียและมีปลูกกันมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ประเทศจีน

https://www.thai-thaifood.com/th
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ฮ่องกง ไต้หวัน มาเลเซียและประเทศไทย  

 

2.1.1 ลักษณะโดยทั่วไป 

ผักคะน้าเป็นผักอายุ 2 ปี แต่ปลูกเป็นผักฤดูเดียว อายุหว่านจนถึงเก็บเกี่ยวประมาณ 

 45 - 55 วัน ผักคะน้าสามารถปลูกได้ตลอดปี แต่เวลาที่ปลูกที่ได้ผลดีที่สุดอยู่ในช่วงเดือนตุลาคม - 

เมษายน คะน้าสามารถข้ึนได้ในดินแทบทุกชนิดที่มีความอุดมสมบรูณ์สงูมีความเปน็กรดด่างของดินอยู่

ระหว่าง 5.5-6.8 และมีความช้ืนในดินสูงสม่้าเสมอ (เพื่อพืชเกษตรไทย, 2557) 

 

2.1.2 ลักษณะทางพฤกษาศาสตร ์

คะน้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 : คะน้า 

ท่ีมา :  ล้านบ้านกะสวน : http://www.trgreen.co.th, (2562) 

 1. ล้าต้น มีลักษณะตั้งตรง สูง 20-30 ซม. ล้าต้นมีลักษณะแข็งแรง อวบใหญ่ มีสีเขียวนวล

นิยมน้ามาบริโภคมาก รองลงมาจากยอดอ่อน ผิวใบมีลักษณะเป็นคลื่น ผิวเป็นมัน สีเขียวอ่อนถึงเขียว

แก่ ถือเป็นส่วนที่นิยมน้ามาบริโภครองลงมาจากส่วนยอด (ออลล์เกษตร,  ม.ป.ป.) 

 

 

 

 

http://www.trgreen.co.th/
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ภาพท่ี 3 : ล าต้นคะน้า 

ท่ีมา : ออลลเ์กษตร : https://www.allkaset.com,(2560) 

2. ใบ ลักษณะใบของคะน้ามหีลายลักษณะตามสายพันธ์ุทีป่ลูก อาทิ คะน้าใบกลม คะน้าใบ

แหลม บางพันธ์ุมลีักษณะก้านใบยาวหรือสั้น การแตกของใบจะแตกออกจากล้าต้นเรียงสลับกัน 4-6 

ใบ 

 

 

 

  

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 : ใบคะน้า 

ท่ีมา : นิพนธ์ ไชยมงคล, (๒๕๕๐) 

3. ยอด และดอก บรเิวณที่ถัดจากใบสุดท้ายทีเ่ติบโตแยกออกมาอย่างเห็นได้ชัด ซึ่ง 

จะเป็นส่วนของยอดที่มลีักษณะเป็นใบออ่นขนาดเลก็ 2 - 3 ใบ มีลักษณะคล้ายบัวตุ่ม ขนาดเล็กสี

เขียวอ่อนรอทีจ่ะเติบโตเป็นใบแก่ ถือเป็นส่วนที่นิยมน้ามาบริโภคมากทีสุ่ด (ไทยฟู๊ด, 2560) 
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ภาพท่ี 5 : ยอดคะน้า 

ท่ีมา : ไทยฟู๊ด, (2560) 

4. ราก รากของคะน้า ประกอบด้วยรากแก้วขนาดใหญ่ต่อจากล้าต้น มีสีขาวออกน้้าตาล

เล็กน้อยหยั่งลึกประมาณ 10 - 30 ซม. ตามสภาพลักษณะหน้าดิน และรากฝอยสีน้้าตาลอ่อนซึง่พบไม่

มาก  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6 : รากคะน้า 

ท่ีมา : (ไทยฟู๊ด, 2554) 

 

2.1.3 พนัธุค์ะน้า 

คะน้าที่นิยมปลูกในประเทศไทยมีอยู่ 3 พันธ์ด้วยกันคือ 

- พันธ์ุใบกลม มีลักษณะใบกว้างใหญ่ ปลอ้งสั้น ปลายใบมนและผิวใบเป็นคลื่น

เล็กนอ้ย ได้แก่ พันธ์ุฝางเบอร ์
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- พันธ์ุใบแหลม เป็นพันธ์ุที่มีลกัษณะใบแคบกว่าพันธ์ุใบกลม ปลายใบแหลม ข้อห่าง 

ผิวใบเรียบ ได้แก่พันธ์ุ P.L. 

- พันธ์ุยอดหรือก้าน มีลกัษณะใบเหมือนกับคะน้าใบแหลม แต่จ้านวนใบต่อต้นมี

น้อยกว่า ปล้องยาวกว่า ได้แก่ พันธ์ุแม่โจ ้(ออลลเ์กษตร, ม.ป.ป.) 

2.1.4 สภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสม 

ดินที่เหมาะส้าหรับปลกูผักคะน้าควรมีค่า PH ระหว่าง 5.5-6.8 และหากดินเป็นกรด 

ควรใส่ปูนขาวเพื่อปรับสภาพดินในอัตราที่สอดคล้องกับสภาพดินในแต่ละที่ ดินที่ใช้ปลูก

ผักคะน้าควรขุดพลิกดินลึกประมาณ 10-15 เซนติเมตรที่ไม่ต้องขุดลึกมากนักเพราะระบบ

รากของผักคะน้าไม่ลึกนักขุดพลิกแล้วตากดินไว้ 7-10 วันแล้วย่อยพรวนเป็นก้อนเล็กๆ ใส่ปุ๋ย

คอกหรือปุ๋ยหมักที่สลายตัวดีแล้วในอัตรา 1 ตัน/ไร่ และปุ๋ยยูเรียสูตร 46-0-0 อัตรา 50 

กิโลกรัม/ไร่ ลงคลุกเคล้าให้เข้ากับดิน (นิรนาม, 2554) 

 

2.1.5 การเพาะกล้า 

ใช้วิธีการหว่านเมล็ดในแปลงที่ยกรอ่งแปลงสูง ประมาณ 30 เซนติเมตร ขนาดแปลง 

2×2.5 เมตร การเตรียมแปลงหว่านให้ก้าจัดวัชพืช และใช้ปุ๋ยคอกหรือมูลสัตว์หว่านโรย

ประมาณ 2 ถัง พร้อมพรวนดินคลุกให้ปุ๋ยผสมกับดินหลังจากนั้นท้าการหว่านเมล็ดพันธ์ุ 1-2 

ถุง และให้โรยท้าด้วยดินผสมปุ๋ยคอกอีกครั้งก่อนวางทับด้วยฟาง และรดน้้าให้ชุ่ม เมล็ดจะ

งอกประมาณ 3-5 วันหลังจากเมล็ดงอก 7-10 วัน ให้คัดเลือกต้นกล้าที่สมบูรณ์ และถอนต้น

ที่ไม่สมบูรณ์ทิ้งควรใส่สารละลายสตาร์โซลูช่ันรด เพื่อให้ต้นกล้าแข็งแรงสมบูรณ์ดูแลป้องกัน

โรคแมลงที่เกดข้ึน เมื่อกล้ามีอายุปราณ 25-30 วัน จึงท้าการย้ายไปปลูกในแปลงต่อไป (ล้าน

บ้านกะสวน, 2562) 

 

2.1.6 การเตรียมแปลงปลกู 

การเตรียมแปลงปลกูคะน้ามักปลกูในแปลงที่ยกร่องสงูเหมือนกับการปลูกผกัชนิด

อื่นๆ 

– ระดับแปลงควรสูงอย่างน้อย 20-30 ซม. กว้าง 2-3 เมตร ขนาดความยาวตาม

ความเหมาะสม 
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– ท้าการก้าจัดวัชพืช และหว่านโรยด้วยปุ๋ยคอกหรือมูลสัตว์ 1000 กก./ไร่ ปุ๋ยเคมี 

สูตร 15-15-15  อัตรา 20กก./ไร ่

– ท้าการไถกลบแปลง และตากแดดประมาณ 5-10 วัน 

– ท้าการไถพรวนแปลงอีกครั้งกอ่นปลูก และตากดินประมาณ 3-5 วัน 

2.1.7 วิธีการปลกู 

– การปลกูจะใช้ต้นกล้าที่มอีายุ 20-30 วัน หรือมีใบแทป้ระมาณ 3-5 ใบ ต้นสูง

ประมาณ 10ซม. 

– การย้ายกล้าปลูกควรมีดินติดรากหรอืหากไมม่ีให้แช่รากในน้้าระหว่างปลกู และที่

ส้าคัญควรปลูกทันทีเมื่อถอนต้นกล้า 

– ระยะปลูกระหว่างต้น และแถวประมาณ 20×20 เซนติเมตร (กูรเูกษตร, 2560) 

 

2.1.8 การดูแลรกัษา 

- การให้น้้าผักคะน้าต้องการน้้าอย่างเพียงพอและสม่้าเสมอ  

- ปลูกในแหลง่ทีม่ีน้้าอย่างเพียงพอตลอดฤดูกาล หากขาดแคลนน้้าจะท้าให้ผกัชะงัก

การเจรญิเตบิโตและคุณภาพไม่ดีเท่าที่ควร ในช่วงที่ระยะเมล็ดเริ่มงอกยิ่งขาดน้้าไม่ได้เลย 

(สวนของฉัน, 2561) 

 

วิธีการรดน้ า 

ฝอยรดน้้าวันละ 2 เวลาเช้า-เย็นหรือตามทีพ่ืชต้องการ 

 

2.1.9 การใสปุ่๋ย 

การปลูกผักคะน้าหรือผักใดๆก็ตามควรใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักและสูตรรองพื้น ก่อน
หว่านเมล็ดทุกครั้ง การปลูกผักจะได้ผลดีมากข้ึน เพราะผักจะใช้ประโยชน์จากปุ๋ยที่ใส่ได้
อย่างเต็มที่กว่า โดยจะใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักในอัตรา 1 ตัน/ไร่ ส่วนปุ๋ยสูตรแนะน้าให้ใช้ตรา
กระต่ายสูตร 46–0-0 อัตรา 50กิโลกรัม/ไร่ หากสังเกตว่าผักที่ปลูกไม่ค่อยเจริญเติบโตอาจจะ
ใส่ปุ๋ยเร่งการเจริญเติบโตเช่น ปุ๋ยตรากระต่ายสูตร 21-0-0 อัตรา 20 กิโลกรัม/ไร่ หว่านแล้ว
รดน้้าตาม (การเกษตรแบบผสมผสาน, 2553) 
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2.1.10 การเก็บผลผลติ 
คะน้าสามารถเก็บต้นได้หลังจากหว่านเมล็ด 45-55 วัน ด้วยการใช้มีดตัดชิดโคนต้น 

ไม่ควรใช้มือเด็ดถอน พร้อมเด็ดใบแก่ติดโคนต้นออก 1-2  ใบและน้ามาล้างท้าความสะอาด 

ทั้งนี้อาจต้องเก็บผักก่อนระยะก้าหนดหากมีอาการเกิดโรคในระยะที่คะน้าโตเต็มที่ 

(การเกษตรแบบผสมผสาน, 2553) 

 

ข้อพิจารณาการเก็บคะน้า 

1. การเก็บคะน้าควรเก็บในช่วงเช้าตรู่หรือเมื่อต้องการน้ามารับประทาน ควรหลีกเลี่ยงการ 

เก็บในช่วงที่แดดรอ้นจัด 

2. ขณะเก็บ ควรใช้มีดขนาดเล็ก และคมตัด ไม่ควรเก็บด้วยการเด็ดด้วยมือ เพราะอาจท้าให้

ล้าต้น และใบช้้าได้ 

3. ไม่ควรเก็บในระยะที่คะน้าแกห่รอืเริ่มออกดอก 

4. เมื่อใกล้ฤดเูก็บเกี่ยว หากคะน้าเริ่มมีการระบาดของโรคหรือแมลง ควรรบีเกบ็ผลผลิตทันที 

5. เมื่อเกบ็เสร็จ ควรรบีน้าเข้ารม่หรือพักไว้ในที่โปรง่ และเยน็ 

6. ควรล้างคะน้าใหส้ะอาดก่อนเกบ็บรรจุถุง 

 

 2.1.11 โรคและแมลง 

แมลงศัตรพูืชที่ชอบกัดกินใบคะน้า ได้แก่ หนอนกระทู้ หนอนใยผัก ด้วงหมกัผัก ซึง่ 

สามารถก้าจัดได้ด้วยยาฆ่าแมลงชนิดต่างๆ ทัง้นี้ ไม่แนะน้าวิธีนี้ แต่ควรใช้สารสกัดจากพืชธรรมชาติฉีด

รดเป็นประจ้าได้แก่ น้้าสะเดา น้้าบอระเพ็ด เป็นต้น รวมถึงการใช้เช้ือราก้าจัดแมลงปอ้งกันการวางไข่ 

เช่น  เช้ือราบิวเวอเรีย เป็นต้น (พืชผัก สมุนไพร, 2557) 

 2.1.11.1 โรคโคนคะน้าเน่า เป็นโรคที่เกิดจากเช้ือรา Pythium sp. หรือ  

Phytophthora sp. มักเกิดในแปลงคะน้าที่หว่านหรือปลูกกันถ่ีมากเกินไปท้าใหล้มและแสงแดดส่อง

ไม่ถึงจนท้าให้เกิดเช้ือราบริเวณโคนต้นเป็นแผล และเน่าตามมาหากถูกแสงแดด และน้้านานๆจะท้าให้

ต้นเหี่ยวพับและเหี่ยวแห้งตาย สามารถป้องกันได้ด้วยการวางระยะห่างของหลุมปลูกที่เหมาะสมที่แสง

สามารถส่องถึงโคนต้นได้  
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 2.1.11.2 โรคราน้ าค้างคะน้า เป็นโรคที่เกิดจากเช้ือรา 

 Peronospora parasitica สามารถเกิดทั้งในระยะต้นกล้า และระยะคะน้าโตเต็มที่ ท้าให้คะน้ามจีุด

เล็กๆสีด้าเป็นกลุ่มใต้ใบ เมื่อลุกลามมากใบจะเป็นแผล และเหี่ยวร่วงง่าย 

 2.1.11.3 โรคแผลน้ าตาลไหม้ เป็นโรคทีเ่กิดจากเช้ือรา Alternaria sp.  

มักพบบนใบแกบ่รเิวณโคนล้าต้น ใบจะมีลกัษณะเป็นแผลวงกลมสีน้้าตาล 

 

 2.1.11.4 โรคคะน้าท้ังหมด สามารถป้องกันและก้าจัดได้ด้วยการฉีดพ่น 

สารก้าจัดเช้ือรา เช่น ไซแน็บ, มาแน็บ, แคปแทน, ไดโฟลาแทน, ดาโคนิน, เบนเลท และ เบนโนมิล 

เป็นต้น แต่ควรใช้หลักการจัดการด้านอื่นเข้าช่วย เช่น ระยะปลูกที่เหมาะสม การใช้น้้าสกัดจากพืช

เป็นต้น (puechkaset.com) 

 

2.1.12 สรรพคณุ / ประโยชน์ของผกัคะน้า 

คะน้ามีวิตามินหลายชนิด เช่น เบต้าแคโรทีน 186.92 ไมโครกรัม/100 กรัม ช่วยลดความ

เสี่ยงต่อการเกิด มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งล้าไส้ มะเร็งปอด และมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ และยัง

มีวิตามินซีช่วยเสริมสร้างเนื้อเยื่อให้ชุ่มช้ืนและท้าให้ระบบภูมิคุ้มกันโรคมีความแข็งแรงสมบูรณ์ 

นอกจากนี้ยังมีแคลเซียมช่วยเสริมสร้างกระดูกคะน้ามีสารต้านอนุมูลอิสระ คือวิตามินซีและเบต้า-แค

โรทีน ซึ่งร่างการจะเปลี่ยนเป็นวิตามินเอที่มีผลต่อการบ้ารุงสายตา เสริมสร้างสุขภาพผิวพรรณและ

ต้านทานการติดเช้ือ คะน้าให้โฟเลตและธาตุเหล็กสูง ซึ่งสารทั้งสองชนิดนี้จ้าเปน็ต่อการสร้างเม็ดเลือด

แดง (มีไทย, 2556) 

 

คณุค่าทางอาหาร 

คะน้า 100กรัม ให้พลังงาน 31กิโลแคลอรี ประกอบด้วยน้้า 92.1กรัม โปรตีน 2.7กรัม ไขมัน 0.5กรัม 
คาร์โบไฮเดรต 3.8กรัม เส้นใย 1.6กรัม แคลเซียม 245มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 80มิลลิกรัม ธาตุเหล็ก 1.
มิลลิกรัม เบต้า-แคโรทีน 2,512ไมโครกรัม วิตามินเอ 419iu. วิตามินบี1 0.05มิลลิกรัม วิตามินบี2 
0.08มิลลิกรัม ไนอะซิน 1.0มิลลิกรัม วิตามินซี 147มิลลิกรัม  
 

 



12 
 

2.1.13 ปุ๋ยและธาตอุาหารที่จ าเปน็ต่อผกัคะน้า 

ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นปุ๋ยท้าจากวัสดุอินทรีย์ มีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ส้าหรับการเจรญิเตบิโต

ของพืช ผลิตจากวัสดุอินทรีย์ ของเสียจากโรงงาน(บางประเภท) มูลวัว มูลไก่ มูลค้างคาว ซากต้นไม้

ใบไม้ กรดอะมิโนโดโลไมท์ และแร่ธาตุต่างๆ น้ามาบด เตมิจลุินทรีย์ บ่มหมัก กลับกอง จนย่อยสลาย 

2.2 ผกับุ้งนา (lpomoea aquatic Forssk.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7 : ผักบุง้นา 

ท่ีมา : (เพื่อพืชเกษตรไทย, 2557) 

ชื่อวิทยาศาสตร์    Ipomoea aquatica 

วงศ์    Convolvulaceae 

ชื่อสามัญอังกฤษ   Water morning glory 

ฤดูกาล : สามารถเจริญเติบโตได้ตลอดทั้งปีทุกสถานที่ และเจริญเติบโตได้ทุกสภาพอากาศ 

ถิ่นก าเนิด : ประเทศไทย 

2.2.1 ลักษณะทั่วไป 

พบได้บริเวณแม่น้้าล้าคลองเพราะเจริญเติบโตในน้้าได้ดีกว่าบนดิน มักสานตัวเป็น

กลุ่มและลอยตัวบนผิวน้้า ชูส่วนยอดหรือบริเวณสีเขียวเพื่อสังเคราะห์แสง โดยทั่วไปแล้ว

ผักบุ้งไทยได้รับความนิยมในการน้ามาประกอบอาหารน้อยกว่าผักบุ้งจีน เพราะล้าต้นมีความ

แข็งมากกว่าและนิยมน้ามาประกอบอาหารบางประเภทเท่านั้น 

 

2.2.2 ลักษณะทางพฤกษาศาสตร ์
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ผักบุ้งนา มีช่ือเรียกที่หลากหลาย ชาวตะวันตกเรียกผักบุ้งนาว่าผักขมแม่น้้า (river 

spinach)และมอนิ่งกลอรี่น้้า (water morning glory) ข้ึนอยู่กับบุคคล ถ่ินก้าเนิดของผักบุ้ง

นาอยู่ในเขตร้อน ผักบุ้งนาเป็นไม้ล้มลุกที่อาศัยอยู่ในน้้าหรือในดินที่มีความช้ืนแฉะมากๆ ล้า

ต้นกลวงสีเขียวเพราะต้องใช้ในการสังเคราะห์แสงร่วมกับใบ และมีข้อปล้องชัดเจนและมีราก

งอกออกมาตามข้อปล้องต่างๆ (ที่ล้าต้นกลวงเพื่อให้ลอยน้้าได้) เมล็ดพันธ์ุมีสีด้าลักษณะกลม 

มีใบเดี่ยวสีเขียวคล้ายหัวลูกศรเรียวยาวและฐานใบเว้าเป็นรูปหัวใจยาว 3-15 เซนติเมตร 

กว้าง 3-9 เซนติเมตร ดอกมีลักษณะเป็นช่อดอกลักษณะทรงระฆังต่างจากผกับุ้งจีนทีเ่ปน็ทรง

กรวย โดยออกตามซอกใบ กลีบดอกมีหลายสี ได้แก่ สีขาว สีม่วงแดง และสีชมพูกลีบม่วง 

การขยายพันธ์ุสามารถน้าเมล็ดพันธ์ุไปปลูกหรือแยกกิ่งแก่ไปปักช้าได้เช่นเดียวกัน 

 

2.2.3 พันธุผ์ักบุ้งนา 

2.2.3.1 ผักบุ้งนาพันธุก์้านเขียว 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8 : ผักบุง้นา (ก้านเขียว) 

ท่ีมา : (พืชผัก สมุนไพร, 2557) 

  ล าต้น ถ้าอยู่บนบกจะมีลักษณะล้าต้นต้ังตรงมีความสูงประมาณ 30 ซม.ถ้าต้นยาวมาก ความ

สูงมากกว่าน้ี ต้นจะเลื้อยทอดยอดตามพื้นดิน หรือจะเป็นเถาเลื้อยลอยน้้าได้ ล้าต้นมีลักษณะอวบกว่า 

และจะขนาดใหญ่กว่าผักบุ้งชนิดอื่นๆ มีความสูงของล้าต้นปานกลาง สูงกว่าผักบุ้งนาพันธ์ุก้านแดง แต่

ความสูงจะต่้ากว่าผักบุ้งจีนล้าต้นกลวงมีสีเขียวอมขาวเล็กน้อย ล้าต้นทั้งส่วนโคนและยอดอ่อน จะมี

รสชาติหวานกรอบ มีความกรอบมากกว่าผักบุ้งจีน และผักบุ้งนาพันธ์ุก้านแดง 
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 ใบ มีลักษณะเป็นใบเดี่ยว ออกแบบสลับตรงข้ามกันก้านใบใหญ่ยาว มีลักษณะฐานใบใหญ่

เป็นรปูหัวใจ ก้านใบมสีีเขียวอมขาว ใบมีสเีขียวสด (ไทยฟู๊ด, 2559) 

 

 

2.2.3.2 ผกับุ้งนาพันธุก์้านแดง 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 9 : ผักบุง้ไทย (ก้านแดง) 

ท่ีมา : มีไทย, (2560) 

ล าต้น ที่อยู่บนบกจะตั้งตรง มีความสูงไม่มาก มีความสูงประมาณ 15 เซนติเมตร หากมีความ

สูงมากกว่าน้ี ล้าต้นจะโน้มลงเลื้อยตามพื้น ขนาดล้าต้นเล็ก แต่แตกกิ่งได้มาก เป็นพันธ์ุที่มีล้าต้นเลื้อย

ได้ยาวที่สุด ในผักบุ้งทุกพันธ์ุ เมื่อเวลาที่อยู่ในน้้าสามารถแตกรากออกตามข้อได้ดี ล้าต้นมีลักษณะ

กลวงมีเนื้อค่อนข้างเหนียว จะมีสีเขียวเข้ม เขียวอมแดง หรือแดงม่วง จะน้ายอดอ่อนมารับประทาน 

ใช้ประกอบอาหารได้บางเมนู (เด็กดี, 2561) 

2.2.4 สภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสม 

อาศัยอยู่เหนือน้้า หรือที่ที่มีความแฉะเพราะพืชชนิดนี้ชอบน้า้มากเป็นพิเศษ

เจริญเตบิโตได้ดีกว่าบนบก 

2.2.5 การเพาะปลกู 

ผักบุง้นาเป็นไม้ทีป่ลูกได้ในดินทุกชนิดข้ึนได้ในที่แหง้แลง้ แต่หากมีน้้ามากก็จะท้าให้

ล้าต้นเจริญงอกงามดีเป็นพืชที่ขยายพันธ์ุง่ายและรวดเร็วปลกูโดยการแยกกิ่งแก่ไปปักช้า 

2.2.6 ประโยชน์ทางอาหาร 



15 
 

ส่วนที่เป็นผัก ฤดูกาลยอดอ่อนใบอ่อนของผักบุ้งเป็นผักได้และผักบุ้งเป็นพืชออก

ยอดตลอดปีและมีมากในช่วงฤดูฝนการปรุงอาหารคนไทยทุกภาครับประทานผักบุ้งมีการ

ปลูกและการจ้าหน่ายในท้องตลาดอย่างแพร่หลายในทุกฤดูกาลผักบุ้งเป็นผักที่ปรุงเป็น

อาหารได้หลายชนิดนับตั้งแต่รับประทานยอดอ่อนเป็นผักสดหรืออาจนึ่ง ลวกและราดกะทิ

แกล้มกับน้้าพริกรับประทานเป็นผกัสดกับส้มต้าลบกอ้ยย้าและน้ายอดอ่อนและใบอ่อนไปปรงุ

เป็นอาหารเช่นผัดจืดใส่หมูปลาไก่หรือผัดกับน้้าพริกและหมูนอกจากนี้ยังน้าไปแกงเช่นแกง

ส้มแกงค่ัวเป็นต้นนอกจากนี้ผักบุ้งสามารถน้าไปดองและน้าไปปรุงเป็นข้าวผัดคลุกน้้าพริก

ผักบุ้งดองหรือน้าไปเป็นผักแกล้มน้้าพริกเป็นต้น (มีไทย, 2560) 

 

2.2.7 รสและประโยชน์ตอ่สุขภาพ 

รสจืดเย็นช่วยขับพิษถอนพิษเบื่อเมาผักบุ้งขาว 100 กรัมให้พลังงานต่อร่างกาย 22 

กิโลแคลอรี่ประกอบด้วยเส้นใย101กรัมแคลเซียม3มิลลิกรัมฟอสฟอรัส22มิลลิกรัมเหล็ก3

มิลลิกรัมวิตามินเอ11447IU วิตามินบีหนึ่ง 0.06 มิลลิกรัม วิตามินบีสอง0.17มิลลิกรัมไนอา

ซิน1.3มิลลิกรัม (ร่วมมือร่วมใจลดโลกร้อน, 2558) 
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2.3 ถ่ัวงอก mungbean seedling 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 10 : ถั่วงอก 

ท่ีมา : ไทยฟู๊ด, (2559) 

ชื่อวิทยาศาสตร์   Vigna radiata (L.) 

วงศ์    Fabaceae 

ชื่อสามัญ   mungbean seedling 

ฤดูกาล : ปลูกได้ทกุฤดูกาล 

ถิ่นก าเนิด : ประเทศจีน 

2.3.1 ลักษณะทั่วไป 

ถ่ัวงอก ( Tua-Ngonk ) เป็นผักชนิดหนึง่ ที่มีรากงอกออกจากเมล็ดถ่ัวต้นอ่อนของ

ถ่ัวที่ได้จากการเพาะเมล็ดถ่ัวเขียวโดยไม่ให้ถูกแสง มีให้มีต้นอ่อนและใบเลี้ยงออกมา ล้าต้นมี

ลักษณะกลมๆ มรีสชาติหวานกรอบ มีกลิ่นเฉพาะตัว สามารถน้ามารับประทานสด น้ามา

ประกอบอาหารเมนูต่างๆ ได้หลายเมน ู(ไทยฟู๊ด, 2559) 
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ภาพท่ี 11 : เมล็ดถ่ัวงอก 

ท่ีมา : สุขภาพดี, (2559) 

เมล็ด เมล็ดถ่ัวเขียวแก่ มีความแข็งมาก มีลักษณะทรงกลมเล็กๆ มเีปลือกหุ้มมสีเีขียว มีผิว

มันลื่น เมล็ดข้างในสีเหลืองนวล มสีองซีกประกบติดกัน มีความแข็งมาก 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

ภาพท่ี 12 : ต้นถั่วงอก 

ท่ีมา : พืชผักสมุนไพร, (2558) 

ล าต้น ต้นอ่อนของถ่ัว ที่ได้จากการเพาะเมล็ดถ่ัวเขียว โดยไม่ให้ถูกแสง ต้นถ่ัวที่มีรากงอก

จากเมล็ด มลี้าต้นเดี่ยว ล้าต้นมลีักษณะกลมอวบ เนือ้แน่นฉ้่าน้้า มีสีขาว 
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ภาพท่ี 13 : ใบต้นถั่วงอก 

ท่ีมา : พืชผัก สมุนไพร, (2557) 

ใบ เป็นใบประกอบ มีใบย่อยออกเป็นคู่ ใบมีลกัษณะทรงกลมรี โคนใบมน ปลายใบเรียว มี

ก้านใบย่อยสั้น มสีีเหลือง 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 14 : รากถ่ัวงอก 

ท่ีมา : ร่วมมือร่วมใจลดโลกร้อน, (2558) 

ราก มีลกัษณะกลมเล็กๆ มีรากฝอยรากแขนงเล็กๆ มีสีขาว 
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2.3.2 การเพาะถ่ัวงอก 

สามารถท้าการเพาะได้หลายวิธี ใส่ได้ในภาชนะหลายรูปแบบตามต้องการ มีวิธีง่ายๆ 

คือ โดยน้าเมล็ดถ่ัวเขียว น้ามาท้าความสะอาด แล้วน้ามาแช่น้้าร้อนพักไว้ประมาณ 8 ชม.

แล้วน้ามาใส่ภาชนะพักไว้ ในที่อากาศอบอุ่น ในที่มืดไม่มีแสงแดด 

 

2.3.3 วิธีดูแลรักษาถ่ัวงอก 

ถ่ัวงอกเป็นพืชที่ชอบน้้า ต้องรดน้้าวันละ 3 ครั้ง ต้องระบายน้้าออกทิ้ง น้้าไม่ขัง จะ

ท้าให้ถั่วงอกโตได้เร็ว 

 

2.3.4 การเกบ็ผลผลิตถ่ัวงอก 

การเกบ็ผลผลผลิตถ่ัวงอก เมื่อมีอายุประมาณ 3-4 วัน หลังเพาะ ต้นอวบมีขนาดโต
พอดี มีสีขาว ให้ตัดรากออก แล้วล้างน้้าให้สะอาด 
แล้วน้ามาใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้ 

 

2.3.5 วิธีเก็บรกัษาถ่ัวงอก 

เราจะมีวิธีเกบ็รักษาให้สดนานๆ คือใหล้้างน้้าให้สะอาดดี แล้วให้สะเด็ดน้้าออกให้
หมด แล้วน้ามาหอ่ด้วยกระดาษหรือผ้าขาวบาง แล้วใส่ถุงหรือกล่องพลาสติก แล้วน้าไปแช่
ตู้เย็น จะเก็บไว้ได้นาน  

 

2.3.6 ประโยชนแ์ละสรรพคุณถ่ัวงอก 

มีวิตามินซี  มีแมกนีเซียม มีแมงกานีส มีวิตามินเอ มีไทอามีน มีวิตามินบี1 มีวิตามิน

บ2ี มีวิตามินบี3 มีวิตามินบี5 มีวิตามินบี6 มีวิตามินบี9 มีวิตามินบี12 มีไนอาซิน มีเหล็ก มี

ฟอสฟอรัส มีคาร์โบไฮเดรต มีไขมัน มีโปรตีน มีโพแทสเซียม มีเบตาแคโรทีนอย มีพลังงาน มี

โซเดียม มีแคลเซียม มีอนุมูลอิสระ ช่วยป้องกันหวัด ช่วยบ้ารุงกระดูก ช่วยบ้ารุงฟัน ช่วย

บ้ารุงเส้นเอ็น ช่วยบ้ารุงสมอง ช่วยบ้ารุงประสาท ช่วยเพิ่มน้้านมในสตรีหลังคลอด ช่วยบ้ารุง

ไขมัน ช่วยป้องกันโรคหลงลืม ช่วยบ้ารุงผิวพรรณ ช่วยบ้ารุงสายตา ช่วยรักษาโรคเบาหวาน 

ช่วยลดคอเรสเตอรอลในเลือด ช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูง ช่วยรักษาโรคหัวใจ ช่วย
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ละลายลิ่มเลือด ช่วยขับปัสสาวะ ช่วยถอนพิษ แก้อาการเหน็บชา แก้อาการตะคริว แก้

ท้องผูก ช่วยบ้ารุงตับ ช่วยรักษาโรคตับพิการ ช่วยรักษาตับติดเช้ือ ช่วยยับยั้งโรคคอพอก 

ช่วยป้องกันโรคมะเร็งล้าไส้ ช่วยป้องกันเลือดออกตามไรฟัน (มีไทย, 2556) 

 

2.4 หัวไชเท้า  Chinese radish 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 15 : หัวไชเท้า 

ท่ีมา : สุขภาพดี, (2559) 

ชื่อวิทยาศาสตร์   Raphanus sativus subsp. longipinnatus 

วงศ์    Raphanus 

ชื่อสามัญ   Chinese radish 

ฤดูกาล : อากาศเย็นในการเจริญของรากประมาณ 15 องศาแซลเซียส 

ถิ่นก าเนิด : ถ่ินก้าเนิดที่ประเทศจีน โดยทั่วไปแล้วเจ้าหัวผักกาดนี้จะมีอยู่ด้วยกันหลายสี ไม่ว่าจะเป็น

สีขาว สีแดง สีม่วง สีชมพู และขนาดก็จะแตกต่างกันออกไปตามสายพันธ์ุแยกย่อย (Subspecies) 

 

2.4.1 ลักษณะทั่วไป 

หัวไชเท้า หรือ หัวผักกาดขาว จัดเป็นพืชผักประเภทให้หัวหรือรากที่นิยมใช้

ประกอบอาหารจา้พวกแกงต้มต่างๆ โดยเฉพาะแกงจืด นอกจากนั้น ยังนิยมน้ามาแปรรูปเปน็

ผลิตภัณฑ์หัวไชเท้าดองเค็ม รวมถึงใช้สกัดสารส้าหรับท้ายา และเป็นส่วนผสมของ

เครื่องส้าอางเพื่อผิวขาว (สุขภาพดี, 2559) 



21 
 

2.4.2 ลักษณะทางพฤกษศาสตร ์

 

 

 

 

 

 

 

     

ภาพท่ี 16 : รากหัวไชเท้า 

ท่ีมา : เทคโนโลยีชาวบ้าน, (2559) 

  ราก และ หัวหัวไชเท้ามลีักษณะทรงกลมรปูทรงกระบอก หรือ รูปกรวยยาว หรือรูปทรงอื่นๆ 
ตามสายพันธ์ุ  หัวมีสีขาวจนถึงสีแดง เป็นส่วนที่น้ามาประกอบอาหาร ส่วนปลายของรากหรือหัวมีราก
ฝอยขนาดเล็กแทงดิง่ลงด้านล่าง 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

ภาพท่ี 17 : ล าต้นหัวไชเท้า 
ท่ีมา : เทคโนโลยีชาวบ้าน, (2559) 

ล าต้นหัวไชเท้า มีขนาดสั้น กลม และเป็นข้อสั้น ไม่มีกิ่งก้าน แทงออกบริเวณตรงกลางหรือ
รากของหัวไชเท้า 
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ภาพท่ี 18 : ใบหัวไชเท้า 
ท่ีมา : โฟโต้ เอซ,ี (2555) 

ใบหัวไชเท้า เป็นใบเดี่ยว แทงออกบริเวณข้อของล้าต้น มีทัง้ชนิดที่ขอบใบเรียบ และขอบใบ
เว้าลึก 

 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 19 : ดอกหัวไชเท้า 

ท่ีมา : สต็อก, (2554) 
ดอกหัวไชเท้า เป็นดอกสมบูรณ์เพศ เจริญออกจากกลางล้าต้น มีก้านดอกยาว 50-100 ซม. 

ดอกมีสีขาวหรือขาวอมม่วง ประกอบด้วยกลีบเลี้ยง 5 อัน เรียงตัวเป็น 2 ช้ัน ส่วนกลีบดอกมี 5 อัน มี
ต่อน้้าหวานที่ฐานกลีบ ภายในดอกมีเกสรตัวผู้ 6 อัน และเกสรตัวเมีย 1 อัน ดอกบานในช่วงเช้า 
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ภาพท่ี 20 : เมล็ดหัวไชเท้า 
ท่ีมา : เกษตรอินทรีย,์ (2559) 

เมล็ดของหัวไชเท้า ยาวประมาณ 2-6 ซม. มีสีเขียวเข้ม ฝักจะแก่จากด้านล่างข้ึนด้านบน 
เมื่อฝักแก่จะมีสีน้้าตาลเทา เนื้อฝักค่อนข้างแข็ง ไม่มีรอยแตกตามรอยตะเข็บ ภายในมีเมล็ดประมาณ 
1 - 10 เมล็ด เมล็ดมีลักษณะกลม สีน้้าตาลถึงสีน้้าตาลแดง บางพันธ์ุเป็นสีเหลือง ขนาดเมล็ด
ประมาณ 3 มม. 

 

2.4.3 กลุ่มหัวไชเท้า 

  - กลุ่มยโุรป (Radish) นิยมปลูกและบริโภคในเขตอบอุ่น เช่น ยุโรป 

อเมริกาต้องการอากาศเย็นในการเจริญของราก ประมาณ 15ºC มีช่วงการเก็บเกี่ยวสั้น 20-25 วัน 

ส่วนของรากมีขนาดเล็ก สีแดงเข้ม บางชนิดมสีีด้า แต่เนื้อภายในจะมีสีขาวหรือสีแดง 

   - กลุ่มเอเชีย (Chinese Radish หรือ Japanese Radish) ปลูกมากแถบ

เอเชีย ส่วนของรากมีขนาดใหญ่ รูปร่างแบบกลมและยาว ข้ึนอยู่กับพันธ์ุ ปกติผิวของรากมีสีขาว แต่

บางพันธ์ุอาจมีสีแดงเนื้อภายในมีสขีาว อายุการเก็บเกี่ยวยาวกว่ากลุ่มแรกคือพันธ์ุเบาประมาณ 40-50 

วัน และพันธ์ุหนักประมาณ 60-70 วัน สามารถแยกเป็น 2 ชนิด คือ 

   – พันธ์ุแบบญี่ปุ่น (Japanese Type) ลักษณะเด่น คือ ขอบใบมีลักษณะ

หยักลึก มีจ้านวนใบมากน้อยข้ึนอยู่กับพันธ์ุ มีอายุทั้งสองปี และปีเดียว ส่วนใหญ่เป็นพันธ์ุหนักหรือ

ปานกลาง 

-พันธ์ุแบบจีน (Chinese Type) ลักษณะเด่น คือ ขอบใบเรียบ ไม่มีรอย

หยัก ส่วนใหญ่เป็นพันธ์ุเบา และมีอายุปีเดียว 
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2.4.4 การปลูกหัวไชเท้า 

ต้นพนัธุ์หัวไชเท้า 

หัวไชเท้าหรอืผกักาดหัวมี 2 พันธ์ุ คือ พันธ์ุหนัก กับ พันธ์ุเบา แต่พันธ์ุที่นิยมปลูกส่วนใหญ่
เป็นพันธ์ุเบา ได้แก่เคยู-1 (KU-1) เป็นพันธ์ุเบา อายุเกบ็เกี่ยว 42-45 วัน หลังจากปลูก หัวยาว
ประมาณ 20-22 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.8 เซนติเมตร น้้าหนัก 250 กรัม/หัว รสชาติไม่เผ็ด 
ลักษณะใบเรียบ ไม่มีขนหรอืหนาม 

- พันธุ์แม่โจ้ 1 (OW-1) เป็นพันธ์ุเบา อายุเกบ็เกี่ยว 45-48 วัน หลังจากปลูก หัวยาว
ประมาณ 20.5 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ย 4.5 เซนติเมตร น้้าหนกัเฉลี่ย 225 กรัม/หัว 
ลักษณะใบเรียบไม่มีขน ส่วนลักษณะขอบในมี 2 ลักษณะ คือ ขอบใบเรียบตลอดทัง้ใบ และขอบใบ
หยักเล็กน้อย บริเวณโคนก้านใบมีดอกสีขาว 

- พันธุ์เอเวอเรสต์ ไฮบริด (Everest Hybrid ) เป็นพันธ์ุเบา อายุเก็บเกี่ยว 50 วัน หลังจาก
ปลูก หัวยาวประมาณ 30-35 เซนติเมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 6-7 เซนติเมตร ใบสีเขียว
เข้มไม่มีขน หัวมรีสชาติเผ็ดเล็กน้อย เพราะมีสาร Glycoside ในปริมาณค่อนข้างสงู แต่มีข้อดี คือ 
ทนทานต่อโรค และใหผ้ลผลิตต่อไร่สงู 

- พันธุ์ฝาง 1และฝาง 2 เป็นพันธ์ุเบา อายุเกบ็เกี่ยว 45 วัน หลังจากปลูก หัวยาวประมาณ 
25-30 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 5-6 เซนติเมตร (ช่องทางสร้างอาชีพ, 2561) 
 

2.4.5 การปลูกหัวไชเท้า 

          เมื่อเตรียมดินเรียบร้อยแล้ว น้าเมล็ดไปปลูกในดินทีเ่ตรียมไว้ วิธีการปลกู แบ่ง

ออกเป็น 2 วิธี คือ การปลูกโดยการหว่านเมล็ด และการปลกูแบบการหยอดเมล็ดเป็นแถว

บนแปลงยกร่อง ส่วนระยะจะข้ึนกับพันธ์ุที่ใช้ปลูก เช่น พันธ์ุเบา ใช้ระยะปลูก 20 x 30 

เซนติเมตร พันธ์ุกลาง ใช้ระยะปลูก 30 x 45 เซนติเมตร พนัธ์ุหนัก ใช้ระยะปลูก 30-45 x 

50-75 เซนติเมตร (ช่องทางสร้างอาชีพ, 2561) 

 

2.4.6 การใส่ปุ๋ย 

สูตรปุ๋ยที่แนะน้าให้ใช้คือ 13-13-21 หรือ 15-15-15 ใส่ในอตัรา 50 -100 กิโลกรัม/
ไร่ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความอุดมสมบรูณ์ของดิน การใส่ให้แบง่ใส่ 2 ครั้ง ครัง้แรกใส่ตอนรองพื้น 
แล้วพรวนกลบลงไปในดิน ครั้งที่ 2 ใส่เมื่อต้นกล้าได้อายุประมาณ 20-25 วัน โดยใส่แบบโรย
ข้างต้นกล้าแล้วพรวนกลบ นอกจากนี้ ในระยะแรกของการเจริญเติบโตอาจจะใสปุ่๋ยเสรมิอีก
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ก็ได้ เช่น ปุ๋ยยูเรีย หรอืแอมโมเนียมไนเตรด อัตรา 10 กิโลกรัม/ไร่ เพือ่เร่งการเจรญิเตบิโตใน
ระยะแรก 

2.4.7 ประโยชน์ และ การแปรรูป 

        – เนื่องจากหัวไชเท้ามีรสหวานจึงนิยมน้ามาประกอบอาหารในหลายเมนู อาทิ แกงจืด 

        – น้ามาแปรรปูเป็นหัวไชเท้าดองเค็ม และหัวไชเท้าดองหวาน 

        – แปรรูปเป็นหัวไชเท้าตากแหง้ 

        – หัวไชเท้าทีฝ่านเป็นแผ่นบางๆนิยมน้ามาปะทับใบหน้าเพื่อบ้ารุงผิวหน้าช่วยลดริ้ว

รอยรกัษาฝ้าและจุดด่างด้า 

               – สารสกัดจากหัวไชเท้าน้ามาเป็นยารักษาฝ้า และจุดด่างด้า เนื่องจากมสีารหลาย
ชนิดที่ออกฤทธ์ิยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส (Antityrosinase Activity) ที่เป็นสารส้าคัญในกระบวนการ
สร้างเม็ดสีของผิวหนัง ท้าให้ผิวพรรณแลดูคล้้า 
                 – ใบ และล้าต้นหลงัการเก็บเกี่ยวน้ามาใช้เป็นอาหารเลี้ยงสัตว์แกห่มู โค และกระบือ 
                 – ใบ และล้าต้น น้ามาผลิตเป็นน้้าหมักชีวภาพหรือใช้ท้าปุ๋ยหมัก 
 

2.4.8 สรรพคุณหัวไชเท้า 
       – ช่วยกระตุ้นความอยากอาหาร 
       – ช่วยย่อยอาหาร 
      – ช่วยให้ระบาย 
      – ฤทธ์ิฆ่าเช้ือรา 
      – ช่วยลดน้้าตาลในเลอืด 
            – ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของน้้าด ี
    – ต้านอนุมูลอสิระ 
      – ต้านการอักเสบ 
       – ต้านมะเรง็ 
       – ลดเลอืนริ้วรอย 
       – วิตามินซี และสารประกอบฟีนอลในหัวไชเท้ามีคุณสมบตัิช่วยให้ผิวขาว 
      – ใช้บดเอาไปพอกแผลไฟไหม้ น้้าร้อนลวกได้ (พืชผักสมุนไพร, 2558) 

 
 
 



26 
 

2.5 น้ าหมักฮอร์โมน 
 2.5.1 น้ าหมักฮอร์โมนหัวไชเท้า 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 21 : น้ าหมักฮอร์โมนหัวไชเท้า 
ท่ีมา : รักบ้านเกิด, (2556) 

 
2.5.1.1 วัสดุอุปกรณ์  
1. หัวไชเท้าจ้านวน   3 กิโลกรมั  
2. น้้าตาลทรายแดงจ้านวน  1 กิโลกรมั  
3. น้้าสะอาด    5 ลิตร 

4. มะพร้าว    4 ลูก 

5. โยเกิร์ตรสธรรมชาติ   1 ถ้วย 

6. ยาคูลท์    1 ขวด 

7. กลูโคสผง    400 กรัม 
 

2.5.1.2 วิธีการท า 
1. ล้างหัวไชเท้าใหส้ะอาดแล้วหั่นเป็นช้ินเล็กๆ 
2. น้ามาปั่นให้ละเอียด โดยไส่น้้าเปล่าเพือ่ให้ปั่นไดง้่ายยิ่งขึ้น 

          3. น้ามากรองเอาแต่ส่วนทีเ่ป็นน้้า  
4. น้าส่วนผสมทั้งหมดมาใส่รวมกัน คนให้เข้ากันแล้วปิดฝาหมักทิ้ง
ไว้ 1 เดือน จึงน้ามาใช้ได้ 
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2.5.1.3 การน าไปใช้  

-ฮอร์โมนหมักหัวไชเท้าใช้ได้ดีกับพืชผักที่เป็นหัวทุกชนิด เช่น กะหล่้า  

แครอท หัวผักกาด รวมทั้งไม้ผลเพราะจะท้าให้ได้ผลผลิตที่มขีนาดใหญ่ข้ึนเจริญเติบโตเร็วกว่าการ

ปลูกผักทั่วไป 

   -อัตราส่วนฮอรโ์มนหมักจากหัวไชเท้า 6 มิลลิลิตร / น้้าเปล่า 600 มิลลิลิตร 

คนให้เข้ากันแล้วน้าไปฉีดพ่นพืชผกัผลไม้ทีก่้าลงัโต 

 

2.5.2 น้ าหมักฮอร์โมนถ่ัวงอก  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 22 : น้ าหมักฮอร์โมนถั่วงอก 

ท่ีมา : รักบ้านเกิด, (2556) 

ไซโตไคนิน (Cytokinin) เป็นกลุ่มของสารควบคุมการเจริญเติบโตที่มีบทบาทส้าคัญในการ

ควบคุม การแบ่งเซลล์ การขยายตัวและการเปลี่ยนแปลงของเซลล์พืช คุณทรงกช สนเท่ห์ เกษตรกรผู้

มีความโดดเด่น ด้านการเกษตรผสมผสานบนพื้นฐานความพอเพียง ปัจจุบันอายุ 43 ปี อาศัยอยู่ที่

บ้านหนองโป่ง ต.ล้าพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรีและเป็นประธานศูนย์เรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ด้านการเกษตรประจ้าต้าบล ได้ถ่ายทอดวิธีการท้าฮอร์โมนไซโตไคนินซึ่งเป็นฮอร์โมนกระตุ้นการ

เจริญเติบโตและขยายขนาดของพืช เกษตรกรนิยมใช้ในการเพิ่มผลผลิตให้มีขนาดใหญ่ข้ึน มีขายตาม

ท้องตลาดทั่วไป ซึ่งคุณทรงกชได้ท้าการคิดค้นหาวิธีในการท้าฮอร์โมนชนิดนี้จากพืชที่มีอยู่ทั่วไปจน

พบว่าหัวไชเท้าสามารถใช้แทนฮอร์โมนไซโตไคนินได้ ทั้งยังท้าได้ง่ายและประหยัดต้นทุนการผลิตได้

อีกด้วย (รักบ้านเกิด, 2556) 
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2.5.2.1 วัสดุอุปกรณ ์

1. ถ่ัวงอก    3 กิโลกรมั  
2. น้้าตาลทรายแดงจ้านวน  1 กิโลกรมั  
3. น้้าสะอาด    5 ลิตร 

4. มะพร้าว    4 ลูก 

5. โยเกิร์ตรสธรรมชาติ   1 ถ้วย 

6. ยาคูลท์    1 ขวด 

7. กลูโคสผง    400 กรัม 
ที่มา :  

 

2.5.2.2  วิธีการท า  
1. ล้างถั่วงอกใหส้ะอาดแล้วหั่นเป็นช้ินเล็กๆ 
2. น้ามาปั่นให้ละเอียด โดยไส่น้้าเปล่าเพือ่ให้ปั่นไดง้่ายยิ่งขึ้น 
3. น้ามากรองเอาแต่ส่วนทีเ่ป็นน้้า  
4. น้าส่วนผสมทั้งหมดมาใส่รวมกัน คนให้เข้ากันแล้วปิดฝาหมักทิ้งไว้ 1 
เดือน จึงน้ามาใช้ได ้

 
2.5.2.3 การใช้งาน/อัตราการน าไปใช้  

   - น้้าหมักฮอร์โมนถ่ัวงอกใช้ได้ดีกับพืชผักทีเ่ป็นหัวทุกชนิด เช่น กะหล่้า แค

รอท หัวผกักาด รวมทัง้ไม้ผลเพราะจะท้าให้ได้ผลผลิตทีม่ีขนาดใหญ่ข้ึนเจริญเติบโตเร็วกว่าการปลูก

ผักทั่วไป 

   - อัตราส่วนฮอร์โมนหมกัจากถ่ัวงอก 6 มิลลลิิตร / น้้าเปล่า 600 มิลลิลิตร 

คนให้เข้ากันแล้วน้าไปฉีดพ่นพืชผกัผลไม้ทีก่้าลงัโต 
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2.5.3 น้ าหมักฮอร์โมนผกับุ้งนา 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 23 : น้ าหมักฮอร์โมนผักบุ้งนา 

ท่ีมา : เรียนรูเ้ศรษฐกจิพอเพียงกับครูชนินทร์ สุขส้าราญ, (2559) 

2.5.3.1 วัสดุอุปกรณ ์

1. ผักบุ้งจ้านวน   9 กิโลกรมั 

2. กากน้้าตาลจ้านวน  3 กิโลกรมั 

3. พด. 7    1 ซอง 

4. น้้าเปล่า   10 ลิตร 

 

2.5.3.2  วิธีการท า  

1.น้าผักบุง้มาหั่นให้ยาวประมาณ 2-3 นิ้ว แล้วก็น้าลงถังหมกั 

2.ละลายสารเร่ง พด.7 ในน้้าสะอาด เทลงไปในถังหมัก 

3.ตามด้วยกากน้้าตาลคนให้เข้ากันแล้วหมักทิง้ไว้ 

4.หมักทิ้งไว้ประมาณ 3 เดือน จึงน้ามาใช้ได้ 

2.5.3.3 การใช้งาน/อัตราการน าไปใช้  

   -อัตราส่วนฮอรโ์มนหมักจากผกับุง้นา 6 มิลลลิิตร / น้้าเปล่า 600 มิลลิลิตร 

คนให้เข้ากันแล้วน้าไปฉีดพ่นพืชผกัผลไม้ทีก่้าลงัโต (เรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียงกับครูชนินทร์ สุขส้าราญ, 

2559) 
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2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ขวัญนภา ธนะวัฒน์, (2556) ผลของน้้าหมักชีวภาพจากผัก ปลา และสมุนไพรทีมีต่อการ

เจริญเติบโตและลักษณะทางสรีรวิทยา บางประการของโหระพาสีม่วง (Ocimum basilicum L. ) ที

ปลูกในระบบไฮโดรพอนิกส์(2562) ด้าเนินการวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) มีทั้งหมด 

14 ชุดทดลอง ชุดทดลองละ 3 ซ้้าโดยมีชุดทดลองที:ปลูกโหระพาสีม่วงที่ได้รับน้้าหมักชีวภาพจากผัก 

ปลา และ สมุนไพรในอัตราส่วน 1 : 500 และ 1 : 1000 เพียงอยางเดียว และปลูกในน้้าหมักชีวภาพ

จากผัก ปลา และสมุนไพร ร่วมกบการใช้สารละลายธาตุอาหารเหลือทิ้งจากระบบไฮโดรพอนิกส์ใน

อัตราส่วน เดียวกัน โดยเปรียบเทียบกับชุดควบคุมที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหารสูตรปกติและ

สารละลาย ธาตุอาหารเหลือทิ้ง จากผลการทดลองพบวา หลังจากปลูกเป็นเวลา 25 วัน โหระพาสี

มว่งที่ได้รับน้้าหมักชีวภาพจากปลาร่วมกบสารละลายธาตุอาหารเหลือทิ้งในอัตราส่วน 1 : 500 มีผล

ท้าให้ โหระพาสีม่วงมีพื้นที่ใบรวม น้้าหนักแห้งของใบ อัตราส่วนน้้าหนักแห้งของรากต่อต้น ความ

เขียว ของใบ ปริมาณคลอโรฟิลล์รวมในใบ คลอโรฟิลล์เอในใบ และคลอโรฟิลล์บีในใบ มีค่ามากที่สุด 

แต่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกบโหระพาสีม่วงที่ได้รับสารละลายสูตรปกติ ส้าหรับโหระพาสีม่วง ที่

ได้รับน้้าหมักชีวภาพจากปลาร่วมกบสารละลายธาตุอาหารเหลือทิ้ งในอัตราส่วน 1 : 1000 มีผลให้ 

โหระพาสีม่วงมีน้้าหนักแห้งของล้าต้น น้้าหนักแห้งของราก อัตราการเจริญเติบโตสัมพัทธ์ และ 

น้้าหนักใบจ้าเพาะมีค่ามากที่สุด ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติ กบโหระพาสีม่วงที่ได้รับ สารละลาย

สูตรปกติ ส่วนโหระพาสีม่วงที่ได้รับน้้าหมักชีวภาพจากปลา ในอัตราส่วน 1 : 500 มี ฤทธ์ิต้านอนุมูล

อิสระมากที่สุด ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติกบโหระพาสีม่วงที:ได้รับน้้าหมัก ชีวภาพจากสมุนไพร 

ในอัตราส่วน 1 : 1000 แต่มีความแตกต่างทางสถิติกบโหระพาสีม่วงที่ได้รับ สารละลายธาตุอาหาร

สูตรปกติ 

ณัฐธิกา วงค์ดวงใส การศึกษาน้ าหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล, (2562) การศึกษาน้้า

หมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล เกิดข้ึนมาจากผู้ปกครองเป็นแม่ค้าขายปลานิล ผู้ศึกษา สังเกตเห็น

ว่าเครื่องในปลานิล ผู้ปกครองได้น้าทิ้งในที่รกร้างท้าให้ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนจึงได้คิดแก้ปัญหาโดย น้า

เครื่องในปลานิลมาท้าเป็นน้้าหมักชีวภาพ และได้น้้าหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลไปใช้ศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1.เพื่อศึกษากระบวนการการท้าน้้าหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล 

2.เพื่อเปรียบเทียบปริมาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ที่มีอยู่ในน้้าหมักชีวภาพจาก

เครื่องใน ปลานิล น้้าหมักชีวภาพจากสับปะรด และน้้าหมักชีวภาพจุลินทรีย์ 3.เพื่อเปรียบเทียบ
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ปริมาณกรด-เบส ที่มีอยู่ ในน้้าหมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิล น้้าหมักชีวภาพจากสับปะรด และน้้า

หมักชีวภาพจุลินทรีย์ 4.เพื่อ เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นผักบุ้ง โดยใช้น้้าหมักชีวภาพจาก

เครื่องในปลานิลกับน้้าหมักชีวภาพจาก สับปะรด และน้้าหมักชีวภาพจุลินทรีย์และไม่ใส่น้้าหมัก

ชีวภาพ 5.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อ การขยายผลเรื่องน้้าหมักชีวภาพจากเครื่องใน

ปลานิลลงสู่ชุมชน ณ บ้านหนองบัว ต้าบลท่าตุ้ม อ้าเภอป่าซาง จังหวัดล้าพูน 6.เพื่อศึกษาการน้าน้้า

หมักชีวภาพจากเครื่องในปลานิลไปใช้ในการปลูกพืชในชุมชน ณ บ้าน หนองบัว ต้าบลท่าตุ้ม อ้าเภอ

ป่าซาง จังหวัดล้าพูน 

นิสิต ค้าหล้า, (2550) ได้ท้าการวิจัยเรื่องบทบาทของน้้าหมักชีวภาพต่อกระบวนการ ท้างาน

ของจุลินทรีย์ดินและต่อการเจริญเติบโตของพืชในการแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของดิน  และการ

ลดลงของผลผลิตพืชทั้ งในเชิงคุณภาพและปริมาณของเกษตรกรรายย่อยหลายรายใน  ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือในปัจจบุันได้หนัมาใช้น้้าหมักชีวภาพในการเสรมิ หรือ ทดแทนการใช้ 18 ปุ๋ยเคมี

และสารก้าจัดศัตรูพืชในกระบวนการผลิตพืชจุดมุ่งหมายของงานวิจัยช้ินนี ้เพื่อศึกษาถึง เกี่ยวบทบาท

ของจุลินทรีย์และองค์ประกอบทางเคมีในน้้าหมักต่อการเจริญเติบโตของพืชทั้งใน สภาพกระถาง และ

ในแปลงศึกษาทดลอง ในส่วนของวัตถุประสงค์แรกของงานวิจัยได้รายงาน ส้ารวจการผลิตและการใช้

น้้าหมักชีวภาพของ เกษตรกรและศึกษาเบื้องต้นถึงอิทธิพลของน้้าหมักชีวภาพต่อผลผลิตของคะน้า 

การส้ารวจพบว่าเกษตรกรใช้ วัตถุดิบหลากหลายในการท้าน้้าหมัก เกษตรกรรายย่อยใช้ผลิตภัณฑ์นี้ 

โดยมีความเช่ือว่ามันเป็นแหล่งส้าคัญ ของธาตุอาหาร, จุลินทรีย์, ฮอร์โมนในการกระตุ้นการ

เจริญเติบโตของพืช ในขณะที่บางท่านเช่ือว่าน้้าหมัก ชีวภาพมีคุณสมบัติในการฆ่าหรือไล่แมลงได้

ศัตรูพืชได้แต่อย่างไรก็ตามเรื่องของน้้าหมักชีวภาพ ในการผลิตพืช ยังขาดข้อมูลทางวิชาการที่จะ

อธิบายประโยชน์ของน้้าหมักต่อการผลิตพืช ส้าหรับการทดสอบในแปลงเกษตรกร พบว่าการให้น้้า

หมักไม่สามารถเพิ่มผลผลิตพืช อาจจะ เป็นไปได้ว่าสถานที่ท้าการศึกษามีความอุดมสมบูรณ์สูง 

เนื่องจากมีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ในอัตราสูง มานานและเป็นดินตะกอนแม่น้้า วัตถุประสงค์ที่สองเพื่อ

ศึกษาประโยชน์ของการใช้น้้าหมัก เดี่ยวๆเป็นแหล่งธาตุอาหารพืชและการใช้ ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ต่อ

การเจริญเติบโตและให้ผลผลิต ของพืช จากงานทดลองในกระถางพบว่าการให้น้้าหมัก เพียงอย่าง

เดียวในอัตราที่เกษตรกรใช้ อยู่และในความถ่ีที่ 7 วันต่อการให้ 1 ครั้ง พบว่าไม่สามารถท้าให้ผลผลิต 

พืชเพิ่มข้ึนแตกต่าง จากกลุ่มควบคุม (ไม่ใส่ปุ๋ย) แต่อย่างไรก็ตาม พบว่าการให้น้้าหมักชีวภาพร่วมกับ

ปุ๋ยอินทรีย์ สามารถท้าให้ผลผลิตพืชเพิ่มข้ีนแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ เมื่อเทียบกับการให้ปุ๋ย 
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อินทรีย์เดี่ยวๆทั้งใน แปลงทดลองและสภาพกระถาง ทั้งนี้ อธิบายได้ว่า การให้น้้าหมักเพียงอย่าง 

เดียวที่เกษตรกรปฏิบัติอยู่ในทั้งในแง่ ความถ่ีและปริมาณของการให้ในปัจจุบันไม่สามารถเป็น แหล่ง

ของธาตุอาหารพืชได้อย่างเพียงพอ น้้าหมัก ชีวภาพที่ท้ามาจากสัตว์พบว่าสามารถกระตุ้น  การ

เจริญเติบโตได้ดีกว่าน้้าหมักพืช อาจจะเป็นไปได้ว่าสารละลาย ไนโตรเจนที่อยู่ในน้้าหมักพืช มีอยู่น้อย

กว่าในน้้าหมักสัตว์ จากงานทดลองส่วนแรกนี้ สรุปได้ว่า น้้าหมักไม่มี บทบาทโดยตรง ในการเป็น

แหล่งของธาตุอาหารที่ท้าให้พืชเติบโตอย่างแข็งแรงปกติ และสร้างสุมมติฐานต่อได้ ว่าจุลินทรีย์และ  

หรือองค์ประกอบทางเคมีของน้้าหมัก มีบทบาทส้าคัญต่อการกระตุ้นการ เจริญเติบโตพืชเมื่อ ใช้

ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ ในส่วนของวัตถุประสงค์ที่สามต้องการเปรียบเทียบ อิทธิพลของจุลินทรีย์และ  

หรือสารละลาย คาร์บอนใน (น้้าหมักชีวภาพ, กากน้้าตาล, น้้าตาล ซูโครส) โดยการให้โดยตรงหรือให้

ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ต่อ กิจกรรมของ จุลินทรีย์ดิน , การ เปลี่ยนแปลงมวลจุลินทรีย์ดิน และต่อการ

ปลดปล่อยไนโตรเจน ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า 19 การใส่น้้าหมักชีวภาพลงในดินโดยตรงและ

การให้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์สามารถเพิ่มการปลดปล่อย ก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ และเพิ่มมวลคาร์บอน

และไนโตรเจนของจุลินทรีย์ในดิน การก้าจัด จุลินทรีย์ในน้้าหมักโดย การนึ่งฆ่าเช้ือด้วยไอน้้าภายใต้

ความดัน, การกรองจุลินทรีย์ ไม่มีผลต่อ ความแตกต่างของการปลดปล่อย คาร์บอนไดออกไซด์และ 

มวลจุลินทรีย์ดิน เมื่อเทียบกับน้้าหมักปกติ (ไม่มีการก้าจัดจุลินทรีย์) นอกจากนี้ยังได้ พบว่าการให้น้้า

หมักยังเพิ่มมวลจุลินทรีย์ดิน ได้มากกว่ากากน้้าตาลและน้้าตาลซูโครส ผลงานทดลองลอง ช้ีให้เห็นว่า 

แม้จะมีการก้าจัด จุลินทรีย์ในน้้าหมักออกไป แต่การให้น้้าหมักลงในดินโดยตรงหรือการให้ร่วมกับปุ๋ย 

อินทรีย์ก็ สามารถกระตุ้นการท้างานของจุลนิทรยี์และเพิ่มมวลจลุินทรยี์ได้ไม่แตกต่างจากน้้าหมกัปกต ิ

ดังนัน้น้้า หมักชีวภาพจึงมีบทบาทเป็นแหล่งอาหารของจุลินทรีย์ดินที่สามารถน้าไปใช้ได้ทันทีซึ่ง จะ

ช่วยเร่งการย่อยสลาย อินทรีย์วัตถุและปลดปล่อยธาตุอาหารให้แก่พืช วัตถุประสงค์ย่อย สุดท้ายงาน

ทดลองได้ท้าการศึกษาถึงบทบาทของจลุินทรีย์, สารละลายคาร์บอนและ ไนโตรเจน ในน้้าหมักปลาใช้

ร่วมกับปุ๋ยเทศบาล ต่อการเปลี่ยนแปลงมวลของจุลินทรีย์และต่อการ เจริญเติบโต ของพืชในช่วงอายุ 

21 วัน ซึ่งผลการทดลองพบว่า การกกจัดจุลินทรีย์ในน้้าหมัก ชีวภาพโดยการนึ่งฆ่าเช้ือด้วย ไอน้้า

ภายใต้ความดัน และการให้น้้าหมักปกติ (ไม่มีการก้าจัด จุลินทรีย์) ให้ผลไม่แตกต่างกันต่อ

ความสามารถใน การเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของ พืช และการเปลี่ยนแปลงมวลจุลินทรีย์

ดิน นอกจากนี้ ยังพบว่าการให้ น้้าหมักเทียม (สารละลาย กรดอินทรีย์กับกรดอะมิโน) กับน้้าหมัก

ปกติให้ผลต่อการเจริญเติบโตพืชไม่แตกต่างกัน ในช่วง อายุ 21 วันหลังจากงอก จากผลงานทดลอง
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ย่อยน้ี สรุปได้ว่า สารละลายคาร์บอนและไนโตรเจน ในน้้า หมัก มีบทบาทส้าคัญมากในการกระตุ้น

การเจริญเติบโตของพืช นอกจากนี้ จากการตรวจ เอกสารของการหมักปลามี ความเป็นไปได้ว่าน้้า

หมักชีวภาพมีบทบาทในการเปน็แหลง่อาหาร ของจุลินทรีย์ในกระบวนการสงัเคราะห์ ฮอร์โมนพืช แต่

อย่างไรก็ตามในงานวิจัยน้ี ยังไม่ได้ศึกษา ถึงกลไกลบทบาทของน้้าหมักในแงก่ารเป็นแหล่งของสาร ตั้ง

ต้นในการสังเคราะห์ฮอร์โมนเพื่อ กระตุ้นการเจริญเติบโตพืช จากงานวิจัยนี้  สรุปได้ว่า น  ้าหมัก

ชีวภาพไม่มีบทบาทเป็นแหล่งธาตุ อาหารหลักส้าหรับการเจริญเติบโต ของพืชโดยองค์ประกอบทาง

เคมี มีบทบาทส้าคัญในการ กระตุ้นกิจกรรมการท้างานของจุลินทรีย์และการเพิ่ม มวลของจุลินทรีย์

ดิน ซึ่งช่วยเร่งการย่อย สลายปุ๋ยอินทรีย์ในดิน ส้าหรับในส่วนของสารละลายคาร์บอนและ ไนโตรเจน

ในน้้าหมักชีวภาพ น่าจะมีบทบาทส้าคัญมากในการเพิ่มประสิทธิภาพต่อการเจริญเติบโตของพืช แต่ 

อย่างไรก็ตาม โครงสร้างและปริมาณองค์ประกอบทางเคมีในน้้าหมักชีวภาพยังไม่มีข้อมูลการศึกษา

ยืนยันที่แน่ 20 ชัด แต่จากตรวจเอกสารพบว่า กระบวนการหมักสัตว์และพืชนั้นได้สารละลายที่เป็น 

องค์ประกอบของคาร์บอน และไนโตรเจนเป็นหลัก การที่ให้น้้าหมักร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์แล้ว สามารถ

เพิ่มผลผลิตพืชได้นั้น เพราะว่าการให้น้้าหมักของเกษตรกรพบว่ามีการให้บ่อยๆครั้งโดย ความถ่ี

ประมาณ 7 วันต่อครั้ง เนื่องจากว่าการให้อาหารจุลินทรีย์อย่างต่อเนื่องเป็นช่วงๆ จึงไป ช่วยเร่งการ

ย่อยสลายปุ๋ยอินทรีย์ในดิน ด้วยเหตุผลนี้ ของท้าให้การให้น้้าหมัก ชีวภาพร่วมกับปุ๋ย อินทรีย์จึง

สามารถเพิ่มผลผลิตพืชได้ ประโยชน์ของน้้าหมักชีวภาพควรได้ท้าการศึกษาค้นคว้า เพิ่มเติมในแง่ของ

ปริมาณและอัตราการดูด ธาตุอาหารเข้าไปโดยพืชทั้ งในรูปอนินทรีย์และ อินทรีย์ในเชิงสัมพันธ์กับ

อัตราการย่อยสลายของปุ๋ยอินทรีย์ใน ช่วงเวลาสั้นๆหรือในระยะยาว หลังจากการให้น้้าหมักอย่าง

ต่อเนื่องในแต่ระดับความอุดมสมบรูณ์ของดินต่างกัน และควร ศึกษาถึง องค์ประกอบส้าคัญต่าง ๆที่มี

อยู่ในน้้าหมักชีวภาพแต่และชนิดในประเทศไทยต่อการ ตอบสนอง ของพืชในลักษณะต่าง ๆ (อาทิเช่น 

กระบวนการ การสังเคราะห์แสง, การกระตุ้น การออกดอก, การป้องกันและ ควบคุมโรค หรืออื่น ๆ) 

ถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ องค์ประกอบส้าคัญต่าง ๆในน้้าหมักชีวภาพ ใน อนาคตเราจะ

สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้นี้ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชได้ 

ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธ์ และคณะ, (2559) ได้ท้าการวิจัยเรื่องผลของระยะเวลา หมักน้้า

หมักต่อการเจริญเติบโตของต้นพริก การศึกษาน้ี มีจุดมุ่งหมายเพื่อ วิเคราะห์คุณสมบัติ ทางเคมีในน้้า

หมัก 2 ชนิด คือ น้้าหมักปลา (B.E.1) และ น้้าหมักผลไม้ (B.E.2) และเพื่อ เปรียบเทียบผลของ

ระยะเวลาหมัก 1, 2 และ 3 เดือน ต่อการเจริญเติบโตของต้นพริกที่รด ด้วย น้้าหมัก ผลการศึกษา
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พบว่าน้้าหมักปลามีค่าความเป็นกรด-เบสมากกว่าน้้าหมักผลไม้ส่วนน้้า หมักผลไม้มีค่าการน้า ไฟฟ้า

มากกว่า เมื่อท้าการทดสอบดัชนีการงอกของเมล็ดถ่ัวเขียวในน้้า หมักต่อน้้ากลั่นที่อัตราส่วน 1:1,000 

(v/v) พบว่า ค่าดัชนีการงอกของเมล็ดไม่แตกต่างอย่างมี นัยส้าคัญ จึงศึกษาผลของการใช้น้้าหมักที่

ระยะเวลาหมักต่างกันต่อการเจรญิ เติบโตของต้น พริก ซึ่งออกแบบการทดลองเปน็แบบสุม่สมบรูณ์ มี 

7 ต้ารับการทดลอง ท้าการทดลอง 5 ซ้้า พบว่าน้้าหมัก ปลาที่ระยะเวลาหมัก 3 เดือน สามารถน้ามา

ใช้เพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตด้าน ความสูง ด้านความกว้างทรงพุ่มและจ้านวน กิ่งของต้นพริกอย่างมี

นัยส้าคัญที่ระยะเวลาปลูก 60 วันหลังย้ายปลูก ส่วนน้้าหมักผลไม้ที่ระยะเวลาหมัก 1 เดือน มีผลต่อ 

การเจริญด้านความ 21 กว้างทรงพุ่มที่ระยะเวลาปลูก 60 วันหลังย้ายปลูก และมีผลต่อจ้านวนการ

แตกกิ่งเพิ่มข้ึนที่ ระยะเวลา ปลูก 90 วันหลังย้ายปลูก อย่างมีนัยส้าคัญ 

ลดาวัลย์ วัฒนะจีระ และ ครรชิต เงินค้าคง, (2548) ศึกษาการท้าปุ๋ยหมักจาก เศษใบไม้

แห้งและเศษผักโดยมีวิธีการหมักแบบกองแถว วัตถุดิบที่ท้าปุ๋ยคือ เศษใบไม้แห้ง เศษผัก หัว เช้ืออีเอ็ม 

ซึ่งใช้วัสดุหมักที่มีสัดส่วนของเศษใบไม้แห้งต่อเศษผักในอัตราส่วน 1 ต่อ 7 โดยน้้าหนักเปียก ผสมหัว

เช้ืออีเอ็มการทดลองได้ก้าหนดกองปุ๋ยให้มีระดับความสูงกองแตกต่างกันคือ 0.4 , 0.8 และ 1.0 เมตร 

ตามล้าดับโดยพลิกกลับกองปุ๋ยทุกๆ 7 วัน ปรับสภาพการเหมาะสมของกองปุ๋ยให้มี ความช้ืน 50-

60% 

 



 
 



 
 

 


