
 

 

บทที่2 
ตรวจเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
การเปรียบเทียบสูตรดินผสมจากฟางข้าว ใบไผ่ แกลบด า ปุ๋ยมูลกระบือ และปุ๋ยหมักที่

เหมาะสมในการปลูกพริกพันธุ์เพชรหยกระหว่างการปลูกในสภาพไร่ และปลูกในกระสอบ  
ผู้วิจัยได้ตรวจเอกสาร ต าราและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
2.1 พริกพันธุ์เพชรหยก 
2.2 ดินผสม 
2.3 การปลูกในกระสอบ 
2.12 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1 พริกพันธุ์เพชรหยก 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 พริกพันธุ์พริกหยก 
ที่มา : นารี เชิญรัมย์,(2561) 

 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Capsicum annuum  
ชื่อสามัญ : Banana Pepper, Paprika (ลูกผสม) 
ชื่อวงศ์ :  Solanaceae 
ถิ่นก าเนิด : อเมริกา 
การขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ด 
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2.1.1 ประวัติความเป็นมา 
พริกเป็นพืชที่คนไทยปลูก และน ามาประกอบเป็นอาหารประจ าวันมานานแล้วโดยทั้งปลูกเพ่ือ

การค้า และเพ่ือบริโภคในครัวเรือนเพ่ือส าหรับในการประกอบอาหารนั้น อาหารหลายอย่างต้องใช้พริก
ประกอบเป็นส่วนมากเช่น พริกหนุ่ม พริกแกง น้ าพริก แกงเผ็ด แกงป่า แกงคั่ว เป็นต้น ในทั้งนี้
จ าเป็นต้องมีพริกเป็นส่วนประกอบหลักๆ ก็ว่าได้ถ้าจะแยกพรกออกเป็นชนิดต่าง ๆ แล้วพอจะแยก
จ าแนกได้ดังนี้ คือพริกเพชรหยก พริกหยวก พริกหยกสวรรค์ พริกหยกสยาม พริกใหญ่ พริกฝัก พริก
หวาน และพริกชี้ฟ้า เป็นต้นพริกเหล่านี้มีรสชาติและความเผ็ดที่แตกต่างกันออกไปอย่างมากเป็นพริกท่ี
เราจ าเป็นต้องใช้มาก เพราะนอกจากจะน าผลของพริกมาใช้ในรูปของพริกสดแล้วยัง สามารถน ามาใช้ใน
รูปแบบการแปรรูปเป็นพริกแห้งได้อีกด้วย และสามารถปลูกได้ตามทุกสภาพของพ้ืนที่ในท้องถิ่นของ
ประเทศไทยสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี ถ้ามีน้ าอุดมสมบูรณ์ พริกสามารถพริกสามารถปลูกได้ทุกภาคทุก
จังหวัด ทั้งนี้ทั้งนั้น เนื่องจากพริกมีถิ่นก าเนิดในเขตร้อนของทรีปอเมริกาและมีการแพรกระจายไปยัง
ส่วนต่าง ๆ ของโลก พริกเพชรหยกเป็นพืชที่มีอายุยืน มีรสเผ็ด และมีทรงพุ่มใหญ่  ใบใหญ่มีสีเขียวมันใบ
เดี่ยวตรงกันข้ามออกสลับ รูปใบหอก กว้าง 2-7 ซ.ม ยาว 2-10 ซ.ม ดอกมีสีขาวอมส้ม ผลแก่จัดมีสีส้ม
อมแดงผิวมันแวววาว ติดผลดก ผลตรงเรียวยาว ผลใหญ่มีเนี้อหนา มีเมล็ดแบนสีไข่นวลๆ จ านวนมาก 
พริกมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียในดอกเดียวกัน ขนาดความยาวของผล 14-16 ซ.ม พริกเป็นไม้ล้มลุก มี
ความสูง 0.5-1.5 เมตร พริกสามารถปลูกได้ทุกภาคจังหวัด จังหวัดที่ปลูกพริกกันเป็นพ้ืนที่มาก ได้แก่ 
กาญจนบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,เพชรบุรี,สมุทรสาคร,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,เชียงราย,น่าน,ล าปาง,เชียงใหม่ 
ฯลฯ พริกที่ปลูกกันมากได้แก่ พริกบางช้าง,พริกสันป่าตอง,พริกชี้ฟ้า,พริกหยวก,พริกหยกสวรรค์,พริก
หยกสยาม,พริกเพชรหยก,พริกข้ีหนูเม็ดใหญ่เป็นต้น 
 
 

2.1.2 ลักษณะทั่วไปของพริกพันธุ์เพชรหยก 

 
ภาพที่ 2 ต้นพริกพันธุ์พริกหยก 

ที่มา : จิตต์เกษม เลียนรัมย์,(2561) 
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2.1.2.1 ต้นพริกเพชรหยก โดยจัดเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก มีอายุประมาณ1-3ปี มีความสูง
ได้ประมาณ 0.5-1.5 เมตร มีล าต้นเปราะหักง่าย แตกกิ่งก้านหนาแน่นเป็นพุ่ม เปลือกล าต้นเรียบเป็นสี
น้ าตาล กิ่งอ่อนเป็นเหลี่ยม มีการหยกพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด ปลูกกลางแจ้งจะดีเพราะน้ าไม่ท่วม เพ่ือให้
ได้รับแสงที่เพียงพอเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วม ระบบน้ าได้ดี หรือปลูกบนดินรังปลวกก็จะท าให้พริกมี
อายุอยู่ได้นาน พบได้ทุกภาคในประเทศไทย แต่พบมากทางภาคเหนือ 

 
 

 
ภาพที่ 3 ใบพริกพันธุ์พริกหยก 

ที่มา : จิตต์เกษม เลียนรัมย์(,2561) 
 
2.1.2.2 ใบพริกเพชรหยก ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับตรงกันข้ามบางพันธุ์ ก็มี

ออกเป็นคู่ๆ ลักษณะของใบเป็นรูปหอก รูปหัวใจเรียว รูปวงรีหรือเป็นรูปขอบขนานแถมรูปไข่ ปลายใบ
แหลมมดคนใบแหลมหรือเว้าเล็กส่วนขอบใบเรียบใบมีขนาดกว้างประมาณ 1-7 ซ.ม ความของใบ 2-10 
ซ.ม แผ่นใบเป็นสีเขียวเขม้มัน ใบใหญ่ เนื้อใบนิ่ม หลังใบและท้องใบเรียบ 

 
ภาพที่ 4 ดอกพริกพันธุ์เพชรหยก 

ที่มา : นารี เชิญรัมย์,(2561) 
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2.1.2.3 ดอกพริกเพชรหยก ออกดอกเป็นช่อหรือออกดอกเดี่ยวชี้ลงดิน โดยจะออก
ตามตาใบ ซอกใบ ปลายกิ่ง ดอกมีสีขาว มีกลีบดอก 5 กลีบ โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันส่วนกลีบเลี้ยงโคน
เชื่อมติดกันปลายหรือเป็นหยัก 5 หยัก ดอกมีเกสรเพศผู้ 5 อัน พริกมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียในดอก
เดียวกัน สามารถออกดอกได้ตลอดทั้งปี 

 

 
 

ภาพที่ 5 ผลพริกพันธุ์เพชรหยก 
ที่มา : นารี เชิญรัมย์,(2561) 

 
2.1.2.4 ผลพริกพันธุ์เพชรหยก ลักษณะของผลเป็นรูปทรงกลมยาว ปลายผลแหลม 

ผลอ่อนมีสีขาวอมเขียวอ่อน และขนาดกลางมีสีเขียวออ่อน ผลแก่จะมีสีมีรสชาติหมอเผ็ดร้อน 
พอประมาณ ส่วนเมล็ดมีลักษณะแบนเรียบสีไข่นวลๆ มีเมล็ดจ านวนมาก สามารถติดผลได้ตลอดทั้งปี  

2.1.3 การขยายพันธุ์พริกเพชรหยก 
  2.1.3.1 การขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด การเพาะเมล็ดพริกเริ่มจากการเตรียมเมล็ดแล้ว
น าไปแช่น้ าอุ่น แช่ไว้ราว 30 นาที จากนั้นน าไปเทใส่ผ้าขาวบางแล้วมัดไว้ในผ้าขาวบาง บ่มทิ้งไว้ 1 คืน 
(โดยบุมไว้ในการติกน้ าก็ได้ใช้ถ้วยคว่ าแล้วเอาเมล็ดพริกวางบนถ้วยที่คว่ าไว้ เพ่ือไม่ให้เมล็ด พริกแช่น้ าที่
เราพ่นใส่เมล็ดที่บุมเมล็ดพริกจะได้ไม่เน่า) แล้วน าเมล็ดพริกไปเพาะได้ น าเมล็ดไปหยอดในถาดเพาะ
โดยตรง หลังจากหว่านเมล็ดพริกไปได้ 7-10 วันในฤดูร้อนก็สามารถย้อยลงถาดหลุดได้ ถ้าเป็นฤดูหนาว
จะใช้เวลา 15 วันหรือมากกว่านั้นตามอุณหภูมิที่เย็นใช้แปลงเพาะกว้าง 1 เมตร ยาว 5-10 เมตรขุดพลิก
ดินตากดินไว้ 2-3 สัปดาห์ ย่อยดินใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก 25 กรัม ต่อพ้ืนที่ปลูกพริกโดยโรยเมล็ดเป็น
แถวตามความกว้างของแปลงลึก 0.5 ซ.ม แต่ละแถวห่างกัน 10 ซ.ม แล้วโกยดินกลับบาง ๆ เสมอพ้ืนดิน
ผิวเดิมแล้วใช้ฟางบ้างคลุมแปลงบาง รดน้ า กระเพราะลงภชนะเพาะหรือถอดก็ท าเช่นเดียวกัน เมื่อต้น
กล้างอกรอจนต้นกล้าพริกโตมีในจริง 4-5 ใบ ก็ย้ายลงปลูกในแปลงปลูก 

2.1.4 ระยะปลูก 
  2.1.4.1 เมื่อต้นกล้ามีอายุ 30-40 วัน สูงประมาณ 15-20 เซนติเมตร ต้นกล้าจะมีใบ
จริง 5-7 ใบ และมีการงดน้ าต้นกล้า 2-3 วันก่อนที่จะย้ายต้นกล้าปลูกลงดินหรือปลูกลงในกระสอบโดยมี
ขั้นตอนปลูกดังนี้  
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  2.1.4.2 โดยมีการวางถุงปุ๋ยในระยะห่างกัน 50 เซนติเมตร ต้องขึ้นอยู่กับทรงพุ่มของ
ต้นพริงแต่ล่ะพันธุ์ 
  2.1.4.3 น ากล้าที่ถอนเตรียมไว้ลงหลุมปลุกในกระสอบและปลุกลงดินพร้อมกลบดินแน่
พอประมาณ 
  2.1.4.4 ลดน้ าให้ชุ่มและลดทุกวัน วันล่ะ 1-2 ครั้ง 

 
2.1.5 การเพาะต้นกล้าพริกพันธุ์เพชรหยก 

  2.1.5.1 การปลูกพริกจ าเป็นต้องเลือกพันธุ์พริกที่ต้องการตามท้องตลาดกับความ
ต้องการของผู้บริโภคซึ่งจ าเป็นต้องเพาะกล้าในแปลงเพาะหรือกระบะและถาด เพาะช าเพ่ือให้ได้ต้นกล้า
อ่อน ของพริกก่อนย้ายลงในแปลงปลูก โดยมีการน าเมล็ดพันธุ์พริกแช่ไว้ 1 คืนและวางไว้ในที่ร่ม 1-2 วัน 
พร้อมท าการเพาะตามข้ันตอนดังนี้ 
   2.1.5.2 เตรียมดินเพาะแปลงเพาะหรือถาดเพาะ ด้วยการผสมดินกับเศษวัสดุเหลือใช้ 
ทางการเกษตร เช่น มูลสัตว์ แกลบ ขี้เถาแกลบ ขุยมะพร้าว เป็นต้นในอัตตาส่วนระหว่างดินกับวัสดุ 2:1 

2.1.5.3 แปลงเพาะอาจเตรียมในแปลงดินที่ว่างโดยการยกร่องแปลงสู ง 20-30 
เซนติเมตร หากเพาะในแปลงให้คลุกดินกับลสัดในแปลงแต่หากเพาะในกระสอบให้เตรียมต้นนอกก่อนที่
จะการท าเพาะ 

 2.1.5.4 การเพาะในแปลงให้หว่านเมล็ดพันธุ์ในอัตรา 30 กรัม/ตารางเมตร         
  2.1.5.5 การเพาะในกระบะเพราะหรือถาดเพาะให้หยอดเมล็ดพันธุ์ 1-2 เมล็ด/หลุม
ขึ้นกับขนาดกระบะหรือถาดเพาะพร้อมโรยดินกลบเล็กน้อยเมื่อต้นกล้าพริกโต 5-10 เซน ให้
ถอนเหลือหลุมละต้น 

2.1.5.6 หลังการหว่านหรือหยอดเมล็ดให้รดน้ าให้ชุ่มและรดน้ าทุกวัน วันละ 1-2 ครั้ง
2.2 การเตรียมดิน 

ดินผสม หมายถึง ดินที่ท าให้ต้นพืชเจริญเติบโตได้งอกงามและมีเร่ธาตุที่ต้นพืชต้องการในดิน
ผสมนี้ ท าให้ดินโปร่งบางระบายน้ าได้ดี และมีอากาศถ่ายเทแถมยังช่วยอ้มน้ าและรักษาความชุมชื่นใน
ดินได้ดี เช่น  

1.ใบไผ่ มีการระบายน้ าได้ดี และยังมีธาตุไนโตรเจนสูง ยังมีสารอาหารอ่ืน ๆ ที่พืชยังต้องการ
อีกมากมาย 

 2.แกลบด า ท าให้ดินมีน้ าหนักเบา เมื่อน ามาผสมกับดินท าให้ดินโปร่งเบา ยังมีอากาสถ่ายเทได้
ดี และยังระบายน้ าได้ดีท าให้ดินที่ผสมร่วนซุยมากขึ้น ใช้เป็นวัสดุปลูกกล้าบ้างชนิด และใช้ปักช าได้ เป็น
วัสดุปรับปรุงดินเพ่ือช่วยเพิ่มความร่วนซุยเพิ่มเร่ธาตุ ดินอ้มน้ าได้ดีจึงนิยมน ามาเป็นวัสดุปลูกเป็นตัวดูด
ซับในกระบวนการบ าบัดน้ าเสียบ าบัดก๊าซพิษและมลพิษต่าง ๆ หรือที่เรียกว่าถ่านกัมมันต์ 
แบ่งกรรมวิธีการทดลอง ดังนี้ 
ดินเปล่า 100% มีค่าความเป็นด่างอ่อนอยู่ที่ 8.0 
อัตราส่วน 60:15:25 (ดิน 60% : ฟางข้าว 15% : ปุ๋ยมูลกระบือ25%) มีค่าความเป็นกรดอ่อนอยู่ที่ 6.0 
อัตราส่วน 60:15:25 (ดิน 60% : ใบไผ่ 15% : ปุ๋ยมูลกระบือ25%) มีค่าความเป็นกรดอ่อนอยู่ที่ 6.5 
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อัตราส่วน 60:15:25 (ดิน 60% : แกลบด า 15% : ปุ๋ยหมัก25%) มีค่าความเป็นกลางอยู่ที่ 7.0 
 2.2.1 แปลงที่ใช้ปลูกควรไม่เสี่ยงต่อน้ าท่วมและสามารถระบายน้ าได้ดี หากถามีฝนตกให้มีการ
เตรียมแปลงดังนี้ 
 2.2.1 หากเป็นแปลงใหม่ควรไถตากดินพร้อมก าจัดวัชพืชนาน 1 สัปดาห์ 

2.2.3 ท าการหว่านปุ๋ยคอกในอัตรา 2-3 ต้น/ไร่ หากดินเป็นกรดควรเติมปูนขาว 100-200 
กิโลกรัม/ไร่ พรอมไถกลบยกแปลงสูง 20-30 เซนติเมตร กว้าง 40-60 เซนติเมตร 
 2.2.4 แปลงก้างขนสด 30-50 ส าหรับปลูกแถวเดี่ยวแปลงกว้างพริก 80-100 ส าหรับปลูกแถวคู่ 
ต้องขึ้นอยู่กับทรงพุ่ม้ของแต่ละพันธุ์ของพริก 
 2.2.5 ปรับระดับแปลงพร้อมก าจัดวัชพืช และตากดินพร้อม 2-3 วัน 

2.2.6 การย้ายกล้าลงแปลงปลูกก่อนน าต้นกล้าลงแปลงปลูกให้ใช้ปุ๋ย ไบ .โอ.ฮัวมัส.พลัสหรือปุ๋ย
ชีวภาพรองก้นหลุม อัตรา 1 ช้อนแกง ต่อ หลุม แล้วคลุกเคล้าให้เข้ากับดิน เพ่ือป้องกันโรครากเน่า แล้ว
รดน้ าทันที  
2.3 การปลูกพืชในถุงกระสอบ 

การปลูกพืชในกระสอบ เพราะบางพ้ืนที่นั้นสภาพดินไม่ดีซึ่ง โดยปกติดินจะประกอบไปด้วย
ส่วนประกอบที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนั้นคือ อินทรียวัตถุ ซึ่งก็คือปุ๋ยที่พืชใช่เป็นอาหารในการ
เจริญเติบโต บางพ้ืนที่ที่มีอินทรียวัตถุ ในดินต่ า ประมาณ 1-2 % จึงเป็นเหตุให้พืชนั้นที่มีอินทรีย์วัตถุใน
ดิน เท่าไร่ ถ้าเราใส่ปุ๋ยลงในดินทั้งแปลง ปุ๋ยก็สลายลงไปในดินและเจือจาง ท าให้ต้องใช้ปุ๋ยมากกว่าปกติ 
และท่ีแตกต่างจากการปลูกในกระสอบ เราจะใช้ปุ๋ยผสมลงดินลดปริมาณท่ีน้อยลง ท าให้เราประหยัดเงิน
ในการ ซื้อปุ๋ยมากขึ้น และกระสอบมีราคาถูก และทนทานในระดับหนึ่ง จึงท าให้เกิดไอเดียการปลูกนั้น
ได้ ผลอย่างดีจึงมีการเปรียบเทียบสูตรดินจากฟางข้าว ใบไผ่ แกลบด า ปุ๋ยมูลกระบือ และปุ๋ยหมัก ใน
การผสมสูตรดินปลูกพริกพันธุ์เพชรหยก  

หลักๆแล้วข้อดีของการปลูกพืชในระบบกระสอบนั้นคือเราสามารถปรุงดินให้ดินมีแร่ธาตุต่างท่ี
พืชต้องการประโยชน์ของการปลูกพืชในกระสอบ 
1. ลดการให้น้ าและการให้ปุ๋ยเพราะในกระสอบสามารถครบคุมภูมิความซื้อได้ 
2. มีการเคลื่อนย้อยที่ง่าย 
3. ไม่ต้องกังวลเรื่องน้ าท่วม 
4. เก็บผลผลิตได้ง่าย มีการให้ผลผลิตได้ดี 
5. ประหยัดพื้นที่ 
2.4 การดูแลรักษาพริกพันธุ์เพชรหยก 
 2.4.1 เมื่อต้นกล้าพริกตั้งต้นได้ประมาณ 1-2 สัปดาห์ ให้มีการคลุมแปลงรอบโคนต้นพริก 
ทั้งหมดด้วยแผ่นพลาสติกหรือฟางก็ได้ 
 2.4.2 การให้น้ าคารให้ทุกวันในระยะแรก 1-2 ครั้ง และวันเว้นวัน ในช่วงผลแก่ 
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 2.4.3 การใส่ปุ๋ยควรใส่ปุ๋ยคอกอัตรา 500 กิโลกรัม/ไร่ ทุก3เดือน ร่วมกันกับปุ๋ยเคมี สูตร 15-
15-15 หรือ 16-16-16 อัตรา 20 กิโลกรัม/ไร่ และระยะออกดอกให้ใส่สูตร 12-12-12 ในอัตรา 15 
กิโลกรัม/ไร่ 

2.4.4 การก าจัดวัชพืชการก าจัดทุก ๆ เดือน โดยเฉพราะบริเวณรอบโคนต้น 
2.4.5 การบ ารุงต้นและผลของพริกเพ่ือกระตุ้นให้ต้นพริกเจริญเติบเร็วออกดอกสม่ าเสมอให้ผล

ดก ผลมีขนาดใหญ่ไม่มีโรคแมลงมารบกวนให้ใส่ปุ๋ยใช่ปุ๋ย ทรีซิน อัตรา 50 ซีซี + ทรีเท็คซีน อัตรา 30 
กรัม (เพ่ือเร่งการเจริญเติบโตของต้นพริก) ให้มีการติดดอกออกผล เพ่ือให้กระตุ่นให้ต้นพริกเจริญเติบโต
มีการออกดิกสม่ าเสมอ ให้ดอกให้ผลดก มีผลขนาดใหญ่  

 2.4.6 การใช้ปุ๋ยหลังใช้ต้นกล้าแล้ว 5 วัน อาจมีการใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อย่างล่ะ 1 กิโลกรัม 
ผสมน้ า 10 ลิตร หยอดบริเวรโคนต้น เพ่ือเร่งการเจริญเติบโต หลังจากนั่น 7 วัน หยอดปุ๋ยซ้ าอีกครั้งโดย
เพ่ิมปริมาณปุ๋ยอีกอย่างล่ะ1 กิโลกรัม จนต้นพริกมีอายุ 30 วัน ให้ท าการฝังปุ๋ยสูตร 15-15-15 เพ่ือเร่ง
การออกดอก พอต้นพริกอายุได้ 45-50 วัน พริกจึงจะได้ผลผลิต 

2.4.7 การให้น้ าช่วงย้ายกล้าพริก ให้น้ าทุก ๆ 3 วันจนต้นพริกได้อายุได้ 15 วัน จึงเปลี่ยนเป็น
เป็นการให้น้ าสัปดาห์ล่ะ 1 ครั้ง 

2.4.8 ปัญหาเรื่องโรคและแมลง มีการท าลายน้อยมากถ้ามีการใส่ปุ๋ยชีวภาพอย่างสม่ าเสมอและ
ถูกต้อง ส่วนมากปัญหาที่พบคือยอดพริกซึ่งมีสาเหตุเกิดจากเพลี้ยไฟก็อาจจะมีกาป้องกันด้วยการถอน
ท าลายต้นทิ้ง หรือมีการใช้สารเคมีบ้างในยามจ าเป็น 

2.4.9 การเก็บผลผลิต การเก็บผลผลิตพริกจะเริ่มเก็บเมื่อพริกเปลี่ยนสีขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ พริก
ที่ปลูก โดยทั่วไปพริกจะเก็บผลผลิตได้ประมาณ 2-3 เดือน หลังจากย้ายปลูกลงในกระสอบ หรือลงดิน  
2.5 สรรพคุณของพริกพันธุ์พริกหยก   

2.5.1 พริกมีสรรพคุณช่วยให้เจริญอาหาร บ ารุงธาตุในร่างกาย ( ผล,เมล็ด ) 
2.5.2 สารแคปไซซินที่มีอยู่ในพริกทุกชนิดจะมีสรรพคุณช่วยระบบหายใจ และความดัน ( ผล ) 
2.5.3 พริกสามารถลดความดันโลหิตเพราะท าเลือดอ่อนตัวและท าให้ระบบการไหลเวียนของ

เลือดเป็นไปได้ด้วยดี ( ผล ) 
2.5.4 ช่วยในการย่อยสลายขับเหงื่อ และช่วยลดน้ าหนักได้ดี ( ผล ) 
2.5.5 ช่วยลดอาการหวัดคัดจมูก ( ผล ) 
2.5.6 ช่วยแก้อาเจียน ( ผล ) 
2.5.7 ช่วยขัดเสมหะ ( ผล ) 
2.5.8 พริกสามารถกระตุ้นในการท างานของกระเพาะอาหารให้ระบบการย่อยอาหารท างานได้

ดีขึ้น ( ผล,ใบ )  
2.5.9 ช่วยลดการจุกเสียด แก้ท้องออืดท้องเฟ้อ ลดกรดในกระเพาะอาหารช่วยในการขับลม

หรือผายลม และช่วยในการย่อยอาหาร ( ผล,เมล็ด,ใบ ) 
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2.5.10 พริกมีสรรพคุณเป็นยาระบายอ่อนๆ ( ผล ) 
2.5.11 เมล็ดพริกมีสรรพคุณเป็นยาขับปัสสาวะ ( เมล็ด ) และต้นน ามาเผาให้เป็นเถ้าถ่านมี

สรรพคุณใช้ขับปัสสาวะเช่นเดียวกัน ( ต้น ) 
2.5.12 ช่วยรักษาแผลไฟไหม้น้ าร้อนลวก ( เมล็ด ) 
2.5.13 ช่วยยับยั้ง เชื้อจุลินทรีย์บางชนิดได้ ( ผล ) 
2.5.14 ช่วยแก้หิด กลาก เกลื้อน ( ผล ) 
2.5.15 ช่วยในการเคล็ดขัดยอก แก้อาการปวดตามข้อ ปวดเมื่อยตามร่างกาย ปวดตามบั้นเอว 

ฟกช้ าด าเขียว ช่วยการไหลเวียนของเลือด แก้ตะคริวได้ ( ผล ) 
2.5.16 ต้นน ามาเผาท าเป็นถ่านใช้เป็นยาแก้ส้นเอ็นพิการ แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย ( ต้น ) ส่วน

เมล็ดก็มีสรรพคุณช่วยแก้เส้นเอ็นพิการได้เช่นเดียวกัน ( เมล็ด ) 
หมายเหตุ : วิธีการใช้ ให้น าผลพริกมาปรุงเป็นอาหารโดยรับประทานได้ไม่จ ากัดจ านวล ห้ามให้
พริกถูกแผล เพราะจะท าให้ปวดแสบ ปวดร้อนและไม่ควรน าพริกมาเล่นจะท าให้มีอาการแสบ
ร้อน 

2.6 ประโยชน์ที่ได้รับจากพริกพันธุ์เพรชหยก 
 2.6.1ผลอ่อนและผลแก่ ใช้เป็นเครื่องประกอบอาหาร 
2.6.2 ยอดอ่อนและใบอ่อน สามารถน ามาประกอบอาหารได้ เช่น แกงอ่อม แกงเลียงได้ 
2.6.3 การรับประทานพริกเป็นประจ าช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรงมะเร็งและป้องกันการ

เป็นโรคหัวใจ และโรคหลอดลมอักเสบได้ เนื่องจากพริกมีสารต่อต้านอนุมลูอิสระอยู่หลายชนิด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิตามินเอ 

2.6.4 พริกยังถูกน ามาใช้เป็นส่วนผสมของขี้ผึ้งทาถูนวด เพ่ือแก้อาการปวดเมื่อย บวม และลด
อาการอักเสบ เพราะท าผิวหนังบริเวณท่ีทายามีเลือดมาเลี้ยงมากยิ่งขึ้น จึงช่วยแก้อาการเป็นตะครัวได้ดี 

2.6.5 นอกจากนี้พริกยังใช้เป็นส่วนผสมในยาธาตุ ยาแก้ปวดหลัง เนื่องจากสารสลัด capsaicin 
จากพริกสามารถช่วยในการกระตุ้นการหลังของเอนไซม์บางชนิดได้ ซึ่งท าให้กระเพาะอาหารและล าไส้
เกิดการบีบตัวและคลายตัวได้ดี (ประสิทธิ์ศิลป์ ชัยยะวัฒนะโยธิน, 2552) 
2.7 คุณค่าทางโภชนาการของพริกพันธุ์เพชรหยก 

2.7.1 พริกเพชรหยกผลขนาดกลาง 100 กรัม จะประกอบไปด้วย พลังงาน 129 แคลลอรี่, น้ า 
63.8% ,โปรตีน 1.5 กรัม,ไขมัน 0.5 กรัม,คาร์โบโฮเอ 29.8 กรัม,มีใยอาหาร 2.2 กรัม,เถ้า 2.2 กรัม,
วิตามินเอ 1,917 หน่วยสากล,มีวิตามินบี1 0.07 มิลลิกรัม,วิตามินบี2 0.01 มิลลิกรัม,วิตามินบี3 0.1 
มิลลิกรัม,วิตามินซี 204 มิลลิกรัม,แคลเซียม 103 มิลลิกรัม,ธาตุเหล็ก 0.5 มิลลิกรัม,ฟอสฟอรัส 27 
มิลลิกรัม 

2.7.2 พริกเพชรหยกผลแก่ 100 กรัม จะประกอบไปด้วยพลังงาน 10 แคลอรี่, น้ า 48%,โปรตีน 
2.8 กรัม,ไขมัน 2.3 กรัม,คาร์โบไฮเดรต 6.6 กรัม,ใยอาหาร 3.5 กรัม,วิตามินเอ10,000 หน่วยสากล,
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วิตามินบี1 0.16 มิลลิกรัม,วิตามินบี2 0.24 มิลลิกรัม,วิตามินบี3 3.5 มิลลิกรัม,วิตามินซี 160 มิลลิกรัม
,แคลเซียม 3 มิลลิกรัม,ธาตุเหล็ก 1.3 มิลลิกรัม,ฟอสฟอรัส 18 มิลลิกรัม 

2.8 ข้อมลูทางเภสัชวิทยาของพริก 
 สาระส าคัญที่พบในบริเวณไส้ของพริก คือ “แคบไซซิน(capsaicin) ซี่งเป็นสารที่สส าคัญที่ท าให้
พริกมีรสชาติเผ็ดร้อนและมีกลิ่นฉุน โดยสารชนิดนี้สามารถยับยั้งการขนส่งน้ าตาลกลูโคสผ่านล าไส้ได้จึง
มีผลท าให้ระดับน้ าตาลในร่างกายลดลงส่วนสารส าคัญที่ท าให้พริกมีสีส้มหรือสีแดงนั้นคือแคโรทีนอยด์ 
(carotenoid) ซึ่งประกรอบไปด้วยสารแคโรทีน (carotene) , ลูทีโอลิน (Luteolin) ส่วนในเมล็ดพริกมี
สารไซลาบีน (Solanine) โซลานิดีน (Sanidine) นอกจากนี้พริกยังมีสารอาหารอีกมากมาย เช่นไขมัน 
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ใยอาหาร วิตามินเอ วิตามินบี1 วิตามินบี2 วิตามินบี3 วิตามินซี แคลเซียม ธาตุ
เหล็ก ฟอสฟอรัส เป็นต้น 
 เมื่อปี ค.ศ.1989 มีการทดลองพบว่า น้ าสลัดจากผลพริกสามารถลด fasting blood glucose 
แต่ขึ้นอยู่กับขนาดของยาที่ให้ และการให้สารสกัดทางปากสามารถลด  intracardiac glucose 
tolerance curve เมื่อท าการแยกสาร capsaicin มาทดลอง พบว่า สารนี้มีผลยับยั้งการขนส่งกลูโคส
ผ่าล าไส้ซึ่งอาจเกิดจากการสลายกลูโคสเป็นกรดแลกติก หรือมีผลยับยั้งต่อ Atpase-dependent 
sodium pump 
 เมื่อปีค.ศ. 1980 ได้มีการทดลองใช้ capsaicin ในหนูที่เกิดใหม่กับหนูอายุ 3ปี ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะหนูทนต่อยอดได้มากข้ึนก็เป็นได้ (ประสิทธิ์ศิลป์ ชัยยะวัฒนะโยธิน, 2552) 
2.9 การเก็บเกี่ยว 

อายุการเกี่ยวครั้งแรกของพริกเพชรหยกประมาณ 70-95 วันขึ้นไปหลังจากที่มีการย้ายต้นกล้า
พริกลงปลูก การให้ผลผลิตในระยะแรกจะน้อยแต่ก็จะเพ่ิมขึ้นมาเลื่อยๆ และก็จะเริ่มลงอีกครั้งเมื่อต้น
พริกเริ่มแก่การเก็บผลผลิตควรเก็บทุกๆ 7 วัน โดยใช้วิธีการเด็ดที่ละผลโดยใช้เล็กจิกตรงรอยก้านผลต่อ
กับก่ิงซึ่งพริกจะได้ผลผลิตถึง 6-7 เดือน ถ้ามีการให้น้ าให้ปุ๋ย กับต้นพริกดี ดูแลต้นพริกดีก็จะสามารถเก็บ
ผลผลิตของพริกได้นานกว่านี้ และไม่ควรเก็บผลผลิตพริกขณะที่มีฝนตก และแดดแรงจัด ทั้งนี้ทั้งนั้นต้น
พริกอาจจะเฉามือหรืออาจตายได้ 

 

 

 

 

 

 

2.10 แมลงศัตรูส าคัญของพริกพันธุ์เพชรหยก 
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 2.10.1 เพลี้ยไฟ 

 

ภาพที่ 6 เพลี้ยไฟ 

ที่มา : http://www.kasetkawna.com 

 เพลี้ยไฟจะระบาดมากในฤดูแล้ง หรือเมื่อที่มีฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน โดยจะท าลายใบ
อ่อนและตาดอก ลักษณะการท าลายใบจะห่อปิด ขอบใบม้วนขึ้นข้างบน ล าต้นแคระแกร็น ไม่
เจริญเติบโตและซอกยอดอ่อนในดอก เวลาพ่นควรใช้เครื่องมือที่สามารถพ่นได้อย่างทั่วถึงการเลือกยาที่
เหมาะสม 

 
2.10.2 แมลงวันพริก (Dacus latifon)  

 

ภาพที่ 7 แมลงวันพริก 
ที่มา : https://www.allkaset.com 

 
เป็นแมลงศัตรูพริกที่มีความส าคัญมาก ถ้ามีการระบาดสามารถท าลายผลผลิตให้เกิดความ

เสียหายได้มากถึง 60-100% เพศเมียวางไข่ที่ผลพริกเมื่อไข่ฟักออกมาจะท าให้ผลพริกเน่าเสียและร่วง
หล่น การป้องกันก าจัดเก็บผลพริกที่ร่วงหล่นท าลายโดยการแช่น้ าไว้1-2 คืนแล้วน าไปท าปุ๋ยหมัก ใช้เชื้อ
ราเมทาไรเซียมพ่นเป็นประจ า ถ้าจ าเป็นจริงจึงควรใช้สารเคมี เช่น อิมิดาโคพิษ อัตราส่วนตามที่ฉลาก
แนะน า พ่นในแปลงพริกช่วง พริกติดผล 

 
 
2.10.3 เพลี้ยแป้ง (Mealy Bug) 

http://www.kasetkawna.com/
https://www.allkaset.com/
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ภาพที่ 8 เพลี้ยแป้ง 

ที่มา: จิตต์เกษม เลียนรัมย์,(2561) 
เพลี้ยแป้งจะดูดน้ าเลี้ยงจากพืชท าให้พืชหยุดชะงักการเจริญเติบโตและเป็นสาเหตุให้เกิดโรครา

ด าในพืชอีกด้วย  ส่วนมากบริเวณที่มีเพลี้ยแป้งระบาดมากมักจะมีมดอาศัยอยู่เนื่องจากมดจะคาบเพลี้ย
แป้งไปปล่อยบนต้นพืชเพ่ือให้เพลี้ยแป้งดูดกินน้ าเลี้ยงจากพืชแล้วถ่ายมูลเป็นน้ าหวานออกมาเพ่ือมดจะ
ได้กินน้ าหวานนั้น  ดังนั้นควรก าจัดมดในบริเวณนั้นก่อน แล้วจึงก าจัดเพลี้ยแป้ง  วิธีก าจัดท าโดยใช้
น้ าส้มสายชู 1 ช้อนโต๊ะ ผสมกับน้ าเปล่า 2 - 3 ลิตรแล้วเติมน้ ายาล้างจานเล็กน้อยฉีดพ่นไปท่ีเพลี้ยแป้ง 

2.10.4 เพลี้ยอ่อนและมด 
เพลี้ยอ่อนและมด อยู่ร่วมกับแบบพ่ึงพาอาศัย ต่างช่วยเหลือกันและกันเพ่ือการอยู่รอด เพลี้ย

อ่อนเป็นแมลงขนาดเล็ก เคลื่อนไหวช้า อาศัยอยู่บนพืช กินน้ าหวานที่ดูดจากล าต้น หรือใบพืช ด้วยปาก
ยาวปลายแหลม จากนั้น   น้ าหวานที่กินเข้าไปจะถูกย่อยเป็นสารประเภทน้ าตาลที่เรียกว่า หยดน้ าหวาน 
ซ่ึงหยดน้ าหวานนี้ เป็นอาหารโปรดของมดมดจึงดูแลเพลี้ยเป็นอย่างดี และมดจะย้ายเพลี้ยอ่อน ไปยัง
แหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ 

ลักษณะของการท าลายเพลี้ยอ่อนจะดูดกินน้ าเลี้ยงตามใบอ่อน ยอดและตาของต้นพริก ซึ่งจะ
ส่งผลให้พริกใบหงิกงอ เหลืองซีด ร่วงหล่น และท าให้ได้ผลผลิตต่ าด้วย 
 
  2.10.5 ไรขาวพริก 
 

 
ภาพที่ 9 ไรขาวพริก 

ที่มา : https://www.google.co.th 
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          ล าตัวของไรขาวพริกนั้นมีสีขาว ตัวผู้จะเคลื่อนไหวได้เร็วกว่าตัวเมียและตัวอ่อน พบระบาดมาก
ในช่วงฤดูฝน อากาศชื้น หรือระยะแตกใบอ่อน โดยดูดกินน้ าเลี้ยงจากใบอ่อน หรือยอดอ่อนของต้นพริก
ท าให้ใบหงิก ขอบใบม้วนลง ยอดแตกเป็นฝอย ใบเล็กลง หนา แต่เปราะ ใต้ใบเป็นสีน้ าตาล ใบร่วงหล่น 
ต้นพริกชะงักการเจริญเติบโต ไม่ติดผล พืชอาหารของไรขาวพริก ได้แก่ พริก ชา ถั่วเขียว บวบ 
เบญจมาศ ฝ้าย มะม่วง ส้มโอ และส้มเขียวหวาน ศัตรูธรรมชาติของไรขาวพริก ได้แก่ ไรตัวห้ า 
2.11 โรคของพริกพันธุ์เพชรหยก 

  2.11.1 โรคต้นและใบไหม้แห้ง (Phytophthora blight)    
 โรคที่เป็นกับพริกได้ทุกระยะการเจริญเติบโต และทุกส่วนของต้น นอกจากนั้นยังเป็นโรคที่
ก่อให้เกิดอาการได้หลายลักษณะ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับอายุ และส่วนของต้นพริกที่ถูกเชื้อเข้าท าลาย 
 อาการโรค  หากเชื้อเข้าท าลายในระยะกล้าหรือต้นอ่อน อาการจะคล้ายๆ โรคโคนเน่าคอดิน 
โดยเชื้อจะท าลายบริเวณโคน ท าให้ต้นกล้าล้มทับแล้วแห้งตายทั้งต้นคล้ายถูกไพ่หรือน้ าร้อนลวก ส่วนใน
ต้นโตอาการที่จะเกิดขึ้นคือรากเน่า ต้น กิ่งก้านแตกเป็นแผลสะเก็ดใบเป็นแผลจุดแล้วแห้งผลพริกเน่า
 อาการบนใบจะเริ่มจากจุดช้ าเล็กๆ แล้วขยายโตขึ้นอย่างรวดเร็ว หากเกิดหลายแผลในที่สุดใบ
ทั้งใบจะเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลหดย่นที่บริเวณแผลจะปรากฎมีเส้นใยและ fruiting body สีขาวขึ้นคลุมอยู่
ทั่วไปส าหรับต้นแผลสะเก็ดมักจะเกิดขึ้นที่โคนระดับพ้ืนดิน เมื่อเปลือกถูกท าลายจนรอบพืชจะตาย 
ส่วนบนกิ่งก้านหรือแขนงเมื่อเกิดอาการแผลจะท าให้เกิดอาการเหี่ยวเฉาติดตามมา ส่วนยอดหรือปลาย
กิ่งนั้นจะค่อยๆ แห้งตาย (die-back) บนผลพริกหากเชื้อเข้าท าลายจะเกิดจุดแผลช้ าเล็กๆ ขึ้นก่อนแล้ว
ขยายขนาดโตขึ้นอย่างรวดเร็วสีของแผลจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองฟางข้าวผิวยุบตัวลงพร้อมกับจะมีเส้นใย
และสปอร์สีขาวขึ้นปกคลุมเช่นเดียวกับที่ใบ ผลพริกที่แสดงอาการนี้เชื้อราจะไปอาศัยอยู่ที่เมล็ดภายใน
ท าให้เกิดเป็น seed-borne ขึ้น 

สาเหตุโรค Phytophthora capsica เป็นราชั้นต่ า Class Oomycetes ขยายพันธุ์โดยการ
เกิดสปอร์แรงเจียที่มีลักษณะกลมหรือลูกมะนาว (lemon shaped) บนก้านยาวที่แตกกิ่งก้าน สปอร์
แรงเจียจะงอกออกเป็นเซลล์ที่เคลื่อนไหวได้ (zoospores) มีหางสองเส้นว่ายน้ าอยู่ระยะหนึ่งต่อมาจะทิ้ง
หายกลายเป็นสปอร์กลม (encysted zoospore) แล้วจึงจะงอกออกเป็นเส้นใยเข้าท าลายพืชได้ สปอร์
แรงเจียระบาดได้โดยลม แมลง หรือติดไปกับเครื่องมือ เครื่องใช้ ส่วนเซลล์ที่มีหางเคลื่อนไหวระบาดได้ดี
โดยติดไปกับน ้าฝนหรือน ้าที่สาดกระเซ็นการอยู่ข้ามฤดู อยู่ในลักษณะของ seed-borne หรือสปอร์ที่มี
ผนังหนา (restint oospores) ซึ่งเกิดจากการผสมทางเพศ สปอร์พวกนี้จะติดปะปนอยู่เศษรากพืชตาม
ดิน P. capsici เป็นราที่มีการสร้างเซลล์ที่เคลื่อนไหวต้องการทั้งความชื้นและอุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงใน
การเจริญและการท าลายพืช มักจะระบาดท าความเสียหายในระยะฝนตกชุก หมอกน ้าค้างจัด อุณหภูมิ
ตั้งแต่ 8-38° c. แต่จะเหมาะที่สุดที่ 30 °c. เชื้อตัวเดียวกันนี้นอกจากจะเป็นพริกแล้วยังสามารถท าลาย
พืชอ่ืนโดยก่อให้เกิดอาการเดียวกันได้อีกหลายชนิด เช่น แตกต่าง ๆ มะเขือเทศ ยาสูบ มันฝรั่ง และแค
รอท 
2.11.2 โรคราน้ าค้าง (downy mildew) นอกจากพริกแล้วโรคเดียวกันนี้ยังเกิดข้ึนได้กับมะเขือเทศ 
มันฝรั่ง ยาสูบ และมะเขือยาวด้วย 

อาการโรค อาการก็เช่นเดียวกับราน ้าค้างบนพืชผักชนิดอ่ืนทั่ว ๆ ไป คือด้านบนของใบจะเกิด
แผลจุดเซลล์ตายสีเหลืองส่วนด้านใต้ตรงกับที่เกิดแผลจะปรากฎกลุ่มเส้นใยและสปอร์แรงเจียสีขาว หรือ



16 
 

 

เทาอ่อนๆ เป็นขุยออกมาจากผิวใบเมื่อเป็นนาน ๆ แผลที่ด้านบนของใบจะแห้งกลายเป็นจุดสีน ้าตาล 
หากเกิดขึ้นมาก ๆ  
จะท าให้ใบเหลืองทั้งใบและอาจล่วงหลุดจากต้นท าให้ต้นโทรม ให้ผลน้อยลง ในระยะกล้าหรือต้นอ่อน
หากเกิดโรคจะมีความรุนแรงกว่าต้นแก่หรือต้นที่โตแล้ว เพราะอาจท าให้กล้าตายทั้งต้น 

สาเหตุโรค: Peronospora tabacina เป็นราใน Class Oomycetes ซึ่งมีการสร้างเซลล์ที่
เคลื่อนที่ได้เช่นเดียวกับพวก Phytophthora sp. หลังจากเข้าท าลายพืชแล้วจะเจริญเติบโตสร้างสปอร์
แรงเจียลักษณะรูปไข่ที่ปลายที่แยกออกเป็นคู่ (dichotomously-branches) ของก้านที่แตกแขนง ซึ่ง
ถูกส่งออกมาด้านใต้ใบ สปอร์เมื่อหลุดจากก้านปลิวไปตามลมหรือถูกน าให้ไปตกลงบนพืชก็จะงอกเป็น
เซลล์ทีเ่คลื่อนที่ได้ก่อนแล้วจึงจะงอกเป็นเส้นใยภายหลังหรืออาจงอกเป็นเส้นใยโดยตรงเข้าท าลายพืชได้
เลยทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม เช่น อุณหภูมิและความชื้นขณะนั้น หลังจากเข้าไปในพืชแล้วจะก่อให้เกิด
อาการแล้วสร้างสปอร์ เพ่ือแพร่ระบาดซ ้าได้ใหม่ในเวลาอันรวดเร็ว หากสิ่ งแวดล้อมเหมาะสมพืชจะ
เสียหายอย่างรุนแรง บางครั้งจะพบว่ากล้าทั้งแปลงถูกท าลายหมดภายใน 2 – 3 วัน P. tabacina จะ
ระบาดและท าความเสียหายให้กับพืชได้ดีในขณะที่ความชื้นสูงถึงจุดอ่ิมตัว เช่น ในช่วงที่มีฝนตกปลอย 
เมฆหมอกน้ าค้างแรง ส าหรับอุณหภูมิก็เช่นเดียวกับราน้ าค้างทั่วไปคือ ค่อนข้างต่ าในเวลากลางคืน
ระหว่าง 15-20°ซ.  

การอยู่ข้ามฤดูเนื่องจากเป็น obligate parasite จึงต้องอาศัยเกาะกินอยู่บนพืชที่มีชีวิตเท่านั้น
ไม่สามารถกินเศษรากพืชได้ เช่น ราธรรมดาทั่ว ๆ ไป ด้วยเหตุนี้หากไม่มีพืชให้กินต่อก็จะมีการสร้าง 
oospores ผนังหนาซึ่งเกิดจากการผสมทางเพศปะปนอยู่กับเศษรากพืชตามพ้ืนดินโดยทั่วไปแล้ว 
oospore ของราใน Family Peronosporaceae จะงอกเป็นเส้นใยโดยตรงเพ่ือเข้าท าลายพืช แต่
ส าหรับ P. tabacina จะงอกออกมาเป็น vesicle ก่อน จากนั้นจึงจะออกมาเป็น zoospore แล้วจึงจะ
งอกเส้นใยเข้าท าลายพืชได้ 

 
2.12 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสินและคณะ. (2552)  การผลิตพริกหวานปลอดสารพิษโดยใช้น้ าสกัดทาง
ชีวภาพในระบบไฮโดรโปนิกเพ่ือทดแทนการใช้สารละลาย ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่
ริม จังหวัดเชียงใหม่ารศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการประยุกต์ใช้น้ าสกัดทางชีวภาพในการ
ปลูกพริกหวานด้วยระบบไฮโดรโปนิกส าหรับเกษตรกรต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดย
มีการศึกษาวิจัย 3 ประเด็น คือ 1) การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานและสภาพการณ์การปลูกพริกหวานของ
เกษตรกรต าบลโป่งแยง 2) การศึกษากระบวนการหมักน้ าสกัดทางชีวภาพจากผักและผลไม้ 3) การ
ทดลองการใช้น้ าสกัดชีวภาพในการปลูกพริกหวานในระดับแปลงเพาะปลูก ซึ่งพบว่าต าบลโป่งแยงเป็น
แหล่งเกษตรกรรมพืชเศรษฐกิจ พริกหวานที่ส าคัญแห่งหนึ่งของเชียงใหม่ โดยใช้ระบบการปลูกแบบไม่ใช้
ดิน (hydropronic) มีการให้ปุ๋ยและธาตุอาหารกับพริกหวานในรูปแบบสารละลายด้วยระบบน้ าหยด 
โดยใน 1 ชุดการปลูกพริกหวานซึ่งมีระยะเวลา 209-330 วัน ใช้มีการใช้ปุ๋ยเคมีและฮอร์โมนรวมจ านวน 
25 ชุดๆ คิดเป็นต้นทุนประมาณ 120,000-130,000 บาท คณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษาการผลิตน้ าสกัด
ชีวภาพจากวัตถุดิบที่ประกอบไปด้วยเศษผักเหลือทิ้งจากโรงงานโครงการหลวง จังหวั ดเชียงใหม่ และ
ผลไม้สุกงอมที่ได้จากตลาดเมืองใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ส าเร็จรูปต่างกันจ านวน 5 
ชนิด ได้แก่ สูตร MMO-01, MMO-02, MMO-03, พด.2 และ พด.3 จากนั้นท าการวิเคราะห์คุณภาพ
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ของน้ าสกัดชีวภาพแต่สูตร เพ่ือคัดเลือกสูตรที่ดีที่สุดและน าไปใช้ต่อไป ผลการทดลองพบว่าหัวเชื้อสูตร 
MMO-02 สามารถใช้ผลิตน้ าสกัดชีวภาพจากผักและผลไม้ที่มีคุณภาพดีที่สุดเมื่อเทียบกับการใช้หัวเชื้อ
สูตรอ่ืนๆ โดยพบว่าเมื่อสิ้นสุดการหมักในสัปดาห์ที่ 5 สามารถตรวจพบเชื้อแบคทีเรียแลกติกจ านวน 
7.94 (log[cfu/ml]) ยับยั้งการเจริญของ Salmonella-Shigella spp. ได้ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1 พบปริมาณ
อินทรีย์วัตถุ ไนโตรเจนทั้งหมด ฟอสฟอรัสทั้งหมด โพแทสเซียมทั้งหมด แคลเซียมทั้งหมด และ
แมกนีเซียมทั้งหมด เท่ากับ 13.78, 0.28, 0.08, 1.18, 0.24 และ 0.20 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ มีค่าความ
เป็นกรด-ด่างและค่าการน าไฟฟ้าเท่ากับ 3.99 และ 15.06 dS/m ตามล าดับ จึงได้คัดเลือกหัวเชื้อสูตรนี้
ส าหรับผลิตน้ าสกัดชีวภาพจากผักและผลไม้เพ่ือใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีส าหรับปลูกพริกหวานต่อไป  การ
ทดสอบประสิทธิภาพของน้ าหมักชีวภาพที่ได้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรกับต้นกล้าพริกหวานใน
ระบบไฮโดรโปนิค โดยการทดลองแบ่งเป็น 6 กรรมวิธี คือ น้ า ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยเคมีผสมน้ าหมักเจือจาง 8 เท่า
ในอัตราส่วน 1:1 น้ าหมักเจือจาง 8 เท่า น้ าหมักเจือจาง 16 เท่า และน้ าหมักเจือจาง 32 เท่า บันทึก
ความสูง ลักษณะต้น จ านวนผล และวิเคราะห์ปริมาณธาตุไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม 
(K) แคลเซียม (Ca) และแมกนีเซียม (Mg) ที่สะสมในต้นพริกหวานพบว่า การใช้น้ าหมักที่เจือจาง 16 
เท่า และ 32 เท่า สามารถท าให้พริกหวานมีการเจริญและพัฒนาการได้ตามปกติ แม้จะน้อยกว่าการใช้
การปุ๋ยเคมี แต่ยังให้ผลดีกว่าการใช้น้ า การใช้น้ าหมักชีวภาพสามารถน ามาใช้ลดการใช้ปุ๋ยเคมีที่มีราคา
สูงได้ เพ่ือลดต้นทุนการผลิต แต่ต้องมีการทดสอบความเข้มข้นที่เหมาะสมของน้ าหมักชีวภาพก่อน
น าไปใช้จริง 

สัญญา เล่ห์สิงห์.(2559) ประสิทธิภาพของปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงต่อการเจริญเติบโตและการ
ให้ผลผลิตของคะน้างานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของชนิดและอัตราการให้ปุ๋ยอินทรีย์
คุณภาพสูงเปรียบเทียบกับปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและปริมาณผลผลิตของคะน้า โดยวางแผนการ
ทดลองแบบ factorial in CRD เปรียบเทียบกับสิ่งทดลองควบคุม ประกอบด้วย 2 ปัจจัย ได้แก่ ชนิด
ของปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง คือ ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สูตร 1 กรมพัฒนาที่ดิน และมูลไก่หมักคุณภาพสูง 
และอัตราการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 3 ระดับ คือ 1, 2.5 และ 5 กรัมไนโตรเจนต่อดิน 5 กิโลกรัม จาก
ผลการทดลองพบว่าชนิดของปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ท าให้ต้นคะน้ามีปริมาณน้ าหนักสดและน้ าหนักแห้ง
ไม่แตกต่างกัน ขณะที่ผลดังกล่าวมีค่าแปรผันตามระดับไนโตรเจนที่ให้เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งการให้
ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงทั้ง 2 ชนิด ที่ระดับ 2.5 และ 5 กรัมไนโตรเจน ท าให้ต้นคะน้ ามีน้ าหนักสดต้น 
จ านวนใบและพ้ืนที่ใบมากกว่าสิ่งทดลองควบคุมที่ให้ปุ๋ยเคมีร่วมกับมูลโคที่ระดับ 1 กรัมไนโตรเจน 
ส าหรับปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบของต้นคะน้า พบว่ามีค่าเพ่ิมขึ้นตามระดับไนโตรเจนที่เพ่ิมขึ้นในสิ่ง
ทดลอง แต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญระหว่างปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงทั้ง 2 ชนิด ซึ่งจากผลการ
ทดลองชี้ให้เห็นว่าการผลิตคะน้าตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ การให้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงทั้ง 2 ชนิด ที่
ระดับตั้งแต่ 2.5 กรัมไนโตรเจน สามารถใช้ทดแทนการใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับมูลโคที่ระดับ 1 กรัมไนโตรเจน
ได ้

จุไรรัตน์ อนันต์นฤการ.(2543) ได้ท าการวิจัยคิดเลือกวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ที่มีความ
เหมาะสมที่ใช้เป็น Bulking Agent ในการท าปุ๋ยหมักร่วมกับกากส่งจากโรงงานผลิตสุราเพื่อทดแทนชาบ
อ้อย ศึกษาคุณสมบัติทางด้านกายภาพ และเคมี ของวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่ใช้เป็น Bulking 
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Agent คือปริมาณความชื้อ ความเป็นกรดด่าง ปริมาณคาร์บอน ปริมาณไหไตรเจอ อัตราส่วนคาร์บอน
ต่อไนไตรเจน(C/N Ratio)และปริมาณเถ้า 
 

 

 

 

 


