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บทคัดย่อ 

 
 จุดมุ่งหมายหลักของการทดลองครัง้นี้ คือ ต้องการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของผัก เมื่อใช ้
สารละลายอินทรยี์ และสารละลายมาตรฐานอนินทรีย์ โดยการปลูกแบบ nutrient film technique 
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ของผักโดยใชน้้ าสกัดชีวภาพหลายชนิดผสมกัน โดยวธิี emission trial เปรียบเทียบกับการใชส้าร 
ละลายมาตรฐานอนินทรีย ์  และการทดลองท่ี 3 ศึกษาการเจริญเติบโตของผักโดยใช้น้ าสกัดชีวภาพ   
แต่ละชนิดร่วมกับสารละลายมาตรฐานใน Stock A ในสัดส่วน 1:1 โดยปริมาตร  เปรียบเทียบกับการ
ใช้สารละลายมาตรฐานอนนิทรีย์เพียงอยา่งเดียว  ผลการทดลองพบว่า  ในการทดลองที่ 1 และ 2 น้ า
สกัดชีวภาพจากสารอินทรียไ์ม่สามารถเพิ่มผลผลิต และการเจริญเติบโตทัดเทียมกับการใช้สารละลาย
มาตรฐานอนนิทรีย์ได้  แต่ในการทดลองที่ 3 พบว่าการใช้น้ าสกัดชีวภาพร่วมกับสารละลายมาตรฐาน
จาก Stock A ในอัตราสว่น 1:1 ให้ผลผลิตไม่แตกต่างจากการใช้สารละลายมาตรฐานอนินทรีย์                       
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Abstract 
 

 The aim of  this research was to compare the growth of vegetable in a nutrient film 
technique (NFT) hydroponic system using either organic solution or a conventional inorganic 
fertilizer solution. The experiment was conducted at soilles  culture division , Department of plant 
science, Faculty of agricultural technology, Rajamangala  university of technology Thanyaburi 
during October 2008 to September 2009. This study consisted of 3 experiments ; The first  
experiment was to compare conventional solution in stock A with each bioextracts (manure, drop of 
bat, milk,vegetable, bokashi and soil bomb), the second experiment was to compare conventional 
solution with the mix of bioextracts by method of emission trial, and the third experiment was to 
compare a full volume of conventional solution in stock A with the mixture of conventional solution 
in stock A and each bioextracts in the ratio of 1:1 (V/V). The results were as follows : The first and 
second experiments showed that the vegetable of conventional solution grew at significantly higher 
rate than the organic ones but the third experiment showed  that conventional solution and the 
mixtures of conventional and bioextract solution gave insignificantly different in growth and yield 
of vegetable.   
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27 น  าหนักสด ความสูง ความกว้างทรงพุ่ม จ านวนใบ และความยาวราก  ของผัก   

กวางตุ้ง ในการทดลองที่ 3        93 
28 น  าหนักสด ความสูง ความกว้างทรงพุ่ม จ านวนใบ และความยาวราก  ของผัก   

ฮ่องเต ้ในการทดลองที่ 3        96 
 
 



 

ซ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางท่ี           หน้า 
 

29 น  าหนักสด ความสูง ความกว้างทรงพุ่ม จ านวนใบ  และความยาวราก  ของผัก   
กาดขาวปลี ในการทดลองที่ 3       99 

30 น  าหนักสด ความสูง ความกวา้งทรงพุ่ม  จ านวนใบ และความยาวราก  ของผัก   
สลัดกรีนโอ๊คในการทดลองที่  3       102 

31 น  าหนักสด ความสูง ความกว้างทรงพุ่ม  จ านวนใบ  และความยาวราก ของผัก   
สลัดเรดโอ๊ค   ในการทดลองที่ 3       105 

32 น  าหนักสด ความสูง ความกว้างทรงพุ่ม  จ านวนใบ  และความยาวราก ของผัก   
สลัดบัตเตอร์เฮด  ในการทดลองที่  3      108
    

ตารางผนวกที ่          
1 ค่าเฉล่ียผลผลิตและการเจริญเติบโตของผักคะน้าในการทดลองท่ี  1   115 
2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนน  าหนักสดของผักคะน้าในการทดลองที่  1  115 
3 การวิเคราะห์ความแปรปรวนความสูงของผักคะน้าในการทดลองท่ี  1  115 
4 การวิเคราะห์ความแปรปรวนความกว้างทรงพุ่มของผักคะน้า  ในการทดลอง    

ท่ี 1          116 
5 การวิเคราะห์ความแปรปรวนจ านวนใบของผักคะน้าในการทดลองท่ี  1  116 
6 การวิเคราะห์ความแปรปรวนความยาวรากของผักคะน้าในการทดลองที่  1  116 
7 ค่าเฉล่ียผลผลิตและการเจริญเติบโตของผักกวางตุ้งในการทดลองที่  1  117 
8 การวิเคราะห์ความแปรปรวนน  าหนักสดของผักกวางตุ้งในการทดลองที่  1  117 
9 การวิเคราะห์ความแปรปรวนความสูงของผักกวางตุ้งในการทดลองที่  1  117 
10 การวิเคราะห์ความแปรปรวนความกว้างทรงพุ่มของผักกวางตุ้งในการทดลอง   

ท่ี  1          118 
11 การวิเคราะห์ความแปรปรวนจ านวนใบของผักกวางตุ้งในการทดลองที่  1  118 
12 การวิเคราะห์ความแปรปรวนความยาวรากของผักกวางตุ้งในการทดลองท่ี  1  118 
13 ค่าเฉล่ียผลผลิตและการเจริญเติบโตของผักฮ่องเต้ในการทดลองท่ี  1   119 



 

ฌ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางผนวกท่ี          หน้า 
14 การวิเคราะห์ความแปรปรวนน  าหนักสดของผักฮ่องเต้ในการทดลองที่  1  119 
15 การวิเคราะห์ความแปรปรวนความสูงของผักฮ่องเตใ้นการทดลองท่ี  1  119 
16 การวิเคราะห์ความแปรปรวนความกว้างทรงพุ่มของผักฮ่องเต ้ ในการทดลอง   

ท่ี  1          120 
17 การวิเคราะห์ความแปรปรวนจ านวนใบของผักฮ่องเตใ้นการทดลองที่  1  120 
18 การวิเคราะห์ความแปรปรวนความยาวรากของผักฮ่องเตใ้นการทดลองที่  1  120 
19 ค่าเฉล่ียผลผลิตและการเจริญเติบโตของผักกาดขาวปลีในการทดลองที่  1  121 
20 การวิเคราะห์ความแปรปรวนน  าหนักสดของผักกาดขาวปล ี   ในการทดลอง  

ท่ี  1          121 
21 การวิเคราะห์ความแปรปรวนความสูงของผักกาดขาวปลีในการทดลองที่  1  121 
22 การวิเคราะห์ความแปรปรวนความกว้างทรงพุ่มของผักกาดขาวปลี  ในการ      

ทดลองที่ 1         122 
23 การวิเคราะห์ความแปรปรวนจ านวนใบของผักกาดขาวปลใีนการทดลองที่ 1  122 
24 การวิเคราะห์ความแปรปรวนความยาวรากของผักกาดขาวปลี  ในการทดลอง  

ท่ี 1          122 
25 ค่าเฉล่ียผลผลิตและการเจริญเติบโตของผักสลัดกรีนโอ๊คในการทดลองที่  1  123 
26 การวิเคราะห์ความแปรปรวนน  าหนักสดของผักสลัดกรีนโอ๊ค  ในการทดลอง 

ท่ี  1          123 
27 การวิเคราะหค์วามแปรปรวนความสูงของผักสลัดกรีนโอ๊ค  ในการทดลอง   

ท่ี  1          123 
28 การวิเคราะห์ความแปรปรวนความกว้างทรงพุ่มของผักสลัดกรีนโอ๊ค  ในการ   

ทดลองท่ี 1         124 
29 การวิเคราะห์ความแปรปรวนจ านวนใบของผักสลัดกรีนโอ๊ค   ในการทดลอง   

ท่ี 1          124 
 
 



 

ญ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางผนวกท่ี          หน้า 
30 การวิเคราะห์ความแปรปรวนความยาวรากของผักสลัดกรีนโอ๊ค    

ในการทดลองที่ 1        124 
31 ค่าเฉล่ียผลผลิตและการเจริญเติบโตของผักสลัดเรดโอ๊คในการทดลองที่  1  125 
32 การวิเคราะห์ความแปรปรวนน  าหนักสดของผักสลัดเรดโอ๊ค   ในการทดลอง   

ท่ี  1          125 
33 การวิเคราะห์ความแปรปรวนความสูงของผักสลัดเรดโอ๊ค ในการทดลองที่ 1  125 
34 การวิเคราะห์ความแปรปรวนความกว้างทรงพุ่มของผักสลัดเรดโอ๊ค ในการ   

ทดลองท่ี 1         126 
35 การวิเคราะห์ความแปรปรวนจ านวนใบของผักสลัดเรดโอ๊ค  ในการทดลอง   

ท่ี 1          126 
36 การวิเคราะห์ความแปรปรวนความยาวรากของผักสลัดเรดโอ๊ค  ในการทดลอง  

ท่ี1          126 
37 ค่าเฉล่ียผลผลิตและการเจริญเติบโตของผักสลัดบัตเตอร์เฮด   ในการทดลอง   

ท่ี  1          127 
38 การวิเคราะห์ความแปรปรวนน  าหนักสดของผักสลัดบัตเตอร์เฮด ในการทดลอง  

ท่ี  1          127 
39 การวิเคราะห์ความแปรปรวนความสูงของผักสลัดบัตเตอร์เฮด  ในการทดลอง   

ท่ี  1          127 
40 การวิเคราะห์ความแปรปรวนความกว้างทรงพุ่มของผักสลัดบัตเตอร์เฮด ในการ  

ทดลองท่ี 1         128 
41 การวิเคราะห์ความแปรปรวนจ านวนใบของผักสลัดบัตเตอร์เฮด  ในการทดลอง  

ท่ี 1          128 
42 การวิเคราะห์ความแปรปรวนความยาวรากของผักสลัดบัตเตอร์เฮด ในการ   

ทดลองท่ี 1         128 
       

43 ค่าเฉล่ียผลผลิตและการเจริญเติบโตของผักคะน้าในการทดลองท่ี  2   129 



 

ฎ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางผนวกที ่          หน้า 
44 การวิเคราะห์ความแปรปรวนน  าหนักสดของผักคะน้าในการทดลองที่  2  129 
45 การวิเคราะห์ความแปรปรวนความสูงของผักคะน้าในการทดลองที่  2  129 
46 การวิเคราะห์ความแปรปรวนความกว้างทรงพุ่มของผักคะน้า  ในการทดลอง   

ท่ี 2          130 
47 การวิเคราะห์ความแปรปรวนจ านวนใบของผกัคะน้าในการทดลองที่  2  130 
48 การวิเคราะห์ความแปรปรวนความยาวรากของผักคะน้าในการทดลองที่ 2  130 
49 ค่าเฉล่ียผลผลิตและการเจริญเติบโตของผักกวางตุ้งในการทดลองที่  2  131 

 
50 การวิเคราะห์ความแปรปรวนน  าหนักสดของผักกวางตุ้งในการทดลองที่  2  131 
51 การวิเคราะห์ความแปรปรวนความสูงของผักกวางตุ้งในการทดลองที่  2  131 
52 การวิเคราะห์ความแปรปรวนความกว้างทรงพุ่มของผักกวางตุ้ง  ในการทดลอง  

ท่ี  2          132 
53 การวิเคราะห์ความแปรปรวนจ านวนใบของผักกวางตุ้งในการทดลองที่  2  132 
54 การวิเคราะห์ความแปรปรวนความยาวรากของผักกวางตุ้งในการทดลองที ่2  132 
55 ค่าเฉล่ียผลผลิตและการเจริญเติบโตของผักฮ่องเต้ในการทดลองท่ี  2   133 
56 การวิเคราะห์ความแปรปรวนน  าหนักสดของผักฮ่องเต้ในการทดลองที่  2  133 
57 การวิเคราะห์ความแปรปรวนความสูงของผักฮ่องเตใ้นการทดลองท่ี  2  133 
58 การวิเคราะห์ความแปรปรวนความกว้างทรงพุ่มของผักฮ่องเต ้ ในการทดลอง   

ท่ี  2          134 
59 การวิเคราะห์ความแปรปรวนจ านวนใบของผักฮ่องเต้ในการทดลองที่  2  134 
60 การวิเคราะห์ความแปรปรวนความยาวรากของผักฮ่องเต้ในการทดลองที่  2  134 
61 ค่าเฉล่ียผลผลิตและการเจริญเติบโตของผักกาดขาวปลีในการทดลองที่ 2  135 
62 การวิเคราะห์ความแปรปรวนน  าหนักสดของผักกาดขาวปล ี  ในการทดลอง  

ท่ี  2          135 
63 การวิเคราะห์ความแปรปรวนความสูงของผักกาดขาวปลีในการทดลองที่  2  135 

 



 

ฏ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางผนวกที ่          หน้า 
64 การวิเคราะห์ความแปรปรวนความกว้างทรงพุ่มของผักกาดขาวปล ี ในการ   

ทดลองท่ี 2         136 
65 การวิเคราะห์ความแปรปรวนจ านวนใบของผักกาดขาวปลใีนการทดลองที่ 2  136 
66 การวิเคราะห์ความแปรปรวนความยาวรากของผักกาดขาวปลี  ในการทดลอง  

ท่ี 2          136 
67 ค่าเฉล่ียผลผลิตและการเจริญเติบโตของผักสลัดกรีนโอ๊คในการทดลองที่ 2  137 
68 การวิเคราะห์ความแปรปรวนน  าหนักสดของผักสลัดกรีนโอ๊ค   ในการทดลอง   

ท่ี  2          137 
69 การวิเคราะห์ความแปรปรวนความสูงของผักสลัดกรีนโอ๊ค ในการทดลอง   

ท่ี 2          137 
70 การวิเคราะห์ความแปรปรวนความกว้างทรงพุ่มของผักสลัดกรีนโอ๊ค   ในการ   

ทดลองท่ี 2         138 
71 การวิเคราะห์ความแปรปรวนจ านวนใบของผักสลัดกรีนโอ๊ค  ในการทดลอง   

ท่ี 2          138 
72 การวิเคราะห์ความแปรปรวนความยาวรากของผักสลัดกรีนโอ๊ค  ในการทดลอง 

ท่ี 2          138 
73 ค่าเฉล่ียผลผลิตและการเจริญเติบโตของผักสลัดเรดโอ๊คในการทดลองที่  2  139 
74 การวิเคราะห์ความแปรปรวนน  าหนักสดของผักสลัดเรดโอ๊ค   ในการทดลอง   

ท่ี  2          139 
75 การวิเคราะห์ความแปรปรวนความสูงของผักสลัดเรดโอ๊ค   ในการทดลอง   

ท่ี  2          139 
76 การวิเคราะห์ความแปรปรวนความกว้างทรงพุ่มของผักสลัดเรดโอ๊ค  ในการ   

ทดลองท่ี 2         140 
77 การวิเคราะห์ความแปรปรวนจ านวนใบของผักสลัดเรดโอ๊ค  ในการทดลอง   

ท่ี 2          140 
 



 

ฐ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางผนวกที ่          หน้า 
78 การวิเคราะห์ความแปรปรวนความยาวรากของผักสลัดเรดโอ๊ค  ในการทดลอง  

ท่ี 2          140 
79 ค่าเฉล่ียผลผลิตและการเจริญเติบโตของผักสลัดบัตเตอร์เฮด  ในการทดลอง   

ท่ี  2          141 
80 การวิเคราะห์ความแปรปรวนน  าหนักสดของผักสลัดบัตเตอร์เฮด ในการทดลอง  

ท่ี  2          141 
81 การวิเคราะห์ความแปรปรวนความสูงของผักสลัดบัตเตอร์เฮด  ในการทดลอง   

ท่ี  2          141 
82 การวิเคราะห์ความแปรปรวนความกว้างทรงพุ่มของผักสลัดบัตเตอร์เฮด  ในการ  

ทดลองท่ี 2         142 
83 การวิเคราะห์ความแปรปรวนจ านวนใบของผักสลัดบัตเตอร์เฮด  ในการทดลอง  

ท่ี 2          142 
84 การวิเคราะห์ความแปรปรวนความยาวรากของผักสลัดบัตเตอร์เฮด   ในการ   

ทดลองท่ี 2         142 
85 ค่าเฉล่ียผลผลิตและการเจริญเติบโตของผักคะน้าในการทดลองที่  3   143 
86 การวิเคราะห์ความแปรปรวนน  าหนกัสดของผักคะน้าในการทดลองที่  3  143 
87 การวิเคราะห์ความแปรปรวนความสูงของผักคะน้าในการทดลองที่  3  143 
88 การวิเคราะห์ความแปรปรวนความกว้างทรงพุ่มของผักคะน้า  ในการทดลอง   

ท่ี 3          144 
89 การวิเคราะห์ความแปรปรวนจ านวนใบของผักคะน้าในการทดลองที่  3  144 
90 การวิเคราะห์ความแปรปรวนความยาวรากของผักคะน้าในการทดลองที่ 3  144 
91 ค่าเฉล่ียผลผลิตและการเจริญเติบโตของผักกวางตุ้งในการทดลองที่  3  145 
92 การวิเคราะห์ความแปรปรวนน  าหนักสดของผักกวางตุ้งในการทดลองที่  3  145 
93 การวิเคราะห์ความแปรปรวนความสูงของผักกวางตุ้งในการทดลองที่  3  145 
94 การวิเคราะห์ความแปรปรวนความกว้างทรงพุ่มของผักกวางตุ้ง  ในการทดลอง  

ท่ี  3          146 



 

ฑ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางผนวกที ่          หน้า 
95 การวิเคราะห์ความแปรปรวนจ านวนใบของผักกวางตุ้งในการทดลองที่  3  146 
96 การวิเคราะหค์วามแปรปรวนความยาวรากของผักกวางตุ้งในการทดลองที ่3  146 
97 ค่าเฉล่ียผลผลิตและการเจริญเติบโตของผักฮ่องเต้ในการทดลองท่ี  3   147 
98 การวิเคราะห์ความแปรปรวนน  าหนักสดของผักฮ่องเต้ในการทดลองที่  3  147 
99 การวิเคราะห์ความแปรปรวนความสูงของผักฮ่องเตใ้นการทดลองท่ี  3  147 
100 การวิเคราะห์ความแปรปรวนความกว้างทรงพุ่มของผักฮ่องเต ้ ในการทดลอง   

 ท่ี  3          148 
101  การวิเคราะหค์วามแปรปรวนจ านวนใบของผักฮ่องเต้ในการทดลองที่  3  148 
102  การวิเคราะหค์วามแปรปรวนความยาวรากของผักฮ่องเต้ในการทดลองที่ 3  148 
103  ค่าเฉล่ียผลผลิตและการเจริญเติบโตของผักกาดขาวปลีในการทดลองที่  3  149 
104  การวิเคราะห์ความแปรปรวนน  าหนักสดของผักกาดขาวปลี  ในการทดลอง   

  ท่ี  3          149 
105  การวิเคราะหค์วามแปรปรวนความสูงของผักกาดขาวปลใีนการทดลองที่  3  149 
106  การวิเคราะห์ความแปรปรวนความกว้างทรงพุ่มของผักกาดขาวปล ี ในการ   

 ทดลองท่ี 3         150 
107  การวิเคราะหค์วามแปรปรวนจ านวนใบของผักกาดขาวปลีในการทดลองท่ี 3  150 
108  การวิเคราะหค์วามแปรปรวนความยาวรากของผักกาดขาวปล ี ในการทดลอง   

 ท่ี 3          150 
109  ค่าเฉล่ียผลผลิตและการเจริญเติบโตของผักสลัดกรีนโอ๊คในการทดลองที่ 3  151 
110  การวิเคราะหค์วามแปรปรวนน  าหนักสดของผักสลัดกรีนโอ๊ค  ในการทดลอง   

 ท่ี  3          151 
111 การวิเคราะห์ความแปรปรวนความสูงของผักสลัดกรีนโอ๊ค   ในการทดลอง   

ท่ี 3          151 
112 การวิเคราะห์ความแปรปรวนความกว้างทรงพุ่มของผักสลัดกรีนโอ๊ค  ในการ   

ทดลองท่ี 3         152 
 



 

ฒ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางผนวกท่ี          หนา้ 
113  การวิเคราะหค์วามแปรปรวนจ านวนใบของผักสลัดกรีนโอ๊ค  ในการทดลอง   

 ท่ี 3          152 
114  การวิเคราะหค์วามแปรปรวนความยาวรากของผักสลัดกรีนโอ๊ค ในการทดลอง  

 ท่ี 3          152 
115  ค่าเฉล่ียผลผลิตและการเจริญเติบโตของผักสลัดเรดโอ๊คในการทดลองที่  3  153 
116  การวิเคราะหค์วามแปรปรวนน  าหนักสดของผักสลัดเรดโอ๊ค  ในการทดลอง   

 ท่ี  3          153 
117  การวิเคราะหค์วามแปรปรวนความสูงของผักสลัดเรดโอ๊ค ในการทดลองที่ 3  153 
118 การวิเคราะห์ความแปรปรวนความกว้างทรงพุ่มของผักสลัดเรดโอ๊ค ในการ   

 ทดลองท่ี 3         154 
119  การวิเคราะหค์วามแปรปรวนจ านวนใบของผักสลัดกรีนโอ๊ค  ในการทดลอง   

 ท่ี 3          154 
120  การวิเคราะหค์วามแปรปรวนความยาวรากของผักสลัดเรดโอ๊ค  ในการทดลอง  

 ท่ี 3          154 
121  ค่าเฉล่ียผลผลิตและการเจริญเติบโตของผักสลัดบัตเตอร์เฮด ในการทดลองท่ี3 155 
122 การวิเคราะห์ความแปรปรวนน  าหนักสดของผักสลัดบัตเตอร์เฮด ในการทดลอง  

 ท่ี  3          155 
123  การวิเคราะหค์วามแปรปรวนความสูงของผักสลัดบัตเตอร์เฮด ในการทดลอง   

 ท่ี  3          155 
124  การวิเคราะหค์วามแปรปรวนความกว้างทรงพุ่มของผักสลัดบัตเตอร์เฮด  ในการ  

 ทดลองท่ี 3         156 
125  การวิเคราะหค์วามแปรปรวนจ านวนใบของผักสลัดบัตเตอร์เฮด  ในการทดลอง  

 ท่ี 3          156 
126  การวิเคราะหค์วามแปรปรวนความยาวรากของผักสลัดบัตเตอร์เฮด  ในการ  

 ทดลองท่ี 3              156
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บทที่ 1 
 
 

 

บทน ำ 
 

1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 
 ในปัจจุบันกระแสความตืน่ตัวด้านเกษตรอินทรีย์ได้แพร่หลายอย่างรวดเรว็ อันเป็นผลสืบ
เนื่องมาจากพษิภัยสารเคม ี ไม่ว่าจะเป็นสารเคมีท่ีใช้ในการเกษตร หรอืกิจกรรมอื่นๆ ได้ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม เกิดพิษภัยและอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ ด้วยเหตุนี้เองจึงมีเกษตรกรรวมตัวกันเพื่อ
ด าเนินการผลิตพืชและสัตว์เพื่อบริโภคเอง ตลอดจนจ าหน่ายในหมู่ผูบ้ริโภคที่ต้องการอาหารสด
สะอาด  และปลอดภัยจากสารพิษเป็นส าคญั 
 

เกษตรอินทรยี์ คือ ระบบการผลิตที่ค านึงถึงสภาพแวดล้อมรักษาสมดุลของธรรมชาติ และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีระบบการจัดการนเิวศวิทยาที่คลา้ยคลึงกับธรรมชาตแิละหลกีเลี่ยง
การใช้สารเคมีไม่ว่าจะเป็นปุย๋เคมี  สารเคมีก าจัดศัตรูพชื และฮอร์โมนต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดมลพษิใน
สภาพแวดล้อม เน้นการใชอ้ินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยชีวภาพ  เพื่อให้ต้นพืชมคีวาม
แข็งแรง สามารถต้านทานต่อโรคและแมลงได้เอง ผลผลิตที่ได้จะปลอดภัยจากอันตรายของสารพิษ
ตกค้างท าให้ปลอดภัยทั้งผู้ผลิตผู้บริโภค และไม่ท าให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมอกีด้วย  
(กรมวิชาการเกษตร, 2543) 
 

 การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน เป็นการปลูกพชืโดยให้พืชได้รบัสารละลายธาตุอาหารไหลผ่านราก
ดังนั้น สารละลายอาหารจึงเป็นหัวใจส าคญัที่เกี่ยวข้องกบัการเจริญเตบิโตของพืช ซึ่งสูตรสารละลาย
ธาตอุาหารพืชทุกสูตรได้มาจากสารอนินทรีย์  และปุย๋เคมีชนิดต่างๆ    
 

 อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบนัผู้บริโภคมีความสนใจบริโภคพืชผักที่ปลกูโดยใช้ปุย๋อินทรีย์เพิ่ม
มากขึ้น ซึ่งมีทางเป็นไปได้ท่ีจะน าปุย๋อินทรีย์มาใช้ในการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน ถ้าหากว่าปุ๋ยอินทรีย์
ดังกล่าวสลายตัวเป็นธาตุอาหารพืชได้เรว็  รวมทั้งมีธาตุอาหารพอเพียงและสมดุลกัน 



2 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 
 

1. เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของพืชโดยใชน้้ าสกัดชีวภาพแต่ละชนิด   เปรียบเทียบกับ 
 การใช้สารละลายมาตรฐานอนินทรีย ์
 
2. เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของพืชโดยใชน้้ าสกัดชีวภาพหลายชนิด   เปรยีบเทียบกับการ

ใช้สารละลายมาตรฐานอนนิทรีย ์
 

3. เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของพืชโดยใชน้้ าสกัดชีวภาพรว่มกับสารละลายมาตรฐาน     
อนนิทรีย์    เปรียบเทียบกับการใช้สารละลายมาตรฐานอนนิทรีย์เพียงอยา่งเดียว 
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