
บทที่ 1 

บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ในปัจจุบันการท าเกษตรหันกลับมาใช้หลักการแบบเกษตรอินทรีย์มากขึ้น เพราะมีความ

ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ช่วยในการลดต้นทุนด้านการใช้ปุ๋ยและสารเคมี ในการผลิตผักมีผักหลายชนิดท่ี

เป็นท่ีนิยมในการบริโภคเช่น คะน้า ผักกาด และผักกวางตุ้ง โดยเฉพาะผักกาดฮ่องเต้ (Pak Chai) หรือ

กวางตุ้งฮ่องเต้เป็นผักเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่ง ท่ีมีความต้องการสูงต่อเนื่องและ เป็นผักท่ีนิยมในเชิง

การค้ามากเพราะเป็นผักท่ีมีวิตามินสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิตามินเอ วิตามินซี นอกจากนั้นยังมีธาตุ

อาหารพวกแคลเซียม และฟอสฟอรัสสูง นิยมน ามาผัดกับเนื้อสัตว์ ผัดน้ ามันหอย หรือต้มเป็นแกงจืด 

และกรอบ สามารถทนต่อสภาพอุณหภูมิสูงได้ดีกว่ากลุ่มผักกาดหัว ดังนั้นจึงสามารถปลูก ได้ตลอดท้ัง

ปีแต่เนื่องจากโรคแมลงศัตรูท่ีส าคัญของผักกาดฮ่องเต้ในระยะต่างๆของการเจริญเติบโตมีผลท าให้ต้อง

ใช้สารเคมีในการป้องกันก าจัดท าให้มีผลต่อสุขภาพของผู้บริโภคจึงได้น าน้ าส้มควันไม้มาใช้แทนเพราะ

น้ าส้มควันไม้มีประโยชน์ท้ังทางด้านเกษตร  ด้านอุตสาหกรรมช่วยในการป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืช 

แต่ไม่ใช่ปุ๋ยจึงใช้ร่วมกับน้ าหมักชีวภาพปลาเพื่อการเจริญเติบโตและป้องกันโรคแมลงศัตรูพืชโดยไม่ใช่

สารเคมี 

ในการปลูกผักแบบอินทรีย์จึงมีการมุ่งเน้นงดการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมี เพื่อความปลอดภัย

ของผู้บริโภคและเกษตรกรผู้ปลูกเอง โดยมีการเลือกใช้สารสกัดจากพืชและวัสดุธรรมชาติท่ีมีฤทธิ์ใน

การช่วยบ ารุงต้นผัก ช่วยในการป้องกันแมลงหลายชนิด เช่น สารสกัดจากสะเดา น้ าหมักจากหอยเชอ

รี่ น้ าหมักชีวภาพจากปลา ฯลฯ และในกลุ่มของวัสดุเหลือใช้ในภาคการเกษตรท่ีเป็นท่ีนิยมก็คือ น้ าส้ม

ควันไม้ หรือ น้ าวู้ดเวเนการ์ (Wood vinegar) เป็นของเหลวสีน้ าตาลใสมีกล่ินควันไฟ น้ าส้มควันไม้มี

สารประกอบท่ีส าคัญได้แก่น้ า ประมาณ 85% กรดอินทรีย์ ประมาณ 3% และสารอินทรีย์อื่น ๆ อีก

ประมาณ 12% มีค่าความเป็นกรด (pH) ประมาณ 3 ความถ่วงจ าเพาะประมาณ 1.012 – 1.024 

แตกต่างกันไปตามชนิดของไม้ การใช้ประโยชน์จากน้ าส้มควันไม้ อุตสาหกรรม  ใช้ผลิตสารดับกล่ินตัว   

ใช้ผลิตสารปรับผิวนุ่ม ท้ังใช้โดยตรงโดยทางผิวหนัง หรือผสมน้ าอาบ  ใช้ในครัวเรือน  ผสมน้ า 20 เท่า 

ราดท าลายปลวกและมด  ผสมน้ า 50 เท่า ป้องกันปลวก มด และสัตว์ต่าง ๆ เช่น ตะขาบ ตะเข็บ 

ผสมน้ า 100 เท่า ราดโคนต้นไม้รักษาโรครา และโรคเน่า รวมท้ังป้องกันแมลงไม่ให้วางไข่ฉีดพ่นถัง



ขยะเพื่อป้องกันกล่ินและแมลงวันใช้ดับกล่ินในห้องน้ า ห้องครัว และบริเวณช้ืนแฉะใช้ดับกล่ินกรงสัตว์

เล้ียง  

   

บทที่ 2 

ตรวจเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

2.1. ผักกำดฮ่องเต้ (Pak Chai) หรือกวำงตุ้งฮ่องเต้ 

ผักกาดฮ่องเต้  Pak Chai                                                                             

ช่ือวิทยาศาสตร์ : Brassica Chinensis var. ChinensisMansf. 

ช่ือวงศ์ : CRUCIFERAE, BRASSICACEAE 

ช่ือสามัญ : กวางตุ้งฮ่องเต้ Pak Chai, Green Pakchoi 

มีถ่ินก าเนิดในประเทศจีน ญี่ปุ่นและเอเชียกลาง น าเข้ามาปลูกในไทยเป็นระยะเวลานาน เป็น

พืช 2 ฤดู แต่ปลูกเป็นพืชฤดูเดียว ก้านใบมีสีเขียวอ่อนลักษณะแบน ส่วนโคนก้านใบจะขยายกว้างมาก 

และหนา เนื้อกรอบ ปลายใบมน ไม่ห่อหัว    

สรรพคุณทางยา : ผักกาดฮ่องเต้ เป็นผักท่ีมีวิตามินสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิตามินเอ วิตามินซี 

นอกจากนั้นยังมีธาตุอาหารพวกแคลเซียม และฟอสฟอรัสสูง นิยมน ามาผัดกับเนื้อสัตว์ ผัดน้ ามันหอย 

หรือต้มเป็นแกงจืด รสชาติหวาน และกรอบ      

 
ภำพที่1: ลักษณะผักกาดฮ่องเต้ 

ที่มำ : ผักกาดฮ่องเต้ ฐานข้อมูลพืชผัก บทความเกษตร (2559) 



2.1.1 ลักษณะทำงพฤกษศำสตร์ 

 ผักกาดฮ่องเต้เป็นพืชล้มลุก ก้านใบสีเขียวอ่อน ลักษณะแบน ส่วนโคนก้านใบจะขยายกว้าง

มาก และหนา เนื้อกรอบ ปลายใบมน ไม่ห่อหัว 

 

 

 

บทท่ี 3 

อุปกรณ์และวิธีกำรด ำเนินกำรทดลอง 

3.1 วัสดุ  

1.เมล็ดพันธุ์ผักกวางตุ้งฮ่องเต้                  

2.น้ าส้มควันไม้               

3.น้ าหมักชีวภาพจากปลา 

4.ดินปลูก 

อุปกรณ์ 

 1.อุปกรณ์จดบันทึก      

2.จอบ              

3.บัวรดน้ า       

4.กระถางพลาสติก  

5.กล้องถ่ายรูป                  

6.กระบอกฉีดน้ า (ฟ็อกกี้)     

7.ขวดน้ า           

8. ไม้ไผ่           

9. เชือกฟาง             

10.มีด       

11.กรรไกร    

12.ตาข่ายมุ้งเขียวหรือ  ผ้ามุ้งเขียว                         

3.2 วิธีด ำเนินกำรทดลอง 



การทดลองครั้ งนี้ วางแผนการทดลองแบบ  Randomized Complete Block Design 

(RCBD) คือประกอบด้วยกลุ่มการทดลองดังนี้ 1.วิธีการไม่ใส่น้ าส้มควันไม้ 2. วิธีการให้แบบรดโคนต้น 

3.วิธีการให้แบบน้ าหยด 4.วิธีการแบบฉีดพ่นทางใบ ส าหรับการทดลองประกอบด้วยการใช้น้ าส้มควัน

ไม้ในอัตรา 4ml/ น้ า 400 ml และน้ าหมักชีวภาพปลา 4ml.ใช้ในอัตราท่ีเท่ากันแต่ใช้วิธีการใส่ท่ี

แตกต่างกันคือ โดยแบ่งการทดลองเป็น4 ทรีทเมนต์4 ซ้ าๆละ 4 กระถาง / 4 ต้น 

แผนผังการทดลองท่ี1 ผักกวางตุ้งฮ่องเต้ท่ีปลูกในกระถางท่ีไม่ใส่น้ าส้มควันไม้ 

แผนผังการทดลองท่ี 2 ผักกวางตุ้งฮ่องเต้ท่ีปลูกในกระถางท่ีใช้วิธีการใส่น้ าส้มควันไม้แบบรด

โคนต้นในอัตรา 4ml/ น้ า 400 ml และน้ าหมักชีวภาพปลา 4ml 

แผนผังการทดลองท่ี 3 ผักกวางตุ้งฮ่องเต้ท่ีปลูกในกระถางท่ีใช้วิธีการใส่น้ าส้มควันไม้แบบ

ระบบน้ าหยด ในอัตรา 4ml/ น้ า 400 ml และน้ าหมักชีวภาพปลา 4ml 

บทที4่ 

ผลการทดลอง 

ผลการทดลองศึกษาเปรียบเทียบวิธีการใช้น้ าส้มควันไม้ร่วมกับน้ าหมักชีวภาพปลาท่ี

เหมาะสมท่ีมีผลต่อกวางตุ้งฮ่องเต้ท่ีปลูกในกระถาง ได้ผลการทดลองดังนี้ 

ควำมสูงของต้น ( เซนติเมตร ) 

วิธีกำรทดลอง                                                                        14 วัน     21 วัน   28  วัน 

 
1.control ไม่ใส่น้ าส้มควันไม้                                                             4.00     5.77a    8.00 

 
2.วิธีการใช้น้ าส้มควันไม้ร่วมกับน้ าหมักชีวภาพปลาโดยวิธีการแบบรดโคนต้น     5.20     6.25b      9.00 

 

3.วิธีการใช้น้ าส้มควันไม้ร่วมกับน้ าหมักชีวภาพปลาโดยวิธีการแบบน้ าหยด        8.50    10.75c   11.00 

 
4.วิธีการใช้น้ าส้มควันไม้ร่วมกับน้ าหมักชีวภาพปลาโดยวิธีการแบบฉีดพ่นทางใบ10.25   15.87d    13.00 

 



ตำรำงที่ 4.1ผลของการใช้น้ าส้มควันไม้ร่วมกับน้ าหมักชีวภาพปลา ท่ีมีผลต่อความสูงต้นของ

ผักกวางตุ้งฮ่องเต้ท่ีระยะการเจริญเติบโต 14, 21และระยะการเก็บเกี่ยว28 วัน 

หมายเหตุ  ** = มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p < 0.01), * = มีความ

แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p< 0.05), ns = ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p> 0.05) 

จากตารางท่ี 4.1 ความสูงของต้นผักกวางตุ้งฮ่องเต้ท่ีมีอายุ 14, 21และระยะการเก็บเกี่ยว 28 

วัน หลังจากการทดลอง พบว่าการปลูกผักกวางตุ้งฮ่องเต้ในกระถางท้ัง 4 กรรมวิธี ได้แก่ 1.control 

ไม่ใส่น้ าส้มควันไม้2.วิธีการใช้น้ าส้มควันไม้ร่วมกับน้ าหมักชีวภาพปลาโดยวิธีการรดโคนต้น3วิธีการใช้

น้ าส้มควันไม้ร่วมกับน้ าหมักชีวภาพปลาโดยวิธีการแบบน้ าหยด4.วิธีการให้น้ าส้มควันไม้ร่วมกับน้ า

หมักชีวภาพปลาโดยวิธีการแบบแบบฉีดพ่นทางใบพบว่าในช่วงอายุ 21 วัน มีความแตกต่างกันทาง

สถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p< 0.05) แต่ในช่วงอายุ 14 และ 28 วัน พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

(p> 0.05) แต่มีแนวโน้ม วิธีการให้น้ าส้มควันไม้ร่วมกับน้ าหมักชีวภาพปลาโดยแบบฉีดพ่นทางใบ(T4) 

มีค่าเฉล่ียความสูงสูงสุด 15.87เซนติเมตรรองลงมาคือ วิธีการใช้น้ าส้มควันไม้ร่วมกับน้ าหมักชีวภาพ

โดยวิธีการแบบน้ าหยด (T3), วิธีการใช้น้ าส้มควันไม้ร่วมกับน้ าหมักชีวภาพปลาโดยวิธีการรดโคนต้น 

บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

การทดลองศึกษาเปรียบเทียบวิธีการใช้น้ าส้มควันไม้ร่วมกับน้ าหมักชีวภาพปลาท่ีเหมาะสมท่ี
มีผลต่อกวางตุ้งฮ่องเต้ท่ีปลูกในกระถางซึ่งแบ่งการทดลองออกเป็นดังนี้ 

1. Control ไม่ใส่น้ าส้มควันไม้ 
2.วิธีการใช้น้ าส้มควันไม้ร่วมกับน้ าหมักชีวภาพปลาโดยรดโคนต้นอัตรา 4 มล./น้ า400มล.กับ

น้ าหมักชีวภาพปลา 5 มล. 
3.วิธีการใช้น้ าส้มควันไม้ร่วมกับน้ าหมักชีวภาพปลาโดยแบบน้ าหยดอัตรา4 มล./น้ า 400มล.

กับน้ าหมักชีวภาพปลา 5 มล. 
4.วิธีการใช้น้ าส้มควันไม้ร่วมกับน้ าหมักชีวภาพปลาโดยแบบฉีดพ่นทางใบ อัตรา 4มล./น้ า 

400 มล.กับน้ าหมักชีวภาพปลา 5 มล. 

                 F- test                                                                  ns        *         ns 

                 CV %                                                                37.98    53.73    20.86 



โดยวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบกรรมวิธีการให้น้ าส้มควันไม้โดยกรรมวิธีการฉีดพ่นทางใบ, 
การให้แบบน้ าหยด, การรดโคนต้นท่ีส่งผลต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของผักกวางตุ้งฮ่องเต้
ท่ีปลูกในกระถางด้วยระบบอินทรีย์ 
5.1 สรุปผลกำรวิจัย 

การทดลองศึกษาเปรียบเทียบวิธีการใช้น้ าส้มควันไม้ร่วมกับน้ าหมักชีวภาพปลาท่ีเหมาะสมท่ี
มีผลต่อกวางตุ้งฮ่องเต้ท่ีปลูกในกระถาง 

ผลของการใช้น้ าส้มควันไม้ร่วมกับน้ าหมักชีวภาพปลา ท่ีมีผลต่อความสูงต้นของผักกวางตุ้ง
ฮ่องเต้ท่ีระยะการเจริญเติบโต 14, 21และระยะการเก็บเกี่ยว28 วัน พบว่าในช่วงอายุ 21 วัน มีความ
แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p< 0.05) แต่ในช่วงอายุ 14 และระยะการเก็บเกี่ยว28 วัน 
พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p> 0.05) แต่มีแนวโน้ม วิธีการใช้น้ าส้มควันไม้ร่วมกับน้ าหมัก
ชีวภาพปลาโดยวิธีการแบบฉีดพ่นทางใบ ( T4) มีค่าเฉล่ียความสูงสูงสุด 15.87เซนติเมตรรองลงมาคือ 
วิธีการให้น้ าส้มควันไม้ร่วมกับน้ าหมักชีวภาพปลาโดยวิธีการแบบน้ าหยด(T3) ,วิธีการให้น้ าส้มควันไม้
ร่วมกับน้ าหมักชีวภาพปลาโดยวิธีการแบบรดโคนต้น(T2) มีค่าเฉล่ียความสูง 10.75เซนติเมตรและ 
6.25เซนติเมตรและcontrol ไม่ใส่น้ าส้มควันไม้  (T1)มีค่าเฉล่ียความสูงต่ าสุด5.77เซนติเมตร 
ตามล าดับ 

ผลของการใช้น้ าส้มควันไม้ร่วมกับน้ าหมักชีวภาพปลา ท่ีมีผลต่อความกว้างใบของผักกวางตุ้ง
ฮ่องเต้ท่ีระยะการเจริญเติบโต14,21และระยะการเก็บเกี่ยว ะ 28 วัน พบว่าในช่วงระยะการเก็บเกี่ยว
28 วัน มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (p< 0.05) แต่ในช่วงอายุ 14 และ 21 วัน พบว่า
ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p> 0.05) แต่มีแนวโน้ม วิธีการใช้น้ าส้มควันไม้ร่วมกับน้ าหมักชีวภาพ
ปลาโดยแบบฉีดพ่นทางใบ (T4) มีค่าเฉล่ียความกว้างใบสูงสุด 15.27 เซนติเมตรรองลงมาคือ วิธีการใช้
น้ าส้มควันไม้ร่วมกับน้ าหมักชีวภาพปลาโดยแบบน้ าหยด (T3) ,วิธีการใช้น้ าส้มควันไม้ร่วมกับน้ าหมัก
ชีวภาพปลาโดยรดโคนต้น(T2) มีค่าเฉล่ียความกว้างใบ 8.25 เซนติเมตรและ 7.00 เซนติเมตรและ
control ไม่ใส่น้ าส้มควันไม้ (T1)มีค่าเฉล่ียความกว้างใบต่ าสุด5.75เซนติเมตร ตามล าดับ 

ผลของการใช้น้ าส้มควันไม้ร่วมกับน้ าหมักชีวภาพปลาท่ีมีผลต่อน้ าหนักสดของผักกวางตุ้ง
ฮ่องเต้ท่ีระยะการเก็บเกี่ยว28 วัน พบว่าในช่วงการเก็บเกี่ยว 28 วัน มีความแตกต่างกันทางสถิติ   
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