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งานวจิยันี,มวีตัถุประสงคเ์พื)อศกึษาผลของสารสกดัหยาบสมุนไพรต่อผลผลติผกักวางตุง้ในระบบไฮโดรโปนิกส ์ 
โดยวางแผนการทดลองแบบสุม่สมบรูณ์ (completely  randomized  desing;  CRD) โดยนําผกักวางตุ้งอายุ 1 สปัดาห์
ยา้ยลงปลูกในโรงเรอืนไฮโดรโปนิกส ์จากนั ,นทุกๆ 3 วนัฉีดพ่นสารสกดัหยาบสมุนไพร 3 ชนิด ไดแ้ก่ สารสกดัหยาบ
พรกิ กระเทยีม และตะไคร ้สว่นชุดควบคุมไม่ฉีดพ่น จนกระทั ,งถงึอายุการเกบ็เกี)ยว (4 สปัดาห)์ จากการทดลองพบว่า
ผกักวางตุง้ที)ฉีดพ่นสารสกดัหยาบทั ,ง 3 ชนิด ไม่พบรอยโรคและแมลงศตัรูพชืเขา้ทําลาย นอกจากนั ,นความสงูต้นมค่ีา
ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (p>0.05) แต่อย่างไรก็ตามการฉีดพ่นสารสกดัหยาบตะไคร้ทําให้ผกักวางตุ้งมีนํ,าหนักสด 
นํ,าหนกัแหง้มค่ีามากที)สดุ ขณะที)ไม่ฉีดพ่นทาํใหเ้กดิรอยโรคและแมลงศตัรพูชืเขา้ทาํลาย ดงันั ,นจงึส่งผลใหม้นํี,าหนักสด 
และนํ,าหนักแหง้น้อยที)สุด จากการทดลองแสดงใหเ้หน็ว่าการฉีดพ่นสารสกดัหยาบทั ,ง 3 ชนิด มปีระสทิธภิาพในการ
เพิ)มผลผลติของผกักวางตุง้ในระบบไฮโดรโปนิกส ์

 

 คาํสาํคญั: สารสกดัหยาบสมุนไพร, ผลผลติ, ผกักวางตุง้, ระบบไฮโดรโปนิกส ์
 
 

Abstract 
This research aimed to study the effect of herb crude extract on the yield of Chinese cabbage in 

hydroponics with completely randomized design (CRD) by transplant one week of Chinese cabbage moved 
into a hydroponics system plant. Then, every 3 days, spray 3 courses of herb crude extract: chili crude 
extract, garlic and lemongrass with the control unit is not sprayed until the harvest time (4 weeks). It was 
found that all three herb crude extracts on Chinese cabbage were not found disease and insect pests. In 
addition, the tree height was not significantly different (p> 0.05). However, the spraying of herb crude extracts 
of lemongrass makes Chinese cabbage have a fresh weight, dry weight is most valuable. While it is not 
sprayed, it causes disease and insect pests that results in a fresh weight and a dry weight as minimum. The 
experiments showed that all three herb crude extracts were effective in increasing the yield of Chinese 

cabbage in hydroponic system. 
 

Keywords: herb crude extract, yield, Chinese cabbage, hydroponic system



การประชมุวชิาการระดบัชาต ิ“นวตักรรมและเทคโนโลยวีชิาการ ����” 

   “วจิยัจากองคค์วามรูสู้ก่ารพฒันาอย่างยั )งยนื” 
 

 

A - 603 

 

บทนํา 
 ผักกว าง ตุ้ ง เ ป็ นผักที) นิ ยมรับประทาน 
เนื)องจากปลูกง่าย ระยะเวลาการเก็บเกี)ยวเร็วสั ,น 
ประมาณ 38-45 วัน พื,นที)การปลูกส่วนใหญ่อยู่
ภาคเหนือ ในการปลูกสามารถปลูกได้ทั ,งแบบแปลง
ทั )วไป และระบบไฮโดรโปนิกส์ ปญัหาที)พบคือ 
ผกักวางตุ้งไม่ได้ผลผลติเท่าที)ควร เนื)องจากเกิดโรค
และแมลงทาํลาย ทาํใหเ้กษตรกรตอ้งใชส้ารเคมใีนการ
จัดการโรคและแมลงศัตรูผักชนิดนี,  ทั ,งที)ปลูกแบบ
แปลง และระบบไฮโดรโปนิกส์ ทําให้ส่งผลเสียต่อ
ผู้บริโภค ในปี 2545 ออกกฎหมายคบคุมการใช้
สารเคมอีย่างจรงิ และรณรงค์ให้ใช้สารชวีภณัฑ์ หรอื
สารสมุนไพรในการเลี,ยงสตัว ์และปลูกพชื ซึ)งสมุนไพร
มีฤทธิ pในการกําจัดและรักษาโรคที)เกิดจากเชื)อรา 
แบคทีเรีย รวมทั ,งไวรสับางชนิด อกีทั ,งยงัช่วยกําจดั
แมลงศตัรูพชืต่างๆ เช่น แทนนิน อลัลซินี แคปไซซนิ
นํ,ามนัหอมระเหย ที)สาํคญัสารสาํคญัในพชืสมุนไพรยงั
มแีร่ธาตุที)เป็นประโยชน์ต่อการเจรญิเตบิโตของพชืทั ,ง
กลุ่มแร่ธาตุหลกั รอง และจุลธาตุ สารดงักล่าวมามใีน
พืชสมุนไพร หรือพืชสวนครัว เช่น พริก กระเทียม 
และตะไคร้  (วิณากร และทนงศกัดิ p, 2558; จิรพร, 
2555; พิมพ์เพ็ญ และนิธิยา, 2560) จึงได้เลือกพืช
เหล่านี,มาสกดัสารแบบหยาบ เพื)อทําการทดสอบแบบ
ฉีดพ่นทางใบกับผักกวางตุ้งที)ปลูกในโรงเรือนผัก
ไฮ โดรโป นิกส์ที) ไ ม่ มีร ะบบการมุ้ ง คุม โรง เ รือน  
เนื)องจากระบบไฮโดรโปนิกส์ เป็นระบบที)ควบคุม
สภาพแวดล้อมได้ง่าย และใช่พื,นที)ในการปลูกน้อย 
เหมาะกบัครอบครวัที)มพีื,นที)น้อย  
 ดงันั ,นจงึทําการศกึษาผลของสารสกดัหยาบ
สมุนไพรต่อผลผลิตกวางตุ้งในระบบไฮโดรโปรนิกส ์
เพื)อเป็นประโยชน์ต่อผู้วิจ ัย ผู้ที)สนใจ และเกษตรกร
ต่อไป 
 

วสัด ุอปุกรณ์ และวิธีดาํเนินการวิจยั 

การศกึษาใชแ้ผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ 
(completely  randomized  desing;  CRD) โดย
ผักกวางตุ้งสายพันธุ์ทางการค้า อายุ 1 สปัดาห ์
จาํนวน 380 ตน้ แบ่งการทดลองออกเป็น 4 กรรมวธิีๆ  

ละ 5 ซํ,าๆ ละ 19 ต้น ใชร้ะยะเวลาทดลอง 4 สปัดาห ์
โดยมกีรรมวธิดีงันี, 

กรรมวิธีที) 1: ไม่ฉีดพ่นสารสกดัสมุนไพร 
(ควบคุม) 

กรรมวธิทีี) 2: ฉีดพ่นสารสกดัหยาบพรกิ 
กรรมวธิทีี) 3: ฉีดพ่นสารสกดัหยาบกระเทยีม 
กรรมวธิทีี) 4: ฉีดพ่นสารสกดัหยาบตะไคร ้
 

ขั Qนตอนการดาํเนินการวิจยั 
 ประกอบด้วย ขั ,นตอนการเตรยีมการทดลอง
และขั ,นทดลอง 
 1. ขั ,นเตรยีมการทดลอง ได้แก่ การเตรยีม
โรงเรือน สร้างโรงเรอืนปลูกผกัไฮโดรโปรนิกส์ระบบ
ท่อพวีซี ีจาํนวน 20 รางปลกู รางละ 19 หลุมปลกู 

2. ทําการเพาะต้นกลา้ผกักวางตุ้งไฮโดรโป
นิกสด์ว้ยฟองนํ,าเพาะต้นกลา้ ทิ,งต้นกลา้ไว ้1 สปัดาห ์
หรอืใบเลี,ยงสมบรูณ์ก่อนนําไปปลกูในโรงเรอืน 

3. การเตรยีมสารสกดัสมุนไพร นําสมุนไพร
มาแบบสดมาล้างและบดให้ละเอียดแล้วหมัก 72 
ชั )วโมง โดยใชอ้ตัราสว่น สมุนไพร 1 สว่นต่อ นํ,าสะอาด 
10 ส่วน เมื)อครบกําหนดหมักกรองแล้วนําไปใช ้
อตัราสว่นการใช ้1 ลติรต่อนํ,าสะอาด 20 ลติร  

4. วิเคราะห์คุณภาพนํ, าพื,นฐานก่อนการ
ทดลอง โดยใช้นํ,าบาดาลในการทดลอง คุณภาพนํ,า
แสดงในตารางที) 1 

 

ตารางที= 1 ผลวเิคราะหคุ์ณภาพนํ,าบางประการ 

สิ=งที=วิเคราะห ์ ผลวิเคราะห ์
EC 0.068 µs/cm3 
pH  6.42 
DO  3.21 mg/L 

แอมโมเนีย 0.35 mg/L 
อลัคาไลน์ 185 mg/L 

 อุณหภูมนํิ,า 28 0C 
ความกระดา้งของนํ,า 25 mg/L 
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5. ขั ,นทดลอง สุ่มผกักวางตุ้งลงรางปลูก
ที)มขีนาดตน้ใกลเ้คยีงกนั คํานวณปรมิาตรนํ,า แลว้เตมิ
ปุ๋ยเอบ ีอตัรา 1:200 โดยใส่ครั ,งแรก 100 เปอรเ์ซน็ต ์
และเตมิปุ๋ยรอบที) 2  จํานวน 50 เปอรเ์ซน็ต์ เมื)อผกั
อายุได ้14 วนัหลงัปลกู ระหว่างนี,ควบคุมค่า EC ใหอ้ยู่
ระดบั 2.00-2.50 µs/cm3  ทําการฉีดพ่นสารสมุนไพร
ทุกๆ 3 วนัหลงัจากปลูกได ้1 สปัดาห ์โดยฉีดพ่นทาง
ใบ และเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตทุก 7 วัน และ
ผลผลติผกัเมื)อสิ,นสดุการทดลอง 

 

ข้อมูลที=เกบ็รวบรวม 
1. อตัราการรอดตาย 
 2. ความสงูตน้ 
 3. จาํนวนใบ 
ขอ้ 1-3 ทาํการเกบ็ขอ้มลูทุกๆ 7 วนั  
 4. นํ,าหนกัผลผลติรวม (ไม่ตดัแต่ง) 
 5. ความยาวราก (เซนตเิมตร) 
6. นํ,าหนกัสดรวมราก (กรมั) 
 7. นํ,าหนกัแหง้รวมราก (กรมั) 
ขอ้ 4-7 ทาํการเกบ็ขอ้มลูเมื)อสิ,นสดุการ

ทดลอง และขอ้ที) 7 ทาํการอบที)อุณหภูม ิ800C 

ระยะเวลา 48 ชั )วโมง 

                     8.ศึกษารอยโรค และการเข้าทําลาย
แมลงศตัรพูชื โดยการสงัเกต 
 วิเคราะห์ข้อมูลจากสูตรที)ใช้ในการทดลอง
โดยคํานวณหาค่าเฉลี)ยของข้อมูล จากนั ,นนําข้อมูล
วเิคราะหห์าความแปรปรวน (One way anova) ของ
ขอ้มูลโดยใชว้ธิกีาร Duncan's multiple range test  
(DMRT) ที)ช่วงความเชื)อมั )น 95 (*) และ 99 (**) 
เปอรเ์ซน็ต ์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปูทางสถติ ิ

 
สถานที=ทาํการศึกษาทดลอง 

 แปลงวิจัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์ปฏิบัติการ
อุดมศกึษาหนองขวาง และหอ้งปฏบิตักิารคุณภาพนํ,า
ท า ง ก า ร เ กษ ต ร  ค ณะ เท ค โ น โลยีก า ร เ กษ ต ร 
มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์ 
 

ผลการวิจยั  

การศึกษาสารสกดัหยาบสมุนไพรต่อผลผลติ
กวางตุ้งในระบบไฮโดรโปรนิกส ์ในการทดลองครั ,งนี,
อตัราการรอดตายของผกักวางตุ้ง 100 เปอรเ์ซน็ต์ทุก
กรรมวิธี และข้อมูลการเจริญเติบโต และผลผลิต
อธบิายผลการทดลองในตาราง 

 

ตารางที= 2 รอยโรค และการเขา้ทําลายแมลงศตัรูพชืของผกักวางตุ้งที)ใช้สารสมุนไพรฉีดพ่นในระบบไฮโดรโปรนิกส ์
สปัดาหท์ี) 1-4 

กรรมวธิ ี
สปัดาหท์ี) 

1 2 3 4 
รอยโรค แมลง รอยโรค แมลง รอยโรค แมลง รอยโรค แมลง 

ไม่ฉีดพ่น - - - 5% 1% 8% 3% 15% 
ฉีดพ่นสารสกดัพรกิ - - - - - - - - 
ฉีดพ่นสารสกดักระเทยีม - - - - - - - - 
ฉีดพ่นสารสกดัตะไคร ้ - - - - - - - - 
หมายเหต ุ รอยโรค และการเขา้ทาํลายของแมลงศตัรพูชืคดิจากจาํนวนตน้ทั ,งหมดต่อตน้ที)เกดิ คดิเทยีบเป็น

เปอรเ์ซน็ต์
จากตารางที) 2 พบว่าการใชส้ารสกดัหยาบ

พรกิ กระเทยีม และตะไคร ้ไม่พบว่ามรีอยโรค หรอื
ลกัษณะที)บ่งบอกว่าเกดิโรค และยงัไมพ่บว่ามแีมลงกดั 
แทะ หรอืลกัษณะของหนอนชอนไป หรอืหนอนห่อ
ยอด ต่างจากที)ไม่ฉีดพ่นสารสกดัหยาบที)พบมรีอยโรค 

มลีกัษณะใบแหง้ รอยหนอนชอนใบ ไม่พบลกัษณะ
หนอนห่อใบหรอืการเขา้ทาํลายยอดอ่อน และการกดั
แทะของแมลงในสปัดาหท์ี) 2-4  
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ตารางที= 3 ความสงูของผกักวางตุง้ที)ใชส้ารสมุนไพรฉีดพ่นในระบบไฮโดรโปรนิกส ์สปัดาหท์ี) 1-4 

กรรมวธิ ี
ความสงู (cm) สปัดาหท์ี) 

1 2 3 4 
ไม่ฉีดพ่น 5.05 7.28 13.54 25.01 
ฉีดพ่นสารสกดัพรกิ 5.21 7.46 14.69 25.27 
ฉีดพ่นสารสกดักระเทยีม 4.81 7.04 13.99 24.91 
ฉีดพ่นสารสกดัตะไคร ้ 5.11 7.29 14.82 25.44 

F-test ns ns ns ns 
SEM 0.08 0.08 0.28 0.11 

C.V. (%) 3.15 2.18 3.93 0.89 
หมายเหต ุ -ns คอือกัษรตามแถวแนวตั ,งเดยีวกนัมคีวามแตกต่างกนัอย่างไม่มนียัสาํคญัทางสถติ ิ(p>0.05) วเิคราะห์
โดยวธิ ีDMRT, SEM คอื ค่า Standard Error of measurement 
 

จากตารางที) 3 ผกักวางตุ้งที)ปลูกในระบบ
ไฮโดรโปนิกส์ โดยใช้สารสกดัฉีดหยาบพ่นต่างกนั 3 
ชนิด พบว่า ความสงูของต้น สปัดาหท์ี) 1, 2, 3 และ4 
ในการทดลองที)ฉีดพ่นสารสกดัหยาบพริก กระเทียม

และตะไคร้ ไม่แตกต่างจากที)ไม่ฉีดพ่น (กรรมวิธี
ควบคุม)  

  

 

ตารางที= 4 จาํนวนใบของผกักวางตุง้ที)ใชส้ารสมุนไพรฉีดพ่นในระบบไฮโดรโปรนิกส ์สปัดาหท์ี) 1-4  

กรรมวธิ ี
จาํนวนใบ (ใบ) สปัดาหท์ี) 

1 2 3 4 
ไม่ฉีดพ่น 4.63ab 7.13a 7.52a 8.45 
ฉีดพ่นสารสกดัพรกิ 4.70a 7.05a 7.15ab 8.41 
ฉีดพ่นสารสกดักระเทยีม 4.53b 6.37b 6.71b 8.22 
ฉีดพ่นสารสกดัตะไคร ้ 4.51b 5.31c 6.57b 8.35 

F-test * ** * ns 
SEM 0.04 0.39 0.20 0.05 

C.V. (%) 1.81 11.97 5.73 1.15 
หมายเหต ุ -abc คอือกัษรตามแถวแนวตั ,งเดยีวกนัมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติ ิp<0.05 (*), p<0.01 (**)    
วเิคราะหโ์ดยวธิ ีDMRT, SEM คอื ค่า Standard Error of measurement 
 

 จากตารางที) 4 ผกักวางตุ้งที)ปลูกในระบบ
ไฮโดรโปนิกส์ โดยใช้สารสกดัฉีดหยาบพ่นต่างกนั 3 
ชนิด พบว่า สปัดาห์ที) 1 ในการทดลองที)ฉีดพ่นสาร
สกดัหยาบพรกิจาํนวนใบมากกว่าที)ไม่ฉีดพ่น (กรรมวธิี
ควบคุม) ที)ฉีดพ่นสารสกดัหยาบกระเทียม และที)ฉีด
พ่นสารสกดัหยาบตะไคร้ ตามลําดบั สปัดาห์ที) 2 ใน
การทดลองที)ฉีดพ่นสารสกดัหยาบพริกจํานวนใบไม่
แตกจากที)ไม่ฉีดพ่น (กรรมวิธีควบคุม) แต่แตกต่าง

อย่างยิ)งจากที)ฉีดพ่นสารหยาบกระเทียม และตะไคร ้
ตามลําดบั สปัดาห์ที) 3 ในการทดลองที)ไม่ฉีดพ่น
จาํนวนใบมากกว่าที)สารสกดักระเทยีบ และตะไคร ้แต่
ไม่แตกต่างจากที)ไม่ฉี ดพ่นสารสกัดหยาบพริก 
ตามลําดบั และสปัดาหท์ี) 4 จํานวนใบในการทดลองที)
ฉีดพ่นสารสกัดหยาบพริก กระเทียมและตะไคร้ ไม่
แตกต่างจากที)ไม่ฉีดพ่น (กรรมวธิคีวบคุม) 
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A - 606 

 

 

ตารางที= 5 นํ,าหนกัผลผลติรวม และความยาวรากของผกักวางตุ้งที)ใชส้ารสมุนไพรฉีดพ่นในระบบไฮโดรโปรนิกส ์เมื)อ
สิ,นสดุการทดลอง  

กรรมวธิ ี
สิ)งที)ศกึษา 

นํ,าหนกัผลผลติรวม (กรมั) ความยาวราก (cm) 
ไม่ฉีดพ่น 5,200.63b 20.03 
ฉีดพ่นสารสกดัพรกิ 6.300.42a 20.37 
ฉีดพ่นสารสกดักระเทยีม 6,210.03a 18.26 
ฉีดพ่นสารสกดัตะไคร ้ 6,780.81a 17.90 

F-test * ns 
SEM 0.31 0.57 

CV (%) 10.04 5.99 
หมายเหต ุ -ab คอือกัษรตามแถวแนวตั ,งเดยีวกนัมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติ ิp<0.05 (*)  วเิคราะห์
โดยวธิ ีDMRT, SEM คอื ค่า Standard Error of measurement 
 

จากตารางที) 5 ผกักวางตุ้งที)ปลูกในระบบ
ไฮโดรโปนิกส์ โดยใช้สารสกดัฉีดหยาบพ่นต่างกนั 3 
ชนิด พบว่า ความยาวรากสปัดาหท์ี) 1, 2, 3 และ4 ใน
การทดลองที)ฉีดพ่นสารสกดัหยาบพรกิ กระเทยีมและ
ตะไคร้ ไม่แตกต่างจากที)ไม่ฉีดพ่น (กรรมวธิคีวบคุม) 

ส่วนนํ,าหนักผลผลิตรวมต่อกรรมวิธีในการทดลอง 
พบว่าที)ฉีดพ่นสารสกัดหยาบตะไคร้  พริก และ
กระเทยีม ปรมิาณนํ,าหนักรวมมากกว่าที)ไม่ฉีดพ่นสาร
สกดัหยาบ ตามลาํดบั 

 
ตารางที= 6 นํ,าหนกัสด และนํ,าหนักแหง้ของผกักวางตุ้งที)ใชส้ารสมุนไพรฉีดพ่นในระบบไฮโดรโปรนิกส ์เมื)อสิ,นสุดการ

ทดลอง  

กรรมวธิ ี
สิ)งที)ศกึษา 

นํ,าหนกัสด (กรมั) นํ,าหนกัแหง้ (กรมั) 
ไม่ฉีดพ่น 6.56c 0.64b 
ฉีดพ่นสารสกดัพรกิ 9.02ab 0.82ab 
ฉีดพ่นสารสกดักระเทยีม 8.86b 1.08a 
ฉีดพ่นสารสกดัตะไคร ้ 10.08a 1.16a 

F-test * * 
SEM 0.74 0.11 

CV (%) 16.72 24.37 
หมายเหต ุ -abc คอือกัษรตามแถวแนวตั ,งเดยีวกนัมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติ ิp<0.05 (*) วเิคราะห์
โดยวธิ ีDMRT, SEM คอื ค่า Standard Error of measurement
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 จากตารางที) 6 ผกักวางตุ้งที)ปลูกในระบบ

ไฮโดรโปนิกส ์โดยใช้สารสกดัฉีดหยาบพ่นต่างกนั 3 

ชนิด พบว่า นํ,าหนักสดในการทดลองที)ฉีดพ่นสารสกดั

หยาบตะไครม้ากที)ฉีดพ่นสารสกดัหยาบกระเทยีม และ

ไม่ฉีดพ่น (กรรมวธิีควบคุม) แต่ไม่แตกต่างจากที)ฉีด

พ่นสารสกดัหยาบพรกิ ตามลําดบั นํ,าหนักแหง้ในการ

ทดลองที)ฉีดพ่นสารสกัดหยาบตะไคร้และกระเทียม

มากกว่าที)ไม่ฉีดพ่น (กรรมวธิคีวบคุม) ตามลาํดบั แต่ที)

ฉีดพ่นสารสกดัหยาบพรกิไม่แตกต่างจากที)ไม่ฉีดพ่น 

(กรรมวธิคีวบคุม)  
 

อภิปรายผลการวิจยั 

 จากผลการทดลองพบว่าการใชส้ารสกดัหยาบ

ทั ,ง 3 ชนิดไม่เกดิรอยโรคและการเขา้ทําลายของแมลง

ตลอดการทดลอง 4 สปัดาห ์อาจเป็นเพราะในสมุนไพร

ทั ,ง 3 ชนิดมสีาระสาํคญัในการป้องกนัการเกดิโรคและ

แมลง สอดคล้องกบัการวิเคราะห์สารสําคญัของกรม

พัฒนาที)ดิน (2554) ที)พบว่าในการหมักพืช และ

สมุนไพรก่อใหเ้กดิสารอนิทรยี์จําพวกกรดนํ,าสม้ กรด

ฮวิมกิ นํ,ามนัหอมระเหย และสารอื)นๆ ที)มฤีทธิ pป้องกนั

และยับยั ,งการเกิดโรคจากเชื,อรา แบคทีเรีย และ

ป้องกนัการกดัแทะของแมลงศตัรูพืช และการใช้สาร

สกดัหยาบไม่ส่งผลต่อความสงู ความยาวรากพชื  แต่

ส่งผลต่อจํานวนใบทุกๆ การฉีดพ่นสารสกัดหยาบ

จํานวนใบน้อยกว่ากรรมวธิคีวามคุม แต่กลบัทําให้ผล

ผลิตรวมมากขึ,นโดยเฉพาะที)ฉีดพ่นสารสกัดหยาบ

ตะไคร้ จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าการใช้สารสกดั

หยาบทั ,ง 3 ในแง่การเจรญิเตบิโตไม่แตกต่างจากการ

ไม่ใช ้แต่การใชส้มุนไพร 3 ชนิดทําใหผ้ลผลติมากขึ,น

กว่าไม่ใช ้และเมื)อพจิารณาความยาวรากพบว่าการใช้

สารสกัดหยาบสมุนไพรฉีดพ่นผักกวางตุ้งทําให้

ผกักวางตุ้งความยาวรากของพชืน้อยกว่าที)ไม่ใช้ แต่

อย่างไรก็ตาม จิราพร (2555) และกรมพัฒนาที)ดิน 

(2554) ที)กล่าวว่า สมุนไพรมีสาระสําคัญหลายชนิด 

และมีค่า EC สูง เพราะค่านี,บ่งบอกว่ามีปริมาณ 

ฮอร์โมน และแร่ธาตุที)สําคัญสูง จึงทําให้ผลผลิต

มากกว่าที)ไม่ใชส้ารสกดัหยาบฉีดพ่น 
 

สรปุผลการวิจยั 
 การใช้สมุนไพรในรูปของสารสกัดหยาบทั ,ง 3 

ชนิดส่งผลต่อผลผลิตของผกักวางตุ้ง แต่ไม่ส่งผลต่อ

การเจริญเติบโตมากนักที)ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์

ทั ,งที)ใช้สารสกดัพรกิ กระเทยีม และตะไคร ้แต่ตะไคร้

สง่ผลต่อทําใหก้ารผลติดทีี)สุด และสารสกดัหยาบทั ,ง 3 

ชนิด ยงัมปีระสทิธภิาพในการป้องกนัการเกดิโรคและ

แมลงไดด้กีว่าที)ไม่ใช ้
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