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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

              ผักกาดขาวไดโตเกียว  ชื่อวิทยาศาสตร์ (Lactuca sativa var.crispa L.) เป็นผักในตระกูล
กะหล่่า ลักษณะคล้ายผักกาดขาวปลีที่พบได้ทั่วไป แต่ต่างกันตรงที่ผักกาดขาวไดโตเกียวนั้น ใบจะไม่ห่อ
เป็นหัว และมีก้านใบแคบ เจริญเติบโตได้รวดเร็ว ใช้ระยะเวลาตั้งแต่เพาะเมล็ดจนกระทั่งเก็บเกี่ยวได้เพียง 
35-40 วัน ผักกาดขาวไดโตเกียวเป็นผักที่มีรสชาติหวานเล็กน้อย มีความกรอบ เนื่องจากมีน้่าเป็น
องค์ประกอบถึง 94.4% นิยมน่ามาจิ้มน้่าพริก ใส่สุกี้ยากี้ ต้มจืด หรือผัดผัก มีวิตามินซีที่เป็นสารต้าน
อนุมูลอิสระที่ดี ป้องกันการเสื่อมของเซลล์ โฟเลตช่วยฟื้นฟูเซลล์และผลิตเซลล์ใหม่ในร่างกาย มีส่วนใน
การช่วยป้องกันโรคหัวใจ ส่าหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ โฟเลตช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดสมองพิการในเด็กแรก
เกิด และวิตามินเค ช่วยบรรเทาอาการประจ่าเดือนมามากกว่าปกติ ช่วยในกระบวนการสร้างลิ่มเลือดและ
ช่วยป้องกันกระดูกเปราะบาง  ผักกาดขาว นับเป็นผักที่มีความส่าคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศ
ไทย เนือ่งจากมีผู้นิยมบริโภคอย่างแพร่หลาย ส่วนที่ใช้บริโภคคือ ส่วนของใบ ซึ่งมีลักษณะเป็นผืนเดียวกัน
ตลอด มีก้านใบกว้างและแบน ผักกาดขาวนอกจากจะใช้บริโภคสด และประกอบอาหารได้หลายอย่างแล้ว
ยังเป็นผักที่น่ามาใช้แปรรูปเป็นผักตากแห้งและกิมจิ ตลอดจนเป็นผักที่ใช้ในอุตสาหกรรมรูปอื่นๆ อีก                    

             ปัจจุบันมีการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมีอย่างแพร่หลาย ท่าให้มีการตกค้างของสารเคมี ซึ่งเป็น
ต้นเหตุของการเกิดโรคต่างๆในผู้บริโภคเป็นจ่านวนมาก ทางคณะผู้จัดท่าจึงสนใจในการจัดท่าน้่าหมัก
ชีวภาพจากใบยูคาลิปตัสยูคาลิปตัส เป็นพรรณไม้ยืนต้นมีถิ่นก่าเนิดในทวีปออสเตรเลีย ก่อนจะมีการ
น่าเข้ามาปลูกในประเทศไทย จริงแล้วยูคาลิปตัสมีสรรพคุณมากทั้งในทางอุตสาหกรรมและทางสมุนไพร ยู
คาลิปตัสส่วนใหญ่แล้วมักจะถูกตัดน่าไปแปรรูปเป็นไม้ หรือกระดาษ เพราะเป็นไม้ยืนต้นที่มีความสูง
ประมาณ 10-25 เมตรเลยทีเดียว ค่อนข้างโตง่าย สามารถปลูกในดินทั่วไป ใบของยูคาลิปตัสที่หล่นลง
มาปกคลุมพื้นดินก็จะกลายเป็นปุ๋ยในที่สุดด้วย เป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์รอบด้าน  เพื่อน่ามาใช้ใน
การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของผักกาดขาวโตเกียวเบกานา ซึ่งเป็นผักที่มีการ
บริโภคค่อนข้างแพร่หลาย น้่าหมักชีวภาพมีประโยชน์มากมายหลายด้าน เช่น ด้านการเกษตร ที่ช่วยปรับ
สภาพความเป็นกรด-ด่าง ในดินและน้่า ช่วยย่อยสลายอินทรียวัตถุ ในดินให้เป็นธาตุอาหารแก่พืช  ด้าง
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โรคและแมลง ด้านปศุสัตว์ ช่วยก่าจัดกลิ่นเหม็น ด้านประมง ช่วยควบคุมคุณภาพน้่า ด้านสิ่งแวดล้อมช่วย
บ่าบัดน้่าเสียจากเกษตรกร เป็นต้น หลายคนมักจะเชื่อว่าการใช้สารเคมีในการเกษตรจะช่วยเพิ่มปริมาณ
ผลผลิตทางการเกษตรได้ แต่ที่จริงแล้วไม่เป็นเช่นนั้น อีกทั้งการใช้สารเคมียังมีผลกระทบต่อระบบนิเวศ
ทางการเกษตรอีกด้วย เช่น ดินเสื่อมสภาพไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช มีสารพิษตกค้างใน
ผลผลิต ยาฆ่าแมลงมีพิษตกค้างเป็นสารชักน่าหรือเป็นต้นเหตุท่าให้เกิดโรคมะเร็งและโรคอื่นๆได้  

         ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องศึกษาการใช้อัตราส่วนที่ เหมาะสมของปุ๋ยหมัก
ชีวภาพจากใบยูคาลิปตัสที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของผักกาดขาวโตเกียวเบกานา เพื่อช่วยแก้ปัญหา
เกี่ยวกับการเจริญเติบโตและพัฒนาคุณภาพของผักกาดขาวโตเกียวเบกานาให้แก่เกษตรกร และเพื่อเป็น
ประโยชน์ในการน่าไปใช้ต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
         1.2.1 เพื่อศึกษาผลของการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพจากใบยูคาลิปตัสที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตของผักกาดขาวโตเกียวเบกานา  
         1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนที่เหมาะสมของการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพจากใบยูคาลิปตัสที่ส่งผลต่อ
การเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดขาวโตเกียวเบกานา  
 
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
         1.3.1 ทราบถึงผลของการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพจากใบยูคาลิปตัสที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตของผักกาดขาวโตเกียวเบกานา 
         1.3.2 ได้อัตราส่วนที่เหมาะสมของการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพจากใบยูคาลิปตัสที่ส่งผลต่อการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดขาวโตเกียวเบกานาที่ดีที่สุด 
 
1.4 ขอบเขตการศึกษา 

เปรียบเทียบอัตราส่วนที่เหมาะสมของการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพจากใบยูคาลิปตัสที่ส่งผลต่อการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดขาวโตเกียวเบกานา  วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ 
(Completely Randomize Design,CRD ) วิเคราะห์ค่าความแปรปรวน ท่าการเก็บข้อมูลด้านการ
เจริญเติบโตของผักกาดขาวโตเกียวเบกานา ด้านความสูง (เซนติเมตร) ความกว้างใบ(เซนติเมตร)  ความ
ยาวใบ (เซนติเมตร) จ่านวนใบ (ใบ)   และด้านการให้ผลผลิต น้่าหนักสดผลผลิต(กรัม) 
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 โดยท่าการทดลองปลูกผักกาดขาวโตเกียวเบกานาโดยใช้ถุงช่า แบ่งการทดลองเป็น 4 วิธีการทดลอง 
จ่านวน 3 ซ้่า ซ้่าละ 4 ถุง รวมทั้งสิ้น 48 หน่วยการทดลอง โดยปลูกในถุงด่าขนาด 10x14 นิ้ว  
 

1.5 สถานที่ท าการทดลอง 
      บ้านหนองแสง ต่าบลหนองกุง อ่าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 44170 
 
1.6 ระยะเวลาในการทดลอง 
      เริม่ด่าเนินการทดลองวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2561 สิ้นสุดการทดลองวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 
 

1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 
       ผักกาดขาวไดโตเกียว (pai-tsai) หมายถึง เป็นผักในตระกูลกะหล่่า ลักษณะคล้ายผักกาดขาว
ปลีที่พบได้ทั่วไป แต่ต่างกันตรงที่ผักกาดขาวไดโตเกียวนั้ น ใบจะไม่ห่อเป็นหัว และมีก้านใบแคบ 
เจริญเติบโตได้รวดเร็ว ใช้ระยะเวลาตั้งแต่เพาะเมล็ดจนกระทั่งเก็บเกี่ยวได้เพียง 35-40 วัน ผักกาดขาวได
โตเกียวเป็นผักที่มีรสชาติหวานเล็กน้อย มีความกรอบ เนื่องจากมีน้่าเป็นองค์ประกอบถึง 94.4% นิยม
น่ามาจิ้มน้่าพริก ใส่สุกี้ยากี้ ต้มจืด หรือผัดผัก มีวิตามินซีที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดี ป้องกันการเสื่อม
ของเซลล์ โฟเลตช่วยฟื้นฟูเซลล์และผลิตเซลล์ใหม่ในร่างกาย มีส่วนในการช่วยป้องกันโรคหัวใจ ส่าหรับ
คุณแม่ตั้งครรภ์ โฟเลตช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดสมองพิการในเด็กแรกเกิด และวิตามินเค ช่วยบรรเทา
อาการประจ่าเดือนมามากกว่าปกติ ช่วยในกระบวนการสร้างลิ่มเลือดและช่วยป้องกันกระดูกเปราะบาง 
       ปุ๋ยหมักชีวภาพ หมายถึง ปุย๋อินทรีย์ที่ผ่านกระบวนการหมักกับน่้าสกดัชีวภาพ ช่วยในการ
ปรับปรุงดิน ย่อยสลายอินทรียวัตถุ ในดินให้เป็นอาหารแก่พชื 
          ยูคาลิปตัส ลักษณะทั่วไป ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูง 15-30 ม. ขนาดทรงพุ่ม 5-15 ม. ไม่ผลัดใบ ทรง
พุ่มรูปกรวยถึงกรวยกว้าง ล่าต้นเปลาตรง เปลือกต้นสีเทานวลหรือสีน้่าตาลอ่อนอมเทาหลุดล่อนและม้วน
เป็นแผ่นใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปเคียวโค้ง กว้าง 2-4 ซม. ยาว 15-20 ซม. ปลายและโคนใบแหลม แผ่น
ใบหนาและเหนียว สีเขียวอมเทาเงินหรือมีนวลสีขาวและมองเห็นเส้นกลางใบชัดเจนทั้งสองด้าน ใบมีน่้า
มัน หอมระเหย ก้านใบยาว 2-4 ซม.ดอก สีขาวนวล ออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกแน่นรูปซี่ร่มที่ซอกใบ ใกล้
ปลายกิ่ง ดอกย่อย 5-7 ดอก ไม่มีก้านดอกย่อย ดอกมีกาบรูปกรวย ห่อหุ้ม ไม่มีกลีบเลี้ยง ไม่มีกลีบดอก 
เกสรเพศผู้สีขาวนวลจ่านวนมาก และร่วงง่าย เส้นผ่านศูนย์กลางช่อดอก 3.5-4.5 ซม. ออกดอกเดือน 
มี.ค.-พ.ค.ผล ผลแห้งแตก เกิดจากฐานรองดอกรูปกรวยหงายหรือคล้ายลูกข่าง ขนาด 0.8 -1 ซม. สีเขียว 



4 
 

เมื่อสุกสีน่้าตาลแตกด้านบนเป็น 4 ส่วน ให้เมล็ดออกมา เมล็ดทรงกลม สีน่้าตาลเข้ม ขนาดเล็กจ่านวน
มาก ติดผลเดือน เม.ย.-ก.ค. ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด 


