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Abstract
The development of fermented water from Long Pepper. Bitter bush and
Sugar Apple suitable for growing celery in a basin hydroponics system. Aims to
compare the use of various biological insecticides. The insecticides and growth of
celery in hydroponics systems in the basin. Comparing each insecticide. Completely
Randomized Design (CRD) was composed of 4 replication methods. The experiment
was conducted as follows: Method 1 Control not spray insecticide 1 ml. Of spray: 600
ml. The second method uses biological insecticide from Sugar Apple. 1 ml. Of spray
application: 600 ml. 1 ml. Of spraying: 600 ml. And 4 treatments of biological
insecticide from Long Pepper. Spray application rate of 1 ml: 600 ml. Experimentally
conducted in a house of 0.7 X 3.8 meters between September 28, 2061 and October
19, 2018, at 67 Moo 6, Sakae District. Buriram Province Then analyzed the number of
insects and the growth of celery. The experiment showed that the use of (T1)
Control to grow celery, hydroponic system in the basin. Do not inject bio-pesticides.
Effect on the development of the height of celery best. In the control of insect pests
should be used (T2) to grow celery, hydroponic system in the basin. Insecticide
pesticides from 1ml of Sugar Apple per 1.5 liters of water and (T4) Hydroponics in
basin. Biological insecticide spray from Sugar Apple 1 ml of water to 1.5 liters of
water will result in the best control of insect damage.
Keywords: celery, hydroponics basin, bio-fermentation, Sugar Apple , Sugar Apple,
Bitter bush
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บทที่ 1
บทน้า
1.1 ที่มาและความส้าคัญของปัญหาการวิจยั
ปัจ จุ บั น นี้ กระแสคนนิ ย มบริโ ภคผั กปลอดสารภัยมี มากขึ้น โดยเน้นการผลิ ตผั กที่มีความ
สะอาดปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผักขึ้นฉ่าย(Chinese Celery)ชื่อวิทยาศาสตร์ Apium graveolens L.
เป็นพืชสมุนไพร เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก ล้าต้นห่อหุ้มไปด้วยโคนก้านใบโดยรอบๆ จะมีสีเขียวอ่อน ใบ
เป็นใบประกอบแบบขนนก มีก้านใบยาว ออกหุ้มรอบๆล้าต้น มีใบย่อยบนก้าน ออกตรงข้ามกัน มี
ลักษณะทรงกลมรี ใบเว้าลึกเป็นแฉก ขอบใบมีร อยหยักรอบนอก มีสามใบย่อยอยู่บนก้าน มีสีเขียว มี
กลิ่นหอมเฉพาะตัว มีถิ่นก้าเนิดในทวีปยุโรป ทวีปเอเชียและแอฟริกาเหนือ เป็นที่นิยมปลูกกันทั่วไป
ทั่วโลก ประเทศไทยมีปลูกหลายสายพันธุ์ เป็นพืชสมุนไพรที่มีมาแต่โบราณ มีประโยชน์สรรพคุณ ทาง
ยาหลายอย่าง น้ามาประกอบอาหาร เมนูต่างๆได้หลายเมนู ใช้เป็นผักที่จะใช้โรยหน้าอาหาร หรือกิน
แกล้มก็จะเข้ากันดี เป็นผักและสมุนไพรที่มีกลิ่นหอม นิยมใช้ในการปรุงอาหารที่ต้องการดับกลิ่นคาว
หรือเพิ่มความหอมของน้้าซุป หรือน้าไปผัดเพื่อดับคาว (ศานิต สวัสดิกาญจน์. 2554)
แนวทางหนึ่งในการปลูกผักไว้รับ ประทานเองซึ่งมีหลากหลายวิธีทั้งในการปลูกแบบใช้ดินแต่
เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อมมีการเสื่อโทรมลงจากปัญหามลภาวะสะสมในดินท้าให้ความนิยมใน
การใช้วิธีการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน (Hydroponics) ซึ่งการปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ไว้รับประทานเองมัก
มีการดัดแปลงใช้ภาชนะที่หาได้ง่า ย อาทิ การใช้กะละมังมาท้าเป็นชุดในการปลูกผักไอโดรโปนิกส์
ด้วยระบบการปลูกนี้ท้าให้เสี่ยงต่อการโดนแมลงศัตรูพืชเข้าท้าลายได้เนื่องจากเป็นการปลูกในระบบ
เปิดไม่มีการใช้มุ้งในการป้องกันแมลงในระบบการปลูกในภาชนะแบบที่ นั้นมีแมลงศัตรูพืชมาก ซึ่ง
แมลงศัตรูพืชจะเริ่มท้าลายตั้งแต่ต้นอ่อน จึงต้องมีสารกก้าจัดแมลงมาช่วยไล่แมลงไม่ให้แมลงศัตรูพืช
มาสร้างความเสียหาย จึงต้องมีทั้งสารก้าจัดแมลงที่เป็นสารเคมีและชีวภาพ ซึ่งสารก้าจัดแมลงชีวภาพ
จะเป็ น ที่ นิ ย มมากกว่ า สารเคมี เพราะมี ต้ น ทุ น ถู ก กว่ า สารก้ า จั ด แมลงชี ว ภาพ (Biological
insecticide) เป็นสารละลายที่เกิดจากพืชโดยผ่านกระบวนการหมักกับกากน้้าตาลเพื่อให้ได้น้าสกัด
ชีวภาพที่จะน้ามาฉีดพ่นไล่แมลงในผักไฮโดรโพนิกส์ ซึ่งผักขึ้นฉ่ายนั้นมีกลิ่นฉุนเฉพาะตัว แต่ก็ยังมี
แมลงศัตรูพืชมาก ซึ่งการใช้สารก้าจัดแมลงชีวภาพไล่แมลงศัตรูพืช ได้รับการพิสูจน์และยอมรับกัน
ทั่วไปแล้วว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภ าพในการป้องกันก้าจัดแมลงโรคพืช โดยเฉพาะส้าหรับการปลู ก
พืชผักและผลไม้ไม่แพ้การใช้สารเคมี แต่มีข้อดีกว่าหลายอย่าง คือ มีราคาถูก ปลอดภัย ต่อเกษตรกร
ผู้ใช้ ไม่มีส ารพิษตกค้างในผลผลิ ต จึงปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้งไม่เป็นอันตรายต่อแมลงที่เป็น
ประโยชน์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆในแปลงพืชผักไม่ตกค้างในดินและสภาพแวดล้อม
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ปัจ จัย ที่มีผ ลต่อการก้าจั ดแมลง คือ สารก้าจัดแมลง ในที่นี้จะใช้ส ารก้าจัดแมลงที่ได้จาก
ธรรมชาติ คือ ใบน้อยหน่า (Custard Apple/Sugar Apple) จัดเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่นิยมบริโภคเป็น
อย่างมาก เนื่องจากมีเนื้อนุ่ม หอมหวาน และให้เนื้อมาก นอกจากนั้น ส่วนอื่นๆของน้อยหน่า อาทิ
เมล็ด ใบ เปลือก ราก และล้าต้น ยังสามารถน้ามาใช้เป็นสมุนไพรรักษาโรค รวมถึงการใช้ประโยชน์ใน
ด้านการเกษตรได้หลายทางการใช้เป็นยาป้องกัน และก้าจัดแมลงศัตรูพืช นิยมน้าส่วนของเมล็ด และ
ใบมาใช้ โดยน้าเมล็ด 1 กิโลกรัม มาบดให้ละเอียด ผสมกับน้้า 20 ลิตร และแช่ทิ้งไว้ประมาณ 1-2 วัน
จากนั้ น กรองเอาน้้ าไปฉีดพ่น ในแปลงเกษตร น้้าหมักที่ได้มีฤทธิ์ป้องกัน และก้าจัดเพลี้ ยอ่อนได้
สาบเสือ (Siam weed) จัดเป็นพืชรุกรานต่างถิ่นที่สามารถเติบโต และแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว
เนื่องจากมีเมล็ดจ้านวนมาก และเมล็ดสามารถลอยตามลมได้ แต่ทั้งนี้ สาบเสือก็มีประโยชน์ในทางยา
ที่ส้าคัญ คือ ช่วยท้าให้เลือดจากบาดแผลแข็งตัวได้เร็วขึ้น สารสกัดจากใบใช้เป็นยาป้องกัน และก้าจัด
แมลงในแปลงเกษตร เช่น หนอนกระทู้ ด้วง และเพลี้ยอ่อน ดีปลี (Long Pepper) เป็นพืชสมุนไพร
พื้นบ้าน มีลักษณะเป็นไม้เถาเลื้อยคล้ายต้นพริกไท ปัจจุบันนิยมปลูกมากขึ้นเพื่อการขายกล้าพันธุ์
และส่งออกดอกดีปลีแห้งไปต่างประเทศ ส้าหรับท้ายา และเครื่องเทศส่วนของใบสามารถน้ามาต้มน้้า
ดื่มเป็นน้้าสมุนไพร นอกจากนั้น ยังใช้สารสกัดจากใบ และผลส้าหรับเป็นยาก้าจัดแมลงศัตรูพืช
จากความส้าคัญดังกล่าวผู้วิจัยถึงมีความสนใจที่จะการพัฒนาสูตรน้้าหมักจากดีปลี สาบเสือ
และน้ อยหน่ า ที่เหมาะสมในการปลู ก ขึ้น ฉ่ายในระบบไฮโดรโปนิก ส์ แบบกะละมั ง โดยน้ า ใบอ้อ ย
น้อยหน่า สาบเสือ และดีปลีซึ่งเป็นพืชรสเผ็ด การใช้สมุนไพรป้องกันก้าจัดศัตรูพืช ควรท้าควบคู่ไปกับ
วิธีธรรมชาติหรือวิธีทางเกษตรอินทรีย์ เพื่อสร้างสมดุลทางธรรมชาติให้เกิดขึ้นในแปลงพืชผักผลไม้
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจยั
1.2.1 เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารก้าจัดแมลงจากการพัฒนาสูตรน้้าหมักจากดีปลี
สาบเสือและน้อยหน่าที่เหมาะสมในการปลูกขึ้นฉ่ายในระบบไฮโดรโปนิกส์แบบกะละมัง
1.2.2 เพื่อได้ชนิดของสารก้าจัดแมลงจากการพัฒนาสูตรน้้าหมักจากดีปลี สาบเสือและน้อยหน่าที่
เหมาะสมที่สุดในการปลูกขึ้นฉ่ายในระบบไฮโดรโปนิกส์แบบกะละมัง
1.2.3 เป็นแนวทางน้าพืชสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการปลูกผัก
ไฮโดรโปนิกส์ระดับครัวเรือน
1.3 ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
1.3.1 ทราบถึงประสิทธิภาพของสารก้าจัดแมลงจากการพัฒนาสูตรน้้าหมักจากดีปลี สาบเสือ
และน้อยหน่าที่เหมาะสมในการปลูกขึ้นฉ่ายในระบบไฮโดรโปนิกส์แบบกะละมัง
1.3.2 ได้ชนิดของสารก้าจัดแมลงจากการพัฒนาสูตรน้้าหมักจากดีปลี สาบเสือและน้อยหน่า
ที่เหมาะสมที่สุดในการปลูกขึ้นฉ่ายในระบบไฮโดรโปนิกส์แบบกะละมัง
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1.3.3 เป็นแนวทางน้าพืชสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการ
ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ระดับครัวเรือน
1.4 ขอบเขตการวิจยั
ศึกษาพัฒนาสูตรน้้าหมักจากดีปลี สาบเสือและน้อยหน่าที่เหมาะสมในการปลูกตั้งโอ๋ในระบบ
ไฮโดรโปนิกส์แบบกะละมัง โดยทดลองปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์แบบกะละมังในโรงเรือนขนาด 0.7
X 3.8 เมตร โดยท้าการศึกษาการเจริญเติบโต ความสูงของต้น (เซนติเมตร) ผลผลิต น้้าหนักสด
(กรัม) และการเข้าท้าลายของแมลง (จุด)
1.5 สถานทีด่ า้ เนินการทดลอง
บ้านเลขที่ 67 หมู่ 6 ต้าบลสะแกซ้า อ้าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
1.6 ระยะเวลาในการทดลอง
ด้าเนินการวิจัยระหว่างวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2561 ถึง วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561
1.7 ค้านิยามศัพท์เฉพาะ
ขึ้นฉ่าย หมายถึง ผักที่ใบคล้ายกับผักชี แต่ใบใหญ่กว่ าและมีกลิ่นฉุน โดยขึ้นฉ่ายเป็นชื่อผัก
ที่มาจากภาษาจีนหรือที่คนไทยเรียกว่า ผักข้าวปีน , ผักปืน, ผักปิ๋ม ผักขึ้นฉ่าย มีอยู่ 2 สายพันธุ์ สาย
พันธุ์แรกก็คือ ขึ้นฉ่ายฝรั่ง ลักษณะต้นจะอวบใหญ่มาก ล้าต้นมีความสูงประมาณ 40-60 เซนติเมตร
ล้าต้นขาวใบเหลืองอมเขียว และอีกสายพันธุ์คือ ขึ้นฉ่ายจีน หรือ “Chinese celery” ซึ่งจะมีขนาด
ของล้าต้นที่เล็กกว่ามีความสูงประมาณ 30 เซนติเมตร และใบค่อนข้างแก่ ส่วนสรรพคุณก็จะคล้ายๆ
กัน
ไฮโดรโปนิกส์ระบบกะละมัง หมายถึง การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน ก็จะเหมือนกันกับกับการ
ปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ทั่วไป เพีย งแค่ใช้การกะละมังแทน ซึ่งสามารถปลูกได้ในพื้นที่แคบๆ นับเป็น
วิธีการใหม่ในการปลูกพืช โดยเฉพาะการปลูกผักและพืชที่ใช้เป็นอาหาร เนื่องจากประหยัดพื้นที่ และ
ไม่ปนเปื้อนกับสารเคมีต่างๆ ในดิน ท้าให้ได้พืชผักที่สะอาดเป็นอาหาร ปัจจุบันนี้ในเทคนิคการปลูก
พืชแบบไร้ดินหลายแบบด้วยกัน(ปิยนันท์,2558)
ใบน้อยหน้า หมายถึง จัดเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับกันบนกิ่ง สีใบเมื่ออ่อนจะออกสีขาวปน
เขียว ใบแก่จะออกสีเขียวเข้มปนน้้าตาลมีลักษณะใบเป็นรูปหอก ปลายใบแหลมหรือค่อนข้างเรียว
แหลม ส่วนโคนใบก็มีลักษณะเป็นรูปลิ่ม เมื่อน้ามาขยี้จะมีกลิ่นเฉพาะตัว ใบน้อยหน่ามีสารแอลคา
ลอยด์ แอนโนเนอีน (anonaine) และเรซิน (resin) ในเมล็ดมีน้ามันอยู่ 45% ซึ่งเป็นพิษกับด้วงปีก
แข็ง เพลี้ยอ่อนแมลงวัน และมวนปีกแข็ง สารสกัดเมทานอลของใบน้อยหน่าเป็นพิษต่อไรทะเล และ
ใบน้อยหน่ายังเป็นพิษต่อเพลี้ยอ่อนถั่วโดยมี LC50 2,089.30 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร
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ใบสาบเสือ หมายถึง พืชชนิดหนึ่งที่มีใบเป็นใบเดี่ยวออกจากล้าต้นที่ข้อแบบตรงกันข้าม ใบมี
สีเขียวอ่อน ลักษณะของใบคล้ายรูปรีทรงรูปสามเหลี่ยม ปลายใบแหลม ฐานใบกว้าง ใบเรียวสอบเข้า
หากัน มีขอบใบหยัก ที่ใบเห็นเส้นชัดเจน 3 เส้น ผิวใบทั้งสองด้านมีข นอ่อนปกคลุม ใบและก้านเมื่อ
น้ามาขยี้จะมีกลิ่นแรงคล้ายกลิ่นสาบเสือ
ผลดีปลี หมายถึง พืชชนิดหนึง่ ที่มีรสเผ็ดคล้ายพริก ผลสดมีสีเขียว เมื่อสุกแล้วจะเปลี่ยนเป็น
สีแดงลักษณะของผลอัดกันแน่นเป็นช่อรูปทรงกระบอก โคนใหญ่กว่าปลายไม่มาก ปลายเล็กมน ผลมี
ความยาวประมาณ 2.5-7.5 เซนติเมตร และมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5-8 เซนติเมตร ผิวของผล
ค่อนข้างหยาบ และมีเกสรตัวเมียติดอยู่ ผลย่อยมีเมล็ดเดียว โดยเมล็ดมีขนาดเล็กมาก ลักษณะกลม
และแข็ง ผงของผลมีสีน้าตาล มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว มีรสเผ็ดร้อน ขมปร่า นิยมเก็บผลมาใช้เมื่อผลเริ่ม
เป็นสีน้าตาล แล้วน้ามาตากแดดให้แห้ง
น้้าหมักชีวภาพ หรือ น้้าสกัดชีวภาพ หรือ น้้าจุลินทรีย์ หมายถึง ของเหลวสีด้าออกน้้าตาล
กลิ่นอมเปรี้ยวอมหวาน ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิด เช่น พืช สัตว์ทุกประเภท สามารถช่วย
ปรับความสมดุลของสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตได้ บางครั้งยังสามารถน้า น้้าหมักชีวภาพไปช้าระล้าง
ห้องน้้าได้ ซึ่งจะช่วยก้าจัดกลิ่นเหม็นได้
การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี หมายถึง กรรมวิธีที่น้าสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ โดยน้าเอาแมลงและสัตว์อื่นๆที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติ ได้แก่ ตัวห้้า ตัวเบียน และเชื้อโรค มา
ช่วยก้าจัดแมลงศัตรูพืช วิธีการนี้เป็นวิธีการดั้งเดิมซึ่งมนุษย์มีแนวความคิดที่จะใช้สิ่งที่มีประโยชน์ใน
ธรรมชาติมาช่วยปราบแมลงศัตรูพืช เป็นการลดการใช้ยาฆ่าแมลงซึ่งเป็นอันตรายทั้งต่อมนุษย์ สัตว์
และสิ่งแวดล้อม
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บทที่ 2
ตรวจเอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้อง
การพัฒนาสูตรน้้าหมักจากดีปลี สาบเสือและน้อยหน่าที่เหมาะสมในการปลูกขึ้นฉ่ายในระบบ
ไฮโดรโปนิกส์แบบกะละมัง ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัย ต้ารา เอกสารที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
2.1 ขึ้นฉ่าย
2.2 ไฮโดรโปนิกส์ระบบกะละมัง
2.3 ใบน้อยหน้า
2.4 ใบสาบเสือ
2.5 ดีปลี
2.6 น้้าหมักชีวภาพ
2.7 การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี
2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 ขึ้นฉ่าย

ภาพที่ 1 ขึ้นฉ่าย
ที่มา: http://postnoname.com, 2561
ขึ้นฉ่าย (Chinese Celery) ชื่อวิทยาศาสตร์ (Aqium graveolens L. vat. Dulce
Pers.) เป็นพืชสมุนไพร เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก ล้าต้นห่อหุ้มไปด้วยโคนก้านใบโดยรอบๆ จะมีสีเขียว
อ่อน ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก มีก้านใบยาว ออกหุ้มรอบๆล้าต้น มีใบย่อยบนก้าน ออกตรงข้าม
กัน มีลักษณะทรงกลมรี ใบเว้าลึกเป็นแฉก ขอบใบมีรอยหยักรอบนอก มีสามใบย่อยอยู่บนก้าน มีสี
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เขียว มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว มีถิ่นก้าเนิดในทวีปยุโรป ทวีปเอเชียและแอฟริกาเหนือ เป็นที่นิยมปลูกกัน
ทั่ ว ไปทั่ ว โลก ประเทศไทยมี ป ลู ก หลายสายพั น ธุ์ เป็ น พื ช สมุ น ไพรที่ มี ม าแต่ โ บราณ มี ป ระโยชน์
สรรพคุณ ทางยาหลายอย่าง น้ามาประกอบอาหาร เมนูต่างๆได้หลายเมนู ใช้เป็นผักที่จะใช้โรยหน้า
อาหาร หรื อกิน แกล้ มก็จ ะเข้ากันดี เป็นผักและสมุนไพรที่มีกลิ่ นหอม นิยมใช้ในการปรุงอาหารที่
ต้องการดับกลิ่นคาว หรือเพิ่มความหอมของน้้าซุป หรือน้าไปผัดเพื่อดับคาว (ไทยฟูด้ ,2559)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Apium graveolens L.
จัดอยู่ในวงศ์ผักชี : APIACEAE หรือ UMBELLIFERAE
ชื่อสามัญ Celery ,Chinese celery
ชื่อภาษาไทย ขึ้นฉ่ายฝรั่ง ,ขึ้นฉ่าย (คื่นไฉ่,คื่นช่าย,คื่นฉ่าย,คึ่นไช่)
2.1.1 ลักษณะประจ้าพันธุ์ ขึ้นฉ่าย มีอยู่ 2 สายพันธุ์ คือ
2.1.1.1 ขึ้นฉ่ายฝรั่ง (Celery) ลักษณะต้นจะอวบใหญ่มาก ล้าต้นมีความสูงประมาณ
40-60 เซนติเมตร ล้าต้นขาวใบเหลืองอมเขียว
2.1.1.2 ขึ้นฉ่ายจีน หรือ (Chinese celery) ซึ่งจะมีขนาดของล้าต้นที่เล็กกว่า มี
ความสูงประมาณ 30 เซนติเมตร และใบค่อนข้างแก่ ส่วนสรรพคุณก็จะคล้าย ๆ กันกับขึ้นฉ่ายฝรั่ง
คุณค่าทางอาหารและประโยชน์ของขึ้นฉ่าย(ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.),2560)
คุณค่าทางโภชนาการของขึ้นฉ่าย ต่อ 100 กรัม
พลังงาน 67 กิโลแคลอรี
คาร์โบไฮเดรต 3 กรัม
น้้าตาล 1.4 กรัมต้นขึ้นฉ่าย
เส้นใย 1.6 กรัม
ไขมัน 0.2 กรัม
โปรตีน 0.7 กรัม
น้้า 95 กรัม
วิตามินเอ 22 ไมโครกรัม 3%
วิตามินบี 1 0.021 มิลลิกรัม 2%
วิตามินบี 2 0.057 มิลลิกรัม 5%
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วิตามินบี 3 0.323 มิลลิกรัม 2%
วิตามินบี 6 0.074 มิลลิกรัม 6%
วิตามินบี 9 36 ไมโครกรัม 9%
วิตามินซี 3 มิลลิกรัม 4%
วิตามินอี 0.27 มิลลิกรัม 2%
วิตามินเค 29.3 ไมโครกรัม 28%
ธาตุแคลเซียม 40 มิลลิกรัม 4%
ธาตุเหล็ก 0.2 มิลลิกรัม 2%
ธาตุแมกนีเซียม 11 มิลลิกรัม 3%
ธาตุฟอสฟอรัส 24 มิลลิกรัม 3%
ธาตุโพแทสเซียม 260 มิลลิกรัม 6%
ธาตุโซเดียม 80 มิลลิกรัม 5%
ธาตุสังกะสี 0.13 มิลลิกรัม 1%
2.1.2 ประโยชน์ของขึ้นฉ่าย
ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย ป้องกันหวัด และชะลอความ
เสื่อมของร่างกายได้เป็นอย่างดี
ช่วยยับยั้งการเกิดมะเร็งและเนื้องอก ขึ้นฉ่ายมีสารที่ช่วยยับยั้งหรือชะลอการขยายตัวของ
เซลล์มะเร็ง ช่วยต่อต้านมะเร็งได้ และยังมีสารที่ช่วยขับของเสียจากบุหรี่ในผู้สูบบุหรี่และผู้ที่ได้รับควัน
บุหรี่อีกด้วย
ช่วยบ้ารุงสมอง ช่วยในเรื่องของความจ้า
ช่วยบ้ารุงกระดูกและฟันให้แข็งแรง เนื่องจากขึ้นฉ่ายอุดมไปด้วยแคลเซียมและฟอสฟอรัส
การศึกษาของทีมนักวิจัยสหรัฐฯ พบว่ามีสารเคมีบางชนิดในผักช่วยบ้ารุงสมอง ช่วยในเรื่อง
ของความจ้า
ช่วยบ้ารุงสายตาและผิวพรรณ เนื่องจากในผักขึ้นฉ่ายนั้นประกอบไปด้วยวิตามินหลายชนิด
เช่น วิตามินเอ วิตามินบี วิตามินซี และเบตาแคโรทีน เป็นต้น
เมล็ดขึ้นฉ่าย เมื่อน้ามาน้ามาสกัดด้วย Petroleum ether จะได้สารที่ช่วยท้าให้น้ามันไม่มี
กลิ่นเหม็นหืน
น้้ามันขึ้นฉ่าย สามารถน้ามาใช้ในการแต่งกลิ่นเครื่องส้าอาง ยาทาผิว ครีม และสบู่ได้
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ใช้รับประทานเป็นผัก ช่วยเพิ่มรสชาติ ช่วยดับกลิ่นคาวอาหาร และช่วยเพิ่มความหอมของน้้า
ซุป เพราะในขึ้ น ฉ่ ายมีส ารจ้ าพวกน้้า มั นหอมระเหย ซึ่ งได้แ ก่ ไลโมนี น (Limonene), ซีลิ นี น
(Selinene), ฟทาไลด์ (Phthalides) ซึ่งเป็นตัวที่ท้าให้เกิดกลิ่นหอมเฉพาะตัว
นอกจากใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารแล้ว ยังสามารถน้าผักขึ้นฉ่ายมาคั้นเป็นน้้าดื่มสมุนไพร
เพื่อสุขภาพได้อีกด้วย เพียงแค่น้าขึ้นฉ่ายมาปั่นแล้วกรองเอาแต่น้า ผสมเกลือเล็กน้อย เป็นอันเสร็จใช้
ดื่มเพื่อบ้ารุงร่างกายได้ทันที
ขึ้นฉ่ายสามารถน้ามาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนู เมนูขึ้นฉ่าย เช่น ปลาผัดขึ้นฉ่าย,
ปลากะพงผัดขึ้นฉ่าย, ปลาทับทิมผัดขึ้นฉ่าย, ปลานิลผัดขึ้นฉ่าย, ขึ้นฉ่ายย้าวุ้นเส้น, ผัดเต้าหู้ขึ้นฉ่าย,
กะเพราหมูผัดขึ้นฉ่าย เป็นต้น
วิธีการปลูก การดูแลรักษา โรคและแมลงศัตรูของขึ้นฉ่าย
วิธีการปลูกขึ้นฉ่าย (ปิยะนันท์,2558)
1. ให้น้าฟองน้้าใส่ในภาชนะแล้วใส่น้าลงไป ใช้ฝ่ามือนวดฟองน้้าเพื่ อไล่อากาศออก เมื่อฟอง
น้้าซึมซับน้้าดีแล้ว ให้น้าขึ้นมาไว้ในถาดเพาะ
2. น้าเมล็ดที่จะเพาะมาวางใส่ไว้ตรงกลางของฟองน้้าแต่ละช่อง โดยใส่ให้มีความลึกประมาณ
3 - 6 มิลลิเมตร ใส่ช่องละ 2 - 4 เมล็ด
3. หลังจากที่ใส่เมล็ดครบแล้ว ให้ใช้สเปรย์ฉีดฝอยฉีดด้านบนของฟองน้้าให้ทั่ ว จากนั้นให้
ตรวจดูระดับน้้าในถาดเพาะจะต้องมีน้าหล่ออยู่ด้านล่างของฟองน้้า ประมาณ 0.5 เซนติเมตร
4. หาวัสดุมาปิดด้านบนของถาดเพาะ เพื่อป้องกันไม่ให้น้าระเหยออกไปจากผิวหน้าของ
ฟองน้้า แล้วน้าไปวางไว้ในที่ร่ม
5. ทุกๆวันเช้า -เย็น ให้ตรวจดูผิวหน้าของฟองน้้าจะต้องมีความชื้นอยู่เสมอ ถ้าแห้งให้ใช้
สเปรย์ฉีดฝอยฉีดให้ทั่ว วันที่ 3 ของการเพาะ เมล็ดจะงอกออกมาแล้วให้เปิดฝาปิดออก แล้วน้าไปตาก
แดดทันที
6. น้าโฟมมาตัดตามขนาดความกว้างของปากกะละมัง ควรให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า
ปากกะละมัง เพื่อสามารถให้แผ่นโฟมสามารถขึ้นลงได้ตามระดับของสารละลายจากการดูดใช้ธาตุ
อาหาร
7. ท้าการเจาะรูของโฟมเพื่อใช้ส้าหรับปลูกพืช ตามลักษณะของภาชนะที่ใส่น้า โดยอาจให้
ระยะของรูห่างตามลักษณะทรงพุ่มของพืชที่ใช้ปลูก
8. น้าน้้าประปามาใส่ในกะละมังให้ความสูงของน้้าแตะรากของพืชที่จะน้ามาปลูกจากนั้นน้้า
สารละลาย A และ B อย่างละเท่าๆกัน มาใส่ในกะละมังหรือกะละมังที่ใส่น้าไว้แล้ว โดยการใส่
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สารละลาย A และ B ต้องทิ้งระยะห่าง ประมาณ 4 ชั่วโมง หรืออาจจะใส่สารละลายชนิดใดเข้าไป
ก่อนแล้ว 1 ตัว แล้วกวนให้เข้ากับน้้าดีแล้วถึงจะใส่สารอาหารอีกชนิดลงไป เพื่อป้องกันการตกตะกอน
ของสารละลายท้าให้พืชไม่สามารถ
9. จากนั้นใช้ปั๊มอากาศเพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้้าให้แก่สารละลายและให้พืชขณะปลูก
10. น้าแผ่นโฟมที่เจาะรูไว้แล้ว มาวางลงในภาชนะที่บรรจุน้า และมีส่วนผสมของสายละลาย
ผสมอยู่แล้วโดยแผ่นโฟมจะลอยอยู่บนผิวน้้า
11. น้าต้นกล้าที่มีอายุ 14 วัน มาใส่ถ้วย โดยให้ฟองน้้าเลยก้ นถ้วยลงมาประมาณ 1 ใน 3
ของก้นฟองน้้าเพื่อให้รากพืชได้สัมผัสกับน้้า แล้วน้าไปใส่ตามรูที่เจาะไว้ การปลูกในลักษณะนี้ต้องมั่น
ตรวจดูสารละลายและควรเปลี่ยนน้้าและเติมสารละลายใหม่ ประมาณ 7-10 วัน/ครั้ง เพื่อต้นกล้าที่
สมบูรณ์
12. เมื่อพืชเติบโตไปได้ซักระยะเวลาหนึ่ง ประมาณ 15 -20 วัน นับตั้งแต่วัน ลงปลูกใน
ภาชนะต้นพืชก็จะมีรากยาวขึ้นและจ้านวนมากขึ้น ให้ท้าการลดระดับน้้าลงไปอีก เพื่อเพิ่มอากาศ
ให้กับ รากพืชจะท้าให้พืชเจริญเติบโตได้เร็วขึ้น
13. เมื่อพืชมีอายุประมาณ 40 - 45 วัน นับแต่วันเพาะเมล็ด ก็สามารถเก็บเกี่ยวน้ามา
รับประทานได้
วิธีดูแลรักษาขึ้นฉ่าย
ขึ้นฉ่ายไม่ต้องดูแลรักษามากนัก เพราะเป็นผักที่เจริญเติบโตได้ง่าย
โรคและแมลงศัตรูของขึ้นฉ่าย (ไทยเกษตรศาสตร์,2556)
ขึน้ ฉ่ายจัดอยู่ในประเภทผักปรุงรสรับประทานได้ทั้งสุกและดิบ (สด) ในประเทศไทยปัจจุบันที่
นิยมปลูกมีอยู่กันสองชนิด คือ ชนิดต้ นเล็ก ซึ่งปลูกกันมาดั้งเดิมเป็นพันธุ์พื้นเมืองซึ่ งน้าเข้ามาจาก
ประเทศจีนเรียกว่าขึ้นฉ่ายจีน หรือขึ้นฉ่ายเฉยๆ รับประทานได้ทั้งต้นและใบมีกลิ่น รส หอม ฉุน ส่วน
อีกชนิดหนึ่งมีขนาดของต้นสูงใหญ่กว่า ก้านใบยาวแข็ง เรียกว่าขึ้นฉ่ายเทศหรือขึ้นฉ่ายฝรั่ง เพิ่งน้าเข้า
มาปลูกในประเทศไทยเมื่อไม่นานมานี้ เข้าใจว่าจะเป็นระหว่างสงครามเวียดนาม เนื่องจากระยะนั้นมี
ทหารต่างชาติเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นจ้านวนมาก ท้าให้มีความต้องการใน บริโภคสูงขึ้น ขณะนั้น
ยังไม่มีการปลูกอย่างแพร่หลาย ส่วนใหญ่ต้องน้าเข้าจากต่างประเทศทั้งต้นท้าให้มีราคาค่อ นข้างสูง
ต่อมาจึงได้มีผู้ น้ าเอาเมล็ดพัน ธุ์จากต่างประเทศเข้ามาทดลองปลู กในแถบจังหวัดภาคเหนือ เช่น
เพชรบูรณ์ และเชียงใหม่ ปรากฏว่าได้ผลดี จึงท้าการปลูกติดต่อกันมาจนปัจจุบัน พวกนี้มีรส กลิ่น
อ่อนกว่าชนิดแรก นิยมรับประทานเฉพาะส่วนที่เป็นก้านใบเท่านั้น อย่างไรก็ดีทั้ งสองชนิดทั้งต้นเล็ก
และต้นใหญ่ต่างก็อยู่ใน species เดียวกันคือ Apium teolens var. dulce พวกต้นใหญ่เข้าใจว่าจะ
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เป็นพันธุ์ที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาขึ้นมาจากพวกที่มีต้นเล็กนั้นเอง ท้าให้มีขนาดรูปร่างผิดแปลกไป
จากเดิม
ส้าหรั บโรคของผักขึ้ น ฉ่ายทั้งสองชนิดก็คล้ ายๆ กั นคือมีทั้งโรคของต้น ใบ และราก แต่ที่
ส้าคัญและจะกล่าวถึงก็ได้แก่
โรคใบจุดไหม้ที่เกิดจากแบคทีเรีย (bacterial blight)
รายงานการพบโรคนี้ครั้งแรกมีขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1909 จากรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
ต่อมาก็พบว่ามีโรคนี้เกิดระบาดท้าความเสียหายให้กับขึน้ ฉ่ายในเกือบทุกท้องถิ่นที่มีการปลูก
อาการโรค
อาการ ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นที่ใบ โดยเริ่มจากจุดเซลล์ตายเล็กๆ สีเหลืองสดขึ้นก่อน แล้วค่อย
ขยายโตขึ้น ตอนกลางเปลี่ยนเป็นสีน้าตาลพร้อมกับเกิดวงแหวนสีเหลืองซีด (halo) รอบ จุดแผลโดย
ทั่วๆ ไปจะมีลักษณะกลม แต่ก็มีบางจุดมีรูปร่างเป็ นเหลี่ยมขนาด 3 – 4 มม. โดยประมาณ ในกรณีที่
เป็นรุนแรงใบทั้งหมดที่มีอยู่อาจถูกท้าลายเกิดแผลขึ้นเป็นจ้านวนมาก ท้าให้เกิดอาการเหลืองแล้วแห้ง
ตายทั้งต้น(ไทยเกษตรศาสตร์,2556)
สาเหตุโรค: Pseudomonas s vringae pv. apii
เป็นเชื้อแบคทีเรียที่จะเข้าท้าลายเฉพาะขึ้นฉ่ายหรือผักใน genus Apium เท่านั้นเมื่อเข้า
ท้าลายพืชก็จะสามารถไปอาศัยเกาะติดอยู่กับเมล็ดที่เกิดจากต้นพืชดังกล่าวได้ทั้งภายในและบนผิว
ของเปลือกโดยจะมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ 1 ปี พอเพียงที่จะอยู่ข้ามฤดู และแพร่ระบาดไปยังที่ต่างๆ ที่
เมล็ดนั้นได้ถูกน้าไป นอกจากเมล็ดแล้วเชื้ ออาจติดอยู่กับเศษซากต้นพืชที่ปล่อยหรือร่วงหล่นอยู่ตาม
พื้นดินพวกนี้จะมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ 1 ปี เช่นกันในระหว่างนั้นหากมีการปลูกพืชซ้้าลงไปอีกก็จะกลับ
ขึ้นมาก่อให้เกิดโรคได้อีกส้าหรับการระบาดระหว่างต้นในแปลงปลูกส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อหรือเมือก
(slime) ของแบคทีเรียที่ซึมออกมาเคลือบหรือเกาะติดอยู่ตามแผลถูกน้้าชะพัดพาแมลง เครื่องมือกสิ
กรรม เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มของผู้ที่เข้าไปปฏิบัติงานต่างๆ กับต้นพืช เชื้อจะเข้าไปภายในพืชต้นใหม่โดย
ผ่านทางช่องปากใบ แล้วไปเจริญอยู่ระหว่างเซลล์ หลังจากนั้นต่อมาอีก 2-3 วันจึงจะแสดงอาการจุด
แผลขึ้น อย่างไรก็ดีการที่เชื้อ P. syringae pv. apii จะก่อให้เกิดโรคหรือเข้าไปท้าลายพืชได้นั้น
ต้องการ ความชื้นที่ค่อนข้างสูง ต้องมีหยดหรือฝ้าของน้้าเกาะฉาบอยู่ที่ผิวใบพืชที่จะเข้าท้าลายนานไม่
น้อยกว่า 10 ชั่วโมง โรคนี้จึงมักจะเกิดและระบาดในฤดูฝนโดยเฉพาะในช่ว งที่ฝนตกพร้า เมฆหมอก
หรือน้้าค้างจัด ส้าหรับอุณหภูมิที่เหมาะที่สุดจะอยู่ระหว่าง 20-25°ซ.
การป้องกันก้าจัด
1. เลือกใช้เมล็ดพันธุ์ที่สะอาดปราศจากเชื้อ หากไม่แน่ใจก่อนน้าไปปลูกควรจุ่มแช่ในน้้าอุ่น
49-50°ซ. 20-25 นาทีเชื้อที่อาจติดมาทั้งภายในและนอกเมล็ดจะถูกท้าลายหมด
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2. หลังเก็บเกี่ยวแล้วควรเก็บท้าลายเศษซากพืช โดยเฉพาะที่เป็นโรคให้หมดจากแปลงปลูก
รวมทั้งต้นที่งอกขึ้นมาเองหลังฤดูเพราะอาจเป็นที่อาศัยของเชื้อต่อมาได้
3. หากเกิดโรคขึ้นระหว่างปลูกให้ใช้สารเคมีที่มีธาตุทองแดงเป็นส่วนผสม เช่น คูปราวิท ค็
อปปิไซด์หรือ บอร์โดมิกซ์เจอร์ ฉีดพ่นอาทิตย์ละครั้ง อาจช่วยลดความเสียหายลงได้
โรคต้นและใบไหม้ที่เกิดจากเชื้อ Septoria (Septoria late blight)
มีผู้พบและรายงานเกี่ยวกับโรคนี้ครั้งแรก จากประเทศอิตาลีเมื่อราวปี คศ. 1840 และจากนั้นต่อมา
อีก 50 ปี คือในปี 1890 จึงได้มีการศึกษาเกี่ยวกับเชื้อสาเหตุ ปัจจุบันจะพบโรคนี้ระบาดทั่วไปในทุก
แห่งที่มีการปลูกขึน้ ฉ่ายนับเป็นโรคส้าคัญที่สร้างความเสียหายให้ผักประเภทนี้มากโรคหนึ่ง
อาการโรค
พบว่ามีเชื้อ Septoria ถึง 2 ชนิดที่เข้าท้าลายขึน้ ฉ่าย คือ Septoria apii และ Septoria apii
graveolentis โดยจะก่อให้เกิดอาการคล้ายๆ กันจะต่างก็ตรงที่ขนาดของแผลเท่านั้น
Septoria apii เมื่อเข้าท้าลายขึ้นฉ่ายจะเริ่มจากเกิดจุดแผลเล็กๆ สีเหลืองขึ้นก่อน ต่อมาจะ
ค่อยๆ ขยายโตขึ้นกลายเป็นแผลสีน้าตาลซีดออกเหลือง หรือเทาส่วนขอบจะมีสีด้า หรือคล้้าเล็กน้อย
เมื่อโตเต็มที่แผลอาจมีขนาดใหญ่ 10 – 12 มม. โดยประมาณ อากาศยิ่งชื้นมากแผลก็จะยิ่งโต ต่อมา
จะมีการสร้าง fruiting body คือ pycnidia ลักษณะเป็นจุดด้าเล็กๆ ขึ้นทั่วไปตอนกลางๆ ของแผล
แผลจุดที่เกิดจาก S.apii นี้แม้จะเกิดขึ้นเพียง 2-3 แผล บนใบหนึ่งๆ แตกอาจมีผลท้าให้ส่วนของเนื้อ
ใบที่เหลือ เหลืองแห้งตายทั้งใบ
สาเหตุโรค: Septoria apii และ Septoria apii graveolentis
เชื้ อ ราทั้ ง สองชนิ ด มี ค วามแตกต่ า งในการเข้ า ท้ า ลายพื ช จะสั ง เกตเห็ น ได้ ที่ อ าการที่ พื ช
แสดงออกดังได้กล่าวแล้ว คือ S. apii นั้น เมื่อเข้าท้าลายพืชจะเกิดแผลที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ (10-12
มม.) มีการสร้าง fruiting body ที่มีขนาดเล็กกว่าและจ้านวนน้อยกว่าบนแผลหนึ่งๆ ส่วนใหญ่ จะพบ
เกิดขึ้นตอนกลางๆ ของแผลมีขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง โดยเฉลี่ยวัดได้ประมาณ 65-69 ไมครอน มี
ขนาดของปาก หรือช่องที่ปล่อยให้สปอร์หลุดออกมาภายนอกที่เรียกว่า ออสติโอล (ostiole) โตไม่เกิน
1 ใน 4 ส่วนของพิคนิเดีย สปอร์มีลักษณะเป็นเส้นตรงยาวเรียวอาจมีผนังกั้นแบ่งออกเป็นเซลล์ย่อยถึง
4 เซลล์หรือไม่มีเลยก็ได้ขนาดของสปอร์ราว 1-2.5 X13.5 -34.5 ไมครอน
ส้าหรับการอยู่ข้ามฤดูปลูก ทั้ง S. apii และ S. apii graveolentis มีการสร้างพิคนิเดียฝังติด
อยู่กับเปลือกของเมล็ด
เมื่อน้าไปปลูกหรือท้าพันธุ์ สปอร์ที่อยู่ภายในก็จะถูกปล่อยออกมาก่อให้เกิดการ infection
กับต้นที่งอกใหม่ได้ ส่วนเส้นใยที่ขึ้นเกาะกินอยู่บนต้นพืช เมื่อพืชตายก็จะปะปนอยู่กับเศษซากพืชที่ถูก
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ปล่ อยไว้ตามดิน พวกนี้จ ะมีชีวิตอยู่ ต่อมาได้อีกราว 2-3 เดือน ในช่ว งเวลาดังกล่ า วหากมีการปลู ก
ขึ้นฉ่ายซ้้าลงไปอีกก็จะกลับขึ้นมาท้าลายพืชก่อให้เกิดโรคขึ้นอีก
การแพร่ระบาดและการเข้าท้าลายพืช
เมื่อได้รั บ ความชื้น พิคนิ เดียที่เกิดอยู่ตามบริเวณแผลจะบวมพองโตขึ้น ก่อให้ เกิดแรงดัน
ภายในซึ่งจะดันเอาสปอร์ที่มีอยู่ให้หลุดออกมาทางปาก ostiole สปอร์ที่เปียกชื้นจะเกาะติดไปกับ
เครื่องมือกสิกรรม แมลง สัตว์บางชนิด หรือสิ่งที่ไปถูกต้อ งสัมผัส ตลอดจนน้้าทั้งน้้าฝนและน้้าที่ใช้รด
แพร่กระจายออกไปตามที่ต่างๆ เมื่อตกลงบนพืชได้รับความชื้นพอเพียงก็จะงอกเป็นเส้นใยจากนั้นก็
จะแทงทะลุผ่านเข้าไปในพืชได้ทั้งโดยตรงทางผิว epidemis และช่องเปิดธรรมชาติ ระยะฟักตัวจะกิน
เวลาประมาณ 9-12 วัน แต่ถ้าอากาศมีความขึ้นสูงมากๆ ประกอบกับพืชอ่อนแอระยะอาจสั้นขึ้นไม่ถึง
9 วันก็ได้
การป้องกันก้าจัด
1. หลีกเลี่ยงการปลูกขึ้นฉ่ายซ้้าลงในดินหรือแปลงปลูกที่เคยมีโรคเกิดขึ้นมาก่อน
2. เลือกใช้เมล็ดพันธุ์ที่สะอาดปราศจากเชื้อ โดยเฉพาะการใช้เมล็ดพันธุ์ที่เก็บใหม่ๆ ไม่ถึง 2
ปี หากมีเชื้อติดมาด้วยก็อาจเป็นอันตรายกับต้นที่งอกใหม่ได้ แต่ถ้าเป็นเมล็ดที่มีอายุนานเกินกว่า 2 ปี
ขึ้นไป เชื้อที่ติดมาอาจจะตายหมด หรือไม่ก็อ่อนแอจนไม่สามารถที่จะถ่ายทอดหรือไปก่อให้เกิดโรค
กับต้นใหม่ได้อีกต่อไป อย่างไรก็ดีหากไม่แน่ใจหรือต้องการให้ต้นที่งอกใหม่ปลอดภัยจากเชื้อที่อาจติด
มากับเมล็ดก็ให้น้าเมล็ดไปจุ่มแช่ในน้้าอุ่น 48-49 ∘ซ. นาน 30 นาที เสียก่อนจึงค่อยน้าไปเพาะ
3. ในกรณีที่เกิดโรคกับพืชขึ้นในแปลงปลูกหรือแปลงกล้า ก็ให้ฉีดพ่นด้วยสารเคมี เมื่อพื ชโต
หรือแข็งแรงพอที่จะปลอดภัยจากพิษของสารเคมีที่ใช้ ชนิดของสารเคมีที่ใช้ได้ผลและแนะน้าให้ใช้กับ
โรคนี้มีอยู่ด้วยกันหลายชนิด เช่น บอร์โดมิกซ์เจอร์ 10:5:100 สลับกับแมนเซทดี 50-70 กรัม ต่อน้้า
20 ลิ ต รทุ ก 7-10 วั น ต่ อ ครั้ ง หรื อ 3-5 วั น ในกรณี ที่ เ ป็ น โรครุ น แรงและสิ่ ง แวดล้ อ มเอื้ อ อ้ า นวย
นอกจากนั้นก็มี แคปแตน ไธแรม และซีเน็บ ในอัตราส่วนและระยะเวลาที่ใช้เท่ากันข้อควรระวังคือไม่
ควรใช้สารเคมีเหล่านี้ภายใน 14 ก่อนเก็บเกี่ยว เพราะอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้
การป้องกันก้าจัดโรคที่ให้ผลควรท้าในตอนต้นฤดูปลูก ขณะที่พืชยังอายุน้อยๆ หรือทันทีที่พืชต้นใดต้น
หนึ่งเริ่มแสดงให้เห็น ยังไม่มีการสร้างสปอร์ซ้าแพร่กระจายออกไปมากนัก(ไทยเกษตรศาสตร์,2556)
โรคต้นเหลืองที่เกิดจากเชื้อ Fusarium (Fusarium yellow)
เป็นโรคที่ท้าลายส่วนของต้นและรากของขึน้ ฉ่ายที่มักจะพบเห็นเสมออีกโรคหนึ่งของขึ้นฉ่าย
อาการของโรค
เหตุที่ถูกเรียกว่าโรคเหลืองก็เนื่องจากอาการที่พืชแสดงออก คือหลังจากถูกเชื้อเข้าท้าลาย
ส่วนที่เป็นสีเขียวของพืชจะหายไปหมดเกิดอาการเหลืองซีดจาง หากเป็นในขณะที่ยังเป็นต้นอ่อนอาจ
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รุนแรงท้าให้ตายทั้งต้น ส่วนใบ ต้นแก่หรือโตเต็มที่อาการที่แสดงออกนอกจากเหลือ งซีดก็คือแคระ
แกร็น ชะงักงัน หยุดการเจริญเติบโต แต่ไม่ถึงกับตายดังเช่นต้นอ่อนพวกนี้จะมีกิ่ง ต้นเปราะหักง่าย
และมักจะมีรสขมหากต้องการตรวจเพื่อให้ทราบแน่ว่าเป็นโรคที่เกิดจาก Fusarium หรือไม่ ให้ถอน
ต้นพืชที่สงสัยขึ้นมาดูจะพบว่าส่วนของราก และโคนบริเวณที่ติดกับพื้ นดินจะถูกท้าลายเน่าเสียเป็นสี
ด้า หรือน้้าตาล เมื่อผ่าต้นออกดูตามยาว จะเห็นอาการเน่าเช่นเดียวกับภายในต้นบางครั้งจะกินลาม
สูงขึ้นมาจนถึงใบและเส้นใบ โดยส่วนที่เน่าเสียจะมีสีเหลือง แดงหรือด้า แล้วแต่ความรุนแรงของโรค
สาเหตุโรค: Fusarium oxysporum f. sp. apii
เชื้อรานี้เมื่อเกิดโรคขึ้นครั้งหนึ่งเชื้อจะมีชีวิตอยู่ในดินต่อมาได้อีกนานหลายปี ยิ่งหากมีการ
ปลูกพืชซ้้าลงในดินอีกก็จะเกิดโรคติดต่อกันไปได้เรื่อยๆ ขณะขึ้นเกาะกินหากพืชยังไม่ตายจะไม่ใคร่
พบว่ามีการสร้างสปอร์ ต่อเมื่อพืชตายจึงจะมีการสร้างสปอร์รูปโค้งหรือจันทร์เสี้ยวปรากฏให้เห็นอยู่
ตามบริเวณเนื้อเยื่อที่ตายและเน่าเปื่อยเพื่อการระบาดและแพร่กระจายต่อไป
การเข้าท้าลายพืช
จากสปอร์ เ มื่ อ งอกเป็ น เส้ น ใยแล้ ว ก็ จ ะเข้ า ไปภายในพื ช โดยผ่ า นทางรากขนอ่ อ น ไป
เจริญเติบโตอยู่ภายในท่อส่งน้้า ก่อให้เกิดการอุดตันขึ้นท้าให้ไม่สามารถล้าเลียงน้้าอาหารขึ้น ไปเลี้ยง
ต้นได้เป็นปกติ ท้าให้พืชแคระแกร็นชะงักการเจริญเติบโตและเหลืองในที่สุด ตั้งแต่ราเริ่มส่งเส้นใยเข้า
ไปในพืช จนกระทั่งแสดงอาการผิดปกติให้เห็นทั้งหมดจะใช้เวลาราว 20 วัน
เชื้อ F. oxysporum f. sp. upii สามารถเจริญเติบโตได้ดี ในดินที่มีความชื้นเพียงเท่าที่พืชขึ้น
และเจริญเติบโตได้ ส่วนในการเข้าท้าลายพืช (infection) นั้นค่อนข้างจะชอบดินแห้งมากกว่าดินที่
เปียกชื้น ส่วนอุณหภูมิพบว่าโรคเกิดดี้ระหว่าง 20-32° ซ โดยเฉพาะที่ 28 °ซ จะดีที่สุด
การป้องกันก้าจัด
1. รักษาดินปลูกให้สะอาดอยู่เสมอโดยเฉพาะดินแปลงกล้าหากไม่แ น่ใจว่ามีเชื้อปะปนอยู่
หรือไม่ ควรท้าการอบฆ่าเชื้อเสียก่อนโดยอาจจะใช้ไอน้้าเดือดหรือสารเคมีต่างๆ เช่น ฟอร์มาลดีไฮด์
คลอโรพิคริน เมทิลโบรไมด์ และเทอราคลอร์
2. ควรงดหรือหลีกเลี่ยงการปลูกขึ้นฉ่ายซ้้าลงในดินที่เคยมีโรคมาก่อน
3. เลือกใช้พันธุ์ที่มีความต้านทานต่อโรค
โรคก้านใบแตก (crack stem หรือ boron deficiency)
เป็นโรคส้าคัญที่แพร่หลายและรู้จักกันดีที่สุด จะพบได้ในเกือบทุกท้องถิ่นที่มีการปลูกขึ้นฉ่าย
แม้ว่าจะไม่ใช่โรคระบาดที่เกิดจากเชื้อหรือสิ่งที่มีชีวิตเช่นโรคอื่นๆ โรค ก้านใบแตกมีสาเหตุมาจากการ
ขาดธาตุโบรอนซึ่งเป็นธาตุจ้าเป็นและส้าคัญส้าหรับ ขึ้นฉ่ายเช่นเดียวกับกะหล่้าปลีหรือกะหล่้าดอก
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อย่างไรก็ดีเป็นที่น่าสังเกตว่าโรคนี้จะเกิดขึ้นและท้าความเสียหายให้เฉพาะกับขึ้นฉ่ายฝรั่งที่มีต้นโตก้าน
ใบใหญ่เท่านั้น มักจะไม่ปรากฏในขึ้นฉ่ายจีนที่มีต้นเล็ก อาจจะมีบ้างก็น้อยหาได้ยาก
อาการของโรคก้านใบแตกหรือการขาดธาตุโบรอนของขึ้นฉ่ายจะเริ่มจากเกิดรอยแยกขึ้นที่ผิว
ของก้านใบตามขวางเป็นขีดๆ หรือเส้นเล็กๆ ยาวประมาณ 2-3 มม. เปลือกหรือผิวที่แตกออกจะม้วน
งอกสับไปข้างหลัง ท้าให้ก้านใบแลดูมีลักษณะเป็นขุยหรือแผลสะเก็ดเล็กๆ ขึ้น ต่อมาเมื่อโรครุนแรง
ขุยเหล่านี้จะหายไป เกิดเป็นแผลสีน้าตาลขึ้นแทน ขนาดขยายโตและยาวขึ้นแต่ก็จะเป็นตามขวางกับ
ก้านใบเช่นเดิม นอกจากอาการส้าคัญดังกล่าวนี้แล้ว ขึ้นฉ่ายที่ขาดโบรอน ยังอาจแสดงอาการอื่นๆ อีก
เช่น รากไม่สมบูรณ์เปลี่ยนเป็นสีน้าตาล หรือไม่ก็เกิดแผลสีส้มเปลือกล่อนลอกหลุดออกโดยง่าย ปลาย
กุด ขอบใบไหม้ ก้านแข็ง เปราะหักง่ายและมีรสขม(ไทยเกษตรศาสตร์,2556)
2.2 ไฮโดรโปนิกส์ระบบกะละมัง
การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน ก็จะเหมือนกันกับการปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ทั่วไป เพียงแค่ใช้การ
กะละมังแทน ซึ่งสามารถปลูกได้ในพื้นที่แคบๆ นับเป็นวิธีการใหม่ในการปลูกพืช โดยเฉพาะการปลูก
ผักและพืชที่ใช้เป็นอาหาร เนื่องจากประหยัดพื้นที่ และไม่ปนเปื้อนกับสารเคมีต่างๆ ในดิน ท้าให้ได้
พืชผักที่สะอาดเป็นอาหาร ปัจจุบันนี้ในเทคนิคการปลูกพืชแบบไร้ดินหลายแบบด้วยกัน (ปิยะนันท์
,2558)
วัสดุอุปกรณ์
กะละมัง
โฟมแผ่น
ท่อพีวีซี
ข้อต่อท่อพีวีซี
ท่อพีอี
ข้อต่อท่อพีอี
ปั้มน้้า
ถังน้้า
ไม้ไผ่
ลวด
แสลน
ฟองน้้า
เมล็ดพันธุ์
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วิธีท้า
น้ากะละมังมาเจาะตรงก้นเพื่อที่จะน้าท่อมาเชื่อมให้น้าไหลผ่านจากกะละมังลงไปสู่ถัง น้า
แผ่นโฟมมาตัดเป็นวงกลมให้เท่ากับกะละมังแล้วเจาะเป็นวงกลมส้าหรับปลูกผัก จากนั้นน้าผักที่เพาะ
ใส่ฟองน้้ามาใส่ในรูที่เจาะไว้

ภาพที่ 2 ใบน้อยหน่า
ที่มา: http://www.biogang.net/, 2558

2.3 ใบน้อยหน้า
จัดเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับกันบนกิ่ง สีใบเมื่ออ่อนจะออกสีขาวปนเขียว ใบแก่จะออกสี
เขียวเข้มปนน้้าตาลมีลักษณะใบเป็ นรูปหอก ปลายใบแหลมหรือค่อนข้างเรียวแหลม ส่วนโคนใบก็มี
ลักษณะเป็น รูปลิ่ ม เมื่อน้ามาขยี้ จะมีกลิ่ นเฉพาะตัว ใบน้อยหน่ามีสารแอลคาลอยด์ แอนโนเนอีน
(anonaine) และเรซิน (resin) ในเมล็ดมีน้ามันอยู่ 45% ซึ่งเป็นพิษกับด้วงปีกแข็ง เพลี้ยอ่อนแมลงวัน
และมวนปีกแข็ง สารสกัดเมทานอลของใบน้อยหน่าเป็นพิษต่อไรทะเล และใบน้อยหน่ายังเป็นพิษต่อ
เพลี้ยอ่อนถั่วโดยมี LC50 2,089.30 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร
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ภาพที่ 3 ใบสาบเสือ
ที่มา: https://puechkaset.com/(สาบเสือ), (2556)
2.4 ใบสาบเสือ
พืชชนิดหนึ่งที่มีใบเป็นใบเดี่ยวออกจากล้าต้นที่ข้อแบบตรงกันข้าม ใบมีสีเขียวอ่อน ลักษณะ
ของใบคล้ายรูปรีทรงรูปสามเหลี่ยม ปลายใบแหลม ฐานใบกว้าง ใบเรียวสอบเข้าหากัน มีขอบใบหยัก
ที่ใบเห็นเส้นชัดเจน 3 เส้น ผิวใบทั้งสองด้านมีขนอ่อนปกคลุม ใบและก้านเมื่อน้ามาขยี้จะมีกลิ่นแรง
คล้ายกลิ่นสาบเสือ

ภาพที่ 4 ดีปลี
ที่มา: https://puechkaset.com/(ดีปลี), 2561
2.5 ดีปลี
พืชชนิดหนึ่งที่มีรสเผ็ดคล้ายพริก ผลสดมีสีเขียว เมื่อสุกแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีแดงลักษณะของ
ผลอัดกันแน่นเป็นช่อรูปทรงกระบอก โคนใหญ่กว่าปลายไม่มาก ปลายเล็กมน ผลมีความยาวประมาณ
2.5-7.5 เซนติเมตร และมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5-8 เซนติเมตร ผิวของผลค่อนข้างหยาบ และ
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มีเกสรตัวเมียติดอยู่ ผลย่อยมีเมล็ดเดียว โดยเมล็ดมีขนาดเล็กมาก ลักษณะกลมและแข็ง ผงของผลมีสี
น้้าตาล มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว มีรสเผ็ดร้อน ขมปร่า นิยมเก็บผลมาใช้เมื่อผลเริ่มเป็นสีน้าตาล แล้ว
น้ามาตากแดดให้แห้ง

ภาพที่ 5 น้้าหมักชีวภาพ
ที่มา: https://puechkaset.com/(น้้าหมักชีวภาพ), 2561
2.6 น้้าหมักชีวภาพ
น้้าหมักชีวภาพ หรือ น้้าสกัดชีวภาพ หรือ น้้าจุลินทรีย์ เป็นของเหลว สีด้าออกน้้าตาล กลิ่น
อมเปรี้ยวอมหวาน ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิด เช่น พืช สัตว์ทุกประเภท สามารถช่วยปรับ
ความสมดุลของสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตได้ บางครั้งยังสามารถน้าน้้าหมักชีวภาพไปช้าระล้างห้องน้้า
ได้ ซึ่งจะช่วยก้าจัดกลิ่นเหม็นได้
การเก็บรักษาต้องเก็บน้้าหมักชีวภาพไว้ที่อุณหภูมิปกติ ไม่ร้อนหรือเย็นเกินไป เราสามารถท้า
น้้าหมักชีวภาพใช้เองได้จากพืชผักผลไม้และผลผลิตจากธรรมชาติ โดยน้าไปหมักตามกรรมวิธีที่ถูกต้อง
คือต้องผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ก่อน แล้วจึงน้าหัวเชื้อที่ได้ไปขยายเป็นน้้าหมักชีวภาพต่อไป
วิธีท้า
น้าพืชที่มีกลิ่นฉุนที่สามารถไล่แมลงได้ประมาณ 1 กิโลกรัม มาต้าหรือโขลกพอหยาบๆ
จากนั้นน้าไปผสมกับกากน้้าตาลประมาณ 500 กรัม แล้วเทน้้าลงไปประมาณ 2 ลิตรลงในถังที่มีฝาปิด
ที่เตรียมไว้ แล้วปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ 15 วัน แต่ต้องเปิดฝาออกทุกๆ 7 เพื่อไม่ให้แก๊สในถังแน่นเกินไป
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เมื่อครบ 15 วันแล้ว น้าน้้าหมักประมาณ 3 ซีซี มาผสมกับน้้า 600 มิลิลิตร จากนั้นน้าไปฉีดพ่นเพื่อไล่
แมลงได้
2.7 การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี
กรรมวิธีที่น้าสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยน้าเอาแมลงและสัตว์อื่นๆที่มีอยู่
แล้วในธรรมชาติ ได้แก่ ตัวห้้า ตัวเบียน และเชื้อโรค มาช่วยก้าจัดแมลงศัตรูพืช วิธีการนี้เป็นวิธีการ
ดั้งเดิมซึ่งมนุษย์มีแนวความคิดที่จะใช้สิ่งที่มีประโยชน์ในธรรมชาติมาช่วยปราบแมลงศัตรูพืช เป็นการ
ล ด ก า ร ใ ช้ ย า ฆ่ า แ ม ล ง ซึ่ ง เ ป็ น อั น ต ร า ย ทั้ ง ต่ อ ม นุ ษ ย์ สั ต ว์ แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
(http://bangkokideaeasy.com/, 2561)
การใช้แมลงก้าจัดแมลง
ในสภาพธรรมชาติ มีสิ่งมีชีวิตที่ด้ารงชีพโดยการกินหรืออาศัยสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นเป็นอาหาร ซึ่ง
เรียกสิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้ว่า ตัวห้้าและตัวเบียน แต่ในทางการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี เราจะมองเฉพาะใน
กลุ่มของแมลงเป็นหลัก เนื่อ งจากแมลงเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่มีมากที่สุดและมีศักยภาพในการสามารถ
น้ามาพัฒนาเพื่อใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเรียกแมลงกลุ่มนี้ว่า แมลง
ห้้าและแมลงเบียน
แมลงห้้า ในทางวิชาการ หมายถึง แมลงที่กินแมลงชนิดอื่นๆ เป็นอาหารและจะกินเหยื่อ
ได้หลายตัวจนกว่าจะเจริญเติบโตครบวงจรชีวิต ซึ่งการกินจะกินเหยื่อไปเรื่อยๆ และมักจะไม่จ้ากัดวัย
ของเหยื่อคือสามารถท้าลายเหยื่อได้ทุกระยะการเจริญเติบโต ตัวห้้าที่เรารู้ จักกันดีเช่น ด้วงเต่าชนิด
ต่างๆ ตั๊กแตนต้าข้าว แมลงปอ มวนเพชฌฆาต และมวนพิฆาต เป็นต้น
แมลงห้้า ที่น้ามาใช้ควบคุมศัตรูพืชและสามารถน้ามาเพาะเลี้ยงเพิ่มปริมาณได้ง่าย เช่น
1. มวนพิฆาต และมวนเพชฌฆาต ใช้ควบคุม หนอนศัตรูพืชหลายชนิด เช่น หนอนกระทู้ผัก
หนอนกระทู้หอม หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนชอนใบ หนอนร่านกินใบปาล์ม เป็นต้น
2. ด้วงเต่าลาย ใช้ควบคุม เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไก่ฟ้ากระถิน เป็นต้น
3. แมลงช้างปีกใส ใช้ควบคุม เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไฟ ไรแดง เพลี้ยหอย(ระยะตัวอ่อน)
นอกจากนี้ แมลงช้างปีกใสยังกินไข่และตัวหนอนขนาดเล็กๆของหนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนม้วนใบ
หนอนชอนใบส้ม ฯลฯ ได้อีกด้วย
4. แมลงหางหนีบ ใช้ควบคุม เพลี้ยอ่อน หนอนกออ้อยชนิดต่างๆ หนอนเจาะล้าต้นข้าวโพด
หนอนกระทู้ข้าวโพด หนอนเจาะสมอฝ้าย เป็นต้น
แมลงเบียน หมายถึง แมลงที่เบียดเบียนเหยื่อหรือเกาะกินอยู่กับเหยื่อจนกระทั่งเหยื่อ
ตายและการเป็นตัวเบียนนั้นจะเป็นเฉพาะในช่วงที่เป็ นตัวอ่อนเท่านั้น เมื่อเป็นตัวเต็มวัย จะหากิน
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อิส ระและในช่ว งอายุ ห นึ่ ง ๆ ต้องการเหยื่อเพียงตัว เดียวเท่านั้น ตัว เบียนหรือแมลงเบียนมี ห ลาย
ประเภท เช่น แมลงเบียนไข่ แมลงเบียนหนอน แมลงเบียนดักแด้ เป็นต้น ตัวอย่างของแมลงเบียนที่
เป็นที่รู้จักกันดีและมีการน้ามาใช้กันอย่ างแพร่หลายได้แก่ แตนเบียนหนอนกออ้อย(แตนเบียนไตรโค
แกรมมาและแตนเบียนโคทีเซีย) แตนเบียนไข่ของมวนล้าไย และแตนเบียนหนอนแมลงวันผลไม้
1. แตนเบียนไตรโคแกรมมา เป็นแตนเบียนที่มีขนาดเล็กมาก แต่มีความสามารถในการ
ท้าลายไข่ผีเสื้อศัตรูพืชหลายชนิด ได้แก่ ไข่ผี เสื้อหนอนกออ้อย ไข่ผีเสื้อหนอนกอข้าว ไข่ผีเสื้อหนอน
ม้วนใบข้าว ไข่ผีเสื้อหนอนเจาะล้าต้นข้าวโพด ไข่ผีเสื้อหนอนคืบละหุ่ง ไข่ผีเสื้อหนอนคืบกะหล่้า ไข่
ผีเสื้อหนอนเจาะสมออเมริกัน เป็นต้น
2. แตนเบียนโคทีเซีย เป็นแตนเบียนที่เข้าท้าลายตัวหนอนของ หนอนกออ้อยหลายชนิด
เช่น หนอนกอลายจุดใหญ่ หนอนกอลายจุดเล็ก หนอนกอแถบลายหรือหนอนกอลายใหญ่ และหนอน
กอสีชมพู
3. แตนเบียนแมลงวันผลไม้ เป็นแตนเบียนที่เข้าท้าลายตัวหนอนของแมลงวันผลไม้ได้
หลายชนิด เช่น แมลงวันผลไม้ที่ท้าลายมะม่วง พุทรา ชมพู่ กระท้อน ฝรั่ง ฯลฯ และ แมลงวันผลไม้
ที่ท้าลายพริก (http://pmc04.doae.go.th/, 2561)
การใช้เชื้อโรคก้าจัดแมลงและโรคพืช
ในปัจจุบันมีการน้าเชื้อโรคหรือเชื้อจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ เช่น เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย เชื้อ
ไวรัส มาใช้ในการควบคุมหรือก้าจัดแมลงศัตรูพืช รวมทั้งโรคพืชต่างๆได้หลายชนิด และได้มีการ
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ก้าจัดแมลง ก้าจัดโรคพืชออกวางจ้าหน่ายเป็นการค้าอย่างกว้างขวาง ซึ่งข้อดี
ของจุลินทรีย์ คือ มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ และสิ่งแวดล้อม เชื้อจุลินทรีย์ที่สามารถน้ามาผลิตเพื่อใช้
ควบคุมศัตรูพืช ยกตัวอย่างได้ดังนี้ (http://pmc04.doae.go.th/, 2561)
กลุ่มเชื้อรา ได้แก่
1. เชื้อราไตรโคเดอร์มา ใช้ควบคุมโรครากเน่า-โคนเน่า ที่เกิดจากเชื้อรา โรคแอนแทรก
โนส ในพืชผัก ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ
2. เชื้อราบิวเวอเรีย ใช้ ก้าจัดเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล เพลี้ยจักจั่นต่างๆ เพลี้ยไฟ ไรแดง
3. เชื้อราเมตตาไรเซี่ยม ใช้ควบคุมด้วงหนวดยาวอ้อย แมลงนูนหลวง ด้วงแรด แมลงปีก
แข็งต่างๆ(ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดขอนแก่น,2560)
กลุ่มเชื้อแบคทีเรีย ได้แก่
1. เชื้อบีที หรือ บาซิลลัสทูรินจิเอ็นซิส มีหลายชนิด ใช้ป้องกันก้าจัดหนอนศัตรูพืชเช่น
หนอนกระทู้ต่างๆ หนอนใยผัก หนอนเจาะฝักและล้าต้น ด้วงหมัดผัก เป็นต้น
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2. เชื้อบีเอส หรือ บาซิลลัส ซับทีลิส ใช้ควบคุมโรครากเน่า-โคนเน่าจากเชื้อราไฟทอปธอ
ร่า โรคกาบใบแห้ง โรคไหม้ในข้าว
ปัจจุบัน มีการผลิตเชือ้ บีทีชนิดต่างๆ เป็นการค้า อย่างกว้างขวาง
กลุม่ เชื้อไวรัส ได้แก่ เชื้อไวรัสเอ็นพีวี เป็นเชื้อไวรัสที่ท้าให้เกิดโรคกับหนอนกระทู้ผัก
หนอนกระทู้หอม และหนอนเจาะสมอฝ้าย
2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
พัชราภรณ์ วาณิชย์ปกรณ์และยืนยง วาณิชย์ปกรณ์ . (2557) ฤทธิ์ชีวภาพของผงใบน้อยหน่า
ใบน้อยโหน่ง และใบทุเรียนเทศต่อการควบคุมด้วงงวงข้าว ได้แก่ การทดสอบฤทธิ์ชีวภาพฤทธิ์ฆ่า
แมลง ฤทธิ์ ยั บ ยั้ ง การฟั ก เป็ น ตั ว เต็ ม วั ย ของลู ก รุ่ น ใหม่ และฤทธิ์ ไ ล่ แ มลงของผงใบน้ อ ยหน่ า ใบ
น้อยโหน่ง และใบทุเรียนเทศ ต่อการควบคุมตัวของผงใบน้อยหน่า ใบน้อยโหน่ง และใบทุเรียนเทศ ที่
เต็มวัยของด้วงงวงข้าว ที่ความเข้มข้น 0.5, 1, 2, 3, 4 และ 5% ต่อการฆ่า การยับยั้งการฟักเป็นตัว
เต็มวัยของลูกรุ่นใหม่ (F1) และการไล่ตัวเต็มวัยของด้วงงวงข้าว โดยการทดสอบฤทธิ์ฆ่าแมลง และ
ฤทธิ์ยับยั้งการฟักเป็นตัวเต็มวัยของลูกรุ่นใหม่ ใช้วิธี grain treatment test ส่วนฤทธิ์ไล่แมลงใช้วิธี
cup bioassay ผลการทดสอบพบว่า ผงใบพืชทั้งสามชนิดมีความเป็นพิษต่อแมลงสูงมาก ซึ่งผงใบ
น้อยหน่ามีฤทธิ์ฆ่าแมลงสูงสุด โดยความเข้มข้น 4 และ 5 % ท้าให้แมลงตาย 100% ภายในระยะเวลา
เพีย ง 3 วัน รองลงมาได้แก่ ผงใบทุเรียนเทศและผงใบน้อยโหน่งตามล้า ดับ นอกจากนี้ผ งใบ
น้อยหน่าที่ความเข้มข้นตั้งแต่ 2% ขึ้นไป ยังมีฤทธิ์ยับยั้งการฟักเป็นตัวเต็มวัยของลูกรุ่ นใหม่ 100%
อย่างไรก็ตาม ผงใบน้อยหน่ามีฤทธิ์ไล่ด้วงงวงข้าวในระดับปานกลาง (class II – class IV) ในขณะที่
ผงใบน้อยโหน่ง (class II – class III) และผงใบทุเรียนเทศ (class I – class IV) มีฤทธิ์ไล่แมลง
ค่อนข้างต่้าดังนั้นน้อยหน่า น้อยโหน่งและทุเรียนเทศ จึงเป็นพืชที่มี ศักยภาพสูงในการน้ามาใช้ฆ่า
ยับยั้งการฟักเป็นตัวเต็มวัยของลูกรุ่นใหม่ และไล่ด้วงงวงข้าวควบคุมด้วงงวงข้าว
ศุภฤกษ์ เชาวลิตตระกูล. (2560) ระบบปลูกผักสลัดไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติ คือ การปลูก
ผักสลัดแบบไฮโดรโปนิกส์ก้าลังเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน แต่เนื่องจากพบปัญหาคือ การปลูกในพื้นที่
คอนโดหรือห้องเช่านั้น ผักสลัดไม่สามารถเติบโตได้อย่างเต็มที่ เพราะห้องบางห้องอยู่ จุดอับของตึกท้า
ให้แสงแดดส่องเข้ามาในตัวห้ องมีปริมาณไม่มาก บทความนี้จึงน้า เสนอระบบปลูกผักสลัดแบบไฮโดร
โปนิกส์ ( Hydroponics Systems ) ที่สามารถปลูกผักสลัดในคอนโดหรือห้องเช่าได้ด้วยอุปกรณ์อา
ดุยโน่ โดยการใช้เซนเซอร์วัดแสงรับค่าจากแสงแดดส่งไปยังอาดุยโน่แบบเรียลไทล์ เพื่อประมวลผล
และสั่งรีเลย์เปิด-ปิดไฟ LED ทดแทนแสงแดด ใช้เซนเซอร์วัดระดับน้้า รับค่าจากปริมาณน้้าในระบบ
ส่งไปยังอาดุยโน่แบบเรียลไทม์ เพื่อ ประมวลผลและสั่งรีเลย์เปิด-ปิดการปล่อยน้้าทั้งยังสามารถดูค่า
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ของแสง (ค่าลักซ์) ค่าระดับน้้า และสามารถสั่ง เปิด-ปิดไฟ LED เปิด-ปิดการปล่อยน้้าเข้าสู่ระบบผ่าน
ทางแอปพลิเคชั่น Blynk ในสมาร์ทโฟนได้แบบเรียลไทม์ในการทดลองจะเปรียบเทียบค่าแสงกับผัก
สลัดที่ปลูกในระบบได้รับและผักสลัดที่ใช้วิธีการปลูกแบบธรรมดาผลการทดลองจริงพบว่าระบบปลูก
ผักไฮโดรโปนิกส์สามารถรักษาช่วงของค่าแสงที่เหมะแก่การปลูกผักสลัด ได้อย่างสม่้าเสมอกว่าวิธีการ
ปลูกด้วยแบบธรรมดา โดยค่าแสงเบี่ยงเบนมาตรฐานของผักสลัดที่ปลูกในระบบ คือ 8.83 % ในขณะ
ที่ผักสลัดที่ปลูกด้วยวิธีธรรมดาได้รั บแสงต่้ากว่าค่าแสงที่ผักสลัดต้องการและไม่สม่้า เสมอ โดยค่าแสง
เบี่ย งเบนมาตรฐานของผั กสลั ดที่ปลู กด้วยวิธีธรรมดา คือ 21.66 % ท้า ให้ ผักสลัดที่ปลูกในระบบ
สามารถเติบโตได้อย่างเต็มที่และเติบโตได้เร็วกว่าวิธีปลูกแบบธรรมดา 10 วัน และมีขนาดใบที่ใหญ่ผัก
สลัดที่ปลูกด้วยวิธีธรรมดา
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. (2555) น้้าหมักชีวภาพกับงานดานการเกษตร คือ น้้าหมักชีวภาพ
เป็นสารละลายหรือของผสมภูมิปญญาทองถิ่นที่เกิดจากการหมักเศษสิ่งมีชีวิตกับสารใหความหวานซึ่ง
โดยทั่วไปใชของเหลวขนสีน้าตาลเขมที่ไดจากโรงงานน้้าตาลหรือกากน้้าตาลเป็นสารใหความหวาน
กระบวนการผลิตน้้าหมักชีวภาพอาจท้าไดทั้งแบบใหอากาศมากและแบบใหอากาศนอยทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
จุดประสงคในการน้าสารเมทาบอไลตทุติยภูมิที่เกิดขึ้นในน้้าหมักชีวภาพไปใชน้้าหมักชีวภาพน้ามาใช
ในการเกษตรเพื่อลดการใชสารเคมีตางๆที่ใชเรงการเจริญเติบโตของพืชและการควบคุมศัตรูพืช ซึ่ง
สารเหลานี้เปนอันตรายตอเกษตรกรสิ่งแวดลอมและผูบริโภค
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บทที่ 3
อุปกรณ์และวิธดี า้ เนินการวิจยั
3.1 วัสดุและอุปกรณ์
3.1.1 วัสดุอุปกรณ์และอุปกรณ์ในการเพาะต้นกล้าขึ้นฉ่าย
 เมล็ดพันธุ์ขึ้นฉ่าย
 กะละมังเล็ก 2 ใบ
 ฟองน้้าตัดเป็นช่องปลูก 4-5 อัน
 มีดคัตเตอร์ 1 ด้าม
 ไม้บรรทัด 1 อัน
 ปากกาเมจิก 1 แท่ง
 น้้าสะอาดในการปลูก
3.1.2 วัสดุและอุปกรณ์การปลูกขึ้นฉ่ายในระบบไฮโดรโพนิกส์
 ต้นกล้าขึ้นฉ่าย
 กะละมังขนาดกลาง 4 ใบ
 ท่อพีวีซี
 ท่อพีอี
 ปั้มน้้า
 ถังบรรจุน้า 20 ลิตร
 น้้าสะอาด
 ปุ๋ย เอ,ปุ๋ย บี
 โฟมแผ่น
 ซิลิโคน
3.1.3 วัสดุและอุปกรณ์การท้าโรงเรือน
 ไม้ไผ่
 ลวด
 จอบ,เสียม
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 เลื่อย
 ผ้าสแลน,ตาข่ายไนลอนสีน้าเงิน
3.1.4 วัสดุและอุปกรณ์การท้าสารก้าจัดแมลงชีวภาพ
 ใบน้อยหน่า
 ใบสาบเสือ
 ดีปลี
 ครกหิน
 น้้า
 กากน้้าตาล
 ถัง 20ลิตร
วิธกี ารท้าโรงเรือน
น้าไผ่ที่ตัดไว้มาตัดให้เป็ นท่อนที่ต้องการ ความยาว 4 เมตร จ้านวน 10 ท่อน , ยาว 2 เมตร
จ้านวน 12 ท่อน , ยาว 70 เซนติเมตร จ้านวน 6 ท่อน และน้าเศษที่เหลือจากการตัดไผ่มาตัดให้มี
ขนาด 70 เซนติเมตร และท้าการบากไม้ไผ่เตรียมไว้ ขั้นตอนต่อไปขุดหลุมเพื่อท้าเป็นเสาโรงเรือน
ความกว้างระหว่างเสา 70 เซนติเมตร ความกว้างจากเสาแรกไปเสาสองและเสาสาม 1.50 เมตร
จากนั้นน้าไม้ที่มีขนาด 4 เมตรมาท้าเป็นตัวโคลงเสาข้างบนใช้ 3 ท่อน ส่วนตัวที่ไว้ส้าหรับการว่าง
กะละมังเพาะ ใช้ 2 ท่อน จากนั้นมัดด้วยลวดให้มีความแข็งแรง น้าแสลนและตาข่ายไนลอนสีน้า เงิน
มาคลุมไว้เพื่อกรองแสง
3.2การวางแผนการทดลอง
การพัฒนาสูตรน้้าหมักจากดีปลี สาบเสือและน้อยหน่าที่เหมาะสมในการปลูกขึ้นฉ่ายในระบบ
ไฮโดรโปนิกส์แบบกะละมัง โดยการเปรียบเทียบฉีดพ่นน้้าหมักจากพืชสมุนไพรต่างชนิดกันในปริมาณ
ที่เท่ากัน ทุกๆ 7 วัน แบ่งกรรมวิธีการทดลองประกอบด้วย 4 ทรีตเมนต์ ๆละ 2 ซ้า้ ซ้้าละ7 ต้น รวม
ทั้งสิ้น 14 ต้น วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design : CRD) ท้า
การเก็บข้อมูลในด้านการเจริญเติบโต ได้แก่ ความสูงของต้นขึ้นฉ่าย (เซนติเมตร) การเข้าท้าลายของ
แมลง(จุด)และด้านผลผลิต โดยได้ก้าหนดกรรมวิธีการวิจัย ดังต่อไปนี้
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กรรมวิธที ี่ 1 Control ไม่ฉีดพ่นสารก้าจัดแมลง
กรรมวิธที ี่ 2 ใช้สารก้าจัดแมลงชีวภาพจากใบน้อยหน่า อัตราฉีดพ่นทางใบ 1 มิลลิลิตร:600 มิลลิลิตร
กรรมวิธที ี่ 3 ใช้สารก้าจัดแมลงชีวภาพจากใบสาบเสือ อัตราฉีดพ่นทางใบ 1 มิลลิลิตร:600 มิลลิลิตร
และกรรมวิธที ี่ 4 ใช้สารก้าจัดแมลงชีวภาพจากผลดีปลี อัตราฉีดพ่นทางใบ 1 มิลลิลิตร:600 มิลลิลิตร

ภาพแผนผังการทดลอง

3.3 ขั้นตอนการทดลอง
วิธกี ารปลูกผักขึน้ ฉ่ายในระบบไฮโดรโพนิกส์
3.3.1 น้าเมล็ดพันธุ์ผักขึ้นฉ่ายมาเพาะใส่ฟองน้้าที่เตรียมไว้ ระยะเวลาแตกต้นอ่อน 10-14 วัน
3.3.2 น้าถังใส่น้า 20 ลิตรต่อถัง เริ่ม ใส่ปุ๋ย A และ B ในอัตราส่วน 54 มิลลิลิตร ต่อถัง โดยการ
ใส่ปุ๋ย A ก่อน แล้วทิ้งไว้ 1-2 ชั่วโมง จากนั้นใส่ปุ๋ย B ตามลง
3.3.3 ปล่อยทิ้งไว้ให้น้าที่ผสมปุ๋ยไว้เต็มกะละมังจนล้นสะดือที่ท้าไว้ น้าต้นอ่อนใส่หลุมโฟม วางไว้
บนปากกะละมัง ค่อยตรวจดูรูรั่ว การซึมของน้้า วัดค่า Ec. และค่า pH
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3.4 วิธกี ารท้าสารก้าจัดแมลงชีวภาพ
ขั้นตอนการท้าสารก้าจัดแมลงชีวภาพ
1 เก็บใบน้อยหน่า 1กิโลกรัม ใบสาบเสือ 1กิโลกรัม ผลดีปลี 1กิโลกรัม น้ามาล้างให้สะอาด
2 น้ามาต้าให้ละเอียด
3 น้าทั้งสามอย่างใส่ถังแยกไว้ ใส่กากน้้าตาล 1กิโลกรัมต่อถัง และเติมน้้าครึ่งถัง คนให้เข้ากัน
4 ปิดฝาให้สนิท ถึง7วัน คนอีกครั้ง พอถึง15วัน น้ามาใช้ได้ทันที
3.5 วิธีการฉีดสารก้าจัดแมลงชีวภาพ
ฉีดสารก้าจัดแมลง 1 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยการฉีดพ่นทางใบ ฉีด 1ซีซีต่อน้้า 10ลิตร ตามแต่
ละกรรมวิธีการทดลอง
3.6 สถานทีท่ ้าการทดลอง
บ้านเลขที่ 67 หมู่ 6 ต้าบลสะแกซ้า อ้าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
3.7 ระยะเวลาการทดลอง
ด้าเนินการวิจัยระหว่างวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2561 ถึง วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561
3.8 วิธีการเก็บข้อมูล
ท้าการเก็บข้อมูลด้านการระบาดและเข้าท้าลายของแมลงในต้นผักขึ้นฉ่าย (จุด) และศึกษา
ด้านการเจริญเติบโต ด้านความสูงของต้นผักขึ้นฉ่าย(เซนติเมตร) เก็บข้อมูลที่อายุการปลูก 17,21และ
28 วัน(เก็บข้อมูลทุกๆ 7 วัน)
3.9 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
น้าข้อมูลที่ได้จากการทดลองน้ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้านความแปรปรวน (One-Way ANOVA)
มาประมวลผลโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติส้าเร็จรูป (IBM SPSS statistic)
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บทที่ 4
ผลการวิจยั
การพัฒนาสูตรน้้าหมักจากดีปลี สาบเสือและน้อยหน่าที่เหมาะสมในการปลูกขึ้นฉ่ายในระบบ
ไฮโดรโปนิกส์แบบกะละมัง โดยการเปรียบเทียบฉีดพ่นน้้าหมักจากพืชสมุนไพรต่างชนิดกันในปริมาณ
ที่เท่ากัน แบ่งกรรมวิธีการทดลองประกอบด้วย 4 ทรีตเมนต์ ๆละ 2 ซ้้า ซ้้าละ 7 ต้น รวมทั้งสิ้น 14
ต้น วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ ( Completely Randomized Design, CRD) โดยท้าการ
เก็บบันทึกข้อมูลดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.1 ผลการเจริญเติบโตด้านความสูงของผักขึ้นฉ่ายในระบบไฮโดรโปนิกส์ในกะละมัง ที่ช่วง
อายุการปลูกที่ 14, 21และ28 วัน
กรรมวิธี

ความสูงของขึ้นฉ่าย (เซนติเมตร)
อายุการปลูก
14 วัน
21 วัน
28 วัน
b
b
13.29
20.30
24.62b

(T1) Control ปลูกผักขึ้นฉ่ายระบบไฮโดรโปนิกส์
ในกะละมัง ใส่ปุ๋ย A, B อัตรา 124 มิลลิลิตร: น้้า
20 ลิตร ไม่ฉีดสารก้าจัดแมลงชีวภาพ
(T2) ปลูกผักขึ้นฉ่ายระบบไฮโดรโปนิกส์ในกะละมัง
8.46a
11.07a
16.36a
โดยใส่ปุ๋ย A, B อัตรา 124 มิลลิลิตร: น้้า 20 ลิตร
ฉีดสารก้าจัดแมลงชีวภาพจากใบน้อยหน่า 1
มิลลิลิตรต่อน้้า 1.5 ลิตร
(T3) ปลูกผักขึ้นฉ่ายระบบไฮโดรโปนิกส์ในกะละมัง
6.86a
11.89a
14.33a
ใส่ปุ๋ย A, B อัตรา 124 มิลลิลิตร : น้้า 20 ลิตรโดย
ฉีดสารก้าจัดแมลงชีวภาพจากใบสาบเสือ 1
มิลลิลิตรต่อน้้า 1.5 ลิตร
(T4) ปลูกผักขึ้นฉ่ายระบบไฮโดรโปนิกส์ในกะละมัง
6.82a
15.59ab
19.45a
โดยใส่ปุ๋ย A, B อัตรา 124 มิลลิลิตร: น้้า 20 ลิตร
ฉีดสารก้าจัดแมลงชีวภาพจากผลดีปลี 1 มิลลิลิตร
ต่อน้้า 1.5 ลิตร
F-(test)
**
**
**
CV%
37.68
49.01
40.17
หมายเหตุ **=แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.01), *=แตกต่างกันทางสถิติอย่างมี
นัยส้าคัญ (p<0.05), ns=ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)
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จากตารางที่ 4.1 ผลของการเจริญเติบโตด้านความสูงของผักขึ้นฉ่ายในระบบไฮโดรโปรนิกส์
ในกะละมัง โดยแบ่งกรรมวิธีการทดลองเป็น (T1) Control ปลูกผักขึ้นฉ่ายระบบไฮโดรโปนิกส์ใน
กะละมัง ใส่ปุ๋ย A, B อัตรา 124 มิลลิลิตร: น้้า 20 ลิตร ไม่ฉีดสารก้าจัดแมลงชีวภาพ (T2) ปลูกผัก
ขึ้นฉ่ายระบบไฮโดรโปนิกส์ในกะละมัง โดยใส่ปุ๋ย A, B อัตรา 124 มิลลิลิตร: น้้า 20 ลิตรฉีดสารก้าจัด
แมลงชีวภาพจากใบน้อยหน่า 1 มิลลิลิตรต่อน้้า 1.5 ลิตร (T3) ปลูกผักขึ้นฉ่ายระบบไฮโดรโปนิกส์ใน
กะละมัง ใส่ปุ๋ย A, B อัตรา 124 มิลลิลิตร : น้้า 20 ลิตรโดยฉีดสารก้าจัดแมลงชีวภาพจากใบสาบเสือ
1 มิลลิลิตรต่อน้้า 1.5 ลิตรและ(T4) ปลูกผักขึ้นฉ่ายระบบไฮโดรโปนิกส์ในกะละมัง โดยใส่ปุ๋ย A, B
อัตรา 124 มิลลิลิตร: น้้า 20 ลิตรฉีดสารก้าจัดแมลงชีวภาพจากผลดีปลี 1 มิลลิลิตรต่อน้้า 1.5 ลิตร
พบว่า ที่อายุการปลูกที่ 14, 21 และ 28 วัน มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.01)
แต่มีแนวโน้มว่า การเจริญเติบโตด้านความสูงที่อายุการปลูก 28 วัน ((T1) Control ปลูกผักขึ้นฉ่าย
ระบบไฮโดรโปนิกส์ในกะละมัง ใส่ปุ๋ย A, B อัตรา 124 มิลลิลิตร: น้้า 20 ลิตร ไม่ฉีดสารก้าจัดแมลง
ชีวภาพ ให้ค่าความสูงมากของต้นผักขึ้นฉ่ายสูงที่สุด คือ 24.62 เซนติเมตร รองลงมา (T4) ปลูกผัก
ขึ้นฉ่ายระบบไฮโดรโปนิกส์ในกะละมัง โดยใส่ปุ๋ย A, B อัตรา 124 มิลลิลิตร: น้้า 20 ลิตรฉีดสารก้าจัด
แมลงชีวภาพจากผลดีปลี 1 มิลลิลิตรต่อน้้า 1.5 ลิตร ให้ค่าความสูง19.45 เซนติเมตร (T2) ปลูกผัก
ขึ้นฉ่ายระบบไฮโดรโปนิกส์ในกะละมัง โดยใส่ปุ๋ย A, B อัตรา 124 มิลลิลิตร: น้้า 20 ลิตรฉีดสารก้าจัด
แมลงชีวภาพจากใบน้อยหน่า 1 มิลลิลิตรต่อน้้า 1.5 ลิตร ให้ค่าความสูง 16.36 เซนติเมตร และ (T3)
ปลูกผักขึ้นฉ่ายระบบไฮโดรโปนิกส์ในกะละมัง ใส่ปุ๋ย A, B อัตรา 124 มิลลิลิตร : น้้า 20 ลิตรโดยฉีด
สารก้าจั ดแมลงชีว ภาพจากใบสาบเสื อ 1 มิล ลิ ลิ ตรต่อน้้า 1.5 ลิ ตร มีความสู งต่้าที่สุ ดคือ 14.33
เซนติเมตร ตามล้าดับ
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ตารางที่ 4.2 ผลการเข้าท้าลายของแมลงในผักขึ้นฉ่ายในระบบไฮโดรโปนิกส์ในกะละมัง ที่ช่วง อายุ
การปลูกที่ 14, 21และ28 วัน
กรรมวิธี

จ้านวนการท้าลายของแมลงในผัก
ขึ้นฉ่าย(จุด)
อายุการปลูก
14 วัน
21 วัน
28 วัน
a
b
2.14
1.93
1.71a

(T1) Control ปลูกผักขึ้นฉ่ายระบบไฮโดรโปนิกส์
ในกะละมัง ใส่ปุ๋ย A, B อัตรา 124 มิลลิลิตร: น้้า 20 ลิตร
ไม่ฉีดสารก้าจัดแมลงชีวภาพ
(T2) ปลูกผักขึ้นฉ่ายระบบไฮโดรโปนิกส์ในกะละมัง โดย
1.57a
1.29a
1.36a
ใส่ปุ๋ย A, B อัตรา 124 มิลลิลิตร: น้้า 20 ลิตรฉีดสาร
ก้าจัดแมลงชีวภาพจากใบน้อยหน่า 1 มิลลิลิตรต่อน้้า 1.5
ลิตร
(T3) ปลูกผักขึ้นฉ่ายระบบไฮโดรโปนิกส์ในกะละมัง ใส่ปุ๋ย
1.71a
1.50ab
1.50a
A, B อัตรา 124 มิลลิลิตร : น้า้ 20 ลิตรโดยฉีดสารก้าจัด
แมลงชีวภาพจากใบสาบเสือ 1 มิลลิลิตรต่อน้้า 1.5 ลิตร
(T4) ปลูกผักขึ้นฉ่ายระบบไฮโดรโปนิกส์ในกะละมัง โดย
1.71a
1.57ab
1.36a
ใส่ปุ๋ย A, B อัตรา 124 มิลลิลิตร: น้้า 20 ลิตรฉีดสาร
ก้าจัดแมลงชีวภาพจากผลดีปลี 1 มิลลิลิตรต่อน้้า 1.5
ลิตร
F-(test)
ns
*
ns
%CV
48.60
38.10
40.67
หมายเหตุ **=แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.01), *=แตกต่างกันทางสถิติอย่างมี
นัยส้าคัญ (p<0.05), ns=ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)

จากตารางที่ 4.2 ผลของด้านการเข้าท้าลายของแมลงของผักขึ้นฉ่ายในระบบไฮโดรโปรนิกส์
ในกะละมัง โดยแบ่งกรรมวิธีการทดลองเป็น (T1) Control ปลูกผักขึ้นฉ่ายระบบไฮโดรโปนิกส์ใน
กะละมัง ใส่ปุ๋ย A, B อัตรา 124 มิลลิลิตร: น้้า 20 ลิตร ไม่ฉีดสารก้าจัดแมลงชีวภาพ (T2) ปลูกผัก
ขึ้นฉ่ายระบบไฮโดรโปนิกส์ในกะละมัง โดยใส่ปุ๋ย A, B อัตรา 124 มิลลิลิตร: น้้า 20 ลิตรฉีดสารก้าจัด
แมลงชีวภาพจากใบน้อยหน่า 1 มิลลิลิตรต่อน้้า 1.5 ลิตร (T3) ปลูกผักขึ้นฉ่ายระบบไฮโดรโปนิกส์ใน
กะละมัง ใส่ปุ๋ย A, B อัตรา 124 มิลลิลิตร : น้้า 20 ลิตรโดยฉีดสารก้าจัดแมลงชีวภาพจากใบสาบเสือ
1 มิลลิลิตรต่อน้้า 1.5 ลิตรและ(T4) ปลูกผักขึ้นฉ่ายระบบไฮโดรโปนิกส์ในกะละมัง โดยใส่ปุ๋ย A, B
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อัตรา 124 มิลลิลิตร: น้้า 20 ลิตรฉีดสารก้าจัดแมลงชีวภาพจากผลดีปลี 1 มิลลิลิตรต่อน้้า 1.5 ลิตร
พบว่า ช่วงอายุการปลูกที่ 21 แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) โดยมีแนวโน้มว่า ช่วง
อายุการปลูกที่ 14 และ 28 วัน ไม่มีความแตกต่างกัน ทางสถิติที่ (p>0.05) แต่มีแนวโน้มว่า (T1)
Control ปลูกผักขึ้นฉ่ายระบบไฮโดรโปนิกส์ในกะละมัง ใส่ปุ๋ย A, B อัตรา 124 มิลลิลิตร: น้้า 20 ลิตร
ไม่ฉีดสารก้าจัดแมลงชีวภาพ พบการเข้าท้าลายของแมลงมากที่สุดคือ 1.71 จุด รองลงมา(T3) ปลูก
ผักขึ้นฉ่ายระบบไฮโดรโปนิกส์ในกะละมัง ใส่ปุ๋ย A, B อัตรา 124 มิลลิลิตร : น้้า 20 ลิตรโดยฉีดสาร
ก้าจัดแมลงชีวภาพจากใบสาบเสือ 1 มิลลิลิตรต่อน้้า 1.5 ลิตร พบการเข้าท้าลายของแมลง 1.50 จุด
(T2) ปลูกผักขึ้นฉ่ายระบบไฮโดรโปนิกส์ในกะละมัง โดยใส่ปุ๋ย A, B อัตรา 124 มิลลิลิตร: น้้า 20 ลิตร
ฉีดสารก้าจัดแมลงชีวภาพจากใบน้อยหน่า 1 มิลลิลิตรต่อน้้า 1.5 ลิตร และ(T4) ปลูกผักขึ้นฉ่ายระบบ
ไฮโดรโปนิกส์ในกะละมัง โดยใส่ปุ๋ย A, B อัตรา 124 มิลลิลิตร: น้้า 20 ลิตรฉีดสารก้าจัดแมลงชีวภาพ
จากผลดีปลี 1 มิลลิลิตรต่อน้้า 1.5 ลิตร พบการเข้าท้าลายของแมลงต่้าที่สุด เท่ากันคือ 1.36 จุด
ตามล้าดับ ส่วนช่วงอายุการปลูกที่ 14และ 28 วัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผลการทดลองและข้อเสนอแนะ
การพัฒนาสูตรน้้าหมักจากดีปลี สาบเสือและน้อยหน่าที่เหมาะสมในการปลูกขึ้นฉ่ายในระบบ
ไฮโดรโปนิกส์แบบกะละมัง โดยการเปรียบเทียบฉีดพ่นน้้าหมักจากพืชสมุนไพรต่างชนิดกันในปริมาณ
ที่เท่ากัน
5.1 สรุปผลการทดลอง
ด้านการเจริญเติบโตด้านความสูงของต้นขึน้ ฉ่าย
การเจริ ญเติบ โตด้านความสูงของผักขึ้นฉ่ายในระบบไฮโดรโปรนิกส์ ในกะละมัง โดยแบ่ง
กรรมวิธีการทดลองเป็น (T1) Control ปลูกผักขึ้นฉ่ายระบบไฮโดรโปนิกส์ในกะละมัง ใส่ปุ๋ย A, B
อัตรา 124 มิลลิลิตร: น้้า 20 ลิตร ไม่ฉีดสารก้าจัดแมลงชีวภาพ (T2) ปลูกผักขึ้นฉ่ายระบบไฮโดรโป
นิกส์ในกะละมัง โดยใส่ปุ๋ย A, B อัตรา 124 มิลลิลิตร: น้้า 20 ลิตรฉีดสารก้าจัดแมลงชีว ภาพจากใบ
น้อยหน่า 1 มิลลิลิตรต่อน้้า 1.5 ลิตร (T3) ปลูกผักขึ้นฉ่ายระบบไฮโดรโปนิกส์ในกะละมัง ใส่ปุ๋ย A, B
อัตรา 124 มิลลิลิตร : น้้า 20 ลิตรโดยฉีดสารก้าจัดแมลงชีวภาพจากใบสาบเสือ 1 มิลลิลิตรต่อน้้า 1.5
ลิตรและ(T4) ปลูกผักขึ้นฉ่ายระบบไฮโดรโปนิกส์ในกะละมัง โดยใส่ปุ๋ย A, B อัตรา 124 มิลลิลิตร: น้้า
20 ลิตรฉีดสารก้าจัดแมลงชีวภาพจากผลดีปลี 1 มิลลิลิตรต่อน้้า 1.5 ลิตร พบว่า ที่อายุการปลูกที่ 14,
21 และ 28 วัน มีแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.01) แต่มีแนวโน้มว่า การเจริญเติบโต
ด้านความสูงที่อายุการปลูก 28 วัน ((T1) Control ปลูกผักขึ้นฉ่ายระบบไฮโดรโปนิกส์ในกะละมัง ใส่
ปุ๋ย A, B อัตรา 124 มิลลิลิตร: น้้า 20 ลิตร ไม่ฉีดสารก้าจัดแมลงชีวภาพ ให้ค่าความสูงมากของต้นผัก
ขึ้นฉ่ายสูงที่สุด คือ 24.62 เซนติเมตร รองลงมา (T4) ปลูกผักขึ้นฉ่ายระบบไฮโดรโปนิกส์ในกะละมัง
โดยใส่ปุ๋ย A, B อัตรา 124 มิลลิลิตร: น้้า 20 ลิตรฉีดสารก้าจัดแมลงชีวภาพจากผลดีปลี 1 มิลลิลิตร
ต่อน้้า 1.5 ลิตร ให้ค่าความสูง19.45 เซนติเมตร (T2) ปลูกผักขึ้นฉ่ายระบบไฮโดรโปนิกส์ในกะละมัง
โดยใส่ปุ๋ย A, B อัตรา 124 มิลลิลิตร: น้้า 20 ลิตรฉีดสารก้าจัดแมลงชีวภาพจากใบน้อยหน่า 1
มิลลิลิตรต่อน้้า 1.5 ลิตร ให้ค่าความสูง 16.36 เซนติเมตร และ (T3) ปลูกผักขึ้นฉ่ายระบบไฮโดรโป
นิกส์ในกะละมัง ใส่ปุ๋ย A, B อัตรา 124 มิลลิลิตร : น้้า 20 ลิตรโดยฉีดสารก้าจัดแมลงชีวภาพจากใบ
สาบเสือ 1 มิลลิลิตรต่อน้้า 1.5 ลิตร มีความสูงต่้าที่สุดคือ 14.33 เซนติเมตร ตามล้าดับ
การเข้าท้าลายของแมลงของผักขึ้นฉ่ายในระบบไฮโดรโปรนิกส์ในกะละมัง โดยแบ่งกรรมวิธี
การทดลองเป็น (T1) Control ปลูกผักขึ้นฉ่ายระบบไฮโดรโปนิกส์ในกะละมัง ใส่ปุ๋ย A, B อัตรา 124
มิล ลิ ลิ ตร: น้้า 20 ลิ ตร ไม่ฉีดสารก้าจัดแมลงชีวภาพ (T2) ปลู ก ผั กขึ้นฉ่ายระบบไฮโดรโปนิกส์ ใน
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กะละมัง โดยใส่ปุ๋ย A, B อัตรา 124 มิลลิลิตร: น้้า 20 ลิตรฉีดสารก้าจัดแมลงชีวภาพจากใบน้อยหน่า
1 มิลลิลิตรต่อน้้า 1.5 ลิตร (T3) ปลูกผักขึ้นฉ่ายระบบไฮโดรโปนิกส์ในกะละมัง ใส่ปุ๋ย A, B อัตรา
124 มิลลิลิตร : น้้า 20 ลิตรโดยฉีดสารก้าจัดแมลงชีวภาพจากใบสาบเสือ 1 มิลลิลิตรต่อน้้า 1.5 ลิตร
และ(T4) ปลูกผักขึ้นฉ่ายระบบไฮโดรโปนิกส์ในกะละมัง โดยใส่ปุ๋ย A, B อัตรา 124 มิลลิลิตร: น้้า 20
ลิตรฉีดสารก้าจัดแมลงชีวภาพจากผลดีปลี 1 มิลลิลิตรต่อน้้า 1.5 ลิตร พบว่า ช่วงอายุการปลูกที่ 21
แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญ (p<0.05) โดยมีแนวโน้มว่า ช่วงอายุการปลูกที่ 14 และ 28 วัน
ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ (p>0.05) แต่มีแนวโน้มว่า (T1) Control ปลูกผักขึ้นฉ่ายระบบไฮโดร
โปนิกส์ในกะละมัง ใส่ปุ๋ย A, B อัตรา 124 มิลลิลิตร: น้้า 20 ลิตร ไม่ฉีดสารก้าจัดแมลงชีวภาพ พบ
การเข้าท้าลายของแมลงมากที่สุดคือ 1.71 จุด รองลงมา(T3) ปลูกผักขึ้นฉ่ายระบบไฮโดรโปนิกส์ใน
กะละมัง ใส่ปุ๋ย A, B อัตรา 124 มิลลิลิตร : น้้า 20 ลิตรโดยฉีดสารก้าจัดแมลงชีวภาพจากใบสาบเสือ
1 มิลลิลิตรต่อน้้า 1.5 ลิตร พบการเข้าท้าลายของแมลง 1.50 จุด (T2) ปลูกผักขึ้นฉ่ายระบบไฮโดรโป
นิกส์ในกะละมัง โดยใส่ปุ๋ย A, B อัตรา 124 มิลลิลิตร: น้้า 20 ลิตรฉีดสารก้าจัดแมลงชีวภาพจากใบ
น้อยหน่า 1 มิลลิลิตรต่อน้้า 1.5 ลิตร และ(T4) ปลูกผักขึ้นฉ่ายระบบไฮโดรโปนิกส์ในกะละมัง โดยใส่
ปุ๋ย A, B อัตรา 124 มิลลิลิตร: น้้า 20 ลิตรฉีดสารก้าจัดแมลงชีวภาพจากผลดีปลี 1 มิลลิลิตรต่อน้้า
1.5 ลิตร พบการเข้าท้าลายของแมลงต่้าที่สุด เท่ากันคือ 1.36 จุด ตามล้าดับ ส่วนช่วงอายุการปลูกที่
14และ 28 วัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)
5.2 วิจารณ์ผลการทดลอง
การพัฒนาสูตรน้้ าหมักจากดีปลี สาบเสื อและน้อยหน่าที่เหมาะสมในการพัฒนาการปลู ก
ขึ้นฉ่ายในระบบไฮโดรโปนิกส์แบบกะละมัง โดยการเปรียบเทียบฉีดพ่นน้้าหมักจากพืชสมุนไพรต่าง
ชนิดกันในปริมาณที่เท่ากัน จากผลการวิจัยมีผลว่า (T1) Control ปลูกผักขึ้นฉ่ายระบบไฮโดรโปนิกส์
ในกะละมัง ใส่ปุ๋ย A, B อัตรา 124 มิลลิลิตร: น้้า 20 ลิตร ไม่ฉีดสารก้าจัดแมลงชีวภาพ มีผลต่อด้าน
การพัฒนาความสูงของต้นขึ้นฉ่ายดีที่สุด ส่วนการในด้านการควบคุมแมลงศัตรูควรใช้ (T2) ปลูกผัก
ขึ้นฉ่ายระบบไฮโดรโปนิกส์ในกะละมัง โดยใส่ปุ๋ย A, B อัตรา 124 มิลลิลิตร: น้้า 20 ลิตรฉีดสารก้าจัด
แมลงชีวภาพจากใบน้อยหน่า 1 มิลลิลิตรต่อน้้า 1.5 ลิตร และ(T4) ปลูกผักขึ้นฉ่ายระบบไฮโดรโปนิกส์
ในกะละมัง โดยใส่ปุ๋ย A, B อัตรา 124 มิลลิลิตร: น้้า 20 ลิตรฉีดสารก้าจัดแมลงชีวภาพจากผลดีปลี 1
มิลลิลิตรต่อน้้า 1.5 ลิตรจะให้ผลในการควบคุมแมลงศัตรูเข้าท้าลายได้ดีที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของปิย ะภรณ์ จิต รเอก.2556. ได้ ท้าการวิ จัย ผลของน้้าหมักชี ว ภาพร่ ว มกั บสมุ นไพรต่อ การ
เจริญเติบโตและผลผลิตของผักสลัด 4 ชนิด ในการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ พบว่าการทดลองนี้ มี
จุดประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักสลัด 4 ชนิด คือ กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค เรด
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คอรัล บัตเตอร์เฮด ในการปลูกพืชในระบบไฮโดรโปนิกส์แบบ Nutrient Film Technique (NFT)
โดยใช้สารสกัดชีวภาพผสมสารสกัดจากพืช กับสารละลายมาตรฐานอนินทรีย์ ท้าการทดลองที่คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต้าบล ประชาธิปัตย์ อ้าเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี ระหว่างเดือน มกราคม 2557 ถึงเดือนพฤษภาคม 2557 วางแผนการทดลองแบบสุ่ม
สมบูรณ์ (Completely Randomized Design; CRD) มี 4 ซ้้า ประกอบด้วย 7 สิ่งทดลอง ดังนี้ สูตร
อาหารมาตรฐาน น้้าหมักชีวภาพกากถั่วเหลืองร่วมกับสับปะรด น้้าหมักชีวภาพ กากถั่วเหลืองร่วมกับ
สารสกัดสะเดา น้้าหมักชีวภาพกากถั่วเหลืองร่วมกับ ข่า ใบฝรั่ง รางจืด กระเทียม น้้าหมักชีวภาพมูล
ไส้เดือนร่วมกับสับปะรด น้้าหมักชีวภาพมูลไส้เดือนร่วมกับสารสกัดสะเดา น้้าหมักชีวภาพมูลไส้เดือน
ร่วมกับ ข่า ใบฝรั่ง รางจืด กระเทียม โดยทดลองใช้สูตรอาหารมาตรฐานของเวสโก้ เปรียบเทียบกับ
การใช้น้าหมักชีวภาพ 2 ชนิด คือ น้้าหมักชีวภาพจากกากถั่วเหลืองและน้้าหมักชีวภาพจากมูลไส้เดือน
ร่วมกับสารสกัดสมุนไพร 3 ประเภท คือ สับปะรด สารสกัดสะเดา และสมุนไพรผสม (ข่า ใบฝรั่ง
รางจืด กระเทียม) ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักสลัด ผลการทดลอง พบว่าการใช้น้า
สกัดชีวภาพจากกากถั่วเหลืองร่วมกับสั บปะรดมีแนวโน้มให้ผลผลิตที่สูงในกรีนโอ๊คและเรดโอ๊คส่วน
การใช้น้าหมักชีวภาพจากกากถั่วเหลืองร่วมกับสารสกัดสะเดาให้ผลผลิตสูงในบัตเตอร์เฮด นอกจากนี้
ยังพบว่าสารสกัดจากสับปะรดสามารถลดปริมาณเมือกที่เกาะบริเวณรากที่ท้าให้รากเน่าในผักสลัดได้
จากการทดลองนี้ สรุปได้ว่า น้้าหมักชีวภาพจากกากถั่ว เหลือง สามารถน้ามาใช้ในการปลูกพืชใน
ระบบไฮโดรโปนิกส์แบบ Nutrient Film Technique (NFT) ได้โดยควรใช้ร่วมกับสับปะรด หรือ
สะเดาเพื่อลดปริมาณเมือกที่เกาะบริเวณรากของผัก ดังนั้นจากผลการวิจัยจึงเห็นได้ว่า การใช้ (T1)
Control ปลูกผักขึ้นฉ่ายระบบไฮโดรโปนิกส์ในกะละมัง ใส่ปุ๋ย A, B อัตรา 124 มิลลิลิตร: น้้า 20 ลิตร
ไม่ฉีดสารก้าจัดแมลงชีวภาพ มีผลต่อด้านการพัฒนาความสูงของต้นขึ้นฉ่ายดีที่สุด ส่วนการในด้านการ
ควบคุมแมลงศัตรูควรใช้ (T2) ปลูกผักขึ้นฉ่ายระบบไฮโดรโปนิกส์ในกะละมัง โดยใส่ปุ๋ย A, B อัตรา
124 มิลลิลิตร: น้้า 20 ลิตรฉีดสารก้าจัดแมลงชีวภาพจากใบน้อยหน่า 1 มิลลิลิตรต่อน้้า 1.5 ลิตร และ
(T4) ปลูกผักขึ้นฉ่ายระบบไฮโดรโปนิกส์ในกะละมัง โดยใส่ปุ๋ย A, B อัตรา 124 มิลลิลิตร: น้้า 20 ลิตร
ฉีดสารก้าจัดแมลงชีวภาพจากผลดีปลี 1 มิลลิลิตรต่อน้้า 1.5 ลิตรสามารถช่วยในการควบคุมแมลง
ศัตรูเข้าท้าลายได้
5.3 ปัญหาที่พบในการวิจยั
1. เนื่องจากระบบไฮโดรโปนิกส์ระบบน้้าวน จะต้องใช้ไฟฟ้ามาช่วย จึงควรดูแลความ
ปลอดภัย โดยการตรวจเช็คสายไฟอยู่ตลอด เพื่อป้องกันอันตรายได้
2. หมั่นดูน้าในถังอยู่ตลอด อย่าให้น้าแห้งเกินไป อาจท้าให้พืชชะงักการเจริญเติบโตได้
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5.4 ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
ควรท้าการศึกษาเพิ่มเติมในระบบการปลูกพืชแบบไร้ดินแบบอื่นเพื่อได้ผลการทดลองน้ามา
เปรียบเทียบในการพัฒนาการผลิตขึ้นฉ่าย
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ภาคผนวก ก
ตารางภาคผนวก
ตารางภาคผนวกที่ 1 ผลการทดลองความสูงและจ้านวนแมลงที่ท้าลายในช่วงอายุ 14 วัน
Descriptives

N
ซ้ ำ

Std.
Deviation
4.183

Std.
Error
1.118

95% Confidence Interval
for Mean
Lower
Upper
Bound
Bound
5.08
9.92

(t1)ไม่ใช้สำรกำจัดแมลง

14

Mean
7.50

(t2)สำรกำจัดแมลงจำกใบน้อยหน่ำ

14

7.50

4.183

1.118

5.08

9.92

1

14

(t3)สำรกำจัดแมลงจำกใบสำบเสื อ

14

7.50

4.183

1.118

5.08

9.92

1

14

(t4)สำรกำจัดแมลงจำกผลดีปลี

14
56
14
14
14
14
56
14

7.50
7.50
13.2929
8.4643
6.8571
6.8214
8.8589
2.1429

4.183
4.068
2.70369
2.11973
1.58634
1.64559
3.33847
1.02711

1.118
.544
.72259
.56652
.42397
.43980
.44612
.27451

5.08
6.41
11.7318
7.2404
5.9412
5.8713
7.9649
1.5498

9.92
8.59
14.8539
9.6882
7.7731
7.7716
9.7530
2.7359

1
1
9.80
5.00
4.00
4.50
4.00
1.00

14
14
18.00
12.50
9.10
9.50
18.00
4.00

Total
ควำมสูงของ (t1)ไม่ใช้สำรกำจัดแมลง
ต้นขึ้นฉ่ำย
(t2)สำรกำจัดแมลงจำกใบน้อยหน่ำ
(t3)สำรกำจัดแมลงจำกใบสำบเสื อ
(t4)สำรกำจัดแมลงจำกผลดีปลี
Total
กำรทำลำยของ (t1)ไม่ใช้สำรกำจัดแมลง
แมลง
(t2)สำรกำจัดแมลงจำกใบน้อยหน่ำ

Minimum Maximum
1
14

14

1.5714

.75593

.20203

1.1350

2.0079

1.00

3.00

(t3)สำรกำจัดแมลงจำกใบสำบเสื อ

14

1.7143

.82542

.22060

1.2377

2.1909

1.00

3.00

(t4)สำรกำจัดแมลงจำกผลดีปลี

14
56

1.7143
1.7857

.82542
.86790

.22060
.11598

1.2377
1.5533

2.1909
2.0181

1.00
1.00

3.00
4.00

Total

ตารางภาคผนวกที่ 2
ANOVA
ซ้ ำ

Between Groups
Within Groups
Total

ควำมสูงของต้นขึ้นฉ่ำย

Between Groups
Within Groups
Total

กำรทำลำยของแมลง

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of Squares
.000

df
3

Mean Square
.000

910.000

52

17.500

910.000
391.636
221.359

55
3
52

612.996
2.571

F
.000

Sig.
1.000

130.545
4.257

30.667

.000

55
3

.857

1.147

.339

38.857

52

.747

41.429

55
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ตารางภาคผนวกที่ 3
ความสูงของต้นขึน้ ฉ่าย
ทรีตเมนท์
a

Duncan

Subset for alpha = 0.05
1
2

N

(t4)สารก้าจัดแมลงจากผลดีปลี

14

6.8214

(t3)สารก้าจัดแมลงจากใบสาบเสือ

14

6.8571

(t2)สารก้าจัดแมลงจากใบน้อยหน่า

14

8.4643

(t1)ไม่ใช้สารก้าจัดแมลง

14

Sig.

13.2929
.050

1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 14.000.

ตารางภาคผนวกที่ 4
จ้านวนแมลงทีท่ า้ ลาย
ทรีตเมนท์
a

Duncan

Subset for alpha
= 0.05
1

N

(t2)สารก้าจัดแมลงจากใบน้อยหน่า

14

1.5714

(t3)สารก้าจัดแมลงจากใบสาบเสือ

14

1.7143

(t4)สารก้าจัดแมลงจากผลดีปลี

14

1.7143

(t1)ไม่ใช้สารก้าจัดแมลง
Sig.

14

2.1429

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 14.000.

.116
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ตารางภาคผนวกที่ 5 ผลการทดลองความสูงและจ้านวนแมลงที่ท้าลายในช่วงอายุ 21 วัน
Descriptives

ซ้ ำ

95% Confidence
Interval for Mean
Lower
Upper
Bound
Bound
5.08
9.92

(t1)ไม่ใช้สำรกำจัดแมลง

N
14

Mean
7.50

Std.
Deviation
4.183

Std. Error
1.118

(t2)สำรกำจัดแมลงจำกใบน้อยหน่ำ

14

7.50

4.183

1.118

5.08

9.92

1

14

(t3)สำรกำจัดแมลงจำกใบสำบเสื อ

14

7.50

4.183

1.118

5.08

9.92

1

14

(t4)สำรกำจัดแมลงจำกผลดีปลี

14
56
14
14
14
14
56
14

7.50
7.50
20.3000
11.0714
11.8857
15.5929
14.7125
1.9286

4.183
4.068
9.12233
5.05728
2.91121
6.73287
7.21010
.73005

1.118
.544
2.43805
1.35161
.77805
1.79943
.96349
.19511

5.08
6.41
15.0329
8.1514
10.2048
11.7054
12.7816
1.5071

9.92
8.59
25.5671
13.9914
13.5666
19.4803
16.6434
2.3501

1
1
9.30
7.40
8.00
8.50
7.40
1.00

14
14
37.60
27.60
17.60
28.30
37.60
3.00

Total
ควำมสูงของ (t1)ไม่ใช้สำรกำจัดแมลง
ต้นขึ้นฉ่ำย
(t2)สำรกำจัดแมลงจำกใบน้อยหน่ำ
(t3)สำรกำจัดแมลงจำกใบสำบเสื อ
(t4)สำรกำจัดแมลงจำกผลดีปลี
Total
กำรทำลำยของ (t1)ไม่ใช้สำรกำจัดแมลง
แมลง
(t2)สำรกำจัดแมลงจำกใบน้อยหน่ำ

Minimum Maximum
1
14

14

1.2857

.46881

.12529

1.0150

1.5564

1.00

2.00

(t3)สำรกำจัดแมลงจำกใบสำบเสื อ

14

1.5000

.51887

.13868

1.2004

1.7996

1.00

2.00

(t4)สำรกำจัดแมลงจำกผลดีปลี

14
56

1.5714
1.5714

.51355
.59870

.13725
.08000

1.2749
1.4111

1.8679
1.7318

1.00
1.00

2.00
3.00

Total

ตารางภาคผนวกที่ 6
ANOVA
ซ้ ำ

Between Groups
Within Groups
Total

ควำมสูงของต้นขึ้นฉ่ำย

Between Groups
Within Groups
Total

กำรทำลำยของแมลง

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of Squares
.000

df
3

Mean Square
.000

910.000

52

17.500

910.000
745.406
2113.795

55
3
52

2859.201
3.000

F
.000

Sig.
1.000

248.469
40.650

6.112

.001

55
3

1.000

3.111

.034

16.714

52

.321

19.714

55
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ตารางภาคผนวกที่ 7
ความสูงของต้นขึน้ ฉ่าย
ทรีตเมนท์
a

Duncan

Subset for alpha = 0.05
1
2

N

(t2)สารก้าจัดแมลงจากใบน้อยหน่า
(t3)สารก้าจัดแมลงจากใบสาบเสือ
(t4)สารก้าจัดแมลงจากผลดีปลี
(t1)ไม่ใช้สารก้าจัดแมลง

14

11.0714

14

11.8857

14

15.5929

14

15.5929
20.3000

Sig.

.081

.056

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 14.000.

ตารางภาคผนวกที่ 8
การท้าลายของแมลง
ทรีตเมนท์
a

Duncan

Subset for alpha = 0.05
1
2

N

(t2)สำรกำจัดแมลงจำกใบน้อยหน่ำ

14

1.2857

(t3)สำรกำจัดแมลงจำกใบสำบเสื อ

14

1.5000

1.5000

(t4)สำรกำจัดแมลงจำกผลดีปลี

14

1.5714

1.5714

(t1)ไม่ใช้สำรกำจัดแมลง

14

Sig.
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 14.000.

1.9286
.215

.063
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ตารางภาคผนวกที่ 9ผลการทดลองความสูงและจ้านวนแมลงที่ท้าลายในช่วงอายุ 28 วัน
Descriptives

ซ้ ำ

95% Confidence Interval
for Mean
Lower
Upper
Bound
Bound
5.08
9.92

(t1)ไม่ใช้สำรกำจัดแมลง

N
14

Mean
7.50

Std.
Deviation
4.183

Std.
Error
1.118

(t2)สำรกำจัดแมลงจำกใบน้อยหน่ำ

14

7.50

4.183

1.118

5.08

(t3)สำรกำจัดแมลงจำกใบสำบเสื อ

14

7.50

4.183

1.118

(t4)สำรกำจัดแมลงจำกผลดีปลี

14
56
14
14
14
14
56
14

7.50
7.50
24.6214
16.3643
14.3357
19.4500
18.6929
1.7143

4.183
4.068
8.18133
7.01346
3.62780
6.67207
7.50902
.82542

1.118
.544
2.18655
1.87443
.96957
1.78319
1.00344
.22060

Total
ควำมสูงของ (t1)ไม่ใช้สำรกำจัดแมลง
ต้นขึ้นฉ่ำย
(t2)สำรกำจัดแมลงจำกใบน้อยหน่ำ
(t3)สำรกำจัดแมลงจำกใบสำบเสื อ
(t4)สำรกำจัดแมลงจำกผลดีปลี
Total
กำรทำลำยของ (t1)ไม่ใช้สำรกำจัดแมลง
แมลง
(t2)สำรกำจัดแมลงจำกใบน้อยหน่ำ

Minimum
1

Maximum
14

9.92

1

14

5.08

9.92

1

14

5.08
6.41
19.8977
12.3148
12.2411
15.5977
16.6819
1.2377

9.92
8.59
29.3452
20.4137
16.4303
23.3023
20.7038
2.1909

1
1
10.60
9.80
8.60
10.50
8.60
1.00

14
14
40.00
31.10
18.70
34.50
40.00
3.00

14

1.3571

.49725

.13289

1.0700

1.6442

1.00

2.00

(t3)สำรกำจัดแมลงจำกใบสำบเสื อ

14

1.5000

.51887

.13868

1.2004

1.7996

1.00

2.00

(t4)สำรกำจัดแมลงจำกผลดีปลี

14
56

1.3571
1.4821

.49725
.60275

.13289
.08055

1.0700
1.3207

1.6442
1.6436

1.00
1.00

2.00
3.00

Total

ตารางภาคผนวกที่ 10
ANOVA
ซ้ ำ

Between Groups
Within Groups
Total

ควำมสูงของต้นขึ้นฉ่ำย

Between Groups
Within Groups
Total

กำรทำลำยของแมลง

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of Squares
.000

df
3

Mean Square
.000

910.000

52

17.500

910.000
841.794
2259.403

55
3
52

3101.197
1.196

F
.000

Sig.
1.000

280.598
43.450

6.458

.001

55
3

.399

1.104

.356

18.786

52

.361

19.982

55
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ตารางภาคผนวกที่ 11
ความสูงของต้นขึน้ ฉ่าย
ทรีตเมนท์
a

(t3)สารก้าจัดแมลงจากใบสาบเสือ
(t2)สารก้าจัดแมลงจากใบน้อยหน่า
(t4)สารก้าจัดแมลงจากผลดีปลี
(t1)ไม่ใช้สารก้าจัดแมลง

Duncan

Subset for alpha = 0.05
1
2

N
14

14.3357

14

16.3643

14

19.4500

14

24.6214

Sig.

.057

1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 14.000.

ตารางภาคผนวกที่ 12
การท้าลายของแมลง
ทรีตเมนท์
a

Duncan

(t2)สารก้าจัดแมลงจากใบน้อยหน่า
(t4)สารก้าจัดแมลงจากผลดีปลี
(t3)สารก้าจัดแมลงจากใบสาบเสือ
(t1)ไม่ใช้สารก้าจัดแมลง

Subset for alpha
= 0.05
1

N
14

1.3571

14

1.3571

14

1.5000

14

1.7143

Sig.
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 14.000.

.158
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ภาคผนวก ข
ภาคผนวกรูปภาพ

ภาพที่ 1 ตัดไม้ไผ่

ภาพที่ 2 เตรียมไม้ไผ่เพื่อท้าโรงเรือน

43

ภาพที่ 3 เริ่มท้าโรงเรือน

ภาพที่ 4 ลักษณะโรงเรือน

44

ภาพที่ 5 เก็บพืชส้าหรับท้าน้้าหมัก

ภาพที่ 6 น้ามาบดหรือโขลก

45

ภาพที่ 7 น้ามาหมักกับกากน้้าตาล

ภาพที่ 8 เติมน้้าแล้วคนให้เข้ากันแล้วปิดฝา

46

ภาพที่ 9 เตรียมฟองน้้าส้าหรับเพาะเมล็ด

ภาพที่ 10 ต้นอ่อนเหมาะที่จะน้าไปปลูก

47

ภาพที่ 11 เตรียมกะละมังส้าหรับต่อท่อส่งน้้า

ภาพที่ 12 เตรียมท่อส่งน้้า

48

ภาพที่ 13 ท่อส่งน้้า

ภาพที่ 14 ท่อและปั๊มน้้าส้าหรับดึงน้้าขึ้น

49

ภาพที่ 15 เตรียมแผ่นโฟมส้าหรับปลูก

ภาพที่ 16 เดินสายไฟส้าหรับต่อกับปั๊มน้้า

50

ภาพที่ 17 น้ากะละมังมาวาง

51

ประวัตผิ ู้ทา้ การวิจยั

ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปีเกิด
ภูมลิ า้ เนา
ประวัติการศึกษา
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับอุดมศึกษา

นางสาวชลิตา เวารัมย์
3 ธันวาคม พ.ศ. 2539
67 หมู่ที่ 6 ต้าบลสะแกซ้า อ้าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปีเกิด
ภูมลิ า้ เนา
ประวัติการศึกษา
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับอุดมศึกษา

นางสาวเสาวลักษณ์ ครุฑประโคน
31 พฤษภาคม พ.ศ. 2539
156 หมู่ที่ 8 ต้าบลเมืองฝาง อ้าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

โรงเรียนบ้านสารภี อ้าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ อ้าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
โรงเรียนอีสานโกสนศึกษา อ้าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ อ้าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
โรงเรียนสองห้องพิทยาคม อ้าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
โรงเรียนพนมรุ้ง อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

