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บทที่ 1 
บทน ำ 

 

1.1 ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
มะเขือเทศสีดำ ชื่อวิทยาศาสตร์ Lycopersiconesculentum Mill. เป็นผักพ้ืนบ้านที่คน

ไทยนิยมบริโภคกันแพร่หลายทั้งในรูปผักสดและผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ อาทิ ซอสมะเขือเทศ น้้า
มะเขือเทศ การปลูกมะเขือเทศนั้นจะปลูกได้ในดินแทบทุกชนิด แต่ดินที่เหมาะสมที่สุดคือดินร่วนที่มี
อินทรียวัตถุสูง และระบายน้้าได้ดีนั้นต้องมี pH ประมาณ 6-6.8 มีความชื้นในดินพอเหมาะ น้้าไม่ขัง
แฉะและต้องการแสงแดดเต็มที่ตลอดทั้งวัน มะเขือเทศเป็นพืชชนิดหนึ่งที่อุดมไปด้วยคุณค่าทาง
อาหารมีปริมาณวิตามินซีครึ่งหนึ่งของส้มโอทั้งผลมีสารที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา 
ดังนั้นจึงใช้เป็นยารักษาโรคเกี่ยวกับปากที่เกิดจากเชื้อราได้ ช่วยบ้ารุงผิวลดริ้วรอยผิวพรรณไม่แห้ง
กร้านละยังมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระอีกด้วย 

การปลูกมะเขือเทศพันธุ์สีดาในระยะเวลาที่ปลูกอาจเกิดปัญหาโรคต่างๆตามมา เช่น โรคใบ
หยิกเหลือง มีแมลงศัตรูพืชเข้าท้าลายอาจท้าให้ได้ผลผลิตน้อยไม่ตรงตามที่ต้องการ ในปัจจุบันได้มี
การน้าเทคโนโลยีการให้วัสดุแบบใหม่สามารถน้าวัสดุเหลือใช้เหล่านี้น้ามาใช้กับพืชเพ่ือลดต้นทุนการ
ผลิต และส่งผลให้เกษตรกรปลอดภัยจากการใช้ยาฆ่าแมลง และสารเคมีต่างๆเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อให้
เกิดประโยชน์แก่พืช ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก เช่น เปลือกไข่ไก่ เปลือกกล้วยบด เป็นวัสดุที่หาได้ง่าย
ในท้องถิ่นเปลือกไข่ไก่ มีแคลเซียมเป็นองค์ประกอบหลักเป็นหนึ่งในสารอาหารที่ต้นไม้ต้องการมาก
ที่สุด ซึ่งท้าให้ออกดอกผลิใบสวยงาม (Kapook Home.2562) เปลือกกล้วยบดให้สารโพแทสเซียม 
ฟอสฟอรัส และสารอาหารอ่ืนๆ ช่วยบ้ารุงดูแลต้นไม้ให้เติบโตแข็งแรง (Hilight kapok.2562) ซึ่ง
เนื่องจากเป็นวัสดุเหลือใช้จากการบริโภคภายในครัวเรือน จึงสามารถน้าองค์ความรู้ไปเผยแพร่ให้
เกษตรกรได้น้าวัสดุเหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ 
       ดังนั้นผู้ศึกษาจึงได้เห็นความส้าคัญของการใช้วัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร มาทดลอง แนว
ทางการใช้ประโยชน์จากเปลือกกล้วยบด ร่วมกับเปลือกไข่ไก่บด เพ่ือใช้เป็นวัสดุบ้ารุงมะเขือเทศพันธุ์
สีดา เพ่ือศึกษาการเจริญเติบโตการให้คุณภาพของผลผลิต สามารถช่วยในการลดต้นทุนการผลิต
เพราะลดการใช้วัสดุเคมีที่มีราคาสูง สามารถใช้วัสดุเหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ในการท้าวัสดุเสริมแร่ธาตุ
ให้กับมะเขือเทศ 

1.2 วัตถุประสงค์ 
   1.2.1 เปรียบเทียบชนิดของการใช้เปลือกกล้วยบดต่างสายพันธุ์ร่วมกับเปลือกไข่ไก่
บดที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของมะเขือเทศพันธุ์สีดา 
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 1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
   1.3.1 ได้ชนิดของสายพันธุ์กล้วยที่เหมาะสมในการน้าเปลือกมาบดใช้ร่วมกับเปลือก
ไข่ไก่บดท่ีส่งผลดีที่สุดต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของมะเขือเทศพันธุ์สีดา 
   1.3.2 ได้ความรู้ไปเผยแพร่ให้เกษตรกรในการใช้วัสดุเหลือทิ้งจากภาคการเกษตรใน
การพัฒนาการปลูกมะเขือเทศ 

1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ 
แนวทางการใช้ประโยชน์จากเปลือกกล้วยบด ร่วมกับเปลือกไข่ไก่บด เพ่ือใช้เป็นวัสดุบ้ารุง

มะเขือเทศพันธุ์สีดา โดยใช้การทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (completely Randomized design , CRD) 
ประกอบด้วย 4 กรรมวิธีการทดลองๆละ 3 ซ้้าละๆ 4 ต้น (ปลูกลงกระสอบวัสดุละๆ 1 ต้น) รวมหน่วย
การทดลองทั้งสิ้น 48 ต้น (ถุงกระสอบ)  

ดังแผนการทดลองดังนี้ 
 T1 (CONTROL) ไม่ใสเ่ปลือกกล้วยบด ร่วมกับเปลือกไข่ไก่บด (ใช้ดิน 100%)  
 T2 (เปลือกกล้วยน้้าว้า 20 กรัม เปลือกไข่ไก่ 10 กรัม) 

  T3 (เปลือกกล้วยไข่ 20 กรัม เปลือกไข่ไก่ 10 กรัม) 
 T4 (เปลือกกล้วยหอม 20 กรัม เปลือกไข่ไก่ 10 กรัม) 
ศึกษาข้อมูลด้านการเจริญเติบโต โดยการเก็บข้อมูล การวัดขนาดความสูงของต้นมะเขือเทศ 

(เซนติเมตร) ความกว้างทรง พุ่ม (เซนติเมตร) และเก็บข้อมูลในด้านคุณภาพของผลมะเขือเทศ ได้แก่ 
น้้าหนักผลเฉลี่ยต่อต้นหลังการเก็บเก่ียว (กรัม) 

1.5 สถำนที่ท ำกำรทดลอง 
 ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ท้าการวิจัย บ้านสวนคลองไผ่ สวนผู้ช่วยศาสตราจารย์

สมเกียรติ กัลยพฤกษ์ ต้าบล ในเมือง อ้าเภอ เมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 
1.6 ระยะเวลำในกำรทดลอง 
 เริ่มต้นท้าการทดลองเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 สิ้นสุดการทดลองวันที่ 6 

กันยายน พ.ศ. 2562 
 
1.7 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
มะเขือเทศสีดำ Lycopersiconesculentum Mill. หมายถึง เป็นพืชชนิดหนึ่งที่อุดมไปด้วย

คุณค่าทางอาหาร มะเขือเทศขนาดปานกลางจะมีปริมาณวิตามินซีครึ่งหนึ่งของส้มโอทั้งผล มะเขือเทศ
ผลหนึ่งจะมีวิตามินเอราว 1 ใน 3 ของวิตามินเอที่ร่างกายต้องการในหนึ่งวัน นอกจากนี้มะเขือเทศยัง
มีโพแทสเซียมฟอสฟอรัส แมกนีเซียมและแร่ธาตุอ่ืนๆ อีกหลายชนิด 

เปลือกไข่ หมายถึง เปลือกหุ้มชั้นนอกของฟองไข่ไก่ มีแคลเซียม และฟอสฟอรัสเป็น
องค์ประกอบหลักท้าหน้าที่ห่อหุ้มฟองไข่ซึ่งประอบด้วยภายในคือ ไข่ขาว และไข่แดง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
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เปลือกกล้วย หมายถึง ทั้งกล้วยสุกและกล้วยดิบมีส่วนเปลือกเป็นวัสดุเหลือทิ้งทาง
การเกษตรที่มีปริมาณมาก สารประกอบที่น่าสนใจใน เปลือกกล้วย คือ แทน สามารถน้ามาใช้
ประโยชน์ใน อุตสาหกรรมหลายประเภท รวมทั้งน้ามา ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (เปลือก
กล้วยจะมีสีเขียว ผลแข็ง) ห่าม (เปลือกกล้วยเริ่มเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นเหลืองและสี เขียวมากกว่าสี
เหลือง) และสุก (กล้วยทั้งผลมีสีเหลือง)  

กล้วยน  ำว้ำ Musa sapientum L.หมายถึง ผลไม้ท่ีมีส่วนช่วยในการบ้ารุงร่างกาย เป็นผลไม้
ไทยที่มีมาแต่โบราณ และถือเป็นผลไม้ที่มีแหล่งพลังงานส้ารองชั้นดี  เพราะกล้วยน้้าว้า 1 ผล ให้
พลังงานแก่ร่างกายได้มากถึง 100 แคลอรี่ และยังอุดมไปด้วยน้้าตาลธรรมชาติมากถึง 3 ชนิดเลย
ทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นซูโครส ฟรุกโตสและกลูโคส นอกจากนี้ยังมีเส้นใย กากอาหาร วิตามินบี 6 ซึ่งเป็น
สารอาหารที่มีส่วนช่วยกระตุ้นระบบภูมิต้านทาน และยังมีแร่ธาตุอย่างแมกนีเซียมและโพแทสเซียมที่
มี ช่วยป้องกันโรคความดันได้เป็นอย่างดี 

กล้วยไข่ Musa sapientum, Linn. ‘Kluai Khai’ หมายถึง เป็นพืชตระกูลกล้วย เป็นผลไม้
ล้มลุก มีล้าต้นเดี่ยวตั้งตรง มีลักษณะกลมๆ ใบแบบขนาน มีลักษณะแบนยาวใหญ่ จะมีเครือมีหวีอยู่ 
และมีหัวปลีออกที่ปลายยอด มีผลกลมทรงรีเล็ก เรียงอยู่ในหวี มีรสชาติ หวานอร่อย มีเนื้อแน่นนุ่มๆ 
มีกลิ่นหอม มีถิ่นก้าเนิดในเขตร้อนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และต่อมาได้ปลูกในหลายประเทศทั่ว
โลก ในส่วนประเทศไทยนั้นจะปลูกกล้วยไข่ ได้ทั่วทุกภาคและปลูกได้ทุกฤดู จะนิยมปลูกกันมากที่
จังหวัดก้าแพงเพชร มี ประโยชน์และมีสรรพคุณ ใช้น้ามารักษาโรคต่างๆ ได้หลายอย่าง ใช้น้ามา
รับประทาน และประกอบอาหารต่างๆ ได้หลายเมนู 

กล้วยหอมทอง Musa acuminate หมายถึง เป็นสายพันธุ์ที่เป็นทริปพลอยด์ของกล้วยป่า 
Musa acuminate จัดอยู่ในกลุ่ม AAA เป็นกล้วยราคาแพง ผลขนาดกลางถึงใหญ่ เปลือกหนา สี
เหลือง เนื้อละเอียด หวาน สีครีม มีกลิ่นหอม Nicolas Baudin นักธรรมชาติ วิทยาชาวฝรั่งเศสได้น้า
หน่อกล้วยชนิดนี้ไปจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไปปลูกที่สวนพฤกษศาสตร์ที่ Martinique ต่อมาได้
น้าไปขยายพันธุ์ที่จาเมกาต่อมา ประมาณ พ.ศ. 2493 กล้วยหอมทองในละตินอเมริกาได้ติดโรค
ปานามาซึ่งเกิดจากเชื้อรา Fusariumoxysporum ท้าให้สายพันธุ์นี้สูญพันธุ์ไปจากอเมริกาใต้และ
แอฟริกา  
 

 


