
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

------------------------ 

1. ชุดโครงการวิจัย     :  วิจัยและพัฒนาพืชผัก 

2. โครงการวิจัย     :  วิจัยการผลิตพืชผักให้มีคุณภาพและปลอดภัยจากสารพิษตกค้างโดยใช้

สารละลายภายใต้โรงเรือนกันแมลง 

กิจกรรม     :  วิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชไฮโดรโพนิกส์ 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย) :  โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผักน ้า 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง  :  นายไพศอล หะยีสาและ สังกัด...ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา 

ผู้ร่วมงาน                     :  นายปราโมทย์ สะรุโณ สังกัด...ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา  
พื นที่ธารโต 

5. บทคัดย่อ    

เกษตรกรอ้าเภอเบตงจ้านวน 8 ครัวเรือน  ปลูกผักน ้าบนพื นที่ 10 ไร่ และมีแหล่งจ้าหน่ายผลผลิตแก่

พ่อค้าคนกลางที่มารับซื อถึงแปลงปลูกและจ้าหน่ายให้กับแผงขายผักและร้านอาหารภายในอ้าเภอเบตง 

จังหวัดยะลาและกรุงเทพมหานคร  นอกจากนั นมีการลักลอบน้าเข้าผักน ้าจากประเทศมาเลเซียเพ่ือจ้าหน่าย

ให้แก่ลูกค้าในพื นที่อ้าเภอเบตงอีกด้วย  ส่วนการสุ่มตัวอย่างผักน ้าจากแปลงปลูกของเกษตรกรและตลาดสด 4 

แหล่ง  เพ่ือวิเคราะห์สารพิษตกค้าง  ณ ห้องปฏิบัติการของส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 อ้าเภอ

หาดใหญ่  จังหวัดสงขลา ได้ผลการวิเคราะห์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค  ส่วนการ

เจริญเติบโตของผักน ้าที่ปลูกในน ้าไหลตามแหล่งน ้าธรรมชาติ  วางแผนการทดลองแบบ Completely 

Randomized Design(CRD) จ้านวน 4 แปลง 4 ซ ้า ด้าเนินการที่แปลงเกษตรกรหมู่บ้านปิยะมิตร 3 ต้าบลอัย

เยอร์เวง อ้าเภอเบตง  จังหวัดยะลา  จ้านวน  4 ราย  โดยวัดความยาวล้าต้นหลังปลูกในวันที่ 10  20  30 

และ 45  วันและชั่งน ้าหนักหลังเก็บเกี่ยวเมื่อมีอายุ 45 วัน  ซึ่งการเจริญเติบโตของผักน ้ามีการเจริญเติบโตใน

อัตราที่เพ่ิมขึ นเมื่อระยะเวลานานขึ น โดยมีการเจริญโตที่แตกต่างกันตามวิธีการดูแลรักษาของเกษตรกรแต่ละ

ราย แม้ว่าที่ตั งแปลงอยู่ในบริเวณที่ไม่ห่างกันมากนัก  ส่วนการปลูกผักน ้าในสารละลาย(Hydroponics) แบบ 

Applied Technique และทดลองสูตรปุ๋ยส้าหรับการปลูกผักน ้า  ด้าเนินการภายในโรงเรือนศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการเกษตรยะลา  พื นที่ธารโต วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design : 

RCB) ประกอบด้วย  5 กรรมวิธี 4 ซ ้า คือ 1)ปลูกผักน ้าในน ้าเปล่า   2) ปลูกผักน ้าในสารละลายธาตุอาหาร

สูตร Hoagland  modified  3) ปลูกผักน ้าในสารละลายธาตุอาหารสูตร Dr. Cooper modified  4) ปลูกผัก

น ้าในสารละลายธาตุอาหารสูตร Alberts  modified และ 5) ปลูกผักน ้าในสารละลายธาตุอาหารสูตรของพา

( แบบฟอร์ม) แบบ 1 



พาโดพูลอส  เก็บข้อมูลน ้าหนักและความยาวก่อนและหลังปลูกวันที่ 10  20  30 และ 45  วัน ซึ่งได้ข้อมูลการ

เจริญเติบโตของผักน ้าในระยะแรกมีการเจริญเติบโตดีทุกกรรมวิธีการทดลอง  แต่ประสบปัญหาอุณหภูมิ

ภายในโรงเรือนสูงเกินไป คืออุณหภูมิสูงสุด 39 องศาเซลเซียสและความชื นสัมพัทธ์เท่ากับ 50 เปอร์เซ็นต์เมื่อ

เวลา 13.00น ทั งๆที่มีการควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนด้วยการคลุมซาแลน  ติดสปริงเกอร์ด้านบนหลังคา

โรงเรือนและใช้สปริงเกอร์หัวพ่นหมอกพ่นภายในโรงเรือนแล้ว ยังมีผลท้าให้ต้นผักน ้าที่ทดลองภายในโรงเรือน

เกิดความเสียหายจนไม่สามารถเก็บข้อมูลได้  แต่มีต้นผักน ้าบางส่วนที่ไม่เสียหายจากความร้อนภายในโรงเรือน  

ยังสามารถเจริญเติบโตต่อไปได้ 

6. ค าน า :  ในปัจจุบันการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินหรือการปลูกพืชในสารละลาย (Soilless 

Culture  or Hydroponics)  เป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ นเรื่อยๆ จนสามารถปลูกได้ในระดับการค้า ซึ่งกลุ่ม

ลูกค้าส่วนใหญ่ คือ โรงแรม  ร้านอาหาร  และห้างสรรพสินค้าต่างๆ  ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจัดหวัด

ใหญ่ ๆ พืชที่ปลูกส่วนใหญ่จะเป็นพืชที่มีราคาแพง หรือไม่ตรงตามฤดูกาล  เช่น ตระกูลผักสลัดสายพันธุ์

ต่างประเทศ  ผักกินใบต่างๆ  และ มะเขือเทศบริโภคสด เป็นต้น  การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินมีข้อดีอยู่หลาย

ประการ เช่น สามารถปลูกได้ตลอดปี ปริมาณมากในพื นที่น้อย ประหยัดเวลาและแรงงาน  ลดปัญหาการแพร่

ระบาดของโรคและแมลง  ปัญหาการก้าจัดวัชพืช  พืชสามารถรับธาตุอาหารที่จ้าเป็นต่อการเจริญเติบโตอย่าง

เหมาะสม  แต่ระบบนี ก็มีข้อจ้ากัดอยู่เช่นกัน คือ การลงทุนในระยะแรกค่อนข้างสูงในด้านของวัสดุอุปกรณ์ 

และโรงเรือน ทั งยังเป็นวัสดุที่มีอายุการใช้งานน้อยประมาณ 5 ปี เช่น ถาดปลูก บางอย่างใช้ 2 -3 ครั งก็ทะลุ 

คือ พลาสติกด้ารับสารละลาย จึงต้องมีการจัดการเกี่ยวกับการปลูกพืชที่ดี และเหมาะสมกับการปลูกพืชบาง

ชนิดเท่านั น (โสระยา,  2544)  

 ด้วยเทคนิคการปลูกพืชไร้ดิน (Soilless Culture หรือ Hydroponics) มีจุดเด่นในหลายๆด้าน

ดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นที่สนใจในกลุ่มเกษตรกร ตลอดจนหน่วยงานด้านการศึกษา หรือหน่วยงานท้องถิ่นบาง

แห่ง ซึ่งต้องการสร้างอาชีพอันก่อให้เกิดรายได้แก่คนในท้องถิ่นนั นๆ  อย่างไรก็ตามระบบการปลูกพืชดังกล่าวก็

ยังคงประสบกับปัญหาการตรวจพบการสะสมของปริมาณสารตกค้างจ้าพวกไนเตรทซึ่งเป็นองค์ประกอบอยู่ใน

สารละลายธาตุอาหารที่ใช้เลี ยงพืชนั นเอง โดยไนเตรทที่พืชดูดเข้าไปใช้ในกระบวนการสร้างกรดอะมิโนนั นจะมี

ปริมาณจ้ากัดขึ นอยู่กับความต้องการของพืชขณะนั น  ซึ่งในกรณีที่พืชดูดสารละลายธาตุอาหารและมีไนเตรท

เข้าไปสะสมในตัวพืชมากขณะที่ความต้องการใช้มีน้อยกว่าจะส่งผลให้เกิดการสะสมของไนเตรทขึ นได้  ดังนั น

แม้ว่ากระบวนการผลิตพืชไร้ดินจะเป็นที่เข้าใจในวงกว้างว่ามีความปลอดภัยจากสารก้าจัดศัตรูพืช แต่ความ

เสี่ยงอันเกิดจากการสะสมของไนเตรทซึ่งจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภคในระยะยาวกลับยังมิได้ถูกน้ามา

พิจารณา   

 ผักน ้าเป็นพืชเฉพาะถิ่นที่มีพื นที่ปลูกค่อนข้างจ้ากัด  ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าในประเทศไทยมีแหล่งผลิตเพียง

แหล่งเดียวคือ อ้าเภอเบตง  จังหวัดยะลา(กฤษฎาและมนูญ , 2544)  การใช้ประโยชน์สามารถน้ามาผัดน ้ามัน



หอย  ผัดทรงเครื่อง  ต้มจืดหรือใช้ยอดอ่อนมาท้าสลัดเป็นพืชผักสมุนไพรที่มีคุณค่าทางอาหาร  มีแร่ธาตุและ

วิตตามินสูง  ท้าให้เป็นที่นิยมของบริโภค  โดยเฉพาะผู้มาท่องเที่ยวอ้าเภอเบตง  มีความต้องการลิ มรสผักน ้า  

แต่ด้วยเหตุผลด้านข้อจ้ากัดเรื่องพื นที่การผลิต  ที่ต้องมีแหล่งน ้าสะอาดและไหลเวียนอยู่ตลอดเวลา  ท้าให้

พื นที่การผลิตในปี 2543 ซึ่งมีอยู่จ้านวน 50 ไร่ ปัจจุบันลดลงเหลือ 10 ไร่ อย่างไรก็ตามผักน ้านับว่าเป็นพืชที่มี

ศักยภาพในการสร้างรายได้แก่เกษตรกรได้มาก 

 ดังนั นเพ่ือให้ระบบการผลิตผักแบบไม่ใช้ดินมีความสมบูรณ์ทั งด้านโครงสร้างโรงเรือนที่ใช้ปลูก การ

จัดการอย่างเหมาะสมระหว่างการปลูกเพ่ือให้ได้ผลผลิตมีคุณภาพและความปลอดภัย ตลอดจนสามารถน้ามา

ปรับใช้กับการผลิตเพ่ือรองรับความต้องการของท้องถิ่นได้ จึงควรที่จะมีการวิจัยและพัฒนาโครงสร้างโรงเรือน

และวัสดุส้าหรับการปลูกพืชไม่ใช้ดิน โดยมุ่งเน้นให้มีอายุการใช้งานยาวนาน มีขนาดของโรงเรือนเหมาะสมกับ

สภาพแวดล้อมในท้องถิ่นภาคใต้  สามารถควบคุมความร้อนที่สะสมภายใน และท้าความสะอาดโรงเรือนและ

วัสดุการปลูกพืชแต่ละรอบได้สะดวกป้องกันการสะสมโรคพืช  นอกจากนี วัสดุในการปลูกจะต้องหาได้ง่าย มี

ขายทั่วไปในท้องถิ่น และราคาไม่แพงนัก  ขณะเดียวกันเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลผลิตที่มีความปลอดภัยแก่สุขภาพ

ของผู้บริโภคคณะผู้วิจัยจึงได้วิจัยศึกษาปริมาณไนเตรทสะสมในระบบการผลิตพืชไร้ดินโดยเปรียบเทียบกับ

ปริมาณไนเตรทสะสมในระบบการปลูกพืชปกติ เพ่ือยืนยันสมมติฐานว่าระบบการปลูกพืชไร้ดินมีผลต่อการ

สะสมของไนเตรทหรือไม่ อย่างไร และควรด้าเนินการจัดการอย่างไรเพื่อลดปริมาณการสะสมให้น้อยลงอันเป็น

การลดความเสี่ยงต่อผู้บริโภค โดยทุกขั นตอนที่มีการปรับปรุงจะต้องอยู่บนพื นฐานของความปลอดภัย สามารถ

น้าไปสู่การปฏิบัติได้จริง และคุณภาพของผลผลิตต้องไม่เกิดความเสียหาย  และนอกเหนือไปจาการจัดการ

ด้านโครงสร้างและระบบการจัดการธาตุอาหารอย่างเหมาะสมแล้ว การน้าเทคโนโลยีการปลูกพืชไร้ดินไป

ประยุกต์ใช้เพ่ือรองรับความต้องการของท้องถิ่นก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ผู้วิจัยท้าการศึกษา  โดยมุ่งศึกษา

วิธีการผลิตที่ท้าให้ได้ผักท่ีมีคุณภาพ  ให้ผลตอบแทนต่อพื นที่สูง เช่นการปลูกผักน ้าในสารละลาย และสามารถ

เพ่ิมมูลค่าของสินค้าได้  น่าจะเป็นแนวทางการเกษตรที่มั่นคงและยั่งยืนส้าหรับระบบการผลิตพืชผักในท้องถิ่น

ภาคใต้ตอนล่างอีกทางหนึ่ง 

7. วิธีด าเนินการ                         :  

7.1 อุปกรณ์ 

1. กล่องพลาสติกขนาด ๒๕X๑๘X๑๓ นิ ว   2. ปั้มน ้าตู้ปลาขนาด AP ๒๕๐๐ 

3. ถังพลาสติกขนาด ๑๒ นิ ว ความสูง ๑๘ นิ ว  4. มุ้งตาข่ายพลาสติกกันแมลง 

5. เครื่องวัดอุณหภูมิแบบตุ้มแห้งและตุ้มเปียก  6. ธาตุอาหารแมงกานีส 

7. ธาตุอาหารแมกนีเซียมซัลเฟต    8. ธาตุอาหารโปแตสเซี่ยมไนเตรต 

9. ธาตุอาหารโมโนโปแตสเซี่ยมฟอสเฟต   10. ธาตุอาหารธาตุเหล็ก   

11. เวอร์เนียและสายวัดความยาวล้าต้น   12. จุลธาตุ 



7.2 วิธีการ  
 7.2.1 ศึกษาการผลิตและการตลาดผักน ้าเบตง  

   ส้ารวจข้อมูลด้านการผลิตและการตลาดของผักน ้าในพื นที่จังหวัดยะลา  โดยการส้ารวจในแปลงของ
เกษตรกรและตลาดสด  พร้อมสุ่มตัวอย่างผักน ้าเพ่ือวิเคราะห์สารพิษในผักน ้าแห่งละ 1 ตัวอย่าง 

 7.2.2 ศึกษาการเจริญเติบโตของผักน ้าที่ปลูกในน ้าไหลตามแหล่งน ้าธรรมชาติ    มีวิธีการและขั นตอน

การด้าเนินการดังนี  

  7.2.2.1.วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design(CRD) 
  7.2.2.2.ด้าเนินการสุ่มพื นท่ีที่ใช้ในการทดลองขนาดความกว้าง 2 เมตรและความยาว 3 เมตร   
  7.2.2.3. สร้างขอบเขตของแปลงทดลองโดยการปักหลักด้วยไม้หลักทั ง 4 มุมพร้อมขึงเชือก จ้านวน 

4 แปลง 4 ซ ้า ด้าเนินการทดลองที่แปลงเกษตรกรหมู่บ้านปิยะมิตร 3 ต้าบลอัยเยอร์เวง อ้าเภอเบตง  จังหวัด
ยะลา   

  7.2.2.4. การเก็บข้อมูลโดยสุ่มเก็บตัวอย่างจ้านวน 3 ต้น  เพ่ือวัดความยาวล้าต้นของผักน ้าหลังปลูก
ในวันที่ 10  20  30 และ 45  วันและชั่งน ้าหนักสดของต้นผักน ้าหลังเก็บเกี่ยวเมื่อมีอายุ 45 วัน 

 7.2.3 ทดสอบการปลูกผักน ้าในสารละลาย(Hydroponics) แบบ Applied Technique และทดลอง
สูตรปุ๋ยส้าหรับการปลูกผักน ้า  ซึ่งมีวิธีการและขั นตอนการด้าเนินการดังนี    

  7.2.3.1.ด้าเนินการทดลองในโรงเรือน  โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete 

Block Design : RCB) 

  7.2.3.2.การทดลองประกอบด้วย  5 กรรมวิธี 4 ซ ้า คือ 

กรรมวิธีที ่1 ปลูกผักน ้าในน ้าเปล่า  พร้อมกับให้ออกซิเจนด้วยปั๊มน ้าตู้ปลา 

กรรมวิธีที ่2 ปลูกผักน ้าในสารละลายธาตุอาหารสูตร Hoagland  modified  พร้อมกับให้ออกซิเจน

ด้วยปั๊มน ้าตู้ปลา   

กรรมวิธีที ่3 ปลูกผักน ้าในสารละลายธาตุอาหารสูตร Dr. Cooper modified  พร้อมกับให้ออกซิเจน

ด้วยปั๊มน ้าตู้ปลา 

กรรมวิธีที ่4 ปลูกผักน ้าในสารละลายธาตุอาหารสูตร Alberts  modified พร้อมกับให้ออกซิเจนด้วย

ปั๊มน ้าตู้ปลา  

กรรมวิธีที ่5 ปลูกผักน ้าในสารละลายธาตุอาหารสูตรของพาพาโดพูลอส  พร้อมกับให้ออกซิเจนด้วย

ปั๊มน ้าตู้ปลา   

7.2.2.3. เตรียมสารละลาย A และ B  แล้วน้าไปใส่ในกล่องพลาสติกขนาด 25X18X13 นิ ว 
7.2.2.4. น้าต้นผักน ้าจ้านวน 12 ต้นและชั่งน ้าหนักของต้นผักน ้าก่อนปลูก แล้วน้าต้นที่ได้มาปลูกลงใน

หลุมถาดปลูกด้วยฟองน ้า  ซึ่งบนวางกล่องพลาสติกจ้านวน 12 ต้นต่อ 1 กล่องพลาสติก 
การเก็บข้อมูลน ้าหนักและความยาวของต้นผักน ้าโดยการชั่งน ้าหนักด้วยเครื่องชั่งน ้าหนักและวัดความ

ยาวล้าต้นด้วยสายวัดความยาวของผักน ้าหลังปลูกวันที่ 10  20  30 และ 45  วัน 



- ระยะเวลาและสถานที่    2 ปี (ปีงบประมาณ 2555-2556)  
สถานทีด่้าเนินการทดลอง 1)ศึกษาการผลิตและการตลาดผักน ้าเบตง  เก็บข้อมูลในแปลงปลูกผัก

น ้าของเกษตรกรและตลาดสดในพื นทีจ่ังหวัดยะลา 
2)ศึกษาการเจริญเติบโตของผักน ้าที่ปลูกในน ้าไหลตามแหล่งน ้า
ธรรมชาติ  เก็บข้อมูลในแปลงปลูกผักน ้าของเกษตรกร อ.เบตง   
3)ทดสอบการปลูกผักน ้าในสารละลาย(Hydroponics) ด้าเนินการ
ทดลองในโรงเรือนที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา  พื นที่ธารโต 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์  
8.1.)  ศึกษาการผลิตและการตลาดผักน ้าเบตง  
การส้ารวจผลผลิตผักน ้าของเกษตรกรในพื นที่จังหวัดยะลา  พบว่ามีเกษตรกรจ้านวน 8 ครัวเรือน

เท่านั นที่ท้าการปลูกผักน ้าและมีที่ตั งของแปลงปลูกเฉพาะพื นที่ อ้าเภอเบตงเท่านั น  โดยมีพื นที่ปลูกรวม
ประมาณ 10 ไร่  และจากข้อมูลการสัมภาษณ์เกษตรกรพบว่าพื นที่เก็บเกี่ยวผักน ้า 1 ไร่ ได้ผลผลิตเฉลี่ย
ประมาณ  3,000 กิโลกรัมต่อไร่  ซึ่งหากน้าผลผลิตส่งจ้าหน่ายราคาส่งได้ราคาประมาณ 35 บาทต่อกิโลกรัม  
ท้าให้เกษตรกรมรีายไดร้วมจากการผลิตผักน ้าบนพื นที่ปลูก 10 ไร่ไดป้ระมาณ 1,050,000 บาท 

 

ตารางที่ 1 พื้นที่ปลูก  พื้นที่เก็บเกี่ยว  ผลผลิตรวมและมูลค่าของผักน้ า  ปี 2555 อ าเภอเบตง  จังหวัดยะลา 

ที ่ อ าเภอ 
พื้นที่
ปลูก 

พื้นที่เก็บ
เกี่ยว 

ผลผลิต
เฉลี่ย 

ผลผลิต
รวม 

ราคาผลผลิต
เฉลี่ย รวมมูลค่า 

ครัวเรือนที่
ปลูก 

(ไร่) (ไร่) (กก./ไร่) (ตัน) (บาท/กก.) (ล้านบาท) (ครัวเรือน) 
1 เบตง 10 10 3,000 30.00 35 1.050 8 

   
ด้านการตลาดของผักน ้าในพื นที่จังหวัดยะลา  โดยการส้ารวจข้อมูลผักน ้าทั งในแปลงปลูกของ

เกษตรกรและแผงจ้าหน่ายผักในตลาดสด  พร้อมทั งสุ่มตัวอย่างเพ่ือวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผักน ้าแห่งละ 1 
ตัวอย่าง  พบว่าผลผลิตผักน ้าที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวแล้วส่วนหนึ่งถูกจ้าหน่ายแก่พ่อค้าคนกลางที่มารับซื อถึงที่
และอีกส่วนหนึ่งถูกส่งไปจ้าหน่ายให้แก่แผงขายผักและร้านอาหารที่ตลาดอ้าเภอเบตง ร้านอาหาร แผงขายผัก
ทีจ่ังหวัดยะลาและกรุงเทพมหานคร  นอกจากนั นยังได้ข้อมูลอีกว่ามีพ่อค้าผักลักลอบน้าเข้าผักน ้าจากประเทศ
มาเลเซียเพื่อมาจ้าหน่ายให้แก่ลูกค้าในพื นที่อ้าเภอเบตงอีกด้วย 

ส่วนข้อมูลการสุ่มตัวอย่างผักน ้าจากแผงขายผักในตลาดและแปลงปลูกผักน ้าของเกษตรกรในพื นที่
จังหวัดยะลา  โดยการสุ่มเก็บตัวอย่างผักน ้าจ้านวน 4 ตัวอย่างๆ ละ 1 กิโลกรัม จากพื นที่ต่างๆ ดังนี  

ตัวอย่างที่ 1 สุ่มเก็บตัวอย่างผักน ้าจากแผงขายผักในตลาดเทศบาลเบตง จังหวัดยะลา(ร้านที่ 1) 
ตัวอย่างที่ 2 สุ่มเก็บตัวอย่างผักน ้า จากแผงขายผักในตลาดเทศบาลเบตง จังหวัดยะลา(ร้านที่ 2) 
ตัวอย่างที่ 3 สุ่มเก็บตัวอย่างผักน ้า จากแปลงเกษตรกรที่หมู่บ้านปิยะมิตร 3 อ้าเภอเบตง จังหวัดยะลา 
ตัวอย่างที่ 4 สุ่มเก็บตัวอย่างผักน ้า จากแผงขายผักในตลาดสด อ้าเภอเมือง จังหวัดยะลา 



หลังจากนั นน้าส่งตัวอย่างเพ่ือวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิตที่ห้องปฏิบัติการของส้านักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเขตท่ี 8 อ้าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์สารพิษตกค้างดังตารางที่ 1 
และตามเอกสารในภาคผนวก  พบว่าผลผลิตผักน ้าตัวอย่างที่ 3 จากการสุ่มเก็บตัวอย่างจากแปลงเกษตรกรที่
หมู่บ้านปิยะมิตร 3 อ้าเภอเบตง จังหวัดยะลาและ ตัวอย่างที่ 4 จากการสุ่มเก็บตัวอย่างผักน ้าจากแผงขายผัก
ในตลาดสด อ้าเภอเมือง จังหวัดยะลาปรากฏไม่พบสารพิษตกค้างเลย  ส่วนตัวอย่างที่ 1 จากการสุ่มเก็บ
ตัวอย่างผักน ้าจากแผงขายผักในตลาดเทศบาลเบตง จังหวัดยะลาและตัวอย่างที่ 2 จากการสุ่มเก็บตัวอย่างผัก
น ้าจากแผงขายผักในตลาดเทศบาลเบตง จังหวัดยะลา  พบสารพิษ Cyhalothrin ตกค้างในผลผลิต จ้านวน 
0.04 และ 0.02 mg/kg ซึ่งอยู่ในระดับต่้ากว่าค่า MRL ของสาร Cyhalothrin ตาม มกอช. 9002-2551มีค่า
เท่ากับ 0.2 mg/kg ถือว่าตัวอย่างดังกล่าวผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค  จากข้อมูล
ดังกล่าวท้าให้ได้ทราบข้อมูลว่าเกษตรกรผู้ผลิตผักน ้ามีการใช้สารเคมีในการป้องกันก้าจัดโรคและแมลงน้อย  
และบางพื นที่มีการป้องกันก้าจัดแมลงโดยใช้สารสกัดจากธรรมชาติหรือบางรายมีการใช้ชีววิธีในการป้องกัน
ก้าจัด 
ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผักน้ า ที่สุ่มเก็บในพื้นที่จังหวัดยะลา 

ตัวอย่าง
ที ่

สถานที่เก็บตัวอย่าง 
ผลการวิเคราะห์ 

หมายเหตุ 
ชนิดสารพิษ 

ปริมาณที่พบ
(mg/kg) 

1 
แผงค้าผักในตลาดเทศบาลเบตง 

(ร้านที่ 1) 
cyhalothrin 0.04 

ตรวจพบสารพิษตกค้าง(ผ่าน) 
ค่า MRL ของสาร cyhalothrin 
ตาม มกอช. 9002-2551 มีค่า

เท่ากับ 0.2 mg/kg 
2 

แผงค้าผักในตลาดเทศบาลเบตง 
(ร้านที่ 2) 

cyhalothrin 0.06 

3 
แปลงเกษตรกรที่หมู่บ้านปิยะมิตร 3 
ม.7 บ.ดอน ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง 

ND - ไม่พบสารพิษตกค้าง(ผ่าน) 

4 
แผงค้าผักในตลาดหลังสถานีรถไฟ อ.

เมืองยะลา 
ND - ไม่พบสารพิษตกค้าง(ผ่าน) 

 
 
8.2.) ศึกษาการเจริญเติบโตของผักน ้าที่ปลูกในน ้าไหลตามแหล่งน ้าธรรมชาติ   

ผลจากการเก็บข้อมูล  โดยการวัดความยาวของล้าต้นผักน ้าในวันที่ 10 20  30 และวันที่ 45 หลังจาก
ปลูกและชั่งน ้าหนักล้าต้นในวันที่ 45  หลังปลูกที่สุ่มมาจากแปลงปลูกของเกษตรกร หมู่ที่ 7 ต้าบลอัยเยอร์เวง 
อ้าเภอเบตง   จ้านวน  4 ราย คือ 

1. แปลงปลูกที่ 1 แปลงนายธรรมรง  ประพฤติถ้อย   
2. แปลงปลูกที่ 2 แปลงนายสุรชัย แซลี 
3. แปลงปลูกท่ี 3 แปลงนายจงลก แซ่ลี่ 
4. แปลงปลูกท่ี 4 แปลงนายวิทยา ไม่ทราบนามสกุล 



 
 
 
 
 
 
 

 
พบว่าการเจริญเติบโตของผักน ้ามีการเจริญเติบโตในอัตราที่เพ่ิมขึ นเมื่อระยะเวลานานขึ น โดยผักน ้าที่

สุ่มเก็บตัวอย่างจากแปลงของนายจงลก แซ่ลี(แปลงที่ 3 ) มีการเจริญเติบโตทางล้าต้นมากที่สุดและมีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติกับแปลงนายธรรมรง  ประพฤติถ้อย(แปลงที่ 1)และนายวิทยา ไม่ทราบ
นามสกุล(แปลงที่ 4) ส่วนวันที่ 45 หลังปลูกพบว่าผักน ้าในแปลงนายธรรมรง  ประพฤติถ้อย(แปลงที่ 1) , นาย
สุรชัย แซลี(แปลงที่ 2),นายจงลก แซ่ลี่(แปลงที่ 3)มีการเจริญเติบโตแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติกับ
แปลงนายวิทยา ไม่ทราบนามสกุล(แปลงที่ 4) ส่วนน ้าหนักสดของต้นผักน ้าหลังปลูก 45 วัน พบว่า แปลงที่ 1 
มีน ้าหนักเฉลี่ยต่อต้นมากที่สุดคือ 0.38 กก.  จากข้อมูลดังกล่าวท้าให้ทราบได้ว่าผักน ้าที่ปลูกในน ้าไหลตาม
ธรรมชาตินั นจะมีการเจริญโตที่แตกต่างกันตามวิธีการดูแลรักษาของเกษตรแต่ละราย แม้ว่าที่ตั งแปลงอยู่ใน
บริเวณทีไม่ห่างกันมากนัก 

 
ตารางท่ี 3 ข้อมูลการเจริญเติบโตของผักน ้าที่สุ่มเก็บตัวอย่างวันที่ 10 20 30 และ 45 วันหลังจากปลูกใน
แปลงปลูกของเกษตรกรอ้าเภอเบตง 

 ความยาวต้นเฉลี่ย(ซม.) 
 10 วันหลังปลูก 20 วันหลงัปลูก 30 วันหลังปลูก 45 วันหลังปลูก 

แปลงที่ 1 20.85b 37.46a 43.78c 75.72a 

แปลงที่ 2 26.55a 38.47a 56.59b 69.37a 
แปลงที่ 3 28.31a 38.04a 60.95a 71.99a 
แปลงที่ 4 16.23c 22.96b 33.18d 48.61c 

F-test * * * * 
Cv(%) 4.79% 4.32 3.63 3.01 

                                                                          (ต้นผักน ้าความยาวช่วงเริ่มต้นปลูก 10 ซม.) 
 

ตารางท่ี 4 น ้าหนักเฉลี่ยของต้นผักน ้าที่สุ่มเก็บตัวอย่างเมื่ออายุ 45 วันหลังการเก็บเก่ียว 
 แปลงที่ 1 แปลงที่ 2 แปลงที่ 3 แปลงที่ 4 

น ้าหนักเฉลี่ย(กก./ต้น) 0.38 0.23 0.26 0.19 



8.3.) การทดสอบปลูกผักน ้าในสารละลายธาตุอาหารสูตรต่างๆ โดยวิธีไฮโดรโพนิกส์ แบบ Applied 
Technique แล้ววัดการเจริญเติบโตของผักน ้า  ด้วยการวัดความยาวและชั่งน ้าหนักของล้าต้นก่อนปลูกและ
หลังปลูกทุกวันที่ 10 20 30 และ 45 วัน พบว่าการเจริญเติบโตของผักน ้าในระยะแรกมีการเจริญเติบโตดีทุก
กรรมวิธีของการทดลอง(ดังรูปในภาคผนวก)  แต่ประสบปัญหาอุณหภูมิภายในโรงเรือนสูงจนเกินไป อุณหภูม
ภายในโรงเรือนเมื่อเวลา 13.00น วัดได้ที่ระดับ 39 องศาเซลเซียสและความชื นสัมพัทธ์เท่ากับ 50 เปอร์เซ็นต์ 
ทั งๆที่มีการติดสปริงพ่นฝอยภายในโรงเรือน  คลุมซาแลนและติดสปริงเกอร์พ่นน ้าบนหลังคาโรงเรือนแล้ว  จน
เป็นเหตุท้าให้ต้นผักน ้าที่ทดลองภายในโรงเรือนเกิดความเสียหายจนไม่สามารถเก็บข้อมูลได้   

นอกจากนี ยังมีต้นผักน ้าบางส่วนที่ไม่เสียหายจากความร้อนภายในโรงเรือน  ยังคงเจริญเติบโตต่อไปได้
อาจเป็นเพราะว่าผักน ้าส่วนนี มีการสร้างภูมิต้านทานให้สามารถทนอุณหภูมิทีสู่งขึ นได้(ดังรูปในภาคผนวก) 

 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ : 

9.1.)  ศึกษาการผลิตและการตลาดผักน ้าเบตง  
การปลูกผักน ้าของเกษตรกรในพื นที่จังหวัดยะลา  มีเกษตรกรเฉพาะพื นที่อ้าเภอเบตงจ้านวน 10 

ครัวเรือน ปลูกบนพื นที่ปลูก 10 ไร่  และการเก็บเกี่ยวผักน ้าที่ปลูกบนพื นที่ 1 ไร่ ได้ผลผลิตเฉลี่ย 3,000 
กิโลกรัม  จ้าหน่ายราคาส่ง 35 บาทต่อกิโลกรัม  ท้าให้เกษตรกรมีรายได้รวมจากการผลิตผักน ้าบนพื นที่ปลูก 
10 ไร่ได้ประมาณ 1,050,000 บาท  โดยมีพ่อค้าคนกลางมารับซื อถึงที่และส่งไปจ้าหน่ายให้แก่แผงขายผักและ
ร้านอาหารที่ตลาดอ้าเภอเบตง ร้านอาหาร แผงขายผักท่ีจังหวัดยะลาและกรุงเทพมหานคร  ซึ่งปริมาณผลผลิต
ดังกล่าวไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค  จนมีการลักลอบน้าเข้าผักน ้ามาจ้าหน่ายภายในประเทศ  
ดังนั นผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่าสมควรที่จะต้องหาวิธีการเพ่ิมปริมาณและคุณภาพของผลผลิตต่อไป 

ส่วนข้อมูลสารพิษตกค้างในผลผลิตที่สุ่มตัวอย่างนั น ไม่พบสารพิษตกค้าง  ท้าให้ได้ทราบว่าเกษตรกร
ผู้ผลิตผักน ้ามีการใช้สารเคมีในการป้องกันก้าจัดโรคและแมลงน้อย  และบางพื นที่มีการป้องกันก้าจัดแมลงโดย
ใช้สารสกัดจากธรรมชาติหรือบางรายมีการใช้ชีววิธีในการป้องกันก้าจัด 

9.2.) ศึกษาการเจริญเติบโตของผักน ้าที่ปลูกในน ้าไหลตามแหล่งน ้าธรรมชาติ   
การเจริญเติบโตของผักน ้ามีการเจริญเติบโตในอัตราที่เพ่ิมขึ นเมื่อระยะเวลานานขึ นและมีการเจริญโต

ที่แตกต่างกันตามวิธีการดูแลรักษาของเกษตรกรแต่ละราย แม้ว่าที่ตั งแปลงอยู่ในบริเวณทีไม่ห่างกันมากนัก 
9.3.) การทดสอบปลูกผักน ้าในสารละลายธาตุอาหารสูตรต่างๆ โดยวิธีไฮโดรโพนิกส์ แบบ Applied 

Technique พบว่าการเจริญเติบโตของผักน ้าในระยะแรกมีการเจริญเติบโตดีทุกกรรมวิธีของการทดลอง  แต่
ประสบปัญหาอุณหภูมิภายในโรงเรือนสูงจนเกินไป ดังนั นจึงมีความจ้าเป็นที่ต้องทดลองโรงเรือนและรูปแบบ
การควบคุมอุณหภูมิต่อไป 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ :  

 

11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)  :  
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13. ภาคผนวก  
ข้อมูลสารละลายธาตุอาหารที่ใช้ในการทดลอง  
1. สารละลายธาตุอาหารสูตร Hoagland  modified   

Stock สารเคมี กรัมต่อลิตร 
Stock A   KNO3 60.6 
 Ca(NO3)2 65.6 
 Fe-EDTA 0.22 
Stock B MgSO4 .7H2O 49 
 NH4H2PO4 34.5 
 H2BO3 0.286 
 MnCl2.4H2O 0.181 
 ZnSO4. 7H2O 0.022 
 CuSO4.5H2O 0.008 
 H2MoO4.H2O 0.009 
 Na2SiO3.5H2O 0.00142 

2. สารละลายธาตุอาหารสูตร  Dr. Cooper modified   
Stock สารเคมี กรัมต่อลิตร 
Stock A   KNO3 58.3 
 Ca(NO3)2 100.3 
 Fe-EDTA 7.9 
Stock B MgSO4 .7H2O 51.3 
 KH2PO4 26.3 
 H2BO3 0.17 
 MnSO4.4H2O 0.61 
 ZnSO4. 7H2O 0.044 
 CuSO4.5H2O 0.039 
 (NH4)6.Mo7O24.5H2O 0.037 
 Na2SiO3.5H2O 0.00142 
 
 
 
 
 
 



3. สารละลายธาตุอาหารสูตร Alberts  modified พร้อมกับให้ออกซิเจนด้วยปั๊มน ้าตู้ปลา  
Stock สารเคมี กรัมต่อลิตร 
Stock A   KNO3 3.8 
 Ca(NO3)2.4H2O 95.2 
 Fe-EDTA 0.8 
Stock B MgSO4 .7H2O 30.8 
 KH2PO4 26.9 
 H2BO3 0.02 
 MnSO4.4H2O 0.115 
 ZnSO4. 7H2O 0.015 
 CuSO4.5H2O 0.010 
 (NH4)6.Mo7O24.5H2O 0.003 
 K2SO4 42.3 
 Na2SiO3.5H2O 0.00142 
 

4. สารละลายธาตุอาหารสูตรดิเรก  ทองอร่าม  
Stock สารเคมี กรัมต่อลิตร 
Stock A   Ca(NO3)2.4H2O 50.05 
 KNO3 32.82 
 Fe-EDTA 5.81 
Stock B (Ca(NO3)2.4H2O) 50.05 
 KH2PO4 30.60 
 (MgNO3)2.6H2O) 38.40 
 ZnSO4. 7H2O 0.055 
 CuSO4.5H2O 0.016 
 MnSO4.H2O 0.77 
 H2BO3 0.19 
 (NH4)5MoO4. 0.012 
 
 
 
 
 
 



ภาพการด าเนินการทดลอง 
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1-4 สภาพแปลงปลูกผักน ้า          5. การสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกผักน ้า 

6. ลักษณะดอกของผักน ้า มีขาว   7. ผักน ้าที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวแล้วบรรจุในถุง 

8.สภาพการเจริญเติบโตของผักน ้าในแปลงของเกษตรกร 

9-10.ตัวอย่างผักน ้าทีสุ่ม่เก็บจากแปลงของเกษตรกรและตลาดสด 

11. สภาพภายในโรงเรอืนทดลองผักน ้า 

12.เจ้าหน้าที่ก้าลังเตรียมต้นกล้าผักน ้าเพื่อใชในการทดลอง 

13.ต้นกล้าผักน ้าในช่วงเริ่มต้นทดลอง 

14.ตน้กล้าผักน ้าที่เจริญเติบโตหลังทดลอง 1 สปัดาห์ 
15. ลักษณะรากของต้นผักน ้าที่เน่าเปือ่ยเสียหายจากอุณหภมูิสูงเกินไป 

16.ต้นผักน ้าที่สามารถปรับตัวเจริญเติบโตต่อไปได้ หลังจากได้รับอุณหภูมิสูง 


