
 

 

รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด 

1. ชุดโครงการวิจัย :  โครงการวิจัยและพัฒนาพืชเศรษฐกิจเฉพาะพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

2. โครงการวิจัย  :  โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผักหวานบ้านที่เหมาะสมในพ้ืนที่ 

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

กิจกรรม  :  การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผักหวานบ้านที่เหมาะสมในพ้ืนที่ 

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)     : การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผักหวานบ้านพื้นที่จังหวัดสกลนคร 

   ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Research and Development Technology Production of Sauropus     

androgynous L. in Sakonnakhon Province. 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง :  นางสาวจุฑามาส  ศรีส าราญ สังกัด   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 

ผู้ร่วมงาน  :  นายกิติพร  เจริญสุข  สังกัด   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 

    นางอุบล  หินเธาว์                สังกัด  ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3  

                                นายศักดิ์สิทธิ์  จรรยากรณ์ สังกัด  ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3  
 

5. บทคัดย่อ 

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผักหวานบ้านพื้นที่จังหวัดสกลนคร  มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิจัยและ

พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผักหวานบ้านที่เหมาะสมในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร ด าเนินการทดสอบในพ้ืนที่  1  ไร่  ณ 

แปลงทดลองภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร  โดยท าการศึกษาระยะปลูกร่วมกับการให้ปุ๋ยคอก

และปุ๋ยเคมี ที่อัตราต่าง ๆ กัน วางแผนการทดลองแบบ   Sprit plot in RCB    จ านวน  3  ซ้ า    ปัจจัยหลัก     

คือ อัตราปุ๋ย  5  อัตรา   ได้แก่  ไม่ใส่ปุ๋ย    ใส่ปุ๋ยคอก อัตรา  5 ตันต่อไร่  และใส่ปุ๋ยเคมีไนโตรเจนในอัตราที่

แตกต่างกัน 3 ระดับ คือ  20  30  และ 40 กิโลกรัม/ไร่ + ฟอสฟอรัส (P2O5) อัตรา 8  กิโลกรัม/ไร่ + 

โพแทสเซียม (K2O) อัตรา  16  กิโลกรัม/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยคอก อัตรา  5 ตันต่อไร่  ปัจจัยรอง คือระยะปลูกระหว่าง

แถวที่แตกต่างกัน  3  ระยะ ได้แก่  50  80  และ  100   เซนติเมตร  โดยใช้ระยะปลูกระหว่างต้นที่เท่ากันคือ 50 

เซนติเมตร จากการทดลอง  พบว่า  ไม่มีอิทธิพลร่วมระหว่างวิธีการให้ปุ๋ยกับระยะปลูก  และการให้ปุ๋ยเคมีทั้ง 3 

ระดับ ร่วมกับปุ๋ยคอก อัตรา 5 ตันต่อไร่ ให้ผลไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทาง

สถิติกับการไม่ใส่ปุ๋ยหรือใส่ปุ๋ยคอกเพียงอย่างเดียว โดยพบว่า การให้ปุ๋ยเคมีไนโตรเจน อัตรา 40 กิโลกรัม/ไร ่

ฟอสฟอรัส (P2O5) อัตรา 8  กิโลกรัม/ไร่ และโพแทสเซียม (K2O) อัตรา  16  กิโลกรัม/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยคอก อัตรา 5 



 

 

ตันต่อไร่ ให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด คือ 506.89 กิโลกรัมต่อไร่  รองลงมาคือการให้ปุ๋ยเคมีสูตร 20-8-16 และ 30-8-16 

ร่วมกับการใหปุ้๋ยคอก 5 ตันต่อไร่ต่อปี ซึ่งให้ค่าเฉลี่ยผลผลิตเท่ากับ 492.5  และ  419.68 กิโลกรัมต่อไร่ 

ตามล าดับ ส าหรับระยะปลูก พบว่า ที่ระยะปลูกระหว่างแถว 50 เซนติเมตร ให้ค่าเฉลี่ยผลผลิตสูงสุด คือ 480.82 

กิโลกรัมต่อไร่ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับที่ระยะระหว่างแถว 80 และ 100  เซนติเมตร ซึ่งให้ค่าเฉลี่ย

ผลผลิตเท่ากับ 351.00  และ  289.46 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ 

6. ค าน า 

ผักหวานบ้าน (sweet leaf bush vegetable) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Sauropus  androgynus L. อยู่ใน

วงศ์ Euphorbiaceae เป็นผักพ้ืนเมืองของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยเรียกโดยทั่วไปว่า 

ผักหวานบ้าน และเรียกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น  เช่น  มะยมป่า  (ประจวบคีรีขันธ์)  ผักหวานใต้ใบ (สตูล)  ก้าน

ตง, จ๊าผักหวาน (ภาคเหนือ)  (ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552)  ส าหรับพื้นที่ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีการปลูกผักหวานบ้านกระจายอยู่ท่ัวไปแทบทุกจังหวัด โดยจะปลูกเป็นลักษณะสวน

หลังบ้าน และปลูกในระบบเกษตรผสมผสาน หรือปลูกแซมในสวนไม้ผล  พ้ืนที่ปลูกไม่เกินรายละ 1 ไร่  

ผักหวานบ้านจึงเป็นผักอีกชนิดหนึ่งที่ก าลังได้รับความสนใจ  เนื่องจากเป็นพืชที่ปลูกง่ายและปลูกในเชิงพาณิชย์ท า

รายได้ไม่แพ้พืชผักชนิดอื่น ๆ ผลผลิตส่วนมากขายตามตลาดทั่วไป  และในห้างสรรพสินค้า   เกษตรกรบางรายส่ง

โดยตรงที่ร้านอาหาร ในปัจจุบันแม้ว่าตลาดจะมีความต้องการสูงแต่เกษตรกรยังขาดเทคโนโลยีในการผลิตที่

เหมาะสม โดยเฉพาะปัญหาการจัดการแมลงศัตรูพืช เช่น เพลี้ยไฟ  มวนเจาะยอด และ หนอนเจาะล าต้น  ปัญหา

ผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค  ขาดองค์ความรู้พ้ืนฐาน  ขาดการศึกษาที่จริงจังในเรื่องพันธุ์ที่

เหมาะสม การขยายพันธุ์   การเขตกรรม  การใส่ปุ๋ย   การให้น้ า   การก าจัดวัชพืช   การอารักขาพืช  และขาด

เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตเฉพาะพ้ืนที่ 

ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องท าการศึกษาเก่ียวกับการผลิตผักหวานบ้าน เพ่ือให้ได้เทคโนโลยีการ

ผลิตที่เหมาะสม ส าหรับเป็นข้อมูลให้เกษตรกรน าไปปรับใช้ในพื้นที่ของตัวเอง เพ่ือผลิตผักให้ได้คุณภาพและ

เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภคต่อไป 

ผักหวานบ้านมีสาร sitosterol ซึ่งมีฤทธิ์ต้านมะเร็ง (จีรเดช และคณะ, 2550)  คุณค่าทางอาหาร

ผักหวานบ้าน 100 กรัม ประกอบด้วย น้ า 79.8 กรัม โปรตีน 7.6 กรัม  ไขมัน 1.8 กรัม  คาร์โบไฮเดรต  6.9 กรัม  

เยื่อใย 1.9 กรัม เถ้า 2.0 กรัม  แคลเซียม 234 มิลลิกรัม  เหล็ก  3.1 มิลลิกรัม  ฟอสฟอรัส  64 มิลลิกรัม  วิตามิน 

เอ 10,000 IV  วิตามินบี 1  0.23 มิลลิกรัม  วิตามินบี 2  0.15 มิลลิกรัม  พลังงาน 310 กิโลจูล/100 กรัม  สาร

ต้านอนุมูลอิสระ  179  µm/g และ วิตามินซี  136 มิลลิกรัม (The World Vegetable Center, 2009) 



 

 

สายันต์ และคณะ (2552) ได้ท าการทดลองหาความเหมาะสมของการตัดแต่งผักหวานบ้านที่ปลูกเป็น

การค้า โดยหลังจากปลูกแล้วประมาณ 4 เดือน ท าการตัดแต่งให้มีความสูง 100 เซนติเมตร ใช้ระยะเวลาของการ

ตัดแต่งต่างกัน 4 ช่วง คือ 15, 30, 45 และ 60 วัน พบว่า รอบของการตัดแต่งทุก ๆ 15 วัน ให้ผลผลิตยอดเป็น

น้ าหนักสดและน้ าหนักแห้งสูงสุด 101.98 และ 15.34 กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือน ตามล าดับ ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับ

รอบของการตัดแต่งทุก ๆ 30 วัน ที่ให้ผลผลิตน้ าหนักสดและน้ าหนักแห้ง 98.77 และ 14.92 กิโลกรัมต่อไร่ต่อ

เดือน ตามล าดับ  

7. วิธีด าเนินการ 

    - อุปกรณ์ 
1. ต้นผักหวานบ้าน  พันธุ์สายน้ าผึ้ง  
2. วัสดุทางการเกษตร ได้แก่ ปุ๋ยคอก  แม่ปุ๋ยเคมีสูตร  46-0-0    0-46-0  และ  0-0-60    

ตาข่ายพรางแสง  สารเคมีในการป้องกันก าจัดศัตรูพืชตามความจ าเป็น เชื้อราไตรโคเดอร์มา 
3. อุปกรณ์ในระบบการให้น้ า 
4. เครื่องมือจัดเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต เช่น ไม่วัดความสูง  

เครื่องชั่ง 
   - วิธีการทดลอง 
 แผนการทดลอง 
 วางแผนการทดลองแบบ   Split  plot  in  RCB   จ านวน  3  ซ้ า ขนาดแปลงย่อย   4 x 5  เมตร        
พ้ืนที่เก็บเกี่ยว  3 x 3  เมตร 
 กรรมวิธี 
 Main plot ได้แก่  ปุ๋ย  5  อัตรา  ดังนี้ 

1. ไม่ใส่ปุ๋ย 
2. ใส่ปุ๋ยคอก อัตรา   5   ตัน/ไร่/ปี 
3. ใส่ปุ๋ยเคมีอัตรา  20 กก. N + 8 กก. P2O5 + 16 กก. K2O   +  ปุ๋ยคอก  อัตรา   5 ตัน/ไร่/ปี   
4. ใส่ปุ๋ยเคมีอัตรา  30 กก. N + 8 กก. P2O5 + 16 กก. K2O   +  ปุ๋ยคอก  อัตรา   5 ตัน/ไร่/ปี   
5. ใส่ปุ๋ยเคมีอัตรา  40 กก. N + 8 กก. P2O5 + 16 กก. K2O   +  ปุ๋ยคอก  อัตรา   5 ตัน/ไร่/ปี   

 Sub plot  ได้แก่  ระยะปลูก  3  ระยะ  ดังนี้ 
1. ระยะระหว่างต้น  50  เซนติเมตร  ระยะระหว่างแถว  50  เซนติเมตร 
2. ระยะระหว่างต้น  50  เซนติเมตร  ระยะระหว่างแถว  80  เซนติเมตร 
3. ระยะระหว่างต้น  50  เซนติเมตร  ระยะระหว่างแถว  100  เซนติเมตร 

 วิธีปฏิบัติการทดลอง 
 ให้ปุ๋ยตามกรรมวิธีทดลองโดยแบ่งใส่ทุก  30 วัน  ดูแลรักษา  ให้น้ า  ก าจัดวัชพืช  ป้องกันก าจัดโรคและ
แมลงศัตรูพืชตามความจ าเป็น  เมื่อผักหวานบ้านอายุ  3 – 4  เดือน  ตัดแต่งต้นให้มีความสูงประมาณ  70  
เซนติเมตร  เก็บเกี่ยวผลผลิตทุก 30  วัน โดยเลือกเก็บเฉพาะส่วนยอดข้ึนไป  3  ใบ  และตัดแต่งกิ่งทุก  30  วัน 
 



 

 

การบันทึกข้อมูล    
 บันทึกข้อมูลวันปลูก  การเจริญเติบโต  การปฏิบัติงานต่าง ๆ ในแปลง  การแพร่ระบาดของโรคแมลง
ศัตรูพืช  วันเก็บเก่ียว  และข้อมูลน้ าหนักสดในแต่ละครั้งของการเก็บเก่ียว 
- เวลาและสถานที่  

ระยะเวลา (เริ่มต้น – สิ้นสุด)    

ตุลาคม  2553  สิ้นสุด  กันยายน  2556    

สถานทีด่ าเนินการ 

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์  

ด าเนินการปลูกผักหวานบ้าน ตามกรรมวิธีทดลอง เมื่อวันที่  10  มิถุนายน  2554  โดยใช้พื้นที่ปลูก

ประมาณ  1  ไร่ ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร ซึ่งมสีภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย จึงท าการปลูก

ปอเทืองเพ่ือปรับปรุงบ ารุงดินก่อนปลูกผักหวานบ้านในเดือนมีนาคม และไถกลบเมื่ออายุประมาณ  70  วัน  

จากนั้น 3 สัปดาห์ เก็บตัวอย่างดินเพ่ือตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหาร  ผลการวิเคราะห์ (ตารางที่ 1) พบว่า ดินมีความ

อุดมสมบูรณ์ต่ า โดยมีปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (Soil Organic matter) ร้อยละ  0.3315  ซึ่งจัดว่าอยู่ในระดับต่ า 

มีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์  17.89  ส่วนในลา้นส่วน (ppm)   จัดว่าอยู่ในระดับปานกลาง และมี

โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ 23  ส่วนในล้านส่วน  จัดอยู่ในระดับต่ า  นอกจากนี้ดินยังมีค่าความเป็นกรดด่าง

เท่ากับ  5.15 ซึ่งจัดว่าเป็นกรดจัดมาก เป็นผลท าให้ธาตุอาหารพืชที่ส าคัญ  2  ชนิด คือ ฟอสฟอรัสและไนโตรเจน

ไม่เป็นประโยชน์ต่อพืชมากนัก  เพราะฟอสฟอรัสจะท าปฏิกิริยาตกตะกอนกับเหล็กและอลูมินัม ท าให้รากพืชไม่

สามารถดูดไปใช้ได้  ส่วนไนโตรเจนจะถูกจ ากัดการใช้ประโยชน์ทางอ้อม เนื่องจากจุลินทรีย์ดินที่ท าหน้าที่เปลี่ยน

รูปไนโตรเจนไปเป็นไนเตรทไม่สามารถท าหน้าที่ได้ในดินที่มี pH  ต่ ากว่า  5    เริ่มเก็บเก่ียวผลผลิตเมื่ออายุ  6  

เดือน ที่ระดับความสูงต้น 70  เซนติเมตร จากการเก็บเก่ียวผลผลิตผักหวานบ้าน เมื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์ผลทาง

สถิติ พบว่า  ไม่พบอิทธิพลร่วมระหว่างวิธีการให้ปุ๋ยกับระยะปลูก (ตารางผนวกที่ 1) และการให้ปุ๋ยเคมีทั้ง 3 ระดับ 

ร่วมกับปุ๋ยคอก อัตรา 5 ตันต่อไร่ต่อปี ให้ผลไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ

กับการไม่ใส่ปุ๋ยหรือใส่ปุ๋ยคอกเพียงอย่างเดียว โดยพบว่า การให้ปุ๋ยเคมีสูตร 40-8-16 ร่วมกับปุ๋ยคอก อัตรา 5 ตัน

ต่อไร่ต่อปี ให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด คือ 506.89 กิโลกรัมต่อไร่  รองลงมาคือการให้ปุ๋ยเคมีสูตร 20-8-16 และ 30-8-

16 ร่วมกับการให้ปุ๋ยคอก 5 ตันต่อไร่ต่อปี ซึ่งให้ค่าเฉลี่ยผลผลิตเท่ากับ 492.5  และ  419.68 กิโลกรัมต่อไร่ 

ตามล าดับ   ส าหรับระยะปลูกพบว่า ที่ระยะปลูกระหว่างแถว 50 เซนติเมตร ให้ค่าเฉลี่ยผลผลิตสูงสุด คือ 480.82 

กิโลกรัมต่อไร่ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับท่ีระยะปลูกระหว่างแถว 80 และ 100  เซนติเมตร ซึ่งให้

ค่าเฉลี่ยผลผลิตเท่ากับ 351.00  และ  289.46 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ (ตารางที่ 2) 



 

 

แมลงศัตรูพืชที่พบในแปลงปลูกผักหวานบ้าน  ได้แก่   

1. หนอนเจาะล าต้น  พบการเข้าท าลายประมาณ ร้อยละ 5  ของพ้ืนที่ปลูก ในช่วง 1 เดือนแรกหลังการ

ย้ายปลูก  ป้องกันก าจัดโดยใช้เซฟวิน  อัตรา  40  กรัมต่อน้ า  20  ลิตร   ฉีดเข้าล าต้น  สลับกับการฉีดพ่นเชื้อบีที  

อัตรา 40 -60 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร     

2. เพลี้ยอ่อน  ท าลายโดยดูดกินน้ าเลี้ยงจากยอดและใบอ่อน ท าให้ส่วนยอดไม่ยืดตัว และใบหงิกงอ  

ป้องกันก าจัดโดยฉีดพ่นด้วย อิมิดาโคลพริด  อัตรา  40  มิลลิลิตรต่อน้ า  20  ลิตร    

3. ไรขาว  พบการเข้าท าลายประมาณร้อยละ  70 ของพ้ืนที่ปลูก พบมากในช่วงเดือนพฤษภาคม – 

มิถุนายน ซึ่งเป็นช่วงที่มีฝนตกชุกและความชื้นสัมพัทธ์สูง (ร้อยละ 81) ป้องกันก าจัดโดยการตัดแต่งกิ่งและฉีดพ่น

ด้วยอามีทราซ อัตรา 40 – 60 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร   

นอกจากนี้ ยังพบการเข้าท าลายของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราโดยท าให้ต้นผักหวานบ้านแสดงอาการเหี่ยว 

ใบเหลือง  ล าต้นและกิ่งแห้งตายจากยอดลงมา พบมากในช่วงเดือนสิงหาคม ป้องกันก าจัดโดยฉีดพ่นด้วยเชื้อรา

ไตรโคเดอร์มา  อัตรา  250  กรัม ต่อน้ า  50  ลิตร ฉีดพ่นในพื้นที่  25  ตารางเมตร  ถอนต้นที่เป็นโรคออกท าลาย

นอกแปลงปลูก และโรยด้วยปูนขาวบริเวณหลุมของต้นที่ถอนออกไปเพ่ือให้ดินมีสภาพที่ไม่เหมาะสมต่อการ

เจริญเติบโตของเชื้อราที่ยังหลงเหลืองอยู่ในดิน 
 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน 

No. Lab. No. 
Sample pH OM Avail. P Exch. K 

Description  (%) (ppm) (ppm) 

1 54S2415 ก่อนปลูกปอเทือง 5.09 0.3478 22.81 21 

2 54S2416 หลังไถกลบปอเทือง 5.15 0.3315 17.89 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางที่ 2  แสดงน้ าหนักผลผลิตเฉลี่ย (กิโลกรัม/ไร่/ปี) 
 

ปุ๋ย 
ระยะระหว่างต้น x ระยะระหว่างแถว (เซนติเมตร) ค่าเฉลี่ย (ปุ๋ย) 

(กิโลกรัม/ไร่/ปี) 50 x 50  50 x  80 50 x 100 
ไม่ใส่ปุ๋ย 248.79 b 178.00 c 129.69 c 185.49 b 
ปุ๋ยคอก 5 ตัน/ไร่ปี 323.51 b 264.42 bc 205.06 bc 264.33 b 
20-8-16 + ปุ๋ยคอก 5 ตัน/ไร่/ปี 649.02 a 462.71 a 365.78 ab 492.50 a 
30-8-16 + ปุ๋ยคอก 5 ตัน/ไร่/ปี 525.91 a 388.36 ab 344.79 ab 419.67 a 
40-8-16 + ปุ๋ยคอก 5 ตัน/ไร่/ปี 656.87 a 461.53 a 402.00 a 506.80 a 

ค่าเฉลี่ย (ระยะปลูก) 480.82 351.00 289.47 373.76 
C.V. (a) =  26.23 %     C.V. (b) = 28.47 % 
1/ตัวเลขที่ตามด้วยตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งไม่มีความแตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT  ที่

ระดับความเชื่อมั่น  95  เปอร์เซ็นต์ 
 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

จากการทดลอง พบว่า กรรมวิธีที่ให้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยคอก ให้ผลผลิตผักหวานบ้านสูงกว่ากรรมวิธีที่ไม่ใส่ 

ปุ๋ย หรือใสปุ๋ยคอกเพียงอย่างเดียว และการให้ปุ๋ยเคมีทั้ง 3 ระดับ ให้ผลไม่แตกต่างกัน ส าหรับระยะปลูก พบว่า ที่

ระยะปลูกระหว่างแถว  50  เซนติเมตร ให้ผลผลิตสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับระยะระหว่างแถวที่  80  และ  100  

เซนติเมตร ตามล าดับ 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 ได้ข้อมูลการผลิตผักหวานบ้านส าหรับการผลิตเพ่ือเป็นการค้าท่ีสามารถน าไปพัฒนาให้เป็นพืชเศรษฐกิจ

ต่อไป โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ  เกษตรกรผู้สนใจปลูกผักหวานบ้านในพื้นที่จังหวัดสกลนคร และฟาร์มตัวอย่างใน

พระราชด าริพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร 

11. ค าขอบคุณ  
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13. ภาคผนวก 

 

     
   สภาพแปลงหลังย้ายปลูก  7  วัน     ผักหวานบ้านอายุ  9   เดือน 

 

      
      ขนาดยอดผักหวานบ้านพร้อมเก็บเกี่ยว    การเด็ดยอด 

 

 
             

ขนาดยอดที่ท าการเก็บเกี่ยว 

 



 

 

 

              แมลงศัตรูที่พบ      อาการที่พบ 

 

                  
                    ไรขาว 

 

                 
                เพลี้ยอ่อน 

 

                 
               หนอนเจาะล าต้น 


