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บทคัดย่อ 
 

  การทดสอบเทคโนโลยีการแก้ปัญหาอาการต้นโทรมในผักหวานบ้านพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ด าเนินการ
ในปี 2554–2556 ด าเนินการในแปลงทดลองส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 และห้องปฏิบัติการของ
ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ หาเชื้อสาเหตุอาการต้นโทรมใน
ผักหวานบ้านและหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการป้องกันก าจัดอาการต้นโทรมของผักหวานบ้าน ผลการด าเนินงาน
พบว่า การศึกษาเชื้อสาเหตุของอาการต้นโทรมในผักหวานบ้าน ตรวจไม่พบอนุภาคไวรัส  ไม่พบเชื้อแบคทีเรีย
สาเหตุโรคพืช ไม่พบไส้เดือนฝอยศัตรูพืชทั้งในดินปลูกและในรากผักหวาน ผลการแยกเชื้อจากดินรอบรากผักหวาน
พบเชื้อรา  Fusarium solani  เชื้ อรา  Phoma sp. เชื้อรา Aspergillus niger  เชื้ อรา  Aspergillus flavus  
ผลการแยกเชื้อจากรากและล าต้นผักหวานพบเชื้อรา Fusarium oxysporum ผลการพิสูจน์ความสามารถของ 
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เชื้อรา F. oxysporum ในการก่อให้เกิดโรคกับผักหวานบ้าน พบว่าเชื้อรา F. oxysporum ทั้ง 5 ไอโซเลท 
สามารถท าให้ต้นผักหวานบ้านเกิดโรคเหี่ยวได้  ท าให้ทราบชัดเจนว่าเชื้อสาเหตุที่ท าค วามเสียหายกับ 
ต้นผักหวานบ้านในพื้นที่ปลูกจังหวัดอุบลราชธานีคือเชื้อรา Fusarium oxysporum ผลการทดสอบประสิทธิภาพ
ของราเขียวไตรโคเดอร์มา (Trichoderma harzianum) ในการยับยั้ งการเจริญของเชื้ อรา Fusarium 
oxysporum สาเหตุโรคเหี่ยวของผักหวานบ้าน พบว่าการใช้ดิน + ราเขียวไตรโคเดอร์มา 10  20 30 กรัมและการ
ใช้ดิน + ราเขียวไตรโคเดอร์มา 10 20 30 กรัม + ปุ๋ยคอก 100 กรัม ให้ผลการทดลองไปในแนวทางเดียวกันคือ 
ต้นผักหวานบ้านเจริญได้ตามปกติ ไม่พบใบเหี่ยวเหลืองหรือยอดเหี่ยว ไม่พบเชื้อรา F. oxysporum บนเนื้อเยื่อที่
วางบนอาหาร PDA พบเพียงเชื้อราเขียวไตรโคเดอร์มา ส่วนวิธีใช้ดิน + ปุ๋ยคอก 100 กรัมและใช้ดินอย่างเดียวพบ
เชื้อรา F. oxysporum บนเนื้อเยื่อที่วางบนอาหาร PDA แต่ไม่พบเชื้อราเขียวไตรโคเดอร์มา     ลักษณะการเจริญ
ของต้นผักหวานบ้าน พบอาการเหี่ยวเหลืองของใบด้านล่างร่วง และแต่ยอดยังไม่ เหี่ยว มีความสูงน้อยกว่าต้นที่
ปลูกที่มีการใช้ราเขียวไตรโคเดอร์มา การทดสอบเทคโนโลยีการแก้ปัญหาอาการต้นโทรมในผักหวานบ้านพ้ืนที่
จังหวัดอุบลราชธานี ด าเนินการระหว่างปี 2554-2555  ในแปลงทดลองส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4  ผล
การทดลองพบว่าการปลูกผักหวานบ้านพรางแสงด้วยการปลูกร่วมกับกล้วยใส่ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี พบการ
เกิดโรคต่ าสุด แต่ตายหมดเมื่อปลูกได้ 400 วัน  กล้วยพบการระบาดรุนแรงของโรคตายพรายซึ่งเกิดจากเชื้อรา 
Fusarium oxysporum จากนั้นได้ท าการทดลองใหม่อีกครั้งในปี 2556  พบว่าการปลูกผักหวานบ้านร่วมกับกล้วย 
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ + ปุ๋ยชีวภาพ PGPR 1 อัตรา 6 ตัน/ไร่/ปี ร่วมกับปุ๋ยเคมี+ ปุ๋ยชีวภาพ ไมโคไรซา  หลังปลูกได้ 400 วัน 
พบการเกิดโรคต่ าสุด เฉลี่ยเท่ากับ ร้อยละ 20  ให้ผลผลิต 1,843 กิโลกรัม/ไร่ สูงเป็นอันดับ 2 การปลูก
ผักหวานบ้านร่วมกับมะรุม ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ + ปุ๋ยชีวภาพ PGPR 1 อัตรา 6 ตัน/ไร่/ปี ร่วมกับปุ๋ยเคมี+ ปุ๋ยชีวภาพ ไมโคไร
ซา พบการเกิดโรค เฉลี่ยเท่ากับ ร้อยละ 26 สูงเป็นอันดับ 2  ให้ผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 2,709 กิโลกรัม/ไร่ สูงเป็น
อันดับ 1 การปลูกผักหวานบ้านร่วมกับกล้วยให้ผลผลิตต่ า เนื่องจากกล้วยบังแสงท าให้ผักหวานมียอดเรียวเล็ก ไม่
อวบอ้วนจึงท าให้ได้น้ าหนักผลผลิตที่ต่ ากว่า 
 

Abstract 
 A research and development of Pakwanban production technology in Ubon Ratchathani 
province was conducted in 2011-2103. The objectives were aimed to find out a solution of stem 
deteriorated symptom, and to enhance yield and quality of Pakwanban. The results suggested 
that the incidence of stem deteriorated symptom was Fusarium oxysporum. Trichoderma 
hazianum was observed to be and efficient inhibitor of F.oxysporum. The introduction of 
Trichoderma resulted in a normal growth of Pakwanban, no deteriorated symptom was 
observed and no F.oxysporum colony was observed in plant fissure on PDA media. Pakwanban 
grown intercropped with banana and applied organic fertilizer mixed with bio-fertilizer PGPR1 for 
6 ton/rai/year integrated with chemical fertilizer and mycorrhiza resulted in the lowest disease 
incidence (20%), with 221 kg/rai of yield. Pakwanban in organic system suggested that 
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Pakwanban - Banana intercropping system was observed only 15% of disease incidence, and 
obtained 278 kg/rai. Pakwanban - Moringa intercropping had 32% of disease incidence but 
produced as high as 475 kg/rai of yield.      On the other hand, Pakwanban grown as a sole crop 
was completely in fected by the diseas 
 
6. ค าน า 

ผักหวานบ้าน (Sauropus and rogynus)  เป็นผักพ้ืนบ้านที่มีคุณค่าทางอาหารสูงเป็นที่นิยมของผู้บริโภค
ผู้รักสุขภาพ มีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ได้แก่  โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อ
ร่างกาย โดยเฉพาะวิตามินเอใน 100 กรัม มีวิตามินเอสูงถึง 16,590 หน่วยสากล (I.U.) สรรพคุณทางสมุนไพรของ
ผักหวานบ้านช่วยในการอักเสบของกล้ามเนื้อช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรง ป้องกันภูมิแพ้จากมลพิษทางอากาศ 
ขับถ่ายได้ดีรากใช้แก้คางทูม คอพอก แผล ฝี ใบ ใช้ต าแก้แผล ฝี ดอกชาขับโลหิต (กระทรวงสาธารณสุข , 2541) 
ผักหวานบ้านสามารถประกอบอาหารได้หลายอย่างเช่น ผัดน้ ามัน แกงเลียง แกงส้ม แกงอ่อม แกงจืด ย า ลวกจิ้ม
น้ าพริก ผักหวานบ้านมีลักษณะเป็นไม้พุ่มขนาดกลางล าต้นแข็งแรงตั้งตรง กิ่งอ่อนสีเขียวเข้ม ผิวเรียบ ใบ
ประกอบด้วย ใบย่อยเรียงสลับรูปวงรี ปลายใบแหลม ดอกเดี่ยวออกบริเวณซอกใบ ดอกสีเขียวอมเหลือง และดอก
สีน้ าตาลแก่ ผลกลม สีเขียวอ่อน เมื่อแก่เต็มที่มีสีนวลอมเหลือง การขยายพันธุ์ได้โดยการเพาะเมล็ดและปักช า 
พันธุ์ที่ปลูกเรียกตามแหล่งปลูก และลักษณะเฉพาะ ที่มีชื่อปรากฏ ได้แก่ พันธุ์สีนวล พันธุ์สายน้ าผึ้ง พันธุ์เขาชะเมา 
ปลูกในพ้ืนที่ต าบลพรหมมณี อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก   พันธุ์ทองผาภูมิปลูกในพ้ืนที่ต าบลห้วยเขย่งและ หิน
ดาด อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  ซึ่งมีความหลากหลาย แต่ไม่สามารถแยกลักษณะ หรือจุดเด่นที่ชัดเจน 
จังหวัดที่พบมีการปลูกได้แก่ จังหวัดนครนายก สระบุรี กาญจนบุรี และนครปฐม  

ในปี 2552 ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร รายงานว่า ผักหวานบ้าน มีปริมาณ
การส่งออกเฉพาะที่มีใบรับรองสุขอนามัยพืช จ านวน 19,769 กก. มูลค่า 2 ล้านบาท  จากผู้ประกอบการ จ านวน  
25 ราย ส่วนใหญ่ส่งออกไปยังประเทศทางยุโรป ได้แก่ ฝรั่งเศส เยอรมันนี เดนมาร์ก ฮังการี ไอร์แลนด์ อิตาลี และ
ตลาดใหญ่ประเทศทางเอเชีย ได้แก่ ญี่ปุ่น ไต้หวัน  

จังหวัดอุบลราชธานี ในปี 2548  มีการปลูกผักหวานบ้านในพ้ืนที่อ าเภอเมือง วารินช าราบ สว่างวีระวงศ์ และ
อ าเภอเหล่าเสือโก้ก พ้ืนที่มากกว่า 50 ไร่  ซึ่งในพ้ืนที่ 1 ไร่ ให้ผลผลิตเฉลี่ย 3,200 กก./ไร่ /ปี ให้รายได้แก่
เกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานีไม่ต่ ากว่า 26 ล้านบาท ต่อมาในปี 2550 เกษตรกรผู้ปลูกผักหวานบ้านพบปัญหา
ผักหวานบ้านเริ่มทยอยตาย และเสียหายทั้งแปลงในปี 2552 ปัจจุบันเกษตรกรต้องเปลี่ยนอาชีพไปขายแรงงานต่าง
ถิ่น  ผักหวานบ้านขาดตลาดไม่เพียงพอต่อความต้องการ  ท าให้สูญเสียทางเศรษฐกิจ และเกษตรกรเสียโอกาสใน
การผลิต (นวลจันทร์, 2552) 
 ปัญหาที่ส าคัญในการผลิตผักหวานบ้านในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี คือการระบาดของอาการต้นโทรม แล้ว
ทยอยตายจนหมดทั้งแปลงและพบการเข้าท าลายของแมลงศัตรูพวกแมลงปากดูด เช่น ไรขาวไรเหลืองแค   เพลี้ยอ่อน 
เพลี้ยไฟ  เพลี้ยแป้ง หนอนกัดกินใบ  มีการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมีในอัตราสูง เสี่ยงต่อการตกค้าง
ของสารเคมีในผลผลิตและต้นทุนการผลิตสูง การขาดเทคโนโลยีในการป้องกันก าจัดอาการต้นโทรม และการจัดการ
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ศัตรูพืชที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ การปลูก การใส่ปุ๋ย การให้น้ า การเก็บเกี่ยว และวิทยาการหลังการเก็บเก่ียว จึง
มีความจ าเป็นต้องมีการการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผักหวานบ้าน เพ่ือเป็นการแก้ปัญหา การเพ่ิมทางเลือก
และโอกาสในการผลิตพืชให้กับเกษตรกร เพ่ือให้ได้ผลผลิตผักหวานบ้านทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพการผลิตคุ้มค่า
กับการลงทุน  มีระบบการผลิตที่มีความยั่งยืนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตผักหวานบ้านในเขตพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 1. เพื่อทดสอบเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการป้องกันก าจัดอาการต้นโทรมผักหวานบ้านในพ้ืนที่จังหวัด
อุบลราชธานี 
 
7. วิธีด าเนินการ 
   - อุปกรณ์ 
 ตัวอย่างพืช : ตัวอย่างผักหวานบ้าน ตัวอย่างกล้วย  
 เครื่องมือวิทยาศาสตร์       :  กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน  กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายต่ า   
     (Stereo microscope) 
 พันธุ์พืช : พันธุ์ผักหวานบ้าน พันธ์กล้วย พันธุ์มะรุม พันธุ์มะละกอ พันธุ์ข้าวฟ่าง 
 ปุ๋ยเคมี : สูตร 15-15-15, 46-0-0 
  ปุ๋ยอินทรีย์   : ปุ๋ยหมักมูลโค และปุ๋ยหมักมูลไก่ 
 สารเคมีก าจัดศัตรูพืช   :  ก ามะถันผง ฟิโปรนิล อิมิดาคลอพริด 
  สารชีวินทรีย์ป้องกันก าจัดศัตรูพืช    : เชื้อไตโครเดอร์มา เชื้อ BT   
 วัสดุปรับปรุงดิน  : ปูนขาว  แกลบดิบ  แกลบด า 
 วัสดุอื่น ๆ   : ปุ๋ยชวีภาพ พีจีพีอาร์1  ปุ๋ยชวีภาพ ไมโคไรซ่า ร าอ่อน ฟางข้าว    
     เนเจอร์รอลออยล์  ถุงพลาสติก กระถาง  คลี๊ปหนีบ  กระดาษทิชชู 
     ตะแกรงลวด 
   - วิธีการ 
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาเชื้อสาเหตุอาการต้นโทรมในผักหวานบ้าน 
วิธีปฏิบัติการทดลอง 
 ด าเนินการตรวจวินิจฉัยโรคในห้องปฏิบัติการของส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร 
และส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 เพ่ือน าผลการตรวจวินิจฉัยโรค และค าแนะน าทางวิชาการมาใช้ใน
การป้องกันก าจดัสาเหตุอาการต้นโทรมของผักหวานบ้าน ในการผลิตในสภาพแปลงปลูกในพื้นที่ 
1.  การศึกษาเชื้อสาเหตุที่เกิดจากไวรัส  
 การเตรียมตัวอย่างส าหรับดูอนุภาคไวรัสภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน โดยใช้วิธี Brandes, dip  
  1. น าตัวอย่างพืชที่เป็นโรค มาบดรวมกับสารละลาย Extraction buffer ( Buffer ELISA) ใน
ปริมาณ 2 ml. 
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  2. น าน้ า zap จากใบพืชประมาณ 200 ul ไป dip โดยเอา grid ที่ coad carbon แล้วเอาด้าน 
coad คว่ าหน้าลงบนหยดตัวอย่างน้ า zap พืช ที่เราหยดรอไว้แล้ว  

                            
                                                                                     

                                       
                                                                              หยดน้ า  zap พืชประมาณ 10 ul.      

 
         3. ใช้ forcept คีบ grid ขึ้นมาโดยใช้ปลายแหลมของ forcept คีบ grid บริเวณริมขอบ grid 
จากนั้นซับ grid  ด้วยกระดาษกรอง แล้วหยด 2% Phosphotungstic acid  pH 7 โดยหยดผ่าน grid ที่เรา dip 
น้ า zap พืชที่เป็นโรค ผ่าน grid ประมาณ  7 หยด จากนั้นก็ซับด้วยกระดาษกรองอีกครั้ง 

4. น า grid นั้น ไปตรวจดูอนุภาคไวรัสภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน   
2. การศึกษาเชื้อสาเหตุที่เกิดจากเชื้อรา   
 1. การแยกเชื้อราจากสารแขวนลอยดินเจือจาง (Soil dilution plate) น าดินรอบรากผักหวานที่ต้องการ
แยกเชื้อมา 1 กรัม ผสมในน้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ 9 มล. เขย่าให้ดินให้กระจายตัว ทิ้งสารแขวนลอยของดินไว้สักครู่ แล้ว
ใช้ pipette ดูดสารแขวนลอยมา 1 มิลลิลิตร น าไปเจือจางด้วยน้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ 9 มล. อีกครั้ง เขย่าให้เข้ากันนาน 
1 นาท ีเจือจางต่อไปแบบเดิม เมื่อถึงระดับความเข้มข้นตามต้องการ (เข้มข้นที ่10-3, 10-4 และ10-5) แล้วน า 1 มล. 
ของสารแขวนลอยดินมาหยดบนอาหารที่เตรียมไว้โดยวิธี Spread plate เกลี่ยด้วยแท่งแก้ว บ่มเลี้ยงไว้ที่
อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 3 วัน 
 2. การแยกเชื้อจากรากด้วยวิธี tissue transplant ใช้มีดที่ลนไฟฆ่าเชื้อตัดรากที่มีสีน้ าตาล เป็นชิ้นขนาด
ประมาณ 5x5 มิลลิเมตร แล้วใช้ปากคีบที่ลนไฟฆ่าเชื้อแล้วคีบชิ้นเนื้อเยื่อวางบนอาหารเลี้ยงเชื้อ WA น าจาน
อาหารเลี้ยงเชื้อไปไว้ที่อุณหภูมิ  25±2 oซ.  เป็นเวลา 3 วัน จากนั้นใช้เข็มเขี่ยที่ลนไฟฆ่าเชื้อแล้ว ตัดปลายเส้นใย
บริเวณขอบของโคโลนีเชื้อราที่เจริญออกมาจากชิ้นพืช ย้ายไปเลี้ยงบนอาหาร PDA ที่เติมกรดแลคติค 25 % เพ่ือยับยั้ง
การปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรีย วางใต้แสงฟลูออเรสเซนต์และแสง NUV (Near Ultraviolet) ที่ตั้งเวลาเปิดแสง 12 ชม. 
สลับกับปิดแสง 12 ชม. เป็นเวลา 5 วัน จากนั้นน าเชื้อราที่เจริญมาตรวจลักษณะของเชื้อและจ าแนกชนิด 
 3. การศึกษาเชื้อสาเหตุที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย วิธีการวิเคราะห์สาเหตุของผักหวาน (เพ่ือแยกเชื้อแบคทีเรีย) 
 1. อาการใบไหม้หรือยอดไหม้: 
  วิธีการแยก 
  1. ล้างตัวอย่างพืชให้สะอาด 
  2. เลือกตัวอย่างพืชที่มีอาการใหม่ๆ ตัดชิ้นส่วนพืชให้ติดส่วนที่มีอาการ และส่วนของพืชที่ปกติ 
(เลือกตัดบริเวณขอบแผล) เป็นชิ้นเล็กๆ 
  3. น าชิ้นส่วนพืชแช่ในน้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อประมาณ 3-5 นาที แช่แอลกอฮอล์70% (เพ่ือฆ่าเชื้อ) 
ประมาณ 3-5 นาที แล้วแช่ในน้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้ออีก 2 ครั้ง ครั้งละประมาณ 3-5 นาที 

แผน่ parafin 



6 
 

  4. เมื่อท าการฆ่าเชื้อชิ้นส่วนพืชเรียบร้อยแล้ว ให้น าชิ้นส่วนพืชมาบดให้ละเอียด และเติมน้ ากลั่น
นึ่งฆ่าเชื้อลงไป ประมาณ 3-5 มล.  
  5. น าน้ าที่ได้จากการบดตัวอย่างพืชไป cross-streak บนอาหาร PSA หรือ NA  
  6. บ่มเชื้อไว้ประมาณ 3-5 วัน แล้วตรวจดูว่ามีเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคพืชหรือไม่ 
 2. อาการล าต้นเป็นแผลไหม้ 
  วิธีการแยก 
  1. น าส่วนของพืชที่เป็นโรคมาตัดเป็นชิ้นให้ติดบริเวณท่ีเป็นโรคและส่วนปกติ 
  2. น าชิ้นส่วนพืชแช่ในน้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อประมาณ 3-5 นาที แช่แอลกอฮอล์70% (เพ่ือฆ่าเชื้อ) 
ประมาณ 3-5 นาที แล้วแช่ในน้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ อีก 2 ครั้ง ครั้งละ ประมาณ 3-5 นาที 
  3. เมื่อท าการฆ่าเชื้อชิ้นส่วนพืชเรียบร้อยแล้ว ให้น าชิ้นส่วนพืชมาบดให้ละเอียด และเติมน้ ากลั่น
นึ่งฆ่าเชื้อลงไป ประมาณ 3-5 มล. 
  4. น าน้ าที่ได้จากการบดตัวอย่างพืชไป cross-streak บนอาหาร PSA หรือ NA  
  5. บ่มเชื้อไว้ประมาณ 3-5 วัน แล้วตรวจดูว่ามีเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคพืชหรือไม่  
 3. ส าหรับอาการอ่ืนก็ใช้วิธีการเช่นเดียวกันกับการแยกเชื้อแบคทีเรียในข้อ 1 และ 2 
4. การศึกษาเชื้อสาเหตุที่เกิดจากไส้เดือนฝอยรากปม 
  1. การตรวจไส้เดือนฝอยศัตรูพืชในดินปลูก  โดยใช้เทคนิค Cobb's sieving & Baermann 
funnel method เป็นวิธีผสมระหว่างการแยกโดยใช้  ตะแกรง (sieve) และกรวย (funnel) อุปกรณ์ที่ ใช้
ประกอบด้วยตะแกรง 2 แบบ คือ ตะแกรงหยาบ (20-60 mesh) และตะแกรง ละเอียด (325-500 mesh) อ่างรับ
น้ า  กรวยแก้วต่อท่อสายยาง คลี๊ปหนีบ กระดาษทิชชู ตะแกรงลวด กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยายต่ า (Stereo 
microscope) pipett ขนาด 5 มิลลิลิตร  Syracuse ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 เซนติเมตร ที่มีตารางเป็นช่องนับ  
และ counter นับจ านวน 
 ขั้นตอนการแยก  น าตัวอย่างดินน้ าหนัก 500 กรัม  ขย าเนื้อดินหรือวัสดุปลูกให้เข้ากับน้ าในอ่าง
น้ า  กวนดินหรือวัสดุปลูกและตั้งทิ้งไว้ประมาณ 20 วินาที เพ่ือให้เนื้อดินหรือวัสดุปลูกตกตะกอนบางส่วน  จากนั้น
เทผ่านตะแกรงหยาบ  เศษพืชหรือสิ่งอ่ืนๆ ที่มีขนาดใหญ่จะติดบนตะแกรงหยาบ  ส่วนไส้เดือนฝอยทุกชนิดจะผ่าน
ลงสู่อ่างรับน้ า  น าน้ าส่วนนี้ไปผ่านตะแกรงละเอียด  ไส้เดือนฝอยทั้งหมดจะติดอยู่บนตะแกรงนี้  ฉีดน้ าเบาๆ ไล่
ไส้เดือนฝอยให้รวมอยู่ในตะแกรงด้านหนึ่งแล้วเทเก็บรวมไว้ในภาชนะ จะได้ไส้เดือนฝอยอยู่ในน้ าขุ่น  ใช้ตะแกรงที่
มีความถี่ 500 mesh เพ่ือรองรับตัวไส้เดือนฝอยไม่ให้หลุดรอดผ่านตะแกรงสูญหาย  น าไส้เดือนฝอยที่ได้นี้ไปผ่าน
กระดาษทิชชูที่วางบนตะแกรงลวด  ไส้เดือนฝอยทั้งหมดรวมทั้งเม็ดดินละเอียดจะติดอยู่บนกระดาษทิชชู  จากนั้น
น าไปตั้งบนกรวยแก้วบรรจุน้ าเต็มกรวยและที่ปลายก้านกรวยมีท่อสายยางสวมอยู่พร้อมคลี๊ปหนีบ  ตั้งทิ้งไว้ 24 
ชั่วโมง  ไส้เดือนฝอยจะเคลื่อนที่ลงสู่ปลายกรวย  เปิดคลี๊ปไขน้ าใส่ภาชนะปริมาตร 50 มิลลิลิตร จะได้ไส้เดือนฝอย
ในน้ าใสเพื่อตรวจแยกและนับจ านวนไส้เดือนฝอยศัตรูพืช 

 ขั้นตอนการตรวจนับจ านวน  น าน้ าที่แยกได้จากกรวยปริมาตร 50 มิลลิลิตร มาตรวจนับปริมาณ
ไส้เดือนฝอย  โดยกวนไส้เดือนฝอยในน้ าให้กระจายสม่ าเสมอ  แล้วใช้ pipett ดูดน้ าปริมาตร 5 มิลลิลิตร  ใส่ใน 
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Syracuse  น าไปส่องดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์  และเริ่มนับจ านวน ไส้เดือนฝอยศัตรูพืช  โดยกด counter นับที่
ละตัวและสกุลของไส้เดือนฝอยแยกกัน  ในทุกช่องตารางของ Syracuse จากนั้นจดบันทึกสกุลของไส้เดือนฝอย
และจ านวนตัว  ดูดน้ าตรวจนับเช่นเดิมรวม 3 ครั้ง น ามาหาค่าเฉลี่ยจากการตรวจ 3 ครั้ง   
  2. การตรวจไส้เดือนฝอยศัตรูพืชในรากพืช 
   2.1  การใช้เครื่องพ่นหมอก (Mist chamber) ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างดังนี้ :- 

  2.1.1 การเตรียมตัวอย่างรากพืช น ารากผักหวานพืชตัดย่อยให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ  
ใส่ในถุงผ้ากรองชนิดเนื้อผ้าละเอียด  น้ าหนักรากพืชประมาณ 10 กรัม/1 ตัวอย่าง/1 ถุง 

  2.1.2 การเตรียมกรวยแยก  น ากรวยแก้วต่อสายยางที่ก้านกรวยและ
ใช้คลี๊ปหนีบสายยาง  เทน้ าสะอาดใส่ลงไปในกรวย  น าไปตั้งวางในเครื่องพ่นหมอก  จากนั้นน าตัวอย่างรากท่ีอยู่ใน
ถุงผ้าวางบนตะแกรงลวดที่อยู่บนกรวยพลาสติก  น าไปซ้อนบนกรวยแก้ว 

  2.1.3 เปิดเครื่องพ่นหมอกปล่อยน้ าตามท่อสายยางผ่านหัวพ่นฝอย ที่ติดตั้ง ไว้
ด้านบนของกรวยเป็นเวลา 48 ชม. หลังจากนั้นไขน้ าจากปลายสายยางกรวยแก้วใส่ภาชนะแก้วใสหรือบีกเกอร์  ใน
ปริมาตรน้ า 50 มล. 

  2.1.4 น าไปตรวจแยกสกุลของไส้เดือนฝอยภายใต้กล้อง Stereo microscope 
   2.2 การใช้คลื่นเสียงแยกไส้เดือนฝอยศัตรูพืช (Ultrasonic) มีข้ันตอนการเตรียมตัวอย่าง
ดังนี้ :- 
    2.2.1  การเตรียมตัวอย่างรากพืช  น ารากพืชล้างเศษดินโดยผ่านน้ าไหล  
จากนั้นน าไปใส่ในภาชนะแก้วใสที่บรรจุน้ าท่วมตัวอย่างราก 
    2.2.2  การแยกไส้เดือนฝอยออกจากตัวอย่างราก  น าแก้วใสที่บรรจุน้ าและ
ตัวอย่างรากพืชไปตั้งวางใน chamber ของเครื่อง Ultrasonic  เปิดเครื่องเป็นเวลา 20 นาที   จากนั้นเทน้ าใน
แก้วใสผ่านตะแกรงละเอียดขนาด 400 mesh   ไส้เดือนฝอยทั้งหมดจะติดอยู่บนตะแกรง  ฉีดน้ าเบาๆ ไล่ไส้เดือน
ฝอยให้รวมอยู่ในตะแกรงด้านหนึ่งแล้วเทเก็บรวมไว้ในภาชนะ   
    2.2.3  น าไปตรวจแยกสกุลของไส้เดือนฝอยภายใต้กล้อง Stereo microscope   
5. การพิสูจน์ความสามารถของเชื้อรา F. oxysporum ในการก่อให้เกิดโรคกับผักหวานบ้าน 

ด าเนินการทดลองที่ส านักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืชและส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร  
เขตที่  4  วางแผนการทดลอง แบบ RCBD โดยมี 6 กรรมวิธี ๆ ละ 10 ซ้ าหรือ 10 ต้น ได้แก่ กรรมวิธีปลูก 
เชื้อรา  F. oxysporum ไอโซเลทที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 และ กรรมวิธีไม่ปลูกเชื้อ 

 
วิธีปฏิบัติการทดลอง 

1. เตรียมต้นผักหวานบ้าน โดยปลูกผักหวานบ้านในถุงพลาสติกสีด าหรือกระถาง ขนาดความจุ 10 ลิตร 
ดูแลให้น้ าและปุ๋ยกับต้นผักหวานบ้านตามปกติ จนผักหวานอายุ 2 เดือน หรือสูงประมาณ 50 ซม. 

2. เตรียมข้าวฟ่างนึ่งส าหรับเลี้ยงเชื้อ F. oxysporum โดยแช่เมล็ดข้าวฟ่างในน้ า 1 คืนหรือ 12 ชม.
จากนั้นน ามาต้มเป็นเวลา 1 ชม. จนเมล็ดข้าวฟ่างพอง ผึ่งให้เมล็ดข้าวฟ่างที่ต้มแล้วเย็น น าเมล็ดข้าวฟ่าง      50 



8 
 

กรัม ใส่ลงในขวดรูปชมพู่ (flask) ขนาด 250 มล. หรือ ถุงเพาะเห็ดที่ทนร้อน ปิดปากด้วยจุกส าลีแล้วหุ้มด้วย
กระดาษ น าไปนึ่งฆ่าเชื้อในหม้อนึ่งความดัน (autoclave) ที่อุณหภูมิ 121 oซ.   เป็นเวลา 20 นาที จากนั้นน าขวด
หรือถุงเมล็ดข้าวฟ่าง มาผึ่งไว้ให้เย็นจึงน ามาใช้เลี้ยงเชื้อราได้ 

 3. การเตรียมเชื้อปลูก (inoculum) โดยยใช้เข็มเขี่ยที่ลนไฟฆ่าเชื้อแล้ว เขี่ยเชื้อรา F.oxysporum  
ที่เป็นสาเหตุของโรคเหี่ยวของผักหวานบ้าน ที่เจริญบนอาหาร PDA (patato dextrose agar) อายุ 7 วัน  
ลงในถุงทนร้อนที่บรรจุเมล็ดข้าวฟ่าง บ่มเชื้อที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 14 วัน จนเส้นใยเชื้อราเจริญแผ่กระจาย
คลุมเมล็ดข้าวฟ่างเต็มถุง   
  น าเชื้อรา F. oxyrporum ที่แยกได้จากต้นข้าวฟ่างหวานและจ าแนกชนิดแล้ว จ านวน 5 ไอโซเลท 
(isolate) ได้แก่ ไอโซเลทที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 ใส่ลงในดินที่ปลูกต้นผักหวานบ้าน 
 4. การปลูกเชื้อรา โดยใช้พลั่วขนาดเล็กขุดหลุมลึกประมาณ 8-10 ซม. ที่โคนต้นกล้าผักหวานบ้านอายุ 2 
เดือน จากนั้นน าข้าวฟ่างที่มีเชื้อราเจริญจ านวน 20 กรัม ใส่ลงในหลุมที่ขุดไว้ กลบดิน ดูแลให้น้ าและปุ๋ยกับต้น
ผักหวานบ้านตามปกติ ส าหรับต้นเปรียบเทียบ (control) ใช้ข้าวฟ่างที่ไม่มีเชื้อราปริมาณเท่ากันใส่ลงในหลุม
ข้างต้นผักหวานบ้าน สังเกตอาการท่ีเกิดข้ึน หลังจากปลูกเชื้อ 1 เดือน บันทึกอาการของต้นเป็นโรคดังนี้   
 5. ตรวจสอบระดับความรุนแรงของการเกิดโรคเหี่ยวกับต้นผักหวานที่ทดสอบโรค  โดยหาเปอร์เซ็นต์
จ านวนใบเหลืองเปรียบเทียบกับจ านวนใบทั้งหมดของต้น  

1.  อาการภายนอก (external symptoms) มี 5 ระดับ คือ 
ระดับ 1 :  ใบไม่เปลี่ยนเป็นสีเหลือง 
ระดับ 2 :  ใบล่างเปลี่ยนเป็นสีเหลือง 

  ระดับ 3 :  ใบล่างทุกใบเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและร่วง  
ระดับ 4 :  ใบทุกใบมีสีเหลืองและร่วง 
ระดับ 5 :  ต้นพืชตาย 

 จากนั้นน าต้นเป็นโรคมาผ่าเนื้อเยื่อล าเลียง แล้วแยกเชื้อบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ตามวิธีการในข้อ 2 และ 
แยกเชื้อราบริสุทธิ์ และจ าแนกชนิดตามวิธีการในข้อ 3 
 เชื้อรา F. oxysporum ทั้ง 5 ไอโซเลท สามารถท าให้ต้นผักหวานบ้านเกิดโรคเหี่ยวได้ โดยแสดงอาการ
ดังนี้ 

1. หลังจากปลูกเชื้อ 2 สัปดาห์ อาการโรคเกิดที่ระดับ 2: ใบล่างเปลี่ยนเป็น   สีเหลือง    
         2. หลังจากปลูกเชื้อ 3 สัปดาห์ อาการโรคเกิดขึ้นในระดับ 3 : ใบล่างทุกใบเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและร่วง 
            3. หลังจากปลูกเชื้อ 5 สัปดาห์ อาการโรคเกิดขึ้นใน ระดับ 4 :  ใบทุกใบมสีีเหลืองและร่วง 
  4. หลังจากปลูกเชื้อ 6 สัปดาห์ อาการโรคเกิดขึ้นใน  ระดับ 5 :  ต้นพืชตาย 

5. กรรมวิธีไม่ปลูกเชื้อ  พืชไม่แสดงอาการของโรค 
6. การทดสอบประสิทธิภาพจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมเชื้อรา F. oxysporum สาเหตุโรคเหี่ยวของ
ผักหวานบ้าน 
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6.1 การทดสอบประสิทธิภาพของราเขียวไตรโคเดอร์มา (Trichoderma harzianum) ในการยับยั้งการ
เจริญของเชื้อรา Fusarium oxysporum สาเหตุโรคเหี่ยวของผักหวานบ้าน 

ด าเนินการทดลองที่โรงเรือนปลูกพืชของกลุ่มวิจัยโรคพืช ส านักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช วาง
แผนการทดลอง แบบ RCBD โดยมี 8 กรรมวิธี ๆ ละ 10 ซ้ าหรือ 10 ต้น ดังนี้ 

1. กรรมวิธีใช้ดิน + ราเขียวไตรโคเดอร์มา 10 กรัม 
2. กรรมวิธีใช้ดิน + ราเขียวไตรโคเดอร์มา 20 กรัม 
3. กรรมวิธีใช้ดิน + ราเขียวไตรโคเดอร์มา 30 กรัม 
4. กรรมวิธีใช้ดิน + ราเขียวไตรโคเดอร์มา 10 กรัม + ปุ๋ยคอก 100 กรัม 
5. กรรมวิธีใช้ดิน + ราเขียวไตรโคเดอร์มา 20 กรัม + ปุ๋ยคอก 100 กรัม 
6. กรรมวิธีใช้ดิน + ราเขียวไตรโคเดอร์มา 30 กรัม + ปุ๋ยคอก 100 กรัม 
7. กรรมวิธีใช้ดิน + ปุ๋ยคอก 100 กรัม 
8. กรรมวิธีใช้ดินอย่างเดียว 

วิธีปฏิบัติการทดลอง 
1. เตรียมราเขียวไตรโคเดอร์มา โดยย้ายเชื้อราเขียวที่เจริญบนอาหารวุ้น PDA (potato dextrose agar) 

ลงเลี้ยงในข้าวสุกที่นึ่งฆ่าเชื้อแล้ว ซึ่งบรรจุในถุงพลาสติกทนร้อนปริมาณถุงละ 200 กรัม บ่มเชื้อราเขียวให้เจริญ
เต็มถุงเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

2. น าดินปลูกพืชผสมวัสดุตามสัดส่วนของกรรมวิธีการต่าง ๆ แล้วน ามาใส่กระถางปลูกต้นไม้ กรรมวิธีละ 
10 กระถาง ขนาดความจุ 15 ลิตร จากนั้นน าต้นกล้าผักหวานปลูกลงในกระถางปลูกพืชที่มีดินตามกรรมวิธีต่าง ๆ 
รดน้ า ดูแลตามปกติเป็นเวลา 3 สัปดาห์ 

3. เตรียมเชื้อรา F. oxysporum สาเหตุโรคเหี่ยวของผักหวานบ้าน โดยย้ายเชื้อราที่เจริญบนอาหารวุ้น 
PDA (potato dextrose agar) ลงเลี้ยงในเมล็ดข้าวฟ่างที่นึ่งฆ่าเชื้อแล้ว ซึ่งบรรจุในถุงพลาสติดทนร้อน ประมาณ
ถุงละ 200 กรัม บ่มเชื้อรา F. oxysporum ให้เจริญเต็มถุงเป็นเวลา 2 สัปดาห์ 

4. เมื่อต้นผักหวานบ้านที่ปลูกในข้อที่ 1 เจริญดีแล้ว จึงน าเชื้อรา F. oxysporum สาเหตุโรคเหี่ยวของ
ผักหวานที่เลี้ยงในเมล็ดข้าวฟ่างจนมีอายุได้ 2 สัปดาห์ มาใส่ในดินที่ปลูกผักหวานแต่ละกระถางใส่เชื้อ 
F.oxysporum รอบโคนต้น จ านวน 20 กรัม ต่อต้น รดน้ า ดูแลใส่ปุ๋ยตามปกติ 

5. ตรวจดูลักษณะการเจริญของต้นผักหวาน หลังจากปลูกเชื้อราได้ประมาณ 1 เดือน จากนั้นถอนต้นผักหวาน
ในแต่ละกรรมวิธีมาตรวจสอบอาการเน่าที่ต้นทุกเดือนๆละ2 ต้น มาตรวจหาเชื้อรา F. oxysporum จากเนื้อเยื่อต้น
ผักหวานบ้าน โดยประเมินระดับการพบเชื้อจากเลี้ยงเนื้อเยื่อ 10 ชิ้นต่อ 1 จานอาหาร PDA 

 
ขั้นตอนที่ 2 การทดสอบเทคโนโลยีการแก้ปัญหาอาการต้นโทรมในผักหวานบ้านพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี    
 ในปี 2554-2555  ด าเนินการทดสอบในแปลงทดลองส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4  จ านวน 1  
แปลง โดยน าผลการทดลองจากปี 2553 ซึ่งพบว่าการพรางแสงพลาสติกพรางแสงร้อยละ 70 ผักหวานบ้านพบจ านวน
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ต้นแสดงอาการเป็นโรคแลจ านวนต้นตายกว่าปลูกกลางแจ้ง  วางแผนการทดลอง แบบ  Split plot จ านวน    
2  ซ้ า  โดยมี Main plot  ประกอบด้วยการพรางแสง 3 กรรมวิธี  

กรรมวิธีที่ 1 พรางแสงด้วยพลาสติกพรางแสง 70% 
กรรมวิธีที่ 2 พรางแสงด้วยการปลูกผักหวานบ้านร่วมกับกล้วย 
กรรมวิธีที่  3 ไม่มีการพรางแสง 
 Sup plot ประกอบด้วยเทคโนโลยีการผลิต 3 กรรมวิธี ขนาดแปลงทดลอง 3  เมตร x 5 เมตร 

กรรมวิธีที่ 1 การป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืชตามค าแนะน าใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 
 กรรมวิธีที่  2 การป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืชตามค าแนะน าใส่ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี 
 กรรมวิธีที่  3  การป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืชและการใส่ปุ๋ยโดยวิธีเกษตรกร 

วิธีปฏิบัติการทดลอง 
กรรมวิธีที่ 1 ตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติดิน ใส่ปูนขาวตามค่าวิเคราะห์ดิน ก่อนปักช าแช่ท่อนพันธุ์ในน้ า

ละลายเชื้อไตรโคเดอร์มาสด อัตรา 250 กรัม/ น้ า 20 ลิตร  นาน 20 นาที  ก่อนปลูก แช่รากกิ่งพันธุ์ในน้ าละลาย
เชื้อไตรโคเดอร์มาอัตรา 250 กรัม/ น้ า 20 ลิตร นาน 20 นาที  ยกแปลงสูง 10 ซม. ปลูกระยะระหว่างต้น และ
ระยะระหว่างแถว 40 x 40 ซม.  เว้นระยะระหว่างแปลง 1 เมตร ก่อนปลูกรองพ้ืนด้วยปุ๋ยหมักเชื้อไตรโคเดอร์มา  
อัตรา 3 ตัน/ไร่จากนั้นใส่ปุ๋ยหมักอัตรา 1,000 กก./ไร่ เดือนละ 1 ครั้ง การป้องกันก าจัดเชื้อราสาเหตุอาการต้น
โทรมฉีดพ่นหรือรดด้วยเชื้อไตรโคเดอร์มาทุกสัปดาห์ การป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยใช้สมุนไพร สารชีวินทรีย์ และ
วัสดุตามมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ 
 กรรมวิธีที่ 2 การเตรียมแปลงปลูก การเตรียมกล้าพันธุ์ และระยะปลูก การเก็บเกี่ยว การตัดแต่ง เหมือน
กรรมวิธีที่ 1 ก่อนปลูกรองพ้ืนด้วยปุ๋ยหมักเชื้อไตรโคเดอร์ม่า อัตรา 1,000 กก./ไร่หลังปลูกคลุมแปลงด้วยฟางข้าว 
ใส่ปุ๋ยหมักอัตรา 500 กก./ไร่ เดือนละ 2 ครั้ง หลังปลูก 2 สัปดาห์ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร่ 
จากนั้นใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 10  กก./ไร่ เดือนละครั้ง ฉีดพ่นธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม สัปดาห์ละ 
1 ครั้ง การป้องกันก าจัดศัตรูพืช ใช้สารเคมีตามค าแนะน า การก าจัดวัชพืช ใช้สารเคมีป้องกันก าจัดวัชพืชหลังงอก 
 กรรมวิธีที่ 3 การเตรียมแปลงปลูกไถพรวน 2 ครั้ง ยกแปลงสูง 10 ซม. ระยะปลูกเหมือนกรรมวิธีที่ 1 การ
ใส่ปุ๋ย รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร่ หลังปลูก 2 สัปดาห์ ใส่ปุ๋ยหมักอัตรา 1 ตัน/ไร่ 
จากนั้นใส่ทุก 2 เดือน หลังปลูกได้ 30 วัน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 16  กก./ไร่ และปุ๋ยเคมีสูตร 15 - 15- 15  
อัตรา 34 กก./ไร่ จากนั้นใส่ เดือนละครั้ง การก าจัดวัชพืชใช้สารเคมีป้องกันก าจัดวัชพืช การป้องกันก าจัดโรคและแมลง
ศัตรูพืช เหมือนกรรมวิธีที่ 2 

เนื่องจากผลการด าเนินงานการทดสอบเทคโนโลยีการแก้ปัญหาอาการต้นโทรมผักหวานบ้านในปี 2554 
ผักหวานบ้านตายหมดทั้งแปลง ในปี2555  จึงได้ด าเนินการทดลองใหม่ในแปลงทดลองส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร  
เขตที่ 4 จ านวน 1 แปลง  ก าหนดเทคโนโลยีในการป้องกันก าจัดอาการต้นโทรมผักหวานบ้านโดยน าผลจากการทดลอง
ปี 2554 – 2555 ผลการตรวจวินิจฉัยโรคในห้องปฏิบัติการของส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช การแยกเชื้อจาก
รากและล าต้นผักหวานพบเชื้อรา  Fusarium oxysporum  ผลจากการวิเคราะห์คุณสมบัติดินแปลงทดลองพบว่า
มีความอุดมสมบูรณ์ต่ าปริมาณอินทรียวัตถุเท่ากับ 0.78 ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลการปลูกผักหวานบ้านที่ได้ผลไม่พบ
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1,600 

N2 30 

ปัญหาอาการต้นโทรมในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรีและพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีพบว่าดินในแปลงดังกล่าวมีความอุดม
สมบูรณ์ค่อนข้างสูง- สูง ปริมาณอินทรียวัตถุเท่ากับ 3.3-3.7  จึงได้น าผลจากการศึกษาและค าแนะน าทางวิชาการ
และการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินด้วยการเพ่ิมอินทรียวัตถุในดินมาปรับใช้ในการป้องกันก าจัดอาการต้น
โทรมของผักหวานบ้าน การค านวณปริมาณปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือใช้ในการปรับปริมาณอินทรียวัตถุ (OM)ในแปลงปลูก
ผักหวาน (ค าแนะน าของ ดร. ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง  ส านักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการ
เกษตร) 
 1. ดินแปลงปลูกผักหวานมีผลวิเคราะห์พื้นฐานมีค่าปริมาณอินทรียวัตถุ OM = 0.8 
 2. ต้องการปรับปรุงดินให้มีปริมาณอินทรียวัตถุ (OM) = 3 
 3. การค านวณดิน 1 ไร่ มีปริมาณเนื้อดิน 312,000 กก. (ความลึก 20 ซม.) 
  ปริมาณดิน 1 9 ตร.ม.  =  312,000 = 195 กก. 
  
 4. ปุ๋ยหมัก 100 กิโลกรัม มีอินทรียวัตถุ  30  กิโลกรัม 
 5. การค านวณปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช้ในการปรับปรุงดิน โดยใช้สูตร 
  N1 V1 = N2  V2 
  N1 = ปริมาณ OM  ที่ต้องการเพ่ิม 
  V1 = ปริมาณเนื้อดิน 
  N2 = ปริมาณ OM ในปุ๋ยที่ใช้ 
  V2 = ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ที่ต้องการหา 
  V2 = N1 V1  = V2 = 2.2 x195 
 
 ปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ที่ต้องการ = 14.3  กก./ตร.ม. 
 1 ไร่ ต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์  = 14.3 x 1,600 ตารางเมตร 

    = 22,880 กก./ไร ่  
และจากผลการทดสอบการผลิตผักบุ้งในไร่เกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี พบว่าการใส่ปุ๋ยหมักเติมอากาศ

ท าให้การเจริญเติบโตและผลผลิตผักบุ้งสูงกว่าการไม่ใส่ปุ๋ยหมักอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ การใช้ปุ๋ยหมักเติมอากาศ
อัตรา 1 ตันน้ าหนักแห้ง/ไร่ ผลผลิตไม่ต่างกันกับการใช้ปุ๋ยหมักเติมอากาศผสมกับปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์อัตรา 0.5 
ตันน้ าหนักแห้ง/ไร่   สมปอง (2555) จึงมีการปรับปริมาณการใส่ปุ๋ยอินทรีย์เป็น 50% ของค่าจากการค านวณ 

วางแผนการทดลอง แบบ Split plot จ านวน  3  ซ้ า  โดยมี Main plot  ประกอบด้วย 3 กรรมวิธ ี 
กรรมวิธีที่ 1 การปลูกผักหวานร่วมกับมะรุม ปลูกมะรุมระยะระหว่างต้นและระยะระหว่างแถว  2x2.5 

เมตร เพื่อเป็นร่มเงาให้กับผักหวานปลูกผักหวานในแถวมะรุม 
กรรมวิธีที่  2 การปลูกผักหวานบ้านร่วมกับกล้วย  ปลูกกล้วยระยะระหว่างต้นและระยะระหว่างแถว  2 x 

2.5 เมตร เพ่ือเป็นร่มเงาให้กับผักหวานปลูกผักหวานในแถวกล้วย 
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กรรมวิธีที่  3 ปลูกผักหวานร่วมกับมะละกอ ปลูกมะละกอ ระยะระหว่างต้นและระยะระหว่างแถว 2x2.5 
เมตร เพื่อเป็นร่มเงาให้กับผักหวานปลูกผักหวานในแถวมะละกอ 
Sub plot ประกอบด้วยเทคโนโลยีการผลิต 3 กรรมวิธี 

กรรมวิธีที่ 1 ใส่ปุ๋ยอินทรีย์+ ปุ๋ยชีวภาพ PGPR 1 อัตรา 10  ตัน /ไร่/ปี (ตามค่าการวิเคราะห์คุณสมบัติดินและ
ค านวณค่า OM ในปุ๋ยหมัก ) + ปุ๋ยชีวภาพ ไมโคไรซา  ป้องกันก าจัดโรคและศัตรูพืชตามค าแนะน า 

กรรมวิธีที่ 2 ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ + ปุ๋ยชีวภาพ PGPR 1 อัตรา 6 ตัน/ไร่/ปี ร่วมกับปุ๋ยเคมี+ ปุ๋ยชีวภาพ ไมโคไรซา  
ป้องกันก าจัดโรคและศัตรูพืชตามค าแนะน า 

กรรมวิธีที่   3  ใส่ปุ๋ยอินทรีย์  + ปุ๋ยชีวภาพ PGPR 1 อัตรา 3 ตัน/ไร่/ปี  ร่วมกับปุ๋ยเคมี  + ปุ๋ยชีวภาพ  
ไมโคไรซา  ป้องกันก าจัดโรคและศัตรูพืชตามค าแนะน า 
ขนาดแปลงทดลอง 2 เมตร x  5 เมตร 

กรรมวิธีที่ 1 ตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติดิน หว่านปอเทืองแล้วไถกลบเมื่อปอเทืองอายุได้ 45–50  วัน หรือ
ออกดอก ใส่ปูนขาวตามค่าวิเคราะห์ดินไถพรวนทิ้งไว้อย่างน้อย 15 วันก่อนปลูกพืช การเตรียมก่ิงช า ก่อนปักช าแช่
ท่อนพันธุ์ในน้ าละลายเชื้อไตรโคเดอร์มาสด อัตรา 250 กรัม/ น้ า 20 ลิตร  นาน 20 นาที  ก่อนปลูกแช่รากก่ิงพันธุ์
ในน้ าละลายเชื้อไตรโคเดอร์มาอัตรา 250 กรัม/ น้ า 20 ลิตร นาน 20 นาที  ยกแปลงสูง 10 ซม. ปลูก
ผักหวานบ้านระยะระหว่างต้น และระยะระหว่างแถว 30 x 30 ซม.  เว้นระยะระหว่างแปลง 1 เมตร ก่อนปลูกรอง
พ้ืนด้วยปุ๋ยหมักเชื้อไตรโคเดอร์มา  อัตรา 1 ตัน/ไร่ หลังปลูกใส่ปุ๋ยชีวภาพไมโคไรซ่า 10 กรัม/ต้น  คลุมแปลงด้วย
ฟางข้าว จากนั้นใส่ปุ๋ยหมัก + ปุ๋ยชีวภาพ พีจีพีอาร์1  อัตรา 1 ตัน /ไร่ เดือนละครั้ง การตัดแต่งกิ่ง หลังปลูกได้ 2 
สัปดาห์ ให้เด็ดยอดแรกออก เพ่ือให้แตกยอดและสร้างพุ่มใหม่ เมื่อผักหวานอายุได้ 4 เดือน ตัดแต่งให้ต้นสูงจาก
พ้ืนดิน 70 ซม. จากนั้นตัดแต่งทุก 4  เดือน การก าจัดวัชพืชโดยการคลุมแปลงปลูก และตัดหญ้าบริเวณโคนต้น (ไม่
ดายหญ้าบริเวณราก) การป้องกันก าจัดเชื้อราสาเหตุอาการต้นโทรมฉีดพ่นหรือรดด้วยเชื้อไตรโคเดอร์มาทุกสัปดาห์ 
การป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยใช้สมุนไพร สารชีวินทรีย์ และวัสดุตามมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ 
 กรรมวิธีที่ 2 การเตรียมแปลงปลูก การเตรียมกล้าพันธุ์ และระยะปลูก การเก็บเกี่ยว การตัดแต่ง เหมือน
กรรมวิธีที่ 1 ก่อนปลูกรองพ้ืนด้วยปุ๋ยหมักเชื้อไตรโคเดอร์ม่า อัตรา 1 ตัน/ไร่ หลังปลูกใส่ปุ๋ยชีวภาพไมโคไรซ่า 10 
กรัม/ต้น คลุมแปลงด้วยฟางข้าว จากนั้นใส่ปุ๋ยหมัก+ ปุ๋ยชีวภาพ พีจีพีอาร์1  อัตรา 0.5 ตัน/ไร่  เดือนละครั้ง หลัง
ปลูก 2 สัปดาห์ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 20  กก./ไร่  จากนั้นใส่ทุก 2 สัปดาห์ การตัดแต่งเหมือนกรรมวิธีที่ 1 
การป้องกันก าจัดโรคและศัตรูพืช ตามค าแนะน า 
 กรรมวิธีที่ 3  การเตรียมแปลงปลูก การเตรียมกล้าพันธุ์ และระยะปลูก การเก็บเกี่ยว การตัดแต่ง เหมือน
กรรมวิธีที่ 1 ก่อนปลูกรองพ้ืนด้วยปุ๋ยหมักเชื้อไตรโคเดอร์ม่า อัตรา 1 ตัน/ไร่ หลังปลูกใส่ปุ๋ยชีวภาพไมโคไรซ่า 10 
กรัม/ต้น  คลุมแปลงด้วยฟางข้าว จากนั้นใส่ ปุ๋ยหมัก+ ปุ๋ยชีวภาพ พีจีพีอาร์1  อัตรา 0.5 ตัน/ไร่ ทุก 2 เดือน หลัง
ปลูก 2 สัปดาห์ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 20  กก./ไร่  การตัดแต่งเหมือนกรรมวิธีที่ 1 การป้องกันก าจัดโรคและ
ศัตรูพืช เหมือนกรรมวิธีที่  2 
- เวลาและสถานที่ 
     ระยะเวลาด าเนินการ            เดือน ตุลาคม 2554 – กันยายน 2556 (3 ปี) 
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     สถานที่ด าเนินงาน               แปลงทดลองส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ต าบลท่าช้าง  
     อ าเภอสว่างวีระวงศ์   จังหวัดอุบลราชธานี  
 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

 8.1 ผลการตรวจไม่พบอนุภาคไวรัส  ไม่พบเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคพืช ไม่พบไส้เดือนฝอยศัตรูพืชทั้งใน

ดินปลูกและในรากผักหวาน  ผลการแยกเชื้อจากดินรอบรากผักหวานพบเชื้อรา Fusarium solani  เชื้อรา  

Phoma sp.  เชื้อรา Aspergillus niger  เชื้อรา Aspergillus flavus ผลการแยกเชื้อจากรากและล าต้นผักหวาน

พบเชื้อรา Fusarium oxysporum   

8.2 จากผลการทดลองนี้ ท าให้สรุปได้ว่า เชื้อสาเหตุโรคเหี่ยวที่พบท าความเสียหายกับต้นผักหวานบ้านใน
พ้ืนที่ปลูกจังหวัดอุบลราชธานีคือเชื้อรา Fusarium oxysporum ซึ่งเป็นเชื้อราที่ท าให้เกิดโรคเหี่ยวกับพืช
เศรษฐกิจหลายชนิดในประเทศไทย ข้อมูลพ้ืนฐานที่ได้นี้จะน าไปศึกษาชีววิทยา วงจรชีวิต แหล่งและพ้ืนที่การแพร่
ระบาด พืชอาศัยของเชื้อราชนิดนี้ รวมทั้ง หาแนวทางการป้องกันก าจัดอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพที่สุดต่อไป 

8.3 เมื่อตรวจสอบในเดือนที่ 5 หลังปลูกเชื้อรา F. oxysporum ในแต่ละกรรมวิธี พบว่าการทดลองใน
กรรมวิธีที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 ให้ผลการทดลองไปในแนวทางเดียวกันคือ ต้นผักหวานบ้านเจริญได้ตามปกติ ไม่
พบใบเหี่ยวเหลืองหรือยอดเหี่ยวที่คาดคะเนว่าเกิดจากเชื้อราสาเหตุโรคเหี่ยว แต่อาจพบใบล่างเหลือง และร่วงบ้าง
ตามการเจริญของต้นพืชที่มีอายุมากขึ้น  

ส าหรับการทดลองในกรรมวิธีที่ 7 และ 8 นั้น พบว่า ลักษณะการเจริญของต้นผักหวานบ้านไม่ปกติ พบ
อาหารเหี่ยวเหลืองของใบด้านล่างร่วง และแต่ยอดยังไม่เหี่ยว  การเจริญของต้นมีความสูงน้อยกว่าต้นที่ปลูกใน
กรรมวิธีที่ 1 ถึง 6 พบเชื้อรา F. oxysporum บนเนื้อเยื่อที่วางบนอาหาร PDA แต่ไม่พบเชื้อราเขียวไตรโคเดอร์มา 

สรุปผลการทดลองท่ีได้ในแต่ละกรรมวิธีได้ ดังนี้ 
กรรมวิธีที่ 1 : กรรมวิธีใช้ดิน + ราเขียวไตรโคเดอร์มา 10 กรัม 
ลักษณะการเจริญของต้นผักหวานบ้านปกติ ไม่พบอาหารเหลืองเหี่ยวของยอดและใบ การเจริญของต้น

ปกติ ไม่พบเชื้อรา F. oxysporum บนเนื้อเยื่อทีว่าบนอาหาร PDA พบเพียงเชื้อราเขียวไตรโคเดอร์มา 
กรรมวิธีที่ 2 : กรรมวิธีใช้ดิน + ราเขียวไตรโคเดอร์มา 20 กรัม 
ลักษณะการเจริญของต้นผักหวานบ้านปกติ ไม่พบอาหารเหี่ยวเหลืองของใบและยอด การเจริญของต้น

ปกติ ไม่พบเชื้อรา F. oxysporum บนเนื้อเยื่อที่วางบนอาหาร PDA พบเพียงเชื้อราเขียวไตรโคเดอร์มา 
กรรมวิธีที่ 3 : กรรมวิธีใช้ดิน + ราเขียวไตรโคเดอร์มา 30 กรัม 
ลักษณะการเจริญของต้นผักหวานบ้านปกติ ไม่พบอาหารเหี่ยวเหลืองของใบและยอด การเจริญของต้น

ปกติ ไม่พบเชื้อรา F. oxysporum บนเนื้อเยื่อที่วางบนอาหาร PDA พบเพียงเชื้อราเขียวไตรโคเดอร์มา 
กรรมวิธีที่ 4 : กรรมวิธีใช้ดิน + ราเขียวไตรโคเดอร์มา 10 กรัม + ปุ๋ยคอก 100 กรัม 
ลักษณะการเจริญของต้นผักหวานบ้านปกติ ไม่พบอาหารเหี่ยวเหลืองของใบและยอด การเจริญของต้น

ปกติ ไม่พบเชื้อรา F. oxysporum บนเนื้อเยื่อที่วางบนอาหาร PDA พบเพียงเชื้อราเขียวไตรโคเดอร์มา 
กรรมวิธีที่ 5 : กรรมวิธีใช้ดิน + ราเขียวไตรโคเดอร์มา 20 กรัม + ปุ๋ยคอก 100 กรัม 
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ลักษณะการเจริญของต้นผักหวานบ้านปกติ ไม่พบอาหารเหี่ยวเหลืองของใบและยอด การเจริญของต้น
ปกติ ไม่พบเชื้อรา F. oxysporum บนเนื้อเยื่อที่วางบนอาหาร PDA พบเพียงเชื้อราเขียวไตรโคเดอร์มา 

กรรมวิธีที่ 6 : กรรมวิธีใช้ดิน + ราเขียวไตรโคเดอร์มา 30 กรัม + ปุ๋ยคอก 100 กรัม 
ลักษณะการเจริญของต้นผักหวานบ้านปกติ ไม่พบอาหารเหี่ยวเหลืองของใบและยอด การเจริญของต้นปกติ ไม่

พบเชื้อรา F. oxysporum บนเนื้อเยื่อที่วางบนอาหาร PDA พบเพียงเชื้อราเขียวไตรโคเดอร์มา 
กรรมวิธีที่ 7 : กรรมวิธีใช้ดินอย่างเดียว 
ลักษณะการเจริญของต้นผักหวานบ้านไม่ปกติ พบอาหารเหี่ยวเหลืองของใบด้านล่างร่วง และแต่ยอดยังไม่

เหี่ยว การเจริญของต้นมีความสูงน้อยกว่าต้นที่ปลูกในกรรมวิธีที่ 1 ถึง 6 พบเชื้อรา F.oxysporum บนเนื้อเยื่อที่
วางบนอาหาร PDA แต่ไม่พบเชื้อราเขียวไตรโคเดอร์มา 

กรรมวิธีที่ 8 : กรรมวิธีใช้ดิน + ปุ๋ยคอก 100 กรัม 
ลักษณะการเจริญของต้นผักหวานบ้านไม่ปกติ พบอาหารเหี่ยวเหลืองของใบด้านล่างร่วง และแต่ยอดยังไม่

เหี่ยว การเจริญของต้นมีความสูงน้อยกว่าต้นที่ปลูกในกรรมวิธีที่ 1 ถึง 6 พบเชื้อรา F.oxysporum บนเนื้อเยื่อที่
วางบนอาหาร PDA แต่ไม่พบเชื้อราเขียวไตรโคเดอร์มา การทดลองนี้เป็นการทดลองเพียงครั้งเดียว อย่างไรก็ตาม 
ควรด าเนินการทดลองในลักษณะเดียวกันนี้อีกครั้ง เพ่ือยืนยันผลการทดลองที่ได้ 
  8.4 ผลการทดสอบเทคโนโลยีการแก้ปัญหาอาการต้นโทรมในผักหวานบ้านพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี    

   8.4.1 ผลการด าเนินงานปี 2554-2555 

 การเกิดโรค พบว่าผักหวานบ้านที่อายุ 400 วัน การปลูกผักหวานบ้านในทุกกรรมวิธี พบอาการ
เป็นโรค 100%  จากนั้นทยอยตายจนหมดแปลง (ตารางที่ 1 และตารางที ่2)    

 การเจริญเติบโต  (ความสูง)  
 พบว่าการปลูกผักหวานบ้านที่อายุ 150 วัน การพรางแสงด้วยพลาสติกพรางแสง ใช้เทคโนโลยีการ

ผลิตตามกรรมวิธีที่ 1  มีการเจริญเติบโตสูงสุด เท่ากับ 89 ซม. สูงกว่าการพรางแสงด้วยการปลูกผักหวานบ้านร่วมกับ
กล้วย ใช้เทคโนโลยีการผลิตตามกรรมวิธีที่ 3  สูงเท่ากับ  79  ซม. และการปลูกผักหวานบ้านไม่มีการพรางแสงใช้
เทคโนโลยีการผลิตตามกรรมวิธีที่ 3 มีการเจริญเติบโตต่ าสุด เท่ากับ 64  ซม.  (ตารางที่ 3) 

 ผักหวานบ้านที่อายุ 300 วัน การพรางแสงด้วยพลาสติกพรางแสง ใช้เทคโนโลยีการผลิตตาม
กรรมวิธีที่ 1  มีการเจริญเติบโตสูงสุด เท่ากับ 98 ซม. สูงกว่าการพรางแสงด้วยพลาสติกพรางแสง ใช้เทคโนโลยีการ
ผลิตตามกรรมวิธีที่ 2 สูงเท่ากับ  97  ซม.    และการปลูกผักหวานบ้านไม่มีการพรางแสงใช้เทคโนโลยีการผลิตตาม
กรรมวิธีที่ 1 มีการเจริญเติบโตต่ าสุด เท่ากับ  75  ซม.   (ตารางที่ 4) 
  ผลผลิต  

 พบว่าการปลูกผักหวานบ้านที่อายุ 300 วัน การพรางแสงด้วยการปลูกกล้วย ใช้เทคโนโลยีการ
ผลิตตามกรรมวิธีที่ 2  ให้ผลผลิตสูงสุด เท่ากับ  112  กก./ไร่  สูงกว่าการพรางแสงด้วยการปลูกกล้วย ใช้เทคโนโลยี
การผลิตตามกรรมวิธีที่ 1  ให้ผลผลิต เท่ากับ 109  กก./ไร่ และการพรางแสงด้วยการปลูกผักหวานบ้านร่วมกับกล้วย 
ใช้เทคโนโลยีการผลิตตามกรรมวิธีที่ 3 ให้ผลผลิตเป็นอันดับ 3 เท่ากับ 91  กก./ไร่  (ตารางที่ 5) ผลตอบแทนทาง
เศรษฐศาสตร์ ทุกกรรมวิธีให้ผลตอบแทนยังไม่คุ้มทุน เนื่องจากผักหวานบ้าน มีอาการต้นโทรมตายหมด  (ตารางที่ 2) 
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กล้วยยังไม่ให้ผลผลิต พบการเข้าท าลายของด้วงงวงเจาะต้นกล้วย  Odoiporus longicollis Olivier และเป็นโรคตาย
พรายซึ่งเกิดจากเชื้อรา Fusarium oxysporum    

 คุณสมบัติดิน  
 คุณสมบัติดินแปลงทดสอบมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ค่า pH ของดินแปลงทดสอบเท่ากับ 5.5  ซึ่ง

เป็นระดับกรดปานกลาง หลังการทดสอบพบว่า pH ของดินมีการเปลี่ยนแปลงโดยค่า pH เพ่ิมขึ้น ทุกกรรมวิธี อยู่
ระหว่าง  6.11–6.62  เป็นกรดเล็กน้อย ซึ่ง pH ที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของผักหวานบ้าน 6.5-7.0  ปริมาณ
อินทรียวัตถุในดินอยู่ที่ระดับ 0.78% ซึ่งอยู่ในระดับต่ า หลังการทดสอบพบว่ามีปริมาณเพ่ิมขึ้นทุกกรรมวิธี เป็น 
0.8–1.15% ซึ่งอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า ปริมาณไนโตรเจนในดินแปลงทดสอบอยู่ที่ 0.039 ซึ่งอยู่ในระดับต่ ามาก 
หลังการทดสอบพบว่ามีปริมาณเพ่ิมขึ้นทุกกรรมวิธี เป็น 0.04–0.06%  ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดิน
แปลงทดสอบอยู่ที่ 53.18 มก./กก. ซึ่งอยู่ในระดับสูงมาก หลังการทดสอบพบว่ามีปริมาณเพ่ิมขึ้นทุกกรรมวิธีอยู่ใน
ระดับสูงมากเกินความจ าเป็น 152-556 มก./กก. ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ในดิน แปลงทดสอบอยู่ที่
ระดับ 58  ซึ่งอยู่ในระดับต่ า หลังการทดสอบพบว่ามีปริมาณเพ่ิมข้ึนทุกกรรมวิธีไม่จ าเป็นต้องมีการใส่เพิ่มให้กับดิน  
จึงควรมีการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยการเพ่ิมปริมาณอินทรียวัตถุให้กับดิน  โดยการการใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ซึ่งช่วยให้
ดินมีความอุดมสมบูรณ์จะส่งผลให้ดินมีความสมดุลยทางเคมี  พืชสามารถเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้น (ตารางท่ี 6)  

 
ตารางท่ี 1 การเกิดโรค การทดสอบเทคโนโลยีการแก้ปัญหาอาการต้นโทรมผักหวานบ้านในพ้ืนที่แปลงทดลอง    

           ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 อ าเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี  ปี 2554–2555 
 การเกิดโรค(%) 

อายุ 150 วัน 180 วัน 210 วัน 240 วัน 270 วัน 

กรรมวิธี 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

มุงพลาสติก 19 27 39  69 50  85 71 54 87  81  56 89 57 60 94 

ปลูกกล้วย  13 17 15 30 32 35 32 36 38 45 42 58 48 46 64 

ไม่พรางแสง 44 39 49 87 86 87 88 86 88 89 87 89 92 94 100 

 
ตารางท่ี 2  การเกิดโรค การทดสอบเทคโนโลยีการแก้ปัญหาอาการต้นโทรมผักหวานบ้านในพื้นท่ีแปลงทดลอง

ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตท่ี 4 อ าเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี  ปี 2554–2555 
การเกิดโรค(%) 

อายุ 300 วัน 330 วัน 360 วัน 390 วัน 400 วัน 

กรรมวิธี 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

มุงพลาสติก 64 67 95 70 75 98 81 83 100 82 84 100 87 90 95 

ปลูกกล้วย  68 70 77 80 74 86 94 95 100 96 98 100 100 100 100 
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ไม่พรางแสง 95 95 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 
 
 
ตารางท่ี 3  ความสูง (ซม.) ผักหวานบ้านในการทดสอบเทคโนโลยีการแก้ปัญหาอาการต้นโทรม  
               ผักหวานบ้าน  แปลงทดลองส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4  ปี 2554-2555  

ความสูง (ซม.) 

อายุ 150 วัน 180 วัน 210 วัน 240 วัน 270 วัน 

กรรมวิธี 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

มุงพลาสติก 89 84 68 90 86 74 92 91 82 96 93 84 96  95  86  

ปลูกกล้วย  67 69 79 71 72 91 89 84 89 93 90 91 93  90  92  

ไม่พรางแสง 71 76 64 68 81 65 69 84 70 75 85 79 75  85  76  

 
ตารางท่ี 4  ความสูง (ซม.) ผักหวานบ้านในการทดสอบเทคโนโลยีการแก้ปัญหาอาการต้นโทรม  
               ผักหวานบ้าน  แปลงทดลองส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4  ปี 2554-2555  

ความสูง (ซม.) 

อายุ 300 วัน 330 วัน 360 วัน 390 วัน 400 วัน 

กรรมวิธี 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

มุงพลาสติก 98  97  89  70  70  70  78  75  71  82  78  74  70  70  70  
ปลูกกล้วย  93  94  93  70  70  70  75  77  76  76  79  77  70  70  70  
ไม่พรางแสง 75  86 79  70  70  70  72  73  70  74  74  70  70  70  70  

 
ตารางท่ี 5  ผลผลิตผักหวานบ้าน(กก.) ในการทดสอบเทคโนโลยีการแก้ปัญหาอาการต้นโทรมใน 
               ผักหวานบ้าน แปลงทดลองส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4   ปี 2554 - 2555 

กรรมวิธี 
น้ าหนักเฉลี่ยกก./ไร่  

T1 T2 T3 

มุงพลาสติก 80 81 54 
ปลูกกล้วย  109 112 91 



17 
 

ไม่พรางแสง 31 37 18 
 
 
 
 
ตารางท่ี 6 ผลวิเคราะห์คุณสมบัติของดินการทดสอบเทคโนโลยีการแก้ปัญหาอาการต้นโทรมผักหวานบ้าน 
             ในพ้ืนที่แปลงทดลองส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 อ าเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี    
              ปี 2554-2555 
รายการ กรรมวิธี มุงสแลน กล้วย ไม่มุง 

ก่อน หลัง +,- ก่อน หลัง +,- ก่อน หลัง +,- 
pH t 1 5.50 6.45 +0.95 5.50 6.53 +1.03 5.50 6.11 +0.61 

t 2 5.50 6.24 +0.74 5.50 6.40 +0.9 5.50 6.62 +1.12 
t 3 5.50 6.11 +0.61 5.50 6.12 +48.88 5.50 6.21 +0.71 

LR 
kg/rai 

t 1 86 0 -86 86 0 -86 86 0 -86 
t 2 86 0 -86 86 0 -86 86 0 -86 
t 3 86 0 -86 86 0 -86 86 0 -86 

OM % t 1 0.78 1.15 +0.37 0.78 1.15 +0.37 0.78 1.14 +0.36 
t 2 0.78 1.04 +0.28 0.78 1.11 +0.33 0.78 1.01 +0.23 
t 3 0.78 0.81 +0.03 0.78 0.77 -0.01 0.78 0.85 +0.07 

N % t 1 0.039 0.04 +0.001 0.039 0.06 +0.021 0.039 0.06 +0.021 
t 2 0.039 0.05 +0.011 0.039 0.06 +0.021 0.039 0.05 +0.011 
t 3 0.039 0.06 +0.021 0.039 0.04 +0.001 0.039 0.04 +0.001 

Avai.P 
mg/kg 

t 1 53.18 366.50 +313.32 53.18 386.18 +333 53.18 398.43 +345.25 
t 2 53.18 206.15 +152.97 53.18 274.55 +221.37 53.18 333.65 +280.47 
t 3 53.18 556.20 +503.02 53.18 358.83 +305.65 53.18 333.08 +279.9 

Exch.K 
mg/kg 

t 1 58 140.50 +82.5 58 224.00 +166 58 138.50 +80.5 
t 2 58 71.50 +13.5 58 166.00 +108 58 168.50 +110.5 
t 3 58 129 +71 58 198.50 +140.5 58 162.50 +104.5 

ที่มา: กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตท่ี 4 

เนื่องจากผลการด าเนินงานการทดสอบเทคโนโลยีการแก้ปัญหาอาการต้นโทรมผักหวานบ้านในปี 2554 ผักหวานบ้าน
ตายหมดทั้งแปลง  
  8.4.2 ผลการด าเนินงานปี 2555-2556 

 คุณสมบัติดิน 
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 ดินแปลงทดสอบมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ค่า pH ของดินแปลงทดสอบเท่ากับ 5.84  ซึ่งเป็นระดับกรดปาน
กลาง ปริมาณอินทรียวัตถุในดินอยู่ที่ระดับ 0.50% ซึ่งอยู่ในระดับต่ า ปริมาณไนโตรเจนในดินแปลงทดสอบอยู่ที่ 0.03 
ซึ่งอยู่ในระดับต่ ามาก ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดินแปลงทดสอบอยู่ที่ 51.43 มก./กก. ซึ่งอยู่ในระดับสูงมาก 
ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ในดิน แปลงทดสอบอยู่ที่ระดับ 45 ซึ่งอยู่ในระดับต่ า (ตารางที่  7)  
 การเกิดโรค 

พบการเกดิโรคในผักหวานบ้านหลังปลูกได้  400 วัน ในทุกกรรมวิธี  พบสูงสุดในการปลูกผักหวานร่วมกับ
กล้วย ในกรรมวิธีที่ 1 พบการเกิดโรค 39% พบการเกิดโรคต่ าสุดในการปลูกผักหวานร่วมกับกล้วยในกรรมวิธีที่ 2 
พบการเกิดโรค 20%  (ตารางที่ 8) 
 ผลผลิต 
 การปลูกผักหวานบ้านร่วมกับมะรุมในกรรมวิธีที่ 2 ให้ผลผลิตสูงสุด จ านวน  2,709 กก./ไร่ การปลูก
ผักหวานบ้านร่วมกับมะละกอในกรรมวิธีที่  2 ให้ผลผลิตสูงเป็นอันดับ 2  จ านวน 2,648 กก./ไร่  การปลูก
ผักหวานบ้านร่วมกับกล้วยในกรรมวิธีที่ 3 ให้ผลผลิตต่ าสุด จ านวน  1,288  กก./ไร่ การปลูกผักหวานบ้านร่วมกับ
กล้วยในกรรมวิธีที่ 1 ให้ผลผลิตต่ าเป็นอันดับที่ 2  จ านวน 1,636 กก./ไร่  การปลูกผักหวานบ้านร่วมกับกล้วยให้
ผลผลิตต่ า เนื่องจากกล้วยบังแสงท าให้ผักหวานมียอดเรียวเล็ก ไม่อวบอ้วนจึงท าให้ได้น้ าหนักผลผลิตที่ต่ ากว่าการ
ปลูกผักหวานร่วมกับมะรุมและมะละกอ (ตารางท่ี 9)  
 

ตารางที่ 7 คุณสมบัติดิน การทดสอบเทคโนโลยีการแก้ปัญหาอาการต้นโทรมผักหวานบ้าน แปลงทดลอง  
              ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 อ าเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2555-2556 

รายการ 
แปลง สว.พ.4 แปลง สว.พ.4 

แปลงจังหวัดจนัทบุรี 
ปี 2554-2555 ปี 2555 

pH 5.5 5.84 7.2 
ความต้องการปูน  86 117 0 
OM(%) 0.78 0.80 3.3 
N (%) 0.039 0.03 0.2 
Avai.P (mg/kg) 53 51.43 12 
Exch.K (mg/kg)  58 45 338 

ที่มา: กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 
 

ตารางท่ี 8 การเกิดโรค การทดสอบเทคโนโลยีการแก้ปัญหาอาการต้นโทรมผักหวานบ้าน  แปลงทดลอง  
                 ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี  4 อ าเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี   
                 ด าเนินการปี 2555-2556 

การเกิดโรค (%) 
กรรมวิธี กล้วย มะรุม มะละกอ 
อายุ(วัน) 330 360 400 330 360 400 330 360 400 
T1 37 38 39 34 36 38 33 34 35 
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T2 19 20 20 25 25 26 24 25 26 
T3 28 30 30 24 26 30 28 29 30 

 

ตารางท่ี 9  ผลผลิต การทดสอบเทคโนโลยีการแก้ปัญหาอาการต้นโทรมผักหวานบ้านแปลงทดลอง 
                  ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 4 อ าเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี   
                  ด าเนินการปี 2555-2556 

ผลผลติ(กก./ไร่) 
กรรมวิธี กล้วย มะรุม มะละกอ 
T1  1,636   1,858   1,648  
T2  1,843   2,709   2,648  
T3  1,288   2,018   1,712  

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ            
 1. ผลการการศึกษาเชื้อสาเหตุอาการต้นโทรมในผักหวานบ้านพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี ผลการตรวจไม่
พบอนุภาคไวรัส  ไม่พบเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคพืช ไม่พบไส้เดือนฝอยศัตรูพืชทั้งในดินปลูกและในรากผักหวาน   
ผลการแยกเชื้อจากดินรอบรากผักหวานพบเชื้อรา Fusarium solani  เชื้อรา  Phoma sp.  เชื้อรา Aspergillus 
niger  เชื้อรา Aspergillus flavus ผลการแยกเชื้อจากรากและล าต้นผักหวานพบเชื้อรา Fusarium oxysporum       

2. การพิสูจน์ความสามารถของเชื้อรา Fusarium oxysporum ในการก่อให้เกิดโรคกับผักหวานบ้าน 
ทราบความชัดเจนว่าเชื้อสาเหตุที่ท าความเสียหายกับต้นผักหวานบ้านในพื้นที่ปลูกจังหวัดอุบลราชธานีคือ  เชื้อรา 
Fusarium oxysporum ซึ่งเป็นเชื้อราที่ท าให้เกิดโรคเหี่ยวกับพืชเศรษฐกิจหลายชนิดในประเทศไทย  
 3. การทดสอบประสิทธิภาพของราเขียวไตรโคเดอร์มา (Trichoderma harzianum) ในการยับยั้งการ

เจริญของเชื้อรา Fusarium oxysporum สาเหตุโรคเหี่ยวของผักหวานบ้าน ผลการทดสอบประสิทธิภาพของรา

เขียวไตรโคเดอร์มา (Trichoderma harzianum) ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Fusarium oxysporum 

สาเหตุโรคเหี่ยวของผักหวานบ้าน  พบว่าการใช้ดิน + ราเขียวไตรโคเดอร์มา 10  20 30 กรัมและการใช้ดิน + รา

เขียวไตรโคเดอร์มา 10 20 30 กรัม + ปุ๋ยคอก 100 กรัม ให้ผลการทดลองไปในแนวทางเดียวกันคือ ต้น

ผักหวานบ้านเจริญได้ตามปกติ ไม่พบใบเหี่ยวเหลืองหรือยอดเหี่ยว ไม่พบเชื้อรา F. oxysporum บนเนื้อเยื่อที่วาง

บนอาหาร PDA พบเพียงเชื้อราเขียวไตรโคเดอร์มา ส่วนกรรมวิธีใช้ดิน + ปุ๋ยคอก 100 กรัมและกรรมวิธีใช้ดิน

อย่างเดียวพบเชื้อรา F. oxysporum บนเนื้อเยื่อที่วางบนอาหาร PDA แต่ไม่พบเชื้อราเขียวไตรโคเดอร์มา  พบ

อาการเหี่ยวเหลืองของใบด้านล่างร่วง และแต่ยอดยังไม่เหี่ยว มีความสูงน้อยกว่าต้นที่ปลูกท่ีมีการใช้ราเขียวไตรโค

เดอร์มา แต่การทดลองนี้เป็นการทดลองเพียงครั้งเดียว อย่างไรก็ตามควรด าเนินการทดลองในลักษณะเดียวกันนี้

อีกครั้ง เพ่ือยืนยันผลการทดลองที่ได้ แล้วน าไปทดสอบปรับใช้ในแปลงปลูกผักหวานบ้านให้กับเกษตรกรต่อไป 

 4. ผลการทดสอบเทคโนโลยีการแก้ปัญหาอาการต้นโทรมในผักหวานบ้านพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี  
ด าเนินการในแปลงทดลองส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4  แปลงทดลองเคยปลูกดาหลาร่วมกับกล้วยและ
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ทิ้งแปลงไว้ 3 ปี  การทดลองในปี 2554 - 2555 ใช้แหล่งพันธุ์ผักหวานบ้านจากอ าเภอเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 
พันธุ์กล้วยใช้แหล่งพันธุ์จากศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงนครราชสีมา พบว่าการปลูกผักหวานบ้านพรางแสงด้วยการ
ปลูกร่วมกับกล้วย ในกรรมวิธีที่ 2 พบการเกิดโรคต่ าสุด และให้ผลผลิตสูงสุดเฉลี่ยเท่ากับ 112 กก./ไร่ (ตารางที่ 3)   
แต่เมื่อปลูกได้ 150 วัน พบการเกิดโรคในทุกกรรมวิธี และตายหมดเมื่อปลูกได้ 400 วัน (ตารางที่ 1 และ 2) กล้วย
พบการระบาดรุนแรงของโรคตายพรายซึ่งเกิดจากเชื้อรา Fusarium oxysporum  และพบการเข้าท าลายรุนแรง
ของด้วงงวงเจาะต้นกล้วย (Odoiporus Longicollis Olivier)  กล้วยไม่สามารถให้ผลผลิตได้  ซึ่งตัวหนอนของด้วง
งวงเจาะต้นกล้วย   จะกัดกินเนื้อเยื่อต้นกล้วยเข้าไปถึงไส้กลางของต้นท าให้กล้วยตาย หากเข่าท าลายในระยะใกล้
ออกปลีจนถึงตกเครือ ท าให้เครือหักพับกลางต้นหรือยืนต้นตาย ซึ่งพบการท าลายของด้วงงวงเจาะล าต้นกล้วยมาก
ขึ้นเมื่อกล้วยเป็นโรคตายพรายมากขึ้น อาจเนื่องจากกล้วยเป็นโรคมีกลิ่นดึงดูดด้วงงวงให้มาวางไข่ (จริย า,2552) 
ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ ทุกกรรมวิธีให้ผลตอบแทนยังไม่คุ้มทุน เนื่องจากผักหวานบ้าน มีอาการต้นโทรมตายหมด 
 การทดลองในปี 2555 – 2556 ด าเนินการในแปลงทดลองส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4  
แปลงทดลองเคยเป็นแปลงปลูกมันส าปะหลัง ใช้แหล่งพันธุ์ผักหวานบ้านจากอ า เภอสว่างวีระวงค์ จังหวัด
อุบลราชธานี พันธุ์กล้วยใช้แหล่งพันธุ์จากศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงนครราชสีมา พบว่าการปลูกผักหวานบ้านพราง
แสงด้วยการปลูกร่วมกับกล้วย ใช้เทคโนโลยีการผลิตในกรรมวิธีที่ 2 หลังปลูกได้ 400 วัน พบการเกิดโรคต่ าสุด 
เฉลี่ยเท่ากับ  20% การปลูกผักหวานบ้านพรางแสงด้วยการปลูกร่วมกับมะรุมและมะละกอ ใช้เทคโนโลยีการผลิต
ในกรรมวิธีที่ 2 พบการเกิดโรครองลงมา เฉลี่ยเท่ากับ  26%  การปลูกผักหวานบ้านพรางแสงด้วยการปลูกร่วมกับ
กล้วยและมะรุม ใช้เทคโนโลยีการผลิตในกรรมวิธีที่ 1 พบการเกิดโรคสูงสุด เฉลี่ยเท่ากับ  39%  (ตารางที่ 8)    
การปลูกผักหวานบ้านร่วมกับมะรุมใช้เทคโนโลยีการผลิตในกรรมวิธีที่ 2 ให้ผลผลิตสูงสุด จ านวน  2,709 กก./ไร่ 
การปลูกผักหวานบ้านร่วมกับมะละกอในกรรมวิธีที่ 2 ให้ผลผลิตสูงเป็นอันดับ 2  จ านวน 2,648 กก./ไร่  การปลูก
ผักหวานบ้านร่วมกับกล้วยใช้เทคโนโลยีการผลิตในกรรมวิธีที่ 3 ให้ผลผลิตต่ าสุด จ านวน  1,288  กก./ไร่ การปลูก
ผักหวานบ้านร่วมกับกล้วยใช้เทคโนโลยีการผลิตในกรรมวิธีที่ 1 ให้ผลผลิตต่ าเป็นอันดับที่ 2  จ านวน 1,636 กก./ไร่  
การปลูกผักหวานบ้านร่วมกับกล้วยให้ผลผลิตต่ า เนื่องจากกล้วยบังแสงท าให้ผักหวานมียอดเรียวเล็ก ไม่อวบอ้วนจึงท า
ให้ได้น้ าหนักผลผลิตที่ต่ ากว่าการปลูกผักหวานร่วมกับมะรุมและมะละกอ (ตารางที่ 9)  จึงควรมีการทดลองระยะปลูกที่
เหมาะสมของกล้วยในการปลูกร่วมกับผักหวานบ้าน เนื่องจากพบว่าผักหวานบ้านพบการเกิดโรคต่ าสุด แต่ให้ผลผลิตต่ า
เนื่องจากการได้รับร่มเงามากเกินไปผักหวานมียอดเรียวเล็ก น้ าหนักเบาจึงท าให้ได้ผลผลิตต่ า  
 5. การปลูกผักหวานบ้านไม่ควรปลูกซ้ าในพ้ืนที่เดิมที่ เคยพบการระบาดของโรคเนื่องจาก เชื้อรา 
Fusarium oxysporum    สามารถมีชีวิตอยู่ในดิน  
 6. พันธุ์ผักหวานบ้านควรน ามาจากแหล่งที่ ไม่พบการระบาดของโรคเนื่ องจากเชื้อรา Fusarium 
oxysporum ตรวจพบได้ในกิ่งผักหวานบ้าน ที่ความสูงจากระดับพ้ืนดินกว่า 1 เมตร เชื้อรา Fusarium 
oxysporum จึงสามารถติดไปกับก่ิงพันธุ์ได้ (อภิรัชต์,2554) จึงควรให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก 
 7. ควรมีการวิจัยเพ่ือให้ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการป้องกันก าจัดอาการต้นโทรมในผักหวานบ้านต่อไป 
ในการทดลองใช้สารชีวินทรีย์ สารเคมี และระบบการปลูกพืชร่วมกับผักหวานบ้าน เพ่ือให้สามารถป้องกันก าจัด
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อาการต้นโทรมได้อย่างมีประประสิทธิภาพ   เนื่องจากผักหวานบ้านป็นพืชผักที่มีความส าคัญกับเกษตรกร ให้
ผลตอบแทนต่อพ้ืนที่สูงและผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี 
 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1. นักวิชาการ น าผลจากการศึกษาเชื้อสาเหตุ อาการต้นโทรมในผักหวานบ้านซึ่งพบว่าเกิดจากเชื้อรา  
Fusarium oxysporum ไปศึกษาหาวิธีการป้องกันก าจัดโดยวิธีต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
 2. ให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรในการปลูกผักหวานบ้านและข้อควรระวัง ในการปลูกผักหวานบ้าน 
 3. น าผลที่ได้จากการทดลอง เผยแพร่ผลงานผ่าน Website การจัดท าเอกสารวิชาการ แจกจ่าย แก่ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ/เอกชน และเกษตรกรทั่วไป 
 

11. ค าขอบคุณ 
 การด าเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผักขะแยงหวานบ้านในพ้ืนที่จังหวัด
อุบลราชธานี บรรลุได้ตามวัตถุประสงค์ด้วยการได้รับความร่วมมือด้วยดีจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ขอขอบคุณ 
เกษตรกรร่วมโครงการ กรมวิชาการเกษตร ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขา
พืช นายบุญชู สายธนู หัวหน้าชุดโครงการวิจัยและพัฒนาพืชเศรษฐกิจเฉพาะพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง และผู้ร่วมงานทุกท่านที่มีส่วนช่วยให้การด าเนินงานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณนายจ าลอง 
กกรัมย์ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา ที่ให้ค าแนะน าในการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานตามหลักวิชาการท้ังภาษาไทยและภาอังกฤษ 
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