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5. บทคัดย่อ 
 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผักหวานบ้านตามระบบการผลิตพืชอินทรีย์ ด าเนินการระหว่างปี 2554 
- 2555 ร่วมกับเกษตรกรในพ้ืนที่อ าเภอเหล่าเสือโก้ก และอ าเภอสว่างวีระวงศ์  จังหวัดอุบลราชธานี ผลการ
ทดลองพบว่าหลังปลูกได้ 330 วัน การปลูกผักหวานบ้านปลูกร่วมกับกล้วย พบการเกิดโรคต่ าสุด เฉลี่ยเท่ากับ 
ร้อยละ 50   การปลูกผักหวานบ้านไม่มี          การพรางแสง พบการเกิดโรคสูงสุด เฉลี่ยเท่ากับ ร้อยละ 100 
ต่อมาเกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนการผลิตโดยใช้ปุย๋เคมี จึงได้คัดเลือกเกษตรกรร่วมโครงการใหม่ในปี 2555- 2556 
ด าเนินการทดสอบร่วมกับเกษตรกรในพ้ืนที่อ าเภอสว่างวีระวงศ์  อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ผลการ
ทดลองพบว่าหลังปลูกได้ 270  วัน  การปลูกผักหวานร่วมกับกล้วย พบการเกิดโรคต่ าสุด เฉลี่ยร้อยละ  15  ให้
ผลผลิตสูงเป็นอันดับ 2  จ านวน  278 กิโลกรัม/ไร่  การปลูกผักหวานบ้านร่วมกับมะรุม  พบการเกิดโรค เฉลี่ย
ร้อยละ   32  ให้ผลผลิตสูงสดุ จ านวน  475 กิโลกรัม/ไร่  การปลูกผักหวานร่วมกับมะละกอ พบการเกิดโรค
สูงสุด  เฉลี่ยร้อยละ42   การปลูกผักหวานบ้านร่วมกับมะละกอให้ผลผลิตต่ าสุด จ านวน  234  กิโลกรัม/ไร่   
  



 
 
 

Abstract 
      Development on Phak-Wan-Ban (Sauropus androgynus) Production  Technologies Good 

Agricultural  Practice in the Ubonratchatani 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 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 

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 เกษตรกรผู้ปลูกผักหวานบ้านพบ
ปัญหาผักหวานบ้านเริ่มทยอยตาย และเสียหายทั้งแปลงในปี 2552 ปัจจุบันเกษตรกรต้องเปลี่ยนอาชีพไปขาย
แรงงานต่างถิ่น  ผักหวานบ้านขาดตลาดไม่เพียงพอต่อความต้องการ  ท าให้สูญเสียทางเศรษฐกิจ และ
เกษตรกรเสียโอกาสในการผลิต (นวลจันทร์, 2552) 
 ปัญหาที่ส าคัญในการผลิตผักหวานบ้านในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี คือการระบาดของอาการต้นโทรม 
แล้วทยอยตายจนหมดทั้งแปลงและพบการเข้าท าลายของแมลงศัตรูพวกแมลงปากดูด เช่น ไรขาวไรเหลืองแค   
เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ  เพลี้ยแป้ง หนอนกัดกินใบ  มีการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมีในอัตราสูง 
เสี่ยงต่อการตกค้างของสารเคมีในผลผลิตและต้นทุนการผลิตสูง การขาดเทคโนโลยีในการป้องกันก าจัดอาการ
ต้นโทรม และการจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ การปลูก การใส่ปุ๋ย การให้น้ า การเก็บเกี่ยว 
และวิทยาการหลังการเก็บเก่ียว จึงมีความจ าเป็นต้องมีการการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผักหวานบ้าน 



เพ่ือเป็นการแก้ปัญหา การเพ่ิมทางเลือกและโอกาสในการผลิตพืชให้กับเกษตรกร เพ่ือให้ได้ผลผลิต
ผักหวานบ้านทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพการผลิตคุ้มค่ากับการลงทุน  มีระบบการผลิตที่มีความยั่งยืน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผักหวานบ้านในเขตพ้ืนที่
จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์ 3. เพ่ือทดสอบเทคโนโลยีการผลิตผักหวานบ้านที่เหมาะสมในระบบการ
ผลิตพืชอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 
 
7.วิธีด าเนินการ 
   - อุปกรณ์ 
 พันธุ์พืช : พันธุ์ผักหวานบ้าน พันธ์กล้วย พันธุ์มะรุม พันธุ์มะละกอ พันธุ์ปอเทือง 
 ปุ๋ยเคมี : สูตร 15-15-15, 46-0-0 
  ปุ๋ยอินทรีย์   :  ปุ๋ยหมักมูลไก่ 
 สารเคมีก าจัดศัตรูพืช   :  ก ามะถันผง ฟิโปรนิล อิมิดาคลอพริด 
  สารชีวินทรีย์ป้องกันก าจัดศัตรูพืช    : เชื้อไตโครเดอร์มา เชื้อ BT   
 วัสดุปรับปรุงดิน  : ปูนขาว  แกลบดิบ  แกลบด า 
 วัสดุอื่น ๆ   : พลาสติกพรางแสง 70%  ฟางข้าว   ปุ๋ยชีวภาพ พีจีพีอาร์1      
 
   - วิธีการ 
 ด าเนินการโดยใช้หลักการวิจัยระบบการท าฟาร์ม (Farming Systems Research หรือ FSR)ร่วมกับ
เกษตรกรในพ้ืนที่อ าเภอเหล่าเสือโก้ก และอ าเภอสว่างวี ระวงศ์  จังหวัดอุบลราชธานี  ในพ้ืนที่เกษตรกร 
จ านวน 3 ราย  ด าเนินการทดสอบ 3  กรรมวิธี ดังนี้ 
การด าเนินการทดลองในปี 2554 – 2555 
วิธีปฏิบัติการทดลอง 
  ด ำเนินกำรโดยใช้หลักกำรวิจัยระบบกำรท ำฟำร์ม (Farming Systems Research หรือ FSR)ร่วมกับ
เกษตรกรในพ้ืนที่อ ำเภอเหล่ำเสือโก้ก และอ ำเภอสว่ำงวีระวงศ์  จังหวัดอุบลรำชธำนี  ในพ้ืนที่เกษตรกร 
จ ำนวน 3 รำย  ด ำเนินกำรทดสอบ 3  กรรมวิธี ดังนี้ 
 กรรมวิธีที่ 1 วิธีปรับปรุง 1  ตรวจวิเครำะห์คุณสมบัติดิน ใส่ปูนขำวตำมค่ำวิเครำะห์ดินไถพรวนทิ้งไว้
อย่ำงน้อย 15 วัน ก่อนกำรปลูกพืช ปลูกกล้วยระยะระหว่ำงต้นและระยะระหว่ำงแถว   4 X 4 เมตร เพ่ือเป็น
ร่มเงำให้กับผักหวำน ปลูกผักหวำนในระหว่ำงแถวกล้วย ก่อนปักช ำแช่ท่อนพันธุ์ผักหวำนในน้ ำละลำยเชื้อไตร
โคเดอร์มำสด อัตรำ 250 กรัม/ น้ ำ 20 ลิตร  นำน 20 นำทีหรือสำรป้องกันก ำจัดเชื้อรำ รำดวัสดุเพำะช ำ
ด้วยน้ ำละลำยเชื้อไตรโคเดอร์มำสด อัตรำ 250 กรัม/ น้ ำ 20 ลิตร  หรือสำรป้องกันก ำจัดเชื้อรำเพ่ือก ำจัดเชื้อ
รำ     ก่อนปลูกแช่กิ่งพันธุ์ในน้ ำละลำยเชื้อไตรโคเดอร์มำอัตรำ 250 กรัม/ น้ ำ 20 ลิตร นำน 20 นำทีหรือ
สำรป้องกันก ำจัดเชื้อรำ   ปลูกผักหวำนระยะระหว่ำงต้น และระยะระหว่ำงแถว 40 x 40 ซม.   ในระหว่ำง



แถวกล้วย    ก่อนปลูกรองพ้ืนด้วยปุ๋ยหมักเชื้อไตรโคเดอร์มำ  อัตรำ 3 ตัน/ไร่ หลังปลูกคลุมแปลงด้วยฟำงข้ำว 
จำกนั้นใส่ปุ๋ยหมักเชื้อไตรโคเดอร์มำ  อัตรำ 1 ตัน /ไร่  เดือนละครั้ง   ใช้วัสดุปรับปรุงบ ำรุงดินและ กำร
ป้องกันก ำจัดศัตรูพืช ตำมมำตรฐำนกำรผลิตพืชอินทรีย์  กรมวิชำกำรเกษตร 
 กรรมวิธีที่ 2 วิธีปรับปรุง 2 พรำงแสงแปลงปลูกผักหวำนบ้ำนด้วยพลำสติกพรำงแสงร้อยละ 70 กำร
เตรียมพันธุ์ กำรปลูก กำรใส่ปุ๋ย  กำรดูแลรักษำ กำรตัดแต่งกิ่ง กำรป้องกันก ำจัดศัตรูพืช  กำรก ำจัดวัชพืช 
เหมือนกรรมวิธีที่ 1   
       กรรมวิธีที่ 3  วิธีเกษตรกร ไม่มีกำรพรำงแสง กำรเตรียมแปลงปลูก กำรเตรียมพันธุ์ กำรปลูก กำรใส่
ปุ๋ย  กำรดูแลรักษำ กำรตัดแต่งกิ่ง กำรป้องกันก ำจัดศัตรูพืช  กำรก ำจัดวัชพืช เหมือนกรรมวิธีที่ 1  
 
 
 
 
 
การด าเนินการทดลองในปี 2555 - 2556  
วิธีปฏิบัติการทดลอง 

ด าเนินการทดสอบร่วมกับเกษตรกรในพ้ืนที่อ าเภอสว่างวีระวงศ์  อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มี
การปรับเปลี่ยนกรรมวิธีในการผลิต และใช้แหล่งพันธุ์ผักหวานในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี ด าเนินการทดสอบ 
3  กรรมวิธี ดังนี้ 

กรรมวิธีที่ 1  ตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติดิน หว่านปอเทืองแล้วไถกลบเมื่อปอเทืองอายุได้ 45–50  วัน 
หรือออกดอก ใส่ปูนขาวตามค่าวิเคราะห์ดินไถพรวนทิ้งไว้อย่างน้อย 15 วันก่อนปลูกพืช ปลูกกล้วยระยะ
ระหว่างต้นและระยะระหว่างแถว  2 x 2.5 เมตร เพ่ือเป็นร่มเงาให้กับผักหวาน ก่อนปักช าแช่ท่อนพันธุ์
ผักหวานในน้ าละลายเชื้อไตรโคเดอร์มาสด อัตรา 250 กรัม/ น้ า 20 ลิตร  นาน 20 นาที   ก่อนปลูกแช่กิ่งพันธุ์
ในน้ าละลายเชื้อไตรโคเดอร์มาอัตรา 250 กรัม/ น้ า 20 ลิตร นาน 20 นาที   รองพ้ืนด้วยปุ๋ยหมักเชื้อไตรโค
เดอร์มา  อัตรา 1 ตัน/ไร่  ปลูกผักหวานระยะระหว่างต้น  และระยะระหว่างแถว 30  x 30 ซม . 
ในระหว่างแถวกล้วย หลังปลูกคลุมแปลงด้วยฟางข้าว จากนั้นใส่ปุ๋ยหมัก + ปุ๋ยชีวภาพ พีจีพีอาร์ 1 อัตรา        
1 ตัน /ไร่  เดือนละครั้ง  การตัดแต่งกิ่ง การตัดแต่งก่ิง หลังปลูกได้ 2 สัปดาห์ ให้เด็ดยอดแรกออก เพื่อให้แตก
ยอดและสร้างพุ่มใหม่ เมื่อผักหวานอายุได้ 4 เดือน ตัดแต่งให้ต้นสูงจากพ้ืนดิน 70 ซม. และตัดแต่งทุก  4  
เดือน  การก าจัดวัชพืชโดยการคลุมแปลงปลูกและตัดหญ้า ไม่มีการดายหญ้าบริเวณโคนต้นผักหวาน ใช้วัสดุ
ปรับปรุงบ ารุงดินและ การป้องกันก าจัดศัตรูพืช ตามมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์  กรมวิชาการเกษตร  

กรรมวิธีที่ 2  ตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติดิน ใส่ปูนขาวตามค่าวิเคราะห์ดินไถพรวนทิ้งไว้อย่างน้อย 15 
วัน ก่อนการปลูกพืช ปลูกมะรุมระยะระหว่างต้นและระยะระหว่าแถว 2 x 2.5 เมตรเพ่ือเป็นร่มเงาให้กับ
ผักหวาน ปลูกผักหวานในระหว่างแถวมะรุม ระยะระหว่างต้น และระยะระหว่างแถว  30 x 30 ซม.          
การเตรียมพันธุ์ การปลูก การใส่ปุ๋ย การดูแลรักษา การตัดแต่งกิ่ง การป้องกันก าจัดศัตรูพืช  การก าจัดวัชพืช 
เหมือนกรรมวิธีที่ 1    



กรรมวิธีที่ 3  ตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติดิน ใส่ปูนขาวตามค่าวิเคราะห์ดิน ไถพรวนทิ้งไว้อย่างน้อย 15 
วันก่อนการปลูกพืช ปลูกมะละกอระยะระหว่างต้นและระยะระหว่าแถว 2 x 2.5 เมตรเพ่ือเป็นร่มเงาให้กับ
ผักหวาน ปลูกผักหวานในระหว่างแถวมะละกอ ปลูกผักหวานระยะระหว่างต้น และระยะระหว่างแถว       30 
x 30 ซม.  การเตรียมพันธุ์ การปลูก การใส่ปุ๋ย การดูแลรักษา การตัดแต่งกิ่ง การป้องกันก าจัดศัตรูพืช  การ
ก าจัดวัชพืช เหมือนกรรมวิธีที่ 1  
 
    - เวลาและสถานที่ 
 ระยะเวลาด าเนินการ            เดือน ตุลาคม 2554 – กันยายน 2556 (3 ปี) 
      สถานที่ด าเนินงาน               แปลงเกษตรกรในพ้ืนที่อ าเภอเหล่าเสือโก๊ก อ าเภอม่วงสามสิบ  
           จังหวัดอุบลราชธานี 
 
 
 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 ผลการทดลองปี 2544 - 2555 

การเกิดโรค  
การเกิดโรค พบว่าผักหวานบ้านที่อายุ 300 วัน การปลูกผักหวานบ้านในกรรมวิธีที่ 3 ไม่มีการพราง

แสง พบอาการเป็นโรค ร้อยละ 100   จากนั้นทยอยตายจนหมดแปลง (ตารางที ่14)    
ผลผลิต  
  ผลผลิตผักหวานบ้าน ในกรรมวิธีการพรางแสงด้วยการปลูกผักหวานร่วมกับกล้วย   ให้ผลผลิตสูงสุด 

เท่ากับ 952 และ 456  กิโลกรัม/ไร่ รองลงมาคือการพรางแสงด้วยพลาสติกพรางแสง 70 % ให้ผลผลิต  
เท่ากับ  880  และ 240  กิโลกรัม/ไร่  การปลูกผักหวานบ้านไม่มีการพรางแสงให้ผลผลิตต่ าสุด    เท่ากับ   
487 – 184  กิโลกรัม/ไร่  (ตารางที่15)  พบปัญหา ผักหวานบ้านไม่เจริญเติบไม่แตกยอด เกษตรกรมีการใส่
ปุ๋ยเคมี ท าให้สูญเสียความเป็นอินทรีย์  ซึ่งจะได้ด าเนินการคัดเลือกเกษตรกรรายใหม่ที่มีความตั้งใจปลูก
ผักหวานในระบบการผลิตพืชอินทรีย์และด าเนินการทดลองในแปลงทดลองส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร
เขตท่ี  4 ในปี 2555 -2556 ต่อไป 

คุณสมบัติดิน 
คุณสมบัติดินแปลงทดสอบมีความเป็นกรดจัด – ด่างปานกลาง  pH 5.15  - 7.10   ความอุดม

สมบูรณ์ต่ า  - ค่อนข้างต่ า ปริมาณอินทรียวัตถุในดินร้อยละ 0.75 – 1.15  อยู่ในระดับต่ า – ค่อนข้างต่ า  
ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดินแปลงทดสอบอยู่ที่ระดับ 11.82 - 14.63  mg/kg ซึ่งอยู่ในระดับปาน
กลาง   ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ในดิน แปลงทดสอบอยู่ที่ระดับ 16 – 37  mg/kg          ซึ่งอยู่ใน
ระดับต่ ามาก – ต่ า (ตารางท่ี 16) 
 



ตารางท่ี 14  การเกิดโรค การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผักหวานบ้านในระบบการผลิตอินทรีย์   
                 อ าเภอสว่างวีระวงศ์และอ าเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ด าเนินการ ปี  2554-2555 

อายุ 210 วัน 240 วัน 270 วัน 300 วัน 330 วัน 

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

สุวิทย์  0 5 10 15 20 30 20 40 70 30 60 90 40 90 100 

พิชิต  0 0 0 1 3 5 20 30 60 50 60 80 60 70 100 

เฉลี่ย 0 2.5 5 8 12 13 20 35 65 40 60 85 50 80 100 
 
 
ตารางท่ี 15  ผลผลิตผักหวานบ้าน การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผักหวานบ้านในระบบการผลิตอินทรีย์   
                 อ าเภอสว่างวีระวงศ์และอ าเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2554-2555 
 

กรรมวิธี 
ผลผลิต (กิโลกรัม/ไร่) 

กรรมวิธีที่ 1 กรรมวิธีที่ 2 กรรมวิธีที่ 3 

สุวิทย์  456 240 184 

พิชิต  952 880 487 

เฉลี่ย 704 560 336 
 
 
 
 
ตารางท่ี 16 ผลวิเคราะห์คุณสมบัติของดินแปลงทดสอบการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผักหวานบ้านในระบบ 
อินทรีย์ อ าเภอสว่างวีระวงศ์และอ าเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ปี  2554-2555 

รายการ นายพิชิต นายสุวิทย์ 
pH 5.15 7.10 
LR kg/rai 191 0 
OM % 1.15 0.75 
N % 0.058 0.038 
Avai.P mg/kg 11.82 14.63 
Exch.K mg/kg 16 37 



 
ผลการทดลอง ปี 2555-2556 

การเกิดโรค 
ผักหวานบ้านที่อายุ 270  วัน  พบการเกิดโรคต่ าสุดในกรรมวิธีที่ 1 การปลูกผักหวานร่วมกับกล้วย 

พบการเกิดโรค เฉลี่ยร้อยละ  15   กรรมวิธีที่ 2 การปลูกผักหวานบ้านร่วมกับมะรุมพบการเกิดโรค เฉลี่ยร้อย
ละ   32  พบการเกิดโรคสูงสุดในกรรมวิธีที่ 3 การปลูกผักหวานร่วมกับมะละกอ พบการเกิดโรค เฉลี่ยร้อยละ
42 (ตารางที่  17)  

ผลผลิต 
 ผักหวานบ้านที่อายุ 270  วัน การปลูกผักหวานบ้านร่วมกับมะรุมให้ผลผลิตสูงสุด จ านวน  475
กิโลกรัม/ไร่ การปลูกผักหวานบ้านร่วมกับกล้วย ให้ผลผลิตสูงเป็นอันดับ 2  จ านวน  278 กิโลกรัม/ไร่ การ
ปลูกผักหวานบ้านร่วมกับมะรุมให้ผลผลิตต่ าสุด จ านวน  234  กิโลกรัม/ไร่   (ตารางที่18)  การปลูก
ผักหวานบ้านร่วมกับกล้วยให้ผลผลิตต่ า เนื่องจากกล้วยบังแสงท าให้ผักหวานมียอดเรียวเล็ก ไม่อวบอ้วนจึงท า
ให้ได้น้ าหนักผลผลิตที่ต่ า         
ตารางท่ี 17  การเกิดโรค การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผักหวานบ้านในระบบการผลิตอินทรีย์               
                 อ าเภอสว่างวีระวงศ์และอ าเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี  ด าเนินการปี 2555-2556 

การเกิดโรค(ร้อยละ) 
กรรมวิธี กล้วย มะรุม มะละกอ 

อายุ(วัน) 150 180 210 240 270 150 180 210 240 270 150 180 210 240 270 
วันเพ็ญ 1 3 5 7 10 1 3 3    30 35 3 8 10 38 43 
สุระศักดิ์ 15 18 18 17 20 20 23 23 25 28 30 30 32 35 40 
เฉลี่ย 8 11 12 18 15 11 13 13 32 32 17 19 21 37 42 
 
ตารางท่ี 18 ผลผลิตผักหวานบ้าน ที่อายุ 270  วัน  การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผักหวานบ้านในระบบการ  
                ผลิตอินทรีย์ อ าเภอสว่างวีระวงศ์และอ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ด าเนินการปี 2555-2556 

ผลผลิต(กิโลกรัม/ไร่) 
กรรมวิธี กล้วย มะรุม มะละกอ 
วันเพ็ญ  255   541   245  
สุระศักดิ์  300   408   223  
เฉลี่ย  278   475   234  

 
 
ตารางท่ี 14  การเกิดโรค การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผักหวานบ้านในระบบการผลิตอินทรีย์   
                 อ าเภอสว่างวีระวงศ์และอ าเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ด าเนินการ ปี  2554-2555 



อายุ 210 วัน 240 วัน 270 วัน 300 วัน 330 วัน 

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

สุวิทย์  0 5 10 15 20 30 20 40 70 30 60 90 40 90 100 

พิชิต  0 0 0 1 3 5 20 30 60 50 60 80 60 70 100 

เฉลี่ย 0 2.5 5 8 12 13 20 35 65 40 60 85 50 80 100 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 15  ผลผลิตผักหวานบ้าน การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผักหวานบ้านในระบบการผลิตอินทรีย์   
                 อ าเภอสว่างวีระวงศ์และอ าเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2554-2555 
 

กรรมวิธี 
ผลผลิต (กิโลกรัม/ไร่) 

กรรมวิธีที่ 1 กรรมวิธีที่ 2 กรรมวิธีที่ 3 

สุวิทย์  456 240 184 

พิชิต  952 880 487 

เฉลี่ย 704 560 336 
 
ตารางท่ี 16 ผลวิเคราะห์คุณสมบัติของดินแปลงทดสอบการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผักหวานบ้านในระบบ 
อินทรีย์ อ าเภอสว่างวีระวงศ์และอ าเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ปี  2554-2555 

รายการ นายพิชิต นายสุวิทย์ 
pH 5.15 7.10 
LR kg/rai 191 0 
OM % 1.15 0.75 
N % 0.058 0.038 
Avai.P mg/kg 11.82 14.63 
Exch.K mg/kg 16 37 

 



การด าเนินการทดลองในปี 2555- 2556  
วิธีปฏิบัติการทดลอง 

ด าเนินการทดสอบร่วมกับเกษตรกรในพ้ืนที่อ าเภอสว่างวีระวงศ์  อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มี
การปรับเปลี่ยนกรรมวิธีในการผลิต และใช้แหล่งพันธุ์ผักหวานในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี ด าเนินการทดสอบ 
3  กรรมวิธี ดังนี้ 

กรรมวิธีที่ 1  ตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติดิน หว่านปอเทืองแล้วไถกลบเมื่อปอเทืองอายุได้ 45–50  วัน 
หรือออกดอก ใส่ปูนขาวตามค่าวิเคราะห์ดินไถพรวนทิ้งไว้อย่างน้อย 15 วันก่อนปลูกพืช ปลูกกล้วยระยะ
ระหว่างต้นและระยะระหว่างแถว  2 X 2.5 เมตร เพ่ือเป็นร่มเงาให้กับผักหวาน ก่อนปักช าแช่ท่อนพันธุ์
ผักหวานในน้ าละลายเชื้อไตรโคเดอร์มาสด อัตรา 250 กรัม/ น้ า 20 ลิตร  นาน 20 นาที   ก่อนปลูกแช่กิ่งพันธุ์
ในน้ าละลายเชื้อไตรโคเดอร์มาอัตรา 250 กรัม/ น้ า 20 ลิตร นาน 20 นาที   รองพ้ืนด้วยปุ๋ยหมักเชื้อไตรโค
เดอร์มา  อัตรา 1 ตัน/ไร่  ปลูกผักหวานระยะระหว่างต้น  และระยะระหว่างแถว 30  x 30 ซม . 
ในระหว่างแถวกล้วย หลังปลูกคลุมแปลงด้วยฟางข้าว จากนั้นใส่ปุ๋ยหมัก + ปุ๋ยชีวภาพ พีจีพีอาร์ 1 อัตรา 1  
ตัน /ไร่  เดือนละครั้ง  การตัดแต่งกิ่ง การตัดแต่งกิ่ง หลังปลูกได้ 2 สัปดาห์ ให้เด็ดยอดแรกออก เพ่ือให้แตก
ยอดและสร้างพุ่มใหม่ เมื่อผักหวานอายุได้ 4 เดือน ตัดแต่งให้ต้นสูงจากพ้ืนดิน 70 เซนติเมตร จากนั้นตัดแต่ง
ทุก 4  เดือน  การก าจัดวัชพืชโดยการคลุมแปลงปลูกและตัดหญ้า ไม่มีการดายหญ้าบริเวณโคนต้นผักหวาน ใช้
วัสดุปรับปรุงบ ารุงดินและ การป้องกันก าจัดศัตรูพืช ตามมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์  กรมวิชาการเกษตร  

กรรมวิธีที่ 2  ตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติดิน ใส่ปูนขาวตามค่าวิเคราะห์ดินไถพรวนทิ้งไว้อย่างน้อย 15 
วัน ก่อนการปลูกพืช ปลูกมะรุมระยะระหว่างต้นและระยะระหว่าแถว 2 x 2.5 เมตรเพ่ือเป็นร่มเงาให้กับ
ผักหวาน ปลูกผักหวานในระหว่างแถวมะรุม ปลูกผักหวานระยะระหว่างต้น และระยะระหว่างแถว           30 
x 30 ซม. การเตรียมพันธุ์ การปลูก การใส่ปุ๋ย การดูแลรักษา การตัดแต่งกิ่ง การป้องกันก าจัดศัตรูพืช  การ
ก าจัดวัชพืช เหมือนกรรมวิธีที่ 1    

กรรมวิธีที่ 3  ตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติดิน ใส่ปูนขาวตามค่าวิเคราะห์ดิน ไถพรวนทิ้งไว้อย่างน้อย 15 
วันก่อนการปลูกพืช ปลูกมะละกอระยะระหว่างต้นและระยะระหว่าแถว 2 x 2.5 เมตรเพ่ือเป็นร่มเงาให้กับ
ผักหวาน ปลูกผักหวานในระหว่างแถวมะละกอ ปลูกผักหวานระยะระหว่างต้น และระยะระหว่างแถว       30 
x 30 ซม.  การเตรียมพันธุ์ การปลูก การใส่ปุ๋ย การดูแลรักษา การตัดแต่งกิ่ง การป้องกันก าจัดศัตรูพืช  การ
ก าจัดวัชพืช เหมือนกรรมวิธีที่ 1  
ผลการทดลอง 

การเกิดโรค 
ผักหวานบ้านที่อายุ 270  วัน  พบการเกิดโรคต่ าสุดในกรรมวิธีที่ 1 การปลูกผักหวานร่วมกับกล้วย 

พบการเกิดโรค เฉลี่ยร้อยละ  15   กรรมวิธีที่ 2 การปลูกผักหวานบ้านร่วมกับมะรุมพบการเกิดโรค เฉลี่ยร้อย
ละ   32  พบการเกิดโรคสูงสุดในกรรมวิธีที่ 3 การปลูกผักหวานร่วมกับมะละกอ พบการเกิดโรค เฉลี่ยร้อยละ
42 (ตารางที่  17)  

ผลผลิต 



 ผักหวานบ้านที่อายุ 270  วัน การปลูกผักหวานบ้านร่วมกับมะรุมให้ผลผลิตสูงสุด จ านวน  475
กิโลกรัม/ไร่ การปลูกผักหวานบ้านร่วมกับกล้วย ให้ผลผลิตสูงเป็นอันดับ 2  จ านวน  278 กิโลกรัม/ไร่ การ
ปลูกผักหวานบ้านร่วมกับมะรุมให้ผลผลิตต่ าสุด จ านวน  234  กิโลกรัม/ไร่   (ตารางที่18)  การปลูก
ผักหวานบ้านร่วมกับกล้วยให้ผลผลิตต่ า เนื่องจากกล้วยบังแสงท าให้ผักหวานมียอดเรียวเล็ก ไม่อวบอ้วนจึงท า
ให้ได้น้ าหนักผลผลิตที่ต่ า         
ตารางท่ี 17  การเกิดโรค การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผักหวานบ้านในระบบการผลิตอินทรีย์               
                 อ าเภอสว่างวีระวงศ์และอ าเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี  ด าเนินการปี 2555-2556 

การเกิดโรค(ร้อยละ) 
กรรมวิธี กล้วย มะรุม มะละกอ 

อายุ(วัน) 150 180 210 240 270 150 180 210 240 270 150 180 210 240 270 
วันเพ็ญ 1 3 5 7 10 1 3 3    30 35 3 8 10 38 43 
สุระศักดิ์ 15 18 18 17 20 20 23 23 25 28 30 30 32 35 40 
เฉลี่ย 8 11 12 18 15 11 13 13 32 32 17 19 21 37 42 
 
ตารางท่ี 18 ผลผลิตผักหวานบ้าน ที่อายุ 270  วัน  การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผักหวานบ้านในระบบการ  
                ผลิตอินทรีย์ อ าเภอสว่างวีระวงศ์และอ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ด าเนินการปี 2555-2556 

ผลผลิต(กิโลกรัม/ไร่) 
กรรมวิธี กล้วย มะรุม มะละกอ 
วันเพ็ญ  255   541   245  
สุระศักดิ์  300   408   223  
เฉลี่ย  278   475   234  
 
 
  
  
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 1. การด าเนินการในปี 2554 - 2555 ร่วมกับเกษตรกรในพ้ืนที่อ าเภอเหล่าเสือโก๊ก จังหวัด
อุบลราชธานี  ร่วมกับเกษตรกรจ านวน 3 ราย แปลงทดลอง 2 แปลงเคยปลูกผักหวานบ้านแล้วตายหมดตั้งแต่
ปี 2550 ต่อมาใช้ปลูกผักหมุนเวียน  อีก 1 แปลง เป็นแปลงใหม่ไม่เคยปลูกผักหวานบ้านมาก่อน   ใช้แหล่ง
พันธุ์ผักหวานบ้านจากอ าเภอเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี พันธุ์กล้วยใช้แหล่งพันธุ์จากศูนย์พัฒนาการเกษตรภู
สิงห์อันเนื่องมาจากพระราชด าริ พบการระบาดรุนแรงของโรคต้นโทรมตายหมดหลังจากปลูกได้   210 วัน ใน
การทดลองทุกกรรมวิธี (ตารางท่ี 1และ 2) กล้วยไม่พบอาการเป็นโรคตายพราย 



 2. การทดลองในปี  2555 - 2556  ด าเนินการทดสอบร่วมกับเกษตรกรรายใหม่ ในพ้ืนที่อ าเภอ       
ม่วงสามสิบ และอ าเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเกษตรกร 3 ราย  มีการปรับเปลี่ยนกรรมวิธี
ในการผลิต และใช้แหล่งพันธุ์ผักหวานบ้านจากอ าเภอสว่างวีระวงค์ จังหวัดอุบลราชธานี พันธุ์กล้วยใช้แหล่ง
พันธุ์จากศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงนครราชสีมา เกษตรกรเลือกการปลูกผักหวานร่วมกับกล้วย และไม่ได้มีการ
ทดลองปลูกพืชชนิดอ่ืนร่วมกับผักหวานบ้าน พบว่าหลังจากปลูกได้ 180 วัน  การปลูกผักหวานบ้าน พบการ
เกิดโรค เฉลี่ย เท่ากับ 16% (ตารางที่ 6) ผลผลิตเฉลี่ย เท่ากับ 221 กก./ไร่ (ตารางที่ 8)  กล้วยไม่พบอาการ
โรคตายพราย  
 3.จากผลการด าเนินงานสรุปได้ว่าผักหวานบ้านเป็นพืขที่ไม่มีศักยภาพในการผลิตในพ้ืนที่จังหวัด
อุบลราชธานี การผลิตมีความเสี่ยง ผลตอบแทนไม่คุ้มค่ากับการลงทุน  
 
 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1. ให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรในการปลูกผักหวานบ้านและข้อควรระวัง ในการปลูกผักหวานบ้าน 
 2. น าผลที่ได้จากการทดลอง เผยแพร่ผลงานผ่าน Website การจัดท าเอกสารวิชาการ แจกจ่าย แก่ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ/เอกชน และเกษตรกรทั่วไป 
 
11. ค าขอบคุณ 
 การด าเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผักหวานบ้านในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี 
บรรลุได้ตามวัตถุประสงค์ด้วยการได้รับความร่วมมือด้วยดีจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ขอขอบคุณ เกษตรกร
ร่วมโครงการ กรมวิชาการเกษตร ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
นายบุญชู สายธนู หัวหน้าชุดโครงการวิจัยและพัฒนาพืชเศรษฐกิจเฉพาะพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง และผู้ร่วมงานทุกท่านที่มีส่วนช่วยให้การด าเนินงานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณนาย
จ าลอง กกรัมย์ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา ที่ให้ค าแนะน าในการจัดท ารายงาน
ผลการด าเนินงานตามหลักวิชาการท้ังภาษาไทยและภาอังกฤษ 
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13. ภาคผนวก 
 

 
 



ภาพที่ 1  การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผักหวานบ้านให้ปลอดภัยจากสารพิษเพ่ือน าไปสู่การจัดการ
  คุณภาพพืช (GAP) ในแปลงเกษตรกร อ าเภอเหล่าเสือโก๊ก จังหวัดอุบลราชธานี  ปี 2554 - 
2555 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2  การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผักหวานบ้านให้ปลอดภัยจากสารพิษเพ่ือน าไปสู่การจัดการคุณภาพพืช 
 (GAP) ในแปลงเกษตรกร อ าเภอเหล่าเสือโก๊ก อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี  ปี 2554 - 
2555 
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