
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

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

1. ชุดโครงการวิจัย :การวิจัยและพัฒนาพืชเศรษฐกิจเฉพาะพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  
2. โครงการวิจัย  :การวิจัยและพัฒนาผักหวานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  
3. กิจกรรม   :การจัดท าระบบฐานข้อมูลผักหวานบ้าน 
4. ชื่อการทดลอง :การจัดท าระบบฐานข้อมูลผักหวานบ้าน 
   Information Management of Pakwanban(Sauropus and rogynus) 
5. คณะผู้ด าเนินงาน 
 หัวหน้าการทดลอง :นางโสภิตา สมคิด ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 
 ผู้ร่วมงาน : นางนวลจันทร์ ศรีสมบัติส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 4 
 :  นางสาวรัชดาวัลย์ สิริธนิตนนัท์ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 
6. บทคัดย่อ:รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานการผลิตผักหวานของเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี  ข้อมูลทั่วไป

เกี่ยวกับผักหวานบ้าน การดูแลรักษา การผลิต ข้อมูลเกษตรกร และข้อมูลการตลาด โดยเก็บเป็นฐานข้อมูล และ

สร้าง Webpage ข้อมูลยังต้องมีการแก้ไข ฐานข้อมูลที่ได้มีเพียงบางส่วนและยังต้องมีการแก้ไขและเปลี่ยนแปลง

ฐานข้อมูล เนื่องจากมีเกษตรกรบางรายปลูกใหม่ บางรายเลิกปลูกท าให้ต้องมีการแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

Abstract 
 Collect basic Information inproduction of Pakwanban’s farmers in UbonRatchathani. 
General information about Pakwanban, Maintaining, production,  farmers, and marketing data 
are keeping in database. Information also needs to be adjusted. The database has only partial 
and still need to be resolved and changed because there are some new farmers and some stop 
growing so it need for adjusted data to be present. 
7. ค าน า 

ผักหวานบ้านเป็นพืชที่สร้างรายได้ให้เกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีมากว่า 7 ปี เกษตรกรน า
ผักหวานบ้านมาจากแหล่งปลูกจังหวัดจันทบุรี แล้วต่อพันธุ์กันเอง จนกระทั่งปัจจุบันพ้ืนที่ปลูกผักหวานบ้านของ
เกษตรกรเริ่มลดลงจากการยืนต้นตายโดยไม่ทราบสาเหตุ การวินิจฉัยผลการเกิดโรคจากข้อมูลการผลิตผักหวาน
ของเกษตรกร ข้อมูลพ้ืนฐานด้านกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐศาสตร์ สังคม โดยใช้ระบบสารสนเทศ และการทดสอบ
ตลอดจนข้อมูลด้านพืช การตลาด ข้อมูลเหล่านี้ยังไม่มีฐานข้อมูลที่สามารถสืบค้นได้ การจัดการฐานข้อมูลจึงเป็น
สิ่งจ าเป็นเพื่อให้เกษตรกรได้มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงการผลิตแก่ตลาดที่สนใจและเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิจัยต่อไป  
8. วิธีด าเนินการ: 
 1. รวบรวมข้อมูลพื้นฐานจากข้อมูลมือ 2 ในด้านระบบนิเวศน์ในการปลูกผักหวาน 
 2.  รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาพพ้ืนที่  



 3. จัดท าฐานข้อมูลเผยแพร่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
 เวลาและสถานที่ แปลงเกษตรกรพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี 
 เริ่มต้น(เดือน/ปี)     ตุลาคม 2555 
 สิ้นสุด(เดือน/ปี)     กันยายน  2556 
 
9. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
ข้อมูลที่เก็บในฐานข้อมูลดังนี้  
ผักหวานบ้าน 
ผักหวานบ้าน มะยมป่า ก้านตงผักหวาน นานาเซียม 
ชื่อวิทยาศาสตร์ sauropsandrogynusMerr. 
 ผักหวานบ้านเป็นผักพ้ืนบ้านที่มีคุณค่าทางอาหารสูง  เป็นที่นิยมของผู้บริโภคผู้รักสุขภาพ   มีลักษณะ 
เป็นไม้พุ่มขนาดกลาง ล าต้นแข็งแรง ตั้งตรง กิ่งอ่อนสีเขียวเข็ม ผิวเรียบ ใบประกอบด้วยใบย่อยเรียงสลับรูปวงรี 
ปลายใบแหลมดอกเดี่ยวออกบริเวณซอกใบ ดอกสีเขียวอมเหลือง  และดอกสีน้ าตาลแก่  ผลกลมสีเขียวอ่อน เมื่อ
แก่เต็มที่มีสีขาวอมเหลือง  ผักหวานบ้านสามารถประกอบอาหารได้หลายอย่าง เช่น ผักหวานผัดน้ ามันหอย ผัดไฟ
แดง แกงเลียง แกงส้ม แกงจืด ซุบแป้งทอด ก๋วยเตี๋ยวผักหวาน ย าผักหวาน ฯลฯ   มีคุณค่าทางโถชนาการมากมาย
มีสารอาหารหลายชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อ
ร่างกาย โดยเฉพาะวิตามินเอ ใน 100 กรัม   มีวิตามินเออยู่สูงถึง 16590 หน่วยสากล (  I.U.) สรรพคุณทาง
สมุนไพรผักหวานบ้าน ช่วยในการยืดหดของกล้ามเนื้อ ช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรง ป้องกันโรคภูมิแพ้จากมลพิษ
ทางอากาศ ร่างกายขับถ่ายได้ดี รากใช้แก้คางทูม   คอพอก แผล ฝี ใบใช้ต าแก้ แผล ฝี ดอกใช้ขับโลหิต 
พันธุ์ผักหวานบ้าน 
 1. พันธุ์สีนวล 
 2. พันธุ์สายน้ าผึ้ง 
วิธีการปลูกและการดูแลรักษา 
 การปลูก 
 ควรเลือกพ้ืนที่ที่มีการระบายน้ าดี  ผักหวานบ้านไม่ทนต่อสภาพน้ าท่วมขัง    ขยายพันธุ์โดยการปักช า 
โดยตัดกิ่งจากต้นพันธุ์ที่ไม่แก่และอ่อนเกินไป ยาวกิ่งละ 6 นิ้ว ประมาณ 3-4 ตา ปักช าในถุงใส่ขี้เถ้าแกลบด าไว้ใน
เรือนเพราะช ารดน้ าเช้า-เย็น 1 เดือน น าไปปลูกได้ โดยปลูกระยะระหว่างต้น และระยะระหว่าง แถว  20  x 30 
เซนติเมตร เมื่อปลูกได้  3  แถว    เว้นทางเดินกว้าง  50  เซนติเมตร ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก รองก้นหลุม 1-2 
กิโลกรัม/หลุม  ปลูกครั้งเดียว สามารถเก็บเก่ียวได้ถึง 5-10 ปี  
 การให้น้ า  
 ผักหวานบ้านเป็นพืชที่ชอบน้ าทางใบมากกว่าทางราก ถ้าใช้ระบบสปริงเกอร์ให้น้ าจะสะดวกและประหยัด
แรงงาน 
 การใส่ปุ๋ย 



 1. การผลิตในระบบพืชอินทรีย์   ใส่ปุ๋ยมูลไก่หมักรองก้นหลุมก่อนปลูก อัตรา 1  ตัน/ไร่ จากนั้นใส่ปุ๋ยมูล
ไก่หมักเดือนละครั้งๆ  ละ 1   ตัน / ไร่ 
 2 . การผลิตในระบบทั่วไป  ใส่ปุ๋ยคอกหมัก 2 กิโลกรัม และปุ๋ยเคมีสูตร 15 -15-15  20 กรัม/หลุม  รอง
ก้นหลุมก่อนปลูก หลังจากปลูกได้ 90 วัน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร   21-0-0  อัตรา  100 กิโลกรัม/ไร่  ใส่ปุ๋ยเคมีทุกครั้ง
หลังจากเก็บยอดแล้ว 3-4 รุ่น และใส่ปุ๋ยคอกหมักอัตรา 1 ตัน/ไร่  ปีละ 3 ครั้ง 
 
 
 
 
 

แปลงเกษตรกรผลิตผักหวานบ้าน GAP ปี2555-2556 

 

 
 

 
 

 

แปลงผักหวานอินทรีย ์

นายสุรวทิย ์ ธาดา 
บา้นดอนกลาง ต.หนองบก อ.เหล่าเสือโกก้  

จ.อุบลราชธานี 

พิกดัแปลง  48P0492862 

1697419 

นางบานเยน็ ศรีทาบุตร 
41 ม.1  ต.หนองเมือง อ.ม่วงสามสิบ 

จ.อุบลราชธานี 

พิกดัแปลง  48P0471295 

1717686 



 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 ผักหวานบ้าน (Sauropus and rogynus)  ผักหวานบ้านมีลักษณะเป็นไม้พุ่มขนาดกลางล าต้นแข็งแรงตั้ง

ตรง กิ่งอ่อนสีเขียวเข้ม ผิวเรียบ ใบประกอบด้วย ใบย่อยเรียงสลับรูปวงรี ปลายใบแหลม ดอกเดี่ยวออกบริเวณซอก

ใบ ดอกสีเขียวอมเหลือง และดอกสีน้ าตาลแก่ ผลกลม สีเขียวอ่อน เมื่อแก่เต็มที่มีสีนวลอมเหลือง การขยายพันธุ์ได้

โดยการเพาะเมล็ดและปักช า พันธุ์ที่ปลูกเรียกตามแหล่งปลูก และลักษณะเฉพาะ ที่มีชื่อปรากฏ ได้แก่ พันธุ์สีนวล 

พันธุ์สายน้ าผึ้ง 

นางเกศแกว้  เขม็เพช็ร 
ต.ค าขวาง อ.วารินช าราบ 

จ.อุบลราชธานี 

พิกดัแปลง 

นางวนัเพญ็  สุวรรณา 
บ.ดอนดู่ ต.บุ่งมะแลง อ.สวา่งวรีะวงศ ์

จ.อุบลราชธานี 

พิกดัแปลง   

นายสมศกัด์ิ 
บา้นหนองใหล ต.หนองใหล อ.เมือง 

จ.อุบลราชธานี 

พิกดัแปลง  48P0474002 

1694678 



 

ขั้นตอนการผลิตผักหวานบ้าน 

 1. การปลูกผักหวานร่วมกับมะรุม 

 2. การปลูกผักหวานบ้านร่วมกับกล้วย 

 3. ปลูกผักหวานร่วมกับเพกา 

 

 

การเตรียมแปลงปลูก 

 1.หว่านปอเทืองแล้วไถกลบเมื่อปอเทืองอายุได้ 45 – 50  วัน หรือออกดอก ใส่ปูนขาวตามค่าวิเคราะห์ดิน

ไถพรวนทิ้งไว้อย่างน้อย 15 วนัก่อนปลูกพืช 

 2.ยกแปลงสูง 10 ซม. ปลูกระยะระหว่างต้น และระยะระหว่างแถว 40 x 40 ซม.  เว้นระยะระหว่าง

แปลง 1 เมตร 

 3.ก่อนปลูกรองพ้ืนด้วยปุ๋ยหมักเชื้อไตรโคเดอร์มา  อัตรา 1ตัน/ไร่ 

การช ากิ่งผักหวาน 

 1.ใช้กิ่งขนาด 15-20 เซนติเมตร 

2.ก่อนปักช าแช่ท่อนพันธุ์ในน้ าละลายเชื้อไตรโคเดอร์มาสด อัตรา 250 กรัม/ น้ า 20 ลิตร  นาน 20 นาที   

3.แปลงเพาะช าประกอบด้วย ดิน 2 ส่วน แกลบ 1 ส่วน ปุ๋ยหมัก 1 ส่วน คลุกเคล้าให้เข้ากัน รดน้ าให้ชุ่ม 

4.ปักช าระยะห่าง 5-10 เซนติเมตร รดน้ าสม่ าเสมอ 

5.อายุก่ิงช า 45-60 วัน สามารถปลูกได้ 

การปลูกผักหวานบ้าน 

 1.ก่อนปลูกแช่รากก่ิงพันธุ์ในน้ าละลายเชื้อไตรโคเดอร์มาอัตรา 250 กรัม/ น้ า 20 ลิตร นาน 20 นาที 

 2.ปลูกระยะระหว่างต้น และระยะระหว่างแถว 40 x 40 ซม.   

 3.หลังปลูกคลุมแปลงด้วยฟางข้าว 

 4.รดน้ าให้ชุ่มและสม่ าเสมอทุกวัน 



การดูแลรักษา  

 1.หลังปลูก 2 สัปดาห์ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา  20 กก./ไร่ทุก 2 สัปดาห์ 

 2.ใส่ปุ๋ยหมักเชื้อไตรโคเดอร์ม่า อัตรา 1 ตัน/ไร่ เดือนละครั้ง 

 3.ฉีดพ่นธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

การป้องกันก าจัดแมลง 

 หนอนกระทู้ผัก หนอนใย แมลงปากดูด ใช้ อะบาเม็กตินร่วมกับออยล์สและบีที ใช้ตามค าแนะน าบนฉลาก

เชื้อรา ใช้แมนโคเซบร่วมกับเทอร์ราคลอ ใช้ตามค าแนะน าบนฉลาก 

การตัดแต่งกิ่ง 

 ปลูกได้ 1-2 สัปดาห์ เด็ดยอดเพ่ือให้แตกยอดใหม่ เด็ดอย่างสม่ าเสมอเพราะการเด็ดกิ่งจะท าให้กระต้น

การแตกยอดใหม่ หลังจากนั้นสามารถเก็บยอดได้ ควบคุมความสูงไม่เกิน 70 เซนติเมตรตลอดการผลิต โดยจะต้อง

มีการตัดแต่งตามความเหมาะสม เมื่อพบว่าต้นเริ่มไม่ให้ยอดต้องตัดแต่งทันทีพร้อมใส่ปุ๋ย 

การเก็บเกี่ยว เก็บท่ีความยาวนับจากยอดลงมา 3 ใบ โดยวิธีการใช้มือเด็ด 

การตลาด ขายที่ตลาดหมู่บ้าน ตลาดวารินช าราบ และส่งห้างบิ๊กซี ราคาขาย 60 บาท/กิโลกรัม 

ผลผลิตเฉลี่ย 2,708 กก./ไร่/ปี รายได้  162,480บาท 

ต้นทุนการผลิต 64,640 บาท รายได้สุทธิ 97,840 บาท 

 

การช ากิ่ง 

   
การผสมปุ๋ยกับเชื้อไตรโคเดอร์ม่า 



 
การถอนต้นพันธุ์ไปปลูก 

 
 

 

 

การแช่ท่อนพันธ ์

 
 

การปลูก 



 

 
การให้น้ า 

 

ช่วงย้ายกล้าปลูกต้องให้น้ าทุกวัน 



 

 

 

 



 
การเก็บเกี่ยว 

 

 

การเก็บเกี่ยวผลผลิต 
 สามารถเก็บผลผลิตได้หลังจากย้ายปลูก 60 วัน เมื่อเก็บยอดไปแล้วประมาณ 10  วันจะแตกยอดใหม่ให้
เก็บเกี่ยวได้   การเก็บผลผลิตผักหวานบ้าน ควรเก็บยอดผักในช่วงเช้ามืดถึงประมาณ 10 โมงเช้า จะได้ยอด
ผักหวานบ้านที่สดและกรอบเลือกเก็บเฉพาะส่วนยอด ประมาณใบที่ 3 นับจากตายอดลงมา หรือยาวประมาณ 3-4 
นิ้ว ใส่ในตะกร้าเก็บไว้ในที่ร่ม คลุมด้วยผ้าชุบน้ าเพ่ือรักษาความชื้น ช่วยไม่ให้ผักเหี่ยวแล้วบรรจุถุงราคาจ าหน่าย



กิโลกรัมละ 80-100 บาท ใน 1 เดือน เก็บผลผลิตได้ประมาณ 400 กิโลกรัมต่อไร่   จะมีรายได้ประมาณเดือนละ 
32,000 บาทต่อไร่   ใน 1 ปี เก็บผลผลิต 8 เดือน 
การตัดแต่งทรงพุ่ม 
 เมื่อเก็บยอดผักหวานบ้านแล้ว ควรตัดแต่งต้นไม่ให้สูงเกิน 70 เซนติเมตร  เพ่ือสะดวกในการเก็บเกี่ยว อายุ
ประมาณ 1-2 ปี ควรมีการท าสาวโดยการตัดต้นให้สูง 30 เซนติเมตรจากระดับดิน   ปีละครั้ง 

 
 

 
 
ประเด็นปัญหาในการผลิต 
 ปี 2548 ในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี มีการปลูกผักหวานในพื้นที่อ าเภอเมือง วารินช าราบ และอ าเภอเหล่า
เสือโก๊ก พ้ืนที่รวมมากกว่า 50 ไร่ (ส านักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี)   ต่อมาปี 2550 เกษตรกรพบปัญหา
ผักหวานตายทั้งแปลงเกษตรกรต้องสูญเสียรายได้  ท าให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจมากกว่า  10-13 ล้านบาท/ปี  
บางรายจนถึงข้ันต้องเปลี่ยนอาชีพไปขายแรงงานต่างถิ่น ปัญหาดังกล่าวพบว่าเกิดจากปัจจัยดังนี้ 
 1. การระบาดของโรครากและโคนเน่า 



 2. การระบาดของโรคก่ิงแห้ง สาเหตุจากไรเหลืองแค 
 3. การเข้าท าลายของแมลงปากดูดเช่น เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง 
 4.การใช้สารเคมีป้องกันก าจัดวัชพืช 
 5. มีการปลูกแคบ้านในบริเวณแปลงปลูกผักหวานบ้าน 
แนวทางการพัฒนา 
 จากการวิเคราะห์พ้ืนที่พบว่าในเกษตรกรที่ท าการผลิตผักหวานในระบบอินทรีย์ สามารถรักษาผักหวานบ้าน
ได้จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นข้อสังเกตดังนี้ 
 1. ไม่ใช้สารเคมีก าจัดวัชพืช 
 2. ไม่ดายหญ้าบริเวณโคนต้นใช้วิธีตัดหญ้า 
 3. ใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักในการปรับปรุงบ ารุงดิน 
 4. ไม่ใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
 5. ไม่ปลูกพืชที่เป็นพืชอาศัยของไรเหลืองแคเช่น แคบ้านในบริเวณแปลงปลูกผักหวานบ้าน 
งานที่ควรด าเนินการ 
 1. การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผักหวานบ้านในระบบการผลิตพืชอินทรีย์แบบครบวงจร 
 2. การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผักหวานบ้านในระบบการผลิตพืช GAP แบบครบวงจร 
ต้นทุน/ผลตอบแทนการปลูกผักหวานบ้าน/ไร่/ปี(ระบบอินทรีย์) 
 1. ค่าพันธุ์ 6,400 ต้น ต้นๆ ละ 5 บาท 32,000 บาท 
 2. ค่าปุ๋ยอินทรีย์ 8 ตันๆ ละ 3,000 บาท 24,000 บาท 
 3. ค่าเตรียมดิน 1,200 บาท 
 4. ค่าปลูก 1 บาทต่อต้น 6,400 บาท 
 รวมต้นทุน 63,600 บาท 
 ผลผลิตเดือนละ 400 กิโลกรัมระยะเวลา 8 เดือน 3,200 กิโลกรัม 
 ราคาขาย 80-100 บาท/กิโลกรัม 256,000-320,000 บาท 
 รายได้สุทธิ 192,400-257,400 บาท 

 
ต้นทุน/ผลตอบแทนการปลูกผักหวานบ้าน/ไร่/ปี(ระบบท่ัวไป) 
 1. ค่าพันธุ์ 6,400 ต้น ต้นๆ ละ 5 บาท 32,000 บาท 
 2. ค่าปุ๋ยอินทรีย์ 3 ตันๆ ละ 3,000 บาท 9,000 บาท 
 3. ค่าปุ๋ยเคมี                                               8,500     บาท 
 4. ค่าเตรียมดิน 1,200 บาท 
 5. ค่าปลูก 1 บาทต่อต้น 6,400 บาท 
 รวมต้นทุน  57,100    บาท 
ผลผลิตเดือนละ 400 กิโลกรัมระยะเวลา 8 เดือน 3,200 กิโลกรัม 



ราคาขาย 80-100 บาท/กิโลกรัม 256,000-320,000 บาท 
รายได้สุทธิ 198,900-262,900 บาท 
 

 

 

 



ขั้นตอนการปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษาผักหวานบ้าน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 วัน 60 วัน 90 วัน 120 วัน 150 วัน 180 วัน 210 วัน 240 วัน 270 วัน 300 วัน 330 วัน 360 วัน 
 

 

ปลูก 
1.เพาะช าผกัหวานบ้านเลือกก่ิงจากต้นพันธ์ุท่ีไม่แก่และ
อ่อนเกินไปยาวก่ิงละ 6 น้ิว  ปักช าในถุงใส่ไวใ้นเรือนเพาะ
ช า ประมาณ 1 เดือน จึงน าไปปลูก 
2.ขดุหลุมปลูกใชร้ะยะปลูก50 x 50 เซนติเมตรใส่ปุ๋ยสูตร 
15-15-15 ใส่ปุ๋ยคอก  ปุ๋ยหมกั รองกน้หลุม 

- ยงัไม่มีขอ้มูลระยะปลูกท่ีเหมาะสม 
- ยงัไม่มีขอ้มูลอตัราปุ๋ยท่ีเหมาะสม 

เกบ็เกีย่ว 
1.หลงัจากปลูกแลว้ประมาณ 3-4 เดือน ท าการตดัแต่งใหมี้ความสูง 100 ซม. 
2.ทุก 30 วนั ตดัแต่งตน้ใหมี้ความสูงประมาณ  100 เซนติเมตร เก็บเก่ียว
ผลผลิตทุก  15 วนัโดยเลือกเก็บเฉพาะส่วนยอดข้ึนไป  3 ใบ   

การทดลองที ่1การวจิยัและพฒันาเทคโนโลยี

การผลิตผกัหวานบา้นพ้ืนท่ีจงัหวดักาฬสินธ์ุ 

การทดลองที ่2การวจิยัและพฒันาเทคโนโลยี

การผลิตผกัหวานบา้นพ้ืนท่ีจงัหวดัสกลนคร 

ขาดองคค์วามรู้พื้นฐาน การขยายพนัธ์ุ การเขตกรรม การใส่ปุ๋ย 

การให้น ้ าการก าจดัวชัพืช และการอารักขาพืช ขาดเทคโนโลยี

ในการผลิตท่ีเหมาะสมโดยเฉพาะปัญหาการจัดการแมลง

ศตัรูพืช เช่น เพล้ียไฟ มวนเจาะยอด และ ด้วงกดัยอด  ปัญหา

ผลผลิตไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค  

เพล้ียไฟ มวนเจาะยอด และ ดว้งกดัยอด เขา้ท าลายยอดและใบ 

ท าความเสียหายแก่ผลผลิต ใชส้ารเคมีตามค าแนะน าพืชผกัทัว่ไป 



 

 



10. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ: ข้อมูลการปลูกผักหวานในพื้นท่ีมีน้อยเพราะเกษตรกรลดจ านวนการ

ปลูกเนื่องจากมีความเสียหายจากโรคฐานข้อมูลที่ได้มีเพียงบางส่วนและยังต้องมีการแก้ไขและเปลี่ยนแปลง

ฐานข้อมูลเพ่ือให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากพ้ืนที่ปลูกไม่แน่นอน มีเกษตรกรบางรายปลูกใหม่ บางรายเลิกปลูก

เนื่องจากมีการระบาดของอาการต้นโทรมต้องเปลี่ยนพืชปลูกข้อมูลการผลิตตามหลักวิชาการยังไม่สมบูรณ์เช่น

ปริมาณการให้น้ า ระยะเวลาที่ให้เป็นต้น 

11. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซด์ของ สวพ4 
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