
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

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

1. แผนงานวิจัย   :  วิจัยและพัฒนาพืชเศรษฐกิจเฉพาะพ้ืนที่ภาคตะวันออก 

 

2. โครงการวิจัย   :  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตว่านสาวหลงในพ้ืนที่จังหวัด 

   ฉะเชิงเทรา 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  ศึกษาระยะปลูกและอัตราปุ๋ยอินทรีย์ที่เหมาะสมในการผลิต 

       ว่านสาวหลงในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Study on spacing and manure rates for  

       the production of Amomum biflorum Jack . 

       in Chachoengsao province. 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง   :  นายสุวิทย์ กลัดอินทร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรฉะเชิงเทรา 

ผู้ร่วมงาน                            :  น.ส. จารุณี ติสวัสดิ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรฉะเชิงเทรา 

      น.ส. ธัญมน สังข์ศิริ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรฉะเชิงเทรา 

      นายวุฒิชัย กากแก้ว ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร 

      น.ส. พรทิพย์ จันทร์บุตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรฉะเชิงเทรา 

5. บทคัดย่อ     
 การศึกษาระยะปลูกและอัตราปุ๋ยอินทรีย์ที่เหมาะสมในการผลิตว่านสาวหลงในพ้ืนที่จังหวัด

ฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิตว่านสาวหลงและอายุการ

เก็บเกี่ยวและส่วนประกอบของว่านสาวหลงที่เหมาะสมในการสกัดสารออกฤทธิ์  วางแผนการทดลองแบบ Split 

Plot Design จ้านวน 3 ซ้้า โดย main plot เป็นระยะปลูก มีการจัดเรียงกรรมวิธีเป็นแบบ RCB มี 3 ระยะ คือ 

30x30 30x60 และ 60x60 เซนติเมตร Sub-plot เป็นอัตราปุ๋ยมูลไก่ที่ใส่รองพ้ืน มี 3 อัตรา 1 2 และ 3 ตัน/ไร่ เก็บ

เกี่ยวผลผลิตเมื่อว่านสาวหลงอายุ 12 เดือน โดยการถอนทั้งต้นแล้วชั่งน้้าหนัก พบว่าที่ระยะปลูก 30x30 

เซนติเมตร อัตราการใส่ปุ๋ยที่ 3 ตัน/ไร่ ได้ผลผลิตสูงสุดคือ 5,733 กิโลกรัม/ไร่ โดยทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่าง

กันทางสถิติ ซึ่งระยะปลูกและอัตราปุ๋ยที่เหมาะสมคือระยะปลูก 60x60 เซนติเมตร อัตราการใส่ปุ๋ยที่ 1 ตัน/ไร่ 

เนื่องจากกรรมวิธีดังกล่าวความหนาแน่นของต้นในแปลงปลูกน้อย จึงไม่พบการเกิดโรคในช่วงแรกที่มีความชื้น

สัมพทัธ์สูง มีค่า AUDPC น้อย และได้ผลตอบแทนสูงสุด และการวิเคราะห์ชนิดสารออกฤทธิ์ โดยเก็บเกี่ยวว่านสาว



หลงที่อายุ 12 และ 15 เดือน น้ามาแยกส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ 1) ใบ 2) ล้าต้น 3) ไหล พบว่าสารที่ เป็น

องค์ประกอบหลักของน้้ามันหอมระเหยจากว่านสาวหลงทั้ง 3 ส่วน คือ trans-p-(1-butenyl) anisole การเก็บ

เกี่ยวที่อายุ 15 เดือน ได้ปริมาณสาร trans-p-(1-butenyl) anisole มากกว่าการเก็บเกี่ยวที่อายุ 12 เดือน ในทุก

ส่วนประกอบของว่านสาวหลง 

 The objective of Study on spacing and manure rates for the production of 

Amomum biflorum Jack. in Chachoengsao province to Research and development of production 

technology to increase the yield and the harvesting time and plant components of Amomum 

biflorum Jack. are appropriately extracted from the active ingredient. The experiment was in the 

3x3 split plot in randomized complete block design. The main plot was plant spacing (30x30, 

30x60 and 60x60 cm) while three manure rates (1, 2 and 3 ton/rai) was described as subplot. 

Harvest at 12 months of age, the highest yield was at 30x30 cm of spacing with the manure rate 

application at 3 tons/rai was 5,733 kg/rai., all treatments were not statistically different. The 

optimum spacing and manure rate was at 60x60 cm of spacing with the manure rate application 

at 1 tons/rai was 60x60 cm because the density of the seedlings was low and not found disease 

in the early stages of high relative humidity, low AUDPC, and high yield. Analysis of active 

ingredient at the harvested age of 12 and 15 months. The active ingredients of essential oil of 

three parts of Amomum biflorum Jack. including leaves, aerial and rhizome were investigated. It 

was found that the main substance component of essential oils of Amomum biflorum Jack. 3 

parts are trans- p-(1-butenyl)-anisole.   At the harvesting time of 15 months the amount of 

substance over than 12 months in all components of Amomum biflorum Jack. 

 

6. ค าน า                                    

 คนไทยมีชีวิตพ่ึงพิงธรรมชาติมาช้านาน ท้าให้มีสมบัติทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะเรื่องภูมิปัญญา

เกี่ยวกับการใช้พืชสมุนไพรในป่ามารักษาโรค และบ้ารุงร่างกาย รวมทั้งสมุนไพรบางชนิดใช้เป็นเมตตามหานิยมใน

สมัยโบราณ ซึ่งว่านสาวหลง จัดเป็นว่านเมตตามหานิยม มีสรรพคุณ สกัดท้าน้้ามันหอม ใช้เป็นสมุนไพร ทาตามตัว

ให้เป็นเสน่ห์ ต้ม อบ หรืออาบสมุนไพร บ้ารุงผิวพรรณ เหง้า ไหล ขับลมในล้าไส้เมื่อต้มน้้าดื่ม และมีสรรพคุณทาง

สมุนไพรเพ่ือความงาม เมื่อบดเป็นผงหรือสกัดเป็นน้้ามันหอมระเหยเป็นส่วนผสมในเครื่องส้าอาง ทุกส่วนต้มหรือ

อบอาบบ้ารุงผิวพรรณท้าให้รู้สึกสดชื่น (พงษ์ศักดิ์ , 2546) ว่านสาวหลง หรือ ฤษีผสม ฤษีสร้าง Amomum 

biflorum Jack. เป็นพืชในวงศ์ Zingiberaceae (วงศ์ขิง-ข่า) มีกลิ่นหอมรุนแรง จึงถูกน้าไปแปรรูปใช้เป็นส่วนผสม



ในเครื่องส้าอาง เช่น สบู่ ครีม แชมพู และก้าลังเป็นที่สนใจในการน้าไปใช้ในธุรกิจสปา ซึ่งมีแนวโน้มจะถูกน้ามาใช้

มากขึ้นในอนาคต ว่านสาวหลงเป็นพืชเศรษฐกิจท้องถิ่นของ ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เกษตรกร

สามารถขายได้ทั้งต้นสดและต้นแห้งแก่ผู้รับซื้อ ซึ่งต้นสดรับซื้อประมาณ 11-15 บาท/กิโลกรัม ต้นแห้งรับซื้อ

ประมาณ 180-280 บาท/กิโลกรัม จากการส้ารวจปัจจุบันมีเกษตรกรผู้ปลูกว่านสาวหลงในพ้ืนที่ดังกล่าวมี

ประมาณ 15 ราย เนื่องจากรายได้ดีเป็นที่ต้องการของตลาดและมีตลาดรับซื้อแน่นอน จึงมีแนวโน้มขยายพ้ืนที่ปลูก

และเกษตรกรรวมทั้งผู้สนใจปลูกมากขึ้น ในขณะที่การปลูกว่านสาวหลงปัจจุบันยังมีวิธีการปลูกและวิธีการจัดการที่

หลากหลาย เนื่องจากยังไม่มีการศึกษาเทคโนโลยีวิธีปลูกและวิธีการจัดการต่าง  ๆ เพ่ือการค้ามาก่อน จึงมีความ

จ้าเป็นที่ต้องศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตว่านสาวหลงในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพ่ือเป็นข้อมูลให้

ค้าแนะน้าแก่เกษตรกรและผู้สนใจ 

7. วิธีด าเนินการ                          
- อุปกรณ์    

 1. เสารั้วไม่มีฐาน 3"x3"x2.5 เมตร 

 2. ตาข่ายพรางแสง 50% 

 3. ท่อ PE 20 มิล 

 4. มินิสปริงเกอร์+ข้อต่อ 

 5. ท่อ pvc 8.5 

 6. งอหนา 90 1" 

 7. ตรงเกลียวใน 1 " 

 8. ตรงเกลียวนอก 1/2"x20 มิลลิเมตร 

 9. วาล์ว pvc 1" 

 10. ตัวอุดปลายท่อ pe 20 มิลลิเมตร 

 11. ปุ๋ยมูลไก่ 

 12. หน่อพันธุ์ว่านสาวหลง 

 13. ไม้ไผ่ 

 14. สารชีวินทรีย์ คือ Bacillus subtilis และ Bacillus thuringiensis 

- วิธีการ        

 วางแผนการทดลองแบบ Split Plot Design จ้านวน 3 ซ้้า โดย main plot มีการจัดเรียง

กรรมวิธีเป็นแบบ RCB 



   - Main plot เป็นระยะปลูก มี 3 ระยะ คือ 
     1. 30x30 เซนติเมตร 
    2. 30x60 เซนติเมตร 
    3. 60x60 เซนติเมตร 
   - Sub-plot เป็นอัตราปุ๋ยมูลไก่ที่ใส่รองพ้ืน มี 3 อัตรา คือ 
     1. อัตรา 1 ตัน/ไร่  
    2. อัตรา 2 ตัน/ไร่  
    3. อัตรา 3 ตัน/ไร่ 

 1. ไถปรับพ้ืนที่และปลูกสร้างโรงเรือน คลุมตาข่ายพรางแสง 50 เปอร์เซ็นต์ สูง 2 เมตร ติดตั้ง

ระบบให้น้้าแบบมินิสปริงเกอร์ และเตรียมดินพร้อมใส่ปุ๋ยมูลไก่เป็นปุ๋ยรองพ้ืน โดยยกแปลงขนาด 4.2x7.8 เมตร 

แต่ละแปลงห่างกัน 1 เมตร ใส่ปุ๋ยมูลไก่เป็นปุ๋ยรองพ้ืน อัตรา 1 ตัน/ไร่ 2 ตัน/ไร่ และ 3 ตัน/ไร่ วางแนวปลูกระยะ 

30x30 30x60 และ 60x60 เซนติเมตร โดยใช้ไม้ไผ่ปักบนหลุมที่ระยะต่าง ๆ จากนั้นขุดหลุมลึก 10-15 เซนติเมตร 

จากนั้นปลูกว่านสาวหลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 โดยใช้หน่อที่เพาะขยายพันธุ์ในถุงเพาะเตรียมไว้แล้ว อายุ 6 สัปดาห์  

   2. ให้น้้าด้วยสปริงเกอร์ช่วงเช้าวันละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม และก้าจัดวัชพืชโดยการ
ถอนเดือนละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 6 เดือน หลังจากนั้นก้าจัดเฉพาะรอบแปลง เนื่องจากภายในแปลงทดลองว่านสาวหลง
เจริญเติบโตเต็มพ้ืนที่แล้ว 
   3. ประเมินการเกิดโรคและแมลงศัตรูพืชทุก 14 วัน ส้ารวจและประเมินการเข้าท้าลายของโรค
และแมลงศัตรูพืช และป้องกันก้าจัดโรคพืชในระบบอินทรีย์ โดยเมื่อพบการเกิดโรคให้พ่นด้วยสารชีวินทรีย์  
Bacillus subtilis ก้าจัดโรคพืช ทุก 7 วัน พ่นในช่วงเย็น ถอนหรือตัดส่วนที่เป็นโรคทิ้งออกนอกแปลงปลูก และ
วิเคราะห์การเพ่ิมขึ้นของโรคโดยใช้พ้ืนที่ใต้เส้นการพัฒนาของโรค (area under the disease progress curve-
AUDPC) (Campbell and Madden, 1990) หรือเมื่อพบการระบาดของแมลงศัตรูพืชให้พ่นด้วยสารชีวินทรีย์ 
เช่น ไส้เดือยฝอยสายพันธุ์ไทย , Bacillus thuringiensis, Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae 
ก้าจัดแมลงศัตรูพืช ทุก 7 วัน พ่นในช่วงเย็น โดยเลือกสารชีวินทรีย์ที่เหมาะสมกับชนิดของแมลงศัตรูพืชที่พบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 การประเมินและวิเคราะห์การเพ่ิมขึ้นของโรคโดยใช้พ้ืนที่ใต้กราฟการพัฒนาของโรค  (Area Under the 
Disease Progress Curve-AUDPC) ตามสูตรดังนี้   
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   6. วัดการเจริญเติบโตของว่านสาวหลงทุก 3 เดือน โดยสุ่มวัดความสูงของต้นแปลงละ 5 จุด ๆ 
ละ 8 ต้น และนับจ้านวนต้นที่แตกหน่อใหม่  
  7. เก็บเกี่ยวว่านสาวหลงเมื่ออายุครบ 12 เดือน พ้ืนที่เก็บเก่ียว 12 ตารางเมตร โดยการถอนทั้ง
ต้นแล้วน้ามาชั่งน้้าหนัก 
  8. วิเคราะห์ชนิดสารออกฤทธิ์ โดยเก็บเกี่ยวว่านสาวหลงที่อายุการเก็บเกี่ยว  12 และ 15 เดือน 
น้ามาแยกส่วนประกอบที่น้ามาสกัด 3 ส่วน คือ 1) ใบ 2) ล้าต้น 3) ไหล จากนั้นน้ามากลั่นน้้ามันหอมระเหยโดย
วิธีการต้มกลั่นด้วยน้้า (Hydrodistillation, Water distillation) ในขวดกลั่นความจุ 5 ลิตร แล้วน้าน้้ามันหอม
ระเหยที่ได้บรรจุใส่ขวดสีชา เก็บรักษาในตู้เย็นอุณหภูมิประมาณ 4 °C และวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีในน้้ามัน
หอมระเหยด้วยวิธีแก๊สโครมาโตรกราฟฟี-แมสสเปกโตรสโครปี (GC-MS) โดยสภาวะการวิเคราะห์มีรายละเอียด 
ดังนี้ 
   คอลัมน์ที่ใช้คือ DB-5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในเท่ากับ 0.25 มิลลิเมตร ความหนา
ของ stationary phase เท่ากับ 0.25 ไมโครเมตร ความยาว 60 เมตร 
    - ปริมาณการฉีด 1 ไมโครลิตร 
    - อุณหภูมิ : Injector 240 °C 
    - ท้างานในระบบ spit mode 
    - สภาวะในการฉีด : Column : เริ่มต้นที่ 60 °C คงที่ 3 นาที เพ่ิมอุณหภูมิ
จนถึง 240 °C ด้วยอัตรา 4 °C/นาท ี
    - Carrier gas : ฮีเลียม ปรับอัตราการไหล 1.2 ml/min 
 

- เวลาและสถานที่  

 ระยะเวลา ตุลาคม 2558 - กันยายน 2560 รวม 2 ปี 

 สถานที่ด้าเนินการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรฉะเชิงเทรา 

 



8. ผลการทดลองและวิจารณ์   
  การเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของว่านสาวหลงที่อายุ 12 เดือน โดยวัดความสูงของต้นและนับ
จ้านวนการแตกหน่อที่อายุ 3 เดือน พบว่ามีความสูงที่สุดที่ระยะปลูก 60x60 เซนติเมตร อัตราการใส่ปุ๋ยที่ 3 ตัน/ไร่ 
คือ 91.3 เซนติเมตร โดยทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 1) และการแตกหน่อสูงสุดที่ระยะปลูก 
60x60 เซนติเมตร อัตราการใส่ปุ๋ยที่ 2 ตัน/ไร่ คือ 5.6 หน่อ โดยทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 2) 
การเก็บเกี่ยวผลผลิตว่านสาวหลงที่อายุ 12 เดือน โดยการถอนทั้งต้นแล้วชั่งน้้าหนัก พบว่าที่ระยะปลูก 30x30 
เซนติเมตร อัตราการใส่ปุ๋ยที่ 3 ตัน/ไร่ ให้ผลผลิตสูงสุดคือ 5,733 กิโลกรัม/ไร่ โดยทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่าง
กันทางสถิติ (ตารางที่ 3) ซ่ึงระยะปลูกและอัตราปุ๋ยที่เหมาะสมที่สุดในการปลูกว่านสาวหลง คือ ระยะปลูก 60x60 
เซนติเมตร อัตราการใส่ปุ๋ยที่ 1 ตัน/ไร่ เนื่องจากกรรมวิธีดังกล่าวความหนาแน่นของต้นในแปลงปลูกน้อย อากาศ
ถ่ายเทดี จึงไม่พบการเกิดโรคในช่วงแรกท่ีมีความชื้นสัมพัทธ์สูง มีการเพ่ิมข้ึนของโรคโดยใช้พื้นที่ใต้กราฟการพัฒนา
ของโรค (AUDPC) น้อยที่สุด โดยมีค่า AUDPC 94 แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์    
(ตารางที่ 4) และได้ผลตอบแทนสูงสุด สอดคล้องกับการศึกษาในแก่นตะวันด้วยการจัดการระยะปลูกแก่นตะวัน   
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพลของระยะปลูกต่อการเจริญเติบโต ขนาดทรงพุ่ม ผลผลิต มวลชีวภาพ จ้านวน
หัวต่อต้น ดัชนีเก็บเกี่ยว และค่าบริกซ์ของแก่นตะวัน ผลจากการทดลอง พบว่าระยะปลูกมีอิทธิพลต่อผลผลิตหัว
ของแก่นตะวัน การปลูกแก่นตะวันในระยะ 50x50 เซนติเมตร ให้ผลผลิตหัวสดสูงสุดคือ 2,707 กิโลกรัม/ไร่   
(รัตนจิรา, 2560) คล้ายคลึงกับ นิรมล และคณะ (2552) รายงานว่า ระยะปลูก 60x50 เซนติเมตร แก่นตะวันให้
ผลผลิตหัวสดสูงสุดที่ 3,100 กิโลกรัม/ไร่ และการปลูกกระชายด้า โดยการทดสอบระยะปลูกที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของกระชายด้า พบว่าการปลูกกระชายด้าระยะห่างระหว่างแถว 40 เซนติเมตร ระยะห่าง
ระหว่างต้น 30 เซนติเมตร ให้ผลผลิตต่อไร่สูงที่สุด คือ 2,435.83 กิโลกรัม/ไร่ (มงคล, 2545) เช่นเดียวกับการให้
ปุ๋ยกระชายด้าควรใส่ปุ๋ยหมักประมาณไร่ละ 1,000–1,500 กิโลกรัม รองพ้ืนก่อนปลูกและไม่จ้าเป็นต้องใส่ปุ๋ยเคมี
เพราะจะท้าให้การเจริญเติบโตเร็วเกินไปท้าให้เนื้อในหัวมีสีจางและการสะสมของสารในเหง้าไม่ดี (พิทยา, 2529) 
สอดคล้องด้วย การปลูกขิงและการจัดการดินที่เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมผลผลิตขิงปลอดสารเคมี ใช้ระยะระหว่างต้น   
20-25 เซนติเมตรและระยะระหว่างแถว 50-70 เซนติเมตร พบว่าการใส่ปุ๋ยคอกจากมูลไก่+ปุ๋ยอินทรีย์น้้า (พด.2) ดี
ที่สุดโดยให้ผลผลิตในปีแรก 2,628 กิโลกรัม/ไร่ และในปีที่สองให้ผลผลิต 2,547 กิโลกรัม/ไร่ (ชุติมา จันทร์เจริญ 
และคณะ, 2551) คล้ายคลึงกับ การวิจัยเทคนิคการเพ่ิมผลผลิตขิง โดยใช้ทางเลือกที่เหมาะสมในการใช้สิ่งทดแทน
การใช้สารเคมีทางการเกษตร พบว่า ขิงที่ปลูกแล้วคลุมด้วยใบจามจุรีเจริญเติบโตได้ดีที่สุด (รุ่งนภา, 2555) เป็นไป

ในทิศทางเดียวกับ การปลูกขมิ้นชัน ควรก้าหนดระยะปลูก 3550 เซนติเมตร การปลูกในสภาพยกร่องใช้
ระยะห่างระหว่างแถว 45-75 เซนติเมตร และระหว่างต้น 25-50 เซนติเมตร หากปลูกขมิ้นชันเป็นพืชแซม        
ใช้ระยะห่างระหว่างต้น 30 เซนติเมตร โดยใส่ปุ๋ยคอก 4,000 กิโลกรัม/ไร่ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2551) และ
การปลูกขมิ้นชันที่เหมาะสมควรเป็นดินที่ระบายน้้าดี น้้าไม่ท่วมขัง ถ้าเป็นดินเหนียวควรใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก
อัตรา 1,000 กิโลกรัม/ไร่ เพ่ือปรับปรุงคุณภาพของดิน การเตรียมดินควรไถพรวนก่อนต้นฤดูฝน และหลังจาก
พรวนดินให้มีขนาดเล็กลงแล้ว ก็ใช้ไถยกร่องปลูกระยะระหว่างแถว 75 เซนติเมตร ระยะระหว่างต้น 30 
เซนติเมตร (องอาจ และคณะ, 2541) 



  จากการส้ารวจการเกิดโรคและแมลงทุก 14 วัน ไม่พบการเข้าท้าลายของแมลงศัตรูพืช แต่เริ่ม
พบการเข้าท้าลายโรคพืชในแปลงทดลองว่านสาวหลงที่อายุ 5 เดือน ซึ่งตรงกับเดือนสิงหาคม 2559 ซึ่งตั้งแต่เดือน
กรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม มีความชื้นสัมพัทธ์สูง และฝนตกชุก เหมาะสมต่อการระบาดของโรค โดยมี ความชื้น
สัมพัทธ์เฉลี่ย 82.0-86.2 เปอร์เซ็นต์ และปริมาณน้้าฝนเฉลี่ย 3.8-10 มิลลิเมตร (ภาพที่ 1) สอดคล้องกับการเตือน
ภัยการเกษตร ช่วงวันที่ 3-9 สิงหาคม 2559 ว่าให้เฝ้าระวังการเกิดโรคใบจุดของขิง (กรมวิชาการเกษตร , 2559) 
ท้าให้ใบว่านสาวหลงมีอาการใบไหม้และลามติดต่อไปยังต้นข้างเคียง โดยเริ่มพบที่ระยะปลูก 30x30 และ 30x60 
เซนติเมตร เป็นส่วนใหญ่ แต่ในช่วงแรกไม่พบการเข้าท้าลายที่ระยะปลูก 60x60 เซนติเมตร ซึ่งระยะปลูก 30x30 
และ 30x60 เซนติเมตร ท้าให้ต้นว่านมีความหนาแน่นมาก อากาศไม่ถ่ายเท จึงท้าให้พบการเกิดโรคก่อนและมีการ
เพ่ิมขึ้นของโรคโดยใช้พ้ืนที่ใต้กราฟการพัฒนาของโรค (AUDPC) มากกว่าระยะปลูก 60x60 เซนติเมตร (ตารางที่ 4) 
ในการวิจัยได้เก็บตัวอย่างใบ ล้าต้น และดินส่งวินิจฉัยเชื้อสาเหตุโรคพืชในห้องปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาการ
ตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จ.จันทบุรี ซึ่งห้องปฏิบัติการรายงานว่า
เกิดจากเชื้อรา ซึ่งยังอยู่ในกระบวนการพิสูจน์โรคจึงยังไม่สามารถระบุชนิดของเชื้อราสาเหตุโรคที่แท้จริงได้ นักวิจัย
จึงป้องกันและก้าจัดเชื้อสาเหตุโรคโดยการถอนต้นที่แสดงอาการของโรคทิ้งออกนอกแปลงทดลองและฉีดพ่นสาร
ชีวินทรีย์ Bacillus subtilis อัตรา 60 กรัม/น้้า 20 ลิตร ทุก 7 วัน (ชื่อการค้า ลาร์มิน่า) 

  ผลวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ของน้้ามันหอมระเหยในว่านสาวหลงที่อายุเก็บเกี่ยว 12 และ 15 เดือน 
พบสารองค์ประกอบทั้งหมด 21 ชนิด โดยพบองค์ประกอบทางเคมี 11 ชนิดในน้้ามันหอมระเหยที่ได้จากไหล 17 ชนิด 
ในน้้ามันหอมระเหยที่ได้จากล้าต้น และ 15 ชนิดในน้้ามันหอมระเหยที่ได้จากใบ พบสารที่เป็นองค์ประกอบหลัก
ของน้้ามันหอมระเหยทั้ง 3 ส่วน คือ trans-p-(1-butenyl) anisole ซึ่งพบในไหล ล้าต้น และใบ ที่อายุเก็บเกี่ยว 
12 และ 15 เดือน ปริมาณ 84.16  87.83  82.99  89.34  93.12 และ 91.08 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ (ตารางที่ 5) 
โดยพบสารออกฤทธิ์ดังกล่าวในส่วนของล้าต้นมากที่สุดทั้ง 2 อายุการเก็บเกี่ยว แต่ที่อายุเก็บเกี่ยว 15 เดือนจะพบ
ปริมาณสารมากกว่าอายุเก็บเกี่ยว 12 เดือนในทุกส่วนประกอบของว่านสาวหลง ซึ่งสอดคล้องกับนันทิกา (2548), 
กล่าวขวัญ และเอกรัฐ (2555) และ จักรพันธ์ (2550) ที่พบสาร trans-p-(1-butenyl) anisole ปริมาณมากที่สุด
ในน้้ามันหอมระเหยที่สกัดได้จากทุกส่วนของว่านสาวหลง แตกต่างจากสนั่น และกชกร (2557) ที่รายงานพบสาร 
camphor ปริมาณมากที่สุดจากส่วนเหนือดิน (ใบและกาบใบ) และส่วนใต้ดิน (เหง้า) ทั้งนี้กล่าวขวัญ และคณะ 
(2553) ศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส และต้านการอักเสบของส่วนสกัดจากใบว่านสาวหลง 
พบว่าสารออกฤทธิ์ที่แยกได้จากส่วนสกัดเมทานอล คือ (E)-but-1-enyl-4-methoxybenzene แสดงฤทธิ์ในการ
ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส และยับยั้งการผลิต ไนตริกออกไซด์ในลักษณะที่ข้ึนกับความเข้มข้น ดังนั้นสาร (E)-but-1- 
enyl-4-methoxybenzene ที่แยกได้จากใบว่านสาวหลงนี้อาจน้าไปใช้เป็นสารท้าให้ผิวขาว หรือเป็นสารในการ
รักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบและ กล่าวขวัญ และเอกรัฐ (2555) ได้ศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน้้ามัน
หอมระเหยจากส่วนใบ และล้าต้นใต้ดิน พบว่าน้้ามันหอมระเหยจากทั้งส่วนใบและรากมีแนวโน้มในการให้
ประโยชน์ในการบ้ารุงผิวพรรณได้จากผลของการต้านอนุมูลอิสระ และเมื่อสูดดมมีแนวโน้มที่จะให้ผลผ่อนคลาย 
และไม่พบความระคายเคืองต่อผิวหนัง อย่างไรก็ดีจักรพันธ์ (2550) รายงานว่าสาร trans-p-(1-butenyl) anisole 
ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของน้้ามันหอมระเหยไม่ใช่สารออกฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ  



 จากการวิเคราะห์ต้นทุนผันแปร รายได้ และผลตอบแทน พบว่าต้นทุนผันแปรของกรรมวิธี 
30x30 เขนติเมตร อัตราการใส่ปุ๋ยมูลไก่ 3 ตัน/ไร่ มีต้นทุนผันแปรสูงที่สุด คือ 114,225 บาท/ไร่/ปี และที่ระยะ
ปลูก 60x60 เซนติเมตร อัตราการใส่ปุ๋ยมูลไก่ 1 ตัน/ไร่ มีต้นทุนผันแปรต่้าที่สุด คือ 35,894 บาท/ไร่/ปี ซึ่งมีค่า
อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) มากที่สุด คือ 1.59 (ตารางที่ 6) ซึ่งเป็นกรรมวิธีที่คุ้มค่ากับการลงทุนมาก
ที่สุด สอดคล้องกับ ชูลีรัตน์ และอนุวัต (2548) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การผลิตและการตลาดขมิ้นชันและผลิตภัณฑ์ใน 
พบว่าค่าท่อนพันธุ์มีสัดส่วนสูงที่สุด รองลงมาคือค่าปุ๋ย และค่าใช้จ่ายในการเตรียมพ้ืนที่เพาะปลูก ตามล้าดับ โดยมี
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 8,151.51 บาท/ไร่ และ อารีกมล และคณะ (2560) ได้ศึกษาการวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลตอบแทนการปลูกสมุนไพรของกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองสุวรรณ ต้าบลบ้านกลาง อ้าเภอสอง จังหวัดแพร่      
การวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีทางการบัญชี พบว่าเกษตรกรมีผลก้าไรสุทธิทางการบัญชี 2,708.76 บาท/ครัวเรือน/ปี 
มีอัตราก้าไรส่วนเกินต่อยอดขายรวมเท่ากับร้อยละ 40.81 และมียอดขาย ณ จุดเสมอตัว เฉลี่ยเท่ากับ 1,473.39 
บาท/ครัวเรือน/ปี การวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ พบว่าเกษตรกรมีก้าไรสุทธิเหนือต้นทุนเงินสด
เท่ากับ 6,416.48 บาท/ครัวเรือน/ปี หรือมากกว่าก้าไรสุทธิทางการบัญชี 2.37 เท่า จากผลตอบแทนทางการบัญชี
และผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ 

ตารางที่ 1 แสดงความสูงเฉลี่ยของว่านสาวหลงที่อายุ 12 เดือน (เซนติเมตร) 
อัตราปุ๋ยอินทรีย์ 

(ตัน/ไร่) (B) 
ระยะปลูก (A) เฉลี่ย (B) 

30x30 30x60 60x60 
1 84.8 90.2 85.8 86.9 
2 90.2 83.1 79.6 84.3 
3 89.5 86.1 91.3 89.0 

เฉลี่ย (A) 88.2 86.5 85.6  
CV (a) =  6.91  %   CV (b) =  7.29  % 

ไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยวิธี DMRT ที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 5% 

 

ตารางท่ี 2 แสดงจ้านวนการแตกหน่อเฉลี่ยของว่านสาวหลงที่อายุ 3 เดือน  
อัตราปุ๋ยอินทรีย์ 

(ตัน/ไร่)  (B) 
ระยะปลูก (A) เฉลี่ย (B) 

30x30 30x60 60x60 
1 4.5 5.4 5.3 5.1 
2 4.0 4.5 5.6 4.7 
3 3.9 5.0 5.5 4.8 

เฉลี่ย (A) 4.1 5.0 5.5  
CV (a) = 29.47    %   CV (b) =  14.63  % 

ไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยวิธี DMRT ที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 5% 



ตารางที่ 3 ผลผลิต (กิโลกรัม/ไร่) ของว่านสาวหลงที่เก็บเกี่ยวอายุ 12 เดือน  
อัตราปุ๋ยอินทรีย์ 

(ตัน/ไร่)  (B) 
ระยะปลูก (A) เฉลี่ย (B) 

30x30 30x60 60x60 
1 5,484  5,089  4,747  5,107 
2 5,716  5,164  4,471  5,117 
3 5,733  5,637  4,836  5,402 

เฉลี่ย (A) 5,644 5,297 4,685  
CV (a) = 16.79%     CV (b) = 18.50% 

ไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยวิธี DMRT ที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 5%   

   

ตารางท่ี 4 แสดงการเพ่ิมข้ึนของโรคโดยใช้พ้ืนที่ใต้กราฟการพัฒนาของโรค (Area Under the Disease Progress 
Curve-AUDPC) โดยการประเมินการเกิดโรคในระหว่างการใช้สารชีวินทรีย์ Bacillus subtilis ฉีดพ่นทุก 7 วัน  

อัตราปุ๋ยอินทรีย์ 
(ตัน/ไร่) (B) 

ระยะปลูก (A) เฉลี่ย (B) 
30x30 30x60 60x60 

1 261 119 114 165 
2 124 219 91 145 
3 243 254 77 191 

เฉลี่ย (A) 209 b 197 b 94 a  
CV (a) = 43.17  %   CV (b) = 50.19   % 

ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยวิธี DMRT ที่ระดับนัยส้าคัญทางสถิติ 5%  

 

 

 

 

 

 
  

 

  

 หมายเหตุ สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทราอยู่ห่างจากแปลงทดลอง 200 เมตร 
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ภาพที ่1 แสดงสภาพภูมิอากาศระหว่างเดือนมกราคม 2559 – มีนาคม 2560  ณ สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา 
ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

   
 



ตารางท่ี 5 องค์ประกอบทางเคมีของน้้ามันหอมระเหยจากว่านสาวหลง 

 
ล้าดับที่ 

 
องค์ประกอบทางเคมี 

รอ้ยละ 
อายุเก็บเกี่ยว 12 เดือน อายุเก็บเกี่ยว 15 เดือน 

ไหล ล้าต้น ใบ ไหล ล้าต้น ใบ 

1 β-Pinene 1.17 0.67 2.43 0.84 1.21 1.00 

2 Limonene 1.05 0.79 3.75 0.70 0.63 1.19 
3 1,8-Cineole 2.25 1.3 1.99 1.12 0.68 1.52 
4 Camphor 1.86 3.85 3.4 1.93 1.68 2.07 
5 p-Anisaldehyde - 1.9 - - - - 
6 Phenol-4(3-methyl-2-butenyl) - 0.63 0.66 - - - 
7 trans-p-(1-butenyl) anisole 84.16 87.83 82.99 89.34 93.12 91.08 

8 β-Elemene - 0.76 0.99 - - - 

9 (E)-Caryophyllene - 0.29 - - - - 
10 Bicyclogermacrene - 0.72 - - - - 
11 Spathulenol - 0.71 - - - - 
12 Guaiol - 0.55 - - - - 
13 Camphene 1.80 - 1.83 0.79 0.40 0.95 

14 α-Pinene 0.63 - 1.09 0.29 0.21 0.43 

15 β-Myrcene - - 0.23 - - - 

16 Borneol acetate - - 0.35 - - - 

17 
Benzene, 1-methoxy-4-(1-methyl-2-
propenyl) 

- 
- 

0.29 - - - 

18 Terpinen-4-ol 0.13 - - 0.13 0.10 0.10 
19 fenchyl acetate 2.34 - - 1.39 - - 
20 ilsobornyl acetate 0.72 - - 0.44 0.13 0.20 
21 trans-4-methoxy-1-[1-butenyl] 0.54 - - 0.47 0.43 0.48 



ตารางท่ี 6 ต้นทุนผันแปร รายได้ และผลตอบแทนของการศึกษาระยะปลูกและอัตราปุ๋ยอินทรีย์ที่เหมาะสมในการ

ผลิตว่านสาวหลงในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 

กรรมวิธี ต้นทุนผันแปร 

(บาท/ไร่/ปี) 

รายได้ 

(บาท/ไร่/ปี) 

ผลตอบแทน 

(บาท/ไร่/ปี) 

BCR 

ระยะปลูก 30x30 ซม. ปุ๋ย 1 ตัน/ไร่ 109,225 65,808 -43,417 1 

ระยะปลูก 30x30 ซม. ปุ๋ย 2 ตัน/ไร่ 111,725 68,592 -43,133 0.61 

ระยะปลูก 30x30 ซม. ปุ๋ย 3 ตัน/ไร่ 114,225 68,796 -45,429 0.6 

ระยะปลูก 30x60 ซม. ปุ๋ย 1 ตัน/ไร่ 60,336 61,068 733 1.01 

ระยะปลูก 30x60 ซม. ปุ๋ย 2 ตัน/ไร่ 62,836 61,968 -868 0.99 

ระยะปลูก 30x60 ซม. ปุ๋ย 3 ตัน/ไร่ 65,336 67,644 2,309 1.04 

ระยะปลูก 60x60 ซม. ปุ๋ย 1 ตัน/ไร่ 35,894 56,964 21,071 1.59 

ระยะปลูก 60x60 ซม. ปุ๋ย 2 ตัน/ไร่ 38,394 53,652 15,259 1.4 

ระยะปลูก 60x60 ซม. ปุ๋ย 3 ตัน/ไร่ 40,894 58,032 17,139 1.42 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ   

  1. กรรมวิธีแนะน้าที่ได้จากการทดลอง คือปลูกว่านสาวหลงที่ระยะปลูก 60x60 เซนติเมตร 
อัตราการใส่ปุ๋ยที่ 1 ตัน/ไร่ เนื่องจากกรรมวิธีดังกล่าวความหนาแน่นของต้นในแปลงปลูกน้อย อากาศถ่ายเทดี    
จึงไม่พบการเกิดโรคในช่วงแรกที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูง มีการเพ่ิมขึ้นของโรคโดยใช้พ้ืนที่ใต้กราฟการพัฒนาของโรค 
(AUDPC) น้อย และได้ผลตอบแทนสูงสุด ซึ่งจากการวิเคราะห์ต้นทุนผันแปร รายได้ และผลตอบแทน มีต้นทุนผัน
แปรต่้าที่สุด คือ 35,894 บาท/ไร่/ปี ซึ่งมีค่าอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) มากที่สุด คือ 1.59 ซึ่งเป็น
กรรมวิธีทีคุ่้มค่ากับการลงทุนมากที่สุด 

  2. สารที่เป็นองค์ประกอบหลักของน้้ามันหอมระเหยจากว่านสาวหลงทั้ง 3 ส่วน คือ  
trans-p-(1-butenyl) anisole 
  3. อายุการเก็บเกี่ยวมีผลต่อปริมาณสาร trans-p-(1-butenyl) anisole โดยที่อายุเก็บเกี่ยว 15 
เดือนจะพบปริมาณสารมากกว่าอายุเก็บเกี่ยว 12 เดือน ในทุกส่วนประกอบของว่านสาวหลง  
 
 



10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์   

ได้เทคโนโลยีการผลิตว่านสาวหลงเฉพาะพ้ืนที่เพ่ือแก้ปัญหาการจัดการผลิตอย่างถูกต้องและพัฒนา
ศักยภาพการผลิต  เกษตรกรได้รับความรู้และทราบถึงวิธีการผลิตว่านสาวหลงที่เหมาะสม   

การทดลองที่คาดว่าจะน้าไปใช้ประโยชน์ 
 กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มเกษตรกรและผู้สนใจปลูกว่านสาวหลง กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 

และผู้ประกอบการ 

11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)   - 

12. เอกสารอ้างอิง   

กรมวิชาการเกษตร. 2559. เตือนภัยการเกษตร ช่วงวันที่ 3-9 สิงหาคม 2559.  

ข้อมูลเตือนภัยการเกษตร. แหล่งที่มา http://at.doa.go.th/ew/pdf/41_aug59_2.pdf,  

 20 ตุลาคม 2559 

กรมส่งเสริมการเกษตร. 2551. ขม้ินชัน. คู่มือนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร. กรุงเทพฯ : ฝ่ายโรงพิมพ์  

ส้านักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี. 

กล่าวขวัญ ศรีสุข ปรีดาวรรณ สาลี เยาวลักษณ ์เจริญสุข และ เอกรัฐ ศรีสุข. 2553. ฤทธิ์ในการต้านอนุมูล 

อิสระ และยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของส่วนสกัดจากเหง้าของว่านสาวหลง. วารสารพฤกษศาสตร์ไทย  

 (ฉบับพิเศษ): 143-150.  

กล่าวขวัญ ศรีสุข และ เอกรัฐ  ศรีสุข. 2555. โครงการ การค้นหาสารออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระต้านอักเสบ  

และต้านไทโรซิเนสจากใบว่านสาวหลง. 

จักรพันธ์ จุลศรีไกวัล. 2550. องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากน้ ามันหอมระเหยว่านสาวหลง. 

 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ชุติมา จันทร์เจริญ, นิรมล  เกษณา, ทรายแก้ว มีสิน, ประกาย สอนอุ่น. 2551. การจัดการดินที่เหมาะสม 

เพื่อเพิ่มผลผลิตขิงปลอดสารเคมีในกลุ่มชุดดินที่ 29. กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 

ชูลีรัตน์ คงเรือง และอนุวัต สงสม (2548). การผลิตและการตลาดขม้ินชันและผลิตภัณฑ์ใน ต าบลลานข่อย  
อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง. งานวิจัยของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ. มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

นิรมล ชูพันธ์, นริศ สินศิริ, วรรทณา สินศิริ และพีระยศ แข็งขัน. 2552. อิทธิพลของระยะปลูกและอัตรา 

ปุ๋ยเคมีที่มีต่อองค์ประกอบผลผลิต ปริมาณอินนูลิน และผลผลิตแก่นตะวัน. วารสารวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ฉบับพิเศษ: 501-507. 

นันทิกา ฮ่ันต้นพงษ์ . 2548. การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของน้ ามันหอมระเหยจากว่านสาวหลงต่อ

 กล้ามเนื้อเรียบที่แยกจากกาย. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 128 หน้า. ISBN 974-14-3242-9 



พิทยา สรวมศิริ. 2529. พืชเครื่องเทศ. ภาควิชาพืชสวน, คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่.  

พงษ์ศักดิ์ พลเสนา. 2546. พืชสมุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอัน

 เนื่องมาจากพระราชด้าริ. สวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออก (เขาหินซ้อน), ฉะเชิงเทรา. 

สนั่น ศุภธีรสกุล และ กชกร มุสิกพงษ์. 2557. ผลต่อการผ่อนคลายในอาสาสมัครของน้ ามันหอมระเหยจาก

 ว่านสาวหลง. วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2557 

มงคล ธราดลธนสาร. 2545. การทดสอบระยะปลูกท่ีมีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของกระชายด า.  

ปัญหาพิเศษปริญญาตรี. มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 

รัตนจิรา รัตนประเสริฐ , กฤษฎา จันทีนอก, วสันต์ สุวรรณโท, สมศักดิ์ โลนะลุน และ ศิริพร มุลาลินน์  

2560. อิทธิพลของระยะปลูกต่อการเจริญเติบโตขนาดทรงพุ่ม ผลผลิต และดัชนีเก็บเกี่ยวของ 

แก่นตะวัน. วารสารแก่นเกษตร 45 ฉบับพิเศษ 1: หน้า 963-969. 

รุ่งนภา เรืองโรจน์. 2555. เทคนิคการเพิ่มผลผลิตขิง. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์. 

อารีกมล ต.ไชยสุวรรณ, วรรณา มังกิตะ, สิริยุพา เลิศกาญจนาพร, สรียา ทรัพย์ศิริ และธีราพัฒน์ จักรเงิน.  

2560. การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกสมุนไพร ของกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองสุวรรณ 

ต าบลบ้านกลาง อ าเภอสอง จังหวัดแพร่. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 

ประจ้าเดือน มกราคม - มิถุนายน 2560: 83-95. 

องอาจ หาญชาญเลิศ, ฉลองชัย แบบประเสริฐ, ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา. 2541. เอกสารเผยแพร่ :โครงการวิจัย  

KIP 18.36 การวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ. นครปฐม ส้านักส่งเสริมและฝึกอบรม  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

Cambell, C. L. and L. V. Madden. 1990. Introduction to plant disease  

 epidemiology. A Wiley – Interscience Publication. USA. 



13. ภาคผนวก  

 ตารางที่ 1 ธาตุอาหารในดินก่อนการทดลอง 

           รายการวิเคราะห์                              ธาตอุาหาร 
ความเป็นกรด-ด่าง 5.75 
ฟอสฟอรัส (มก./กก.) 54.31 
โพแทสเซียม (มก./กก.)  76.82 
ค่าการน้าไฟฟ้า (ms/cm) 0.02 
อินทรียวัตถุ (%) 2.22 
แคลเซียม (มก./กก.)  467.19 
แมกนีเซียม (มก./กก.) 80.23 

 
ตารางที่ 2 ธาตุอาหารในปุ๋ยมูลไก่หมัก 
           รายการวิเคราะห์                         ปุ๋ยมูลไก่หมัก 
ความเป็นกรด-ด่าง 9.2 
ไนโตรเจนทั้งหมด (%) 2.0 
ฟอสเฟตทั้งหมด (%) 3.5 
โพแทชทั้งหมด (%) 3.0 
ค่าการน้าไฟฟ้า (dS/m) 1.4 
อินทรียวัตถุ (%) 40.1 
อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน 12.0 
แคลเซียมทั้งหมด (%) 2.7 
แมกนีเซียมทั้งหมด (%) 0.7 
การย่อยสลาย (%) 113.0 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

ภาพที่ 1 การปรับพ้ืนที่แปลงปลูกและปลูกสร้างโรงเรือน 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 การเตรียมแปลงและปลูกตามกรรมวิธีที่ก้าหนด  

       ก. - ข.  ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ (มูลไก่) อัตรา 1  2  และ 3 ตัน/ไร่ 
         ค. ปลูกท่ีระยะ 30X30  30X60 และ 60X60 เซนติเมตร 
         ง. ก้าจัดวัชพืชโดยการถอน 

 ก  ข 

 ง  ค 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3 การเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตโดยการวัดความสูง (ก-ข) และการแตกหน่อ (ค-ง)  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ภาพที่ 4 อาการของโรคท่ีพบในแปลงว่านสาวหลง  

 ก  ข 

 ง  ค 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5 Total Ion Chromatogram (TIC) ของน้้ามันหอมระเหยในไหลที่อายุเก็บเกี่ยว 12 เดือน 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 Total Ion Chromatogram (TIC) ของน้้ามันหอมระเหยในล้าต้นที่อายุเก็บเก่ียว 12 เดือน 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 Total Ion Chromatogram (TIC) ของน้้ามันหอมระเหยในใบที่อายุเก็บเกี่ยว 12 เดือน 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 8 Total Ion Chromatogram (TIC) ของน้้ามันหอมระเหยในไหลที่อายุเก็บเกี่ยว 15 เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 9 Total Ion Chromatogram (TIC) ของน้้ามันหอมระเหยในล้าต้นที่อายุเก็บเก่ียว 15 เดือน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 10 Total Ion Chromatogram (TIC) ของน้้ามันหอมระเหยในใบที่อายุเก็บเก่ียว 15 เดือน 
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