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รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

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

1. 1.แผนงานวิจัย   :  ระบุชื่อแผนงานวิจัยตามแบบ ว1-ก ที่ผ่านการอนุมัติ 

2. โครงการวิจัย   :  วิจัยและพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรเมืองหนาวที่มีศักยภาพ 

กิจกรรม   : กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาการผลิตสมุนไพรเมืองหนาวที่มีศักยภาพ 

กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  :- 
3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)         : การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนและผลผลิตสมุนไพรเมืองหนาว  

                                                     หญ้าหวานและโกฐเชียงที่ปลูกแบบใช้ปุ๋ยเคมีและแบบอินทรีย์   

 ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ)  :   The study compares cost and production temperate                         

herb Stevia and Angelica Chinese planted used to chemical and organic fertilizer 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง  : นายสุพัฒธณกิจ โพธิ์สว่าง1/       ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชยีงใหม่ 
ผู้ร่วมการทดลอง   : 1) นางสาวอรทัย  วงค์เมธา1/     ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 

  2) นายเกษม ทองขาว1/           ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชยีงใหม่ 
  3) นางสาวนาราญ์ โชติอ่ิมอุดม1/ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 

 
5. บทคัดย่อ 

ด าเนินการด าเนินการทดลองโดยปลูกหญ้าหวานและโกฐเชียงลงแปลงและเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตหลัง
ปลูก 2 สัปดาห์ จ านวน 8 แปลงย่อย โดยแบ่งเป็นการปลูกแบบใช้ปุ๋ยเคมีจ านวน 4 แปลง ประกอบด้วยแปลงหญ้า
หวาน  และโกฐเชียง อย่างละ 2 แปลง การปลูกแบบอินทรีย์จ านวน 4 แปลง ประกอบด้วยแปลงหญ้าหวาน และ
โกฐเชียง อย่างละ 2 แปลง พร้อมทั้งเก็บข้อมูลต้นทุนการด าเนินการการปลูกพืชทั้ง 2 รูปแบบ บันทึกข้อมูลการ
เจริญเติบโต และเปรียบเทียบต้นทุนและผลผลิตสมุนไพรเมืองหนาว หญ้าหวานและโกฐเชียงที่ปลูกแบบใช้ปุ๋ยเคมี
และแบบอินทรีย์ มีการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตและข้อมูลผลผลิต พบว่าการปลูกหญ้าหวานแปลงหญ้าหวานที่
ปลูกโดยการใช้ปุ๋ยเคมี มีการเจริญเติบโตทางด้านความสูง จ านวนใบ ขนาดทรงพุ่ม มีปริมาณผลผลิตที่มากกว่าการ
ปลูกแบบอินทรีย์ แต่มีอัตราส่วนน้ าหนักสดต่อน้ าหนักแห้งที่เท่ากัน การเจริญเติบโตหญ้าหวานเมื่อน ามา
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทางสถิติโดยวิธี T-test  พบว่า ด้านความสูง จ านวนใบ ความยาวใบ ความกว้างใบ พบว่าการ
ปลูกหญ้าหวานแบบใช้ปุ๋ยเคมี มีการเจริญเติบโตสูงกว่า การปลูกหญ้าหวานแบบอินทรีย์ แต่ขนาดทรงพุ่มทิศเหนือ-
ใต้ และทรงพุ่มทิศตะวันออก-ตะวันตกไม่แตกต่างกัน การเจริญเติบโตของโกฐเชียง เมื่อน ามาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
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ทางสถิติโดยวิธี T-test  พบว่า ด้านความสูง จ านวนใบ ความยาวใบ ความกว้างใบ การปลูกหญ้าหวานแบบ
อินทรีย์ มีการเจริญเติบโตสูงกว่า การปลูกแบบใช้ปุ๋ยเคมี แต่ขนาดทรงพุ่มทิศเหนือ-ใต้ และทรงพุ่มทิศตะวันออก-
ตก ไม่แตกต่างกัน เมื่อท าการวิเคราะห์สารส าคัญเทอร์ปินอยด์ พบว่าการปลูกโดยใช้ปุ๋ยเคมี จะมีปริมาณสารเทอร์
ปีนอยด์สูงกว่าการปลูกแบบอินทรีย์ ในระยะการเจริญเติบโตทั้ง 3 ระยะ คือ ก่อนออกดอก ออกดอก และหลังการ
ออกดอก ด้านต้นทุนที่ใช้ในการผลิตสมุนไพรเมืองหนาวหญ้าหวานและโกฐเชียง พบว่าการผลิตสมุนไพรเมืองหนาว 
หญ้าหวานและโกฐเชียงที่ปลูกแบบใช้ปุ๋ยเคมี มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการปลูกสูงที่สุด สาเหตุหลักมาจากปุ๋ยเคมีที่ใช้มี
ราคาที่สูง จึงท าให้ต้นทุนในการผลิตเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย  
รหัสโครงการวิจัย 
ชื่อชุดโครงการ - โครงการวิจัย : วิจัยและพัฒนาการผลติพืชสมุนไพรเมืองหนาวท่ีมีศักยภาพ 

1/ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 313 หมู่ 12 ต. หนองควาย อ. หางดง จ. เชียงใหม่ 50230 โทรศัพท์ (053) 114133-36, 
114070-71 โทรสาร (053) 114072 อีเมล์cmrarc@doa.in.th 
 

 
6. ค าน า 

  หญ้าหวานจัดเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกที่น่าสนใจอีกชนิดหนึ่ง เพราะเป็นวัตถุดิบที่ส าคัญในการผลิตสาร
ปรุงรสหวานเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะผู้บริโภคท่ีมีปัญหาของโรคอ้วน โรคหัวใจ โรคเบาหวาน และโรคมะเร็ง ที่นับวันจะ
เพ่ิมขึ้นตามล าดับ นอกจากนี้ยังใช้ทดแทนน้ าตาลเทียมในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร และเครื่องดื่มสุขภาพซึ่งขยายตัว
เร็วมาก รวมทั้งอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม และอาหารในต่างประเทศต้องการสารที่สกัดได้จากใบหญ้าหวานเป็นจ านวน
มาก อาทิ ในประเทศญี่ปุ่นและบราซิล ได้มีการใช้สารสกัดจากหญ้าหวานทดแทนน้ าตาลกันอย่างแพร่หลาย ส่วน
ประเทศจีน มีการผลิตหญ้าหวานเพ่ือส่งประเทศญี่ปุ่น  สหรัฐอเมริกาอนุญาตให้ Rebaudioside A วางจ าหน่ายได้
ตั้งแต่ ปี 2008 และบริษัท Coca-Cola ใช้สารจากสกัดจากหญ้าหวานผลิตเครื่องดื่มในประเทศที่มีการอนุญาตแล้ว
หลายประเทศ ส าหรับประเทศไทย พบว่ามีเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ผลิตหญ้าหวานส่งไปจ าหน่ายยังประเทศ
เยอรมันนี ในส่วนวงการอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของไทยก็ก าลังมีการเปลี่ยนแปลงไปใช้สารสกัดจากหญ้า
หวานแทนน้ าตาลกันมากขึ้น (พิสมัย. 2557) ในประเทศไทย ได้มีการน าหญ้าหวานมาทดลองปลูกในเมืองไทยตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2521 พบว่าต้นหญ้าหวานเจริญเติบโตได้ดีในพ้ืนที่ภาคเหนือของประเทศซึ่งสูงกว่าระดับน้ าทะเลราว 400-
700 เมตร มีอากาศเย็น การปลูกหญ้าหวานให้ผลผลิตสารรสหวานสตรีวิโอไซต์ได้ดี ซึ่งมีการปลูกกันมากที่ภาคเหนือ 
โดยน าใบที่โตเต็มที่มาตากแห้งและชงท าเป็นชาหรือเครื่องดื่มสมุนไพรและน ามาผสมเครื่องดื่มรสหวานทั่วไป  
  หญ้าหวานเป็นพืชที่ปลูกกันมากในภาคเหนือ โดยเฉพาะที่เชียงใหม่ ล าพูน และเชียงราย ที่เชียงใหม่ปลูก
กันมากที่อ าเภอแม่แตงและอ าเภอสันก าแพง ในอดีตมีการส่งใบแห้งเป็นสินค้าส่งออกไปต่างประเทศปีละหลายล้าน
บาท นับว่ามีการปลูกและจ าหน่ายหญ้าหวานในเชิงพาณิชย์มานานกว่า 16 ปี และมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ 
เนื่องจาก หญ้าหวานปลูกและดูแลง่าย ไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลง เพียงแต่ตัดใบขายและน าไปตากแห้ง การตัดใบไม่ท าให้
ต้นตาย แต่จะสามารถงอกให้ผลผลิตได้ต่อเนื่องมากกว่า 3 ปี ผลผลิตของการปลูกหญ้าหวานดีกว่าการปลูกข้าวหรือ
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พืชไร่ทั่วไป ซึ่งเกษตรกรอาจปลูกหญ้าหวานหลังการท านา การปลูกต้นกล้า 10,000 - 12,000 ต้นต่อไร่ ต้องให้น้ า
อย่างสม่ าเสมอและก าจัดวัชพืช สามารถเก็บเกี่ยวใบได้ผลผลิต 600-1,000 กิโลกรัม (ใบสด) ต่อไร่ ต่อปี เกษตรกร
ลงทุน 12,000 บาทต่อไร่ สามารถท ารายได้ปีละ 20,000 - 24,000 บาทต่อไร่ ก าไรไม่ต่ ากว่า 8,000 บาท ต่อไร่ต่อปี 
หญ้าหวานมีสารรสหวานไกลโคไซด์ ได้แก่ สตีวีโอไซด์ 5-8 เปอร์เซ็นต์ และรีบาวดิโอไซด์ 1-2 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งให้ความ
หวานมากกว่าน้ าตาลทรายประมาณ 200-300 เท่า ต่อน้ าหนัก สามารถละลายน้ า ทนต่อความร้อน ทนต่ออากาศและ
แสงสว่างได้ดี สามารถสกัดสารบริสุทธิ์ดังกล่าวได้ พบว่าโครงสร้างทางเคมีของสตีวิโอไซด์ ประกอบด้วยสติออลและ
น้ าตาลกลูโคส นักวิจัยได้ศึกษาคุณสมบัติชีวภาพและความปลอดภัยของสตีวิโอไซด์ มีการน าสารสตีวิโอไซด์ในรูปผง
หรือรูปสารละลายเข้มข้นไปแทนน้ าตาลทราย ผสมในน้ าอัดลม น้ าหวาน ขนมเค้ก ลูกกวาด ยา เครื่องดื่มทุกชนิด ผัก
ดอง ผลไม้ดอง หมากฝรั่ง ยาสีฟัน ได้เป็นอย่างดี หญ้าหวานเป็นที่นิยมในหมู่ของผู้บริโภค และอุตสาหกรรมท าอาหาร
และเครื่องดื่มลดหวาน เนื่องจากหญ้าหวานให้รสหวานมากและคุณสมบัติของสารรสหวานที่ไม่ให้แคลอรี่ จึงมิท าให้
อ้วนได้เหมือนการบริโภคน้ าตาลโดยทั่วไป  

   คนไทยบริโภคหญ้าหวานใน 2 รูปแบบ คือแบบสมุนไพรที่มีการน าใบหญ้าหวานผสมกับสมุนไพรอื่นๆ เพ่ือ
เพ่ิมรสหวานในชาสมุนไพรหรือยาชงสมุนไพร และแทนน้ าตาลในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน มีการใช้อย่างแพร่หลายในกลุ่ม
หมอเมือง กลุ่มสันติอโศก และมีการน าผงหญ้าหวานใส่ซองผสมกับสมุนไพรอ่ืนในการชง รสหวานของหญ้าหวานไม่ให้
พลังงานสะสมแก่ร่างกาย ไม่ท าให้อ้วนและไม่กลายเป็นสารไขมัน การศึกษาทางระบาดวิทยายังไม่เคยมีรายงานการ
ป่วยหรือสุขภาพไม่สบายที่เกิดจากการบริโภคหญ้าหวานเป็นประจ าแต่ประการใด ในทางตรงกันข้าม แพทย์ผู้ใช้หลาย
คนยอมรับว่าหญ้าหวานได้ช่วยบรรเทาความเจ็บป่วยแก่ผู้ที่ต้องงดหรือหลีกเลี่ยงการบริโภคน้ าตาลซึ่งป่วยด้วยโรคอ้วน 
โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิต โรคไขมันเกินในเส้นเลือดได้ เพราะการรับสารความหวานจากหญ้าหวาน
ในรูปแบบของชา หรือผสมเครื่องดื่มทดแทนการบริโภคน้ าตาลทราย จะไม่ส่งผลต่อการเกิดสภาวะความรุนแรงของ
โรคเบาหวาน ผลิตภัณฑ์สารสกัดหญ้าหวานในรูปแบบสารสกัดกึ่งบริสุทธิ์โดยแยกสารอ่ืนที่ไม่ต้องการออก คุณภาพ
และราคาผลิตภัณฑ์ขึ้นอยู่กับปริมาณสารรสหวานไกลโคไซด์ และอัตราระหว่างสตีวิโอไซด์และรีบาวดิโอไซด์ มี
ผลิตภัณฑ์จากสารสกัดหญ้าหวานที่สะอาดและมีสีขาวมากข้ึน ซึ่งมีสารรสหวานจากไกลโคไซด์แตกต่างกันระหว่าง 40-
95 เปอร์เซ็นต์ มีการผสมสารสกัดหญ้าหวานกับสารอ่ืนๆ เช่น น้ าตาลแลคโตส และมอบโตเดกซ์ตริน ปรากฏว่า 
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีรสชาติเป็นที่ยอมรับและดีกว่าสารบริสุทธิ์ จากการประชุมระหว่างนักวิชาการและตัวแทนจาก 
องค์การอาหารและยาได้ข้อสรุปว่า สารบริสุทธิ์ที่เป็นสตีวิโอไซด์มีความปลอดภัย ไม่ท าให้เกิดโรคมะเร็งและเป็นพิษ
เรื้อรังอย่างใด ภายหลังได้มีทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการส่งโครงเรื่อง สาร
สกัดจากหญ้าหวาน จนได้รับรางวัลเป็นเงินสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจในสหรัฐอเมริกา จึงท าให้คนไทยตื่นตัวสนใจหญ้า
หวานมาก มีการติดต่อซ้ือหญ้าหวานกันเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้หญ้าหวานขาดตลาด เพราะยังไม่มีการส่งเสริมการปลูก แม้ว่า
ในอดีตธุรกิจของหญ้าหวานจะมีปัญหาและอุปสรรคหลายด้าน แต่ปัจจุบันธุรกิจหญ้าหวานในประเทศไทยพบว่ามี
แนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆ หญ้าหวานเป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าสนใจและน่าติดตาม สารสกัดหรือสารรสหวานสตีวิโอไซด์มีความ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และผู้บริโภคจ านวนมากจ าเป็นต้องใช้สารรสหวานทดแทนน้ าตาลทราย และทดแทนสารให้รส
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หวานสังเคราะห์ที่ยังมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยต่อสุขภาพ จึงท าให้การยอมรับด้านผลิตภัณฑ์และด้านเศรษฐกิจ
ของหญ้าหวานทั้งในปัจจุบันและอนาคตดีข้ึนตามล าดับ สุรวุฒิ (2550) 

   โกฐเชียง Angelica sinensis (Oliv.) Diels หรือ ตังกุยมีเขตการกระจายพันธุ ทางภาคกลางของประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ขึ้นตามป่าดิบเขา ปจจุบันปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจในประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลี และเวียดนาม 
(ราชบัณฑิตสถาน, 2542) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนปลูกมากที่มณฑลกันสู เสฉวน ยูนนาน เหอเปย สานซี 
และกุยโจว (เย็นจิตร เตชะด ารงสิน, 2547) คนจีนนิยมใชโกฐเชียงเป็นเครื่องยาในยาขนานต่าง ๆ จ านวนมาก จะเป
นรองก็แตชะเอม (Licorice) เทานั้น โกฐเชียงหรือตังกุยนิยมใชเป็นยาบ ารุงก าลังรองลงมาจากโสม (Ginseng) มี
ประวัติ การใชยาวนานนับตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 2 จนทุกวันนี้ ปจจุบันมีการจดสิทธิบัตรของตังกุย ในจีน ฮองกง 
สหรัฐอเมริกาและสิงคโปร (โครงการปลูกและรวบรวมพันธุพืชสมุนไพร, ม.ป.ป.) ส าหรับญี่ปุนมีการปลูกเปนการค้า
และคนญี่ปุนนิยมบริโภคตนสดเหมือนต้นคึ่นฉ่าย ตังกุยญี่ปุ น หรือโกฐเชียงญี่ปุน มีชื่อวิทยาศาสตร Angelica 
acutiloba Kitigawa ทั้งตนมีกลิ่นหอมแรงมาก การใช้ในการแพทย์แผนไทยได้จัดแบ่งพิกัดโกฐออกเป็น 4 กลุ่ม คือ
โกฐทั้งห้า โกฐทั้งเจ็ดและโกฐทั้งเก้าและพิกัดโกฐพิเศษ โดยโกฐเป็นเครื่องยาที่ใช้ในปริมาณเล็กน้อยแต่มีฤทธิ์มาก (เย็น
จิตร เตชะด ารงสิน, 2547) 

   โกฐเชียง หรือโสมตังกุย โดยเป็นพืชหนึ่งในห้าชนิดที่ปลูกทดแทนการน าเข้าภายใต้โครงการความร่วมมือ
ไทย-จีน และไทยยังมีปริมาณที่ผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการในด้านการเป็นวัตถุในต ารับยาแพทย์แผนไทยและ
แผนจีนท าให้ต้องน าเข้าโกฐเชียงในรูปสมุนไพรแห้งจากประเทศจีน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้รายงาน
ชื่อตัวยาสมุนไพรที่มีการขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณไว้ 100 ดันดับแรก พบว่าโกฐเชียงมีทะเบียนยา (เป็นส่วนประกอบ
ในต ารับยา) มากเป็นอันดับสองถึง 1,371 ทะเบียน รองจากจันทน์เทศที่มีการขึ้นทะเบียนยาสูงสุด ที่ 2,179 ทะเบียน 
และอันดับสามคือโกฐหัวบัว (1,352 ทะเบียน) ซึ่งหมายถึงมีการใช้อย่างกว้างขวางและใช้ในปริมาณที่มากตามไปด้วย 
จากสถิติการน าเข้าพืชสมุนไพรของกรมศุลกากรใน ปี พ.ศ. 2546-2550 ประเทศไทยมีการน าเข้าสมุนไพรปีละไม่น้อย
กว่า 20,000 เมตริกตัน มูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท และมีแนวโน้มการน าเข้าเพ่ิมขึ้นทุกปี ซึ่งในปี 2550 ไทยมีมูลค่า
การน าเข้าสมุนไพรมากที่สุดถึง 1,088.18 ล้านบาท และพืชกลุ่มรากโสมคือกลุ่มพืชที่มีการน าเข้า โดยจีนคือประเทศ
หลักท่ีผลิตและส่งจ าหน่าย (กรมศุลกากร. 2551) 

 

7. วิธีด าเนินการ 

- สิ่งท่ีใช้ในการทดลอง 
- สมุนไพรเมืองหนาวคือ หญ้าหวาน และโกฐเชียง  
- อุปกรณ์เก่ียวกับการเก็บเก่ียวและการแปรรูป ได้แก่ ถุงตาข่าย เครื่องชั่ง ถุงพลาสติก และตู้อบ 
        

- วิธีการทดลอง: เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในการปลูกสมุนไพรหญ้าหวานใน 2 รูปแบบ 
-  วัสดุการเกษตร ได้แก่ ปูนขาว ปุ๋ยคอก ปุ๋ยเคมี ตาข่ายพรางแสง ไม้ไผ่ ลวด และอ่ืนๆ 
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การทดลองย่อยท่ี 1 เปรียบเทียบการปลูกสมุนไพรหญ้าหวานที่ปลูกแบบใช้สารเคมีและแบบอินทรีย์ 
รูปแบบท่ี 1 ผลิตหญ้าหวานแบบใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี (ผลิตแบบ GAP)  
รูปแบบท่ี 2 ผลิตหญ้าหวานแบบใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวภัณฑ์ธรรมชาติ 

- วิธีปฏิบัติการทดลอง 
รูปแบบที่ 1 ผลิตหญ้าหวานแบบใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี (ผลิตแบบ GAP) ปลูกหญ้าหวานใน

แปลงกว้าง 1.0 เมตร ยาว 10 เมตร จ านวน 2 แปลงย่อย/ 1 ชุดพ้ืนที่ปลูก (2 ชุดพ้ืนที่ปลูก/ 1 รูปแบบ)
โดยปลูกในวัสดุปลูกจากการผสมดิน แกลบดิบเก่าและแกลบด า อัตรา 1:1:1 คลุมแปลงด้วยพลาสติก 
เจาะรูพลาสติกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 ซ.ม. ส าหรับใช้ปลูก โดยใช้ระยะปลูก 25x 25 เซนติเมตร  
(16 ต้น / ตรม., 160 ต้น/ 1 แปลงย่อย, 320 ต้น/ชุดพ้ืนที่ปลูก) ให้ปุ๋ยเคมีตามอัตราที่วิเคราะห์โดย
ค านวณธาตุอาหารหลักที่ให้ (N,P,K) ต่อต้น, ต่อแปลง ในปริมาณเท่ากับที่ให้ในรูปแบบอินทรีย์ โดยการ
ละลายให้ทางระบบน้ า หรือโรยรอบโคนต้นทุก 10 วันให้ในปริมาณที่ได้รับธาตุอาหารเท่ากันจนถึงระยะ
ก่อนเก็บเกี่ยว หยุดให้ธาตุอาหารก่อนเก็บเกี่ยว 1 สัปดาห์ดูแลรักษา โดยฉีดพ่นสารเคมีในการก าจัดโรค
และแมลง และเก็บเกี่ยวเมื่อพืชมีอายุเหมาะสม (หลังปลูก 45 วัน หรือพืชเริ่มติดดอก) 

รูปแบบที่ 2 ผลิตหญ้าหวานแบบใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวภัณฑ์ธรรมชาติ ปลูกหญ้าหวานใน
แปลงกว้าง 1.0 เมตร ยาว 10 เมตร จ านวน 2 แปลงย่อย/ 1 ชุดพ้ืนที่ปลูก (2 ชุดพ้ืนที่ปลูก/ 1 รูปแบบ)
โดยปลูกในวัสดุปลูกจากการผสมดิน แกลบดิบเก่าและแกลบด า อัตรา 1:1:1 คลุมแปลงด้วยฟางข้าว ใช้
ระยะปลูก 25x 25 เซนติเมตร (16 ต้น/ ตรม., 160 ต้น/ 1 แปลงย่อย, 320 ต้น/ชุดพ้ืนที่ปลูก) ให้ปุ๋ย
อินทรีย์โครงการหลวงที่ทราบปริมารธาตุอาหาร (ค านวณธาตุอาหารหลักใส่เท่ากับกรรมวิธีปลูกแบบใช้
ปุ๋ยเคมี) ทุก 10 วัน โดยการหว่าน/โรยในแปลงบริเวณโคนต้นให้ในปริมาณท่ีได้รับธาตุอาหารเท่ากันจนถึง
ระยะก่อนเก็บเกี่ยว หยุดให้ธาตุอาหารก่อนเก็บเกี่ยว 1 สัปดาห์ดูแลรักษาโดยใช้สารชีวภัณฑ์ในการก าจัด
โรคและแมลง เก็บเก่ียวเมื่อพืชมีอายุเหมาะสม (หลังปลูก 45 วัน หรือก่อนระยะออกดอก) 

 
การเก็บเกี่ยวหญ้าหวาน  
เก็บเก่ียวโดยการตัดส่วนเหนือดินให้เหลือล าต้นส่วนที่ติดกับล าต้นผิวดินประมาณ 5 ซ.ม. 

- การบันทึกข้อมูล 
1. การเจริญเติบโต ความสูงต้น ขนาดทรงพุ่ม   
2. การให้ผลผลิต (น้ าหนักสดและน้ าหนักแห้ง)  
3. โรคและแมลงที่พบ และการป้องกันก าจัด 
4. ต้นทุนการผลิตด้านต่างๆ  
5. ราคาที่รับซื้อและจ าหน่ายในพื้นที่ 
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6. บันทึกข้อมูลด้านอื่นๆ ได้แก่ 
- บันทึกสภาวะแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณน้ าฝน 
- พันธุ์ วันปลูก วันถอนแยก วันใส่ปุ๋ย พร้อมอัตราการใช้ 
- วันที่ศัตรูพืชระบาด (ถ้ามี)และการป้องกันก าจัด 

7. ปัญหาอุปสรรคอ่ืนๆ ในช่วงฤดูปลูก การเก็บเก่ียวและการขนส่ง 

   การวิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญ 
น าผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ในครั้งที่ 1 และ 3 ไปวิเคราะห์หาปริมาณสารส าคัญหลัก ได้แก่ 
stevioside 

การทดลองย่อยที่ 2 เปรียบเทียบการปลูกสมุนไพรโกฐเชียงที่ปลูกแบบใช้สารเคมีและแบบอินทรีย์ 
รูปแบบที่ 1 การผลิตโกฐเชียงแบบใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี (ผลิตตามหลัก GAP)  
รูปแบบที่ 2 การผลิตโกฐเชียงแบบใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวะภัณฑ์ธรรมชาติ 

- วิธีปฏิบัติการทดลอง 
รูปแบบที่ 1 การผลิตโกฐเชียงแบบใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี (ผลิตตามหลัก GAP) ปลูกโกฐเชียง

ในแปลงกว้าง 1.0 เมตร ยาว 10 เมตร จ านวน 2 แปลงย่อย/ 1 ชุดพ้ืนที่ผลิต (ปลูก 2 ชุดพ้ืนที่ผลิต) โดย
ใช้วัสดุปลูกจากการผสมดิน แกลบดิบเก่าและแกลบด า อัตรา 1:1:1 คลุมแปลงด้วยพลาสติก เจาะรู
พลาสติกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 ซ .ม . ส าหรับใช้ปลูก โดยใช้ระยะปลูก 25x 25 เซนติเมตร  
(16 ต้น / ตรม., 160 ต้น/ 1 แปลงย่อย, 320 ต้น/ชุดพ้ืนที่ผลิต) ให้ปุ๋ยเคมีตามอัตราที่วิเคราะห์โดย
ค านวณธาตุอาหารหลักที่ให้ (N,P,K) ต่อต้น, ต่อแปลง ในปริมาณเท่ากับที่ให้ในรูปแบบอินทรีย์ โดยการ
ละลายให้ทางระบบน้ า หรือโรยรอบโคนต้นทุก 10 วันให้ในปริมาณที่ได้รับธาตุอาหารเท่ากันจนถึงระยะ
ก่อนเก็บเกี่ยว หยุดให้ธาตุอาหารก่อนเก็บเกี่ยว 1 สัปดาห์ดูแลรักษาโดยฉีดพ่นสารเคมีในการก าจัดโรค
และแมลง และเก็บเกี่ยวเมื่อพืชมีอายุเหมาะสม  

รูปแบบที่ 2 การผลิตโกฐเชียงแบบใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวะภัณฑ์ธรรมชาติ ปลูกโกฐเชียงใน
แปลงกว้าง 1.0 เมตร ยาว 10 เมตร จ านวน 2 แปลงย่อย/ 1 ชุดพ้ืนที่ผลิต (ปลูก 2 ชุดพ้ืนที่ผลิต) โดยใช้
วัสดุปลูกจากการผสมดิน แกลบดิบเก่าและแกลบด า อัตรา 1:1:1 ใช้ฟางข้าวคลุมแปลง ใช้ระยะปลูก 25x 
25 เซนติเมตร (16 ต้น / ตรม., 160 ต้น/ 1 แปลงย่อย, 320 ต้น/ชุดพ้ืนที่ผลิต) ให้ปุ๋ยอินทรีย์โครงการ
หลวง (ที่ค านวณธาตุอาหารหลักใส่เท่ากับกรรมวิธีปลูกแบบใช้ปุ๋ยเคมี) ทุก 10 วัน โดยการหว่าน/โรยใน
แปลงบริเวณโคนต้น ให้ในปริมาณที่ได้รับธาตุอาหารเท่ากันจนถึงระยะก่อนเก็บเกี่ยว หยุดให้ธาตุอาหาร
ก่อนเก็บเกี่ยว 1 สัปดาห์ดูแลรักษาโดยใช้สารชีวะภัณฑ์ในการก าจัดโรคและแมลง และเก็บเกี่ยวเมื่อพืชมี
อายุเหมาะสม  
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การเก็บเกี่ยวโกฐเชียง  
เก็บท้ังต้น แล้วตัดเอาเฉพาะส่วนหัวใต้ดิน 

- การบันทึกข้อมูล 
1. การเจริญเติบโต ความสูงต้น ขนาดทรงพุ่ม   
2. การให้ผลผลิต (น้ าหนักสดและน้ าหนักแห้ง)  
3. โรคและแมลงที่พบ และการป้องกันก าจัด 
4. ต้นทุนการผลิตด้านต่างๆ  
5. ราคาที่รับซื้อและจ าหน่ายในพื้นที่ 
6. บันทึกข้อมูลด้านอื่นๆ ได้แก่ 
- บันทึกสภาวะแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณน้ าฝน 
- พันธุ์ วันปลูก วันถอนแยก วันใส่ปุ๋ย พร้อมอัตราการใช้ 
- วันที่ศัตรูพืชระบาด (ถ้ามี)และการป้องกันก าจัด 

7. ปัญหาอุปสรรคอ่ืนๆ ในช่วงฤดูปลูก การเก็บเก่ียวและการขนส่งและการแก้ไข 

  การวิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญ 
   น าผลผลิตที่เก็บเก่ียวได้ ไปวิเคราะห์หาปริมาณสารส าคัญหลัก ได้แก่ terpenoid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
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ได้ด าเนินการเริ่มการทดลองตามกรรมวิธีและได้เก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของแปลงปลูกหญ้าหวานและ
โกฐเชียงในระบบการปลูกแบบใช้ปุ๋ยเคมี และแบบอินทรีย์ เก็บข้อมูลต้นทุนในการเพาะปลูกท้ังสองรูปแบบ จ านวน
อย่างละ 2 แปลงย่อย เมื่อปลูกพืชได้ระยะเวลา 2 สัปดาห์จึงท าการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1-4 การปลูกหญ้าหวานและโกฐเชียงแบบใช้ปุ๋ยเคมี 

1 2 

3 4 
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ภาพที่ 5-8 การปลูกหญ้าหวานและโกฐเชียงแบบอินทรีย์ 
 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตหญ้าหวานด้านความสูงต้น ครั้งที่ 1 
การเจริญเติบโตด้านความสูงของหญ้าหวาน 

หลังวัน/ปลูก 0 วัน 15 วัน 30 วัน 45 วัน 
แบบปุ๋ยเคมี (GAP) 5.99 7.37 8.06 8.91 
แบบอินทรีย์ 5.41 6.28 7.76 7.77 

5 6 

7 8 
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T-test * * ns * 
หมายเหตุ :  *  หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
      ns  หมายถึง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
 การเจริญเติบโตด้านความสูงหญ้าหวานที่ 45 วัน การปลูกหญ้าหวานแบบใช้ปุ๋ยเคมี มีค่าเฉลี่ยการ
เจริญเติบโตสูงที่สุด 8.91 เซนติเมตร รองลงมาคือ การปลูกหญ้าหวานแบบอินทรีย์ มีค่าเฉลี่ย 7.77 เซนติเมตร ซึ่ง
มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 1)  
 
ตารางท่ี 2 ข้อมูลค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตหญ้าหวานด้านจ านวนใบครั้งที่ 1 

การเจริญเติบโตด้านจ านวนใบของหญ้าหวาน 

หลังวัน/ปลูก 0 วัน 15 วัน 30 วัน 45 วัน 
แบบปุ๋ยเคมี (GAP) 7.11 10.84 10.58 14.89 
แบบอินทรีย์ 6.35 9.72 10.45 9.55 
T-test ns ns ns * 

หมายเหตุ :  *  หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
      ns  หมายถึง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 

การเจริญเติบโตด้านจ านวนใบหญ้าหวานที่ 45 วัน การปลูกหญ้าหวานแบบใช้ปุ๋ยเคมี มีค่าเฉลี่ยการ
เจริญเติบโตสูงที่สุด 14.89 รองลงมาคือ การปลูกหญ้าหวานแบบอินทรีย์ มีค่าเฉลี่ย 9.55 ซึ่งมีความแตกต่างอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 2)  
 
ตารางท่ี 3 ข้อมูลค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตหญ้าหวานด้านความยาวใบ ครั้งที่ 1 

การเจริญเติบโตด้านความยาวใบของหญ้าหวาน 

หลังวัน/ปลูก 0 วัน 15 วัน 30 วัน 45 วัน 
แบบปุ๋ยเคมี (GAP) 2.73 2.76 3.52 3.88 
แบบอินทรีย์ 2.35 2.38 3.48 3.23 
T-test ns * * ns 

หมายเหตุ :  *  หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
      ns  หมายถึง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 

การเจริญเติบโตด้านความยาวใบหญ้าหวานที่ 45 วัน การปลูกหญ้าหวานแบบใช้ปุ๋ยเคมี มีค่าเฉลี่ยการ
เจริญเติบโต 3.88 เซนติเมตร และ การปลูกหญ้าหวานแบบอินทรีย์ มีค่าเฉลี่ย 3.23 เซนติเมตร ซึ่งไม่มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 3)  
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ตารางท่ี 4 ข้อมูลค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตหญ้าหวานด้านความกว้างใบครั้งที่ 1 
การเจริญเติบโตด้านความกว้างใบของหญ้าหวาน 

หลังวัน/ปลูก 0 วัน 15 วัน 30 วัน 45 วัน 
แบบปุ๋ยเคมี (GAP) 1.10 1.30 1.53 1.56 
แบบอินทรีย์ 0.98 1.16 1.42 1.40 
T-test ns * ns * 

หมายเหตุ :  *  หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
      ns  หมายถึง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 

การเจริญเติบโตด้านความกว้างใบหญ้าหวานที่ 45 วัน การปลูกหญ้าหวานแบบใช้ปุ๋ยเคมี มีค่าเฉลี่ยการ
เจริญเติบโตสูงที่สุด 1.56 เซนติเมตร รองลงมาคือ การปลูกหญ้าหวานแบบอินทรีย์ มีค่าเฉลี่ย 1.40 เซนติเมตร ซึ่ง
มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 4)  
 
ตารางท่ี 5 ข้อมูลค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตหญ้าหวาน ครั้งที่ 2 

กรรมวิธี ความสูงล าต้น 
ก่อนเก็บเก่ียว (ซม.) 

จ านวนใบ  
ก่อนเก็บเก่ียว 

ขนาดทรงพุ่ม (ซม.)ก่อน
เก็บเก่ียว 

แบบปุ๋ยเคมี 8.62 13.49 9.80 
แบบอินทรีย์ 8.17 10.32 9.68 

T-test ns * Ns 

หมายเหตุ :  *  หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
      ns  หมายถึง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 

การเจริญเติบโตหญ้าหวาน ครั้งที่ 2 เมื่อน ามาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทางสถิติโดยวิธี T-test ก่อนการเกี่ยวที่ 
45 วัน พบว่า ด้านความสูงและขนาดทรงพุ่ม การปลูกหญ้าหวานแบบใช้ปุ๋ยเคมี และ การปลูกหญ้าหวานแบบ
อินทรีย์ มีการเจริญเติบโตที่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ แตเ่มื่อ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทางสถิติโดยวิธี T-test ของจ านวนใบ พบว่าหญ้าหวานที่ 45 วัน การปลูกหญ้าหวานแบบใช้
ปุ๋ยเคมี มีค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตสูงที่สุด 13.49  รองลงมาคือ การปลูกหญ้าหวานแบบอินทรีย์ มีค่าเฉลี่ย 10.32  
ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 5) 
 
ตารางท่ี 6 ข้อมูลน้ าหนักสด-น้ าหนักแห้งของหญ้าหวานเมื่อเก็บเกี่ยว  

แปลง 
น้ าหนักผลผลิต (กรัม) อัตราส่วน  

น้ าหนักสด : น้ าหนักแห้ง น้ าหนักสด น้ าหนักแห้ง 
แปลงปุ๋ยเคมี 930.0 184.5 5 : 1 
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แปลงอินทรีย์ 619.0 123.5 5 : 1 
T-test * *  

หมายเหตุ :  *  หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
      ns  หมายถึง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
 จากการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของหญ้าหวานที่มีการทดลองในแปลงปุ๋ยเคมีและแปลงอินทรีย์ พบว่ามี
การเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง เมื่อเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตในระยะก่อนการเก็บเกี่ยวที่ 45 วัน พบว่า แปลงหญ้า
หวานที่ปลูกโดยการใช้ปุ๋ยเคมี มีการเจริญเติบโตทางด้านความสูง จ านวนใบ และขนาดทรงพุ่ม ที่มากกว่าแปลง
หญ้าหวานแบบอินทรีย์ แต่ขนาดของใบทั้งสองกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันตามค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโต  เมื่อถึง
ระยะเก็บเกี่ยวที่ 45 วันหลังปลูก พบว่า แปลงหญ้าหวานแบบใช้ปุ๋ยเคมีมีปริมาณผลผลิตที่มากกว่าแปลงอินทรีย์ 
และมีอัตราส่วนน้ าหนักสดต่อน้ าหนักแห้งท่ีเท่ากัน (ตารางที่ 6) 
 

 
ภาพที่ 9-10 การเจริญเติบโตหญ้าหวาน 

                             

9 10 

11 12 
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ภาพที่ 11-12 การเก็บข้อมูลน้ าหนักผลผลิตหญ้าหวาน 
 

ตารางท่ี 7 ข้อมูลค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตโกฐเชียง ที่อายุ 4 เดือน 
กรรมวิธี ความสูงล าต้น (ซม.) จ านวนใบ  ขนาดทรงพุ่ม (ซม.) 

แบบปุ๋ยเคมี 17.72 22.96 18.70 
แบบอินทรีย์ 15.18 22.70 17.23 

T-test * ns ns 
หมายเหตุ :  *  หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
      ns  หมายถึง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 

จากการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตโกฐเชียงที่อายุ 4 เดือน  เมื่อน ามาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทางสถิติโดยวิธี 
T-test พบว่า ด้านความสูง การปลูกโกฐเชียงแบบใช้ปุ๋ยเคมี มีค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตสูงที่สุด 17.72 เซนติเมตร  
รองลงมาคือ การปลูกหญ้าหวานแบบอินทรีย์ มีค่าเฉลี่ย 15.18 เซนติเมตร  ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอร์เซ็นต์ แตเ่มื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทางสถิติโดยวิธี T-test ของจ านวนใบและ
ขนาดทรงพุ่ม พบว่า  การปลูกโกฐเชียงแบบใช้ปุ๋ยเคมี และ การปลูกโกฐเชียงแบบอินทรีย์ มีการเจริญเติบโตที่ไม่มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
      
 

13 14 
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ภาพที่ 13-16 การเจริญเติบโตต้นโกฐเชียงในแปลงปุ๋ยเคมีและอินทรีย์  
 

 
 
 
       
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 17-20 การเจริญเติบโตต้นโกฐเชียงในแปลงปุ๋ยเคมีและอินทรีย์  

 
 
 
 
 

15 16 

19 20 

17 18 

21 22 
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ภาพที่ 21-22 รากโกฐเชียงที่น าไปวิเคราะห์หปริมาณาสารส าคัญ 

 
ตารางท่ี 8 ข้อมูลผลผลิตต้นโกฐเชียง 

แปลงทดลอง น้ าหนักผลผลิตต้นโกฐเชียง (กิโลกรัม) 
แปลงใช้ปุ๋ยเคมี 7.3 

แปลงอินทรีย์ 5.9 
 หมายเหตุ :  *  หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

                 ns  หมายถึง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
ได้ด าเนินการเก็บเก่ียวผลผลิตต้นโกฐเชียง และชั่งน้ าหนักผลผลิตจากแปลงทดลอง โดยแบ่งเป็นแปลงที่ใช้

ปุ๋ยเคมี จ านวน 320 ต้นและแบบอินทรีย์ จ านวน 320 ต้น จากการเก็บข้อมูล พบว่า แปลงที่ใช้ปุ๋ยเคมีมีน้ าหนัก
ผลผลิตที่มากกว่าแปลงอินทรีย์ คือ 7.30 และ 5.90 กิโลกรัม ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 9 ต้นทุนและผลผลิตสมุนไพรเมืองหนาว หญ้าหวานและโกฐเชียงที่ปลูกแบบใช้ปุ๋ยเคมี 

รายการ งบประมาณด าเนินงาน  
1. ต้นทุนคงท่ี (ซ่อมแซมโรงเรือน, มุ้งพลาสติก, ทาสี)                           

1) พลาสติกใส 100 ไมครอน ( 150 เมตร) 
2) ตาข่ายสีขาว 75 %                                                        

6,800 
12,500 

                  1,250 
                  2,000 

11,400 
3,900 
500 

2,000 

3) สายรัดโรงเรือน 
4) คลิปล็อคสปริง (4,6 หุน) 
5) รางล็อคสปริง (30 อัน) 
6) สปริงรางล็อค( 60 อัน) 
7) น็อตเกลียวปล่อย1/2” เจาะเหล็ก 
8) บล็อกหัวสว่าน+ข้อต่อ 

      2. ต้นทุนผันแปร 
          2.1 ค่าแรงงานเตรียมโรงเรือน ดูแลรักษา และเตรียมกล้า 
               ค่าแรง 300 บ./คน/วัน 

1) ค่าแรงขึ้นแปลง ขนาด 1 x 10 เมตร จ านวน 8 แปลง 
2) ค่าพ่นยาก าจัดวัชพืชเตรียมแปลง  

6,000 
 

1,000 
100 

           2.2 ค่าวัสดุการเกษตร 
 

           1) ค่าวัสดุปลูก 3,000 
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2) ค่าอุปกรณ์การเกษตร 5,000 

  3) ค่าต้นพันธุ์, เมล็ดพันธุ์ 15,000 

  4) ค่าปุ๋ยเคมี 8,000 

  รวม 78,450 
ข้อมูลผลผลิตหญ้าหวาน  
     ขนาดพ้ืนที่ 160 ตร.ม. ผลผลิตที่ได้ 614 กรัม/ครั้ง 
     ขนาดพ้ืนที่ 1600 ตร.ม. ผลผลิตที่ได้ 6.4 กิโลกรัม/ครั้ง 
     ราคาผลผลิตแห้ง 800 บาท/กิโลกรัม 
     จะได้มูลค่าผลผลิต 5,120 บาท/ครั้ง/45 วัน 

 

 
ตารางท่ี 10 ต้นทุนและผลผลิตสมุนไพรเมืองหนาว หญ้าหวานและโกฐเชียงที่ปลูกแบบอินทรีย์ 

รายการ งบประมาณด าเนินงาน  

1. ต้นทุนคงท่ี (ซ่อมแซมโรงเรือน, มุ้งพลาสติก, ทาสี) 
2. พลาสติกใส 100 ไมครอน ( 150 เมตร) 
3. ตาข่ายสีขาว 75 %                                                        

6,800 
12,500 

                         1,250 
                         2,000 

11,400 
3,900 
500 

2,000 

4. สายรัดโรงเรือน 
5. คลิปล็อคสปริง (4,6 หุน) 
6. รางล็อคสปริง (30 อัน)  
7. สปริงรางล็อค ( 60 อัน)  
8. น็อตเกลียวปล่อย1/2” เจาะเหล็ก    
9. บล็อกหัวสว่าน+ข้อต่อ                                                                    

2. ต้นทุนผันแปร 
1.1 ค่าแรงงานเตรียมโรงเรือน ดูแลรักษา และเตรียมกล้า 

1. ค่าแรง 300 บ./คน/วัน 
2. ค่าแรงขึ้นแปลง ขนาด 1 x 10 เมตร จ านวน 8 แปลง 
3. ค่าพ่นยาก าจัดวัชพืชเตรียมแปลง  

 
6,000 
1,000 
100 

    2.2 ค่าวัสดุการเกษตร  

           1) ค่าวัสดุปลูก 3,000 

2) ค่าอุปกรณ์การเกษตร 3,000 

  3) ค่าต้นพันธุ์, เมล็ดพันธุ์ 15,000 



17 

 

  4) ค่าปุ๋ยคอก 1,050 

รวม 69,500 

 
ข้อมูลผลผลิตหญ้าหวาน  
     ขนาดพ้ืนที่ 160 ตร.ม. ผลผลิตที่ได้ 375 กรัม/ครั้ง 
     ขนาดพ้ืนที่ 1,600 ตร.ม. ผลผลิตที่ได้ 3.7 กิโลกรัม/ครั้ง 
     ราคาผลผลิตแห้ง 800 บาท/กิโลกรัม 

                จะได้มูลค่าผลผลิต 2,960 บาท/ครั้ง/45 วัน 

 

 
 
การวิเคราะห์ปริมาณสาร Terpenoids 
เครื่องมือ และอุปกรณ์ส าหรับการวิเคราะห์ปริมาณสาร Terpenoids 

ตารางท่ี 11 เครื่องมือ และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการทดลอง 

ล าดับ เครื่องมือ-อุปกรณ์ บริษัทผู้ผลิต/รุ่น ประเทศ 
1 
2 

กระดาษกรองเบอร์ 1 
ขวดดูแรนขนาด 50มิลลิลิตร 

Whatman 
Duran group 

Germany 
Germany 

3 เครื่องชั่งไฟฟ้า 4 ต าแหน่ง Mettler Toledo Switzerland 
4 ตู้อบลมร้อน - Thailand 
5 Rotary evaporator BUCHI Switzerland 

 

ตารางท่ี 12 สารเคมีที่ใช้ในการทดลอง 

ชื่อสารเคมี สูตรเคมี  บริษัทผู้ผลิต ประเทศ 
Petroleum ether C6.H14  J.T Baker USA 

 

วิธีการวิเคราะห์ปริมาณสาร Terpenoids (อ้างอิงจากวิธีการวิเคราะห์ของ Ferguson 1973)  

1. ชั่งตัวอย่างที่อบจนแห้ง และบดละเอียดแล้วมา 0.500กรัม(W1) ใส่ในขวดแก้วที่มีผาปิด เติมเอทา
นอลลงไป 10 มิลลิลิตร จากนั้นแช่ทิ้งไว้ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง 
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2. น าตัวอย่างที่สกัดได้ไปกรองด้วยกระดาษกรองหลังจากนั้นน าไปสกัดด้วยสารละลาย Petroleum 
ether ปริมาตร 15 มิลลิตร 3 ครั้ง  

3. น าสารละลายในชั้น Petroleum ether  มาระเหยจนแห้ง บันทึกน้ าหนักสารสกัดที่ได้ (W2) น าค่าที่
ได้ไปค านวณหาปริมาณ สาร Terpenoid  

การค านวณ 

ปริมาณเทอร์ปีนอยด์ทั้งหมด (กรัม/กรัมน้ าหนักแห้ง) =
w2x 100

w1
 

 เมื่อ W1 คือ   น้ าหนักตัวอย่าง (กรัม) 
     W2 คือ   น้ าหนักสารสกัด (กรัม) 

 
 

ตารางท่ี 13 ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารเทอร์ปีนอยด์ 

Treatment Total terpenoids (g/100g dry weight) 

เคมี 

repeats mean sd 

ก่อนออกดอก 
1 2.16 2.30b 

 

0.24 

 
2 2.58 
3 2.17 

ออกดอก 
1 3.39 3.19a 

 

0.35 

 
2 2.78 
3 3.38 

หลังออกออก 
1 2.98 2.84a 

 

0.23 

 
2 2.57 
3 2.96 

ปุ๋ยอินทรีย์ 

ก่อนออกดอก 
1 0.79 0.85c 

 

0.11 

 
2 0.79 
3 0.99 

ออกดอก 
1 0.40 0.43d 

 

0.05 

 
2 0.40 
3 0.48 

หลังออกออก 
1 1.99 

2.14b 0.12 
2 2.19 
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3 2.22 
 

 

จากผลการทดลอง อาจพิจารณาได้ดังนี้  โดยทั่วไปพืชหัวจะท าการเก็บเกี่ยวในช่วงหยุดการเจริญเติบโต 

ทั้งนี้เนื่องจากมีการสะสมอาหารสูง และอาจเป็นได้ว่าจะท าให้มีการผลิตสารกลุ่ม second metabolites ได้

เช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า ไม่ว่าใช้ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์  ในช่วงระยะหลังออกดอกจะมีปริมาณสารเทอร์ปี

นอยด์สูงกว่าในระยะอ่ืน ๆ ธาตุอาหารก็เป็นสิ่งจ าเป็นในการสร้างการเจริญเติบโต พืชที่ได้รับธาตุอาหารจาก

ปุ๋ยเคมี มักจะได้รับธาตุอาหารได้เยอะกว่าเมื่อเทียบกับพืชที่ได้รับธาตุอาหารจากปุ๋ยอินทรีย์ จึงส่งผลให้รากสะสม

อาหาร มีการเจริญเติบโตได้ดีกว่า และมีการสะสมอาหารที่เยอะกว่า และคาดว่าจะท าให้มีการผลิตสารกลุ่ม 

second metabolites ได้สูงกว่าเช่นกัน ดังนั้นจากผลการทดลองจึงจะเห็นได้ว่า พืชที่ได้รับปุ๋ยเคมี จะมีปริมาณ

สารเทอร์ปีนอยด์สูงกว่าพืชที่ได้รับปุ๋ยอินทรีย์ 

 

9. สรุปผลการทดลอง 
การเจริญเติบโตหญ้าหวานเมื่อน ามาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทางสถิติโดยวิธี T-test  พบว่า ด้านความสูง 

จ านวนใบ ความยาวใบ ความกว้างใบ การปลูกหญ้าหวานแบบใช้ปุ๋ยเคมี มีการเจริญเติบโตสูงกว่า การปลูกหญ้า
หวานแบบอินทรีย์ แต่ขนาดทรงพุ่มทิศเหนือ-ใต้ และทรงพุ่มทิศตะวันออก-ตก ไม่แตกต่างกัน  

การเจริญเติบโตของโกฐเชียง เมื่อน ามาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทางสถิติโดยวิธี T-test  พบว่า ด้านความสูง 

จ านวนใบ ความยาวใบ ความกว้างใบ การปลูกหญ้าหวานแบบอินทรีย์ มีการเจริญเติบโตสูงกว่า การปลูกหญ้า

หวานแบบใช้ปุ๋ ย เคมี  แต่ขนาดทรง พุ่มทิศ เหนือ - ใต้  และทรง พุ่มทิศตะวันออก-ตก ไม่แตกต่างกัน  

 ด้านต้นทุนที่ใช้ในการผลิตสมุนไพรเมืองหนาวหญ้าหวานและโกฐเชียงที่ปลูกแบบใช้ปุ๋ยเคมีและแบบ

อินทรีย์ พบว่า ต้นทุนการผลิตสมุนไพรเมืองหนาว หญ้าหวานและโกฐเชียงที่ปลูกแบบใช้ปุ๋ยเคมี มีสัดส่วนค่าใช้จ่าย

สูงที่สุด เพราะเนื่องจากปุ๋ยเคมีที่ใช้มีราคาท่ีสูง จึงท าให้ต้นทุนในการผลิตเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย  

 
ข้อเสนอแนะ: - 
 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
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ได้เทคโนโลยีการผลิตของหญ้าหวาน โกฐเชียง ส าหรับการส่งเสริมการผลิตบนพ้ืนที่สูง โดยเฉพาะพ้ืนที่

ภาคเหนือของไทย เพ่ือสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ลดการน าพืชสมุนไพรออกจากป่า ลดการน าเข้าจากต่างประเทศ 

ส่งเสริมการใช้พ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ  
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