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บทคัดย่อ 
 

ผลของการศึกษาการอนุรักษ์ ปลูกเลี้ยง เก็บเกี่ยว และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผักอีนูน 
(Adenia viridiflora Craib) เพ่ือเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ พบว่าผักอีนูนที่เก็บตัวอย่างมาสามารถน ามา
ขยายพันธุ์ ได้ จึงกล่าวได้ว่าผักอีนูนได้รับการอนุรักษ์ไม่ให้สูญหายไปจากป่าแล้ว การทดลองปลูกเลี้ยง
โดยใช้สายต้นที่ได้รับการคัดเลือกมา 9 สายต้น จากที่ได้รวบรวมไว้ 56 สายต้น พบว่าสายต้นปากช่อง
เป็นสายต้นที่ดีที่สุด ในด้านการเจริญเติบโต การให้ผลผลิต (ยอด ใบ ดอก ผล และเมล็ด) ส่วนการให้ปุ๋ย
อินทรีย์ผสมกับปุ๋ยเคมีในอัตรา 250 กรัม ต่อ 75 กรัมต่อต้น ในการรองพ้ืน ร่วมกับให้ปุ๋ยเคมีสูตร 25-8-
8 ทุกๆ 4 สัปดาห์ ให้การเจริญเติบโตดีที่สุด ส่วนการใช้วัสดุปรับปรุงดิน พบว่าการรองพ้ืนด้วยหินปูนฝุ่น
ผสมกับหินบะซอลล์ฝุ่น อัตราส่วน 25 กรัม ต่อ 75 กรัมต่อต้น มีการเจริญเติบโตที่ดีกว่าต ารับอ่ืนๆ 
การศึกษาปลูกเลี้ยงเชิงลึกโดยการน าข้อมูล รวมทางด้านสายต้น วิธีการปลูก การให้ปุ๋ย การท าค้าง การ
ตัดแต่ง การคุมดิน และการดูแลรักษา พบว่าสามารถเพ่ิมผลผลิตให้กับผักอีนูนได้ โดยมีต้นทุนการ
ผลผลิต 37,500 บาท/ไร่ อาจจะสามารถคืนทุนภายในระยะเวลา 1-2 ปี ของการปลูก จากการศึกษาผัก
อีนูนในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งเห็นได้ว่าเมื่อสิ้นสุดการทดลองนี้ ผักอีนูนเป็นพืชที่มีศักยภาพในการ
น าเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ 
 
ค าส าคัญ: ผักอีนูน, การอนุรักษ์, การปลูกเลี้ยง, การจัดการหลังการเก็บเก่ียว 
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Abstract 

 
 This research was on studying conservation, cultivation, harvesting and postharvest 
handling of I-Nun Plant (Adenia viridiflora Craib) for commercial purpose. Results showed 
that the collected I-Nun plants could be propagated, conserved not to disappeared from the 
forest. The experiments were carried out using 9 selected clones from 56 collected clones. It 
was found that Pak Chong clone was grown very well and resulted best yields (shoots, 
leaves, flowers and seeds). The application of organic fertilizer and chemical fertilizer 25-8-8 
at the rate of 250 g / 75 g per plant every 4 weeks resulted in highest growth and yields. This 
studies were also tested the effects of applying a combination of limestone tail and basalt 
tail on I-Nun plant. Resulted showed that the use of combinations rate of 25 g / 75 g per 
plant gave better growth of arial parts as well as roots portions. Results from cultivation trials 
indicated that planting, supporting and training methods, fertilizer application, mulching 
materials and soil amendments were important factors for yields increased. The cost of I-Nun 
plant production was about 37,500 baht/rai and could be return within one or two year of 
planting. Compilation results (3 years) indicated that I-Nun plant had a very high possibility to 
be conserved and there could be several ways to improve their usefulness at the 
commercial level. 
 
Keywords: I-nun plant, Conservation, Production, Postharvest handling 
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บทที่ 1 

 
1.1 ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 

เดิมการใช้อนุรักษ์พืชในป่า จะได้รับการประโยชน์พืชป่าจากรุ่นสู่รุ่น แต่เมื่อเวลาผ่านไป วิถีชีวิต
ของคนเปลี่ยนแปลง มีการบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ือสร้างเมืองหรือท าการเกษตรโดยไม่ได้ค านึกถึงทรัพยากรที่มี
ในป่า การอนุรักษ์พืชที่มีประโยชน์เหล่านี้ก็จะลดลงและอาจสูญหายไปได้ในที่สุด พืชที่มีประโยชน์หลาย
ชนิดเริ่มเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ไปจากพ้ืนที่ ดังนั้นการศึกษาที่จะน าไปสู่การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเหล่านี้จึง
เป็นสิ่งจ าเป็นมากข้ึน เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์ทรัพยากรเหล่านั้นอย่างยั่งยืน 

ผักอีนูนหรือผักสาบ (I-Nun plant ชื่อวิทยาศาสตร์ Adenia viridiflora Craib) จัดอยู่ในวงศ์ 
Passifloraceae ผักอีนูนเป็นพืชเถาเลื้อย ขึ้นอยู่ในป่า และเจริญเติบโตขึ้นคลุมยอดไม้ต่างๆ ซึ่งบางครั้ง
อาจจะเลื้อยพาดพันยอดไม้ที่สูงจากพ้ืนดินมากกว่า 20 เมตร พบว่ามีการกระจายในพ้ืนที่ป่าเกือบทุก
ภาคของประเทศไทย (Santisuk et al., 2010) ในช่วงต้นฤดูฝน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือน
พฤษภาคม มีการเจริญเติบโตออกดอก ผล ที่สามารถน ามาบริโภคได้ และผักอีนูนจะหยุดการ
เจริญเติบโต ไม่ให้ผลผลิตในช่วงที่อากาศเย็นลง ตั้งแต่ประมาณเดือนกันยายนถึงเดือนมกราคม ในการ
เก็บเกี่ยวผักอีนูนออกจากป่านั้น คนท้องถิ่นมักจะตัดเถา มักจะดึงลงมาเพ่ือเก็บยอดอ่อน ดอก และผล 
นอกจากนี้ยังมีการน าเอาล าต้นที่มีอายุมากไปจ าหน่ายเป็นท่อนปลูก ที่มักจะไม่สามารถปลูกเลี้ยงให้รอด
เป็นต้นใหม่ได้ ท าให้ต้นอีนูนถูกท าลายไป เหลือต้นอีนูนในป่าไม่มากนัก และอาจจะหมดไปจากป่าได้  
ผักอีนูนจึงเป็นพืชหนึ่งที่ควรน ามาอนุรักษ์และฟ้ืนฟูให้เกิดประโยชน์ ซึ่งทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ได้
พิจารณาให้ผักอีนูนเป็นหนึ่งในพืชอนุรักษ์ของไทยอีกชนิดหนึ่ง เพ่ิมเติมจาก 8 พืชหลัก ซึ่งได้แก่ สัก 
มะเกี๋ยง มะกิ๊ง ชาเมี่ยง ตีนฮุ้งดอย กล้วยไม้ ทุเรียน และน้อยหน่าเครือ   

ผักอีนูนเป็นพืชที่มีอายุค่อนข้างยืน โดยผักอีนูนที่งอกจากเมล็ดจะใช้เวลาในการเจริญเติบโต
นาน 1-2 ปี เพ่ือที่จะเลื้อยขึ้นไปถึงยอดไม้ได้ จากการน ามาทดลองปลูกเลี้ยง พบว่าผักอีนูนที่งอกจาก
เมล็ดต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1 ปี จึงจะมีความยาวของเถาประมาณ 2 -3 เมตร และเริ่มเก็บเกี่ยวได้
หลังจากที่มีอายุ 1 ปีครึ่ง การใช้ล าต้นปักช าสามารถลดเวลาลงครึ่งหนึ่ง แต่ยังไม่มีข้อมูล เกี่ยวกับความ
แข็งแรง และการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมเหมือนกับต้นที่ เพาะได้จากเมล็ด (เรณู ข าเลิศและ อัศจรรย์ 
สุขธ ารง, 2557) จากการส ารวจเบื้องต้นของคณะผู้วิจัยพบต้นอีนูนในอ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี มีอายุ
ยืนยาวมากกว่า 50 ปีแล้วยังคงเจริญเติบโต ให้ยอด ใบ ดอก ผล และเมล็ดจ านวนมาก และนอกจากนี้
ยังพบว่าผักอีนูนในเขตป่าอ่ืนๆที่ลงส ารวจเพ่ิมเติมมีเส้นผ่านศูนย์กลางของโคนเถาเฉลี่ยมากกว่า 6 นิ้ว 
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และมีอายุมากกว่า 50 ปี (สอบถามจากผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่) แต่ป่าส่วนใหญ่ถูกบุกรุก ต้นอีนูนถูกท าลายไป
เป็นจ านวนมาก จึงนับเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ควรดูแลและแก้ไข ทางผู้วิจัยได้มีโอกาสเข้าไปสอบถามผู้ที่อยู่
ใกล้ป่านั้นๆ พบว่ามีจ านวนน้อยมากที่น าต้นกล้าผักอีนูนจากป่าเพ่ือมาปลูกไว้ในบ้านหรือใกล้บ้าน ซึ่ง
ส่วนใหญ่พบว่าการปลูกและดูแลรักษาต้นอีนูนนั้นท าได้ยาก มีจ านวนต้นที่รอดตายต่ ามาก ในการ
ขยายพันธุ์พบว่าเมล็ดอีนูนมีอัตราการงอก 20 เปอร์เซ็นต์ การตอนกิ่งสามารถออกรากได้ 0 -14 
เปอร์เซ็นต์ ส่วนการปักช าสามารถออกรากได้ 41-65 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น (ศูนย์ศึกษา และพัฒนาวน
ศาสตร์ชุมชนที่ 14 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4, 2553) ซึ่งถือว่าต่ ามาก และนอกจากนี้ยังพบว่าผล
แก่ที่อยู่ในธรรมชาติ มักจะมีกระรอก กระแต สัตว์กัดแทะและแมลงต่างๆเข้าท าลายเมล็ดหมดไปใน
ระยะเวลาอันสั้น เมล็ดอีนูนจึงแทบจะไม่สามารถงอกและเจริญเติบโตในสภาพธรรมชาติได้เลย 
คณะผู้วิจัยจึงได้เก็บรวบรวมผลแก่จากแหล่งต่างๆ จ านวนหนึ่งมาท าการทดลองเพาะเลี้ยงในเบื้องต้น 
ท าให้ผลิตต้นกล้าอีนูนได้จ านวนหนึ่ง (เรณู ข าเลิศและ อัศจรรย์ สุขธ ารง, 2557) และน าไปปลูกไว้ใน
พ้ืนที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยทดลองปลูกเลี้ยงและดูแลรักษา พบว่าผักอีนูนมีการเจริญเติบโตได้ดี
พอสมควรและได้ท าการรวบรวมผักอีนูนจากป่าที่เป็นแหล่งอาศัยของผักอีนูนในเกือบทุกภาคของ
ประเทศ จ านวนประมาณ 100 สายต้นมาปลูก ท าให้พบว่ามีปัจจัยหลายประการที่น่าจะมีผลกระทบต่อ
การเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของอีนูน ซึ่งนอกจากปัจจัยที่มาจากสายต้น (clone) ที่ต่างกันแล้ว 
ยังมปีัจจัยด้านปุ๋ย การให้น้ า การตัดแต่ง รูปแบบของค้าง และการจัดการก็มีผลต่อการให้ผลผลิตอีกด้วย 
(มหาวิทยาลัยราชมงคล ธัญบุรี, ม.ป.ป.) ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาถึงผลของปัจจัยเหล่านี้ที่มีต่อการ
ให้ผลผลิต ยอด ใบ ดอก และผลของผักอีนูนทั้งในช่วงที่มีการให้ผลผลิตตามธรรมชาติ ในการจัดการ
เพ่ือให้มีผลผลิตนอกฤดูกาล และเพ่ือให้ทราบถึงแนวทางในการผลิตผักอีนูนที่มีคุณภาพเข้าสู่ระบบใน
เชิงพาณิชย์ในปี 2559 - 2560 จากการศึกษาทางคณะผู้วิจัยพบว่าการปลูกเลี้ยงผักอีนูนนั้น สายต้น 
ฤดูกาลปลูก ชนิดรูปแบบของค้าง การตัดแต่ง ชนิดของปุ๋ย และวัสดุปรับปรุงดิน มีผลต่อการเจริญเติบโต
และให้ผลผลิตของผักอีนูน แต่เป็นการศึกษาเบื้องต้นเท่านั้น (เรณู ข าเลิศ และคณะ, 2559) โดยการ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการผลิตผักอีนูนยังมีน้อยมาก ดังนั้นจึงยังมีความจ าเป็นที่ต้องท าการวิจัย อย่าง
ต่อเนื่องในเรื่องดังกล่าวต่อไป เพ่ือให้ได้แนวทางท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

ผลผลิตผักอีนูนที่ผู้บริโภคน ามารับประทานกันอย่างแพร่หลายมักจ าหน่ายในรูปผลผลิตสด 
พบว่ามีการน ายอดอ่อน ดอก และผลอ่อนมาจ าหน่ายเหมือนกับผักพ้ืนบ้านชนิดอ่ืนๆ ในลักษณะเป็นก า 
กอง หรือบรรจุใส่กระทงใบตองได้รับความนิยมน าไปต้มรับประทานกับน้ าพริกเป็นอย่างมาก (ศูนย์
ศึกษา และพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนที่ 14 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4, 2553) ผู้วิจัยพบว่าการ
จ าหน่ายยอดผักอีนูนในตลาด ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจ าหน่ายยอดผักอีนูนความยาว
ประมาณ 1 ฟุต น ามามัดเป็นก า จ านวน 4-5 ยอด ราคาสูงถึง 20 บาท และบางครั้งพบว่ามีการตัดเอา
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ยอดที่มีความยาวประมาณ 1 เมตร มาขดเป็นวง น ามาจ าหน่ายได้ราคาถึงยอดละ 20 บาท ส าหรับ
มูลค่าทางเศรษฐกิจของผักอีนูนนั้น ดอกสดสามารถขายได้ประมาณกิโลกรัมละ 80 บาท ผลสดราคา
ประมาณกิโลกรัมละ 40 บาท ส่วนผักอีนูนดองมีราคาขายประมาณ 200 บาทต่อกิโลกรัม (ศูนย์ศึกษา
และพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนที่ 14, 2553)  

อย่างไรก็ตาม การจ าหน่ายในรูปแบบอ่ืน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาให้มีคุณภาพดี 

และมีการใช้ประโยชน์ได้นานขึ้น รวมทั้งการจ าหน่ายผลิตผลสดในลักษณะอ่ืนยังไม่มีผู้ศึกษาทดลอง จึง

ควรด าเนินการเพ่ือให้มีการกระจายผลผลิตในรูปผลิตผลสดให้มีการจ าหน่ายได้กว้างขวางขึ้น 

 

1.2  วัตถุประสงค์หลักของแผนงานวิจัย 
โครงการวิจัยผักอีนูนเป็นโครงการวิจัยที่ด าเนินการเพ่ือสนองพระราชด าริตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยแบ่งออกเป็นงานต่างๆ ตามล าดับ ดังนี้ 

1. การอนุรักษ์ และดูแลรักษาแปลงแม่พันธุ์ที่ได้ท าการรวบรวมไว้ 
 
2. การปลูกเลี้ยงผักอีนูนเพื่อเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ 

            1) เพ่ืออนุรักษ์พันธุกรรม และการขยายพันธุ์ผักอีนูนไม่ให้สูญพันธุ์  
         2) เพ่ือศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ จากแปลงรวบรวมพันธุ์ผักอีนูนเพื่อสร้างฐานข้อมูลผักอีนูน 
          3) เพ่ือศึกษาการตอบสนองที่เหมาะสมต่อการปลูกเลี้ยงต้นผักอีนูนให้เจริญเติบโต และให้ผล
ผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพ่ือเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ 
          4) ศึกษาการปลูกเลี้ยงต้นอีนูนเพื่อน าไปสู่การผลิตอย่างมีมาตรฐาน ก่อนการน าเข้าสู่ระบบ
เชิงพาณิชย์ 
          5) เพ่ือผลิตวัตถุดิบผักอีนูนให้เพียงพอส าหรับการวิจัยต่อยอด 
           

3. การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 
        1) เพ่ือศึกษาวิธีการเก็บเกี่ยว และการจัดการผลิตผลสดผักอีนูนหลังการเก็บเกี่ยว ให้เป็น
มาตรฐานเพ่ือการน าเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ 
            2) เพ่ือสร้างกระบวนการในการจัดการผลิตภัณฑ์จากผลิตผลสดหลังการเก็บเกี่ยว ให้มี
มาตรฐานทางด้านคุณภาพ เพ่ือรองรับการเข้าสู่ตลาด 
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1.3 ขอบเขตของงานวิจัย 
 เป็นการอนุรักษ์และดูแลรักษาแหล่งพันธุกรรมผักอีนูนที่ได้รวบรวมไว้จากการวิจัยต่อเนื่องมา
ตั้งแต่ปี 2556 และศึกษาวิจัยการปลูกเลี้ยง ระบบการปลูก การตัดแต่ง การให้ปุ๋ย การให้น้ า ในเชิงลึก
เพ่ือเพ่ิมผลผลิต และคุณภาพของผักอีนูน รวมถึงศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับความคุ้มทุนในการผลิตผักอีนูน 
ในการหาแนวทางจ าหน่ายยอดผักอีนูนสดในรูปแบบต่างๆ เพ่ือสร้างแนวทางเพ่ือจ าหน่ายผลผลิตสดผัก
อีนูน นอกจากนี้จะต้องท าการผลิตผลผลิตสดชนิดต่างๆ (ยอดอ่อน  ใบ และส่วนอ่ืนๆ) อย่างเพียงพอ 
เพ่ือน าไปศึกษาวิจัยต่อยอด ไม่ว่าจะเป็นพฤกษเคมี การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ผักอีนูน
ดองพ้ืนบ้าน การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า รวมถึงคุณค่าทางโภชนาการและสารออกฤทธิ์ชีวภาพ 
และได้ท าการศึกษาวิธีการเก็บเกี่ยว และการจัดการผลิตผลสดผักอีนูนสดหลังการเก็บเกี่ยว ให้เป็น
มาตรฐานเพ่ือการน าเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ ตลอดจนการสร้างกระบวนการในการจัดการผลิตภัณฑ์จาก
ผลิตผลสดหลังการเก็บเก่ียว ให้มีมาตรฐานทางด้านคุณภาพเพ่ือรองรับการเข้าสู่ตลาด 
 
1.4 กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 

ผักอีนูนเป็นผักชนิดหนึ่งที่ผู้บริโภคน ามารับประทานกันอย่างแพร่หลายมักจ าหน่ายในรูป

ผลผลิตสด คนท้องถิ่นมักจะตัดเถาผักอีนูนจากในป่า และดึงต้นลงมาเพ่ือเก็บยอดอ่อน ดอก และผล 

เป็นการเก็บเกี่ยวในลักษณะของการเข้าท าลาย มีความเสี่ยงสูงที่จะถูกท าลายทั้งเมล็ดและต้น โดยแมลง 

สัตว์ป่า ไฟป่า และมนุษย์ท าให้ประชากรของผักอีนูนลดน้อยลงใกล้สูญพันธุ์ ถึงแม้มีผู้พยายามน ามาปลูก

เลี้ยงโดยส่วนใหญ่ไม่ประสบความส าเร็จ การน ามาปลูกเลี้ยงในระบบการเกษตรแผนใหม่น่าจะมีความ

เป็นไปได้สูงที่จะให้ทั้งผลผลิตและการอนุรักษ์ ผักอีนูนเป็นพืชที่ยังไม่ได้มีการวิจัยอย่างกว้างขวาง ซึ่งผัก

อีนูนนั้นมีศักยภาพที่จะน าเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ จึงต้องเพ่ิมความพยายามท าการศึกษาต่อไป  

ปัจจุบันผักอีนูนพบเห็นได้มากตามป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง เป็นพันธุ์ไม้ประจ าถิ่นที่พบได้

เกือบทุกภาคในประเทศไทย ท าให้ผักอีนูนจากแต่ละแหล่งที่มามีความแตกต่างกันทั้งในด้านลักษณะ

ภายนอกและการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม ดังนั้นการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีเป้าหมายในการน าผักอีนูน

จากแหล่งที่มาต่างๆมารวบรวมไว้เป็นแหล่งพันธุกรรม เพ่ือใช้ในการศึกษาวิจัยต่อยอดทั้งในด้านการ

อนุรักษ์ ด้านการขยายพันธุ์ ด้านการผลิตเพ่ือเข้าสู่ระบบในเชิงพาณิชย์ และการพัฒนาการใช้ประโยชน์

ผักอีนูนให้กว้างขวางต่อไป 
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1.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
  1 ด้านวิชาการ: มีแหล่งพันธุกรรมผักอีนูนเพ่ือการศึกษาวิจัย และขยายพันธุ์ รวมถึงได้องค์

ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ การปลูกเลี้ยง การขยายพันธุ์ การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผัก
อีนูน 
              2 ด้านนโยบาย: ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยสามารถน าไปวิเคราะห์ในเชิงนโยบายการส่งเสริม
หรือสนับสนุนให้มีการขยายพันธุ์ การเพาะปลูก ตลอดจนการพัฒนาการผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ 

  3 ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์ อุตสาหกรรม: ผลที่ได้จากการศึกษาการปลูกเลี้ยง การขยายพันธุ์  
และการผลิต ช่วยให้เกิดผลผลิตที่มากและสม่ าเสมอขึ้น อันช่วยให้เกิดความมั่นคงต่อเศรษฐกิจและ
รายได้ของเกษตรกรที่เกี่ยวข้อง  
 4 ด้านสังคมและชุมชน: ชุมชนและสังคมที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงผักอีนูนน่าจะมีการ
รวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งในแก่ชุมชนได้มากขึ้นจากการเพาะเลี้ยงและการจ าหน่ายผักอีนูนและ
ผลิตภัณฑ์จากผักอีนูนได้ นอกจากนี้ยังเป็นการอนุรักษ์ผักอีนูนไม่ให้สูญพันธุ์ด้วย 
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บทที่ 2 

การส ารวจเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 ความส าคัญและการใช้ประโยชน์พืช 

การใช้อนุรักษ์พืชในป่านั้นจะได้รับการประโยชน์พืชป่าจากรุ่นสู่รุ่น แต่เมื่อเวลาผ่านไปวิถีชีวิต
ของคนเปลี่ยนแปลง มีการบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ือสร้างเมืองและท าการเกษตรโดยไม่ได้ค านึกถึงทรัพยากรที่มี
ในป่า การอนุรักษ์พืชที่มีประโยชน์เหล่านี้ก็จะลดลงและอาจสูญหายไปได้ในที่สุด ถ้าหากไม่มีการศึกษา
องค์ความรู้ และการบริหารจัดการเพ่ือให้มีการอนุรักษ์พืชเหล่านี้ไว้  ซึ่งปัจจุบันมีการใช้สารเคมี
สังเคราะห์ที่ได้จากเทคโนโลยีที่ทันสมัยจนท าให้เกิดปัญหาสะสมในหลายๆด้าน จึงท าให้ผู้คนเริ่มหันมา
ตระหนักถึงประโยชน์ของการพ่ึงพาผลผลิตจากธรรมชาติ ก่อให้เกิดความต้องการผลิตภัณฑ์จาก
ธรรมชาติมากขึ้น ท าให้มีการค้นหาพันธุกรรมต่างๆจากป่ามาไว้ใช้ประโยชน์ ท าให้พันธุกรรมพืชที่มี
ประโยชน์หลายชนิดเริ่มเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ไปจากพ้ืนที่ ดังนั้นการศึกษาที่จะน าไปสู่การอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชเหล่านี้จึงเป็นสิ่งจ าเป็นมากข้ึน เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์ทรัพยากรเหล่านั้นอย่างยั่งยืน 

ผักอีนูนเป็นผักพ้ืนบ้านรับประทานได้ทั้งส่วนยอดอ่อน ดอก และผลอ่อน มีประโยชน์ทั้งทาง

โภชนาการและทางเภสัชศาสตร์และราคาขายค่อนข้างสูง ปัจจุบันอีนูนในสภาพป่าธรรมชาติมีจ านวน

น้อยลงมาก ในการขยายพันธุ์ยังท าได้ค่อนข้างยาก ท าให้ทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  ได้เล็งเห็น

ความส าคัญของผักอีนูน โดยท าการขึ้นทะเบียนเป็นหนึ่งในพืชอนุรักษ์ต่อจาก 8 พืชหลัก ซึ่งได้แก่ สัก 

มะเกี๋ยง มะกิ๊ง ชาเมี่ยง ตีนฮุ้งดอย กล้วยไม้ ทุเรียน และน้อยหน่าเครือ และทางโครงการต้องการให้

ด าเนินงานวิจัยผักอีนูนให้เป็นอย่างกว้างขวางเพ่ือสนองพระราชด าริในหลายๆแง่มุม (เรณู ข าเลิศ และ

คณะ, 2560)  

ผักอีนูนมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Adenia viridiflora Craib จัดอยู่ในวงศ์ Passifloraceae (วงศ์

เดียวกับ เสาวรส หรือ กะทกรก) อาจมีชื่อเรียกแตกต่างกันตามท้องถิ่น ได้แก่ ผักสาบ เป็นชื่อพ้ืนเมือง

ทางภาคเหนือ ทางภาคกลางเรียก อะนูนหรืออีนูน ส่วนกาญจนบุรีเรียก นางนูน โดยต้นมีลักษณะเป็นไม้

เลื้อยพาดพันต้นไม้อ่ืน อายุหลายปี เถามีลักษณะกลม สีเขียวเข้ม ผิวเรียบ และเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลอ่อน

ผิวเริ่มขรุขระ และมีร่องเล็กๆตามล าต้น ล าเถาส่วนปลายหรือใกล้ยอดสีม่วงแดง มีมือเกาะซึ่งแตกแขนง

ได้ ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ แผ่นใบรูปหัวใจ ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ เห็นเส้นใบชัดเจน ที่โคนใบมี
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ต่อมรูปกลมติดอยู่ทั้งสองข้าง ใบมีขนาดกว้าง 5-8 เซนติเมตร ยาว 8-15 เซนติเมตร ส่วนดอกออกเป็น

ช่อ 1-3 ดอก ที่ซอกใบมีก้านดอกยาวประมาณ 3 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกันปลายแยกเป็น 5 

แฉก กลีบดอกสีเหลือง 5 กลีบ ออกดอกในช่วงประมาณเดือนธันวาคมถึงมีนาคม ผลเป็นรูปกลมสีเขียว

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 4-5 เซนติเมตร ผลสุกจะมีสีเหลืองอมส้มถึงแดง ภายในผลผักอีนูนมี

เมล็ด 5-21 เมล็ด เมื่อแก่จะแตกออกเป็น 3-5 พู (locule) (กัญจนา ดีวิเศษ และคณะ, 2548; ศูนย์

ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนที่ 14, 2553; ส านักงานหอพรรณไม้, 2558) ซึ่งผักอีนูนเป็นผักชนิด

หนึ่งที่ผู้บริโภคน ามารับประทานกันอย่างแพร่หลายมักจ าหน่ายในรูปผลผลิตสด พบว่ามีการน ายอด 

ดอกและผลอ่อน มาจ าหน่ายเหมือนกับผักพ้ืนบ้านชนิดอ่ืนๆในลักษณะเป็นก า กอง หรือบรรจุใส่กระทง

ใบตองได้รับความนิยมน าไปต้มรับประทานกับน้ าพริกเป็นอย่างมาก (ศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์

ชุมชนที่ 14 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4, 2553) ผู้วิจัยพบว่าการจ าหน่ายยอดผักอีนูนในตลาดใน

เขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจ าหน่ายยอดผักอีนูนความยาวประมาณ 30 เซนติเมตร น ามา

มัดเป็นก า จ านวน 4-5 ยอด มีราคาสูงถึง 20 บาท และบางครั้งพบว่ามีการตัดเอายอดที่มีความยาว

ประมาณ 1 เมตร มาขดเป็นวงน ามาจ าหน่ายได้ราคาถึงยอดละ 10-20 บาท อย่างไรก็ตามการจ าหน่าย

ในรูปแบบอ่ืนๆตลอดจน การใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาให้มีคุณภาพดีและมีการใช้ประโยชน์ได้นานขึ้น 

รวมทั้งการจ าหน่ายผลิตผลสด ในการเก็บผักอีนูนคนในท้องถิ่นมักจะตัดเถาผักอีนูนจากในป่า และดึงต้น

ลงมาเพ่ือเก็บยอดอ่อน ดอก และผลเป็นการเก็บเกี่ยวในลักษณะของการเข้าท าลาย ท าให้ประชากรลด

น้อยลงใกล้สูญพันธุ์ ถึงแม้มีผู้พยายามน ามาปลูกเลี้ยง ส่วนใหญ่ไม่ประสบความส าเร็จ จึงเป็นประเด็นที่

ส าคัญให้มีการวิจัยเพ่ือสนองต่อพระราชด าริให้มีการอนุรักษ์และหาแนวทางการใช้ประโยชน์  โดยการ

ปลูกเลี้ยงเพ่ือน าเขา้สู่ระบบเชิงพาณิชย์  

การศึกษาของคณะผู้วิจัยในระยะแรกๆ ในการขยายพันธุ์พบว่าเมล็ดอีนูนมีอัตราการงอก 20 

เปอร์เซ็นต์ การตอนกิ่งสามารถออกรากได้ 0-14 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการปักช าสามารถออกรากได้ 41-65 

เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น (ศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนที่ 14 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4, 

2553) ทางคณะผู้วิจัยได้ท าการปักช ากิ่งพันธุ์ผักอีนูนระยะต่อมา พบว่ามีเปอร์เซ็นต์การอยู่รอดของกิ่งช า

สูงขึ้นเฉลี่ย 85.78 เปอร์เซ็นต์ (เรณู ข าเลิศ และคณะ, 2560) แต่การที่จะท าการส่งเสริมเข้าสู่เชิง

พาณิชย์จึงมีความจ าเป็นต้องศึกษาเพ่ิม นอกจากนี้ยังพบว่าผลแก่ที่อยู่ในธรรมชาติ มักจะมีกระรอก 

กระแต สัตว์กัดแทะและแมลงต่างๆ เข้าท าลายเมล็ดหมดไปในระยะเวลาอันสั้น เมล็ดอีนูนจึงแทบจะไม่

สามารถงอกและเจริญเติบโตในสภาพธรรมชาติได้เลย คณะผู้วิจัยจึงเก็บและน ามารวบรวมทดลอง
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เพาะเลี้ยงในเบื้องต้น ท าให้ผลิตต้นกล้าอีนูนได้จ านวนหนึ่ง (เรณู ข าเลิศ และอัศจรรย์ สุขธ ารง, 2557) 

และน าไปปลูกไว้ในพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยทดลองปลูกเลี้ยงและดูแลแล้วพบว่ามีการเจริญเติบโต

ได้ดีพอสมควร และได้ท าการรวบรวมอีนูนจากป่าที่เป็นแหล่งอาศัยของผักอีนูนในเกือบทุกภาคของ

ประเทศ จ านวนประมาณ 50 สายต้นมาปลูก จึงท าการปลูกเลี้ยงผักอีนูนต่อยอดงานวิจัยซึ่งทาง

คณะผู้วิจัยพบว่าโดยทั่วไปผักอีนูนสามารถปลูกเลี้ยงในพ้ืนที่ดอนน้ าไม่ท่วมขัง ดินค่อนข้างมีความอุดม

สมบูรณ์ไม่เหนียวเกินไปหรือเป็นทรายจัดในการปลูกเลี้ยงผักอีนูนให้ปลูกเลี้ยงต้นกล้าในเรือนเพาะช า

เป็นระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 3 เดือนก่อนน าไปปลูกจริงได้ (เรณู ข าเลิศและคณะ, 2560) และมีหลายปัจจัย

ที่มผีลกระทบต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของอีนูน ไม่ว่าจะเป็นจากสายต้น (clone) ปัจจัยด้านปุ๋ย 

น้ า การตัดแต่ง รูปแบบของค้าง และการจัดการก็มีผลต่อการให้ผลผลิตและการเจริญเติบโตของผักอีนูน

อีกด้วย (มหาวิทยาลัยราชมงคล ธัญบุรี , ม.ป.ป.) ทางคณะผู้วิจัยศึกษาเบื้องต้นในระยะ 3 ปี พบว่าผัก

อีนูนมีศักยภาพที่จะพัฒนาไปสู่ระบบเชิงพาณิชย์ได้ (เรณู ข าเลิศ และคณะ, 2560) และยังพบสายต้นผัก

อีนูนอีกหลายสายต้นมีศักยภาพที่ต้องท าการศึกษาต่อเช่นกัน จึงได้ท าการศึกษาต่อ (เรณู และคณะ, 

2561) ซึ่งการศึกษาผักอีนูนในด้านต่างๆในระยะต่อมา เรณู ข าเลิศ และคณะ (2559) กล่าวว่าผักอีนูน

นั้นมีศักยภาพที่เหมาะส าหรับการน ามาปลูกเลี้ยงเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ โดยมีผลผลิตของยอดอ่อน

ค่อนข้างสูงและเก็บรักษาไว้ได้นานพอควร มีชนิดของสารที่ส าคัญหลายตัวที่เป็นประโยชน์ค่อนข้างสูง 

เหมาะสมในการน ามาดองแบบชาวบ้านเพ่ือให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม และสามารถน าไป

ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืนๆที่สามารถสร้างมูลค่า และสามารถรักษาผักอีนูนไม่ให้สูญพันธุ์จากป่าของ

ประเทศไทยได้ จากการศึกษาของคณะผู้วิจัยในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้น หากจะมีการน าผักอีนูนเข้าสู่

ระบบเชิงพาณิชย์ มีความจ าเป็นต้องพัฒนาการขยายพันธุ์ การปลูกเลี้ยง วิธีการดูแลรักษา ตลอดจน

วิธีการเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการยืดอายุในเชิงลึก จึงควรด าเนินการเพ่ือให้มีวิธีการ

ที่มีมาตรฐานเพื่อการจ าหน่ายได้กว้างขวางขึ้น 

2.2 ประโยชน์ของผักอีนูน 

1. ใช้รับประทาน โดยวิธีรับประทาน ยอดอ่อน ใบอ่อน ดอกอ่อน และผลอ่อนใช้เป็นผักจิ้ม ท า

ให้สุกรับประทานกับน้ าพริกหรือกินกับอาหารรสจัดต่างๆ ยอดอ่อนน ามาปรุงเป็นแกงคั่ว แกงเลียง แกง
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ส้ม ช่อดอกและผลอ่อนนิยมน ามาดองรับประทานเป็นผักจิ้มน้ าพริก ส่วนของพืชหรือวิธีการรับประทาน

นั้นจะแตกต่างกันไปบ้างตามแต่ละภูมิภาคหรือแต่ละท้องถิ่น 

2. ต ารับยาพื้นบ้านทั่วไป ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ของชุมชน (2553) พบว่าทุกส่วนของผักอีนูนมีสรรพคุณทางยา ได้แก่ ต้นอ่อนหรือยอดอ่อนใช้ในการแก้

ท้องเสีย บ ารุงตับ บ ารุงเลือดหลังคลอด แก้ไข้ ช่วยย่อยอาหาร ส่วนของรากใช้เป็นสมุนไพรบ ารุงเลือด

หลังคลอด นอกจากนี้ยังสามารถเข้ายารักษาโรคได้หลายกลุ่มอาการ เช่น ยาแก้ปัสสาวะเป็นหนองโดย

ใช้เครือผสมกับสมุนไพรเครือง้วนหมูแช่น้ ากิน หรือถ้าร่างกายได้รับอาหารไม่สมดุลให้เอาส่วนของเครือ

ผสมกับเครือผักหวานบ้าน เครือดอกซ้อนน้อย และผลฝรั่งที่มีไส้สีขาวอย่างละเท่าๆกันแช่น้ าใช้ทั้งกิน

และอาบ ถ้าเป็นไข้เหงื่อออก วิงเวียน น้ าลายเหนียวและเป็นลมให้เอารากผักอีนูน รากถ่อน ราก

ผักหวานบ้าน รากตะไคร้ รากย่านางฝนใส่น้ าข้าวทาตามร่างกาย ส่วนของรากใช้แก้ไข้ออกตุ่มได้หรือถ้า

มีอาการไอให้ใช้รากผักอีนูน เครือเขาแกบ และรากกระดูกไก่ขาวฝนใส่น้ ารับประทาน อย่างไรก็ตามผัก

อีนูนเมื่อลวกน้ าร้อนแล้วน ามารับประทานนั้นจะมีรสขมอมหวาน ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งในการบ ารุงตับ 

นอกจากนี้รสขมในผักอีนูนยังช่วยเรียกน้ าย่อยท าให้เจริญอาหารได้ด้วย 

3. ความเชื่อของผักอีนูน ภูมิปัญญาชาวบ้านโบราณจะใช้รากผักอีนูนเป็นสาชีวเคมี เวลาจะ

เก็บรังผึ้งป่าตามธรรมชาติ โดยน าไปใช้เวลาจะเก็บรังผึ้งหรือน้ าผึ่งป่าตามธรรมชาติ และไม่เคยถูกต่อย

แม้แต่ครั้งเดียว เหมาะที่จะน าไปช่วยในการเลี้ยงผึ้ง 

2.3 การศึกษาผักอีนูนเพื่อน าเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ 

 การปลูกเลี้ยงผักอีนูนยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติดูแล เช่น ลักษณะการปลูก การให้ปุ๋ยการ
ให้น้ า และการตัดแต่ง ยังไม่พบวิธีการอย่างชัดเจน มีเพียงแต่ชาวบ้านมีการน าผักอีนูนมาปลูกเป็นแนว
รั้วบ้านเท่านั้น (ศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนที่ 14, 2553) จึงเป็นโอกาสที่คณะผู้วิจัยจะได้ท า
การทดลองและทดสอบให้เป็นรูปธรรม เนื่องจากการที่อีนูนเป็นพืชที่เลื้อยพันต้นไม้อ่ืน ซึ่ งมีความ
คล้ายคลึงกับองุ่น ซึ่งพบว่าการท าค้างและการจัดโครงสร้างของกิ่งทั้งกิ่งหลักและกิ่งสาขาเป็นอีกปัจจัย
หนึ่งที่มีผลต่อการให้ผลผลิต ค้างจะท าให้สะดวกในการเก็บผลผลิต (ยอด) ซึ่งยังไม่พบข้อมูลการปลูก
เลี้ยงในลักษณะเชิงเศรษฐกิจ (ไพบูลย์ แพงเงิน, 2545) จากรายงานพบว่าผักอีนูนจ าเป็นต้องมีค้างใน
การปลูกเลี้ยง ซึ่งการเลือกใช้ค้างที่เหมาะสมในการปลูกเลี้ยงมีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่อปีที่สูง 
(ปริญญา เทพณรงค์ และคณะ, 2561) 
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นอกจากนี้ เรณู ข าเลิศ และคณะ (2559) ได้รายงานว่าในการปลูกเลี้ยงผักอีนูนนั้น พบว่าสาย
ต้น ฤดูกาลปลูก การตัดแต่ง ชนิดของปุ๋ย และวัสดุปรับปรุงดินมีผลต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิต
ของผักอีนูน และยังพบปัญหาด้านการปลูกเลี้ยง ไม่ว่าจะเป็นการชะงักการเจริญเติบโตของต้น การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมอย่างรวดเร็ว โรค แมลง และการพักตัว ซึ่ง เรณู ข าเลิศ และคณะ 
(2560) รายงานว่าผักอีนูนพักตัวในฤดูหนาว (เดือนพฤศจิกายน) และเมื่อพ้นการพักตัวของผักอีนูนใน
ธรรมชาติ (เดือนกุมภาพันธ์) กลับมาเจริญเติบโตอีกครั้ง ทั้งหมดท าให้ผักอีนูนไม่เจริญเติบโตเท่าท่ีควร 

ส่วนการขยายพันธุ์ผักอีนูนนั้น ในช่วงแรกท าได้โดยการเพาะเมล็ด ตอนกิ่ง และปักช า แต่พบว่า 
ในการเพาะเมล็ด มีอัตราการงอกต่ ามาก การตอนกิ่งและการปักช า ถึงแม้จะมีการใช้สารเร่งการออกราก
ก็ให้ผลเพียง 14 และ 50 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (ศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนที่ 14 , 2553) 
ทางคณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษาต่อ พบว่าเพ่ิมประสิทธิภาพของการขยายพันธุ์ต้นผักอีนูนนั้น มีปัจจัย
ต่างๆ เช่น การเลือกกิ่งช า ลักษณะของกิ่งช า ความยาวในการตัดกิ่งช า ภาชนะช าและวัสดุช า หรือ
แม้กระทั่งวัสดุย้ายปลูกกิ่งช าต้นผักอีนูน ล้วนมีผลต่อประสิทธิภาพในขยายพันธุ์ผักอีนูน (เรณู ข าเลิศ 
และคณะ, 2560) 

การศึกษาทางด้านอ่ืนๆไม่ว่าจะเป็นการเก็บเกี่ยวผักอีนูน มีเพียงการกล่าวถึงการเก็บยอด ดอก 
และผลมามัดเป็นก า จ าหน่ายเพ่ือน าไปประกอบอาหาร เช่นเดียวกับผักพ้ืนบ้านอ่ืนๆไม่พบข้อมูลการ
จัดการหลังการเก็บเกี่ยวอ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม จันทรา เล็กเกิ้ม (2534) ได้ศึกษาเกณฑ์ที่ใช้เก็บเกี่ยว โดย
ระบุความอ่อนแก่ จ านวนใบ ขนาด และลักษณะของยอดหรือดอกของผักพ้ืนเมืองของจังหวัดเชียงใหม่
หลายชนิด ได้แก่ ผักเชียงดา ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับผักอีนูนมากที่สุด พบว่านิยมเก็บเกี่ยวเมื่อยอด
อ่อนแตกใบใหม่ มีใบไม่เกิน 2-3 คู่ ส่วนผักหวาน ผักเสี้ยว เก็บยอดอ่อนแตกใหม่ทั้งยอด และเก็บช่อ
ดอกอ่อนทั้งดอกตัวผู้และดอกตัวเมียที่ดอกย่อยยังไม่บาน ส่วนในด้านการเก็บเกี่ยวและการจัดการหลัง
การเก็บเกี่ยว เรณู ข าเลิศ และคณะ (2559) รายงานว่ายอดผักอีนูนที่ตัดไปใช้ประโยชน์ ควรมีความยาว 
30-35 เซนติเมตร โดยการเก็บรักษาในบรรจุภัณฑ์ชนิด HDPE ที่อุณหภูมิ 10-13 องศาเซลเซียส 
สามารถยืดอายุการเก็บรักษาของยอดผักอีนูนได้นาน 7-10 วัน และการใส่ปุ๋ยระหว่างการปลูกเลี้ยง
สามารถเพ่ิมคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของยอดผักอีนูนได้ และด้านพฤกษเคมีพบว่าผักอีนูนมีปริมาณ
สาร ferulic acid และ sinapic acid ในปริมาณมาก (ferulic acid มีคุณสมบัติในการลดระดับน้ าตาล, 
กระตุ้น ให้เกิดการหลั่งอินซูลิน, ต้านการอักเสบ, ช่วยรักษาโรคเบาหวาน, มะเร็งการเสื่อมของกระดูก 
สภาวะการหมดประจ าเดือน และความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน ในส่วนของกรดซิแนพพิค (sinapic 
acid) มีคุณสมบัติในการรักษาโรคนิ่วไต, มีความสามารถในการต้านการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์, ต้าน
การอักเสบ, ความสามารถในการต้านมะเร็ง (anticancer) และยับยั้งการกลายพันธุ์ (antimutagenic) 
ซึ่งการให้ปุ๋ยระหว่างการปลูกเลี้ยงสามารถเพ่ิมปริมาณสารทั้ง 2 ชนิดกับผักอีนูนได้ และพบว่ามีผักอีนูน
อีกหลายสายต้นที่มีศักยภาพในการน ามาใช้ประโยชน์ได ้(เรณู ข าเลิศ และคณะ, 2559)  
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ผักอีนูนเป็นผักพ้ืนบ้านที่นิยมรับประทาน เนื่องจากสามารถแปรรูปเพ่ือรับประทานได้ด้วย

วิธีการที่ไม่ยุ่งยาก มีรสชาติขม ส าหรับส่วนที่ใช้เป็นอาหาร ได้แก่ ยอดอ่อน ใบอ่อน และผลอ่อนน ามา

เป็นส่วนประกอบในอาหาร เช่น แกงคั่ว แกงเลียง แกงส้ม เป็นต้น น าไปลวกหรือต้มรับประทานเป็นผัก

กับน้ าพริก หรืออีกทางเลือกหนึ่งคือสามารถน าไปดองในน้ าเกลือท าให้เกิดรสเปรี้ยวรับประทานกับ

น้ าพริกได้เช่นกัน (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย , วว.) ส่วนต่างๆของผักอีนูน

ประกอบด้วยสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ซึ่งจากการน าผักอีนูนส่วนที่รับประทานได้จ านวน 

100 กรัม มาวิเคราะห์หาคุณค่าทางอาหารพบว่าผักอีนูนประกอบด้วย โปรตีน 1.7 กรัม แคลเซียม 62 

มิลลิกรัม ธาตุเหล็ก 2.1 มิลลิกรัม และวิตามินซี 54 มิลลิกรัม (กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข , 

2542) ในการแปรรูปผักอีนูนยังไม่พบข้อมูลมากนัก ทางคณะผู้วิจัยได้ท าการการพัฒนาผลิตภัณฑ์

เบื้องต้นโดยท าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักอีนูนดองพ้ืนบ้านให้ได้คุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐาน 

จนได้สูตรต้นแบบของการดองอีนูน แต่ยังต้องเพ่ือพัฒนาการผลิตอีนูนดองต่อไป ในส่วนของการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผักอีนูนได้สูตรต้นแบบน้ าผักอีนูนพร้อมดื่มแต่ยังเพ่ือน าไปพัฒนาต่อไปเช่นกัน 

ผลการศึกษาเบื้องต้นตลอดระยะเวลาที่ท าการศึกษานั้น สรุปได้ว่าผักอีนูนจะไม่สูญพันธุ์จากป่า

ของประเทศไทย แต่ยังต้องมีการสนับสนุนให้อนุรักษ์อย่างจริงจังและมีแนวทางที่ดีที่จะสามารถพัฒนา

ในด้านต่างๆ และผักอีนูนนั้นมีศักยภาพที่จะน าเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ จึงต้องเพ่ิมความพยายาม

ท าการศึกษาในเชิงลึกต่อไป 
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รูปที่ 1 ลักษณะพฤกษศาสตร์ของผักอีนูน 
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บทที่ 3 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้มุ่งเน้นการอนุรักษ์ และดูแลรักษาแหล่งพันธุกรรมผักอีนูนที่ได้รวบรวมไว้จากการวิจัย
ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2556 และผู้วิจัยได้ศึกษาวิจัยเบื้องการปลูกเลี้ยง ระบบการปลูก การตัดแต่ง การให้
ปุ๋ย การให้น้ า (เรณู ข าเลิศ และคณะ, 2559) จึงท าการศึกษาในเชิงลึกเพ่ือเพ่ิมผลผลิต รวมถึงการศึกษา
วิธีการเก็บเกี่ยว และการจัดการผลิตผลสดผักอีนูนสดหลังการเก็บเกี่ยว เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเหมาะสม
กับการน าเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ ตลอดจนการสร้างกระบวนการในการจัดการผลิตภัณฑ์จากผลิตผลสด
หลังการเก็บเกี่ยวให้มีมาตรฐานทางด้านคุณภาพเพ่ือรองรับการเข้าสู่ตลาด โดยได้ด าเนินการศึกษาวิจัย 
ดังต่อไปนี้ 
 
 สถานที่ด าเนินงานวิจัย 
 1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ศูนย์คลองไผ่ 
 2. ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 3. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3, 11 และ 14 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
 ระยะเวลาในการด าเนินงานการวิจัย 
 ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 1 ปี 
 
 อุปกรณ์ในการด าเนินการวิจยั 
 1. แหล่งข้อมูลในการค้นคว้าข้อมูล ได้แก่ หนังสือ เอกสาต่างๆ สื่ออิเลคทรอนิกส์ ฯลฯ 
 2. ต้นผักอีนูน ทั้งเมล็ด กิ่งช า และส่วนต่างๆ 
 3. อุปกรณ์ชั่งน้ าหนัก อุปกรณ์วัดขนาด ฯลฯ 
 4. เครื่องมือต่างๆ เครื่องวัดอุณหภูมิ pH ความชื้น สี (a b L) ฯลฯ 
 5. วัสดุเพาะ วัสดุปลูก เช่น ดินผสม มทส. แกลบด า หินฝุ่น ฯลฯ 
 6. ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ สารควบคุมการเจริญ ปุ๋ยชนิดต่างๆ สารป้องกันเชื้อรา ฯลฯ 
 7. กระถางพลาสติก ถุงพลาสติก ถุงเพาะช า ตะกร้าพลาสติก ฯลฯ 
 8. วัสดุคลุมดินต่างๆ เช่น กาบมะพร้าว ซาแลน หินชนิดต่างๆ ฟาง เป็นต้น 
 9. อุปกรณร์ะบบน้ า ระบบค้างต่างๆ กระบะพ่นหมอก ฯลฯ 
 10. อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการเก็บผลต่างๆ 
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 วิธีการด าเนินการวิจัย 
1. การอนุรักษ์พันธุกรรมและการขยายพันธุ์ผักอีนูนไม่ให้สูญพันธุ์  
        ดูแลรักษาแปลงรวบรวมพันธุ์ และแปลงปลูกผักอีนูน  ณ โครงการ อพ.สธ (คลองไผ่) และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพ่ือผลิตวัตถุดิบให้พร้อมส าหรับงานวิจัยต่อยอดงานวิจัยด้านอ่ืนๆ และ
ศึกษาการขยายพันธุ์ตันผักอีนูนเพ่ือเป็นการอนุรักษ์ผักอีนูนไม่ให้สูญพันธุ์ รวมทั้งเพาะเมล็ดผักอีนูนที่ได้
จากแปลงรวบรวมพันธุ์ เพ่ือเป็นแหล่งของต้นพันธุ์และท าการปลูกคืนสู่ป่า 
 1.1 ดูแลรักษาแปลงรวบรวมพันธุ์ และแปลงปลูกผักอีนูน ณ โครงการ อพ.สธ (คลองไผ่) และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 1.2 ผลิตวัตถุดิบให้พร้อมส าหรับงานวิจัยต่อยอดงานวิจัยด้านอื่นๆ 
 1.3 ศึกษาการขยายพันธุ์ตันผักอีนูนเพื่อเป็นการอนุรักษ์ผักอีนูนไม่ให้สูญพันธุ์ 
 1.4 เพาะเมล็ดผักอีนูนที่ได้จากแปลงรวบรวมพันธุ์ เพ่ือเป็นแหล่งของต้นพันธุ์และท าการปลูกคืนสู่
ป่า 
 
2. ศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ จากแปลงรวบรวมพันธุ์ผักอีนูนเพื่อสร้างฐานข้อมูลผักอีนูน และการออก
ส ารวจผักอีนูน 
       ท าการลงทะเบียนผักอีนูนจากแปลงรวบรวมพันธุ์ ที่ท าการเก็บ (ยอด) มาจากป่าธรรมชาติที่ได้เก็บ
รวบรวมไว้ และท าการศึกษาและสังเกตจากแปลงรวบรวมแม่พันธุ์ผักอีนูนจ านวน 56 สายต้น ณ แปลง
ปลูกโครงการ อพ.สธ. คลองไผ่ ในด้านเจริญเติบโต การให้ยอด ดอก และผล เพ่ือเป็นฐานข้อมูลส าหรับ
งานวิจัยต่อยอดงานวิจัยด้านอ่ืนๆ 
 2.1 ท าการลงทะเบียนผักอีนูนจากแปลงรวบรวมพันธุ์ ที่ท าการเก็บ (ยอด) มาจากป่าธรรมชาติที่ได้
เก็บรวบรวมไว้ 
 2.2 ศึกษาและสังเกตจากแปลงรวบรวมแม่พันธุ์ผักอีนูนจ านวน 56 สายต้น ณ แปลงปลูกโครงการ 
อพ.สธ. คลองไผ่ ในด้านเจริญเติบโต การให้ยอด ดอก และผล เพ่ือเป็นฐานข้อมูลส าหรับงานวิจัยต่อ
ยอดงานวิจัยด้านอ่ืนๆ 
 2.3 ออกส ารวจต้นผักอีนูนตามแหล่งต่างๆ ที่เคยได้ส ารวจเพื่อติดตามผล และสรุปผลโครงการ 
 
3. ศึกษาการตอบสนองที่เหมาะสมต่อการปลูกเลี้ยงต้นผักอีนูนให้เจริญเติบโต และให้ผลผลิตที่มี
คุณภาพได้มาตรฐานเพื่อเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ 
 ทดสอบวิธีการปลูกเลี้ยงต้นอีนูนให้มีการเจริญเติบโต ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ โดยปลูกผักอีนูนที่
เจริญเติบโตดี (จากการศึกษาปี 2559 และ 2560) มาศึกษาดังนี้  
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 3.1 ศึกษาการทดสอบเชิงลึกของการใช้ปุ๋ยในผักอีนูน จ านวน 8 ต ารับการทดลอง ต ารับละ 4 ซ้ า (1 
ต้นเป็น 1 ซ้ า) 
โดยมีวิธีการด าเนินงานทดลอง ดังนี้  
  3.1.1. ท าการทดลองปลูกต้นผักอีนูนในกระถางขนาด 12 นิ้ว 
  3.1.2. ชนิดของสายต้นที่ใช้ในการทดลอง คือ สายต้นปากช่อง โดยการคัดจากแปลงแม่พันธุ์ 
  3.1.3. ระยะการปลูกผักอีนูนลงกระถาง ใช้ระยะปลูก 1X0.5 เมตร 
3.1.4. การใส่ปุ๋ยที่ใช้ประกอบด้วย  
  T1. ไม่ใส่ปุ๋ย (Control) 
  T2. ปุ๋ยอินทรีย์ (ข้ีไก่) อัตรา 200 กก./ไร่ (250 กรัม/ต้น) 
  T3. ปุ๋ยเคมี (Mix) อัตรา 100 กก./ไร่ (25 กรัม/ต้น) 
  T4. ปุ๋ยอินทรีย์ (ข้ีไก่) : ปุ๋ยเคม ี(Mix) อัตรา 250 กรัม : 25 กรัม /ต้น 
  T5. ปุ๋ยอินทรีย์ (ข้ีไก่) : ปุ๋ยเคมี (Mix) อัตรา 250 กรัม : 50 กรัม /ต้น 
T6. ปุ๋ยอินทรีย์ (ข้ีไก)่ : ปุ๋ยเคมี (Mix) อัตรา 250 กรัม : 75 กรัม /ต้น 
T7. ปุ๋ยอินทรีย์ (ข้ีไก)่ : ปุ๋ยเคมี (Mix) อัตรา 500 กรัม : 25 กรัม /ต้น 
T8. ปุ๋ยอินทรีย์ (ข้ีไก)่ : ปุ๋ยเคมี (Mix) อัตรา 750 กรัม : 25 กรัม /ต้น 
หมายเหตุ ปุ๋ยเคมี (Mix) คือ ปุ๋ย 46-0-0, 21-0-0 และ 15-15-15 ผสมกันในอัตราส่วน 1:1:2 
3.1.5. ท าการปลูกต้นอีนูน โดยการใส่ปุ๋ยทั้ง 2 ชนิด เป็นปุ๋ยรองพ้ืน ก่อนการปลูก 
3.1.6. การดูแลรักษาประกอบด้วย การรดน้ า การก าจัดวัชพืชและอ่ืนๆ 
3.1.7. การเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต ประกอบด้วย ความสูงต้น, จ านวนกิ่งหรือยอด/ต้น, จ านวนใบ/ต้น
, ความกว้างใบและเส้นผ่านศูนย์กลางต้น เก็บผลการทดลองทุก 2 สัปดาห์ (จ านวน 5 ครั้ง) 
3.1.8. ท าการวิเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลค่าความสูง จ านวนยอด/กิ่ง จ านวนใบ ความกว้างใบ และเส้น
ผ่านศูนย์กลางต้น ที่ ได้มาวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ (ANOVA) โดยใช้โปรแกรม SPSS for 
window V.16 และเปรียบเทียบความแตกต่างของชุดทดลองโดยใช้วิธี Duncan’s Multiple Range 
Test (DMRT) 
 

 3.2 ศึกษาการทดสอบเชิงลึกของการใช้ปุ๋ยวัสดุปรับปรุงดินในผักอีนูน จ านวน 5 ต ารับการทดลอง 
ต ารับละ 4 ซ้ า (1 ต้นเป็น 1 ซ้ า) โดยมีวิธีการด าเนินงานทดลอง ดังนี้  
  3.2.1. ท าการทดลองปลูกต้นผักอีนูนในกระถางขนาด 12 นิ้ว 
  3.2.2. ชนิดของสายต้นที่ใช้ในการทดลอง คือ สายต้นปากช่อง โดยการคัดจากแปลงแม่พันธุ์ 
  3.2.3. ระยะการปลูกผักอีนูนลงกระถาง ใช้ระยะปลูก 1X0.5 เมตร 
3.2.4. การใส่วัสดุปรับปรุงดินที่ใช้ประกอบด้วย  
  T1. ไม่ใส่หิน (Control) 
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  T2. หินปูนฝุ่น : หินบะซอลท์ฝุ่น อัตราส่วน 25 กรัม ต่อ 25 กรัม /ต้น 
  T3. หินปูนฝุ่น : หินบะซอลท์ฝุ่น อัตราส่วน 25 กรัม ต่อ 50 กรัม /ต้น  
  T4. หินปูนฝุ่น : หินบะซอลท์ฝุ่น อัตราส่วน 25 กรัม ต่อ 75 กรัม /ต้น 
  T5. หินปูนฝุ่น : หินบะซอลท์ฝุ่น อัตราส่วน 25 กรัม ต่อ 100 กรัม /ต้น 
หมายเหตุ ท าการใส่ปุ๋ยเคมี (Mix) ทุก 4 สัปดาห์  
3.2.5. ท าการปลูกต้นอีนูน โดยการใส่วัสดุปรับปรุงดิน ทั้ง 2 ชนิด เป็นปุ๋ยรองพ้ืนก่อนการปลูก 
3.2.6. การดูแลรักษาประกอบด้วย การรดน้ า การก าจัดวัชพืช และอ่ืนๆ 
3.2.7. การเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต ประกอบด้วย ความสูงต้น, จ านวนกิ่งหรือยอด/ต้น, จ านวนใบ/ต้น
, ความกว้างใบและเส้นผ่านศูนย์กลางต้น เก็บผลการทดลองทุก 2 สัปดาห์ (จ านวน 5 ครั้ง) 
3.2.8. ท าการวิเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลค่าความสูง จ านวนยอด/กิ่ง จ านวนใบ ความกว้างใบ และเส้น
ผ่านศูนย์กลางต้น ที่ ได้มาวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ (ANOVA) โดยใช้โปรแกรม SPSS for 
window V.16 และเปรียบเทียบความแตกต่างของชุดทดลองโดยใช้วิธี Duncan’s Multiple Range 
Test (DMRT) 
 
 3.3 ศึกษาการทดสอบการวัสดุคลุมดินในผักอีนูน จ านวน 6 ต ารับการทดลอง ต ารับละ 4-8 ซ้ า (1 
ต้นเป็น 1 ซ้ า) โดยมีวิธีการด าเนินงานทดลอง ดังนี้  
  3.3.1. ท าการทดลองโดยใช้แปลงปลูกต้นผักอีนูนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยการเตรียม
หลุมและการปลูกต้นผักอีนูนเหมือนการศึกษาที่ผ่านมา (เรณู ข าเลิศ และคณะ, 2560) 
  3.3.2. ชนิดของสายต้นที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย 4 สายต้น ที่คัดเลือกจากลักษณะการ
เจริญเติบโตดี เจริญเติบโตดีในอากาศเย็น รสชาติดี และมีขนาดใหญ่พอที่จะน ามาขยายพันธุ์ได้ คือ 
RSPG006, RSPG015, RSPG018 และ RSPG031 ที่ปลูกในแปลงแม่พันธุ์ 
  3.3.3. ระยะการปลูกผักอีนูนลงกระถาง ใช้ระยะปลูก 3X3 เมตร 
3.3.4. การใช้วัสดุคลุมดินที่ใช้ประกอบด้วย  
  T1. ไม่ใช้วัสดุคลุมดิน (Control) 
  T2. การคลุมดินด้วยหิน ชนิดที่ 1  
  T3. การคลุมดินด้วยหิน ชนิดที่ 2 
  T4. การคลุมดินด้วยฝางข้าว 
  T5. การคลุมดินด้วยกากมะพร้าว 
  T6. การคลุมดินด้วยซาแลน 
หมายเหตุ ท าการใส่ปุ๋ยเคมี (Mix) ทุก 1 สัปดาห์ และฉีดพ่นปุ๋ยทุกสัปดาห์ 
3.3.5. การดูแลรักษาประกอบด้วย การรดน้ า การก าจัดวัชพืช และอ่ืนๆ 
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3.3.6. การเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตประกอบด้วยความสูงต้น, จ านวนกิ่งหรือยอด/ต้น, จ านวนใบ/ต้น, 
ความกว้างใบและเส้นผ่านศูนย์กลางต้น เก็บผลการทดลองทุก 2 สัปดาห์ (จ านวน 5 ครั้ง) 
3.3.7. ท าการเก็บข้อมูลการด้านสภาพแวดล้อม และเก็บข้อมูล ความชื้น, pH และอุณหภูมิ ในวัสดุคลุม
ดินชนิดต่างๆ โดยสุ่มเก็บทุกช่วงเวลา เก็บผลการทดลอง จ านวน 3 ครั้ง (ในสภาพอากาศแบบต่างๆ) 
3.3.8. ท าการวิเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลค่าความสูง จ านวนยอด/กิ่ง จ านวนใบ ความกว้างใบ เส้นผ่าน
ศูนย์กลางต้น ความชื้น pH และอุณหภูมิ ที่ได้มาวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ (ANOVA) โดยใช้
โปรแกรม SPSS for window V.16 และเปรียบเทียบความแตกต่างของชุดทดลองโดยใช้วิธี Duncan’s 
Multiple Range Test (DMRT) 
 
4. ศึกษาการปลูกเลี้ยงต้นอีนูนเพื่อน าไปสู่การผลิตอย่างมีมาตรฐานก่อนการน าเข้าสู่ระบบเชิง
พาณิชย์ 
4.1 ศึกษาการเจริญเติบโต กรรมวิธีการปลูกเลี้ยงจนถึงการเก็บเก่ียว เพื่อสร้างการปลูกผักอีนูนที่มี
มาตรฐาน เพื่อเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ 

จากการศึกษาการปลูกเลี้ยงผักอีนูนในระยะที่ 1 และ 2 พบว่า สายต้นชองผักอีนูนมาการ
เจริญเติบโตที่แตกต่างกัน ทางผู้วิจัยจึงท าการคัดเลือกสายต้น โดยใช้หลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น ขยายพันธุ์ได้
ดี เจริญเติบโตดี ผลผลิตดี และมีลูก จึงได้สายต้นผักอีนูนจ านวน 3 สายต้น คือ ก าแพงเพชร ปากช่อง 
(เรณู ข าเลิศ และคณะ, 2559) และสายต้น RSPG018 (เรณู ข าเลิศ และคณะ, 2560) มาท าการศึกษา
ต่อ ส่วนผักอีนูนนั้นจ าเป็นต้องมีค้างช่วยในการเจริญเติบโต จากการศึกษาการปลูกเลี้ยงผักอีนูนในระยะ
ที่ 1 และ 2 พบว่า ค้างแบบ A กับค้างแบบ T (เรณู ข าเลิศ และคณะ, 2559) และค้างแบบกระโจม 
(เรณู ข าเลิศ และคณะ, 2560) ซึ่งมีข้อดีแตกต่างกันมาปรับเปลี่ยนและดัดแปลง เพ่ือท าการศึกษาและ
ขยายผลต่อเนื่องเพ่ือน าไปสู่การผลิตอย่างมีมาตรฐาน ก่อนการน าเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์  พร้อมทั้ง
ประเมินความคุ้มทุนในการผลิตผักอีนูน ทดสอบการจ าหน่ายยอดผักอีนูนสด ซึ่งน าไปสู่การต่อยอดใน
กระบวนการวิจัย การส่งเสริมการปลูกเลี้ยง และสร้างแนวทางการผลิตในกระบวนการอุตสาหกรรม โดย
มีวิธีการด าเนินงานทดลอง ดังนี้  
  4.1.1. ท าการทดลองปลูกต้นผักอีนูนในกระถางขนาด 12 นิ้ว 
  4.1.2. ชนิดของสายต้นที่ใช้ในการทดลอง คือ สายต้นก าแพงเพชร, ปากช่อง และสายต้น 
RSPG018 โดยเป็นสายต้นที่ท าการคัดเลือกที่ได้ผลดีจากการศึกษาในระยะที่ 1 และ 2 
  4.1.3. ระยะการปลูกผักอีนูนลงกระถาง ใช้ระยะปลูก 0.5X0.5 เมตร 
4.1.4. ท าการติดตั้งค้างให้กับต้นผักอีนูน ซึ่งปรับเปลี่ยนและดัดแปลงมาจากค้างแบบ A กับค้างแบบ T 
(เรณู ข าเลิศ และคณะ, 2559) และค้างแบบกระโจม (เรณู ข าเลิศ และคณะ, 2560) มีลักษณะ ดังนี้ 
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หมายเหตุ  ค้างท าด้วยไม้ลวก (ไม้ไผ่) 
4.1.5. ท าการตัดแต่งต้นผักอีนูน ตามการเจริญเติบโตของต้นผักอีนูน 
4.1.6. การดูแลรักษาประกอบด้วย การรดน้ า การก าจัดวัชพืช และอ่ืนๆ 
4.1.7. ท าการประเมินการเจริญเติบโต การให้ผลผลิต และด้านอื่นๆ 
 
4.2 ศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับความคุ้มทุนในการผลิตผักอีนูน ซึ่งน าไปสู่การต่อยอดในกระบวนการวิจัย 
การส่งเสริมการปลูกเลี้ยง และสร้างแนวทางการผลิตในกระบวนการอุตสาหกรรม 
 จากการทดลองการศึกษาการเจริญเติบโต กรรมวิธีการปลูกเลี้ยงจนถึงการเก็บเกี่ยว เพ่ือสร้าง
การปลูกผักอีนูนที่มีมาตรฐาน ท าการประเมินเบื้องต้น เช่น ค่าใช้จ่ายในการปลูกเลี้ยง การดูแลต่างๆ 
การผลิตผลผลิต รายได้ในการจ าหน่าย เป็นต้น ซึ่งเกี่ยวกับความคุ้มทุนในการผลิตผักอีนูน และประเมิน
ด้านอื่นๆ เพ่ือเป็นแนวทางการที่จะผลิตต้นผักอีนูนในกระบวนการอุตสาหกรรม 
 
4.3 ท าการทดสอบการจ าหน่ายยอดผักอีนูนสดในรูปแบบต่างๆ เพ่ือสร้างแนวทางเพ่ือจ าหน่ายผลผลิต
สดผักอีนูน 
 ท าการตัดยอดผักอีนูนสด แล้วน าไปใส่ในถุงพลาสติก หลังจากนั้นน าไปทดสอบการจ าหน่าย 
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและสถานที่อ่ืนๆกับผู้ที่รู้จักและไม่รู้จักผักอีนูน เพ่ือท าการเก็บ
ข้อมูลด้านต่างๆ ซึ่งน าไปสู่การต่อยอดในกระบวนการวิจัย การส่งเสริมการปลูกเลี้ยง และสร้างแนว
ทางการผลิตในกระบวนการอุตสาหกรรม 
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5. การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลอีนูน 
 5.1 เพื่อศึกษาวิธีการเก็บเกี่ยว และการจัดการผลิตผลสดผักอีนูนหลังการเก็บเกี่ยวให้เป็น
มาตรฐานเพื่อการน าเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ 
 ศึกษาเพ่ือสร้างแนวทางมาตรฐานในการจัดการเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บรักษาผลผลิตหลัง
การเก็บเกี่ยว โดยสร้างมาตรฐานวิธีการตัดผลิตผล การตัดแต่ง การคัดขนาด การบรรจุ และอ่ืนๆ 
ตลอดจนวิธีการขนส่ง โดยท าการประเมินลักษณะทางสรีระวิทยา ทางเคมีของผลิตผล รวมถึงการ
ยอมรับของผู้บริโภค 
 5.1.1. ศึกษาลักษณะยอดผักอีนูนสดคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว  
   5.1.1.1. ศึกษาลักษณะยอดผักอีนูนสด จ านวน 1 ต ารับการทดลอง ต ารับละ 10 ซ้ า โดย
มีวิธีการด าเนินงานทดลอง ดังนี้  
   1) ตัดผักอีนูนความยาวของยอดผักอีนูน (สายต้นปากช่อง) ความยาว 50 กับ 100 
เซนติเมตร  
   2) ท าการคัดเลือกยอดผักอีนูนที่มีขนาดสม่ าเสมอ ปราศจากโรคและแมลง 
   3) ท าการประเมินลักษณะทางสรีระวิทยายอดผักอีนูน ดังนี้ น้ าหนัก/ยอด จ านวนใบ/
ยอด จ านวนหนวด/ยอด จ านวนข้อ/ยอด ความยาวจากข้อถึงข้อ ลักษณะของชนิดใบ ขนาดใบ และพ้ืนที่
ใบ/ยอด เป็นต้น 
  5.1.1.2. ศึกษาคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว และการยืดอายุการเก็บรักษาโดยการฉีด
พ่นสารในยอดผักอีนูนสด 
   1) ปัจจัยในการศึกษา ประกอบด้วย 1.ขนาดยอดผักอีนูน (ความยาว 50 กับ 100 
เซนติเมตร) 2. การฉีดพ่นสารเคลือบส าหรับผักผลไม้ตัดแต่ง (บริษัท อีเด็น อะกริเท็ค จ ากัด) 3. อุณหภูมิ
การเก็บรักษา (อุณหภูมิห้องกับอุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส) 
   2) ตัดผักอีนูนความยาวของยอดผักอีนูนความยาว 50 กับ 100 เซนติเมตร ท าการ
คัดเลือกยอดผักอีนูนที่มีขนาดสม่ าเสมอ ปราศจากโรคและแมลง 
   3) ท าการ air cooling ที่ อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส นาน 10 นาท ี
   4) แบ่งตามต ารับทดลอง ดังต่อไปนี้ 
   T1. ยอด 100 ซม./ไม่ฉีดพ่นสาร/อุณหภูมิห้อง 
   T2. ยอด 100 ซม./ฉีดพ่นสาร/อุณหภูมิห้อง 
   T3. ยอด 30 ซม./ไม่ฉีดพ่นสาร/อุณหภูมิห้อง 
   T4. ยอด 30 ซม./ฉีดพ่นสาร/อุณหภูมิห้อง 
   T5. ยอด 100 ซม./ไม่ฉีดพ่นสาร/ห้องเย็น 
    T6. ยอด 100 ซม./ฉีดพ่นสาร/ห้องเย็น 
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    T7. ยอด 30 ซม./ไม่ฉีดพ่นสาร/ห้องเย็น 
    T8. ยอด 30 ซม./ฉีดพ่นสาร/ห้องเย็น 
  5) บรรจุยอดผักอีนูนใส่ในถุงบรรจุภัณฑ์ พลาสติกชนิด HDPE ที่เจาะรูที่ปิดถุง 
  6) น ายอดผักอีนูนไปเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิห้อง และอุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส 
  7) ประเมินผลทุก 24 ชั่วโมง จนไม่สามารถบริโภคได้  โดยมีวิธีประเมินผล ดังนี้ 
 -ประเมินคณุภาพ VQR (Visual Quality Ratio, VQR) เป็น 1-10 คะแนน 
    10 – ใบ, หนวด และก้าน มีความเขียวสด เก็บจากแปลง 
    9  – ลักษณะของใบ, หนวด และก้าน เหี่ยวและช้ า ประมาณ 5 % 
    8  – ลักษณะของใบ, หนวด และก้าน เหี่ยวและช้ า ประมาณ 10 % 
    7  – ลักษณะของใบ, หนวด และก้าน เหี่ยวและช้ า ประมาณ 20 % 
    6  – ลักษณะของใบ, หนวด และก้าน เหี่ยวและช้ า ประมาณ 30 % 
    5  – ลักษณะของใบ, หนวด และก้าน เหี่ยวและช้ า ประมาณ 50 % 
    4  – ลักษณะของใบ, หนวด และก้าน เหี่ยวและช้ า ประมาณ 70 % 
    3  – ใบ, หนวด และก้าน เหี่ยวและช้ า โดยรวมไม่น่าบริโภค 
    2  – แสดงอาการเริ่มเน่าเสีย 
    1  – เน่าเสีย 
          -ประเมินอายุการเก็บรักษา และประเมินการเน่าเสียของผักอีนูน 
 -การสูญเสียน้ าหนัก (%) 
 -ประเมินอายุการเก็บรักษา 
 -วัดการเปลี่ยนแปลงสี (ค่า a b L)  
  8) การวิเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลค่า อายุการเก็บรักษา VQR การสูญเสียน้ าหนัก การ

เปลี่ยนแปลงสี ได้มาวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ (ANOVA) โดยใช้โปรแกรม SPSS for window 

V.16 และเปรียบเทียบความแตกต่างของชุดทดลองโดยใช้วิธี Duncan’s Multiple Range Test 

(DMRT) 

 5.1.2. ศึกษาสภาพการปลูกเลี้ยงผักอีนูนต่อคุณภาพหลังการเก็บเก่ียว 
  5.1.2.1. ศึกษาลักษณะยอดผักอีนูนสดต่อสภาพการปลูกเลี้ยงผักอีนูนแบบต่างๆ 
จ านวน 3 ต ารับการทดลอง ต ารับละ 10 ซ้ า โดยมีวิธีการด าเนินงานทดลอง ดังนี้  
   1) ตัดผักอีนูนความยาวของยอดผักอีนูน (สายต้นปากช่อง) ความยาว 50 
เซนติเมตร ใน 3 ลักษณะ ดังนี้ 1. ยอดผักอีนูนที่ได้รับแสงเต็มที่ 2. ยอดผักอีนูนที่ได้รับแสง 1/2 และ 3. 
ยอดผักอีนูนที่ได้รับแสง 1/4 
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   2) ท าการคัดเลือกยอดผักอีนูนที่มีขนาดสม่ าเสมอ ปราศจากโรคและแมลง 
   3) ท าการประเมินลักษณะทางสรีระวิทยายอดผักอีนูน ดังนี้ น้ าหนัก/ยอด 
จ านวนใบ/ยอด จ านวนหนวด/ยอด จ านวนข้อ/ยอด ความยาวจากข้อถึงข้อ ลักษณะของชนิดใบ ขนาด
ใบ และพ้ืนที่ใบ/ยอด เป็นต้น 
   4) ท าการปริมาณเส้นใยอาหารผักอีนูนสดต่อสภาพการปลูกเลี้ยงผักอีนูน โดย
การใช้ใบอ่อน (ใบที่ 3-6 ของยอด) ตัวอย่างละ 5 กรัม ต้มในน้ าเดือด นาน 10 นาที แล้วน าไปต้มต่อใน
สารละลาย NaOH ความเข้มข้น 50 เปอร์เซ็นต์ อีกเป็นเวลา 5 นาที หลังจากนั้นน าใบล้างด้วยน้ า
สะอาด แล้วจึงน าไปอบในตู้ความร้อนที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง น าใบอ่อนมา
ชั่งน้ าหนักแห้ง เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณเส้นใยอาหาร ตามวิธีการของ Gould (1997) 
     5) การวิเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลค่า น้ าหนัก/ยอด จ านวนใบ/ยอด จ านวน
หนวด/ยอด จ านวนข้อ/ยอด ความยาวจากข้อถึงข้อ ลักษณะของชนิดใบ ขนาดใบ พ้ืนที่ใบ/ยอด  และ
ปริมาณเส้นใยอาหาร ที่ได้มาวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ (ANOVA) โดยใช้โปรแกรม SPSS for 
window V.16 และเปรียบเทียบความแตกต่างของชุดทดลองโดยใช้วิธี Duncan’s Multiple Range 
Test (DMRT) 
 
  5.1.2.2. ศึกษาคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวผักอีนูนสดต่อสภาพการปลูกเลี้ยงผักอีนูน
แบบต่างๆ 
   1) ปัจจัยในการศึกษา ประกอบด้วย 1.ยอดผักอีนูนที่ปลูกเลี้ยงในสภาพต่างๆ (1.ยอดผัก
อีนูนที่ได้รับแสงเต็มท่ี 2.ยอดผักอีนูนที่ได้รับแสง 1/2 และ 3.ยอดผักอีนูนที่ได้รับแสง 1/4) 2. อุณหภูมิการ
เก็บรักษา (อุณหภูมิห้องกับอุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส) 
   2) ตัดผักอีนูนความยาวของยอดผักอีนูนความยาว 50 เซนติเมตร ท าการคัดเลือกยอดผัก
อีนูนที่มีขนาดสม่ าเสมอ ปราศจากโรคและแมลง 
   3) ท าการ air cooling ที่ อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส นาน 10 นาท ี
   4) แบ่งตามต ารับทดลอง ดังต่อไปนี้ 
   T1. ยอดผักอีนูนที่ได้รับแสงเต็มท่ี 
   T2. ยอดผักอีนูนที่ได้รับแสง 1/2 
   T3. ยอดผักอีนูนที่ได้รับแสง 1/4 
  5) บรรจุยอดผักอีนูนใส่ในถุงบรรจุภัณฑ์ พลาสติกชนิด HDPE ที่เจาะรูที่ปิดถุง 
  6) น ายอดผักอีนูนไปเก็บรักษาท่ี 13 องศาเซลเซียส 
  7) ประเมินผลทุก 24 ชั่วโมง จนไม่สามารถบริโภคได้  โดยมีวิธีประเมินผล ดังนี้ 
 -ประเมินคุณภาพ VQR (Visual Quality Ratio, VQR) เป็น 1-10 คะแนน 
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    10 – ใบ, หนวด และก้าน มีความเขียวสด เก็บจากแปลง 
    9  – ลักษณะของใบ, หนวด และก้าน เหี่ยวและช้ า ประมาณ 5 % 
    8  – ลักษณะของใบ, หนวด และก้าน เหี่ยวและช้ า ประมาณ 10 % 
    7  – ลักษณะของใบ, หนวด และก้าน เหี่ยวและช้ า ประมาณ 20 % 
    6  – ลักษณะของใบ, หนวด และก้าน เหี่ยวและช้ า ประมาณ 30 % 
    5  – ลักษณะของใบ, หนวด และก้าน เหี่ยวและช้ า ประมาณ 50 % 
    4  – ลักษณะของใบ, หนวด และก้าน เหี่ยวและช้ า ประมาณ 70 % 
    3  – ใบ, หนวด และก้าน เหี่ยวและช้ า โดยรวมไม่น่าบริโภค 
    2  – แสดงอาการเริ่มเน่าเสีย 
    1  – เน่าเสีย 
          -ประเมินอายุการเก็บรักษา และประเมินการเน่าเสียของผักอีนูน 
 -การสูญเสียน้ าหนัก (%) 
 -ประเมินอายุการเก็บรักษา 
 -วัดการเปลี่ยนแปลงสี (ค่า a b L)  
  8) การวิเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลค่า อายุการเก็บรักษา VQR การสูญเสียน้ าหนัก การ
เปลี่ยนแปลงสี ได้มาวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ (ANOVA) โดยใช้โปรแกรม SPSS for window 
V.16 และเปรียบเทียบความแตกต่างของชุดทดลองโดยใช้วิธี Duncan’s Multiple Range Test 
(DMRT) 
 
 5.2 สร้างกระบวนการในการจัดการผลิตภัณฑ์จากผลิตผลสดหลังการเก็บเกี่ยว ให้มีมาตรฐาน
ทางด้านคุณภาพ เพื่อรองรับการเข้าสู่ตลาด 
 ศึกษาการเพ่ิมคุณภาพผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว ร่วมกับการสามารถยืดอายุการในจ าหน่ายเพ่ือ
สร้างแนวทางมาตรฐาน และเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวต่างๆ โดยท าการประเมินลักษณะทางสรีระ
วิทยา ทางเคมีของผลิตผล และการยอมรับของผู้บริโภค 
 5.2.1. ศึกษาผักอีนูนสดตัดแต่งพร้อมบริโภค 
  5.2.1.1 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงหลังการเก็บรักษาผักอีนูนสดตัดแต่งพร้อมบริโภค 
และความปลอดภัยด้านอาหาร 
   1) ปัจจัยในการศึกษา ประกอบด้วย 1.ผักอีนูนสดตัดแต่งพร้อมบริโภค 2. อุณหภูมิการ
เก็บรักษา (อุณหภูมิห้องกับอุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส) 
   2) ตัดผักอีนูนความยาวของยอดผักอีนูนความยาว 50 เซนติเมตร ท าการคัดเลือกยอดผัก
อีนูนที่มีขนาดสม่ าเสมอ ปราศจากโรคและแมลง หลังจากนั้นล้างท าความสะอาด และผึ่งให้แห้ง 
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   3) ท าการผักอีนูนสดตัดแต่งพร้อมบริโภค โดยความยาวยอด 30 เซนติเมตร ท าการตัด
เป็นท่อนๆ ขนาด 1 นิ้ว ส่วนที่เหลือเอาแต่ใบท าการตัดในลักษะเดียวกัน 
   4) แบ่งตามต ารับทดลอง ดังต่อไปนี้ 
   T1. ผักอีนูนสดตัดแต่งพร้อมบริโภค/อุณหภูมิห้อง 
   T2. ผักอีนูนสดตัดแต่งพร้อมบริโภค/ห้องเย็น 
  5) บรรจุผักอีนูนสดตัดแต่งพร้อมบริโภคในถุงบรรจุภัณฑ์ พลาสติกชนิด HDPE ปิดถุง 
  6) น ายอดผักอีนูนไปเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิห้อง และอุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส 
  7) ประเมินผลทุก 24 ชั่วโมง จนไม่สามารถบริโภคได้  โดยมีวิธีประเมินผล ดังนี้ 
 -ประเมินคุณภาพ VQR (Visual Quality Ratio, VQR) เป็น 1-10 คะแนน 
    10 – ใบ, หนวด และก้าน มีความเขียวสด เก็บจากแปลง 
    9  – ลักษณะของใบ, หนวด และก้าน เหี่ยวและช้ า ประมาณ 5 % 
    8  – ลักษณะของใบ, หนวด และก้าน เหี่ยวและช้ า ประมาณ 10 % 
    7  – ลักษณะของใบ, หนวด และก้าน เหี่ยวและช้ า ประมาณ 20 % 
    6  – ลักษณะของใบ, หนวด และก้าน เหี่ยวและช้ า ประมาณ 30 % 
    5  – ลักษณะของใบ, หนวด และก้าน เหี่ยวและช้ า ประมาณ 50 % 
    4  – ลักษณะของใบ, หนวด และก้าน เหี่ยวและช้ า ประมาณ 70 % 
    3  – ใบ, หนวด และก้าน เหี่ยวและช้ า โดยรวมไม่น่าบริโภค 
    2  – แสดงอาการเริ่มเน่าเสีย 
    1  – เน่าเสีย 
          -ประเมินอายุการเก็บรักษา และประเมินการเน่าเสียของผักอีนูน 
 -การสูญเสียน้ าหนัก (%) 
 -ประเมินอายุการเก็บรักษา 
 -วัดการเปลี่ยนแปลงสี (ค่า a b L)  
  8) การวิเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลค่า อายุการเก็บรักษา VQR การสูญเสียน้ าหนัก การ
เปลี่ยนแปลงสี ได้มาวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ (ANOVA) โดยใช้โปรแกรม SPSS for window 
V.16 และเปรียบเทียบความแตกต่างของชุดทดลองโดยใช้วิธี Duncan’s Multiple Range Test 
(DMRT) 
 9) ท าการสุ่มผักอีนูนสดตัดแต่งพร้อมบริโภค (วันที่ 0 และ 7) ไปตรวจหาความ
ปลอดภัย ทางด้านอาหาร ด้านเชื้อจุลินทรีย์ (Food safety; Microflora) โดยการวิเคราะห์เชื้อต่างๆ 
ดังนี้  
 1. Total aerobic plate count (cfu/g) (AOAC Official Method 2016) 
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 2. Total coliforms (MPN/g) (FDA-BAM, 2002) 
 3. E.coli (MPN/g) (FDA-BAM, 2002) 
 4. Salmonella spp.  (AOAC Official Method 2016) 
 5. Staphylococcus aureus (cfu/g) (AOAC Official Method 2016) 
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บทที่ 4 

ผลการวิจัย 
1. การอนุรักษ์พันธุกรรม และการขยายพันธุ์ผักอีนูนไม่ให้สูญพันธุ์ 
1.1 ดูแลรักษาแปลงรวบรวมพันธุ์และแปลงปลูกผักอีนูน ณ โครงการ อพ.สธ (คลองไผ่) และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 จากการวิจัยด าเนินการ โดยการดูแลรักษาแปลงรวบรวมพันธุ์ และแปลงปลูกผักอีนูน แบ่ง
ออกเป็น 2 สถานที่ ได้แก่ 1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อพ.สธ (คลองไผ่) และ 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อรักษา
อนุรักษ์พันธุกรรมของผักอีนูน และเป็นแหล่งของผลิตวัตถุดิบให้พร้อมส าหรับงานวิจัยต่อยอดงานวิจัย
ด้านต่างๆ  
 1. โครงการ อพ.สธ (คลองไผ่) 
 แบ่งเป็น พ้ืนที่ที่ รักษาอนุรักษ์ พันธุกรรมของผักอีนูน และเป็นแหล่งของผลิตวัตถุดิบ 
ประกอบด้วย แปลง A แปลงแม่พันธุ์ พ้ืนที่ประมาณ 0.78 ไร่, แปลง B แปลงแม่พันธุ์ พ้ืนที่ประมาณ 
1.2 ไร่ และ แปลง C แปลงงานทดลอง พ้ืนที่ประมาณ 1.6 ไร่ (รูปที่ 2) ไร่ รวมพ้ืนที่ 3.58 ไร่ โดยพ้ืนที่
ที่ใช้จะเน้นเป็นที่ของการอนุรักษ์พันธุกรรมของผักอีนูน แหล่งแม่พันธุ์ผลิตกิ่งหรือเมล็ดส าหรับขยายพันธุ์ 
การศึกษาท าลองในด้านต่างๆ และเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงาน (บางส่วน) เกี่ยวกับผักอีนูน ซึ่งได้ท าการ
ดูและความเรียบร้อยรอบๆบริเวณแปลง ให้พร้อมต่อเป็นแหล่งขยายพันธุ์ การศึกษาในด้านต่างๆ ผลิต
วัตถุดิบผักอีนูนเพื่อส่งวิจัยในด้านอื่นๆ และแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 2 พ้ืนที่การอนุรักษ์ งานวิจัยและเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบของผักอีนูนทีโ่ครงการ อพ.สธ (คลองไผ่) 
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2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
แบ่งเป็น พ้ืนที่ที่ รักษาอนุรักษ์ พันธุกรรมของผักอีนูน และเป็นแหล่งของผลิตวัตถุดิบ 

ประกอบด้วย แปลง E แปลงแม่พันธุ์ พื้นที่ประมาณ 0.2 ไร่, แปลง D แปลงงานทดลอง พื้นที่ประมาณ 
0.5 ไร่ และ โรงเรือนและบริเวณรอบๆ ส าหรับงานทดลอง (F) พ้ืนที่ประมาณ 0.5 ไร่ รวมพ้ืนที่ 1 ไร่ 
(รูปที่ 3) โดยพ้ืนที่ที่ใช้เป็นของฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งในส่วนนี้จะเน้นเป็นที่ของการ
ขยายพันธุ์ การศึกษาท าลองในด้านต่างๆ และเป็นแหล่งของแม่พันธุ์ ซึ่งได้ท าการดูแลรักษาทั้งบริเวณ
แปลงและโรงเรือน เพ่ือให้พร้อมกับงานทดลอง ผลิตวัตถุดิบให้พร้อมส าหรับงานวิจัยต่อยอดงานวิจัย
ด้านอื่นๆ และเป็นแหล่งของการรักษารวบรวมพันธุ์ผักอีนูน 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
รูปที่ 3 พ้ืนที่อนุรักษ์พันธุกรรม งานวิจัยด้านต่างๆ การขยายพันธุ์และผลิตวัตถุดิบของผักอีนูนที่ฟาร์ม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

 จากทั้ง 2 พ้ืนที่ดังกล่าว พบว่ามีต้นผักอีนูนที่ท าการปลูกเลี้ยงลงแปลงพร้อมค้าง ประมาณ 950 
ต้น และต้นผักอีนูนที่ท าการปลูกเลี้ยงในกระถาง ประมาณ 320 กระถาง และวงบ่อซีเมนต์ 20 วง ซึ่ง
ทั้งหมดเพียงพอต่องานทดลอง และผลิตวัตถุดิบให้พร้อมส าหรับงานวิจัยต่อยอดงานวิจัยด้านอ่ืนๆ โดย
ยังเป็นแหล่งของการรักษารวบรวมพันธุ์ผักอีนูน ซึ่งท าให้ต้นผักอีนูนไม่สูญพันธุ์จากป่า และอาจจะ
พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาผักอีนูนต่อไป 
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รูปที่ 4 การดูแลรักษาแปลงรวบรวมพันธุ์ และแปลงปลูกผักอีนูน ณ โครงการ อพ.สธ (คลองไผ่) (A) 
แปลงแม่พันธุ์ (B) แปลงแม่พันธุ์ (C) แปลงงานทดลอง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (D) แปลงแม่

พันธุ์ (E) แปลงงานทดลอง (F) โรงเรือนและบริเวณรอบๆ ส าหรับงานทดลอง 

 

A B 

C D 

E F 
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1.2 ผลิตวัตถุดิบให้พร้อมส าหรับงานวิจัยต่อยอดงานวิจัยด้านอ่ืนๆ 

ทางคณะผู้วิจัยได้ท าการปลูกเลี้ยงต้นผักอีนูน ทั้งในแปลงปลูกเลี้ยง กระถาง และวงบ่อซีเมนต์ 
เพ่ือให้เพียงพอต่อการน าผลผลิตไปใช้ โดยมีต้นผักอีนูน ประมาณ 1,300 ต้น ซึ่งได้ท าการผลิตวัตถุดิบให้
พอส าหรับงานวิจัยต่อยอดงานวิจัยด้านอ่ืนๆ มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. การปลูกเลี้ยงผักอีนูน 

ผลผลิตที่น าไปใช้ในการช ากิ่งผักอีนูน เพ่ือใช้ในการทดลองต่างๆ รวมถึงน ามาศึกษาด้านอ่ืนๆ 
ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพยอดกับผล รสชาติของยอดสด ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ และด้านอ่ืนๆ  

2. การเก็บเกี่ยว และการจัดการหลังการเก็บเก่ียว 

ผลผลิตที่ท าการส่งเป็นยอดผักอีนูนสด ขนาด 30-35, 50 และ 100 เซนติเมตร ตาม
วัตถุประสงค์ที่ท าการศึกษา ซึ่งน าศึกษาคุณภาพหลังการเก็บเก่ียวรวมถึงการสร้างแนวทางการจ าหน่าย 

3. พฤกษเคม ี

ผลผลิตที่ท าการส่งเป็นผักอีนูนในส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ยอดอ่อนขนาดต่างๆ เปลือกต้นผัก
อีนูน ใบอ่อน ใบแก่ และผลระยะต่างๆโดยท าการอบตัวอย่างก่อนน าส่งวิเคราะห์ 

4. การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ผักอีนูนดองพ้ืนบ้าน 

ผลผลิตที่ท าการส่งเป็นยอดผักอีนูนสด ขนาด 30-35 เซนติเมตร เพ่ือน าไปการดองแบบพ้ืนบ้าน 
และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ผักอีนูนดองพ้ืนบ้าน รวมทั้งน าไปดองรวมกับผักชนิดต่างๆ 

5. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

ผลผลิตที่ท าการส่งเป็นยอดผักอีนูนสด ขนาด 30-35 กับ 100 เซนติเมตร เพ่ือน าไปพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผักอีนูน เช่น น้ าผักอีนูนพร้อมดื่ม ผงโรยข้าวผักอีนูน เป็นต้น 

6. การศึกษาการใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ คุณค่าทางโภชนาการ และ สารออกฤทธิ์ชีวภาพ 

ผลผลิตที่ท าการส่งเป็นยอดผักอีนูนสด ขนาด 30-35 กับ 100 เซนติเมตร กับใบอ่อน และใบแก่ 
โดยน าไปคุณค่าทางโภชนาการ และ สารออกฤทธิ์ชีวภาพ 

รวมเป็นผลผลิตสดและตัวอย่างอบแห้ง ปริมาณทั้งหมดรวม 90 - 100 กิโลกรัม 
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รูปที่ 5 การส่งผลิตวัตถุดิบให้งานวิจัยต่อยอดงานวิจัยด้านอ่ืนๆ ประกอบด้วย 1. การปลูกเลี้ยง
ผักอีนูน 2. การเก็บเกี่ยว และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 3. พฤกษเคม ี4. การพัฒนาคุณภาพ

มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ผักอีนูนดองพ้ืนบ้าน 5. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า และ 6. การศึกษา
การใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ คุณค่าทางโภชนาการและสารออกฤทธิ์ชีวภาพ 
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1.3 ศึกษาการขยายพันธุ์ตันผักอีนูนเพื่อเป็นการอนุรักษ์ผักอีนูนไม่ให้สูญพันธุ์ 

 ปัจจุบันการขยายพันธุ์ตันผักอีนูนท าได้หลายวิธี แต่ทางคณะผู้วิจัยเลือกการเพาะเมล็ด และการ
ปักช ากิ่งเท่านั้น โดยใช้ปักช ากิ่งเป็นหลักในการทดลองเนื่องจากการช ากิ่งช าต้นอีนูนนั้นไม่ส่งผลต่อการ
เจริญของต้นแม่พันธุ์ ซึ่งการตัดกิ่งผักอีนูนไปช าเป็นการกระตุ้นให้ต้นแม่พันธุ์แตกยอดเพ่ิมขึ้น โดยพบว่า
ข้อดีของการปักช าหลังการท าการย้ายลงปลูก ต้นอีนูนเจริญเติบโตได้ดีกว่าต้นที่ได้จากการเพาะเมล็ด 
จากรายงาน เรณู ข าเลิศ และอัศจรรย์ สุขธ ารง (2560) แนะน าการเลือกช ากิ่งช าอีนูนให้ประสบ
ความส าเร็จ ควรเลือกกิ่งต้นอีนูนที่มีสีเขียว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.5 เซนติเมตรขึ้นไป 
ความยาวของก่ิงช าประมาณ 25 - 30 เซนติเมตร ซึ่งกิ่งช าควรเป็นกิ่งที่สมบรูณ์ปราศจากการเข้าท าลาย
ของโรคและแมลง สามารถเพ่ิมการอยู่รอดของกิ่งช าอีนูนได้  โดยช่วงท่อนกิ่งช าต้นอีนูนที่เหมาะสมอยู่
ในช่วงความยาวประมาณ 50 – 200 เซนติเมตร (ท่อนที่ 3 - 8) นับจากปลายยอด ในการจุ่มกิ่งช าอีนูน
ในสารควบคุมการเจริญเติบโตชนิด NAA เข้มข้น 5,000 ppm ก่อนท าการปักช าสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการออกรากให้กับกิ่งช าต้นอีนูนได้ดี และให้ต้นพันธุ์อีนูนที่มีความสมบูรณ์แข็งแรง 

 จากการศึกษาการปักช ากิ่งพันธุ์ผักอีนูนทั้งหมด 15 สายต้น ท าการเลือกกิ่งที่มีขนาดใกล้เคียง
กัน ปราศจากการเข้าท าลายของโรคและแมลง หลังจากนั้นท าการช ากิ่งผักอีนูนลงบล็อกที่มีการฉีดพ่น
น้ า เมื่ออายุ 30 วัน ท าการประเมินเปอร์เซ็นต์การอยู่รอด พบว่า มีเปอร์เซ็นต์การอยู่รอดของกิ่งช าต้น
ผักอีนูนเฉลี่ย 83.97 % (ตารางที่ 1) เมื่อท าการเปรียบเทียบกับโครงการที่ผ่านมาพบว่าการช ากิ่งใน 
2557 มีเปอร์เซ็นต์การรอดอยู่ที่ 54.00% (เรณู ข าเลิศ และอัศจรรย์ สุขธ ารง, 2557) โครงการปี 2559 
เปอร์เซ็นต์การรอดอยู่ที่ 60.00% (เรณู ข าเลิศ และคณะ, 2559) และโครงการปี 2560 เปอร์เซ็นต์การ
รอดอยู่ที่ 85.78% (เรณู ข าเลิศ และคณะ, 2560) ซึ่งการช ากิ่งอีนูนมีอัตราการอยู่รอดเพ่ิมขึ้นชัดเจน 
และลดลงเล็กน้อย (ตารางท่ี 2) 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 6 การขยายพันธุ์กิ่งช าต้นผักอีนูน 
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ตารางท่ี 1 เปอร์เซ็นต์การรอดของก่ิงช าต้นผักอีนูนอายุ 30 วัน 

สายต้น จ านวนกิ่งท่ีช า จ านวนกิ่งรอด เปอร์เซ็นต์การอยู่รอด 

ก าแพงเพชร 178 166 93.26 

ปากช่อง 60 56 93.33 

อุทัทธานี 36 36 100.00 

มทส. 108 88 81.48 

RSPG031 35 23 65.71 

RSPG018 42 32 76.19 

ก าแพงเพชร(2) 65 64 98.46 

RSPG006 18 14 77.78 

ปากช่อง 425 400 94.12 

ก าแพงเพชร(3) 175 155 88.57 

มทส. 136 128 94.12 

อุทัทธานี 12 11 91.67 

RSPG031 40 35 87.50 

RSPG018 2 2 100.00 

RSPG025 5 4 80.00 

RSPG012 5 3 60.00 

RSPG022 30 20 66.67 

RSPG000 13 11 84.62 

RSPG007 5 4 80.00 

RSPG013 20 10 50.00 

RSPG005 4 4 100.00 

    เฉลี่ย 83.97 
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ตารางท่ี 2 เปอร์เซ็นต์การรอดของก่ิงช าต้นอีนูนในโครงการต่างๆ 
 

  
การอยู่รอด (%) อ้างอิง 

การช ากิ่งต้นผักอีนูนในปี 57 54.00% (เรณู ข าเลิศ และอัศจรรย์ สุขธ ารง, 2557) 

การช ากิ่งต้นผักอีนูนในปี 59 60.00% (เรณู ข าเลิศ และคณะ, 2559) 

การช ากิ่งต้นผักอีนูนในปี 60 85.78% (เรณู ข าเลิศ และอัศจรรย์ สุขธ ารง, 2560) 

การช ากิ่งต้นผักอีนูนในปี 61 83.95% - 

เฉลี่ย 70.93%   

 

การศึกษาการขยายพันธุ์ต้นผักอีนูน เพ่ือการอนุรักษ์ผักอีนูน และเพ่ือให้ได้ต้นพอส าหรับ
งานวิจัยต่อยอด ในการขยายพันธุ์ท าโดยการปักช าต้นผักอีนูน จากการขยายพันธุ์ท าให้มีต้นผักอีนูนที่
พร้อมน าไปปลูกเลี้ยงส าหรับการวิจัยต่อยอดด้านต่างๆประมาณ 800 ต้น  

 แต่การจะน าต้นผักอีนูนเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ ควรหาวิธีการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการ

ขยายพันธุ์ให้มากขึ้น เนื่องจากหากมีการส่งเสริมแก่เกษตรกรเป็นการลดความเสี่ยงให้กับเกษตรกรที่

สนใจปลูกต้นผักอีนูนได้ จึงควรศึกษาต่อเพ่ือสร้างแนวทางการขยายพันธุ์ต้นผักอีนูนอย่างมีมาตรฐาน 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7 ลักษณะการเตรียมก่ิงช าต้นผักอีนูนที่ดี 
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1.4 เพาะเมล็ดผักอีนูนที่ได้จากแปลงรวบรวมพันธุ์ เพื่อเป็นแหล่งของต้นพันธุ์ และท าการปลูกคืนสู่
ป่า 

 ท าการขยายพันธุ์ต้นผักอีนูนเพ่ือการอนุรักษ์ผักอีนูนและการปลูกคืนสู่ป่า ในการเพาะเมล็ดผักอีนูน

ได้ท าการเพาะประมาณ 2,473 เมล็ด พบว่าการงอกของเมล็ดผักอีนูนจะเริ่มงอกเมื่อวันที่เฉลี่ย 15.54 

วัน โดยพบเพียงการงอกของเมล็ดผักอีนูนเพียง 18.51 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น ซึ่งถือว่าต่ ามากโดยจะพบว่า

เมล็ดบางส่วนจะถูกท าลายด้วยศัตรูทางธรรมชาติ เช่น กระรอก จะมากัดกินเมล็ดที่ท าการเพาะและ

วิธีการในการเพาะเมล็ดอาจยังไม่เหมาะสมจึงควรมีการพัฒนาเทคนิคต่อไป 

ตารางท่ี 3 การเพาะเมล็ดผักอีนูนที่ได้จากแปลงแม่พันธุ์ แปลงทดลอง และจากแหล่งต่างๆ 

สายต้น จ านวนลกู จ านวนเมล็ด
ทั้งหมด 

เมล็ดงอก %การงอก วันที่เมล็ดเร่ิม
งอก 

RSPG021 19.00 1,067.00 228.00 21.37 12.00 

RSPG031 5.00 127.00 14.00 11.02 15.00 

อุทัยธานี หลายลูก 136.00 21.00 15.44 15.00 

ปากช่อง 1.00 50.00 26.00 52.00 14.00 

RSPG042 13.00 510.00 8.00 1.57 14.00 

RSPG026 1.00 88.00 3.00 3.41 20.00 

ปากช่อง 4.00 202.00 29.00 14.36 14.00 

RSPG018 2.00 59.00 20.00 33.90 13.00 

RSPG025 2.00 155.00 21.00 13.55 20.00 

RSPG041 2.00 79.00 18.00 22.78 19.00 

 
49.00 2,473.00 388.00 18.51 15.45 
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 ส่วนการปลูกต้นผักอีนูนคืนป่านั้น ได้ท าการปลูกต้นผักอีนูนในป่าของโครงการ อพ.สธ (คลองไผ่) 

ท าการปลูกจ านวนทั้งหมด 53 ต้น พบว่ามีต้นผักอีนูนรอดเพียง 30 ต้น คิดเป็น 56.60 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ง

น่าจะรอดมากกว่าการเกิดในป่าตามธรรมชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 8 การเพาะเมล็ดผักอีนูน และการปลูกต้นผักอีนูนคืนป่า 

 

2. ศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ จากแปลงรวบรวมพันธุ์ผักอีนูนเพื่อสร้างฐานข้อมูลผักอีนูน และการออก
ส ารวจผักอีนูน 
2.1 ข้อมูลของผักอีนูนจากแปลงรวบรวมพันธุ์ ที่ท าการเก็บ (ยอด) มาจากป่าธรรมชาติที่ได้เก็บ
รวบรวมไว้ 

 ท าการเก็บรวบรวมผักอีนูนจากสถานที่ต่างๆ มาจากป่าธรรมชาติที่ได้เก็บรวบรวมไว้ได้ทั้งหมด 56 
สายต้น แสดงรายละเอียด ดังตาราง 
 

 



[35] 
 

ตารางท่ี 4 ข้อมูลต้นผักอีนูนที่ท าการเก็บรวบรวมไว้ที่แปลงแม่พันธุ์ที่โครงการ อพ.สธ. คลองไผ่ 

 รายการ สถานที่เก็บ 

สภาพแหล่งเก็บ การใช้ประโยชน ์

ชนิดป่า ลักษณะ

ดิน 
PH. แสง อาหาร สมุนไพร 

ความ

เชื่อ 

1 RSPG001 

ผักอีนูน 

ป่าโรงโมห่ิน

โชคศิลาชัย  

ม. 8 ต. ท่า

เยี่ยม อ. โชค

ชัย จ. 

นครราชสมีา 

ป่าเต็งรัง 

พื้นที่

ลาด

เอียง

เล็กน้อย 

ดินลูกรัง

ใหญ่ 

(หิน

ภูเขาไฟ) 

 ยอดผัก

ขึ้นบน

ยอดต้นไม ้

ยอด, ดอก

และผล

อ่อน ลวก

จิ้มพริก

ต่างๆ 

-  

2 RSPG002 

ผักอีนูน 

ป่าโรงโมห่ิน

โชคศิลาชัย  

ม. 8 ต. ท่า

เยี่ยม อ. โชค

ชัย จ. 

นครราชสมีา 

ป่าเต็งรัง 

พื้นที่

ลาด

เอียง

เล็กน้อย 

ดินลูกรัง

ใหญ่ 

(หิน

ภูเขาไฟ) 

6.6 ยอดผัก

ขึน้บน

ยอดต้นไม ้

ยอด, ดอก

และผล

อ่อน ลวก

จิ้มพริก

ต่างๆ 

  

3 RSPG003 

ผักอีนูน 

ป่าโรงโมห่ิน

โชคศิลาชัย  

ม. 8 ต. ท่า

เยี่ยม อ. โชค

ชัย จ. 

นครราชสมีา 

ป่าเต็งรัง 

พื้นที่

ลาด

เอียง

เล็กน้อย 

ดินลูกรัง

ใหญ่ 

(หิน

ภูเขาไฟ) 

 ยอดผัก

ขึ้นบน

ยอดต้นไม ้

ยอด, ดอก

และผล

อ่อน ลวก

จิ้มพริก

ต่างๆ 

  

4 RSPG004 

ผักอีนูน 

ป่าโรงโมห่ิน

โชคศิลาชัย ม. 

8 ต. ท่าเยี่ยม 

อ. โชคชัย จ. 

นครราชสมีา 

ป่าเต็งรัง 

พื้นที่

ลาด

เอียง

เล็กน้อย 

ดินลูกรัง

ใหญ่ 

(หิน

ภูเขาไฟ) 

 ยอดผัก

ขึ้นบน

ยอดต้นไม ้

ยอด, ดอก

และผล

อ่อน ลวก

จิ้มพริก

ต่างๆ 
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5 RSPG005 

ผักอีนูน 

นายวุ้น ศร

อินทร์ 12 ม. 

2 บ้านบึงอ้อ 

ต. บึงอ้อ อ. 

ขามทะเลสอ 

จ. 

นครราชสมีา 

ปลูกใน

หมู่บ้าน

พื้นที่

ราบ 

ดินถม 

(ดิน

ทราย

ปน

เหนียว) 

- กลางแจ้ง

ขึ้นบนต้น 

มะขามป้อ

ม 

ยอด, ดอก

และผล

อ่อน ลวก

จิ้มพริก

ต่างๆ  

  

6 RSPG006 

ผักอีนูน 

ป่าโรงโมห่ิน

โชคศิลาชัย  

ม. 8 ต. ท่า

เยี่ยม อ. โชค

ชัย จ 

นครราชสมีา 

ป่าเต็งรัง 

พื้นที่

ลาด

เอียง

เล็กน้อย 

ดินลูกรัง

ใหญ่ 

(หิน

ภูเขาไฟ) 

6.6 ยอดผัก

ขึ้นบน

ยอดต้นไม ้

ยอด, ดอก

และผล

อ่อน ลวก

จิ้มพริก

ต่างๆ 

  

7 RSPG007 

ผักอีนูน 

ป่าโรงโมห่ิน

โชคศิลาสา  

ม. 8 ต. ท่า

เยี่ยม อ. โชค

ชัย จ. 

นครราชสมีา 

ป่าเต็งรัง 

พื้นที่

ลาด

เอียง

เล็กน้อย 

ดินลูกรัง

ใหญ่ 

(หิน

ภูเขาไฟ) 

 ยอดผัก

ขึ้นบน

ยอดต้นไม ้

ยอด, ดอก

และผล

อ่อน ลวก

จิ้มพริก

ต่างๆ 

  

8 RSPG008 

ผักอีนูน 

ป่าโรงโมห่ิน

โชคศิลาชัย ม. 

8 ต. ท่าเยี่ยม 

อ. โชคชัย จ. 

นครราชสมีา 

ป่าเต็งรัง 

พื้นที่

ลาด

เอียง

เล็กน้อย 

ดินลูกรัง

ใหญ่ 

(หิน

ภูเขาไฟ) 

 ยอดผัก

ขึ้นบน

ยอดต้นไม ้

ยอด, ดอก

และผล

อ่อน ลวก

จิ้มพริก

ต่างๆ 

  

9 RSPG009 

ผักอีนูน 

ป่าโรงโมห่ิน

โชคศิลาชัย  

ม. 8 ต. ท่า

เยี่ยม อ. โชค

ชัย จ. 

ป่าเต็งรัง 

พื้นที่

ลาด

เอียง

เล็กน้อย 

ดินลูกรัง

ใหญ่ 

(หิน

ภูเขาไฟ) 

 ยอดผัก

ขึ้นบน

ยอดต้นไม ้

ยอด, ดอก

และผล

อ่อน ลวก

จิ้มพริก

ต่างๆ 
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นครราชสมีา 

10 RSPG010 

ผักอีนูน, 

นางนูน 

ไร่ นายสมชาย 

ปักษี  พื้นที ่ม. 

14 ต. หนอง

โรง อ. พนม

ทวน จ. 

กาญจนบุร ี

ป่าเต็งรัง

ผสม

เบญจ

พรรณ 

ดินทราย 

พื้นที่

ราบลุม่ 

6.5 ยอดผัก

ขึ้นบน

ยอดต้นไม ้

ยอด ดอก 

ผลอ่อน 

ลวกจิ้ม

พริกต่างๆ, 

แกงป่า 

ยอด ดอก 

ผลอ่อน

ดอง จิ้ม

พริก 

  

11 RSPG011 

ผักอีนูน ,

นางนูน 

ไร่ นายสมชาย 

ปักษี  พื้นที ่ม. 

14 ต. หนอง

โรง อ. พนม

ทวน จ. 

กาญจนบุร ี

 

 

ป่าเต็งรัง

ผสม

เบญจ

พรรณ 

ดินทราย 

พื้นที่

ราบลุม่ 

6.5 ยอดผัก

ขึ้นบน

ยอดต้นไม ้

ยอด ดอก 

ผลอ่อน 

ลวกจิ้มพริก

ต่างๆ, แกง

ป่า 

ยอด ดอก 

ผลอ่อนดอง 

จิ้มพริก 

  

12 RSPG012 

ผักอีนูน, 

นางนูน 

ไร่ นายสมชาย 

ปักษี  พื้นที ่ม. 

14 ต. หนอง

โรง อ. พนม

ทวน จ. 

กาญจนบุร ี

ป่าเต็งรัง

ผสม

เบญจ

พรรณ 

ดินทราย 

พื้นที่

ราบลุม่ 

6.5 ยอดผัก

ขึ้นบน

ยอดต้นไม ้

ยอด ดอก 

ผลอ่อน 

ลวกจิ้มพริก

ต่างๆ, แกง

ป่า 

ยอด ดอก 

ผลอ่อนดอง 

จิ้มพริก 

  

13 RSPG013 ไร่ นายสมชาย ป่าเต็งรัง ดินทราย 6.5 ยอดผัก ยอด ดอก   
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ผักอีนูน, 

นางนูน 

ปักษี  พื้นที ่ม. 

14 ต. หนอง

โรง อ. พนม

ทวน จ. 

กาญจนบุร ี

ผสม

เบญจ

พรรณ 

พื้นที่

ราบลุม่ 

ขึ้นบน

ยอดต้นไม ้

ผลอ่อน 

ลวกจิ้ม

พริกต่างๆ, 

แกงป่า 

ยอด ดอก 

ผลอ่อน

ดอง จิ้ม

พริก 

14 RSPG014 

ผักอีนูน 

 

ทิศตะวันออก

เฉียง เหนือ 

เขาปลายชัน 

ม. 4 ต. บ้าน

ไร่ อ. บ้านไร่ 

จ. อุทัยธานี 

ป่า

เบญจ

พรรณ 

พรรณ

ไม้

ค่อนข้าง

แน่น 

ดินลูกรัง 

พื้นที่

ค่อนข้าง

ลาด

เอียง 

5.5 ยอดผัก

ขึ้นบน

ยอดต้นไม ้

ยอด ดอก 

ผลอ่อน 

ลวกจิ้ม

พริกต่างๆ 

ยอด ดอก 

ผลอ่อน

ดอง จิ้ม

พริก 

ตุ่มใกล้ตา

ดอก ดอง

อร่อย 

  

15 RSPG015 

ผักอีนูน 

ทิศตะวันออก

เฉียง เหนือ 

เขาปลายชัน 

ม. 4 ต. บ้าน

ไร่ อ. บ้านไร่ 

จ. อุทัยธานี 

 

 

ป่า

เบญจ

พรรณ 

พรรณ

ไม้

ค่อนข้าง

แน่น 

ดินลูกรัง 

พื้นที่

ค่อนข้าง

ลาด

เอียง 

5.5 ยอดผัก

ขึ้นบน

ยอดต้นไม ้

ยอด ดอก 

ผลอ่อน 

ลวกจิ้ม

พริกต่างๆ 

ยอด ดอก 

ผลอ่อน

ดอง จิ้ม

พริก 

ตุ่มใกล้ตา
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 ดอก ดอง

อร่อย 

16 RSPG016 

ผักอีนูน 

ทิศตะวันออก

เฉียง เหนือ 

เขาปลายชัน 

ม. 4 ต. บ้าน

ไร่ อ. บ้านไร่ 

จ. อุทัยธานี 

ป่า

เบญจ

พรรณ 

พรรณ

ไม้

ค่อนข้าง

แน่น 

ดินลูกรัง 

พื้นที่

ค่อนข้าง

ลาด

เอียง 

5.5 ยอดผัก

ขึ้นบน

ยอดต้นไม ้

ยอด ดอก 

ผลอ่อน 

ลวก, ดอง

จิ้มพริก

ต่างๆ 

ตุ่มใกล้ตา

ดอกดอง

อร่อย 

  

17 RSPG017 

ผักอีนูน 

ทิศตะวันออก

เฉียง เหนือ 

เขาปลายชัน 

ม. 4 ต. บ้าน

ไร่ อ. บ้านไร่ 

จ. อุทัยธานี 

ป่า

เบญจ

พรรณ 

พรรณ

ไม้

ค่อนข้าง

แน่น 

ดินลูกรัง 

พื้นที่

ค่อนข้าง

ลาด

เอียง 

5.5 ยอดผัก

ขึ้นบน

ยอดต้นไม ้

ยอด ดอก 

ผลอ่อน 

ลวก, ดอง

จิ้มพริก

ต่างๆ 

ตุ่มใกล้ตา

ดอกดอง

อร่อย 

  

18 RSPG018 

ผักอีนูน 

ทิศตะวันออก

เฉียง เหนือ 

เขาปลายชัน 

ม. 4 ต. บ้าน

ไร่ อ. บ้านไร่ 

จ. อุทัยธานี 

ป่า

เบญจ

พรรณ 

พรรณ

ไม้

ค่อนข้าง

แน่น 

ดินลูกรัง 

พื้นที่

ค่อนข้าง

ลาด

เอียง 

5.5 ยอดผัก

ขึ้นบน

ยอดต้นไม ้

ยอด ดอก 

ผลอ่อน 

ลวก, ดอง

จิ้มพริก

ต่างๆ 

ตุ่มใกล้ตา

ดอกดอง

อร่อย 

  

19 RSPG019 ทิศตะวันออก

เฉียง เหนือ

ป่า

เบญจ

ดินลูกรัง 

พื้นที่

5.5 ยอดผัก

ขึ้นบน

ยอด ดอก 

ผลอ่อน 
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ผักอีนูน เขาปลายชัน 

ม. 4 ต. บ้าน

ไร่ อ. บ้านไร่ 

จ. อุทัยธานี 

พรรณ 

พรรณ

ไม้

ค่อนข้าง

แน่น 

ค่อนข้าง

ลาด

เอียง 

ยอดต้นไม ้ ลวก, ดอง

จิ้มพริก

ต่างๆ 

ตุ่มใกล้ตา

ดอกดอง

อร่อย 

20 RSPG020 

อีนูน, 

นางนูน 

ป่าชุมชนบ้าน

ช่อกระถิน ต. 

หนองปลิง อ. 

เมือง  จ. 

นครสวรรค ์

ป่า

เบญจ

พรรณ

โปร่ง 

ดนิทราย 

พื้นลูกรัง 

ที่ราบ

บนเนิน 

6.5 ยอดผัก

ขึ้นบน

ยอดไม ้

ใบ แกง 

ป่า (หมู, 

แย้) 

ดอก ต้ม

จิ้มพริก 

  

21 RSPG021 

อีนูน, 

นางนูน 

ป่าชุมชนบ้าน

ช่อกระถิน ต. 

หนองปลิง อ. 

เมือง  จ. 

นครสวรรค ์

ป่า

เบญจ

พรรณ

โปร่ง 

ดินทราย 

พื้นลูกรัง 

ที่ราบ

บนเนิน 

6.5 ยอดผัก

ขึ้นบน

ยอดไม ้

ใบ แกง 

ป่า (หมู, 

แย้) 

ดอก ต้ม

จิ้มพริก 

  

22 RSPG022 

อีนูน, 

นางนูน 

ป่าชุมชนบ้าน

ช่อกระถิน ต. 

หนองปลิง อ. 

เมือง  จ. 

นครสวรรค ์

ป่า

เบญจ

พรรณ

โปร่ง 

ดินทราย 

พื้นลูกรัง 

6.5 ยอดผัก

ขึ้นบน

ยอดไม ้

ใบ แกง 

ป่า (หมู, 

แย้) 

ดอก ต้ม

จิ้มพริก 

  

23 RSPG023 

อีนูน, 

นางนูน 

ป่าชุมชนบ้าน

บ่อหิน ต. 

หนองปลิง อ. 

เมือง  จ. 

นครสวรรค ์

ป่า

เบญจ

พรรณ

ผสมปา่

เต็งรัง 

ดินทราย 

พื้นลูกรัง 

6.5 ยอดผัก

ขึ้นบน

ยอดไม ้

ใบ แกง 

ป่า (หมู, 

แย้) 

ดอก ต้ม

จิ้มพริก 

  



[41] 
 

24 RSPG024 

อีนูน 

ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการ

เกษตร

นครสวรรค์ ม. 

2 ต. อุดม

ธัญญา อ. ตาก

ฟ้า จ. 

นครสวรรค์ 

60190 

ป่า

เบญจ

พรรณ

ผสมปา่

เต็งรัง 

ดินทราย 

ปนลูกรัง 

6.5 ยอดผัก

ขึ้นบน

ยอดไม ้

ใบ ดอก 

ผลอ่อน 

แกงหมู 

ดอก ต้ม

จิ้มพริก 

 

  

25 RSPG025 

ผักสาบ 

ป่าชุมชนโนน

ใหญ่ บ้าน

หนองโนน ม. 

3 ต. เสียว อ. 

โพธิ์ศรีสุวรรณ 

จ. ศรีษะเกษ 

ป่าดิบ

แล้ง

ค่อนข้าง

ทึบ 

ดินทราย 

พื้นที่

ราบ 

5.5  ลวกจิ้ม

พริก

ทั้งหลาย 

  

26 RSPG026 

ผักสาบ 

ที่นา(ม. 8)  

นายน้อย ค า

โสภา 52 ม. 8 

บ้านโนนนา

แกด ต. ทุ่ม อ. 

เมือง จ. 

ศรีษะเกษ 

(เก็บมาให้)  

จอม

ปลวกใน

นา 

- - ที่

กลางแจ้ง 

ยอด ผล

อ่อน ลวก

จิ้มพริก

ต่างๆ 

 น าเถา

ผักสา

บแช่

น้ ามน 

พรม

หรือ

อาบ 

กันของ

ไม่ดีที่

จะเข้า

มาสู่ตัว

เรา 

27 RSPG027 

ผักสาบ 

ป่าโคกเพ็ก

บ้านโพงอย ต. 

ป่าเต็งรัง

ผสมปา่

เพ็ก ป่า

ดินทราย

ปนลูกรัง

ที่ราบ

7.0 ป่าโปร่ง ยอด ผล

อ่อน ลวก

จิ้มพริก

 - 
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โพธิ์กลาง 

อ. หนองหงส์ 

จ. บุรีรัมย ์

เบญจ

พรรณ 

บนเนิน ต่างๆ 

28 RSPG028 

ผักสาบ 

ป่าโคกเพ็ก

บ้านโพงอย ต. 

โพธิ์กลาง อ. 

หนองหงส์ จ. 

บุรีรัมย ์

ป่าเต็งรัง

ผสมปา่

เพ็กป่า

เบญจ

พรรณ 

ดินทราย

ปนลูกรัง 

ที่ราบ 

เนิน 

7.0 ป่าโปร่ง ยอด ผล

อ่อน ลวก

จิ้มพริก

ต่างๆ 

 - 

29 RSPG029 

ผักสาบ 

ป่าโคกเพ็ก 

บ้านโพงอย ต. 

โพธิ์กลาง 

อ. หนองหงส์ 

จ. บุรีรัมย ์

ป่าเต็งรัง

ผสมปา่

เพ็กป่า

เบญจ

พรรณ 

ดินทราย

ปนลูกรัง 

ที่ราบ

บนเนิน 

7.0 ป่าโปร่ง ยอด ผล

อ่อน ลวก

จิ้มพริก

ตา่งๆ 

 - 

30 RSPG030 

ผักปาบ 

ผักสาบ 

พื้นที่ขอบ

สนามบิน 

ฝูงบิน 237 น้ า

พอง ต. ทราย

มูล อ. น้ าพอง 

จ. ขอนแก่น 

ป่าเต็งรัง

ผสม

เบญจ

พรรณ 

ดินทราย

ปน

เหนียว 

ที่ราบ

บนเนิน 

6.5 ป่าช้ันล่าง

รก 

ป่าช้ันบน

โล่ง 

ยอด ดอก 

ผลอ่อน 

ลวกจิ้มพริก

ต่างๆ 

- ชะลอ

น้ าตาล

ในเม็ด

เลือด 

- ลดไข้ 

แก้

เหงือก

บวม 

- บ ารุง

เลือด

และ

ตับ 

 

31 RSPG031 

ผักปาบ 

พื้นที่ขอบ

สนามบิน 

ป่าเต็งรัง

ผสม

ดินทราย

ปน

6.5 ป่าช้ันล่าง

รก 

ยอด ดอก 

ผลอ่อน 

- ชะลอ

น้ าตาล
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ผักสาบ ฝูงบิน 237 น้ า

พอง ต. ทราย

มูล อ. น้ าพอง 

จ. ขอนแก่น 

เบญจ

พรรณ 

เหนียว 

ที่ราบ

บนเนิน 

ลวกจิ้มพริก

ต่างๆ 

ในเม็ด

เลือด 

- ลดไข้ 

แก้

เหงือก

บวม 

- บ ารุง

เลือด

และ

ตับ 

32 RSPG032 

ผักปาบ

,ผักสาบ 

พื้นที่ขอบ

สนามบิน 

ฝูงบิน 237 น้ า

พอง ต. ทราย

มูล อ. น้ าพอง 

จ. ขอนแก่น 

ป่าเต็งรัง

ผสม

เบญจ

พรรณ 

ดินทราย

ปน

เหนียว 

ที่ราบ

บนเนิน 

6.5 ป่าช้ันล่าง

รก 

ยอด ดอก 

ผลอ่อน 

ลวกจิ้มพริก

ต่างๆ 

- ชะลอ

น้ าตาล

ในเม็ด

เลือด 

- ลดไข้ 

แก้

เหงือก

บวมรุ

งเลือด

และ

ตับ 

 

33 RSPG033 

ผักสาบ 

ไร่นายโมรา 

เพชรดีคาย 

หนองขี้วัว ม. 

2 . วังยาง อ. 

วังยาง จ. 

นครพนม 

ป่าเต็งรัง ดินร่วน

ปน

ทราย

ปน 

6.5 กลางแจ้ง ยอด ดอก 

ผลอ่อน 

ลวกจิ้มพริก

ต่างๆ 

-   

34 RSPG034 ไร่นายโมรา ป่าเต็งรัง ดินร่วน 6.5 กลางแจ้ง ยอด ดอก -   
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ผักสาบ เพชรดีคาย 

หนองขี้วัว ม. 

2 ต. วังยาง อ. 

วังยาง จ. 

นครพนม 

ปน

ทราย 

ผลอ่อน 

ลวกจิ้มพริก

ต่างๆ 

35 RSPG035 

ผักสาบ 

ริมทางไปนา

โคก นางหงศ์

สา อินทิราช. 

94 ม. 2 ต. วัง

ยาง อ. วังยาง 

จ. นครพนม 

ป่าเต็งรัง ดินลูกรัง

ปน

ทราย 

7.5 กลางแจ้ง ยอด ดอก 

ผลอ่อน 

ลวกจิ้มพริก

ต่างๆ 

-   

36 RSPG036 ริมทางไปนา

โคก นางหงส์

สา อินทิราช  

94 ม. 2 ต. วัง

ยาง อ. วังยาง 

จ. นครพนม 

ป่าเต็งรัง ดินลูกรัง

ปน

ทราย 

7.5 กลางแจ้ง ยอด ดอก 

ผลอ่อน 

ลวกจิ้มพริก

ต่างๆ 

-   

37 RSPG037 นางด า สีแสง 

41 ม. 10 

บ้านดอนสนิม

น้อย ต. สระ

จรระเข้ อ. 

ด่านขุนทด จ. 

นครราชสมีา 

บริเวณ

บ้าน 

เดิมป่า

ผสม

เบญจ

พรรณ

กับเต็ง

รัง 

ร่วน

ทราย 

(Sandy 

loam) 

- กลางแจ้ง ยอด ดอก 

ใบเพสลัด  

ลวกจิ้มพริก

ต่างๆ 

- - 

38 RSPG038 ป่าสาธารณะ

ประโยชน์

หมู่บ้านวังไทร 

ม13 ต. คลอง

ป่า

ละเมาะ 

น่าจะ

เคยเป็น

ดิน

ลพบุร ี

7.00 กลางแจ้ง 

(ยอดไม้) 

ยอด ผล

อ่อนต้มจิ้ม

พริก 

ยอดผัก

- - 
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กะจัง อ. ศรี

เทพ จ. 

เพชรบูรณ ์

ป่าเต็งรัง น้ ามันหอย 

39 RSPG039 ป่าสาธารณะ

ประโยชน์

หมู่บ้านวังไทร 

ม13 ต. คลอง

กะจัง อ. ศรี

เทพ จ. 

เพชรบูรณ ์

ป่า

ละเมาะ 

น่าจะ

เคยเป็น

ป่าเต็งรัง 

ดิน

ลพบุร ี

7.00 กลางแจ้ง 

(ยอดไม้) 

ยอด ผล

อ่อนต้มจิ้ม

พริก 

ยอดผัก

น้ ามันหอย 

- - 

40 RSPG040 ป่าสาธารณะ

ประโยชน์

หมู่บ้านวงัไทร 

ม13 ต. คลอง

กะจัง อ. ศรี

เทพ จ. 

เพชรบูรณ ์

ป่า

ละเมาะ 

น่าจะ

เคยเป็น

ป่าเต็งรัง 

ดิน

ลพบุร ี

6.5 กลางแจ้ง 

(ยอดไม้) 

ยอด ผล

อ่อนต้มจิ้ม

พริก 

ยอดผัก

น้ ามันหอย 

- - 

41 RSPG041 ป่าสาธารณะ

ประโยชน์

หมู่บ้านวังไทร 

ม13 ต. คลอง

กะจัง อ. ศรี

เทพ จ. 

เพชรบูรณ ์

ป่า

ละเมาะ 

น่าจะ

เคยเป็น

ป่าเต็งรัง 

ดิน

ลพบุร ี

7.00 กลางแจ้ง 

(ยอดไม้) 

** ยอด ผล

อ่อนต้มจิ้ม

พริก 

** ยอดผัก

น้ ามันหอย 

- - 

42 RSPG042 ป่าสาธารณะ

ประโยชน์

หมู่บ้านวังไทร 

ม13 ต. คลอง

กะจัง อ. ศรี

ป่า

ละเมาะ 

น่าจะ

เคยเป็น

ป่าเต็งรัง 

ดิน

ลพบุร ี

7.00 กลางแจ้ง 

(ยอดไม้) 

** ยอด ผล

อ่อนต้มจิ้ม

พริก 

** ยอดผัก

น้ ามันหอย* 

- - 
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เทพ จ. 

เพชรบูรณ ์

แกงเลียง 

43 RSPG043 ป่าชุมชนบ้าน

ใหม่ห้วยขหมา 

ม. 4 บ้านใหม่ 

ต. แม่สอย อ. 

จอมทอง  จ. 

เชียงใหม ่

ป่า

ละเมาะ 

(ป่ารวก) 

ดินทราย 4.0 กลางแจ้ง ยอด ผล

อ่อนต้มจิ้ม

พริก 

 

  

44 RSPG044 ป่าชุมชนบ้าน

ใหม่ห้วยขหมา 

ม. 4 บ้านใหม่ 

ต. แม่สอย อ. 

จอมทอง  จ. 

เชียงใหม ่

ป่า

ละเมาะ 

ป่าเต็งรัง 

ดินลูกรัง 4.0 กลางแจ้ง ยอด ผล

อ่อนต้มจิ้ม

พริก 

 

  

45 RSPG045 ป่าชุมชนบ้าน

ปงริมอ่างเก็บ

น้ าห้วยโจฝ้ั่ง

ซ้ายทางไปวัด

แท่นพระผา

หลวง ม. 6

บ้านปง ต. ป่า

ไผ่ อ. สัน

ทราย  จ. 

เชียงใหม ่

ป่าเต็งรัง ดินด า

ปน 

ลูกรัง 

6.3 ยอดขึ้น

กลางแจ้ง 

ยอด ดอก 

ผลอ่อนต้ม

จิ้มพริก 

 

  

46 RSPG046 ป่าชุมชนบ้าน

สามขา (ห้วย

แม่อิง)  ม. 6  

ต. หัวเสือ  อ. 

แม่ทะ  จ. 

ป่าเต็งรัง

ผสม

เบญจ

พรรณ 

ดินด า

ปนดิน

หินผุ

ลูกรัง 

5.2 ยอดขึ้น

กลางแจ้ง 

ยอด ดอก 

ผลอ่อนต้ม

จิ้มพริก, 

ส้มต า, ผัด 

- ราก

เบื่อปลา 

ไล่แมลง 

ตากแห้ง

จุดไฟไล่

 



[47] 
 

ล าปาง  ยูง ริ้น 

- ใบ 

ยอด แก้

ท้องอืด  

47 RSPG047 ป่าชุมชนบ้าน

ไร่น้อยฝั่งขาว 

ม. 10 บ้านน้ า

อ่าง ต. น้ าอ่าง 

อ. ตรอน  จ. 

อุตรดิตถ์ ถ. 

11 กม. ท่ี 

295 

ป่าเต็งรัง ดินทราย 

หินมาก

ก้อน

ใหญ่ 

6.8 กลางแจ้ง ยอด ผล

อ่อนต้มจิ้ม

พริก 

แกงใส่ เนื้อ

หมู ปลา 

แกงป่า

ต่างๆ 

หอบหืด 

เก้า บวม

เป็นยา

เย็น 

 

48 RSPG048 ป่าชุมชนบ้าน

ไร่น้อย ม. 10 

บ้านน้ าอ่าง ต. 

น้ าอ่าง อ. 

ตรอน  จ. 

อุตรดิตถ์ ถ. 

11 กม. ท่ี 

295 

ป่าเต็งรัง 

ละเมาะ 

ดินทราย 

ไม่มีหิน

พื้นราบ 

6.2 กลางแจ้ง ยอด ผล

อ่อนต้มจิ้ม

พริก 

แกงใส่ เนื้อ

หมู ปลา 

แกงป่า

ต่างๆ 

หอบหืด 

เก้า บวม

เป็นยา

เย็น 

 

49 RSPG049 ป่าชุมชนบ้าน

ไร่น้อย ม. 10 

บ้านน้ าอ่าง ต. 

น้ าอ่าง อ. 

ตรอน  จ. 

อุตรดิตถ์ ถ. 

11 กม. ท่ี 

295 

ป่าเต็งรัง 

ละเมาะ 

ดินทราย 

ไม่มีหิน

พื้นราบ 

6.5 กลางแจ้ง ยอด ผล

อ่อนต้มจิ้ม

พริก 

แกงใส่ เนื้อ

หมู ปลา 

แกงป่า

ต่างๆ 

หอบหืด 

เก้า บวม

เป็นยา

เย็น 
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50 RSPG050 ป่าชุมชนบ้าน

ไร่น้อย ม. 10 

บ้านน้ าอ่าง ต. 

น้ าอ่าง อ. 

ตรอน  จ. 

อุตรดิตถ์ ถ. 

11 กม. ท่ี 

295 

ป่าเต็งรัง 

ละเมาะ 

ดินทราย 

ไม่มีหิน

พื้นราบ 

6.5 กลางแจ้ง ยอด ผล

อ่อนต้มจิ้ม

พริก 

แกงใส่ เนื้อ

หมู ปลา 

แกงป่า

ต่างๆ 

หอบหืด 

เก้า บวม

เป็นยา

เย็น 

 

51 RSPG051 ป่าชุมชนบ้าน

ชมพู ม. 13 

บ้านชมพ ูต. 

ชมพู อ. เนิน

มะปราง  จ. 

พิษณุโลก  

ป่าเต็งรัง 

ละเมาะ 

ดินด า 

หินมาก

ก้อน

ใหญ่ พ้ืน

ราบ 

4.2 กลางแจ้ง ยอด ผล

อ่อนต้มจิ้ม

พริก 

แกงทั่วไป, 

ผัด 

  

52 RSPG052 ป่าชุมชนบ้าน

ชมพู ม. 13 

บ้านชมพู ต. 

ชมพู อ. เนิน

มะปราง  จ. 

พิษณุโลก  

ป่าเต็งรัง 

ละเมาะ 

ดินด า 

หินมาก

ก้อน

ใหญ่ พ้ืน

ราบ 

4.2 กลางแจ้ง ยอด ผล

อ่อนต้มจิ้ม

พริก 

แกงทั่วไป, 

ผัด 

  

53 RSPG053 บ้านโคกสูง ม. 

3 ต. ท่าข้าม 

อ. ชนแดน  จ. 

เพชรบูรณ ์

ป่าเต็งรัง 

ป่ายูคา

ลิปตสั 

ดินด า 

ปนลูกรัง     

พื้นราบ 

4.8 กลางแจ้ง ยอด ผล

อ่อนต้มจิ้ม

พริก ดอง 

รับประทาน 

  

54 RSPG054 บ้านโคกสูง ม. 

3 ต. ทา่ข้าม 

อ. ชนแดน  จ. 

เพชรบูรณ ์

ป่าเต็งรัง 

ป่ายูคา

ลิปตสั 

ดินด า 

ปนลูกรัง     

พื้นราบ 

4.8 กลางแจ้ง ยอด ผล

อ่อนต้มจิ้ม

พริก ดอง 

รับประทาน 
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55 RSPG055 

ผักสาบ 

พื้นที่ ของ

ผู้ใหญ่ชาญ 

บ้านเสาสูง ต. 

ห้วยโจก อ. 

วัฒนานคร จ. 

สระแก้ว 

ป่าเต็งรัง ดินร่วน

ปน

ทราย 

6.5 ชายป่า ยอด ผล

อ่อน ดอง 

นึ่ง จิ้มพริก  

แกง 

ถอนพิษ

ต่างๆ 

แก้สิ่ง

ไม่ดไีม่

งาม

เข้าตัว 

56  RSPG056 

ผักสาบ 

ศาลพ่อปู่บ้าน

หนองบัวเหนือ  

ม. 3 ต.หัน

ทราย อ. อรัญ

ประเทศ จ. 

สระแก้ว 

ป่าดิบ

แล้ง, ป่า

ละเมาะ 

ดินร่วน

ปน

ทราย 

6.0 ชายป่า ยอด ใบ 

อ่อน ต้มจิ้ม

, ดอง จิ้ม

พริก น้ าใน

เถาดื่มแก้

กระหายน้ า 

ต้มอาบ

แก้ไข้ป่า 

อีสุกอีใส 

 

ที่มา : ข้อมูลจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ศูนย์คลองไผ ่

 

2.2 ศึกษาและสังเกตจากแปลงรวบรวมแม่พันธุ์ผักอีนูนจ านวน 56 สายต้น ณ แปลงปลูกโครงการ 
อพ.สธ. คลองไผ่  

การเจริญเติบโต 
 การศึกษาและสังเกตการเจริญเติบโตของต้นผักอีนูนแบ่งออกเป็น 2 แปลง คือ 1 แปลงแม่พันธุ์ 
และ 2.แปลงทดลอง โดยเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ ปี 2560 -2561 รายละเอียด ดังนี้ 

1. แปลงแม่พันธุ์ 

ในปี 2560 - 2561 ท าการส ารวจต้นที่เจริญเติบโต  (สิงหาคม) พบต้นผักอีนูนที่เจริญเติบโตใน
ระดับที่ดีมาก ได้แก่ สายต้นก าแพงเพชร, อุทัยธานี, มทส., ปากช่อง, RSPG002, 003, 006, 007, 009, 
012, 018, 023 และ 041 เป็นต้น ส่วนสายต้นที่เหลือมีการเจริญเติบโตระดับปานกลางถึงระดับแย่ (ไม่
ค่อยเจริญเติบโต) การส ารวจครั้งที่ 2 (กันยายน-ตุลาคม) พบต้นอีนูนที่เจริญเติบโตในระดับที่ดีมาก 
ได้แก่ สายต้นก าแพงเพชร, อุทัยธานี, ปากช่อง, RSPG002, 006, 007, 009, 012, 015, 018,024 และ 
041 เป็นต้น โดยทั้ง 2 ปี มีลักษณะการเจริญที่เหมือนกัน ซึ่งเมื่อต้นผักอีนูนเข้าสู่เดือนพฤศจิกายน – 
ธันวาคม เมื่อแปลงปลูกเลี้ยงอุณหภูมิลดลงส่งผลต่อต้นผักอีนูนท าให้ไม่มีการเจริญเติบโต (ไม่มีการแตก
ยอด) 



[50] 
 

2. แปลงทดลอง 
 ในปี 2560 - 2561 ท าการส ารวจต้นที่เจริญเติบโตครั้งที่ 1 (สิงหาคม) พบต้นอีนูนที่เจริญเติบโต
ในระดับที่ดีมาก ได้แก่ สายต้น ก าแพงเพชร และสายต้นปากช่อง ส่วนอีก 2 สายต้น (อุทัยธานี และ 
มทส.) การเจริญเติบโตอยู่ในระดับกลาง การส ารวจครั้งที่  2  (กันยายน-ตุลาคม) พบต้นอีนูนที่
เจริญเติบโตในระดับที่ดีมาก ได้แก่ สายต้น ก าแพงเพชรและสายต้นปากช่อง โดยทั้ง 2 ปี มีลักษณะการ
เจริญที่เหมือนกันเมื่อแปลงปลูกเลี้ยงอุณหภูมิลดลงส่งผลต่อต้นผักอีนูนท าให้ไม่มีการเจริญเติบโต (ไม่มี
การแตกยอด) 

การพักตัว 
 เมื่อเข้าสู่เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม เมื่อแปลงปลูกเลี้ยงอุณหภูมิลดลงส่งผลต่อต้นผักอีนูนท า
ให้ไม่มีการเจริญเติบโต (ไม่มีการแตกยอด) พบว่าต้นผักอีนูนมีการพักตัวเกิดขึ้น โดยต้นอีนูนจะไม่มีการ
แตกยอดอ่อนให้เห็น และบางต้นจะมีการทิ้งใบ จากการส ารวจแปลงแม่พันธุ์และแปลงทดลอง แสดงให้
เห็นว่าเมื่ออุณหภูมิลดลงส่งผลต่อต้นผักอีนูนที่ปลูกเลี้ยงในสภาพแปลงมีการพักตัวอย่างชัดเจน  

 การออกดอกและผล 
ในปี 2560 – 2561 การส ารวจการออกดอกและผลต้นผักอีนูน แบ่งออกเป็น 2 แปลง คือ 1.

แปลงแม่พันธุ์ และ 2.แปลงทดลอง 
 1. แปลงแม่พันธุ์ 
 จากการส ารวจพบว่า สายต้นที่ติดดอก ได้แก่ RSPG002, 005, 006, 007, 008, 009, 013, 
014, 015, 018, 022, 025, 027, 029, 030, 031, 033, 034, 038, 041, 042, 044, 045, 052 และ 
055 ซึ่งพบว่าเพ่ิมมากข้ึนจากปี 2559 เป็นอย่างมาก (เรณู ข าเลิศ และคณะ, 2559) 
 จากการส ารวจพบว่า สายต้นที่ติดผล ได้แก่ RSPG002, 005, 013, 015, 018, 022, 029, 031 
และ 041 ซึ่งพบว่าเพ่ิมมากข้ึนจากปี 2559 เป็นอย่างมากเช่นกัน (เรณู ข าเลิศ และคณะ, 2559) 
 
 2. แปลงทดลอง 

จากการส ารวจพบว่า สายต้นที่ออกดอก ได้แก่ สายต้น มทส., อุทัยธานี, ก าแพงเพชร, ปากช่อง
, RSPG018 และ RSPG031 ในส่วนของสายต้นที่ติดผล ได้แก่ สายต้นปากช่อง และ RSPG018 โดยการ
ออกดอกและผลต้นผักอีนูน จากการส ารวจในแปลงทดลองกับแปลงแม่พันธุ์ พบการออกดอก และติด
ผลตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงกันยายน 
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รูปที่ 9 การออกดอกและผลที่พบในแปลงแม่พันธุ์และแปลงทดลอง ณ อพ.สธ. คลองไผ่ 
 

2.3 การออกส ารวจต้นผักอีนูนตามแหล่งต่างๆที่เคยได้ส ารวจเพื่อติดตามผลและสรุปผลโครงการ 

 ทางคณะผู้วิจัยได้ด าเนินการออกส ารวจต้นผักอีนูนในสถานที่ต่างๆ แบ่งเป็นรายละเอียด ดังนี้ 

1. แปลงปลูกเลี้ยงต้นผักอีนูน 

1.1 ไร่ลุงเลิศ บ้านอ่างศิลา ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว (วันที่ 23 กรกฎาคม 2561) 

ไร่ลุงเลิศปลูกผักอีนูน เกิดจากความชอบส่วนตัวจึงน ามาปลูกด้วยพื้นที่เพียงเล็กน้อยเมื่อได้ผลดี 
จึงปลูกเพ่ิมปัจจุบันมีพ้ืนที่ปลูกประมาณ 5 ไร่ ท าการขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด ไร่ลุงเลิศท าการ
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จ าหน่ายทั้งยอด ผล เมล็ด และต้นกล้าผักอีนูน  การจ าหน่ายยอด มีลูกค้าเข้ามาซื้อถึงไร่ ส่วนผล เมล็ด 
และต้นกล้าผักอีนูน มีบริการสั่งซื้อและส่งถึงผู้รับถึงท่ี 

ผลที่ได้รับ ทราบถึงข้อมูลกระบวนการผลิตผักอีนูน การเก็บผลผลิตเพ่ือจ าหน่าย เทคนิคการ
ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด และได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการผลิตผักอีนูนเพ่ือ
จ าหน่ายในเชิงพาณิชย์ในอนาคต 

 ซึ่งต้นผักอีนูนสามารถปลูกเลี้ยงและท ารายได้ให้กับผู้ที่สนใจ หรือ แหล่งชุมชนที่สนใจได้ 
อาจจะน าไปสู่การสร้างอาชีพใหม่ในอนาคต 

2. ป่าธรรมชาติที่พบต้นผักอีนูน 

2.1 ค่ายลูกเสือเจดีสามองค์ ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี (วันที่ 6 กันยายน 2561) 

 เข้าส ารวจตามค าบอกเล่าของชาวบ้านพ้ืนที่ใกล้เคียง พบต้นอีนูนต้นใหญ่เลื้อยพันธุ์ต้นไม้ใหญ่ 
ลักษณะมีการท าลายบ้าง และต้นค่อนข้างโทรม แต่ยังมียอดแตกขึ้นมาใหม่ 

2.2 ศูนย์เรียนรู้ป่าชุมชนต้นแบบบ้านห้วยสะพานสามัคคี ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 

 ส ารวจต้นอีนูนในป่าพ้ืนที่ชุมชน ด้วยการน าของนายสวงค์ ช านาญก าหนด พบมีต้นอีนูนสภาพดี 
มีการเก็บผลผลิตแต่ไม่ได้เก็บในลักษณะท าลายต้น ชาวบ้านพ้ืนที่ใกล้เคียงมีลักษณะการรับประทานที่
หลากหลาย และมีความสนใจที่จะอนุรักษ์ต้นอีนูน และขยายพันธุ์เพ่ืออนุรักษ์ต่อไป 

2.3 โรงเรียนไทรโยคน้อย ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 

 ส ารวจต้นอีนูนในป่ารอบๆโรงเรียน โดยการน าของคุณครูบัณฑิต ดอกเข็ม และคุณครูอนันต์   
กระชอนสุข พบต้นอีนูนสภาพดีไม่ถูกท าลายจ านวนมากต้นเลื้อยพันกิ่งต้นไม้ใหญ่ ภายในโรงเรียนน ามา
ปลูกโดยขยายพันธุ์ด้วยเถาอีนูน พบมีการเจริญเติบโตที่ดี เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ และกิจกรรมโครงการต่างๆของโรงเรียน 

2.4 ป่าบ้านไร่ อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 

ส ารวจต้นอีนูนบริเวณบ้านชาวบ้านที่เคยพบต้นอีนูน พบว่าต้นอีนูนอยู่ในสภาพดี แต่อยู่ในช่วง
ระยะใกล้พักตัว และเข้าส ารวจป่าบริเวณที่เคยเข้าท าการเก็บตัวอย่างเพ่ือน ามาศึกษาทดลอง พบว่าส่วน
ใหญ่มีสภาพสมบูรณ์ดี มีการเข้าท าลายบ้างเล็กน้อย  
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2.5 ป่าชุมชนบ้านเขาดิน อ.ไพศาลลี จ.นครสวรรค์ 

 ส ารวจต้นอีนูนรอบๆบริเวณป่าชุมชนและร่วมพูดคุยกับนายบุญเรือง เกตุขุนทด ผู้ใหญ่บ้าน  
พบต้นอีนูนจ านวนมาก สภาพบางต้นถูกท าลาย จากการพูดคุยพบว่าอีนูนสามารถสร้างรายได้ให้กับ
ผู้ขายได้จ านวนมากต่อปี ภายในหมู่บ้านได้มีเจ้าหน้าที่ตรวจตราป่า ให้ค าแนะน ากับผู้เข้ามาอยู่เสมอ 
เพ่ือไม่ให้ต้นอีนูนและต้นอ่ืนๆในป่าโดนท าลาย และมีให้ความสนใจถึงการขยายพันธุ์เพ่ืออนุรักษ์และ
น ามาปลูกในเชิงพาณิชย์ 

ผลที่ได้รับ ทราบถึงข้อมูลความเป็นจริงของต้นอีนูนที่อยู่ในสภาพป่าในปัจจุบันว่าเป็นอย่างจาก
เดิมที่เคยส ารวจ และจากการร่วมพูดคุยท าให้บุคคลเห็นคุณค่าของผักอีนูน มีความสนใจที่จะอนุรักษ์
และการขยายพันธุ์ในเชิงพาณิชย์มากขึ้น 

 การส ารวจต้นผักอีนูนในครั้งนี้ ชี้ให้เห็นว่าในป่าธรรมชาติยังพบต้นผักอีนูนขึ้นจ านวนมาก 
สามารถบ่งบอกว่าต้นผักอีนูนจะไม่สูญพันธุ์อย่างแน่นอนในบางที่ แต่ในบางพ้ืนที่ยังพบว่ามีเข้าเข้า
ท าลายอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการตัดถนน ซึ่งท าลายป่าต้นผักอีนูน หรือการเก็บผักอีนูนแบบท าลายจาก
ชาวบ้านบริเวณรอบป่า อาจส่งผลให้ต้นผักอีนูนยังสุ่มเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในบางพ้ืนที่ได้ จึงควรส่งเสริม
การอนุรักษ์ต้นผักอีนูนหรือน ามาปลูกเลี้ยงอย่างต่อเนื่อง เพ่ือการันตีอนาคตการอยู่รอดของต้นผักอีนูน
ต่อไป 
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รูปที่ 10 การออกส ารวจต้นผักอีนูนตามแหล่งต่างๆ (จ.สระแก้ว, จ.กาญจนบุรี,                            
จ.อุทัยธานี และ จ.นครสวรรค์) 
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3. ศึกษาการตอบสนองที่เหมาะสมต่อการปลูกเลี้ยงต้นผักอีนูนให้เจริญเติบโต และให้ผลผลิตที่มี

คุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ 

3.1 ศึกษาการทดสอบเชิงลึกของการใช้ปุ๋ยในผักอีนูน 

การเจริญเติบโตของการใช้ปุ๋ยในผักอีนูน 

การเจริญเติบของต้นผักอีนูนปากช่องสายต้น ที่ท าการปลูกเลี้ยงในกระถาง โดยการให้ปุ๋ยและ

รูปแบบการใส่ปุ๋ย ทั้ง 8 แบบ (ต ารับควบคุม, ปุ๋ยอินทรีย์ (ขี้ไก่), ปุ๋ยเคมี (Mix), ปุ๋ยอินทรีย์ (ขี้ไก่) : 

ปุ๋ยเคมี (Mix) อัตรา 250 กรัม : 25 กรัม /ต้น, ปุ๋ยอินทรีย์ (ขี้ไก่) : ปุ๋ยเคมี (Mix) อัตรา 250 กรัม : 50 

กรัม /ต้น, ปุ๋ยอินทรีย์ (ขี้ไก่) : ปุ๋ยเคมี (Mix) อัตรา 250 กรัม : 75 กรัม /ต้น, ปุ๋ยอินทรีย์ (ขี้ไก่) : ปุ๋ยเคมี 

(Mix) อัตรา 500 กรัม : 25 กรัม /ต้น และปุ๋ยอินทรีย์ (ขี้ไก่) : ปุ๋ยเคมี (Mix) อัตรา 750 กรัม : 25 กรัม 

/ต้น) โดยเก็บข้อมูลด้านความสูงของต้น, จ านวนกิ่งหรือยอด, จ านวนใบ, ความกว้างใบ และเส้นผ่าน

ศูนย์กลางของต้น ระหว่างเดือนกรกฎาคม–กันยายน 2561 (จ านวน 10 สัปดาห์) พบความแตกต่างของ

การเจริญเติบโตด้านต่างๆ ดังนี้ 

ด้านความสูงของต้นผักอีนูนที่การให้ปุ๋ยและรูปแบบการใส่ปุ๋ย ในช่วง 10 สัปดาห์ พบว่า มี

ความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ (ขี้ไก่) : ปุ๋ยเคมี (Mix) อัตรา 250 กรัม : 

75 กรัม /ต้น รองพ้ืนก่อนปลูกมีความสูงมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 197.75 ซม.) รองลงมาคือ การใช้ปุ๋ย

อินทรีย์ (ขี้ไก่) : ปุ๋ยเคมี (Mix) อัตรา 250 กรัม : 25 กรัม /ต้น (ค่าเฉลี่ย 171.05 ซม.) ส่วนการใช้ปุ๋ย

แบบอ่ืนๆ และไม่ได้ให้ (ชุดควบคุม) มีการเจริญใกล้เคียงกัน (ตารางท่ี 5) 

ด้านจ านวนกิ่งหรือยอดของต้นผักอีนูนที่การให้ปุ๋ยและรูปแบบการใส่ปุ๋ย ในช่วง 10 สัปดาห์ 

พบว่า มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ (ขี้ไก่) : ปุ๋ยเคมี (Mix) อัตรา 

500 กรัม : 25 กรัม /ต้น รองพ้ืนก่อนปลูก มีจ านวนกิ่งหรือยอดมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 8.75) รองลงมาคือ 

การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ (ขี้ไก่) : ปุ๋ยเคมี (Mix) อัตรา 250 กรัม : 50 กรัม /ต้น (ค่าเฉลี่ย 6.40) ส่วนการใช้ปุ๋ย

แบบอ่ืนๆ และไม่ได้ให้ (ชุดควบคุม) มีการเจริญใกล้เคียงกัน (ตารางท่ี 6) 

ส่วนด้านจ านวนใบของต้นผักอีนูนที่การให้ปุ๋ยและรูปแบบการใส่ปุ๋ย ในช่วง 10 สัปดาห์ พบว่า 

มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ (ขี้ไก่) : ปุ๋ยเคมี (Mix) อัตรา 750 กรัม 

: 25 กรัม /ต้น รองพ้ืนก่อนปลูก มีจ านวนใบมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 62.85) รองลงมาคือ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
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(ข้ีไก่) : ปุ๋ยเคมี (Mix) อัตรา 250 กรัม : 75 กรัม /ต้น (ค่าเฉลี่ย 62.85) ส่วนการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ (ขี้ไก่) มี

จ านวนใบน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย 39.80)  (ตารางท่ี 7) 

และด้านความกว้างของใบ และด้านเส้นผ่านศูนย์กลางของต้นผักอีนูนที่การให้ปุ๋ยและรูปแบบ

การใส่ปุ๋ย ในช่วง 10 สัปดาห์  ไม่พบว่ามีความแตกต่างทางสถิติตลอด จ านวน 10 สัปดาห์  ที่

ท าการศึกษาการใช้ปุ๋ยกับต้นผักอีนูน (ตารางท่ี 7) 

ตารางที่ 5 การเจริญเติบโตด้านความสูงของผักอีนูนในการใส่ปุ๋ยแบบต่างๆ ระหว่างเดือนกรกฎาคม–
กันยายน 2561. 

ชุดทดลอง ความสูง (cm.) 1/ 

 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 4 สัปดาห์ 6 สัปดาห์ 8 สัปดาห์ 10 เฉลี่ย 

T1. ไม่ใส่ปุ๋ย (Control) 85.25c 122.00b 182.75b 207.50b 210.50b 161.60 
T2. ปุ๋ยอินทรีย์  93.50b 119.50b 151.75c 193.00b 229.50a 157.45 
T3. ปุ๋ยเคมี  71.50c 100.75c 159.50c 214.75a 214.50b 152.20 
T4. ปุ๋ยอินทรีย์ : ปุ๋ยเคมี อัตรา 250 กรมั : 25 กรัม 98.50b 121.25b 196.50a 220.75a 218.25a 171.05 
T5. ปุ๋ยอินทรีย์ : ปุ๋ยเคมี อัตรา 250 กรมั : 50 กรัม 79.50c 105.00 152.50c 233.25a 227.00a 159.45 
T6. ปุ๋ยอินทรีย์ : ปุ๋ยเคมี อัตรา 250 กรมั : 75 กรัม 121.25a 135.50a 219.25a 244.00a 268.75a 197.75 
T7. ปุ๋ยอินทรีย์ : ปุ๋ยเคมี อัตรา 500 กรมั : 25 กรัม 87.75c 90.25c 133.25c 151.50c 171.75c 126.90 
T8. ปุ๋ยอินทรีย์ : ปุ๋ยเคมี อัตรา 750 กรมั : 25 กรัม 100.75b 106.50c 129.25c 170.75c 212.25b 143.90 

F-test ** ** ** ** **  

C.V. (%) 20.44 20.35 21.28 25.36 19.98  
 ns/ Non significantly    1/ Means in the same column with the different letter are significantly different at P ≤ 0.05 by DMRT 

ตารางที่ 6 การเจริญเติบโตด้านจ านวนกิ่ง/ยอดของผักอีนูนในการใส่ปุ๋ยแบบต่างๆ ระหว่างเดือน
กรกฎาคม–กันยายน 2561. 

ชุดทดลอง จ านวนกิ่ง/ยอด  1/ 

 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 4 สัปดาห์ 6 สัปดาห์ 8 สัปดาห์ 10 เฉลี่ย 

T1. ไม่ใส่ปุ๋ย (Control) 5.25b 5.50c 8.00b 5.50 4.00b 5.65 
T2. ปุ๋ยอินทรีย์  2.25d 5.00c 8.75b 4.50 4.00b 4.90 
T3. ปุ๋ยเคมี  5.50b 5.75c 5.75c 4.00 3.75b 4.95 
T4. ปุ๋ยอินทรีย์ : ปุ๋ยเคมี อัตรา 250 กรมั : 25 กรัม 3.75c 7.25b 7.25b 4.75 3.75b 5.35 
T5. ปุ๋ยอินทรีย์ : ปุ๋ยเคมี อัตรา 250 กรมั : 50 กรัม 5.50b 6.75b 8.25b 5.00 6.50a 6.40 
T6. ปุ๋ยอินทรีย์ : ปุ๋ยเคมี อัตรา 250 กรมั : 75 กรัม 3.50c 6.25b 7.00b 3.75 4.75b 5.05 
T7. ปุ๋ยอินทรีย์ : ปุ๋ยเคมี อัตรา 500 กรมั : 25 กรัม 9.00a 9.00a 11.75a 6.75 7.25a 8.75 
T8. ปุ๋ยอินทรีย์ : ปุ๋ยเคมี อัตรา 750 กรมั : 25 กรัม 4.25c 6.50b 10.25a 5.25 5.25b 6.30 

F-test ** ** ** ns *  

C.V. (%) 22.25 23.54 22.78 20.14 19.87  
 ns/ Non significantly    1/ Means in the same column with the different letter are significantly different at P ≤ 0.05 by DMRT 
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ตารางที่ 7 การเจริญเติบโตด้านจ านวนใบ ความกว้างใบ เส้นผ่านศูนย์กลางต้นของผักอีนูนในการใส่ปุ๋ย
แบบต่างๆ ระหว่างเดือนกรกฎาคม–กันยายน 2561. 

ชุดทดลอง จ านวนใบ  1/ 

 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 4 สัปดาห์ 6 สัปดาห์ 8 สัปดาห์ 10 เฉลี่ย 
T1. ไม่ใส่ปุ๋ย (Control) 25.00b 37.75b 45.25b 73.25c 62.50c 48.75 
T2. ปุ๋ยอินทรีย์  22.25c 27.00c 34.75c 53.50d 61.50c 39.80 
T3. ปุ๋ยเคมี  31.25ab 47.00a 62.00a 80.75b 82.25b 60.65 
T4. ปุ๋ยอินทรีย์ : ปุ๋ยเคมี อัตรา 250 กรมั : 25 กรัม 28.00b 30.25c 50.00a 87.50b 84.25b 56.00 
T5. ปุ๋ยอินทรีย์ : ปุ๋ยเคมี อัตรา 250 กรมั : 50 กรัม 24.75c 36.50b 41.75b 89.50b 106.75a 59.85 
T6. ปุ๋ยอินทรีย์ : ปุ๋ยเคมี อัตรา 250 กรมั : 75 กรัม 29.25b 34.50b 61.25a 106.50a 82.75b 62.85 
T7. ปุ๋ยอินทรีย์ : ปุ๋ยเคมี อัตรา 500 กรมั : 25 กรัม 28.00b 41.25a 42.50b 72.75c 82.75b 53.45 
T8. ปุ๋ยอินทรีย์ : ปุ๋ยเคมี อัตรา 750 กรมั : 25 กรัม 37.25a 48.75a 53.25a 96.25b 110.25a 69.15 

F-test ** ** ** ** **  

C.V. (%) 24.25 24.11 23.12 21.27 20.33  
 
 

ชุดทดลอง ความกว้างใบ (cm.)   1/ 

 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 4 สัปดาห์ 6 สัปดาห์ 8 สัปดาห์ 10 เฉลี่ย 
T1. ไม่ใส่ปุ๋ย (Control) 9.80 10.65 11.21 11.38 8.96 10.40 
T2. ปุ๋ยอินทรีย์  10.25 10.80 12.42 12.08 11.58 11.43 
T3. ปุ๋ยเคมี  9.35 9.70 11.54 10.88 11.33 10.56 
T4. ปุ๋ยอินทรีย์ : ปุ๋ยเคมี อัตรา 250 กรมั : 25 กรัม 10.83 10.93 11.17 11.46 11.96 11.27 
T5. ปุ๋ยอินทรีย์ : ปุ๋ยเคมี อัตรา 250 กรมั : 50 กรัม 9.98 10.23 11.67 11.96 11.71 11.11 
T6. ปุ๋ยอินทรีย์ : ปุ๋ยเคมี อัตรา 250 กรมั : 75 กรัม 11.65 11.23 11.54 11.67 11.42 11.50 
T7. ปุ๋ยอินทรีย์ : ปุ๋ยเคมี อัตรา 500 กรมั : 25 กรัม 10.55 11.80 12.08 11.17 11.42 11.40 
T8. ปุ๋ยอินทรีย์ : ปุ๋ยเคมี อัตรา 750 กรมั : 25 กรัม 9.80 10.80 11.29 10.92 11.50 10.86 

F-test ns ns ns ns ns  

C.V. (%) 23.55 26.54 24.58 24.57 22.66  

 
 

ชุดทดลอง เส้นผ่านศูนย์กลางต้น (cm.)   1/ 

 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 4 สัปดาห์ 6 สัปดาห์ 8 สัปดาห์ 10 เฉลี่ย 
T1. ไม่ใส่ปุ๋ย (Control) 0.50 0.65 0.70 0.88 0.95 0.74 
T2. ปุ๋ยอินทรีย์  0.50 0.58 0.68 0.98 1.23 0.79 
T3. ปุ๋ยเคมี  0.50 0.60 0.75 0.85 1.75 0.89 
T4. ปุ๋ยอินทรีย์ : ปุ๋ยเคมี อัตรา 250 กรมั : 25 กรัม 0.48 0.68 0.75 0.93 1.63 0.89 
T5. ปุ๋ยอินทรีย์ : ปุ๋ยเคมี อัตรา 250 กรมั : 50 กรัม 0.50 0.70 0.73 0.95 1.50 0.88 
T6. ปุ๋ยอินทรีย์ : ปุ๋ยเคมี อัตรา 250 กรมั : 75 กรัม 0.50 0.60 0.83 0.93 1.63 0.90 
T7. ปุ๋ยอินทรีย์ : ปุ๋ยเคมี อัตรา 500 กรมั : 25 กรัม 0.53 0.68 0.83 0.95 1.35 0.87 
T8. ปุ๋ยอินทรีย์ : ปุ๋ยเคมี อัตรา 750 กรมั : 25 กรัม 0.50 0.60 0.80 0.90 1.38 0.84 

F-test ns ns ns ns ns  

C.V. (%) 28.48 24.57 20.19 22.54 24.47  
 ns/ Non significantly    1/ Means in the same column with the different letter are significantly different at P ≤ 0.05 by DMRT 
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3.2 ศึกษาการทดสอบเชิงลึกของการใช้วัสดุปรับปรุงดินในผักอีนูน 

การเจริญเติบโตของการใช้วัสดุปรับปรุงดินในผักอีนูน 

การเจริญเติบของต้นผักอีนูนปากช่องสายต้น ที่ท าการปลูกเลี้ยงในกระถาง โดยการใส่วัสดุ
ปรับปรุงดินรองพ้ืนก่อนปลูก ทั้ง 5 แบบ (ไม่ใส่หิน (Control), หินปูนฝุ่น : หินบะซอลล์ฝุ่น อัตราส่วน 
25 กรัม ต่อ 25 กรัม (ต่อต้น), หินปูนฝุ่น : หินบะซอลล์ฝุ่น อัตราส่วน 25 กรัม ต่อ 50 กรัม (ต่อต้น), 
หินปูนฝุ่น : หินบะซอลล์ฝุ่น อัตราส่วน 25 กรัม ต่อ 75 กรัม (ต่อต้น) และหินปูนฝุ่น : หินบะซอลล์ฝุ่น 
อัตราส่วน 25 กรัม ต่อ 100 กรัม (ต่อต้น)) โดยเก็บข้อมูลด้านความสูงของต้น, จ านวนกิ่งหรือยอด, 
จ านวนใบ, ความกว้างใบ และเส้นผ่านศูนย์กลางของต้น ระหว่างเดือนกรกฎาคม–กันยายน 2561 
(จ านวน 10 สัปดาห์) พบความแตกต่างของการเจริญเติบโตด้านต่างๆ ดังนี้ 

ด้านความสูงของต้นผักอีนูนที่การใส่วัสดุปรับปรุงดินรองพ้ืนก่อนปลูก ในช่วง 10 สัปดาห์ พบว่า 

มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยช่วง 4 สัปดาห์ ไม่ใส่หิน (Control) มีความสูงมากกว่า

การใส่วัสดุปรับปรุงดินรอง แต่ในสัปดาห์ต่อมาพบว่า การใช้หินบะซอลล์ฝุ่น อัตราส่วน 25 กรัม ต่อ 75 

กรัม (ต่อต้น) และ หินบะซอลล์ฝุ่น อัตราส่วน 25 กรัม ต่อ 25 กรัม (ต่อต้น) มีการเจริญเติบโตด้านความ

สูงมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 185.90 และ 185.30 ซม.) (ตารางท่ี 8) 

ด้านจ านวนกิ่งหรือยอดของต้นผักอีนูนที่การใส่วัสดุปรับปรุงดินรองพ้ืนก่อนปลูก ในช่วง 10 

สัปดาห์ พบว่า มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยการใส่วัสดุปรับปรุงดินรองพ้ืนก่อนปลูก 

ทั้ง 4 แบบ มีจ านวนกิ่งหรือยอดมากที่สุดกว่าชุดควบคุม (ตารางท่ี 8)  

ด้านจ านวนใบของต้นผักอีนูนที่การใส่วัสดุปรับปรุงดินรองพ้ืนก่อนปลูก ในช่วง 10 สัปดาห์ 

พบว่า มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยหินปูนฝุ่น : หินบะซอลล์ฝุ่น อัตราส่วน 25 กรัม 

ต่อ 75 กรัม (ต่อต้น) และชุดควบคุม มีจ านวนใบมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 71.50 และ 71.00)  (ตารางท่ี 8) 

ส่วนด้านเส้นผ่านศูนย์กลางของต้นผักอีนูนที่การใส่วัสดุปรับปรุงดินรองพ้ืนก่อนปลูก ในช่วง 10 

สัปดาห์ พบว่ามีความแตกต่างทางสถิติตลอด โดยการใส่หินปูนฝุ่น : หินบะซอลล์ฝุ่น ทุกอัตราส่วนมีเส้น

ผ่านศูนย์กลางของต้นผักอีนูนมากกว่าชุดควบคุม (ตารางท่ี 9) 

และด้านความกว้างของใบ ไม่พบว่ามีความแตกต่างทางสถิติตลอด จ านวน 10 สัปดาห์ ที่

ท าการศึกษาการใส่วัสดุปรับปรุงดินรองพ้ืนก่อนปลูก (ตารางที่ 9) 
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ตารางที่ 8 การเจริญเติบโตด้านความสูง จ านวนกิ่ง/ยอด จ านวนใบ ของผักอีนูนในการใช้ปุ๋ยวัสดุ
ปรับปรุงดินแบบต่างๆ ระหว่างเดือนกรกฎาคม–กันยายน 2561. 

ชุดทดลอง ความสูง (cm.) 1/ 

 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 4 สัปดาห์ 6 สัปดาห์ 8 สัปดาห์ 10 เฉลี่ย 

T1. ไม่ใส่หิน (Control) 127.50a 148.00a 177.25b 211.00b 256.50b 184.05 
T2. หินปูนฝุ่น:หินบะซอลล์ฝุ่น อัตรา 25g : 25g 109.25b 115.50b 193.50a 245.75a 262.50a 185.30 
T3. หินปูนฝุ่น:หินบะซอลล์ฝุ่น อัตรา 25g : 50g 90.00b 115.25b 157.25b 200.75b 215.25c 155.70 
T4. หินปูนฝุ่น:หินบะซอลล์ฝุ่น อัตรา 25g : 75g 106.25b 117.25b 177.00b 246.75a 282.25a 185.90 
T5. หินปูนฝุ่น:หินบะซอลล์ฝุ่น อัตรา 25g : 100g 94.00b 121.00b 198.00a 249.50a 219.00c 176.30 

F-test ** ** ** ** **  

C.V. (%) 27.78 23.58 24.89 26.34 24.58  
  

ชุดทดลอง จ านวนก่ิง/ยอด 1/ 

 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 4 สัปดาห์ 6 สัปดาห์ 8 สัปดาห์ 10 เฉลี่ย 

T1. ไม่ใส่หิน (Control) 5.00a 7.50b 6.00c 6.00c 6.25 6.15 
T2. หินปูนฝุ่น:หินบะซอลล์ฝุ่น อัตรา 25g : 25g 4.25a 7.25b 9.75a 5.75c 6.50 6.70 
T3. หินปูนฝุ่น:หินบะซอลล์ฝุ่น อัตรา 25g : 50g 3.75b 7.00b 8.25a 8.25a 6.50 6.75 
T4. หินปูนฝุ่น:หินบะซอลล์ฝุ่น อัตรา 25g : 75g 5.00a 6.50c 7.25b 7.00b 6.00 6.35 
T5. หินปูนฝุน่:หินบะซอลล์ฝุ่น อัตรา 25g : 100g 6.25a 8.75a 9.50a 5.50c 6.25 7.25 

F-test * * ** * ns  
C.V. (%) 19.84 19.55 19.87 20.17 23.00  

  

ชุดทดลอง จ านวนใบ 1/ 

 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 4 สัปดาห์ 6 สัปดาห์ 8 สัปดาห์ 10 เฉลี่ย 

T1. ไม่ใส่หิน (Control) 29.50 45.75 77.25 102.75 112.25a 73.50 
T2. หินปูนฝุ่น:หินบะซอลล์ฝุ่น อัตรา 25g : 25g 30.25 41.00 70.75 94.25 110.50a 69.35 
T3. หินปูนฝุ่น:หินบะซอลล์ฝุ่น อัตรา 25g : 50g 29.75 38.25 68.50 89.75 111.25a 67.50 
T4. หินปูนฝุ่น:หินบะซอลล์ฝุ่น อัตรา 25g : 75g 28.75 40.25 72.25 99.50 114.25a 71.00 
T5. หินปูนฝุ่น:หินบะซอลล์ฝุ่น อัตรา 25g : 100g 34.25 42.00 60.75 71.75 83.25b 58.40 

F-test ns ns ns ns **  

C.V. (%) 22.15 21.48 21.56 20.17 19.88  
 ns/ Non significantly    1/ Means in the same column with the different letter are significantly different at P ≤ 0.05 by DMRT 
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ตารางที่ 9 การเจริญเติบโตด้านความกว้างใบ เส้นผ่านศูนย์กลางต้นของผักอีนูนในการใช้ปุ๋ยวัสดุ
ปรับปรุงดินแบบต่างๆ ระหว่างเดือนกรกฎาคม–กันยายน 2561. 

ชุดทดลอง ความกว้างใบ (cm.) 1/ 

 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 4 สัปดาห์ 6 สัปดาห์ 8 สัปดาห์ 10 เฉลี่ย 

T1. ไม่ใส่หิน (Control) 10.95 10.50 12.08 11.92 13.04 11.70 
T2. หินปูนฝุ่น:หินบะซอลล์ฝุ่น อัตรา 25g : 25g 10.80 10.65 11.17 11.63 12.83 11.42 
T3. หินปูนฝุ่น:หินบะซอลล์ฝุ่น อัตรา 25g : 50g 9.98 10.35 11.63 12.71 12.50 11.43 
T4. หินปูนฝุ่น:หินบะซอลล์ฝุ่น อัตรา 25g : 75g 10.78 10.65 11.50 12.50 12.38 11.56 
T5. หินปูนฝุ่น:หินบะซอลล์ฝุ่น อัตรา 25g : 100g 10.00 10.30 12.00 12.92 10.67 11.18 

F-test ns ns ns ns ns  

C.V. (%) 20.35 19.74 19.64 20.35 20.69  
  

ชุดทดลอง เส้นผ่านศูนย์กลางต้น (cm.) 1/ 

 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 4 สัปดาห์ 6 สัปดาห์ 8 สัปดาห์ 10 เฉลี่ย 

T1. ไม่ใส่หิน (Control) 0.65 0.95 0.90 0.98 1.25c 0.93 
T2. หินปูนฝุ่น:หินบะซอลล์ฝุ่น อัตรา 25g : 25g 0.53 0.63 0.75 1.22 1.58a 0.94 
T3. หินปูนฝุ่น:หินบะซอลล์ฝุ่น อัตรา 25g : 50g 0.55 0.60 0.70 0.73 1.20a 0.76 
T4. หินปูนฝุ่น:หินบะซอลล์ฝุ่น อัตรา 25g : 75g 0.50 0.65 0.73 0.95 1.35b 0.84 
T5. หินปูนฝุ่น:หินบะซอลล์ฝุ่น อัตรา 25g : 100g 0.55 0.68 0.75 0.88 1.38b 0.85 

F-test ns ns ns ns **  
C.V. (%) 22.47 20.16 20.15 20.58 23.54  

 ns/ Non significantly    1/ Means in the same column with the different letter are significantly different at P ≤ 0.05 by DMRT 
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รูปที่ 11 1) การทดสอบเชิงลึกของการใช้ปุ๋ยในผักอีนูนในวันแรก และเมื่อผักอีนูนอายุ 10 สัปดาห์ 2) 

การทดสอบเชิงลึกของการใช้ปุ๋ยวัสดุปรับปรุงดินในผักอีนูน ในวันแรก และเมื่อผักอีนูนอายุ 10 สัปดาห์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 

2) 
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3.3 ศึกษาการทดสอบการวัสดุคุมดินในผักอีนูน 

1. การเจริญเติบโตของการใช้การวัสดุคุมดินในผักอีนูน 

การเจริญเติบของต้นผักอีนูน 4 สายต้น (RSPG006 RSPG015 RSPG018 และ RSPG031) ที่
ท าการปลูกเลี้ยงในแปลงปลูก โดยการใช้การวัสดุคุมดิน ทั้ง 6 แบบ (ไม่ใช้วัสดุคุมดิน (Control), การคุม
ดินด้วยหิน ชนิดที่ 1, การคุมดินด้วยหิน ชนิดที่ 2, การคุมดินด้วยฝางข้าว, การคุมดินด้วยกากมะพร้าว 
และการคุมดินด้วยซาแลน) โดยเก็บข้อมูลด้านความสูงของต้น, จ านวนกิ่งหรือยอด, จ านวนใบ, ความ
กว้างใบ และเส้นผ่านศูนย์กลางของต้น ระหว่างเดือนกรกฎาคม–กันยายน 2561 (จ านวน 10 สัปดาห์) 
พบความแตกต่างของการเจริญเติบโตด้านต่างๆ ดังนี้ 

ด้านความสูงของต้นผักอีนูนที่ใช้การวัสดุคุมดินแบบต่างๆ ในช่วง 10 สัปดาห์ พบว่า มีความ
แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง พบว่ามีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยการคุมดิน
ด้วยฝางข้าวและไม่ใช้วัสดุคุมดิน (Control) มีความสูงมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 1,189.60 และ 1,261.13 
ซม.) ส่วนการคุมด้วยหิน ชนิดที่ 1 มีการเจริญเติบโตด้านความสูงน้อยที่สุด (ค่ าเฉลี่ย 312.80 ซม.) 
(ตารางท่ี 10) 

ด้านจ านวนกิ่งหรือยอดของต้นผักอีนูนที่ใช้การวัสดุคุมดินแบบต่างๆ ในช่วง 10 สัปดาห์ พบว่า 
มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ พบว่ามีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยการคุม
ดินด้วยฝางข้าว มีจ านวนกิ่งหรือยอดมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 6.63) รองลงมาคือ การคุมด้วยหิน ชนิดที่ 1 
(ค่าเฉลี่ย 6.30) และการคุมดินด้วยซาแลนมีการเจริญเติบโตด้านจ านวนกิ่งหรือยอดน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย 
4.88) (ตารางท่ี 10) 

ด้านจ านวนใบของต้นผักอีนูนที่ใช้การวัสดุคุมดินแบบต่างๆ ในช่วง 10 สัปดาห์ พบว่า มีความ
แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ พบว่ามีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยการคุมดินด้วย
ฝางข้าวและไม่ใช้วัสดุคุมดิน (Control)  มีจ านวนใบมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 128.08 และ 132.78) 
รองลงมาคือการคุมซาแลน (ค่าเฉลี่ย 112.23) และการคุมด้วยหิน ชนิดที่ 1 มีการเจริญเติบโตด้าน
จ านวนใบน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย 60.95) (ตารางท่ี 11) 

ด้านความกว้างใบของต้นผักอีนูนที่ใช้การวัสดุคุมดินแบบต่างๆ ในช่วง 10 สัปดาห์ พบว่า มี

ความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ พบว่ามีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยการคุม

ดินด้วยฝางข้าวและไม่ใช้วัสดุคุมดิน (Control)  มีความกว้างใบมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 13.90 และ 13.54) 

รองลงมาคือการคุมด้วยหิน ชนิดที่ 2 (ค่าเฉลี่ย 12.84) และการคุมด้วยหิน ชนิดที่ 1 มีการเจริญเติบโต

ด้านความกว้างใบน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย 12.40) (ตารางท่ี 11) 
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และด้านเส้นผ่านศูนย์กลางของต้นผักอีนูนที่ใช้การวัสดุคุมดินแบบต่างๆ ในช่วง 10 สัปดาห์ ไม่

พบความแตกต่างทางสถิต ิ(ตารางท่ี 11) 

ตารางที่ 10 การเจริญเติบโตด้านความสูง จ านวนกิ่ง/ยอดของผักอีนูนในการใช้วัสดุคุมดินแบบต่างๆ 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม–กันยายน 2561. 
 

ชุดทดลอง ความสูง (cm.) 1/ 

 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 4 สัปดาห์ 6 สัปดาห์ 8 สัปดาห์ 10 เฉลี่ย 

T1. ไม่ใช้วัสดุคุมดิน (Control) 1,193.63a 1,238.50a 1,275.63a 1,300.13a 1,297.75a 1,261.13 
T2. การคุมดินด้วยหิน ชนิดที่ 1 283.25d 306.25d 322.75d 330.25d 321.50d 312.80 
T3. การคุมดินด้วยหิน ชนิดที่ 2 467.31d 486.63d 494.40d 495.73d 495.38d 487.89 
T4. การคุมดินด้วยฝางขา้ว 1,142.25a 1,179.75a 1,204.63a 1,216.25a 1,205.13a 1,189.60 
T5. การคุมดินด้วยกากมะพร้าว 477.63c 517.50c 528.75c 519.50c 508.88c 510.45 
T6. การคุมดินด้วยซาแลน 857.25b 932.25b 958.13b 956.25b 955.25b 931.83 

F-test ** ** ** ** **  

C.V. (%) 22.38 21.38 21.55 23.27 20.48  
  

ชุดทดลอง จ านวนก่ิง/ยอด 1/ 

 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 4 สัปดาห์ 6 สัปดาห์ 8 สัปดาห์ 10 เฉลี่ย 

T1. ไม่ใช้วัสดุคุมดิน (Control) 4.75b 5.50a 6.13ab 6.38b 6.13b 5.78 
T2. การคุมดินด้วยหิน ชนิดที่ 1 4.50b 5.50a 7.25a 7.25a 7.00a 6.30 
T3. การคุมดินด้วยหิน ชนิดที่ 2 4.54b 5.00a 5.56b 5.94c 4.69c 5.15 
T4. การคุมดินด้วยฝางขา้ว 5.13a 5.50a 7.25a 7.75a 7.50a 6.63 
T5. การคุมดินด้วยกากมะพร้าว 5.13a 4.25b 5.13c 5.75c 4.63c 4.98 
T6. การคุมดินด้วยซาแลน 4.38b 4.63b 5.50db 5.25c 4.63c 4.88 

F-test * * * ** **  
C.V. (%) 19.26 20.13 20.48 22.15 20.18  

 ns/ Non significantly    1/ Means in the same column with the different letter are significantly different at P ≤ 0.05 by DMRT 
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ตารางที่ 11 การเจริญเติบโตด้านจ านวนใบ ความกว้างใบ เส้นผ่านศูนย์กลางต้นของผักอีนูนในการใช้
วัสดุคุมดินแบบต่างๆ ระหว่างเดือนกรกฎาคม–กันยายน 2561. 

ชุดทดลอง จ านวนใบ 1/ 

 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 4 สัปดาห์ 6 สัปดาห์ 8 สัปดาห์ 10 เฉลี่ย 

T1. ไม่ใช้วัสดุคุมดิน (Control) 129.50a 144.00a 152.13a 148.75a 89.50a 132.78 
T2. การคุมดินด้วยหิน ชนิดที่ 1 51.50c 65.25c 66.25d 64.25d 57.50b 60.95 
T3. การคุมดินด้วยหิน ชนิดที่ 2 66.83c 74.38c 69.23d 69.17c 58.00b 67.52 
T4. การคุมดินด้วยฝางขา้ว 125.75a 140.25a 150.63a 153.13a 70.63b 128.08 
T5. การคุมดินด้วยกากมะพร้าว 65.38c 78.00c 80.75c 82.63c 81.25a 77.60 
T6. การคุมดินด้วยซาแลน 104.25b 115.75b 124.25b 124.88b 92.00a 112.23 

F-test ** ** ** ** **  

C.V. (%) 22.37 21.58 25.26 23.49 23.47  
 

ชุดทดลอง ความกว้างใบ (cm.) 1/ 

 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 4 สัปดาห์ 6 สัปดาห์ 8 สัปดาห์ 10 เฉลี่ย 

T1. ไม่ใช้วัสดุคุมดิน (Control) 13.80a 16.40a 13.42a 14.26a 13.83a 13.54 
T2. การคุมดินด้วยหิน ชนิดที่ 1 11.50b 12.70b 12.33b 12.38b 13.08b 12.40 
T3. การคุมดินด้วยหิน ชนิดที่ 2 11.58b 14.27a 12.40b 12.69b 13.38b 12.87 
T4. การคุมดินด้วยฝางขา้ว 13.90b 13.14 12.42b 13.15b 13.58a 13.90 
T5. การคุมดินด้วยกากมะพร้าว 14.04a 13.63ab 12.92b 12.86b 13.54a 13.40 
T6. การคุมดินด้วยซาแลน 13.35a 12.69b 13.35b 13.70b 14.26a 13.47 

F-test * ** ** * *  
C.V. (%) 18.65 16.38 19.25 20.34 21.14  

 

ชุดทดลอง เส้นผ่านศูนย์กลางต้น (cm.) 1/ 

 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 4 สัปดาห์ 6 สัปดาห์ 8 สัปดาห์ 10 เฉลี่ย 

T1. ไม่ใช้วัสดุคุมดิน (Control) 1.82 1.90 1.89 1.71 2.05 1.87 
T2. การคุมดินด้วยหิน ชนิดที่ 1 1.88 1.28 1.20 1.28 1.40 1.41 
T3. การคุมดินด้วยหิน ชนิดที่ 2 1.62 1.52 1.50 1.85 1.86 1.89 
T4. การคุมดินด้วยฝางขา้ว 1.69 1.64 1.78 1.81 1.91 1.77 
T5. การคุมดินด้วยกากมะพร้าว 1.40 1.40 1.54 1.54 1.70 1.52 
T6. การคุมดินด้วยซาแลน 1.46 1.63 1.68 1.71 1.99 1.69 

F-test ns ns ns ns ns  

C.V. (%) 22.21 21.35 21.25 22.33 24.06  
 ns/ Non significantly    1/ Means in the same column with the different letter are significantly different at P ≤ 0.05 by DMRT 
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2. การเจริญเติบโตของผักอีนูนสายต้นต่างๆ 

การเจริญเติบของต้นผักอีนูน 4 สายต้น (RSPG006 RSPG015 RSPG018 และ RSPG031) ที่
ท าการปลูกเลี้ยงในแปลงปลูก โดยการใช้การวัสดุคุมดิน ทั้ง 6 แบบ (ไม่ใช้วัสดุคุมดิน (Control), การคุม
ดินด้วยหิน ชนิดที่ 1, การคุมดินด้วยหิน ชนิดที่ 2, การคุมดินด้วยฝางข้าว, การคุมดินด้วยกากมะพร้าว 
และการคุมดินด้วยซาแลน) โดยเก็บข้อมูลด้านความสูงของต้น, จ านวนกิ่งหรือยอด, จ านวนใบ, ความ
กว้างใบ และเส้นผ่านศูนย์กลางของต้น ระหว่างเดือนกรกฎาคม–กันยายน 2561 (จ านวน 10 สัปดาห์) 
พบความแตกต่างของการเจริญเติบโตด้านต่างๆ ดังนี้ 

ด้านความสูงของต้นผักอีนูนที่สายต้นต่างๆ ในช่วง 10 สัปดาห์ พบว่า มีความแตกต่างทางสถิติ
อย่างมีนัยส าคัญยิ่ง พบว่ามีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยสายต้น RSPG018 มีความสูง
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 1,518.14 ซม.) รองลงมาคือสายต้น RSPG015 (ค่าเฉลี่ย 1,178.82 ซม.) ส่วนสาย
ต้น RSPG031 มีการเจริญเติบโตด้านความสูงน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย 297.24 ซม.) (ตารางท่ี 12) 

ด้านจ านวนกิ่งหรือยอดของต้นผักอีนูนสายต้นต่างๆ ในช่วง 10 สัปดาห์ พบว่า มีความแตกต่าง
ทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ พบว่ามีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยสายต้น RSPG006 มี
จ านวนกิ่งหรือยอดมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 7.88) รองลงมาคือสายต้น RSPG015 (ค่าเฉลี่ย 4.98) ส่วนสาย
ต้น RSPG018 มีการเจริญเติบโตด้านจ านวนกิ่งหรือยอดน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.80) (ตารางท่ี 12) 

ด้านจ านวนใบของต้นผักอีนูนสายต้นต่างๆ ในช่วง 10 สัปดาห์ พบว่า มีความแตกต่างทางสถิติ
อย่างมีนัยส าคัญ พบว่ามีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยสายต้น RSPG006 มีจ านวนใบ
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 110.08) รองลงมาคือสายต้น RSPG015 (ค่าเฉลี่ย 108.94) ส่วนสายต้น RSPG031 
มีการเจริญเติบโตด้านจ านวนใบน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย 57.18) (ตารางท่ี 12) 

ด้านเส้นผ่านศูนย์กลางของต้นผักอีนูนสายต้นต่างๆ ในช่วง 10 สัปดาห์ พบว่า มีความแตกต่าง
ทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ พบว่ามีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยสายต้น RSPG015 มี
เส้นผ่านศูนย์กลางของต้นมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 1.94 ซม.) รองลงมาคือสายต้น RSPG006 (ค่าเฉลี่ย 1.84 
ซม.) ส่วนสายต้น RSPG031 มีการเจริญเติบโตด้านเส้นผ่านศูนย์กลางของต้นน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย 1.23 
ซม.) (ตารางท่ี 13) 

และด้านความกว้างใบของต้นผักอีนูนสายต้นต่างๆ ในช่วง 10 สัปดาห์ ไม่พบความแตกต่างทาง
สถิติ (ตารางท่ี 13) 
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ตารางที่ 12 การเจริญเติบโตด้านความสูงของผักอีนูนสายต้นต่างๆ ในการใช้วัสดุคุมดินแบบต่างๆ 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม–กันยายน 2561. 
 

สายต้น ความสูง (cm.) 1/ 

 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 4 สัปดาห์ 6 สัปดาห์ 8 สัปดาห์ 10 เฉลี่ย 

RSPG006 742.50c 762.10c 769.00c 767.10c 754.60c 759.06 
RSPG015 1,111.40b 1,163.10b 1,194.10b 1,213.80b 1,211.70b 1,178.82 
RSPG018 1,439.20a 1,507.80a 1,542.70a 1,556.40a 1,544.60a 1,518.14 
RSPG031 261.90d 293.80d 306.20d 295.30d 299.00d 291.24 

F-test ** ** ** ** **  
C.V. (%) 21.13 24.56 23.33 20.08 24.00  

  

สายต้น จ านวนก่ิง/ยอด 1/ 

 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 4 สัปดาห์ 6 สัปดาห์ 8 สัปดาห์ 10 เฉลี่ย 

RSPG006 6.80a 6.80a 9.00a 9.20a 7.60a 7.88 
RSPG015 4.50b 4.50b 5.40b 5.60b 4.90b 4.98 
RSPG018 4.20b 4.50b 5.00b 5.10b 5.10b 4.78 
RSPG031 4.80b 4.20b 4.70b 5.30b 5.00b 4.80 

F-test ** ** ** ** **  
C.V. (%) 25.26 26.34 27.89 21.03 20.04  

 

สายต้น จ านวนใบ 1/ 

 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 4 สัปดาห์ 6 สัปดาห์ 8 สัปดาห์ 10 เฉลี่ย 

RSPG006 109.60b 119.10b 115.80b 109.10c 96.80a 110.08 
RSPG015 101.20b 114.90b 124.00b 128.80b 75.80b 108.94 
RSPG018 140.30a 157.30a 170.10a 173.70a 95.40a 147.36 
RSPG031 48.90c 58.40c 60.00c 59.30d 59.30c 57.18 

F-test ** ** ** ** **  

C.V. (%) 19.89 19.39 21.25 23.14 18.97  
 ns/ Non significantly    1/ Means in the same column with the different letter are significantly different at P ≤ 0.05 by DMRT 
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ตารางท่ี 13 การเจริญเติบโตด้านความกว้างใบของผักอีนูนสายต้นต่างๆ ในการใช้วัสดุคุมดินแบบต่างๆ 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม–กันยายน 2561. 
 

สายต้น ความกว้างใบ (cm.) 1/ 

 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 4 สัปดาห์ 6 สัปดาห์ 8 สัปดาห์ 10 เฉลี่ย 

RSPG006 12.85 13.10 13.02 12.95 13.36 13.06 
RSPG015 14.74 14.19 13.58 13.91 14.62 14.21 
RSPG018 12.83 12.99 13.02 13.38 13.43 13.13 
RSPG031 12.11 22.13 12.57 12.84 13.32 14.59 

F-test ns ns ns ns ns  
C.V. (%) 24.25 23.65 21.28 22.27 23.57  

 

สายต้น เส้นผ่านศูนย์กลางต้น (cm.) 1/ 

 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 4 สัปดาห์ 6 สัปดาห์ 8 สัปดาห์ 10 เฉลี่ย 

RSPG006 1.81a 1.83a 1.80a 1.76a 2.01a 1.84 
RSPG015 1.73ab 1.87a 1.98a 1.99a 2.11a 1.94 
RSPG018 1.70ab 1.61b 1.72b 1.66a 1.92ab 1.72 
RSPG031 1.33b 1.14c 1.17c 1.13b 1.39c 1.23 

F-test ** ** ** ** **  
C.V. (%) 19.65 16.59 18.69 16.33 20.12  

 ns/ Non significantly    1/ Means in the same column with the different letter are significantly different at P ≤ 0.05 by DMRT 

 การศึกษาการใช้การวัสดุคุมดิน ทั้ง 6 แบบ (ไม่ใช้วัสดุคุมดิน (Control), การคุมดินด้วยหิน 
ชนิดที่ 1, การคุมดินด้วยหิน ชนิดที่ 2, การคุมดินด้วยฝางข้าว, การคุมดินด้วยกากมะพร้าว และการคุม
ดินด้วยซาแลน) ได้ท าการตรวจสอบคุณสมบัติของวัสดุคุมดินที่ใช้กับต้นผักอีนูน ดังนี้ 

 1. อุณหภูมิ ได้ท าการวัดอุณหภูมิภายใต้วัสดุคุมดินแบบต่างๆ ใน 3 สภาพ (แดดมาก, แดดปาน
กลาง และแดดน้อย) พบว่าการไม่ใช้วัสดุคุมดิน (Control) มีอุณหภูมิสูงที่สุด (เฉลี่ย 31.30OC) ส่วนการ
คุมดินด้วยฝางข้าวมีอุณหภูมิต่ าท่ีสุด (เฉลี่ย 28.20OC) 

 2. ค่า pH ได้ท าการวัดอุค่า pH ภายใต้วัสดุคุมดินแบบต่างๆ ใน 3 สภาพ (แดดมาก, แดดปาน
กลาง และแดดน้อย) พบว่าวัสดุคุมดิน ทั้ง 6 แบบไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่า pH ในดิน 

 3. ความชื้น ได้ท าการวัดความชื้นภายใต้วัสดุคุมดินแบบต่างๆ ใน 3 สภาพ (แดดมาก, แดด
ปานกลาง และแดดน้อย) พบว่าการคุมดินด้วยฝางข้าวกับการคุมดินด้วยกากมะพร้าว มีความชื้นสูงที่สุด 
(เฉลี่ย 29.82 กับ 29.78 %) ส่วนการไม่ใช้วัสดุคุมดิน (Control) กับการคุมดินด้วยซาแลนมีความชื้นต่ า
ที่สุด (เฉลี่ย 27.82 กับ 27.41 %) 
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ตารางท่ี 14 แสดงอุณหภูมิ ค่า pH และความชื้นที่วัดได้ในสภาพแดดต่างๆ ภายใตว้ัสดุคุมดินแบบต่างๆ 

ที่ใช้คุมโคนต้นผักอีนูน ระหว่างเดือนกรกฎาคม–กันยายน 2561 

ชุดทดลอง           อุณหภมูิ (องศาเซลเซียส) 1/ 

 สภาพแดดมาก สภาพแดดปานกลาง สภาพแดดน้อย เฉลี่ย 

T1. ไม่ใช้วัสดุคุมดิน (Control) 31.69a 31.23a 30.97a 31.30 
T2. การคุมดินด้วยหิน ชนิดที่ 1 29.57b 29.48b 29.18b 29.41 
T3. การคุมดินด้วยหิน ชนิดที่ 2 30.00b 30.04b 29.13b 29.72 
T4. การคุมดินด้วยฝางขา้ว 28.17c 28.26c 28.17c 28.20 
T5. การคุมดินด้วยกากมะพร้าว 28.56c 28.72c 28.22c 28.50 
T6. การคุมดินด้วยซาแลน 28.99c 28.85c 28.18c 28.67 

F-test ** ** **  
C.V. (%) 20.13 20.79 21.57  

 

ชุดทดลอง                              ค่า pH 1/ 

 สภาพแดดมาก สภาพแดดปานกลาง สภาพแดดน้อย เฉลี่ย 

T1. ไม่ใช้วัสดุคุมดิน (Control) 5.99 6.10 5.75 5.95 
T2. การคุมดินด้วยหิน ชนิดที่ 1 5.83 5.73 5.79 5.78 
T3. การคุมดินด้วยหิน ชนิดที่ 2 5.71 5.78 5.76 5.75 
T4. การคุมดินด้วยฝางขา้ว 5.91 5.74 5.66 5.77 
T5. การคุมดินด้วยกากมะพร้าว 5.80 5.55 5.69 5.68 
T6. การคุมดินด้วยซาแลน 5.86 5.71 5.67 5.75 

F-test ns ns ns  
C.V. (%) 27.56 26.58 30.11  

 

ชุดทดลอง           ความชื้น (เปอร์เซ็นต์) 1/ 

 สภาพแดดมาก สภาพแดดปานกลาง สภาพแดดน้อย เฉลี่ย 

T1. ไม่ใช้วัสดุคุมดิน (Control) 26.22a 26.78c 30.45b 27.82 
T2. การคุมดินด้วยหิน ชนิดที่ 1 24.68b 27.22b 24.67b 25.52 
T3. การคุมดินด้วยหิน ชนิดที่ 2 24.80b 28.38a 29.75b 27.64 
T4. การคุมดินด้วยฝางขา้ว 26.58a 28.94a 33.94a 29.82 
T5. การคุมดินด้วยกากมะพร้าว 26.32a 28.10a 34.91a 29.78 
T6. การคุมดินด้วยซาแลน 24.38b 27.28b 30.57b 27.41 

F-test ** ** **  
C.V. (%) 21.02 26.24 24.22  

 ns/ Non significantly    1/ Means in the same column with the different letter are significantly different at P ≤ 0.05 by DMRT 
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รูปที่ 12 สภาพแปลงปลูกเลี้ยงการทดสอบการวัสดุคุมดินในต้นผักอีนูน 

 

1 การคุมดินด้วยหิน ชนิดที่ 1 
2 การคุมดินด้วยหิน ชนิดที่ 2 
3 การคุมดินด้วยฝางข้าว 
4 การคุมดินด้วยกากมะพร้าว 
5 การคุมดินด้วยซาแลน 

1 2 3 

4

 

5 
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4. ศึกษาการปลูกเลี้ยงต้นอีนูนเพื่อน าไปสู่การผลิตอย่างมีมาตรฐานก่อนการน าเข้าสู่ระบบเชิง
พาณิชย์ 

4.1 ศึกษาการเจริญเติบโต กรรมวิธีการปลูกเลี้ยงจนถึงการเก็บเกี่ยวเพื่อสร้างการปลูกผักอีนูน
ที่มีมาตรฐาน เพื่อเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ 

จากการศึกษาการปลูกเลี้ยงผักอีนูนในระยะที่ 1 และ 2 พบว่า ค้างแบบ A กับค้างแบบ T (เรณู ข า
เลิศ และคณะ, 2559) และค้างแบบกระโจม (เรณู ข าเลิศ และคณะ, 2560) ซึ่งมีข้อดีแตกต่างกันมา
ปรับเปลี่ยนและดัดแปลง และ สายต้นผักอีนูนจ านวน 3 สายต้น คือ ก าแพงเพชร ปากช่อง (เรณู ข าเลิศ 
และคณะ, 2559) และสายต้น RSPG018 (เรณู ข าเลิศ และคณะ, 2560 ) มาท าการศึกษาต่อ เพ่ือ
ท าการศึกษาและขยายผลต่อเนื่องเพ่ือน าไปสู่การผลิตอย่างมีมาตรฐานก่อนการน าเข้าสู่ระบบเชิง
พาณิชย์ 

การท าค้างให้กับต้นผักอีนูน ได้ท าการปรับเปลี่ยนและดัดแปลงมาจาก ค้างแบบ A กับค้างแบบ T 
(เรณู ข าเลิศ และคณะ, 2559) และค้างแบบกระโจม (เรณู ข าเลิศ และคณะ , 2560) เมื่อท าการปลูก
เลี้ยงและตัดแต่งตามลักษณะค้าง (ท้ัง 3 สายต้น) มีลักษณะ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 13 1) การน าต้นผักอีนูนขึ้นค้างแบบ modified 2) การเลี้ยงต้นผักอีนูนสายต้นปากช่องบน

ค้างแบบ modified 3) การเลี้ยงต้นผักอีนูนสายต้นก าแพงเพชรบนค้างแบบ modified 4) การเลี้ยงต้น
ผักอีนูนสายต้น RSPG018 บนค้างแบบ modified 

1) 2) 

3) 4) 
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 จากการศึกษาการปลูกเลี้ยงร่วมกับการดัดแปลงค้างให้กับต้นผักอีนูนทั้ง 3 สายต้น พบว่า 
ในช่วง 3 เดือนแรก สายต้นปากช่องมีการเจริญเติบโตในภาพรวมมากกว่า สายต้นก าแพงเพชร และ 
RSPG018 ตามล าดับ ช่วง 3-5 เดือน พบสายต้นปากช่องมีการเจริญเติบโตในภาพรวมมากกว่า สายต้น
ก าแพงเพชร และ RSPG018 ตามล าดับ เช่นเดิม ส่วนช่วง 5-8 เดือน สายต้นปากช่องมีการเจริญเติบโต
ในภาพรวมมากกว่า RSPG018 และสายต้นก าแพงเพชร ตามล าดับ 

    ผลผลิตยอดสดของผักอีนูน เมื่อท าการเปรียบเทียบกับการศึกษาในระยะที่ 1 (2559) พบว่า 
การพัฒนาวิธีการปลูกเลี้ยง ตัดแต่ง ค้างแบบ modified และอ่ืนๆ ท าให้ผลผลิตเฉลี่ยในแต่ละสายต้น
เพ่ิมขึ้นประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ (ในระยะเวลา 1 ปี) ส่วนชนิดของค้างในส่วนค้างแบบ modified มี
ผลผลิตเพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ (ในระยะเวลา 1 ปี) ซึ่งคาดว่าเมื่ออายุต้นเพ่ิมขึ้น
อาจจะเพ่ิมผลผลิตได้อีก 
 

ตารางท่ี 15 ผลผลิตของผักอีนูน 5 สายต้น และผลผลิตของผักอีนูนตามชนิดค้างต่างๆ 

สายต้น 
ผลผลิต1/ 2/ 

(กิโลกรัม/ไร่/ปี) 
มูลค่า3/ 

(บาท/ไร่/ปี) 
อ้างอิง 

มทส. 208.30 c 20,830.00 เรณู ข าเลิศ และคณะ, 2559 
อุทัยธานี 236.10 c 23,610.00 เรณู ข าเลิศ และคณะ, 2559 

ก าแพงเพชร 578.52 a 57,852.00 เรณู ข าเลิศ และคณะ, 2559 
ปากช่อง 459.99 b 45,999.00 เรณู ข าเลิศ และคณะ, 2559 

ปากช่อง (วิธปีลูกใหม่) 520.00 ab 54,000.00 - 
ก าแพงเพชร (วิธีปลูกใหม่) 514.00 ab 51,400.00 - 
RSPG018 (วิธีปลูกใหม่) 502.00 ab 50,200.00 - 

F-test **   
CV (%) 32.07   

    

 ชนิดค้าง 
ผลผลิต1/ 2/ 

(กิโลกรัม/ไร่/ปี) 
มูลค่า3/ 

(บาท/ไร่/ปี) 
อ้างอิง 

ค้างเสาเดียว 339.26 c 33,926.00 เรณู ข าเลิศ และคณะ, 2559 
ค้างรั้วตั้ง 370.69 bc 37,069.00 เรณู ข าเลิศ และคณะ, 2559 

ค้างแบบรูป T 393.74 b 39,374.00 เรณู ข าเลิศ และคณะ, 2559 
ค้างแบบ A 408.22 b 40,822.00 เรณู ข าเลิศ และคณะ, 2559 

ค้างแบบ modified 517.00 a 51,700.00  
F-test **   

CV (%) 33.21   
ns, * และ ** ไม่แตกต่างทางสถิติ, แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ 0.01 ตามล าดับ 
1/ ค่าเฉลี่ยที่ตามอักษรคนละชนิด แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับที่ 0.05 (Duncan’s New Multiple Range Test) 
2/ จ านวนต้นผักอีนูน 1 ไร่ เท่ากับ 175 ต้น และค้างแบบ modified เท่ากับ 180 ต้น 
3/ ผักอีนูน กิโลกรัมละ 100 บาท  
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4.2 ศึกษาเบื้ องต้นเกี่ยวกับความคุ้มทุนในการผลิตผักอีนูน ซึ่ งน าไปสู่การต่อยอดใน
กระบวนการวิจัย การส่งเสริมการปลูกเลี้ยง และสร้างแนวทางการผลิตในกระบวนการอุตสาหกรรม 
 จากการศึกษาการปลูกเลี้ยงผักอีนูนในระยะที่ 1 และ 2 ทางคณะผู้วิจัย ได้ทดลองท าค้าง

หลายๆแบบ พบว่า ต้นทุนที่ใช้ในการท าต้นผักอีนูน ประกอบด้วย ค่าค้างค้ ายัน ค่าระบบน้ า ค่าจ้าง

ต่างๆ รวมถึงค่าดูแลรักษาแปลง เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 60,000 บาท/ไร่ ซึ่งค้างที่ท าจะเน้นศึกษาระยะยาว

ท าให้ต้นทุนค่อนข้างสูง ในการศึกษาในปีที่ 3 จึงท าการเน้นเป็นระบบธุรกิจมากข้ึน ท าให้ต้นทุนเฉลี่ยอยู่

ที่ประมาณ 37,500 บาท/ไร่  

 เมื่อท าการเปรียบเทียบการผลผลิตผักอีนูน กับต้นทุนในการผลิต ทางคณะผู้วิจัยพบว่าการปลูก

ผักอีนูนเพ่ือสร้างเป็นอาชีพนั้น อาจจะสามารถคืนทุนภายในระยะเวลา 2 ปี เท่านั้น ส่วนกรรมวิธีการ

ปลูกเลี้ยงแบบใหม่นั้น อาจจะสามารถคืนทุนภายในระยะเวลา 1 ปี และการศึกษาครั้งนี้ยังไม่รวมลูกผัก

อีนูนที่อาจท ารายได้ที่สูงกว่าการขายยอดติดใบ และยังไม่รวมการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ดังนั้นการ

ปลูกเลี้ยงต้นผักอีนูนเป็นพืชที่น่าสนใจที่สามารถท ารายได้ให้กับเกษตรกรได้ดี แต่ต้องมีการส่งเสริมการ

ปลูกเลี้ยง และสร้างแนวทางการผลิตในกระบวนการอุตสาหกรรมอย่างจริงจัง จึงจะประสบความส าเร็จ 

จากการทดลองการปลูกเลี้ยงต้นผักอีนูน ในการปฏิบัติต่างๆ (การปลูก, ชนิดดิน, การให้น้ า, 
สภาพแวดล้อม และอ่ืนๆ) ยังพบปัญหาจากการปลูกเลี้ยงบางเล็กน้อย เช่น การเจริญเติบโตของในแต่ละ
สายต้นที่แตกต่างกัน ความแก่ความอ่อนของกิ่งพันธุ์ หรือฤดูของการปลูกมีผลต่อการเจริญเติบโตของผัก
อีนูนเป็นอย่างมาก อีกทั้งผักอีนูนไวต่อการเข้าท าลายของศัตรูพืช ที่เข้ามาท าลาย เช่น แมลงค้อมทอง 
ด้วงหนวดยาว หนอนผีเสื้อ เป็นต้น โดยสามารถเข้าท าลายของทุกๆระยะของการเจริญเติบโต จึงต้องมี
การศึกษาและพัฒนาวิธีการปลูกเลี้ยงผักอีนูนและด้านอ่ืนๆ อย่างต่อเนื่องต่อไป 

 การศึกษาเบื้องต้นในระยะ 3 ปี สรุปได้ว่าผักอีนูนจะไม่สูญพันธุ์จากป่าของประเทศไทย และมี

แนวทางที่ดีที่จะสามารถพัฒนาในด้านต่างๆ และผักอีนูนนั้นมีศักยภาพที่จะน าเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ 

จึงต้องเพ่ิมความพยายามท าการศึกษาต่อไป 

4.3 ท าการทดสอบการจ าหน่ายยอดผักอีนูนสดในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างแนวทางเพื่อจ าหน่าย
ผลผลิตสดผักอีนูน 
 1. ท าการตัดยอดผักอีนูนสด แล้วน าไปใส่บรรจุภัณฑ์ หลังจากนั้นน าไปทดสอบการจ าหน่าย ที่

ตลาดภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและสถานที่อ่ืนๆกับผู้ที่รู้จักและไม่รู้จักผักอีนูน (รูปที่ 12) 
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รูปที่ 14 ทดสอบการจ าหน่ายผักอีนูนสดที่ตลาดภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 2. การออกแบบสอบถามเก่ียวกับความต้องการในผักอีนูนสด เพ่ือศึกษาพฤติกรรม และปัจจัย

ต่างๆ และน าแนวความคิดไปใช้ในการจ าหน่ายผักอีนูนสดให้เหมาะสมและตรงตามความต้องการของ

ผู้บริโภค 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
พบเป็นเพศหญิง 37 คน (คิดเป็น 79.00%) เพศชาย 13 คน (21.00%) ส่วนใหญ่อายุอยู่

ระหว่าง 21-30 ปี (32.00%) 51-60 ปี (28.00%) 41-50 ปี (21.00%) 31-40 ปี (15.00%) และ 61 ปี 
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ขึ้นไป  (4.00%) ตามล าดับ อาชีพส่วนมากเป็นบุคลากรกับนักศึกษา (30.00%) รองลงมาคือแม่บ้าน 
(13.00%) ค้าขาย (11.00%) พนักงานบริษัท รับจ้างทั่วไป และพนักงานท าความสะอาด (4.00%) และ
เกษตรกร กับพนักงานรักษาความปลอดภัย (2.00%) ตามล าดับ 

ส่วนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคผักอีนูนสด 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เคยรู้จักผักอีนูน (70.00%) เคยรับประทานผักอีนูนแล้ว 

(53.00%) ส่วนผู้ที่ไม่เคยทานแบ่งเป็น รู้จักแต่ไม่รับประทาน (17.00%) กับไม่รู้จักและไม่รับประทาน 
(30.00%) 
 ส่วนที่ 3 ส่วนต่างๆ และรูปแบบของผักอีนูนสดที่มีต่อการบริโภคของผู้บริโภค 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมรับประทานยอดที่มีใบติด (38.00%) รองลงมายอดที่มีดอก
ติด (19.00%) ผล (13.00%) และท่ีไม่ทราบว่าผักอีนูนบริโภคส่วนไหน (30.00%) ตามล าดับ 

ส่วนรูปแบบของการบริโภคผักอีนูน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมน าไปต้มกินกับ
น้ าพริก (64.00%) ดอง (4.00%) และผัดน้ ามันหอย (2.00%) และที่ไม่ทราบว่าผักอีนูนบริโภคแบบไหน 
(30.00%) ตามล าดับ 

 
จากการออกสอบถามเก่ียวกับผักอีนูนสดได้ข้อสรุปว่า ผู้บริโภคส่วนมากเคยรู้จักผักอีนูน แต่เคย

ได้รับประทานเพียงครึ่งหนึ่งจากที่ส ารวจ และจะนิยมบริโภคยอดผักอีนูนที่มีใบติดมาด้วย โดยน าไป
รับประทาน โดยการต้มกินกับน้ าพริกเป็นส่วนใหญ่ และยังมีบางส่วนที่ไม่รู้จัก จึงควรมีการส่งเสริมให้
เป็นที่รู้จักต่อไป 

การจ าหน่ายยอดผักอีนูนสด ได้รับกระแสความนิยมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ โดยพบว่าคนที่รู้จัก
ผักอีนูนจะมีความสนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากหาบริโภคยาก มีบางฤดูกาลเท่านั้น ในส่วนคนที่ไม่รู้จัก เริ่ม
ให้ความสนใน เพราะผักอีนูนสดที่บรรจุพร้อมขายมีความน่ารับประทาน และราคาไม่แพงมากนัก จึงควร
สนับสนุนต่อไปและพัฒนาการด้านต่างๆเพ่ิมข้ึน เพ่ือจะได้เป็นแนวทางการส่งเสริมผักอีนูนในเชิงพาณิชย์
ต่อไป 
 
5. การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลอีนูน 
 5.1 เพื่อศึกษาวิธีการเก็บเกี่ยว และการจัดการผลิตผลสดผักอีนูนหลังการเก็บเกี่ยว ให้เป็น
มาตรฐานเพื่อการน าเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ 
 5.1.1. ศึกษาลักษณะยอดผักอีนูนสดคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว และการยืดอายุการเก็บ
รักษาโดยการฉีดพ่นสารในยอดผักอีนูนสด 

1. ศึกษาลักษณะยอดผักอีนูนสด 
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จากการศึกษายอดผักอีนูนสดที่ความยาวยอด 100 และ 50 เซนติเมตร พบว่า ยอดผักอีนูนยาว 
100 ซม. มีน้ าหนักยอด จ านวนใบ/ยอด จ านวนหนวด/ยอด และพ้ืนที่ใบมากกว่ายอดผักอีนูนยาว 50 
ซม. โดยพบอีกว่าผักอีนูนยาว 50 ซม. ใบส่วนใหญ่เป็นใบอ่อนกับใบกึ่งแก่ก่ึงอ่อนเท่านั้น ซึ่งยอดผักอีนูน
ยาว 100 ซม. พบใบแก่ท่ียอดด้วย (ตารางที่ 16) 
 
ตารางท่ี 16 ลักษณะยอดผักอีนูนสดที่ความยาวยอด 100 และ 50 เซนติเมตร 
 

ลักษณะยอด 
น้ าหนัก/

ยอด 
(กรัม) 

จ านวน
ใบ/ยอด 

จ านวน
หนวด/
ยอด 

จ านวน
ข้อ/ยอด 

ความยาว
ข้อถึงข้อ 
(ซม.) 

ชนิดใบ (%) 
พื้นที่ใบ 
(ตร.ซม) 

ใบอ่อน 
ใบกึ่งแก่กึ่ง

อ่อน 
ใบแก ่

100 ซม. 49.19a 14.30a 14.40a 14.50a 7.25 40.00b 52.21a 7.79a 1,025.40a 

50 ซม. 13.60b 9.67b 8.87b 8.40b 7.14 80.15a 19.85b 0.00b 195.13b 

F-test ** ** ** ** ns ** ** ** ** 

CV (%) 17.48 15.65 18.23 19.54 18.77 16.24 13.68 13.54 20.10 

ns/ Non significantly    1/ Means in the same column with the different letter are significantly different at P ≤ 0.05 by DMRT 

 

2. ศึกษาคุณภาพหลังการเก็บเก่ียว และการยืดอายุการเก็บรักษาโดยการฉีดพ่นสารในยอดผักอีนูนสด 
1. อายุการเก็บรักษา 

อุณหภูมิและความชื้นตลอดการศึกษา พบว่า ที่ อุณหภูมิห้อง มีอุณหภูมิเฉลี่ย 27.91 OC 
ความชื้น 82.18% ส่วนการเก็บรักษาที่ห้องเย็นอุณหภูมิเฉลี่ย 13.64OC ความชื้น 92.91 % ตามล าดับ 

จากการศึกษาการเก็บเกี่ยวยอดผักอีนูนสดในความยาวยอดต่างๆ ที่ท าการฉีดพ่นสาร และเก็บ
รักษาในอุณหภูมิห้องและห้องเย็น พบว่า การเก็บรักษาที่ยอดผักอีนูนยาว 30 เซนติเมตร ในห้องเย็น 
ร่วมกับการฉีดพ่นสารและไม่ฉีดพ่นสาร (T7 และ T8) มีอายุการเก็บรักษามากที่สุดเฉลี่ย 11 วัน เมื่อ
เปรียบเทียบกับยอดผักอีนูนยาว 30 เซนติเมตร ในอุณหภูมิห้องร่วมกับการฉีดพ่นสารและไม่ฉีดพ่นสาร 
(T3 และ T4) มีอายุการเก็บรักษาเพียง 7 วัน โดยพบความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งทั้งหมด
เป็นอิทธิพลของอุณหภูมิ ความยาวยอด การฉีดพ่นสารและปฏิสัมพันธ์  (interaction) ตามล าดับ 
(ตารางท่ี 17) 
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ตารางที่ 17 อายุการเก็บรักษาของยอดผักอีนูนที่ความยาวยอดต่างๆ การฉีด/ไม่ฉีดพ่นสาร และเก็บ
รักษาในอุณหภูมิห้อง และอุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส 

ชุดทดลอง อายุการเก็บรักษา (วัน)  1/ 
              T1 ยอด 100 ซม./ไมฉ่ีดพ่นสาร/อุณหภูมิห้อง  7.00b  
              T2 ยอด 100 ซม./ฉีดพ่นสาร/อณุหภูมิห้อง  7.00b  
              T3 ยอด 30 ซม./ไม่ฉดีพ่นสาร/อุณหภูมิห้อง  7.00b  
              T4 ยอด 30 ซม./ฉีดพ่นสาร/อุณหภูมิห้อง  7.00b  
              T5 ยอด 100 ซม./ไมฉ่ีดพ่นสาร/ห้องเย็น  10.00a  
              T6 ยอด 100 ซม./ฉีดพ่นสาร/ห้องเย็น  10.00a  
              T7 ยอด 30 ซม./ไม่ฉดีพ่นสาร/ห้องเย็น  11.00a  
              T8 ยอด 30 ซม./ฉีดพ่นสาร/ห้องเย็น  11.00a  

ความยาวยอดผักอีนูน  *  
การฉีดพ่นสาร  *  

อุณหภูมิการเก็บรักษา  **  
ปฏิสัมพันธ์ (interaction)  *  

CV (%)  28.45  
ns/ Non significantly    1/ Means in the same column with the different letter are significantly different at P ≤ 0.05 by 

DMRT 

2. การสูญเสียน้ าหนัก (%) 
จากการศึกษาการเก็บเกี่ยวยอดผักอีนูนสดในความยาวยอดต่างๆ ที่ท าการฉีดพ่นสาร และเก็บ

รักษาในอุณหภูมิห้องและห้องเย็น พบว่าการเก็บรักษาที่ยอดผักอีนูนยาว 30 เซนติเมตร ในห้องเย็น 
ร่วมกับการฉีดพ่นสาร (T8) มีการสูญเสียน้ าน้อยที่สุด 

โดยยอดผักอีนูนยาว 100 เซนติเมตร มีการสูญเสียน้ าหนักมากกว่ายอดผักอีนูนยาว 30-35 
เซนติเมตร ทั้งในการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิห้องและห้องเย็น  

การเก็บรักษาที่ อุณหภูมิและห้องเย็น 13OC พบว่ายอดผักอีนูนยาว 30-35 และ 100 
เซนติเมตร ที่ท าการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิมีการสูญเสียน้ าหนักมากกว่าการเก็บรักษาที่ห้องเย็น 13OC 

การฉีดพ่นสาร พบว่าในอุณหภูมิห้องไม่มีความแตกต่างของการสูญเสียน้ าหนัก แต่พบว่าในห้อง
เย็น การฉีดพ่นสารให้กับยอดผักอีนูนมีการสูญเสียน้ าหนักน้อยกว่าการไม่ได้ฉีดพ่นสาร 

จากการวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าการสูญเสียน้ าหนักเพ่ิมขึ้นตลอดการเก็บรักษา เป็นเป็น
อิทธิพลของอุณหภูมิ ความยาวยอด การฉีดพ่นสารและปฏิสัมพันธ์ (interaction) ที่มีผลต่อการเพ่ิมขึ้น
ของการสูญเสียน้ าหนักของต้นผักอีนูน (ตารางท่ี 18)  

 
 



[77] 
 

3. การประเมินคุณภาพ VQR  
จากการทดลองการเก็บเกี่ยวยอดผักอีนูนสดในความยาวยอดต่างๆ ท าการฉีดพ่นสาร และเก็บ

รักษาในอุณหภูมิห้องและห้องเย็น พบว่าคะแนน VQR ลดลงตามวันที่เก็บรักษาเพ่ิมขึ้น การเก็บรักษาที่
ยอดผักอีนูนยาว 30 เซนติเมตร ในห้องเย็นร่วมกับการฉีดพ่นสารและไม่ฉีดพ่นสาร (T7 และ T8) มี
เปลี่ยนแปลงคะแนน VQR ที่ช้าที่สุด 

โดยยอดผักอีนูนยาว 30 และ 100 เซนติเมตร ที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องมีการเปลี่ยนแปลง
คะแนน VQR ที่ ไม่ต่างกัน แต่การเก็บรักษาที่ห้องเย็น  ยอดผักอีนูนยาว 30 เซนติ เมตร มีการ
เปลี่ยนแปลงคะแนน VQR ที่ช้ากว่ายอดผักอีนูนยาว 100 เซนติเมตร และการเก็บรักษาที่ห้องเย็น มีการ
เปลี่ยนแปลงคะแนน VQR ที่ช้ากว่าอุณหภูมิห้องในขนาดยอดทั้ง 2 แบบ 

การฉีดพ่นสาร พบว่าในอุณหภูมิห้องไม่มีความแตกต่างของเปลี่ยนแปลงคะแนน VQR แต่พบว่า
ในห้องเย็น การฉีดพ่นสารให้กับยอดผักอีนูนมีเปลี่ยนแปลงคะแนน VQR ช้ากว่าไม่ได้ฉีดพ่นสาร 

จากการวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า ระดับคะแนน VQR ลดลง เป็นอิทธิพลอุณหภูมิ ความยาว
ยอด การฉีดพ่นสารและปฏิสัมพันธ์ (interaction) (ตารางท่ี 19) 
4. การเปลี่ยนแปลงสี (ค่า a b และ L) 

จากศึกษาการเก็บเกี่ยวยอดผักอีนูนสดในความยาวยอดต่างๆ ท าการฉีดพ่นสารและเก็บรักษา
ในอุณหภูมิห้องและห้องเย็น พบว่า ค่า a ลดลงตามวันที่เก็บรักษาเพ่ิมขึ้น (ค่าติดลบน้อยลง) ส่วนค่า b 
ลดลงตามวันที่เก็บรักษาเพ่ิมขึ้น และค่า L ลดลง ตามวันที่เก็บรักษาเพ่ิมขึ้นเช่นกัน โดยการเก็บรักษาใน
ทุกอุณหภูมิการเก็บรักษา สีจะเข้มขึ้นเรื่อยๆ จนมีสีคล้ า (สีเขียวคล้ า) และบางส่วน เช่น ใบอ่อน ที่มีสี
เขียวอ่อน เมื่อการเก็บรักษาเพ่ิมข้ึนใบจะซีดลงเช่นเดียวกัน 

การเปลี่ยนแปลงสี (ค่า a b และ L) ของยอดผักอีนูนสดในความยาวยอดต่างๆ ท าการฉีดพ่น
สารและเก็บรักษาในอุณหภูมิห้องและห้องเย็น พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของการเปลี่ยนแปลงสีไม่
แตกต่างกันในทุกชุดทดลอง จากการวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าระดับคะแนน VQR ไม่พบความแตกต่าง
ทางสถิติ (ตารางท่ี  20 21 และ 22) 
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5.1.2. ศึกษาสภาพการปลูกเลี้ยงผักอีนูนต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว 
1. ศึกษาลักษณะยอดผักอีนูนสดทีส่ภาพการปลูกเลี้ยงแบบต่างๆ 

จากการศึกษาสภาพการปลูกเลี้ยงแบบต่างๆของยอดผักอีนูนสด พบว่าทั้ง 3 แบบของสภาพ
การปลูกเลี้ยงไม่พบความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น น้ าหนัก/ยอด จ านวนใบ/ยอด และความยาวจากข้อ
ถึงข้อ และพบอีกว่ายอดผักอีนูนที่ได้รับแสงแดด 1/4 มีจ านวนหนวดและข้อ/ยอด และปริมาณของเส้น
ใยมากกว่าการเลี้ยงในสภาพอ่ืนๆ (ตารางที่ 23) 
 
ตารางท่ี 23 ลักษณะยอดผักอีนูนสดที่สภาพการปลูกเลี้ยงแบบต่างๆ 
 

ชุด
ทดลอง 

น้ าหนัก/
ยอด 
(กรัม) 

จ านวน
ใบ/ยอด 

จ านวน
หนวด/
ยอด 

จ านวน
ข้อ/ยอด 

ความยาว
ข้อถึงข้อ 
(ซม.) 

ชนิดใบ (%) เส้นใย
(%) 

  ใบอ่อน 
ใบกึ่งแก่
กึ่งอ่อน 

ใบแก ่

Full 13.09 9.80 8.40b 7.40b 7.69 85.11a 14.89b 0.00 21.80c 

1/2 14.66 9.40 8.60b 8.40b 7.16 75.34b 24.66a 0.00 22.33b 

1/4 13.04 9.80 9.60a 9.40a 6.56 80.00ab 20.00ab 0.00 25.07a 

F-test ns ns ** ** ns ** ** ns * 

CV (%) 18.25 18.45 17.49 19.48 16.35 18.47 17.74 13.09 23.59 
ns/ Non significantly    1/ Means in the same column with the different letter are significantly different at P ≤ 0.05 by DMRT 

 

2. ศึกษาปริมาณเส้นใยของยอดผักอีนูนสดในสายต้น และส่วนต่างๆ 

จากการศึกษาปริมาณเส้นใยของยอดผักอีนูนสดในสายต้น และส่วนต่างๆ พบว่าปริมาณของ

เส้นใยมีปริมาณเพ่ิมข้ึนจากยอดถึงปลาย โดยเปลือกของผักอีนูนจะมีปริมาณเส้นใยมากท่ีสุด ส่วนในสาย

ต้นของผักอีนูน พบว่าสายต้นก าแพงเพชรมีปริมาณเส้นใยมากท่ีสุดเมื่อเทียบกับสายต้นที่เหลือ 

 ปริมาณเส้นใยของยอดผักอีนูนมีผลต่อรสสัมผัสในการบริโภคยอดผักอีนูนสด ซึ่งถือว่าเป็นเรื่อง

ส าคัญในการศึกษาเป็นเพียงการตรวจเบื้องต้น จึงควรท าควบคู่กับการทดสอบรสชาติและเนื้อสัมผัสด้วย 

จึงควรมีการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างแนวทางการน าผักอีนูนเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ต่อไป 

 

 



[84] 
 

ตารางท่ี 24 ปริมาณเส้นใยของยอดผักอีนูนสดในสายต้น และส่วนต่างๆ 

 

ชุดทดลอง เส้นใย(%) 

1.ก าแพงเพชร ยอด (0-8 ซ.ม.) 31.45c 

2.ก าแพงเพชร ยอด (9-16 ซ.ม.) 40.27b 

3.ก าแพงเพชร ยอด (17-24 ซ.ม.) 46.29b 

4.ก าแพงเพชร ยอด (25-32 ซ.ม.) 44.73b 

5.ก าแพงเพชร เปลือก (33-100 ซ.ม.) 61.90a 

6.ปากช่อง ยอด (0-8 ซ.ม.) 31.42c 

7.ปากช่อง ยอด (9-16 ซ.ม.) 33.04c 

8.ปากช่อง ยอด (17-24 ซ.ม.) 35.64b 

9.ปากช่อง ยอด (25-32 ซ.ม.) 38.07b 

10.ปากช่อง เปลือก (33-100 ซ.ม.) 55.15a 

11.RSPG018 ยอด (0-8 ซ.ม.) 25.32d 

12.RSPG018 ยอด (9-16 ซ.ม.) 27.19d 

13.RSPG018 ยอด (17-24 ซ.ม.) 32.68c 

14.RSPG018 ยอด (25-32 ซ.ม.) 32.31c 

15.RSPG018 เปลือก (33-100 ซ.ม.) 61.42a 

F-test ** 

CV (%) 30.21 
ns/ Non significantly    1/ Means in the same column with the different letter are significantly different at P ≤ 0.05 by DMRT 

 

3. ศึกษาคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของยอดผักอีนูนสดทีส่ภาพการปลูกเลี้ยงแบบต่างๆ 
1. อายุการเก็บรักษา 

อุณหภูมิและความชื้นตลอดการศึกษา พบว่าที่อุณหภูมิห้อง มีอุณหภูมิเฉลี่ย 27.00OC ความชื้น 
82.88% ส่วนการเก็บรักษาท่ีห้องเย็นอุณหภูมิเฉลี่ย 13.14OC ความชื้น 92.11 % ตามล าดับ 

จากการศึกษาการเก็บเกี่ยวยอดผักอีนูนสดสภาพการปลูกเลี้ยงแบบต่างๆ และเก็บรักษาในห้อง
เย็น พบว่า ยอดผักอีนูนที่ได้รับแสงเต็มที่, 1/2 และ 1/4 และเก็บรักษาในห้องเย็นมีอายุการเก็บรักษา
เฉลี่ย 10 วัน เท่ากัน โดยไม่พบความแตกต่างทางสถิต ิ(ตารางท่ี 25) 
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ตารางท่ี 25 อายุการเก็บรักษาของยอดผักอีนูนที่สภาพการปลูกเลี้ยงแบบต่างๆ เก็บรักษาในอุณหภูมิ 
13 องศาเซลเซียส 

ชุดทดลอง อายุการเก็บรักษา (วัน)  1/ 
T1. ยอดผักอีนูนที่ได้รับแสงเต็มที่  10.00  
T2. ยอดผักอีนูนที่ได้รับแสง 1/2  10.00  
T3. ยอดผักอีนูนที่ได้รับแสง 1/4  10.00  

F-test  ns  
CV (%)  20.45  

ns/ Non significantly    1/ Means in the same column with the different letter are significantly different at P ≤ 0.05 by 
DMRT 
 
2. การสูญเสียน้ าหนัก (%) 

จากการศึกษาการเก็บเกี่ยวยอดผักอีนูนสดสภาพการปลูกเลี้ยงแบบต่างๆ และเก็บรักษาในห้อง
เย็น พบว่า การเก็บรักษาที่ยอดผักอีนูนที่ได้รับแสง 1/4 ที่ในห้องเย็น มีการสูญเสียน้ าน้อยที่สุด เมื่อ
เปรียบเทียบกับการปลูกเลี้ยงแบบอ่ืนๆ มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง (ตารางท่ี 26) 

 
3. การประเมินคุณภาพ VQR  

จากการศึกษาการเก็บเกี่ยวยอดผักอีนูนสดสภาพการปลูกเลี้ยงแบบต่างๆ และเก็บรักษาในห้อง
เย็น พบว่า คะแนน VQR ลดลงตามวันที่เก็บรักษาเพ่ิมขึ้น ยอดผักอีนูนที่ได้รับแสงเต็มที่, 1/2 และ 1/4 
และเก็บรักษาในห้องเย็น มีเปลี่ยนแปลงคะแนน VQR ไม่แตกต่างกัน โดยไม่พบความแตกต่างทางสถิติ  
(ตารางท่ี 27) 

 
4. การเปลี่ยนแปลงสี (ค่า a b และ L) 

จากการศึกษาการเก็บเกี่ยวยอดผักอีนูนสดสภาพการปลูกเลี้ยงแบบต่างๆ และเก็บรักษาในห้อง
เย็น พบว่า ค่า a ลดลงตามวันที่เก็บรักษาเพ่ิมขึ้น (ค่าติดลบน้อยลง) ส่วนค่า b ลดลงตามวันที่เก็บรักษา
เพ่ิมขึ้น และค่า L ลดลง ตามวันที่เก็บรักษาเพ่ิมขึ้นเช่นกัน โดยการเก็บรักษาในทุกอุณหภูมิการเก็บ
รักษา สีจะเข้มข้ึนเรื่อยๆ จนมีสีคล้ า (สีเขียวคล้ า) และบางส่วน เช่น ใบอ่อน ที่มีสีเขียวอ่อน เมื่อการเก็บ
รักษาเพ่ิมข้ึนใบจะซีดลง เช่นเดียวกัน 

การเปลี่ยนแปลงสี (ค่า a b และ L) ของยอดผักอีนูนสดสภาพการปลูกเลี้ยงแบบต่างๆ และเก็บ
รักษาในห้องเย็น พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงสีเล็กน้อย ไม่แตกต่างกันมากนัก โดยยอดผักอีนูนที่ได้รับแสง
เต็มที่จะมีสีเข้มกว่าการปลูกเลี้ยงแบบอ่ืนๆ ส่วนหลังการน าไปเก็บรักษาในห้องเย็นมีการเปลี่ยนแปลงสี
ไม่ต่างกัน (ตารางท่ี 28 29 และ 30) 
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5.2 สร้างกระบวนการในการจัดการผลิตภัณฑ์จากผลิตผลสดหลังการเก็บเกี่ยว ให้มีมาตรฐาน
ทางด้านคุณภาพ เพื่อรองรับการเข้าสู่ตลาด 
5.2.1. ศึกษาผักอีนูนสดตัดแต่งพร้อมบริโภค 
1. อายุการเก็บรักษา 

อุณหภูมิและความชื้นตลอดการศึกษา พบว่าที่อุณหภูมิห้อง มีอุณหภูมิเฉลี่ย 27.20OC ความชื้น 
83.88% ส่วนการเก็บรักษาท่ีห้องเย็นอุณหภูมิเฉลี่ย 13.03OC ความชื้น 94.19 % ตามล าดับ 

จากการศึกษาการเก็บเกี่ยวผักอีนูนสดตัดแต่งพร้อมบริโภค และเก็บรักษาในอุณหภูมิห้องและ
ห้องเย็น พบว่า ผักอีนูนสดตัดแต่งพร้อมบริโภคที่เก็บรักษาอุณหภูมิห้อง มีอายุการเก็บรักษาเฉลี่ย 4.00 
วัน ส่วนผักอีนูนสดตัดแต่งพร้อมบริโภคที่เก็บรักษาห้องเย็น มีอายุการเก็บรักษาเฉลี่ย 7.00 วัน โดยพบ
ความแตกตา่งทางสถิตอิย่างมีนัยส าคัญยิ่ง ซึ่งทั้งหมดเป็นอิทธิพลของอุณหภูมิ (ตารางท่ี 31) 
 
ตารางท่ี 31 อายุการเก็บรักษาของยอดผักอีนูนที่สดตัดแต่งพร้อมบริโภค และเก็บรักษาในอุณหภูมิห้อง 
และอุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส 

ชุดทดลอง อายุการเก็บรักษา (วัน)  1/ 
T1. ผักอีนูนสดตัดแต่งพร้อมบริโภค/อุณหภูมิห้อง  4.00b  

             T2. ผักอีนูนสดตัดแต่งพร้อมบริโภค/ห้องเย็น  7.00a  
F-test  **  
CV (%)  22.15  

ns/ Non significantly    1/ Means in the same column with the different letter are significantly different at P ≤ 0.05 by 
DMRT 
 
ตารางที่ 32 การสูญเสียน้ าหนักของยอดผักอีนูนที่สภาพการปลูกเลี้ยงแบบต่างๆ เก็บรักษาในอุณหภูมิ 
13 องศาเซลเซียส 
 

 

ns/ Non significantly    1/ Means in the same column with the different letter are significantly different at P ≤ 0.05 by 
DMRT 
 
 
 

ชุดทดลอง การสูญเสยีน้ าหนัก (%) 1/ 

 วันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 3 วันที่ 4 วันที่ 5 วันที่ 6 วันที่ 7 ค่าเฉลี่ย 

T1. ผักอีนูนสดตัดแต่ง/Tห้อง 0.00 0.42a 0.87a 1.26a    0.64 
T2. ผักอีนูนสดตัดแต่ง/Tเย็น 0.00 0.04b 0.12b 0.17b 0.21 0.32 0.52 0.20 

F-test - ** ** ** ns ns ns  
CV (%) - 13.26 15.25 14.24 12.28 13.56 16.24  
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2. การสูญเสียน้ าหนัก (%) 
จากการศึกษาการเก็บเกี่ยวผักอีนูนสดตัดแต่งพร้อมบริโภค และเก็บรักษาในอุณหภูมิห้องและ

ห้องเย็น พบว่า ผักอีนูนสดตัดแต่งพร้อมบริโภคที่เก็บรักษาห้องเย็นมีการสูญเสียน้ าน้อยที่สุด เมื่อ
เปรียบเทยีบกับการเก็บรักษาอุณหภูมิห้อง มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง (ตารางท่ี 32) 

 
3. การประเมินคุณภาพ VQR  

จากการศึกษาการเก็บเกี่ยวผักอีนูนสดตัดแต่งพร้อมบริโภค และเก็บรักษาในอุณหภูมิห้องและ
ห้องเย็น พบว่า คะแนน VQR ลดลงตามวันที่เก็บรักษาเพ่ิมขึ้น ผักอีนูนสดตัดแต่งพร้อมบริโภคที่เก็บ
รักษาห้องเย็นเย็น มีเปลี่ยนแปลงคะแนน VQR ช้ากว่าการเก็บรักษาอุณหภูมิห้อง มีความแตกต่างทาง
สถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง (ตารางท่ี 33) 

 
4. การเปลี่ยนแปลงสี (ค่า a b และ L) 

จากการศึกษาการเก็บเกี่ยวผักอีนูนสดตัดแต่งพร้อมบริโภค และเก็บรักษาในอุณหภูมิห้องและ
ห้องเย็น พบว่า ค่า a ลดลงตามวันที่เก็บรักษาเพ่ิมขึ้น (ค่าติดลบน้อยลง) ส่วนค่า b ลดลงตามวันที่เก็บ
รักษาเพ่ิมขึ้น และค่า L ลดลง ตามวันที่เก็บรักษาเพ่ิมขึ้นเช่นกัน โดยการเก็บรักษาในทุกอุณหภูมิการ
เก็บรักษา สีจะเข้มข้ึนเรื่อยๆ จนมีสีคล้ า (สีเขียวคล้ า) และบางส่วน เช่น ใบอ่อน ที่มีสีเขียวอ่อน เมื่อการ
เก็บรักษาเพ่ิมข้ึนใบจะซีดลง เช่นเดียวกัน 

การเปลี่ยนแปลงสี (ค่า a b และ L) ของผักอีนูนสดตัดแต่งพร้อมบริโภค และเก็บรักษาใน
อุณหภูมิห้องและห้องเย็น พบว่า พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงของการเปลี่ยนแปลงสีไม่แตกต่างกันในทั้ง 2
ชุดทดลอง จากการวิเคราะห์ทางสถิติไม่พบความแตกต่างทางสถิติ (ตารางท่ี 34 35 และ 36) 
 
ตารางท่ี 33 ระดับคะแนน VQR ของยอดผักอีนูนที่สภาพการปลูกเลี้ยงแบบต่างๆ เก็บรักษาในอุณหภูมิ 
13 องศาเซลเซียส 
 

 

ns/ Non significantly    1/ Means in the same column with the different letter are significantly different at P ≤ 0.05 by 
DMRT 
 

ชุดทดลอง VQR (Visual Quality Ratio, VQR) (ระดับคะแนน 1-10) 1/ 

 วันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 3 วันที่ 4 วันที่ 5 วันที่ 6 วันที่ 7 ค่าเฉลี่ย 

T1. ผักอีนูนสดตัดแต่ง/Tห้อง 10.00 8.00 6.00 4.00    7.00 
T2. ผักอีนูนสดตัดแต่ง/Tเย็น 10.00 9.00 8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 7.00 

F-test ns ** ** ** ns ns ns  
CV (%) 13.25 12.22 15.48 16.44 12.59 15.95 13.55  
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ตารางที่ 34 การเปลี่ยนแปลงสี (ค่า a) ของยอดผักอีนูนที่สภาพการปลูกเลี้ยงแบบต่างๆ เก็บรักษาใน
อุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส 
 

 

ns/ Non significantly    1/ Means in the same column with the different letter are significantly different at P ≤ 0.05 by 
DMRT 
 
ตารางที่ 35 การเปลี่ยนแปลงสี (ค่า b) ของยอดผักอีนูนที่สภาพการปลูกเลี้ยงแบบต่างๆ เก็บรักษาใน
อุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส 
 

 

ns/ Non significantly    1/ Means in the same column with the different letter are significantly different at P ≤ 0.05 by 
DMRT 
 
ตารางที่ 36 การเปลี่ยนแปลงสี (ค่า L) ของยอดผักอีนูนที่สภาพการปลูกเลี้ยงแบบต่างๆ เก็บรักษาใน
อุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส 
 

 

ns/ Non significantly    1/ Means in the same column with the different letter are significantly different at P ≤ 0.05 by 
DMRT 
 
 

ชุดทดลอง ค่า a 1/ 

 วันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 3 วันที่ 4 วันที่ 5 วันที่ 6 วันที่ 7 ค่าเฉลี่ย 

T1. ผักอีนูนสดตัดแต่ง/Tห้อง -7.94 -7.60 -7.26 -6.96    -7.44 
T2. ผักอีนูนสดตัดแต่ง/Tเย็น -8.07 -7.47 -6.64 -5.90 -5.89 -5.89 -5.82 -6.52 

F-test ns ns ns ns ns ns ns  
CV (%) 18.46 19.58 16.58 18.45 19.11 19.68 16.45  

ชุดทดลอง ค่า b 1/ 

 วันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 3 วันที่ 4 วันที่ 5 วันที่ 6 วันที่ 7 ค่าเฉลี่ย 

T1. ผักอีนูนสดตัดแต่ง/Tห้อง 11.56 10.39 10.21 8.88    10.26 
T2. ผักอีนูนสดตัดแต่ง/Tเย็น 11.48 10.17 9.55 8.94 8.56 8.52 8.33 9.36 

F-test ns ns ns ns ns ns ns  
CV (%) 16.55 15.45 15.58 15.89 19.84 13.22 12.35  

ชุดทดลอง ค่า L 1/ 

 วันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 3 วันที่ 4 วันที่ 5 วันที่ 6 วันที่ 7 ค่าเฉลี่ย 

T1. ผักอีนูนสดตัดแต่ง/Tห้อง 44.26 43.76 41.44 34.33    40.95 
T2. ผักอีนูนสดตัดแต่ง/Tเย็น 44.31 42.33 38.80 36.90 29.79 40.18 43.01 39.33 

F-test ns ns ns ns ns ns ns  
CV (%) 16.66 16.38 18.49 19.25 16.32 12.44 15.44  
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            การสุ่มผักอีนูนสดตัดแต่งพร้อมบริโภค (วันที่ 0 และ 7) ไปตรวจหาความปลอดภัยทางด้าน
อาหาร ด้านเชื้อจุลินทรีย์ (Food safety; Microflora) โดยการวิเคราะห์เชื้อต่างๆ พบว่าปริมาณของ 
Total aerobic plate count ที่วัดได้วันที่ 0 และ 7 เท่ากับ 1.6 x 104 และ 5.8 x 104 cfu/g ปริมาณ 
Total coliforms ที่วัดได้วันที่ 0 และ 7 เท่ากับ <3.0 และ >1.1 x 105 MPN/g ปริมาณ E.coli ที่วัดได้
วันที่ 0 และ 7 เท่ากับ ไม่พบ และ >4.6 x 104 MPN/g ปริมาณ Yeats and mold count ที่วัดได้วันที่ 
0 และ 7 เท่ากับ 9.8 x 103 และ 1.9 x 105 cfu/g ส่วนปริมาณ Salmonella spp. ไม่พบทั้งวันที่ 0 
และ 7 และปริมาณ Staphylococcus aureus ที่วัดได้วันที่ 0 และ 7 เท่ากับ <10.0 และ <10.0 
MPN/g (ตารางท่ี 37) 
           ผักอีนูนสดตัดแต่งพร้อมบริโภคในวันที่ 0 ของการเก็บรักษาปริมาณเชื้อที่วัดได้อยู่ในระดับ
ปลอดภัยที่บริโภคได้ตามมาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส่วนผักอีนูนสดตัดแต่งพร้อมบริโภค 
ที่เก็บรักษานาน 7 วัน พบปริมาณเชื้อ Total aerobic plate count, Total coliforms, E.coli และ
ปริมาณ Yeats and mold count เกินมาตรฐานที่ก าหนด 
 ในการที่จะท าผักอีนูนสดตัดแต่งพร้อมบริโภค จ าเป็นต้องมีการพัฒนาด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 
กรรมวิธีการเตรียม, บรรจุภัณฑ์ หรือการเก็บรักษา น่าจะสามารถช่วยลดปริมาณของเชื้อเกินมาตรฐานที่
ก าหนดได ้
 

ตารางที่ 37 ผักอีนูนสดตัดแต่งพร้อมบริโภค (วันที่ 0 และ 7) ที่สุ่มตรวจหาเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ (Food 
safety; Microflora)  

ชุดทดลอง 

Total aerobic plate count 
(cfu/g) 

Total coliforms (MPN/g) E.coli (MPN/g) 

Day 0 Day 7 STD THAI Day 0 Day 7 STD THAI Day 0 Day 7 STD THAI 

ผักอีนูนพร้อม
รับประทาน 

1.6 x 
104 

5.8 x 
104 

<1.6 x 
104 

<3.0 
>1.1 x 
105 

<500 non 
4.6 x 
104 

<100 

 

ชุดทดลอง 

Yeats and mold count 
(cfu/g) 

Salmonella spp. / 25 g 
Stabhylococcus aureus 

(cfu/g) 

Day 0 Day 7 STD THAI Day 0 Day 7 THAI Day 0 Day 7 STD THAI 

ผักอีนูนพร้อม
รับประทาน 

9.8 x 
103 

1.9 x 
105 

<1.6 x 
104 

non non non <10.0 <10.0 <100 
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รูปที่ 15 1) ศึกษาวิธีการเก็บเกี่ยวและการจัดการผลิตผลสดผักอีนูนหลังการเก็บเกี่ยว 2) สารเคลือบ

ส าหรับผักผลไม้ตัดแต่ง (บริษัท อีเด็น อะกริเท็ค จ ากัด) 3) ยอดผักอีนูนสดต่อสภาพการปลูกเลี้ยงผัก

อีนูนแบบต่างๆ 4) ผักอีนูนสดตัดแต่งพร้อมบริโภค 5) การทดสอบการบรรจุยอดผักอีนูนสดในแบบต่างๆ 

6) การตรวจหาปริมาณเส้นใยของยอดผักอีนูนสดในสายต้นและส่วนต่างๆ 

 

 

1) 2) 

3) 4) 

5) 6) 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย และความเห็นเพ่ิมเติม 
การวิจัยนี้มุ่งเน้นการอนุรักษ์ และดูแลรักษาแหล่งพันธุกรรมผักอีนูน และศึกษาวิจัยการปลูก

เลี้ยง ระบบการปลูก การตัดแต่ง การให้ปุ๋ย การให้น้ า ในเชิงลึกเพ่ือเพ่ิมผลผลิต และคุณภาพของผัก
อีนูน รวมถึงศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับความคุ้มทุนในการผลิตผักอีนูน การหาแนวทางจ าหน่ายยอดผักอีนูน
สดในรูปแบบต่างๆเพ่ือสร้างแนวทางเพ่ือจ าหน่ายผลผลิตสดผักอีนูน นอกจากนี้จะต้องท าการผลิตอย่าง
เพียงพอ เพ่ือน าไปศึกษาวิจัยต่อยอดอีกด้วย และเพ่ือให้ได้ผลิตผลสดคุณภาพดีในการจ าหน่าย จึงมี
การศึกษาวิธีการเก็บเกี่ยว และการจัดการผักอีนูนสดหลังการเก็บเกี่ยว ให้เป็นมาตรฐานเพ่ือการน าเข้าสู่
ระบบเชิงพาณิชย์ ตลอดจนการสร้างกระบวนการในการจัดการผลิตภัณฑ์จากผลิตผลสดหลังการเก็บ
เกี่ยวให้มีมาตรฐานทางด้านคุณภาพเพ่ือรองรับการเข้าสู่ตลาด โดยจากการศึกษาได้ผลสรุปดังต่อไปนี้ 

 
สรุปผลการวิจัย 
1. การอนุรักษ์พันธุกรรมและการขยายพันธุ์ผักอีนูนไม่ให้สูญพันธุ์ 
 ทางคณะผู้วิจัยได้ดูแลและรักษาแปลงผักอีนูนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อพ.สธ (คลองไผ่) และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีมีต้นผักอีนูนที่ได้ปลูกเลี้ยงลงแปลงพร้อมค้าง ประมาณ 950 ต้น และต้นผักอีนูนที่ได้
ปลูกเลี้ยงในกระถางประมาณ 320 กระถาง และวงบ่อซีเมนต์ 20 วง เพ่ือเป็นแหล่งของผลิตวัตถุดิบให้
พร้อมส าหรับงานวิจัยต่อยอดงานวิจัยด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการศึกษาด้านพฤกษเคมี การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีคุณภาพมาตรฐานหรือการศึกษาการใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ คุณค่าทางโภชนาการ 
และสารออกฤทธิ์ชีวภาพ ซึ่งท าให้ต้นผักอีนูนไม่สูญพันธุ์จากป่าและอาจจะพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ผัก
อีนูนต่อไป 

 
2. ศึกษาข้อมูลด้านต่างๆจากแปลงรวบรวมพันธุ์ผักอีนูนเพื่อสร้างฐานข้อมูลผักอีนูนและการออก
ส ารวจผักอีนูน 
 ท าการเก็บรวบรวมผักอีนูนจากสถานที่ต่างๆ มาจากป่าธรรมชาติที่ได้เก็บรวบรวมไว้ได้และ
จัดท าทะเบียนไว้ทั้งหมด 56 สายต้น และการศึกษาและสังเกตการเจริญเติบโตของต้นผักอีนูนพบว่ามี
หลายสายต้นเจริญเติบโตได้ดี มีการออกดอกและผลอีกหลายสายต้นและน่าจะสามารถน าไปศึกษาต่อ
ยอดงานวิจัยได้อีกสายต้นเช่นกัน 
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 จากการออกส ารวจต้นผักอีนูนในสถานที่ต่างๆชี้ให้เห็นว่าในป่าธรรมชาติยังพบต้นผักอีนูนขึ้น
จ านวนมาก สามารถบ่งบอกว่าต้นผักอีนูนที่เหลืออยู่ในแหล่งต่างๆมากพอที่จะน ามาอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์และพบว่ามีผู้ที่สนใจในผักอีนูนจ านวนมาก 
 
3. ศึกษาการตอบสนองที่เหมาะสมต่อการปลูกเลี้ยงต้นผักอีนูนให้เจริญเติบโตและให้ผลผลิตที่มี
คุณภาพได้มาตรฐานเพื่อเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ 
 การศึกษาในเชิงลึกด้านต่างๆของการปลูกเลี้ยงผักอีนูน พบว่าการรองพ้ืนด้วยปุ๋ยอินทรีย์ (ข้ีไก่) 
: ปุ๋ยเคมี (Mix) อัตรา อัตรา 250 กรัม : 75 กรัม ก่อนการปลูก ท าให้ผักอีนูนมีการเจริญเติบดี ส่วนการ
ใช้วัสดุปรับปรุงดินในผักอีนูนพบว่าการรองพ้ืนด้วยหินปูนฝุ่น : หินบะซอลล์ฝุ่น อัตราส่วน 25 กรัม ต่อ 
75 กรัม (ต่อต้น) มีการเจริญเติบโตที่ดีกว่าต ารับอ่ืนๆและการทดลองใช้วัสดุคุมดินในการปลูกเลี้ยงผัก
อีนูนพบว่าการคุมดินด้วยฝางข้าวสามารถรักษาความชื้นให้โคนต้นผักอีนูนได้ดี ส่งผลต่อการเจริญเติบโต
ที่ดีกว่าวิธีอ่ืนๆ  

จากการทดลองการปลูกเลี้ยงผักอีนูนจากสายต้นที่น ามาท าการศึกษา พบว่าสายต้นปากช่อง, 
สายต้นก าแพงเพชร และสายต้น RSPG018 มีการปลูกเลี้ยงง่าย ดูแลไม่ยาก เจริญเติบโตดี และให้ผล
ผลิตสูงเมื่อเปรียบเทียบกับสายต้นอื่นๆ 
 
4. ศึกษาการปลูกเลี้ยงต้นอีนูนเพื่อน าไปสู่การผลิตอย่างมีมาตรฐาน ก่อนการน าเข้าสู่ระบบเชิง
พาณิชย์ 
 การศึกษาเชิงลึกในการปลูกเลี้ยง ร่วมกับการดัดแปลงค้างให้เหมาะสมกับต้นผักอีนูน  พบว่า
สามารถเพ่ิมขึ้นผลผลิตผักอีนูนอีก ประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งคาดว่าเมื่ออายุต้นเพ่ิมขึ้นอาจจะเพ่ิม
ผลผลิตได้อีก และมีต้นทุนการผลิตที่ต่ ากว่าวิธีที่เคยได้ท ามาก่อนหน้านี้ อาจจะสามารถคืนทุนภายใน
ระยะเวลา 1 ปี ของการปลูกได้ แต่ยังต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะยังมีอีกหลายประเด็นที่ยังไม่
เหมาะสมกับการปลูกเลี้ยงผักอีนูน และการจ าหน่ายยอดผักอีนูนสดนั้นได้รับกระแสความนิยมอยู่ใน
ระดับท่ีน่าพอใจ 
  
5. การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลอีนูน 
 การเก็บเกี่ยวยอดผักอีนูนส่วนมากจะเป็นยอดขนาด 30-35, 50 หรือ 100 เซนติเมตร ตาม
วัตถุประสงค์ที่น าไปใช้ โดยการตัดยอดอีนูนที่ยาวกว่านี้ ไม่แนะน าเนื่องจากอาจจะกระทบต่อต้นแม่พันธุ์ 
 การจัดการผลิตผลสดผักอีนูนหลังการเก็บเกี่ยว ควรเก็บรักษาในอุณหภูมิต่ า จะสามารถรักษา
คุณภาพได้ดี ส่วนการปลูกเลี้ยงแบบต่างๆ พบว่าไม่มีผลต่อคุณภาพหลังเก็บเกี่ยวมากนัก แต่จะมีผลต่อ
รสชาติกับเนื้อสัมผัสโดยตรง ในการยืดอายุการใช้สารเคลือบผักอีนูน ต้องใช้ร่วมกับการเก็บรักษาใน
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อุณหภูมิต่ าจะสามารถรักษาคุณภาพได้ดีเช่นกัน และผักอีนูนสดตัดแต่งพร้อมบริโภคจ าเป็นต้องมีการ
พัฒนาด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กรรมวิธีการเตรียม, บรรจุภัณฑ์ หรือการเก็บรักษา จะสามารถช่วยลด
ปริมาณของเชื้อเกินมาตรฐานที่ก าหนดได ้
 

ความเห็นเพ่ิมเติม 
ในการศึกษาเบื้องต้นในระยะ 3 ปี ของคณะผู้วิจัย สรุปได้ว่าผักอีนูนจะไม่สูญพันธุ์จากป่าของ

ประเทศไทย มีแนวทางที่ดีที่จะสามารถพัฒนาเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ จึงควรมีการกระจายความรู้เรื่องนี้
ไปยังภาคส่วนต่างๆให้กว้างขวางและลึกยิ่งขึ้น และควรมีการสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆหรื อผู้ที่
เกี่ยวข้องในท าการศึกษาและใช้ประโยชน์ต่อไป เพราะผักอีนูนเป็นพืชที่มีอนาคตอย่างแน่นอน 
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2559-2560 หัวหน้าโครงการโครงการการปลูกเลี้ยง เก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว พฤกษ
เคมี และการพัฒนาเพ่ิมมูลค่าผักอีนูนเพื่อเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ (ระยะที ่1) 

2556-2557 หัวหน้าโครงการโครงการการศึกษาวิจัยขยายพันธุ์พืชสี  พืชอาหาร และพืชสมุนไพร
บางชนิดที่พบในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (โครงการอพ.สธ.-มทส.) 

2554-2555 หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่องพืชสมุนไพรพ้ืนบ้านในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ
พ้ืนที่ใกล้เคียง 

2553-2554 หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง พืชอาหารและพืชสีที่พบในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.  

2556-ปัจจุบัน หัวหน้าโครงการโครงการการใช้ดิน หิน แร่ เพ่ือการเพ่ิมผลผลผลิต อพ.สธ. 3 

2555-2556 หัวหน้าโครงการโครงการการใช้ดิน หิน แร่ เพ่ือการเพ่ิมผลผลผลิต อพ.สธ. 2 

2554-2555 หัวหน้าโครงการโครงการการใช้ดิน หิน แร่ เพ่ือการเพ่ิมผลผลผลิต อพ.สธ. 1  

2550-2555 คณะท างานศูนย์วิจัยมันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์ (ด้านการเพ่ิมผลผลิต)  

2550-2551 หัวหน้าโครงการ โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลังใน
เขตจังหวัดนครราชสีมา 
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2549-2550 หัวหน้าโครงการ ศึกษาวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง (การพัฒนาท่อนพันธุ์ที่
มีคุณภาพและควบคุมปัจจัยการผลิตอย่างเหมาะสมเพ่ือเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลัง) 

2548–2548 หัวหน้าโครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตมันส าปะหลัง 

2546-2548 ผู้ร่วมวิจัย งานวิจัยโครงการหลวง: การศึกษาผลของระดับความสูงของพ้ืนที่ และความ
อุดมสมบูรณ์ของดินที่มีต่อองค์ประกอบทางเคมี ผลผลิต และคุณภาพหลังการเก็บ
เกี่ยวของกระชายด า 

2546-2547 หัวหน้าโครงการ โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ไม้ดอก 

2546-2547 หัวหน้าโครงการ  การทดสอบผลผลิตมันส าปะหลังพันธุ์ใหม่ที่มีศักยภาพสูง 

2546-2547 หัวหน้าโครงการ การยืดอายุหลังการเก็บเก่ียวของผลน้อยหน่าพันธุ์ฝ้ายและหนัง  

2542-2544 หัวหน้าโครงการ โครงการการศึกษาระดับคาร์โบไฮเดรตในยอดมะม่วงที่ได้รับ 
  สารอินทรีย์ที่มีโมเลกุลขนาดเล็ก และธาตุอาหารพืชบางธาตุ โดยชนิดและปริมาณ 

ต่างกัน 

2542-2544 ผู้ร่วมวิจัย โครงการการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้เชิงการค้าระยะท่ี 2  

2541-2543 หัวหน้าโครงการ โครงการคัดเลือกพันธุ์ไผ่ตงเพ่ือประโยชน์ ในเชิงการค้าและ
อุตสาหกรรม 
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การเก็บเกี่ยวของกระชายด า 

2546-2547 ผู้ร่วมวิจัย โครงการการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยน้ าชีวภาพในเขต 

จังหวัดนครราชสีมา 
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2542-2544 ผู้ร่วมวิจัย โครงการการศึกษาระดับคาร์โบไฮเดรตในยอดมะม่วงที่ได้รับสารอินทรีย์ที่มี 

โมเลกุลขนาดเล็ก และธาตุอาหารพืชบางธาตุ โดยชนิดและปริมาณต่างกัน 
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อ้อย 

2522-2531 หั ว ห น้ า โค ร งก าร  Chemicals and Green Manure for Corn and Sorghum 
Cropping System 

2521-2531 หัวหน้าโครงการ งานวิจัยโครงการหลวง: พืชสี ไม้ผลเมืองหนาว พืชบ ารุงดินบนที่สูง  
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