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บทคดัย่อ 
บวับก (Centella asiatica (Linn.) Urban ) เป็นผกัพื้นบ้านที่พบเห็นได้ทัว่ไป และมสีรรพคุณมากมาย ซึ่ง

บวับกเป็นผกัพื้นบา้นที่มคีวามส าคญัทางเศรษฐกจิอกีชนิดหนึ่ง โดยสามารถเพิม่รายไดใ้ห้แก่เกษตรกรเป็นอย่าง
มาก ซึง่ปจัจยัส าคญัปจัจยัหนึ่งทีจ่ะช่วยเพิม่ผลผลติใหแ้ก่บวับกทีเ่กษตรกรปลกูไดเ้ป็นอย่างมากคอืการใส่ปุ๋ ย โดย
ชนิดและอตัราปุ๋ ยทีใ่ส่มผีลต่อการเจรญิเตบิโตและผลผลติของบวับกเป็นอย่างมาก แต่ยงัไมม่กีารศกึษาถงึการใหปุ้๋ ย
ทีเ่หมาะสมแก่บวับกทีป่ลกูในพื้นทีจ่งัหวดัอุบลราชธานี ดงันัน้ในการศกึษานี้  จงึมวีตัถุประสงคเ์พื่อเปรยีบเทยีบการ
เจริญเติบโตและผลผลิตบัวบกที่ปลูกโดยใช้ปุ๋ ยเคมีและปุ๋ ยอินทรีย์ในอัตราต่าง ๆ กันในเขตพื้นที่จ ังหวัด
อุบลราชธานี จากการศกึษาการปลกูบวับกในดนิทรายร่วนทีม่คีวามอุดมสมบูรณ์ต ่าภายใตส้ภาพอากาศของจงัหวดั
อุบลราชธานีพบว่า การใหปุ้๋ ยท าใหอ้ตัราการเจรญิเตบิโตของบวับกเพิม่ขึน้ โดยการใหปุ้๋ ยอนิทรยี ์คอืปุ๋ ยมลูไก่ผสม
แกลบก่อนปลูกและหลงัย้ายปลูก 1 เดือน โดยแต่ละครัง้ใส่ในอัตรา 1,000 กิโลกรมัต่อไร่ ท าให้บัวบกมีการ
เจรญิเตบิโตทางดา้นล าต้น (vegetative growth) สูงทีสุ่ด แต่ส าหรบัปรมิาณ Asiaticoside ซึ่งเป็นสารส าคญัที่มอียู่
ในบวับก กลบัพบว่าการใหปุ้๋ ยอนิทรยี์ร่วมกบัปุ๋ ยเคมที าใหม้ปีรมิาณ Asiaticoside ในส่วนแผ่นใบของบวับกสงูทีสุ่ด 
ดงันัน้การใส่ปุ๋ ยอินทรยี์เพียงอย่างเดียวอาจเพียงพอส าหรบัการปลูกบวับกของเกษตรกรที่ต้องการขายเฉพาะ
ผลผลติสด แต่ส าหรบัเกษตรกรทีต่อ้งการปลกูบวับกเพือ่ขายผลผลติแหง้เพือ่ใชเ้ป็นวตัถุดบิส าหรับผลติยาสมนุไพร
อาจต้องค านึงถงึปรมิาณสารส าคญัดว้ย จงึควรมกีารใส่ปุ๋ ยอนิทรยีร์่วมกบัปุ๋ ยเคมใีหแ้ก่ดนิทีใ่ชใ้นการปลกูบวับก ซึ่ง
การใส่ปุ๋ ยเคมสีตูร 15-15-15 ในแต่ละครัง้อตัรา 7.5 กโิลกรมัต่อไร่ ร่วมกบัปุ๋ ยอนิทรยี์มลูไก่ผสมแกลบในแต่ละครัง้
อตัรา 500 กโิลกรมัต่อไร่ ทีก่่อนปลกูและหลงัยา้ยปลกู 1 เดอืนท าใหป้รมิาณ Asiaticoside เพิม่ขึน้สงูทีสุ่ด 
 

ค าส าคญั : บวับก ปุ๋ ย อตัราการเจรญิเตบิโต สารเอเชยีตโิคไซด ์
 

Abstract 
Asiatic pennyworth or Gotu Kola (Centella asiatica (Linn.) Urban) is a common vegetable in 

Thailand that has a lot of beneficial properties and is important in the significant boosting of farmers’ 
incomes. Fertilizers are the key factor to increase growths and yields of Asiatic pennyworth, and it is the 
kinds and rates of fertilizers that have a large effect on these growths and yields. However, there is 
limited direct evidence on suitable fertilizer use for Asiatic pennyworth production in Ubon Ratchathani 
province. Therefore, this study aimed to compare the growths and yields of Asiatic pennyworth grown 
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under different kinds and rates of chemical and organic fertilizers in the province. Results showed that 
growth rates of Asiatic pennyworth in the unfertile loamy sand of Ubon Ratchathani increased with the 
use of chemical and organic fertilizers. Application of organic fertilizer (chicken manure mixed with rice 
husk) before planting and one month after transplanting at the rate of 1,000 kg per rai each time 
produced the greatest growth. Asiaticoside is an active principle component in Asiatic pennyworth and it 
was found that conjunctive use of organic and chemical fertilizers raised the amount of Asiaticoside in 
Asiatic pennyworth leaf. Using only organic fertilizer may be sufficient for the cultivation of yield to be sold 
fresh, but the conjunctive use of the two types of fertilizer was more suitable for farmers who wanted to 
sell dried yield for the production of herbal medicines. 
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บทน า 
บัวบก  (Centella asiatica (Linn.) Urban) เป็น

ผักพื้นบ้านที่พบเห็นได้ทัว่ไป  คนไทยนิยมบริโภค
บวับกมานาน ซึ่งบวับกมฤีทธิใ์นการสมานแผลและลด
การอกัเสบ สารสกดัจากตน้บวับกดว้ยน ้ามฤีทธิฆ์า่เชื้อ
แบคทเีรยีและเชือ้รา สามารถใชพ้อกรกัษาโรคผวิหนัง 
(psoriasis) นอกจากนี้ สารสกัดจากใบบัวบกมีฤทธิ ์
ยบัยัง้การแบ่งตวัของเซลล์มะเรง็บางชนิด รกัษาแผล
เรื้อ ร ังเพ ราะมีสารส าคัญ  เช่น  Asiaticoside และ 
Madecassic acids เป็นต้น และยงัสามารถรกัษาเยื่อ
หุม้สมองอกัเสบ ส่งเสรมิการท างานของสมอง และเร่ง
สรา้งเนื้อเยือ่และคอลลาเจน จงึช่วยสมานแผล [1]  

จากคุณสมบตัขิองบวับกทีส่ามารถใชป้ระโยชน์
ทัง้จากผลผลติสด ทีส่ามารถน าไปประกอบอาหารและ
เครื่องดื่ม  และการใช้ผลผลิตแห้งเพื่ อใช้ผลิตยา
สมุนไพรและเครื่องส าอาง จึงท าให้บัวบกเป็นผัก
พื้นบ้านที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่ง 
เนื่องจากตลาดมีความต้องการสูง โดยพื้นที่หนึ่งที่
เกษตรกรใหค้วามสนใจปลูกบวับกมานานและสามารถ
เพิม่รายไดใ้หก้บัเกษตรกรเป็นอย่างมาก คอืพืน้ทีบ่า้น
วงัยาง ต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัด
อุบลราชธานี  [2 ], [3 ], [4] ซึ่ งการปลูกบัวบกของ
เกษตรกรนิยมใชปุ้๋ ยเคม ีเช่น ปุ๋ ยยูเรยี ปุ๋ ยสูตร 16-20-
0 หรอื 15-15-15 โดยจะใส่ 2-3 ครัง้ ต่อการปลูก 1 
รอบ [3], [4], [5] ซึ่งการใส่เฉพาะปุ๋ ยเคมีลงไปในดิน
เป็นเวลานานอาจส่งผลท าให้ดินเป็นกรดเพิ่มขึ้น 
ป ริม าณ อินท รีย์ ว ัต ถุ น้ อย  และส่ งผลท า ให้พื ช

เจรญิเติบโตลดลงในที่สุด [6] โดยจากการศกึษาของ 
Siddiqui et al. [7] ที่ท าการศกึษาถึงอิทธพิลของการ
ใช้ปุ๋ ยอินทรีย์น ้าหมกั (compost tea) และปุ๋ ยเคมทีี่มี
ผลต่อการเจรญิเตบิโต ผลผลติ และปรมิาณสารส าคัญ
ในบวับกที่ปลูกในประเทศมาเลเซียพบว่า การใช้ปุ๋ ย
อินทรีย์น ้ าหมกัความเข้มข้น 50 % ปริมาณ 1 ลิตร
ร่วมกบัปุ๋ ยเคม ี50 % ของอตัราแนะน าช่วยท าให้การ
เจริญทางด้านล าต้นของบัวบกมีค่าสูงสุดอย่างมี
นัยส าคัญ และยังท าให้สารส าคัญในบัวบก ได้แก่ 
Asiaticoside  Madecassoside และ  Asiatic acid ใน
ส่วนของใบ กา้นใบและรากมคี่าสูงสุดอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติอิกีดว้ย  

นอกจากนี้ จากรายงานของอนันต์และคณะ [8] 
ทีศ่กึษาการเจรญิเตบิโตและผลผลติของบวับกสายต้น
นครศรธีรรมราช ปราจนีบุร ีระยอง และอุบลราชธานี 
ที่ปลูกโดยใช้ปุ๋ ยมูลโคอตัรา   0  0.5  1  1.5  และ 2 
กโิลกรมัต่อตารางเมตร ณ สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จงัหวัดปทุมธานนี 
พบว่า การใส่ปุ๋ ยมลูโคทุกอตัราไมม่ผีลต่อขนาดทรงพุม่
และความยาวไหลของบวับกทุกสายตน้เมือ่ปลูกในฤดู
หนาว ยกเวน้ช่วงฤดรูอ้นและฤดฝูนซึง่พบว่าการใส่ปุ๋ ย
มลูโคอตัรา 2 กโิลกรมัต่อตารางเมตร ส่งผลให้บวับก
ทุกสายต้นมทีรงพุ่มขนาดใหญ่และไหลยาวทีสุ่ด โดย
จะเหน็ไดว้่าชนิดและอตัราปุ๋ ยทีใ่ส่ใหแ้ก่บวับกมผีลต่อ
การเจรญิเติบโตและผลผลติของบวับกเป็นอย่างมาก 
แต่ยงัไม่มกีารศกึษาถงึการใหปุ้๋ ยทีเ่หมาะสมแก่บวับก
ทีป่ลูกในพื้นทีจ่งัหวดัอุบลราชธานี ดงันัน้ในการศกึษา
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นี้จึงมวีตัถุประสงค์เพื่อเปรยีบเทียบการเจรญิเติบโต
และผลผลติบวับก ทีป่ลกูโดยใชปุ้๋ ยเคมแีละปุ๋ ยอนิทรยี์
ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัอุบลราชธานี 
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีด าเนินการวิจยั  
 ทดลองปลูกบัวบก (Centella asiatica (Linn.) 
Urban) ณ  แปล งไม้ผ ล  ส านั ก งาน ไร่ ฝึ ก  คณ ะ
เกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี ซึ่งดนิที่ใช้
ปลูกบวับกเป็นดินทรายร่วน โดยด าเนินการทดลอง
ในช่วงระหว่างวันที่ 21 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 17 
มิถุนายน 2557 วางแผนการทดลองแบบสุ่มบล็อก
ส ม บู ร ณ์ (Randomized complete block design, 
RCBD) มี 4 กรรมวิธีการทดลอง กรรมวิธีละ 4 ซ ้า 
โดยกรรมวธิกีารทดลอง ไดแ้ก่ 

1. ไมม่กีารใหปุ้๋ ยตลอดฤดปูลกู (ชุดควบคุม) 

2.  ใส่ปุ๋ ยเคมสีตูร 15-15-15 ก่อนปลกูและหลงัยา้ย

ปลูก 1 เดอืน โดยแต่ละครัง้ใส่ในอตัรา 15 กโิลกรมัต่อ

ไร่  

3.  ใส่ปุ๋ ยอนิทรยี์ คอืปุ๋ ยมูลไก่ผสมแกลบก่อนปลูก

และหลงัย้ายปลูก 1 เดือน โดยแต่ละครัง้ใส่ในอัตรา 

1,000 กโิลกรมัต่อไร่  

4.  ใส่ปุ๋ ยเคมสีูตร 15-15-15 ในแต่ละครัง้อตัรา 7.5 

กโิลกรมัต่อไร่ ร่วมกบัปุ๋ ยอินทรยี์มูลไก่ผสมแกลบใน

แต่ละครัง้อตัรา 500 กโิลกรมัต่อไร่ ทีก่่อนปลกูและหลงั

ยา้ยปลกู 1 เดอืน 

ส าหรบัปุ๋ ยมลูไก่ผสมแกลบนัน้ มอีตัราส่วนของ
มลูไก่ต่อแกลบดบิประมาณ 1:3 และจากการวเิคราะห์
คุณสมบตัทิางเคมขีองปุ๋ ยมลูไก่ผสมแกลบพบว่า มคี่า
ความเป็นกรด -ด่างเท่ากับ 8.10  ค่าการน าไปฟ้า
เท่ ากับ  6.29 dS.m-1 ปริมาณอินทรียวัต ถุ เท่ ากับ 
60.22 % ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนเท่ากับ 34.93 %  
ค่า C:N ratio เท่ากบั 19:1 ปรมิาณไนโตรเจนทัง้หมด
เท่ากบั 1.8 % ปรมิาณฟอสเฟตทัง้หมดเท่ากบั 2.7 % 
และปรมิาณโพแทชทัง้หมดเท่ากบั 2.6 %  
 หลังจากเตรียมดินและใส่ปุ๋ ยตามกรรมวิธีที่
ก าหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จงึย้ายกล้าบวับกสายต้น
อุบลราชธานีทีไ่ดจ้ากกาปกัช าไหล ทีม่อีายุ 45 วนั ไป

ปลูกในแปลงทดลองที่มคีวามกว้าง 1 เมตร และยาว 
2.5 เมตร โดยใช้ระยะระหว่างแถว  25 และระยะ
ระหว่างต้น 30 เซนติเมตร มีการให้น ้ าบัวบกอย่าง
พอเพยีงตลอดฤดูปลกูโดยการใหน้ ้าดว้ยระบบน ้าหยด 
ก าจดัวชัพชืโดยใชแ้รงงานคน และไม่ไดม้กีารป้องกนั
ก าจดัศตัรูพชืใดๆ ในทุกกรรมวธิกีารทดลอง เนื่องจาก
ไมม่โีรคและแมลงเขา้ท าลายบวับกตลอดฤดปูลกู  
 ในระหว่างท าการทดลอง สุ่มเก็บตัวอย่างต้น
บวับกจากทุกแปลงปลูก แปลงละ 3 ต้น ที่อายุ 4 8 
และ 12 สปัดาห์หลงัย้ายปลูก เพื่อน ามาศกึษาถงึการ
เจริญเติบโตของบัวบก โดยข้อมูลที่น ามาศึกษา
ประกอบด้วยน ้ าหนักสดและแห้งของส่วนเหนือดิน 
ดชันีพื้นที่ใบ และความกว้างทรงพุ่ม ส าหรบัการวดั
พื้นที่ใบใช้เครื่องวัดพื้นที่ใบ (Area meter) รุ่น  LI-
3100C (Li-COR, inc. Lincoln, Nebraska, USA) และ
ค านวณหาดชันีพื้นที่ใบ (Leaf area index, LAI) จาก
สตูร [9]  
   LAI = L/G 
 โดย L คอื พืน้ทีใ่บทัง้หมด (ตารางเซนตเิมตร) 
       G คือ  ขน าดพื้ น ที่ ดินที่ พื ช ขึ้น อยู่  (ต าราง
เซนตเิมตร) 

เมื่อชัง่หาค่าน ้ าหนักสดส่วนเหนือดิน (Shoot 
fresh weight) ดว้ยเครื่องชัง่ทศนิยมสองต าแหน่งแล้ว 
จึงน าตัวอย่างเข้าอบในตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 80 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชัว่โมง แลว้น ามาชัง่เพื่อ
หาน ้าหนักแห้งส่วนเหนือดนิ (Shoot dry weight) เมื่อ
ได้น ้ าหนักแห้งส่ วน เหนือดินแล้ว  น าค่ าที่ ได้ไป
ค านวณหาอตัราการเจริญเติบโตของกลุ่มพืช (Crop 
growth rate, CGR) และอตัราการเจรญิเตบิโตสมัพทัธ ์
(Relative growth rate, RGR)  โ ด ย ค่ า  CGR แ ล ะ 
RGR ค านวณไดจ้ากสตูร [9] 
 

  CGR = (1/G) x [(W2 – W1)/(T2 – T1)] 
  RGR = (lnW2 – lnW1)/(T2 – T1) 
 โดย        G   คอื ขนาดพืน้ทีด่นิ  
              W  คอื น ้าหนกัแหง้ส่วนเหนือดนิ 
              T   คอื จ านวนสปัดาหห์ลงัยา้ยปลกู 
     W2 และ W1  คอื น ้าหนกัแหง้ของตน้พชืทีเ่วลา T2  
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และ T1 ตามล าดบั 
 นอกจากนี้เมือ่บวับกมอีายุ 12 สปัดาห์หลงัย้าย
ปลูก มีการสุ่มเก็บตัวอย่ างใบของบัวบกจากทุก
กรรมวธิกีารทดลอง แลว้น าไปอบดว้ยตู้อบทีอุ่ณหภูม ิ
60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชัว่โมง จากนัน้น า
ตวัอย่างแหง้ใบไปวเิคราะห์หาปรมิาณสารเอเชยีตโิค-
ไซด์ (Asiaticoside) ด้วยเครื่อง High Performance 
Liquid Chromatography (HPLC) โ ด ย ค ณ ะ        
เภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 
 ส าหรับดินที่ใช้ในการปลูกนั ้น มีการสุ่มเก็บ
ตัวอย่างดินตอนปลูกและเก็บเกี่ยวจากทุกกรรมวิธี
ทดลองเพื่อน าไปวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
โดยใช้อัตราส่วนดิน ต่อน ้ า 1 :1  ค่าการน าไปฟ้า 
(Electrical conductivity)  ป ริ ม าณ อิ น ท รี ย วั ต ถุ 
(Organic matter; OM) ปริมาณไนโตรเจนทัง้หมด 
(Total Nitrogen) ปรมิาณฟอสฟอรสัที่เป็นประโยชน์ 
(Available Phosphorus) และปรมิาณโพแทสเซียมที่
เป็นประโยชน์ในดิน (Available Potassium) ส าหรบั
การหาปรมิาณอนิทรยี์วตัถุใชว้ธิกีารออกซเิดชัน่เปียก 
(Wet oxidation) ของ Walkly and Black ซึ่งปริมาณ
อินทรีย์ ว ัต ถุ ในดินที่ วิเคราะห์ ได้สามารถน าไป
ค านวณหาค่าปรมิาณไนโตรเจนทัง้หมดในดนิได้จาก
สตูรต่อไปนี้ [10]  
        Total Nitrogen (%) = OM (%) x 0.05 

ส่วนการวิเคราะห์หาปริมาณฟอสฟอรสัที่เป็น
ประโยชน์ใช้วธิี Bray II และการวเิคราะห์หาปรมิาณ
โพ แทส เซียมที่ เป็ นประโยช น์ท าการสกัดด้วย
แอมโมเนียมอะซเิตท 1 N ที ่pH 7 [11]  

น าขอ้มลูการเจรญิเตบิโตของบวับกทีไ่ดจ้ากการ
เก็บตวัอย่างและปรมิาณสารเอเชียติโคไซด์ที่ได้จาก
การวเิคราะห ์และขอ้มลูคุณสมบตัทิางเคมขีองดนิปลูก
ที่ ได้ท าการวิเคราะห์ ไปท าการวิเคราะห์ความ
แป รป รว น  (Analysis of variance, ANOVA) แ ล ะ
เปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ของแต่ละ
กรรมวธิโีดยวธิ ีLeast significant difference (LSD) ที่
ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95  โดยใช้โปรแกรม 
STATISTIX 8 
 

ผลการวิจยั 
จากผลการทดลองพบว่าอตัราการเจรญิเติบโต

ของกลุ่มพชื (CGR) และอตัราการเจรญิเตบิโตสมัพทัธ ์
(RGR) ของบวับกทีไ่ดร้บัการใส่ปุ๋ ยทีแ่ตกต่างกนัทีอ่ายุ 
4 - 8 สปัดาห์หลงัย้ายปลูกมคีวามแตกต่างทางสถิติ
อย่างมีนัยส าคัญ โดยบัวบกที่มีการใส่ปุ๋ ยทัง้สาม
กรรมวธิมีคี่า CGR และ RGR สูงกว่าบวับกที่ไม่ได้ใส่
ปุ๋ ย ส่วนค่า CGR และ RGR ของบวับกที่ไดร้บัการใส่
ปุ๋ ยทีแ่ตกต่างกนัทีอ่ายุ 8-12 สปัดาห์หลงัยา้ยปลกูไม่มี
ความแตกต่างกนัทางสถติ ิ(ภาพที ่1) 

 
 

 

 
 

ภาพท่ี 1  อทิธพิลของการใหปุ้๋ ยทีม่ต่ีออตัราการเจรญิเตบิโตของกลุ่มพชื (CGR) และอตัราการเจรญิเตบิโตสมัพทัธ ์ 
(RGR) ของบวับกทีอ่ายุ 4-8 และ 8-12 สปัดาหห์ลงัยา้ยปลกู 

หมายเหต:ุ 1/ แทง่กราฟทีม่ตีวัอกัษรเหมอืนกนัไมม่คีวามแตกต่างกนัทางสถติดิว้ยวธิ ีLSD ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95  
                  เปอรเ์ซน็ต ์
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ส าหรบัน ้าหนกัสดและน ้าหนักแหง้ส่วนเหนือดนิ
ของบัวบกที่ได้รบัปุ๋ ยที่แตกต่างกนัที่อายุ 4 สปัดาห์
หลงัยา้ยปลกูพบว่า ไมม่คีวามแตกต่างกนัทางสถติ ิแต่
ทีอ่ายุ 8 และ 12 สปัดาห์หลงัยา้ยปลกูมคีวามแตกต่าง
กนัทางสถติ ิโดยที ่8 สปัดาห์หลงัยา้ยปลกูนัน้ น ้าหนัก
สดและน ้าหนักแห้งส่วนเหนือดนิของบวับกที่มกีารใส่
ปุ๋ ยทัง้สามกรรมวธิมีคี่าสูงกว่าบวับกที่ไม่มกีารใส่ปุ๋ ย 
และที่ 12 สปัดาห์หลงัยา้ยปลูก น ้าหนักสดส่วนเหนือ
ดินของบัวบกที่ได้รบัการใส่ปุ๋ ยอินทรีย์มีค่าสูงที่สุด 
รองลงมาคอืบวับกทีไ่ดร้บัการใส่ปุ๋ ยเคมแีละปุ๋ ยอนิทรยี์
ร่วมกับปุ๋ ยเคมี ส่วนน ้ าหนักแห้งส่วนเหนือดินของ
บวับกทีอ่ายุ 12 สปัดาหห์ลงัยา้ยปลูกทีไ่ดร้บัการใส่ปุ๋ ย
อนิทรยีแ์ละปุ๋ ยเคมมีคี่าสงูทีสุ่ด (ตารางที ่1) 

ส่วนค่าดัชนีพื้นที่ใบของบัวบกที่ได้ร ับปุ๋ ยที่
แตกต่างกันที่อายุ 4 และ 12 สัปดาห์หลังย้ายปลูก 
พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่ที่อายุ 8 
สปัดาห์หลงัยา้ยปลูกมคีวามแตกต่างกนัทางสถติ ิโดย
บวับกทีม่กีารใส่ปุ๋ ยทัง้สามกรรมวธิมีคี่าดชันีพื้นทีใ่บสูง
กว่าบวับกทีไ่มม่กีารใส่ปุ๋ ย (ตารางที ่1)  

ในส่วนขอ้มลูความกวา้งทรงพุ่มนัน้พบว่า บวับก
ที่ได้รบัปุ๋ ยที่แตกต่างกนัที่อายุ 4 และ 8 สปัดาห์หลงั
ย้ายปลูก มีความกว้างทรงพุ่มที่ไม่แตกต่างกันทาง
สถิติ แต่ที่อายุ 12 สปัดาห์หลงัย้ายปลูก ความกว้าง
ทรงพุ่มของบวับกมคีวามแตกต่างกนัทางสถติิอย่างมี
นยัส าคญัยิง่ โดยบวับกทีไ่ดร้บัปุ๋ ยอนิทรยีม์คีวามกวา้ง
ทรงพุ่มสูงที่สุด คือ 26.08 เซนติเมตร แต่ไม่มคีวาม
แตกต่างทางสถิติกบัความกว้างทรงพุ่มของบวับกที่
ได้ร ับปุ๋ ยอินทรีย์ร่วมกับเคมี ที่มีค่าเท่ากับ 25.00 
เซนติเมตร ส่วนบวับกที่ไม่มกีารใส่ปุ๋ ยมคีวามความ
กวา้งทรงพุ่มต ่าทีสุ่ดเท่ากบั 19.75 เซนตเิมตร (ตาราง
ที ่1)  

ส าห รับ ป ริม าณ ส าร  Asiaticoside ซึ่ ง เป็ น
สารส าคญัที่มอียู่ในบวับกที่ได้ท าการวิเคราะห์ที่อายุ 
12 สปัดาห์หลงัยา้ยปลูกนัน้พบว่า บวับกทีไ่ด้รบัปุ๋ ยที่
แตกต่างกนัมปีรมิาณสาร Asiaticoside ที่แตกต่างกนั
ทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยบัวบกที่ได้ร ับปุ๋ ย
อินทรยี์ร่วมกบัปุ๋ ยเคมมีปีรมิาณสาร Asiaticoside สูง

ที่สุด โดยมคี่าเท่ากบั 5.05 มลิลิกรมัใน 1 กรมัผงใบ
แห้ง รองลงมาคือบัวบกที่มีการใส่ปุ๋ ยเคมี ซึ่งมีค่า
เท่ากบั 2.92 มลิลกิรมัใน 1 กรมัผงใบแหง้ ส่วนบวับก
ที่มกีารใส่ปุ๋ ยอินทรยี์และไม่มกีารใส่ปุ๋ ยมปีรมิาณสาร 
Asiaticoside ทีต่ ่าทีสุ่ด (ตารางที ่1) 

จากการวเิคราะห์คุณสมบตัทิางเคมบีางประการ
ของดนิทีใ่ชท้ าการทดลองในช่วงทีท่ าการปลกูและเกบ็
เกี่ยวพบว่า การใส่ปุ๋ ยที่แตกต่างกนัไม่ได้ท าให้ความ
เป็นกรด-ด่าง (pH) ของดนิในช่วงทีท่ าการปลูกบวับก
แตกต่างกนัทางสถิติ แต่ pH ของดนิในช่วงที่ท าการ
เก็บเกี่ยวบัวบกมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมี
นัยส าคัญยิ่งทางสถิติ โดยดินที่มีการใส่ปุ๋ ยอินทรีย์
ร่วมกับปุ๋ ยเคมีมีค่า pH ต ่ ากว่ากรรมวิธีอื่นอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติ ิซึ่งดนิทีใ่ชใ้นการปลูกบวับกนี้ม ีpH 
ทีอ่ยู่ในช่วงทีม่คีวามเหมาะสมส าหรบัปลูกพชื คอื pH 
6.0 -7.0 [12 ] (ตารางที่  2 ) ส่ วนค่ าการน าไปฟ้ า 
(Electrical conductivity) ซึ่งบ่งบอกถึงความเค็มของ
ดินนัน้ ในดินทัง้ช่วงปลูกและเก็บเกี่ยวมีค่าการน า
ไฟฟ้าแตกต่างทางสถิติอย่างมนีัยส าคญัยิ่งทางสถิต ิ
โดยในช่วงที่ปลูก ดินที่มีการใส่ปุ๋ ยเคมีมีค่าการน า
ไฟฟ้าสูงทีสุ่ด รองลงมาคอืดนิทีม่กีารใส่ปุ๋ ยอนิทรยี์ แต่
ส าหรบัในช่วงที่เก็บเกี่ยวนัน้ ดนิที่ใส่ปุ๋ ยอินทรยี์มคี่า
การน าไฟฟ้าสูงที่สุด รองลงมาคือดินที่มีการใส่ปุ๋ ย
อินทรยี์ร่วมกบัปุ๋ ยเคม ีโดยค่าการน าไฟฟ้าของดินที่
ได้รบัการใส่ปุ๋ ยที่แตกต่างกนัในงานทดลองนี้มคี่าอยู่
ในช่วงทีค่่อนขา้งต ่า [12] (ตารางที ่2)  

ปรมิาณอนิทรยีวตัถุ (Organic matter) ของดนิที่
ใช้ในการปลูกทัง้ช่วงปลูกและเก็บเกี่ยวมคี่าน้อยมาก 
โดยมคี่าไม่ถึง 1 % ซึ่งแสดงให้เห็นว่าดนิที่ใช้ในการ
ปลูกนี้มีความอุดมสมบูรณ์ต ่ามาก [12] โดยปริมาณ
อินทรยีวตัถุในดนิที่มกีารให้ปุ๋ ยที่แตกต่างกนัในตอน
ปลูกและเก็บเกี่ยวมีค่าที่แตกต่างกันทางสถิติ โดย
ในช่วงปลูกนัน้ดินที่มีการใส่ปุ๋ ยเคมี และปุ๋ ยอินทรีย์
ร่วมกบัปุ๋ ยเคมมีปีรมิาณอนิทรยีวตัถุทีสุ่งทีสุ่ด ส่วนช่วง
เก็บเกีย่ว ปรมิาณอินทรยีวตัถุในดนิทีม่กีารใส่ปุ๋ ยเคมี
และปุ๋ ยอนิทรยี์มปีรมิาณอนิทรยี์วตัถุสูงทีสุ่ด (ตารางที ่
2) ส่วนปรมิาณไนโตรเจนทัง้หมด (Total N) ในดนิทีม่ ี
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การใส่ปุ๋ ยทีแ่ตกต่างกนัในช่วงปลกูและเกบ็เกีย่วมคี่าที่
แตก ต่างกันทางสถิติ  โดยใน ช่ วงปลูก  ปริมาณ 
ไนโตรเจนทัง้หมดของดินที่มีการใส่ปุ๋ ยเคมีและปุ๋ ย
อินทรีย์ร่วมกับปุ๋ ยเคมีมีค่าสูงที่สุด ส่วนในช่วงเก็บ
เกี่ยว ดินที่มีการใส่ปุ๋ ยอินทรีย์และปุ๋ ยเคมีมีปริมาณ
ไนโตรเจนทัง้หมดสูงที่สุด ซึ่งปริมาณไนโตรเจน
ทัง้หมดของดนิที่ใช้ปลูกในทุกกรรมวธิกีารทดลองอยู่
ในระดบัที่ขาดแคลน (0.025-0.125 %) [13] (ตารางที ่
2)  

ส าหรับปริมาณฟอสฟอรัสที่ เป็นประโยชน์ 
(Available P) ในดนิช่วงปลูกและเกบ็เกีย่ว ทีไ่ดร้บัปุ๋ ย
ที่แตกต่างกนัมคีวามแตกต่างทางสถิติที่ระดบัความ
เชื่อมัน่ 99 % ซึ่งปริมาณปริมาณฟอสฟอรสัที่เป็น
ประโยชน์ของดนิทีใ่ชป้ลกูบวับกนี้มคี่าทีอ่ยู่ในระดบัสูง 
[13] โดยในช่วงปลูก ดินที่ไม่มีการใส่ปุ๋ ยมีปริมาณ
ฟอสฟอรสัทีเ่ป็นประโยชน์สูงทีสุ่ด รองลงมาคอืดนิที่มี

การใส่ปุ๋ ยเคม ีส่วนในช่วงเก็บเกี่ยวนัน้ ดินที่มกีารใส่
ปุ๋ ยอนิทรยี์มปีรมิาณฟอสฟอรสัทีเ่ป็นประโยชน์สงูทีสุ่ด 
รองลงมาคอืดนิทีม่กีารใส่ปุ๋ ยอนิทรยีร์่วมกบัปุ๋ ยเคมแีละ
ดินที่ มีการใส่ปุ๋ ย เคมี (ตารางที่  2) และปริม าณ
โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ (Available K) ของดิน
ช่วงปลูกและเกบ็เกีย่วมคีวามแตกต่างทางสถติทิีร่ะดบั
ความเชื่อมัน่ 99 % เช่นกัน โดยในช่วงปลูก ดินที่มี
การใส่ปุ๋ ยเคมมีปีรมิาณโพแทสเซยีมทีเ่ป็นประโยชน์สูง
ที่สุด รองลงมาคอืดินที่ไม่มกีารใส่ปุ๋ ยและดินที่ใส่ปุ๋ ย
อินทรีย์ ส่วนในช่วงเก็บเกี่ยวนัน้ ดินที่มีการใส่ปุ๋ ย
อินทรีย์ร่วมกับปุ๋ ยเคมีมปีริมาณโพแทสเซียมที่เป็น
ประโยชน์สงูทีสุ่ด รองลงมาคอืดนิทีม่กีารใส่ปุ๋ ยอนิทรยี ์
(ตารางที่ 2) ส าหรบัระดบัของโพแทสเซยีมในดนิที่อยู่
ในระดบัขาดแคลน พอเพียง และสูงจะอยู่ในช่วง 60-
78  90-120 และ >156 ppm ตามล าดบั [13] 
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ตารา ท่ี 1 อทิธพิลของการใหปุ้๋ ยทีม่ต่ีอน ้าหนกัสดและแหง้ของส่วนเหนือดนิ ดชันีพืน้ทีใ่บ และความกวา้งทรงพุ่มของบวับกทีอ่ายุ 4  8 และ 12 สปัดาหห์ลงัยา้ยปลกู และปรมิาณ
สาร Asiaticoside ของบวับกทีอ่ายุ 12 สปัดาหห์ลงัยา้ยปลกู  

 

ปุ๋ ย 
น ้าหนักสดส่วนเหนือดิน    น ้าหนักแห้ ส่วนเหนือดิน     ดชันีพ้ืนท่ีใบ    ความกว้า ทร พุ่ม   

ปริมาณ Asiaticoside  
(kg. rai-1) 

 
(kg. rai-1) 

 
(Leaf area index) 

 
(cm) 

 4 8 12 
 

4 8 12 
 

4 8 12 
 

4 8 12   (mg g-1 dry weight) 
ไม่ใส่ปุ๋ ย 107 481b 1,387c    19 99b 235b   0.19 0.68b 1.60   13.2 19.3 19.8c   0.924c 
อินทรีย ์ 149 1,284a 3,093a  

 
26 224a 417a 

 
0.29 1.62a 2.37 

 
16.8 23.6 26.1a 

 
1.069c 

เคมี 115 1,392a 2,462b 
 

22 256a 326ab 
 

0.19 1.57a 2.07 
 

16.5 23.7 23.3b 
 

2.924b 
อินทรีย+์เคมี 108 1,263a 1,970bc   19 202a 276b   0.22 1.36a 1.65   14.4 22.1 25.0ab   5.065a 

F-test ns * ** 
 

ns * * 
 

ns * ns 
 

ns ns ** 
 

** 
CV 25.34 33.86 17.29 

 
28.49 31.22 18.99 

 
28.16 30.13 25.12 

 
20.42 13.38 6.62 

 
25.3 

หมายเหตุ: 1/ ค่าเฉลีย่ทีต่ามดว้ยตวัอกัษรเหมอืนกนัไม่มคีวามแตกต่างกนัทางสถติดิ้วยวธิี LSD ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 95 เปอรเ์ซน็ต ์
 

ตารา ท่ี 2 อทิธพิลของการใหปุ้๋ ยทีม่ต่ีอความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่าการน าไปฟ้า (Electrical conductivity) ปรมิาณอนิทรยีวตัถุ (Organic matter) ปรมิาณไนโตรเจนทัง้หมด (Total 
N) ปรมิาณฟอสฟอรสัทีเ่ป็นประโยชน์ (Available P) และปรมิาณโพแทสเซยีมทีเ่ป็นประโยชน์ในดนิ (Available K) ของดนิในช่วงปลกูและเกบ็เกีย่วบวับก 

 

ปุ๋ ย 
pH   Electrical conductivity    Organic matter    Total N   Available P   Available K 

  
 

(μS.cm-1) 
 

(%) 
 

(%) 
 

(ppm) 
 

(ppm) 
ปลูก เกบ็เก่ียว   ปลูก เกบ็เก่ียว   ปลูก เกบ็เก่ียว   ปลูก เกบ็เก่ียว   ปลูก เกบ็เก่ียว   ปลูก เกบ็เก่ียว 

ไม่ใส่ปุ๋ ย 6.60 6.84a   12.8c 8.4d   0.628c 0.593c   0.0314c 0.0297c   768a 596c   59.2b 27.3d 
อินทรีย ์ 6.56 6.75a 

 
14.2b 18.9a 

 
0.688bc 0.849ab 

 
0.0344bc 0.0424ab 

 
454d 2,099a 

 
51.9b 69.9b 

เคมี 6.51 6.80a 
 

24.8a 11.5c 
 

0.807a 0.944a 
 

0.0403a 0.0472a 
 

616b 876bc 
 

132.2a 51.6c 
อินทรีย+์เคมี 6.21 6.61b   12.7c 14.6b   0.765ab 0.752bc   0.0382ab 0.0376bc   487c 1,183b   34.0c 85.2a 

F-test ns **   ** **   * **   * **   ** **   ** ** 
CV 1.65 1.8   1.23 17.3   4.05 22.5   4.05 22.5   1.45 36.4   3.62 23.2 

หมายเหตุ: 1/ ค่าเฉลีย่ทีต่ามด้วยตวัอกัษรเหมอืนกนัไม่มคีวามแตกต่างกนัทางสถติดิว้ยวธิี LSD ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 95 เปอรเ์ซน็ต ์
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อภิปรายผลการวิจยั 
จากการทดลองพบว่า อัตราการเจริญเติบโต

ของบวับกทีป่ลกูในดนิทรายร่วนทีม่คีวามอุดมสมบรูณ์
ต ่าภายใต้สภาพอากาศของจังหวดัอุบลราชธานีใน
ช่วงแรก (4-8 สปัดาหห์ลงัยา้ยปลกู) ทีไ่ดร้บัปุ๋ ยทัง้สาม
กรรมวธิมีกีารอตัราการเจรญิเตบิโตทีส่งูกว่าบวับกทีไ่ม่
มกีารใส่ปุ๋ ยซึ่งจะเหน็ไดจ้ากค่า CGR และ RGR (ภาพ
ที ่1) ซึ่งส่งผลต่อมาท าให้การเจรญิเตบิโตและผลผลติ
ของบวับกทีไ่ดร้บัปุ๋ ยทีแ่ตกต่างกนัมคีวามแตกต่างกนั
ท างสถิ ติ  โด ยบัวบกที่ ได้ ร ับ ปุ๋ ย อิน ท รีย์ มีก าร
เจรญิเตบิโตสูงทีสุ่ด รองลงมาคอืบวับกที่ไดร้บัปุ๋ ยเคม ี
และปุ๋ ยอนิทรยีร์่วมกบัเคม ีและบวับกทีไ่มม่กีารใส่ปุ๋ ยมี
การเจรญิเตบิโตที่ต ่าทีสุ่ด ซี่งจะเห็นไดจ้ากค่าน ้าหนัก
สดส่วนเหนือดินและน ้ าหนักแห้งส่วนเหนือดินเมื่อ
บวับกอายุ 12 สปัดาห์หลงัยา้ยปลกู (ตารางที ่1) ซึ่งที ่
12 สปัดาห์หลงัย้ายปลูกเป็นอายุที่เหมาะสมส าหรบั
เก็บเกี่ยวบัวบก [14 ] โดยสาเหตุที่ เป็นเช่นนี้ อาจ
เนื่องมาจากการทีด่นิในกรรมวธิทีีม่กีารใส่ปุ๋ ยอนิทรยี์มี
การเพิ่มขึ้นของปริมาณอินทรียวัตถุและปริมาณ
ไนโตรเจนทัง้หมดในช่วงที่เกบ็เกี่ยวมคี่าสูงที่สุด โดย
ความแตกต่างของปรมิาณอนิทรยีวตัถุและไนโตรเจน
ในช่วงเก็บเกี่ยวและช่วงที่ปลูกของดินที่มกีารใส่ปุ๋ ย
อินทรยี์มคี่ามากที่สุด โดยมคี่าเท่ากบั 0.161 % และ 
0.006 % ตามล าดับ ซึ่งอินทรียวัตถุที่เพิ่มขึ้นนี้ มี
ความส าคญัมากในการเพิม่ศกัยภาพการผลติพชืของ
ดนิโดยช่วยปรบัปรุงคุณสมบตัขิองดนิในดา้นกายภาพ 
เคมีและชีวภาพ  โดยอินทรียวัต ถุช่วยปรับปรุง
โครงสร้างและความโปร่งซุย (soil tilth) ของดิน เป็น
แหล่งของธาตุอาหารส าหรบัพืช และสามารถดูดซับ
ธาตุอาหารไวไ้ม่ใหสู้ญเสยีไปไดง้่าย ซึ่งส่งผลท าใหด้นิ
มคีวามอุดมสมบูรณ์ขึน้ [15], [16], [17] อกีทัง้ปรมิาณ
ไนโตรเจนทีเ่พิม่ขึน้ในดนิยงัมคีวามส าคญัในการสรา้ง
คลอโรฟิลล ์กรดอะมโิน และโปรตนีชนิดต่าง ๆ ทีม่ผีล
ต่อการเจริญเติบโตทางด้านล าต้นของพืชเป็นอย่าง
มาก [15], [18] 

แต่ส าหรบัขอ้มลูปรมิาณ Asiaticoside ซึ่งเป็น
สารส าคญัที่มอียู่ในบัวบกที่วิเคราะห์ในการศึกษานี้ 
พบว่า การใหปุ้๋ ยอนิทรยีร์่วมกบัปุ๋ ยเคมที าใหม้ปีรมิาณ 
Asiaticoside ในส่วนใบของบวับกสูงที่สุด สาเหตุอาจ

มาจากการที่ใส่ปุ๋ ยอินทรีย์ร่วมกับเคมีให้กับดินที่มี
อนิทรยีวตัถุและธาตุอาหารต ่าในการทดลองนี้ ช่วยท า
ใหก้ารสรา้ง Asiaticoside ซึง่เป็นสารประกอบประเภท
ไต ร เท อ ร์ พี น อ ย ด์  ไ ก ล โค ไซ ด์  (Triterpenoid 
glycosides) ได้ดีข ึ้น  เนื่ อ งจากปริมาณการสร้าง
สารส าคญัของพชืจะขึน้อยู่กบัปรมิาณธาตุอาหารชนิด
ต่าง ๆ ที่พืชได้ร ับ [19], [20] โดยการใส่ปุ๋ ยอินทรีย์
ร่วมกบัปุ๋ ยเคมลีงไปในดนินัน้น่าจะเป็นการช่วยเพิม่ทัง้
อินทรียวัต ถุและธาตุ อาห ารในดิน ให้มีม ากขึ้น 
โดยเฉพาะธาตุโพแทสเซียมซึ่งมคี่าสูงที่สุดในดนิที่มี
การใส่ปุ๋ ยอินทรีย์ร่วมกบัปุ๋ ยเคมใีนช่วงที่ท าการเก็บ
เกีย่ว (ตารางที ่2)  

นอกจากนี้ เมือ่พจิารณาจากค่าวเิคราะห์ธาตุ
อาหารในดนิ ซึ่งมคี่าของฟอสฟอรสัที่เป็นประโยชน์ที่
สูงมาก แต่กลับมีปริมาณของโพแทสเซียมที่เป็น
ประโยชน์ที่ต ่า จากความไม่สมดุลของธาตุอาหารนี้ 
อาจก่อให้เกิดสภาวะเครยีดแก่บวับก จึงท าให้มกีาร
ผลผลิต Asiaticoside สูงขึ้น  โดยผลการทดลองนี้
สอดคล้องกับ  Siddiqui et al. [7] ที่พบว่าการใช้ปุ๋ ย
อินทรีย์น ้ าหมกัความเข้มข้น 50 % ปริมาณ 1 ลิตร
ร่วมกับปุ๋ ยเคมี 50 % ของอัตราแนะน าช่วยท าให้
สารส าคญัในบวับกที่ปลูกในประเทศมาเลเซีย ได้แก่ 
Asiaticoside  Madecassoside และ  Asiatic acid ใน
ส่วนของใบ ก้านใบและรากมีค่าสูงสุด ทัง้นี้ น่ าจะ
เกี่ ยวข้อ งกับจุลินทรีย์ที่ มีป ระโยช น์  (beneficial 
microorganisms) จุลธาตุ (micronutrients) และสาร
ออกฤทธิท์างชวีภาพ (bioactive compounds) ที่มอียู่
ใ น ปุ๋ ย อิ น ท รี ย์ น ้ า ห มั ก  ซึ่ ง ร่ ว ม กั บ ม ห ธ า ตุ 
(macronutrients) ที่มีอยู่ในปุ๋ ยเคมีจึงท าให้บัวบกที่
ได้รบัปุ๋ ยอนิทรยี์น ้าหมกัร่วมกบัปุ๋ ยเคมมีสีารส าคญัสูง
ทีสุ่ด 

 

สรปุและเสนอแนะ 
จากการศกึษาการปลูกบวับกในดนิทรายร่วน

ที่มีความอุดมสมบูรณ์ต ่ าภายใต้สภาพอากาศของ
จงัหวดัอุบลราชธานีพบว่าการให้ปุ๋ ยท าให้อัตราการ
เจรญิเติบโตของบวับกเพิ่มขึ้น โดยการให้ปุ๋ ยอินทรยี ์
คอืปุ๋ ยมูลไก่ผสมแกลบก่อนปลูกและหลงัย้ายปลูก 1
เดอืน โดยแต่ละครัง้ใส่ในอตัรา 1,000 กโิลกรมัต่อไร่ 
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ท าให้ บัวบ กมีก าร เจริญ เติบ โตท างด้ าน ล าต้ น 
(vegetative growth) สู งที่ สุ ด  แ ต่ ส าห รับ ปริม าณ 
Asiaticoside ซึ่งเป็นสารส าคญัที่มอียู่ในบัวบก กลับ
พบว่าการให้ปุ๋ ยอนิทรยี์ร่วมกบัปุ๋ ยเคมที าใหม้ปีรมิาณ 
Asiaticoside ในส่วนใบของบวับกสงูทีสุ่ด ดงันัน้การใส่
ปุ๋ ยอินทรยี์เพียงอย่างเดียวอาจเพียงพอส าหรบัการ
ปลูกบวับกของเกษตรกรทีต่้องการขายเฉพาะผลผลติ
สด แต่ส าหรบัเกษตรกรที่ต้องการปลูกบวับกเพื่อขาย
ผลผลติแหง้เพือ่ใชเ้ป็นวตัถุดบิส าหรบัผลติยาสมุนไพร
อาจต้องค านึงถึงปรมิาณสารส าคญัด้วย จงึควรมกีาร
ใส่ปุ๋ ยอินทรีย์ร่วมกับเคมีให้แก่ดินที่ใช้ในการปลูก
บวับก ซึง่ในการใส่ปุ๋ ยเคมสีูตร 15-15-15 ในแต่ละครัง้
อตัรา 7.5 กโิลกรมัต่อไร่ ร่วมกบัปุ๋ ยอนิทรยีม์ลูไก่ผสม
แกลบในแต่ละครัง้อัตรา 500 กิโลกรมัต่อไร่ ที่ก่อน
ปลูก และห ลังย้ ายปลูก  1  เดือ นท า ให้ ป ริม าณ 
Asiaticoside เพิม่ขึน้สงูสุด 
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เจรญิเตบิโตและผลผลติบวับก (Centella asiatica (L.) 

Urb.) ทีป่ลกูโดยใชส้ารเคมแีละไมใ่ชส้ารเคม ี
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