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ผลของสารละลายธาตุอาหารพืชอินทรียตอผลผลิตบัวบกท่ีปลูกบนวัสดุปลูกแบบแนวดิ่งในอาคาร 
Effect of Organic Nutrient Solution on Growth of Pennywort (Centella asiatica Linn. Urban) in 

Substrate Grown Indoor Vertical Farming 
 

จีรภา ออสติน1*  อารีวรรณ ฉิมทับ1 ภัทรพร ศรีวราพันธุ2
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and Noothong, O.4

 
 
 

บทคัดยอ  

ปจจุบันมีการศึกษาการปลูกบัวบกในระบบอินทรียทั้งในประเทศและตางประเทศ จึงทําการพัฒนาการปลูกบัวบกอินทรีย โดย
ปลูกบนวัสดุปลูกแบบแนวดิ่งในอาคารที่มีการใชแสงเทียมจากหลอด LED ไมมีการควบคุมอุณหภูมิหองและความชื้น การทดลองนี้ มี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการผลิตบัวบกดวยสารละลายธาตุอาหารอินทรีย เพื่อพัฒนาการผลิตบัวบกสายพันธุที่นิยมบริโภคสดทางภาคใต
ในระบบอินทรีย ทําการทดลองท่ีศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต ระหวางเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564 ระยะเวลา 1 
ป กรรมวิธีประกอบดวยการใชปุยมูลไกหมัก 2 สูตร รวมกับการใชแบคทีเรียสังเคราะหแสง เปรียบเทียบกับสารละลายธาตุอาหาร Enshi 
ผลการทดลองโดยพิจารณาจากองคประกอบผลผลิต สรุปไดวาสารละลายธาตุอาหารจากมูลไกหมักทั้ง 2 สูตร และแบคทีเรียสังเคราะห
แสงที่ผสมในสารละลายธาตุอาหารอินทรีย สามารถใชสําหรับการปลูกบัวบกบนวัสดุปลูกแบบแนวดิ่งในอาคารได อยางไรก็ตามผล
วิเคราะหทางเคมีของสารละลายธาตุอาหารจากมูลไกหมักทั้ง 2 สูตร ไมพบธาตุอาหารแคลเซียม และแมกนีเซียม ในสารละลายธาตุ
อาหาร จึงควรมีการเติมสารที่ใหธาตุอาหารแคลเซียม และแมกนีเซียม ในสารละลายธาตุอาหาร หรือในขั้นตอนการทําปุยมูลไกหมักจาก
แหลงที่เปนวัสดุอินทรีย ในกรณีจะปลูกบัวบกในระบบอินทรีย 
คําสําคัญ: บัวบก การปลูกพืชในแนวตั้ง ระบบอินทรีย ปุยหมักมูลไก 

 

Abstract  

In the present, the organic Pennywort (Centella asiatica Linn. Urban) production system have been studied 
in both domestically and abroad. Therefore, this study has been developed the C. asiatica cultivation in substrate 
grown organically in an indoor vertical farm which using artificial light of LED without control of room temperature 
and humidity conditions. The objectives are study on C. asiatica production by using organic nutrient solution to 
cultivate organic farming of Pennywort; the variety which as fresh consumption in Southern Thailand. The 
experiment was conducted at Phuket Agricultural Research and Development Center in 2021 for one-year duration. 
The various of organic nutrient solution formulas were compared with Enshi nutrient solution. Considering the 
overall all the parameters, both organic nutrient solution formulas derived from aqueous extraction of chicken 
manure compost mixing with Photosynthetic Bacteria solution were suitable for C. asiatica grown indoor vertical 
cultivation. However, the chemical analysis showed that calcium and magnesium contents in chicken manure 
compost nutrient solution formulas were not found. Thus, growing Pennywort in an organic system should be add 
nutrients materials those provide calcium and magnesium for organic sources in the nutrient solution or in the 
chicken manure compost.   
Keywords: Gotu Kola, Vertical farming production, Organic system, Chicken manure compost 
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การเพาะเลี้ยงแบคทีเรียปฏิปกษ Bacillus subtilis เพื่อควบคุม Rigidoporus microporus 
สาเหตุโรครากขาวยางพารา 

Cell Culture of Antagonistic Bacteria Bacillus subtilis for Controlling  
Rigidoporus microporus, the Cause of White Root Rot Disease of Para rubber 
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บทคัดยอ 

แหลงอาหารเปนปจจัยหนึ่งท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตและประสทิธิภาพของแบคทีเรียปฏิปกษ การวิจัยนี้จึงศึกษาผลของรําขาว
และปลายขาวตอการเจริญและประสิทธิภาพของแบคทีเรียปฏิปกษ Bacillus subtilis ในการควบคุม Rigidoporus microporus เชื้อ
ราสาเหตุโรครากขาวยางพารา โดยอาหาร Potato dextrose agar, PDA ที่เสริมรําขาว (1 และ 3%) และเสริมปลายขาว (3 และ 5%)  
ทําให B. subtilis สายพันธุ SM1 และสายพันธุ LPDD3-2 มีปริมาณเชื้อมากกวา 12 log CFU/mL ซึ่งสูงกวาอาหาร PDA อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) การทดสอบความเปนปฏิปกษของ B. subtilis  ตอ R. microporus ดวยวิธี dual culture ปรากฏวา 
อาหาร PDA ที่เสริมรําขาวและเสริมปลายขาวทําใหประสิทธิภาพการควบคุม R. microporus ของ B. subtilis สูงกวา PDA อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยเฉพาะ B. subtilis สายพันธุ LPDD3-2 บนอาหาร PDA ที่เสริมรําขาว 1% สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อรา R. 
microporus สูงสุด (67.50%) ดังน้ัน การนํารําขาวมาใชจึงเปนการสงเสริมการเจริญเติบโตและเพ่ิมประสทิธิภาพของแบคทเีรียปฏิปกษ 
รวมทั้งสรางมูลคาเพ่ิมแกรําขาว  
คําสําคัญ: Bacillus subtilis, Rigidoporus microporus, รําขาว, ปลายขาว 
 

Abstract 

The culture medium is one of the factors that affect the growth and efficiency of antagonistic bacteria. 
Therefore, this research was to study the effect of rice bran and broken rice on growth and efficacy of Bacillus 
subtilis antagonist bacteria in controlling Rigidoporus microporus, the causative fungus of white root rot disease of 
Para rubber. Potato dextrose agar supplemented with rice bran (1 and 3%) and with broken rice (3 and 5%) resulted 
in the content of B. subtilis strains SM1 and strains LPDD3-2 more than 12 log CFU/mL, which was higher than that 
of PDA and significantly different statistically (P<0.05). The antagonism test of B. subtilis against R. microporus using 
dual culture method revealed that PDA supplemented with rice bran and with broken rice obtained higher 
controlling of R. microporus by B. subtilis than PDA and significantly different statistically. Especially, B. subtilis strain 
LPDD3 - 2  on 1%  rice bran supplementation showed the highest inhibition of R. microporus growth (6 7 . 5 0 %) . 
Therefore, the use of rice bran is to promote the growth and increase the efficiency of antagonistic bacteria including 
added value for byproducts of rice. 
Keywords: Bacillus subtilis, Rigidoporus microporus, rice bran, broken rice 
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อิทธิพลของการใหปุยกํามะถันตอกลิ่นของใบกะเพราในชุดดินบางเขน  
Influence of Sulfur Fertilizer on the Smell of Basil Leaves in Bang Khen Series  
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บทคัดยอ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของปริมาณกํามะถันตอกลิ่นของใบกะเพราจากการใสแมกนีเซียม
ซัลเฟต (MgSO4.7H2O) ในระดับความเขมขนที่แตกตางกันที่ปลูกกะเพราในชุดดินบางเขน กํามะถันเปนธาตุอาหารรองท่ีมีความจําเปน
ตอการเจริญเติบโตของพืชที่เกี่ยวของกับกระบวนการเมทาบอลิซึม การสังเคราะหคลอโรฟลล และสงเสริมคุณภาพของผลผลิต 
โดยเฉพาะทางดานการสรางสารหอมระเหย จึงทําการศึกษาอิทธิพลของกํามะถันตอกลิ่นของใบกะเพราในชุดดินบางเขน วางแผนการ
ทดลองแบบสุมสมบูรณ จํานวน 10 ซ้ํา ประกอบดวย 5 ตํารับทดลอง ไดแก ตํารับที่ 1 ตํารับควบคุม ตํารับท่ี 2 ใส MgSO4.7H2O 1 กรัม
ตอตน ตํารับท่ี 3 ใส MgSO4.7H2O 2 กรัมตอตน ตํารับที่ 4 ใส MgSO4.7H2O 3 กรัมตอตน และตํารับที่ 5 ใส MgSO4.7H2O 4 กรัมตอ
ตน ผลการทดลองพบวา การใส MgSO4.7H2O มีผลทําใหกลิ่นของใบกะเพราแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ โดยตํารับที่ 3 
(MgSO4.7H2O 2 กรัมตอตน) ใหคากลิ่นที่ไดจากผูทดสอบเฉลี่ยสูงที่สุด จึงสรุปไดวาการใสปุย MgSO4.7H2O ทางดิน สามารถเพิ่ม
คุณภาพดานกลิ่นของกะเพรา 
คําสําคัญ: กํามะถัน กะเพรา แมกนีเซียมซลัเฟต สารหอมระเหย  

 

Abstract  

The objective of this research was to compare the sulfur fertilizer content from different rate of magnesium 
sulfate (MgSO4.7H2O) application on the aroma of basil leaves in Bangkhen soil series. Sulfur is a macronutrient 
essential for plant growth involved in metabolic processes, chlorophyll synthesis and promote the yield quality 
especially oil essential substances in plant. Therefore, the influence of sulfur on the smell of basil leaves in 
Bangkhen soil series was studied. This research used Completely Randomized Design (CRD) with 10 replications and 
5 treatments as consist of non-MgSO4.7H2O applied (T1), MgSO4.7H2O applied at 1 g/plant (T2), MgSO4.7H2O applied 
at 2 g/plant (T3), MgSO4.7H2O applied at 3 g/plant (T4) and MgSO4.7H2O applied at 4 g/plant (T5). The results shown 
that the MgSO4 .7H2O application gave the significantly different of basil smell in leaves. By the time, the MgSO4.7H2O 
applied at 2 g/plant (T3) application gave the highest of the basil smell. Then, MgSO4.7H2O application by soil drench 
can increase smell in the basil leaves.  
Keywords: sulfur, basil, magnesium sulfate, oil aroma substance 
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ผลของการจัดการธาตุอาหารสําหรับปาลมน้ํามันตามคาวิเคราะหดินและใบในเขตความเหมาะสมของดิน 
ในจังหวัดสงขลา 

Effects of Fertilizer Management for Oil Palm according to Soil and Leaf Analysis in Suitable 
Soil by Agri-map in Songkhla Province 
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บทคัดยอ  

ปาลมน้ํามันเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย มีความสําคัญทั้งเพ่ือการบริโภคและเปนวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรม 
จากสภาพปญหาหรือขอจํากัดของดินในแตละช้ันความเหมาะสมของดิน การใชเทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารที่เหมาะสม รวมท้ังการ
จัดการดินจึงมีความจําเปนในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปาลมน้ํามัน การวิจัยผลของการจัดการธาตุอาหารตามคาวิเคราะหดินและ
ใบในเขตความเหมาะสมของดินสําหรับปาลมน้ํามันในจังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงคเพ่ือเพิ่มผลผลิตของปาลมนํ้ามันเพ่ิมข้ึนอยางนอย 20 
% ในแตละเขตความเหมาะสมของดิน เริ่มดําเนินการระหวาง ตุลาคม 2561-กันยายน 2564 การทดลองประกอบดวย 3 กรรมวิธี ดังน้ี 
กรรมวิธีที่ 1 การใชปุยของเกษตรกร กรรมวิธีที่ 2 การใชปุยตามคาวิเคราะหดินและใบของปาลมน้ํามัน และ กรรมวิธีที่ 3 การใชปุยตาม
คาวิเคราะหดินและใบของปาลมน้ํามันรวมกับปุยชีวภาพไมคอรไรซา จากผลการทดลองแสดงใหเห็นวา แปลงปาลมน้ํามันท่ีปลูกในทุก
ระดับความเหมาะสมของดิน ระดับเหมาะสมของดินระดบัเหมาะสมสงู (S1) ระดับความเหมาะสมของดินระดบัเหมาะสมปานกลาง (S2) 
ระดับความเหมาะสมของดินระดับเหมาะสมเล็กนอย (S3) และระดับความเหมาะสมของดินระดับไมเหมาะสม (N) ใหผลในทํานอง
เดียวกัน คือในกรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีที่ 2 การใสปุยตามคาวิเคราะหดิน-ใบ ในเขตความเหมาะสมของดินระดับเหมาะสมปานกลาง 
(S2) ใหผลผลิตสูงสุด สวนในเขตความเหมาะสมของดินระดับเหมาะสมสูง (S1) ระดับความเหมาะสมของดินระดับเหมาะสมเล็กนอย 
(S3) และระดับความเหมาะสมของดินระดับไมเหมาะสม (N) ในกรรมวิธีที่ 3 การใชปุยตามคาวิเคราะหดินและใบของปาลมน้ํามัน
รวมกับปุยชีวภาพไมคอรไรซา มีผลผลิตเฉลี่ยมากกวากรรมวิธีของเกษตรกร ซึ่งจากขอมูลขางตนเปนไปไดวา การใสปุยตามคาวิเคราะห
ดินและใบ และการใสปุยตามคาวิเคราะหดินและใบรวมกับปุยชีวภาพไมคอรไรซา มีแนวโนมเพ่ิมนํ้าหนักตอทะลาย และชวยเพ่ิมผลผลติ 
แตการเจริญเติบโตของปาลมน้ํามันใชระยะเวลาตั้งแตการพัฒนาตาดอกถึงผลผลิตใชระยะเวลา 36-44 เดือน ซึ่งมากกวาพืชชนิดอื่น 
ควรมีการศึกษาปจจัยที่สงผลตอผลผลิตและเก็บผลผลิตอยางตอเนื่องตอไป 
คําสําคัญ: การจัดการธาตุอาหาร เขตความเหมาะสมของดิน ปุยชีวภาพอาบัสคลูาไมคอรไรซา  

 

Abstract  

Oil palm is an important economic crop of Thailand which is important for consumption and raw material 
for industry. The conditions are problems and limitations of soil in each layer, soil suitability. The fertilizer 
management technologies are used to suitable for the area as well as soil management practices are therefore 
necessary to increase the efficiency of oil palm yield. The experiments are effect of fertilizer management for oil 
palm according to soil and leaf analysis in suitable soil by agri-map in Songkhla province. The objective was to 
increase oil palm yield at least 20 percent in each other suitable soil. It was started between October 2018 - 
September 2021. The experiment was 3 treatment with 2 replications, consisting of first treatment, the fertilizer of 
farmer’ method. The second treatment of recommended method of fertilizer application based on the soil and 
leaf analysis and the third treatment of recommended method of fertilizer application based on the soil and leaf 
analysis with Arbuscular Mycorrhizal Fungi Bio-Fertilizer. The results showed that oil palm was grown at all suitable 
soil of oil palm area: The highly suitable (S1), Moderately suitable (S2), Marginally suitable (S3) and Non-suitable (N) 
were similar results. The Moderately suitable (S2) of oil palm area had the highest yield average in treatment 2 and 
the Highly suitable (S1), Marginally suitable (S3) and non-suitable (N) had the highest yield average in treatment 3. 
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The above information, it is possible that the fertilizing according to soil and leaf analysis (Treatment 2) and the 
fertilizing according to soil and leaf analysis with Arbuscular Mycorrhizal Fungi Bio-Fertilizer (Treatment 3). Tends to 
increase fresh fruit bunch and increased yield. However, oil palm growth uses the initial period to flower buds 
develop until yielding was 36-44 months, which more than other plants. There should be a continuing study of the 
factors affecting productivity and harvesting. 
Keywords: Fertilizer management, agri-map, arbuscular mycorrhizal fungi bio-fertilizer 
 


