
การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตสะระแหนในสารละลายปุยใหปลอดภัยจากเชื้ออีโคไลและเชื้อซัลโมเนลลา 
 

อรัญญา  ภูวไิล1/  จันทนา  ใจจิตร1/เครือวัลย  บุญเงิน1/ศักดิ์ดา  เสือประสงค1/วันชัย  ถนอมทรัพย1/ 

 

บทคัดยอ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบการปลูกสะระแหนในสารละลายปุยใหปลอดภัยจากเชื้อจุลินทรีย (E. 

coli และ Salmonella spp.) ดําเนินการ ณ โรงเรือนผักไฮโดรโปนิค สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัด

ชัยนาท ระหวางเดือนมีนาคม 2554  ถึงเดือนกันยายน 25544โดยทดสอบการปลูกสะระแหนในสารละลายปุยสูตร

บางไทรเปรียบเทียบกับวิธีเกษตรกร (การปลูกในแปลงดิน) พบวา สะระแหนที่ปลูกในสารละลายปุยมีการ

เจริญเติบโตเร็วกวาการปลูกในแปลงดิน สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดเร็วขึ้น 17 วัน ไดผลผลิต 3.8 กิโลกรัมตอ

ตารางเมตร สูงกวาวิธีเกษตรกรที่ไดผลผลิต 1.1 กิโลกรัมตอตารางเมตร มีตนทุนผักแปร 5.63 บาทตอกิโลกรัม ต่ํา

กวาวิธีเกษตรกรที่มีตนทุน 12.71 บาทตอกิโลกรัม และไมพบเชื้อ E. coli  และเชื้อ salmonella spp. อยางไรก็

ตามการปลูกสะระแหนในสารละลายปุยตองระวังเกี่ยวกับระยะเวลาในการแชกิ่งพันธุกอนปลูกเพื่อไมใหกระทบ

กับผลผลิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1/ สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5  056-405070 



 

 

 

 

 

 

คํานํา 
 

สะระแหนเปนพืชที่ใชปรุงอาหารประเภทยํา ลาบ พลา ตมยํา อาหารที่มีรสจัด และชวยปรุงแตงกลิ่นให

นารับประทานยิ่งขึ้น นอกจาก นั้น ยัง ใชทํายา และสกัดน้ํามันหอมระเหยที่ใชในวงการอุตสาหกรรมอีกหลาย

อยาง มีการเติบโตประเภทไมเลื้อยคลุมดิน ใบมีลักษณะปอม ๆ สีเขียว ขอบใบยน ชอบดินรวนซุย ปลูกงาย งอก

งามไดรวดเร็ว หากดูแลรักษาอยางดี ใบจะงามและเก็บใบไดเร็วขึ้น ปจจุบันมีการผลิตเพื่อจําหนายทั้งตลาดใน

ประเทศและตลาดตางประเทศ ในป พ.ศ. 2553 กรมวิชาการเกษตรไดรับแจงจากสหภาพยุโรปวา ตรวจพบการ

ปนเปอนของเชื้อจุลินทรียในผลผลิตผักสดที่สงจากไทยหลายชนิดในจํานวนนี้มีสะระแหนรวมอยูดวย ดังนั้น

สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จึงไดทําการทดสอบโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหไดเทคโนโลยีการผลิต

สะระแหนในสารละลายปุยทีป่ลอดภัยจากการปนเปอนของเชื้อ E. coli  และเชื้อ salmonella spp. 

 

วิธีการดําเนินการ 
 

อุปกรณ 

1. โรงเรือนผักไฮโดรโปนิกส ขนาด 21 ตารางเมตร 

2. วัสดุและสารละลายปุยสําหรับปลูกพืช 

3. กิ่งพันธุสะระแหน 

4. วัสดุสําหรับเก็บตัวอยางพืชสงวิเคราะห 

5. ตาชั่ง 

6. อื่นๆท่ีเกี่ยวของ 

 

วิธีการ 

ทดสอบเปรียบเทียบ 2 กรรมวิธี คือ วิธีเกษตรกร(ปลูกในแปลง) และวิธีทดสอบ(ปลูกในสารละลายปุย) ซึ่ง

มีรายละเอียดของแตละกรรมวิธี ดังนี ้

วิธีเกษตรกร 

-เตรียมแปลง ปลูกบนดิน  

-ยกรองระบาย ยอยดินใหละเอียด พรางแสง 

-ชํากิ่งสะระแหน (30×30 ซม.) 



 

-อายุ 30 วัน หวานปุยเคมี(25-7-7) อัตรา 23 กก./ไร และใสทุก 15 วัน 

-ศัตรูที่พบ หนอนมวนใบ แมลงหวี่ขาว ปองกันกําจัดโดยใชสารอะบาแม็กติน อิมิดาโคลพริด หนาฝน

พบโรครากเนาโคนเนา 

วิธีทดสอบ  

-เตรียมโรงเรือน ปลูกในสารละลายปุย 

-เตรียมกิ่งพันธุแชในสารละลายคลอรีน 200 ppm นาน 10 นาที 

-ปลูกในชิ้นฟองน้ํา นําไปลอยในน้ําเปลา ใหไดรับแสงแดด 48 ชั่วโมง 

-เติมสารละลายปุยสูตรที่ใชปลูกผักสลัด(ศูนยเกษตรกรรมบางไทร,มปป.) วัดคา EC=2 

-อายุ 18 วัน ปรับลดระดับน้ํา เพื่อใหรากพืชไดรับอากาศมากข้ึน 

- เมื่อสะระแหนอายุ 21-23 วัน (กอนเก็บ 5-7 วัน) ลดคา EC<1 

 

เวลาและสถานที่ 

 ระยะเวลาดําเนินการ: เริ่มเดือน 1 มกราคม 2554- สิ้นสุด 30 กันยายน 2554 ณ สํานักวิจัยและ

พัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ตําบลบางหลวง อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท และแปลงเกษตรกรอําเภอเมือง จังหวัด

นครปฐม 

 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 
 

กรรมวิธีเกษตรกร (ปลูกในแปลง) 

สะระแหนที่ปลูกในแปลงมอีายุเก็บเกี่ยวหลังจากชํากิ่งแลว 45 วัน ไดผลผลิต 1,800 กิโลกรัมตอไร (1.1 

กิโลกรัมตอตารางเมตร มตีนทุนผันแปรเฉลี่ย 12.7 บาทตอกิโลกรัม 

กรรมวิธีทดสอบ (ปลูกในสารละลายปุย) 

 สะระแหนที่ปลูกในสารละลายปุยมีอายุเก็บเก่ียว  ครั้งที่ 1 ใชเวลา 28 วัน ครั้งที่ 2 ใชเวลา 18 วัน ได

ผลผลิต 80 กโิลกรัมตอพื้นทีโ่รงเรือน 21 ตารางเมตร คิดเปนน้ําหนักผลผลิต 3.8 กิโลกรัมตอตารางเมตร มตีนทุน

ผันแปรเฉลี่ย 9.6 บาทตอกิโลกรัม 
 

ตารางที่ 1 ผลวิเคราะหการปนเปอนเชื้อ E. coli และ Salmonella spp. ในสะระแหน จากทั้ง 2 กรรมวิธี 

กรรมวิธี 
จากตัวอยางพืช 

E. coli (cfu/g) Salmonella spp. 

1. ปลูกในดิน (วิธีเกษตรกร) 3.3x104 NA 

2. ปลูกในดิน (วิธีเกษตรกร)นํามาแช

คลอรีน 200 ppm นาน 10 นาท ี

1.4x103 NA 

3. ปลูกในสารละลาย (วิธีทดสอบ) < 10 NA 



 

หมายเหตุ: ผลผลิตสะระแหนที่ใชวิเคราะหปลูกระหวางเดือนกุมภาพันธ –เดือนมีนาคม 2554 
 

 การปลูกสะระแหนในสารละลายปุยมีการเจริญเติบโตเร็วกวาการปลูกในดิน สามารถเก็บผลผลิตไดเร็วขึ้น 

17 วัน สะระแหนที่ปลูกในสารละลายปุยไดผลผลิต 3.8 กิโลกรัมตอตารางเมตร สูงกวาการปลูกในดินของ

เกษตรกร ซึ่งไดผลผลิต 1.1 กิโลกรัมตอตารางเมตร ทั้งนี้เนื่องจากสะระแหนที่ปลูกในสารละลายปุยไดรับธาตุ

อาหารสม่ําเสมอจึงโตเร็ว 

 การปกชํากิ่ง 1 ครั้ง มีตนทุนการผลิตในสารลายปุย 9.6 บาทตอกิโลกรัม ในขณะท่ีการปลูกลงดินมีตนทุน

การผลิต 12.7 บาทกิโลกรัม เพราะใชเวลาในการเจริญเติบโตนานกวา และมีตนทุนคาปุยเคมีที่คิดตอน้ําหนัก

ผลผลิตสูงกวานั่นเอง 

 จากการตรวจวิเคราะหเชื้อ E. coli และ Salmonella spp. ในผลผลิตสดหลังเก็บเกี่ยว พบวา ผลผลิตที่

ปลูกในสารละลายมีการปนเปอนของ เชื้อ E. coli นอยกวา 10 cfu/g และไมพบเชื้อ Salmonella spp. ซึ่ง

เปนไปตามมาตรฐานที่กรมวิชาการเกษตรกําหนด สวนผลผลิตที่ปลูกในดินมีการปนเปอนของ เชื้อ E. coli จํานวน 

3.3x104 cfu/g แตไมพบเชื้อ Salmonella spp ถึงแมวาจะแชผลผลิตในคลอรีนเขมขน 200 ppm นาน 10 นาที

ก็ยังคงพบเชื้อ Salmonella spp. เกินคามาตรฐานที่กรมวิชาการเกษตรกําหนด 

 

 

 

สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา 
 

 การปลูกสะระแหนในสารละลายปุยมีการเจริญเติบโตเร็วกวาการปลูกในดิน สามารถเก็บผลผลิตไดเร็วขึ้น 

17 วัน สะระแหนที่ปลูกในสารละลายปุยไดผลผลิต 3.8 กก./ตร.ม. การปนเปอนเชื้อ E. coli ไมเกินมาตรฐานที่

กรมวิชาการเกษตรกําหนด 
 

คําแนะนํา 

1.  การปลูกสะระแหนในสารละลายปุยตองระวังเกี่ยวกับระยะเวลาในการแชกิ่งพันธุกอนปลูกเพ่ือไมให

กระทบกับผลผลิต เพราะถาแชนานเกินไป กิ่งที่จะใชชําจะแสดงอาการช้ํา และตายในที่สุด 

2. สะระแหนที่ปลูกในสารละลายปุยโตเร็ว สงผลใหตองระวังเรื่องการคายน้ําของผลผลิตในขณะเก็บเกี่ยว 

โดยจะทําใหพืชเหี่ยวงายจึงควรเก็บใสกลองโฟมที่มีฝาปดมิดชิด 

3. อุปกรณที่ใชในการเก็บเก่ียว ไดแก มีด กรรไกร ตะกราใสผลผลิต รวมถึงผูปฏิบัติงานควรมีสุขอนามัยที่

ถูกตองเพื่อปองกันการปนเปอนซ้ํา 

 
 

เอกสารอางอิง  
 

 ศูนยเกษตรกรรมบางไทร. มปป. ไฮโดรโปนิกส. สืบคนจาก Bangsai.com เมื่อ 15 ธันวาคม 2553 



 

 

 


