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1. ชุดโครงการวิจัย   :  การศึกษาเทคโนโลยีการผลิตพืชผักเพ่ือการส่งออก 
 

2. โครงการวิจัย   :  การศึกษาเทคโนโลยีการผลิตพืชผักเพ่ือการส่งออก 

กิจกรรม   :  การศึกษาเทคโนโลยีการผลิตผักชีไทยเพ่ือการส่งออก 
 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  การศึกษาการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมในการผลิตผักชีไทย 

 ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Testing the Appropriate Fertilizer to Produce 

Coriander  
 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง  :  นายอดุลย์รัตน์  แคล้วคลาด  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม 

ผู้ร่วมงาน                  :  นายเพทาย กาญจนเกษร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม 

     นางสุภัค  กาญจนเกษร  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม 

     นางศิริจันทร์  อินทร์น้อย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม 

 

5. บทคัดย่อ   

      การศึกษาการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมในการผลิตผักชีไทยด าเนินการในแปลงทดสอบของศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรนครปฐม ระหว่างปี 2557-2558 เพ่ือศึกษาการใช้ปุ๋ยในการผลิตผักชีไทยที่เหมาะสม จาก
การทดลอง พบว่า การที่จะสามารถลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิตได้ จะต้องมีการวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน และ
ใส่ปุ๋ยตามอัตราที่ก าหนดโดยการใส่ปุ๋ยอัตรา 1.50 เท่า ของค่าวิเคราะห์ดิน (N-P2O5-K2O = 36-6-18 กก./ไร่)
ค่าเฉลี่ยผลผลิตมากที่สุด 1,138 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาคือ ใส่ปุ๋ยในอัตราปุ๋ย 1.25 เท่าของค่าวิเคราะห์ดิน 
(N-P2O5-K2O = 30-5-15 กก./ไร่), ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในสัดส่วน (N-P2O5-K2O = 24-4-12 กก./ไร่), ใส่ปุ๋ย
อัตรา 0.50 เท่าของค่าวิเคราะห์ดิน (N-P2O5-K2O = 12-2-6 กก./ไร่) และใส่ปุ๋ยอัตรา 0.25 เท่าของค่าวิเคราะห์
ดิน (N-P2O5-K2O = 6-1-3 กก./ไร่) ให้ผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 1,097, 1,036, 1,091และ 1,019 กิโลกรัมต่อไร่ 
ตามล าดับ การใช้ปุ๋ยอัตราต่าง ๆ ส่งผลให้ผักชีไทยมีการเจริญเติบโตใกล้เคียงกันโดยการเพ่ิมอัตราการใส่ปุ๋ย
มากกว่าค่าวิเคราะห์ดินส่งผลให้ผักชีไทยมีการเจริญเติบโตที่เพ่ิมมากข้ึน ส่วนการลดอัตราการใช้ปุ๋ยลดลงส่งผล
ให้การเจริญเติบโตของผักชีไทยลดลงตามไปด้วย ค่า BCR สูงสุดและต่ าสุดตามล าดับ ดังนี้ กรรมวิธีที่ 2 
กรรมวิธีที่  3 กรรมวิธีที่  1 กรรมวิธีที่  4 และกรรมวิธีที่  5 เท่ากับ 5.18 , 4.83 , 4.37, 4.10 และ 3.90 
ตามล าดับ 
ค าหลัก :  ปุ๋ย ค่าวิเคราะห์ดิน ผักชีไทย 



Abstract 

Study on the fertilizer application rate for coriander production in Nakhon phathom 
agricultural Research and Development Center During the year 2557-2558 to study the 
fertilizer application rate in the coriander production that showed that it can be reduced 
costs and increase productivity. It found that fertilization application rate 1.50 times that of 
soil analysis (N-P2O5-K2O = 36-6-18 kg/rai) was average yield of 1,138 kg/rai, followed by the 
application rate 1.25 times (N-P2O5-K2O = 30-5-15 kg/rai), soil analysis (N-P2O5-K2O = 24-4-
12 kg/rai), application rate 0.50 times (N-P2O5-K2O = 12-2-6 kg /rai) and application rate 0.25 
times (N-P2O5-K2O = 6-1-. 3 kg/rai) had yield average of 1097, 1036, 1091 and 1019 kg/rai 
respectively. Fertilizer at different rates resulting coriander are growing close together by 
increasing the rate of fertilizer over the soil analysis as a result, coriander is growing 
increasingly. To reduce the use of fertilizers, resulting in the growth of coriander decreased 
according to the BCR, the application rate 2, application rate 3, soil analysis, application rate 
4 and application rate 5 had 5.18. , 4.83, 4.37, 4.10 and 3.90 respectively. 
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6. ค าน า                           
ผักเป็นพืชเศรษฐกิจส าคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทยที่สามารถปลูกได้หลากหลายชนิด และปลูกได ้

กระจายทั่วไปจังหวัด โดยสามารถปลูกได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี  เนื่องจากพ้ืนที่มีความเหมาะสมต่อการปลูก
พืชเศรษฐกิจทุกชนิด เพราะดินมีคุณสมบัติที่ดี มีระบบชลประทานที่ดีและเพียงพอ โดยอาศัยแหล่งน้ าจากลุ่ม
แม่น้ าเจ้าพระยา ท่าจีน แม่กลอง  และยังเป็นแหล่งผลิตผักที่ส าคัญที่อยู่ในโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิต
อาหารปลอดภัยตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) โดยได้รับการช่วยเหลือและส่งเสริมจากกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ปัจจุบันผักที่ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตส่วนใหญ่เป็นผักพ้ืนบ้านที่มีศักยภาพทางการค้า  เป็นผัก
ประเภทกินใบซึ่งเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ  โดยเฉพาะ กะเพรา โหระพา สะระแหน่ 
หน่อไม้ฝรั่ง ข้าวโพดฝักอ่อน คะน้า กวางตุ้ง ผักบุ้งจีน กุยช่าย ขึ้นฉ่าย ชะพลู ฯลฯ  สหภาพยุโรปซึ่งเป็น
ประเทศคู่ค้าผลิตผลเกษตรที่ส าคัญของประเทศไทยมีระบบเตือนภัยเร่งด่วนส าหรับอาหารมนุษย์และอาหาร
สัตว์ (Rapid Alert System for Food and Feed : RASFF) มีการแจ้งเวียนข้อมูลการตรวจพบสินค้าอาหารที่ ไม่ได้
มาตรฐานให้ประเทศสมาชิกได้รับทราบ และใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการห้ามน าเข้า กักกัน ยึดไว้ ส่งคืน 
หรือท าลายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานดังกล่าว เพ่ือคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค ซึ่งในปีพ.ศ.2553  กรม
วิชาการเกษตรได้รับแจ้งว่า ตรวจพบสารพิษตกค้างและเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนในผลผลิตผักสดหลายชนิด และ
มีพืช 5 สกุลที่กรมวิชาการเกษตรจะไม่ออกใบรับรองเพ่ือการส่งออกให้ ได้แก่ 1.พืชสกุล Ocimum spp. ได้แก่ 
กะเพรา โหระพา แมงลัก ยี่หร่า 2.พืชสกุล Capicum spp. ได้แก่ พริก 3.พืชสกุล Solanum melongena ได้แก่ มะเขือ



เปราะ 4.พืชสกุล Momordica charantia ได้แก่ มะระจีน 5.พืชสกุล Eryngium foetidum ได้แก่ ผักชีฝรั่ง (ยุทธนา และ
คณะ, 2554) 

ปัจจุบันผักชีไทยยังไม่มีค าแนะท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการผลิตทางหลักวิชาการ และการทดลอง 
ที่ชัดเจน แต่ข้อเท็จจริงเกษตรกรมีการปลูกกันอย่างแพร่หลาย และเกษตรกรมีการใช้อัตราของเมล็ดพันธุ์ใน
การปลูกที่สูง หรือระยะปลูกที่ชิดกันมาก ท าให้ปริมาณธาตุอาหารพืชไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช 
และการระบายอากาศภายในแปลงไม่ดีเกิดการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชได้ง่าย ส่งผลให้เกษตรกรมีการ
ใช้สารเคมีเพ่ิมข้ึนในทุกข้ันตอนการผลิต ตั้งแต่การใช้สารก าจัดวัชพืช สารป้องกันก าจัดแมลง และสารก าจัดโรค
พืช ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการใช้สารเคมีที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการท าให้เกิดปัญหาพบสารพิษตกค้างบ่อยครั้ง และ
ส่งผลให้เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค รวมทั้งตัวเกษตรกรผู้ปลูกเอง (สุเทพ และคณะ 2553) ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมี
การศึกษาเรื่องเทคโนโลยีการผลิตในพืชดังกล่าว  เพ่ือให้ได้ค าแนะน าในการผลิตและการป้องกันก าจัดแมลง
ศัตรูที่ส าคัญ ถูกต้องและเหมาะสมต่อการน าไปเผยแพร่ให้เกษตรกร นักวิชาการ นักส่งเสริม และธุรกิจเอกชนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 
 

   7.วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์การทดลอง 
 1.เมล็ดพันธุ์ผักชีไทย, ถาดเพาะกล้าพันธุ์พืชผัก, วัสดุเพาะเมล็ดผัก, บัวรดน้ าขนาดเล็ก 

 2.ปุ๋ยหมักเติมอากาศ และปุ๋ยคอก, กระสอบปุ๋ยเปล่า 
 3.จอบ, เสี่ยม, มีด, เชือกวัดระยะปลูก และขนาดแปลงปลูก 
 4.รถแทรกเตอร์ 24 แรงม้า พร้อมติดอุปกรณ์ส าหรับใช้เตรียมดิน 

 5.ปุ๋ยเคมีทางการเกษตร สูตร 46-0-0, 18-46-0 และสูตร 0-0-60 ส าหรับผสมปุ๋ยใช้เอง 

 6.สารเคมีป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืชในการผลิตผักชีไทย 
วิธีการทดลอง 

วางแผนการทดลองแบบ  RCBD 5 กรรมวิธี 4 ซ้ า ได้แก่  
      กรรมวิธีที่ 1 ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ในสัดส่วน (N-P2O5-K2O = 24-4-12 กก./ไร)่ 
      กรรมวิธีที่ 2 ใส่ปุ๋ยอัตรา 0.25 เท่า ของค่าวิเคราะห์ดิน (N-P2O5-K2O = 6-1-3 กก./ไร่) 
      กรรมวิธีที่ 3 ใส่ปุ๋ยอัตรา 0.50 เท่า ของค่าวิเคราะห์ดิน (N-P2O5-K2O = 12-2-6 กก./ไร)่ 
      กรรมวิธีที่ 4 ใส่ปุ๋ยอัตรา 1.25 เท่า ของค่าวิเคราะห์ดิน (N-P2O5-K2O = 30-5-15 กก./ไร่) 
      กรรมวิธีที่ 5 ใส่ปุ๋ยอัตรา 1.50 เท่า ของค่าวิเคราะห์ดิน (N-P2O5-K2O = 36-6-18 กก./ไร่) 

 

วิธีปฏิบัติการทดลอง 

ด าเนินการในแปลงผักชีไทยของ ศวพ.นครปฐม เตรียมแปลงปลูกขนาด 2 x 5 เมตร (ไม่น้อยกว่า 10 
ตารางเมตร/แปลงย่อย) จ านวน 20 แปลง ด าเนินการใส่ปุ๋ยผักชีไทยตามกรรมวิธีที่ก าหนด  ส าหรับเมล็ดพันธุ์
ที่ใช้ในการทดลองจะใช้เมล็ดพันธุ์ที่เกษตรเป็นผู้รวบรวม การดูแลรักษา ดูแลให้น้ า และพ่นสารเคมีก าจัดแมลง
ศัตรูพืชตามความจ าเป็น 

 



การบันทึกข้อมูล 
บันทึกข้อมูลด้านการเจริญเติบโตของผักชีไทยแต่กรรมวิธีโดยท าการสุ่มตัวอย่าง 20 ต้นต่อแปลงย่อย 

เพ่ือศึกษาการเจริญเติบโตทางด้านกายภาพ ท าการเก็บข้อมูลเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยเก็บข้อมูลดังนี้ จ านวน
ใบ สุ่มตัวอย่าง 20 ต้นต่อแปลงย่อย และนับจ านวนใบ โดยจะไม่นับใบที่อยู่วงในสุด (ใบอ่อน) ขนาดใบ วัด
ความยาวและความกว้างของใบ (ความกว้างจะวัดโคนใบ ส่วนกึ่งกลางใบ และปลายใบ) โดยจะไม่วัดใบที่อยู่วง
ในสุด (ใบอ่อน) และเก็บข้อมูลด้านปริมาณผลผลิต โดยชั่งน้ าหนักผลผลิตในวันที่ท าการเก็บเกี่ยวผักชีไทยในแต่
ละกรรมวิธี 

     เวลาและสถานที่   

ระยะเวลา  เริ่มต้น ปี 2557 สิ้นสุดการทดลอง ปี 2558 

สถานที่ด าเนินการ แปลงทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม 

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์  
ความสูงล าต้น 

จากการทดลองพบว่า ความยาวล าต้นภายหลังการเก็บเกี่ยวในแต่ละกรรมวิธีมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกัน 
โดย การใส่ปุ๋ยในสัดส่วน 1.50 เท่าของค่าวิเคราะห์ดินมีความสูงล าต้นเฉลี่ยมากที่สุด 26.00 เซนติเมตร 
รองลงมาคือ การใส่ปุ๋ยในสัดส่วน 1.25 เท่าของค่าวิเคราะห์ดิน, การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน, การใส่ปุ๋ยใน
สัดส่วน 0.50 ของค่าวิเคราะห์ดิน และ การใส่ปุ๋ยอัตรา 0.25 เท่าของค่าวิเคราะห์ดิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24.29, 
24.23, 22.91 และ 22.28 เซนติเมตร ตามล าดับ (ตารางท่ี 1) 

 

ความยาวราก 

จากการทดลองพบว่า ความยาวรากภายหลังการเก็บเกี่ยวในแต่ละกรรมวิธีมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกัน โดย 
การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินมีความยาวรากเฉลี่ยมากท่ีสุด 9.44 เซนติเมตร รองลงมาคือ การใส่ปุ๋ยในสัดส่วน 
1.50 เท่าของค่าวิเคราะห์ดิน, การใส่ปุ๋ยอัตรา 0.50 เท่าของค่าวิเคราะห์ดิน, การใส่ปุ๋ยในสัดส่วน 0.25 ของค่า
วิเคราะห์ดิน และ การใส่ปุ๋ยอัตรา 1.25 เท่าของค่าวิเคราะห์ดิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.30, 8.90, 7.90 และ 7.08 
เซนติเมตร ตามล าดับ (ตารางท่ี 1) 

 

ความกว้างใบ 

จากการทดลองพบว่า ความกว้างของใบภายหลังการเก็บเกี่ยวในแต่ละกรรมวิธีมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกัน 
โดย การใส่ปุ๋ยอัตราส่วน 1.50 ของค่าวิเคราะห์ดินมีความกว้างของใบเฉลี่ยมากที่สุด 3.80 เซนติเมตร 
รองลงมาคือ การใส่ปุ๋ยในสัดส่วน 0.50 เท่าของค่าวิเคราะห์ดิน, การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน, การใส่ปุ๋ยใน
สัดส่วน 1.25 ของค่าวิเคราะห์ดิน และ การใส่ปุ๋ยอัตรา 0.25 เท่าของค่าวิเคราะห์ดิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74, 
3.65, 3.47 และ 3.24 เซนติเมตร ตามล าดับ (ตารางท่ี 1) 

 

 
 
 



ความยาวใบ 

จากการทดลองพบว่า ความยาวของใบภายหลังการเก็บเกี่ยวในแต่ละกรรมวิธีมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกัน 
โดย การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินมีความยาวของใบเฉลี่ยมากที่สุด 3.43 เซนติเมตร รองลงมาคือ การใส่ปุ๋ยใน
สัดส่วน 0.50 เท่าของค่าวิเคราะห์ดิน, การใส่ปุ๋ยอัตรา 1.50 เท่าของค่าวิเคราะห์ดิน, การใส่ปุ๋ยในสัดส่วน 1.25 
ของค่าวิเคราะห์ดิน และ การใส่ปุ๋ยอัตรา 0.25 เท่าของค่าวิเคราะห์ดิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38, 3.31, 3.20 
และ 3.04 เซนติเมตร ตามล าดับ (ตารางที่ 1) 

 

ผลผลิตเฉลี่ย 
จากการทดลองพบว่า ผลผลิตเฉลี่ยภายหลังการเก็บเกี่ยวในแต่ละกรรมวิธีมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกัน โดย 

การใส่ปุ๋ยในสัดส่วน 1.50 เท่าของค่าวิเคราะห์ดินมีผลผลิตเฉลี่ยมากท่ีสุด 1,138 กิโลกรัม/ไร่ รองลงมาคือ การ
ใส่ปุ๋ยในสัดส่วน 1.25 เท่าของค่าวิเคราะห์ดิน, การใส่ปุ๋ยอัตรา 0.50 เท่าของค่าวิเคราะห์ดิน, การใส่ปุ๋ยใน
สัดส่วน 0.25 ของค่าวิเคราะห์ดิน และ การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินมีผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 1,097, 1,036, 
1,019 และ 1,003 กิโลกรัม/ไร่ ตามล าดับ (ตารางท่ี 1) 

 

ต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ (เฉลี่ย) 
 กรรมวิธีที่ 5 ใส่ปุ๋ยอัตรา 1.50 เท่า ของค่าวิเคราะห์ดิน (N-P2O5-K2O = 36-6-18 กก./ไร่) มีต้นทุนค่า
ปุ๋ยเคมีสูงที่สุด 2,257.2 บาท/ไร่ รองลงมาได้แก่ กรรมวิธีที่ 4 ใส่ปุ๋ยอัตรา 1.25 เท่า ของค่าวิเคราะห์ดิน (N-

P2O5-K2O = 30-5-15 กก./ไร่) กรรมวิธีที่ 1 ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ในสัดส่วน (N-P2O5-K2O = 24-4-12 กก./
ไร่) กรรมวิธีที่ 3 ใส่ปุ๋ยอัตรา 0.50 เท่า ของค่าวิเคราะห์ดิน (N-P2O5-K2O = 12-2-6 กก./ไร่) และ กรรมวิธีที่ 2 
ใส่ปุ๋ยอัตรา 0.25 เท่า ของค่าวิเคราะห์ดิน (N-P2O5-K2O = 6-1-3 กก./ไร่) มีต้นทุนค่าปุ๋ยเคมี เท่ากับ 1,776, 
1,416.8, 710.4 และ 355.2 บาท/ไร่ ตามล าดับ เมื่อรวมกับค่าต้นทุนอ่ืนๆ ซึ่งเท่ากันทุกกรรมวิธีที่ 3,580 
บาท/ไร่ แต่ละกรรมวิธีมีต้นทุนสูงสุดและต่ าสุดตามล าดับ ดังนี้ กรรมวิธีที่ 5 กรรมวิธีที่ 4 กรรมวิธีที่ 1 กรรมวิธี
ที่ 3 และ กรรมวิธีที่ 2 เท่ากับ 5,837.2, 5,356ม 4,996.8, 4,290.4 และ 3,935.2 บาท/ไร่ ตามล าดับ  
 รายได้ของแต่ละกรรมวิธี สูงสุดและต่ าสุดตามล าดับ ดังนี้ กรรมวิธีที่ 5 กรรมวิธีที่ 4 กรรมวิธีที่ 1 
กรรมวิธีที่ 3 และกรรมวิธีที่ 2 เท่ากับ 22,760, 21,940, 21,780, 20,720 และ 20,380 บาท/ไร่ ตามล าดับ  
 ค่า BCR สูงสุดและต่ าสุดตามล าดับ ดังนี้ กรรมวิธีที่ 2 กรรมวิธีที่ 3 กรรมวิธีที่ 1 กรรมวิธีที่ 4 และ
กรรมวิธีที่ 5 เท่ากับ 5.18, 4.83, 4.37, 4.10 และ 3.90 ตามล าดับ (ตารางท่ี 2)  
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลี่ย (เซนติเมตร) การเจริญเติบโต ผลผลิตเฉลี่ย (กิโลกรัม/ไร่) ของต้นผักชีไทยที่มีการใช้
ปุ๋ยที่แตกต่างกัน 

 

กรรมวิธ ี ความสูงล าต้น 

(ซม.) 
ความยาวราก

(ซม.) 
ความกว้างใบ

(ซม.) 
ความยาวใบ

(ซม.) 
ผลผลิต 

(กก./ไร่) 

1.ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 24.23 9.44 3.65 3.43 1,091 

2.ใส่ปุ๋ยอัตรา 0.25 เท่าของค่าวิเคราะห์ดิน 22.28 7.90 3.24 3.04 1,019 

3.ใส่ปุ๋ยอัตรา 0.50 เท่าของค่าวิเคราะห์ดิน 22.91 8.90 3.74 3.38 1,036 

4.ใส่ปุ๋ยอัตรา 1.25 เท่าของค่าวิเคราะห์ดิน 24.29 7.08 3.47 3.20 1,097 

5.ใส่ปุ๋ยอัตรา 1.50 เท่าของค่าวิเคราะห์ดิน 26.00 9.30 3.80 3.31 1,138 

 

ตารางท่ี 2 ต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ (เฉลี่ย) การศึกษาการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมในการผลิตผักชีไทย 

   
     * หมายเหตุ ค่าสารเคมี เมล็ดพันธุ์ พลาสติกคลุมแปลง เท่ากันทุกกรรมวิธี 
    ** ราคา 20 บาท/กิโลกรัม 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

         การใช้ปุ๋ยอัตราต่าง ๆ ส่งผลให้ผักชีไทยมีการเจริญเติบโตใกล้เคียงกันโดยการเพ่ิมอัตราการใส่ปุ๋ย
มากกว่าค่าวิเคราะห์ดินส่งผลให้ผักชีไทยมีการเจริญเติบโตที่เพ่ิมมากขึ้น  ท าให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไรสูงขึ้น 
ประกอบกับผักชีไทยเป็นพืชอายุสั้นระยะปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวใช้ระยะเวลาประมาณ 50 -55 วัน เพราะฉะนั้น
การเพ่ิมอัตราการใส่ปุ๋ย 1.50 เท่าของค่าวิเคราะห์ดิน เป็นกรรมวิธีที่ให้ผลผลิตมากที่สุด ส่วนการลดอัตราการ
ใช้ปุ๋ยลดลงส่งผลให้การเจริญเติบโตของผักชีไทยลดลงตามไปด้วย 

        ด้านผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ และรายได้ของแต่ละกรรมวิธี ใส่ปุ๋ยอัตรา 1.50 เท่า ของค่า
วิเคราะห์ดิน (N-P2O5-K2O = 36-6-18 กก./ไร)่ มีรายได้ต่อไร่สูงที่สุด 22,760 บาท/ไร่ การใส่ปุ๋ยอัตรา 0.25 เท่า 
ของค่าวิเคราะห์ดิน (N-P2O5-K2O = 6-1-3 กก./ไร่) มีรายได้ต่อไร่ต่ าสุด 20,380 บาท/ไร่  และการใส่ปุ๋ยอัตรา 
0.25 เท่า ของค่าวิเคราะห์ดิน (N-P2O5-K2O = 6-1-3 กก./ไร่) มีค่า BCR สูงสุด เท่ากับ 5.18  การใส่ปุ๋ยอัตรา 
1.50 เท่า ของค่าวิเคราะห์ดิน (N-P2O5-K2O = 36-6-18 กก./ไร่) มีค่า BCR ต่ าสุด เท่ากับ 3.90 

กรรมวิธี ต้นทุนปุ๋ยเคมี  
(บาท/ไร่) 

ต้นทุนอื่นๆ* 
(บาท/ไร่) 

รวมต้นทุน 
(บาท/ไร่) 

รายได้**  
(บาท/ไร่) 

ค่า BCR 

กรรมวิธีที่ 1 1,416.8 3,580 4,996.8 21,820 4.37 

กรรมวิธีที่ 2  355.2 3,580 3,935.2 20,380 5.18 

กรรมวิธีที่ 3 710.4 3,580 4,290.4 20,720 4.83 

กรรมวิธีที่ 4 1,776 3,580 5,356 21,940 4.10 

กรรมวิธีที่ 5 2,257.2 3,580 5,837.2 22,760 3.90 

      



 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
10.1  น าผลการวิจัยแนะน าให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกผักชีไทยเพ่ือการส่งออก 
10.2 จัดท าเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับการผลิตพืชผักเพ่ือการส่งออก 
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