
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองสิ้นสุด ปีงบประมาณ 2557 

------------------------ 
1. ชุดโครงการวิจัย  : การทดสอบเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตผักปลอดภัย  
    ในเขตภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
2. โครงการวิจัย   : การทดสอบเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตผักปลอดภัย  
      ในพ้ืนทีภ่าคกลางและภาคตะวันตก 

กิจกรรมที่ 2  :  การศึกษาคุณภาพพืชผักเบื้องต้นในการผลิตแบบใช้สารละลายภายใต้ 
  โรงเรือน 

3.ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  การศึกษาสูตรสารละลายธาตุอาหารพืชที่เหมาะสมในการผลิตผักชีไทย 
   ในระบบการปลูกแบบสารละลายธาตุอาหารพืช และคุณภาพหลังการ 
   เก็บเก่ียว 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Education formulated nutrient solution suitable for the  
   Coriander production and postharvest quality. 

 

4.คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง :นายเพทาย กาญจนเกษร  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม 
ผู้ร่วมงาน  : นายอดุลย์รัตน์ แคล้วคลาด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม 
     นางสาวสุภัค  แสงทวี  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม 
      นางศิริจันทร์  อินทร์น้อย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม 
      นางสาวกุลวดี  ฐานกาญจน์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี 

นางสาวรพีพร  ศรีสถิต  ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 
 

5.บทคัดย่อ  
 

การศึกษาสูตรสารละลายธาตุอาหารพืชที่เหมาะสมในการผลิตผักชีไทยในระบบการปลูกแบบ
สารละลายธาตุอาหารพืช และคุณภาพหลังการเก็บเก่ียว ด าเนินการทดลองในโรงเรือนส าหรับปลูกพืชในระบบ
สารละลายธาตุอาหารพืชของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม โดยใช้สารละลายธาตุอาหารที่แตกต่าง
กัน 2 สูตร ได้แก่สูตร Allen Cooper และสูตร KMITL3วางแผนการทดลองแบบ Complete Randomized  
Design (CRD) จ านวน 8 ซ้ า จากผลการทดลอง พบว่า การปลูกผักชีไทยในระบบสารละลายธาตุอาหารสูตร 
KMITL3และ สารละลายธาตุอาหารสูตร Allen Cooper นั้น ให้ผลผลิตรวมต่อโรงเรือนและลักษณะทางการ
เกษตรต่าง ๆ ได้แก่ จ านวนกิ่งใบ และความสูงล าต้น ใกล้เคียงกันนอกจากนี้ยังพบว่า ควรเพาะต้นกล้าผักชีไทย
ในวัสดุปลูก (พีทมอส) ให้มีการงอกและเจริญเติบโตจนมีใบจริง 1 -2 ใบ ก่อน แล้วจึงท าการย้ายต้นกล้า
ดังกล่าวไปปลูกในระบบต่อไปก็จะท าให้อัตราการรอดตายของต้นผักชีไทยสูงมากข้ึน  



 
ค าส าคัญ: ผักชีไทย, การปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารพืช 

 
 

Abstract  
  

Education formulated nutrient solution suitable for the production of coriander. And 
postharvest quality.The experiments were conducted in greenhouses for growing plants in 
nutrient solution Nakhon Pathom Agricultural Research and Development Center. The 
nutrient solution2 different are Allen Cooper and KMITL3 Randomized Complete 
Randomized Design (CRD) on 8 unique results found that coriander in the nutrient solution 
formula KMITL3 and nutrient formula Allen Cooper is the total yield per house and 
agronomic traits, such as height, number of branches, leaves and stems are also found 
nearby. The coriander seedlings in plant material (peat moss) to germinate and grow until 
the 1-2 true leaves first, then move the seedlings are planted in the system, it increases. 
survival of the coriander larger. 
 

Keywords: coriander, hydroponic  
 

6.ค าน า  

 ผักชีไทย (Coriander, Coriandrumsativum) เป็นพืชผักที่ส่วนใหญ่ผลิตเพ่ือใช้บริโภคในประเทศ
และมีบางส่วนส่งออกต่างประเทศพ้ืนที่ปลูกมีกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยเนื่องจากตลาดมีความ
ต้องการมากขึ้นทั้งตลาดภายในและภายนอกประเทศแต่พ้ืนที่ที่มีการปลูกมากได้แก่นครปฐมและนครสวรรค์
ตามปกติผักชีไทยจะปลูกได้ตลอดปี แต่ในช่วงฤดูแล้งการปลูกผักชีไทยจะประสบปัญหาได้ผลผลิตไม่เต็มที
นอกจากนี้โรคที่ท าให้เกิดความเสียหายแก่การปลูกผักชีเป็นอย่างมากก็คือ โรคเน่าที่ใบและโคนต้น และโรคใบ
ไหม้ ท าให้น ้าหนักของผลผลิตที่ได้ลดลงและท าให้เสียเวลาในการคัดเลือกใบเสียทิ้ง ในขณะถอนเพ่ือน าไปขาย 
โดยทั่วไปจะใช้สารเคมีกลุ่มที่ใช้ป้องกันก าจัดเชื่อราเช่น แมนโซเซป (Mancoaeb-M 45) สารมาเนปหรือสาร
แคปเทนในการฉีดพ่นเพ่ือป้องกันก าจัด (ไทยเกษตรศาสตร์ เว็บรวบรวมวิชาความรู้ด้านการเกษตรของไทย, 
2557) ส่วนแมลงศัตรูท่ีพบไดแ้ก่ เพลี้ยอ่อน หนอนชอนใบ และแมลงหวี่ขาว  

ปัจจุบันพืชผักตระกูลผักชีเกษตรกรมีการใช้สารเคมีในทุกข้ันตอนการผลิตตั้งแต่การใช้สารก าจัดวัชพืช
สารป้องกันก าจัดแมลงและสารก าจัดโรคพืชท าให้เกิดปัญหาพบพิษตกค้างบ่อยครั้งการผลิตพืชผักแบบใช้
สารละลายภายใต้โรงเรือนระบบปิดซ่ึงเป็นระบบการปลูกพืชที่มีการควบคุมปริมาณธาตุอาหารและปริมาณน้ า
ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชตลอดระยะเวลาการปลูก (ดิเรก, 2546) และเป็นรูปแบบหนึ่งของการ
ผลิตพืชผักที่ลดการใช้สารเคมี  เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสม  ท าให้ได้ผลผลิตผักที่มี



คุณภาพตามมาตรฐานการส่งออกและคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกรผู้ผลิตผัก  และผู้บริโภคภายในประเทศซึ่ง
ปัจจุบันมีสูตรธาตุอาหารที่ใช้ในการปลูกพืชแบบใช้สารละลายภายใต้โรงเรือนอยู่มากมายหลายสูตรและหลาย
บริษัท ซึ่งธาตุอาหารตามสูตรที่แนะน านั้นอาจจะมีมากเกินความจ าเป็นที่พืชต้องใช้ ในการเจริญเติบโตท าให้
เกิดธาตุอาหารตกค้างในพืช เมื่อผู้บริโภครับประทานพืชผักเหล่านั้นอาจท าให้เกิดการสะสมและเป็นพิษกับ
ร่างกายได้ ซึ่งการใช้ธาตุอาหารที่เกินความจ าเป็นยังท าให้เกษตรกรมีต้นทุนในการผลิตที่สูงขึ้นอีกด้วย อีกทั้งใน
การผลิตพืชผักยังพบปัญหาในเรื่องของโรคและแมลงที่เกิดขึ้นในการผลิตผักแบบใช้สารละลายภายใต้โรงเรือน 
ซึ่งควรมีการศึกษาเพ่ือสามารถหาทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ ดังนั้นกรมวิชาการเกษตรจึงควรมีการศึกษา
ถึงคุณภาพของพืชผักในสูตรธาตุอาหารต่างๆ เพ่ือจะได้ทราบถึงสูตรอาหารที่เหมาะสมส าหรับพืชแต่ละชนิด 
และวิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม โดยจะเป็นการลดต้นทุนในการผลิตของเกษตรกรไม่ให้ใช้ธาตุอาหารที่มีราคา
แพงและเกินความจ าเป็นในการผลิต และเมื่อเกษตรกรมีการผลิตแล้วเกิดพบปัญหาโรคและแมลงเข้าท าลายก็
สามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ และเพ่ือให้ได้ผักที่มีคุณภาพและปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค และไม่มี
แมลงศัตรูพืชติดไปกับผลผลิต 
 

7.วิธีด าเนินการ 
อุปกรณ์ 
 1.โรงเรือนปลูกผักในสารละลายขนาด 2 x 7.2 เมตร จ านวน 10 โรงเรือน 

 2. โรงเรือนเพาะกล้าและอนุบาลต้นกล้าผักชีไทย 

 2.วัสดุและอุปกรณ์ทางการเกษตร ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ผักชีไทย, สารละลายธาตุอาหารพืชสูตร Allen 

Cooper และสูตร KMITL3, พีทมอส, ตะกร้าส าหรับเพาะต้นกล้าผักชีไทย, ฟองน้ าขนาด  3 x 3 เซนติเมตร 

ส าหรับใส่ต้นกล้า และถังพลาสติกผสมสารละลายธาตุอาหารพืช 

 3. อุปกรณ์ส าหรับใช้ในการท าความสะอาดโรงเรือนปลูกผักในสารละลายธาตุอาหารพืช 
  

วิธีการ 

 เพาะเมล็ดผักชีไทยลงในตะกร้าเพาะเมล็ดพันธุ์ที่ใช้วัสดุส าหรับเพาะกล้าพืชผัก คือ พีทมอส เมื่อต้น
กล้าอายุประมาณ 7, 14 และ 21 วัน ใส่ปุ๋ยโดยใช้ปุ๋ยเกล็ดละลายน้ าสูตร 20 -20-20 ในอัตรา 25 กรัมต่อน้ า 
10 ลิตร และเมื่อต้นกล้าอายุประมาณ 30 วัน ด าเนินการย้ายปลูกในโรงเรือน โดยการล้างราก แล้วน าต้นกล้า
ผักชีไทยใส่ในฟองน้ าขนาด  3 x 3 เซนติเมตร ที่กรีดตรงกลางส าหรับใส่ต้นกล้าพันรอบโคนต้นเพ่ือพยุงล าต้น
แล้วใส่ลงในถาดโฟมส าหรับปลูกพืชในสารละลาย หลังจากนั้นน าถาดโฟมที่มีต้นกล้าผักชีไทยวางลงในรางปลูก
ของโรงเรือนปลูกผักในสารละลายธาตุอาหารพืช ที่มีสารละลายธาตุอาหารหมุนเวียนในระบบปลูกประมาณ 
700 ลิตร ในการปลูกผักชีไทยจะได้รับออกซิเจนจากระบบหมุนเวียนน้ าของสารละลายธาตุอาหารพืช ในส่วน
ของสารละลายธาตุอาหารพืชที่ใช้ในการศึกษาจะใช้สูตรของสารละลายธาตุอาหารพืชที่จ าหน่ายทางการค้า 
และสูตรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 



 ท าการวางแผนการทดลองแบบ Complete Randomized  Design (CRD) จ านวน 8 ซ้ า บันทึกและ
เก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของผักชีไทยโดยวัดความสูงด้วยไม้บรรทัด และนับจ านวนใบทุก ๆ สัปดาห์ เมื่อถึง
ระยะเก็บเกี่ยวผลผลิตท าการศึกษาผลผลิตมวลชีวภาพ โดยแยกชั่งน้ าหนักสดส่วนต่าง ๆ ของต้นผักชีฝรั่ง คือ 
ใบ ล าต้น และราก  
 

ระยะเวลา  เริ่มต้น ตุลาคม 2555  สิ้นสุด  กันยายน 2557 
 

สถานที่ด าเนินการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม 
 

8.ผลการทดลองและวิจารณ์ 
การผลิตผักชีไทยในระบบการใช้สารละลายธาตุอาหารพืชนั้น ในการด าเนินงานในปี 2556 เป็นการ

หารูปแบบการเพาะกล้าเพ่ือใช้ในการผลิตผักชีไทยให้สามารถมีอัตราการรอดตายได้สูง ภายหลังจากการย้าย
ต้นกล้าปลูกในระบบการปลูกพืชแบบสารละลายธาตุอาหารซึ่งส่วนใหญ่เป็นการหาเทคนิคในการเพาะต้นกล้า
ผักชีไทย เนื่องจากการปลูกผักชีไทยในระบบสารละลายธาตุอาหารพืชนั้นจะพบปัญหาในเรื่องของอัตราการ
รอดภายหลังการย้ายต้นกล้าปลูกในสารละลาย ท าให้การเพาะต้นกล้าในฟองน้ าโดยตรงแบบระบบการปลูก
พืชในสารละลายทั่วไปประสบแต่ปัญหา กล่าวคือ ต้นกล้าที่งอกแล้วเมื่อย้ายลงรางปลูกในโรงเรือนจะมีอัตรา
ของต้นกล้าที่แห้งตายสูง แต่หากมีการเพาะต้นกล้าผักชีไทยให้มีการงอกและเจริญเติบโตจนมีใบจริง 1-2 ใบใน
วัสดุปลูกได้แก่ พีทมอสแล้วจึงท าการย้ายต้นกล้าดังกล่าวไปปลูกในรางปลูกต่อไปก็จะท าให้อัตราการรอดตาย
ของต้นผักชีไทยสูงมากขึ้น เมื่ออัตราการรอดตายของต้นกล้าสูงขึ้นก็จะส่งผลต่อผลผลิตรวมที่จะท าให้ได้ผล
ผลิตที่สูงขึ้น 

จากการทดลองศึกษาสูตรสารละลายธาตุอาหารพืชที่เหมาะสมในการผลิตผักชีไทยในระบบการปลูก
แบบสารละลายธาตุอาหารพืช และคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวในปี 2556 และ 2557 พบว่า การปลูกผักชีไทย
ในระบบสารละลายธาตุอาหารสูตร Allen Cooperและ สารละลายธาตุอาหารสูตร KMITL3นั้น ให้ค่าเฉลี่ยการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของผักชีไทยใกล้เคียงกัน ดังนี้ ผลผลิตด้านน้ าหนักสดต่อต้นเฉลี่ย 15.26 และ 15.18 
กรัมต่อต้น ตามล าดับ น้ าหนักผลผลิตรวมเฉลี่ย 23.28 และ 23.31 กิโลกรัมต่อโรงเรือน ตามล าดับและ
ลักษณะทางการเกษตรต่าง ๆ ได้แก่ จ านวนกิ่งใบเฉลี่ย 8.5 และ 8.5 กิ่งต่อต้น ตามล าดับ และความสูงล าต้น
ใกล้ 18.08 และ 17.99 เซนติเมตร ตามล าดับ (ตารางที่ 1) 

 

ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักชีไทยที่ปลูกในระบบสารละลายธาตุอาหารพืช 

              ภายใต้โรงเรือน 
ลักษณะทางการเกษตร ธาตุอาหารสูตร Allen Cooper ธาตุอาหารสูตร KMITL3 

ปี 2556 ปี 2557 เฉลี่ย ปี 2556 ปี 2557 เฉลี่ย 

จ านวนกิ่งใบ (กิ่ง/ต้น) 8.00 9.00 8.50 9.00 8.00 8.50 
ความสูงล าต้น (เซนตเิมตร) 17.85 18.32 18.08 17.52 18.46 17.99 
น้ าหนักสดต่อต้น (กรัม/ต้น) 15.63 14.89 15.26 14.68 15.68 15.18 



น้ าหนักผลผลติรวม (กก./โรงเรือน) 24.00 22.56 23.28 22.54 24.08 23.31 
 

9.สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
จากการทดลองศึกษาสูตรสารละลายธาตุอาหารพืชที่เหมาะสมในการผลิตผักชีไทยในระบบการปลูก

แบบสารละลายธาตุอาหารพืช และคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว พบว่า การปลูกผักชีไทยในระบบสารละลายธาตุ

อาหารสูตร KMITL3และ สารละลายธาตุอาหารสูตร Allen Cooper นั้น ให้ผลผลิตรวมต่อโรงเรือนและลักษณะ

ทางการเกษตรต่าง ๆ ได้แก่ จ านวนกิ่งใบ และความสูงล าต้น ใกล้เคียงกันดังตารางที่ 4 ซึ่ ง ค ล้ า ย กั บ ก า ร

ทดลองของ เยาวพาและนิสา.2552 ที่ได้ศึกษาการเจริญเติบโตของผักกาดหอมพันธุ์ Red Oak ที่ปลูกในระบบ

ไฮโดรโปนิกส์ด้วยสารละลายสูตรต่างๆ ก็พบว่า การใช้สารละลายธาตุอาหารพืชที่แตกต่างกัน 4 สูตร ไม่ท าให้

ความกว้างทรงพุ่ม จ านวนใบ น้ าหนักสดและน้ าหนักแห้งของต้นและรากผักกาดหอมพันธุ์ Red Oak แตกต่าง

กันอย่างมีนัยส าคัญ 

นอกจากนี้ยังพบว่า การเพาะต้นกล้าผักชีไทยในระบบการผลิตผักชีไทยแบบใช้สารละลายธาตุอาหาร

พืชนั้น ควรเพาะต้นกล้าผักชีไทยในวัสดุปลูก (พีทมอส) ให้มีการงอกและเจริญเติบโตจนมีใบจริง 1-2 ใบก่อน 

แล้วจึงท าการย้ายต้นกล้าดังกล่าวไปปลูกในระบบต่อไปก็จะท าให้อัตราการรอดตายของต้นผักชีไทยสูงมากขึ้น

เมื่ออัตราการรอดตายของต้นกล้าสูงขึ้นก็จะส่งผลต่อผลผลิตรวมที่จะท าให้ได้ผลผลิตที่สูงขึ้นและส่งผลต่อการ

ตัดสินใจในการผลิตของเกษตรกรต่อไป เนื่องจากการปลูกผักภายใต้ระบบดังกล่าวมีระบบการเพาะปลูกที่

สะอาด ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง จุลินทรีย์ปนเปื้อน แมลงศัตรูพืช และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง (พีระ

ศักดิ์, มปป.)ท าให้สามารถส่งผลผลิตผักชีไทยที่ได้จากการผลิตในระบบการปลูกพืชในสารละลายออกไปยัง

ต่างประเทศได้  
 

 

10.การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ :  

 1.  น าผลงานวิจัยถ่ายทอดให้เกษตรกรในพ้ืนที่ที่ท าการผลิตผักชีไทยในระบบการปลูกพืชใน

สารละลายธาตุอาหารพืช 

 2.  น าผลงานวิจัยที่ได้จัดท าเป็นเอกสารทางวิชาการแนะน าเผยแพร่ในงานคลินิกเกษตร และงาน

จังหวัดนครปฐมพบประชาชน 

 3. น าผลงานวิจัยน าเสนอในการประชุมวิชาการประจ าปี ของส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 

 4. น าผลงานวิจัยเรื่องเต็มน าเสนอในรายงานประจ าปีของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม 
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