
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองทีส่ิ้นสุด 
----------------------------- 

1. ชุดโครงการวิจัย  :  การพัฒนาองค์ความรู้การผลิตพืชผักตามมาตรฐานการส่งออก โดยความ  
   ร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต 
   พ้ืนที่จังหวัดนครปฐม ราชบุรี และปทุมธานี 

2. โครงการวิจัย  :  การพัฒนาองค์ความรู้การผลิตพืชผักตามมาตรฐานการส่งออก โดยความ  
   ร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต 
   พ้ืนที่จังหวัดนครปฐม ราชบุรี และปทุมธานี 

    กิจกรรม   :  โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชผักเพ่ือการส่งออก 
    การทดลอง   : การทดลองที่ 1.1 การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตผักชีฝรั่งเพ่ือการส่งออก    

3. ช่ือการทดลอง (ภาษาไทย)  : การทดสอบอัตราการหว่านเมล็ดที่เหมาะสมในการผลิตผักชีฝรั่ง 
    ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Testing the appropriate sowing in the production of parsley. 

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

   5. บทคัดย่อ     
การทดสอบอัตราการหว่านเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมในการผลิตผักชีฝรั่ง วางแผนการทดลองแบบ RCB 5 

กรรมวิธี 4 ซ้้า โดยหว่านเมล็ดพันธุ์ผักชีฝรั่ง อัตรา  1, 2, 3, 4 และ 5   กิโลกรัม/ไร่ ด้าเนินการทดลอง ณ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม ต้าบลทุ่งขวาง อ้าเภอก้าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ระหว่าง เดือน
ตุลาคม 2555 – เดือนกันยายน 2557 โดยท้าการเตรียมแปลงปลูกขนาด 2 x 4 เมตร จ้านวน 15 แปลง 
ด้าเนินการหว่านเมล็ดพันธุ์ผักชีฝรั่งตามกรรมวิธีที่ก้าหนด  ส้าหรับเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ในการทดลองจะใช้เมล็ดพันธุ์
ที่เกษตรเป็นผู้รวบรวม บันทึกข้อมูลด้านการเจริญเติบโตของผักชีฝรั่งแต่กรรมวิธี จากผลการทดสอบ  พบว่า 
ผักชีฝรั่งในแต่ละอัตราหว่านมีเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดดีมากเมื่ออายุประมาณ 21 วัน ก็เริ่มงอก เป็นต้น
เล็ก และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีปริมาณต้นขึ้นหนาแน่นในทุกอัตราการหว่านท้าให้ต้นผักชีฝรั่งมีการ
แย่งพ้ืนที่ในการเจริญเติบโตและรับแสง โดยการหว่านในอัตรา 4 กิโลกรัมต่อไร่ให้ผลผลิตผลิตเฉลี่ยมากที่สุด 
3,554 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนการหว่านในอัตรา 3 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลผลิตเฉลี่ยน้อยที่สุด 3,133 กิโลกรัมต่อไร่ 
 
 
 



6. ค าน า  
 ผักชีฝรั่ง (Parsley, Petroselinum crispum) เป็นพืชผักที่ส่วนใหญ่ผลิตเพ่ือใช้บริโภคในประเทศ 

และมีบางส่วนส่งออกต่างประเทศ พ้ืนที่ปลูกมีกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยเนื่องจากตลาดมีความ
ต้องการมากข้ึนทั้งตลาดภายในและภายนอกประเทศ แต่พ้ืนที่ที่มีการปลูกมาก ได้แก่ นครปฐมและนครสวรรค์ 
ส้าหรับผักชีฝรั่งเป็นพืชที่มีเทคนิคในการปลูกแตกต่างจากพืชผักทั่วไป  คือไม่สามารถปลูกกลางแจ้งได้ ดังนั้น
เกษตรกรต้องปลูกอยู่ภายใต้ตาข่ายพรางแสง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท้าให้สภาพแวดล้อมเหมาะสมกับ
ศัตรูพืชหลายชนิด เช่น เพลี้ยไฟ แมลงหวี่ขาวและ ไรแดง เป็นต้น (สุเทพ และคณะ, 2553) 

ปัจจุบันผักชีฝรั่งเกษตรกรมีการใช้สารเคมีในทุกขั้นตอนการผลิต  ตั้งแต่การใช้สารก้าจัดวัชพืช สาร
ป้องกันก้าจัดแมลง และสารก้าจัดโรคพืช ท้าให้เกิดปัญหาพบพิษตกค้างบ่อยครั้ง ดังนั้นจึงจ้าเป็นต้องมีการ
ทดสอบการผลิตในพืชดังกล่าว เพ่ือให้ได้ค้าแนะน้าในการผลิตผักชีฝรั่งที่ถูกต้องและเหมาะสมแนะน้าเกษตรกร
นักวิชาการ นักส่งเสริม และธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวข้องต่อไป                          
 

7. วิธีด าเนินการ  
 อุปกรณ์ 
 1. แปลงผักชีฝรั่งภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม 

 2. สารชีวภัณฑ์ป้องกันก้าจัดศัตรูพืช ได้แก่ บิวเวอเรีย ไตรโคเดอมา 

 3. เครื่องพ่นสารแบบสูบโยกสะพายหลัง 

 4. กระบอกตวงสาร และถังน้้าส้าหรับผสมสารชีวภัณฑ์ 

 5. ไม้หลักและป้ายส้าหรับท้าเครื่องหมายแปลงทดลอง 

 วิธีการ 

 วางแผนการทดลองแบบ RCB 5 กรรมวิธี 4 ซ ้า ได้แก่  

 กรรมวิธีที่ 1 หว่านเมล็ดพันธุ์ผักชีฝรั่ง อัตรา  1   กิโลกรัม/ไร่ 
 กรรมวิธีที่ 2 หว่านเมล็ดพันธุ์ผักชีฝรั่ง อัตรา  2   กิโลกรัม/ไร่ 
 กรรมวิธีที่ 3 หว่านเมล็ดพันธุ์ผักชีฝรั่ง อัตรา  3   กิโลกรัม/ไร่ 
 กรรมวิธีที่ 4 หว่านเมล็ดพันธุ์ผักชีฝรั่ง อัตรา  4   กิโลกรัม/ไร่ 
 กรรมวิธีที่ 5 หว่านเมล็ดพันธุ์ผักชีฝรั่ง อัตรา  5   กิโลกรัม/ไร่ 
เตรียมแปลงปลูกขนาด 2 x 4 เมตร จ้านวน 15 แปลง ด้าเนินการหว่านเมล็ดพันธุ์ผักชีฝรั่งตาม

กรรมวิธีที่ก้าหนด  ส้าหรับเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ในการทดลองจะใช้เมล็ดพันธุ์ที่เกษตรเป็นผู้รวบรวม บันทึกข้อมูลด้าน
การเจริญเติบโตของผักชีฝรั่งแต่กรรมวิธีโดยท้าการสุ่มตัวอย่าง 10 ต้นต่อแปลง เพ่ือศึกษาการเจริญเติบโต
ทางด้านล้าต้น และใบ โดยเก็บข้อมูลเมื่อท้าการเก็บเก่ียวผลผลิต โดยท้าการเก็บข้อมูลดังนี  

1. จ้านวนใบ สุ่มตัวอย่าง 10 ต้นต่อแปลงและนับจ้านวนใบ โดยจะไม่นับใบที่อยู่วงในสุด(ใบอ่อน) 
2. ขนาดใบ วัดความยาวและความกว้างของใบ (ความกว้างจะวัดโคนใบ ส่วนกึ่งกลางใบ และปลาย

ใบ) โดยจะไม่วัดใบที่อยู่วงในสุด (ใบอ่อน) 



3. ชั่งน ้าหนักผลผลิตในวันที่ท้าการเก็บเกี่ยวผักชีฝรั่งในแต่ละกรรมวิธี 
 

ระยะเวลา  เริ่มต้น ตุลาคม 2555  สิ้นสุด  กันยายน 2557 
 

สถานที่ด าเนินการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม อ้าเภอก้าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
   การเตรียมแปลง เมล็ดพันธุ์ และการปลูก 
   ด้าเนินการเตรียมแปลงโดยไถดินลึก 15 – 20 เซนติเมตร เก็บเศษวัชพืชและตากดินไว้ 7 – 10 วัน

เพ่ือก้าจัดศัตรูพืชและเพ่ือให้ดินร่วนซุย หว่านปูนขาวอัตรา 100 – 200 กิโลกรัมต่อไร่ แล้วไถกลบ ยกแปลง
ปลูกกว้าง 1 – 2 เมตร ยาว 20 เมตรหรือตามความยาวของพ้ืนที่ ก้าจัดวัชพืชก่อนปลูกสามารถท้าได้ 2 วิธี คือ
รดน้้าให้วัชพืชงอกประมาณ 20 วัน ใช้คราดพรวนดินพร้อมเก็บเศษวัชพืชออกจากแปลงปลูกหรือพ่นสารก้าจัด
วัชพืช ได้แก่ อะลาคลอร์ อัตราตามค้าแนะน้าบนฉลาก ก่อนหว่านเมล็ด 3 – 7 วัน 

– ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักที่ย่อยสลายอย่างสมบูรณ์อัตรา 1 – 2 ตันต่อไร่ และปุ๋ยเคมีสูตร 16 – 16 – 
16 อัตรา 30 – 50 กิโลกรัมต่อไร่ ไถพรวนและปรับผิวหน้าดินให้เสมอ 
 

การเตรียมเมล็ดพันธุ์ผักชีฝรั่ง ใช้เมล็ดพันธุ์ผักชีฝรั่งที่เกษตรกรเก็บเมล็ดเองมาทดสอบอัตราปลูก 5 
อัตรา คือ 1, 2, 3, 4 และ 5 กก./ไร่ ห่อเมล็ดด้วยผ้าขาวบาง แช่ในน้้าสะอาด 1 – 2 คืน จากนั้นผึ่งเมล็ดในที่ร่ม
ก่อนน้าไปหว่าน 
 

การพรางแสง ใช้ตาข่ายสีด้าชนิดพรางแสง 60 % คลุมที่ระดับความสูงจากพ้ืน 2 – 2.5 เมตร 
 

ผลของอัตราการหว่านเมล็ดพันธุ์ที่แตกต่างกัน พบ ว่า ผักชีฝรั่งในแต่ละอัตราหว่านมีเปอร์เซ็นต์การ
งอกของเมล็ดดีมากเมื่ออายุประมาณ 21 วัน ก็เริ่มงอก เป็นต้นเล็ก และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มี
ปริมาณต้นขึ้นหนาแน่นในทุกอัตราการหว่านท้าให้ต้นผักชีฝรั่งมีการแย่งพ้ืนที่ในการเจริญเติบโตและรับแสง  
โดยการหว่านในอัตรา 4 กิโลกรัมต่อไร่ให้ผลผลิตผลิตเฉลี่ยมากที่สุด 3,554 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนการหว่านใน
อัตรา 3 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลผลิตเฉลี่ยน้อยที่สุด 3,133 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางท่ี 1) 

 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการเจริญเติบโต และการให้ผลผลิตของผักชีฝรั่งในการทดสอบอัตราการปลูกผักชีฝรั่ง 

กรรมวิธีการทดลอง 
ความยาว 

(ซม.) 
จ านวนใบ 

(ใบ) 
ผลผลิตเฉลี่ย 
 (กก./ไร่) 

ความกว้าง (ซม.) 
โคน กึ่งกลางใบ ปลายใบ 

1 กก./ไร่ 17.45 9 3,435 0.51b1/ 3.06a 0.97 
2 กก./ไร่ 17.53 9 3,373 0.82a 2.94ab 1.01 
3 กก./ไร่ 18.79 9 3,133 0.99a 2.71b 0.88 
4 กก./ไร่ 20.03 9 3,554 0.98a 2.81ab 1.07 



5 กก./ไร่ 18.63 9 3,192 0.96a 2.82ab 2.07a 
C.V. 11 5 19 27 6 32 

F-test ns ns ns * * * 
 

1/ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งไม่แตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความชื่อมั่น 95 โดยวิธี DMRT 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงลักษณะการเจริญเติบโตของผักชีฝรั่งที่อัตราการหว่าน 1-5 กิโลกรัมต่อไร่ 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 การใช้อัตราการหว่านที่เหมาะสมในการผลิตผักชีฝรั่งจะช่วยให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและลดปัญหา
การแย่งธาตุอาหารพืชและการเกิดของวัชพืชในแปลงปลูกได้ 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์:  
1. น้าผลงานวิจัยถ่ายทอดให้เกษตรกรในพ้ืนที่ที่ท้าการผลิตผักชีฝรั่งเพ่ือการส่งออก 
2. น้าผลงานวิจัยที่ได้จัดท้าเป็นเอกสารทางวิชาการแนะน้าเผยแพร่ในงานคลินิกเกษตร และงาน 
    จังหวัดนครปฐมพบประชาชน 
3. น้าผลงานวิจัยน้าเสนอในการประชุมวิชาการประจ้าปี ของส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 

อัตราการหว่าน 2 กิโลกรัม/

อัตราการหว่าน 3 

อัตราการหว่าน 1 

อัตราการหว่าน 4 กิโลกรัม/

อัตราการหว่าน 5 



4. น้าผลงานวิจัยเรื่องเต็มน้าเสนอในรายงานการประชุมประจ้าปีของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร 
    นครปฐม 
 

11. ค าขอบคุณ ( ถ้ามี ) 
 - 

12. เอกสารอ้างอิง :  
สุเทพ สหายา, พวงผกา อ่างมณี และอัจฉรา หวังอาษา, 2553. การทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงและสาร 

สกัดจากธรรมชาติป้องกันก้าจัดแมลงศัตรูส้าคัญในผักชีและผักชีฝรั่ง.กลุ่มกีฏและสัตววิทยา และกลุ่ม 
บริหารศัตรูพืช ส้านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช,กรุงเทพฯ. 

13. ภาคผนวก 
 - 

 
 
 
 
 
 

 


