
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 1.4การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตสะระแหน่เพื่อการ
ส่งออก   

3. ช่ือการทดลอง (ภาษาไทย)  : การทดสอบการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมและวิเคราะห์ธาตุอาหารพืชในการ 
  ผลิตสะระแหน่เพื่อการส่งออก 

    ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Testing the proper use of fertilizers and plant nutrients in the  
   analysis kitchen mint production for export. 

 

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

5. บทคัดย่อ     
              การทดสอบการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมและวิเคราะห์ธาตุอาหารพืชในการผลิตสะระแหน่เพ่ือการส่งออก 
ด าเนินการทดลอง ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ระหว่างเดือน
ตุลาคม 2555 – เดือนกันยายน 2557 วางแผนการทดลองแบบ RCB  3 กรรมวิธี 7 ซ้ า ได้แก่กรรมวิธีที่ 1 ใช้ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดิน + ปุ๋ยอินทรีย์หมัก, กรรมวิธีที่ 2 ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน + ปุ๋ยอินทรีย์ไม่หมัก และ
กรรมวิธีที่ 3 ใช้ปุ๋ยตามวิธีปฏิบัติของเกษตรกร คือ หลังปลูก 20 วัน ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 สูตร 16-16-16 อัตรา 50 
กก./ไร่ และต่อไปใช้สูตร 25-7-7 ทุก 10 วันบันทึกข้อมูลปริมาณธาตุอาหารในดิน ข้อมูลการเจริญเติบโตของ
สะระแหน่ เก็บตัวอย่างดิน น้ า และผลผลิตสดจากการทดสอบ พบว่า ผลผลิตจากสะระแหน่ที่มีการให้ปุ๋ย
แตกต่างกันให้ผลผลิตใกล้เคียงกันในทุกกรรมวิธีโดยกรรมวิธีที่ 1 ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ ดิน + ปุ๋ยอินทรีย์หมัก 
ให้ผลผลิตเฉลี่ย 3,100 กิโลกรัมต่อไร่ กรรมวิธีที่ 2  ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน + ปุ๋ยอินทรีย์ไม่หมัก ให้ผลผลิต



เฉลี่ย 2,900 กิโลกรัมต่อไร่ และกรรมวิธีที่ 3 ใช้ปุ๋ยตามวิธีปฏิบัติของเกษตรกร คือ หลังปลูก 20 วัน ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 
1 สูตร 16-16-16 อัตรา 50 กก./ไร่ และต่อไปใช้สูตร 25-7-7 ทุก 10 วัน ให้ผลผลิต 3,000 กิโลกรัมต่อไร่ 
ส าหรับกรรมวิธีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ไม่หมักมีแนวโน้มที่จะพบการปนเปื้อนของเชื้ออีโคไล และซัลโมเนลล่า 

6. ค าน า  
  สะระแหน่ (Kitchen Mint หรือ Marsh Mint) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Metha cordifoliaOpiz. อยู่ใน 
วงศ    Labiatae มีชื่อเรียกแตกต่างกันในแต่ละภาค เช่น หอมด่วน หอมเดือน (ภาคเหนือ)ขะแยะ (ภาคอีสาน) 
สะระแหน่สวน (ภาคกลาง) และมักเงาะ สะแน่(ภาคใต้)สะระแหน่เป็นพืชประเภทไม้เลื้อยคลุมดิน ล าต้นสีแดง
เข้ม ใบกลมขนาดหัวแม่มือ ใบค่อนข้างหนา ริมใบหยักโดยรอบ ภายในใบเป็นคลื่นยับย่น และมีกลิ่นหอม ชอบ
ดินร่วนซุย ปลูกง่ายงอกงามได้รวดเร็ว หากดูแลรักษาอย่างดี ใบจะงามและเก็บใบได้เร็วขึ้น ใบและล าต้นมี
น้ ามันหอมระเหย  ซึ่ งประกอบด้ วยสารเมนทอล  (Menthol) ไล โมนีน  (Limonene) นี โอ เมนทอล
(Neomenthol) เป็นต้น ใช้ปรุงอาหารประเภทย า ลาบ พล่า ต้มย า อาหารที่มีรสจัด และช่วยปรุงแต่งกลิ่นให้
น่ารับประทานยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ยังใช้ท ายา และสกัดน้ ามันหอมระเหยที่ใช้ในวงการอุตสาหกรรมอีกหลาย
อย่าง สะระแหน่มีสารอาหารหลายชนิด เช่น โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรตแคลเซียม เหล็ก ฟอสฟอรัส วิตามิน
บี 1 2 วิตามินซี การขยายพันธุ์ใช้วิธีการปักช าในแปลงปลูก หรือจะช าในแปลงเพาะก่อนแล้วจึงย้ายมาปลูกได้  

ในปี 2549 ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร (2550) รายงานว่ามีการส่งออกสะระแหน่ไปยัง
ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป 15,144 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 451,673 บาท ส าหรับในปัจจุบันนั้นผลผลิต
สะระแหน่ยังมีปริมาณน้อยและคุณภาพของผลผลิตด่ า เนื่องจากยังไม่มีค าแนะน าในการผลิต การจัดปุ๋ยที่
เหมาะสมต่อการให้ผลผลิต ดังนั้นจึงได้ท าการศึกษาการใช้ปุ๋ยที่ เหมาะสมในการผลิตสะระแหน่ให้มี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่าต่อการลงทุน ส าหรับเป็นข้อมูลแนะน าให้เกษตรกร บริษัทผู้ส่งออก นักส่งเสริม
การเกษตร ตลอดจนนักวิชาการท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 

7. วิธีด าเนินการ  
 อุปกรณ  
 1. แปลงสะระแหน่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม 

 2. สารชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัดศัตรูพืช ได้แก่ บิวเวอเรีย ไตรโคเดอมา 

 3. เครื่องพ่นสารแบบสูบโยกสะพายหลัง 

 4. กระบอกตวงสาร และถังน้ าส าหรับผสมสารชีวภัณฑ์ 

 5. ไม้หลักและป้ายส าหรับท าเครื่องหมายแปลงทดลอง 

 6. ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน 
 วิธีการ 

วางแผนการทดลองแบบ RCB  3 กรรมวิธี 7 ซ ้า ได้แก ่
 กรรมวิธีที่ 1 ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน + ปุ๋ยอินทรีย์หมัก 

กรรมวิธีที่ 2 ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน + ปุ๋ยอินทรีย์ไม่หมัก 



กรรมวิธีที่ 3 ใช้ปุ๋ยตามวิธีปฏิบัติของเกษตรกร คือ หลังปลูก 20 วัน ใส่ปุ๋ยครั งที่ 1 สูตร 16-16-
16 อัตรา 50 กก./ไร่ และต่อไปใช้สูตร 25-7-7 ทุก 10 วัน 

บันทึกข้อมูลปริมาณธาตุอาหารในดิน ข้อมูลการเจริญเติบโตของสะระแหน่ เก็บตัวอย่างดิน น ้า และ
ผลผลิตสดเพื่อวิเคราะห์ปริมาณจุลินทรีย์ E. coli และ Salmonella spp. และน ้าหนักสดของผลผลิต 

  

ระยะเวลา  เริ่มต้น ตุลาคม 2555  สิ้นสุด  กันยายน 2557 
สถานที่ด าเนินการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

8. ผลการทดลองและวิจารณ  
การเตรียมแปลงปลูก ไถดินลึก 15 – 20 เซนติเมตร เก็บเศษวัชพืชและตากดินไว้ 7 – 10 วันเพ่ือ

ก าจัดศัตรูพืชและเพ่ือให้ดินร่วนซุย หากดินมีความเป็นกรดด่าง (pH) ต่ ากว่า 5.5 ให้หว่านปูนขาวอัตรา 100 – 
200 กิโลกรัมต่อไร่ แล้วไถกลบ ยกแปลงปลูกกว้าง 1 – 2 เมตร ยาว 20 เมตรหรือตามความยาวของพ้ืนที่ 
ก าจัดวัชพืชก่อนปลูก  

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

การเตรียมต้นพันธุ สะระแหน่ คัดเลือกต้นพันธุ์สะระแหน่ที่มีอายุต้นมากกว่า 3 เดือน หรือต้นที่ท า
การเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วหรือต้นแก่เพ่ือให้สามารถงอกได้ดี  

การปลูกสะระแหน่ น าต้นพันธุ์ส าหรับปลูกมาตัดบริเวณล าต้นด้านบนออกจนเหลือความยาวล าต้น
ประมาณ 15-20 เซนติเมตร และปักด าลงบนแปลงปลูกโดยใช้ระยะปลูกประมาณ 20-30 เซนติเมตร โดยก่อน
ท าการปลูกต้องรดน้ าแปลงปลูกให้ชุ่มอยู่ตลอดเวลา และเมื่อปลูกเสร็จแล้วก็ให้น้ าเช้า -กลางวัน-เย็น เพ่ือให้
รากสะระแหน่สามารถงอกได้ดี 

การพรางแสง ใช้ตาข่ายสีด าชนิดพรางแสง 60 % คลุมที่ระดับความสูงจากพ้ืน 2 – 2.5 เมตร 
ผลการทดสอบเทคโนโลยี 
        จากการด าเนินงานพบว่าผลผลิตจากสะระแหน่ที่มีการให้ปุ๋ยแตกต่างกันให้ผลผลิตใกล้เคียงกันในทุก
กรรมวิธีโดยกรรมวิธีที่ 1 ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน + ปุ๋ยอินทรีย์หมัก ให้ผลผลิตเฉลี่ย 3,100 กิโลกรัมต่อไร่ 
กรรมวิธีที่ 2  ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน + ปุ๋ยอินทรีย์ไม่หมัก ให้ผลผลิตเฉลี่ย 2,900 กิโลกรัมต่อไร่ และกรรมวิธี
ที่ 3 ใช้ปุ๋ยตามวิธีปฏิบัติของเกษตรกร คือ หลังปลูก 20 วัน ใส่ปุ๋ยครั งที่ 1 สูตร 16-16-16 อัตรา 50 กก./ไร่ 
และต่อไปใช้สูตร 25-7-7 ทุก 10 วัน ให้ผลผลิต 3,000 กิโลกรัมต่อไร่ ส าหรับกรรมวิธีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ไม่หมักมี
แนวโน้มที่จะพบการปนเปื้อนของเชื้ออีโคไล และซัลโมเนลล่า (ตารางที่ 1) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ปิยะ
มาศ และคณะ, 2554 ได้ท าการศึกษาการลดการปนเปื้อนเชื้อ อีโคไลในการปลูกผักชีฝรั่งและสะระแหน่โดย
เปรียบเทียบการใส่มูลวัวหมัก, มูลวัวไม่หมัก และไม่มีการใส่มูลวัว ท าการสุ่มเก็บตัวอย่างในดินที่ระยะต่างๆกัน 
พบว่า การใส่มูลวัวที่ผ่านกระบวนการหมักในการปลูกทั้งสองชนิดไม่พบการปนเปื้อนของเชื้ออีโคไลทั้งใน
ตัวอย่างดินปลูกและตัวอย่างพืช ในขณะที่การใส่มูลวัวที่ไม่หมักพบว่า ปนเปื้อนเชื้ออีโคไลทั้งในตัวอย่างดินปลูก
และตัวอย่างผักชีฝรั่ง ส่วนผักสะระแหน่ปนเปื้อนเฉพาะในตัวอย่างดินปลูกเท่านั้น ดังนั้นการน ามูลวัวมาผ่าน



กระบวนการหมักก่อนน าไปใช้สามารถช่วยละการปนเปื้นของเชื้ออีโคไลได้และจากกระบวนการผลิตผักท่ีดีส่งผล
ให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ 
 

ตารางท่ี 1 แสดงผลผลิตเฉลี่ยของสะระแหน่ในการทดสอบการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมในการผลิตเพ่ือการส่งออก 
กรรมวิธี ผลผลิตเฉลี่ย 

1.ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน+ปุ๋ยอินทรีย์หมัก 3,100 กิโลกรัม/ไร่ 
2.ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน+ปุ๋ยอินทรีย์ไม่หมัก 2,900 กิโลกรัม/ไร่ 
3.ใช้ปุ๋ยเช่นเดียวกับการปฏิบัติของเกษตรกร 
  (สูตร 16-16-16 และ 25-7-7) 

3,000 กิโลกรัม/ไร่ 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 การทดสอบการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมและวิเคราะห์ธาตุอาหารพืชในการผลิตสะระแหน่เพ่ือการส่งออก โดย
ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์หมักให้ผลผลิตที่สูงและไม่พบการปนเปื้อนของเชื้ออีโคไล และซัล
โมเนลล่า 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน  
1. น าผลงานวิจัยถ่ายทอดให้เกษตรกรในพ้ืนที่ที่ท าการผลิตผักชีฝรั่งเพ่ือการส่งออก 
2. น าผลงานวิจัยที่ได้จัดท าเป็นเอกสารทางวิชาการแนะน าเผยแพร่ในงานคลินิกเกษตร และงาน 
   จังหวัดนครปฐมพบประชาชน 
3. น าผลงานวิจัยน าเสนอในการประชุมวิชาการประจ าปี ของส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 
4. น าผลงานวิจัยเรื่องเต็มน าเสนอในรายงานประจ าปีของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม 

11. ค าขอบคุณ ( ถ้ามี ) 

 - 

12. เอกสารอ้างอิง :  
พวงผกา อ่างมณี, สุเทพ สหายา, วิภาดา ปลอดครบุรี และวนาพร วงษ์นิคง, 2553. การทดสอบประสิทธิภาพ 

สารป้องกันก าจัดแมลงศัตรูส าคัญในสะระแหน่.กลุ่มบริหารศัตรูพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช, 
กรุงเทพฯ. 

ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร. 2550. สถิติการส่งออกผักสด ปี 2549. กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ. 
 
13. ภาคผนวก  
 - 
 

 
 
 



 


