
การทดสอบการใช้ปุ๋ยทีเ่หมาะสมและวิเคราะหธ์าตุอาหารพชืในดนิ (กะเพรา) 
 

นพพร ศิริพานิช1/       กุลวด ีฐานก์าญจน์1/  
 

บทคัดย่อ 
การทดสอบการใชปุ้๋ ยท่ีเหมาะสมและวิเคราะหธ์าตอุาหารพืชในดิน (กะเพรา)  ระหว่างเดือน 

ตลุาคม 2556-กนัยายน 2557 มีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาองคค์วามรูก้ารผลิตพืชผกัตามมาตรฐานการ
ส่งออกของเกษตรกร ตัง้แตก่ารปลูกในแปลง และเพ่ือพฒันากระบวนการผลิตกะเพราใหมี้มาตรฐาน 
ตามความตอ้งการของตลาด โดยด าเนินการทดสอบ 2 กรรมวิธี ไดแ้ก่ กรรมวิธีทดสอบ โดยเป็นวิธีการ
ใส่ปุ๋ ยตามค่าวิเคราะหด์ินและใชปุ้๋ ยตามค าแนะน าของผักท่ีปลูกเพ่ือรบัประทานใบ เปรียบเทียบกับ
กรรมวิธีของเกษตรกร พบว่ากรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกร มีความสูงตน้เฉล่ีย 69.24 และ 
66.31 เซนติเมตร เสน้ผ่าศนูยก์ลางทรงพุ่ม เฉล่ีย 46.07 และ 43.68 เซนติเมตร  ความกวา้งใบ เฉล่ีย 

4.28 และ 4.14 เซนติเมตร ยาวใบ เฉล่ีย 7.63 และ 7.73 เซนติเมตร ผลผลิต เฉล่ีย 1.98 และ 1.96 
กิโลกรมั/ตารางเมตร ตามล าดบั 

  
 

ค าน า 

  กะเพรา จดัเป็นพืชลม้ลุกท่ีมีอายุ 1-2 ปี ทรงตน้เป็นพุ่มแตกก่ิงกา้นสาขา มีความสูง
เฉล่ีย 30 – 60 ซม. นิยมน าใบมาประกอบอาหารเช่น ผัดกะเพรา ทางภาคเหนือเรียกกะเพราว่า 
กอมกอ้ เป็นพืชท่ีอยู่ในตระกลู Labiatae มีช่ือวิทยาศาสตรว์่า Ocimum sancium Linn. พืชตระกลูนีท่ี้
ส  าคัญไดแ้ก่ โหระพา แมงลัก เป็นตน้ กะเพราเป็นพืชผักจ าพวกเครื่องเทศท่ีใชใ้บสดใบอ่อนในการ
ประกอบอาหาร เพ่ือช่วยดบักลิ่นคาวและช่วยใหอ้าหารมีกลิ่นหอม ใบกะเพราใชเ้ป็นผกัชูรส เช่น ใส่
แกงเผ็ด แกงป่า แกงเลียง ผดัเผ็ด ผดักะเพรา ใส่หอยนึ่ง ฯลฯ นอกจากจะมีคณุคา่ทางอาหารมากมาย
แลว้ ผลพลอยไดจ้าการบรโิภคกะเพรายงัชว่ยใหร้า่งกายไดร้บัประโยชนเ์ป็นยาสมนุไพรท าใหเ้ลือดลมดี 
กะเพราเป็นพืชท่ีปลูกกันแถวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มานานแล้วโดยเฉพาะในประเทศไทยและ
มาเลเซีย พนัธุท่ี์ปลูกกันทั่วไปมีอยู่ 2 ชนิด คือ กะเพราขาวและกะเพราแดง ซึ่งเรียกช่ือตามสีของกา้น
ใบและก้านดอก ส่วนในเรื่องพันธุ์นัน้ ยังไม่มี การศึกษาปรบัปรุงพันธุ์หรือคดัเลือกพันธุ์อย่างจริงใจ
ในทางวิชาการ พนัธุก์ะเพราท่ีใชป้ลกูในปัจจบุนัจะเป็นพนัธุพื์น้เมืองท่ีมีการปลกูและเก็บเมล็ดตอ่กนัมา  

 
1/ ศนูยว์จิยัและพฒันาการเกษตรปทมุธานี  ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 12120 โทรศพัท ์025205149  



การเลือกพืน้ท่ีปลกูควรเป็น ท่ีดอน ไม่ปัญหาเรื่องน า้ท่วมขงั แตอ่ยู่ใกลแ้หล่งน า้สามารถน าน า้มาใชร้ด
ไดส้ะดวก ปกติกะเพราสามารถขึน้ไดดี้ในดินทุกชนิด แต่จะชอบดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ มีลกัษณะ
รว่นซุย ระบายน า้ดี หลงัปลูกสามารถเก็บเก่ียวไปไดเ้รื่อยๆ ทุก 15-20 วนั แหล่งปลูกควรอยู่ใกลท่ี้พัก
อาศยั ไม่ไกลจากตลาดหรือแหล่งรบัซือ้ และการคมนาคมสะดวก เพ่ือความสะดวกในการดแูลรกัษา 
และส่งจ าหน่าย กะเพราเป็นพืชท่ีมีระบบรากลึกปานกลาง ปลูกครัง้เดียวสามารถเก็บเก่ียวได ้10-15 
ครัง้ ตอ่ระยะเวลา 7-8 เดือน หลงัจากนัน้ผลผลิตจะลดลง ก่ิงกา้นแข็ง แตกยอดนอ้ย เกษตรกรจะแปลง
ปลกูใหม่ กะเพราชอบดินท่ีมีความอดุมสมบรูณ์ดี โปรง่ รว่นซุย ระบายน า้ดี ในการเตรียมพืน้ท่ีจึงควร
ไถตากดินใหแ้หง้ ประมาณ 7-15 วนั แลว้ไถพรวนอีก 1-2 ครัง้ เพ่ือก าจดัศตัรูพืช และท าใหด้ินรว่นซุย 
หากดินมีความเป็นกรดดา่ง (pH)   ต ่ากว่า 5.5 ใหห้วา่น ปนูขาวอตัรา 100 กิโลกรมัตอ่ไร ่ในดินรว่นปน
ทราย หรืออตัรา 150-200 กิโลกรมัตอ่ไร ่ในดินรว่น หรือดนิรว่นเหนียวปนทราย แลว้ไถกลบ จากนัน้ใส่
ปุ๋ ยคอกหรือปุ๋ ยหมกัท่ียอ่ยสลายอยา่งสมบรูณ ์อตัรา 1 – 2 ตนัตอ่ไร ่(กรมวิชาการเกษตร, 2553) 

 กะเพราเป็นพืชผกัท่ีส าคญัชนิดหนึ่งท่ีมีความตอ้งการผลิตบริโภคทัง้ภายในประเทศ
และส่งออกเป็นจ านวนมากโดยในเขตพืน้ท่ีจังหวัดปทุมธานีเป็นแหล่งผลิตท่ีส าคัญและเป็นแหล่ง
รวบรวมผลผลิตเพ่ือการจ าหน่ายทัง้ภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ  จากขอ้มูลของเกษตร
จงัหวดัปทมุธานีพบว่ามีการปลกูกะเพราในหลายอ าเภอ และมีการส่งออกไปยงัตา่งประเทศปัญหาท่ี
ส าคญัอย่างหนึ่งของการผลิตกะเพรา  คือตน้ทนุการใชปุ้๋ ยเคมีเป็นจ านวนมาก ท าใหเ้กษตรกรมีตน้ทนุ
สงู คงเหลือรายไดสุ้ทธินอ้ย ดงันัน้จึงควรท าการวิจยั การทดสอบการใชปุ้๋ ยท่ีเหมาะสม และวิเคราะห์
ธาตอุาหารพืชในดนิ เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูส าหรบัพฒันากระบวนการผลิตกะเพราของเกษตรกรตอ่ไป 
 

อุปกรณแ์ละวิธีการ 
 

สิ่งท่ีใชใ้นการทดลอง  
  1. เมล็ดพนัธุ ์กะเพรา  
  2. วสัดกุารเกษตรไดแ้ก่ ปนูขาว ปุ๋ ยอินทรีย ์ปุ๋ ยเคมี สารเคมีปอ้งกนัก าจดัศตัรูพืช 
  3. อปุกรณร์ะบบน า้ ไดแ้ก่ สายยางรดน า้  
  4. อปุกรณก์ารเกษตร ไดแ้ก่ เครื่องพน่สารเคมี  
  5. อปุกรณใ์นการบนัทกึขอ้มลู กระดาษ  
 
 
 



แบบและวิธีการทดลอง 

ประเมินผลโดยใช ้ T- test   ทดสอบเปรียบเทียบ 2 กรรมวิธี มี 7 ซ  า้ ไดแ้ก่  
-กรรมวิธีท่ี 1 วิธีทดสอบ ใสปุ่๋ ยตามคา่วิเคราะหด์นิและใชปุ้๋ ยตามค าแนะน าของผกัท่ีปลกู 

เพ่ือรับประทานใบ คือ สูตร 46-0-0 อัตรา 17 กิโลกรัม/ไร่  สูตร  18-46-0 
อตัรา 11 กิโลกรมั/ไร ่สตูร 0-0-60อตัรา 11 กิโลกรมั/ไร ่โดยใส่ครัง้แรกเม่ือผกั
อาย ุ7 วนั และหลงัเก็บเก่ียวแตล่ะครัง้ 

-กรรมวิธีท่ี 2 วิธีเกษตรกร ใสปุ่๋ ยตามการปฏิบตัขิองเกษตรกร คือ  
ใสปุ่๋ ยครัง้ท่ี 1 เม่ือผกัอาย ุ10-15 วนั หลงัยา้ยปลกูใชส้ตูร 15-15-15 อตัรา 25 กก./ไร ่
ใสปุ่๋ ยครัง้ท่ี 2 เม่ือผกัอาย ุ30 วนั หลงัยา้ยปลกูใชส้ตูร 15-15-15 อตัรา 25 กก./ไร ่
หลังเก็บผลผลิตครั้งท่ี 1 และครัง้ต่อๆไปใส่ปุ๋ ยสูตร 25-7-7 สลับกับสูตร     
15-15-15 อตัรา 25 กก./ไร ่
 

ด าเนินการทดสอบในแปลงเกษตรกร GAP โดยเตรียมแปลงปลูกขนาด 2 x 4 เมตร บันทึก
ขอ้มูลปริมาณธาตุอาหารในดิน ข้อมูลดา้นการเจริญเติบโตของกะเพราแต่กรรมวิธีโดยท าการสุ่ม
ตวัอย่าง 10 ตน้ต่อแปลง เพ่ือศึกษาการเจริญเติบโตทางดา้นล าตน้ และใบ โดยเก็บขอ้มูลเม่ือท าการ
เก็บเก่ียวผลผลิต 

การบนัทกึและเก็บขอ้มลู 
ด าเนินการเก็บขอ้มลูจ านวน 6 ครัง้  

 1.  บนัทึกขอ้มลูวนัปลกู การเจรญิเตบิโต วนัเก็บเก่ียว และผลผลิต 
   2.  บนัทึกขอ้มลูแปลง ไดแ้ก่ กายภาพของดนิ ประวตัิแปลง การปลกู การใสปุ่๋ ย การก าจดั 
       วชัพืช ศตัรูพืชและวิธีการปอ้งกนัก าจดั 
ระยะเวลา เริ่มตน้ ตลุาตม  2555 – กนัยายน 2557 
สถานท่ีด าเนินการ แปลงเกษตรกรในจงัหวดัปทมุธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลและวิจารณผ์ลการทดลอง 
 

ด าเนินการทดสอบการใชปุ้๋ ยท่ีเหมาะสม และวิเคราะหธ์าตอุาหารพืชในดนิ กะเพรา 
ในแปลงเกษตรกรท่ีปลูกกะเพรา โดยด าเนินการทดสอบระหว่างปี 2555-2557 ผลการทดลองพบว่า 
เม่ือเก็บตัวอย่างดินเพ่ือวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหาร พบว่ามีค่า pH 5.54 Total N 0.22 % EC 0.19 
ds/m at 25 0c อินทรียว์ตัถุ 4.42 % ฟอสฟอรสั 1,213 ppm และ โปแทสเซียม 628 ppm ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 1 แสดงวา่ดินมีลกัษณะเป็นกรดจดั จงึใส่ปุ๋ ยตามคา่วิเคราะหด์ินและใชปุ้๋ ยตามค าแนะน าของ
ผกัท่ีปลกูเพ่ือรบัประทานใบ คือ สตูร 46-0-0 อตัรา 17 กิโลกรมั/ไร ่ สตูร 18-46-0 อตัรา 11 กิโลกรมั/ไร ่
สูตร     0-0-60 อัตรา 11 กิโลกรมั/ไร่ โดยใส่ครัง้แรกเม่ือผักอายุ 7 วัน และหลังเก็บเก่ียวแต่ละครัง้ 
(ส านกัวิจัยปัจจยัการผลิตทางการเกษตร,2555) ดา้นการเจริญเติบโตของกะเพราแต่กรรมวิธีโดยท า
การสุ่มตวัอย่าง 10 ตน้ต่อแปลง เพ่ือศึกษาการเจริญเติบโตทางดา้นล าตน้ และใบ โดยเก็บขอ้มูลเม่ือ
ท าการเก็บเก่ียวผลผลิต พบว่า กรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกร มีความสูงตน้เฉล่ีย 69.24 และ 
66.31 เซนติเมตร โดยมีความแตกต่างทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมั่น 99 % เสน้ผ่าศูนยก์ลางทรงพุ่ม 
เฉล่ีย 46.07 และ 43.68 เซนติเมตร โดยมีความแตกต่างทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น 99 %  ส่วน 
ความกว้างใบ เฉล่ีย 4.28 และ 4.14 เซนติเมตร ยาวใบ  เฉล่ีย 7.63 และ 7.73 เซนติเมตร ผลผลิต  
เฉล่ีย 1.98 และ 1.96 กิโลกรมั/ตารางเมตร โดยไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ตามล าดบั (ตารางท่ี 2)  
การใส่ปุ๋ ยตามคา่วิเคราะหด์ินและใชปุ้๋ ยตามค าแนะน าของผกัท่ีปลกูเพ่ือรบัประทานใบ มีความสงูและ
เสน้ผ่าศนูยก์ลางทรงพุ่มมากกว่าการใส่ปุ๋ ยของเกษตรกร เน่ืองจากมีการใส่ปุ๋ ยตรงตามความตอ้งการ 
พืชสามารถดดูธาตอุาหารและน าไปใชไ้ด ้จงึมีความสงูและเสน้ผ่าศนูยก์ลางทรงพุ่มมากกวา่การใส่ปุ๋ ย
ตามกรรมวิธีเกษตรกรซึ่งใส่ปุ๋ ยสตูรเสมอและมีการใส่ในปริมาณท่ีมากกว่า  ส่วนในดา้นความกวา้งใบ 
ยาวใบ และผลผลิต ไมมี่ความแตกตา่งกนั 
 
ตารางที ่1 แสดงผลวิเคราะหด์นิแปลงปลกูกะเพรา 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

รายการ  ผลวิเคราะห ์ 

pH (1:1)  5.54  

Total N  0.22 %  

EC (1:5)  0.19 ds/m at 25c  

OM  4.42 %  

P  1,213 ppm  

K  628 ppm  



ตารางที ่2 แสดงผลการวดัการเจรญิเตบิโตของกะเพรา 
 

กรรมวิธี ความสูงต้น 
(ซม.) 

เส้นผ่าศูนยก์ลาง
ทรงพุ่ม (ซม.) 

กว้างใบ (ซม.) ยาวใบ (ซม.) ผลผลิต 
(กก./ตรม.) 

กรรมวิธี 1 69.24 
 

46.07 
 

4.28 
 

7.63 
 

1.98 
 

กรรมวิธี 2 66.31 
 

43.68 
 

4.14 
 

7.73 
 

1.96 
 

t-test          **          ** ns 
 

ns 
 

ns 

 
คา่เฉล่ียท่ีตามดว้ยตวัอกัษรท่ีไมเ่หมือนกนัในแนวตัง้มีความแตกตา่งทางสถิต ิจากการวิเคราะหโ์ดยวิธี 
DMRT ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 99%  
 
 

สรุปผลการทดลอง 
 

การทดสอบการใชปุ้๋ ยท่ีเหมาะสมและวิเคราะหธ์าตอุาหารพืชในดนิ (กะเพรา)   
พบว่า การใส่ปุ๋ ยตามคา่วิเคราะหด์ินและใชปุ้๋ ยตามค าแนะน าของผกัท่ีปลกูเพ่ือรบัประทานใบ มีความ
สงูและเสน้ผ่าศนูยก์ลางทรงพุม่มากกว่าการใส่ปุ๋ ยของเกษตรกร สว่นในดา้นความกวา้งใบ ยาวใบ และ
ผลผลิตท่ีได ้ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ทัง้นีใ้นดา้นของผลผลิตอาจมีสาเหตจุากรูปแบบการเก็บ
เก่ียวผลผลิตกะเพราท่ีตดัเก็บเก่ียวเฉพาะปลายยอด หรือก่ิงเทา่นัน้  
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