
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองสิ้นสุด ปีงบประมาณ 2557 

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

 
2. โครงการวิจัย   : การทดสอบเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตผักปลอดภัย  
      ในพ้ืนทีภ่าคกลางและภาคตะวันตก 

กิจกรรมที่ 2  :  การศึกษาคุณภาพพืชผักเบื้องต้นในการผลิตแบบใช้สารละลายภายใต้ 
  โรงเรือน 

 

3.ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  การศึกษาสูตรสารละลายธาตุอาหารพืชที่เหมาะสมในการผลิตผักชีฝรั่ง 
   ในระบบการปลูกแบบสารละลายธาตุอาหารพืช และคุณภาพหลังการ 
   เก็บเก่ียว 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Education formulated nutrient solution suitable for the  
kitchen mint 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    

การศึกษาสูตรสารละลายธาตุอาหารพืชที่เหมาะสมในการผลิตผักชีฝรั่งในระบบการปลูกแบบ
สารละลายธาตุอาหารพืช และคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว ณ โรงเรือนปลูกผักในสารละลาย ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรนครปฐม อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ระหว่าง เดือนตุลาคม 2555 ถึง เดือน
กันยายน 2557วางแผนการทดลองแบบ Complete Randomized  Design (CRD) จ านวน 8 ซ้ า บันทึกและเก็บ
ข้อมูลการเจริญเติบโตของผักชีฝรั่งและผลผลิต จากการทดลอง พบว่า การผลิตผักชีฝรั่งในระบบการใช้
สารละลายธาตุอาหารพืชนั้นประสบความส าเร็จส าหรับรูปแบบในการผลิตซึ่งในการด าเนินงานในปี 2556 นั้น 
ส่วนใหญ่เป็นการหาเทคนิคในเพาะต้นกล้าผักชีฝรั่งที่ท าในระบบการเพาะแบบการปลูกในสารละลายแต่
ประสบปัญหา เนื่องจากต้นที่งอกแล้วเมื่อย้ายลงรางปลูกในโรงเรือนมีอัตราของต้นที่แห้งตายสูงเมื่อเพาะด้วย
เมล็ดโดยตรงในฟองน้ า แต่หากมีการเพาะเมล็ดผักชีฝรั่งให้มีการงอกและเจริญเติบโตจนมีใบจริง 1-2 ใบ จึงท า
การย้ายปลูกในรางปลูกต่อไปก็จะท าให้อัตราการรอดตายของต้นผักชีฝรั่งสูงมากข้ึน ซึ่งจะส่งผลต่อผลผลิตรวม



และการตัดสินใจในการผลิตของเกษตรกรต่อไปเนื่องการการปลูกผักภายใต้ระบบดังกล่าวมีความปลอดภัยจาก
สารเคมีตกค้าง จุลินทรีย์ปนเปื้อน และแมลงศัตรูพืช จึงสามารถส่งผลผลิตออกไปยังต่างประเทศได้ ส าหรับใน
ปี 2556 และ 2557 พบว่า การปลูกในสารละลายของ ธาตุอาหารสูตร KMITL3มีแนวโน้มการให้ผลผลิตรวมต่อ
โรงเรือนและลักษณะทางการเกษตรต่าง ๆ มากกว่าการปลูกในธาตุอาหารสูตร Allen Cooper 
 

ค าส าคัญ: ผักชีฝรั่ง, การปลูกผักในสารละลายธาตุอาหารพืช 
Abstract 
 Education formulated nutrient solution suitable for the kitchen mintproduction in a 
nutrient solution. And postharvest quality of vegetable greenhouses in solution. Nakhon 
Agricultural Research and Development Center KamphaengSaen NakhonPathom Province 
during October 2555 until September 2557 Randomized Complete Randomized Design (CRD) 
on 8 unique recording and data strange growth and yield of kitchen mint found 
thatproduction of kitchen mint in the system using nutrient solution is achieved for the 
model in production, which in operation in 2556, it mainly as a technique in seedlings of 
celery is made in a specific format. grown in a solution of the problems In early spring, when 
moving down the gully in the house of the drying rate is high when planted with seeds 
directly in the sponge. If any of the celery seeds to germinate and grow until the 1-2 true 
leavesit will be transplanted in the gully, it makes the survival rate of the kitchen mint 
higher. This will affect the yield and production decisions of farmers to continue to grow 
vegetables under such a system is safe from chemical residues. Microbial contamination And 
pests Can exportation to foreign countries for the years 2556 and 2557 were grown in 
solution. Nutrient Formula KMITL3 likely to yield as per house and agronomic more than 
grown in nutrient formula Allen Cooper. 
 

Keywords: kitchen mint, hydroponic 
 

6.ค าน า  
 ผักชีฝรั่ง (Kitchen mint, Petroselinum crispum) เป็นพืชผักที่ส่วนใหญ่ผลิตเพ่ือใช้บริโภคใน
ประเทศและมีบางส่วนส่งออกต่างประเทศพ้ืนที่ปลูกมีกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยเนื่องจากตลาดมี
ความต้องการมากขึ้นทั้งตลาดภายในและภายนอกประเทศแต่พ้ืนที่ที่มีการปลูกมากได้แก่ นครปฐมและ
นครสวรรค์ส าหรับผักชีฝรั่งเป็นพืชที่มีเทคนิคในการปลูกแตกต่างจากพืชผักทั่วไปคือไม่สามารถปลูกกลางแจ้ง
ได้ดังนั้นเกษตรกรต้องปลูกอยู่ภายใต้ตาข่ายพรางแสงซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้สภาพแวดล้อมเหมาะสม
กับศัตรูพืชหลายชนิดเช่นเพลี้ยไฟแมลงหวี่ขาวและไรแดงเป็นต้น (สุเทพ และคณะ, 2553) 



ปัจจุบันพืชผักชีฝรั่งเกษตรกรมีการใช้สารเคมีในทุกขั้นตอนการผลิตตั้งแต่การใช้สารก าจัดวัชพืชสาร
ป้องกันก าจัดแมลงและสารก าจัดโรคพืชท าให้เกิดปัญหาพบพิษตกค้างบ่อยครั้งดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการ
ทดสอบสารในพืชดังกล่าวเพ่ือให้ได้ค าแนะน าในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูที่ส าคัญในผักชีและผักชีฝรั่งที่
ถูกต้องและเหมาะสมแนะน าเกษตรกรนักวิชาการนักส่งเสริมและธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

7.วิธีด าเนินการ 
อุปกรณ์ 
 1.โรงเรือนปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารพืช ขนาด 2*7 เมตร พร้อมอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

 2.สารละลายธาตุอาหารพืช ที่ใช้กรรมวิธีการทดลอง 2 สูตร 

 3.เมล็ดพันธุ์ผักชีฝรั่ง 

 4.กระบอกตวงสาร และถังน้ าส าหรับผสมสารละลาย 

 5.ไม้หลักและป้ายส าหรับท าเครื่องหมายแปลงทดลอง 
 
 

วิธีการ 

เพาะเมล็ดผักชีฝรั่ง และผักชีไทยลงในตะกร้าเพาะเมล็ดพันธุ์ที่ใช้วัสดุส าหรับเพาะกล้าพืชผัก คือ พีทมอส เมื่อ
ต้นกล้าอายุประมาณ 7, 14 และ 21 วัน รดปุ๋ยเกล็ดละลายน้ าสูตร 20-20-20 ในอัตรา 25 กรับต่อน้ า 10 ลิตร 
และเมื่อต้นกล้าอายุประมาณ 30 วัน ท าการล้างราก แล้วน าต้นกล้าผักชีฝรั่ง  และผักชีไทยใส่ในฟองน้ าขนาด  
3 x 3 เซนติเมตร พันรอบโคนต้นเพ่ือพยุงล าต้น ใส่ลงในถาดโฟม หลังจากนั้นน าถาดโฟมที่มีต้นกล้าวางลงใน
รางปลูกโรงเรือนปลูกผักในสารละลายธาตุอาหารพืช ที่มีสารละลายหมุนเวียนในระบบปลูกประมาณ 700 
ลิตร พืชปลูกจะได้รับออกซิเจนจากระบบหมุนเวียนน้ าสารละลายธาตุอาหารพืช ในส่วนของสารละลายธาตุ
อาหารพืชในสูตรสารละลายAllen Cooperและสูตรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบังKMITL3 

 

 ท าการวางแผนการทดลองแบบ Complete Randomized  Design (CRD) จ านวน 8 ซ้ า บันทึก
และเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของผักชีฝรั่งและผักชีไทยวัดความสูงด้วยไม้บรรทัด และนับจ านวนใบทุก ๆ 
สัปดาห์ เมื่อถึงระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต ท าการศึกษาผลผลิตมวลชีวภาพ โดยแยกชั่งน้ าหนักสดส่วนต่าง ๆ ของ
ต้นผักชีฝรั่ง และผักชีไทย คือ ใบ ล าต้น และราก  
 

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

              จังหวัดนครปฐม 
 

8.ผลการทดลองและวิจารณ์ 



 

การด าเนินงานทดสอบเทคโนโลยีการผลิตผักชีฝรั่งและผักชีไทยในระบบปลูกแบบใช้สารละลายธาตุ
อาหารพืชเพ่ือหาแนวทางการปลูกในระบบไม่ใช้ดิน ลดการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ สารพิษตกค้างและแมลง
ศัตรูพืชโดยเฉพาะแมลงศัตรูพืชที่อยู่ในกลุ่มของแมลงกักกันนั้นมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องด าเนินการในการ
หาเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมในการผลิตเพ่ือการส่งออก 

 
ส าหรับการผลิตผักชีฝรั่งในระบบการใช้สารละลายธาตุอาหารพืชนั้นประสบความส าเร็จส าหรับ

รูปแบบในการผลิตซึ่งในการด าเนินงานในปี 2556 นั้น ส่วนใหญ่เป็นการหาเทคนิคในเพาะต้นกล้าผักชีฝรั่งที่ท า
ในระบบการเพาะแบบการปลูกในสารละลายแต่ประสบปัญหา เนื่องจากต้นที่งอกแล้วเมื่อย้ายลงรางปลูกใน
โรงเรือนมีอัตราของต้นที่แห้งตายสูงเมื่อเพาะด้วยเมล็ดโดยตรงในฟองน้ า แต่หากมีการเพาะเมล็ดผักชีฝรั่งให้มี
การงอกและเจริญเติบโตจนมีใบจริง 1-2 ใบ จึงท าการย้ายปลูกในรางปลูกต่อไปก็จะท าให้อัตราการรอดตาย
ของต้นผักชีฝรั่งสูงมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อผลผลิตรวมและการตัดสินใจในการผลิตของเกษตรกรต่อไปเนื่องการ
การปลูกผักภายใต้ระบบดังกล่าวมีความปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง จุลินทรีย์ปนเปื้อน และแมลงศัตรูพืช จึง
สามารถส่งผลผลิตผักจากการผลิตในสารละลายออกไปยังต่างประเทศได้ ส าหรับในปี 2556 และ 2557 พบว่า 
การปลูกในสารละลายของ ธาตุอาหารสูตร KMITL3มีแนวโน้มการให้ผลผลิตรวมต่อโรงเรือนและลักษณะทางการ
เกษตรต่าง ๆ มากกว่าการปลูกในธาตุอาหารสูตร Allen Cooper (ตารางท่ี 1) 

 
 

ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักชีฝรั่งที่ปลูกในระบบสารละลายธาตุอาหารพืช 
             ภายใต้โรงเรือน 
 

 
ลักษณะทางการเกษตร 

ธาตุอาหารสูตร Allen Cooper ธาตุอาหารสูตร KMITL3 
ปี 2556 ปี 2557 เฉลี่ย ปี 2556 ปี 2557 เฉลี่ย 

ความกว้างใบ (เซนติเมตร) 1.35 1.45 1.40 1.45 1.40 1.45 
จ านวนใบ (ใบ/ต้น) 8 9 8.66 9 9 9 
ความยาวใบ (เซนติเมตร) 12.85 13.25 13.13 13.82 14.27 13.83 
น้ าหนักผลผลิตต่อต้น (กรัม/ต้น) 5.63 6.24 5.81 6.20 6.85 6.24 
น้ าหนักผลผลิตสด (กก./โรงเรือน) 8.64 9.58 8.93 9.52 10.52 9.58 
 

9.สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
การผลิตผักชีฝรั่งในระบบการใช้สารละลายธาตุอาหารพืชนั้นเป็นการหาเทคนิคในเพาะต้นกล้าผักชี

ฝรั่งที่ท าในระบบการเพาะแบบการปลูกในสารละลาย โดยการเพาะเมล็ดผักชีฝรั่งให้มีการงอกและเจริญเติบโต
จนมีใบจริง 1-2 ใบ จึงท าการย้ายปลูกในรางปลูกต่อไปก็จะท าให้อัตราการรอดตายของต้นผักชีฝรั่งสูงมากขึ้น 



ส าหรับในปี 2556 และ 2557 พบว่า การปลูกในสารละลายของ ธาตุอาหารสูตร KMITL3มีแนวโน้มการให้ผล
ผลิตรวมต่อโรงเรือนและลักษณะทางการเกษตรต่าง ๆ มากกว่าการปลูกในธาตุอาหารสูตร Allen Cooper 
 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์:  
1.น าผลงานวิจัยถ่ายทอดให้เกษตรกรในพ้ืนที่ที่ท าการผลิตผักชีฝรั่งเพื่อการส่งออก 
2.น าผลงานวิจัยที่ได้จัดท าเป็นเอกสารทางวิชาการแนะน าเผยแพร่ในงานคลินิกเกษตร และงาน 
   จังหวัดนครปฐมพบประชาชน 
3.น าผลงานวิจัยน าเสนอในการประชุมวิชาการประจ าปี ของส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 5 
4.น าผลงานวิจัยเรื่องเต็มน าเสนอในรายงานประจ าปีของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม 

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

สกัดจากธรรมชาติป้องกันก าจัดแมลงศัตรูส าคัญในผักชีและผักชีฝรั่ง.กลุ่มกีฏและสัตววิทยา และกลุ่ม 
บริหารศัตรูพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช,กรุงเทพฯ. 

 


