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

1. ชุดโครงการวิจัย  : การพัฒนาองค์ความรู้การผลิตพืชผักตามมาตรฐานการส่งออกโดยความ   
       ร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต 
       จังหวัดนครปฐม ราชบุรี และปทุมธานี 

2. ชื่อโครงการวิจัย   : การพัฒนาองค์ความรู้การผลิตพืชผักตามมาตรฐานการส่งออกโดยความ   
      ร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่   

                          จังหวัดนครปฐม ราชบุรี และปทุมธานี 
    กิจกรรมที่ 1   : การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชผักเพ่ือการส่งออก            
    การทดลองท่ี 1.3  : การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตโหระพาเพ่ือการส่งออก 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย) : การทดสอบระยะปลูกที่เหมาะสมในการผลิตโหระพา 
    ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ)  : Testing of Plant Spacing on Budh’s Shape of  Sweet  Basil 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง    : นางสาวช่ออ้อย  กาฬภักดี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี 
ผู้ร่วมงาน  : นายสุรพล สุขพันธ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี 

5. บทคัดย่อ 
 การทดสอบระยะปลูกที่เหมาะสมในการผลิตโหระพา  ด าเนินการทดสอบในแปลงของศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรราชบุรี  ระหว่างเดือนตุลาคม 2555 - กันยายน  2557  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือหาระยะปลูกที่
เหมาะสมในการผลิตโหระพา วางแผนการทดลองแบบ  Randomized Complete Block ประกอบด้วย 5 
กรรมวิธี 4 ซ้ า  คือ  ระยะปลูก 40x40 เซนติเมตร, 20x20 เซนติเมตร, 30x30 เซนติเมตร, 40x75 เซนติเมตรและ
30x60 เซนติเมตร (คลุมพลาสติกบนแปลง) ผลการทดลองพบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง  
ในปีที่ 1 และ 2 ระยะปลูก 30x30 เซนติเมตร และ 40x40 เซนติเมตร มีความสูงต้นเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ  63.7 และ 
61.3 เซนติเมตร ตามล าดับ ส่วนระยะปลูก 40x75 เซนติเมตร มีความสูงต้นเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ  39.1 และ 54.1 
เซนติเมตร  ตามล าดับ  ความกว้างทรงพุ่มในปีที่ 1 ระยะปลูก 40x40 เซนติเมตร มีความกว้างทรงพุ่มเฉลี่ยมาก
ที่สุดคือ 33.5 เซนติเมตร ปีที่ 2 ระยะปลูก 30x60 เซนติเมตร (คลุมพลาสติกบนแปลง) มีความกว้างทรงพุ่มเฉลี่ย
มากที่สุดคือ 45.9 เซนติเมตร ส่วนระยะปลูก 20x20 เซนติเมตร มีความกว้างทรงพุ่มเฉลี่ยน้อยที่สุดทั้งสองปีคือ 
17.3 และ 19.6 เซนติเมตร ตามล าดับ  ความกว้างใบ ปีที่ 1 ระยะปลูก 30x30 เซนติเมตร มีความกว้างใบเฉลี่ย
มากที่สุดคือ 3.2 เซนติเมตร ส่วนระยะปลูก 40x75 เซนติเมตร มีความกว้างใบเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 2.2 เซนติเมตร ปี
ที่ 2 ระยะปลูก 30x60 เซนติเมตร (คลุมพลาสติกบนแปลง) มีความกว้างใบเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ 3.3 เซนติเมตร ส่วน
ระยะปลูก 20x20 เซนติเมตร มีความกว้างใบเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 3.0 เซนติเมตร ความยาวใบ ปีที่ 1 ระยะปลูก 
30x30 เซนติเมตร มีความยาวใบเฉลี่ยมากที่สุดคือ 5.8 เซนติเมตร ส่วนระยะปลูก 40x75 เซนติเมตร มีความยาว



ใบเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 4.1 เซนติเมตร ปีที่ 2 ระยะปลูก 40x40 เซนติเมตร มีความยาวใบเฉลี่ยมากที่สุดคือ 6.1
เซนติเมตร ส่วนระยะปลูก 20x20 เซนติเมตร มีความยาวใบเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 5.5 เซนติเมตร น้ าหนักก่ิงสดพบว่า
ระยะปลูก 30x60 เซนติเมตร (คลุมพลาสติกบนแปลง) มีน้ าหนักกิ่งสดเฉลี่ยมากที่สุด 95.6 และ 130.1 กรัม/กิ่ง 
ส่วนระยะปลูก 20x20 เซนติเมตร มีน้ าหนักกิ่งสดเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 25.0 และ 30.6 กรัม/กิ่ง ทั้ง 2 ปี  ด้าน
ผลผลิตสดเฉลี่ยพบว่า ระยะปลูก 40x40 เซนติเมตร มีผลผลิตสดเฉลี่ยกิโลกรัมต่อไร่มากที่สุดคือ 5 ,278 และ 
5,461 กิโลกรัมต่อไร่  ส่วนระยะปลูก 40x75 เซนติเมตร  มีผลผลิตสดเฉลี่ยกิโลกรัมต่อไร่น้อยที่สุด คือ 1,569 และ 
2,421 กิโลกรัมต่อไร่ทั้ง 2 ปี   
ค าหลัก : ระยะปลูก, โหระพา 
 
Abstract 

Testing of Plant Spacing on Budh’s Shape of  Sweet  Basil. The experimental was 
conducted tests in October 2 0 1 2  - September 2 0 1 4  at test plots in Ratchaburi Agricultural 
Research and Development Center. The objective  of the study was to finding the optimal 
spacing of Sweet Basil. The experimental research was conducted by Randomized Complete 
Block Design with 5  treatments and 4  replications. The treatments  consisted of the spacing 
40 x40  centimeters, 20 x20  centimeters, 30 x30  centimeters, 40 x75  centimeters and 30 x6 0 
centimeters (plastic cover on the plot). The findings showed was  statistically significant at 0.01 
level. The average of high greater in the first and  second year was the spacing of 30x30  and 
40x40 centimeters, was 63.7 and 61.3 centimeters respectively. The average of high minimum 
was the spacing of 40x75 centimeters was 39.1 and 54.1 centimeters  respectively. The average 
of canopy width in  the first year , the spacing of 4 0 x40  centimeters had wide canopy most 
average was 33.5 centimeters ,the  second year , the spacing of 30x60 centimeters (plastic cover 
on the plot) had wide canopy most average was 4 5 .9  centimeters. The spacing of 2 0 x2 0 
centimeters in width canopy lowest average was 17.3 and 19.6 centimeters  respectively ,both 
year.The average of leaf width in  the first year, the spacing of 30x30 centimeters in width leaf 
most average was 3.2 centimeters. The spacing of 40x75 centimeters had leaf width with lowest 
average was 2.2 centimeters.  The  second year ,the spacing of 30x60 centimeters (plastic cover 
on the plot) had wide leaf most average was 3.3 centimeters. The spacing of 20x20 centimeters 
with a leaf width lowest was 3 .0  centimeters. The leaf length of the first year spacing 30 x30 
centimeters had average leaf length greatest was 5.8 centimeters, spacing of 40x75 centimeters 
in length, the average minimum was 4 .1  centimeters. The  second year 4 0 x4 0  centimeters 
spacing had average leaf length greatest was 6.1 centimeters. The spacing of 20x20 centimeters 
in length, the average minimum was 5.5 centimeters. The fresh weight found that the spacing of 



3 0 x6 0  centimeters (plastic cover on the plot) weigh branches most average 9 5 .6  grams per 
branch, the spacing of 20x20  centimeters  with a weight lowest average was 30 .6  grams per 
branch. Both year the spacing of 40x40 centimeters  with an average yield most 5,278 and 5,461 
kilograms per rai and spacing of 40x75 centimeters with an average yield  least 1,569 and 2,421 
kilograms per rai. 
Key word : Planting Spaces, Sweet  Basil 
 

6. ค าน า 
 ประเทศไทยเป็นแหล่งปลูกผักที่มีความหลากหลายชนิดและสายพันธุ์โดยมีพ้ืนที่การปลูกผัก ไม้ดอก  
ไม้ประดับทั้งประเทศ 1.39 ล้านไร่ พ้ืนที่ปลูกมากท่ีสุดคือภาคกลาง 0.51 ล้านไร่ หนึ่งในจ านวนพืชผักที่ปลูกได้แก่ 
โหระพา มีจ านวนครัวเรือนเกษตรกรที่ปลูกโหระพา 2,493 ครัวเรือน  พ้ืนที่ปลูก 2,402 ไร่ (oae.go.th, 12
มกราคม 2558) แม้จะมีพ้ืนที่ปลูกไม่มาก  เมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่เพาะปลูกทั้งประเทศ  แต่โหระพาเป็นพืช
เศรษฐกิจที่ส าคัญ  ทั้งบริโภคภายในประเทศ  และส่งออกไปยังต่างประเทศ  จากค าแนะน าหลักการปฏิบัติตาม
ระบบการผลิตโหระพาของกรมวิชาการเกษตร เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ระยะปลูก  40x40 เซนติเมตร (กรมวิชาการ
เกษตร, มปป.) แต่งานวิจัยที่เกี่ยวกับการปลูกโหระพาในระยะปลูกที่เหมาะสมและให้ผลผลิตสูงสุดเป็นเท่าไรใน
ปัจจุบันยังไม่เคยมีการศึกษามาก่อนและการใช้ระยะปลูกท่ีแตกต่างกัน  อันจะมีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต  
ดังนั้นปีงบประมาณ 2555-2557 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี จึงได้ด าเนินการทดสอบระยะปลูกที่
เหมาะสมในการผลิตโหระพา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือหาระยะปลูกที่เหมาะสมในการผลิตโหระพา ซึ่งจะเป็น
แนวทางในการจัดการทางด้านเขตกรรมอย่างถูกต้องและเหมาะสม อันจะเป็นการเพ่ิมผลผลิตให้มากขึ้นได้ใน
อนาคต  
 
7. ขั้นตอนด าเนินการ 

 อุปกรณ์ 
  1. เมล็ดพันธุ์โหระพา 
  2. พลาสติกคลุมแปลง, ฟางคลุมแปลง 
  3. ปุ๋ยเคมี สูตร 46-0-0, 18-46-0,  0-0-60    
  4. สารเคมีก าจัดศัตรูพืชอิมิดาโคลพริด , ฟิโพรนิล 
  5. ป้ายแสดงกรรมวิธี 
  6. สายวัด , ไม้บรรทัด 
  7. ตาชั่ง 
 
 วิธีการ 



เตรียมแปลงปลูกขนาด 2 x 4 เมตร จ านวน 20 แปลง  วางแผนการทลองแบบ Randomized 
Complete Block มี 5 กรรมวิธี  4  ซ้ า  ด าเนินการปลูกโหระพาตามกรรมวิธีที่ก าหนด  คือ 

 
กรรมวิธีที่ 1 ปลูกโหระพาที่ระยะปลูก 40 X 40  เซนติเมตร 
กรรมวิธีที่ 2 ปลูกโหระพาที่ระยะปลูก 20 X 20  เซนติเมตร 
กรรมวิธีที่ 3 ปลูกโหระพาที่ระยะปลูก 30 X 30  เซนติเมตร 
กรรมวิธีที่ 4 ปลูกโหระพาที่ระยะปลูก 40 X 75  เซนติเมตร 
กรรมวิธีที่ 5 ปลูกโหระพาที่ระยะปลูก 30 X 60  เซนติเมตร คลุมพลาสติกบนแปลง 
 
ส าหรับเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ในการทดลองจะใช้เมล็ดพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรีเป็นผู้รวบรวม 

ปลูกโหระพาจากต้นกล้าที่เพาะไว้ในแปลง  เมื่ออายุกล้า 1 เดือน  คัดเลือกต้นที่แข็งแรง  ตัดยอดและรากก่อนลง
ปลูกตามกรรมวิธีที่ก าหนด คลุมฟางบนแปลงก่อนปลูกเว้นแปลงที่คลุมพลาสติก  ใช้ระบบน้ าสายน้ าพุ่ง ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 
1 เมื่อโหระพามีอายุ  7 วันหลังย้ายปลูก  โดยใช้ปุ๋ย 3 สูตรผสมกัน  คือ  สูตร  46-0-0 อัตรา 12  กิโลกรัม/ไร่  สูตร  
18-46-0  อัตรา  11  กิโลกรัม/ไร่  สูตร  0-0-60  อัตรา  9  กิโลกรัม/ไร่  ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2  เมื่อโหระพามีอายุ 30 วันหลัง
ย้ายปลูก ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 17  กิโลกรัม/ไร่  หลังจากนั้นใส่ปุ๋ยสูตร  46-0-0  อัตรา 12  กิโลกรัม/ไร่  หลัง
การเก็บผลผลิตทุกครั้ง การป้องกันก าจัดศัตรูพืช  พ่นสารเคมีอิมิดาโคลพริด หรือฟิโพรนิล อัตรา 20  ซีซี  ต่อน้ า  20  
ลิตร เมื่อพบหนอนชอนใบ  เว้นการฉีดพ่นช่วงใกล้วันเก็บเกี่ยว 

 
ทั้ง 5 กรรมวิธี  หลังย้ายปลูกลงแปลง  30  วัน จึงเก็บเกี่ยวผลผลิตครั้งแรก โดยใช้กรรไกรตัดกิ่งตัดที่

ความยาว 15 เซนติเมตร  หลังจากนั้นเก็บเกี่ยวผลผลิตทุก 15 วัน ก่อนเก็บเกี่ยวทุกครั้งบันทึกข้อมูลด้านการ
เจริญเติบโตของโหระพาแต่ละกรรมวิธีและน้ าหนักผลผลิตสดหลังการเก็บเกี่ยว ท าการสุ่มตัวอย่าง 10 ต้นต่อแปลง 
สุ่ม 2 แถวด้านในดังนี้ 

1) ความกว้างใบ วัดใบที่ 3 จากยอด วัดส่วนที่กว้างที่สุดของใบ 
2) ความยาวใบ วัดใบที่ 3 จากยอด วัดจากโคนใบถึงปลายใบ 

3) ความกว้างของทรงพุ่ม วัดส่วนที่กว้างที่สุดด้านทิศเหนือ-ใต ้

4) ความสูงต้น วัดจากพ้ืนดินถึงปลายยอด 

5) น้ าหนักผลผลิตสดที่ตัดความยาว 15 เซนติเมตร   

เวลาและสถานที่ 
 ด าเนินการทดลอง เดือน ตุลาคม 2555 – กันยายน 2557  ที่แปลงทดสอบภายในศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรราชบุรี  
 
8.ผลการทดลองและวิจารณ์ 



ความสูงต้น 
ความสูงต้นของโหระพาที่ปลูกโดยใช้ระยะปลูกท่ีแตกต่างกัน  มีผลต่อความสูงแตกต่างกันทางสถิติอย่างมี

นัยส าคัญยิ่ง  ปีที่ 1  โหระพาที่ปลูกโดยใช้ระยะปลูก 30x30 เซนติเมตร มีความสูงต้นเฉลี่ยมากที่สุดคือ 63.7
เซนติเมตร รองลงมา ระยะปลูก  40x40, 20x20 และ 30x60 เซนติเมตร (คลุมพลาสติกบนแปลง) มีความสูงต้น
เฉลี่ยคือ 57.2, 52.5 และ 43.4 เซนติเมตร ตามล าดับ ส่วนระยะปลูก  40x75 เซนติเมตร มีความสูงต้นเฉลี่ยน้อย
ที่สุดคือ 39.1 เซนติเมตร แต่ไม่ท าให้แตกต่างทางสถิติระหว่างระยะปลูก 30x60 เซนติเมตร (คลุมพลาสติกบน
แปลง) และระยะปลูก  40x75 เซนติเมตร ปีที่ 2 โหระพาที่ปลูกโดยใช้ระยะปลูก  40x40 เซนติเมตร มีความสูง
ต้นเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ 61.3 เซนติเมตร รองลงมา ระยะปลูก  30x30, 30x60 (คลุมพลาสติกบนแปลง) และ 20x20 
เซนติเมตร มีความสูงต้นเฉลี่ยคือ 60.7, 57.9 และ 55.2 เซนติเมตร ตามล าดับ ส่วนระยะปลูก 40x75 เซนติเมตร
มีความสูงต้นเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 54.1 เซนติเมตร แต่ไม่ท าให้แตกต่างทางสถิติระหว่างระยะปลูก 30x60 เซนติเมตร
(คลุมพลาสติกบนแปลง) และ 20x20 เซนติเมตร (ตารางท่ี 1)  

 
ความกว้างทรงพุ่ม  

 ความกว้างทรงพุ่มของโหระพาที่ปลูกโดยใช้ระยะปลูกท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อความกว้างทรงพุ่มแตกต่างกัน
ทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง  ปีที่ 1  โหระพาที่ปลูกโดยใช้ระยะปลูก  40x40 เซนติเมตร มีความกว้างทรงพุ่มเฉลี่ย
มากที่สุดคือ 33.5 เซนติเมตร ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับระยะปลูก  30x60 เซนติเมตร (คลุมพลาสติกบน
แปลง) ที่มีความกว้างทรงพุ่มเฉลี่ย 32.9 เซนติเมตร ระยะปลูก 30x30 และ 40x75 เซนติเมตร มีความกว้างทรง
พุ่มเฉลี่ยใกล้เคียงกันคือ 28.3 และ 27.6 เซนติเมตร ส่วนระยะปลูก  20x20 เซนติเมตร มีความกว้างทรงพุ่มเฉลี่ย
น้อยที่สุดคือ 17.3 เซนติเมตร ปีที่ 2 โหระพาที่ปลูกโดยใช้ระยะปลูก  30x60 เซนติเมตร (คลุมพลาสติกบนแปลง) 
มีความกว้างทรงพุ่มเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ 45.9 เซนติเมตร รองลงมาคือ ระยะปลูก  40x75 และ 40x40 เซนติเมตรมี
ความกว้างทรงพุ่มเฉลี่ยใกล้เคียงกันคือ 40.0 และ 37.3 เซนติเมตร ตามล าดับ และระยะปลูก 30x30 เซนติเมตรมี
ความกว้างทรงพุ่มเฉลี่ยคือ 28.2 เซนติเมตร ส่วนระยะปลูก 20x20 เซนติเมตร มีความกว้างทรงพุ่มเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือ 19.6 เซนติเมตร (ตารางท่ี 1) 

ความกว้างใบ 
ความกว้างใบของโหระพาที่ปลูกโดยใช้ระยะปลูกที่แตกต่างกัน มีผลต่อความกว้างใบแตกต่างกันทางสถิติ

อย่างมีนัยส าคัญยิ่ง  ปีที่ 1  โหระพาที่ปลูกโดยใช้ระยะปลูก 30x30 เซนติเมตร มีความกว้างใบเฉลี่ยมากที่สุดคือ 
3.2 เซนติเมตร รองลงมา ระยะปลูก  40x40 และ 20x20 เซนติเมตร มีความกว้างใบเฉลี่ยใกล้เคียงกันคือ 2.9 
และ 2.7 เซนติเมตร ส่วนระยะปลูก 40x75 เซนติเมตร มีความกว้างใบเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 2.2 เซนติเมตร และไม่
ท าให้แตกต่างทางสถิติระหว่างระยะปลูก 30x60 เซนติเมตร (คลุมพลาสติกบนแปลง) ที่มีความกว้างใบเฉลี่ย 2.3 
เซนติเมตร ปีที่ 2  โหระพาที่ปลูกโดยใช้ระยะปลูก 30x60 เซนติเมตร (คลุมพลาสติกบนแปลง) มีความกว้างใบ
เฉลี่ยมากที่สุดคือ 3.3 เซนติเมตร รองลงมา ระยะปลูก  40x40, 30x30 และ 40x75 เซนติเมตร มีความกว้างใบ
เฉลี่ยคือ 3.2, 3.2 และ 3.2 เซนติเมตร ตามล าดับ และไม่ท าให้มีความแตกต่างกันทางสถิติ ส่วนระยะปลูก  20x20 
เซนติเมตร มีความกว้างใบเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 3.0 เซนติเมตร (ตารางท่ี 1) 



ความยาวใบ 
ความยาวใบของโหระพาที่ปลูกโดยใช้ระยะปลูกที่แตกต่างกัน มีผลต่อความยาวใบแตกต่างกันทางสถิติ

อย่างมีนัยส าคัญยิ่ง  ปีที่ 1  โหระพาที่ปลูกโดยใช้ระยะปลูก 30x30 เซนติเมตร มีความยาวใบเฉลี่ยมากที่สุดคือ 
5.8 เซนติเมตร รองลงมา ระยะปลูก 40x40 เซนติเมตร มีความยาวใบเฉลี่ยคือ 5.6 เซนติเมตร ระยะปลูก 40x75 
เซนติเมตร มีความยาวใบเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 4.1 เซนติเมตร ปีที่ 2  โหระพาที่ปลูกโดยใช้ระยะปลูก 40x40 
เซนติเมตร มีความยาวใบเฉลี่ยมากที่สุดคือ 6.1 เซนติเมตร รองลงมา ระยะปลูก  40x75 , 30x60 เซนติเมตร 
(คลุมพลาสติกบนแปลง) และ 30x30 เซนติเมตร มีความยาวใบเฉลี่ยคือ 6.0, 6.0 และ 5.9 เซนติเมตร ตามล าดับ
และไม่ท าให้มีความแตกต่างกันทางสถิติ ส่วนระยะปลูก  20x20 เซนติเมตร มีความยาวใบเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 5.5
เซนติเมตร (ตารางท่ี 1) 

น้ าหนักกิ่งสด 
 น้ าหนักก่ิงของโหระพาที่ปลูกโดยใช้ระยะปลูกที่แตกต่างกัน มีผลต่อน้ าหนักกิ่งแตกต่างกันทางสถิติอย่าง
มีนัยส าคัญยิ่ง  ปีที่ 1  โหระพาที่ปลูกโดยใช้ระยะปลูก 30x60 เซนติเมตร (คลุมพลาสติกบนแปลง) มีน้ าหนักกิ่ง
เฉลี่ยมากที่สุดคือ 95.6 กรัม/กิ่ง รองลงมา ระยะปลูก  40x40 เซนติเมตร มีน้ าหนักก่ิงเฉลี่ยคือ 84.9 กรัม/กิ่ง และ
ไม่ท าให้มีความแตกต่างกันทางสถิติ ระยะปลูก  40x75 เซนติเมตร และระยะปลูก 30x30 เซนติเมตร มีน้ าหนักก่ิง
เฉลี่ยใกล้เคียงกันคือ 57.6 และ 56.0 กรัม/กิ่ง และไม่ท าให้มีความแตกต่างกันทางสถิติ ส่วนระยะปลูก 20x20 
เซนติเมตร มีน้ าหนักกิ่งเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 25.0 กรัม/กิ่ง  ปีที่ 2  โหระพาที่ปลูกโดยใช้ระยะปลูก 30x60 
เซนติเมตร (คลุมพลาสติกบนแปลง) มีน้ าหนักกิ่งเฉลี่ยมากที่สุดคือ 130.1 กรัม/กิ่ง รองลงมา ระยะปลูก  40x40
เซนติเมตร, 40x75 เซนติเมตร และ 30x30 เซนติเมตร มีน้ าหนักกิ่งเฉลี่ยคือ 95.1, 83.6 และ 56.2 กรัม/กิ่ง 
ตามล าดับ ส่วนระยะปลูก 20x20 เซนติเมตร มีน้ าหนักกิ่งเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 30.6 กรัม/กิ่ง ทั้ง 2 ปี  ระยะปลูก 
40x40 เซนติเมตร มีผลผลิตสดเฉลี่ยกิโลกรัมต่อไร่มากที่สุดทั้ง 2 ปี  คือ  5,278 และ 5,461 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วน
ระยะปลูก 40x75 เซนติเมตร มีผลผลิตสดเฉลี่ยกิโลกรัมต่อไร่น้อยที่สุดคือ 1,569 และ 2,421 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางที่ 1) 
 

ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าระยะปลูกโหระพาที่ต่างกันมีผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต  
กล่าวคือโหระพาเมื่อใช้ระยะปลูกที่แคบที่สุด 20x20 เซนติเมตร โหระพามีจ านวนต้นต่อไร่มากที่สุด แต่มีน้ าหนัก
กิ่งเฉลี่ยน้อยที่สุดทั้งนี้อาจเป็นเพราะระยะปลูกที่แคบโหระพามีการเจริญเติบโตในสภาพแข่งขันค่อนข้างมาก จึงท า
ให้โหระพามีการยืดตัวของล าต้นมากและมีการแตกกิ่งน้อย  เมื่อเปรียบเทียบกับโหระพาที่ปลูกโดยใช้ระยะปลู กที่
กว้างกว่า  สอดคล้องกับการทดลองของสมยศ (2549) ที่พบว่า เผือกหอมเมื่อใช้ระยะปลูกที่แคบที่สุด คือ 30 x 30 
เซนติเมตร เผือกหอมจะมีการเจริญเติบโตในสภาพแข่งขันกันค่อนข้างมากทั้งนี้ก็เพราะ ระยะปลูกที่แคบจะท าให้
เผือกหอมเกิดการบังแสงและเกิดร่มเงาขึ้นในระหว่างพืชด้วยกัน  เผือกหอมจึงมีการยืดตัวของล าต้นมาก  และมี
การแตกหน่อน้อยลง   

ระยะปลูกที่เหมาะสมมีผลต่อผลผลิตโหระพา  จากการทดลองพบว่า  ระยะปลูก 40 x 40 เซนติเมตร มี
ผลผลิตสดเฉลี่ยกิโลกรัมต่อไร่มากที่สุด ขณะที่ระยะปลูกที่กว้างที่สุด คือ 40 x 75 เซนติเมตร มีผลผลิตสดเฉลี่ย
กิโลกรัมต่อไร่น้อยที่สุด สอดคล้องกับการทดลองของเบญจมาศ (2550)  ที่พบว่าการปลูกทานตะวันที่ระยะปลูก 



0.50x0.50 เมตร 1ต้น/หลุม ท าให้ผลผลิตเมล็ดและปริมาณน้ ามันสูงกว่าการปลูกที่ระยะอ่ืน และการปลูกเผือก
หอมโดยใช้ระยะปลูกที่กว้างขึ้นแต่มีจ านวนต้นต่อพ้ืนที่น้อยกว่าจึงท าให้มีผลผลิตน้ าหนักหัวแห้งรวมค่อนข้างต่ า 
(สมยศ ,2549) 



ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตของโหระพา 
                                 การเจริญเติบโต 
 
กรรมวิธ ี

ความสูงต้น 
(ซม.) 

ความกว้างทรงพุ่ม
(ซม.) 

ความกว้างใบ 
(ซม.) 

ความยาวใบ 
(ซม.) 

น้ าหนักสด 
(กรัม/กิ่ง) 

น้ าหนักสด 
(กิโลกรัม/ไร่) 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 
กรรมวิธีท่ี 1  ระยะปลูก 40 X 40 เซนติเมตร 
 
กรรมวิธีท่ี 2  ระยะปลูก 20 X 20 เซนติเมตร 
 
กรรมวิธีท่ี 3  ระยะปลูก 30 X 30 เซนติเมตร 
 
กรรมวิธีท่ี 4  ระยะปลูก 40 X 75 เซนติเมตร 
 
กรรมวิธีท่ี 5  ระยะปลูก 30 X 60 เซนติเมตร   
                 (คลุมพลาสติกบนแปลง) 
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52.5c 
 

63.7a 
 

39.1d 
 

43.4d 

61.3a 
 

55.2ab 
 
60.7a 

 
54.1b 

 
57.9ab 

33.5a 
 

17.3c 
 

28.3b 
 

27.6b 
 

32.9a 

37.3b 
 

19.6d 
 
28.2c 

 
40.0b 

 
45.9a 

2.9b 
 

2.7b 
 

3.2a 
 

2.2c 
 

2.3c 

3.2a 
 

3.0b 
 

3.2a 
 

3.2a 
 

3.3a 

5.6a 
 

5.0b 
 

5.8a 
 

4.1c 
 

4.3c 

6.1a 
 

5.5b 
 

5.9a 
 

6.0a 
 

6.0a 

84.9a 
 

25.0c 
 

56.0b 
 

57.6b 
 

95.6a 

95.1b 
 

30.6d 
 
56.2cd 

 
83.6bc 

 
130.1a 

5,278a 
 

2,426bc 
 

4,356ab 
 

1,569c 
 

2,175bc 

5,461a 
 

2,767bc 
 

4,433ab 
 

2,421c 
 

3,086bc 

F-test ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 
CV % 8.53 9.47 13.69 15.08 7.63 3.45 8.28 5.09 29.92 37.25 30.90 21.29 

 
หมายเหตุ  **  ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกัน  ไมแ่ตกต่างกันที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ โดยวิธี DMRT



9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 จากผลการทดลอง ระยะปลูกที่แตกต่างกันมีผลต่อการเจริญเติบโตทางล าต้นและผลผลิต โหระพาที่ใช้
ระยะปลูก 30x30 และ 40x40 เซนติเมตร มีความสูงต้นเฉลี่ยมากที่สุด ระยะปลูก 40x75 เซนติเมตร มีความ
สูงต้นเฉลี่ยน้อยที่สุด ระยะปลูก 40x40 และ 30x60 เซนติเมตร(คลุมพลาสติกบนแปลง) ให้ความกว้างทรงพุ่ม
เฉลี่ยมากท่ีสุด  ระยะปลูก 30x60 เซนติเมตร (คลุมพลาสติกบนแปลง) ให้น้ าหนักก่ิงเฉลี่ยมากท่ีสุด  ส่วนระยะ
ปลูก 20x20 เซนติเมตร ให้ความกว้างทรงพุ่ม และน้ าหนักกิ่ง  เฉลี่ยน้อยที่สุด  ในขณะที่ความกว้างใบและ
ความยาวใบมีการเจริญเติบโตใกล้เคียงกันทุกระยะปลูก ระยะปลูก 40x40 เซนติเมตร มีผลผลิตสดเฉลี่ย
กิโลกรัมต่อไร่มากท่ีสุด เป็นระยะปลูกที่เหมาะสม ส่วนระยะปลูก 40x75 เซนติเมตร มีผลผลิตสดเฉลี่ยกิโลกรัม
ต่อไร่น้อยที่สุด   

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

- 

11. ค าขอบคุณ ( ถ้ามี ) 

- 

12. เอกสารอ้างอิง 
 กรมวิชาการเกษตร. มปป.  เกษตรดีที่เหมาะสมส าหรับพืชตระกูล ocimum (กะเพรา โหระพา 
แมงลัก  
  และยี่หร่า). 11 น. ใน : เอกสารวิชาการกรมวิชาการเกษตร กรุงเทพ.  
 กรมส่งเสริมการเกษตร.  2558. สถิติการข้ึนทะเบียนเกษตรกร. (ระบบออนไลน์) http: // 
  www.doae.go.th.stat_farmer\stat.html. 

เบญจมาศ  ค าสืบ  และสายชล  ค าสืบ.  การศึกษาระยะปลูกทานตะวันที่เหมาะสมเพื่อผลผลิตและ
 ปริมาณน้ ามัน. 2550. (ระบบออนไลน์)     
 http://www.doa.go.th/research/files/462_2550.pdf 
สมยศ  เดชภิรัตนมงคล  และสมมารถ  อยู่สุขยิ่งสถาพร.  2549.  อิทธิพลของระยะปลูกที่มีผลต่อการ 
 เจริญเติบโตและผลผลิตเผือกหอมพันธุ์พ้ืนเมือง.  หน้า 1-9. ใน : วารสารเกษตรพระจอม
เกล้า  26: 2 
 
 
 
 
 

http://www.doae.go.th.stat_farmer/stat.html


 
 

13. ภาคผนวก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

แปลงทดสอบระยะปลูกท่ีเหมาะสมในการผลิตโหระพา 


