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บทคัดย่อ 
การทดสอบระยะปลกูท่ีเหมาะสม (กะเพรา) ด าเนินการระหวา่งเดือน ตลุาคม 2556- 

กันยายน 2557 มีวัตถุประสงคเ์พ่ือพัฒนาองคค์วามรูก้ารผลิตพืชผักตามมาตรฐานการส่งออกของ
เกษตรกร ตัง้แต่การปลูกในแปลง และเพ่ือพฒันากระบวนการผลิตกะเพราใหมี้มาตรฐาน ตามความ
ตอ้งการของตลาด โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) มี 
5 ซ  า้ 4 กรรมวิธี ไดแ้ก่ กรรมวิธีท่ี 1 ปฏิบตัิตามวิธีของเกษตรกร ปลกูท่ีระยะ 30x40 เซนตเิมตร กรรมวิธี
ท่ี 2 ปลูกท่ีระยะ 20x20 เซนติเมตร กรรมวิธีท่ี 3 ปลูกท่ีระยะ 30x30 เซนติเมตร กรรมวิธีท่ี 4 ปลูกท่ี
ระยะ 30x75 เซนติเมตร พบว่า กรรมวิธีท่ี 1 2 3 และ 4 มีความสูงตน้เฉล่ีย 69.34, 67.48, 64.06 และ 
65.50 เซนติเมตร ตามล าดบั ความกวา้ใบเฉล่ีย 4.81, 4.94, 4.56 และ 4.70 ตามล าดบั ความยาวใบ
เฉล่ีย 8.04, 7.97, 7.68 และ 7.81 ตามล าดับ โดยไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ   กรรมวิธีท่ี 4 มี
เสน้ผ่าศนูยก์ลางทรงพุ่มเฉล่ียมากท่ีสดุ คือ 48.57 เซนติเมตร  รองลงมาคือ กรรมวิธีท่ี 3, 2 และ 1 คือ 
37.87, 36.65 และ 36.03 เซนติเมตร ตามล าดับ  โดยมีความแตกต่างกันทางสถิติ กรรมวิธีท่ี 1 ให้
ผลผลิตเฉล่ียมากท่ีสดุ คือ 1.84 รองลงมาคือ กรรมวิธีท่ี 2,3 และ 4 คือ 1.65, 1.54 และ 1.48 กิโลกรมั/
ตารางเมตร ตามล าดบัโดยมีความแตกตา่งกนัทางสถิต ิ
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ค าน า 

  กะเพรา มี ช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Ocimum sancium Linn. เป็นพืชท่ีอยู่ ในตระกูล 
Labiatae พืชตระกลูนีท่ี้ส  าคญัไดแ้ก่ โหระพา แมงลกั เป็นตน้ ลกัษณะทางพฤกษศาสตร ์เป็นไมล้ม้ลกุ 
แตกก่ิงกา้นสาขา มีความสงูเฉล่ีย 30 - 60 ซม. โคนล าตน้ค่อนขา้งแข็ง ตามล าตน้มีขน ใบ เป็นใบเดี่ยว 
เรียงตรงขา้ม ใบเป็นรูปรี กวา้ง 1-3 ซม. ยาว 2.5-5 ซม. ปลายแหลมหรือมน โคนแหลม ขอบจักฟัน
เล่ือยและเป็นคล่ืน แผ่นใบมีขน ดอก เป็นแบบช่อฉัตร ออกบริเวณปลายยอดและปลายก่ิง ยาว 8-10 
ซม. ประกอบดว้ยดอกเล็กๆ ออกเป็นวงรอบแกนช่อเป็นชัน้ๆ กา้นดอกยาว 2-3 มม. และกางออกตัง้
ฉากกับแกนช่อ กลีบเลีย้งโคนติดกันเป็นรูปคล้ายระฆัง ปลายแยกเป็น 2 ส่วน  ส่วนบนมีกลีบเดียว
คอ่นขา้งกลม ส่วนกลางแยกเป็น 4 แฉก ปลายแหลมเรียว ดา้นในเกลีย้ง ดา้นนอกมีขนตามโคนกลีบ 
กลีบดอกสีขาว หรือขาวปนม่วงแดง ดา้นบนมี 4 กลีบ ดา้นล่างมี 1 กลีบ ขนาดยาวกว่าดา้นบน ตรง
กลางกลีบเวา้ตืน้ๆ ปลายกลีบมว้นพับลง ผล แหง้แลว้แตกออก เมล็ด เล็ก รูปไข่สีน า้ตาล  มีจุดสีเขม้
เม่ือน าไปแช่น า้เปลือกหุม้เมล็ดพองออกเป็นเมือก สรรพคณุ ใบ บ ารุงธาตไุฟธาตุ ขบัลมแกป้วดทอ้ง 
แกล้มตานซาง แกจ้กุเสียด แกค้ล่ืนเหียนอาเจียน และขบัลม กะเพราเป็นพืชท่ีมีระบบรากลกึปานกลาง 
ปลกูครัง้เดียวสามารถเก็บเก่ียวได ้10-15 ครัง้ ตอ่ระยะเวลา 7-8 เดือน หลงัจากนัน้ผลผลิตจะลดลง ก่ิง
กา้นแข็ง แตกยอดนอ้ย เม่ือถึงตอนนีค้วรจะรือ้แปลง ปลกูใหม่ การเตรียมดินปลกูกะเพรา ควรไถ หรือ
ขดุดนิลกึประมาณ 20-25 เซนตเิมตร ตากดินไว ้7-10 วนั เพ่ือก าจดัศตัรูพืช และท าใหด้ินรว่นซุย ใส่ปุ๋ ย
คอกหรือปุ๋ ยหมกัท่ีสลายตวัดีแลว้ คลกุเคลา้ใหเ้ขา้กบัดนิใหท้ั่ว  

การปลกูกะเพราโดยทั่วไปมีการปฏิบตักินัอยู ่3 วิธี 1. ปลกูโดยการหว่านเมล็ด การปลกูดว้ยวิธี
นีจ้ะตอ้งใชเ้มล็ดพันธุ์มากและใชแ้รงงานมากในการถอนแยก โดยเริ่มจากรดน า้ใหชุ้่มทั่วแปลง แลว้
หว่านเมล็ดพันธุ์ให้กระจายสม ่าเสมอทั่วแปลง  โดยทั่วไปใช้เมล็ดพันธุ์ประมาณ 250 กรมัต่อไร่ ใช้
แกลบขาวหรือแกลบด าโรยคลุมใหท้ั่วแปลง หลงัจากนัน้ใชฟ้างแหง้หรือหญ้าแหง้คลมุทบับางๆ เสร็จ
แลว้ใหร้ดน า้ตาม และรดน า้ทกุๆ วนั หลงัจากงอกประมาณ 15-20 วนั ควรท าการถอนแยกใหไ้ดร้ะยะ
ระหว่าง 20x20 เซนติเมตร  2. ปลูกโดยการใชต้น้กลา้ เป็นวิธีท่ีเกษตรกรนิยมปฏิบตัิกันมากเพราะให้
ผลผลิตสงูและสะดวกในการจดัการ โดยท าการเพาะกลา้ในแปลงเพาะจนกระทั่งกลา้มีอาย ุ20-25 วนั 
จงึท าการยา้ยปลกู การยา้ยปลกูควรท าในตอนเย็นและปลกูใหเ้สรจ็ภายในวนัเดียวกนั เม่ือถอนตน้กลา้
มาแลว้จึงเด็ดยอดออก ขุดหลุมใหไ้ดร้ะยะ 20x20 เซนติเมตร แลว้น าตน้กล้าท่ีเด็ดยอดแลว้ลงปลูก 
หลงัจากนัน้ใชฟ้างหรือหญ้าแหง้คลุมระหว่างแถว รดน า้ตามทนัทีและรดน า้ทกุวนั  3. ปลกูโดยการใช้
ตน้และก่ิงแก่ การปลกูโดยใชล้  าตน้และก่ิงแก่ท าใหไ้ดผ้ลผลิตเร็ว แก่ก่ิงและยอดท่ีแตกออกมาใหม่มกั
ไม่สวนเท่าท่ีควร ล าตน้โทรมและตายเร็ว  วิธีการโดยตดัตน้และก่ิงแก่ท่ีมีอายุมากกว่า 8 เดือน ให้มี
ความยาว 5-10 เซนติเมตร เด็ดยอดและใบออก แลว้น าตน้หรือก่ิงแก่ไปปักช าในแปลง ใชร้ะยะปลูก 



20x20 เซนตเิมตร หลงัจากนัน้ใชฟ้างหรือหญา้แหง้คลมุระหวา่งแถว รดน า้ตามทนัที และหลงัจากปลกู
ควรรดน า้ทุกวัน ค าแนะน า GAP ในการปลูกกะเพราใช้ระยะปลูกระหว่างต้น 20 – 25 เซนติเมตร 
ระหว่างแถ ว 50 เซนติเมตร (กรมวิชาการเกษตร. 2553.) กะเพราเป็นพืชผกัท่ีส าคญัชนิดหนึ่งท่ีมีความ
ตอ้งการผลิตบรโิภคทัง้ภายในประเทศและส่งออกเป็นจ านวนมากโดยในเขตพืน้ท่ีจงัหวดัปทมุธานีเป็น
แหล่งผลิตท่ีส าคัญและเป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตเพ่ือการจ าหน่ายทั้งภายในประเทศและส่งออก
ตา่งประเทศ  จากขอ้มลูของเกษตรจงัหวดัปทมุธานีพบวา่มีการปลกูกะเพราในหลายอ าเภอ (ส านกังาน
เกษตรจงัหวดัปทุมธานี,2551) และมีการส่งออกไปยงัตา่งประเทศมากมาย แตย่งัไม่มีงานวิจยัในเรื่อง
ระยะปลูกท่ีเหมาะสมในการผลิตกะเพราเพ่ือการส่งออก ดงันัน้จึงควรท าการวิจยั การทดสอบระยะ
ปลกูท่ีเหมาะสม (กะเพรา) เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูส าหรบัพฒันากระบวนการผลิตพืชผกัของเกษตรกรตอ่ไป 

 
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 
วางแผนการทดลองแบบ  Randomized Complete Block Design (RCBD) มี  5 ซ  ้า  4 

กรรมวิธี ไดแ้ก่  
 กรรมวิธีท่ี 1 ปฏิบตัิตามวิธีของเกษตรกร (ระยะ 30X40 เซนตเิมตร) 
 กรรมวิธีท่ี 2 ปลกูท่ีระยะ 20x20 เซนตเิมตร 
 กรรมวิธีท่ี 3 ปลกูท่ีระยะ 30x30 เซนตเิมตร 

 กรรมวิธีท่ี 4 ปลกูท่ีระยะ 30x75 เซนตเิมตร 
ด าเนินการทดสอบในแปลงเกษตรกร GAP โดยเตรียมแปลงปลูกขนาด 2 x 4 เมตร บันทึก

ขอ้มลู ขอ้มูลดา้นการเจริญเติบโตของกะเพราแตก่รรมวิธีโดยท าการสุ่มตวัอย่าง 10 ตน้ตอ่แปลง เพ่ือ
ศกึษาการเจรญิเตบิโตทางดา้นล าตน้ และใบ โดยเก็บขอ้มลูเม่ือท าการเก็บเก่ียวผลผลิต  

 
 



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 าเนินการทดสอบระยะปลกูท่ีเหมาะสม (กะเพรา) ในแปลงเกษตรกรท่ีปลกูกะเพรา  
โดยด าเนินการทดสอบระหว่างปี 2555-2557 จ านวน 4 กรรมวิธี ผลการทดลองพบว่า กรรมวิธีท่ี 1 2 3 
และ 4 มีความสงูตน้เฉล่ีย 69.34, 67.48, 64.06 และ 65.50 เซนติเมตร ตามล าดบั ความกวา้ใบเฉล่ีย 
4.81, 4.94, 4.56 และ 4.70 ตามล าดบั ความยาวใบเฉล่ีย 8.04, 7.97, 7.68 และ 7.81 ตามล าดบั โดย
ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  กรรมวิธีท่ี 4 มีเส้นผ่าศูนยก์ลางทรงพุ่มเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 48.57 
เซนติเมตร  รองลงมาคือ กรรมวิธีท่ี 3, 2 และ 1 คือ 37.87, 36.65 และ 36.03 เซนติเมตร ตามล าดบั  
โดยมีความแตกตา่งกนัทางสถิติ กรรมวิธีท่ี 1 ใหผ้ลผลิตเฉล่ียมากท่ีสดุ คือ 1.84 รองลงมาคือ กรรมวิธี
ท่ี 2,3 และ 4 คือ 1.65, 1.54 และ 1.48 กิโลกรมั/ตารางเมตร ตามล าดบั โดยมีความแตกต่างกันทาง
สถิติ ดังแสดงในตาราง ระยะปลูกไม่มีผลต่อความสูงต้น ความกวา้งใบ ความยาวใบ แต่มีผลต่อ
เสน้ผ่าศนูยก์ลางทรงพุ่ม โดยท่ี กรรมวิธีท่ี 4 ระยะปลกู 30x75 เซนตเิมตร มีทรงพุ่มกวา้งท่ีสดุ เน่ืองจาก
ระยะปลูกท่ีห่างท าใหท้รงพุ่มแผ่ขยายไดเ้ต็มท่ี กรรมวิธีท่ี 1 ระยะปลูก 30x40 เซนติเมตร ใหผ้ลผลิต
มากท่ีสดุ เน่ืองจากมีระยะปลกูท่ีเหมาะสม มีจ านวนตน้ท่ีไม่เบียดแน่นกนัเกินไปท าใหต้น้เจริญเติบโต
ไดดี้และระยะปลกูไมก่วา้งมากท าใหไ้ดจ้  านวนตน้มาก 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง แสดงผลการวดัการเจรญิเตบิโตของกะเพรา 
 

กรรมวิธี การเจรญิเติบโต 
ความสงู 
(ซม.) 

รศัมีทรงพุม่ 
(ซม.) 

กวา้งใบ 
(ซม.) 

ยาวใบ 
(ซม.) 

ผลผลิต 
(กก./ตรม.) 

 

1 69.34 36.03b 4.81 8.04 1.84a  
2 67.48 36.65b 4.94 7.97 1.65ab  
3 64.06 37.87b 4.56 7.68 1.54b  
4 65.50 48.57a 4.70 7.81 1.48b  
F-test ns ** ns ns **  
CV (%) 4.54 6.36 5.90 2.62 6.81  
 
คา่เฉล่ียท่ีตามดว้ยตวัอกัษรท่ีไมเ่หมือนกนัในแนวตัง้มีความแตกตา่งทางสถิต ิจากการวิเคราะหโ์ดยวิธี 
DMRT ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 99%  
 
 

สรุปผลการทดลอง 
 

การทดสอบระยะปลกูท่ีเหมาะสม (กะเพรา) พบวา่ ระยะปลกูไมมี่ผลตอ่ความสงูตน้  
ความกวา้งใบ ความยาวใบ แตมี่ผลตอ่เสน้ผ่าศนูยก์ลางทรงพุ่ม โดยท่ีระยะปลูก 30x75 เซนติเมตร มี
ทรงพุ่มกว้างท่ีสุด เน่ืองจากระยะปลูกท่ีห่างท าให้ทรงพุ่มแผ่ขยายได้เต็มท่ี ระยะปลูก 30x40 
เซนติเมตร ใหผ้ลผลิตมากท่ีสดุ เน่ืองจากมีระยะปลกูท่ีเหมาะสม มีจ านวนตน้ท่ีไม่เบียดแน่นกนัเกินไป
ท าใหต้น้เจรญิเตบิโตไดดี้และระยะปลกูไม่กวา้งมากท าใหไ้ดจ้  านวนตน้มาก 
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