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บทคัดย่อ 

 ผูวิจัยในงานวิจัยช้ินน้ีไดปลูกกะเพราะมากกวา 450 ตน และคัดตัวอยางเพ่ือนํามาวัดและช่ังนํ้าหนักเปนจํานวน 

381 ตน งานวิจัยช้ินน้ีกินเวลา 10 เดือน ในพ้ืนท่ี 70 ตารางเมตรในเขตทวีวัฒนาโดยจุดประสงคของงานวิจยัคือ เพ่ือหาชวง

อายุของกะเพราท่ีใหผลผลิตสูงสุดในพ้ืนท่ีเทากันและในชวงเวลาเทากัน  ผูวิจัยหวังวาผลการวิจัยจะสามารถเพ่ิมผลผลิต

กะเพราใหแกเกษตรกรเพ่ือเปนการเพ่ิมรายไดใหกับพวกเขา  สําหรับกะเพราจํานวน 381 ตนท่ีถูกนํามาเปนตัวอยาง จะถูก

เก็บขอมูล ดังน้ี นํ้าหนักท้ังตน ไมรวมราก, นํ้าหนักของก่ิงสีเขียวซึ่งเปนสวนท่ีขายในตลาดและหางสรรพสินคา, ความสูง 

(เพ่ือไวพิจารณาคัดตัวอยางท่ีมีรูปรางผิดปกต)ิ, อายุ, พ้ืนท่ีในการแผก่ิงกานสาขา (คํานวณจากความกวาง และสูตรพ้ืนท่ี

วงกลม) หลังจากทราบนํ้าหนักเฉลี่ยและพ้ืนท่ีท่ีใชเฉลี่ยแลว จะทําใหทราบวา ตนกะเพราท่ีมีอายุตาง ๆ กันจะใหผลผลิต

มากเทาใดในพ้ืนท่ี 1 ตารางเมตร และจากน้ันจะสามารถคํานวณไดวาในหน่ึงปจะไดผลผลิตมากเทาใดในพ้ืนท่ีขนาดเดียวกัน

น้ัน  ผลของการวิจัยคือชวงอายุ 100-140 วันจะใหผลผลิตดีท่ีสุด และเมื่อหลังจากอายุได 9 เดือนจะเริ่มใหผลผลิตนอยลง 

ท้ังน้ีเน่ืองจากชวงอายุ 100-140 วัน ตนกะเพราจะมีก่ิงเขียวหรือสวนท่ีตัดขายไดเกือบท้ังตน ท้ังยังใชพ้ืนท่ีในการปลูกตอตน

ไมมาก และในหน่ึงปยังสามารถปลูกไดประมาณ 3 ครั้งในแปลงเดียวกัน 

 *งานวิจัยน้ีไดรับการสนับสนุนจาก บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร (CPF) หน่ึงในผูนําดานอาหารของโลก 

 

Abstract 

 In this research, the researcher grew basil by herself more than 450 plants and 381 plants were 

selected as samples for the research. She spent 10 months to plant and conclude the research. The 

planting area was 70 square meters in Taweewattana district. The purpose of the research was to find 

out the way to maximize basil productivity in the same period of time on the same amount of area. 

The research results will be benefit to the farmers to increase their productivity of planting basil which 

could increase their income. For the 381 basil plants which were grown up for this research were 

measured to know the basic information which is height, weight of whole plant without root, weight of 

the part which can be sold in market, age (up to 11 months) and area usage (calculated by the width 

and formula of area of circle). After the average weight and average area for each age were calculated, 

the weight per one square metre per one year was known. The age of basil which could give the 



highest weight of the part that can be sold is between 100-140 days. And basil will give a small amount 

of weight of the part that can be sold if it was grown over 9 months. 

 *This research was supported by Charoen Pokphand Foods (Pcl) – CPF; one of the leading 

global food. 

 

คําสําคัญ  ก่ิงเขียว หมายถึงก่ิงกะเพราท่ีนิยมตัดเพ่ือมาวางขายในทองตลาด 

1. บทนํา 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของงานวิจัย 

 เน่ืองจากกะเพราเปนพืชและสมุนไพรเศรษฐกิจ และนิยมปลูกกันมาในแถบอาเซี่ยนซึ่งภูมิประเทศและภูมิอากาศ

ในเขตน้ีทําใหกะเพรามีรสชาดเผ็ดและมีกลิ่นหอมคลายคลึงกัน และสามารถสงออกไปยังทวีปอ่ืน ๆ  ซึ่งกะเพราจะมีราคาสูง

มากเมื่อไปถึงผูบริโภคตางทวีป  ดังน้ันจึงควรหาแนวทางการเพ่ิมผลผลิตของกะเพรา โดยเฉพาะอยางยิ่งวิธีการท่ีเกษตรกร

ไมตองเพ่ิมตนทุนเครื่องมือและอุปกรณ  ในงานวิจัยน้ีจะมุงเนนหาแนวทางการเพ่ิมผลผลิตกะเพราโดยใชอายุกะเพราเปนตัว

แปรตน เพ่ือหาวาชวงอายุใดของตนกะเพราสามารถใหผลผลิตมากท่ีสุดในพ้ืนท่ีขนาดเทากันในระยะเวลาเทา ๆ กัน 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

(1) เพ่ือใหทราบวิธีการปลูกกะเพราท่ีใหไดผลผลิตสูงสุดในพ้ืนท่ีท่ีจํากัด 

(2) เพ่ือหาชวงอายุของกะเพราท่ีใหผลผลิตสูงสุดในขนาดพ้ืนท่ีเทากัน และในระยะเวลาเทากัน 

(3) เพ่ือใหทราบสาเหตุของการไมปลูกกะเพราท่ีมีอายุเกิน 1 ป 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

- ใชกะเพราขาวในงานวิจัย 

- ประมวลผลจากกะเพราท่ีมีอายุไมเกิน 12 เดือน 

- ปลูกบนดินเหนียวปนทราย รดนํ้าทุกวัน 

วิธีดําเนินการวิจัย 

(1) ผูวิจัยกําหนดพ้ืนท่ีสําหรับตนกะเพราแตละชวงอาย ุ

(2) ตัดตนกะเพราท่ีโคนตนเพ่ือนําท้ังตนมาช่ังและวัด เพ่ือหาขอมูลดังตอไปน้ี นํ้าหนักท้ังตนโดยไมรวมราก, 

นํ้าหนักก่ิงเขียว หรือสวนท่ีนํามาขายในทองตลาดได, พ้ืนท่ีท่ีใชในการแผก่ิงกานสาขา (คํานวณมาจากความกวางเฉลี่ย วัด

จากดานหน่ึงไปถึงอีกดานหน่ึง ดวยสูตรพ้ืนท่ีวงกลม) 

(3) หาคาเฉลี่ยของทุกคาท่ีวัดไดสําหรับตนกะเพราแตละชวงอาย ุ



(4) หาคาเฉลี่ยของนํ้าหนักท่ีไดในหน่ึงหนวยพ้ืนท่ี ซึ่ง ณ ท่ีน้ีกําหนดใหเปน 1 ตารางเมตร โดยหาวาในพ้ืนท่ี 1 

ตารางเมตรปลูกตนกะเพราของแตละชวงอายุไดท้ังหมดก่ีตน และคูณดวยนํ้าหนักเฉลี่ย 

น้ําหนักที่ไดในหนึ่งหนวยพื้นทีn่  =(
1 หนวยพื้นท่ี

หนวยพื้นท่ีท่ีใชปลูกตอตนn
) x น้ําหนักn 

*n = อายุของตนกะเพรา 

(5) นําคานํ้าหนักท่ีไดตอ 1 ตารางเมตร ไปคํานวณหานํ้าหนักท่ีไดตอ  1 ป ใน 1 ตารางเมตรน้ัน 

น้ําหนักที่ไดตอหนึ่งหนวยพื้นที่ตอปn = (1 ป

n
) x น้ําหนักที่ไดในหนึ่งหนวยพื้นทีn่ 

(6) สรุปและอภิปรายผล 

ผลการวิจัย 

 

แผนภูมิแสดงความสัมพันธระหวางอายุของกะเพราและนํ้าหนักเฉลี่ย (กรัม) ท่ีตัดขายไดใน 1 ตารางเมตร 

 

 

กราฟแสดงนํ้าหนักของก่ิงสีเขียวเฉลี่ย (กรัม) ของตนกะเพรา ตอ 1 ตารางเมตร ตอ 1 ป 

 

 



สรุปผลการวิจัย  

 ชวงอายุของกะเพราท่ีใหผลผลิตไดดีท่ีสุดคือชวง 100-140 วัน แมวาถาดูตามแผนภูมิจะพบวาตนกะเพราท่ีอายุ

นอยกวา 100 วันก็ใหผลผลิตดีเชนกัน แตขอเสียของการเปนตนกลาคือยังไมแข็งแรง และมีศัตรูพืชคือนกกระจอก ทําให

เปนการเสี่ยง 

1. ปลูกตนกะเพราถึงอายุ 5 เดือน แลวจึงลมตน 

การลมตนกะเพราเพ่ือนําผลผลิตไปขายเมื่อตนกะเพราอายุ 5 เดือนมีขอดีและขอเสีย ดังตอไปน้ี 

ขอดี ตนกะเพราท่ีอยูในชวงอายุดังกลาวสามารถใหผลผลิตสูงสุด เพราะในพ้ืนท่ีท่ีใชเพาะปลูกเทากัน จะสามารถ

ปลูกตนกะเพราท่ีมีอายุ 5 เดือนไดหลายตน และสวนท่ีสามารถตัดขายได (ก่ิงท่ีมีสีเขียว) มีปริมาณมากกวาก่ิงแข็ง

หลายเทา การปลูกกะเพราในลักษณะน้ีเหมาะสําหรับผูท่ีตองการไดผลผลิตเปนจํานวนมาก และมีพ้ืนท่ีจํากัด 

ขอเสีย การปลูกกะเพราในลักษณะน้ี ตองรอเวลาเก็บผลผลิต เน่ืองจากไมควรตัดกอนอายุ 5 เดือน เพราะชวง

อายุ 3 – 5 เดือน เปนชวงท่ีตนกะเพรามีอัตราการเจริญเติบโตสูง ถาหากปลอยใหโตโดยไมมีการตัด จะไดผลผลิต

ท่ีคุมคามาก  นอกจากน้ี การปลูกตนกะเพราถึงอายุ 5 เดือนเพ่ือลมตนและนําผลผลิตไปขายน้ัน ตองการใชเวลา

เก็บเก่ียว เพาะปลูก และ ดูแล มากกวาการปลูกไปเรื่อย ๆ โดยไมตัด ดังน้ันจะไมเหมาะกับผูท่ีมีแรงงานชาวสวน

นอย หรือ มีเวลาดูแลสวนนอย   ขอเสียอีกประการหน่ึงคือตนกะเพราท่ีมีอายุไมมากจะใหเมล็ดพันธุนอย ดังน้ันผู

ท่ีเลือกปลูกกะเพราดวยวิธีน้ีควรกันท่ีไวปลูกกะเพราตนท่ีมีอายุมากเพ่ือเก็บเมล็ดพันธุมาหวานตอไป 

 

2. ปลูกตนกะเพราถึงอายุ 9 เดือนแลวจึงลมตน 

การปลูกตนกะเพราโดยเริ่มตัดก่ิงเพ่ือนําผลผลิตไปขายตั้งแตอายุ 5 เดือนข้ึนไป และลมตนเมื่ออายุ 9 เดือน มี

ขอดีและขอเสีย ดังตอไปน้ี 

ขอดี หลังจากอายุ 5 เดือน จะสามารถตัดนําผลผลิตไปขายหรือบริโภคไดเพราะผานพนชวงท่ีตนกะเพรามีอัตรา

การเจริญเติบโตสูงไปแลว การปลูกกะเพราวิธีน้ีเหมาะสําหรับผูท่ีมีแรงงานชาวสวนไมมาก หรือ มีเวลาดูแลสวนไม

มาก 

ขอเสีย ไดผลผลิตนอยกวาการลมตนเมื่ออายุ 5 เดือน เพราะ ตนกะเพราจะแผก่ิงกานสาขากินพ้ืนท่ีมาก ทําใหใน

พ้ืนท่ีเพาะปลูกเทา ๆ กัน จะสามารถรองรับจํานวนตนกะเพราไดนอย นอกจากน้ีสวนสูงและการแผก่ิงกานสาขา

ของตนกะเพราในชวงอายุน้ีจะบังแสงแดดซึ่งกันและกัน ซึ่งอาจกอใหเกิดโรคพืช หรือ ตนกะเพราท่ีโตชาอาจแก

รนได 

3. ปลูกตนกะเพราไปเร่ือย ๆ จนกวาจะหยุดใหผลผลิต 

การปลูกกะเพราไปเรื่อย ๆ จนกวาจะหยุดใหผลผลิต คือ ชวงอายุ 2 ป โดยตัดไปขายหรือบริโภคอยูอยางตอเน่ือง 

มีขอดีและขอเสียดังน้ี 

ขอดี เหมาะสําหรับชาวสวนท่ีมีพ้ืนท่ีมาก ๆ ใชเวลาดูแลนอย  เมื่อตนกะเพราอายุเกิน 1 ปจะคอนขางปลอดภัย

จากศัตรูพืช เชน นก และ เพลี้ยบางชนิด 

ขอเสีย หากปลูกตนกะเพราเกิน 1 ป ขนาดของใบกะเพราจะเล็กลง จนกระท่ังกระจุกตัว กลิ่นไมหอม ก่ิงท่ีเปนสี

เขียวซึ่งสามารถตัดขายไดจะนอยลง 

 



อภิปรายผลการวิจัย  

 จากขอมูลเก่ียวกับวิธีการปลูกกะเพราท่ีขาพเจาไดศึกษาดั่งท่ีเห็นในเอกสารอางอิง จะกลาวไววาไมควรปลูก

กะเพราเกินอายุ 8-12 เดือน เพราะตนจะแกรน ไมคุมดินและนํ้า ซึ่งผลการวิจัยของขาพเจาไดผลคลายคลึงกันคือชวง 9 

เดือน แตสําหรับขอสรุปประการแรกท่ีขาพเจาไดแนะนําไว คือ ปลูกถึงประมาณ 5 เดือนแลวลมตน เพ่ือใชท่ีดินน้ันปลูกตน

ใหม ไมเคยมีผูใดเขียนแนะนําใหผูปลูกกะเพราสมัครเลนทํา ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากผูท่ีเริ่มปลูกกะเพรามักจะปลูกจํานวนไม

มาก ดังน้ันถาลมตนตั้งแต 5 เดือน อาจจะไมมีกะเพรากินไปจนถึง 5 เดือนถัดไป 

 อีกแหลงขอมูลท่ีนาสนใจและไมเคยมีผูใดแนะนําใหทํา คือ ผูสนับสนุนทุนวิจัยของงานวิจัยช้ินน้ี ซึ่งใหขอมูลวาใน

สวนกะเพราซึ่งทางบริษัทปลูกไวเพ่ือสงออก จะปลูกกะเพราและเก็บเก่ียวผลผลิตไปจนกระท่ังตนกะเพรามีอายุ 3 ป แลวจึง

ลมตนท้ิง ทางบริษัทไดอธิบายใหขาพเจาฟงวาใชปุยดีและดินด ีซึ่งแตกตางกับตนกะเพราอายุ 3 ปท่ีขาพเจาเคยเห็นโดย

สิ้นเชิง เพราะดายท่ัวไป ตนกะเพราท่ีมีอายุ 1 ปข้ึนไป จะมีใบเล็กและหนาไมนารับประทาน ถาปลูกตอไป ใบจะเริ่มกระจุก

ตัว เด็ดแลวติดกาน และนานเขาจะไมเหลือก่ิงสีเขียว จะมีแตก่ิงสีนํ้าตาลท่ีเต็มไปดวยขอ แมแตนกกระจอกก็ยังไมกิน 

เอกสารอางอิง 
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