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บทคัดย่ อ
ผูวิจัยในงานวิจัยชิ้นนี้ไดปลูกกะเพราะมากกวา 450 ตน และคัดตัวอยางเพื่อนํามาวัดและชั่งน้ําหนักเปนจํานวน
381 ตน งานวิจัยชิ้นนี้กินเวลา 10 เดือน ในพื้นที่ 70 ตารางเมตรในเขตทวีวัฒนาโดยจุดประสงคของงานวิจยั คือ เพื่อหาชวง
อายุของกะเพราที่ใหผลผลิตสูงสุดในพื้นที่เทากันและในชวงเวลาเทากัน ผูวิจัยหวังวาผลการวิจัยจะสามารถเพิ่มผลผลิต
กะเพราใหแกเกษตรกรเพื่อเปนการเพิ่มรายไดใหกับพวกเขา สําหรับกะเพราจํานวน 381 ตนที่ถูกนํามาเปนตัวอยาง จะถูก
เก็บขอมูล ดังนี้ น้ําหนักทั้งตน ไมรวมราก, น้ําหนักของกิ่งสีเขียวซึ่งเปนสวนที่ขายในตลาดและหางสรรพสินคา, ความสูง
(เพื่อไวพิจารณาคัดตัวอยางที่มีรูปรางผิดปกติ), อายุ, พื้นที่ในการแผกิ่งกานสาขา (คํานวณจากความกวาง และสูตรพื้นที่
วงกลม) หลังจากทราบน้ําหนักเฉลี่ยและพื้นที่ที่ใชเฉลี่ยแลว จะทําใหทราบวา ตนกะเพราที่มีอายุตาง ๆ กันจะใหผลผลิต
มากเทาใดในพื้นที่ 1 ตารางเมตร และจากนั้นจะสามารถคํานวณไดวาในหนึ่งปจะไดผลผลิตมากเทาใดในพื้นที่ขนาดเดียวกัน
นั้น ผลของการวิจัยคือชวงอายุ 100-140 วันจะใหผลผลิตดีที่สุด และเมื่อหลังจากอายุได 9 เดือนจะเริ่มใหผลผลิตนอยลง
ทั้งนี้เนื่องจากชวงอายุ 100-140 วัน ตนกะเพราจะมีกิ่งเขียวหรือสวนที่ตัดขายไดเกือบทั้งตน ทั้งยังใชพื้นที่ในการปลูกตอตน
ไมมาก และในหนึ่งปยังสามารถปลูกไดประมาณ 3 ครั้งในแปลงเดียวกัน
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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

กิ่งเขียว หมายถึงกิ่งกะเพราที่นิยมตัดเพื่อมาวางขายในทองตลาด

1. บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของงานวิจัย
เนื่องจากกะเพราเปนพืชและสมุนไพรเศรษฐกิจ และนิยมปลูกกันมาในแถบอาเซี่ยนซึ่งภูมิประเทศและภูมิอากาศ
ในเขตนี้ทําใหกะเพรามีรสชาดเผ็ดและมีกลิ่นหอมคลายคลึงกัน และสามารถสงออกไปยังทวีปอื่น ๆ ซึ่งกะเพราจะมีราคาสูง
มากเมื่อไปถึงผูบริโภคตางทวีป ดังนั้นจึงควรหาแนวทางการเพิ่มผลผลิตของกะเพรา โดยเฉพาะอยางยิ่งวิธีการที่เกษตรกร
ไมตองเพิ่มตนทุนเครื่องมือและอุปกรณ ในงานวิจัยนี้จะมุงเนนหาแนวทางการเพิ่มผลผลิตกะเพราโดยใชอายุกะเพราเปนตัว
แปรตน เพื่อหาวาชวงอายุใดของตนกะเพราสามารถใหผลผลิตมากที่สุดในพื้นที่ขนาดเทากันในระยะเวลาเทา ๆ กัน
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
(1) เพื่อใหทราบวิธีการปลูกกะเพราที่ใหไดผลผลิตสูงสุดในพื้นที่ที่จํากัด
(2) เพื่อหาชวงอายุของกะเพราที่ใหผลผลิตสูงสุดในขนาดพื้นที่เทากัน และในระยะเวลาเทากัน
(3) เพื่อใหทราบสาเหตุของการไมปลูกกะเพราที่มีอายุเกิน 1 ป
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
- ใชกะเพราขาวในงานวิจัย
- ประมวลผลจากกะเพราที่มีอายุไมเกิน 12 เดือน
- ปลูกบนดินเหนียวปนทราย รดน้ําทุกวัน

วิธีดําเนินการวิจัย
(1) ผูวิจัยกําหนดพื้นที่สําหรับตนกะเพราแตละชวงอายุ
(2) ตัดตนกะเพราที่โคนตนเพื่อนําทั้งตนมาชั่งและวัด เพื่อหาขอมูลดังตอไปนี้ น้ําหนักทั้งตนโดยไมรวมราก,
น้ําหนักกิ่งเขียว หรือสวนที่นํามาขายในทองตลาดได, พื้นที่ที่ใชในการแผกิ่งกานสาขา (คํานวณมาจากความกวางเฉลี่ย วัด
จากดานหนึ่งไปถึงอีกดานหนึ่ง ดวยสูตรพื้นที่วงกลม)
(3) หาคาเฉลี่ยของทุกคาที่วัดไดสําหรับตนกะเพราแตละชวงอายุ

(4) หาคาเฉลี่ยของน้ําหนักที่ไดในหนึ่งหนวยพื้นที่ ซึ่ง ณ ที่นี้กําหนดใหเปน 1 ตารางเมตร โดยหาวาในพื้นที่ 1
ตารางเมตรปลูกตนกะเพราของแตละชวงอายุไดทั้งหมดกี่ตน และคูณดวยน้ําหนักเฉลี่ย
น้ําหนักที่ไดในหนึ่งหนวยพื้นทีn่ =(

*n = อายุของตนกะเพรา

1 หนวยพื้นที่

หนวยพื้นที่ที่ใชปลูกตอตนn

) x น้ําหนักn

(5) นําคาน้ําหนักที่ไดตอ 1 ตารางเมตร ไปคํานวณหาน้ําหนักที่ไดตอ 1 ป ใน 1 ตารางเมตรนั้น
1 ป

น้ําหนักที่ไดตอหนึ่งหนวยพื้นที่ตอปn = ( n ) x น้ําหนักที่ไดในหนึ่งหนวยพื้นทีn่

(6) สรุปและอภิปรายผล

ผลการวิจัย

แผนภูมิแสดงความสัมพันธระหวางอายุของกะเพราและน้ําหนักเฉลี่ย (กรัม) ที่ตัดขายไดใน 1 ตารางเมตร

กราฟแสดงน้ําหนักของกิ่งสีเขียวเฉลี่ย (กรัม) ของตนกะเพรา ตอ 1 ตารางเมตร ตอ 1 ป

สรุปผลการวิจัย
ชวงอายุของกะเพราที่ใหผลผลิตไดดีที่สุดคือชวง 100-140 วัน แมวาถาดูตามแผนภูมิจะพบวาตนกะเพราที่อายุ
นอยกวา 100 วันก็ใหผลผลิตดีเชนกัน แตขอเสียของการเปนตนกลาคือยังไมแข็งแรง และมีศัตรูพืชคือนกกระจอก ทําให
เปนการเสี่ยง
1. ปลูกตนกะเพราถึงอายุ 5 เดือน แลวจึงลมตน
การลมตนกะเพราเพื่อนําผลผลิตไปขายเมื่อตนกะเพราอายุ 5 เดือนมีขอดีและขอเสีย ดังตอไปนี้
ขอดี ตนกะเพราที่อยูในชวงอายุดังกลาวสามารถใหผลผลิตสูงสุด เพราะในพื้นที่ที่ใชเพาะปลูกเทากัน จะสามารถ
ปลูกตนกะเพราที่มีอายุ 5 เดือนไดหลายตน และสวนที่สามารถตัดขายได (กิ่งที่มีสีเขียว) มีปริมาณมากกวากิ่งแข็ง
หลายเทา การปลูกกะเพราในลักษณะนี้เหมาะสําหรับผูที่ตองการไดผลผลิตเปนจํานวนมาก และมีพื้นที่จํากัด
ขอเสีย การปลูกกะเพราในลักษณะนี้ ตองรอเวลาเก็บผลผลิต เนื่องจากไมควรตัดกอนอายุ 5 เดือน เพราะชวง
อายุ 3 – 5 เดือน เปนชวงที่ตนกะเพรามีอัตราการเจริญเติบโตสูง ถาหากปลอยใหโตโดยไมมีการตัด จะไดผลผลิต
ที่คุมคามาก นอกจากนี้ การปลูกตนกะเพราถึงอายุ 5 เดือนเพื่อลมตนและนําผลผลิตไปขายนั้น ตองการใชเวลา
เก็บเกี่ยว เพาะปลูก และ ดูแล มากกวาการปลูกไปเรื่อย ๆ โดยไมตัด ดังนั้นจะไมเหมาะกับผูที่มีแรงงานชาวสวน
นอย หรือ มีเวลาดูแลสวนนอย ขอเสียอีกประการหนึ่งคือตนกะเพราที่มีอายุไมมากจะใหเมล็ดพันธุนอย ดังนั้นผู
ที่เลือกปลูกกะเพราดวยวิธีนี้ควรกันที่ไวปลูกกะเพราตนที่มีอายุมากเพื่อเก็บเมล็ดพันธุม าหวานตอไป
2. ปลูกตนกะเพราถึงอายุ 9 เดือนแลวจึงลมตน
การปลูกตนกะเพราโดยเริ่มตัดกิ่งเพื่อนําผลผลิตไปขายตั้งแตอายุ 5 เดือนขึ้นไป และลมตนเมื่ออายุ 9 เดือน มี
ขอดีและขอเสีย ดังตอไปนี้
ขอดี หลังจากอายุ 5 เดือน จะสามารถตัดนําผลผลิตไปขายหรือบริโภคไดเพราะผานพนชวงที่ตนกะเพรามีอัตรา
การเจริญเติบโตสูงไปแลว การปลูกกะเพราวิธีนี้เหมาะสําหรับผูที่มีแรงงานชาวสวนไมมาก หรือ มีเวลาดูแลสวนไม
มาก
ขอเสีย ไดผลผลิตนอยกวาการลมตนเมื่ออายุ 5 เดือน เพราะ ตนกะเพราจะแผกิ่งกานสาขากินพื้นที่มาก ทําใหใน
พื้นที่เพาะปลูกเทา ๆ กัน จะสามารถรองรับจํานวนตนกะเพราไดนอย นอกจากนี้สวนสูงและการแผกิ่งกานสาขา
ของตนกะเพราในชวงอายุนี้จะบังแสงแดดซึ่งกันและกัน ซึ่งอาจกอใหเกิดโรคพืช หรือ ตนกะเพราที่โตชาอาจแก
รนได
3. ปลูกตนกะเพราไปเรื่อย ๆ จนกวาจะหยุดใหผลผลิต
การปลูกกะเพราไปเรื่อย ๆ จนกวาจะหยุดใหผลผลิต คือ ชวงอายุ 2 ป โดยตัดไปขายหรือบริโภคอยูอยางตอเนื่อง
มีขอดีและขอเสียดังนี้
ขอดี เหมาะสําหรับชาวสวนที่มีพื้นที่มาก ๆ ใชเวลาดูแลนอย เมื่อตนกะเพราอายุเกิน 1 ปจะคอนขางปลอดภัย
จากศัตรูพืช เชน นก และ เพลี้ยบางชนิด
ขอเสีย หากปลูกตนกะเพราเกิน 1 ป ขนาดของใบกะเพราจะเล็กลง จนกระทั่งกระจุกตัว กลิ่นไมหอม กิ่งที่เปนสี
เขียวซึ่งสามารถตัดขายไดจะนอยลง

อภิปรายผลการวิจัย
จากขอมูลเกี่ยวกับวิธีการปลูกกะเพราที่ขาพเจาไดศึกษาดั่งที่เห็นในเอกสารอางอิง จะกลาวไววาไมควรปลูก
กะเพราเกินอายุ 8-12 เดือน เพราะตนจะแกรน ไมคุมดินและน้ํา ซึ่งผลการวิจัยของขาพเจาไดผลคลายคลึงกันคือชวง 9
เดือน แตสําหรับขอสรุปประการแรกที่ขาพเจาไดแนะนําไว คือ ปลูกถึงประมาณ 5 เดือนแลวลมตน เพื่อใชที่ดินนั้นปลูกตน
ใหม ไมเคยมีผใู ดเขียนแนะนําใหผูปลูกกะเพราสมัครเลนทํา ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากผูที่เริ่มปลูกกะเพรามักจะปลูกจํานวนไม
มาก ดังนั้นถาลมตนตั้งแต 5 เดือน อาจจะไมมีกะเพรากินไปจนถึง 5 เดือนถัดไป
อีกแหลงขอมูลที่นาสนใจและไมเคยมีผูใดแนะนําใหทํา คือ ผูสนับสนุนทุนวิจัยของงานวิจัยชิ้นนี้ ซึ่งใหขอมูลวาใน
สวนกะเพราซึ่งทางบริษัทปลูกไวเพื่อสงออก จะปลูกกะเพราและเก็บเกี่ยวผลผลิตไปจนกระทั่งตนกะเพรามีอายุ 3 ป แลวจึง
ลมตนทิ้ง ทางบริษัทไดอธิบายใหขาพเจาฟงวาใชปุยดีและดินดี ซึ่งแตกตางกับตนกะเพราอายุ 3 ปที่ขาพเจาเคยเห็นโดย
สิ้นเชิง เพราะดายทั่วไป ตนกะเพราที่มีอายุ 1 ปขึ้นไป จะมีใบเล็กและหนาไมนารับประทาน ถาปลูกตอไป ใบจะเริ่มกระจุก
ตัว เด็ดแลวติดกาน และนานเขาจะไมเหลือกิ่งสีเขียว จะมีแตกิ่งสีน้ําตาลที่เต็มไปดวยขอ แมแตนกกระจอกก็ยังไมกิน
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http://www.acfs.go.th/warning/view_Knowledge.php?id=7
เจนจบ ยิ่งสุมล. (2555). สารานุกรม สมุนไพรไทย. กรุงเทพฯ: บริษัท ทสพรบิลเลี่ยนกรุป.
ประโยชนของกะเพราในฐานะผักและอาหาร. (ม.ป.ป.). เรียกใชเมื่อ 12 กันยายน 2555 จาก สํานักชลประทานที่ :
http://irrigation.rid.go.th/rid15/ppn/General/Pakinaka/01.htm
มนตรี แสนสุข. เกษตรพอเพียงมนตรี. สํานักพิมพ ปราชญ .
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