
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  
----------------------- 
 

1. ชุดโครงการวิจัย  วิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ 
 

2. โครงการวิจัย  วิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรและเครื่องเทศที่มีศักยภาพ 
กิจกรรม ที่ 5  การผลิตพืชสมุนไพรแบบยั่งยืน 
กิจกรรมย่อยที่ 5.1  ศึกษาเทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพรอย่างยั่งยืน 
 

3. ชื่อการทดลอง  ศึกษาและคัดเลือกชนิดพืชสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อใช้ในต ารับยา 
   ในระบบการผลิตอย่างยั่งยืน 
          ชื่อการทดลอง  Study and Selection of The Native Herbs for Production Herbal 

Medicines In Sustainable Production System 
4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง  ประนอม   ใจอ้าย  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่1/ 
ผู้ร่วมงาน  มณทิรา   ภูติวรนาถ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่1/ 

     สุทธินี    เจริญคิด  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่1/ 
     พรรณพิมล   สุริยะพรหมชัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่1/ 

     สากล    มีสุข  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่1/ 
     สุภาภรณ์   สาชาติ  สถาบันวิจัยพืชสวน2/ 

5. บทคัดย่อ    
 ศึกษาและคัดเลือกชนิดพืชสมุนไพรพ้ืนบ้านเพ่ือใช้ในต ารับยาในระบบการผลิตอย่างยั่งยืน   มี

วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการผลิตพืชสมุนไพร  การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรเพ่ือผลิตเป็นวัตถุดิบใช้เสริมในบัญชี
ยาหลักแห่งชาติ และทดแทนการใช้ยาแผนปัจจุบัน   โดยส ารวจการผลิตพืชสมุนไพรของเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัด
แพร่  และส ารวจปริมาณความต้องการพืชสมุนไพรเพ่ือใช้ในการส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลสอง  อ าเภอสอง  
จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตยาสมุนไพรชนิดต่าง ๆ   คัดเลือกพ้ืนที่จัดท าแปลงผลิตพืชสมุนไพร พ้ืนที่ 1 ไร่  ที่
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่  ด าเนินการขยายพันธุ์พืชสมุนไพร 5 ชนิด  ได้แก่ ขมิ้นชัน ไพล ฟ้าทะลายโจร  
มะระขี้นก  และชุมเห็ดเทศ  โดยปลูกพืชสมุนไพรแต่ละชนิดในพ้ืนที่ 400 ตารางเมตร ขมิ้นชัน ใช้ระยะปลูก 
ระยะระหว่างต้น 35 เซนติเมตร ระหว่างแถว 50 เซนติเมตร ไพล ใช้ระยะปลูกระหว่างต้น 25 เซนติเมตร 
ระหว่างแถว 70 เซนติเมตร  ฟ้าทะลายโจร ใช ้ระยะปลูกระหว่างต้น 30 เซนติเมตร ระหว่างแถว 40 
เซนติเมตร  มะระขี้นก ใช้ระยะปลูกระหว่างต้น 1 เมตร ระหว่างแถว 1.50 เมตร ส่วนชุมเห็ดเทศ ใช้ระยะปลูก
ระหว่างต้น 2 เมตร ระหว่างแถว 2 เมตร ปลูกในพื้นที่ 1 ไร่ ด าเนินการปฏิบัติดูแลรักษา ก าจัดวัชพืช ให้น้ า
อย่างสม่ าเสมอ  เก็บเกี่ยวผลผลิต ขมิ้นชัน เมื่ออายุ 1 ปี  ไพล เก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 2 ปี ฟ้ าทะลายโจร เก็บเกี่ยว
ระยะเริ่มออกดอก-ระยะดอกบาน 50% และไม่ ควรเกินระยะดังกล่าว เพ่ือให้มีสารส าคัญสูง  โดยตัดทั้งต้นเหนือ



ดินประมาณ 5-10 เซนติเมตร  มะระขี้นกเก็บเกี่ยว เมื่ออายุตั้งแต่ 50-100 วัน เดือน  และชุมเห็ดเทศเก็บเกี่ยว 
อายุ 2 ปี  บันทึกเก็บข้อมูลปริมาณผลผลิต  รายได้จากพืชสมุนไพรแต่ละชนิด  ช่วงเวลาการปลูกและช่วงการ
เก็บเกี่ยว และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ผลการทดลองพบว่า  การผลิตพืชสมุนไพรใน 1 ฤดูปลูก ในพื้นที่ 1 ไร่   ฟ้า
ทะลายโจร ให้ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย 2,987-3,163 กิโลกรัม มะระขี้นกให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,650 กิโลกรัม  ขมิ้นชันให้
ผลผลิต 3,163 กิโลกรัม ชุมเห็ดเทศอายุ 2 ปี ให้ผลผลิตเฉลี่ย 772 กิโลกรัม และไพลให้ผลผลิตเฉลี่ย 4,496 
กิโลกรัม   ผลผลิตฟ้าทะลายโจรสดกิโลกรัมละ 10 บาท รายได้ 29,870 -31,630 บาท/ไร่  ผลผลิตมะระขี้นกสด 
ราคากิโลกรัมละ 25 บาท มีรายได้เฉลี่ย 41,250 บาท/ไร่ ผลผลิตขมิ้นชันสด ราคากิโลกรัมละ 7 บาท  มีรายได้
เฉลี่ย 14,036 บาท/ไร่  ส่วนชุมเห็ดเทศ เก็บส่วนใบแก่  ราคากิโลกรัมละ 13 บาท มีรายได้เฉลี่ย 10,036 บาท/ไร่  
ทั้งนี้ชุมเห็ดเทศเป็นไม้พุ่มหลายปี  สามารถเก็บผลผลิตได้หลายครั้ง ต้นทุนเฉลี่ยต่อไร่ในการผลิตพืชสมุนไพร 
ประมาณ  8,000-10,000 บาท รายได้ต่อไร่ ฟ้าทะลายโจรมีรายได้เฉลี่ย 31,630 บาท  มะระขี้นกสดเฉลี่ย 
41,250 บาท ผลผลิตขมิ้นชันสดเฉลี่ย 14,036 บาท และชุมเห็ดเทศเฉลี่ย 18,200 บาท และไพลสดเฉลี่ย 58,454 
บาท รายได้สุทธิต่อไร่ ฟ้าทะลายโจรมีรายได้เฉลี่ย 23,630 บาท  มะระขี้นกเฉลี่ย 33,250 บาท ขมิ้นชันเฉลี่ย 
16,600 บาท ชุมเห็ดเทศเฉลี่ย 12,200 บาท และไพลสดเฉลี่ย 48,454 บาท รวมผลตอบแทนสุทธิจากการปลูกพืช
สมุนไพร 5 ชนิดในพื้นท่ี 1 ไร่ คิดเป็นเงิน 100,000-130,000 บาท    

 
6. ค าน า   

ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองมากขึ้น  โดยใช้
สมุนไพรที่มีอยู่มาใช้กันอย่างแพร่หลาย ใช้เป็นยารักษาโรค     เครื่องดื่ม  อาหารเสริม   เครื่องส าอาง  สุคนธ
บ าบัด  และสปา  ท าให้มีผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากธรรมชาติเพ่ือการค้ามากขึ้น  ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขมี
นโยบายสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร  โดยส่งเสริมให้มีการผสมผสานการแพทย์แผนไทยและ
สมุนไพรเข้ากับระบบบริการสาธารณสุขของชุมชนอย่างเหมาะสม  เพ่ือให้เกิดการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพอนามัย  
สมุนไพรที่ใช้ควรมีสรรพคุณการรักษาที่ชัดเจน  ปลอดภัย  ใช้ประโยชน์ได้จริง  และเน้นการใช้ประ โยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน  เพ่ือส่งเสริมสุขภาพและรักษาโรคเบื้องต้น  แต่ประสบกับปัญหาการในการผลิตพืชสมุนไพร  
เนื่องจากยังขาดเทคโนโลยีด้านการผลิตพืชสมุนไพรแต่ละชนิด  ท าให้ขาดวัตถุดิบสมุนไพรที่จ าเป็นในการผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้เสริมยาแผนปัจจุบันในบัญชียาหลักแห่งชาติ    ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการผลักดันให้
ประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางสมุนไพรของเอเชีย โดยส่งเสริมสนับสนุนการน าผลิตภัณฑ์สมุนไพรมาใช้ในระบบ
สาธารณสุข และเร่งให้มีการพัฒนางานวิจัย และก าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติปี 2549 -53 คือ แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพ่ือให้เกิดการวิจัยที่สมบูรณ์ครบวงจร พัฒนาต่อยอดให้
เป็นอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรสร้างมูลค่าเพ่ิมในการขยายตลาดส่งออกให้รวดเร็วยิ่งขึ้น และเปิดตลาดแห่ง
ใหม่ทั้งในรูปของผลิตภัณฑ์สมุนไพร และวัตถุดิบพืชสมุนไพร   การส่งออกสมุนไพรของประเทศไทยมี ในรูปของ
วัตถุดิบสมุนไพร และสารสกัดสมุนไพรเป็นส่วนมาก  โดยในปี 2545 มีการส่งออกในรูปของสมุนไพร มูลค่า 
110.03 ล้านบาท และในรูปของสารสกัดจากสมุนไพรมูลค่า 293.86 ล้านบาท ปี 2546 การส่งออกสารสกัดจะมี
มูลค่า 363.32 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 24.0 เมื่อเทียบกับปี 2545 ตลาดส่งออกหลักของสารสกัดจากสมุนไพร 
คือ ญี่ปุ่น ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 90.0 จึงควรมีการขยายตลาดส าหรับสารสกัดเพ่ิมมากขึ้น และส่งเสริมให้มี



การน าวัตถุดิบสมุนไพรแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิม ซึ่งคาดว่ามูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรในประเทศในปี 
2546 เท่ากับ 40,000 ล้านบาท และมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 30.0 (ข้อมูลจาก บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย 
จ ากัด : 2546)  

กรมวิชาการเกษตร  เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานวิจัยด้านการผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพ อัน
เป็นส่วนส าคัญส าหรับน ามาใช้ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร และก่อให้เกิดการต่อเนื่องของงานวิจัยอย่างครบ
วงจรได้   ดังนั้นจึงควรศึกษาเทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพรเพ่ือผลิตเป็นวัตถุดิบใช้เสริมในบัญชียาหลักแห่งชาติ  
และทดแทนการใช้ยาแผนปัจจุบัน   ช่วยส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป 

 
7. วิธีด าเนินการ                         :  

- อุปกรณ ์ ต้นพันธุ์สมุนไพรชนิดต่าง ๆ   ปุ๋ยคอก  ถุงพลาสติก  ยางรัด จอบ  เสียบ 
-  วิธีการ  

ส ารวจการผลิตพืชสมุนไพรของเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดแพร่  และส ารวจปริมาณความต้องการพืช
สมุนไพรเพ่ือใช้ในการส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลสอง  อ าเภอสอง  จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตยาสมุนไพร
ชนิดต่าง ๆ   

 คัดเลือกพ้ืนที่จัดท าแปลงผลิตพืชสมุนไพร พ้ืนที่ 1 ไร่  ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่  
ด าเนินการขยายพันธุ์พืชสมุนไพร 5 ชนิด  ได้แก่ ขมิ้นชัน ไพล ฟ้าทะลายโจร  มะระขี้นก  และชุมเห็ดเทศ  

โดยปลูกพืชสมุนไพรแต่ละชนิดในพ้ืนที่ 400 ตารางเมตร ขมิ้นชัน ใช้ระยะปลูก ระยะระหว่างต้น 
35 เซนติเมตร ระหว่างแถว 50 เซนติเมตร ไพล ใช้ระยะปลูกระหว่างต้น 25 เซนติเมตร ระหว่างแถว 70 
เซนติเมตร  ฟ้าทะลายโจร ใช้ระยะปลูกระหว่างต้น 30 เซนติเมตร ระหว่างแถว 40 เซนติเมตร  มะระขี้นก ใช้
ระยะปลูกระหว่างต้น 1 เมตร ระหว่างแถว 1.50 เมตร ส่วนชุมเห็ดเทศ ใช้ระยะปลูกระหว่างต้น 2 เมตร 
ระหว่างแถว 2 เมตร ปลูกในพ้ืนที่ 1 ไร่ ด าเนินการปฏิบัติดูแลรักษา ก าจัดวัชพืช ให้น้ าอย่างสม่ าเสมอ   

เก็บเกี่ยวผลผลิต ขมิ้นชัน เมื่ออายุ 1 ปี  ไพล เก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 2 ปี ฟ้าทะลายโจร เก็บเกี่ ยว
ระยะเริ่มออกดอก-ระยะดอกบาน 50% และไม่ ควรเกินระยะดังกล่าว เพ่ือให้มีสารส าคัญสูง  โดยตัดทั้งต้นเหนือ
ดินประมาณ 5-10 เซนติเมตร  มะระขี้นกเก็บเกี่ยว เมื่ออายุตั้งแต่ 50-100 วัน เดือน  และชุมเห็ดเทศเก็บเกี่ยว 
อายุ 2 ปี 

บันทึกเก็บข้อมูลปริมาณผลผลิต  รายได้จากพืชสมุนไพรแต่ละชนิด  ช่วงเวลาการปลูกและช่วง
การเก็บเกี ่ยว และข้อมูลอื ่นๆที ่เกี ่ยวข้อง   รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ผลผลิต  ต้นทุน  รายได้   และ
ผลตอบแทนต่อพ้ืนที ่

- เวลาและสถานที่  เริ่มต้นเดือนตุลาคม 2554 ถึง กันยายน 2558 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 



8. ผลการทดลองและวิจารณ์  
8.1 ชนิดพืชสมุนไพรที่โรงพยาบาลมีความต้องการเพื่อน าไปผลิตเป็นยาสมุนไพร 

สมุนไพร  ชนิดที่โรงพยาบาลมีความต้องการเพ่ือใช้จ านวน 35 ชนิด  และใช้ทดแทนบัญชียาหลัก
ได้แก่   ขมิ้นชัน  ไพล  ฟ้าทะลายโจร  ชุมเห็ดเทศ   เพชรสังฆาต  มะระขี้นก  รางจืด  ว่านชักมดลูก   ตะไคร้    
หญ้าหนวดแมว  อบเชยเทศ  ชะเอมเทศ  สมุลแว้ง   กานพลู   บัวบก   มะลิ (พิกุล,บุญนาค,สารภี)  ฝางเสน  
กฤษณา  ก าแพงเจ็ดชั้น  เถาวัลย์เปรียง  เถาเอ็นอ่อน  เทียนทั้ง 5  สมอไทย  มะขามป้อม  ส้มป่อย  ว่านน้ า  
ดีปลี  ชิงชี่ (ย่านาง, คณทา, เท้ายายม่อม, มะเดื่อชุมพร)  ขิง  ช้าพลู  เจตมูลเพลิงแดง  น้ านมราชสีห์ (หญ้าน้ า
หมึก)  มะรุม  กระวาน  และพริกไทย    

สมุนไพร (Medicinal Plant หรือ Herb) ก าเนิดจากธรรมชาติและมีความหมายต่อชีวิตมนุษย์
โดยเฉพาะในมิติทางสุขภาพ  ทั้งการส่งเสริมสุขภาพการรักษาโรค  สมุนไพรส าหรับงานสาธารณสุขมูลฐานส่วน
ใหญ่เป็นพืชสมุนไพรหรือต้นไม้ มีส่วนประกอบที่ส าคัญ 5 ส่วน คือ  ราก  ล าต้น  ใบ  ดอก และผล  ส่วนของพืช
เหล่านี้มีรูป  ลักษณะโครงสร้าง  และบทบาทต่อพืชที่แตกต่างกัน  การน าสมุนไพรมาใช้เป็นยาต้องค านึงถึง
ธรรมชาติของสมุนไพรแต่ละชนิด  พันธุ์สมุนไพร  สภาพแวดล้อมในการปลูก  จะให้สาระส าคัญแตกต่างกัน (มา
โนชและเพ็ญนภา, 2540) 

8.2 ปริมาณความต้องการพืชสมุนไพรในรอบปี  ฤดูการปลูกและการเก็บเกี่ยว    
 ปริมาณความต้องการพืชสมุนไพรของโรงพยาบาลสอง  อ าเภอสอง  จังหวัดแพร่  ขมิ้นชันและ
ไพล จ านวน 5-6 ตันต่อปี ฟ้าทะลายโจร จ านวน 600-1,000 กิโลกรัม มะระข้ีนก จ านวน 500-800 กิโลกรัม  และ
ชุมเห็ดเทศ จ านวน 500-800 กิโลกรัม  นอกจากนี้ยังต้องการพืชสมุนไพรอ่ืน ๆ ได้แก่ เถาวัลย์เปรียง  รางจืด 
เพชรสังฆาต  หญ้าหนวดแมว เถาเอ็นอ่อน ฯลฯ  (โรงพยาบาลสอง, 2557) (ตารางท่ี 1) 



ตารางที่ 1 ปริมาณความต้องการพืชสมุนไพรในรอบปี  ช่วงที่ต้องการ  อายุการเก็บเก่ียว   
              ฤดูการปลูกและการเก็บเก่ียว   และปัญหาในการผลิต พืชสมุนไพรในพื้นที่จังหวัดแพร่ 
 ปริมาณความต้องการ  

(กก./ปี) 
เ ดื อ น ที่
ปลูก 

อ ายุ ก า ร เก็ บ
เกี่ยว 

ปัญหา 

ขม้ินชัน  5-6 ตัน มิ.ย. 12-16 เดือน ปลูกซ้ าที่เดิมไม่ได้  
เป็นโรคหัวเน่า 

ไพล 5-6 ตัน มิ.ย. 12-24 เดือน ปลูกซ้ าที่เดิมไม่ได้  
เป็นโรคหัวเน่า 

ฟ้าทะลายโจร 600-1,000 กก. สค./พ.ย. 2-3 เดือน ขาดแคลนต้นพันธุ์   
ผลผลิตไม่เพียงพอ 

มะระข้ีนก 500-800 กก. ก.ค./ต.ค 3 เดือน มีการผลิตน้อย   
ผลผลิตไม่เพียงพอ 

ชุมเห็ดเทศ 500-800 กก. มิ.ย 1-3 ปี ไม่มีปัญหา 
 
8.3 ผลผลิตต่อไร่  ต้นทุนการผลิต  รายได้  และผลตอบแทน 

 ผลผลิต 
 การผลิตพืชสมุนไพรใน 1 ฤดูปลูก ในพ้ืนที่ 1 ไร่   ฟ้าทะลายโจร ให้ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย 2,987-
3,163 กิโลกรัม มะระข้ีนกให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,650 กิโลกรัม  ขม้ินชันให้ผลผลิต 3,163 กิโลกรัม ชุมเห็ดเทศอายุ 2 
ปี ให้ผลผลิตเฉลี่ย 772 กิโลกรัม และไพลให้ผลผลิตเฉลี่ย 4,496 กิโลกรัม   ซึ่งหากคิดเป็นรายได้ของเกษตรกรที่
ปลูกพืชสมุนไพรดังกล่าว  ในราคาที่ตลาดรับซื้อ ผลผลิตฟ้าทะลายโจรสดกิโลกรัมละ 10 บาท รายได้ 29,870 -
31,630 บาท/ไร่  ผลผลิตมะระขี้นกสด ราคากิโลกรัมละ 25 บาท มีรายได้เฉลี่ย 41,250 บาท/ไร่ ผลผลิต
ขมิ้นชันสด ราคากิโลกรัมละ 7 บาท  มีรายได้เฉลี่ย 14,036 บาท/ไร่  ส่วนชุมเห็ดเทศ เก็บส่วนใบแก่  ราคา
กิโลกรัมละ 13 บาท มีรายได้เฉลี่ย 10,036 บาท/ไร่  ทั้งนี้ชุมเห็ดเทศเป็นไม้พุ่มหลายปี  สามารถเก็บผลผลิตได้
หลายครั้ง (ตารางที่ 2) 

ต้นทุนการผลิต 
 ต้นทุนเฉลี่ยต่อไร่ในการผลิตพืชสมุนไพร ประมาณ  8,000-10,000 บาท โดยใช้จ่ายในการผลิต  
ได้แก่  ค่าต้นพันธุ์  2,000 บาท ค่าเตรียมแปลง 1,000-1500 บาท ค่าปุ๋ยคอก 2,000  บาท ค่าแรงงานปลูก  
ก าจัดวัชพืช  และเก็บเกี่ยว  3,500-4,500 บาท  ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้แรงงานคนในครอบครัว  และได้เก็บ
รักษาพันธุ์พืชสมุนไพรไว้ใช้เองก็จะลดต้นทุนการผลิตลง 
 ราคา 
 ราคาพืชสมุนไพร  การผลิตพืชสมุนไพรในพ้ืนที่ 1 ไร่   เมื่อคิดรายได้จากการปลูกพืชสมุนไพร  
ในราคาที่ตลาดรับซื้อของจังหวัดแพร่ ราคาฟ้าทะลายโจรสดกิโลกรัมละ 10 บาท มะระขี้นกสด ราคากิโลกรัมละ 
25 บาท ขม้ินชันสด ราคากิโลกรัมละ 7 บาท และชุมเห็ดเทศ เก็บส่วนใบแก่  ราคากิโลกรัมละ 13 บาท 
 



 รายได้ต่อไร่ 
 รายได้ต่อไร่ เมื่อปลูก 1  ครั้ง  รายได้ต่อไร่ เมื่อปลูก 1  ครั้ง สามารถเก็บเกี่ยวฟ้าทะลายโจร
มีรายได้เฉลี่ย 31,630 บาท  มะระขี้นกสดเฉลี่ย 41,250 บาท ผลผลิตขมิ้นชันสดเฉลี่ย 14,036 บาท และชุมเห็ด
เทศเฉลี่ย 18,200 บาท และไพลสดเฉลี่ย 58,454 บาท  
 ผลตอบแทนต่อไร่ 
 รายได้สุทธิต่อไร่ เมื่อคิดรายได้สุทธิ  โดยหักต้นทุนการผลิต  ฟ้าทะลายโจรมีรายได้เฉลี่ย 23,630 
บาท  มะระข้ีนกเฉลี่ย 33,250 บาท ขมิ้นชันเฉลี่ย 16,600 บาท ชุมเห็ดเทศเฉลี่ย 12,200 บาท และไพลสดเฉลี่ย 
48,454 บาท รวมผลตอบแทนสุทธิจากการปลูกพืชสมุนไพร 5 ชนิดในพ้ืนที่ 1 ไร่ คิดเป็นเงิน 100,000-130,000 
บาท   (ตารางที่ 2)  โดยทั่วไปเกษตรกรที่ผลิตพืชสมุนไพรจะปลูกพืชหลายชนิดในพ้ืนที่เดียวกัน  เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของตลาดสมุนไพรที่ต้องการสมุนไพรหลากหลายชนิด แต่ละชนิดปลูกในปริมาณน้อย  
 
ตารางที่ 2 ผลผลิตฟ้าทะลายโจร มะระข้ีนก ขม้ินชัน ชุมเห็ดเทศ และไพล ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2556  
             ถึงเมษายน 2558   ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่  
 ผลผลิต (กก./ไร่) ราคา ต้นทุน รายได้ ผลตอบแทน 

 (บาท/กก.)  (บาท/ไร่)  (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) 
1.ฟ้าทะลายโจร 3,163  10 8,000 31,630 23,630 
2. มะระข้ีนก 1,650 25 8,000 41,250 33,250 
3. ขม้ินชัน 3,800 7 10,000 26,600 16,600 
4. ชุมเห็ดเทศ 14,00 13 6,000 18,200 12,200 
5. ไพล 4,496 13 10,000 58,454 48,454 

 
 ขม้ินชัน  มีสารส าคัญ คือ Curcuminoid  เป็นสารสีเหลือง  มีสรรพคุณแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ  แน่นจุก
เสียด  อาหารไม่ย่อย  ช่วยขับลมในกระเพาะอาหาร  ช่วยเพ่ิมน้ าย่อยและขับน้ าดีช่วยย่อยไขมันให้แตกตัวท าให้
น้ าย่อยช่วยย่อยไขมันได้ดีในล าไส้    แก้ปวดฟัน  แก้ผื่นคัน  แก้พิษยุงกัด  ลดอาการอักเสบ (เพชรรัตน์, 2552) 

ไพล  เหง้าไพลสดประกอบด้วย   น้ ามันหอมระเหยหลายกลุ่ม  เช่น  สารประกอบเทอร์ปีนอยด์ 
(terpenoids)   สารกลุ่มฟีนิลบิวทานอยด์ (phenylbutanoids)  สารกลุ่ม เคอร์คิวมินอยด์ (curcuminoilds) 
น้ ามันไพลแสดงฤทธิ์ต้านการอักเสบ  ฤทธิ์ไล่ยุง  ฆ่าแมลง  ฤทธิ์คุมก าเนิด  และต้านเชื้อจุลินทรีย์   ส าหรับ
สรรพคุณทางยา เหง้าไพลช่วยขับระดูให้หญิงหลังคลอด แก้เหน็บชา แก้ปวดท้อง ช่วยขับลมในกระเพาะ แก้
ท้องเสีย ล าไส้อักเสบ แก้ปวดฟัน โรคผิวหนัง ใช้ทาแผลป้องกันการติดเชื้อ ช่วยสมานแผล แก้เลือดก าเดาไหล 
ปัจจุบันมีการผลิตเป็นครีมส าหรับทาแก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ใบแก้ไข้ ดอกแก้ช้ าใน ช่วยขับระดู (อุไร, 2547)   

ฟ้าทะลายโจร  ทั้งต้นของฟ้าทะลายโจรแก้บิดชนิดติดเชื้อ แก้ทางเดินอาหารอักเสบ แก้หวัด แก้ทอนซิล 
แก้ปวดอักเสบ และแก้อาการท้องเดิน แก้ความดันโลหิตสูง แก้ไฟไหม้ แก้งูกัด แก้ผื่นคันที่เกิดจากการอับชื้น แก้
โรคหนองใน ทางเดินปัสสาวะอักเสบ และแก้อักเสบต่างๆ (โครงการพัฒนาเทคนิคการผลิตยาสมุนไพร, 2522)  



 มะระขี้นก  มะระขี้นกเป็นผักพ้ืนบ้านที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจนิยมบริโภคผลและยอดอ่อน มีรสขม
พบทั่วไปทุกภาคของประเทศไทย ในทางโภชนาการเป็นผักที่มีคุณค่าทางอาหารสูง มีวิตามิน แร่ธาตุและ
สารอาหารอีกหลายชนิด คุณค่าทางยานั้นยังเป็นสมุนไพรรักษาโรคเบาหวาน รักษาโรคเอดส์ มีฤทธิ์ต้านเชื้อ HIV มี
ฤทธิ์ต้านมะเร็ง แก้ไข้ แก้ร้อนใน กระหายน้ า เป็นต้น มีรายงานว่า มะระขี้นกมี 2 ชนิด ได้แก่ มะระขี้นก (มะระ
ไทย) คือ  มะระที่มีผลเล็กๆ สั้นป้อม หัวแหลม ท้ายแหลม ผลยาวประมาณ 2-3  นิ้ว ผิวผลขรุขระ สีเขียวแก่ รส
ขมจัดกว่ามะระจีน มะระชนิดนี้เป็นพืชพันธุ์ของไทยแท้และเป็นชนิดที่มีสรรพคุณทางยา  และมะระจีน จะมี
ลักษณะผลยาวใหญ่ สีขาวปนเขียว ผิวขรุขระร่องใหญ่ ผลยาวประมาณ 4-9  นิ้ว ( อาจถึง 10-12  นิ้ว) (ปัทมา, 
2541) 

ชุมเห็ดเทศ  มีสรรพคุณเป็นยา ส่วนที่ใช้ได้แก่ ใบ น ามาต าทาแก้กลากเกลื้อน  โรคผิวหนัง ดอกและใบ 
น ามาต้มรับประทานแก้อาการท้องผูก (ส านักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน,2537) 
 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  
 ต้นทุนเฉลี่ยต่อไร่ในการผลิตพืชสมุนไพร ประมาณ  8,000 -10,000 บาท ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้
แรงงานคนในครอบครัว  และได้เก็บรักษาพันธุ์พืชสมุนไพรไว้ใช้เองก็จะลดต้นทุนการผลิตลง 
 รายได้สุทธิต่อไร่  ฟ้าทะลายโจรมีรายได้เฉลี่ย 23,630 บาท  มะระขี้นกเฉลี่ย 33,250 บาท ขมิ้นชันเฉลี่ย 
16,600 บาท ชุมเห็ดเทศเฉลี่ย 12,200 บาท และไพลสดเฉลี่ย 48,454 บาท รวมผลตอบแทนสุทธิจากการปลูกพืช
สมุนไพร 5 ชนิดในพ้ืนที่ 1 ไร่ คิดเป็นเงิน 100,000-130,000 บาท   โดยทั่วไปเกษตรกรที่ผลิตพืชสมุนไพรจะปลูก
พืชหลายชนิดในพ้ืนที่เดียวกัน  เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดสมุนไพรที่ต้องการสมุนไพรหลากหลายชนิด 
แต่ละชนิดปลูกในปริมาณน้อย  

 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ :  
- เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์และกระจายพันธุ์พืชสมุนไพรสู่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพรในจังหวัดแพร่ 
- เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพืชสมุนไพรให้แก่เกษตรกร  นักเรียน  และผู้ที่สนใจโดยทั่วไป 

 
11. ค าขอบคุณ  

 งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของ วิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรและเครื่องเทศที่มีศักยภาพ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย  โรงพยาบาลสอง  อ าเภอสอง  จังหวัดแพร่  ที่ช่วยอบสมุนไพรและให้ข้อมูลสมุนไพร  
และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ทุกท่าน ที่ให้ความช่วยเหลือตลอดการด าเนินการ
วิจัยในครั้งนี้ 
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