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รายงานผลงานเร่ืองเตม็การทดลองทีสิ่น้สุด 
................................................. 

 
1. ชุดโครงการวิจัย :  วิจยัและพฒันาพืชสมนุไพรและเครื่องเทศ 
2. โครงการวิจัย  :  วิจยัและพฒันาพืชสมนุไพรและเครื่องเทศท่ีมีศกัยภาพ 
  กิจกรรม  :   การส ารวจระบบการผลิตพืชสมนุไพรและเครื่องเทศเชิงการคา้ 
 กิจกรรมย่อย : การส ารวจระบบการผลิตพืชสมนุไพรและเครื่องเทศเชิงการคา้ในภาคตา่งๆ 
3. ชื่อการทดลองภาษาไทย  :   การส ารวจระบบการผลิตพืชสมนุไพรและเครื่องเทศเชิงการคา้       

ภาคกลางและภาคตะวนัตก 
 ชื่อการทดลองภาษาอังกฤษ  :    Survey of Commercial Spice and Herb Plants Production 

System in the West and Central Area 
4. คณะผู้ด าเนินงาน        

หัวหน้าการทดลอง : สภุาภรณ ์ สาชาติ1 สงักดั สถาบนัวิจยัพืชสวน 
   ผูร้ว่มงาน จิดาภา  สภุาผล1  สงักดั สถาบนัวิจยัพืชสวน 

 แสงมณี ชิงดวง1 สงักดั สถาบนัวิจยัพืชสวน 
 สจัจะ ประสงคท์รพัย์1 สงักดั สถาบนัวิจยัพืชสวน 
 สมบตัิ บวรเมธีกลุ2 สงักดั ศนูยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรอทุยัธานี 

5. บทคัดย่อ 
   การส ารวจระบบการผลิตพืชสมนุไพรและเครื่องเทศเชิงการคา้ในภาคตะวนัตกและภาคกลาง 

ด าเนินการตัง้แต่ ตลุาคม 2553 ถึง กันยายน 2556 โดยสมัภาษณเ์กษตรกรผูป้ลูกสมุนไพร ผูผ้ลิตยา
สมนุไพร กลุ่มแปรรูปสมนุไพร รวม 112 ราย เป็นเกษตรกรผูป้ลูกจ านวน 95 ราย และผูป้ลกู-รวบรวม 
รบัซือ้ผลผลิต-แปรรูป/ใช้เองในครวัเรือนจ านวน  17 ราย ใน 11  จังหวัด คือ กาญจนบุรี นครปฐม 
ราชบรุี สระบรุี เพชรบรุี ประจวบคีรีขนัธ ์ลพบรุี สพุรรณบรุี อทุยัธานี ชยันาทและอ่างทอง  พืชสมนุไพร
ท่ีเกษตรกรปลูกเชิงการคา้  มี 11 ชนิด คือ บวับก ฟ้าทะลายโจร ขมิน้ชนั/ขมิน้ออ้ย ไพล กระเจี๊ยบแดง 
วา่นหา่งจระเข ้มะขามปอ้ม  กระชาย วา่นชกัมดลกู มะแวง้ตน้และตะไคร ้
  และสมุนไพรพืน้บา้นอ่ืนๆ ท่ีเกษตรกรปลกูรวบรวม เพ่ือใชเ้องในครวัเรือน  เช่น หนมุานประสาน
กาย หนอนตายอยากหรือกะเพียดชา้ง ทองพันชั่ง ตาลหม่อน ขลู่ หญ้าหนวดแมว ตน้ยอ รางจืด โล่ติ๊น 
เพชรตาแมว ไก่ไห้หรือหนามเก่ียวไก่  เสีย้นผี ส้มกบ หางปลาช่อน นมฤาษี ทิง้ถ่อน  โสมไทย ว่าน
มหาเมฆ ว่านหอมแดง หญ้าปักก่ิง เหงือกปลาหมอ  อญัชนั โดไ่ม่รูล้ม้ พญาชา้งเผือก เสลดพงัพอน  ว่าน
แมงป่อง  ตรีชวา กระชายแดง กระชายด า เปราะหอม(วา่นหอมแดง) ไพลด า  และธรณีสาร  

 
1 สงักดั สถาบนัวิจยัพืชสวน 

2 สงักดั ศนูยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรอทุยัธานี 
ทะเบียนวจิยัเลขท่ี   
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6. ค าน า 
 ปัจจุบันกระแสความนิยมเรื่องการใช้สมุนไพรมีเพิ่มมากขึน้ ทั้งในและต่างประเทศ ท าให้
นกัวิจัยตอ้งหันกลบัมาพิจารณาพืชสมุนไพรและเครื่องเทศท่ีมีศกัยภาพของไทย เพ่ือใหมี้ขอ้มูลทาง
วิชาการแก่เกษตรกรในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ ์เพ่ือการใชใ้นประเทศ ทดแทนการน าเขา้และ
เพ่ือการส่งออก แต่เน่ืองจากสมนุไพรมีความหลากหลาย จ านวนไม่นอ้ยกว่า 500 ชนิด และขอ้มลูเชิง
พื ้นท่ีทั้งในด้านการผลิตการตลาดของสมุนไพรมีน้อยมาก การวางแผนการวิจัยและส่งเสริมให้
เกษตรกรปลูกพืชสมุนไพรและเครื่องเทศนัน้  จ  าเป็นตอ้งมีการศึกษาสภาพการผลิตพืชของเกษตรกร
ในประเทศไทย  เพ่ือน าเอาผลการวิจยัมาใชเ้ป็นขอ้มลูพืน้ฐานในการวางแผนงานวิจยัและพฒันาตอ่ไป  
  การสงัเกตการณแ์ละเก็บรวบรวมขอ้มลูท่ีเก่ียวกบัปัญหาเป็นขัน้ตอนหนึ่งท่ีน าไปสูก่ารไดม้าซึ่ง
ข้อสนเทศ (information) เพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจและแก้ปัญหาในการผลิตพืช (Beatic and 
Taylor, 1985; Zilberman and Heiman, 1997; Schimmelpfenning and Norton, 2003) ข้อมูลทาง
เศรษฐกิจท่ีถกูตอ้งสมบรูณส์ามารถช่วยในการแกปั้ญหาเฉพาะเรื่อง หรือปัจจยัการผลิตไดถ้กูตอ้งและ
มีประสิทธิภาพ เช่น  การใช้พันธุ์พืช (Dowing et al., 22; Steiner and Alderman, 2003) การใช้
ทรัพยากรดิน (Zhang et al., 1988) การใช้ปุ๋ ยและการปรับปรุงดิน(Kaitibie et al., 2002) เป็นต้น 
สามารถช่วยใหก้ารจดัการฟารม์มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ สามารถเสรมิสรา้งสมรรถนะของผูบ้รหิารในการ
วินิจฉัยสั่งการ และตัดสินปัญหา ติดตามและปฏิบัติงานรวดเร็วขึน้ รวมทั้งช่วยใหเ้ข้าใจปัญหาใน
ปัจจุบันได้ชัดเจนและถูกต้อง (Dillon, 1968) ส าหรับเกษตรกรหรือผู้ผลิตสามารถน าข้อมูลและ
ขอ้สนเทศใชป้ระโยชน ์ในการตดัสินใจเรื่องการผลิตและจ าหน่าย ผูบ้รโิภคเองจะสามารถใชข้อ้มลูทาง
เศรษฐกิจในการเลือกหาสินคา้ท่ีตอ้งการไดเ้ช่นกัน (Morrision and MacDonald, 2003) นอกจากนี้
ขอ้มูลทางเศรษฐกิจการเกษตรจะมีบทบาทส าคญัอย่างยิ่ง ในการวางกลยุทธ์ในการคา้ขายสินคา้
เกษตรระหวา่งประเทศตอ่ไป (Josing, 2003; Richard et al.; 2003) 
 

7. วิธีด าเนินการ 
อุปกรณ ์

1. แบบสอบถาม 
2. เครื่องประมวลผล (คอมพิวเตอร)์ 
3. อุปกรณ์ในการด าเนินการ ไดแ้ก่ กระดาษ หมึกพิมพ ์แผ่นบันทึกข้อมูล แผ่นดิสเก็ต ซีดี 

และหนว่ยความจ าชนิดพกพา กลอ้งถ่ายภาพ 
วิธีการ 
 ส ารวจ สมัภาษณแ์ละเก็บขอ้มลูจากเกษตรกรตามแบบสอบถาม (ขอ้มลูปฐมภมูิ) น าขอ้มลูมา
จดัหมวดหมู ่แจกแจงความถ่ีและวิเคราะห ์สถิติท่ีใช ้คือ คา่รอ้ยละและคา่เฉล่ีย ส าหรบัขอ้มลูทางสถิต ิ
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ความเคล่ือนไหวของพื ้นท่ีปลูก ปริมาณผลผลิต สภาพแวดล้อมในพื ้นท่ี(ข้อมูลทุติยภูมิ) ใช้การ
วิเคราะหเ์ชิงพรรณนา โดยจดัท าตารางขอ้มลู/กราฟ เพ่ือการบรรยายใหท้ราบถึงประเด็นตา่งๆ 
เก็บรวบรวมข้อมูล 2 ส่วน คือ 

  1. เกษตรกรตามแบบสอบถาม (ขอ้มลูปฐมภูมิ) รวบรวมขอ้มลูจากภาคสนามท่ีมีการสุ่มเลือก
และสมัภาษณเ์กษตรกร 

  2. ขอ้มูลทางสถิติ ความเคล่ือนไหวของพืน้ท่ีปลูก ปริมาณผลผลิต สภาพแวดลอ้มในพืน้ท่ี         
(ขอ้มูลทุติยภูมิ) รวบรวมขอ้มูลแบบอนุกรมเวลา 5-10 ปียอ้นหลัง จากเอกสารวิชาการ สิ่งตีพิมพ ์ฯ 
ของหนว่ยงานตา่งๆ 
เวลาและสถานที ่

ระยะเวลา ตลุาคม  2553  -  กนัยายน  2556 
สถานท่ี            สถาบนัวิจยัพืชสวน 
 

8. ผลการทดลองและวิจารณ ์
   ไดส้  ารวจแหล่งผลิตพืชสมุนไพรเชิงการคา้ และการน าไปใชป้ระโยชนจ์ากพืชสมุนไพร โดย

สัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร ผู้ผลิตยาสมุนไพร กลุ่มแปร รูปสมุนไพร รวม 112 ราย เป็น
เกษตรกรผูป้ลูกจ านวน 95 ราย และผู้ปลูก-รวบรวม รบัซือ้ผลผลิต-แปรรูป/ใชเ้องในครวัเรือนจ านวน  
17 ราย ใน 11  จังหวัด คือ กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สระบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ลพบุรี 
สุพรรณบุรี อุทัยธานี ชัยนาทและอ่างทอง   พืชสมุนไพรท่ีเกษตรกรปลูกเชิงการคา้  มี 11 ชนิด คือ 
บวับก ฟ้าทะลายโจร ขมิน้ชนั/ขมิน้ออ้ย ไพล กระเจี๊ยบแดง ว่านห่างจระเข ้มะขามปอ้ม  กระชาย ว่าน
ชกัมดลกู มะแวง้ตน้และตะไคร ้

   และสมุนไพรพืน้บา้นอ่ืนๆ ท่ีเกษตรกรปลกูรวบรวม เพ่ือใชเ้องในครวัเรือน  เช่น หนมุานประสาน
กาย หนอนตายอยากหรือกะเพียดชา้ง ทองพันชั่ง ตาลหม่อน ขลู่ หญ้าหนวดแมว ตน้ยอ รางจืด โล่ติ๊น 
เพชรตาแมว ไก่ไห้หรือหนามเก่ียวไก่  เสีย้นผี ส้มกบ หางปลาช่อน นมฤาษี ทิง้ถ่อน  โสมไทย ว่าน
มหาเมฆ ว่านหอมแดง หญ้าปักก่ิง เหงือกปลาหมอ  อญัชนั โดไ่ม่รูล้ม้ พญาชา้งเผือก เสลดพงัพอน  ว่าน
แมงป่อง  ตรีชวา กระชายแดง กระชายด า เปราะหอม(วา่นหอมแดง) ไพลด า  และธรณีสาร  
 

การผลิตพชืบัวบก 
  แหลง่ผลิตของพืน้ท่ีภาคกลางและตะวนัตกอยูใ่นจงัหวดันครปฐม เกษตรกรสว่นใหญ่อาชีพท า
นาและปลูกบวับกเป็นรายไดเ้สริม ซึ่งปลูกไดต้ลอดปี  โดยใชพื้น้ท่ีเคยท านา แบ่งท าเป็นแปลงย่อย  
แปลงละ  3 - 4 ไร ่สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว  เตรียมดินโดยการไถดะไถแปร คลา้ยการเตรียม
ดนิท านา ยกรอ่งขนาด (กวา้งxยาว) 6 x 40-60 เมตร  ปักด าตน้กลา้พนัธุบ์วับกท่ีเตรียมไวเ้องและมีตา
ข่ายกรองแสงคลุมเแปลง ใส่ปุ๋ ยเคมี สูตร 16 -16-16 จ านวน 2 ครัง้  ให้น ้าโดยการลากสายยาง 
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(หนา้แลง้ใหน้  า้อาทิตยล์ะ 2 ครัง้) บางรายมีระบบน า้แบบสปริงเกอร ์  อายเุก็บเก่ียว( การเก็บเก่ียวครัง้
ท่ี 1 เรียกมีดท่ี 1) ประมาณ  2  เดือนหลงัปักด า  ครัง้ตอ่ ๆไป(มีด 2 ,3...) ห่างกนั   1-11/2  เดือน  ใส่ปุ๋ ย
บ ารุงหลังเก็บผลผลิตแต่ละครัง้   สามารถเก็บผลผลิตได ้ประมาณ  9 - 10 ครัง้/ 1 ปี    บางแปลง
สามารถเก็บผลผลิตไดน้านประมาณ 10 -12  ปี   ขึน้อยู่กับสภาพดินและการดูรกัษา  จากนัน้จะท า
การรือ้แปลงแลว้ปลูกใหม่บนพืน้ท่ีเดิม หรือยา้ยพืน้ท่ีปลูกใหม่  ส  าหรบัสภาพพืน้ท่ีปลูก อ.บางเลน  
ปลกูแบบยกรอ่ง  มีน า้ขงัในรอ่ง  ใชส้แลนคลมุบงัแสง   ส่วนพืน้ท่ี อ.เมือง  ยกรอ่งปลกูแตไ่ม่มีน า้ขงัใน
รอ่งและไมมี่การบงัแสง 
  เกษตรกรพบปัญหาทั้งเรื่องโรค แมลงและวัชพืช  มีการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชดังกล่าว 
บางครัง้ใชแ้รงงานคนถอนก าจดัวชัพืช การจ าหนา่ย เกษตรกรสว่นใหญ่จ าหนา่ยเป็นผกัสดโดยมีแมค่า้
พ่อคา้มารบัซือ้ผลผลิตถึงท่ี   บางรายน าผลผลิตไปจ าหน่ายเองท่ีตลาดส่ีมุมเมือง รงัสิต กรุงเทพฯ มี
เกษตรกร 1 ราย เป็นผูป้ลกูบวับกรายใหญ่รายหนึ่ง มีพืน้ท่ีปลกูรวม 10 ไร ่ และรบัซือ้ผลผลิตจากเพ่ือน
เกษตรกร  จ าหนา่ยทัง้แบบผกัสด  และท าตากแหง้สง่โรงงานท่ีจงัหวดัชลบรุี 
 

การผลิตพชืฟ้าทะลายโจร 
  แหล่งผลิตของพืน้ท่ีภาคกลางและตะวนัตกอยู่ในจงัหวดันครปฐมและราชบุรี เกษตรกรส่วน
ใหญ่ มีพื ้นท่ีปลูกรายละ1-2 ไร่ เริ่มปลูกเดือนเมษายน -มิถุนายน เก็บผลผลิตเดือนกันยายน -
พฤศจิกายน   เกษตรกร อ.เมือง  จ.นครปฐม มีระบบการใหน้  า้ ใหปุ้๋ ยและการจดัการดีกว่าเกษตรกร  
อ.ปากทอ่ จ.ราชบรุี  ซึ่งอาศยัน า้ฝน ปลกูแบบธรรมชาติ 
  แหล่งพนัธุ ์ส่วนใหญ่เก็บไวเ้องหรือซือ้จากเพ่ือนบา้น การปลูก เตรียมดินโดยการไถพรวน ใส่
ปุ๋ ยคอกรองพืน้ หว่านเมล็ดลงบนแปลงหรือหยอดหลมุ ใชเ้มล็ดพนัธุป์ระมาณ 1-2 กก./ไร ่ ราคาเมล็ด
พนัธุป์ระมาณ 1,000 บาท/ กก. แลว้ถอนแยก ระยะปลูก 30-50 x30-50 ซม.   บางรายมีการใชปุ้๋ ยเคมี
บา้ง  ไมพ่บปัญหาโรค/แมลง แตมี่ปัญหาเรื่องวชัพืช ไมมี่การใชส้ารเคมี ใชว้ิธีถอน/ถากหญา้ก าจดัวชัพืช 
  การจ าหน่าย ผ่านพ่อคา้คนกลางทัง้แบบสด ราคา 7 บาท/กก. และแหง้ ราคา 16-26 บาท/กก.โดย
ส่งโรงงานแปรรูปท่ี อ.ก าแพงแสน  ตน้ทุนรวมประมาณ  2,000 -3,000 บาท/ไร่  รายได ้10,000  บาท/ไร ่ 
(17 บาท/กก.) 
 

การผลิตพชืขมิน้และไพล 
  แหล่งผลิตของพืน้ท่ีภาคตะวนัตกอยูใ่นจงัหวดักาญจนบรุีและราชบรุี และพบว่ามีปลกูขมิน้และ
ไพลบา้งในจงัหวดัลพบรุี ส่วนใหญ่ปลกูทัง้ขมิน้และไพล รายละ 2-5 ไร ่บางรายปลกูเป็นพืชแซมในสวน
ผลไม ้ บางรายมีนายทุนลงทุนให ้เกษตรกรจะเก็บหวัพนัธุไ์วเ้อง  ถา้ปลูกขมิน้ซ  า้ในแปลงเดิมจะพบ
เป็นโรคหวัเน่าในชว่งใกลเ้ก็บเก่ียวผลผลิต ตน้ทนุรวมประมาณ  4,000-5,000  บาท/ไร ่ ผลผลิตรวม 2-
3 ตนั/ไร ่ราคาผลผลิตสด  6-10  บาท/กก. ปัญหาของเกษตรกรอ.ศรีสวสัดิ ์คือพืน้ท่ีปลกูอยู่ไกลไม่คอ่ย
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มีพ่อคา้รบัซือ้ผลผลิต  ส่วนเกษตรกร อ.ชยับาดาล  จ.ลพบุรี  เป็นเจา้หนา้ท่ีของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจ าต าบล น าผลผลิตสมุนไพรท่ีปลูกไปใช้ในงานโดยท าขีผ้ึง้ขมิน้ชันรกัษาแผลคนไข้
โรคเบาหวาน 
 

การผลิตพชืกระเจี๊ยบแดง 
 แหล่งผลิตของพืน้ท่ีภาคกลางอยู่ในจังหวดัสุพรรณบุรี เกษตรกรปลูกกระเจี๊ยบแดงหลงัจาก
การท านาและท าไรอ่อ้ย  เริ่มปลกูเดือนมิถนุายน เก็บเก่ียวเดือนตลุาคม-พฤศจิกายน  โดยอาศยัน า้ฝน 
มีการเก็บเมล็ดพนัธุไ์วเ้องเป็นพนัธุสี์แดงสดกลีบดอกหนา ไม่พบโรค มีเพลีย้ไฟเขา้ท าลายชว่งออกดอก 
ใชส้ารก าจดัวชัพืชในช่วง 1 เดือนแรก ตน้ทนุรวมประมาณ 1,800 บาท/ไร ่ผลผลิตสดรวม  800-1,000 
กก/ไร่ ส่วนใหญ่จ าหน่ายแบบแหง้ ราคา 110-130 บาท/กก. (ผลผลิตสด 100 กก. = เมล็ด 40 กก.+ 
เนือ้  60 กก) พืน้ท่ีปลูกกระเจี๊ยบไม่แน่นอนเน่ืองจากปรบัเปล่ียนชนิดพืช  และลดพื ้นท่ีปลูกลงตาม
กระแสตลาด   
 

การผลิตพชืว่านหางจรเข้ 
  แหลง่ผลิตของพืน้ท่ีภาคกลางและตะวนัตกอยูใ่นจงัหวดัประจวบคีรีขนัธแ์ละกาญจนบรุี  
ต.หินเหล็กไฟ  ต.ทับใต้ และ ต.หนองพลับ อ.เมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มีพืน้ท่ีปลูกว่าน
หางจรเขจ้  านวนมาก ส่วนใหญ่ส่งเขา้โรงงานแปรรูปในพืน้ท่ี(เป็นผลิตภณัฑอ์าหารกระป๋อง) ว่านหาง
จระเขเ้ป็นพืชอวบน า้สามารถปลกูไดต้ลอดปี   ขยายพนัธุโ์ดยใชห้น่อหรือตะเกียงปลูก 1 ครัง้สามารถ
ไวห้น่อไดน้านมากกว่า 4  ปี  จึงจะรือ้แปลงปลกูใหม่  ตอ้งการน า้มากพอสมควร  อายกุารเก็บเก่ียว 8 
เดือนหลงัปลกู    
พันธุ ์  เก็บไวเ้อง  มี  2 ชนิด  คือ  ใบถ่ี และใบหา่ง   พนัธุใ์บถ่ีเป็นพนัธุท่ี์นิยมปลกูมาก 
การเตรียมดินปลูก  มีการไถคราด 2-3 ครัง้  ปลูกแบบแถวคู่ ระยะปลูกระหว่างตน้  40-50 ซม. 
ระหว่างแถว 100 ซม.  ใชห้น่อพันธุ์ประมาณ  3,500 หน่อ/ไร่    เกษตรกรส่วนใหญ่มีระบบน า้ แบบ
สปริงเกอร ์  มีปัญหาเรื่องโรคเนา่ ใชปุ้๋ ยเคมีอินทรียโ์ดยการหว่านระหว่างโคนตน้ อตัรา 1 ชอ้นแกง/ตน้ 
ประมาณ 3 ครัง้/ฤด ู 
การเก็บเกี่ยว  ตดัใบขนาด 500 กรมั  ครัง้ละ 1-2 ใบ/ตน้  
การจ าหน่าย   มีการสั่งซือ้จากโรงงานครัง้ละ  2.5 ตนั  ตดัและสง่โรงงานภายในวนัเดียวกัน ราคา  
2.8 บาท/กก.สว่นใหญ่ไมมี่การคดัขนาด 
ต้นทุนการผลิต  โดยรวมประมาณ  5,000  บาท/ไร ่   คา่หนอ่พนัธุร์าคา 0.30 บาทx3,500 หนอ่ + 
คา่เตรียมดิน  2,100 บาท/ไร ่+คา่ปุ๋ ย+คา่แรง ส่วนใหญ่มีการจา้งแรงงานประจ าเป็นตา่งดา้ว คา่แรง 
130-160 บาท/วนั 
ต.วังเยน็ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
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แหล่งพันธุ ์   มาจาก จ.ประจวบคีรีขนัธ ์ ราคาหนอ่พนัธุ ์ 1 บาท/หนอ่     
การเตรียมดิน   ไถดะ ไถแปร ราคา 800 บาท/ไร่  ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย เริ่มปลูกเดือน
เมษายน  ระยะปลูก ระหว่างตน้ 50  ซม. X ระหว่างแถว 80 ซม. จ  านวน  2,500 หน่อ/ไร่  มีระบบน า้
สปรงิเกอรใ์ชน้  า้บาดาล  มีการจดัการท่ีดี ใหปุ้๋ ย 3 เดือน/ครัง้  สตูรปุ๋ ย  25-7-7  และ 30-0-0  ประมาณ  
50 กก./ไร ่ระยะเวลาตัง้แต่ปลูกถึงใหผ้ลผลิต  ประมาณ 8-9 เดือน (สามารถไวห้น่อต่อไปเรื่อยๆนาน
ประมาณ 4-5 ปี จึงท าการรือ้แปลงปลูกใหม่)   เก็บเก่ียวผลผลิตเดือนละ 1 ครัง้   ครัง้ละ 2-3 ใบ/ตน้
โดยตดัใบท่ีมีขนาด  500-700 กรมั  ผลผลิตรวม ประมาณ  3.5-4 ตนั/ไร/่ครัง้   
การจ าหน่าย  ผลผลิตส่งโรงงานแปรรูปท่ี อ.ท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี ราคาประมาณ 3 บาท/กก.    
และโรงงาน อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม น า้หนกัใบ 500 กรมั ราคา  2.50 บาท/กก. และน า้หนกัใบ 700 
กรมั ราคา 3.00 บาท/กก 

  

การผลิตพชืมะขามป้อม 
  แหล่งผลิตของพืน้ท่ีภาคกลางและตะวนัตกอยู่ในจงัหวดักาญจนบุรีและราชบุรี มีพืน้ท่ีปลูก
รายละตัง้แต่  2 งาน -20  ไร่   เกษตรกรส่วนใหญ่ไดแ้หล่งพันธุม์าจากป่า  โดยเกษตรกรแบ่งเป็น  3  
พนัธุ ์ คือ เพชรสยาม แปน้สีทองและแปน้สยาม 
 การเตรียมดิน  โดยไถพรวน  ขดุหลมุลึกประมาณ  30 - 50 ซม. ระยะปลกู  8 x 8  เมตร บางรายใช้
ระยะปลกู 6x6  เมตร หรือ  8x12  เมตร   เริ่มใหผ้ลผลิตเม่ืออาย ุ1- 2 ปี หลงัปลกู  
การดูแล  ใส่ปุ๋ ยบ ารุงตน้สตูร 16-16-16 ปีละ 2 ครัง้  และปุ๋ ยคอก ปีละ 1 ครัง้  ประมาณ 10-12 กก./
ตน้ (ตน้อายปุระมาณ 5 ปี)   ใส่ปุ๋ ยบ ารุงผล สตูร 13-13-21  เกษตรกรบางรายใชฮ้อรโ์มน บ ารุงผลดว้ย  
สว่นใหญ่ไมมี่การใหน้  า้ อาศยัน า้ฝน  และมีการใชส้ารก าจดัวชัพืช    
เก็บเกี่ยว ผลผลิตประมาณเดือน กย.- พ.ย. ปรมิาณผลผลิตขึน้กบัอายตุน้ ตน้อาย ุ3 – 4 ปี ใหผ้ลผลิต
ประมาณ 100-170  กก./ตน้ อายุตน้ 7 ปี ใหผ้ลผลิต 200 กก./ตน้ ราคาท่ีเกษตรกรขายไดผ้ลสด 50 -
100 บาท/กก. โดยขายใหพ้่อคา้คนกลาง ส่วนใหญ่น าไปแปรรูปเป็นมะขามป้อมแช่อ่ิม บางรายน าไป
ท าน า้หมกัและน า้มะขามปอ้มพรอ้มดื่ม  หรือท าแยมมะขามปอ้ม   ขยายพนัธุโ์ดยการทาบก่ิงเกษตรกร
ทาบก่ิงพันธุ์ขาย ราคา  300-1,000 บาท/ก่ิง  มีเกษตรกรเริ่มปลูกอีกหลายรายทั้งใน อ.ท่าม่วง จ.
กาญจนบรุี  และพืน้ท่ีอ่ืนๆ  เชน่ จงัหวดัทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ 
ปัญหา  พบหนอนเจาะล าตน้ระบาดช่วงฤดฝูน เพลีย้หอยและดว้งเตา่ ฉีดพน่สารเคมีเดือนละ1–2  ครัง้     

  

การผลิตพชืกระชาย 
  แหลง่ผลิตของพืน้ท่ีภาคกลางและตะวนัตกอยูใ่นจงัหวดักาญจนบรุีและชยันาท 
แหล่งพันธุ ์สว่นใหญ่เกษตรกรเก็บพนัธุไ์วเ้อง หรือถา้ซือ้หน่อพนัธุร์าคา 100 หนอ่ 20 บาท ขยายพนัธุ์
โดยใชห้นอ่ปลกู  มี  3  พนัธุ ์คือ 
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1. พนัธุแ์ดงพืน้เมือง กา้นใบสีมว่งแดง หวัยาวใหญ่ 
2. พนัธุร์ากกลว้ย  
3. พนัธุข์าว 

การเตรียมดิน  ไถ พรวน  คล้ายกับการท านา  ปลูกโดยวิธีใช้หน่อปักด าลงบนแปลง  ระยะปลูก
ประมาณ 30 x 30 ซม. ปลกูเป็นพืชแซมในสวนไมผ้ล-ไมยื้นตน้  
การดูแล  ใหน้  า้ในระยะเริ่มปลูก ใส่ปุ๋ ยสูตร 15-15-15 ประมาณ 1-2 ครัง้ เกษตรกรปลูกซ า้ท่ีเดิมจึง
พบปัญหาโรคหัวเน่า โดยเกษตรกรบางรายจะเก็บผลผลิตปีเวน้ปี จะใหผ้ลผลิตดกหัวใหญ่ ราคาท่ี
เกษตรกรขายได ้25-30 บาท/กก.  ในปี  2550 ราคาสงูสดุถึง 45 บาท/กก. ผลผลิตรวมสงูสดุ ประมาณ 
9 ตนั/ไร/่ปี ต  ่าสดุ 1 ตนั/ไร/่ปี และพบโรคหวัเนา่ จากเชือ้แบคทีเรีย (ในแปลง จ.ชยันาท) 

 

การผลิตพชืว่านชักมดลูก 
  แหลง่ผลิตของพืน้ท่ีภาคกลางและตะวนัตกอยูใ่นจงัหวดันครปฐม  
แหล่งพันธุ ์เกษตรกรสว่นใหญ่เก็บพนัธุไ์วเ้อง    
การเตรียมดิน  ไถพรวน ท ารอ่ง ระยะปลกู 25 x 25 ซม. ใชห้วัพนัธุป์ระมาณ 400 – 500 กก./ไร ่ โดย
ผ่าแบ่งหวัพันธุเ์ป็น 4-8 ส่วน แลว้แต่ขนาดไม่ใหโ้ดนตา มีการจุ่มหัวพันธุด์ว้ยยาป้องกันก าจดัเชือ้รา 
โดยเริ่มปลูกประมาณเดือนเมษายน  ปลูกแล้วต้องใช้ฟางแห้งหรือใบอ้อยคลุมแปลง เพ่ือรักษา
ความชืน้ในดนิปอ้งกนัวชัพืช 
การดูแล   ปอ้งกนัก าจดัวชัพืชโดยการฉีดยาคมุหญา้และยาฆ่าหญา้  ในระยะเริ่มปลกู  หลงัจากนัน้ใช้
วิธีการถอน  ใชปุ้๋ ยยูเรีย หรือสตูร 15-15-15 หรือ 16-16-16  บ ารุงตน้ 1 ครัง้ และใชปุ้๋ ยสตูร 13-13-21 
บ ารุงหวั  1 ครัง้  ติดตัง้ระบบน า้แบบสปริงเกอร ์ไม่ค่อยพบปัญหาเรื่องโรคและแมลง แต่ถ้าเกษตรกร
ปลกูซ า้ในท่ีเดมิจะเป็นโรคหวัเนา่ เกษตรกรสว่นใหญ่ 
 การเก็บเกี่ยว  อายุเก็บเก่ียว 6 –9  เดือนหลงัปลกู ไม่ควรเกิน 12 เดือนหวัจะฝ่อ  ใชว้ิธีขุด ค่าจา้งขุด 
1 บาท/กก.  ส่วนใหญ่ขายผลผลิตสด ราคา 10 -12 บาท/กก.  ผลผลิตแหง้ราคา 50-55 บาท/กก.(10 
กก.สด = 3.5 กก.แหง้)  ผลผลิตรวมสูงสุดประมาณ  5-6 ตนั/ไร ่(มีการจดัการท่ีดีและดินมีความอุดม
สมบรูณดี์)  ถา้ไมค่อ่ยดแูล  ประมาณ 2-3 ตนั/ไร ่ 

 

การผลิตพชืมะแว้งต้น 
  แหลง่ผลิตของพืน้ท่ีภาคกลางและตะวนัตกอยูใ่นจงัหวดันครปฐม  
แหล่งพันธุ ์เกษตรกรเก็บไวเ้อง ปลกูโดยการเพาะเมล็ดแลว้ยา้ยลงแปลง ระยะปลกู  2 x 2 เมตร 
 การเตรียมดิน  ไถดะและไถแปร  2 ครัง้ ส่วนใหญ่เกษตรกรมีการดแูลดีมีการใหน้  า้ และใส่ปุ๋ ยเคมี
สตูร 16-16-16  และ 25-7-7     
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การเก็บเกี่ยว หาแรงงานยากมาก อายกุารเก็บเก่ียว 2-3 เดือนหลงัปลกู  อาย ุ5 เดือนใหผ้ลผลิตเตม็ท่ี   
ถา้มีการจดัการท่ีดีสามารถเก็บเก่ียวไดถ้ึง 1 ปี  ผลผลิตรวมประมาณ 400 กก.แหง้/ไร/่ปี  (ผลผลิตสด  
4 กก. = แหง้ 1 กก.)  โดยน ามาตม้พอสุกนิ่มแลว้น าไปตากแดดจนแหง้สนิท ในปี 2555 ราคาตกต ่า
มากผลผลิตแหง้ราคาท่ีเกษตรกรขายได ้ 50 - 60 บาท/กก.  ปี 2554 ราคาสงูสดุ 280 บาท/กก.  
ปัญหา  พบแมลง เพลีย้และหนอนเขา้ท าลาย และเป็นโรครากเนา่ 

 

การผลิตพชืตะไคร้ 
  แหลง่ผลิตของพืน้ท่ีภาคกลางและตะวนัตกอยูใ่นจงัหวดัชยันาทและอา่งทอง  
แหล่งพันธุ ์สว่นใหญ่เกษตรกรเก็บตน้พนัธุไ์วเ้อง มีพืน้ท่ีปลกูตัง้แต ่1 งาน – 3 ไร ่ขยายพนัธุโ์ดยใชต้น้
ปลกู 3-4 ตน้/หลมุ เกษตรกรบางรายแชน่ า้ใหร้ากงอกก่อนปลกู ตะไคร ้มี  2 สายพนัธุ ์คือ 

1. ตะไครบ้า้นพนัธุพื์น้เมือง  ล าตน้เล็กเนือ้แนน่  กาบใบสีแดงมว่ง    กลิ่นหอมฉนุ 
2. ตะไครห้ยวก/พนัธุเ์กษตร ตน้ขาวอวบ  กาบใบสีขาวอมเขียวนวล เนือ้นิ่ม  กลิ่นหอมนอ้ยกวา่ 

การเตรียมดิน  ไถพรวน+ป่ันดินยกรอ่ง คา่ใชจ้่าย 1000 บาท/ไร ่ใชต้น้พนัธุ ์500 กก./ไร ่คา่จา้งปลูก   
300 บาท/วัน (1ไร่ ใช ้2 คน x 3 วนั) สามารถปลูกไดท้ัง้ปี แต่ส่วนใหญ่เริ่มปลูกในฤดูฝนเดือนมิ.ย.-
ก.ค. เก็บเก่ียวเดือน ธ.ค.-มี.ค.    
การดูแล มีการใส่ปุ๋ ยสูตร 16-16-16  2  ครัง้ (1 กส./ไร่  ราคาประมาณ 1,000 บาท) บางรายใส่ปุ๋ ย
คอกบา้ง ใชย้าก าจดัวชัพืชในระยะแรก 2-3 ครัง้ หลงัจากนัน้ใชว้ิธีจา้งแรงงานถอน/ถากก าจดั ถา้ตน้
แตกกอใหญ่จะไม่มีปัญหา  กอตะไครจ้ะปกคลมุพืน้ท่ีไม่มีวชัพืชขึน้มาก ใหน้  า้ในระยะเริ่มปลกูเท่านัน้    
ไม่มีปัญหาเรื่องโรคและแมลง  แตถ่า้ปล่อยทิง้ไวใ้นแปลงเม่ืออายเุกิน  8 - 9 เดือน จะพบหนอนกอขา้ว 
เขา้ท าลายกัดกินตน้ เก็บเก่ียวโดยการขุดทัง้กอ ค่าแรงจา้งขดุตดัแต่งท าความสะอาดพรอ้มจ าหน่าย  
กก.ละ 2 บาท ผลผลิตรวม 1-1.5 ตนั/ไร ่ 
  ตะไครท่ี้ขายผลผลิตสด  ใชร้ะยะปลกู (ตน้xแถว)  30-80 x 80 ซม.  เริ่มเก็บผลผลิตไดเ้ม่ืออาย ุ 
6- 8  เดือน หลังปลูกโดยการขุดขึน้มาทั้งกอ  น ามาตัดแต่งท าความสะอาดและมัดเป็นก าๆ บรรจุ
ถงุพลาสติก  ราคาท่ีเกษตรกรขายไดผ้ลผลิตสด 8 - 20 บาท/กก.  ราคาขึน้-ลง ตามสถานการณต์ลาด  
  ถา้เป็นตะไครท่ี้จะน ามาสกัดน า้มันจะใชพ้ันธุพื์น้เมือง ระยะปลูก  50x50 ซม. อายุ 3 เดือน
เก็บผลผลิตโดยวิธีทยอยตดัห่างกนัประมาณ 1 เดือน/ครัง้  ใน 1 ปีสามารถเก็บผลผลิตไดป้ระมาณ  10  
ครัง้ ผลผลิตสด 10 กก. = ผลผลิตแหง้ 1 กก.  โดยสบัตน้เป็นชิน้เล็กๆแลว้ตากแดด   ผลผลิตตากแหง้
ราคา 50 บาท/กก.  
 

 ปัญหา  การผลิตและการตลาต  ราคาผลผลิตจะขึน้อยู่ปริมาณผลผลิตและความตอ้งการ
ของตลาด  เกษตรกรไม่ซ่ือสตัย ์ คณุภาพผลผลิตไม่ไดม้าตรฐาน และส่วนใหญ่ใชก้ระสอบป่านบรรจุ
ผลผลิตแห้งสถานท่ีเก็บรกัษาไม่ดีจะท าให้มีความชืน้  การบรรจุถุงพลาสติกใส สามารถป้องกัน
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ความชืน้ไดถ้า้ปิดปากถงุใหแ้น่น และสามารถมองเห็นคณุภาพเบือ้งตน้ของผลผลิตได้ เกษตรกรใน
บางพืน้ทีเ่ร่ิมมีการรวมกลุ่มกันมากขึน้และปลูกพชืสมุนไพรหลายชนิด 
 

9. สรุปผลการทดลองและข้อแนะน า 
   จากการส ารวจแหล่งผลิตพืชสมุนไพรเชิงการคา้ โดยสมัภาษณเ์กษตรกรรวม 112 ราย มีทัง้ผู้

ปลกูสมนุไพร ผูผ้ลิตยาสมนุไพร กลุม่แปรรูปสมนุไพร/ใชเ้องในครวัเรือน ใน 11  จงัหวดั คือ กาญจนบรุี 
นครปฐม ราชบุรี สระบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ์ลพบุรี สุพรรณบุรี อุทัยธานี ชัยนาทและอ่างทอง   
พืชสมุนไพรท่ีเกษตรกรปลูกเชิงการคา้  มี 11 ชนิด คือ บวับก ฟ้าทะลายโจร ขมิน้ชนั/ขมิน้ออ้ย ไพล 
กระเจีย๊บแดง วา่นหา่งจระเข ้มะขามปอ้ม  กระชาย วา่นชกัมดลกู มะแวง้ตน้และตะไคร ้

   และสมุนไพรพืน้บา้นอ่ืนๆ ท่ีเกษตรกรปลกูรวบรวม เพ่ือใชเ้องในครวัเรือน  เช่น หนมุานประสาน
กาย หนอนตายอยากหรือกะเพียดชา้ง ทองพันชั่ง ตาลหม่อน ขลู่ หญ้าหนวดแมว ตน้ยอ รางจืด โล่ติ๊น 
เพชรตาแมว ไก่ไห้หรือหนามเก่ียวไก่  เสีย้นผี ส้มกบ หางปลาช่อน นมฤาษี ทิง้ถ่อน  โสมไทย ว่าน
มหาเมฆ ว่านหอมแดง หญ้าปักก่ิง เหงือกปลาหมอ  อญัชนั โดไ่ม่รูล้ม้ พญาชา้งเผือก เสลดพงัพอน  ว่าน
แมงป่อง  ตรีชวา กระชายแดง กระชายด า เปราะหอม(วา่นหอมแดง) ไพลด า  และธรณีสาร  

 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน ์ 

 ไดข้อ้มลูระบบการผลิตพืชสมนุไพรและเครื่องเทศในเขตพืน้ท่ีภาคกลางและภาคตะวนัตก เพ่ือ
ใชเ้ป็นแนวทาง/พืน้ฐานใหเ้กษตรกร/ผูส้นใจใชป้ระโยชนต์อ่ไป 

11.  ค าขอบคุณ  
  ขอขอบคุณ เจ้าหน้าท่ีส านักงานเกษตรต าบล/อ าเภอ/จังหวัดท่ีเก่ียวขอ้งทุกท่าน ผูผ้ลิตยา
สมุนไพร กลุ่มแปรรูปสมุนไพร/ใชเ้องในครวัเรือน ในเขตพืน้ที่ภาคกลางและภาคตะวันตก ท่ีให้
ความร่วมมือในการตอบแบบสมัภาษณ ์และขอบคณุ คณุมยุรี ภิญโญยิ่ง คณุสุรศกัดิแ์ละคุณธนพร 
ผูช้ว่ยเก็บบนัทกึขอ้มลู   
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