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รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  ปีงบประมาณ25556  

1.  ชุดโครงการวิจัย             วิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ 

2.  โครงการวิจัย             วิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรและเครื่องเทศที่มีศักยภาพ 

     กิจกรรม                           การส ารวจระบบการผลิตพืชสมุนไพรและเครื่องเทศเชิงการค้า  

3.  ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)    การส ารวจระบบการผลิตพืชสมุนไพรและเครื่องเทศเชิงการค้า   

                                            ในภาคตะวันออก 

     ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) Production System of Medicinal Herbs and Spices in  

                                            the East of Thailand  

4.คณะผู้ด าเนินงาน 

นางอภิรดี   กอร์ปไพบูลย์1/  นางสุภาภรณ์   สาชาติ2/  นายสัจจะ ประสงค์ทรัพย์2/  นางสาวแสงมณี   

ชิงดวง2/    

         

5.บทคัดย่อ    

การส ารวจระบบการผลิตพืชสมุนไพรและเครื่องเทศเชิงการค้าในภาคตะวันออก มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็น

ฐานข้อมูลในการจัดท าข้อมูล GAP (Good Agriculture Practices) สนองต่อความต้องการของเกษตรกร 

ภาคเอกชน ผู้ส่งออก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยท าการส ารวจและสัมภาษณ์เกษตรกรที่ปลูกสมุนไพรเป็นการค้า

ตามแบบสอบถาม จ านวน 8 จังหวัด คือ สระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด นครนายก ชลบุรี ระยองและจันทบุรี 

พบว่า การส ารวจแหล่งผลิตพืชสมุนไพรเชิงการค้าในจังหวัดปราจีนบุรี  พบเกษตรกร   ปลูกสมุนไพร  11 ชนดิ 

ประกอบด้วยหญ้าปักกิ่ง ขม้ินชัน เสลดพังพอน หญ้าหนวดแมว เพชรสังฆาต ใบฝรั่งขี้นก ใบรางจืด ทองพันช่าง 

ชะลูด ชุมเห็ดเทศ และลูกยอ  จ าหน่ายที่กลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง  ในจังหวัดตราด  พบเกษตรกรปลูกดีปลีเชิงการค้า  

ในจังหวัดจันทบุรีทุกอ าเภอพบเกษตรกรปลูกพริกไทยเชิงการค้า จากการส ารวจของโครงการฯท าการสัมภาษณ์

เกษตรกรจ านวน 30 รายแต่จากรายงานของส านักงานเกษตรจังหวัดปี2555 มีเกษตรกรทั้งสิ้น 1,749 ราย พบ

เกษตรกรปลูกสิงหโมราในอ าเภอเมือง พบเกษตรกรปลูกขมิ้นชัน ขม้ินขาวและกระวานเก็บหน่อเชิงการค้าในอ าเภอ

โป่งน้ าร้อน และพบเกษตรกรปลูกกระวานเก็บเมล็ดเชิงการค้าในอ าเภอสอยดาว  จังหวัดระยองพบเกษตรกรปลูก

ตะไคร้เชิงการค้า จังหวัดสระแก้วพบเกษตรกรปลูกขมิ้นชัน ไพร ตะไคร้หอม กระเพรา รางจืด ปีกไก่ด า ฟ้าทะลาย

โจร มะแว้งและมะขามป้อมเชิงการค้า ส่วนจังหวัดชลบุร ี ฉะเชิงเทราและนครนายกไม่พบการปลูกพืชสมุนไพรเชิง

การค้า ในทุกจังหวัดส่วนใหญ่พบการปลูกสมุนไพรปลูกรอบบริเวณบ้านและสั่งซื้อจากจังหวัดอ่ืน 
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1/ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี 2/สถาบันวิจัยพืชสวน 

 

6. ค าน า                                 

 ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับการดูแลสุขภาพของตนเองโดยวิธีธรรมชาติมากขึ้น ท าให้

ความนิยมในการใช้สมุนไพรมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรโดยเริ่มบรรจุยาจาก

สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ  ท าให้กระแสความต้องการสมุนไพรมีมาก  ในด้านการส่งออกได้ด าเนินการตลาด

เชิงรุกโดยการส่งเสริมการส่งออก มีการน าสินค้าไปออกงานในต่างประเทศหลายแห่ง   ปัจจุบันตลาดโลกมีความ

ต้องการสมุนไพรสูงและมีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะสมุนไพรกลุ่มเครื่องส าอางและกลุ่มอาหารเสริม  ใน

ด้านการพัฒนาการผลิตปัจจุบันกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เริ่มจัดท าเกณฑ์การผลิตทาง

การเกษตรอย่างถูกต้องและเหมาะสม (GAP) (Good Agriculture Practices)ส าหรับ พืช ผัก ผลไม้ทางเศรษฐกิจ

ทั่วไป รวมทั้งเครื่องเทศและสมุนไพร และมีหลายหน่วยงานที่ให้ความส าคัญในการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายเพ่ือ

ตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร เช่นของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   ดังนั้นการส ารวจระบบการ

ผลิตพืชสมุนไพรและเครื่องเทศเชิงการค้าในภาคตะวันออกจึงเป็นงานวิ จัยที่ให้ข้อมูลที่ช่วยส่งเสริมใช้เป็น

ฐานข้อมูลในการจัดท าข้อมูล GAP  สนองต่อความต้องการของเกษตรกร ภาคเอกชน ผู้ส่งออก และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง  เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ผลิตสมุนไพรสู่ตลาดโลกต่อไป  สอดคล้องกับ การส่งเสริมและ

สนับสนุนของรัฐบาลที่จะให้มีการพัฒนาการผลิตสมุนไพรที่มีคุณภาพในเชิงพาณิชย์ และผลักดันให้ไทยเป็น

ศูนย์กลางการค้าสมุนไพรของเอเชียในอนาคต โดยวางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสมุนไพรไทยให้เป็นผลิตภัณฑ์

เศรษฐกิจของชาติ 

7 วิธีด าเนินการ 

- -  อุปกรณ์ 

1. แบบสอบถาม สมุดบันทึก 

2. กล้องดิจิทอล 

3. แผนที่จังหวัด 

4. ข้อมูลต าแหน่งการปลูกสมุนไพรจากเกษตรจังหวัดและเกษตรอ าเภอ 

 

- วิธีการ  

  ส ารวจ สัมภาษณ์และเก็บข้อมูลจากเกษตรกรตามแบบสอบถาม (ข้อมูลปฐมภูมิ) ที่มีการสุ่ม

เลือกและสัมภาษณ์เกษตรกร  น าข้อมูลมาจัดหมวดหมู่ แจกแจงความถี่และวิเคราะห์ สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละและ
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ค่าเฉลี่ย ส าหรับข้อมูลทางสถิติ ความเคลื่อนไหวของพ้ืนที่ปลูก ปริมาณผลผลิต สภาพแวดล้อมในพื้นที่(ข้อมูลทุติย

ภูมิ) ใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา เพ่ือบรรยายให้ทราบถึงประเด็นต่างๆ 

ระยะเวลา  เริ่มต้น   ตุลาคม   2554  สิ้นสุด    กันยายน  2556   รวม   2   ปี 

สถานที่ด าเนินการ 
ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี   ต.ตะปอน  อ.ขลุง  จ.จันทบุรี และสวนเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรเชิงการค้าในภาค

ตะวันออก 
 

8.  ผลการทดลองและวิจารณ์   

จากการส ารวจระบบการผลิตพืชสมุนไพรและเครื่องเทศภาคตะวันออกท าการส ารวจทั้งสิ้น 91 ราย จ านวน 

8 จังหวัด คือ ตราด จันทบุรี สระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา ระยองและชลบุรี  พบว่า มีการปลูกพืช

สมุนไพรเชิงการค้าทั้งหมด 27 ชนิด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ระดับการศึกษาของผู้ผลิตสมุนไพรที่มากที่สุดคือ ระดับ ประถมศึกษา จ านวน 49 ราย คิดเป็นร้อยละ 

53.85 รองลงมาคือ มัธยมศึกษาและปริญญาตรี มีจ านวน 25และ17 คิดเป็นร้อยละ 27.7และ 18.68 ตามล าดับ 

เป็นเจ้าของสวนมากที่สุด จ านวน 53 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.24 รองลงมาคือ เป็นพ้ืนที่จับจอง(ภูเขาสอย

ดาว) ผู้เช่าสวน และเจ้าของสวนและผู้รับซื้อ มีจ านวน 30, 7 และ 1 คิดเป็นร้อยละ 32.97, 7.69 และ 1.1 

ตามล าดับ  

จ านวนสมาชิกที่ผลิตสมุนไพร 13 รายจ านวน 1 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 14.28 ที่เหลือไม่มีสมาชิก  78 ราย คิด

เป็นร้อยละ 85.71 

เพศชายมากกว่าเพศหญิง เพศชายมีจ านวน  51  ราย  คิดเป็นร้อยละ 56.04 เพศหญิงมีจ านวน 40 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 43.96 

ช่วงอายุ  เกษตรกรมีอายุอยู่ในช่วง 40-49 ปี มากที่สุดคือ 43 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.25 รองลงมาคือช่วง

อายุ 50-59 ปีและช่วงอายุ 30-39 ปี จ านวน 36 และ 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.56  และ 13.19 ตามล าดับ  

ประสบการณ์การในการผลิตอยู่ในช่วง 10-19 ปี มากที่สุดจ านวน 55 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.44 รองลงมา

อยู่ในช่วง 1-9 ปี และ 20-29 ปี มีจ านวน 27 และ 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.67และ 9.89 ตามล าดับ 

ไม่เป็นสมาชิก GAP จ านวน 84 ราย คิดเป็นร้อยละ 93.21  เป็นสมาชิก GAP 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.69 
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เกษตรกรนิยมปลูกสมุนไพรจ านวน 1 ชนิดมากที่สุด มีจ านวน 65 ราย คิดเป็นร้อยละ 71.43 รองลงมาคือ 

ปลูกสมนุไพร 6-10 และ 2-5 ชนิดจ านวน 14 และ 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.38 และ 13.19 ตามล าดับ  

ลักษณะดินที่ท าการปลูกพืชสมุนไพร เป็นดินร่วน/ร่วนปนทรายมากที่สุด จ านวน 87 ราย คิดเป็นร้อยละ 

95.60  ดินเหนียว 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.40  

ลักษณะพ้ืนที่ เป็นที่ราบมากที่สุดจ านวน 47 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.65 รองลงมาคือ ภูเขา 30 ราย และที่

ราบเชิง 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.97 และ 15.38 ตามล าดับ  

แหล่งน้ าที่ใช้ เป็นบึง บ่อเก็บน้ า/บ่อดาล มากที่สุด จ านวน  50 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.95รองลงมาคือ 

น้ าฝน  และแหล่งน้ าธรรมชาติ ห้วย หนอง คลอง จ านวน 34 และ 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.36 และ 7.69 

ตามล าดับ  

สภาพแวดล้อมโดยรอบสวน ติดสวนรายอ่ืนมากที่สุด จ านวน 61 ราย คิดเป็นร้อยละ 67.03 รองลงมาคือ 

ภูเขา 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.97   

ส่วนที่ใช้ในการขยายพันธุ์ใช้ท่อนพันธุ์ มากที่สุด จ านวน 40 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.96  รองลงมาคือ ใช้

หน่อ และหัว จ านวน 32 และ 19  ราย  คิดเป็นร้อยละ 35.16 และ 20.88 ตามล าดับ  

แหล่งที่มาของพันธุ์มาจากเก็บไว้ใช้เองมากที่สุด จ านวน 56 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.5 รองลงมาคือ เพ่ือน

เกษตรกร มีจ านวน 35 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.46  

ระยะเวลาในการให้ผลผลิตหลังปลูก 1-2 ปีมากที่สุด จ านวน 76 ราย คิดเป็นร้อยละ 83.52 รองลงมาคือ

น้อยกว่า 1 ปี จ านวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.48 

เกษตรกรได้รับเทคโนโลยีโดยการศึกษาเองมากที่สุด มีจ านวน 54 ราย คิดเป็นร้อยละ 59.34 รองลงมาคือ 

เพ่ือนเกษตรกรจ านวน 37 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.66  

การใส่ปุ๋ยนิยมใส่ 4 ครั้งมากที่สุด มีจ านวน 31 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.07 รองลงมาคือ ไม่ใส่ปุ๋ย, ใส่ปุ๋ย 3 , 

2,และ 4 ครั้ง จ านวน 30, 17, 8 และ 5 คิดเป็นร้อยละ 32.97, 18.68, 8.79 และ 5.49 ตามล าดับ  

การวิเคราะห์ดิน เกษตรกรไม่วิเคราะห์ดินจ านวน 76 ราย  คิดร้อยละเป็น 83.52  และวิเคราะห์ดินจ านวน 

15 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.48  
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ความอุดมสมบูรณ์ของดิน อยู่ในระดับดี จ านวน 87 ราย คิดเป็นร้อยละ 95.60 รองลงมาคือ ระดับปาน

กลาง จ านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.40  

เกษตรกรปรับปรุงคุณภาพดิน จ านวน 76 ราย คิดเป็นร้อยละ 83.52 โดย ใส่โดโลไมท์หรือใส่ปูนขาว และไม่

ปรับปรุงคุณภาพดิน จ านวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.48  

การเตรียมดินใช้วิธีขุดหลุมปลูกอย่างเดียวมากที่สุด จ านวน 70 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.92 รองลงมาคือ ไถ

คราดไมย่กร่อง และไถคราดยกร่อง มีจ านวน 17 และ 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.68 และ 4.40 ตามล าดับ  

วิธีการให้น้ าโดยระบบน้ า เช่น สปริงเกอร์ และ สายยางมากที่สุด จ านวน 57 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.64 

รองลงมาคือน้ าฝนจ านวน 34 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.36  

ช่วงระยะเวลาการเก็บเกี่ยว 1-6 เดือนมากที่สุดจ านวน 47 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.65 รองลงมาคือ 

ระยะเวลาการเก็บเก่ียว 6-12 จ านวน 44 ราย  คิดเป็นร้อยละ 48.35  

การท าความสะอาดผลผลิต เกษตรกรท าความสะอาดโดยการล้างน้ า จ านวน 69 ราย คิดเป็นร้อยละ  

75.82 และไม่มีการท าความสะอาดผลผลิตจ านวน 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.18  

ภาชนะในการบรรจุ ใช้กระสอบพลาสติกจ านวน 60 ราย คิดเป็นร้อยละ 65.93 รองลงมาคือ ถุงพลาสติกใส

จ านวน 31 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.07 

การคัดคุณภาพเกษตรกรคัดคุณภาพจ านวน 74 ราย คน คิดเป็นร้อยละ 81.32 และไม่คัดคุณภาพจ านวน 

17 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.68   

การถนอมคุณภาพมีการถนอมคุณภาพโดยวิธีการตากและวิธีการย่าง(ในการผลิตกระวานเมล็ด)จ านวน 82 

ราย คิดเป็นร้อยละ 90.11 ไมม่ีการถนอมคุณภาพจ านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.89  

การตรวจคุณภาพผลผลิตด้านปริมาณสารส าคัญ พบว่า ไม่เคยตรวจและไม่เคยทราบสารส าคัญที่ได้จากการ

ผลิตจ านวน 87 ราย คิดเป็นร้อยละ 95.60 และเคยครวจสอบและทราบสารส าคัญที่ได้จากการผลิต จ านวน 4 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 4.4  

รูปแบบการจ าหน่ายผลผลิตที่มากที่สุดคือ จ าหน่ายแบบแห้ง มีจ านวน 82 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.11 

รองลงมา จ าหน่ายแบบสด จ านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.89  



 

 

6 

ปัญหาเรื่องโรคพืช เกษตรกรไม่มีปัญหาเรื่องโรคจ านวน 60 ราย คิดเป็นร้อยละ 65.93 มีปัญหาเรื่องโรค 

จ านวน 31 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.07  

ปัญหาด้านแมลง เกษตรกรไม่มีปัญหาด้านแมลงจ านวน 59 ราย คิดเป็นร้อยละ 64.4 มีปัญหาด้านแมลง 

จ านวน  ราย 32 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.16   

ปัญหาเรื่องวัชพืชเกษตรกรมีปัญหาเรื่องวัชพืชจ านวน 91 ราย คิดเป็นร้อยละ 100  

ปัญหาด้านการตลาดเกษตรไม่มีปัญหาด้านการตลาดเกษตรกรจ านวน 91 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 

เนื่องจากปลูกตามความต้องการของตลาดและบางชนิดไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด เช่น พริกไทยและ

กระวานเมล็ด เป็นต้น  

การก าหนดราคาขึ้นอยู่กับพ่อค้าคนกลางมากที่สุด มีจ านวน 48 ราย คิดเป็นร้อยละ 52.75 รองลงมาคือ 

เกษตรกรขายตรงให้ผู้ประกอบการณ์จ านวน 43 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.25 

 

8.  สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

 เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรเชิงการค้าในภาคตะวันออก ส่วนใหญ่ปลูกสมุนไพรชนิดต่างๆ เป็นแปลงปลูก

แบบพืชเดี่ยว และปลูกตามความต้องการของตลาด สรุปชนิดของสมุนไพรได้ดังนี้  พริกไทย กระวานเมล็ด ขม้ินชัน 

กระวานต้น ขม้ินขาว หญ้าปักก่ิง เสลดพังพอน หญ้าหนวดแมว เพชรสังฆาต ใบฝรั่งขี้นก ใบรางจืด ทองพันช่าง 

ชะลูด ชุมเห็ดเทศ ลูกยอ ดีปลี สิงหโมรา ตะไคร้ ว่านชักมดลูก มะแว้ง กระเพรามะขามป้อม ไพร ตระไคร้หอม ปีก

ไก่ด า ฟ้าทะลายโจร และว่านหางจระเข้  ส่วนใหญ่มีการจัดการเรื่องปุ๋ย(ปุ๋ยคอก)และน้ าเพ่ือให้ได้ผลผลิตทีม่ี

คุณภาพ  และหลังเก็บเกี่ยวมีการคัดคุณภาพและการถนอมคุณภาพตามความต้องการของตลาด เช่น การตากแดด

และการย่าง  ในเรื่องการตลาดปริมาณสมุนไพรที่มีคุณภาพ และมีการจัดการก่อนเก็บเก่ียวที่ดียังมีปริมาณไม่

เพียงพอต่อความต้องการของตลาด เกษตรกรในภาคตะวันออกสามารถพัฒนาเพ่ิมพ้ืนที่ปลูกได้ 

 

9.  การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์   

  1. ได้ข้อมูลใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดท าข้อมูล GAP (Good Agriculture Practices) สนองต่อความ

ต้องการของเกษตรกร ภาคเอกชน ผู้ส่งออก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. เป็นแนวทางในการเพ่ิมพ้ืนที่ในการปลูกพืชสมุนไพรและเครื่องเทศที่มีการจัดการผลผลิตที่มีคุณภาพ 
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10. เอกสารอ้างอิง  

 

สถาบันวิจัยพืชสวน. 2545. พรรณพืชอนุรักษ์. สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร. โรงพิมพ์     

                       ชุมนุมสหกรณ์ การเกษตรแห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ. 321 หน้า. 

 

11.  ภาคผนวก 

แปลงแสดงปลูกสมุนไพรระดบัการคา้ บ้านดงบัง จ.ปราจีนบุรี 

 

แปลงปลูกหญา้ปักก่ิง 

 

การขดุ ลา้งท าความสะอาดหญา้ปักก่ิง 
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การหัน่ขม้ินชนั 

 

เคร่ืองมือหัน่สมุนไพร 

 

โรงอบและตากแหง้สมุนไพร 

 

โรงเก็บสมุนไพร 
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ภาพแสดงแปลงปลูกสมุนไพรระดบัการคา้ จ.จนัทบุรี 

แปลงกระวานและขมิ้นปลูกแซมในสวนยางพารา 

 

 

สวนกระวานบนภูเขาสอยดาว 
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แปลงสิงหโมราปลูกแซมในสวนมงัคุด 

 

แปลงดีปลีปลูกโดยใชค้า้งพริกไทยเก่าแซมในสวนเงาะ 

 

ภาพแสดงแปลงปลูกสมุนไพรระดบัการคา้ จ.สระแกว้ 

แปลงปลูกขม้ินและไพล 

 

แปลงปลูกวา่นชกัมดลูกและขม้ิน 
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แปลงปลูกตน้ปีกไก่ด า  มะแวง้ และตะไคร้หอม 

 

โรงอบสมุนไพรพลงังานแสงอาทิตย ์

 

 

ภาพแสดงแปลงปลูกสมุนไพรระดบัการคา้ จ.ตราด 

แปลงปลูกดีปลีโดยใชค้า้งแกว้มงักรเก่า  แซมดว้ยวา่งหางจระเข ้
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ภาพแสดงแปลงปลูกสมุนไพรระดบัการคา้ จ.ระยอง 

แปลงปลูกกระวานแซมในสวนผลไม ้ และตระไคร้ 
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