
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

------------------------ 

1. ชุดโครงการวิจัย   :  วิจัยและพัฒนาพริก 

 

2. โครงการวิจัย   :  การปรับปรุงพันธุ์พืชผักสวนครัว 

กิจกรรม   :  - 

กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  :  - 

 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  การคัดเลือกพันธุ์กะเพราที่ให้น ้ามัันหอมัระเหยส ง 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ)    :  Selection for high volatile oil content of holly basil     

(Ocimum sanctum) 

 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง   :  นางวิลาวัณย์ ใคร่ครวญ  สังกัด สวส. 

ผู้ร่วมงาน                            :  นายเพทาย กาญจนเกษร สังกัด ศวพ. นครปฐมั 

           

5. บทคัดย่อ 

 น้ากิ่งสดของกะเพราจ้านวน 15 สายพันธุ์ที่ปล กไว้ที่ศ นย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐมั 

ไปวิเคราะห์ปริมัาณน้ามัันหอมัระเหยโดยใช้วิธี Water Distillation Method โดยแต่ละตัวอย่าง ท้า 

3 ซ ้า จากการวิเคราะห์พบว่าปริมัาณหอมัระเหยของกะเพราอย ่ระหว่าง 0.12- 0.4% โดยในจ้านวนนี 

มัีกะเพราอย่างน้อย 4 ตัวอย่างที่มัีปริมัาณน ้ามัันหอมัระเหยส ง ตั งแต่ 0.29 -0.4% น ้าหนักสด ส่วน

ใหญ่เป็นกะเพราพันธุ์พื นบ้านหรือกะเพราป่าที่บริเวณที่ท้าการรวบรวมัมัักเป็นชายป่า และเป็น

กะเพราที่มัีกลิ่นหอมัเมัื่อน้ามัาประกอบอาหาร ซึ่งปริมัาณน ้ามัันหอมัระเหยที่วิเคราะห์ได้นี เป็นน ้ามััน

หอมัระเหยรวมัยังไมั่ได้วิเคราะห์หาสารส้าคัญแต่อย่างใด ด้าเนินการตั งแต่ ตุลาคมั 2557 ถึง 

กันยายน 2559 

 

6. ค าน า                                  

 กะเพรา (ชื่อวิทยาศาสตร์: Ocimum sanctum) เป็นไม้ัล้มัลุก แตกก่ิงก้านสาขา ส ง 30 - 60 

ซมั. นิยมัน้าใบมัาประกอบอาหารคือ ผัดกะเพรา กะเพรามัี 3 พันธุ์ คือ กะเพราแดง กะเพราขาว และ 

กะเพราล กผสมัระหว่างกะเพราแดงและกะเพราขาว  

แบบ 1 



สรรพคุณ 

 ใบ บ้ารุงธาตุไฟธาตุ ขับลมัแก้ปวดท้องอุจจาระ แก้ลมัตานซาง แก้จุกเสียด แก้คลื่นเหียน

อาเจียน และขับลมั  

 เมัล็ด เมัื่อน้าไปแช่น ้าเมัล็ดจะพองตัวเป็นเมัือกขาว ใช้พอกบริเวณตา เมัื่อตามัีผง หรือุุ่น

ละอองเข้า ผงหรือุุ่นละอองนั นก็จะออกมัา ซึ่งจะไมั่ท้าให้ตาเรานั นช ้าอีกด้วย  

 ราก ใช้รากท่ีแห้งแล้ว ชงหรือต้มักับน ้าร้อนดื่มั แก้โรคธาตุพิการ 

 น ้าสกัดทั งต้นมัีฤทธิ์ลดการบีบตัวของล้าไส้ สามัารถรักษาแผลในกระเพาะอาหาร ในใบมัีฤทธิ์

ขับน ้าดี ช่วยย่อยไขมัันและลดอาการจุกเสียด   

 ใบและกิ่งสดเมัื่อน้ามัาสกัดน ้ามัันหอมัระเหยโดยการต้มักลั่น (hydrodistillation) ได้น ้ามััน

หอมัระเหยร้อยละ 0.08-0.10 ซึ่งมัีราคา 10,000 บาทต่อกิโลกรัมั  

 

7. วิธีด าเนินการ                         :  

อุปกรณ์  

 เมัล็ดพันธุ์กะเพรา วัสดุปล ก ตะกร้าพลาสติก ถุงเพาะช้าพลาสติกด้าขนาดเล็ก ปุ๋ยคอก และ

ปุ๋ยเคมั สารก้าจัดศัตร พืช อุปกรณ์บันทึกข้อมั ล ฯลฯ 

วิธีการ  

 น้าพันธุ์กะเพราที่ได้จากการรวบรวมัพันธุ์ในปี 2557 จ้านวน 15 พันธุ์ (ตัวอย่าง) ที่ให้ผลผลิต

ส ง และมัีกลิ่นหอมัจัด มัาปล ก โดยการเพาะเมัล็ดลงในตะกร้าพลาสติก เมัื่อกะเพรามัีใบจริงประมัาณ 

4-5 ใบ ย้ายลงปล กในถุงพลาสติกสีด้า ประมัาณ เดือนจึงย้ายปล กลงแปลง โดยปล กพันธุ์ละ 20 ต้น 

ระยะปล ก 30x100 เซนติเมัตร ด แลรักษาจนกระทั่งถึงระยะที่เริ่มัให้ดอก จึงตัดกิ่งกะเพราให้มัีความั

ยาวจากยอดลงมัาถึงก้าน 35-40 เซนติเมัตร จ้านวน 2 กิโลกรัมัต่อตัวอย่าง แล้วน้าไปกลั่นด้วยการต้มั 

(Water Distillation Method)  ตัวอย่างละ 3 ซ ้า  

บันทึกข้อมั ล การเจริญเติบโต การให้ผลผลิต ปริมัาณน ้ามัันระเหยต่อน ้าหนักสด 

เวลาและสถานที่ท้าการทดลอง 

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

 แหล่งที่ท้าการรวบรวมักะเพราเพ่ือน้ามัาวิเคราะห์ปริมัาณน ้ามัันหอมัระเหยจะมัาจาก 3 
แหล่งใหญ่ คือ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมัีทั งกะเราขาว กะเพราแดง และกะเพราพื นบ้าน จังหวัดสุโขทัย
และแพร่ ทั งหมัดเป็นกะเราพื นบ้าน ส่วนจังหวัดตรัง และกรุงเทพมัหานคร เป็นกะเพราขาว ซึ่ง
กะเพราแต่ละชนิดจะมัีความัแตกต่างกัน กะเพราขาวจะมัีทรงพุ่มัแน่น เพราะข้อจะถี่ ต้นเตี ย กลีบ



ดอกแต่ละดอกมัีสีขาวที่ประกอบเป็นช่อดอกที่มัองเผินๆจะเป็นสีเขียวสีเดียวกับใบทั งใบ ขณะที่
กะเพราแดงมัีทรงพุ่มัค่อนข้างโปร่ง เมัื่ออายุมัากๆจะเก้งก้าง กิ่งและใบเป็นสีมั่วงจนถึงแดง โดยเฉพาะ
เส้นใบจะเป็นสีแดงเข้มัเห็นได้ชัดเจน กลีบดอกแต่ละดอกเป็นสีมั่วง ช่อดอกสีแดงถึงน ้าตาล สีสดใส 
ส่วน กะเพราพื นบ้านจะมัีลักษณะก ้ากึ่งกันระหว่างกะเพราแดง และกะเพราขาว คือ ทรงพุ่มัค่อนข้าง
โปร่ง ต้นและกิ่งก้านเป็นสีมั่วงอ่อนๆ กลีบดอกและช่อดอกมัีสีมั่วง กลิ่นหอมัจัด ซึ่งลักษณะใบ ช่อดอก
ของกะเพราทั ง 3 ชนิดปรากฏอย ่ใน ภาพที่ 1 
 

 
 

 
 

 
ภาพที่ 1 ช่อดอก ร ปร่างใบ และก่ิงก้านของกะเพราขาว กะเพราแดง และกะเพราพื นบ้าน 

 

เมัื่อน้าเมัล็ดไปเพาะเมัื่อวันที่ 30 มัีนาคมั 2558ตัวอย่างละ 100 เมัล็ด พบว่า กะเพรางอกทั งหมัด 23 

ตัวอย่าง ได้แก่ OS56-4, OS56-6,OS56-7, OS56-15, OS56-17, OS56-18, OS56-19, OS56-20, OS56-

21, OS56-22, OS56-23, OS56-24, OS57-26, OS57-27, OS57-29, OS57-30, OS57-31, OS57-33, 

OS57-34, OS57-37, OS57-39, OS57-41 และเบอร์ OS57-42 และมีัจ้านวนต้นที่งอกเท่ากับ 

กะเพราขาว 

กะเพราพ้ืนบา้น 

กะเพราแดง 



78517055831679522359433787613614925213331956 และ 51 ต้น ตามัล้าดับ เมัื่อย้ายกะเพราลง

แปลงวันที่ 11 พ.ค. 58 สามัารถเก็บผลผลิตครั งที่ 1 วันที่ 4 ส.ค. 58 โดยต้นออกดอกและมีัเมัล็ดแก่มัากกว่า 

50 เปอร์เซ็นต์ เก็บน ้าหนักผลผลิตครั งที่ 2 วันที่ 10 ส.ค. 58 โดยดอกติดเมัล็ด 100 เปอร์เซ็นต์ แต่เมัล็ดยังไมั่

แก่ โดยเก็บเกี่ยวจากต้นทั งหมัดในแต่ละตัวอย่าง เมัื่อค้านวณเป็นผลผลิตต่อไร่ กะเพรา 23 ตัวอย่างจะให้ผล

ผลิตตั งแต1่905-7900กิโลกรัมัต่อไร่ เมัื่อเก็บเกี่ยว 2 ครั งส้าหรับน้าไปวิเคราะห์ปริมัาณน ้ามัันหอมัระเหย 

(ตารางท่ี 1) 

 

 

ตารางท่ี 1 ความังอกของเมัล็ด จ้านวนต้นปล ก และผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัมั) เมัื่อเก็บเก่ียว 2 ครั ง 
 

ตัวอย่าง ความังอกเมัล็ด(%) จ้านวนต้นปล กทั งหมัด(ต้น) ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัมั)                     

เมัื่อเก็บเก่ียว 2 ครั ง 

OS56-4 78 67 3715 

OS56-6 51 46 7343 

OS56-7 70 69 4380 

OS56-15 55 54 6255 

OS56-17 83 90 4543 

OS56-18 16 14 1905 

OS56-19 79 77 6926 

OS56-20 52 64 6111 

OS56-21 23 14 8889 

OS56-22 59 46 7536 

OS56-23 43 51 3834 

OS56-24 37 59 4068 

OS57-26 87 93 3632 

OS57-27 61 69 4380 

OS57-29 36 41 5420 

OS57-30 14 37 3363 

OS57-31 92 101 6336 

OS57-33 52 32 4444 



OS57-34 13 11 8080 

OS57-37 33 23 6956 

OS57-39 19 18 7900 

OS57-41 56 34 5751 

OS57-42 51 21 4655 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 2  วันที่เก็บตัวอย่างส่งวิเคราะห์น ้ามัันหอมัระเหย อายุต้น และลักษณะต้นและดอกขณะส่งตัวอย่าง 

 

เวลา ตัวอย่างที่ส่งวิเคราะห์ อายุต้น (วัน) ลักษณะต้นและดอก 

มัิถุนายน 58 OS56-19, OS56-26, 

OS57-27, OS57-31, 

OS57-33 

92 ออกดอกและมัีเมัล็ดแก่มัากกว่า 50 

เปอร์เซน็ต์ ตัดตัวอย่างยาวมัากกว่า 30 

เซนติเมัตร 

14 กรกฏาคมั 58 OS56-4, OS56-6,OS56-

7, OS56-15, OS56-17 

105 ออกดอกและมัีเมัล็ดแก่มัากกว่า 50 

เปอร์เซ็นต์ ตัดตัวอย่างยาวมัากกว่า 30 

เซนติเมัตร 

4 สิงหาคมั 58 OS56-18, OS56-20, 

OS56-21, OS56-22, 

OS56-23 

126 ออกดอกแต่ดอกยังติดเมัล็ดไมั่ถึง 50 

เปอร์เซ็นต์ ตัวอย่างอย่างยาวน้อยกว่า 

30 เซนติเมัตร 

10 สิงหาคมั 58 OS56-24, OS57-29, 

OS57-30, OS57-34, 

OS57-37, OS57-39, 

OS57-41, OS57-42 

132 ติดเมัล็ด 100 เปอร์เซ็นต์ แต่เมัล็ดยังไมั่

แก่ 

 



ปริมัาณน ้ามัันหอมัระเหยจากการน้ากิ่งกะเพราในช่วงเริ่มัออกดอกไปวิเคราะห์ปริมัาณน ้ามัันหอมั
ระเหย พบว่ามัีความัแตกต่างกันในกะเพราแต่ละตัวอย่าง ตั งแต่ 0.7 – 1.4 มัิลลิลิตร ต่อน ้าหนักกะเพราสด 
400 กรัมั หรือเมัื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์น ้ามััน ตั งแต่ 0.18% – 0.46% โดยกะเพราที่ให้น ้ามัันหอมัระเหยส งส่วน
ใหญ่เป็นกะเพราพื นบ้าน ประกอบด้วย ตัวอย่าง OS56-15 ให้น ้ามัันหอมัระเหย 0.29%ตัวอย่าง OS56-18ให้
น ้ามัันหอมัระเหย 0.23% ตัวอย่างOS56-21 ให้น ้ามัันหอมัระเหย0.46% ตัวอย่าง OS56-23 ให้น ้ามัันหอมั
ระเหย 0.31%ซึ่งกะเพราพันธุ์พื นบ้านเหล่านี จะมัีกลิ่นหอมัมัากเมัื่อน้ามัาประกอบอาหาร อย่างไรก็ตามั
กะเพราขาวตัวอย่างที่ OS56-22และกะเพราแดงตัวอย่างที่ OS56-6 ก็ให้น ้ามัันหอมัระเหยส งเช่นเดียวกันโดย
ให้น ้ามัันหอมัระเหย 0.31% และ 0.26% ตามัล้าดับ  (ตารางที 3)  

ในการทดลองครั งนี การด แลรักษาในแปลงปล กมัีการให้น ้าและปุ๋ยเคมัีเต็มัที่เพ่ือให้ได้ผลผลิตกิ่งและใบ
ส งที่สุด ซึ่งอาจมัีผลท้าให้ปริมัาณสารส้าคัญไมั่มัากเมัื่อเทียบกับการปล กให้เกิดสภาวะเครียดที่จะช่วยกระตุ้นให้
พืชเกิดการสร้างสารทุติยภ มัิได้เต็มัที่ซึ่งหากได้มัีการพัฒนากะเพราเหล่านี เพ่ือให้มัีปริมัาณน ้ามัันหอมัระเหย
ส งขึ นไปอีก จะท้าให้เกษตรกรไมั่จ้าเป็นต้องจ้าหน่ายกะเพราในร ปของกะเพราสด หรือปลิดใบขาย แต่จ้าหน่าย
เพ่ือการสกัดน ้ามัันหอมัระเหย เป็นการสร้างมั ลค่าเพ่ิมัให้กับสินค้าเกษตร ที่สามัารถผลิตได้ง่าย  
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 3 ที่มัา ชนิด ลักษณะ และปริมัาณน ้ามัันหอมัระเหยของกะเพราที่ปล กท่ีศ นย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรนครปฐมั ในปี 2558 
 

หมัายเลข
ตัวอย่าง 

ที่มัา ปริมัาณน ้ามััน  
(มัล. ต่อ400 กรัมั 

นน.สด) 

% ผลผลิต 
น ้ามััน 

ชนิด ลักษณะ 

OS56-4 จังหวัดกาญจนบุรี 0.7 0.18 กะเพราพื นบ้าน 
OS56-6 จังหวัดกาญจนบุรี 1.03 0.26 กะเพราแดง 
OS56-7 จังหวัดกาญจนบุรี 0.76 0.19 กะเพราบ้าน 
OS56-15 จังหวัดกาญจนบุรี 1.16 0.29 กะเพราพื นบ้าน 
OS56-17 จังหวัดตรัง 0.76 0.19 กะเพราขาว 
OS56-18 จังหวัดกาญจนบุรี 0.85 0.23 กะเพราพื นบ้าน 
OS56-19 จังหวัดกาญจนบุรี 0.63 0.16 กะเพราขาว 
OS56-20 จังหวัดกาญจนบุรี 0.53 0.18 กะเพราแดง 



OS56-21 จังหวัดกาญจนบุรี 1.40 0.46 กะเพราพื นบ้าน 
OS56-22 จังหวัดกาญจนบุรี 1.2 0.31 กะเพราขาว 
OS56-23 จังหวัดกาญจนบุรี 1.27 0.31 กะเพราพื นบ้าน 
OS56-26 จังหวัดกรุงเทพฯ 0.56 0.14 กะเพราขาว 
OS56-27 จังหวัดสุโขทัย 0.56 0.14 กะเพราพื นบ้าน 
OS56-31 จังหวัดสุโขทัย 0.46 0.12 กะเพราพื นบ้าน 
OS56-33 จังหวัดแพร่ 0.50 0.13 กะเพราพื นบ้าน 
 

 

 
 

ภาพที่ 11 ต้นกล้ากะเพราทั ง 23 สายพันธุ์ หลังเพาะเมัล็ด 20 วัน 

 

 
 

ภาพที่ 12  กะเพรา 23 ตัวอย่าง อายุ 4 สัปดาห์หลังย้ายปล กลงแปลง ที่ศ นย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

นครปฐมั ปี 2558 

 



9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

 กะเพราที่น้ามัาหาปริมัาณน ้ามัันหอมัระเหยทั งหมัดเป็นพันธุ์กะเพราที่ใช้เพ่ือการประกอบ

อาหารเป็นหลัก มัีลักษณะประจ้าพันธุ์ที่เป็นเอกลักษณ์ในแต่ละพันธุ์ เช่นสีใบ สีล้าต้น ขนาดใบ สีดอก 

และความัหอมั มัีปริมัาณน ้ามัันหอมัระเหยระหว่าง 0.12- 0.4% โดยมัี 4 พันธุ์ที่มัีปริมัาณน ้ามัันหอมั

ระเหยส งอย ่ระหว่าง 0.29-0.4% ซึ่งทั งหมัดเป็นกะเพราที่ขึ นเองตามัแนวป่า ใบมัีขนาดเล็กแต่มัีกลิ่น

หอมั เมัื่อน้าไปประกอบอาหารจะให้กลิ่นอาหารที่มัีกลิ่นหอมัจากน ้ามัันหอมัระเหยนี ที่มัีอย ่ในปริมัาณ

ส ง ซึ่งหากได้น้ากะเพราเหล่านี ไปแยกสาระส้าคัญ อาจจะได้น ้ามัันหอมัระเหยที่เป็นประโยชน์ใน

การเกษตรอ่ืนๆ ในขณะเดียวกันหากได้มัีการพัฒนาด้านเขตกรรมัที่สามัารถเพ่ิมัขนาดใบแต่คงความั

หอมัไว้ได้เท่าเดิมัก็จะเป็นการเพ่ิมัทางเลือกแก่เกษตรกรในการปล กกะเพราพื นบ้านเพ่ือเป็นการค้าได้

มัากขึ นและยังคงรสชาติอาหารไทยที่แท้จริงได้อีกด้วย 

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

  น้าไปพัฒนาต่อให้ได้พันธุ์กะเพราเพ่ือผลิตน ้ามัันหอมัระเหยเพ่ือใช้ประโยชน์ในการเกษตร

ด้านอ่ืนๆ และศึกษาเพ่ือให้ได้วิธีการปล กที่ยังสามัารถคงคุณสมับัติที่มัีกลิ่นหอมัตามัเดิมัได้ โดยมัี

กลุ่มัเป้าหมัายคือเกษตรกรผ ้ปล กผักแบบผสมัผสาน และผ ้ผลิตผักอินทรีย์ และอุตาสหกรรมัยา 

 

11. ค าขอบคุณ  

 ขอขอบคุณคุณวีระศรี หวังการ คุณประภัสสร และคุณ จากมัหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ในการประสานงานและ ในการวิเคราะห์ปริมัาณน ้ามัันหอมัระเหยเพ่ือประกอบผลผลการทดลองใน

ครั งนี  
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