
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

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

1. ชุดโครงการวิจัย   :  วิจัยและพัฒนาพืชผัก 

 

2. โครงการวิจัย   :  การปรับปรุงพันธุ์พืชผักสวนครัว 

กิจกรรม   :  - 

กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  :  - 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  การคัดเลือกพันธุ์ออริกาโนทนร้อน 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Selection for high temperature tolerant on oregano 

 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง   :  นางวิลาวัณย์ ใคร่ครวญ 

ผู้ร่วมงาน                            :  นายเพทาย กาญจนเกษร นางสาวทัศนีย์ ดวงแย้ม 

 

5. บทคัดย่อ    

 น าเมล็ดออริกาโน 3 พันธุ์ ประกอบด้วย ออริกาโนอิตาลี ออริกาโนกรีก และสวีทมาโจแรม 

มาเพาะกล้า และต้นที่สมบูรณ์แล้วของออริกาโนทั้ง 3 พันธุ์มาทดลองปักช าเพ่ือขยายจ านวน พบว่า

เมล็ดสามารถงอกได้ดี ใช้เวลา 2-3 วันในการงอก แต่ต้นกล้ามีการตอบสนองต่อความชื้นที่ให้

ตามปกติทั่วไปกับต้นกล้าผักชนิดอ่ืนๆ ท าให้ต้นกล้ามีอัตราการรอดตายต่ ามาก ส่วนการปักช าโดยวิธี

ปกติไม่สามารถเพ่ิมจ านวนต้นได้ตามที่ต้องการ จากการศึกษาลักษณะประจ าพันธุ์ของต้นออริกาโนที่

ท าการรวบรวม พบว่ามีความแตกต่างทางกายภาพของออริกาโน 2 ชนิดคือ ออริกาโนกรีกและสวีท 

มาโจแรม พบว่ามีความแตกต่างกันที่ขนาดและลักษณะของใบ กลิ่น แต่สิ่งที่ต้องการเหมือนกันคือ

ต้องการการระบายน้ าที่ดีในการปลูกเลี้ยง และไม่ต้องการปุ๋ยมากนัก ด าเนินการที่ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการเกษตรนครปฐมและศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย 

 

6. ค าน า                                 :   

 ออริกาโนเป็นพืชในวงศ์ lamiaceae ชนิดหนึ่ง มีถิ่นก าเนิดในแถบเมดิเตอเรเนียน ตั้งแต่

อิตาลี ไปจนถึงปากีสถาน สามารถเจริญเติบโตในหลายภูมิภาคในโลก ปัจจุบันมีการแพร่กระจายมายัง

ประเทศในแถบเอเชีย  ยุโรปตอนใต้ และอินเดีย ในอาหารอิตาเลียนมักใช้ออริกาโนเป็นส่วนประกอบ

แบบ 1 



เพ่ือเพ่ิมรสชาติและกลิ่นในอาหารหลายชนิด โดยเฉพาะพิซซ่า ขณะที่ในประเทศกรีกใช้ออริกาโนเพ่ือ

คุณสมบัติทางยา นอกจากนั้นน้ ามันที่สกัดจากออริกาโนยังเป็นส่วนประกอบในการรักษาโรคเรื้อรัง

หลายโรค ในปัจจุบันมีการแพร่หลายของอาหารตะวันตกมายังประเทศในแถบเอเชีย รวมถึงประเทศ

ไทย ท าให้เครื่องเทศต่างๆที่ใช้ประกอบอาหาร ต้องอาศัยการน าเข้าเป็นหลัก (หาอ้างอิงการน าเข้าออ

ริกาโนแห้งเข้ามาไทย) หากเกษตรกรสามารถผลิตพืชเหล่านี้ได้ และมีพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพ

ภูมิอากาศของประเทศไทย ก็จะเป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรต่อไป 

 

7. วิธีด าเนินการ                         :  

อุปกรณ์ 

 เมล็ดและต้นออริกาโน พันธุ์กรีก พันธุ์อิตาลี และพันธุ์สวีท มาโจแรม ขี้เถ้าแกลบ ตะกร้า

พลาสติก กระถาพลาสติกสีด า และอุปกรณ์บันทึกข้อมูล 

วิธีการ 

 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 น าเมล็ดพันธุ์ออริกาโนอิตาเลี่ยน ออริกาโนกรีก และสวีทมาโจ

แรม มาเพาะกล้า เพื่อให้ได้ต้นกล้าส าหรับน าไปศึกษาลักษณะประจ าพันธุ์ และส่วนที่ 2 น าต้นออริกา

โนอิตาเลี่ยน ออริกาโนกรีก และสวีทมาโจแรม มาทดลองขยายพันธุ์โดยวิธีการปักช า เพื่อน าไปปลูก

เพ่ือศึกษาและคัดเลือกเช่นเดียวกับส่วนที่ 1 บันทึกเวลาในการเพาะ จ านวนวันที่เมล็ดงอก การรอด

ตายจากการปักช า และลักษณะขนาด และสี ของต้น กิ่งก้าน และใบ  

เวลาและสถานที่ท าการทดลอง 

 เริ่มต้น พฤศจิกายน 2557 สิ้นสุด กันยายน 2558 ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์   

 จากการทดลองพบว่าเมื่อเพาะเมล็ดในช่วงอุณหภูมิ 20-25 องศาเซลเซียส เมล็ดออริกาโน

อิตาลี และออริกาโนกรีกสามารถงอกได้ดีปานกลาง (70% ของจ านวนเมล็ดทั้งหมด) ส่วนเมล็ดออร์

กานิคออริกาโนและสวีทมาโจแรมไม่สามารถงอกเป็นต้นกล้าได้ โดยใช้เวลาตั้งแต่เพาะออริกาโนจน

ต้นกล้างอกพ้นดินเพียง 5 วัน แต่เนื่องจากหลังจากต้นกล้างอกยังคงมีการให้น้ าแก่ต้นกล้าตามปกติ 

ปริมาณน้ าที่ให้ในแต่ละวันอาจมากเกินความต้องการ และการระบายน้ าจากภาชนะปลูกค่อนช้าท าให้

ต้นกล้าเริ่มทยอยตาย แม้มีบางส่วนรอดตายบ้างประมาณ 10% ของต้นกล้าทั้งหมด เมื่อท าการย้าย

ปลูกประมาณ 1 สัปดาห์เพียงออริกาโนส่วนหนึ่งที่สามารถเจริญเติบโต 

 จากการเปรียบเทียบลักษณะของออริกาโนและสวีท มาโจแรมที่รวบรวมต้นมาได้ พบว่า

เครื่องเทศทั้งสองชนิดมีลักษณะใกล้เคียงกับมากทางกายภาพ โดยในทางพันธุกรรมทั้งสองชนิดมี

ความใกล้ชิดกันมาก โดยทั่วไปจะถือว่า ออริกาโนคือ สวีท มาโจแรมที่เป็นสายพันธุ์ป่า (wild 



majoram) อย่างไรก็ตาม ยังพอจะมีลักษณะที่สามารถสังเกตและจ าแนกออกจากกันได้ดังต่อไปนี้ 

(ภาพที1 - 4) 

 ลักษณะของออริกาโน (Oreganum vulgare) เมื่อมองดูจากภายนอกจะมีพืชเครื่องเทศอีก

ชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายกับออริกาโนมากและมีการใช้เพ่ิมกลิ่นอาหารเช่นเดียวกับออริกาโนชื่อ 

สวีทมาโจแรม ซึ่งในปัจจุบันถือว่า ออริกาโนคือมาโจแรมพันธุ์ป่า ซึ่งออริกาโนจะมีลักษณะ

อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง ต้ น ที่ แ ข็ ง ก ว่ า ส วี ท ม า โ จ แ ร ม  ( www.vegetable-gardening with 

lorraine.com/growing-herbs.html.) 

ใบและกิ่งก้านของออริกาโนจะมีขนอ่อนๆปกคลุม สีใบเขียวเข้มอมม่วงเล็กน้อย ใบมีกลิ่นฉุนแรงกว่าส

วีทมาโจแรม และมีรสเผ็ดมากกว่า ดอกมีสีขาวถึงสีม่วง ใบมีขนาดใหญ่กว่า กิ่งที่แก่มากจะเปลี่ยนเป็น

สีม่วง ข้อถี่และพุ่มแน่นกว่า ลักษณะของ สวีท มาโจแรม (Origanum majorana) ใบของสวีท มาโจ

แรมมีขนาดเล็กและบอบบางกว่าออริกาโน สีใบเป็นสีเขียวสว่าง มีกลิ่นฉุนเล็กน้อย น้อยกว่าออริกาโน 

มีรสหวานเล็กน้อย ผิวใบและกิ่งก้านเรียบ ไม่มีขนปกคลุม กิ่งก้านยืดยาวกว่า เมื่อเทียบกับออริกาโน 

ในการปลูกเลี้ยงออริกาโนและสวีท มาโจแจม มีสิ่งที่เหมือนกันคือ ทั้งสองชนิดต้องการแดดจัด ดังนั้น

น่าจะมีความเป็นไปได้อย่างมากที่เครื่องเทศทั้งสองชนิดนี้น่าจะปลูกได้ในประเทศไทยโดยสิ่งที่ควรให้

ความส าคัญคือ ทั้งออริกาโนและสวีท มาโจแรม ชอบการระบายน้ าที่ดีมาก ไม่ควรให้ปุ๋ยทั้งปุ๋ยเคมี

และปุ๋ยอินทรีย์มาก จะท าให้ต้นเน่าตายได้ง่าย ซึ่งจากการด าเนินการมีการให้น้ าและปุ๋ยตามปกติ จึง

ท าให้ต้นตายไปเป็นจ านวนมาก จึงเป็นข้อควรระวัง หากจะมีการศึกษาในครั้งต่อไป 

 

 
ภาพที่ 1 ต้นกล้าออริกาโนอายุ 2 วัน 



 
       ก.     ข.                                  

ภาพที่ 2 ออริกาโนก. ทรงพุ่ม     ข. ขนที่ใบและก่ิง 

 

 
 

ภาพที่ 3 ใบและกิ่งก้านและ การออกดอก ของ สวีท มาโจแรม 

 

ภาพที่ 4 เปรียบเทียบระหว่าง ออริกาโน (ซ้ายมือ) และ สวีท มาโจแรม (ขวามือ) 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  



 จากการน าเมล็ดออริกาโนมาเพาะพบว่าเมล็ดสามารถงอกเป็นต้นกล้าได้ในสภาพภูมิอากาศ

ของประเทศไทย แต่การดูแลเพื่อให้ต้นกล้าเจริญเติบโตต่อจากนั้นยังมีรายละเอียดอีกมาก สิ่งที่ต้องให้

ความส าคัญมากที่สุดคือความชื้นและการระบายน้ าซึ่งหากไม่เหมาะสม จะมีผลท าให้ต้นกล้าค่อยๆ

ตายลงได้ หรือแม้แต่การขยายพันธุ์โดยการปักช าก็ตาม อาจต้องมีเทคนิคพิเศษมากกว่าการปักช ากิ่ง

พืชที่มีความบอบบาง ง่ายต่อความบอบช้ า อย่างไรก็ตามต้นออริกาโนที่ได้รับมาขณะเป็นต้นที่สมบูรณ์

แล้ว เมื่อน าปลูกลงในแปลงปลูกท่ีมีการจัดการน้ าที่ดี สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้ 

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ :  

 จากการทดลองท าให้ทราบว่าออริกาโนต้องการการปลูกเลี้ยงที่ต้องมีการระบายน้ าเป็นอย่าง

ดีมาก หากต้องการศึกษาต่อไปจะต้องระมัดระวังเรื่องความชื้นและการระบายน้ าเป็นเรื่องส าคัญ ซึ่ง

จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพันธุ์พืชชนิดนี้ต่อไป 

11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)  : - 

12. เอกสารอ้างอิง  

Balcony Garden in Florida. Available at 
http://balconydenflorida.blosdpot.com/2010/03/tale-of-two-oregano.html. 
Accessed 28 July 2016 

Gilbert L. OREGNO…OR IS IT MARJORAM. Available at 
http://www.sallybernstein.com/food/columns/gilbert/oregano.htm. Accessed 28 
July 2016 

Growing Herbs.Available at http://www.vegetable-gardening-with-
lorraine.com/growing- herbs.html. Accessed 28 July 2016 

 


