
แผนงานวิจัย การผลิตพืชท้องถิ่นพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน 
โครงการวิจัย พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตตะไคร้ต้นพืชท้องถิ่นบนที่สูง     

กิจกรรม    ศึกษาสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของตะไคร้ต้นจากแหล่งต่างๆ   
กิจกรรมย่อย   ศึกษาสภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของตะไคร้ต้นจากแหล่งต่างๆ   

ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย) ศึกษาสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของตะไคร้ต้นจากแหล่ง
ต่างๆ 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ)  
 

คณะผู้ด าเนินงาน 
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บทคัดย่อ 

  
 ตะไคร้ต้น  Litsea cubeba (Lour.) Pers.  เป็ น พืชสมุน ไพร มี การน ามาใช้

ประโยชน์อย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ  เป็นพืชที่ไม่ผลัดใบความสูง 5-12 เมตร มีถ่ินก าเนิด
ในประเทศจีน  อินโดนีเซีย  ไต้หวัน  และประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ในประเทศไทยพบ
ตะไคร้ต้นในป่าธรรมชาติ ปัจจุบันการศึกษาเทคโนโลยีการผลิตตะไคร้ต้นและพันธุ์ของตะไคร้ต้นยังมี
น้อย จึงจ าเป็นต้องศึกษาวิจัย ให้ครบทุกด้านเพ่ือใช้ประโยชน์และเพ่ิมความหลากหลายทาง
พันธุกรรมต่อไป  การศึกษาสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของตะไคร้ต้นโดยวางแผนการ
ทดลองแบบ RCBD ศึกษาพันธุ์ตะไคร้ต้นจากแหล่งต่างๆ เพ่ือปลูกในพ้ืนที่ที่มีระดับความสูงแตกต่าง
กัน 2 ระดับ โดยพันธุ์ตะไคร้ต้นน ามาจากการเพาะเมล็ดจากแหล่งต่างๆ  2 แหล่ง ได้แก่  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย  อ.แม่สรวย จ.เชียงราย, สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง
บ้านปางขอน อ.เมือง จ.เชียงราย ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย และที่ศูนย์วิจัยพืชสวน
เชียงราย เริ่มออกดอกแต่ยังไม่ติดผล จึงได้ท าการบันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตและแยกลักษณะสายพันธุ์
ไว้  
 
 
 
 
 

 

                                                 
1/ ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรท่ีสูงเชียงราย โทร. (053) 605-955, 081-7465387 



 
 
 
 
 

ค าน า 
 

ตะไคร้ต้น Litsea cubeba (Lour.) Pers.  เป็นพืชสมุนไพร มีการน ามาใช้ประโยชน์อย่าง
กว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ  เป็นพืชที่ไม่ผลัดใบความสูง 5-12 เมตร มีถิ่นก าเนิดในประเทศจีน  
อินโดนีเซีย  ไต้หวัน  และประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ในประเทศไทยพบตะไคร้ต้นในป่า
ธรรมชาติ  ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ าทะเลมากกว่า 700 เมตร เช่น พ้ืนที่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง
ตามพระราชด าริปางขอน  ดอยช้าง และดอยวาวี  จังหวัดเชียงราย  ตลอดจนในจังหวัดเชียงใหม่  
น่าน  และแม่ฮ่องสอน  ปัจจุบันมีการน าตะไคร้ต้นมาใช้ประโยชน์  โดยการน าผลมาสกัดน้ ามันหอม
ระเหยเพ่ือใช้เป็นสารตั้งต้นของผลิตภัณฑ์หอมระเหยต่างๆ  ในต่างประเทศมีการผลิตน้ ามันหอม
ระเหยจากตะไคร้ต้น แต่ส าหรับประเทศไทยยังไม่พบการผลิตเชิงการค้า   ทั้งนี้เพราะปริมาณผล
ตะไคร้ต้นยังมีน้อย   

การเกษตรบนพ้ืนที่สูง หากมีการบุกเบิกเปิดพ้ืนที่ป่า เปิดหน้าดินเพ่ือใช้ประโยชน์ทางตรง
ด้วยระบบถางและเผา  ปลูกพืชเชิงเดี่ยวจะไม่มีความยั่งยืนในระบบนิเวศเกษตรที่สูง แต่การใช้
ประโยชน์จากป่าที่มิใช่การใช้เนื้อไม้โดยตรง ( Non-timber forest product) ไม่เกินก าลังการผลิต
ให้มีความยั่งยืนจะท าให้ระบบนิเวศท่ีสูงคงอยู่ได้ตลอดไป 
 ตะไคร้ต้นเป็นไม้ป่า  ที่มีการน ามาใช้ประโยชน์ทางด้านอาหารและสมุนไพร  มีกลิ่นเหมือน
ตะไคร้บ้าน มีการศึกษาพัฒนาเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ยาหม่อง 
ขี้ผึ้ง น้ ามันเหลือง สบู่ ก้อนหอมปรับอากาศ เป็นต้น แต่เป็นเพียงการเก็บเกี่ยวจากป่าธรรมชาติ ขาด
เทคโนโลยีการผลิต พันธุ์ที่เหมาะสมส าหรับการผลิต จ าเป็นต้องมีการศึกษาตั้งแต่ขั้นพ้ืนฐานจนถึง
ประยุกต์ เพ่ือใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ให้ยั่งยืนต่อไป 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  พืชใน Genus Litsea มีอยู่หลายชนิด เช่น  Litsea saliciforia, 
L. glutinosa (หมีเหม็น ดอกจุ๋ม), L. monopetala (กะทัง หมีโป้ง) ส่วน L. cubeba หรือตะไคร้
ต้น เป็นไม้ไม่ผลัดใบหรือกึ่งผลัดใบสูงถึง 10 เมตร มักออกดอกเร็วขณะยังเป็นพุ่มอยู่ เปลือกต้นเมื่อ
อ่อนมีสีเขียวต่อมาจะเปลี่ยนเป็นสีเทาแก่มีแต้มประ ผิวเรียบ  ใบมีขนาด 5 -14 x 1.5-5 เซนติเมตร 
รูปไข่แคบหรือรูปหอกปลายสอบเข้า ฐานใบแหลม ใบแก่บาง ไม่มีขน ด้านล่างมีนวลสีเทา เส้นข้างใบ
เล็ก ๆ นูนขึ้นมาทั้งสองด้าน 7-10 คู่ ก้านใบ 0.5-2 เซนติเมตร มีปีกแคบ ๆ ดอกสีเหลืองสดออกเป็น
ช่อกลมแน่น มี 4-6 ดอก ที่ โคนช่อมีกาบบางคล้ายกระดาษรูปเรือ 4 กาบ ก้านดอกยาว 1 -2 
มิลลิเมตร พูกลีบเลี้ยงรูปไข่ 6 พู เกสรตัวผู้ยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร อับเรณูขอบขนาน ก้านชูเรียว



เล็กมีขนเฉพาะที่ฐาน ก้านเกสรตัวเมียสั้นและโค้ง ปลายแบนกลม  รังไข่ไม่มีขน ผลขนาด 0.5 -0.7 
เซนติเมตร กลมสีเขียวอมเหลือง สุกมีสีด า ผลฉ่ าน้ า ชั้นกลีบเลี้ยงไม่ขยาย เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 
0.2 เซนติเมตร ก้านผลยาวประมาณ 0.4 เซนติเมตร พองออกด้านบน พบทั่วไปในที่โล่งแจ้ง ทุกส่วน
ของพืชเมื่อขยี้มีกลิ่นคล้ายตะไคร้ (ไซมอน, พินดา และวิไลวรรณ, 2543) 
 

 
 
 
 
 

วิธีด าเนินการและอุปกรณ์ 
  น าพันธุ์ตะไคร้ต้นจากแหล่งต่างๆ เพ่ือปลูกในพ้ืนที่ที่มีระดับความสูงแตกต่างกัน 2 ระดับ 
โดยพันธุ์ตะไคร้ต้นน ามาจากการเพาะเมล็ดจากแหล่งต่างๆ  2 แหล่ง ได้แก่  
          1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย  อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
                 2. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริบ้านปางขอน อ.เมือง จ.เชียงราย  
ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ                 
 ปลูกท่ีระดับความสูงของพ้ืนที่ต่างกัน 2 ระดับ ได้แก่ 

1.  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย ระดับความสูงของพ้ืนที่ 1,400  เมตรจาก
ระดับน้ าทะเล 
2.  ศูนย์วิจยัพืชสวนเชียงราย ระดับความสูงของพื้นที่ 600 เมตรจากระดับน้ าทะเล 

วิธีปฏิบัติการทดลองและบันทึกข้อมูล    
1. น าพันธุ์ตะไคร้ต้นจากแหล่งต่างๆ 2 แหล่ง แหล่งละ 100 ต้นปลูกที่ระดับความสูงทั้ง 2

ระดับ ความสูงแต่ละระดับพ้ืนที่ละ 1 ไร่ ใช้ระยะปลูก 3x3 เมตร เตรียมพ้ืนที่ปลูกด้วยการเตรียมหลุม
ปลูกขนาด 50x50x50 ซม. รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยอินทรีย์   

2. ศึกษาอัตราการอยู่รอดต้นกล้า การเจริญเติบโต และการให้ผลผลิต  
4. บันทึกการเจริญเติบโตของตะไคร้ต้น ลักษณะพฤกษศาสตร์ของแต่ละแหล่งพันธุ์ที่มี

ลักษณะแต่งต่างกัน 
 
สถานที่ท าการวิจัย 
 1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย  อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
 2. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านปางขอน อ.เมือง จ.เชียงราย  
  
 



ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย 
ระยะเวลาเริ่มต้น 2554  สิ้นสดุ 2556  รวม 3 ปี   

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 

 จากการวิจัยได้ศึกษาสภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของตะไคร้ต้นจากแหล่งต่างๆ โดย
ได้น าพันธ์ตะไคร้ต้นจากสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริบ้านปางขอนและศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย(วาวี) น ามาปลูกในพ้ืนที่ที่มีระดับความสูง 1200 จากระดับน้ าทะเล ที่
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงรายและในพ้ืนที่ที่มีระดับความสูง 400เมตร จาก
ระดับน้ าทะเลที่ศูนย์วิจัยพืชศูนย์เชียงราย เพ่ือศึกษาลักษณะพฤกษศาสตร์ การเจริญเติบโต และการ
ให้ผลผลิตของตะไคร้ต้น เพ่ือที่จะใช้เป็นแนวทางการศึกษาตะไคร้ต้นในเชิงการค้า ผลการศึกษาวิจัยมี
ดังต่อไปนี้ 
 
การทดลองที่ 1  ศึกษาสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของตะไคร้ต้นจากแหล่งต่างๆ  
 พื้นที่ท่ี 1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงรายระดับความสูงของพ้ืนที่ 1,400  เมตรจาก
ระดับน้ าทะเลบริเวณ ไดต้ะไคร้ต้น 4 ลักษณะ ได้แก่ต้นตะไคร้ที่มาจากสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง
ตามพระราชด าริบ้านปางขอน อ.เมือง จ.เชียงราย จ านวน 2 ลักษณะ พันธุ์ตะไคร้ต้นที่ได้จากศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย จ านวน 2 ลักษณะ ดังนี้ 
ต้นที่ 1 จากสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริบ้านปางขอน  
 



 
 

     
ต้นที่ 2 จากสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริบ้านปางขอน  
 
 
 

ความสูง 2.9 เซนติเมตร 
ความยาว 10.9 เซนติเมตร 
ความกว้างใบ 3.7 เซนติเมตร 
ความยาวข้อ 1.8 เซนติเมตร 
ความยาวก้านใบ 1.5 เซนติเมตร 
จ านวนผลต่อช่อ 5-7 ช่อ 
 



 
 
 
 
 

 

           
 
 
 
 
 
 
ต้นที่ 3 จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย (วาวี) 
 

ความสูง 3.5 เซนติเมตร 
ความยาว 12.5 เซนติเมตร 
ความกว้างใบ 3.9 เซนติเมตร 
ความยาวข้อ 1.9 เซนติเมตร 
ความยาวก้านใบ 1.6 เซนติเมตร 
จ านวนผลต่อช่อ 10-12 ช่อ 
 



 

 
 

    
 

 
ต้นที่ 4 จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย (วาวี) 

ความสูง 2.5 เซนติเมตร 
ความยาว 10.5 เซนติเมตร 
ความกว้างใบ 3.5 เซนติเมตร 
ความยาวข้อ 1.7 เซนติเมตร 
ความยาวก้านใบ 1.4 เซนติเมตร 
จ านวนผลต่อช่อ 8-10 ช่อ 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ความสูง 2.95 เซนติเมตร 
ความยาว 14.3 เซนติเมตร 
ความกว้างใบ 3.4 เซนติเมตร 
ความยาวข้อ 1.7 เซนติเมตร 
ความยาวก้านใบ 1.4 เซนติเมตร 
จ านวนผลต่อช่อ 3-6 ช่อ 
 



  
 พื้นที่ที่ 2 ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงรายระดับความสูงของพ้ืนที่ 600 เมตรจากระดับน้ าทะเล
บริเวณไดต้ะไคร้ต้น 4 ลักษณะ ได้แก่ต้นตะไคร้ที่มาจากสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริ
บ้านปางขอน อ.เมือง จ.เชียงราย จ านวน 2 ลักษณะ พันธุ์ตะไคร้ต้นที่ได้จากศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย 
จ านวน 2 ลักษณะ ดังนี้ 
 
 

พื้นที่แปลงรวม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ต้นที่ 26 จากสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริบ้านปางขอน 
 
 

 
 
 

   
 
 
 
 

ความสูง 2.85 เซนติเมตร 
ความยาว 10 เซนติเมตร 
ความกว้างใบ 3.7 เซนติเมตร 
ความยาวข้อ 2 เซนติเมตร 
ความยาวก้านใบ 1.5 เซนติเมตร 
จ านวนผลต่อช่อ 9-13 ช่อ 
 



 
 
 
 
 
 
ต้นที่ 37 จากสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริบ้านปางขอน 
 
 

 
 
 
 

     
 

ความสูง 3.1 เซนติเมตร 
ความยาว 8 เซนติเมตร 
ความกว้างใบ 2.7 เซนติเมตร 
ความยาวข้อ 1.5 เซนติเมตร 
ความยาวก้านใบ 1.1 เซนติเมตร 
จ านวนผลต่อช่อ 10-15 ช่อ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
ต้นที่ 38 จากสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริบ้านปางขอน 
 
 

 
 
 
 

ความสูง 2.75 เซนติเมตร 
ความยาว 8.5 เซนติเมตร 
ความกว้างใบ 3.5 เซนติเมตร 
ความยาวข้อ 1.6 เซนติเมตร 
ความยาวก้านใบ 1เซนติเมตร 
จ านวนผลต่อช่อ 3-7 ช่อ 
 



     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
ต้นที่ 8 จากศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย 
 
 

 
 

ความสูง 2.7 เซนติเมตร 
ความยาว 9เซนติเมตร 
ความกว้างใบ 4 เซนติเมตร 
ความยาวข้อ 1.6 เซนติเมตร 
ความยาวก้านใบ 1.2เซนติเมตร 
จ านวนผลต่อช่อ 5-7 ช่อ 
 



 
 

     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

สรุปผลการทดลอง 
 

จากการศึกษาพ้ืนที่ปลูกและระดับความสูงของพ้ืนที่ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของตะไคร้ต้นจาก
แหล่งต่างๆ ได้ด าเนินการศึกษาในพ้ืนที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย ได้ลักษณะ
พฤกษศาสตร์ของตะไคร้ต้นจ านวน 4 ลักษณะ และในพ้ืนที่ของศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ได้ ลักษณะ
พฤกษศาสตร์ของตะไคร้ต้นจ านวน 4 ลักษณะ ซึ่งจะได้ดูแลรักษาตะไคร้ต้นที่ได้รวบรวมไว้จนให้ผลผลิต
ต่อไป 

 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 
 ตะไคร้ต้นเป็นพืชที่เจริญเติบโตในธรรมชาติที่ระดับความสูง 700 เมตรระดับน้ าทะเล เช่นพื้นที่
สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชด าริบ้านปางขอน อ.เมือง จ.เชียงราย และศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย ต.วาว ี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โดยจะเจริญร่วมกับป่าธรรมชาติ เมื่อ
ผลของตะไคร้ต้นแก่แล้วก็จะมีชาวบ้านมาเก็บไปใช้ประโยชน์ โดยน าไปสกัดเอาน้ ามันหอมระเหย 
หลังจากนั้นจะน าน้ ามันหอมระเหยไปผสมกับผลิตภัณฑ์อีกครั้งหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ที่นิยม ได้แก่สบู่, ยากัน



ยุง ในปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์จากตะไคร้ต้นเป็นจ านวนมาก ท าให้ผลของตะไคร้ต้นในป่าธรรมชาติ
ไม่เพียงพอ มีการชื้อขายผลของตะไคร้ต้น หากไม่มีแนวทางที่ปลูกเพ่ิมเติมเป็นการค้า อาจท าให้เกิด
การแก่งแย่งกัน การศึกษาสภาพแวดล้มที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของตะไคร้ต้นจากแหล่งต่างๆ เป็น
แนวทางหนึ่งท าให้เกษตรกรหันมาสนใจปลูกตะไคร้ต้นเพ่ือเป็นการค้าในอนาคตในด้านแหล่งข้อมูล
การผลิต และแหล่งพันธุ์ธรรมของตะไคร้ต้น 
 การศึกษาสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของตะไคร้ต้นจากแหล่งต่างๆ ในครั้งนี้ ได้รับ
ความช่วยเหลือจากสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริบ้านปางขอน  อ.เมือง  
จ.เชียงราย และนักวิชาการเกษตรจากศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย จึงขอขอบคุณมาในโอกาสนี้ด้วย 
 

 
ค าขอบคุณ 

 
  คณะผู้ศึกษา พ้ืนที่ปลูกและระดับความสูงของพื้นที่ปลูก ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของตะไคร้
ต้นจากแหล่งต่างๆ  ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชด าริบ้านปางขอน  
อ.เมือง จ.เชียงราย ที่ได้ให้การสนับสนุนต้นพันธุ์ตะไคร้ต้น  พร้อมค าแนะน าของสภาพพ้ืนที่ที่ต้น
ตะไคร้ต้น เจริญเติบโตอยู่ 
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