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1. แผนงานวิจัย :  วิจัยและพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพการผลิตพืชท้องถิ่นของประเทศไทย 

 

2. โครงการวิจัย :  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเปราะหอมและว่านนางค า ในพื้นที่ภาค

ตะวันออก 

กิจกรรม :  ศึกษาอัตราปุ๋ยอินทรีย์และอายุการเก็บเก่ียวต่อคุณภาพน้ ามันหอมระเหยของ

เปราะหอมและว่านนางค า 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย) :  ศึกษาอัตราปุ๋ยอินทรีย์และอายุการเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพน้ ามันหอม

ระเหยของว่านนางค า 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Study on effect of harvesting period and manure 

rates for Waan naang kham (Curcuma aromatica) essential oil quality. 
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5. บทคัดย่อ 

การศึกษาอัตราปุ๋ยอินทรีย์และอายุการเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพน้ ามันหอมระเหยของว่านนางค า 

ด าเนินงานในปี พ.ศ. 2560-2562 ณ แปลงทดลองภายใน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรฉะเชิงเทรา 

เพ่ือหาอัตราปุ๋ยอินทรีย์และอายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมส าหรับการกลั่นน้ ามันหอมระเหยของว่าน

นางค า วางแผนการทดลองแบบ Split plot Design จ านวน 3 ซ้ า โดย Main plot ประกอบด้วย 

การใส่ปุ๋ยอินทรีย์อัตราที่แตกต่างกัน 4 อัตราในช่วงการเตรียมดินก่อนปลูก คือ ไม่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ใส่ปุ๋ย

อินทรีย์อัตรา 1 ตันต่อไร่ 2 ตันต่อไร่ และ 3 ตันต่อไร่ Sub-plot เป็นอายุการเก็บเกี่ยวผลผลิต

เปราะหอมที่แตกต่างกัน คือ 9, 10, 11,12 และ 13 เดือน ผลการทดลอง 

พบว่า การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ในอัตราที่แตกต่างกันไม่ท าให้น้ าหนักผลผลิต เหง้าสดต่อไร่  น้ าหนัก 

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



ผลผลิตหัวว่านนางค าแห้งต่อไร่ และเปอร์เซ็นต์น้ ามันหอมระเหยที่กลั่นได้มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

โดยว่านนางค าให้น้ าหนักผลผลิตหัวสดเฉลี่ย 738.0-859.4 กิโลกรัมต่อไร่ น้ าหนักผลผลิตหัวว่านนาง

ค าแห้งเฉลี่ย 195-225 กิโลกรัมต่อไร่ และเปอร์เซ็นต์น้ ามันหอมระเหยที่กลั่นได้เฉลี่ย 0.69-0.82 

เปอร์เซ็นต์ การใส่ปุ๋ยอินทรีย์อัตรา 1 ตันต่อไร่ มีแนวโน้มจะให้ผลผลิตหัวสดและผลผลิตหัวแห้งสูงสุด 

คือ 859 กิโลกรัมและ 225  กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ อายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมส าหรับการผลิต

ว่านนางค า คือ 12 เดือนให้ผลผลิตหัวสด 1,113.0 กิโลกรัมต่อไร่ น้ าหนักผลผลิตหัวว่านนางค าแห้ง 

303 กิโลกรัมต่อไร่ และองค์ประกอบหลักทางเคมี zanthorrhizol (46.1%) สูงสุด ส่วนอายุการเก็บ

เกี่ยว 13 เดือน ให้เปอร์เซ็นต์น้ ามันหอมระเหยของว่านนางค าสูงสุด คือ 0.80 เปอร์เซ็นต์  

ค าหลัก : พืชสมุนไพร น้ ามันหอมระเหย ว่านนางค า (Curcuma aromatica) 

ABSTRACT 

Study on effect of harvesting period and manure rates for Waan naang kham 

( Curcuma aromatica) essential oil quality. during in 2016-2019 at Chachoengsao 

Research of Agricultural and Development Centre. The experiment was in the 4x5 

split plot in randomized complete block design. The main plot was manure rates (0, 

1, 2 and 3 ton/rai) while five harvesting period  (9, 10, 11, 12 and 13 month) was 

described as subplot. The results showed that manure rate did not make harvest 

yield, dry weight and the percentage of essential oils were not statistically different. 

The average weight of tubers was 738.0-859.4 kg/ rai. The average dry weight was 

195-225 kg/ rai and the essential oil obtained 0.69-0.82 percent, but  when using The 

manure rates 1 tons/rai was gave the highest yield of  tubers 859 kg/ rai and dry 

tubers 225 kg/ rai. The optimum harvesting period for Curcuma aromatica for the 

highest yield and maximum dry weight was 1,113 kg/ rai and 303 kg/ rai and found 

highest the main substance component of essential oils, zanthorrhizol (46.1%) at 12 

months of age. The 13-month harvesting period gave the highest percentage of 

essential oils was 0.80 percent. 

Key words : Herbs, Essential oil, Waan naang kham (Curcuma aromatica) 

 

6. ค าน า 



ปัจจุบันกระแสรักสุขภาพ และความต้องการการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรมีมากขึ้น ทั้งใน

รูปผลผลิตสด ผลผลิตอบแห้ง แต่ในระดับอุตสาหกรรมจะใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์แปรรูปขั้นต้น 

เป็นน้ ามันหอมระเหย โดยการกลั่ นด้วยไอน้ า หรือการกลั่ นด้ ว ยก๊าซ เฉื่ อยประเภทก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ หรือในรูปการสกัด  ซึ่งน้ ามันหอมระเหยที่ได้จากพืชจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่

กับชนิดพืช ฤดูกาล ระยะการพัฒนาของพืช แต่ละชนิด และนอกจากจะให้กลิ่นหอมเฉพาะตัวแล้ว 

สารบางชนิดมีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ หรือฆ่าแมลงได้อีกด้วย 

  ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกพืชสมุนไพรรวม 45,340 ไร่ 11,673 ครัวเรือน ปลูกพืชสมุนไพร

แตกต่างกัน 55 ชนิด กระจายทั่วประเทศ แต่มีเพียงบางชนิดเท่านั้นที่มีการปลูกในเชิงพาณิชย์ เช่น 

พริกไทย กฤษณา ว่านหางจระเข้ กระชายด า ขมิ้นชัน ไพล พลู เป็นต้น (กรมส่งเสริมการเกษตร, 

2555) อย่างไรก็ตามยังมีพืชสมุนไพรอีกหลายๆ ชนิดที่มีการใช้ประโยชน์มาแต่โบราณ มีการศึกษา

สารส าคัญหลักในน้ ามันหอมระเหย และสรรพคุณทางยา แต่ก็ยังไม่มีการปลูกในเชิงพาณิชย์ อาทิ 

เปราะหอม และว่านนางค า 

ในภาคตะวันออกมีแหล่งปลูกพืชสมุนไพร เพ่ือจ าหน่ายเป็นสมุนไพรตากแห้ง และน้ ามัน

สมุนไพร  มีการจ าหน่ายทั้งตลาดในประเทศ และตลาดต่างประเทศ เช่น อินเดีย ญี่ปุ่น โดยมีการ

จัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนาวัตถุดิบและแปรรูปสมุนไพรไทยสระแก้ว มีเกษตรกรเครือข่ายสมาชิกที่มีการซื้อ 

ขายร่วมกัน จ านวน 330 ราย ในจังหวัดสระแก้ว ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และจันทบุรี อีกทั้งยังมีการ

ซื้อขายกับเกษตรกรในภูมิภาคอ่ืนๆ ผ่านตัวแทนกลุ่ม ซึ่งมีเกษตรกรเครือข่ายทั่วประเทศ 1,280 ราย 

ส่วนปริมาณการซื้อขายขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาด โดยมีการตกลง ท าสัญญาการซื้อขาย

ล่วงหน้า เพ่ือก าหนดปริมาณการผลิตให้แก่สมาชิก ชนิดของสมุนไพรที่ทางศูนย์ฯ มีการซื้อขายในรูป

สมุนไพรตากแห้ง ได้แก่  ขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร ตะไคร้หอม มะขามป้อม มะแว้ง กะเพราะแดง 

หนอนตายหยาก สมอพิเภก รวมทั้งเปราะหอม ว่านนางค า และสมุนไพรอ่ืนๆ ตามที่ตลาดต้องการ 

ส่วนสมุนไพรที่จ าหน่ายเป็นน้ ามันหอมระเหย ได้แก่  ขมิ้นชัน ไพล เปราะหอม เครื่องกลั่นน้ ามันหอม

ระเหยของศูนย์ฯ เป็นแบบกลั่นน้ ามันหอมระเหยด้วยไอน้ า (Steam distillation) ใช้ไม้ฟืนในการต้ม 

สามารถใส่วัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นเหง้าสดได้ครั้งละ 300 กิโลกรัม มีต้นทุนการกลั่นประมาณ 2,000 

บาท/ครั้ง ไม่รวมค่าวัตถุดิบ 

  พบว่าอายุการเก็บเกี่ยวสมุนไพร และการจัดการการผลิต วัตถุดิบสมุนไพรบางชนิดที่น ามา

กลั่นมีผลต่อปริมาณน้ ามันสมุนไพรที่กลั่นได้ เช่น ไพล ต้องมีอายุการเก็บเกี่ยว 2 ปีขึ้นไปจึงจะให้

ปริมาณน้ ามันสูง คุ้มค่าต่อการกลั่น จะเห็นได้ว่าการปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือการกลั่นเป็นน้ ามันหอม

ระเหยต้องปลูกเป็นจ านวนมากดังนั้น การผลิตพืชสมุนไพรเพ่ือแปรรูปในเชิงการค้าจึงต้องอาศัยความ

เชื่อใจระหว่างผู้แปรรูป และผู้ผลิตวัตถุดิบ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันยังขาดการศึกษาด้านเทคโนโลยี



การผลิต อายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม และการจัดการในแปลงปลูกพืชสมุนไพร ท าให้การปลูกพืช

สมุนไพรในเชิงพาณิชย์ของเกษตรกรมีน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการวัตถุดิบสมุนไพรต้องมา

จากแปลงปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์ เนื่องจากสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ การศึกษานี้จึง

มุ่งเน้นการผลิตสมุนไพรในระบบเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก เน้นการปรับปรุงบ ารุงดินให้อุดมสมบูรณ์ 

โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในอัตราต่างๆ เพ่ือให้ดินมีธาตุอาหารเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของสมุนไพร และมี

การจัดการศัตรูพืชอย่างเหมาะสมโดยใช้หลักการจัดการศัตรูพืชตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เพ่ือ

ถ่ายทอดให้กบัเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรหรือผู้ประกอบการที่สนใจต่อไป 

7. วิธีด าเนินการ 

- อุปกรณ์  

(1) ปุ๋ยอินทรีย์ 

 (2) พันธุ์ว่านนางค า 

 (3) วัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับใช้พรางแสง 70% 

 (4) ปูนขาว ปูนแดง ชีวินทรีย์ป้องกันก าจัด โรค-แมลงศตัรู 

 (5) เครื่องมือเกษตร เช่น จอบ เสียม มีด  

 (6) ฟางข้าว 

- วิธีการ 

แผนการทดลอง วางแผนการทดลองแบบ Split plot จ านวน  3  ซ้ า  

 - Main plot ประกอบด้วย ไม่ใส่ปุ๋ย ปุ๋ยอินทรีย์ 1 ตัน/ไร่  ปุ๋ยอินทรีย ์2 ตัน/ไร่  และ 3 ตัน/ไร่   

- Sub-plot ประกอบด้วย อายุการเก็บเกี่ยว 5 ช่วง ได้แก่ 9, 10, 11, 12 และ 13 เดือน 

1. การเตรียมหัวพันธุ์ โดยใช้ได้ทั้งเหง้าท่ีเรียกว่าหัวแม่มีลักษณะกลมใหญ่ และหัวแง่ง ล้างท า

ความสะอาดให้เรียบร้อย ตัดเป็นท่อนๆ มีตาสมบูรณ์ 3-5 ตา หรือแง่งที่มีน้ าหนักประมาณ 15-50 

กรัม ป้ายปูนแดงที่รอยตัดเพ่ือป้องกันเชื้อโรคเข้าท าลาย  

 2. การเตรียมพ้ืนที่ปลูก 

 2.1 เก็บตัวอย่างดินเพ่ือวิเคราะห์ความเป็นกรด – ด่าง และความอุดมสมบูรณ์ของดิน  

 2.2 เตรียมพื้นท่ีส าหรับการปลูกว่านนางค า โดยการไถพรวน 1-2 ครั้ง ใส่ปุ๋ยอินทรยี์ตาม

กรรมวิธี โดยใส่รองพ้ืนก่อนเตรียมดิน ผสมให้เข้ากับดิน หากดินเป็นกรด ควรใส่ปูนขาวเพ่ือปรับค่า

ความเป็นกรดด่างของดินก่อนการปลูก ตากดิน 1-2 สัปดาห์ 

 2.3 ยกร่องแปลงปลูกสูงประมาณ 25 เซนติเมตร ระยะระหว่างร่อง 50 เซนติเมตร เพื่อให้มี

การระบายน้ าดี ไม่มีน้ าท่วมขัง คลุมฟางเพ่ือรักษาความชื้นในดินและควบคุมการงอกของวัชพืชเจาะรู

ที่พลาสติกระยะห่างระหว่างต้น 30 เซนติเมตร วางระบบการให้น้ าแบบหยด  



 3. ปลูกว่านนางค าในช่วงเดือนพฤษภาคม โดยใช้ระยะปลูกระหว่างต้นและระหว่างแถว 30 x 

50 เซนติเมตร ขนาดแปลงย่อย 4X4.5 เมตร น าหัวพันธุ์ทีเ่ตรียมไว้ลงปลูกให้ลึกประมาณ 5-7 

เซนติเมตร เกบ็เกี่ยวผลผลิตในพ้ืนที่ 3X3.9 เมตร 

 4. การดูแลรักษาป้องกันก าจัดวัชพืช โดยเฉพาะเมื่อพืชเริ่มงอกพ้นดิน 5-10 เซนติเมตร เพ่ือ

ไม่ให้เกิดการชะงักการเจริญเติบโต  

 5. การให้น้ า ควรให้น้ าอย่างสม่ าเสมอในช่วง 1-2 เดือนหลังปลูก 

 6. เก็บเก่ียวผลผลิตตามระยะเวลาที่ก าหนดในการทดลอง แกะดินออก ตัดราก ล้างท าความ

สะอาด ชั่งน้ าหนักผลผลิตสด 

 7. หั่นเหง้าว่านนางค าเป็นชิ้นบางๆ น าเข้าตู้อบที่อุณหภูมิ 50 องศา-เซลเซียส ใน 8 ชั่วโมง

แรก ต่อไปอบที่อุณหภูมิ 40-45 องศาเซลเซียสจนกว่าจะแห้งสนิท หรอืผึ่งในที่ร่มให้แห้งดี (ความชื้น 

15%)  ชั่งน้ าหนักผลผลิตแห้ง 

 8. สุ่มผลผลิตเหง้าสด และเหง้าแห้ง เพ่ือน ามากลั่นน้ ามันหอมระเหย ท าการกลั่นกรรมวิธีละ 

3 ซ้ าเพ่ือหาเปอร์เซ็นต์น้ ามันเฉลี่ย กลั่นน้ ามันหอมระเหย ด้วยเครื่องกลั่นแก้วมาตรฐาน ขนาด 3 ลิตร  

มีข้ันตอนด าเนินงาน ดังนี้ 

 - เตรียมตัวอย่างว่านนางค า 200-500 กรัม หั่นเป็นชิ้นขนาดเล็ก (เหง้าสด) ส่วนเหง้าแห้งท า

เป็นชิ้นขนาดเล็กเพ่ือใส่ใน flask แก้วได้ 

 - น าชิ้นส่วนพืชใส่ลงใน flask แก้วก้นกลม ทนไฟ ขนาด 3 ลิตร แล้วเติมน้ าให้ท่วมตัวอย่าง 

แต่ไม่เกนิ 3 ใน 4 ของความจุ flask 

 - ประกอบเครื่องกลั่น และต่อท่อระบบน้ าหล่อเย็นในท่อควบแน่น เปิดเครื่องกลั่น ตั้ง

อุณหภูมิที ่65-70 องศาเซลเซียส 

 - บันทึกปริมาณน้ ามันหอมระเหย ที่เพ่ิมขึ้นในหลอดแก้วที่รองรับเมื่อครบเวลา 5 ชั่วโมง 

และปดิเครื่องกลั่น 

 - ค านวณเปอร์เซ็นต์น้ ามันหอมระเหยในแต่ละช่วงเวลาที่น้ ามันหอมระเหยเพิ่มข้ึน น ามาหา

ค่าเฉลี่ย วิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance) และเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติ 

  เปอร์เซ็นต์น้ ามันหอมระเหย  =  ปริมาณน้ ามันหอมระเหย(ml) X 100 
             น้ าหนักตัวอย่างพืช (g) 
 9. ส่งตัวอย่างน้ ามันหอมระเหย ในกรรมวิธีต่างๆ เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ที่

ห้องปฏิบัติการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 

- เวลาและสถานที่  ระบุเวลา (เริ่มต้น 2561 -สิ้นสุด 2562)  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรฉะเชิงเทรา 



8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

1. สภาพพ้ืนที่ปลูก สภาพแวดล้อม และการเจริญเติบโตทางล าต้น 

สภาพพ้ืนที่แปลงปลูกว่านนางค า เป็นที่ดอน ดินร่วนปนลูกรัง ดินมีความเป็นกรดจัดมาก มี

ค่าความเป็นกรด-ด่าง เท่ากับ 5.09  ปริมาณอินทรียวัตถุอยู่ ในระดับปานกลางร้อยละ 2.07 ค่า

ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชนตอพืชอยู่ในระดับสูง (29.68) และค่าโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ตอพืชใน

ดินอยู่ในระดับปานกลาง (68.21) (ตารางผนวกที่ 1)  ส่วนปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช้ในการทดลอง มีผลวิเคราะห์

เป็นไปตาม ก าหนดเกณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์   พ.ศ.  2557 ในประกาศของกรมวิชาการเกษตร (ตารางผนวก

ที่ 2) หลังจากปลูกว่านนางค า แล้วบริเวณแปลงปลูกมีฝนตกชุกต่อเนื่อง ปริมาณน้ าฝนรายเดือน

ค่อนข้างสูง (ภาพที่ 1) ส่งผลให้ว่านนางค ามีการเจริญเติบโตดี มีความงอกเฉลี่ยร้อยละ 77-89 เมื่อวัด

การเจริญเติบโตหลังจากปลูกว่านนางค า 3 เดือน และ 6 เดือน โดยการนับจ านวนหน่อต่อกอ และ

ความสูงของต้นถึงโคนใบยอด พบว่าจ านวนหน่อต่อกอของว่านนางค า มีการแตกหน่อใหม่ 2.2-2.4 

หน่อ และ 2.4-2.6 หน่อต่อกอ ตามล าดับ ความสูงของต้นถึงโคนใบยอดของว่านนางค า มีความสูงต้น

เฉลี่ย 58.2-68.7 เซนติเมตร และ 87.7-112.2 เซนติเมตร ตามล าดับ จากข้อมูลการเจริญเติบโต 

พบว่าการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 1 ตันต่อไร่ในช่วงการเตรียมดินก่อนปลูก ท าให้ว่านนางค ามีการเจริญเติบโตดี

ที่สุดหลังจากปลูก 6 เดือน มีจ านวนหน่อเฉลี่ย 2.6 หน่อต่อกอ และความสูงต้นเฉลี่ย 112.2 

เซนติเมตร (ภาพที่ 2) แปลงปลูกว่านนางค า พบการเข้าท าลายของหนอนกัดกินยอดเพียงเล็กน้อย 

ป้องกันก าจัดโดยการจับท าลาย และไม่พบการเขา้ท าลายของโรคพืช 

2. ข้อมูลผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต  

 เหง้าของว่านนางค าประกอบด้วยส่วนหัว และส่วนที่เป็นแง่ง (ภาพที่ 3) การใช้ประโยชน์จาก

ว่านนางค าส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จากหัวของว่านนางค า ในการน ามาเป็นส่วนผสมในต ารับสมุนไพร

ต่างๆ เช่น ท าลูกประคบลดผดผื่นบนผิวหนัง บ ารุงผิวพรรณ  เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องส าอางค์ 

เช่น แป้งพัพฟ์ทูเวย์ แป้งผสมรองพ้ืน ผงขัดหน้าสมุนไพรส าหรับผิวมัน เป็นต้น ส่วนของแง่งจะใช้ใน

การขยายพันธุ์ ดังนั้นในท้องตลาดจึงมักซื้อ-ขาย ว่านนางค าในลักษณะของหัวว่านนางค า จากการ

ทดลองพบว่า 

การให้ผลผลิตหัวสดของว่านนางค าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติเมื่อใส่ปุ๋ยอินทรีย์ในอัตราที่

แตกต่างกัน โดยให้ผลผลิตหัวสดเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 738.0 – 859.4 กิโลกรัมต่อไร่ และการใส่ปุ๋ย

อินทรีย์รองพ้ืนก่อนปลูกอัตรา 1 ตันต่อไร่ ให้ผลผลิตหัวสดเฉลี่ยสูงสุด ส่วนอายุการเก็บเกี่ยวว่านนาง

ค ามีผลท าให้ผลผลิตหัวสดของว่านนางค าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ พบว่าอายุเก็บเกี่ยว



ที่ 12 เดือน ให้น้ าหนักผลผลิตหัวสดเฉลี่ยสูงสุด 1,113 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาที่อายุเก็บเกี่ยว 13 

เดอืนให้น้ าหนักผลผลิตหัวสดเฉลี่ย 969.7 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางที ่1) 

ตารางที่ 1 น้ าหนักผลผลิตสด (กิโลกรัมต่อไร่) ของศึกษาอัตราปุ๋ยอินทรีย์และอายุการเก็บเกี่ยวต่อ

คุณภาพน้ ามันหอมระเหยของว่านนางค า 

อัตราปุ๋ยอินทรีย์  

(M) 

อายุการเก็บเกีย่ว (S) เฉลี่ย 

9 เดือน 10 เดือน 11 เดือน 12 เดือน 13 เดือน 

ไม่ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์ 632.7 560.1 506.1 1,095.0 895.9 738.0a 

1 ตัน/ไร ่ 694.6 713.0 646.6 1,137.0 1,105.7 859.4a 

2 ตัน/ไร ่ 567.4 570.6 657.5 1,048.5 976.5 764.1a 

3 ตัน/ไร ่ 608.1 571.9 615.4 1,171.4 900.8 773.5a 

เฉลี่ย 625.7c 603.9c 606.4c 1,113.0a 969.7b  

CV.(M) = 27 %  CV.(S) = 16.2 %  อัตราปุ๋ย (M) = ns , อายุเก็บเกีย่ว (S) = **, M x S = ns     

การให้ผลผลิตหัวแห้งของว่านนางค าแห้งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติเมื่อใส่ปุ๋ยอินทรีย์ใน
อัตราที่แตกต่างกัน โดยให้ผลผลิตหัวแห้งเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 195 – 225 กิโลกรัมต่อไร่ และการใส่ปุ๋ย
อินทรีย์รองพ้ืนก่อนปลูกอัตรา 1 ตันต่อไร่ ให้น้ าหนักของผลผลิตหัวแห้งสูงสุด ส่วนอายุการเก็บเกี่ยว
ว่านนางค ามีผลใหผ้ลผลิตหัวแห้งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ พบว่าอายุเก็บเกี่ยวที ่
12 เดือน ให้ผลผลิตหัวแห้งเฉลี่ยสูงสุด 303 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาที่อายุเก็บเกี่ยวที่ 13 เดือน ให้
ผลผลิตหัวว่านนางค าแห้งเฉลี่ย 206 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางท่ี 2) 

 

ตารางที่ 2 น้ าหนักผลผลิตแห้ง (กก.ต่อไร่) ของศึกษาอัตราปุ๋ยอินทรีย์และอายุการเก็บเกี่ยวต่อ
คุณภาพน้ ามันหอมระเหยของว่านนางค า 

อัตราปุ๋ยอินทรีย์  

(M) 

อายุการเก็บเกีย่ว (S) เฉลี่ย 

9 เดือน 10 เดือน 11 เดือน 12 เดือน 13 เดือน 

ไม่ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์ 178 158 143 306 194 196 



1 ตัน/ไร ่ 192 191 185 317 239 225 

2 ตัน/ไร ่ 159 152 179 277 210 195 

3 ตัน/ไร ่ 168 154 170 314 179 197 

เฉลี่ย 174c 164c 169c 303a 206b  

CV.(M) = 30.6%  CV.(S) = 18%  อัตราปุ๋ย (M) = ns , อายุเก็บเกี่ยว (S) = **, M x S = ns     

3. เปอร์เซ็นต์น้ ามันหอมระเหย และองค์ประกอบทางเคมีของน้ ามันหอมระเหย 

  เปอร์เซ็นต์น้ ามันหอมระเหยของว่านนางค าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ เมื่อมีการใส่ปุ๋ย

อินทรีย์ในอัตราที่แตกต่างกัน โดยให้เปอร์เซ็นต์น้ ามันหอมระเหยเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0.69-0.82 

เปอร์เซ็นต์ การใส่ปุ๋ยอินทรีย์รองพ้ืนก่อนปลูกอัตรา 3 ตันต่อไร่ ให้เปอร์เซ็นต์น้ ามันหอมระเหยสูงสุด 

อายุการเก็บเกี่ยวว่านนางค ามีผลท าให้เปอร์เซ็นต์น้ ามันหอมระเหยมีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญยิ่งทางสถิติ พบว่า อายุเก็บเกี่ยวว่านนางค าที ่13 เดือน ให้เปอร์เซ็นต์น้ ามันหอมระเหยเฉลี่ย

สูงสุด 0.80 เปอร์เซ็นต์ ใกล้เคียงกันคืออายุเก็บเกี่ยว 10 และ 11 เดือนให้เปอร์เซ็นต์น้ ามันหอม

ระเหยเฉลี่ย 0.78 เปอร์เซ็นต์ ทัง้ 2 ช่วงอายุ (ตารางท่ี 3) 

ตารางที่ 3 เปอร์เซ็นต์น้ ามันหอมระเหย ของศึกษาอัตราปุ๋ยอินทรีย์และอายุการเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพ

น้ ามันหอมระเหยของว่านนางค า 

อัตราปุ๋ยอินทรีย์  

(M) 

อายุการเก็บเกีย่ว (S) เฉลี่ย 

9 เดือน 10 เดือน 11 เดือน 12 เดือน 13 เดือน 

ไม่ใส่ปุ๋ยอนิทรีย ์ 0.70 0.75 0.75 0.67 0.78 0.73 

1 ตัน/ไร ่ 0.62 0.77 0.77 0.63 0.90 0.74 

2 ตัน/ไร ่ 0.67 0.73 0.73 0.65 0.67 0.69 

3 ตนั/ไร ่ 0.82 0.85 0.85 0.73 0.87 0.82 

เฉลี่ย 0.70bc 0.78ab 0.78ab 0.67c 0.80a  

CV.(M) = 14.4 %  CV.(S) = 12.4 %  อัตราปุ๋ย (M) = ns , อายุเกบ็เกี่ยว (S) = **, M x S = ns     

 



 ตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีในน้ ามันหอมระเหยของว่านนางค าที่ สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ด้วยวิธี แก๊สโครมาโทกราฟฟ่ี -แมสสเปกโตรเมทรี 

(GC-MS) ด าเนินการแปรผลที่ ได้ เทียบกับ Library ของ Wiley7n and Adams, R.P. 2001 พบ

องค์ประกอบทางเคมีในน้ ามันหอมระเหยของว่านนางค า 11 ชนิด ได้แก่ camphor, borneol, 

isoborneol, trans-β-farnesene, ar-curcumene, benzofiran-6-ethenyl-4,5,6,7-tetrahydro-

3,6-dimethyl-5-isopropenyl, α-cedrene, germacrene B, epicurzerone, germacrone และ 

zanthorrhizol องค์ประกอบทางเคมี ในน้ ามันหอมระเหยของว่านนางค าที่พบมาก ได้แก่ 

zanthorrhizol (46.1%) ที่อายุการเก็บเกี่ยว 12 เดือน (ภาพท่ี 4) 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

1. กรรมวิธีแนะน าที่ได้จากการทดลอง  คือ ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 1 ตันต่อไร่ในช่วงการเตรียมดินก่อนปลูก

ว่านนางค า 

2. อายุเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของว่านนางค า คือ 12 เดือน ที่ให้ผลผลิตหัวสด ผลผลิตหัวแห้ง และ

องค์ประกอบหลักทางเคมี zanthorrhizol สูงสุด และอายุเก็บเกี่ยวว่านนางค าที่ 13 เดือน ให้

เปอรเ์ซ็นต์น้ ามันหอมระเหยสูงสุด  

3. องค์ประกอบทางเคมีในน้ ามันหอมระเหยของว่านนางค า 11 ชนิด ได้แก่ camphor, borneol, 

isoborneol, trans-β-farnesene, ar-curcumene, benzofiran-6-ethenyl-4,5,6,7-

tetrahydro-3,6-dimethyl-5-isopropenyl, α-cedrene, germacrene B, epicurzerone, 

germacrone และ zanthorrhizol องค์ประกอบทางเคมีในน้ ามันหอมระเหยของว่านนางค าที่พบ

มาก ได้แก่ zanthorrhizol (46.1%) 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ไดเ้ทคโนโลยีการจัดการปุ๋ยอินทรีย์ และอายุการเก็บเก่ียวที่เหมาะสมส าหรับการกลั่นน้ ามันหอม

ระเหยของว่านนางค าไปปรับใช้ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและมูลค่าผลผลิต 

11. ภาคผนวก 

ตารางที ่1 ผลวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของดิน ก่อนการปลูกว่านนางค า 

 ค่าความเป็น       

กรด- ด่าง 

ปริมาณอินทรียวัตถ ุ

(%) 

ฟอสฟอรัส     

(มก./กก.) 

โพแทสเซียม 

(มก./กก.) 

แคลเซียม    

(มก./กก.) 

แมกนีเซียม (มก./

กก.) 

ผลวิเคราะห์ดินก่อนปลกู

ว่านนางค า 
5.13 2.06 24.35 66.20 315.96 48.55 



ตารางที ่2 ผลวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในปุ๋ยอินทรีย์ทีใ่ช้ในการทดลอง  

 ค่าความเป็น       

กรด- ด่าง 

ปริมาณอินทรียวัตถ ุ(%) ฟอสฟอรัส     (มก./

กก.) 

โพแทสเซียม (มก./

กก.) 

ความชื้น (%) C/N ratio 

ผลวิเคราะห์ปุ๋ยอินทรยี ์ 8 14.4 4.3 1.7 30.6 8 : 1 

มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย ์  ไม่น้อยกวา่ 0.1 ไม่น้อยกวา่  0.5 ไม่น้อยกวา่  0.5 ไม่เกิน 30 ไม่เกิน 20 : 1 

 

 

ภาพที่ 1  ปริมาณน้ าฝนรายเดือน ปี 2561 สถานีอุตนุิยมวิทยาฉะเชิงเทรา 

 

ภาพที ่2 แสดงการเจริญเติบโตของว่านนางค าหลังการปลูก 3 เดือนและ 6 เดือน 



 

ภาพที ่3 แสดงลักษณะเหง้าของว่านนางค า 

 

ภาพที ่4 แสดงชนิดขององค์ประกอบทางเคมีที่พบมากในน้ ามนัหอมระเหยของว่านนางค า 

วิชาการในรูปเอกสารหรือส่งข้อมูลทาง  

Email Address : nonglux.k@doa.in.th 

 

หัวว่านนางค า 


