
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  
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1. ชุดโครงการวิจัย :  การวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจเฉพาะพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน 

 

2. โครงการวิจัย  :  การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตจันทน์เทศในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน 

    กิจกรรม  :  ส ารวจและศึกษาเชื้อพันธุ์จันทน์เทศในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน 

 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  ส ารวจและศึกษาเชื้อพันธุ์จันทน์เทศในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน 

   ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Surverying and Study Nutmeg Varieties in the Upper  

  South of Thailand 

 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

   หัวหน้าการทดลอง   :  นายสมคิด  ด าน้อย1/   
   ผู้ร่วมงาน                         :  นางสาวอนงค์นาฎ  พรหมทะสาร2/  นางสาววิริยา  ประจิมพันธ์3/   

      นายอุดมพร  เสือมาก4/  นายพงษ์มานิตษ์  ไทยแท้1/  
 

5. บทคัดย่อ 

การส ารวจและรวบรวมข้อมูลการปลูกจันทน์เทศของเกษตรกรจากส านักงานเกษตรจังหวัดกระบี่  พังงา 
นครศรีธรรมราช ชุมพร พบว่า มีรายงานพื้นที่การปลูกจันทน์เทศที่ไม่ชัดเจน ซึ่งข้อมูลการปลูกจันทน์เทศเบื้องต้น
พบว่า เป็นสวนผสมผสานขนาดเล็กปะปนกับไม้ผลอ่ืนๆ ในหลายพ้ืนที่ ตั้งแต่ต าบลร่อนพิบูลย์ อ าเภอร่อนพิบูลย์ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในต าบลทุ่งระยะ อ าเภอสวี และต าบลแหลมทราย อ าเภอหลังสวน ของจังหวัดชุมพร 
และในพ้ืนทีต่ าบลถ้ าน้ าผุด อ าเภอ.เมือง จังหวัดพังงา ขณะที่จังหวัดกระบี่มีการปลูกจันทน์เทศภายในศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรกระบี่เท่านั้น จึงได้ท าการบันทึกข้อมูลจ านวนต้น/พ้ืนที่ปลูก พร้อมพิกัดต าแหน่งจีพีเอส ของ
จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช และจังหวัดพังงา เพ่ือเป็นข้อมูลใช้ในการจัดท าเป็นแผนที่การกระจายตัวของการ
ปลูกจันทน์เทศในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน  ส าหรับการศึกษาลักษณะพันธุ์จันทน์เทศ โดยคัดเลือกต้นจันทน์เทศและท า
เครื่องหมายต้นจันทน์เทศในแหล่งปลูกต่างๆ ที่มีลักษณะภายนอกของผลจันทน์เทศ (ผล รก และเมล็ด) ที่แตกต่าง
กันพบว่า ลักษณะของผลจันทน์เทศที่จังหวัดกระบี่มีค่าเฉลี่ยของลักษณะประจ าพันธุ์ที่ค่อนข้างดีกว่าจังหวัดอ่ืน 
โดยมีน้ าหนักผลสดเฉลี่ย 80.63 กรัมต่อผล ขนาดของผลเฉลี่ยกว้าง 5.36 เซนติเมตร ยาว 5.58 เซนติเมตร และมี
ขนาดเมล็ดเฉลี่ย กว้าง 2.44 เซนติเมตร ยาว 3.19 เซนติเมตร 



             

รหัสทะเบียนวิจัย  : 02-07-54-02-01-00-01-54 
1/ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี ่
2/ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย 
3/ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช 
4/ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร 

น้ าหนักเมล็ดสดเฉลี่ย 11.28 กรัมต่อเมล็ด น้ าหนักเมล็ดแห้งทั้งเมล็ดเฉลี่ย 5.16 กรัมต่อเมล็ด ความหนาของรกมี

ค่าเฉลี่ย 0.12 เซนติเมตร มีน้ าหนักสด 1.94 กรัมต่อรกสด และ 0.71 กรัมต่อรกแห้ง ขณะที่ผลจันทน์เทศของ

จังหวัดพังงา มีน้ าหนักเปลือกผลสดสูงสุด 67.97 กรัมต่อผล และมีความหนาของเปลือกผลสูงสุดที่ 1.44 

เซนติเมตร แต่เฉพาะส่วนของเนื้อในเมล็ดจันทน์เทศ พบว่า ผลจันทน์เทศของจังหวัดชุมพรมีน้ าหนักเนื้อในเมล็ด

แห้งสูงสุดถึง 3.10 กรัมต่อเมล็ด  ส่วนการศึกษาการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของต้นจันทน์เทศในรอบปี โดย

ศึกษาด้านการแตกใบ การออกดอก และการติดผลเบื้องต้นที่จังหวัดกระบี่ (ภาคใต้ฝั่งทะเลตะวันตก) และจังหวัด

ชุมพร (ภาคใต้ฝั่งทะเลตะวันออก) พบว่า การแตกใบ และการออกดอกสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ 

โดยเฉพาะปริมาณน้ าฝน ซึ่งการแตกใบอ่อน และการออกดอกของจันทน์เทศท่ีจังหวัดกระบี่มีรูปแบบและค่อนข้าง

สัมพันธ์กับปริมาณน้ าฝนโดยตรงมากกว่าต้นจันทน์เทศของจังหวัดชุมพร ขณะที่การให้ผลผลิตของจันทน์เทศต่อต้น

ต่อปีพบว่า สามารถให้ผลผลิตเฉลี่ย 374.95 ผลต่อต้นต่อปี หรือ 47.85 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี 

 

6. ค าน า 

จันทน์เทศเป็นพืชที่จัดอยู่ในวงศ์ (Family) Myristicaceae มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Myristica fragrans  

Houtt. มีชื่อสามัญว่า Nutmeg ลักษณะเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ใบดกหนาและทึบ มีสีเขียว 

ลักษณะเนื้อไม้สีนวล หอมเนื่องจากมีน้ ามันหอมระเหย มีต้นตัวผู้และตัวเมีย เวลาปลูกจึงต้องให้มีต้นตัวผู้แซมต้น

ตัวเมีย เพ่ือให้เกิดการผสมเกสรกัน ทั้งดอกตัวผู้และตัวเมียมีสีเหลือง ดอกตัวผู้จะออกเป็นกลุ่ม ส่วนดอกตัวเมีย

ออกเป็นดอกเดี่ยว ดอกใหญ่ ผลมีลักษณะกลมยาว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางผล 6-7 ซม. เปลือกแห้งหนาสีเหลืองอม

ส้ม  เนื้อสีครีมมีรสเปรี้ยวฝาด มีกลิ่นหอม เมล็ดหรือที่เรียกว่า ลูกจันทน์มีสีน้ าตาลอมด า เปลือกแข็งยวงเนื้อใน

เมล็ดสีเหลืองครีม กลิ่นหอม รสเผ็ดปร่า ด้านนอกเมล็ดมีรกสีแดงเป็นริ้วคลุมทั่ว เมื่อแก่จัดเนื้อผลจะแตกออกเป็น 

2 ซีก เผยให้เห็นรกด้านในที่คลุมเมล็ด และด้วยลักษณะที่ต้นจันทน์เทศเป็นพืชที่มีดอกตัวผู้และดอกตัวเมียแยกต้น

กัน ส่วนมากจะพบต้นที่มีเฉพาะดอกตัวผู้มากกว่าต้นที่มีดอกตัวเมีย ซึ่งการขยายพันธุ์ที่นิยมขยายพันธุ์โดยการ

เพาะเมล็ดนั้น มากกว่าร้อยละ 80 จะเป็นต้นตัวผู้ และไม่สามารถแยกด้วยลักษณะภายนอกได้ว่าเมล็ดหรือต้นที่ได้

จะเป็นเพศผู้หรือเพศเมีย จะทราบว่าต้นที่เพาะได้เป็นต้นตัวผู้หรือตัวเมียก็ต่อเมื่อต้นจันทน์เทศออกดอกแล้วหรือมี



อายุประมาณ 5-8 ปี แล้วเท่านั้น (http://it.doa.go.th/vichakan/news.php?newside=6., 24 สิงหาคม 2552) 

ส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกจันทน์เทศต้องสูญเสียโอกาสและสูญเสียเงินลงทุนเพ่ิมข้ึนด้วย 

จันทน์เทศมีความส าคัญส าหรับการผลิตเครื่องเทศสองอย่างคือ เม็ดจันทน์เทศ (nutmeg) และดอกจันทน์ 

(mace) โดยเม็ดจันทน์เทศท ามาจากตัวเมล็ดที่มีลักษณะเป็นรูปไข่ขนาดยาวประมาณ 20-30 มิลลิเมตร กว้าง 15-

18 มิลลิเมตร และหนัก 5-10 กรัมเมื่อแห้ง ส่วนดอกจันทน์เทศคือส่วนที่เป็นเส้นสายสีออกแดงที่งอกคลุมอยู่รอบ

เมล็ด นอกจากนั้นจันทน์เทศยังใช้ท าสินค้าประเภทอ่ืนด้วย เช่น น้ ามันหอม ยาง (nutmeg butter) ผลใช้ท าแยม

ที่เรียกว่า morne delice ในแกรนาดา และ selei buah pala ในอินโดนีเซีย หรือหั่นบางๆ ชุบน้ าตาลเป็นของ

ขบเคี้ยวที่เรียกว่า manisan pala (http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B., 24 

สิงหาคม 2552) 

จันทน์เทศมีถิ่นก าเนิดในอินโดนีเซียและเกาะโมลัคกา (Moluccas) ซึ่งอยู่ในหมู่เกาะอินเดียตะวันออก 

จากนั้นได้แพร่กระจายไปยังส่วนต่างๆ ของโลก โดยลูกจันทน์และดอกจันทน์เป็นเครื่องเทศที่มีใช้กันมานานแล้ว

ตั้งแต่สมัยชาวโรมันที่น าไปใช้ผสมเป็นเครื่องแกงในแกงกระหรี่ ปัจจุบันประเทศที่เป็นแหล่งผลิตลูกจันทน์และ

ดอกจันทน์ที่ส าคัญคือ ตรินิแดด ลังกา อินโดนีเซีย เกาะเกรนาดาและลีวาร์ด (Lea ward island) อินเดียและหมู่

เกาะซีรีเบรส (Celebes island) โดยในแต่ละปีทั่วโลกผลิตลูกจันทน์ได้ 7,000 ตัน และดอกจันทน์ 4,000 ตัน ใน

จ า น ว น  60 %  ผ ลิ ต จ า ก อิ น โ ด นี เ ซี ย แ ล ะ ม า เ ล เ ซี ย  (http://elib-

online.com/doctors2/herb_myristica01.html., 24 สิงหาคม 2552) โดยส่งไปขายในสหรัฐอเมริกา เยอรมัน

ตะวันตก อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ แคนาดา และอินเดีย ส าหรับประเทศไทยนั้นมีพบปลูกมากทางภาคใต้ ในจังหวัด

นครศรีธรรมราชที่หมู่บ้านสวนจันทน์และหมู่บ้านร่อนนา อ าเภอร่อนพิบูลย์ ที่จังหวัดชุมพรแถวอ าเภอหลังสวน 

และจังหวัดพังงา นอกจากนี้ยังมีการบันทึกว่า ในช่วงที่พระยารัษฎานุประดิษฐ์ เป็นสมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต 

จันทน์เทศเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญที่ส่งออกเพ่ือใช้เป็นยาสมุนไพรและเครื่องเทศที่ส าคัญของภูเก็ตตั้งแต่อดีตถึง

ปัจจุบัน (http://kanchannapisek.or.th/oncc-cgi?no=11159., 28 กันยายน 2552) ดังนั้นการศึกษาลักษณะ

ทางพฤกษศาสตร์ การกระจายและความแตกต่างของพันธุ์ เ พ่ือเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาการปลูกและการผลิต

จันทนเ์ทศให้เป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ต่อไปในอนาคต 

 

7. วิธีด าเนินการ 

    - อุปกรณ ์  
- แปลง/ต้นจันทน์ เทศจากแหล่งปลูกต่ างๆ ใน พ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน (กระบี่ , พั งงา, ชุมพร, 

นครศรีธรรมราช) 
- เครื่องมือและปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 

http://it.doa.go.th/vichakan/news.php?newside=6
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%25B
http://elib-online.com/doctors2/herb_myristica01.html
http://elib-online.com/doctors2/herb_myristica01.html
http://kanchannapisek.or.th/oncc-cgi?no=11159


- เครื่องวัดพิกัด (GPS) 
- กล้องบันทึกภาพดิจิตอล แหล่งปลูกจันทน์เทศในพ้ืนที่ 

     - วิธีการ 
- ส ารวจและศึกษาลักษณะของจันทน์เทศในสภาพพ้ืนที่ปลูก (In-situ, on-site) จังหวัดกระบี่ ชุมพร 

พังงา และนครศรีธรรมราช โดยวิธีการสุ่มแหล่งปลูกแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) และสุ่มบันทึกลักษณะ
ของจันทนเ์ทศในแต่ละต้น โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยในแต่ละแหล่งและต้น
สุ่มศึกษาจะใช้ท าการศึกษาและเก็บข้อมูลดังนี้ 

- ข้อมูลพื้นที่ปลูก/จ านวนต้น พร้อมบันทึกต าแหน่ง GPS จากเครื่องวัดพิกัดดาวเทียม 
- ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ตามอนุกรมวิธานพืช เช่น ลักษณะและขนาดของ ล าต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด 

และอ่ืนๆ 
- ลักษณะการเจริญเติบโต และพฤติกรรมการออกดอก เช่น ช่วงเวลาการแตกใบอ่อน จ านวนกิ่ง 

ช่วงเวลาการแตกช่อดอก เป็นต้น 
- ข้อมูลอื่นๆ เช่น โรค และศัตรูพืช 
- เก็บรวบรวมข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาของพ้ืนที่ที่ศึกษา 

    - เวลาและสถานที่   
ระยะเวลา   เดือนตุลาคม 2553 – เดือนกันยายน 2556  
สถานที่ทดลอง   แปลงปลูกจันทน์เทศของเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดกระบี่ พังงา ชุมพร และ

นครศรีธรรมราช 
 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์  

  8.1 การส ารวจและรวบรวมข้อมูลการปลูกจันทน์เทศของเกษตรกรจากส านักงานเกษตรจังหวัดกระบี่  

พังงา นครศรีธรรมราช ชุมพร พบว่า ไม่มีรายงานพ้ืนที่ปลูกจันทน์เทศที่ชัดเจน แต่มีข้อมูลการปลูกจันทน์เทศ

เบื้องต้นว่า มีการปลูกจันทน์เทศเป็นสวนผสมผสานขนาดเล็กหลังบ้านปะปนกับไม้ผลอ่ืนๆ ซ่ึงผลการศึกษาในครั้งนี้

ที่พบว่า ทั้งในพ้ืนที่ต าบลร่อนพิบูลย์ อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช พ้ืนที่ต าบลทุ่งระยะ อ าเภอสวี 

และพ้ืนที่ต าบลแหลมทราย อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร และพ้ืนที่ต าบลถ้ าน้ าผุด อ าเภอเมือง จังหวัดพังงา มี

การปลูกจันทน์เทศเป็นสวนผสมผสานขนาดเล็กหลังบ้านปะปนกับไม้ผลอ่ืนๆ ขณะที่จังหวัดกระบี่ มีเพียงการปลูก

ไว้ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่เท่านั้น ซึ่งได้ท าการบันทึกข้อมูลจ านวนต้น/พ้ืนที่ปลูก พร้อมพิกัด

ต าแหน่งจีพีเอส ปรากฏดังตารางที่ 1, 2, 3 และ 4 เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จัดท าเป็นแผนที่การกระจายตัวของการปลูก

จันทน์เทศในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบนแยกเป็นรายจังหวัด (ภาพผนวกท่ี 1, 2, 3 และ 4) 

ตารางท่ี 8 แสดงรายละเอียดของเกษตรกรผู้ปลูกจันทน์เทศที่จังหวัดชุมพร 



ชื่อ-สกลุ ที่อยู่ จ านวน (ต้น) อายุ (ป)ี พิกัด GPS 

นางน้าว  แตงเสี้ยน 46 ม.12 ต.แหลมทราย อ.หลังสวน จ.ชุมพร 12 15 x=0511948 y=1099804 

นายด าเนิน  ด้วงแป้น 73 ม.11 ต.แหลมทราย อ.หลังสวน จ.ชุมพร. 5 18 x=0510783 y=1099661 

นายวัชรินทร์  รัชเวทน์ 65 ม.12 ต.แหลมทราย อ.หลังสวน จ.ชุมพร 13 20 x=0511671 y=1099697 

นายปราโมทย์  แตงรัฐ 16 ม.12 ต.แหลมทราย อ.หลังสวน จ.ชุมพร 16 12 x=0511516 y=1099629 

นายวีระ  อุดมลักษณ ์ 39 ม.12 ต.แหลมทราย อ.หลังสวน จ.ชุมพร 24 10 x=0511373 y=1099595 

นางศรีวิภา  รุ่งเจริญ 32 ม.11 ต.แหลมทราย อ.หลังสวน จ.ชุมพร 1 9 x=0510840 y=1099554 

นายปรีชา  ขุนอินทร์ขาว 82 ม.11 ต.แหลมทราย อ.หลังสวน จ.ชุมพร 2 15 x=0510837 y=1099556 

นายบ ารุง  นาคะวัจนะ 42 ม.11 ต.แหลมทราย อ.หลังสวน จ.ชุมพร 5 14 x=0510796 y=1099602 

นายถาวร  อุณหศริิกุล 4 ม.11 ต.แหลมทราย อ.หลังสวน จ.ชุมพร 12 10 x=0510782 y=1099813 

นายไสว  ล่องอ าไพ 42 ม.12 ต.แหลมทราย อ.หลังสวน จ.ชุมพร 2 8 x=511763 y=1099710 

นางเพ็ญพา  มณีนลิ 13 ม.11 ต.แหลมทราย อ.หลังสวน จ.ชุมพร 8 12 x=0510741 y=1099748 

นางอรพิน  ศิลปสุวรรณ 30 ม.11 ต.แหลมทราย อ.หลังสวน จ.ชุมพร 6 10 x=0510740 y=1099670 

นายส าเริง  รัชเวทน ์ 5 ม.11 ต.แหลมทราย อ.หลังสวน จ.ชุมพร 120 100 x=0510755 y=1099836 

นางจงกลณี  พรหมครวญ 135 ถ.แม่น้ าหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 20 15 x=0510096 Y=1101068 

นายสมพร  หัตยามณีวุฒิ 141 ถ.แม่น้ าหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 8 10 x=0510126 Y=1106085 

นางสมพร  พุ่มธาน ี 29/13 ถ.แม่น้ าหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 3 12 x=0508917 Y=1100354 

นางณมิตรา  พุม่ธาน ี 73/1 ถ.แม่น้ าหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 7 12 x=0509356 Y=1100231 

น.ส.ภสัรา  จอกถม 71 ถ.แม่น้ าหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 10 15 x=0509358 Y=1100203 

นางรัชนี  พลเสน 97 ถ.แม่น้ าหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 10 16 x=0509475 Y=1100193 

นางอุทัย  อ้นจรูญ 83 ถ.แม่น้ าหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 15 14 x=0509506 Y=1100198 

นางเสาวนีย์  ศรีวลิัย 87 ถ.แม่น้ าหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 8 8 x=0509521 Y=1100161 



นายธงชัย  ตึงสุวรรณ 95/1 ถ.แม่น้ าหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 3 7 x=0509614 Y=1100231 

นางถนอม  ขวัญพงัน 1 ม.1 ต.สวี อ.หลังสวน จ.ชุมพร 4 7 x=0501023 Y=1131308 

นายชูกิต  ชูศักดิ์ 2 ม.1 ต.สวี อ.หลังสวน จ.ชุมพร 1 7 x=0510192 Y=1131259 

นายแช่ม  พัฒนศักดิ์ 4 ม.1 ต.สวี อ.หลังสวน จ.ชุมพร 1 15 x=0510065 Y=1131052 

นายประพันธ์  วีระวงศ ์ 30 ม.1 ต.สวี อ.หลังสวน จ.ชุมพร 3 10 x=0509959 Y=1130666 

นางประไพ  ชนะ 9 ม.1 ต.สวี อ.หลังสวน จ.ชุมพร 50 50 x=0509890 Y=1130351 

นายวีระฉัตร  ชนะ 1 ม.2 ต.สวี อ.หลังสวน จ.ชุมพร 2 15 x=0508993 Y=1129441 

นางพูนผล  ทองหอม 47/2 ม.3 ต.สวี อ.หลังสวน จ.ชุมพร 1 10 x=0507567 Y=1129030 

นางโชติกา  รักษ์รตนาการ 72 ม.4 ต.สวี อ.หลังสวน จ.ชุมพร 1 7 x=0509747 Y=1130273 

นายช่วง  ปานนาค 66 ม.4 ต.สวี อ.หลังสวน จ.ชุมพร 3 8 x=0509823 Y=1130007 

นายไสว  บุญเอื้อ 70 ม.4 ต.สวี อ.หลังสวน จ.ชุมพร 10 10 x=0509955 Y=1130231 

นายถนัด  วงศ์ลุวัฒน ์ 1 ม.4 ต.สวี อ.หลังสวน จ.ชุมพร 2 15 x=0510183 Y=1130831 

นายอรุณ  เคีย่นบุ้น 42 ม.4 ต.สวี อ.หลังสวน จ.ชุมพร 20 15 x=0506766 Y=1127711 

นายสุชิน  เหลืองสวสัดิ ์ 75 ม.4 ต.สวี อ.หลังสวน จ.ชุมพร 13 10 x=0509588 y=1130273 

 

 

ตารางท่ี 2 แสดงรายละเอียดของเกษตรกรผู้ปลูกจันทน์เทศทีจ่ังหวัดพังงา 

ชื่อ-สกลุ ที่อยู่ จ านวน (ต้น) อายุ (ปี) พิกัด GPS 

นายชาคริต  หนูทวี 1/6 ม.3 ต. ถ้ าน้ าผุด อ.เมือง จ.พังงา 1 10 x=0449108 y=0935474 

นายมงคล  เทสกลุ 2/5 ม.3 ต. ถ้ าน้ าผุด อ.เมือง จ.พังงา 40 17 x=0455930 y=0943794 

นางขนิษฐา  จินดาวงศ ์ 60 ม.3 ต. ถ้ าน้ าผดุ อ.เมือง จ.พังงา 5 8 x=0449352 y=0935530 

นายปรีดา  อมร 4 ม.3 ต. ถ้ าน้ าผุด อ.เมือง จ.พังงา 100 30 x=0449366 y=0935541 



นางจิระพันธ์ุ  น้ าทับทิม 5 ม.3 ต. ถ้ าน้ าผุด อ.เมือง จ.พังงา 30 18 x=0449394 y=0935512 

นายสุรินทร์  ดุลยเกษม 8/1 ม.3 ต. ถ้ าน้ าผุด อ.เมือง จ.พังงา 20 12 x=0449534 y=0935517 

นางสาวจรสัศรี  เหมาะมาศ 23 ม.3 ต. ถ้ าน้ าผดุ อ.เมือง จ.พังงา 20 13 x=0449455 y=0935284 

นายมนชัย  แสงสร 25 ม.3 ต. ถ้ าน้ าผดุ อ.เมือง จ.พังงา 30 15 x=0449410 y=0935150 

นายขันธ์  สุทธารัตน ์ 3/1 ม.3 ต.ถ้ าน้ าผุด อ.เมือง จ.พังงา 20 18 x=0449728 y=0935598 

นายทนงศักดิ์  ประสมทรัพย ์ 14/1 ม.3 ต.ถ้ าน้ าผุด อ.เมือง จ.พังงา 10 13 x=0449716 y=0935593 

นางสุวรรณี  สวนด ี 9 ม.3 ต.ถ้ าน้ าผุด อ.เมือง จ.พังงา 20 16 x=0449588 y=0935507 

นางนารี  จันทรส 27/1 ม.2 ต.ถ้ าน้ าผุด อ.เมือง จ.พังงา 3 6 x=0449585 y=0935505 

นายชาญชัย  ผลผดุง 11 ม.2 ต.ถ้ าน้ าผุด อ.เมือง จ.พังงา 2 7 x=0449553 y=0936287 

นายหาด  วารีศร ี 25/2 ม.2 ต.ถ้ าน้ าผุด อ.เมือง จ.พังงา 3 12 x=0449543 y=0936169 

นายลี่  จันทรส 2/7 ม.2 ต.ถ้ าน้ าผุด อ.เมือง จ.พังงา 10 9 x=0449540 y=0936162 

นายสมาน  จันทรส 17/1 ม.2 ต.ถ้ าน้ าผุด อ.เมือง จ.พังงา 3 15 x=0449317 y=0936328 

นายเรวัฒน์  เด่นมาลยั 18 ม.2 ต.ถ้ าน้ าผุด อ.เมือง จ.พังงา 10 20 x=0449320 y=0936328 

นางพรรณี  ฟองค า 33/1 ม.2 ต.ถ้ าน้ าผุด อ.เมือง จ.พังงา 5 17 x=0449365 y=0936313 

นางลี 2/7 ม.3 ต.ถ้ าน้ าผุด อ.เมือง จ.พังงา 2 15 x=0449182 y=0935454 

ร.ต.ไพศาล  กรีพละ 59 ม.3 ต.ถ้ าน้ าผุด อ.เมือง จ.พังงา 3 9 x=0449086 y=0935481 

นายจงรักษ์  ร าไพ 29/13 ม.3 ต.ถ้ าน้ าผุด อ.เมือง จ.พังงา 20 7 x=0449628 y=0934903 

นางซอเกี่ยน  พาละพฤษก ม.3 ต.ถ้ าน้ าผดุ อ.เมือง จ.พังงา 20 8 x=0449483 y=0934947 

นางนิ่มนวล  สัมปะชาโน ม.3 ต.ถ้ าน้ าผดุ อ.เมือง จ.พังงา 2 10 x=0449281 y=0935201 

 

ตารางท่ี 3 แสดงรายละเอียดของเกษตรกรผู้ปลูกจันทน์เทศทีจ่ังหวัดนครศรีธรรมราช 

ชื่อ-สกลุ ที่อยู่ จ านวน (ต้น) อายุ (ป)ี  พิกัด GPS 



นางวันดี  จันทรแ์ก้ว 47/4 ม.2 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพบิูลย์  5 10 x=0592537 Y=0904463 

นายซั่น  รัตนสันยากุล 189 ม.2 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์  30 80 x=0591959 Y=0904560 

นางระรื่น  ปลดัสงคราม 85/1 ม.2 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพบิูลย์  50 7 x=0591843 Y=0904338 

นางสว่าง  เสนนะ 102 ม.2 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์  50 30 x=0591833 Y=0904418 

นางนาฏระพี  สงฆ์พราห์ม 68/2 ม.2 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพบิูลย์  15 22 x=0591755 Y=0904426 

นายสมนึก  ทองทิพย์ 68/1 ม.2 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพบิูลย์  30 20 x=0591762 Y=0904409 

นางสมจิตร  ศิลปะนรุักษ ์ 53 ม.2 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์  50 30 x=0591793 Y=0904542 

นายไพฑูรย์  บุญประกอบ 67/2 ม.2 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพบิูลย์  30 50 x=0591407 Y=0904198 

นายเอกรัตน์  บุญประกอบ 271 ม.2 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์  100 50 x=0591669 Y=0904374 

นางปรียา  กาญจนา 42 ม.2 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์  30 22 x=0592049 Y=0904537 

นายทวีป  เศวตสุทธิศิริกลุ 59 ม.2 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์  70 10 x=0592436 Y=0903948 

นายธวัช  เศวตสุทธิศิริกลุ 46/1 ม.2 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพบิูลย์  50 10 x=0592463 Y=0904089 

นางสุภรณ์  นันทพงษ ์ 343/1 ม.7 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพบิูลย์  20 50 x=0593257 Y=0903550 

นางสุพรรณ  อยู่จิ้ว 58 ม.2 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์  30 10 x=0592627 Y=0904415 

นางติ้ว  สุวรรณเพชร 246 ม.2 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์  4 20 x=0593116 Y=0905680 

นางวริศรา  หมีทอง 127 ม.2 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์  60 30 x=0593169 Y=0905691 

นางจรรยา  หมีทอง 130 ม.2 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์  50 20 x=0593110 Y=0905752 

นางนิภา  ประสิทธ์ิสุวรรณ 275/1 ม.2 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพบิูลย์  120 40 x=0593047 Y=0905762 

นางถาวร  เดชนะ 122 ม.2 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์  100 60 x=0593178 Y=0905572 

นางแฉล้ม  ศิริกุล 2/2 ม.2 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์  40 60 x=0593179 Y=0905529 

นางเล็ก  เจรญิชน 185 ม.2 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์  200 60 x=0593066 Y=0905590 

นายนิคม  หมีทอง 128 ม.2 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์  400 100 x=0593017 Y=0905616 



นางนวพร  หมีทอง 128/2 ม.2 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพบิูลย์  300 100 x=0593125 Y=0905606 

นายสราวุฒิ  สวา่งวงศ์ 268 ม.2 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์  30 80 x=0593118 Y=0905615 

นางพรรณี  สมทอง 114/2 ม.2 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพบิูลย์  100 20 x=0593149 Y=0905645 

นางสมสนิท  ทองสุวรรณ 258 ม.2 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์  100 40 x=0593093 Y=0905714 

นางสมไผ่  ขรัวทองเขียง 199 ม.2 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์  100 90 x=0593016 Y=0905790 

นางสุภาภรณ์  สว่างวงศ์ 134 ม.2 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์  1 30 x=0593074 Y=0905772 

นายสมคดิ  ประสิทธ์ิสุวรรณ 129/3 ม.2 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพบิูลย์   12 x=0593162 Y=0905795 

นายโสภณ  ทองสุวรรณ 91 ม.2 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์  100 15 x=0593159 Y=0905826 

น.ส.เมษา  ฤทธ์มนตร ี 117/1 ม.2 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพบิูลย์  10 60 x=0593147 Y=0905932 

นางละออง  ปิราภาพ 136/1 ม.2 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพบิูลย์   10 x=0593162 Y=0906298 

นางการุณ  อิทรนุพัฒน ์ 142 ม.2 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์  50 30 x=0593211 Y=0906245 

นางจ าปี  จ านง 138 ม.2 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์  5 21 x=0539137 Y=0906177 

นายสุคนธ์  หมีทอง 135 ม.2 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์  100 20 x=0592961 Y=0906176 

นางแจ้ง  สุขวรรณ 277 ม.2 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์  100 100 x=0593560 Y=0905530 

นางมณี  สงค์จร 97/4 ม.2 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพบิูลย์  100 30 x=0593482 Y=0905317 

นางนิตยา  แก้วนพรัตน ์ 130 ม.2 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย ์ 12 20 x=0593317 y=0905451 

นางกิ้มเนย  รักษาราช 1/2 ม.2 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย ์ 8 25 x=0593144 y=0905428 

นางวิภา  สว่างวงศ์ 268 ม.2 ต.ร่อนพบิูลย์ อ.ร่อนพิบูลย ์ 10 17 x=0593135 y=0905604 

นางวันดี  อินทรนุพัฒน ์ 41 ม.2 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ 15 13 x=0593197 y=0905313 

นายวิชา  สุวรรณประทีป 2 ม.2 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย ์ 23 20 x=0593158 y=0905301 

นายไมตรี  นันทพงษ์ 12 ม.2 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ 12 25 x=0592916 y=0905287 

นายถนอม เทพพานิชณ ์ 9/1 ม.2 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย ์ 18 30 x=0592853 y=0905015 



นางวันเพ็ญ  เรืองเพชร 8 ม.2 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย ์ 7 17 x=0593820 y=0906974 

นางจ านง  วรนวล 209/20 ม.2 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย ์ 13 23 x=0593819 y=0906825 

นางส าราญ  น้อยหีด 159/3 ม.2 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพบิูลย ์ 15 22 x=0593815 y=0906917 

 

ตารางท่ี 4 แสดงรายละเอียดของเกษตรกรผู้ปลูกจันทน์เทศทีจ่ังหวัดกระบี่ 

ชื่อ-สกลุ ที่อยู่ จ านวน (ต้น) อายุ (ปี) พิกัด GPS 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ ม.1 ต. เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี ่ 65 25 x=0481349 y=0906419 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ ม.1 ต. เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี ่ 137 20 x=0481154 y=0905684 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ ม.1 ต. เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี ่ 30 20 x=0481178 y=0905505 

 

  การส ารวจและรวบรวมข้อมูลการปลูกจันทน์เทศของเกษตรกรในเขตพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน พบว่าการท า

สวนจันทน์เทศส่วนใหญ่ที่นิยมปลูกแบบผสมผสานร่วมกับพืชชนิดอ่ืน สอดคล้องกับรายงานของ Mathew P.A. 

(2008) ที่รายงานว่า การปลูกจันทน์เทศในแหล่งผลิตส าคัญของโลกนั้นนิยมปลูกทั่วไปรอบบริเวณที่อยู่อาศัยและ

ปลูกร่วมกับพืชอ่ืน ทั้งมะพร้าวและหมาก เช่นเดียวกับการศึกษาในประเทศไทยของ จรัญ ไชยศรี และ ช านาญ  

ขวัญสกุล (2551) ที่ได้ท าการส ารวจสภาพการผลิตจันทน์เทศในภาคใต้พบว่า การปลูกจันทน์เทศนิยมปลูกร่วมกับ

มังคุด ลางสาด ทุเรียน และลองกอง  

  8.2 การศึกษาลักษณะภายนอกของผลจันทน์เทศ (ผล รก และเมล็ด) โดยที่จังหวัดกระบี่คัดเลือกต้น

จันทน์เทศจาก 2 แหล่งปลูกภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่คือ แปลงปลูกสมุนไพรและแปลงพืชสวน  

จังหวัดชุมพรคัดเลือกต้นจันทน์เทศจาก 2 แหล่ง คือ แปลงปลูกของเกษตรกรอ าเภอสวีและอ าเภอหลังสวน  

จังหวัดนครศรีธรรมราชคัดเลือกต้นจันทน์เทศจาก 2 แหล่งปลูกคือ แปลงปลูกของเกษตรกรหมู่บ้านร่อนนาและ

หมู่บ้านสวนจันทน์ อ าเภอร่อนพิบูลย์ และจังหวัดพังงาคัดเลือกต้นจันทน์เทศจาก 1 แหล่งปลูกคือ แปลงปลูกของ

เกษตรกรที่ต าบลน้ าผุด อ าเภอเมือง  

 8.2.1 ลักษณะของผลจันทน์เทศแต่ละจังหวัด พบว่า น้ าหนักและขนาดของผลจันทน์เทศท่ีจังหวัดกระบี่ มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุดโดยมีน้ าหนักผลสดเฉลี่ย 80.63 กรัมต่อผล และมีขนาดของผล กว้าง 5.36 เซนติเมตร ยาว 5.58 

เซนติเมตร ขณะที่ส่วนของเปลือกผลพบว่า น้ าหนักเปลือกผลสดของจันทน์เทศที่จังหวัดพังงา มีค่าเฉลี่ยสูงสุดโดย



น้ าหนักเปลือกผลสดเฉลี่ยที่ 67.97 กรัมต่อผล และความหนาของเปลือกผลเฉลี่ยที่ 1.44 เซนติเมตรต่อผล (ตาราง

ที่ 5)  

 

ตารางท่ี 5 แสดงค่าเฉลี่ยลักษณะของผลจันทน์เทศแต่ละจังหวัด 

จังหวัด 
นน./ผล ขนาดของผล (ซม.) เปลือกผล 

(กรัม) กว้าง ยาว นน./ลกู (กรัม) หนา (ซม.) 

ชุมพร 55.37 4.49 4.72 40.68 1.07 

นครศรี 72.85 4.50 4.91 61.66 1.11 

พังงา 79.41 5.18 5.54 67.83 1.44 

กระบี่ 80.63 5.36 5.58 67.41 1.31 

8.2.2  ลักษณะเมล็ดจันทน์เทศของแต่ละจังหวัด พบว่า ทั้งขนาดเมล็ด น้ าหนักเมล็ดสด และน้ าหนักเมล็ด

แห้งของจันทน์เทศที่จังหวัดกระบี่  มีค่าเฉลี่ยสูงสุดโดยมีขนาดเมล็ดเฉลี่ย กว้าง 2.44 เซนติเมตร ยาว 3.19 

เซนติเมตร น้ าหนักเมล็ดสดเฉลี่ย 11.28 กรัมต่อเมล็ด และน้ าหนักแห้งทั้งเมล็ดเฉลี่ย 5.16 กรัมต่อเมล็ด แต่เมื่อ

พิจารณาเฉพาะเนื้อในเมล็ด กลับพบว่า ค่าเฉลี่ยของน้ าหนักเนื้อในเมล็ดแห้งที่จังหวัดชุมพรมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.10 

กรัมต่อเมล็ด (ตารางท่ี 6)  

ตารางท่ี 6 ค่าเฉลี่ยลักษณะเมล็ดของจันทน์เทศแต่ละจังหวัด 

จังหวัด 
ขนาดของเมล็ด (ซม.) น้ าหนักสด/ น้ าหนักแห้ง (กรัม) 

กว้าง ยาว เมล็ด(กรัม) ทั้งเมล็ด เปลือก เนื้อใน 

ชุมพร 2.33 2.85 9.13 4.85 1.78 3.10 

นครศรี 2.16 2.57 9.53 4.66 1.74 2.92 

พังงา 2.36 3.00 10.07 4.50 2.23 2.28 



กระบี่ 2.44 3.19 11.28 5.16 2.34 2.82 

8.2.3 ลักษณะรกของผลจันทน์เทศแต่ละจังหวัด พบว่า ทั้งน้ าหนักสด และน้ าหนักแห้งของรกจันทน์เทศที่

จังหวัดกระบี่ค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยมีน้ าหนักรกสดเฉลี่ยที่ 1.94 กรัมต่อรก น้ าหนักรกแห้งเฉลี่ยที่ 0.71 กรัมต่อรก และ

ความหนาของรกท่ี 0.12 เซนติเมตร (ตารางที่ 7)  

 

 

 

ตารางท่ี 7 แสดงค่าเฉลี่ยลักษณะรกจันทน์เทศ (mace) ของแต่ละจังหวัด 

 จังหวัด ความหนา/รก (ซม.) นน.สด/รก(กรัม) นน.แห้ง/รก(กรัม) 

ชุมพร 0.11 0.99 0.53 

นครศรี 0.11 1.66 0.63 

พังงา 0.11 1.51 0.40 

กระบี่ 0.12 1.94 0.71 

โดยทั่วไปจันทน์เทศมีความส าคัญส าหรับการผลิตเครื่องเทศสองอย่างคือ เม็ดจันทน์เทศ (nutmeg) และ

ดอกจันทน์ (mace) โดยเม็ดจันทน์เทศนั้นท ามาจากตัวเมล็ดที่มีลักษณะเป็นรูปไข่ ส่วนดอกจันทน์เทศ คือส่วนที่เป็น

เส้นสายสีออกแดงที่งอกคลุมอยู่รอบเมล็ด ขณะที่การใช้ประโยชน์จันทน์เทศในประเทศไทยนิยมบริโภคเนื้อผล

จันทน์เทศแปรรูปกันอย่างกว้างขวางทั้งในรูปของ จันทน์เทศแช่อ่ิม จันทน์เทศเส้น และจันทน์หยี มากกว่าการน า

เมล็ดและรกไปท ายาและปรุงอาหาร ลูกจันทน์และดอกจันทน์จึงเป็นเพียงผลพลอยได้ของการแปรรูปจันทน์เทศ 

(www.oknation.net/blog/print.php.pd?id=3221, 22 สิงหาคม 2552) ด้วยเหตุนี้การศึกษาลักษณะภายนอก

ของผลจันทน์เทศจึงเน้นไปที่ความแตกต่างของลักษณะของผล รก และเมล็ดของจันทน์เทศ เพ่ือหาลักษณะที่ดีตรง

ตามความต้องการทั้งของเกษตรกรผู้ปลูกจันทน์เทศและผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์จันทน์เทศ ซึ่งผลการศึกษาลักษณะผล

จันทน์เทศที่ได้ในครั้งนี้สอดคล้องกับรายงานการส ารวจของ จรัญ  ไชยศรี และ ช านาญ  ขวัญสกุล (2551) ที่พบว่า 

น้ าหนักผลจันทน์เทศของจังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช และพังงา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 64.00 กรัม 60.71 กรัม และ 

37.68 กรัม ตามล าดับ ส่วนขนาดผลจันทน์เทศของจังหวัดนครศรีธรรมราช พังงา และชุมพร มีขนาด กว้าง x ยาว 

http://www.oknation.net/blog/print.php.pd?id=3221


เท่ากับ 5.4 2x 4.42 เซนติเมตร, 5.19 x 4.73 เซนติเมตร และ 5.02 x 4.42 เซนติเมตร ตามล าดับ และความหนา

ของเนื้อผล (เปลือกผล) ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ชุมพร และพังงา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.26, 1.23 และ 1.21 

เซนติเมตร ตามล าดับ นอกจากนี้ยังพบว่า น้ าหนักเมล็ดพร้อมรกของจังหวัดชุมพร พังงา และนครศรีธรรมราช มี

น้ าหนักเฉลี่ย 14.78 กรัมต่อเมล็ด 13.00 กรัมต่อเมล็ด และ 10.38 กรัมต่อเมล็ด ตามล าดับ  ซึ่งเมล็ดจันทน์เทศ

ทั่วไปจะมีขนาดกว้าง ประมาณ 15-18 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 20-30 มิลลิเมตร และมีน้ าหนัก 5-10 กรัม เมื่อ

แห้ง (http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B., 24 สิงหาคม 2552) โดยเมล็ด

จันทน์เทศ (nutmeg) ที่คุณภาพดีนั้นต้องมีน้ าหนักเมื่อแห้งประมาณ 8 กรัมต่อเมล็ด หรือมีจ านวนเมล็ดตั้งแต่ 55 

เม ล็ ด ต่ อ ป อ น ด์  (8.2 ก รั ม ต่ อ เม ล็ ด )  ถึ ง  65 เม ล็ ด ต่ อ ป อ น ด์  (7.0 ก รั ม ต่ อ เม ล็ ด )  (www.uni-

graz.at~katzer/engl/Myri_fra.html., 11 มกราคม 2553) 

8.3 การเจริญเติบโตในรอบปีเบื้องต้น โดยท าการศึกษาที่จังหวัดชุมพร (ฝั่งทะเลตะวันออก) และจังหวัด

กระบี่ (ฝั่งทะเลตะวันตก) บันทึกข้อมูลช่วงเวลาการแตกใบอ่อน การแตกช่อดอก และการติดผลอ่อน ได้ผลดังนี้ 

 

 

ภาพที่ 1 การแตกใบอ่อน การออกดอก และ การติดผลอ่อนของต้นจันทน์เทศในพ้ืนที่จังหวัดกระบี่ในรอบปี  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%25B
http://www.uni-graz.at~katzer/engl/Myri_fra.html
http://www.uni-graz.at~katzer/engl/Myri_fra.html


การเจริญเติบโตของต้นจันทน์เทศในรอบปีของพ้ืนที่จังหวัดกระบี่ (ภาคใต้ฝั่งทะเลตะวันตก) ศึกษาในช่วง

เดือนเมษายน 2554 ถึงเดือนมีนาคม 2555 พบว่า การแตกใบอ่อน การออกดอก และติดผลอ่อนเกิดขึ้นเกือบทุก

เดือนและมีความแตกต่างกันในแต่ละเดือน โดยมีการแตกใบอ่อน และการออกดอกมากที่สุดในเดือนกันยายน 2554 

คิดเป็น 25.24 และ 26.40 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ขณะที่การติดผลอ่อนเกิดขึ้นมากที่สุดในเดือนกรกฎาคม 2554 

คิดเป็น 1.90 เปอร์เซ็นต์ (ภาพท่ี 1) 

 

ภาพที่ 2 การแตกใบอ่อน การออกดอก และการติดผลอ่อนของต้นจันทน์เทศในพ้ืนที่จังหวัดชุมพรในรอบปี 

การเจริญเติบโตของต้นจันทน์เทศในรอบปีของจังหวัดชุมพร (ภาคใต้ฝั่งทะเลตะวันออก) ศึกษาในช่วงเดือน

เมษายน 2554 ถึงเดือนมีนาคม 2555 พบว่า มีการแตกใบอ่อนแตก การออกดอก และติดผลอ่อน เกิดขึ้นเกือบทุก

เดือนและมีความแตกต่างกันในแต่ละเดือน โดยมีการแตกใบอ่อนมากที่สุดในเดือนมีนาคม 2555 คิดเป็น 58.59 

เปอร์เซ็นต์ ขณะที่การออกดอกเกิดขึ้นมากมากที่สุดในเดือนตุลาคม 2554 คิดเป็น 18.80 เปอร์เซ็นต์ และมีการติด

ผลอ่อนเกิดข้ึนมากที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 คิดเป็น 3.48 เปอร์เซ็นต์ (ภาพท่ี 2) 

 การแตกใบอ่อน การออกดอก และการติดผลอ่อนของต้นจันทน์เทศที่จังหวัดกระบี่ (ภาคใต้ฝั่งทะเล

ตะวันตก) ค่อนข้างมีรูปแบบที่แน่นอน โดยเกิดขึ้นมากที่สุดในเดือนกันยายน 2554 และมีความสัมพันธ์กับปริมาณ

น้ าฝน ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวมีปริมาณน้ าฝนมากสุด ต่างจากต้นจันทน์เทศที่จังหวัดชุมพร (ภาคใต้ฝั่งทะเลตะวันออก) 

ที่มีรูปแบบไม่แน่นอน โดยการแตกใบอ่อนเกิดขึ้นมากสุดในเดือนมีนาคม 2555 ขณะที่การออกดอกเกิดขึ้นมากสุด

ในเดือนตุลาคม 2554 และการติดผลอ่อนทีเ่กิดข้ึนมากสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 แม้จะมีรูปแบบที่ไม่แน่นอน แต่



การแตกใบอ่อน การออกดอก และการติดผลโดยรวมยังพบว่ามีความสัมพันธ์กับปริมาณน้ าฝนอยู่ ไมตรี  แก้วทับทิม 

และ วิจิตต์  วรรณชิต (2538) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมฟ้าอากาศที่เหมาะสมเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการแตกยอด

อ่อนและการออกดอกของส้มโอพันธุ์หอมหาดใหญ่ นั่นคือ ฝน ทั้งปริมาณน้ าฝนและช่วงเวลาการตกของฝน จรัญ  

ไชยศรี และ ช านาญ  ขวัญสกุล (2551) รายงานว่า การให้ผลของจันทน์เทศ ส่วนใหญ่มีลักษณะให้ผลตลอดปี 

สอดคล้องกับผลการศึกษาการติดผลเบื้องต้นในครั้งนี้ที่เกิดข้ึนในทุกเดือน  

8.4 การให้ผลผลิตของต้นจันทน์เทศ โดยท าการบันทึกการให้ผลผลิตของต้นจันทน์เทศแต่ละต้นจ านวน 8 

ต้น ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ ภายในระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนกันยายน 2555 

บันทึกจ านวนผลต่อต้นต่อเดือน และชั่งน้ าหนักผลสดต่อต้นต่อเดือน พบว่า ต้นจันทน์เทศให้ผลผลิตสะสมจ านวน 

374.95 ผลต่อต้นต่อปี หรือมีน้ าหนักผลสดสะสม 47.85 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี ซึ่งการให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อต้นสูงสุด

เกิดขึ้นในเดือนเมษายน 2555 เท่ากับ 65 ผลต่อต้น หรือ 21.30 กิโลกรัมต่อต้น (ตารางที่  8) โดยทั่วไปต้น

จันทน์เทศสามารถให้ผลผลิตตั้งแต่ปีที่ 6 ขึ้นไป และผลจันทน์เทศท่ีแก่พร้อมเก็บเกี่ยวได้ใช้เวลา 6-9 เดือนหลังดอก

บาน โดยให้ผลผลิตเฉลี่ยต้นละ 1,500-2,000 ผลต่อปี (http://it.doa.go.th/vichakan/news.php?newside=6., 

24 สิงหาคม 2552) เป็นที่น่าสังเกตุว่าผลผลิตที่ได้ในการศึกษาครั้งนี้ให้ผลผลิตน้อยเฉลี่ยเพียง 375 ผลต่อต้นต่อปี ที่

น่าจะเกิดจากต้นจันทน์เทศที่ใช้ในการศึกษาของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ไม่ได้ปลูกในเชิงการค้า  เป็น

การปลูกในลักษณะของการอนุรักษ์พันธุ์พืช ท าให้ขาดการดูแลรักษาที่เหมาะสมเพ่ือให้ได้ก าไรสูงสุด ซึ่งการจัดการ

สวนจันทน์เทศที่เหมาะสมนั้น เริ่มตั้งแต่การใช้ระยะปลูก 9x9 เมตรส าหรับต้นเพาะเมล็ด มีการให้น้ าและปุ๋ยที่

เหมาะสม โดยปุ๋ยที่ใช้แนะน าให้ใช้ปุ๋ยหมักในอัตรา 15 กิโลกรัมต่อต้นต่อปีตั้งแต่เริ่มปลูก และเพ่ิมขึ้นเป็น 40-50 

กิโลกรัมต่อต้นต่อปีเม่ืออายุ 15 ปีขึ้นไป (Mathew P.A., 2008)  

ตารางท่ี 8 ผลผลิตเฉลี่ยต่อต้นต่อเดือน และผลผลิตสะสมต่อต้นของจันทน์เทศในรอบปี 

เดือน ผลผลิตจันทน์เทศ 

จ านวนผลต่อต้น (ผล) น้ าหนักผลต่อต้น (กก.) 

ตุลาคม  27.50 2.04 

พฤศจิกายน 8.14 0.60 

ธันวาคม 8.67 0.73 

มกราคม 23.50 1.99 

http://it.doa.go.th/vichakan/news.php?newside=6


มีนาคม 31.75 2.58 

เมษายน 65.00 21.30 

พฤษภาคม 48.63 4.68 

มิถุนายน 53.75 5.39 

กรกฎาคม 28.13 2.43 

สิงหาคม 40.63 3.3 

กันยายน 39.25 2.81 

รวมผลผลิตสะสม  374.95 47.85 

  

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

- การส ารวจพ้ืนที่ปลูกจันทน์เทศในเขตพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน สามารถด าเนินการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นจาก

ส านักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ พังงา ชุมพร และนครศรีธรรมราช และการส ารวจพ้ืนที่ปลูก/จ านวนต้นที่ปลูก 

พร้อมบันทึกพิกัดจีพีเอสของเกษตรกรที่ปลูกจันทน์เทศ พบว่า มีการปลูกในลักษณะสวนผสมผสานขนาดเล็กหลัง

บ้านปะปนกับไม้ผลอ่ืนๆ ในหลายพ้ืนที่ ตั้งแต่ต าบลร่อนพิบูลย์ อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  ใน

ต าบลทุ่งระยะ อ าเภอสวี และต าบลแหลมทราย อ าเภอหลังสวน ของจังหวัดชุมพร และในพ้ืนที่ต าบลถ้ าน้ าผุด 

อ าเภอ.เมือง จังหวัดพังงา ขณะที่จงัหวัดกระบี่มีปลูกจันทน์เทศภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่เท่านั้น 

ซึ่งได้บันทึกข้อมูลจ านวนต้นที่ปลูกจริงพร้อมต าแหน่งจีพีเอส เพ่ือเป็นข้อมูลน ามาจัดท าเป็นแผนที่การกระจายตัว

ของการปลูกจันทน์เทศในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ด้วยลักษณะการท าสวนจันทน์เทศที่เป็นการปลูกแบบผสมผสานกับ

พืชชนิดอ่ืน จึงควรมีการศึกษาด้านการปฏิบัติดูแลรักษา เช่น ความเหมาะสมของชนิดพืชร่วม ระยะปลูก การ

ควบคุมทรงพุ่ม และการจัดการปุ๋ยและน้ าที่เหมาะสม เพ่ือเป็นองค์ความรู้ถ่ายทอดแก่เกษตรกรต่อไป 

- การศึกษาลักษณะภายนอกของผลจันทน์เทศ (ผล รก และเมล็ด) ที่แตกต่างกัน พบว่า ลักษณะของผล

จันทน์เทศที่จังหวัดกระบี่มีค่าเฉลี่ยของลักษณะประจ าพันธุ์ที่ค่อนข้างดีกว่าผลจันทน์เทศจากจังหวัดอ่ืน ทั้งน้ าหนัก

ผลสด ขนาดของผล ขนาดของเมล็ด น้ าหนักของเมล็ดสด น้ าหนักเมล็ดแห้งทั้งเมล็ด และความหนาของรก และ

น้ าหนักสด/แห้งของรก ขณะที่ผลจันทน์เทศของจังหวัดพังงามีลักษณะของเปลือกผลสด (เนื้อผล) ที่ดีทั้งด้าน

น้ าหนักและความหนาของเปลือกผล แต่เฉพาะส่วนของเนื้อในเมล็ดจันทน์เทศกลับพบว่า ผลจันทน์เทศของจังหวัด



ชุมพรให้น้ าหนักเนื้อในเมล็ดแห้งสูงสุด โดยสามารถใช้ผลการศึกษาที่ได้เป็นข้อพิจารณาคัดเลือกต้นพันธุ์จันทน์เทศ

ที่มีลักษณะที่ดตีรงตามความต้องการของเกษตรกรผู้ปลูกและผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์จันทน์เทศ  

- การเจริญเติบโตของต้นจันทน์เทศในรอบปีเบื้องต้น ตั้งแต่เดือนเมษายน 2554 ถึงเดือนมิถุนายน 2555 

โดยการศึกษาที่จังหวัดกระบี่ (ฝั่งทะเลตะวันตก) และจังหวัดชุมพร (ฝั่งทะเลตะวันออก) การแตกใบอ่อน การแตก

ช่อดอก และการติดผลอ่อนขอต้นจันทน์เทศที่จังหวัดกระบี่ค่อนข้างมีรูปแบบที่แน่นอนและมีความสัมพันธ์กับ

ปริมาณน้ าฝน ากกว่าต้นจันทน์เทศที่จังหวัดชุมพร (ภาคใต้ฝั่งทะเลตะวันออก) ที่มีรูปแบบไม่แน่นอน ซึ่งข้อมูลการ

เจริญเติบโตในรอบปีเบื้องต้นที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการจัดการสวนจันทน์เทศและการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการ

ผลิตจันทน์เทศเชิงการค้า และควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในส่วนของการเจริญพัฒนาของดอกและผลจันทน์เทศต่อไป 

- การให้ผลผลิตของต้นจันทน์เทศต่อต้นต่อปีพบว่า สามารถให้ผลผลิตเฉลี่ย 374.95 ผลต่อต้นต่อปี หรือ 

47.85 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี ซึ่งผลผลิตที่ได้ค่อนข้างต่ าเมื่อเทียบกับข้อมูลทางวิชาการ จึงควรที่จะศึกษาเพ่ิมเติมถึง

ศักยภาพการให้ผลผลิตและมูลค่าของต้นจันทน์เทศ โดยเน้นที่สวนจันทน์เทศที่ปลูกในเชิงการค้าแทน 

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

- ข้อมูลของการปลูกจันทน์เทศและแผนที่การกระจายตัวการปลูกจันทน์เทศในเขตพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน ใช้

เป็นข้อมูลพ้ืนฐานให้แก่นักวิชาการและผู้ที่สนใจใช้ประโยชน์ในอนาคต 

- ข้อมูลลักษณะประจ าพันธุ์ทางสัณฐานวิทยาของผลจันทน์เทศบางประการในแต่ละพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งปลูก

ดั้งเดิม เผยแพร่แก่เกษตรกร บุคลากรหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ เอกชน ตลอดจนผู้ที่สนใจ และสามารถใช้เป็นข้อมูล

พ้ืนฐานส าคัญในการคัดเลือกพันธุ์/ต้นจันทน์เทศท่ีมีลักษณะที่ดีตรงตามความต้องการของเกษตรกรผู้ปลูกและผู้

แปรรูปผลิตภัณฑ์จันทน์เทศ  

- ข้อมูลการเจริญเติบโตในรอบปีเบื้องต้น และการให้ผลผลิตของต้นจันทน์เทศในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน ที่

เป็นแหล่งปลูกดั้งเดิมและเป็นแหล่งที่ปลูกมากที่สุดในปัจจุบัน เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่จะน าไปใช้ประโยชน์ใน

การศึกษาด้านการปฏิบัติดูแลรักษาจันทน์เทศ และใช้ประกอบการวางแผนการด าเนินงานวิจัยของนักวิชาการที่

เกี่ยวข้องในอนาคต 

 

12. ค าขอบคุณ  

ขอขอบพระคุณคุณเกษตรกผู้ปลูกจันทน์เทศที่เอ้ือเฟ้ือให้ข้อมูล และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านของ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร



นครศรีธรรมราช และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา ที่ให้ความช่วยเหลือจนงานนี้บรรลุวัตถุประสงค์ที่

วางไว้  
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13. ภาคผนวก 
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a)   

b)   

ภาพผนวกที่ 1 แผนที่การกระจายการปลูกจันทน์เทศจังหวัดชุมพร  a) พ้ืนที่อ าเภอสวี b) พ้ืนที่อ าเภอหลังสวน 

 



 
ภาพผนวกที่ 2 แผนที่การกระจายการปลูกจันทน์เทศจังหวัดพังงา 

 

 
ภาพผนวกที่ 3 แผนที่การกระจายการปลูกจันทน์เทศจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 



 
ภาพผนวกที่ 4 แผนที่การกระจายการปลูกจันทน์เทศจังหวัดกระบี่ 

 

   
ภาพผนวกที่ 5 สภาพของสวนจันทน์เทศและการเก็บเก่ียวผลผลิต 

 

 

 

* จัดส่งข้อมูลไปยังกลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการในรูปเอกสารหรือส่งข้อมูลทาง  

Email  

 


