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บทคัดย่อ      

การทดสอบพันธุ์ลาเวนเดอร์ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ในระดับต่างๆ วัตถุประสงค์เพ่ือหาพันธุ์ลา
เวนเดอร์ที่เหมาะสมสามารถปลูกในพ้ืนที่ระดับต่างๆ และเพ่ือศึกษาคุณสมบัติของน้้ามันหอมระเหยของ
ดอกลาเวนเดอร์ ตลอดจนศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของลาเวนเดอร์  วางแผนการทดลองแบบ 
RCBD จ้านวน 6 กรรมวิธี (พันธุ์) ได้แก่ 1) Ellagance Ice  2) Ellagance Pink 3) Lavance Purple 4) 
Spanish Eyes 5 ) Bandera Purple 6 ) Bandera Pink ใน  4  ส ถ าน ที่ ที่ มี ร ะ ดั บ ค ว าม สู ง จ าก
ระดับน้้าทะเลแตกต่างกัน ได้แก่ 1) ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย (ดอยตุง: 900 ม.) 2) ศูนย์วิจัยเกษตรหลวง
เชียงใหม่ (แม่จอนหลวง: 1,200 ม.) 3) ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง: 1,400 ม.) และ 4) พระ
มหาธาตุนภเมทนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ (ดอยอินทนนท์: 2 ,000 ม.) ด้าเนินการทดลองในปี 
2561-2562 พบว่า ลาเวนเดอร์พันธุ์ Spanish eyes มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติกับพันธุ์
อ่ืนๆ มีการเจริญเติบโตเฉลี่ย 2 ปี ในด้านความสูง ขนาดทรงพุ่ม จ้านวนช่อดอก ความยาวก้านและช่อ
ดอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้านดอก มากกว่าและออกเร็วกว่าพันธุ์อ่ืนๆ ดังนั้นลาเวนเดอร์พันธุ์ 
Spanish eyes เป็นพันธุ์ที่เหมาะสมสามารถปลูกในทุกระดับความสูง โดยเฉพาะพ้ืนที่ขุนวาง(1,400 ม.) 



มีน้้าหนักสดของช่อดอกเฉลี่ยมากที่สุด 3.76 กก.ต่อพ้ืนที่ 1 ตร.ม. เมื่อน้าทดสอบการสกัดน้้ามันหอม
ระเหยด้วยวิธีการกลั่นด้วยไอน้้า (Steam Distillation) พบว่า พันธุ์ Lavance Purple ที่ปลูกในพ้ืนที่แม่
จอนหลวง(1,200 ม.) มีเปอร์เซ็นต์น้้ามันหอมระเหยเฉลี่ยมากที่สุดคือ 0.79 % อย่างไรก็ตามเมื่อน้ามาหา
ปริมาณน้้ามันหอมระเหย พบว่า พันธุ์ Spanish Eyes ที่ปลูกในพ้ืนที่ขุนวาง(1,400 ม.) มีปริมาณน้้ามัน
หอมระเหยเฉลี่ยมากที่สุด 0.68 กก. ต่อพ้ืนที่ 1 ตร.ม. และมีองค์ประกอบทางเคมีและปริมาณของ
องค์ประกอบทางเคมีที่สูงเหมือนและแตกต่างกันในแต่ละพันธุ์ พบว่า พันธุ์ Bandera Purple และ 
Bandera Purple พบสาร 1,8-Cineole ในปริมาณที่สูงกว่าสารชนิดอ่ืนๆ คือ 65.45 และ 52.61% 
ตามล้าดับ พันธุ์ Ellagance Pink และ Ellagance Ice พบสาร cis-Ocimene และ linalool ในปริมาณ
ที่สูงกว่าสารชนิดอ่ืนๆ คือ 17.86 17.82 % และ 14.13 14.11% ตามล้าดับ พันธุ์ Lavance Purple พบ
สาร Sabinene ในปริมาณท่ีสูงกว่าสารชนิดอื่นๆ คือ 10.25 % พันธุ์ Spanish Eyes พบสาร Phenol ใน
ปริมาณที่สูงกว่าสารชนิดอ่ืนๆ คือ 27.91 % ด้านลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของลาเวนเดอร์ สามารถ
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพันธุ์ Lavandula angustiforia มีพันธุ์ Ellagance Ice Ellagance Pink 
Lavance Purple และกลุ่มพันธุ์   Lavandula stoechas มี พันธุ์  Bandera Purple, Bandera Pink 
กลุ่มพันธุ์ Lavandula multifida มีพันธุ์ Spanish Eyes  
ค าส าคัญ: พันธุ์, น้้ามันหอมระเหย, องค์ประกอบทางเคมี, ลักษณะทางพฤกษศาสตร์, ลาเวนเดอร์ 
 
Abstract 
 Testing suitable lavender varieties for different levels of land conditions in the 
area for the purpose of searching for suitable varieties and can be used in a variety of 
studies and for studying the properties of essential oils. 1) Ellagance Ice 2) Ellagance Pink 
3) Lavance Purple 4) Spanish Eyes 5) Bandera Purple 6) Bandera Pink in 4 locations with 
differences in altitude Include 1) Chiang Rai Horticulture Research Center (Doi Tung: 900 
m.) 2) Chiang Mai Royal Agricultural Research Center (Mae Jon Luang: 1,200 m.) 3) Chiang 
Mai Royal Agricultural Research Center (Khun Wang: 1,400 m.) And 4) Phra Mahathat 
Phamethananeedon and Phra Mahathat Naphaphon Phumisiri (Doi Inthanon: 2,000 m.) 
Trial conducted in 2018-2019. Spanish Eyes were statistically significant differences with 
other varieties. Average growth of 2 years in Height, Bush size, Number of inflorescences, 
The length of Stem and inflorescences Stem diameter of inflorescences. More and 
released faster than other varieties.  Spanish Eyes is suitable for planting at all levels.  

Especially Khun Wang (1,400 m.) has the highest fresh weight of inflorescences at 3.76 
kg/sq.m. The results of extracting essential oils by steam distillation found that Lavance 
Purple in Mae Jon Luang (1,200 m.) has the highest average essential oil 0.79%. When 
finding the amount of essential oil, Spanish Eyes in Khun Wang (1,400 m.) have been at 



most Essential oils 0.68 kg/sq.m. There were differences in many areas as well. Chemical 
composition and the amount of chemical composition are high same and different in 
each species. Bandera Purple and Bandera Pink found 1 ,8 -Cineole in the amount of 
65.45 and 52.61% higher than other substances. Ellagance Pink and Ellagance Ice found 
cis-Ocimene and linalool in amounts higher than other substances were 17.86 17.82% 
and 1 4 . 1 3  1 4 . 1 1 % .  Lavance Purple found sabinene in doses higher than other 
substances was 10.25%. Spanish Eye found higher amounts of phenolic compound other 
substances is 27 .91% . The botanical characteristics of lavender Can be divided into 3 
groups: 1) Lavandula angustiforia has Ellagance Ice, Ellagance Pink and Lavance Purple   
2) Lavandula stoechas has Bandera Purple and Bandera Pink 3) Lavandula multifida has 
Spanish Eyes. 
Keywords: Varieties, Essential oils, Chemical composition, Botanical characteristics, 
Lavender 
 
 

5. ค าน า                                   
ลาเวนเดอร์ Lavandula มีชื่อวิทยาศาสตร์: Lavandula angustifolia  เป็นพืชดอกในวงศ์มินต์ 

Lamiaceae เป็นไม้พุ่มมีกลิ่นแรง โตได้สูง 1 ถึง 2 เมตร ไม่ผลัดใบ ใบยาว 2–6 เซนติเมตร และกว้าง 4–
6 เซนติเมตร ดอกสีชมพู-ม่วง มักปลูกลาเวนเดอร์สามัญเป็นไม้ประดับ ได้รับความนิยมจากดอกสีสวยงาม 
กลิ่นหอมและทนแล้งได้ เติบโตไม่ดีในดินชื้นต่อเนื่อง ค่อนข้างทนได้ดีต่ออุณหภูมิต่้า ทนต่อดินกรดแต่ชอบ
ดินกลางถึง ดอกลาเวนเดอร์นั้นจะมีลักษณะเป็นช่อชูขึ้นมาและมีกลีบสีม่วงเข้ม ส้าหรับการขยายพันธุ์นั้น
จะมีด้วยกัน 2 แบบ คือ การปักช้า และการเพาะเมล็ด ต้นลาเวนเดอร์ที่เกิดจากการเพาะเมล็ดนั้น จะใช้
เวลา 6 เดือนถึงจะออกดอก แต่ถ้าเป็นการปักช้าจะใช้เวลา 3 – 4 เดือน (วิถีพีเดีย. 2559) ลาเวนเดอร์ทน
แล้งได้ดี ชอบแดดจัด จึงควรปลูกในที่โล่งแจ้ง ดินต้องระบายน้้าได้ดี ถ้ายกร่องได้จะดีมาก ชอบดินที่เป็น
กลาง pH 7.0-7.3 สถานที่ปลูกต้องอยู่เหนือระดับน้้าทะเล 800 - 1,200 เมตร ต้องการอากาศหนาวเย็น
ในการเจริญเติบโต สามารถทนทานต่อสภาพน้้าค้างแข็งได้เป็นอย่างดี วัสดุปลูกควรมีความร่วมซุยสูง 
สามารถระบายน้้าได้ดีและเร็ว เนื่องจากลาเวนเดอร์ไม่ชอบให้ส่วนของรากเปียกชื้นเป็นเวลานาน 
(SevenDaffodils. 2553)  

ล า เวน เด อ ร์ ส าม ารถ แบ่ งอ อก เป็ น  3  ก ลุ่ ม ให ญ่ ๆ คื อ  True Lavender (Lavandula 
angustifolia, officinalis, vera)  English Lavender หรือ Common Lavender ลาเวนเดอร์ในกลุ่มนี้ 
ชอบขึ้นในที่สูง อากาศแห้งๆ ใบแหลมเรียวหน้าตาไปคล้ายๆพวกโรสแมรี่ True Lavender ให้น้้ามันหอม
ระเหยที่มีคุณภาพดีกว่าสองกลุ่มที่เหลือ คือ กลิ่นหอมหวานกว่า แต่ให้น้้ามันหอมระเหยที่มีปริมาณน้อย
กว่า ใช้ท้าน้้ามันหอมระเหยและท้าน้้าหอม Spike Lavender (Lavandula spica, latifolia) จะมีใบ



กว้างกว่าพวก True Lavender กลิ่นหอมของ Spike Lavender จะออกไปทางกลิ่นของน้้ามันยูคาลิปตัส 
ใช้ส้าหรับท้าสเปรย์ปรับอากาศ สเปรย์ดับกลิ่น สบู่ ยาไล่แมลง และยาฆ่าเชื่อ ในอุตสาหกรรม และใช้เป็น
ส่วนผสมของสินค้าที่ต้องการให้มีกลิ่นสดชื่นLavandin (Lavandula. x intermedia) หรือ Dutch 
lavender พวก French Lavender ก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วย Dutch lavender เป็นลูกผสมระหว่าง True 
Lavender และ Spike Lavender Dutch Lavender ปลูกง่ายกว่า ให้ดอกใหญ่และสีสดกว่า กลิ่นหอม
จะออกไปทางกลิ่นการบูรมากกว่า ถึงแม้จะกลิ่นแรงแต่หอมไม่ทน เนื่องจากดอกสวยและทน จึงมักถูก
น้าไปใช้งานประดิษฐ์ต่างๆ (พวกช่อดอกไม้แห้ง หรีดประดับ) ส่วนน้้ามันหอมระเหยมักถูกใช้ไปผสมพวก
เวชส้าอาง โลชั่น น้้ายาซักผ้าน้้ายาปรับผ้านุ่ม   

น้้ามันหอมระเหยลาเวนเดอร์ นิยมท้าการสกัดด้วยวิธีการกลั่นด้วยไอน้้า (Steam Distillation) 
โดยการผ่านไอน้้าจากเครื่องก้าเนิดไอน้้าเข้าไปในหม้อควบคุมความดันที่บรรจุวัตถุดิบของพืชที่น้ามากลั่น
น้้ามันหอมระเหย เมื่อความร้อนจากไอน้้ากระทบกับวัตถุดิบ ไอน้้าก็จะน้าพาน้้ามันหอมระเหยที่อยู่ในพืช
ชนิดนั้น ๆ ออกมาผ่านท่อเกลียวที่หล่อเลี้ยงด้วยน้้าเย็นเพ่ือให้เกิดการลดอุณหภูมิและควบแน่นกลายเป็น
ของเหลว หลังจากนั้นของเหลวจากการควบแน่นที่ได้ก็จะไหลผ่านท่อควบแน่นเข้าสู่หลอดแก้ว ได้น้้ามัน
หอมระเหยที่แยกชั้นออกจากน้้า แล้วจึงน้าน้้ามันหอมระเหย (Pure Essential Oil) และน้้าสกัดน้้ามัน
หอมระเหย (Floral Water หรือ Hydrosol) ที่ได้ เก็บใส่ภาชนะเพ่ือตรวจสอบคุณภาพต่อไป น้้ามันหอม
ที่ได้จากการสกัดด้วยวิธีการกลั่นด้วยไอน้้าจะถูกเรียกว่า น้้ามันหอมระเหย หรือ Pure Essential Oil 
(Botanicessence) น้้ามันหอมละเหยลาเวนเดอร์ที่ ได้นั้นสามารถน้าไปใช้เป็นสามารถน้าไปใช้ใน
ผลิตภัณฑ์ความงาม เช่น น้้าหอม ครีม โลชั่น และน้้ายาปรับผ้านุ่ม หากมีส่วนประกอบของสาร linalool 
และ linalyl acetate มากกว่า 65% (Reverchon, E. et al., 1995) นอกจากนั้ นหากสารสกัดมี
องค์ประกอบทางเคมีของสารประกอบ camphor และ fenchone จะน้าไปใช้ในผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ 
(Pharmaceutical products) และเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ สารต้านจุลชีพ เช่น แบคทีเรียหลายชนิด 
เช่น Mycobacterium tuberculosis หรือสารต้านไวรัส และเชื้อรา (Sadlon et al., 2010) อีกทั้งยัง
สามารถใช้เป็นยาแก้อักเสบ (Gbenou et al., 2013 อ้างโดย Ribeiro et al., 2014a) ยาแก้ปวดและยา
ฆ่าแมลง (Clemente et al., 2010 อ้างโดย Ribeiro et al., 2014b) 1,8-Cineole หรือ Eucalyptol 
จัดอยู่ในกลุ่มออกไซด์  ุ (oxides) มีคุณสมบัติในการบ้าบัดรักษา ด้านละลายเสมหะ ระบบหายใจ กระตุ้น
การท้ างานของไต  มีฤทธิ์ต้ านการอัก เสบ  เช่น  โรคหอบ  หื ด  ปอดเรื้ อรั ง เป็ นต้น  กลุ่ มสาร  

Caryophyllene, ɣ-Gurjunene, -Cadinene, Aromadendrene, Copaene และ Viridiflorene จัด
อยู่ในกลุ่ม sesquiterpenes มีคุณสมบัติในการบ้าบัดรักษาด้านป้องกันการติดเชื้อ (antiseptic) ต้านเชื้อ
แบคทีเรีย (antibacterial) ต้านการอักเสบ (anti-inflammatory) ท้าให้สงบ (calming) ลดความดัน 

(hypotensive) กลุม่สาร α-limonene, α-pinene และ 0-cymene จัดอยู่ในกลุ่ม monoterpenes มี
คุณสมบัติในการ บ้าบัดรักษาด้านป้องกันการติดเชื้อ (antiseptic) ต้านเชื้อไวรัส  (antiviral) ต้านเชื้อ
แบคทีเรีย (antibacterial) ลดอาการคัดจมูก (decongestant) และบรรเทาอาการปวด (analgesic)  
(คมสัน, 2551)  



จึงจ้าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน เพ่ือให้การผลิตลาเวนเดอร์ของประเทศไทยมีศักยภาพ  
เป็นทางเลือกใหม่ สร้างรายได้ที่ดีให้กับเกษตรกรและประเทศชาติ จึงได้ท้าการศึกษาและทดสอบพันธุ์ลา
เวนเดอร์ที่เหมาะสมที่สามารถปลูกในพ้ืนที่ระดับต่างๆ เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการผลิตลาเวนเดอร์ของ
ประเทศไทย เพ่ิมทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้ผลิตในประเทศต่อไปในอนาคต เป็นต้นแบบในการขยายผลสู่เชิง
พาณิชย์ ยังเป็นการอนุรักษ์พ้ืนที่รักษาสภาพแวดล้อมและตกแต่งสถานที่เพ่ือรองรับการท่องเที่ยว สร้าง
รายได้มาช่วยเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ดีขึ้นอีกทางหนึ่ง 

 
6. วิธีด าเนินการ                         :  

- อุปกรณ์    
1. วัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี Data logger  เครื่องวัดค่า pH ของดิน เครื่องวัดอุณหภูมิ 
2. วัสดุการเกษตร ได้แก่ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารเสริม สารเคมีป้องกันก้าจัดศัตรูพืช พันธุ์พืช 
- วิธีการ  
แผนการทดลอง วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) 
มี 6 กรรมวิธีๆ (พันธุ์) ละ 4 ซ้้า ใน 4 สถานที่ที่มีความสูงจากระดับน้้าทะเลแตกต่างกัน ได้แก่ 

กรรมวิธีที่ 1  พันธุ์  Lavender Ellagance Ice 
กรรมวิธีที่ 2  พันธุ์  Lavender Ellagance Pink  
กรรมวิธีที่ 3  พันธุ์  Lavender Lavance Purple  
กรรมวิธีที่ 4  พันธุ์  Lavender Spanish Eyes  
กรรมวิธีที่ 5  พันธุ์  Lavender Bandera Purple 
กรรมวิธีที่ 6  พันธุ์  Lavender Bandera Pink  

วิธีปฏิบัติการทดลอง 
1. เตรียมวัสดุอุปกรณ์ เตรียมพื้นที่ทดสอบ 
2. เพาะเมล็ดลาเวนเดอร์ให้พอเพียงในแต่ละกรรมวิธี   
3. ไถพรวนดิน 2 รอบ แล้วปรับสภาพดินด้วยโดโลไมท์ อัตรา 100 กก.ต่อไร่ ขนาดแปลงปลูก กว้าง 0.6 

เมตร ยาว 10 เมตร ขนาดแปลงเก็บเกี่ยว กว้าง 0.6 เมตร ยาว 6 เมตร 
4. รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยอินทรีย์ อัตรา 100 กก.ต่อไร่ ผสมปุ๋ยเคมี 15-15-15 อัตรา 50 กก. ต่อไร่ ปลูก

แถวคู่ ระยะปลูก 30 x 30 ซม. รดน้้าให้ชุ่มทั้งแปลง  
5. ด้าเนินการปลูกทดสอบตามกรรมวิธี ให้น้้าทางระบบสปริงเกอร์หรือตามความจ้าเป็น 
6. ใส่ปุ๋ย 15-15-15 อัตราต่อต้น 3-4 กรัม ทุกๆ 15-20 วัน พ่นสารป้องกันโรคแมลงตามความจ้าเป็น  
7. เก็บเก่ียวเมื่อดอกด้านล่างของช่อดอกเริ่มบาน น้าช่อดอกสดมาบดละเอียด ทดสอบการสกัดน้้ามัน

หอมระเหยด้วยวิธีการกลั่นด้วยไอน้้า หรือ Steam Distillation  และวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี 
การบันทึกข้อมูล 
1. วันที่ท้าการทดสอบ วันปลูก, วันงอก 50% วันออกดอก 50%  วันเก็บเก่ียว 



2. การเจริญเติบโต ได้แก่ ความสูงและขนาดทรงพุ่ม (ซม.) ที่ 60 และ 90 วัน  
3. เปอร์เซ็นต์ความงอก เปอร์เซ็นต์การรอดตาย 
4. ผลผลิต ได้แก่ จ้านวนช่อดอก(ช่อ/ต้น) ความยาวก้านและช่อดอก (ซม.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน

ดอก (มม.) น้้าหนักสดของช่อดอก (กก.)   
5. คุณภาพของน้้ามันหอมระเหย ได้แก่ เปอร์เซ็นต์น้้ามันหอมระเหย องค์ประกอบทางเคมี 
6. ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  ตามหลักเกณฑ์ ของ IPGRI (2000)  

 
- เวลาและสถานที่     - เริ่มต้น   ตุลาคม 2560    สิ้นสุด   กันยายน 2562  
สถานที่ท้าการทดลอง 
1. ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย (โครงการพัฒนาดอยตุง) (เชียงราย)   ที่ระดับน้้าทะเล    900 เมตร 
2. ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (แม่จอนหลวง) (เชียงใหม่    ที่ระดับน้้าทะเล 1,200 เมตร 
3. ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) (เชียงใหม่)    ที่ระดับน้้าทะเล 1,400 เมตร 
4. พระมหาธาตุนภเมทนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ (เชียงใหม่)  ที่ระดับน้้าทะเล 2,000 เมตร 

 
7. ผลการทดลองและวิจารณ์   

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ได้ด้าเนินการทดสอบพันธุ์ลาเวน
เดอร์ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ในระดับต่างๆ ในปี 2561-2562 พบว่า 

ด้านการเจริญเติบโตของลาเวนเดอร์ พบว่า ลาเวนเดอร์พันธุ์ Spanish Eyes ที่ปลูกในพ้ืนที่ขุนวาง
(1,400 ม.) ดอยตุง(900 ม.) ดอยอินทนนท์(2,000ม.) และแม่จอนหลวง(1,200 ม.) เมื่ออายุ 60 วันหลังปลูก มีการ
เจริญเติบโตด้านความสูงเฉลี่ยมากที่สุด 33.53, 30.84, 27.09, และ 26.76 ซม. ตามล้าดับ ซึ่งมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติกับพันธุ์อ่ืนๆ เมื่อลาเวนเดอร์มีอายุ 90 วันหลังปลูก ยังพบว่าพันธุ์ Spanish Eyes ที่ปลูก
ในพ้ืนที่ แม่จอนหลวง(1,200 ม.) ดอยตุง(900 ม.) ดอยอินทนนท์(2,000ม.) และขุนวาง(1,400 ม.) การเจริญเติบโต
ด้านความสูงเฉลี่ยมากที่สุด 42.85, 41.22, 36.66 และ 35.39 ซม. ตามล้าดับ ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติกับพันธุ์อื่นๆ (ตารางท่ี 1) 

ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยความสูงของลาเวนเดอร์ เมื่ออายุ 60 วันและ 90 วันหลังปลูก ในปี 2561-2562 
 หน่วย: เซนติเมตร 

พันธุ์/สถานที่ 
ดอยตุง(900 ม.) แม่จอนหลวง(1,200 ม.) ขุนวาง(1,400 ม.) ดอยอินทนนท์(2,000ม.) 

60 วัน 90 วัน 60 วัน 90 วัน 60 วัน 90 วัน 60 วัน 90 วัน 
Ellagance Ice 10.09 b 17.73 b 8.17 b 15.15 b 8.48 12.46 b 4.99 b 12.62 b 
Ellagance Pink 10.56 b 16.53 b 6.80 b 17.49 b 8.81 14.63 b 5.48 b 12.73 b 
Lavance Purple 9.74 b 15.56 b 6.67 b 14.85 b 8.63 12.46 b 7.70 b 9.71 b 
Spanish Eyes 30.84 a 41.22 a 26.76 a 42.85 a 33.53 35.39 a 27.09 a 36.66 a 
Bandera Purple 15.34 b 23.23 b 10.28 ab 16.89 b 11.63 17.16 b 9.52 b 14.31 b 
Bandera Pink 13.93 b 23.64 b 11.88 ab 19.22 b 12.88 17.34 b 11.11 b 14.67 b 

  % CV 16.78 21.61 34.22 8.53 43.86 17.43 32.12 17.00 



 1/  ค่าเฉลี่ยที่มีตัวเลขเหมือนกันในสดมภ์เดียวกัน แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 5% โดยวิธี DMRT 
 

การเจริญเติบโตในด้านขนาดทรงพุ่ม เมื่ออายุ 60 วันหลังปลูก พบว่า ลาเวนเดอร์พันธุ์ Spanish Eyes ที่
ปลูกในพ้ืนที่ดอยตุง(900 ม.) ดอยอินทนนท์(2,000ม.) ขุนวาง(1,400 ม.) และแม่จอนหลวง(1,200 ม.) มีการ
เจริญเติบโตด้านขนาดทรงพุ่มเฉลี่ยด้านทิศเหนือและใต้เฉลี่ยมากที่สุด 36.28, 24.71, 20.26, และ 17.96 ซม. 
ตามล้าดับ ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติกับพันธุ์อ่ืนๆ เมื่อลาเวนเดอร์มีอายุ 90 วันหลังปลูก ยัง
พบว่าพันธุ์ Spanish Eyes ที่ปลูกในพ้ืนที่อินทนนท์(2,000ม.) ดอยตุง(900 ม.) แม่จอนหลวง(1,200 ม.) และขุน
วาง(1,400 ม.) มีการเจริญเติบโตด้านขนาดทรงพุ่มเฉลี่ยด้านทิศเหนือและใต้เฉลี่ยมากที่สุด 40.56, 38.75, 36.72 
และ 33.16 ซม. ตามล้าดับ ซ่ึงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติกับพันธุ์อ่ืนๆ (ตารางท่ี 2) 

ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ยขนาดทรงพุ่มทิศ N-S ของลาเวนเดอร์ เมื่ออายุ 60 และ 90 วัน ในปี 2561-2562 
  หน่วย: เซนติเมตร 

พันธุ์/สถานที่ 
ดอยตุง(900 ม.) แม่จอนหลวง(1,200 ม.) ขุนวาง(1,400 ม.) ดอยอินทนนท์(2,000 ม.) 

60 วัน 90 วัน 60 วัน 90 วัน 60 วัน 90 วัน 60 วัน 90 วัน 
Ellagance Ice 10.28 b 18.94 b 8.33 b 14.65 b 10.90 b 15.42 b 8.50 b 14.38 b 
Ellagance Pink 8.79 b 16.00 b 6.12 b 12.26 b 8.07 d 13.48 b 8.51 b 12.76 b 
Lavance Purple 7.89 b 15.23 b 5.40 b 11.99 b 6.64 e 12.55 b 6.20 b 14.11 b 
Spanish Eyes 36.29 a 38.75 a 17.95 a 36.72 a 20.26 a 33.16 a 24.71 a 40.56 a 
Bandera Purple 14.36 b 20.75 b 8.20 b 13.60 b 9.29 c 16.28 b 8.97 b 17.07 b 
Bandera Pink 8.72 b 17.21 b 7.72 b 15.57 b 9.36 c 16.28 b 8.99 b 15.91 b 

  % CV 14.06 11.33 8.62 10.64 1.88 10.07 8.55 20.55 
  1/  ค่าเฉลี่ยที่มีตัวเลขเหมือนกันในสดมภ์เดียวกัน แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 5% โดยวิธี DMRT 
 

การเจริญเติบโตในด้านขนาดทรงพุ่ม เมื่ออายุ 60 วันหลังปลูก พบว่า ลาเวนเดอร์พันธุ์ Spanish Eyes ที่
ปลูกในพ้ืนที่ดอยตุง(900 ม.) ขุนวาง(1,400 ม.) ดอยอินทนนท์(2,000ม.) และแม่จอนหลวง(1,200 ม.) มีการ
เจริญเติบโตด้านขนาดทรงพุ่มเฉลี่ยด้านทิศตะวันออกและตะวันตกเฉลี่ยมากที่สุด 32.18, 21.86, 19.69, และ 
15.57 ซม. ตามล้าดับ ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติกับพันธุ์อ่ืนๆ เมื่อลาเวนเดอร์มีอายุ 90 วัน
หลังปลูก ยังพบว่าพันธุ์ Spanish Eyes ที่ปลูกในพ้ืนที่อินทนนท์(2,000ม.) ดอยตุง(900 ม.) แม่จอนหลวง(1,200 
ม.) และขุนวาง(1,400 ม.) มีการเจริญเติบโตด้านขนาดทรงพุ่มเฉลี่ยด้านทิศตะวันออกและตะวันตกเฉลี่ยมากที่สุด 
39.37, 38.23, 36.67 และ 32.52 ซม. ตามล้าดับ ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติกับพันธุ์อ่ืนๆ 
(ตารางท่ี 3) 

ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ยขนาดทรงพุ่มทิศ E-W ของลาเวนเดอร์ เมื่ออายุ 60 และ 90 วัน ในปี 2561-2562 
 หน่วย: เซนติเมตร   

พันธุ์/สถานที่ 
ดอยตุง(900 ม.) แม่จอนหลวง(1,200 ม.) ขุนวาง(1,400 ม.) ดอยอินทนนท์(2,000 ม.) 

60 วัน 90 วัน 60 วัน 90 วัน 60 วัน 90 วัน 60 วัน 90 วัน 
Ellagance Ice 6.87 b 19.18 b 5.80 c 14.08 b 5.78 d 14.18 b 5.77 b 13.50 b 
Ellagance Pink 7.76 b 16.13 b 3.79 d 12.32 b 6.01 d 12,60 b 4.72 b 12.13 b 
Lavance Purple 6.15 b 16.05 b 3.97 d 11.40 b 8.42 c 11.03 b 7.17 b 11.64 b 



Spanish Eyes 32.18 a 38.23 a 15.57 a 36.67 a 21.86 a 32.52 a 19.69 a 39.37 a 
Bandera Purple 12.49 b 20.09 b 6.74 b 13.17 b 9.87 b 15.79 b 8.58 b 16.83 b 
Bandera Pink 8.42 b 16.05 b 5.55 c 15.40 b 9.18 bc 16.14 b 9.06 b 15.74 b 

  % CV 12.89 9.28 2.71 12.03 3.17 9.24 30.77 27.01 
  1/  ค่าเฉลี่ยที่มีตัวเลขเหมือนกันในสดมภ์เดียวกัน แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 5% โดยวิธี DMRT 

 
ด้านองค์ประกอบของดอก พบว่า ลาเวนเดอร์พันธุ์ Spanish Eyes ที่ปลูกในพ้ืนที่ขุนวาง(1,400 ม.) ดอย

อินทนนท์(2,000ม.)  แม่จอนหลวง(1,200 ม.) และดอยตุง(900 ม.) มีจ้านวนช่อดอกเฉลี่ยมากที่สุด 64.20, 63.73, 
63.68, และ 63.36 ช่อ/ต้น ตามล้าดับ พันธุ์ Spanish Eyes ที่ปลูกในพ้ืนที่ดอยตุง(900 ม.) ขุนวาง(1,400 ม.) 
ดอยอินทนนท์(2,000ม.)  และแม่จอนหลวง(1,200 ม.) มีความยาวก้านดอกเฉลี่ยมากที่สุด 30.60, 30.55, 30.49, 
และ 30.29 ซม. ตามล้าดับ พันธุ์ Spanish Eyes ที่ปลูกในพ้ืนที่ขุนวาง(1,400 ม.) ดอยอินทนนท์(2,000ม.) แม่
จอนหลวง(1,200 ม.) และดอยตุง(900 ม.) มีความยาวช่อดอกเฉลี่ยมากที่สุด 4.85, 4.76, 4.71, และ 4.69 ซม. 
ตามล้าดับ พันธุ์ Spanish Eyes ที่ปลูกในพื้นที่ดอยตุง(900 ม.)  ขุนวาง(1,400 ม.) ดอยอินทนนท์(2,000ม.)  และ
แม่จอนหลวง(1,200 ม.) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้านดอกมากที่สุด 2.21, 2.20, 2.19, และ 2.19 มม. 
ตามล้าดับ ซ่ึงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติกับพันธุ์อ่ืนๆ (ตารางท่ี 4, 5, 6, 7)  
 
ตารางท่ี 4 ค่าเฉลี่ยจ้านวนช่อดอกลาเวนเดอร์ ในปี 2561-2562 

หน่วย: ช่อ/ต้น 

พันธุ์/สถานที่/ป ี
ดอยตุง(900 ม.) แม่จอนหลวง(1,200 ม.) ขุนวาง(1,400 ม.) ดอยอินทนนท์(2,000 ม.) 

2561 2562 เฉลี่ย 2561 2562 เฉลี่ย 2561 2562 เฉลี่ย 2561 2562 เฉลี่ย 
Ellagance Ice 5.30 e 5.21 f 5.26 e 5.21 e 5.22 e 5.22 e 5.26 e 5.30 e 5.28 e 5.20 e 5.19 e 5.2o e 
Ellagance Pink 9.79 d 9.76 d 9.78 d 9.69 d 9.81 d 9.75 d 10.18 d 10.17 d 10.18 d 9.87 d 9.74 d 9.81 d 
Lavance Purple 4.71 e 4.75 e 4.73 f 4.71 e 4.75 f 4.73 f 4.81 e 4.88 f 4.85 f 4.76 e 4.74 f 4.75 f 
Spanish Eyes 63.35 a 63.36 a 63.36 a 63.66 a 63.69 a 63.68 a 64.19 a 64.21 a 64.20 a 63.73 a 63.72 a 63.73 a 
Bandera Purple 11.42 c 11.42 c 11.42 c 11.51 c 11.59 c 11.55 c 11.32 c 11.35 c 11.34 c 11.39 c 11.33 c 11.36 c 
Bandera Pink 15.82 b 15.83 b 15.83 b 15.75 b 15.80 b 15.78 b 15.75 b 15.78 b 15.77 b 15.79 b 15.77 b 15.78 b 

% C.V. 2.44 1.05 0.17 2.34 102 0.15 2.28 0.76 0.10 1.79 0.68 0.18 
 1/  ค่าเฉลี่ยที่มีตัวเลขเหมือนกันในสดมภ์เดียวกัน แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 5% โดยวิธี DMRT 

 
ตารางท่ี 5 ค่าเฉลี่ยความยาวก้านดอกลาเวนเดอร์ ในปี 2561-2562 

หน่วย: เซนติเมตร 

พันธุ์/สถานที่/ป ี
ดอยตุง(900 ม.) แม่จอนหลวง(1,200 ม.) ขุนวาง(1,400 ม.) ดอยอินทนนท์(2,000 ม.) 

2561 2562 เฉลี่ย 2561 2562 เฉลี่ย 2561 2562 เฉลี่ย 2561 2562 เฉลี่ย 
Ellagance Ice 4.03 f 4.01 f 4.02 f 4.85 e 4.85 e 4.85 e 4.23 e 4.24 f 4.24 f 4.42 f 4.41 f 4.42 f 
Ellagance Pink 8.24 b 8.23 b 8.24 b 8.03 b 8.04 b 8.04 b 8.44 b 8.45 b 8.45 b 8.12 b 8.11 b 8.12 b 
Lavance Purple 4.50 e 4.50 e 4.50 e 4.55 f 4.54 f 4.55 f 4.34 e 4.34 e 4.34 e 4.63 e 4.63 e 4.63 e 
Spanish Eyes 30.62 a 30.58 a 30.6o a 30.28 a 30.30 a 30.29 a 30.54 a 30.55 a 30.55 a 30.48 a 30.44 a 30.46 a 
Bandera Purple 7.54 c 7.54 c 7.54 c 7.35 c 7.36 c 7.35 c 7.51 c 7.53 c 7.52 c 7.59 c 7.57 c 7.58 c 
Bandera Pink 6.08 d 6.07 d 6.08 d 5.95 d 5.96 d 5.96 d 6.12 d 6.14 d 6.13 d 6.05 d 6.04 d 6.05 d 



% C.V. 0.11 0.18 0.11 0.17 0.20 0.07 1.07 0.41 0.05 0.18 0.18 0.10 
 1/  ค่าเฉลี่ยที่มีตัวเลขเหมือนกันในสดมภ์เดียวกัน แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 5% โดยวิธี DMRT 
 

ตารางท่ี 6 ค่าเฉลี่ยความยาวช่อดอกลาเวนเดอร์ ในปี 2561-2562 
หน่วย: เซนติเมตร 

พันธุ์/สถานที่/ป ี
ดอยตุง(900 ม.) แม่จอนหลวง(1,200 ม.) ขุนวาง(1,400 ม.) ดอยอินทนนท์(2,000 ม.) 

2561 2562 เฉลี่ย 2561 2562 เฉลี่ย 2561 2562 เฉลี่ย 2561 2562 เฉลี่ย 
Ellagance Ice 2.22 d 2.20 e 2.21 e 2.43 d 2.42 d 2.43 d 2.38 e 2.38 d 2.38 d 2.19 e 2.20 e 2.20 e 
Ellagance Pink 3.61 b 3.58 b 3.60 b 3.75 b 3.76 b 3.76 b 3.95 b 3.96 b 3.96 b 3.90 b 3.89 b 3.90 b 
Lavance Purple 2.27 d 2.28 d 2.28 d 2.05 e 2.05 e 2.05 e 2.30 d 2.31 e 2.31 e 2.30 d 2.30 d 2.30 d 
Spanish Eyes 4.68 a 4.69 a 4.69 a 4.70 a 4.71 a 4.71 a 4.84 a 4.86 a 4.85 a 4.75 a 4.76 a 4.76 a 
Bandera Purple 2.92 c 2.93 c 2.93 c 2.68 c 2.68 c 2.68 c 2.74 c 2.75 c 2.75 c 2.84 c 2.84 c 2.84 c 
Bandera Pink 1.87 e 1.87 f 1.87 f 1.75 f 1.75 f 1.75 f 1.88 f 1.88 f 1.88 f 1.82 f 1.83 f 1.83 f 

% C.V. 1.78 0.72 0.42 0.83 0.62 0.18 1.43 0.62 0.18 0.73 0.62 0.20 
  1/  ค่าเฉลี่ยที่มีตัวเลขเหมือนกันในสดมภ์เดียวกัน แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 5% โดยวิธี DMRT 

 
ตารางท่ี 7 ค่าเฉลี่ยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้านดอกลาเวนเดอร์ ในปี 2561-2562 

หน่วย: มิลลิเมตร 

พันธุ์/สถานที่/ป ี
ดอยตุง(900 ม.) แม่จอนหลวง(1,200 ม.) ขุนวาง(1,400 ม.) ดอยอินทนนท์ (2,000 ม.) 

2561 2562 เฉลี่ย 2561 2562 เฉลี่ย 2561 2562 เฉลี่ย 2561 2562 เฉลี่ย 
Ellagance Ice 2.15 c 2.13 c 2.14 2.12 d 2.13 d 2.13 d 2.18 c 2.15 cd 2.17 c 2.17 cd 2.12 cd 2.15 bc 
Ellagance Pink 2.12 d 2.11 c 2.12 2.12 d 2.12 d 2.12 d 2.15 d 2.14 d 2.15 c 2.12 e 2.11 d 2.12 c 
Lavance Purple 2.17 c 2.16 b 2.17 2.15 c 2.16 c 2.16 c 2.17 c 2.16 bc 2.17 c 2.16 d 2.15 b 2.16 bc 
Spanish Eyes 2.28 a 2.17 b 2.23 2.26 a 2.24 a 2.25 a 2.28 a 2.24 a 2.26 a 2.28 a 2.20 a 2.24 a 
Bandera Purple 2.22 b 2.20 a 2.21 2.20 b 2.19 b 2.20 b 2.24 b 2.18 b 2.21 b 2.24 b 2.14 bc 2.19 ab 
Bandera Pink 2.17 c 2.17 b 2.17 2.16 c 2.16 c 2.16 c 2.18 c 2.16 bc 2.17 c 2.18 c 2.14 bc 2.16 bc 

% C.V. 0.59 0.72 1.33 0.32 0.46 0.35 0.33 0.63 0.63 0.33 0.71 1.92 
  1/  ค่าเฉลี่ยที่มีตัวเลขเหมือนกันในสดมภ์เดียวกัน แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 5% โดยวิธี DMRT 

 
ด้านผลผลิตของลาเวนเดอร์ เก็บเกี่ยวเมื่อดอกด้านล่างของช่อดอกเริ่มบาน พบว่า ลาเวนเดอร์พันธุ์ 

Spanish Eyes ที่ปลูกในพ้ืนที่ขุนวาง(1,400 ม.) ดอยตุง(900 ม.)  แม่จอนหลวง(1,200 ม.) และดอยอินทนนท์
(2,000ม.)  มีน้้าหนักสดของช่อดอกเฉลี่ยมากท่ีสุด 3.76, 3.62, 3.18, และ 3.05 ต่อพ้ืนที่ 1 ตร.ม. ตามล้าดับ ซ่ึงมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติกับพันธุ์อ่ืน (ตารางท่ี 8)  

ตารางท่ี 8 ค่าเฉลี่ยน้้าหนักสดของช่อดอกลาเวนเดอร์ ต่อพ้ืนที่ 1 ตารางเมตร ในปี 2561-2562 
หน่วย: กิโลกรัม 

พันธุ์/สถานที่/ป ี
ดอยตุง(900 ม.) แม่จอนหลวง(1,200 ม.) ขุนวาง(1,400 ม.) ดอยอินทนนท์(2,000 ม.) 

2561 2562 เฉลี่ย 2561 2562 เฉลี่ย 2561 2562 เฉลี่ย 2561 2562 เฉลี่ย 
Ellagance Ice 0.58 b 0.58 b 0.58 b 0.54 b 0.56 c 0.55 b 0.59 b 0.57 c 0.58 b 0.49 c 0.47 c 0.48 b 
Ellagance Pink 0.59 b 0.59 b 0.59 b 0.52 b 0.59 b 0.56 b 0.56 b 0.63 b 0.60 b 0.54 b 0.51 b 0.53 b 
Lavance Purple 0.54 c 0.55 bc 0.55 b 0.44 c 0.54 c 0.49 b 0.47 c 0.50 e 0.49 b 0.52 b 0.46 c 0.49 b 



Spanish Eyes 3.41 a 3.82 a 3.62 a 2.96 a 3.39 a 3.18 a 3.53 a 3.99 a 3.76 a 3.30 a 2.80 a 3.05 a 
Bandera Purple 0.53 c 0.57 bc 0.55 b 0.44 c 0.50 d 0.47 b 0.49 c 0.54 d 0.52 b 0.45 d 0.43 d 0.44 b 
Bandera Pink 0.49 d 0.53 c 0.51 b 0.43 c 0.52 e 0.48 b 0.47 c 0.53 d 0.50 b 0.46 d 0.45 c 0.46 b 

% CV 1.3 1.29 10.69 1.5 1.06 11.16 1.24 1.04 11.55 1.44 1.3 15.09 
หมายเหต ุ:เก็บเกี่ยวเมื่อดอกดา้นล่างของช่อดอกลาเวนเดอร์เริ่มบาน 
 

ด้านศักยภาพของน้ ามันหอมระเหย ปี 2562 ด้าเนินการทดสอบการสกัดน้้ามันหอมระเหยด้วยวิธีการ
กลั่ น ด้ วย ไอน้้ า  (Steam Distillation) แ ล ะวิ เค ราะห์ อ งค์ ป ระกอบ ท าง เคมี ด้ ว ย ก ระบ วน การ  Gas 
Chromatography Mass Spectroscopy (GC-MS) พบว่า ลาเวนเดอร์พันธุ์ Lavance Purple ที่ปลูกในพ้ืนที่แม่
จอนหลวง(1,200 ม.) ขุนวาง(1,400 ม.) ดอยตุง(900 ม.) และดอยอินทนนท์(2,000ม.)  เปอร์เซ็นต์น้้ามันหอม
ระเหยเฉลี่ยมากที่สุด 0.79, 0.78, 0.77, และ 0.77 % ตามล้าดับ ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
กับพันธุ์อ่ืน (ตารางท่ี 9)  

ตารางท่ี 9 ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์น้้ามันหอมระเหยของลาเวนเดอร์ ในปี 2561-2562 
หน่วย: เปอร์เซ็นต์ 

พันธุ์/สถานที่/ป ี
ดอยตุง(900 ม.) แม่จอนหลวง(1,200 ม.) ขุนวาง(1,400 ม.) ดอยอินทนนท์(2,000 ม.) 

2561 2562 เฉลี่ย 2561 2562 เฉลี่ย 2561 2562 เฉลี่ย 2561 2562 เฉลี่ย 
Ellagance ice 0.26 d 0.26 d 0.26 d 0.27 d 0.27 c 0.27 d 0.27 d 0.28 d 0.28 c 0.28 d 0.27 d 0.28 d 
Ellagance pink 0.31 c 0.30 c 0.30 c 0.30 c 0.29 c 0.30 c 0.29 c 0.31 c 0.30 c 0.32 c 0.30 c 0.31 c 
Lavance purple 0.76 a 0.77 a 0.77 a 0.79 a 0.78 a 0.79 a 0.78 a 0.78 a 0.78 a 0.77 a 0.76 a 0.77 a 
Spanish eyes 0.17 e 0.18 e 0.18 f 0.19 f 0.17 e 0.18 f 0.17 f 0.19 e 0.18 e 0.18 e 0.19 e 0.19 e 
Bandera purple 0.21 e 0.20 e 0.20 e 0.21 e 0.21 d 0.21 e 0.21 e 0.21 e 0.21 d 0.19 e 0.20 e 0.20 e 
Bandera pink 0.56 b 0.54 b 0.54 b 0.54 b 0.56 v 0.55 b 0.56 b 0.56 b 0.56 b 0.56 b 0.56 b 0.56 b 

% CV 2.38 1.70 2.27 1.52 2.26 2.53 1.57 2.14 1.81 1.53 2.27 2.34 
หมายเหตุ : สกัดน้้ามันหอมระเหยด้วยวิธีการกลั่นด้วยไอน้้า (Steam Distillation) 

 
แต่เมื่อน้าน้้าหนักสดของช่อดอกเฉลี่ยต่อพ้ืนที่มาหาปริมาณน้้ามันหอมระเหย (ค้านวณจาก น้้าหนักสด

ของช่อดอกเฉลี่ยต่อพ้ืนที่ 1 ตร.ม. x เปอร์เซ็นต์น้้ามันหอมระเหย) พบว่า ลาเวนเดอร์พันธุ์ Spanish Eyes ที่ปลูก
ในพ้ืนที่ขุนวาง(1,400 ม.) ดอยตุง(900 ม.) ดอยอินทนนท์(2,000ม.) และแม่จอนหลวง(1,200 ม.) มีเปอร์เซ็นต์
น้้ามันหอมระเหยเฉลี่ยมากที่สุด 0.68, 0.65, 0.58, และ 0.57 กก. ตามล้าดับ ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติกับพันธุ์อื่น (ตารางท่ี 10) 

 
ตารางท่ี 10 ปริมาณน้้ามันหอมระเหยของลาเวนเดอร์ต่อพ้ืนที่ 1 ตารางเมตร ในปี 2561-2562 

หน่วย: กิโลกรัม 

พันธุ์/สถานที่/ป ี
ดอยตุง(900 ม.) แม่จอนหลวง(1,200 ม.) ขุนวาง(1,400 ม.) ดอยอินทนนท์(2,000 ม.) 

2561 2562 เฉลี่ย 2561 2562 เฉลี่ย 2561 2562 เฉลี่ย 2561 2562 เฉลี่ย 
Ellagance ice 0.15 d 0.15 d 0.15 d 0.15 d 0.15 d 0.15 d 0.16 d 0.16 d 0.16 c 0.14 d 0.13 d 0.13 d 
Ellagance pink 0.18 d 0.18 d 0.18 cd 0.16 d 0.17 d 0.17 d 0.16 d 0.20 d 0.18 c 0.17 d 0.15 d 0.16 d 



Lavance purple 0.41 b 0.42 b 0.42 b 0.35 b 0.42 b 0.39 b 0.37 b 0.39 b 0.38 b 0.40 b 0.35 b 0.38 b 
Spanish eyes 0.58 a 0.69 a 0.65 a 0.56 a  0.58 a 0.57 a 0.60 a 0.76 a 0.68 a 0.59 a 0.53 a 0.58 a 
Bandera purple 0.11 d 0.11 d 0.11 d 0.09 e 0.11 d 0.10 d 0.10 d 0.11 e 0.11 c 0.09 e 0.09 d 0.09 e 
Bandera pink 0.27 c 0.29 c 0.28 c 0.23 c 0.29 c 0.26 c 0.26 c 0.30 c 0.28 bc 0.26 c 0.25 c 0.26 c 

% CV 1.42 1.38 10.36 1.67 1.15 7.36 1.28 1.15 13.92 1.36 1.22 6.54 
หมายเหตุ : ปริมาณน้้ามันหอมระเหยต่อพื้นที่ 1 ตร.ม. ค้านวณจาก (น้้าหนักสดของช่อดอกเฉลี่ยต่อพื้นที่ 1 ตร.ม. x เปอร์เซ็นต์น้้ามันหอมระเหย) 

 

ด้านวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีด้วยกระบวนการ GC-MS พบว่า แต่ละพันธุ์มีองค์ประกอบทางเคมี

และปริมาณขององค์ประกอบทางเคมีที่สูงเหมือนและแตกต่างกัน (ตารางที่ 11) ได้แก่ พันธุ์ Bandera Purple 

และ Bandera Pink พบสาร 1,8-Cineole ในปริมาณท่ีสูงกว่าสารชนิดอ่ืนๆ คือ 65.45 และ 52.61 %  ตามล้าดับ 

และพบปริมาณที่น้อยมากในพันธุ์ Spanish Eyes ซึ่งสารดังกล่าวมีคุณสมบัติในการบ้าบัดรักษาด้านละลายเสมหะ 

ระบบหายใจ กระตุ้นการท้างานของไต กระตุ้นให้รู้สึกสดชื่นตื่นตัว มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ ยับยั้งแบคทีเรีย (Uwe R 

Juergens. 2014) ลาเวนเดอร์พันธุ์ Ellagance Pink และ Ellagance Ice พบสาร cis-Ocimene ในปริมาณที่สูง

กว่าสารชนิดอ่ืนๆ คือ 17.86 และ 17.82 % ตามล้าดับ และพบปริมาณที่น้อยมากในพันธุ์ Lavance Purple และ 

Spanish Eyes เป็นสารประกอบบริสุทธิ์เป็นน้้ามันที่มีกลิ่นหอม มักใช้ในน้้าหอมส้าหรับกลิ่นสมุนไพรและมี

คุณสมบัติป้องกันเชื้อรา (Wikipedia. 2019) ลาเวนเดอร์พันธุ์ Ellagance Pink, Ellagance Ice และ Lavance 

Purple พบสาร linalool ในปริมาณที่สูงกว่าสารชนิดอ่ืนๆ คือ 14.13, 14.11 และ 13.69 % ตามล้าดับ และพบ

ปริมาณที่น้อยมากในพันธุ์ Bandera Purple และ Bandera Purple แต่ไม่พบในพันธุ์ Spanish Eyes ซึ่งสาร

ดังกล่าวเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ มีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรีย ต้านมะเร็ง และต้านเบาหวาน (Muhammad 

Hanif Mughal. 2018) ช่วยให้ผ่อนคลาย ต้านความเครียด และช่วยส่งเสริมการนอนหลับ  (Linck et al., 2010) 

ลาเวนเดอร์พันธุ์ Lavance Purple พบสาร Sabinene ในปริมาณปริมาณที่สูงกว่าสารชนิดอ่ืนๆ คือ 10.25 %  

แต่ไม่พบในพันธุ์อ่ืนๆ ซึ่งสารดังกล่าวมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ ต้านอาการอักเสบ ก้าจัดเชื้อแบคทีเรีย บรรเทา

อาการแพ้ ต่อต้านเชื้อจุลินทรีย์และเชื้อรา (Raveendrakururp A., et al. 2014) และมีฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ 

Salmonella typhi ซึ่งเป็นสาเหตุของอาหารเป็นพิษ (Glisic et al. 2006) ลาเวนเดอร์พันธุ์ Spanish Eyes พบ

สาร Phenolic compound ในปริมาณที่สูงกว่าสารชนิดอ่ืนๆ คือ 27.91 %  แต่ไม่พบในพันธุ์อ่ืนๆ ซึ่งสาร

ดังกล่าว ผศ.ดร.พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ ได้รายงานว่ามีคุณสมบัติยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชัน ต้านการกลายพันธุ์ 

(antimutagrns) ป้องกันโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคหัวใจขาดเลือด และสารต้านมะเร็ง (Alan Carter. 2018) ต้าน

การอักเสบ และมีคุณสมบัติลดความดันโลหิตในการสลายลิ่มเลือด (กันญารัตน์ ภิรมยมั่น. 2550)  

ตารางท่ี 11 องค์ประกอบทางเคมีที่ตรวจพบในน้้ามันของลาเวนเดอร์ ในปี 2562 
หน่วย: เปอร์เซ็นต์ (% of total) 
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Lavance 
Purple 

Spanish 
Eye 

Bandera 
Purple 

Bandera 
Pink 

https://www.asianbioplex.com/product-tag/%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%9a


β-Pinene 1.97 1.99 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 
cis-Ocimene 17.82* 17.86* 4.34 4.66 ไม่พบ ไม่พบ 
1,3,6-Octatriene 1.65 1.66 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 
Linalool 14.11 14.13 13.69 ไม่พบ 0.96 1.34 
4-Hexen-1-ol 1.00 1.03 ไม่พบ 1.88 ไม่พบ ไม่พบ 
3-Cyclohexen-1-ol 5.34 5.36 ไม่พบ ไม่พบ 1.15 0.78 

α-Terpineol 1.81 1.85 3.2 1.47 ไม่พบ 1.38 
Tricyclene 7.15 7.16 ไม่พบ ไม่พบ 2.23 ไม่พบ 
Lavandulyl acetate 5.41 5.41 6.81 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 
Lavandulyl acetate ไม่พบ ไม่พบ 5.18 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 
Lavandulyl acetate ไม่พบ ไม่พบ 0.85 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 
2,6-Octadien-1-ol 0.91 0.89 4.92 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 
trans-Caryophyllene 7.44 7.45 7.2 16.29 ไม่พบ ไม่พบ 

trans-β-Farnesene 8.92 8.91 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 
Germacrene D 0.88 0.89 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 
A-Amorphene 0.81 0.79 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 
Caryophyllene oxide 3.94 3.98 ไม่พบ 2.18 ไม่พบ ไม่พบ 
1,2-Benzenedicaboxylic acid 6.53 6.51 9.06 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 

δ-Cadinene 5.28 5.29 ไม่พบ 1.61 1.99 2.54 
9-Octadecenamide 1.33 1.34 1.55 1.39 5.05 1.3 
9-Octadecenamide 5.04 4.99 7.53 7.08 ไม่พบ 7.17 
Diisooctyl adipate 2.52 2.51 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 
Camphene ไม่พบ ไม่พบ 1.93 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 
Sabinene ไม่พบ ไม่พบ 10.25* ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 
Camphor ไม่พบ ไม่พบ 1.10 0.92 0.71 0.82 
Borneol ไม่พบ ไม่พบ 9.19 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 
2-Cyclohexen-1-one ไม่พบ ไม่พบ 2.14 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 
Acetic acid ไม่พบ ไม่พบ 1.55 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 
Naphthalene ไม่พบ ไม่พบ 0.87 ไม่พบ 4.22 10.61 
Naphthalene ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 0.91 
1H-Cycloprop[e]azulene ไม่พบ ไม่พบ 4.56 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 
t-Cadinol ไม่พบ ไม่พบ 4.91 0.74 ไม่พบ ไม่พบ 
Hexanedioic acid ไม่พบ ไม่พบ 3.96 2.61 ไม่พบ 3.13 

β-Myrcene ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 1.46 ไม่พบ ไม่พบ 
Limonene ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 2.91 ไม่พบ ไม่พบ 
1,8-Cineole ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 1.85 65.45* 52.61* 

α-Terpinolene ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 1.70 ไม่พบ ไม่พบ 
Phenol ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 27.91* ไม่พบ ไม่พบ 

α-Copaene ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 0.52 ไม่พบ ไม่พบ 

α-humulene ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 0.79 ไม่พบ ไม่พบ 

β-Cubebene ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 1.09 ไม่พบ ไม่พบ 
bi-cyclogermacrene ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 2.59 ไม่พบ ไม่พบ 

α-Farnesens ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 1.87 ไม่พบ ไม่พบ 



Cyclohexene ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 7.59 ไม่พบ ไม่พบ 
1H-Cycloprop[e]azulen-7-ol ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 1.50 ไม่พบ ไม่พบ 
Diethyl Phthalate ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 6.07 ไม่พบ ไม่พบ 
Copaene ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 1.32 ไม่พบ 1.04 

δ-Terpineol ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 1.32 0.92 
Myrtenyl acetate ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 1.60 1.29 
Benzene ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 1.28 1.18 
Benzene ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 1.58 
3,5,7-trimethyl-2E,4E,6E,8E-decatet ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 1.01 ไม่พบ 

cis-α-copaene-8-ol ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 0.83 ไม่พบ 
(2,2-Difluorovinyl) triethylsilane ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 1.48 ไม่พบ 
Diethyl Phthylsilane ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 6.14 ไม่พบ 
Ylangene ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 0.81 ไม่พบ 
Cyclohexanol ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 0.50 ไม่พบ 
7-Oxabicyclo[4.1.0]heptane ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 2.00 ไม่พบ 
Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-methanol ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 1.26 ไม่พบ 

α-copaene-8-ol ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 1.73 
1,4-Dimethyladamantane ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 1.13 
1,2-Benzenedicarboxylic acid ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 8.52 
หมายเหต ุ: วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีด้วยกระบวนการ GC-MS 

ด้านลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของลาเวนเดอร์ ตามหลักเกณฑ์ของ IPGRI (2000) พบว่า พันธุ์ลาเวนเดอร์
ที่ ใช้ทดสอบสามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มพันธุ์ Lavandula angustiforia มีพันธุ์ Ellagance Ice, 
Ellagance Pink และ Lavance Purple 2) กลุ่มพันธุ์   Lavandula stoechas มี พันธุ์ Bandera Purple และ 
Bandera Pink เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก มีล้าต้นตั้งตรง ใบสีเทาอมเขียว คล้ายโรสแมรี ใบมีการเรียงตรงข้ามกัน รูปใบ
เป็นรูปแถบ ขอบใบเรียบ ลักษณะช่อดอกเป็นช่อฉัตร และมีก้านดอกเป็นรูปสีเหลี่ยมจัตุรัส  3) กลุ่มพันธุ์ 
Lavandula multifida มีพันธุ์ Spanish Eyes มีล้าต้นตั้งตรง ใบสีเทาอมเขียว ใบมีการเรียงตรงข้ามกัน รูปใบเป็น
รูปขนนก ขอบใบเรียบ ลักษณะช่อดอกเป็นช่อฉัตร และมีก้านดอกเป็นรูปสีเหลี่ยมจัตุรัส ชนิดของดอก เป็นแบบ ช่อ
ฉัตร (verticillate) ช่อดอกที่มีดอกย่อยเกิดบริเวณรอบข้อของแกนกลาง คล้ายฉัตรเป็นวง สีของดอกลาเวนเดอร์จะ
อยู่ในโทนสีม่วง สีม่วงอมน้้าเงิน และสีแดงอมม่วง (ภาพที่ 1, ตารางที่ 12, 13, 14) 



 
ภาพที่ 1 แสดงการแบ่งกลุ่มพันธุ์ลาเวนเดอร์ 

 
ตารางท่ี 12 การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของกลุ่มพันธุ์ Lavandula angustifolia 

ลักษณะประจ าพันธุ ์ Lavandula angustifolia 
วันปลูก Planting date  17/01/61 
สภาพแวดล้อมเจริญเติบโต Evaluation environment                           หนาวเย็นและแสงแดด 
รูปแบบการปลูก Type of planting เมลด็ 
ความแข็งแรงของพืช Vigour of the plant  ด ี

สภาพแวดล้อม   
 - ลักษณะภมูิประเทศ (Topography)  สูงจากระดับน้้าทะเล 800-1200 ม. 
 - สภาพพื้นที ่(Country of characterization and /or evaluation) ที่สูง 
 - ลักษณะพืช (Crop agriculture)  ไม้พุ่ม 
 - ความอุดมสมบรูณ์ของดิน (Soil fertility)  ปานกลาง 
 - ความต้องการแสง (Light requirement) ต้องการแสงในการเจริญเติบโต 

ลักษณะใบ   
 - จ้านวนเส้นใบในใบหลัก (Number of lobes in mature leaf)  น้อย 
 - ความหนาแน่นใบในทรงพุ่ม (Foliation density)  หนาแน่น 
 - ความหนาแน่นใบ (leaf density)  สูง 
 - สีใบ (Leaf colour)   เทาอมเขียว  
 - รูปร่างใบ (leaf shape) รูปแถบ  
 - ลักษณะขอบใบ (margin) เรียบ  
 - สีขอบใบ (leaf margin colour) เขียวอ่อน  
 - การเรียงตัวของใบ เรียงตัวตรงข้าม  

ลักษณะล าต้น   



 
ตารางท่ี 13 การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของกลุ่มพันธุ์ Lavandula Multifida 

 - การแตกแขนง (stem branching)  ล้าต้นแบบทรงพุ่ม 

 - ลักษณะทรงพุ่ม (Plant growth habit)  ตั้งตรง 

 - การเจริญเติบโตล้าต้น (Stem growth habit) ตั้งตรง 

 - ความสูงของพืช (Plant height)  1-2 ม. 
 - ลักษณะล้าต้น ตั้งตรง  

 - สีต้น (stem color) น้้าตาล  

การขยายพันธุ ์   

 - ส่วนท่ีใช้ขยายพันธุ ์(Type of material received)  เมลด็ , ล้าต้น 
ลักษณะดอก   

 - สีดอก (Flower color)  ม่วง  
 - ความเข้มสีดอก (Intensity of flower color)   อ่อน , เข้ม  
 - ความยาวช่อดอก (Length of peduncle)  ≤ 5 ซม. 
 - ช่อดอก/ต้น (Number of inflorescences per plant)  15-20 
 - ช่วงเวลาที่ออกดอก (Time of flowering)  ฤดูร้อน 
 - ประเภทดอก (Type of flower)  ช่อฉัตร  
 - ระยะเก็บเกีย่ว (Length of picking season)  เมื่อดอกบาน 50 % 
 - สมบรูณด์อก (Fertility of first flowers)  ดอกสมบรูณเ์พศ 
 - การออกดอก (flowering) ฤดูร้อน 
 - จ้านวนวันดอกบาน (days to flowering after emergence) 21 วัน 
 - เพศของดอก (sex) เกสรตัวผู้และเกสรตัวเมีย 

ลักษณะก้านดอก   
 - สีก้านดอก เทาอมเขียว 
 - ขนาดก้านดอก  ≤ 2 มม. 
 - ความยาวก้านดอก ≤ 10 ซม. 
 - รูปทรงก้านดอก  รูปสี่เหลี่ยมจัตรุัส  

ลักษณะประจ าพันธุ์ Lavandula Multifida 
วันปลูก Planting date  17/01/61 
สภาพแวดล้อมเจริญเติบโต Evaluation environment                           หนาวเย็นและแสงแดด 
รูปแบบการปลูก Type of planting เมลด็ 
ความแข็งแรงของพืช Vigour of the plant  ปานกลาง 
สภาพแวดล้อม 

  - ลักษณะภูมิประเทศ (Topography)  สูงจากระดับน้้าทะเล 800-1200 ม. 
 - สภาพพื้นที ่(Country of characterization and /or evaluation) ที่สูง 
 - ลักษณะพืช (Crop agriculture)  ไม้พุ่ม 



 - ความอุดมสมบูรณ์ของดิน (Soil fertility)  ปานกลาง 
 - ความต้องการแสง (Light requirement) ต้องการแสงในการเจริญเติบโต 
ลักษณะใบ 

  - จ้านวนเส้นใบในใบหลัก (Number of lobes in mature leaf)  น้อย 
 - ความหนาแน่นใบในทรงพุ่ม (Foliation density)  หนาแน่น 
 - ความหนาแน่นใบ (leaf density)  สูง 
 - สีใบ (Leaf colour)   เทาอมเขียว 
 - รูปร่างใบ (leaf shape) รูปขนนกคู่ 
 - ลักษณะขอบใบ (margin) เรียบ 
 - สีขอบใบ (leaf margin colour) เขียวอ่อน 
 - การเรียงตัวของใบ เรียงตัวตรงข้าม 
ลักษณะล าต้น 

  - การแตกแขนง (stem branching)  ล้าต้นแบบทรงพุ่ม 
 - ลักษณะทรงพุ่ม (Plant growth habit)  ตั้งตรง 
 - การเจริญเติบโตล้าต้น (Stem growth habit)   ตั้งตรง 
 - ความสูงของพืช (Plant height)  1-2 ม. 
 - ลักษณะล้าต้น ตั้งตรง 
 - สีต้น (stem color) น้้าตาล 
การขยายพันธุ์ 

  - ส่วนท่ีใช้ขยายพันธุ ์(Type of material received)  เมลด็ , ล้าต้น 
ลักษณะดอก 

  - สีดอก (Flower color)  ม่วง-น้้าเงิน , ม่วง-แดง 
 - ความเข้มสีดอก (Intensity of flower color)   เข้ม 
 - ความยาวช่อดอก (Length of peduncle)  4.74 ซม. 
 - ช่อดอก/ต้น (Number of inflorescences per plant)  63 
 - ช่วงเวลาที่ออกดอก (Time of flowering)  ฤดูร้อน 
 - ประเภทดอก (Type of flower)  ช่อฉัตร 
 - ระยะเก็บเกี่ยว (Length of picking season)  เมื่อดอกบาน 50 % 
 - สมบูรณ์ดอก (Fertility of first flowers)  ดอกสมบรูณเ์พศ 
 - การออกดอก (flowering) ฤดูร้อน 
 - จ้านวนวันดอกบาน (days to flowering after emergence) 21 วัน 
 - เพศของดอก (sex) เกสรตัวผู้และเกสรตัวเมีย 
ลักษณะก้านดอก 

  - สีก้านดอก เทาอมเขียว 
 - ขนาดก้านดอก  2.28 มม. 
 - ความยาวก้านดอก 30.54 ซม. 
 - รูปทรงก้านดอก  รูปสี่เหลี่ยมจัตรุัส 



 
ตารางท่ี 14 การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของกลุ่มพันธุ์ Lavandula stoechas 

ลักษณะประจ าพันธุ ์ Lavandula stoechas 
วันปลูก Planting date  17/01/61 
สภาพแวดล้อมเจริญเติบโต Evaluation environment                           หนาวเย็นและแสงแดด 
รูปแบบการปลูก Type of planting เมลด็ 
ความแข็งแรงของพืช Vigour of the plant  ปานกลาง 

สภาพแวดล้อม   
 - ลักษณะภมูิประเทศ (Topography)  สูงจากระดับน้้าทะเล 800-1200 ม. 
 - สภาพพื้นที ่(Country of characterization and /or evaluation) ที่สูง 
 - ลักษณะพืช (Crop agriculture)  ไม้พุ่ม  
 - ความอุดมสมบรูณ์ของดิน (Soil fertility)  ปานกลาง 
 - ความต้องการแสง (Light requirement) ต้องการแสงในการเจริญเติบโต 

ลักษณะใบ   
 - จ้านวนเส้นใบในใบหลัก (Number of lobes in mature leaf)  น้อย 
 - ความหนาแน่นใบในทรงพุ่ม (Foliation density)  หนาแน่น  
 - ความหนาแน่นใบ (leaf density)  สูง 
 - สีใบ (Leaf colour)   เทาอมเขียว 
 - รูปร่างใบ (leaf shape) รูปแถบ  
 - ลักษณะขอบใบ (margin) เรียบ  
 - สีขอบใบ (leaf margin colour) เขียวอ่อน  
 - การเรียงตัวของใบ เรียงตัวตรงข้าม  

ลักษณะล าต้น   
 - การแตกแขนง (stem branching)  ล้าต้นแบบทรงพุ่ม 
 - ลักษณะทรงพุ่ม (Plant growth habit)  ตั้งตรง 
 - การเจริญเติบโตล้าต้น (Stem growth habit)   ตั้งตรง 
 - ความสูงของพืช (Plant height)  1-2 m. 
 - ลักษณะล้าต้น ตั้งตรง 
 - สีต้น (stem color) น้้าตาล 

การขยายพันธุ ์   
 - ส่วนท่ีใช้ขยายพันธุ ์(Type of material received)  เมลด็ , ล้าต้น 

ลักษณะดอก   
 - สีดอก (Flower color)  ม่วง-น้้าเงิน , ม่วง-แดง  
 - ความเข้มสีดอก (Intensity of flower color)   เข้ม  
 - ความยาวช่อดอก (Length of peduncle)  ≤ 5 ซม. 
 - ช่อดอก/ต้น (Number of inflorescences per plant)  10-20 
 - ช่วงเวลาที่ออกดอก (Time of flowering)  ฤดูร้อน 



 
8. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  
      การทดสอบพันธุ์ลาเวนเดอร์ที่ เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ในระดับต่างๆ  พบว่า ลาเวนเดอร์พันธุ์ 
Spanish Eyes เป็นพันธุ์ที่เหมาะสมสามารถปลูกในทุกระดับความสูงจากระดับน้้าทะเล จะมีการเจริญเติบโต
ดีที่สุด ในด้านความสูง ขนาดทรงพุ่ม จ้านวนช่อดอก ความยาวก้านและช่อดอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
ดอก มากกว่าและมีการออกดอกเร็วกว่าพันธุ์อ่ืนๆ และสามารถเก็บเกี่ยวได้มากท่ีสุดคือ 7 ครั้งในปี 2561 และ 
8 ครั้งในปี 2562 ลาเวนเดอร์พันธุ์ Spanish Eyes ที่ปลูกในพ้ืนที่ขุนวาง(1,400 ม.) มีน้้าหนักสดของช่อดอก
เฉลี่ยมากที่สุด 3.76 กก.ต่อพ้ืนที่ 1 ตร.ม. เมื่อน้าทดสอบการสกัดน้้ามันหอมระเหยด้วยการกลั่นด้วยไอน้้า 
(Steam Distillation) พบว่า พันธุ์ Lavance Purple ที่ปลูกในพ้ืนที่แม่จอนหลวง(1,200 ม.) มีเปอร์เซ็นต์
น้้ามันหอมระเหยเฉลี่ยมากที่สุด 0.79% แต่อย่างไรก็ตามเมื่อน้ามาหาปริมาณน้้ามันหอมระเหย พบว่า พันธุ์ 
Spanish Eyes ที่ปลูกในพ้ืนที่ขุนวาง(1,400 ม.) มีปริมาณน้้ามันหอมระเหยเฉลี่ยมากที่สุด 0.68 กก. ต่อพ้ืนที่ 
1 ตร.ม. และพันธุ์ Spanish Eyes ยังพบสาร Phenolic compound มีคุณสมบัติยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชัน 
ป้องกันโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคหัวใจขาดเลือด และต้านมะเร็ง นอกจากนี้ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในด้าน
เทคโนโลยีการผลิตและการเขตกรรมได้แก่ ระยะปลูก ช่วงเวลาปลูกที่เหมาะสม  การจัดการดินและปุ๋ย การ
จัดการโรคแมลงและสัตว์ศัตรู เทคโนโลยีก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว เครื่องมือในการเก็บเกี่ยวและแปรรูป 
รวมถึงเทคโนโลยีการแปรรูปเพ่ือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการผลิตลาเวนเดอร์สู่
เกษตรกรต่อไป 

 
9. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ :  
      ได้พันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตลาเวนเดอร์ที่เหมาะสม ที่สามารถเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพ  
      หน่วยงานที่น้าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร เกษตรกร 
และโรงงานแปรรูปลาเวนเดอร์ 

 

 - ประเภทดอก (Type of flower)  ช่อฉัตร  
 - ระยะเก็บเกีย่ว (Length of picking season)  เมื่อดอกบาน 50 % 
 - สมบรูณด์อก (Fertility of first flowers)  ดอกสมบรูณเ์พศ 
 - การออกดอก (flowering) ฤดูร้อน 
 - จ้านวนวันดอกบาน (days to flowering after emergence) 21 วัน 
 - เพศของดอก (sex) เกสรตัวผู้และเกสรตัวเมีย 

ลักษณะก้านดอก   
 - สีก้านดอก เทาอมเขียว  
 - ขนาดก้านดอก  ≤ 2 มม. 
 - ความยาวก้านดอก ≤ 10 ซม. 
 - รูปทรงก้านดอก  รูปสี่เหลี่ยมจัตรุัส  



10. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)  :  
      งานวิจัยทดสอบพันธุ์ลาเวนเดอร์ที่ เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ในระดับต่างๆ ส้าเร็จได้ด้วยความ

ช่วยเหลือของ ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการ

เกษตร และ รศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ ข้าราชการบ านาญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้ให้ค้าปรึกษาและอ้านวย

ความสะดวกในการท้างานวิจัยในครั้งนี้ รวมทั้งทีมงานวิจัย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของ ศกล.ชม ที่ช่วย

ปฏิบัติงานวิจัยดังกล่าวจนส้าเร็จลงได้ด้วยดี 

      ขอกราบขอบพระคุณ ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยพืชสวน

เชียงราย สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร หัวหน้าพระมหาธาตุนภเมทนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิ

สิริ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์พ้ืนที่ในการท้างานวิจัย 
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12. ภาคผนวก 
  

  
ก. ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย (ดอยตุง: 900 ม.) ข. ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (แม่จอนหลวง: 

1,200 ม.) 

  
ฃ. ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง: 1,400 ม.) ค. พระมหาธาตุนภเมทนีดลและพระมหาธาตุนภพล

ภูมิสิริ (ดอยอินทนนท์: 2,000 ม.) 
     ภาพที ่2  สถานทีท่ดสอบพันธุ์ลาเวนเดอร์ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ในระดับต่างๆ 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ocimene


  
ฅ. การเพาะเมล็ดลาเวนเดอร์ จ้านวน 6 พันธุ์ ในกระบะพลาสติก 

  
ฆ. น้ากระบะพลาสติกทีเ่พาะเมล็ดลาเวนเดอร์ มาเก็บในที่มืด 4-5 วัน 

  
ง. เมล็ดลาเวนเดอร์งอก 50 % เมื่ออายุประมาณ 7 วันหลงัเพาะ  

  
จ. ย้ายต้นพันธุ์ลาเวนเดอร์ลงถาดหลุมเมื่ออายุประมาณ 8-10 วันหลังเพาะ 



     ภาพที ่3 ขั้นตอนการเพาะเมล็ดลาเวนเดอร์ จ้านวน 6 พันธุ์  

  

      

  

 
     ภาพที่ 4 ต้นกล้าลาเวนเดอร์จ้านวน 6 พันธุ์ เมื่ออายุ 30 วันหลังปลูก 

  
ฉ. ไถพรวนดิน 2 รอบ แล้วปรับสภาพดินด้วยโดโล
ไมท์ อัตรา 100 กก.ต่อไร่ 

ช. รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยอินทรีย์ อัตรา 100 กก.ต่อไร่ 
ผสมปุ๋ยเคมี 15-15-15 อัตรา 50 กก. ต่อไร่ 



  
ซ. คลุมด้วยพลาสติกคลุมแปลง ฌ. ขนาดแปลงปลูก กว้าง 0.6 เมตร ยาว 8 เมตร 

  
ญ. ปลูกแถวคู่แบบสลับ ระยะปลูก 30 x 30 ซม. ฎ. ลักษณะแปลงปลูกลาเวนเดอร์ 

     ภาพที ่5 การเตรียมแปลงปลูกลาเวนเดอรท์ี่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ในระดับต่างๆ 

 

      

  
ฎ. พันธุ์ Ellagance pink ที่อายุ 60 วัน ฐ. พันธุ์ Ellagance pink ที่อายุ 90 วัน 



  
ฒ. พันธุ์ Lavance purple ที่อายุ 60 วัน ณ. พันธุ์ Lavance purple ที่อายุ 90 วัน 

  
ด. ลาเวนเดอร์พันธุ์ Spanish eyes ที่อายุ 60 วัน ต. ลาเวนเดอร์พันธุ์ Spanish eyes ที่อายุ 90 วัน 

  
ถ. พันธุ์ Bandera purpleที่อายุ 60 วัน ท. พันธุ์ Bandera purple ที่อายุ 90 วัน 

  
ธ. พันธุ์ Bandera pink ที่อายุ 60 วัน น. พันธุ์ Bandera pink ที่อายุ 90 วัน 



ภาพที่ 6 การเจริญเติบโตของลาเวนเดอร์จ้านวน 6 พันธุ์ ที่อายุ 60 และ 90 วันหลังปลูก 

 

      
 
     ภาพที่ 7 การกลั่นด้วยไอน้้า หรือ Steam Distillation 
 
      

 


