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คํานํา 
 
 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีทรัพยากรพืชประมาณรอยละ 10 ของโลก จัดเปนอันดับ 3  
รองลงมาจากประเทศมาเลเซีย และประเทศบราซิล ซึ่งจัดเปนอันดับ 2 และ 1 ตามลําดับ และเมื่อรวม
สมุนไพรที่ใชเปนยามีประมาณ 12,800 ชนิด ในจํานวนน้ีมีสมุนไพรที่ใชกันมาก และไดบรรจไุวในเภสัช
ตํารับของจีน (The Pharmacopoeia of the People’s Republic of China) ประมาณ 500 ชนิด 
เปนสมุนไพรที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจประมาณ 300 ชนิด พืชสมุนไพรของจีนมีความสําคัญในตลาด 
โลกและภาพรวมของมูลคาการสงออกสมุนไพรจีนมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป จากการที่ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนและประเทศไทยไดมีการติดตอคาขายกันมานาน สมุนไพรจีนหลายชนิดจึงไดเขามามีบทบาท
ในการแพทยแผนไทยตั้งแตน้ันเปนตนมา แพทยแผนไทยไดรับสมุนไพรจีนหลายชนิดเขามาเปนตัวยาใน
ตํารับยาไทย ไดแก โกฐเขมา โกฐหัวบัว โกฐเชียง โกฐสอ โกฐจฬุาลําพา เปนตน 

ปจจุบันอุตสาหกรรมยาแผนโบราณในประเทศไทยไดนําเขาตัวยาสมุนไพรจีนมากมายหลายชนิด
เพ่ือการผลิตยาแผนโบราณไทยและจีน  สมุนไพรเหลาน้ีตองนําเขาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
เปนสวนใหญ ทําใหตองสูญเสยีเงินตราของประเทศปละไมนอย หากเราสามารถปลูกไดเอง นอกจากจะ
เปนการลดการเสียดุลการคาแลว ยังเปนการสรางงานใหกับเกษตรกรดวย จากการประชุมคณะกรรมการ
ความรวมมือดานสาธารณสุขไทย-จีน ครั้งที่ 5 ณ กระทรวงสาธารณสุขไทย เม่ือวันที่ 17 ธันวาคม 
2545 นําคณะโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขไทยและจีน จากการประชุมครั้งน้ัน ในดานความ
รวมมือในการพฒันาสมุนไพรนั้น ฝายจีนเห็นชอบจะมอบสมุนไพรจีน 11 ชนิด ใหฝายไทยมาทดลอง
ปลูก สมุนไพรดังกลาว ไดแก โกฐสอ 3 ชนิด โกฐเชียง โกฐหัวบัว โกฐเขมา โกฐจุฬาลําพา (ชงิเฮาชนิดท่ี 
1) ชิงเฮาชนิดท่ี 2 อบเชยจีน ชะเอมเทศ และปญจขันธ (เจียวกูหลาน) 
 กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกในฐานะหนวยงานวิชาการ ตระหนักดีวา
การวิจัยและพฒันาสมุนไพรของประเทศไทยเพื่อใหสามารถผลิตในเชิงพาณิชยน้ัน ยังอยูในระยะเริ่มตน
และมีปญหาอุปสรรคมากมาย จําเปนตองระดมศักยภาพของหนวยงานตาง ๆ ที่ทํางานเกี่ยวของกับ
สมุนไพรเขามามีสวนรวม โดยการสรางเครือขายใหมีความเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน และทํางานรวมกัน
ระหวางหนวยงานภาครัฐ ธุรกิจเอกชน และองคกรภาคประชาชน เพ่ือเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืนของ 
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ประเทศ จึงไดริเริ่มจัดทําโครงการ “การสาํรวจพื้นที่เพาะปลูกสมุนไพรจีนเพื่อลดการนําเขา” ในป 
งบประมาณ พ.ศ. 2546-2548 และโครงการ “การผลิตและการแปรรูปสมุนไพรจีนเพ่ือลดการนําเขา” 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2548-2549  ซึ่งเปนโครงการวิจยัแบบบูรณาการ โดยความรวมมือกับหนวยงาน
ตาง ๆ จากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม กระทรวงการตางประเทศ ภาคเอกชน และหนวยงานวจิัยในตางประเทศ บัดน้ี โครงการ 
ดังกลาวไดดําเนินการแลวเสร็จในระดับหนึ่ง โดยในสวนของโครงการ “การสํารวจพื้นที่เพาะปลูกสมุนไพร
จีนเพื่อลดการนําเขา”  ไดดําเนินการแลวเสรจ็โดยสมบูรณ แตในสวนของโครงการ “การผลิตและการ
แปรรูปสมุนไพรจีนเพื่อลดการนําเขา”  ไดดําเนินการเฉพาะสมุนไพรปญจขันธ โกฐจุฬาลําพา และชะเอม
เทศ  เพ่ือเปนรูปแบบตัวอยางของการเพาะปลูกสมุนไพรตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) และ
เปนตัวอยางของการพัฒนาสมุนไพรแบบบูรณาการ โดยขอมูลท่ีไดจากการศกึษาวิจัย ไดนํามาจัดทําเปน
หนังสือ  เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของและผูสนใจนําขอมูลที่ไดไปใชประโยชน เพื่อผลักดันใหเปนรูปธรรม
ตอไป 
 หนังสือ “การพัฒนาสมุนไพรแบบบูรณาการ” ที่กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือกจัดทําขึ้นน้ี มีเน้ือหาสําคัญ 2 สวน คือ สวนแรกเปนเน้ือหาดานวิชาการ ประกอบดวย ขอมูล
ทั่วไปของสมุนไพรเปาหมาย  ความเปนไปไดในการปลูกสมุนไพรจีนในประเทศไทย  ปจจัยการผลิตเพื่อ
การเพาะปลูกพชืสมุนไพร การผลิตวัตถุดิบสมุนไพรในพื้นท่ีเปาหมาย การควบคุมคุณภาพสมุนไพร 
และการพัฒนาสมุนไพรสูเชิงพาณิชย สวนที่สองเปนภาคผนวก ซึ่งรวบรวมหลักเกณฑมาตรฐานการผลิต
ผลิตผลเกษตรอินทรีย การวิเคราะหปริมาณโลหะหนัก แบบบันทึกขอมูลระบบการจัดการคุณภาพของ
พืชสมุนไพร เพ่ือใหเกษตรกรและผูผลิตวัตถุดิบไดใชเปนแนวทางในการปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

ในนามของกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ผมขอขอบคุณนายแพทย
วิชัย โชควิวัฒน อดีตอธิบดีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ผูซึ่งมีวิสัยทัศนที่
กวางไกล ที่ใหการสนับสนุนและใหคําปรึกษาในการดําเนินการโครงการดังกลาว ขอขอบคุณคณะทํางาน
ทุกทานท่ีมีความตั้งใจและความทุมเทเสียสละเวลาในวันหยุดไปทํางานในภาคสนาม แมวาการเดินทาง
คอนขางลําบากและบางพื้นท่ีเขาไปยาก  ขอขอบคุณ ภญ.เย็นจิตร เตชะดํารงสิน ที่ไดทุมเททําหนาท่ีดวย
ความมานะพยายาม จัดการความรูสมุนไพรจีนเปาหมาย  ประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทั้งในและตางประเทศ  และไดรวบรวมขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัย  นํามาจัดทําเปนรูปเลมเพ่ือการใช 
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ประโยชน ขอขอบคุณหนวยงานตาง ๆ ที่เขารวมเปนภาคีเครือขายในการดําเนินงาน ตลอดจนผูมีสวน
เกี่ยวของทุกทานที่ทําใหโครงการนี้ประสบความสําเร็จลุลวงไปดวยดี และผมหวังเปนอยางยิ่งวาหนังสอื
เลมน้ีนอกจากจะเปนคูมือเผยแพรในดานการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม ซึ่งจะ
เปนประโยชนตอนักวิชาการเกษตร ผูประกอบการดานสมุนไพร เกษตรกรและผูสนใจทั่วไปแลว ยงัเปน
รูปแบบตัวอยางของการพัฒนาสมุนไพรแบบบูรณาการดวย 
 

                                                            
      (นายแพทยสมยศ เจริญศักด์ิ) 
        อธิบดีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
                                                                    กันยายน 2550 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 คณะผูนิพนธขอขอบคุณนักวิชาการจากหนวยงานในเครือขายทุกทานท่ีเขารวมโครงการ และมี
สวนทําใหโครงการนี้ประสบความสําเร็จบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว ขอขอบคุณนายแพทยวชิัย โชควิวัฒน ผู 
ทรงคุณวุฒิดานสงเสริมสขุภาพ กระทรวงสาธารณสุข และอดีตอธิบดีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก ที่ใหการสนับสนุนการดําเนินงานของโครงการ ใหกําลงัใจ และใหคําแนะนําท่ีเปน
ประโยชนตอโครงการ ขอขอบคุณนายแพทยเทวัญ ธานีรัตน ผูอํานวยการกองการแพทยทางเลือก กรม
พัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ที่ไดมอบภาพถายของพืน้ท่ีและแปลงปลูกปญจขันธ
ตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม และขอขอบคณุนางนฤมล มงคลชยัภักด์ิ ที่ไดมอบภาพถายการเพาะเลีย้ง
เน้ือเยื่อพืชปญจขันธ เพ่ือใชประกอบหนังสือเลมน้ี  

โครงการนี้จะสําเร็จลุลวงไปไมไดหากไมไดรับความรวมมือจากหนวยงานตาง ๆ ทั้งในและนอก
กระทรวงสาธารณสุข  ขอขอบคุณนายชนัตร เลาหวัฒนะ ผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม ที่อนุญาตใหเจาหนาท่ีสวนปาเขารวมโครงการและใหใชพืน้ท่ีสวนปา
ในการศึกษาวิจัยการเพาะปลูกสมุนไพรแบบแปลงสาธิตตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม  ขอขอบคุณ 
นางปราณี ชวลิตธํารง ผูอํานวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตรการแพทย ทีอ่นุญาตให
บุคลากรในหนวยงานเขารวมงานและใหใชหองปฏิบัติการในการประเมินคุณภาพของสมุนไพรเปาหมาย 
ขอขอบคุณนายอรรถ สมราง อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน ที่ใหความอนุเคราะหในการใชหองปฏิบัติการสํานัก
วิทยาศาสตรเพ่ือการพัฒนาที่ดินในการศึกษาวจิัย ขอขอบคุณนางสาวปนเพชร บุญสขุ สํานักวิทยาศาสตร
เพื่อการพัฒนาทีดิ่น กรมพัฒนาที่ดิน ที่ใหความอนุเคราะหแผนที่แสดงตําแหนงของสวนปาภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเปนพ้ืนท่ีเปาหมายในการศึกษาวจิัย นอกจากน้ีโครงการนี้ยังไดรับความ
รวมมือดวยดีจากบริษัทเอกชนหลายแหง คณะผูนิพนธขอขอบนางสาวดารณี เวชพงศา ผูจดัการบริษัท 
ลีโอเฮิรบส จํากัด นางสาวอัจฉรา ดานสวาง ผูจัดการบริษัท กรีนเขลางค จํากัด และนายสนธิ์ ชมดี 
ผูจัดการบริษัท เขาคอทะเลภู จํากัด ที่ไดใหความรวมมือในการเขารวมโครงการและมีสวนทําใหโครงการ
น้ีประสบความสําเร็จ 
 



กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

 

จ  

สารบัญ 
 

              หนา 
คํานํา ก 
กิตติกรรมประกาศ ง 
สารบัญ จ 
สารบัญภาพ ซ 
สารบัญตาราง ญ 
บทที่ 1 บทนํา 1 
บทที่ 2 ขอมูลท่ัวไปของสมุนไพรเปาหมาย 10 
 2.1   ปญจขันธ  (Gynostemma pentaphyllum Makino) 10 
 2.2  โกฐจุฬาลาํพา/ชิงเฮา (Artemisia annua L., A. apiacea Hance) 12 
 2.3 โกฐสอ [Angelica anomala Lallem, A. dahurica (Fisch. ex  

Hoffm.) Benth. et Hook.f., A. dahurica (Fisch. ex Hoffm.) 
Benth. et Hook.f. var. formosan (Boiss.) Shan et Yuan] 

12 

 2.4  โกฐเขมา (Atractylodes lancea (thumb.) DC.) 15 
 2.5  โกฐเชียง (Angelica sinensis (Oliv.) Diels) 16 
 2.6  โกฐหัวบวั (Ligusticum chuanxiong Hort.) 17 
 2.7  ชะเอมเทศ (Glycyrrhiza uralensis Fischer) 18 
 2.8  อบเชยจีน (Cinnamomum cassia Presl.) 20 
บทที่ 3 ความเปนไปไดในการปลูกสมุนไพรจีนในประเทศไทย 24 
 3.1   แหลงเขตกรรมของสมุนไพรเปาหมายในสาธารณรัฐประชาชนจีน 26 
 3.2  การสํารวจพื้นท่ีเพาะปลูกสมุนไพรจีน 31 
 3.3  ขอมูลพ้ืนท่ีสวนปา 37 
 3.4  การคัดเลือกพื้นท่ีเพาะปลูกสมุนไพรเปาหมาย 56 
บทที่ 4 ปจจัยการผลิตทางการเกษตรเพื่อการเพาะปลูกพืชสมุนไพร 59 
 4.1  ความสําคัญของคุณภาพดินและน้ําตอการปลูกพืชสมุนไพร 59 



การพัฒนาสมุนไพรแบบบูรณาการ ฉ 

สารบัญ (ตอ) 
 

        หนา 
 4.2  ปจจัยการผลิตเพื่อการเพาะปลูกปญจขันธ 67 
 4.3  ปจจัยการผลิตเพื่อการเพาะปลูกโกฐจุฬาลําพา  82 
 4.4  ปจจัยการผลิตเพื่อการเพาะปลูกชะเอมเทศ  97 
บทที่ 5 การผลิตวัตถุดิบสมุนไพรในพืน้ท่ีเปาหมาย 109 
 5.1  เกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับพืชสมุนไพร 110 
 5.2  การผลิตวตัถุดิบปญจขันธ   113 
 5.3  การผลิตวตัถุดิบโกฐจุฬาลาํพา 125 
 5.4  การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของปญจขันธพันธุพื้นเมืองและพันธุจีน 128 
 5.5  อายุเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมสําหรับปญจขันธ 137 
บทที่ 6 การควบคุมคุณภาพสมุนไพร 142 
 6.1  การควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบปญจขันธ 142 
 6.2  การหาปริมาณอารเทมิซินินในโกฐจุฬาลําพา 146 
 6.3  การประเมินคุณภาพชะเอมเทศในทองตลาด 147 
บทที่ 7 การพัฒนาสมุนไพรสูเชงิพาณิชย 149 
 7.1  แนวทางการสงเสริมการผลิตวัตถุดิบสมุนไพร 149 
 7.2  ความรวมมือในการพัฒนาปญจขันธระหวางภาครัฐและเอกชน 152 
บทที่ 8 บทสรุป 160 
ภาคผนวก  

1 หลักเกณฑมาตรฐานการผลิตผลิตผลเกษตรอนิทรีย 166 
2 มาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตรที่รับรองโดยกรมพัฒนาทีดิ่น 168 
3 แบบฟอรมการสงตัวอยางดินเพื่อตรวจวิเคราะห 169 
4 การวิเคราะหปริมาณโลหะหนักทั้งหมดในดิน 172 
5 การวิเคราะหปริมาณโลหะหนักละลายนํ้า 

 
179 



กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

 

ช  

สารบัญ (ตอ) 
 

           หนา 
6 แบบบันทึกขอมูลระบบจัดการคุณภาพ : GAP ปญจขันธ 180 
7 แบบบันทึกบัญชีและแหลงที่มาของปจจัยการผลิต 186 
8 แบบบันทึกบัญชีและแหลงที่มาของเมล็ดพันธุ 193 
9 แบบบันทึกการใชสารเคมีปองกนักําจัดศัตรูพืชสมุนไพร 195 
10 แบบบันทึกการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวพืชสมุนไพร 198 
11 รายชื่อคณะทํางานโครงการการผลิตและการแปรรูปสมุนไพรจีนเพ่ือลดการ

นําเขา 
200 

 



การพัฒนาสมุนไพรแบบบูรณาการ ซ

สารบัญภาพ 
 

   รูปท่ี                        หนา 
1 ปญจขันธ [Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino] 10 
2 ตนปญจขันธที่ออกดอกติดผล 11 
3 ขนาดของเมล็ดปญจขันธ 11 
4 โกฐจุฬาลําพา (Artemisia annua L.) 14 
5 โกฐสอชนิด Angelica anomala Lallem 14 

  6 โกฐสอชนิด Angelica dahurica (Fisch ex Hoffm.) Benth. et Hook. f. 14 
7 โกฐเขมา [Atractylodes lancea (Thunb.) DC.] 15 
8 โกฐเชียง [Angelica sinensis (Oliv.) Diels.] 18 
9 โกฐหัวบัว (Ligusticum chuanxiong Hort.) 18 
10 ชะเอมเทศ (Glycyrrhiza uralensis Fischer) 19 
11 อบเชยจีน (Cinnamomum cassia Presl.) 19 
12 แผนที่ประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 24 
13 แผนที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนแบงตามมณฑล 28 
14 การประชุมเพื่อวางแผนการศึกษาวิจัย 32 
15 ภาพกิจกรรมการสํารวจพื้นท่ีเพาะปลูกสมุนไพรจีน 32 
16 แผนที่แสดงตําแหนงของสวนปา ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 36 
17 เมล็ดพันธุปญจขันธ 117 
18 การเพาะเมล็ดโดยใชวสัดุเพาะทรายละเอียด 117 
19 การเพาะเมล็ดโดยใชวสัดุเพาะแกลบผสมทราย 118 
20 การยายกลาปญจขันธ 118 
21 กลาปญจขันธมีลักษณะแตกตางกัน 118 
22 การปลูกปญจขนัธในโรงเรือน 118 
23 การเจริญเติบโตและการแตกกิ่งแขนงของปญจขันธ 118 



กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก                            

 

ฌ

สารบัญภาพ (ตอ) 
 

   รูปท่ี                     หนา 
24 ตนออนปญจขันธที่ไดจากการเพาะยอดออนบนสูตรอาหาร MS 119 
25 แสดงรากของยอดออนปญจขันธที่เพาะเลีย้งบนสตูรอาหาร MS ที่มีฮอรโมน  

IAA ความเขมขน 0.1, 1 และ 2 มิลลิกรัม/ลิตร 
119 

26 แสดงรากของยอดออนปญจขันธที่เพาะเลีย้งบนสตูรอาหาร MS ที่มีฮอรโมน  
IBA ความเขมขน 0.1, 1 และ 2 มิลลิกรัม/ลิตร 

119 

   27 แสดงรากของยอดออนปญจขันธที่เพาะเลีย้งบนสตูรอาหาร MS ที่มีฮอรโมน  
NAA ความเขมขน 0.1, 1 และ 2 มิลลิกรัม/ลิตร 

120 

28 แสดงความยาวยอดและรากของยอดออนปญจขันธที่เพาะเลี้ยงบนสูตร
อาหาร MS ที่มีฮอรโมน  NAA ความเขมขน 0.1, 1 และ 2 มิลลิกรัม/ลิตร 

120 

29 การเตรียมแปลงปลูกปญจขันธ 121 
30 การปลูกปญจขนัธเปนแถวแบบยกรอง 121 
31 แมลงศัตรูพืชของปญจขันธ 122 
32 การปลูกปญจขนัธแบบขึ้นคาง 124 
33 การปลูกปญจขนัธแบบไมขึ้นคาง 124 
34 การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 124 
35 เมล็ดโกฐจุฬาลําพา 125 
36 กลาโกฐจุฬาลําพามีใบจริง 10 ใบ 125 
37 การยายกลาโกฐจุฬาลําพาลงแปลงปลูก 126 
38 แปลงปลกูโกฐจฬุาลําพาทรงพุมหนา 126 
39 แปลงปลกูโกฐจฬุาลําพาทรงพุมบาง 126 
40 ลักษณะใบประกอบของโกฐจุฬาลําพาตนทรงพุมบาง 127 
41 ลักษณะใบประกอบของโกฐจุฬาลําพาตนทรงพุมหนา 127 
42 ลักษณะตนโกฐจุฬาลําพาที่เปนโรคเหี่ยวเหลือง 127 
43 เชื้อรา Sclerotium sp. 127 



การพัฒนาสมุนไพรแบบบูรณาการ ญ

สารบัญภาพ (ตอ) 
 

    รูปที่            หนา 
44 การเตรียมพื้นท่ีเพาะปลูกในสวนปาเปาหมาย 132 
45 การเพาะปลูกปญจขันธแบบแปลงสาธิตในพื้นท่ีเปาหมาย 132 
46 พื้นท่ีปลูกปญจขันธแบบแปลงสาธิต 154 
47 แปลงเพาะปลูกปญจขันธตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม 154 
48 ผลิตภัณฑชาชงสมุนไพรของบรษิัท กรีนเขลางค จํากัด 155 
49 ผลิตภัณฑปญจขันธของบริษัท ลีโอเฮิรบส จํากดั 155 
50 ผลิตภัณฑปญจขนัธขององคการอุตสาหกรรมปาไม 155 
51 ผลิตภัณฑเครื่องด่ืมสมุนไพรปญจขันธของกรมวิทยาศาสตรการแพทย 158 

 
สารบัญตาราง 

 

 ตารางที่                         หนา 
1 แสดงรายชื่อพื้นท่ีสํารวจจํานวน 35 แหงใน 19 จังหวัด 35 
2 แสดงรายชื่อสถานที่ที่มีสภาพแวดลอมเหมาะสมในการปลูกสมุนไพรแตละชนิด 57 
3 ผลการวิเคราะหคุณภาพดินในพื้นท่ีสวนปาหลวงสันกําแพงกอนปลูกปญจขันธ 74 
4 ผลการวิเคราะหคุณภาพดินในพื้นท่ีสวนปาบานหลวงกอนปลูกปญจขันธ 75 
5 ผลการวิเคราะหคุณภาพดินในพื้นท่ีสวนปาแมหอพระกอนปลูกปญจขันธ 76 

 6 ผลการวิเคราะหคุณภาพดินในพื้นท่ีสวนปาแมแจมกอนปลูกปญจขันธ 77 
7 ผลการวิเคราะหคุณภาพดินในพื้นท่ีสวนปาแมอุคอกอนปลูกปญจขันธ 78 
8 เกณฑชี้วัดคุณภาพดินในพื้นท่ีเปาหมายกอนปลูกปญจขันธ 79 
9 ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําในพื้นท่ีเปาหมายปลูกปญจขันธ 80 
10 เกณฑชี้วัดคุณภาพดินในพื้นท่ีเปาหมายกอนปลูกโกฐจุฬาลําพา 87 
11 ผลการวิเคราะหคุณภาพดินในพื้นท่ีเปาหมายกอนปลูกโกฐจุฬาลาํพา 88 



กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก                            

 

ฎ

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตารางที ่                                หนา 
12 ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําในพื้นท่ีเปาหมายปลูกโกฐจุฬาลําพา 90 
13 สมบัติทางเคมีของดินท่ีมีความสมบูรณสูงทั่ว ๆ ไปในประเทศไทย 94 
14 ผลการวิเคราะหดินในพื้นท่ีเปาหมายกอนปลกูและหลงัการเก็บเกี่ยวโกฐจฬุาลาํพา 95 
15 ปริมาณโลหะหนักในโกฐจุฬาลาํพาในพื้นท่ีเปาหมาย 95 
16 เกณฑชี้วัดคุณภาพดินในพื้นท่ีเปาหมายกอนปลูกและหลังเก็บเกี่ยวโกฐจฬุาลาํพา 96 
17 คุณภาพดินท่ีเหมาะสมตอการปลูกโกฐจฬุาลาํพา 97 
18 ผลการวิเคราะหโลหะหนักในตัวอยางชะเอมเทศจากทองตลาด 100 
19 ผลการวิเคราะหคุณภาพดินในพื้นท่ีเปาหมายปลูกชะเอมเทศ 104 
20 ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําในพื้นท่ีเปาหมายปลูกชะเอมเทศ 105 
21 เกณฑชี้วัดคุณภาพดินในพื้นท่ีเปาหมายปลูกชะเอมเทศ 106 
22 แสดงคุณภาพดินและคุณภาพน้ําในพื้นท่ีเปาหมายปลูกปญจขันธ 133 
23 แสดงผลวิเคราะหคุณภาพทางเคมีของวัตถุดิบสมุนไพรจากพืน้ท่ีเปาหมาย 135 
24 แสดงผลการวิเคราะหการปนเปอนดวยสารหนูและโลหะหนักของวัตถุดิบ 

สมุนไพรจากพืน้ท่ีเปาหมาย 
136 

25 นํ้าหนักสด (ก.ก./ไร) ของปญจขนัธจากวิธีปลกู 2 แบบ และอายเุก็บเกี่ยว 3 ระยะ 139 
26 นํ้าหนักแหง (ก.ก./ไร) ของปญจขันธจากวิธีปลูก 2 แบบ และอายุเก็บเกี่ยว 3 ระยะ 139 
27 ปริมาณซาโปนินรวม (กรัม/นํ้าหนักแหง 100 กรัม) ของปญจขนัธจากวิธีปลูก  

2 แบบ และอายุเก็บเกี่ยว 3 ระยะ 
140 

 28 ขอกําหนดมาตรฐานของสวนเหนือดินปญจขันธ 143 
29 มาตรฐานคุณภาพนํ้าชลประทานที่ใชในการเพาะปลูก 176 
30 ระดับเกณฑพื้นฐานที่แนะนําสําหรับโลหะหนักในดินประเทศไทย 177 
31 การปนเปอนโลหะหนักตามมาตรฐานตํารายาสมุนไพรไทย 177 
32 สัมประสิทธิ์การเคลื่อนยายของโลหะหนักในระบบดินและพืช 178 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 จากการสํารวจผูนําเขาสมุนไพรจีนในประเทศไทย เม่ือป พ.ศ. 2544 พบวา สมุนไพรจีนท่ีมี
การนําเขาในปริมาณสูงและสามารถนํามาปลูกในประเทศไทย ไดแก โกฐสอ โกฐจุฬาลําพา/ชงิเฮา โกฐ
เขมา โกฐเชียง โกฐหัวบัว ชะเอมเทศ อบเชยจีน และปญจขันธ ศูนยความรวมมือการแพทยไทย-จีน 
กรมการแพทย จึงไดเสนอเรื่องเขาท่ีประชุมคณะกรรมการความรวมมือดานสาธารณสุขไทย-จีน ในการ
ประชุมครั้งที่ 5 เม่ือวันที่ 17 ธันวาคม 2545 ณ กระทรวงสาธารณสุขไทย ที่ประชุมซึ่งฝายไทยนําคณะ
โดยรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข (พลตํารวจเอกประชา พรหมนอก) และฝายจีนนําคณะโดย
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข (ศาสตราจารยซือ จิ้ง) ไดพิจารณารวมกัน และจากการประชุม 
ฝายจีนเห็นชอบที่จะมอบเมล็ดพันธุสมุนไพรดังกลาวใหฝายไทยนํามาทดลองปลูกในประเทศไทย 
 สถาบันการแพทยไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก* ไดเปนแกนจัดทํา “โครงการสํารวจพื้นท่ีเพาะปลูกสมุนไพรจีนเพื่อลดการนําเขา”  
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2546-2548  โดยมีหนวยงานตาง ๆ จากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงการตางประเทศ ชุมชน 
และภาคเอกชน มารวมเปนเครือขายการดําเนินงานดังกลาว โดยมีวัตถุประสงค ดังน้ี 
 1.  เพ่ือหาพื้นท่ีที่เหมาะสมในการทดลองปลูกสมุนไพรจีนเปาหมายในประเทศไทย 
 2.  เพ่ือวางแผนการศึกษาวิจัยปลูกสมุนไพรจีนเปาหมายอยางเปนระบบ ครบวงจรและมี 
              ประสิทธิภาพ โดยมุงเนนใหไดสมุนไพรที่มีคุณภาพไดมาตรฐานระดับสากลเพื่อทดแทน 
              การนําเขา 

3. เพ่ือเปนรูปแบบตัวอยางในการพัฒนาการปลูกสมุนไพรในทองถิ่น  
ในการดําเนินงาน อธิบดีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกไดมีคําสั่งแตงตั้ง 

คณะทํางานซึ่งประกอบดวยนักวิชาการจากหนวยงานตาง ๆ ที่เขารวมโครงการ กอนเดินทางไปสํารวจ
พื้นท่ีเพาะปลูก คณะทํางานไดวางแผนทางวชิาการโดยรวบรวมขอมูลเขตกรรมของสมุนไพรเปาหมายใน
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และขอมูลพ้ืนท่ีของประเทศไทยที่ใกลเคียงกับความตองการของสมุนไพร 
 

*  เดิมคือ  ศูนยความรวมมือการแพทยไทย-จีน กรมการแพทย 
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เปาหมาย  รวมทั้งขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  จากน้ันไดประชุมคณะทํางานเพื่อวางแผนสํารวจพื้นท่ีเพาะปลกู 
สมุนไพรเปาหมายดังกลาว โดยไดมีการกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกและจัดลําดับชนิดของสมุนไพร
เปาหมายท่ีจะดําเนินการ ดําเนินการสํารวจพื้นที่และเก็บตัวอยางดินและน้ําจากพ้ืนที่เปาหมายสงสํานัก
วิทยาศาสตรเพ่ือการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน เพ่ือตรวจวิเคราะห1 
 สําหรับพื้นท่ีสํารวจ คณะทํางานไดเสนอใหใชพื้นที่ขององคการอุตสาหกรรมปาไม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม ซึ่งเปนหนวยงานที่จัดต้ังขึน้เพื่อดําเนินการตามนโยบายพิเศษของรัฐ
ดานอนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ มีภาระหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินงานดานการ
ปลูกสรางสวนปา ทดแทนพื้นท่ีปาเสื่อมโทรมมาตั้งแตป พ.ศ. 2510  ปจจุบันมีสวนปาอยูในความลูแล
รับผิดชอบจํานวน 135 แหง ใน 34 จังหวัด พื้นท่ีประมาณ 871,734 ไร กระจายอยูตามจังหวัดตาง ๆ 
ครอบคลุมท่ัวทุกภาคของประเทศ นอกจากน้ัน คณะรัฐมนตรีไดมีมติในการประชุมเม่ือวันท่ี 7 เมษายน 
2547 เห็นชอบใหองคการอุตสาหกรรมปาไม เปนหนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับไมเศรษฐกิจของประเทศ
อีกดวย 
 การปลูกสรางสวนปาขององคการอุตสาหกรรมปาไม เปนไปในระบบหมูบานปาไม หรือท่ีเรียกวา
ระบบการพัฒนาสังคม-เกษตร-ปาไม (SOCIO-AGRI-CIVIL CULTURAL SYSTEM) ที่นําการ
พัฒนาสังคม การเกษตร และการปาไม มารวมไวในกระบวนการเดียวกัน ซึ่งไมเพียงแตจะมุงปลูก
บํารุงรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติเทาน้ัน แตยังมุงหวงัที่จะอาศัยสวนปาเปนรากฐานการผลิต การ
สรางงานในชนบท เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในชนบทใหดีขึ้นดวย 
 ดวยเหตุที่การดําเนินธุรกิจทางดานการปลูกสรางสวนปาเศรษฐกิจ เปนธุรกิจที่ตองใชเวลาและ
การลงทุนในระยะยาว ตองรอเวลาใหตนไมโตครบรอบระยะเวลาตัด จึงจะนําไปใชประโยชนเปนสินคาได 
ดังน้ัน การดําเนินการสรางรายไดเสริม โดยการปลูกพืชสมุนไพรในพื้นท่ีสวนปา จึงเปนแนวทางหนึ่งใน
การบริหารจัดการสวนปาเศรษฐกิจแบบครบวงจรขององคการอตุสาหกรรมปาไม ซึ่งนอกจากจะเปนการ
เพิ่มบทบาทและความรับผิดชอบตอสังคมยิง่ขึ้นแลว ยงัเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการใชประโยชนจาก
พื้นท่ี เพ่ือมูลคาเพ่ิมของผลิตผลจากปา ทั้งที่เปนไมและมิใชเน้ือไม ภายใตแนวคิด การปลูกปาท่ีได
มากกวาปา2 

 จากผลการดําเนินการโครงการสาํรวจพื้นท่ีเพาะปลูกสมุนไพรจนีเพื่อลดการนําเขา ทําใหคณะ 
ทํางานสามารถคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมในการทดลองปลูกสมุนไพรปญจขันธแบบเกษตรอินทรียเปนชนิด
แรก ดังน้ัน คณะทํางานจึงไดจัดทําโครงการ “การทําแปลงสาธิตการเพาะปลูกสมุนไพรจีนในทองถิ่น” 
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ในปงบประมาณ พ.ศ. 2547 ระยะเวลาดําเนินการ 5 เดือน ตั้งแตเดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน 
2547 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือทดลองปลูกสมุนไพรปญจขันธพันธุจีนเปรียบเทียบกับพันธุพื้นเมืองแบบ
แปลงสาธิตตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม และเพื่อคัดเลือกสมุนไพรปญจขันธที่มีคุณภาพดี และมี
ปริมาณสารสําคัญสูง ไปขยายผลการศึกษาแบบเต็มรูปแบบในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ตอไป เพ่ือ
พัฒนาอยางตอเน่ืองใหสามารถลดตนทุนการผลิตและการแปรรูปวัตถุดิบลงได ใหราคาซื้อขายวัตถุดิบ
สามารถแขงขันกับราคาซื้อขายในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนีเพ่ือทดแทนการนําเขาในอนาคต เน่ืองจาก
การศึกษาวิจัยน้ีทําในหลายพื้นท่ี และผูเขารวมโครงการเปนขาราชการและเจาหนาท่ีของหนวยงานที่
เกี่ยวของกับการเพาะปลูกสมุนไพร จํานวนกวา 40 คน ดังน้ัน เพ่ือใหทุกคนมีความรูความเขาใจในการ
ทําแปลงสาธิตการเพาะปลูกสมุนไพรในทองถิ่นไดอยางถกูตอง และมีความรูความเขาใจในกระบวนการ 
พัฒนาวัตถุดิบและการแปรรูปสมุนไพรครบวงจร คณะทํางานจึงไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
“แนวทางการเพาะปลูกแปลงสาธิตและการแปรรูปสมุนไพรจีนในทองถิ่น” ระหวางวันท่ี 26-28 เมษายน 
2547 ณ โรงแรมเพชรงาม จังหวัดเชียงใหม เพ่ือเตรียมความพรอมในการศึกษาวิจัยในพื้นท่ีระหวาง
เดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน 2547  การดําเนินการโครงการดังกลาวไดผลเปนท่ีนาพอใจ และได
สรางนักวจิัยในพื้นท่ีจํานวนหลายสิบคน 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2548-2549 คณะทํางานไดจัดทําชุดโครงการ “การผลิตวัตถุดิบและ
การแปรรูปสมุนไพรจีนเพ่ือทดแทนการนําเขา” ซึ่งประกอบดวย 2 โครงการ  คือ “การผลิตวตัถุดิบและ
การแปรรูปสมุนไพรปญจขันธ” และ “การผลิตวัตถุดิบสมุนไพรโกฐจุฬาลําพา (ชิงเฮา)”  โครงการ “การ
ผลิตวัตถุดิบและการแปรรูปสมนุไพรปญจขันธ” ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ประกอบดวย 
8 โครงการยอย ดังน้ี   

1. การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพชืปญจขนัธและสารสําคัญ  
โดย สถาบันวจิยัสมุนไพร กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 

2. คุณภาพดินและนํ้าตอการปลูกสมุนไพรปญจขันธ  
โดย สํานักวิทยาศาสตรเพ่ือการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

3. การเพาะปลูกสมุนไพรปญจขันธตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP)  
โดย องคการอตุสาหกรรมปาไม กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

4. การควบคุมคุณภาพสมุนไพรปญจขันธ  
โดย สถาบันวิจยัสมุนไพร กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสขุ 
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5. ลักษณะทางการเกษตรและลักษณะทางพันธุกรรมของปญจขันธ  
โดย สํานักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ     

6. การผลิตวัตถุดิบปญจขันธใหไดคุณภาพมาตรฐานระดับสากล  
โดย สถาบันวิจยัพืชสวน กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

7. การสงเสริมการผลิตสมุนไพรปญจขันธ  
โดย สํานักสงเสริมและจัดการสนิคาเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและ   
สหกรณ 

8. การพัฒนาผลติภัณฑปญจขันธสูการตลาด  
โดย องคการเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข 

ผลการดําเนินงานของโครงนี้ถือวาประสบความสําเร็จ  สามารถดําเนินการไดเสร็จตามกําหนด 
เวลา โดยมีผลผลิตของโครงการ ดังน้ี 
 1.  ไดนําเสนอผลงานวิจยัปญจขันธ จํานวน 5 เรื่อง ในการประชุมวิชาการดานการแพทยแผน
ไทย การแพทยพื้นบานไทย และการแพทยทางเลือกแหงชาติ ครั้งที่ 2 ในงานมหกรรมสมุนไพรแหงชาติ 
ครั้งที่ 2 ระหวางวันท่ี 31 สิงหาคม - 4 กันยายน 2548 ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชมุ อิมแพ็ค 
เมืองทองธานี ผลงานวิจัยดังกลาว ไดแก 

    1.1  ปจจัยการผลิตทางการเกษตรเพื่อการเพาะปลูกพืชสมุนไพร 
          โดย นิตยาพร ตันมณี และ ปนเพชร บุญสุข 
               สํานักวิทยาศาสตรเพ่ือการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

     1.2  การผลิตวัตถุดิบปญจขันธใหไดคุณภาพมาตรฐานระดับสากล   
   โดย กอบเกียรติ์ บันสิทธิ์  สัจจะ ประสงคทรพัย  แสงมณี ชงิดวง และคณะ 

     กรมวิชาการเกษตร  กรมวิทยาศาสตรการแพทย  กรมพัฒนาการแพทยแผนไทย 
                         และการแพทยทางเลือก 
     1.3  ลักษณะทางการเกษตรและลักษณะทางพันธุกรรมของปญจขันธ 
                    โดย สิริพันธุ ศรีจักรวาล  จรัญ ดิษฐไชยวงศ  สุภาพ สุนทรนนท และคณะ 
                          กรมวิชาการเกษตร  กรมวิทยาศาสตรการแพทย  องคการอุตสาหกรรมปาไม 
                          กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
     1.4  การควบคุมคุณภาพสมุนไพรปญจขันธ 
                    โดย ปราณี ชวลิตธํารง  ธิดารัตน บุญรอด  เย็นจิตร เตชะดํารงสิน และคณะ 
                          กรมวิทยาศาสตรการแพทย กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
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     1.5  การวิจยัและพัฒนาผลติภัณฑเพ่ือสุขภาพปญจขันธ 
                    โดย ประคองศิริ บุญคง  ดารณี เวชพงศา อัจฉรา ดานสวาง 
                          องคการเภสัชกรรม  บริษัท ลีโอเฮิรบส จํากัด  บริษัท กรีนเขลางค จํากัด 

2. ไดจัดทําแผนพับเรื่อง “การปลกูสมุนไพรปญจขันธ” จํานวน 10,000 แผน  แผนพับเรือ่ง 
“โครงการสํารวจพื้นท่ีเพาะปลูกสมุนไพรจีนเพื่อลดการนําเขา” จํานวน 10,000 แผน  และ
หนังสือเรื่อง “แนวทางการผลติวัตถุดิบปญจขันธในประเทศไทย” จํานวน 5,000 เลม  
รวมทั้งจัดนิทรรศการเผยแพรผลงานของโครงการนี้ และแจกตนกลาปญจขันธ จํานวน 
10,000 ตน ในงานมหกรรมสมุนไพรแหงชาติ ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 31 สิงหาคม - 4 
กันยายน 2548 ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

3. ไดพัฒนาผลิตภัณฑปญจขันธรวมกับภาคเอกชนจํานวน 3 ราย ไดผลิตภัณฑรวม 5 ชนิด   
     ไดแก สบูปญจขันธ แชมพูปญจขันธ โลชั่นปญจขันธ ชาชงพรอมด่ืมปญจขันธ ไอศกรีม 
     ปญจขันธ และไดมีแผนพัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ อีกหลายชนิด โดยความรวมมือของ  
     องคการเภสัชกรรม กรมวชิาการเกษตร และบริษัทเอกชนหลายแหง 

 4.  ไดศึกษาวิจัยตลาดผลิตภัณฑปญจขันธทั้งในและตางประเทศ  รวมทั้งประชาสัมพันธ 
               ผลิตภัณฑสุขภาพจากปญจขันธในธุรกิจสปาหลายแหงที่เกาะสมุย 
 5.  ไดตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารวิชาการหลายเรื่อง เชน การศึกษาเปรียบเทียบ 
                คุณภาพของปญจขันธพันธุพื้นเมืองและพันธุจีน วิธีการปลกูและอายุเก็บเกี่ยวของปญจขันธ  
               ความรวมมือในการพัฒนาปญจขันธระหวางภาครัฐและเอกชน เปนตน 

โดยสรุปโครงการนี้ประสบความสําเร็จตามแผนที่วางไว ผลที่ไดจากโครงการนี้นอกจากจะได
แนวทางการผลิตวัตถุดิบปญจขันธใหไดคุณภาพมาตรฐานระดับสากลแลว ยังไดเครือขายการวิจัยและ 
พัฒนาสมุนไพรครบวงจรระหวางหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐ ชุมชน และเอกชน ซึ่งจะเปน
ประโยชนในการดําเนินงานตอไปในอนาคตไดเปนอยางดี  และตอมาในปงบประมาณ พ.ศ. 2549  องคการ
อุตสาหกรรมปาไม กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดนําผลที่ไดจากโครงการนี้ไปตอยอด 
ในพื้นท่ี โดยการอบรมกลุมเกษตรกรใหมีความรูความเขาใจในการเพาะปลกูสมุนไพรปญจขันธตามแนวทาง
เกษตรดีที่เหมาะสม เพ่ือสรางอาชีพใหกับเกษตรกร 

สาํหรับโครงการ “การผลิตวัตถดิุบสมุนไพรโกฐจุฬาลําพา (ชิงเฮา)” ดําเนินการในปงบประมาณ  
พ.ศ. 2548-2549  ประกอบดวย 5 โครงการยอย ดังน้ี 
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 1.   คุณภาพดินและน้ําตอการปลูกสมุนไพรโกฐจุฬาลําพา  
     โดย สํานักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาท่ีดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
2. การจําแนก คัดเลือก และประเมินพันธุสมุนไพรโกฐจุฬาลําพา  

โดย ศูนยวิจัยพชืสวนพิจิตร สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 2 จังหวัดพิษณุโลก 
3. การเพาะปลูกสมุนไพรโกฐจฬุาลาํพาตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม  

โดย องคการอุตสาหกรรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4. การขยายพันธุสมุนไพรโกฐจุฬาลําพา   

โดย สํานักสงเสริมและจัดการสนิคาเกษตร  กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ 

5.   การควบคุมคุณภาพสมุนไพรโกฐจุฬาลําพา  
โดย สถาบันวิจยัสมุนไพร กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสขุ 

 ผลการดําเนินงานของโครงการนี้ในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ซึ่งเปนโครงการนํารอง ไมเปนไป 
ตามแผนที่วางไว เน่ืองจากพืชชนิดน้ีขยายพันธุดวยเมล็ด และถายเรณูโดยลมและแมลง จึงสามารถผสม 
ขามตนไดงายซึ่งแตกตางจากพืชอ่ืนในวงศเดียวกัน และเมล็ดพันธุที่ไดรับจากประเทศสาธารณรฐัประชาชน
จีน เม่ือนํามาทดลองปลูก ณ ศูนยวิจัยพืชสวนพิจิตร ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร (พืชสวน) 
จังหวัดเชียงใหม และพื้นท่ีสวนปาขององคการอุตสาหกรรมปาไม พบวา ลักษณะใบมีความแตกตางกัน
มาก สามารถจําแนกไดถึง 15 ชนิด ลักษณะดอกก็มีความแตกตางเชนกัน นอกจากน้ียังพบวาหากดินมี
ความเปนกรดสูง เชื้อราบางชนดิจะเจริญไดดี ซึ่งเปนปญหาทําใหรากของพืชเนาตายได  การดําเนินงาน
ของโครงการนี้แมวาจะไมเปนไปตามแผนเดิมท่ีวางไว แตนับวาประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง ทําให
ทราบปญหาที่สาํคัญตาง ๆ ที่มีผลตอการผลิตวตัถุดิบสมุนไพรดังกลาว ซึง่เปนประโยชนตอการศึกษาวิจัย
ตอยอดในปงบประมาณ พ.ศ. 2549  
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549  คณะทํางานไดเชิญคุณทิวาพร ศรีวรกุล หัวหนาศูนยกสิกรรม
ธรรมชาติทามะขาม อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เขามารวมในโครงการวิจัยน้ี ซึ่งคุณทิวาพร ศรีวรกุล 
เปนผูมีประสบการณการใชสมุนไพรโกฐจุฬาลําพาในชุมชนนานกวา 7 ป และไดมีการปลูกโกฐจุฬาลําพา
ในชุมชนเพ่ือใชในพื้นที่ประมาณ 3 งาน โดยไดรับเมล็ดพันธุครั้งแรกจากคณะทํางานศูนยพันธุวิศวกรรม
และเทคโนโลยชีีวภาพแหงชาติ และปลูกโกฐจุฬาลําพาโดยปลอยตามธรรมชาติ ไมมีการใสปุยและสาร
กําจัดศัตรูพืช และนําผลผลิตแหงไปตมใหผูปวยไขมาลาเรียรับประทาน โดยใชตามคําบอกเลาของผูมี 
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ประสบการณ พบวาไดผลดี  ตอมาไดขยายการปลูกไปยงับานมะเซอยอ  ตําบลบองตี้  โดยปลูกแซมใน 
แปลงมะมวงโดยปลอยตามธรรมชาติเชนเดียวกันประมาณ 5 ป  นอกจากน้ียังมีการปลูกในพื้นท่ีตําบล
ทามะขาม จังหวัดกาญจนบุรี ชุมชนเปนศูนยเรียนรูกสิกรรมธรรมชาติไดริเริ่มปลูกพืชสมุนไพรโกฐจุฬา
ลําพาเพื่อใชในชุมชนเปนชนิดแรก ดวยความใสใจและประสบการณจากการปลูกและการใชสมุนไพรชนิด
น้ีมานาน ทําใหไดเรียนรูตามภูมิปญญาทองถิ่นและทราบความแตกตางและธรรมชาติของโกฐจุฬาลําพา
ในขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแตการเพาะกลา การปลูก การเก็บเกี่ยวผลผลิต การเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ และการเก็บ
รักษา แตเน่ืองจากชุมชนยังขาดการสนับสนุนขอมูลดานวิชาการ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการเตรียม
เมล็ดพันธุใหมีคุณภาพดี มีเปอรเซ็นตความงอกสูง และการเพาะปลูกตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม
เพ่ือใหไดวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพดี  การเขารวมโครงการ “การผลิตวัตถดิุบสมุนไพรโกฐจุฬาลําพา 
(ชิงเฮา)” ของศูนยเรียนรูกสิกรรมธรรมชาติทามะขามในครั้งน้ี เปนมิติใหมของการทํางานรวมกันระหวาง
ชุมชนและหนวยงานภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความเปนรูปธรรมในอนาคต 

ผลการดําเนินงานของโครงการนี้ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ถือวาประสบความสําเร็จในระดับ
หน่ึง โดยมีผลผลิตของโครงการ ดังนี้ 

1.  ไดนําเสนอผลงานวิจยัโกฐจุฬาลําพา จํานวน 5 เรื่อง ในการประชุมวิชาการดานการแพทย
แผนไทย การแพทยพื้นบานไทย และการแพทยทางเลือกแหงชาติ ครั้งที่ 3 ในงานมหกรรมสมุนไพร
แหงชาติ ครั้งที่ 3 ระหวางวันท่ี 30 สิงหาคม - 3 กันยายน 2549 ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม 
อิมแพ็ค เมืองทองธานี ผลงานวจิัยดังกลาว ไดแก 

    1.1  การสํารวจพื้นท่ีเพาะปลูกสมุนไพรเศรษฐกิจ 
          โดย เย็นจิตร เตชะดํารงสิน  นิตยาพร ตันมณี  ทรงพล อาทรธุระสขุ และคณะ 
                กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลอืก  กรมพฒันาที่ดิน  องคการ 
                อุตสาหกรรมปาไม กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร กรมวิทยาศาสตร 
               การแพทย 
    1.2  ประสบการณการใชโกฐจุฬาลําพาในชุมชน 
          โดย ทิวาพร ศรีวรกลุ 
               ศูนยกสิกรรมธรรมชาติทามะขาม อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
    1.3  ปจจัยการผลิตที่เหมาะสมตอการปลูกโกฐจุฬาลําพา 
          โดย นิตยาพร ตันมณี  ปนเพชร บุญสุข  เบญจนีย เภาพานิชย 
               กรมพัฒนาที่ดิน  กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
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    1.4  การผลิตวัตถุดิบโกฐจุฬาลําพาตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม 
          โดย เย็นจิตร เตชะดํารงสิน  เบญจนีย เภาพานิชย  จรัญ ดิษฐไชยวงศ และคณะ 
                กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลอืก  กรมวชิาการเกษตร  กรม 
               สงเสริมการเกษตร  องคการอุตสาหกรรมปาไม  กรมวิทยาศาสตรการแพทย   
               ศูนยกสิกรรมธรรมชาติทามะขาม อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
    1.5  การพัฒนาวิธีวิเคราะหปริมาณอารเทมิซินินในโกฐจุฬาลําพา 
          โดย ประไพ วงศสินคงม่ัน  ธนวัฒน ทองจีน  ธิดารัตน บุญรอด  ปราณี ชวลิตธํารง 
                กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
2.  ไดจัดทําแผนพับเรื่อง  “การผลิตวัตถุดิบโกฐจุฬาลําพาตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม”  

จํานวน 10,000 แผน และแจกตนกลาโกฐจฬุาลําพา จํานวน 1,000 ตน ในงานมหกรรมสมุนไพร
แหงชาติ ครั้งที่ 3 ระหวางวันท่ี 30 สิงหาคม - 3 กันยายน 2549 ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม 
อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
 โดยสรุปโครงการนี้ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง ทําใหทราบแนวทางการผลิตวัตถุดิบโกฐ
จุฬาลําพาตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม แตเน่ืองจากเมล็ดพันธุที่ไดยังใหสารสําคัญในปริมาณที่ต่ํา จึง
ตองมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาพันธุที่ใหสารสําคัญในปริมาณสูงที่คุมคาตอการลงทุนเชิงพาณิชยตอไป  

นอกจากชุดโครงการ “การผลติวัตถุดิบและการแปรรูปสมุนไพรจีนเพ่ือทดแทนการนําเขา” ซึ่ง
ประกอบดวย 2 โครงการ คือ “การผลิตวัตถุดิบและการแปรรูปสมุนไพรปญจขันธ” และ “การผลิต
วัตถุดิบสมุนไพรโกฐจุฬาลําพา (ชิงเฮา)” ไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2548-2549 แลว คณะ 
ทํางานยังไดจัดทําโครงการนํารองเรื่อง “การวจิัยและพัฒนาสมุนไพรชะเอมเทศ” ในปงบประมาณ พ.ศ. 
2549  โครงการนี้ประกอบดวย 3 โครงการยอย ดังน้ี 

1.  การศึกษาคุณภาพของชะเอมเทศในทองตลาด 
    โดย ธิดารัตน บุญรอด  ประไพ วงศสินคงม่ัน และคณะ 
         สถาบันวิจัยสมุนไพร  กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
2.  การศึกษาปจจัยการผลิตสมุนไพรชะเอมเทศ 
    โดย นิตยาพร ตันมณี  ปนเพชร บุญสุข 
         สํานักวิทยาศาสตรเพ่ือการพัฒนาที่ดิน  กรมพัฒนาที่ดิน 
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3.  การวิจัยการตลาดสมุนไพรชะเอมเทศ 
โดย ประคองศิริ บุญคง 
     องคการเภสัชกรรม  กระทรวงสาธารณสขุ 
 

ผลการดําเนินงานของโครงการนี้ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 นับวาประสบความสําเร็จในระดับ
หน่ึง โดยไดนําเสนอผลงานวิจยัเรื่อง “คุณภาพของชะเอมเทศในทองตลาด” ในการประชุมวชิาการดาน 
การแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบานไทย และการแพทยทางเลือกแหงชาต ิ ครั้งที่ 3 ในงานมหกรรม
สมุนไพรแหงชาติ ครั้งที่ 3 ระหวางวันท่ี 30 สิงหาคม - 3 กันยายน 2549 ณ ศูนยแสดงสินคาและการ
ประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี  

หนังสอื “การพฒันาสมุนไพรแบบบูรณาการ” เลมน้ี จัดทําขึ้นโดยการรวบรวมขอมูลทีไ่ดจากผล
การดําเนินการโครงการ “การสาํรวจพื้นท่ีเพาะปลูกสมุนไพรจีนเพ่ือลดการนําเขา” และโครงการ “การผลิต
วัตถุดิบและการแปรรูปสมุนไพรจีนเพื่อทดแทนการนําเขา” ตามแผนงานวิจัยของกรมพัฒนาการแพทย
แผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข โดยนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาวิจยัมาวิเคราะห 
เรียบเรียง สรุปผล และจัดทําเปนหนังสือเผยแพร  หนังสือเลมน้ีแสดงใหเห็นตัวอยางของการทํางานแบบ
บูรณาการระหวางหนวยงานที่เกีย่วของทัง้ภาครฐั ชุมชน และภาคเอกชน ภายใตขอบเขตและหนาที่ความ
รับผิดชอบของแตละหนวยงาน  โครงการดังกลาวน้ีเปนโครงการที่ตองใชเวลาในการดําเนินการนับสิบป ไม
อาจสําเร็จไดในเวลาเพยีง 2-3 ป เทาน้ัน เน่ืองจากมีขอจาํกัดเรื่องงบประมาณ บุคลากร และระยะเวลา กรม
พัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก จงึไดดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ แมวาสมุนไพรบาง
ชนิดยังไมไดดําเนินการทดลองเพาะปลูกในพื้นท่ี แตขอมูลพื้นฐานของสมุนไพรเปาหมายท่ีไดจากการ 
ศึกษาวิจัยน้ี จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอนักวิชาการเกษตรและหนวยงานที่เกี่ยวของในการวิจัยตอยอด 
ในสวนของสมุนไพรปญจขันธ โกฐจุฬาลําพา และชะเอมเทศ ซึ่งไดดําเนินการไปแลว แมในบางเรื่องจะ
ยังไมสมบูรณ แตสามารถใชเปนตนแบบในการพัฒนาสมุนไพรแบบบูรณาการได 

เอกสารอางอิง 
1.    เย็นจิตร เตชะดํารงสิน.  การสํารวจพื้นท่ีเพาะปลูกสมุนไพรจีนเพ่ือลดการนําเขา.  เอกสารเผยแพรในงานมหกรรมสมุนไพรแหงชาติ  
       ครั้งท่ี 2  วันท่ี 31 สิงหาคม - 4 กันยายน 2548  ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี. 
2.    ทรงพล อาทรธุระสุข.  สมุนไพรในบริบทของ อ.อ.ป.  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการเพาะปลูกแปลง 
       สาธิต และการแปรรูปสมุนไพรจีนในทองถิ่น.  วันท่ี 26-28 เมษายน 2547 ณ โรงแรมเพชรงาม จังหวัดเชียงใหม. 
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บทที่ 2 
ขอมูลทั่วไปของสมุนไพรเปาหมาย 

 
 ขอมูลท่ัวไปของสมุนไพรเปาหมายประกอบดวย ชื่อวิทยาศาสตร  ชื่ออื่น ๆ  ลักษณะพืช  สวน
ที่ใช และการใชประโยชนของสมุนไพร ดังน้ี 

2.1  ปญจขันธ 
ชื่อวิทยาศาสตร : Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino1-5 

ชื่อวงศ           : Cucurbitaceae1-5 

ชื่ออื่น ๆ           : 
 ชื่อไทย  : ชาสตูล  เบญจขันธ5 

 ชื่อจีน   : เจียวกูหลาน6  เซียนเฉา (สมุนไพรอมตะ)7   
 ชื่อญ่ีปุน : อมาชาซูรู (ชาหวานจากเถา)8  
 ชื่ออังกฤษ : Miracle grass (หญามหัศจรรย), Southern ginseng (โสมภาคใต), 5-Leaf 
  ginseng (โสมหาใบ)6, Gynostemma, Penta tea9 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1  ปญจขันธ [Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino] 

ลักษณะพืช : 
ปญจขันธ (Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino วงศ Cucurbitaceae)  

เปนไมเถาลมลุก  ลําตนเล็กเรียวยาว ที่ขอมักมีมือพัน (tendril) เปนเสนยาว  สวนปลายแยก 2 แฉก  
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ลําตนท่ีเลื้อยยาวแตกกิ่งแขนงได บริเวณขอของลําตนที่ทอดนอนไปตามดินจะออกรากได ใบเปนใบ
ประกอบแบบฝามือออกสลับ สวนมากมีใบยอย 5 ใบ แตบางครั้งก็พบมีใบยอย 3 หรือ 7 ใบได กานใบ
ยาว 3-7 เซนติเมตร ใบยอยรูปไขหรือรูปร ีปลายและโคนใบแหลม ขอบใบหยักหรือเปนคลื่น ดอกเล็ก
สีเหลืองปนเขียว ดอกแยกเพศ กลีบเลี้ยงและกลีบดอกเล็ก มีอยางละ 5 กลีบ ที่มีโคนกลีบติดกัน ปลาย 
กลีบแหลม อับเรณู 5 อัน กานยอดเกสรเพศเมีย 3 อัน ปลายแยกเปน 2 แฉก ผลคอนขางกลม ขนาด 
เสนผาศูนยกลาง 4-7 มิลลิเมตร ผลแกมีสีดํา มีเมล็ดเล็กมาก 1-3 เมล็ด ผิวขรุขระ1-5 
 

                                                          
        รูปที่ 2  ตนปญจขันธที่ออกดอกติดผล           รูปที่ 3  ขนาดของเมล็ดปญจขันธ 

สวนที่ใช : ทั้งตน สวนเหนือดิน และใบ มีรสขม หรือขมอมหวาน5 

การใชประโยชน :   
ในประเทศไทย ยาพ้ืนบานของชาวเขาเผาลาฮ ู (Lahu) ใชทัง้ตนเปนยาพอกรักษาแผลรกัษา

กระดูกและอาการปวดกระดูก5  
ในประเทศจีน แพทยแผนจีนใชสวนเหนือดินหรือใบเปนยาแกอักเสบ แกไอ ขับเสมหะ และ

แกหลอดลมอักเสบชนิดเรื้อรัง10 ชาชงปญจขันธใชบํารุงรางกาย แกอาการออนเพลีย ชวยใหเจริญอาหาร 
ชวยใหนอนหลับและเสริมภูมิคุมกัน ยาเม็ดปญจขันธ (ประกอบดวยสารสกดักีปโนไซดรวม 10 มก./
เม็ด) ใชบํารงุรางกาย และใชเปนยาเสริมการรกัษาในผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน โรคความดันโลหิต
สูง โรคมะเร็ง เปนตน นอกจากน้ียังมีผลิตภัณฑปญจขันธในรูปแบบอื่น ๆ เชน  ยาแคปซลูแขง็ แคปซลู
น่ิม ยานํ้า ยาลูกกลอน เปนตน โดยมีสรรพคุณเปนยาตานอักเสบ แกไอ ขับเสมหะ และแกหลอดลม
อักเสบชนิดเรื้อรัง11-13 

 ในประเทศญี่ปุน  แพทยพื้นบานใชปญจขันธเปนยาขับปสสาวะ  ลดไข  แกอักเสบและบํารุง 
กําลัง14-15   นอกจากนี้ยังมีการนําปญจขันธมาเตรียมเปนผลิตภัณฑสุขภาพตาง ๆ เชน  เครื่องด่ืม 
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สมุนไพร ผลิตภัณฑแกผมหงอก ผลิตภัณฑดับกลิ่นกาย อาหารเสริมสุขภาพ สารปรุงแตงในอาหาร
เสริมสุขภาพ16-23 เปนตน 

2.2  โกฐจุฬาลําพา 
 สมุนไพรที่มีชือ่โกฐจุฬาลําพาในบานเรามีหลายชนิด มีชื่อวิทยาศาสตรแตกตางกนั คือ Artemisia 
annua L., A. vulgaris L.var. indica Maxim., A. pallens Wall.ex Besser, A. indica Willd. 
การผลิตวัตถุดิบโกฐจุฬาลําพาตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม ไดคัดเลือกชนิด Artemisia annua L.24-29 
ชื่อวิทยาศาสตร :  Artemisia annua L.24-29 
ชื่อวงศ          :  Compositae (Asteraceae)24-29 
ชื่ออื่น ๆ          :   
 ชื่อไทย  : โกฐจุฬาลําพา24-29 

 ชื่อจีน   : ชิงเฮา (จีนกลาง)  แชเฮา (จีนแตจิ๋ว)29 

ลักษณะพืช : 
 โกฐจุฬาลําพา [Artemisia annua L. วงศ Compositae (Asteraceae)] เปนไมลมลุก
อายุปเดียว สูง 0.7-2 เมตร แตกกิ่งมาก ทั้งตนมีกลิ่นแรง มีขนประปราย หลุดรวงงาย  ใบเปนใบ
ประกอบแบบขนนก เรียงสลับ  ชอดอกแบบชอแยกแขนง ชอยอยแบบชอกระจกุแนน รูปกลม มีจํานวน
มาก สีเหลืองถงึสีเหลืองเขม กานชอยอยสั้น ดอกยอยตรงกลางเปนดอกสมบูรณเพศ  ผลแบบผลแหง
เมล็ดลอนรูปไขแกมรี ยาวประมาณ 0.5 เซนติเมตร25,27,29 

สวนที่ใช  :  สวนเหนือดิน26,29 

การใชประโยชน :   
ในประเทศไทย  แพทยแผนไทยใชแกไขเจรียง* ไขเพ่ือเสมหะ แกหืด แกไอ26,29 

ในประเทศจีน  แพทยแผนจีนใชสวนเหนือดินแกโรคติดเชื้อ และโรคมาลาเรีย26,29 

2.3  โกฐสอ 
 สมุนไพรโกฐสอที่ทางฝายจีนจะมอบใหกระทรวงสาธารณสุขมาทดลองปลูกในประเทศไทยมี 3
ชนิด ซึ่งมีชื่อวิทยาศาสตรแตกตางกัน คือ Angelica dahurica (Fisch. ex Hoffm.) Benth.et  
 

*  ไขเจรียง หมายถึง ไขจับวันเวนวัน เปนไขจับสั่นประเภทหนึ่ง 
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Hook. f., A. dahurica (Fisch.ex Hoffm.) Benth. et Hook. f. var. formosan (Boiss.) Shan  
et Yuan และ A. anomala Lallem24,29,30,31  รายละเอียดโดยสงัเขปของสมุนไพรดังกลาว ดังนี้ 
ชื่อวิทยาศาสตร :  1. Angelica dahurica (Fisch. ex Hoffm.) Benth.et Hook.f.24,30 
                    2. A. dahurica (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook.f. var. formosan  
                        (Boiss.) Shan et Yuan30,31 
                     3. A. anomala Lallem31  
ชื่อวงศ          :  Apiaceae (Umbelliferae)24,30,31 
ชื่ออื่น ๆ          :   
 ชื่อไทย  : โกฐสอ24,29 

 ชื่อจีน   : ไปจื่อ (จีนกลาง) แปะจี้ (จีนแตจิ๋ว)24,29 
ลักษณะพืช : 
 1.  Angelica dahurica (Fisch. ex Hoffm.) Benth.et Hook.f.  เปนไมยืนตน ลําตนต้ัง 
ตรง สูงประมาณ 1-2 เมตร สวนรากอวบ เน้ือแข็ง รูปกรวยยาว ลําตนมีลกัษณะหยาบ ตรงกลางกลวง 
ใบประกอบแบบขนนก โคนกานใบมีสีมวง รังไขและผลเกลี้ยง ตองการปุยนอย ใหผลผลิตคอนขางสูง4 
มีถิ่นกําเนิดในมณฑลเจอเจียง (เมืองหางโจว) สามารถปลูกไดในมณฑลเสฉวน29,31 
 2.  A. dahurica (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook.f. var. formosan (Boiss.) 
Shan et Yuan  เปนไมยืนตน ลําตนต้ังตรง สูงประมาณ 1-1.5 เมตร สวนรากอวบ ปลายรากคอนขาง
เล็ก เน้ือแขง็ รูปกรวยยาว ใบประกอบแบบขนนก โคนกานใบสมีวง  รังไขและผลมีขนนุม ตองการปุยนอย 
ใหผลผลิตคอนขางสงู3-4  มีถิ่นกําเนิดในมณฑลเหอหนาน (เมืองฉางเกอ)29,32 
 3.  A. anomala Lallem เปนไมยืนตน ตนคอนขางเตี้ย ปลายรากคอนขางใหญ เน้ือแขง็ โคน
กานใบสีเขยีว ใบคอนขางกระจดักระจาย ตนออนคอนขางเหี่ยวเฉา ตองการปุยมาก ใหผลผลติคอนขางต่ํา 
มีถิ่นกําเนิดในมณฑลเสฉวน (เมืองสุยหนงิ)29,31  
สวนที่ใช  :  ราก29-32 

การใชประโยชน :   
ในประเทศไทย  แพทยแผนไทยใชแกไข แกหดื แกไอ ทําใหหัวใจชุมชื่น33

 

ในประเทศจีน  แพทยแผนจีนใชแกปวดศีรษะ (โดยเฉพาะอาการปวดศีรษะดานหนา) แกปวด
ฟน ลดอาการคัดจมูกจากไขหวดัหรือโรคโพรงอากาศอักเสบ ขับลม แกมุตกิด พิษแผลฝหนองบวม29,30 
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                      ทั้งตน                                                   ใบ 

      
                      ดอก                                                กิ่งและดอก 

รูปที่ 4   โกฐจุฬาลําพา (Artemisia annua L.) 
 

                                                         
 รูปที่ 5  โกฐสอ (Angelica anomala Lallem)   รูปที่ 6  โกฐสอ  [A. dahurica (Fisch.ex Hoffm.) 
                                                                     Benth.et Hook.f.] 
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2.4  โกฐเขมา 
ชื่อวิทยาศาสตร :  Atractylodes lancea (Thunb.) DC.25,27,29,30,33  
ชื่อวงศ          :  Asteraceae (Compositae)25,27,29,30,33 
ชื่ออื่น ๆ          :   
 ชื่อไทย  : โกฐเขมา โกฐหอม25,27,33 

 ชื่อจีน   : ชางจู (จีนกลาง) ชังตุก (จีนแตจิ๋ว)29,30 
ลักษณะพืช : 
 โกฐเขมาเปนไมลมลุกอายุหลายป สูงประมาณ 30-80 เซนติเมตร เหงาทอดนอนหรือตั้งขึ้น 
รูปรางเปนปุมปา คอนขางกลม โตบางเล็กบาง ขนาดประมาณฝกกระจับ เปลอืกนอกคลายผวิมะกรูด มี
กลิ่นหอม มีรากพิเศษขนาดเทา ๆ กันจํานวนมาก ลําตนขึ้นเด่ียวหรือเปนกระจุก ไมแตกกิง่หรือแตกกิ่ง
เฉพาะตอนบน ใบเปนใบเดี่ยว เรียงเวียน แผนใบบางคลายกระดาษ มีหลายรูปแบบ ขอบมีขนครุยหรือ
หยักซี่ฟน ใบใกลโคนตนรูปไข กวาง 5-8 เซนติเมตร ยาว 8-12 เซนติเมตร ใบบริเวณกลางตนรูปไข
กลับ รูปไขกลับแกมรี รูปรีแคบ หรือรูปใบหอกกลับ ขอบเรียบหรือหยักเปนรูปสามเหลี่ยมปลายแหลม 
1-2 แฉกใกลโคนใบ ใบบริเวณปลายตนอาจมีขอบหยักแหลม 1-2 แฉก ชอดอกแบบชอกระจุกแนน  มี 
1 ถึงหลายชอ ออกที่ปลายกิง่ ดานบนของฐานดอกรวมแบน ดอกสีขาว เปนดอกสมบูรณเพศหรือดอก
เพศเมียท่ีมีเกสรเพศผูลดรูป ผลแบบผลแหงเมล็ดลอน รูปไขกลับ25,27,29 
 

                                   
                   รูปที่ 7  โกฐเขมา [Atractylodes lancea (Thunb.) DC.] 
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สวนที่ใช  :  เหงา25,27,29,30,33 

การใชประโยชน :   
ในประเทศไทย  แพทยแผนไทยใชเปนยาบํารุงธาตุ ใชแกโรคเขาขอ แกโรคในปาก เปนยา

เจริญอาหาร ยาขับปสสาวะ แกโรคในปากในคอ ระงับอาการหอบ แกหวัด คัดจมูก แกไข แกเหงื่อออก
มาก และแกไขรากสาดเรื้อรัง25,27,33 

ในประเทศจีน  แพทยแผนจีนใชแกจุกเสียด อาเจียน เบื่ออาหาร ทองเสีย ปวดขอและ
กลามเน้ือ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตัว บรรเทาอาการไขหวัด และตาบอดตอนกลางคืน29,30 

2.5  โกฐเชียง 
ชื่อวิทยาศาสตร :  Angelica sinensis (Oliv.) Diels.24,25,27,30   
ชื่อวงศ          :  Apiaceae (Umbelliferae)24,25,27,30 
ชื่ออื่น ๆ          :   
 ชื่อไทย  : โกฐเชียง24,25,27,29 

 ชื่อจีน   : กุยเหวย (จีนกลาง) ตังกยุบวย (จีนแตจิ๋ว)27,29 

ลักษณะพืช : 
 โกฐเชียงเปนไมยืนตน ลําตนต้ังตรง สูงประมาณ 4-6 ฟุต หรือมากกวาน้ัน รากอวบ หนา รูป
ทรงกระบอก แยกเปนรากแขนงหลายราก ลําตนสีเขียวแกมมวง มีรองตามยาว แตกกิ่งแขนงตอนบน 
ใบหยักลึกแบบขนนก 2-3 ชั้น รูปไข แฉกใบมีกานเห็นไดชัดเจน โคนแผเปนครีบแคบ ๆ สีเขียวอมมวง 
ชอดอกแบบชอซี่รมเชิงประกอบ ออกตามปลายกิ่งหรือซอกใบ มีชอยอยขนาดไมเทากัน 10-30 ชอ 
ดอกสีขาวหรือแดงอมมวง กานดอกเรียว ยาว 1-3 เซนติเมตร (เม่ือเปนผล) กลีบดอก 5 กลีบ รูปไข
กลับ ปลายเวาต้ืน ผลแบบผลแหงแยก รูปรี รูปไข รูปไขกลบั หรือเกือบกลม กวาง 3-4 มิลลิเมตร ยาว 
4-6 มิลลิเมตร สันดานลางหนาแคบ ดานขางมีปก อาจมีหรือไมมีทอนํ้ามันตามรอง25,27,29,34 

สวนที่ใช  :  สวนที่ใชทํายาแบงเปน 4 สวน คือ  
                - สวนหัว (สวนเหงาอวบสั้นท่ีอยูตอนบนสุด) เรียก กุยโถว หรอืกุยทาว (ยาจีน)27,29,30 

                - สวนตัว (สวนรากแกวหลัก) เรียก กุยเซิน หรือกุยซิง (ยาจีน)27,29,30 
                 - สวนหาง (สวนรากแขนงยอย)  เรียก โกฐเชียง (ยาไทย)  กุยเหวย หรือกุยบวย (ยา 
                จีน)27,29,30 
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                - ทั้งราก (ทุกสวน) เรียก ตังกุย (ยาจีน)27,29,30 
การใชประโยชน :   

ในประเทศไทย  แพทยแผนไทยใชสวนรากแขนงยอยเปนยาแกไข แกสะอกึ แกเสียดแทงราว
ขาง25,27,29 

ในประเทศจีน  แพทยแผนจีนใชสวนหัวและตวัเปนยาบํารุงเลือด สวนหาง (โกฐเชียง) ใชเปน
ยาชวยใหการไหลเวียนของเลือดไมติดขัด และทั้งรากใชบํารงุเลือด ทําใหเลือดไหลเวียนดี 

แพทยแผนจีนนิยมใชในตํารับยาเกี่ยวกับโรคทางนรีเวช เชน ใชเปนยาขับระดู แกรกตขีึ้น ขับรก 
และแกไขในเรือนไฟ ยาเกี่ยวกบัอาการเลือดออกทุกชนิด แกหวัด แกทองขึ้น ทองเฟอ ตกมูกเลือด29,30 

2.6  โกฐหัวบัว 
ชื่อวิทยาศาสตร :  Ligusticum chuanxiong Hort.25,27,29,30,33,34  
ชื่อวงศ          :  Apiaceae (Umbelliferae)25,27,29,30,33,34 
ชื่ออื่น ๆ          :   
 ชื่อไทย  : โกฐหัวบัว25,27,33 

 ชื่อจีน   : ชวนซวอง (จีนกลาง) ชวงเกยีง (จีนแตจิ๋ว)29,30 

ลักษณะพืช : 
 โกฐเชียงเปนไมลมลุกอายุหลายป ลําตนต้ังตรง สูงประมาณ 30-80 เซนติเมตร เหงาคอนขาง
กลม ผิวเปนปุมปม มีขอปองและปลองสั้น ใบเปนใบประกอบแบบขนนกสามชั้น เรียงเวียน แฉกสุดทาย
รูปไขหรือรูปไขแกมรูปขอบขนาน หยักลึกสุดแบบขนนก ใบที่อยูใกลโคนตนรูปไขแกมรูปสามเหลี่ยม 
กวางไดถึง 15 เซนติเมตร ยาวไดถึง 20 เซนติเมตร กานใบยาวไดถงึ 20 เซนติเมตร โคนกานแผเปน
กาบ ไมพบดอก25,27,29,30,33,34 

สวนที่ใช  :  เหงา25,27,29,30,33 

การใชประโยชน :   
ในประเทศไทย  แพทยแผนไทยใชแกลมในกองริดสีดวง และกระจายลมทั้งปวง ยาไทยมกัไม

ใชโกฐหวับัวเด่ียว แตมักใชรวมกับตัวยาอื่นในตํารับยา25,27,29 

ในประเทศจีน  แพทยแผนจีนใชแกความผิดปกติของระดู เชน อาการปวดระดู ภาวะขาดระดู 
นอกจากน้ียังใชแกอาการปวดตาง ๆ เชน แกปวดหัว แกปวดขอ29,30 เปนตน 
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                         รูปที่ 8  โกฐเชียง [Angelica sinensis (Oliv.) Diels.] 
 

                          
รูปที่ 9   โกฐหัวบัว (Ligusticum chuanxiong Hort.) 

2.7  ชะเอมเทศ 
ชะเอมเทศมีชื่อวิทยาศาสตรวา Glycyrrhiza uralensis Fischer หรือ G. inflata Bat. 

หรือ G. glabra L. วงศ  Fabaceae (Leguminosae-Papillionoideae)29,30,33,35-39  ชะเอมเทศที่
ทางฝายจีนจะมอบใหกระทรวงสาธารณสุขมาทดลองปลูกในประเทศไทย คือชนิด Glycyrrhiza uralensis 
Fischer 
ชื่อวิทยาศาสตร :  Glycyrrhiza uralensis Fischer29,30,33,35-39  
ชื่อวงศ          :  Fabaceae (Leguminosae-Papillionoideae)29,30,33,35-39 
ชื่ออื่น ๆ          :   
 ชื่อไทย  : ชะเอมเทศ ชะเอมจีน ชะเอมขาไก33,35,36 

 ชื่อจีน   : กันเฉา (จีนกลาง) กําเชา (จีนแตจิ๋ว)29,30 

          ชื่ออังกฤษ  : Chinese Licorice29 
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รูปที่ 10  ชะเอมเทศ (Glycyrrhiza uralensis Fischer) 

 

                          
รูปที่11  อบเชยจีน (Cinnamomum cassia Presl.) 

ลักษณะพืช : 
 ชะเอมเทศชนิด Glycyrrhiza uralensis Fischer  เปนไมลมลุกอายุหลายป สงู 30-120 
เซนติเมตร ลาํตนคอนขางตรง แตกกิง่มาก รากและเหงาแขง็ ผิวมีขนแข็งสขีาวหรอืสีนํ้าตาลและจุดตอม
โปรงแสงกระจายอยูหนาแนน ใบเปนใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ ยาว 5-20 เซนติเมตร ออกสลับกัน มี
ใบยอย 5-17 ใบ กานใบยอยสัน้มาก ตวัใบรูปไข รูปไขยาว หรือรูปเกือบกลม กวาง 0.8-3 เซนติเมตร 
ยาว 1.5-5  เซนติเมตร ปลายมนและมีหนามแข็ง โคนโคงกวาง ขอบเรยีบหรอืเปนคลื่นเล็กนอย แผนใบมี
ขนนุมและจุดตอมโปรงแสงกระจายอยูหนาแนน ชอดอกแบบชอกระจะ ออกตามซอกใบ ตั้งขึ้น มีดอกยอย
มาก ดอกมีกลีบเลี้ยงเชือ่มติดกนัเปนรูประฆังหงาย ปลายจกัเปนซี่ฟน 5 ซี่ กลบีดอกมี 5 กลีบ ยาว 1-2.4 
เซนติเมตร สีมวง สขีาว หรือสีเหลือง รงัไขมีตอมหนาแนน ผลเปนฝก โคง รูปเคียว หรอืมวนเปนวง เมล็ด
รูปไตหรอืรูปกลม มี 3-11 เมล็ด สีเขยีวเขม เรยีบ29,30,36-39 
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สวนที่ใช  :  รากและเหงา29,30,33,35-39 

การใชประโยชน :   
ในประเทศไทย  แพทยแผนไทยใชขับเลือดเนา บํารุงหัวใจใหชุมชื่น แกกําเดา แกไอ ทําใหชุม

คอ ใชสําหรับปรุงแตงรสยาใหรบัประทานงาย เปนยาระบายออน ๆ29,33,37-39 

ในประเทศจีน  แพทยแผนจีนใชปองกันและรกัษาแผลในกระเพาะอาหาร ชวยยอยอาหาร แก
ไอ ทําใหชุมคอ แกอาการใจสั่น แกลมชัก29,30 

ในอุตสาหกรรมอาหาร  ใชผสมในหมากฝรั่ง ในลูกกวาด ใสลงในเบียรทําใหเบียรมีสีใสและมี
ฟองมากขึ้น ทําใหรสกลมกลอม37 

2.8  อบเชยจีน 
ชื่อวิทยาศาสตร :  Cinnamomum cassia Presl.29,30,32    
ชื่อวงศ          :  Lauraceae29,30,32 
ชื่ออื่น ๆ          :   
 ชื่อไทย  : อบเชยจีน29 

 ชื่อจีน   : โรวกุย (จีนกลาง) เน็กกุย (จีนแตจิ๋ว)29,30,32 

 

ลักษณะพืช : 
 อบเชยจีนเปนไมยืนตนสีเขียวตลอดป สูงประมาณ 10-15 เมตร ผิวเปลือกตนสีนํ้าตาลเทา 
เน้ือในสีนํ้าตาลแดง หนาประมาณ 1.3 เซนติเมตร ทั้งเปลือกตนและใบมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว ใบเดี่ยว
หนา  ยาว 8-16 เซนติเมตร  กวาง 4-5 เซนติเมตร  ดอกเล็ก เปนดอกสมบูรณเพศ ผลสีมวงดํา ยาว 
ประมาณ 1 เซนติเมตร กวาง 0.9 เซนติเมตร ภายในมีเมล็ดเดียว เมล็ดรูปยาวรี สีมวง31 

สวนที่ใช  :  เปลือกตน29,30,32 

การใชประโยชน :   
ในประเทศจีน แพทยแผนจนีใชเปนยาบํารุงธาตุ แกปวดทอง ขับลม บํารุงหัวใจ แก

ประจําเดือนมาไมเปนปกติ อวัยวะเพศไมแข็งตวั ปสสาวะบอยตอนกลางคืน กลั้นปสสาวะไมอยู29,31 

 



การพัฒนาสมุนไพรแบบบูรณาการ 

 

21

เอกสารอางอิง 
1.     Wu CY, Chen SK.  A study on the genus Gynostemma Bl. (Cucurbitaceae) from China.  Acta Phytotaxonomica  
       Sinica.  1983; 21(4):355-69 (in Chinese) 
2.     Merrill ED.  An enumeration of Philippines flowering plants.  Vol.3.  Bureau of Sciences, Manila.  1923: p. 586. 
3.     Ridley HN.  Cucurbitaceae.  Flora of Malay Peninsula.  1967; 1:851. 
4.     Backer CA, Bakhuizen van den Brick RC.  Cucurbitaceae.  Flora of Java.  1963; 1:292-306. 
5.     จารีย บันสิทธิ์.  พฤกษศาสตรของปญจขันธและการใชประโยชนพ้ืนบาน...สูการวิจัยพัฒนา.  ใน ปราณี ชวลิตธํารง, บรรณาธิการ.   
       สมุนไพรนารู (2): ปญจขันธ, พิมพครั้งท่ี 1.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพกรมการศาสนา.  2548.  หนา 1-11. 
6.     Huang KC.  Pharmacology of Chinese Herbs.  2nd Ed., U.S.A.: CRC Press.  1999:  p.49. 
7.     Suntory Co., Ltd., Kawaguchi K, Inoe F, Takemoto T.  Preparation of beverages containing Gynostemma  
       extract and ascorbic.  Jpn.  Kokai Tokkyo Koho JP60 196, 175[85 196, 176] (Cl. A23L2/38).  04 Oct.   
       1985, Appl. 84/51, 025.  19 Mar. 1984 (in Japanese). 
8.     Junichi T, Terukai I, Takashi K, Yuji S, Yuji I.  A new platelet aggregation factor from Gynostemma  
       pentaphyllum Makino.  Chem Pharm Bull.  1985; 33(12): 5568-71. 
9.     Marderosian AD.  The review of natural products. U.S.A. 2001: p. 312-4. 
10.   Jiang-Xu New Medical College.  Jiao-Gu-Lan.  Zhong-Yao-Da-Zhi-Dian.  Shanghai: Sci.& Tech.  1979:  
       p. 16-7 (in Chinese).  
11.   เย็นจิตร เตชะดํารงสิน, ธิดารัตน บุญรอด, จารีย บันสิทธิ์, วารุณี จิรวัฒนาพงศ, ประไพ วงศสินคงมั่น, ดวงเพ็ญ ปทมดิลก, จิรานุช 
       ม่ิงเมือง.  คุณภาพทางเคมีของปญจขันธ.  ใน ปราณี ชวลิตธํารง, บรรณาธิการ.  สมุนไพรนารู (2): ปญจขันธ, พิมพครั้งท่ี 1.   
       กรุงเทพฯ: โรงพิมพกรมการศาสนา.  2548.  หนา 45-82. 
12.   เย็นจิตร เตชะดํารงสิน, จารีย บันสิทธ์ิ, ธิดารัตน บุญรอด และคณะ.  การศึกษาคุณภาพของสมุนไพรปญจขันธ.  สถาบันวิจัยสมุนไพร   
       กรมวิทยาศาสตรการแพทย  กระทรวงสาธารณสุข, นนทบุรี.  2543.  21 หนา. 
13.   Lim JM, Lin CC, Chiu HF, Yang JJ, Lee SG.  Evaluation of anti-inflammatory and liver protect effects of 
       Anoectochilus formosanus, Ganoderma lucidum and Gynostemma pentaphyllum in rats.  Am J Chin Med. 
       1993; 21(1): 59-69. 
14.   กัลยา อนุลักขณาปกรณ.  การศึกษาสรรพคุณและความปลอดภัย. ใน ปราณี ชวลิตธํารง, บรรณาธิการ.  สมุนไพรนารู (2): ปญจขันธ,  
       พิมพครั้งท่ี 1.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพกรมการศาสนา.  2548.  หนา 13-31. 
15.   Rohto Pharmaceutical Co., Ltd., Takemoto T.  Gynostemma pentaphyllum extract for the control of gray 
       hair.  Jpn.  Kokai Tokkyo Koho, JP 58 99, 417 [83 99, 417] (Cl. A61K35/78), 13 Jun 1983, Appl. 81/198, 
       229, 08 Dec 1981; 5 pp. 
16.   Arichi S, et al.  Saponins of Gynostemma pentaphyllum as tonics.  Jpn.  Kokai Tokkyo Koho, JP 60,  
       105,626 [85, 105,626] (Cl. A61K35/78), 11 June 1985, Appl. 84/183,969,03 Sep 1984; 5 pp. 
17.   Yakuhin ), Kenkyusho KK.  Ginseng saponin-like plant extracts as health food additives.  Jpn.  Kokai  
       Tokkyo Koho, JP 60 09,454 [85 09,454] (Cl. A23L1/03), 18 Jan 1985, Appl. 83/116, 229, 08 Dec 1981; 5 pp. 



กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 22

18.   Sato K.  Honey containing Gynostemma pentaphyllum components.  Jpn.  Kokai Tokkyo Koho, JP 61,  
       92,542 [86,92,542] (Cl. A231 1/076), 10 May 1986, Appl. 84/215,376, 15 Oct 1984; 1 pp. 
19.   Juchi S.  Preparation of a tea-like beverage containing Gynostemma pentaphyllum saponins.  Jpn.  Kokai 
       Tokkyo Koho, JP 61 104,272 [86 104, 772] (Cl. A23L2/38), 23 May 1986, Appl. 84/226, 194, 27 Oct 1984;  
       8 pp. 
20.   Yochi S.  Saponin-containing alcoholic beverages as health drink.  Jpn.  Kokai Tokkyo Koho, JP 61  
       166,390 [86 166,390] (Cl. C12G3/04), 28 Jul 1986, Appl. 85/4,338, 14 Jan 1984; 5 pp. 
21.   Akimi K.  Health food containing Luffa cylindrical and Gynostemma pentaphyllum saponins.  Jpn.  Kokai  
      Tokkyo Koho, JP 61 265,065 [86 265,065] (Cl.A23L1/212), 22 Nov 1986, Appl. 85/108, 549, 20 May 1985; 
       4 pp. 
22.   Yakuhin O, Kenkyusho KK.  Rice vinegar containing saponins as a health food supplement.  Jpn.  

Kokai Tokkyo Koho, JP 60 37,960 [85 37,960] (Cl. A23L2/38), 27 Feb 1985, Appl. 83/145, 842, 10 Aug 1983; 
5 pp.  

23.   Yakuhin O, Kenkyusho KK.  Saponins from Gynostemma pentaphyllum as health food supplements.   
       Jpn.  Kokai Tokkyo Koho, JP 60 43,358 [85 43,358] (Cl. A23L1/29), 07 Mar 1985, Appl. 83/151,994, 19 Aug  
       1983; 4 pp.  
24.   เต็ม สมิตินันทน.  ช่ือพรรณไมแหงประเทศไทย พิมพครั้งท่ี 2 (ฉบับแกไขเพ่ิมเติม).  สวนพฤกษศาสตรปาไม สํานักวิชาการปาไม  
        กรมปาไม.  กรุงเทพฯ: บริษัท ประชาชน จํากัด.  2544.  หนา 36, 55. 
25.   ราชบัณฑิตยสถาน.  อนุกรมวิธานพืช อักษร ก ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.  พิมพครั้งท่ี 2.  กรุงเทพฯ : หจก. อรุณการพิมพ.  2546.  
        หนา 417-20, 426, 438-40. 
26.   สถาบันการแพทยไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข.   
        การผลิตวัตถุดิบสมุนไพรโกฐจุฬาลําพา/ชิงเฮา.  2548.  หนา 1-12. 
27.   ชยันต พิเชียรสุนทร, วิเชียร จีรวงศ.  คูมือเภสัชกรรมไทย เลม 5 คณาเภสัช.  พิมพครั้งท่ี 2.  กรุงเทพฯ: สํานักพิมพอมรินทร.   
         2547.  หนา 78-82, 89-99. 
28.   ชยันต พิเชียรสุนทร, แมนมาส ชวลิต, วิเชียร จีรวงศ.  คําอธิบายตําราพระโอสถพระนารายณ ฉบับเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 
        มหาราชา  5 ธันวาคม พุทธศักราช 2542.  พิมพครั้งท่ี 2.  กรุงเทพฯ: สํานักพิมพอมรินทรและมูลนิธิภูมิปญญา.  2548.  หนา 240-3. 
29.   เย็นจิตร เตชะดํารงสิน.  ขอมูลสําคัญของสมุนไพรเปาหมาย.  กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  กระทรวง 
       สาธารณสุข.  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  “การพัฒนาวัตถุดิบและการปลูกสมุนไพรจีนในทองถิ่น” ระหวางวันท่ี 31  
       มกราคม - 1 กุมภาพันธ 2547  ณ  อุทยานแหงชาติเขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา.  
30.   The State Pharmacopoeia Commission of P.R.China.  Pharmacopoeia of the People’s Republic of China. 
       English Edition.  2000.  p. 30-1, 156-8, 210-4. 
31.   Lin JY, Li Y.  Cultivation Technique of Medicinal Plants.  Beijing: China Foresty Publishing House.  1999. 
       73-9, 323-9 (in Chinese). 
 



การพัฒนาสมุนไพรแบบบูรณาการ 

 

23

32.   Ren RA, Chen RH.  Identification of Chinese Herbal Medicine.  Shanghai: Shanghai Sci. & Tech.  
       Publishing House.  1986.  p. 129-32, 291-4 (in Chinese). 
33.   เสงี่ยม พงษบุญรอด.  ไมเทศ-เมืองไทย.  กรุงเทพฯ : เกษมบรรณกิจ.  2514. หนา 74-5,186 
34.   Flora of China Editorial Committee, eds.  Flora of China.  Vol. XIIII (Apiaceae through Ericaceae).  Beijing: 
       Chemical Industry Press.  2005.  p. 168-9 
35.   ชยันต พิเชียรสุนทร, แมนมาส ชวลิต, วิเชียร จีรวงศ.  คําอธิบายตําราพระโอสถพระนารายณ ฉบับเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา  
       มหาราชา 5 ธันวาคม 2542.  พิมพครั้งท่ี 2.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพอมรินทรและมูลนิธิภูมิปญญา.  2548.  หนา 339-40. 
36.   นันทวัน บุญยะประภัศร, อรนุช โชคชัยเจริญพร.  บรรณาธิการ.  สมุนไพรไมพ้ืนบาน (1).  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล.  
       กรุงเทพฯ : บริษัท ประชาชน จํากัด.  2540 หนา 762-71. 
37.   พเยาว เหมือนวงษญาติ.  ตําราวิทยาศาสตรสมุนไพร.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ บริษัท เมดิคัล มีเดีย จํากัด.  2529.  หนา 61-2. 
38.   Albert YL.  Encyclopedia of Common Natural Ingredients: Used in Food, Drug and Cosmetics.  U.S.A.:  
       Wiley-Interscience Publication.  1980.  p. 220-3. 
39    ชัยโย ชัยชาญทิพยุทธ และคณะ.  สมุนไพร อันดับที่ 03: โครงการศึกษาวิจัยสมุนไพร.  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.   
       2527.  หนา 28-48. 
 
 



กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
 
24

บทที่ 3 
ความเปนไปไดในการปลูกสมุนไพรจีนในประเทศไทย 

 
 ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพ มีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศคลายคลึงกับเขต
ภาคตะวันตกเฉียงใตและภาคใตของสาธารณรัฐประชาชนจีน จึงมีพรรณไมหลายชนิดที่คลายคลึงกัน  พืช
ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เจริญงอกงามจนเกิดเปนปาไมขึ้นน้ัน ตองอาศัยปจจัยท่ีสาํคัญหลายอยาง 
ไดแก ดิน นํ้า อากาศ แสงสวาง อุณหภูมิ พืชตองการปจจัยเหลาน้ีมาก จะขาดอยางใดอยางหนึ่งไมได  
ไมเชนน้ันพืชจะไมเจริญงอกงามเทาท่ีควร ดังนั้นในกรณีที่จะนําสมุนไพรจีนมาปลูกในประเทศไทยนั้น จึง
จําเปนตองทราบขอมูลพื้นฐานและขอจํากัดเฉพาะของสมุนไพรชนิดน้ัน ๆ ในแหลงปลูกในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนกอน แลวจึงมาพิจารณาพื้นที่ในประเทศไทยที่มีสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศใกลเคียง
มากท่ีสุด เพ่ือการทดลองปลูกตอไป 
 

        
                   รูปที่ 12  แผนที่ประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

สภาพภูมิประเทศของสาธารณรฐัประชาชนจีน1-3  ซึ่งไดชื่อวาเปนดินแดนแหงเทือกเขา มีพื้นที่ 
สองในสามของประเทศมีลักษณะเปนภูเขาและที่ราบสูง สภาพภูมิประเทศมีลักษณะเดนอยางหนึ่งคือ เปน
พื้นท่ีขั้นบันไดซึง่ลดหลั่นลงไปจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือสูทิศตะวันออกและทศิตะวันออกเฉียงใต พื้นท่ี
ขั้นบันไดที่สูงที่สุดอยูที่ราบสูงทเิบต-ชิงไห (Tibet-Qinghai) ซึ่งสงู 13,120 ฟุต (4,000 เมตร) ที่ราบ
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สูงน้ีเปนท่ีตั้งของเขตแควนปกครองตนเองแหงทิเบต มณฑลชิงไห และพื้นที่ทางทิศตะวันตกของมณฑล
เสฉวน  แมนํ้าสายสําคัญ ๆ ของจีนและเอเชียอาคเนยลวนมีถิ่นกําเนิดจากที่ราบสูงแหงน้ี  แมนํ้าฮวงโห 
และแมนํ้าแยงซีเกียงไหลไปทางทิศตะวันออก ในขณะที่แมนํ้าซางโปเจียงหรือแมนํ้าพรหมบุตร แมนํ้า 
นูเจียงหรือแมนํ้าสาละวิน และแมนํ้าหลั่นฉางหรือแมนํ้าโขงไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตผานประเทศ 
เพ่ือนบานของสาธารณรัฐประชาชนจีนหลายประเทศ 
 พื้นท่ีขั้นบันไดถัดมามีลักษณะเปนท่ีราบสูงใหญนอยที่สูงไมสมํ่าเสมอ คือประมาณ 3,280-
6.560 ฟุต (1,000-2,000 เมตร) พื้นท่ีพาดตัวจากทิศเหนือสูทิศใต ประกอบดวยลุมนํ้าตาริม ที่ราบสูง
มองโกเลีย ที่ราบสูงดินเหลือง ลุมนํ้าแดงแหงเสฉวน และที่ราบสูงยูนนาน-กุยโจว พื้นท่ีขั้นบันไดเขตที่
สามมีลักษณะเปนท่ีราบต่ําและที่ราบลุมอยูทางตอนปลายของแมนํ้าสายใหญ ๆ หากมีความสูง 1,640 
ฟุต (500 เมตร) จากระดับน้ําทะเล ตั้งตนจากชายฝงทางเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีนลงไปทางใต 
ประชากรมากกวาสองในสามของประเทศอาศัยอยูในพื้นที่น้ี ซึ่งเปนศูนยกลางการเกษตรและอุตสาหกรรม
ของประเทศ 
 แมนํ้าท่ียาวท่ีสุดในสาธารณรัฐประชาชนจีน และยาวเปนอันดับสามของโลกคือ แมนํ้าฉางเจียง 
(แมนํ้าแยงซีเกียง) ซึ่งยาวถงึ 3,915 ไมล (6,300 กิโลเมตร) แมนํ้าสายน้ีแบงอาณาจักรกลางเปนตอน
เหนือและตอนใต ซึ่งกอใหเกิดการแบงแยกที่มีความสําคัญมากในเชิงวัฒนธรรม น่ันคือ พื้นท่ีทางตอน
เหนือสวนใหญใชเปนพ้ืนท่ีเพาะปลูกธัญพชืและมันเทศ ในขณะที่พื้นท่ีทางตอนใตใชทํานาเสียเปนสวนใหญ 

ชาวจีนจําแนกประเภทของพื้นที่โดยดูจากสีของดิน ซึ่งแบงเปนดินดําบริเวณตะวันออกเฉียง  
เหนือ ดินขาวในทะเลทรายและทุงหญาสเตปป ดินเหลืองบริเวณตอนกลางของประเทศ ดินแดงทาง
ตอนใตของแมนํ้าแยงซีเกียง สวนดินบริเวณหนองบึงที่มีอยูมากทางตอนใตคือดินเขียวและดินนํ้าเงิน 
สีของดินเปนตัวบงชี้ความสมบูรณของดิน ดินที่เหมาะแกการเพาะปลูกคือ ดินทางตอนใตและตะวันออก
ของประเทศ ในขณะที่ดินทางตอนเหนือและตะวันตกเปนดินไมดี ซึ่งเห็นไดจากสภาพที่เปนทะเลทราย 
ทุงหญาและที่ราบสูง จีนมีพื้นที่สามารถทําการเพาะปลูกและเปนปาเพียงรอยละ 40 เทาน้ัน 
 สภาพภูมิอากาศของสาธารณรฐัประชาชนจีน1-3 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีภูมิประเทศ
ที่กวางใหญไพศาล ยังผลใหสภาพภูมิอากาศในแตละทองถิ่นแตกตางกันเปนอยางมาก หมูเกาะทางภาค
ตะวันออกเฉียงใตมีฤดูหนาวที่อบอุน  มีผลไมเมืองรอนตลอดทั้งป  ในขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
กลับมีสภาพภูมิอากาศที่หนาวยะเยือกอันเน่ืองมาจากนํ้าคางแข็งของไซบีเรีย  แตที่เกาะไตหวัน  มณฑล 
กวางตุง มณฑลยูนนานใต สามารถทําการเพาะปลูกไดทุกฤดู 
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 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนพาดผานเสนองศาละติจูดถีง 49 เสน ลักษณะที่เปนขั้นบันได
ที่ลาดลงมาจากที่ราบสงูทางตะวนัตกไปสูที่ราบลุมทางตะวันออกและตะวันออกเฉียงใตก็มีอิทธพิลตอสภาพ
ภูมิอากาศ แตปจจัยที่มีอิทธิพลตอสภาพภูมิอากาศมากท่ีสุดคือที่ตั้งของประเทศ ซึ่งอยูที่ชายขอบทวีป
เอเชียและอยูบนชายฝงมหาสมุทรแปซิฟคอันกวางใหญ ในฤดูหนาว มวลอากาศเย็นกอตัวขึ้นบริเวณที่มี
ความกดอากาศสูงของทวีปเอเชยีและเคลื่อนตัวลงทางใต ซึ่งทาํใหเกิดสภาพอากาศที่หนาวและแหงแลง
ในฤดูหนาวของจีน ผลกระทบจากปรากฏการณน้ีคือ ปริมาณฝุนที่สูงมาก ซึ่งเกิดจากการพัดพาเอาฝุนดิน
เหลืองจากทะเลทรายโกบีเขามา หากฤดูรอน อากาศมีลักษณะแบบสภาพภูมิอากาศชายฝง ลมมรสุมฤดู
รอนนําฝนเขามาจากมหาสมุทรแปซิฟค ฤดูฝนน้ีจะอยูในชวงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน โดยเริ่ม
จากตอนใตขึ้นมา 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีนและทางเหนือของมองโกเลีย มีฤดูรอนท่ี
ไมรอนจัดและกนิเวลาเพียงชวงสั้น ๆ สวนฤดูหนาวยาวนานและเยือกเย็น ชวงเวลาที่ทําการเพาะปลูกได
มีเพียงสามถึงสี่เดือน ถัดออกไปทางตะวันตกคือเขตทะเลทรายมองโกเลียตอนในและมณฑลซินเจียง ซึ่ง 
มีฤดูรอนท่ีรอนแลงและมีลมแรงมากเปนครั้งคราว ฤดูหนาวเย็นและแหงแลง บริเวณที่สูงทิเบต-ชิงไหมี
ความสูงเฉลี่ยประมาณ 13,120 ฟุต (4,000 เมตร) ฤดูหนาวมีความหนาวจัด สวนฤดูรอนสัน้มากและ
มีอากาศอบอุน 
 ทางตอนกลางของประเทศ ฤดูรอนมีอากาศรอนและมีปริมาณนํ้าฝนมาก ชวงฝนตกหนักทาง
เหนือของแมนํ้าแยงซีเกียงคือ เดือนกรกฎาคมและกันยายน ที่ราบตอนลางของแมนํ้าแยงซีเกียงมีฤดู
หนาวที่อากาศไมรุนแรงเทาบริเวณที่ราบดินเหลืองที่เทือกเขาคินหลิง ทําใหสามารถทําการเพาะปลูกไดป
ละ 8-9 เดือน สวนบริเวณลุมนํ้าแดงในมณฑลเสฉวนมีฤดูการเพาะปลูกยาวนานถึง 11 เดือนตอป 

3.1  แหลงเขตกรรมของสมุนไพรเปาเหมายในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
สมุนไพรจีนเปาหมายท่ีจะนํามาทดลองปลูกในประเทศไทย ไดแก ปญจขันธ (เจียวกูหลาน) 

ชิงเฮาชนิดท่ี 1 (โกฐจุฬาลําพา) ชิงเฮาชนิดท่ี 2 โกฐสอ 3 ชนิด โกฐเขมา โกฐเชียง โกฐหวับวั ชะเอมเทศ 
และอบเชยจีน ซึ่งสมุนไพรแตละชนิดมีแหลงผลิตที่ขึ้นชื่อในสาธารณรัฐประชาชนจีนแตกตางกัน ดังน้ี 
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3.1.1  ปญจขันธ     
ชื่อวิทยาศาสตร : Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino       
ชื่อวงศ           : Cucurbitaceae 
ถิ่นกาํเนิด       :   
 ปญจขันธเจริญงอกงามในเขตมณฑลทางภาคใตของแมนํ้าแยงซีเกียงในสาธารณรัฐประชาชน
จีน โดยเฉพาะทางภาคตะวันตกเฉียงใต ไดแก มณฑลเสฉวน กวางสี กวางตุง3,4 เปนตน 
 ในประเทศไทยพบเกิดตามธรรมชาติที่ดอยอินทนนท ปจจุบันมีการปลูกที่จังหวัดเชียงใหมบาง
แตยังไมแพรหลายนัก เพราะมีปญหาเรื่องความแข็งแรงของตนพันธุ อีกทั้งเปนพืชลมลกุและตายงาย3  
ขอจํากัดเฉพาะของปญจขันธ :   

ปญจขันธ เปนพืชชอบที่รมอากาศชื้น ไมชอบอากาศที่รอนจัด และไมทนความแหงแลง เกิดเอง
ตามปาธรรมชาติที่ระดับความสูงจากน้ําทะเล 300-3,200 เมตร  สามารถเจริญเติบโตไดที่อุณหภูมิ  
10-34 องศาเซลเซียส แตอุณหภูมิที่เหมาะสมคือ 16-28 องศาเซลเซียส มีปริมาณแสงรอยละ 40-70  
ความชื้นสัมพัทธประมาณรอยละ 60-80 แตที่เหมาะสมที่สุดคือ มากกวารอยละ 80 ชอบดนิท่ีเปนกรด
ออน pH 5.5-6.5 เปนดินรวนปนทราย มีการระบายน้ําไดดี5-7  มีความอุดมสมบูรณและมีความชื้น 
พอเหมาะ  หนาดินตองสามารถอุมนํ้าไดดี  ปญจขันธที่ปลูกในแตละพื้นท่ีที่มีอุณหภูมิตางกันจะงอกไม 
พรอมกัน ในฤดูแลง สวนเหนอืดินจะเติบโตชา แตสวนใตดินจะเติบโตเรว็ สามารถเจริญเติบโตไดตลอดป 
ขยายพันธุดวยการเพาะเมล็ด ปกชําโดยใชทอนพันธุจากลําตนหรือไหล4  
3.1.2  โกฐจุฬาลําพา 
ชื่อวิทยาศาสตร :  1.  Artemisia annua L. 
                     2. A. apiacea Hance 
ชื่อวงศ          :  Compositae (Asteraceae) 
ถิ่นกาํเนิด  :   
 โกฐจุฬาลําพา ชนิด Artemisia annua L. พบเกิดไดทั่วไปในสาธารณรัฐประชาชนจีน มีผูนํา
มาทดลองปลูกในประเทศไทย ทั้งทางภาคเหนือ และที่ปาเตาดํา (ในเขตอุทยานแหงชาติไทรโยค อําเภอ
ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี)3,8 

 โกฐจุฬาลําพา ชนิด A. apiacea Hance มีถิ่นกําเนิดในประเทศจีนและญี่ปุน3,8 
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ขอจํากัดเฉพาะของโกฐจุฬาลาํพา :   
 โกฐจุฬาลําพาเปนพืชท่ีชอบอากาศอบอุน ชอบแสงแดด ไมชอบนํ้าทวมและไมทนที่รมทึบ พบ
เกิดเองตามปาธรรมชาติที่ระดับความสูงจากน้ําทะเล 50-300 เมตร ขยายพนัธุดวยเมล็ด ใชสวนเหนือ
ดินทํายา อายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 1-2 ป9 
 

                      
 รูปที่13  แผนที่สาธารณรัฐประชาชนจีนแบงตามมณฑล   

3.1.3  โกฐสอ 
ชื่อวิทยาศาสตร :  1. Angelica dahurica (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f. 
                    2. A. dahurica (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f. var. formosan  
                        (Boiss.) Shan et Yuan 
                      3. A. anomala Lallem 
ชื่อวงศ          :  Apiaceae (Umbelliferae) 
ถิ่นกาํเนิด  :   
 โกฐสอชนิด  Angelica dahurica (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f. มีถิ่นกําเนิดใน
มณฑลเหอหนัน3 

 โกฐสอชนิด  A. dahurica (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f. var. formosan  
(Boiss.) Shan et Yuan มีถิ่นกําเนิดในมณฑลเจอเจียง สามารถปลกูไดในมณฑลเสฉวน3 

 โกฐสอชนิด  A. anomala Lallem มีถิ่นกําเนิดในมณฑลเสฉวน3 

เสฉวน 

ยูนนาน กวางสี กวางตุง 
กุยโจว 

มองโกเลียใน 

จี้หลิน 
เหลียวหนิง 

เจอเจียง 
เจียงซู เหอหนัน 

หูเปย 
เจียงซี 

ชิงไห ซันตง 
สานซี 

เฮยหลงเจียง 
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ขอจํากัดเฉพาะของโกฐสอ :   
 โกฐสอเปนพืชท่ีชอบอากาศอบอุน แตสามารถทนความหนาวเย็นได สามารถเจริญเติบโตไดที่ 
อุณหภูมิเฉลี่ย 13.5-17.7 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 19.4-21.6 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิ 
ต่ําสุดเฉลี่ย 7.5-14.3 องศาเซลเซียส ปริมาณนํ้าฝน 550-1,185.5 มิลลิเมตร ชอบหันเขารับแสง และ
ไดรับแสงแดดเต็มท่ี ชอบดินหนาและลึก ดินรวนซุย อุดมสมบูรณ ระบายน้ําไดดี มีความชื้นในดิน 
โดยทั่วไปนิยมใชดินปนทราย ขยายพันธุโดยการเพาะดวยเมล็ด ใชสวนรากทํายา อายุการเก็บเกี่ยว
ประมาณ 2 ป9 

3.1.4  โกฐเขมา 
ชื่อวิทยาศาสตร :  Atractylodes lancea (Thunb.) DC.  
ชื่อวงศ          :  Asteraceae (Compositae) 
ถิ่นกาํเนิด  :   
 โกฐเขมามีถิ่นกําเนิดในมณฑลเหอหนัน เจียงซู หเูปย ซานตง เจอเจียง เจียงซ ีเสฉวน ฯลฯ  แต
แหลงผลิตที่มีคุณภาพดีที่สุด คือ มณฑลเหอหนัน แตแหลงผลติที่ใหญที่สุด คือ มณฑลหูเปย3 
ขอจํากัดเฉพาะของโกฐเขมา :   
 โกฐเขมาเปนพืชท่ีสามารถทนตออากาศหนาวเย็นได อุณหภูมิที่เหมาะสมคือ 15-22 องศา
เซลเซียส  ไมชอบน้ําทวมขัง ตองการดินที่หนาและลกึ เปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย อุดมสมบูรณ 
การระบายนํ้าดี ขยายพันธุดวยเมล็ด หรือกิ่งที่แตกจากลําตน  ใชสวนเหงาทํายา  อายุการเก็บเกี่ยว
ประมาณ 2 ป9 

3.1.5  โกฐเชยีง 
ชื่อวิทยาศาสตร :  Angelica sinensis (Oliv.) Diels.   
ชื่อวงศ          :  Apiaceae (Umbelliferae) 
ถิ่นกาํเนิด  :   
 โกฐเชียงมีถิ่นกําเนิดในมณฑลยนูนาน เหอเปย สานซี และกุยโจว3 

ขอจํากัดเฉพาะของโกฐเชียง :   
 โกฐเชียงเปนพืชท่ีชอบอากาศเยน็ชื้น โดยเฉพาะบริเวณทางน้ําไหล ที่ความสงูจากระดับนํ้าทะเล  
2,000-2,900 เมตร  ดินอุดมสมบูรณ  สามารถอุมนํ้าไดดีและมคีวามชื้นสงู ในทีร่มเล็กนอย ขยายพันธุ 
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ดวยเมล็ด ใชสวนรากทํายา อายกุารเกบ็เกี่ยวประมาณ 2-3 ป9 

3.1.6  โกฐหัวบัว 
ชื่อวิทยาศาสตร :  Ligusticum chuanxiong Hort.  
ชื่อวงศ          :  Apiaceae (Umbelliferae) 
ถิ่นกาํเนิด  :   
 โกฐหวับวัมีถิ่นกาํเนิดในมณฑลเสฉวน กุยโจว ยนูนาน หูเปย3 

ขอจํากัดเฉพาะของโกฐหัวบัว :   
 โกฐหัวบัวเปนพืชท่ีชอบอากาศรอนชื้น  เจริญเติบโตไดดีที่ความสูงจากระดับนํ้าทะเล 500- 
1,5000 เมตร  อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 15 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 องศาเซลเซยีส  อณุหภูมิ
ต่ําสุด -5 องศาเซลเซยีส ปริมาณนํ้าฝน 1,200 มิลลิเมตร ความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยรอยละ 80 ชอบดินหนา
และลึก  ดินซุย  อุดมสมบูรณ  การระบายน้ําดี  ชอบดินทรายที่มีฤทธิ์เปนกลางหรือเปนกรดเล็กนอย 
ขยายพันธุดวยขอของลาํตน ใชสวนเหงาทํายา อายกุารเกบ็เกี่ยวประมาณ 2 ป9 

 

3.1.7  ชะเอมเทศ 
ชื่อวิทยาศาสตร :  Glycyrrhiza uralensis Fischer  
ชื่อวงศ          :  Fabaceae (Leguminosae-Papillionoideae) 
ถิ่นกาํเนิด  :   
 ชะเอมเทศมีถิ่นกําเนิดในมณฑลเฮยหลงเจียง จีห้ลิน เหลยีวหนงิ เขตปกครองตนเอง มองโกเลยี
ใน เหอเปย ซานตง ซานซี สานซ ีกันสู ชิงไห ซินเกียง3,10 ฯลฯ 
ขอจํากัดเฉพาะของชะเอมเทศ :   
 ชะเอมเทศเปนพืชท่ีชอบหันเขารบัแสงแดด ทนรอนและทนความแหงแลง ไมชอบน้ําทวม อุณหภูมิ 
ต่ําสุดทนไดถึง -47 องศาเซลเซยีส  อุณหภูมิสูงสุด 45 องศาเซลเซยีส ชอบดนิท่ีแหงแลงมีสนํ้ีาตาล มีธาตุ
แคลเซียมและเปนดินเค็มออน ๆ ชั้นดินหนาและลึก ชั้นบนเปนทรายชั้นลางเปนดินซอนกันของดินทราย 
สวนใหญจะปลกูในพื้นท่ีไรนาที่วาง (ที่ปลูกพืชอื่นไมได) ชายหาด (ของแมนํ้า ทะเล ทะเลสาบ) สามารถ
ระบายน้ําไดดี เจริญเติบโตไดดีบริเวณริมฝงนํ้าท่ีมีลักษณะเปนดินปนทราย ขยายพันธุดวยเมล็ด ใชสวน
รากทํายา อายกุารเก็บเกีย่วประมาณ 3 ป9 
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3.1.8  อบเชยจีน 
ชื่อวิทยาศาสตร :  Cinnamomum cassia Presl.  
ชื่อวงศ          :  Lauraceae 
ถิ่นกาํเนิด  :   
 อบเชยจีนมีถิ่นกําเนิดในมณฑลกวางตุง กวางสี ยูนนาน ฯลฯ3 

ขอจํากัดเฉพาะของอบเชยจีน :   
 อบเชยจีนเปนพืชท่ีชอบอากาศชืน้ อุณหภูมิที่เหมาะสมคือ 19-22.5 องศาเซลเซยีส ปริมาณ
นํ้าฝน 1,200-2,000 มิลลิเมตรตอป ความชื้นสมัพัทธรอยละ 80 ชอบดินท่ีเปนกรด pH ที่เหมาะสมคอื 
5.5-6.5 ชั้นดินหนาและลึก ดินรวนซยุ เปนดินทราย สามารถระบายน้ําไดดี ขยายพันธุดวยเมล็ด ใช
เปลือกตน ใบ กิ่ง ดอกตูม ผล (ทุกสวนสามารถสกัดไดนํ้ามันอบเชย) อายกุารเก็บเกี่ยว เปลอืกตนใชเวลา
ประมาณ 15-20 ป (สวนอื่นใชเวลามากกวา 3 ป)9 

3.2 การสํารวจพื้นที่เพาะปลกูสมนุไพรจีน 
ประเทศไทยตั้งอยูระหวางละตจิูด 5 องศา 37 ลิปดาเหนือ กับ 20 องศา 27 ลิปดาเหนือและ 

ระหวางลองจิจูด 97 องศา 22 ลิปดาตะวันออก กับ 105 องศา 37 ลิปดาตะวันออก ตั้งอยูในบริเวณ
ซีกโลกเหนือ ในละติจูดต่ํา ระหวางเสนศูนยสูตร กับเสนทรอปกออฟแคนเซอร นับวาท่ีตั้งของประเทศ
ไทยเปนบริเวณที่มีโอกาสไดรับรัศมีหรือพลังงานความรอนจากดวงอาทิตยตามฤดูกาลมากแหงหนึ่งของ
โลก จัดอยูในประเทศเขตรอน ดังน้ันอากาศจึงไมรอนจัด หนาวจัด หรือแหงแลงเกินไป การที่ตั้งอยูใน
เขตลมมรสุม ทําใหไดรับฝนตกมากพอใหพืชเจริญเติบโตไดเต็มท่ี มีชวงฤดูรอนที่แสงแดดจัดทําให
พืชผลสุก และมีฤดูแลงสําหรับเก็บเกี่ยวพืชผล ประเทศไทยมี 3 ฤดู ไดแกฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูรอน  
แตละฤดูขึ้นอยูกับอิทธิพลลมมรสุมของทวีปเอเซีย และอิทธพิลจากแสงอาทติย ลักษณะภูมิประเทศ
สวนใหญเปนท่ีราบ หรือระดับความสูงไมมากนัก สวนที่เปนภูเขามีเฉพาะบางบริเวณเทาน้ัน ดังน้ัน จึง
สะดวกในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยไมตองลงทุนในการปรับที่ดินมากนัก11 

ลักษณะทางภูมิศาสตรของภาคเหนือของประเทศไทยอยูในเขตชวงบนของลุมนํ้าเจาพระยา ซึ่ง 
แบงออกเปนแมนํ้ายอย 4 สาย คือ แมนํ้าปง แมวัง แมยม และแมนํ้านาน ทางภาคตะวันตกมีเพียง 
แมฮองสอนและตาก 2 จังหวัดเทาน้ันท่ีนํ้าไหลลงสูแมนํ้าสาละวิน ขณะที่จังหวัดเชียงรายซึ่งอยูเหนือสุด
ไหลลงสูแมนํ้าโขง  เทือกเขาที่แบงกั้นระหวางแมนํ้าเหลาน้ีประกอบดวย ยอดท่ีสูงสุดทั้งหลายของประเทศ
ไทย  ภูมิอากาศทางภาคเหนือของประเทศไทยมีความแตกตางกันเปนฤดูกาล มีความคลายคลึงกับ 



กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
 
32

    
 

       

                            รูปที่14  การประชุมเพื่อวางแผนการศึกษาวิจัย 

    
 

    
                            รูปที่15  ภาพกิจกรรมการสํารวจพื้นท่ีเพาะปลูกสมุนไพรจีน 
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ภูมิอากาศแบบมรสุมของอินเดียตอนกลางมากกวาภูมิอากาศ “ชุมนํ้าเสมอ” แบบในภาคใตของประเทศ
ไทย แบงแยกไดเปน 3 ฤดูกาล คือระหวางชวงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ เปนฤดูที่แหงแลงและเย็น 
ระหวางเดือนมีนาคม-พฤษภาคม อากาศรอนและแหง และอากาศจะรอนขึ้นระหวางเดือนพฤษภาคม-
ตุลาคม ปริมาณน้ําฝนตลอดปผันแปรระหวาง 1,100-1,500 มิลลิเมตร ซึ่งมากกวารอยละ 80 จะตก
ชวง 6 เดือนของฤดูฝน ในขณะที่เดือนธันวาคม มกราคม และกุมภาพันธแทบจะไมมีฝนเลย รูปแบบ
ของสภาพอากาศเชนน้ีคอนขางจะสม่ําเสมอตลอดทั่วเขตภาคเหนือ แตอาจจะมีฝนตกมากขึ้นและนานขึ้น
ในบริเวณเทือกเขาและในดานตะวันตกของจังหวัดตากและแมฮองสอน12 
 ปริมาณความชื้นของปา วัดไดจากความแตกตางระหวางอัตราทีร่ับนํ้ากับอัตราการสูญเสียนํ้า ใน
พื้นที่สูงอาจจะมีฝนตกพรํา ๆ ตลอดทั้งป ในขณะที่พื้นท่ีลุมนํ้าท่ีจะไดรับในฤดูแลงคือนํ้าท่ีไหลจากลําหวย
หรือธารน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับลักษณะภูมิประเทศและความลาดชันของพื้นที่ บริเวณหุบเขาอัตราการไหลของน้ํา
ใตดินท่ีเขามาในพื้นท่ีจะเรว็ กวาอัตราของน้ําที่จะไหลออกไป เปนผลใหเกิดความชื้นสะสมอยูในพื้นดินซึ่ง
พืชสามารถจะนาํไปใชได ในไหลสันเขากระบวนการไหลของน้ํากลับตรงกันขามและจะมีแตเพียงพรรณ
ไมชนิดท่ีสามารถทนตอสภาพแหงแลงเทาน้ันจะมีชีวิตอยูได ในสภาพที่มีแสงแดดจัดและรอนซึ่งเกิดขึ้น
ในที่ลุมต่ํา อัตราการระเหยและการสูญเสียนํ้าจะสูงกวาในบริเวณที่มีเมฆมากกวาและเย็นกวาในพื้นที่สูง 
ไหลสันเขาท่ีหันเขาหาทิศเหนือจะอยูในรมเปนระยะเวลายาวกวาไหลสันเขาที่หันเขาหา ทางทิศใต ดังน้ัน
สันเขาดานเหนือจะมีความชื้นสงูกวา12 

ชนิดของดินที่จะเก็บรักษาความชื้นไดดีที่สุดคือ ดินที่มีอินทรียสารเปนองคประกอบเปนสวน 
ใหญ มีความสมดุลเทากันระหวาง ทราย โคลน และดินเหนียว ดินที่มีทรายมากเกินไปจะไมสามารถ
เก็บนํ้าไดดี ในขณะที่ดินเหนียวสามารถจะเก็บนํ้าจํานวนมากได แตอนุภาคของดินที่เล็กมากเหลาน้ัน
จะยึดอนุภาคของน้ําไวอยางเหนียวแนน ทําใหพืชนําไปใชไมได ดินที่มีอินทรียสารมาก สามารถจะเก็บ
กักนํ้าไวไดนานกวาดินท่ีมีอินทรียสารต่ํา ในพืน้ท่ีสูงซึ่งมีอัตราการคายน้ําตํ่าและฝนที่ตกประปรายในฤดู
แลงทําใหพื้นที่ที่มีดินดีเกิดมีความชื้นอยางเกือบถาวร ซึ่งเปนสิ่งสําคัญมาก ขณะที่พื้นที่ราบต่ําซึ่งถามี
ลักษณะดินที่ดีเพียงอยางเดียวไมเพียงพอที่จะรักษาระดับความชื้นไวได ถาไมมีแหลงนํ้าจากใตดิน ซึ่ง
ทําใหเกิดปาดิบชื้นเฉพาะตามแนวลาํหวยหรอืธารน้ําและในที่หบุในบริเวณซึง่ไดรับนํ้าใตดินอยางตอเน่ืองจะ
เกิดปาท่ีมีความเสถียรสงูได ถงึแมวาดินจะไมดี ทั้งน้ีเพราะพืชไมไดพึ่งพาดินในการรักษาระดับความชุม
ชื้น สวนพืชท่ีไมไดอยูในบริเวณที่มีแหลงนํ้าตลอดปน้ัน จะตองพัฒนากลไกบางอยางที่จะตองปองกัน
การสูญเสียนํ้า ในพื้นท่ีลุมต่ํา พืชสวนใหญสามารถจะทนทานตอสภาพแหงแลงโดยใชวิธีการแรก ขณะที่ 
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พืชในพื้นท่ีสูงสวนใหญจะใชวิธทีี่สอง12 

 ความสูงจากระดับนํ้าทะเล อุณหภูมิในพื้นท่ีสูงจะต่ํากวาและมีระดับความชื้นสูงกวาในที่ลุมต่ํา 
อุณหภูมิที่จุดเยือกแข็งที่สามารถจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนของชนิดพรรณพืชในเขตอบอุน 
จะเกิดขึ้นปละไมกี่ชั่วโมงบนยอดเขาสูงที่น่ี อยางไรก็ตามพืชแตละชนิดจะมีชวงของอุณหภูมิที่เหมาะสม
ที่สุดของตนในการงอก การเจริญเติบโต การออกดอกและการติดผล ดังน้ันจึงมีพืชนอยชนิดมากท่ีจะมี
ความหลากหลายเทา ๆ กันในชวงของระดับความสูงทั้งหมด ในพื้นท่ีระดับสูงไมเพียงแตปรมิาณฝนจะ
มากกวาในพื้นท่ีลุมต่ําเทาน้ัน ยังมีฝนตกแผกวางสมํ่าเสมอตลอดทั้งป และสวนหนึ่งตกในชวงฤดูแลง 
การที่พื้นท่ีสูงมีอณุหภูมิต่ําทําใหลดอัตราการคายน้ําและการสญูเสียนํ้าลง เปนผลใหเกิดความชืน้บนพื้นดิน 
นอกเหนือจากนั้น อุณหภูมิที่เย็นลงทําใหอัตราการสลายตวัลดลง เกิดการสะสมมากขึ้นของอนิทรียสาร
ในดินซึ่งเปนผลดีตอระดับความชื้นภายในดิน ปจจัยเหลาน้ีมารวมกันทําใหเกิดผลที่ออกมาของความชื้น
รวมทั่วไปของพืน้ท่ีระดับสูง แมวาสภาพภูมิประเทศยังคงมีบทบาทที่สําคัญ คือ บริเวณไหลสันเขาที่โลง
แจงและบริเวณที่หุบมีรมเงา จะเกิดชนิดของพืชพรรณที่แตกตางกันอยางชัดเจนกวาบริเวณที่มีลักษณะ
ระหวางกลาง12 

จากขอมูลดังกลาวขางตนพอจะสรุปไดวา พื้นท่ีเปาหมายท่ีควรจะดําเนินการสํารวจคือ พื้นที่ 
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  ซึ่งมีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศใกลเคียง
กับถิ่นกําเนิดของสมุนไพรเปาหมายในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

การดําเนนิงาน ทําในรูปแบบคณะทํางาน ซึ่งประกอบดวยนักวิชาการจากกรมพัฒนาการแพทย 
แผนไทยและการแพทยทางเลือก กรมวิทยาศาสตรการแพทย องคการเภสัชกรรม กรมวิชาการเกษตร 
กรมพัฒนาที่ดิน กรมสงเสริมการเกษตร และองคการอุตสาหกรรมปาไม โดยการประชุมคณะทํางานเพื่อ
วางแผนการศกึษาวิจยั ศึกษาขอจํากัดเฉพาะของสมุนไพรเปาหมาย ไดแก ถิ่นกําเนิดในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  สภาพอากาศ  ความสูงจากระดับนํ้าทะเล  อุณหภูมิเฉลี่ย  ปริมาณนํ้าฝน ปริมาณแสง
ความชื้นสัมพัทธ ลักษณะดิน แหลงนํ้า วิธขียายพันธุ อายุเก็บเกี่ยว และสวนที่ใชทํายา จากนั้นนําขอมูล
ของกรมพัฒนาท่ีดินและขอมูลขององคการอุตสาหกรรมปาไม มาประกอบกับขอจํากัดเฉพาะของสมุนไพร
แตละชนิดท่ีรวบรวมได เพ่ือคัดเลือกพื้นท่ีสํารวจที่เหมาะสม และดําเนินการสํารวจพื้นท่ีเปาหมาย ผล
การดําเนินงานระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2546  ถึงเดือนกันยายน  พ.ศ.2548   ดังแสดงในตารางที่ 1  
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ตารางที ่1   แสดงรายชื่อพื้นท่ีสาํรวจจํานวน 35 แหงใน 19 จังหวัด 
 

  ลําดับที่    จังหวัด                               พ้ืนที่สํารวจ 
1 แมฮองสอน สวนปาแมอุคอ อําเภอเมือง  สวนปาอุมลอง อําเภอแมลานอย 
2 เชียงราย สวนปาแมยาวแมซาย อําเภอเมือง  ศูนยสงเสรมิการเกษตร อําเภอเมือง 
3 เชียงใหม สวนปาแมแจม อําเภอแมแจม  สวนปาแมหอพระ อําเภอแมแตง สวนปา

บานหลวง และสวนปาแมหลักหม่ืน อําเภอแมอาย สวนปาหลวงสันกําแพง 
กิ่งอําเภอแมออน 

4 พิจิตร ศูนยวิจัยพืชสวนพิจิตร อําเภอเมือง 
5 ลําปาง สวนปาแมทรายคํา อําเภอเมือง 
6 สุโขทัย สวนปาศรีสัชนาลัย และสวนปาแมสาน อําเภอศรีสัชนาลัย 
7 อุตรดิตถ สวนปาทาปลา-นํ้าลี อําเภอทาปลา  สวนปาปากปาด อําเภอนํ้าปาด 
8 แพร สวนปาขุนแมคํามี อําเภอรองกวาง  สวนปาแมคําปอง-แมสาย 
9 นาน สวนปานครนาน อําเภอเมือง 
10 พิษณุโลก สวนปานํ้าตาก อําเภอนครไทย  สวนปาเขากระยาง อําเภอวังทอง 
11 เพชรบูรณ เขาคอทะเลภู อําเภอเขาคอ 
12 เลย สวนปาภูสวรรค อําเภอเมือง  สวนปาดานซาย อําเภอดานซาย สวนปานํ้า

สวยหวยปลาดกุ และสวนปานาดวง อําเภอนาดวง 
13 อุดรธานี พื้นท่ีองคการอุตสาหกรรมปาไม อําเภอเมือง  สวนปานํ้าโสม อําเภอนายูง 
14 หนองคาย สวนปาโซพิสยั อําเภอโซพิสัย สวนปาบึงกาฬ อําเภอบงึกาฬ 
15 ขอนแกน สวนปามัญจาคีรี อําเภอมัญจาคีรี  สวนกวาง อําเภอเขาสวนกวาง 
16 กาฬสินธุ สวนปาสมเด็จ  อําเภอเมือง 
17 กาญจนบุรี ศูนยกสิกรรมธรรมชาติทามะขาม อําเภอเมือง 
18 ชัยภูมิ สวนปาคอนสาร อําเภอคอนสาร 
19 ระยอง สวนสมุนไพรกรมวิทยาศาสตรการแพทย อําเภอปลวกแดง 
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รูปที่ 16 
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3.3  ขอมูลพืน้ที่สวนปา13 

3.3.1 สวนปาเขากระยาง อาํเภอวังทอง จงัหวัดพิษณุโลก            
 สวนปาเขากระยาง อุตสาหกรรมปาไมเขตพิษณุโลก ฝายอุตสาหกรรมไมภาคกลาง องคการ
อุตสาหกรรมปาไม  เปนสวนปาโครงการที่ 1 ซึ่งดําเนินการโดยนําเงินลงทุนขององคการอุตสาหกรรมปา
ไม ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  มาทําการปลูกสรางสวนปาใน 
เขตปาสงวนแหงชาติปาเขากระยาง และปานํ้าเข็ก โดยเริ่มปลูกตั้งแตป พ.ศ. 2511 ถึง ป พ.ศ. 2527  
ไดเน้ือที่รวม 15,125 ไร (2,420 เฮกเตอร) ซึ่งไดนําไปจดทะเบียนสวนปาตาม พ.ร.บ. สวนปา พ.ศ. 
2535 ในทองที่จังหวัดพิษณุโลก  แยกเปนพื้นท่ีสวนปาท่ีอยูในเขตอําเภอวังทอง 5,154 ไร  และเขต
อําเภอนครไทย 9,971 ไร 
 สวนปาเขากระยาง เดิมชื่อ สวนปาแกงกุลา แตเพ่ือความเหมาะสมและใหสอดคลองกับบริเวณ
ที่จะดําเนินการปลูกสรางสวนปา คือ เทือกเขากระยาง จึงเปลีย่นชื่อเปน สวนปาเขากระยาง มีที่ตั้งของ
สํานักงานอยูบรเิวณน้ําตกปอย  บานปอย  หมูที่ 1 ตําบลแกงโสภา  อําเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก 
ลักษณะภูมิประเทศ 
 บริเวณที่ตั้งสวนปามีความสูงจากระดับนํ้าทะเล ระหวาง 200-700 เมตร อยูระหวางเสนแวงที่ 
77-89 เสนรุงที่ 73-64 ลักษณะดินเปนดินรวนปนดินเหนียวปนทราย ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ย 1,351 
มิลลิเมตร/ป ฝนตกมากที่สุดในเดือนสิงหาคม 2545 คือ 481.80 มิลลิเมตร อุณหภูมิในป พ.ศ. 
2544-2546 สรุปได ดังน้ี 

อุณหภูมิเฉลี่ยสงูสุดท้ังป    33.64  องศาเซลเซียส 
 อุณหภูมิเฉลี่ยต่ําสุดท้ังป   16.12  องศาเซลเซียส 
 อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งป    24.88  องศาเซลเซียส 
 อุณหภูมิเฉลี่ยสงูสุดเดือนเมษายน  39.35  องศาเซลเซียส 
 อุณหภูมิเฉลี่ยต่ําสุดเดือนมกราคม   8.0    องศาเซลเซียส 

พื้นท่ีสวนปาไดจําแนกตามหลักการจัดการเพื่อสงเสริมสภาพแวดลอมและใหมีสวนตอบแทน
สังคม ออกเปน 

- พื้นท่ีแปลงปลูกไมสัก   12,241  ไร หรือ รอยละ 79.3 
- พื้นท่ีปาธรรมชาติและแปลงปลกูไมพื้นเมืองเพื่อการอนุรักษ 168 ไร หรือ รอยละ 1.1 
- พื้นท่ีอนุรักษบริเวณ 2 ขางลําหวย 1,171   ไร หรอื รอยละ 7.6 
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- พื้นท่ีปากันชนรอบนอก และระหวางแปลง 1,270   ไร หรอื รอยละ 8.2 
- พื้นท่ีสวนรุกขชาติ และสวนเพือ่เมล็ดพันธุ     91   ไร หรือ รอยละ 0.6 
- พื้นท่ีทองเที่ยวเชิงนิเวศ     219   ไร หรอื รอยละ 1.4 
- พื้นท่ีอื่นๆ (กลุมกอนหิน  หมอนไม  ทางตรวจการ)  275   ไร หรือ รอยละ 1.8 

รวม 15,435  ไร 
ระบบการปลกู 
 เปนการนําวิชาการดานการจัดการปาไม และวนวัฒนวิทยามาปรับปรุงใหเหมาะสม โดยการปลกู
สรางสวนปาในระบบหมูบานปาไม ซึ่งเปนการผสมผสานชนบท การเกษตร และระบบการปลกูสรางสวน
ปาท่ีใชไดผลในการปาไมพมาที่เรียกวา Tuangya System หรือการปลูกปาโดยอาศัยชาวไร และชาว
อินโดนีเซีย เรียกวิธีน้ีวา Tampagsri สําหรับหมูบานปาไมขององคการอุตสาหกรรมปาไม เปนลักษณะ
วิธีการดัดแปลงใหเขากับสังคมไทยมากขึ้น โดยเรียกวาเปน Modified Tuangya System โดยมี
วัตถุประสงคในการจัดต้ังหมูบานปาไม ดังน้ี 

•  เพ่ือที่จะยับยั้งหรือชะลอการถางปาทําไรเลือ่นลอย 
•  เพ่ือใหเปนแหลงระดมแรงงาน สําหรับใชในการปลูกสรางสวนปา 
•  เปนการพัฒนาชนบทยกฐานะความเปนอยูของสมาชิกใหดีขึ้น ใหมีรายไดพอเลี้ยงตัวเอง ให 
    มีการศึกษา และการรักษาพยาบาล ตามควรแกอัตภาพ 
•  เปนการชะลอการเคลื่อนยายของประชาชน จากชนบทเขาสูชุมชนเมือง โดยการสรางชุมชน 
    ใหมในชนบท และสรางงานใหทํา 
•  หมูบานปาไมสวนปาเขากระยางจัดต้ังขึ้นเม่ือป พ.ศ. 2510 ปจจุบันมีสมาชิก 49 ครอบครัว  

ประชากรประมาณ 182 คน ซึ่งสวนปาฯ ไดจดัสวัสดิการพื้นฐานที่จําเปน ดังนี้ 
- ที่อยูอาศัย โดยแบงพื้นท่ีสําหรับทําท่ีอยูอาศัย ครอบครัวละประมาณ 1 ไร 
- ที่ปลูกพืชเกษตร โดยสมาชิกปลูกพืชควบระหวางแปลงปลูกสกั 
- จัดทําระบบน้ําประปา 
- มีโรงเรียนสําหรับบุตรหลานสมาชิกไดเลาเรียน 
- สงเสริมการรวมกลุมสมาชิก ในรูปกลุมออมทรัพย เพ่ือจัดหาเครื่องอุปโภค/บริโภคที่จําเปน

ไวจําหนายใหสมาชิกในราคาประหยัด 
- วางพื้นฐานการใหบริการการทองเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นท่ีสวนปา 
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รายชื่อสมุนไพรที่ปลูกของสวนปาเขากระยาง 
   ฟาทะลายโจร  อัญชัน     แค       เสลดพังพอนตัวเมีย (พญายอ) 
   เชียงดา  พลูคาว     เสลดพังพอนตัวผู   โดไมรูลม   
   หญาหนวดแมว  กระชายดํา    ไพล       หญาปกกิ่ง 
   ขม้ินชัน  วานชักมดลูก    บอระเพ็ด      ขิง    
   ตะไครหอม  ขี้เหล็ก     พริกไทย             พญาไรใบ   
   หูเสือ   เพชรสังฆาต    สมปอย       เปลา 
   บัวบก   กระเจี๊ยบ     ทองพันชั่ง      ชุมเห็ดเทศ   
   ชะพล ู  โกฐจุฬาลําพา         วานหางจระเข      ยอ 

3.3.2  สวนปาดานซาย อําเภอดานซาย จังหวัดเลย 
สวนปาดานซาย จังหวัดเลย  อตุสาหกรรมปาไมเขตขอนแกน  องคการอุตสาหกรรมปาไม เดิม 

เปนสวนปาปลูกตามเงื่อนไขสัมปทานของ บริษัท เลยทําไม จํากัด เริ่มดําเนินการปลูกสรางสวนปาเม่ือ ป  
2521 องคการอุตสาหกรรมปาไมไดรับมอบมาดูแลเมื่อเดือนกันยายน 2533 เปนสวนโครงการที่ 4 ของ
องคการอุตสาหกรรมปาไม ปจจุบันอยูในความรับผิดชอบของโครงการปลูกสวนปาท่ี 1 อุตสาหกรรมปาไม 
เขตขอนแกน ฝายอุตสาหกรรมปาไมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก  องคการอุตสาหกรรม 
ปาไม 
 พื้นท่ีสวนปามีจํานวน 1 แปลงใหญ จํานวน 3,777.86 ไร ในทองที่ตําบลโพนสูง อําเภอดาน
ซาย จังหวัดเลย ตั้งอยูริมทางหลวงหมายเลข 203 (เลย-หลมสัก) ระหวางหลัก กม.ที่ 77-82 พื้นท่ีสวน
ปาอยูตามที่ลาดเอียงริมเขาไปทางทิศตะวันตก ความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 700-1,000 เมตร 
สภาพเดิมเปนปาดินเขาและปาเบญจพรรณมีไผเปนพ้ืนลางหนาแนนมาก 

3.3.3  สวนปาทาปลา-น้ําลี อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดติถ 
สวนปาทาปลา-นํ้าลี สํานักงานอนุรักษและพัฒนาสวนปาอุตรดิตถ สํานักงานอนุรักษและพัฒนา

สวนปาภาคเหนอื องคการอุตสาหกรรมปาไม สวนปาทาปลา เปนสวนปาที่ปลกูตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสงัคมแหงชาติ มีทั้งหมด 4 โครงการ คือ 

โครงการที่ 1 ปลูกสรางโดยงบประมาณลงทุนขององคการอุตสาหกรรมปาไม แปลงป 2536 และ 
2538 เน้ือที่รวม 1,000 ไร 
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โครงการที่ 2 ปลูกชดเชยตามเงือ่นไขสัมปทานการทําไมปาบก แปลงป 2531-2535 เน้ือที่รวม 
5,070 ไร 

โครงการที่ 3 ปลูกชดเชยตามเงื่อนไขสัมปทานการทําไมปาบก โดยงบประมาณของบริษัททําไม 
แปลงป 2521-2528  เน้ือที่รวม 9,185 ไร    

โครงการที่ 4 ปลูกโดย บริษัท อุตรดิตถทําไม จํากัด โดยองคการอุตสาหกรรมปาไมมาดูแล
บํารุงรักษา แปลงป 2531-2532  เน้ือที่รวม 2,300  ไร 
 สวนปาทาปลา ตั้งอยูในเขตปาสงวนแหงชาติปาลํานํ้านานฝงขวา ทองที่ตําบลผาเลือด ตําบลจริม 
ตําบลทาปลา อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ 
สภาพภูมิประเทศ 
 สวนปาทาปลามีพื้นที่เปนภูเขาสลับซับซอน และมีที่ราบปะปนอยูบางสวน ความลาดชันของพืน้ท่ี
รอยละ 10-50 อยูสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 200-400 เมตร   

3.3.4  สวนปานาดวง อําเภอนาดวง จังหวัดเลย 
สวนปานาดวงเปนสวนปาท่ีองคการอุตสาหกรรมปาไม ไดรับมอบมาจากกรมปาไมตามคําสั่ง

กระทรวงเกษตรและสหกรณที่ 32/2532 ลงวันท่ี 17 มกราคม 2532  โดยไดรับมอบจากสํานักงานปา
ไมเขตอุดรธานี  เม่ือวันที่ 4 ตุลาคม 2533  และ 13 กันยายน  2534  จัดเปนสวนปาโครงการที่ 4  
(สวนปาท่ีองคการอุตสาหกรรมปาไมไดรับมอบจากบริษัททําไมจังหวัด) สังกัดงานปลูกสรางสวนปาท่ี 3 
อุตสาหกรรมปาไมเขตขอนแกน มีพื้นที่ตั้งอยูในเขตปาสงวนแหงชาติโคกผาดํา ปาโคกหนองขาและปาภู
ปอบิด ในเขตทองที่บานนาดอกคํา ตําบลนาดอกคํา อําเภอนาดวง จงัหวัดเลย สํานักงานตั้งอยูที่บานหวย
ปลาดุก หมูที่ 12 ตําบลนาดอกดํา อําเภอนาดวง จังหวัดเลย อยูหางจากอาํเภอเมืองเลยประมาณ 60 
กิโลเมตร  หางจากอุตสาหกรรมปาไมเขตขอนแกน 285 กิโลเมตร และหางจากกรุงเทพฯ 585 กิโลเมตร 
 ผลการดําเนินงานตั้งแตป พ.ศ. 2519 ถึง พ.ศ. 2527 ทําการปลูกสรางสวนปาไมสักไดพืน้ท่ี
รวม 2,763.41 ไร แยกเปนพ้ืนท่ีปาเศรษฐกิจซึ่งทําการจดทะเบียนที่ดินเปนสวนปาตาม พ.ร.บ.สวนปา 
พ.ศ. 2535 เรยีบรอยแลวจํานวน 1,197 ไร และพื้นท่ีปาอนุรักษจํานวน 1,566.41 ไร 
 สวนปานาดวง ไดทําการตัดสางขยายระยะสวนปาแปลงปลูกป พ.ศ. 2525 ตามแผนการทําไมป 
พ.ศ. 2525  สวนปาแปลงปลูกป พ.ศ. 2524 และ 2519 ตามแผนการทําไมป พ.ศ. 2542 เพ่ือทําการ
บํารุงรักษาสวนปาตามหลักวิชาการ และนําไมสักที่ไดจากการตัดสางขยายระยะไปใชประโยชน จํานวน  
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878.94 ลูกบาศกเมตร  การปฏิบัติงานตอไปจะทําการตัดสางขยายระยะสวนปาแปลงปลูกป พ.ศ. 2526 

3.3.5  สวนปานํ้าตาก อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
 สวนปานํ้าตาก สํานักงานอนุรักษและพัฒนาสวนปาพิษณุโลก สํานักงานอนุรักษและพัฒนาสวน
ปาภาคเหนือ  องคการอุตสาหกรรมปาไม  เปนสวนปาโครงการที่ 4 ที่รับมอบพื้นท่ีจากกรมปาไมมาดูแล
รักษา ซึ่งไดดําเนินการปลูกปาภายใตเงื่อนไขสมัปทานปาไม โดยบริษัท พิษณุโลกทําไม จํากัด จํานวน 7 
แปลง เน้ือที่ 18,806.82 ไร (30.091 เฮกเตอร) สํานักงานสวนปานํ้าตาก มี 2 สํานักงาน คือ 
สํานักงานฯ ใน และสํานักงานฯ นอก  โดยสาํนักงานฯ นอกมีพื้นท่ีตั้งอยูในบริเวณตําบลบานพราว และ
สํานักงานฯ ใน มีพื้นที่ตั้งอยูในบริเวณตําบลหนองกะทาว อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก  ตั้งอยูในชวง 
ประมาณ 18 องศา 03 ลิปดา ถึง 18 องศา 09 ลิปดา เหนือ และ 100 องศา 37 ลิปดา ถึง 100 องศา 
42.5 ลิปดา ตะวันออก  พื้นท่ีสวนปาต้ังอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ ครอบคลุมพ้ืนท่ี 2 ตําบล คือ ทองที่
ตําบลบานพราว และ ทองที่ตําบลหนองกะทาว อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก  
ลักษณะทางกายภาพ 
 ลักษณะภูมิประเทศ 
 สภาพภูมิประเทศสวนใหญเปนเขาทางทิศใตและทิศตะวันตก ลาดเททางทิศเหนือซึ่งเปนท่ีลุมติด
แมนํ้าแควนอย สภาพพ้ืนที่มีความสูงจากระดับนํ้าทะเลเฉลี่ยประมาณ 585 เมตร และมีความลาดชันของ
พื้นท่ีมากกวารอยละ 35 

 ลักษณะภูมิอากาศ 
 มีลักษณะภูมิอากาศแบบรอนชื้น ขึ้นอยูกับอิทธพิลของลมมรสุมท่ีพัดประจําฤดูกาล 2 ประเภท คือ 
 1. ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะพัดพาอากาศเย็นและแหงจากประเทศจีน ปกคลุมประเทศ
ไทยในชวงฤดูหนาว ทําใหมีอากาศเย็นและแหงแลงทั่วไป 
 2. ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต จะพัดพามวลอากาศชื้นจากทะเลและมหาสมุทร เขามาปกคลุม
ประเทศไทย ทําใหมีฝนตกทั่วไป 
 มีความชื้นสัมพัทธรอยละ 65 อุณหภูมิสูงสุด 32 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุด 18 องศา
เซลเซียส ปริมาณน้ําฝนตกมากในชวงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 123.26 มิลลิเมตร/
เดือน และเฉลี่ย 1,119.36 มิลลิเมตร/ป  
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ลักษณะดนิ 
 ดินในพื้นท่ีสวนปาสวนใหญมีทั้งดินต้ืนและดินลึก มักมีเศษหินหรือหินโผลกระจัดกระจายทัว่ไป 
ลักษณะดินเปนดินรวนประเภทปนทราย (ตะกอนแมนํ้า) บางสวนเปนดินรวนหรือดินเหนียวปนทรายแปง 
ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา 
 ทรัพยากรน้ํา 
 สํานักงานสวนปานํ้าตาก บริเวณสํานักงานฯ นอก มีแมนํ้าแควนอยไหลผานตลอดป สวนบริเวณ 
สํานักงานฯ ใน มีลําหวยนํ้าตากไหลผานตลอดป ซึ่งบริเวณสํานักงานฯ ทั้ง 2 แหง  อาศัยแหลงนํ้าเหลาน้ี 
ในการอุปโภคใชสอยในพื้นท่ีสาํนักงานฯ 

3.3.6  สวนปานํ้าสวยหวยปลาดุก อําเภอนาดวง จังหวัดเลย 
สวนปานํ้าสวยหวยปลาดุก จังหวัดเลย  อุตสาหกรรมปาไมเขตขอนแกน  องคการอุตสาหกรรม 

ปาไม  เปนสวนปาท่ีไดรับความเห็นชอบใหดําเนินการปลูกสรางสวนปาในพื้นท่ี โครงการพัฒนาเพื่อความ
ม่ันคงบริเวณหวยปลาดุก จังหวัดเลย ตามหนังสือกรมปาไมที ่ กษ 0705 (5) 221932 ลงวันท่ี 11 
พฤศจิกายน 2526 มีพื้นที่ทั้งโครงการ 15,000 ไร โดยใหปลูกตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และองคการอุตสาหกรรมปาไม จะตองยื่นคําขออนุญาตตามระเบียบของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ วาดวยการอนุญาตใหทําการปลูกสรางสวนปาในเขตปาสงวนแหงชาติ กอนดําเนินการปลูกทุก ๆ 
ป 
 องคการอุตสาหกรรมปาไม ไดเริ่มดําเนินการปลูกสวนปาตามคําสั่ง อ.อ.ป. 57/2527 ลงวนัท่ี 
21 มีนาคม 2527 เรื่อง กําหนดโครงการปลูกสรางสวนปาเพ่ิมเติม จึงใหกําหนดชื่อสวนปาแหงน้ีวา 
“โครงการปลูกสรางสวนปานํ้าสวยหวยปลาดุก” จังหวัดเลย สวนปลูกสรางสวนปา ฝายทําไมภาค
ตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนการปลูกสรางตามโครงการที่ 1/2 (หมายถึงเงินลงทุนของ
สวนปาเปนเงินรายไดที่จะสงกระทรวงการคลงั) ไมมีการดําเนินการทางดานหมูบานปาไม เหมือนสวนปา
อื่น ๆ ขององคการอุตสาหกรรมปาไม เพราะตามนโยบายของทางจังหวัด ตองการใหสวนปาองคการ
อุตสาหกรรมปาไมแหงน้ี เปนสวนปา “ปารักนํ้า” ตามแนวพระราชดําริ ของกองทัพภาคที่ 2 และเปน
แหลงจางแรงงานหมูบานพัฒนาเพื่อความมั่นคงหวยปลาดุก 
 งานสวนฯ ไดดําเนินการปลูกสรางสวนปาในป พ.ศ. 2527 เปนปแรก และป 2528 เปนปตอมา  
ในป พ.ศ. 2529  องคการอุตสาหกรรมปาไม มีวิกฤตการณทางการเงิน  จึงระงับการขยายการปลูกสราง 
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สวนปา โครงการ 1/2 และในปงบประมาณ 2530 องคการอุตสาหกรรมปาไม ไดปรับเปลี่ยนแผนการ
ดําเนินการปลูกสรางสวนปาใหม ตามบันทึกของ อ.อ.ป. ที่ กษ 1500/3204 ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2530 
เรื่อง การปรับสวนปาโครงการ 1/2  แปลงป2527, 2528 และ 2529 เปนสวนปาโครงการ 1, 2 และ 3  
ดังน้ันพ้ืนท่ีสวนปาแปลงที่ป 2527 และ 2528 ของงานสวนฯ จึงเปลี่ยนไปเปนสวนปาโครงการ 3 (เปน
สวนปาท่ีปลูกทดแทนตามเงื่อนไขสมัปทานของ บริษัท ทําไมจังหวัด)  สวนการปลูกในป 2530-2534 
เปนสวนปาโครงการ 1 (เปนสวนปาท่ีปลูกโดยเงินงบประมาณขององคการอุตสาหกรรมปาไม) และในป 
2535-2538 เปนสวนปาโครงการ osc-u/fio (เปนสวนปาท่ีปลูกขึ้นโดยไดรบัเงินทุนชวยเหลือจากศูนย
วนพัฒนาวิทยาโพนทะเล-อูเมดะ ประเทศญี่ปุน)  ซึ่งไดรับงบประมาณชวยเหลอืดูแลรักษาแปลงละ 3 ป 
 สวนปานํ้าสวยหวยปลาดุกตั้งอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ ปาโคกผาดํา ปาโคกหนองขา และปาภู
ปอบิด รอบ ๆ อางเก็บนํ้าหวยปลาดุก ในพื้นท่ีพัฒนาเพื่อความมั่นคงบริเวณหวยปลาดุก (โซนบี) อยูใน
เขตพื้นท่ีบานหวยปลาดุก ตําบลนาดอกคํา อําเภอนาดวง จังหวดัเลย สํานักงานอยูหางจากจังหวัดเลย 60 
กิโลเมตร อําเภอนาดวง 30 กิโลเมตร หางจากอุตสาหกรรมปาไมเขตขอนแกน 290 กิโลเมตร และหาง
จากกรุงเทพฯ 590 กิโลเมตร   

ลักษณะภูมิประเทศของสวนปาแหงน้ี สูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลางประมาณ 400-480 เมตร  
พื้นท่ีประกอบดวยที่ลาดเชิงเขา เนินเขาเตี้ย ๆ สลับกับที่ราบ  ปริมาณนํ้าฝน ตั้งแตป พ.ศ. 2538-2543 
เฉลี่ย 1.512 มม./ป ในป พ.ศ. 2544 มีปริมาณนํ้าฝนทั้งป 2,179.00 มม. ชวงฝนตกคอืชวงเดือน
มีนาคม-ตุลาคม  ชวงหนาแลงคือชวงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ  เฉลี่ย 26.03 oC   ภูมิอากาศประกอบ 
ดวย 3 ฤดูกาล ไดแก ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูแลง ลักษณะดิน สวนใหญเปนดินลูกรัง ดินตื้น การ
ระบายน้ําดี มีปริมาณแรธาตุอาหารคอนขางต่ํา 

3.3.7  สวนปาบานหลวง อาํเภอแมอาย  จังหวัดเชียงใหม 
สวนปาบานหลวง จังหวัดเชียงใหม อุตสาหกรรมปาไมเขตเชียงใหม องคการอตุสาหกรรมปาไม 

เปนสวนปาโครงการที่ 4 (สวนปาท่ีองคการอุตสาหกรรมปาไมไดรับมอบจากบริษัททําไมจังหวัด) ปลูก
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ เพ่ือใหเปนปาเศรษฐกิจ ตั้งอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ ปาลุม
แมนํ้าฝาง ตําบลบานหลวง อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม พื้นท่ีสวนปามีจํานวน 1 แปลงใหญ จํานวน 
5,730 ไร 

คณะทํางานไดไปสํารวจพื้นท่ีเพาะปลูกสมุนไพรที่สวนปาบานหลวง  พบวา มีการปลูกกระชายดํา  
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ไพล  ขิง ขม้ินชัน วานชักมดลูก ไดผลงามมาก แตยังไมเคยสงตรวจคุณภาพของสมุนไพร เน่ืองจากเพิ่ง
เริ่มปลูกในปน้ี ผูรับผิดชอบในพื้นท่ีมีความสนใจและมีความตั้งใจสงู ในการศึกษาวิจัยการปลูกสมุนไพร
โดยไดเรียนรูจากเครือขายสวนปาขององคการอุตสาหกรรมปาไมในจังหวัดเชยีงใหม 

3.3.8  สวนปาแมแจม อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 
สวนปาแมแจม จังหวัดเชียงใหม องคการอุตสาหกรรมปาไม เปนพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติแมแจม 

และงานสวนปาแมแจม  มีเน้ือที่ 86 ไร  สูงจากระดับนํ้าทะเล 760 เมตร  อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งป 25 องศา
เซลเซียส มีเน้ือที่สวนปารวม 6,932 ไร  มีลําน้ําแมแจมไหลผานพื้นท่ีสวนปา   

โครงการพัฒนาการทองเที่ยวเชงินิเวศสวนปาแมแจม จังหวัดเชียงใหม มีอยู 2 แหง คือ 
1.  บริเวณสํานักงานสวนปา เน้ือที่ 86 ไร (ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว) 
2.  บริเวณปาสงวนแหงชาติแมแจม เน้ือที่ 59 ไร (อยูในขั้นตอนขอใชประโยชนตามมาตรา 13  
    ทวิ)  

ซึ่งพื้นท่ีสวนนี้ตอไปจะดําเนินการพัฒนาเปนโครงการบานพัก (Homestay) สรางปางชาง (Elephant-
Breedding)  กิจกรรมดูนกเดินปาศึกษาธรรมชาติริมนํ้าแมแจม (Nature Watch) 

อุณหภูมิ 
 อุณหภูมิเฉลี่ยสงูสุดท้ังป   30.74  องศาเซลเซียส 
 อุณหภูมิเฉลี่ยต่ําสุดท้ังป   16.387  องศาเซลเซียส 
 อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งป    23.56  องศาเซลเซียส 
 อุณหภูมิเฉลี่ยสงูสุดเดือนเมษายน  38.23  องศาเซลเซียส 
 อุณหภูมิเฉลี่ยต่ําสุดเดือนมกราคม   7.64  องศาเซลเซียส 
ปริมาณน้าํฝน 
 ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยทั้งป   5.7175  มิลลิเมตร 
 ปริมาณนํ้าฝนสูงสุดเดือนกันยายน  10.63  มิลลิเมตร 

3.3.9  สวนปาแมยาว-แมซาย อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย 
สวนปาแมยาว-แมซาย จังหวัดเชียงราย อุตสาหกรรมปาไมเขตเชียงใหม องคการอุตสาหกรรม 

ปาไม  เปนสวนปาโครงการที่ 4 (สวนปาท่ีองคการอุตสาหกรรมปาไมไดรับมอบจากบริษัททําไมจังหวัด)  
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ปลูกตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพื่อใหเปนปาเศรษฐกิจ พื้นที่สวนปามีจํานวน 5,615 ไร 
ลักษณะภูมิประเทศของสวนปาแหงน้ี สูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลางประมาณ 400-500 เมตร 

จุดขางในประมาณ 600 เมตร สภาพภูมิอากาศ คอนขางชื้นชวงยาว ชวงหนารอนสั้น ประมาณเดือน
กุมภาพันธถึงเดือนเมษายน ลักษณะดินเปนดินรวนปนทราย บางแหงจะเปนดินเหนียว ชั้นลางเปนดิน
แดง ดินมีความเปนกรด pH 4.5-5.1 ปริมาณแรธาตุ ฟอสเฟตประมาณ 3 ppm  แคลเซียมประมาณ 
1,024 ppm และแคลเซียม 180 ppm บริเวณนี้ยังไมมีการทําไรมากอน  มีนํ้าใชตลอดทั้งป เปนนํ้าหวย 
ใชนํ้าประปาภูเขา สําหรับสมุนไพรนั้นเคยปลูกกระชายดํา แตไดผลไมดี เพราะมีความชื้นสูง เชื้อราขึ้น  
สมุนไพรที่ปลูกไดผลดี คือ ขิง และ ขา โดยจะปลูกปเวนป 

คณะทํางานไดไปสํารวจพื้นที่สวนปาแมยาว-แมซาย พบสมุนไพรโดไมรูลมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
จํานวนมาก และอุดมสมบูรณดี  สําหรับสมุนไพรที่มีการปลูกในพื้นท่ีน้ี  เชน  กวาวเครือ หางไหล เพกา 
เปนตน 

3.3.10  สวนปาแมสาน อําเภอศรีสัชนาลัย  จงัหวัดสุโขทัย 
สวนปาแมสาน จังหวัดสุโขทยั สํานักงานอนุรักษและพัฒนาสวนปาสุโขทัย (สํานักงานอนุรักษ

และพัฒนาสวนปาภาคเหนือ  องคการอุตสาหกรรมปาไม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)  
เปนสวนปาโครงการ 4  เดิมเปนสวนปาท่ีปลูกตามเงื่อนไขสัมปทานของบริษัท สุโขทัยทําไม จํากัด  พื้นท่ี
อยูในเขตสวนปาแหงชาติ แปลงป 2524 และ 2525 อยูในเขตปาสงวนแหงชาติปาแมทาแพ  ตําบลปางิ้ว  
ตําบลหาดเสี้ยว  อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย  องคการอุตสาหกรรมปาไมไดรับมอบมาดูแลเมื่อ
วันท่ี 29 สิงหาคม 2533 และไดเขามาดําเนินการเมื่อวันท่ี 20 กันยายน 2533 

พื้นท่ีสวนปามี 2 แปลงใหญ ดังน้ี 
1.  แปลงป 2524 มีเน้ือที่ 4,723 ไร 
2.  แปลงป 2525 มีเน้ือที่ 1,550 ไร 
เน้ือที่รับมอบทั้งหมด 8,668.805 ไร องคการอุตสาหกรรมปาไมอนุญาตใหชลประทานใช

ประโยชนจํานวน 355.805 ไร และใหการประปาสวนภูมิภาคใชประโยชนจํานวน 20 ไร 
สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ 

สวนปาแมสานมีสภาพภูมิประเทศโดยรวมเปนพ้ืนท่ีลาดเชิงเขาสลับภูเขา สูงจากระดับนํ้าทะเล
ปานกลาง 80-350 เมตร ความลาดชันประมาณ 5-35% ปริมาณนํ้าฝน ตั้งแต พ.ศ. 2537-2546 
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เฉลี่ย 1,291.97 มม./ป  ในป พ.ศ. 2545 มีปริมาณนํ้าฝนทั้งป 1,506.0 มม.  ชวงฝนตกคือชวงเดือน
เมษายน-ตุลาคม ชวงหนาแลงคือชวงเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 27.77 องศาเซลเซียส 
และความชื้นสัมพัทธเฉลี่ย 64.3 

รายชื่อสมุนไพรที่ปลูกในพ้ืนที ่
     เพชรสังฆาต     พญารากดํา  พญารากขาว      พญารากแดง 
     ขม้ินดํา (มหาเมฆ)    ขม้ินชัน  กระชาย       ไพล 
     บอระเพ็ด     หญาใตใบ  ตะไครหอม      ตะไคร 
     ขอบชะนางแดง    เสลดพังพอน  วานชักมดลูก      ขา 
     กระทือ     โดไมรูลม  ยอ       เหงือกปลาหมอ 
     หัวเคาคา     ฟาทะลายโจร  หญาปกกิ่ง      กวางหีแฉะ 
     เพกา     เจตมูลเพลิงแดง เจตมูลเพลิงขาว   

3.3.11  สวนปาแมหลักหมื่น อําเภอแมอาย  จังหวัดเชียงใหม 
 สวนปาแมหลักหม่ืน  จังหวัดเชียงใหม อุตสาหกรรมปาไมเขตเชียงใหม  องคการอุตสาหกรรม
ปาไม เปนสวนปาโครงการที่ 3 (สวนปาท่ีปลูกทดแทนตามเงื่อนไขสัมปทานของบริษัททําไมจังหวัด) ปลูก
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ เพ่ือใหเปนปาเศรษฐกิจ ตั้งอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ ปาลุม
แมนํ้าฝาง ตําบลบานหลวง อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม พื้นท่ีสวนปามีจํานวน 1 แปลงใหญ จํานวน 
9,449 ไร  

คณะทํางานไดไปสํารวจพื้นท่ีเพาะปลูกสมุนไพรที่สวนปาแมหลักหม่ืน  พบวา มีการปลูกกระชาย 
ดํา และขมิ้นชนั ไดผลงามมาก แตยังไมเคยสงตรวจคุณภาพของสมุนไพร เน่ืองจากเพิ่งเริ่มปลูกในปน้ี 
ผูรับผิดชอบในพื้นท่ีมีความสนใจและมีความตัง้ใจสูง ในการศกึษาวิจัยการปลกูสมุนไพรโดยไดเรียนรูจาก
เครือขายสวนปาขององคการอตุสาหกรรมปาไมในจังหวัดเชียงใหม 

3.3.12  สวนปาแมหอพระ อําเภอแมแตง  จงัหวัดเชียงใหม 
สวนปาแมหอพระ  จังหวัดเชียงใหม อุตสาหกรรมปาไมเขตเชียงใหม องคการอุตสาหกรรมปาไม  

สวนปาแหงน้ีเปนสวนโครงการที่ 1 (เปนสวนปาท่ีปลูกโดยเงินงบประมาณขององคการอุตสาหกรรมปาไม) 
ปลูกตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพ่ือใหเปนปาเศรษฐกิจ โดยใชเงินลงทุนขององคการ
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อุตสาหกรรมปาไม ทั้งหมด  สํานักงานสวนปาแมหอพระ ตั้งอยูในเขตปาสงวนแหงชาติปาแมแตง หมูที่ 8 
ตําบลแมหอพระ อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม อยูหางจากจังหวัดเชียงใหม ไปตามถนนสายเชียงใหม-
อําเภอพราว ประมาณ 50 กิโลเมตร พื้นท่ีของแปลงปลูกสรางสวนปามีประมาณ 9,246ไร ครอบคลุม
พื้นท่ี 3 อําเภอ คือ อําเภอแมแตง  อําเภอพราว และอําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม  สวนปาแหงน้ี
สูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 500 เมตร  
 หมูบานปาไม ไดจัดต้ังขึ้นเม่ือ ป พ.ศ. 2514 โดยชักชวนชาวไรที่ยากจนและไมมีที่ทํากินมาเปน
สมาชิก เพ่ือเปนแรงงานและทาํไรในสวนปา ปจจุบันพัฒนาเปนหมูบานถาวร  หมูที่ 8  ตําบลแมหอพระ  
อําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม  ปจจุบันมีสมาชิก 76 ครอบครัว  จํานวนประชากร 188 คน  หมูบาน
แหงน้ี แมจะเปนหมูบานถาวร ขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยแลว แต อ.อ.ป. ยังมีนโยบายที่ใหงานสวนปา
ตาง ๆ ชวยพัฒนาความเปนอยูและคุณภาพชีวติใหกับสมาชิกในหมูบานปาไมอีกทางหนึ่ง  ตลอดจนเปนพ่ี
เลี้ยง คอยใหคําแนะนํา ปรึกษา และชวยแกปญหาตางๆ โดยในป 25441 ไดขอรับเงินอุดหนุนจาก
องคการบริหารสวนตําบลแมหอพระ จํานวน 100,000 บาท  จัดสรางรานคาชุมชนใหแกสมาชิกหมูบาน
ปาไม เพ่ือสรางรายได และเสริมสรางอาชีพรองรับใหแกชุมชน เพ่ือใหชุมชนมีความเขมแข็ง สามารถ
พึ่งตนเองไดในระดับหนึ่ง 

คณะทํางานไดไปสํารวจพื้นท่ีเพาะปลูกสมุนไพรที่สวนปาหอแมพระ พบวา พื้นท่ีสวนใหญเปนปา 
ไมสักและพื้นท่ีอนุรักษ (รอยละ 5 ตามขอกําหนดของสวนปา) จะปลูกไมเต็งรัง นอกจากน้ี คณะทํางาน
ยังพบสมุนไพรหลายชนิดท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เชน มะขามปอม กระชายปา ขม้ินปา กวาวเครือขาว 
กวาวเครือแดง ฯลฯ เปนตน  สมุนไพรเหลาน้ีงามมาก ขณะนี้ผูรับผิดชอบในพื้นท่ีไดทดลองปลูกสมุนไพร 
ยอ สภาพท่ัวไปของพื้นท่ีอุดมสมบูรณมาก 

3.3.13  สวนปาแมอุคอ อําเภอเมือง  จงัหวัดแมฮองสอน 
สวนปาแมอุคอ จังหวัดแมฮองสอน สํานักงานอนุรักษและพัฒนาสวนปาแมฮองสอน (สํานักงาน

อนุรักษและพัฒนาสวนปาภาคเหนือ  องคการอุตสาหกรรมปาไม) เปนสวนปาโครงการที่ 4  ที่รับมอบ
พื้นท่ีจากกรมปาไมมาดูแลรักษาเมื่อวันท่ี 22 สิงหาคม 2533 ซึ่งไดดําเนินการปลูกปาภายใตเงื่อนไข
สัมปทานปาไมโดย บริษัท แมฮองสอนทําไม จํากัด จํานวน 4 แปลง เน้ือที่ 6,479.75 ไร และปลูกโดย 
บริษัท พ.ต.ทิวากร โชตนา และเจาอาภรณสุวรรณสิงห  จํานวน 2 แปลงป เน้ือที่ 1,616.12 ไร รวม
พื้นท่ีสวนปาท้ังสิ้น 6 แปลงป เน้ือที่รวม 8,096.37 ไร 
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ลักษณะภูมิประเทศ 
 สภาพภูมิประเทศสวนใหญเปนภูเขาและที่ราบเชิงเขา  บริเวณภูเขาสวนใหญจะเปนเขาหินปูนปน 
หินทราย มีหินแกรนิตบางเล็กนอย ความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลางประมาณ 500-700 เมตร  ความ
ลาดชันของพื้นที่ประมาณ 16-35% พบลําหวยกระจัดกระจายทั่วไป 

ลักษณะภูมิอากาศ 
 จังหวัดแมฮองสอนมีลักษณะภูมิอากาศแบบฝนเมืองรอนเฉพาะฤดูกาล ขึ้นอยูกับอิทธิพลของลม
มรสุมท่ีพัดประจําฤดูกาล 2 ประเภท คือ 

1. ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะพัดพาอากาศเย็นและแหงจากประเทศจีน ปกคลุม
ประเทศไทยในชวงฤดูหนาว ทําใหมีอากาศเย็นและแหงแลงทัว่ไป 

2. ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต จะพัดพามวลอากาศชื้นจากทะเลและมหาสมุทร เขามาปกคลุม
ประเทศไทยทําใหมีฝนตกทั่วไป 

ลักษณะภูมิอากาศในชวงป พ.ศ. 2535-2542 
 จากสถิติภูมิอากาศบริเวณพื้นท่ีสวนปาแมอุคอ จังหวัดแมฮองสอน ซึ่งทําการเก็บขอมูลท่ีสถานี
ตรวจอากาศจังหวัดแมฮองสอน (เน่ืองจากสวนปาแมอุคอไมมีสถานที่ตรวจอากาศ)   

1. อุณหภูมิ  อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งป 25.70 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33.46 องศา 
เซลเซียส ในเดือนเมษายน และอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 13.24 องศาเซลเซียส ในเดือนมกราคม 

2.  ความชื้นสัมพัทธ  ความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยตลอดป 73.50%   ความชื้นสมัพัทธสูงสุดเฉลี่ย  
80.63 % และความชื้นสัมพัทธต่ําสุดเฉลี่ย 48.00 % 

3.  ปริมาณการคายระเหยน้ํา  มีปริมาณการคายระเหยทั้งป 1,398.80 มิลลิเมตร  มีปริมาณ 
การคายระเหยสูงสุดในเดือนเมษายน เทากับ 176.16  มิลลิเมตร  และต่ําสุดในเดือนธันวาคม เทากับ  
79.08 มิลลิเมตร 
  4.  ความเร็วลม  ความเร็วลมเฉลี่ยตลอดป 0.34 กม./ชม.  มีความเร็วลมสูงสุดเฉลี่ย 0.83  
กม./ชม. ในเดือนเมษายน และมีความเร็วลมต่ําสุดเฉลี่ย 0.29 กม./ชม. ในเดือนพฤศจิกายน 

5.  ปริมาณน้าํฝน  ปริมาณนํ้าฝนรวมทั้งป 1,262.68 มิลลิเมตร และมีวันฝนตก 137.02 วัน  
เดือนที่มีฝนตกมากที่สุด คือเดือนสิงหาคม มีวันฝนตก 26 วัน และมีฝนตกเฉลี่ย 275.80 มิลลิเมตร 

 6.  หมอก ฟาหลัว และลูกเห็บ   หมอกมักจะเกิดไดมากในฤดูหนาว  ซึ่งมีอากาศหนาวเย็นและ 
ความชื้นสัมพัทธคอนขางสูงในตอนรุงเชา ระหวางเดือนเมษายน เกิดหมอกมากที่สุดประมาณ 15-20 วัน  
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ในเดือน พฤษภาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม เกิดหมอกประมาณ 1-8 วัน  
สวนในเดือนมิถุนายน และกรกฎาคม ไมพบหมอกเกิดขึ้นเลย ฟาหลวัเกดิมากท่ีสุดในเดือนธันวาคม 
ประมาณ 24 วัน และเดือนมีนาคมเกิดฟาหลัวต่ําสุด 0.25 วัน สําหรับการเกิดลูกเห็บพบในเดือน
ธันวาคม  มกราคม  และกุมภาพันธ เฉลี่ยทั้งป 5 วัน  

เม่ือนําขอมูลทางดานภูมิอากาศเฉลี่ยในคาบ 30 ป มาเปรียบเทียบกับขอมูลอากาศในชวงป พ.ศ. 
2535-2542 พบวา อุณหภูมิเฉลี่ยของจงัหวดัแมฮองสอนมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น สวนความชื้นสัมพัทธใน
บรรยากาศคอนขางคงที่ สําหรับการคายระเหยน้ําก็พบวามีแนวโนมที่จะมีคาลดลง ในขณะที่ปริมาณน้ําฝน
ตลอดปมีแนวโนมสูงขึ้น 

ลักษณะดนิ 
 ดินในพื้นท่ีสวนปาสวนใหญเปนดินท่ีมีหินปูนโผล (Limestone Rock Land: LSRL) สภาพ
พื้นท่ีจะเปนลอนคลื่น และเนินเขา มีหินปูนโผลกระจัดกระจายอยูทั่วไปในปริมาณมากกวา 25% เน้ือดิน
เปนดินรวนปนหินปูนผุ ดินมีสีดําปนแดงคอนไปทางเหลือง บริเวณที่ลาดชันไมเหมาะแกการเกษตรกรรม
เน่ืองจากมีหินโผลมากเกินไป บริเวณที่ราบเปนดินคอนขางรวนมีการระบายน้ําดีจนถึงมีการระบายน้ํามาก
เกินไป สาเหตุจากมีปริมาณสวนผสมของทรายในปริมาณสูง และอาจมีการชะลางพังทลายไดงาย 
ทรัพยากรน้ํา 
 สํานักงานสวนปาแมอุคอ (บานคาหาน) ตั้งอยูบริเวณที่ราบเชิงเขา ติดลําหวยขนาดใหญซึ่งมีนํ้า
ไหลตลอดป บริเวณสํานักงานสวนปา บานพักและแปลงเพาะชําใชนํ้าจากระบบน้ําประปาภูเขาซึ่งมีนํ้าใชได
ตลอดป ในพื้นท่ีสวนปาบางสวน (พื้นท่ีปลูกไมกฤษณาในแถวสวนปาไมสักเดิมประมาณ 70 ไร ขณะนี้
อยูระหวางการวางระบบประปาภูเขาทั่วพื้นท่ีแปลงปลูก เพ่ือใชนํ้าหลอเลี้ยงไมกฤษณา ใหมีความชื้นตลอด
ป และสวนปากาํลังขยายพื้นที่ปลูกไมกฤษณาเพิ่มขึ้นอีก ใน 1-2 ปน้ี 

3.3.14  สวนปาแมอุมลอง อําเภอแมลานอย  จงัหวัดแมฮองสอน 
สวนปาแมอุมลอง สํานักงานอนุรักษและพัฒนาสวนปาแมฮองสอน สํานักงานอนุรักษและพัฒนา

สวนปาภาคเหนือ  องคการอุตสาหกรรมปาไม สํานักงานสวนปาต้ังอยูที่ แปลงป 2522 (หวยมะโหง) หมู 
8 ตําบลแมลานอย อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน ซึ่งมีพื้นท่ีของแปลงปลูกสวนปากระจายอยูใน
เขตพื้นท่ี อําเภอแมลานอย และอําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน 
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 สวนปาแมอุมลองเปนสวนปาโครงการที่ 4 ที่รับมอบพื้นท่ีจากกรมปาไมมาดูแล ซึ่งไดดําเนินการ
ปลูกปาภายใตเงื่อนไขสัมปทานปาไมโดยองคการสงเคราะหทหารผานศึก (อศผ.) จํานวน 5,719 ไร และ
ในป 2545 ไดทําการรังวัดท่ีดินเพื่อแบงพื้นท่ีการใชประโยชนที่ดินพบวา มีเน้ือที่รวม 6,161.88 ไร ซึ่ง
ในขณะที่ไดดําเนินการขอขึ้นทะเบียนที่ดินเปนสวนปา (สป.3) ในพื้นท่ีปาเศรษฐกิจ (ZONE E) แลว
จํานวน 3,383.95 ไร และไดสงคืนพ้ืนท่ีลุมนํ้าชั้นหน่ึงเอ (ZONE 1A) และพื้นท่ีอนุรักษ (ZONE C) 
จํานวน 2,777.93 ไร ใหแกกรมอุทยานแหงชาติสัตวปา และพันธุพืช สวนพืน้ท่ีที่ไดรับมอบซึ่งปลูกโดย
บริษัท สหายรวมรบเกาหลี จํากัด จํานวน 5,012 ไร ขณะนี้อยูในขั้นตอนการดําเนินงานติดตอขอ
เจาหนาท่ีมาทําการรังวัดพ้ืนท่ี เพ่ือที่จะไดดําเนินการตามกฎหมายตอไป 

ลักษณะทางกายภาพ 
 ลักษณะภูมิประเทศ    

สภาพภูมิประเทศสวนใหญเปนภูเขาและเทือกเขา สูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลางประมาณ 400- 
500 เมตร ความลาดชันประมาณรอยละ 12-20 ลําหวยสวนใหญพบกระจายทั่วไป 

 ลักษณะทางอุทกวิทยา   
 พื้นท่ีสวนปาในเขตการจัดการระบบลุมนํ้า โดยมีพื้นท่ีสวนปาบางสวนอยูในเขตพื้นท่ีชั้นคุณภาพ 
ลุมนํ้า 1A  นํ้าท่ีนํามาใชประโยชนมาจาก 3 แหลงใหญ คือ นํ้าฝน  แมนํ้ายวม และบอบาดาล 
 ลักษณะทางอุตนุิยมวิทยา      
 ปริมาณน้าํฝน  ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ย 350 มิลลเิมตร โดยเดือนท่ีมีปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยสูงสุด คือ 
เดือนสิงหาคม (1,155 มิลลิเมตร) เดือนที่มีปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยต่ําสุด คือ เดือนมกราคม (0 มิลลิเมตร) 
 อุณหภูมิ อุณหภูมิเฉลี่ย 25.89 องศาเซลเซียส โดยเดือนที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยสงูสุด คือ เดือน
เมษายน (28.50 องศเซลเซียส) เดือนที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ําสุดคือ เดือนสิงหาคม (22.64 องศาเซลเซียส)  
ปริมาณความชื้นเฉลี่ยสูงสุด คือ เดือนมกราคม (93.74%) เดือนที่มีปริมาณความชื้นตํ่าสุดคือเดือน
เมษายน (84.50%) 

 ลักษณะทางปฐพีวิทยา 
 ลักษณะดินของสวนปาแมอุมลอง จัดอยูในชดุดินท่ีลาดเชิงซอน (Sc) ปะปนกับชุดดินทายาง 
(Ty) และชุดดินแมริม (Mr) กลุมดินเปนกลุมดินท่ีมีเน้ือดินบนสวนใหญเปนดินรวนปนทราย  สวนเนื้อ
ดินลางเปนดินเศษหินหรือปนกรวด สีดินเปนสีนํ้าตาลและสีแดง พบทั้งชั้นดินลึกและชั้นดินต้ืน ลักษณะ
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เน้ือดินและความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติคอนขางต่ํา ปฏิกิริยาดินเปนกรด โดยมีคาความเปนกรด-
ดาง (pH) ประมาณ 4.5-5.5 

3.3.15  สวนปาศรีสัชนาลัย อําเภอศรีสชันาลัย  จังหวัดสุโขทัย 
สวนปาศรีสัชนาลัย สํานักงานอนุรักษและพัฒนาสวนปาสุโขทยั สํานักงานอนุรักษและพัฒนา

สวนปาภาคเหนือ องคการอุตสาหกรรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สํานักงาน
สวนปาต้ังอยูเลขท่ี 260 หมูที่ 12 ตําบลแมสา อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย บริเวณพื้นท่ีสํานักงาน
ไดรับอนุญาตใหใชประโยชนพืน้ท่ีปาสงวนแหงชาติ ปาหวยทรวง ปาแมสํา ปาบานตึก และปาหวยไคร  
แปลงปลกูสรางสวนปา เริ่มดําเนินการปลูกสรางตั้งแตป พ.ศ. 2518-2535 จํานวน 16 แปลง  รวมพื้นท่ี
ทั้งหมด 15,646ไร 
ลักษณะภูมิประเทศ 
 สวนปาศรีสัชนาลัย ตั้งอยูที่พกิดั เสนรุง (Latitude) ที่ 17o  36’ N - 17o  41’ N  เสนแวง 
(Longititude) ที่ 90o  41’ E - 90o  45’ E  หรือ UTM ที่ 1,947,500 m.N,  576,900 m.E  สูง
จากระดับน้ําทะเลปานกลาง (MSL) 80-300 เมตร โดยอยูหางจากจังหวัดสุโขทัยประมาณ 75 กิโลเมตร  
พื้นท่ีโครงการตั้งอยูทางดานซายของถนนสาย ศรีสัชนาลัย – เดนชัย (ทางหลวงหมายเลข 101) 

ลักษณะทางธรณีวิทยา 
 พื้นท่ีสวนใหญประกอบดวย ที่ลาดเชิงเขาสลับซับซอนกับภูเขา มีความลาดชันประมาณรอยละ 
5-35 พบหินชั้นพ้ืนลึก 50-80 เซนติเมตร ซึ่งจะเปนหินผุ บางแหงมีหินปูนปะปนอยูดวย 
ลักษณะทางปฐพีวิทยา 
 เปนดินเหนียวหรือดินรวน สีนํ้าตาลหรือสีแดง มีเศษหินปะปนอยูมาก ในดินชั้นลางระดับความ
ลึกต่ํากวา 50 เซนติเมตรลงไป จะพบหินผุ สีของดินมีสีแดง ซึ่งเกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกหิน
ตะกอนเนื้อละเอียดที่มีหินปูนปนหรืออาจเกิดจากการสลายตวั ผุพังของหินเน้ือละเอียด เปนดินต้ืน การ
ระบายน้ําดีถึงปานกลาง มีการกัดกรอนของดินท่ีความชันสูงคา pH ประมาณ 5-7.5 และมีความอุดม
สมบูรณตามธรรมชาติต่ําถึงปานกลาง 
ลักษณะภูมิอากาศ 
 ลักษณะทางอุตนุิยมวิทยา  สถติิปริมาณนํ้าฝน 10 ป ยอนหลัง (ตั้งแตป 2537-2546) เฉลี่ย  
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1,291.97 มิลลิเมตร/ป โดยมีปริมาณนํ้าฝนรวมในป 2546 เทากับ 975.5 มิลลิเมตร และจํานวนวันท่ี
ฝนตกในป 2546 เทากับ 92 วัน 
 อุณหภูมิ  สถิตอิุณหภูมิ 10 ป ยอนหลัง (ตั้งแตป 2537-2546) เฉลี่ย 27.77 องศาเซลเซียส  
โดยมีอุณหภูมิสูงสุดในป 2546 เทากับ 34.60 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ําสุดในป 2546 เทากับ 
22.10 องศาเซลเซียส 
 ความชื้นสัมพัทธ  สถิติความชืน้สัมพัทธ 10 ป ยอนหลัง (ตั้งแตป 2537-2546) เฉลี่ยรอยละ 
71.80 โดยมีความชื้นสัมพัทธสูงสุดในป 2546 เทากับรอยละ 90 และความชื้นสัมพัทธต่ําสุดในป 
2546 เทากับรอยละ 42  ความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยในป 2546 เทากับรอยละ 65 

พืชสมุนไพรที่ปลูกในพ้ืนที่สวนปาศรีสัชนาลยั 
     เสาวรส  จํานวน    50 ตน  กระชายดํา  จํานวน  400 ตน 
     เพกา  จํานวน  350 ตน  มะขามปอม  จํานวน  200 ตน      
     หญาหนวดแมว จํานวน  101 ตน  เทายายมอม  จํานวน    38 ตน 
     ไพลดํา  จํานวน    20 ตน  หนอนตายอยาก  จํานวน    21 ตน 
     ขม้ินดํา  จํานวน    21 ตน  ขม้ินเหลือง  จํานวน    16 ตน 
     ขม้ินขาว  จํานวน    19 ตน  กระชายดํา  จํานวน     6 ตน  
     โทงเทง  จํานวน    17 ตน  หวายเอ็นยืด  จํานวน    31 ตน  
     เพชรสังฆาต  จํานวน    70 ตน  หญาหนวดแมว  จํานวน  201 ตน 
     เปลาตองแตก  จํานวน    30 ตน  บอระเพ็ด  จํานวน    94 ตน 
     เตยหอม  จํานวน    95 ตน         ขา   จํานวน    37 ตน            
     วานหางจระเข  จํานวน    39 ตน           ลูกใตใบ   จํานวน  185 ตน 
     ทองพันชั่ง  จํานวน  108 ตน  ฟาทะลายโจร  จํานวน    84 ตน 

สรุป 
 ชนิดพันธุที่ปลูก           22       ชนิด 
 จํานวน                2,233       ตน 
 พื้นท่ีปลูกสมุนไพรทั้งสิ้น            20.22   ไร 
          พื้นท่ีที่สามารถปลูกสมุนไพรได     95       ไร 
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3.3.16  สวนปาหลวงสันกําแพง กิง่อําเภอแมออน  จังหวัดเชียงใหม 
สวนปาหลวงสันกําแพง  จังหวดัเชียงใหม  อุตสาหกรรมปาไมเขตเชียงใหม องคการอุตสาหกรรม

ปาไม  เปนสวนโครงการที่ 2  ปลูกปาตามพระราชดําริของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เพ่ือใหเปนปา
อนุรักษ และเปนปาไมฟนสําหรับราษฎรในอนาคต  ดําเนินการปลูกไมกระยาเลย อาทิ ไมยูคาลิบตัส ไมสน
สามใบ ฯลฯ และไมสกั ตั้งแต ป พ.ศ. 2522-ป พ.ศ. 2529  รวมพื้นท่ี 4,650 ไร  ปจจุบนัไดรับงบเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาลในการจางงานราษฎรในพื้นท่ี  บํารุงดูแลรักษาสวนปาแปลงปตาง ๆ  สวนปาหลวงสัน
กําแพง  มีสํานักงานตั้งอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ ในเขตงานรับผิดชอบของศูนยพัฒนาโครงการหลวงแม
ทาเหนือ หมูที่ 3 บานหวยบง ตําบลทาเหนือ กิ่งอําเภอแมออน  จังหวัดเชียงใหม  
 ลักษณะภูมิประเทศของสวนปาแหงน้ี เปนท่ีราบระหวางหุบเขา มีแมนํ้าทาไหลผานจากดานทิศ
เหนือ มีลําหวยสาขาไหลจากภูเขาทางดานทิศตะวันออก และทิศตะวันตก ลงมารวมกับแมนํ้าทา ระดับ
ความสูงจากระดับนํ้าทะเล 520 เมตร  สภาพปาทั่วไป สวนใหญเปนปาเต็งรัง และมีปาเบญจพรรณผสม 
แตไมมากนัก 
 ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป ปริมาณนํ้าฝน จะเริ่มตกต้ังแตเดือนมีนาคม ถึงเดือนตุลาคม และ
ตกชุกในเดือนกนัยายน มีปริมาณน้ําฝนทั้งปเฉลี่ย 1,200 มม. อุณหภูมิสูงสุด ในชวงเดือนเมษายน 
ประมาณ 41 oC  อุณหภูมิต่ําสุด ในชวงเดือนมกราคม ประมาณ 6 oC และอุณหภูมิเฉลี่ย 23.8 oC 
 คณะทํางานไดไปสํารวจพื้นท่ีเพาะปลูกสมุนไพรที่สวนปาหลวงสนักําแพง พบวา  สวนปาแหงน้ีมี
จุดเดนหลายอยาง คือ  

1. สวนปาแหงน้ีเปนสถานที่เงียบสงบ ไมมีโรงงานอุตสาหกรรม ไมมีมลพิษตางๆ ประชากร 
ประกอบอาชีพทางดานเกษตร มีทั้งกลุมเกษตรผลิตผักปลอดสารพิษ กลุมเกษตรของโครงการหลวง มี
ความหลากหลายของประชากร โดยเปนคนเมือง ประมาณรอยละ 87 และชาวเขาเผากระเหรี่ยงประมาณ
รอยละ 13 การคมนาคมสะดวก สามารถดําเนินการทองเที่ยวในรูปบานพัก (Homestay) สําหรับ
พักผอนระยะยาว-ปานกลาง โดยมีกลุมเปาหมายเปนผูสูงอายุที่ตองการพักผอนแบบสงบ อาจเสริมดาน
การดูแลสขุภาพ อาทิ ขี่จักรยาน การออกกําลงักายรูปแบบตางๆ หรือดําเนินการในรูปศูนยสุขภาพ 

2. ผูรับผิดชอบในพื้นท่ีเปนผูมีความรูและมีประสบการณดานงานสวนปาและสวนสมุนไพรสูง 
มาก อีกทั้งมีความตั้งใจและทํางานดวยจิตวญิญาณ ซึ่งจะเปนประโยชนอยางยิ่งตองานวจิัยและพัฒนา
สมุนไพรของหนวยงานตาง ๆ ของภาครัฐ โดยสามารถเปนเครือขายความรวมมือในดานการสนับสนุน
วัตถุดิบสมุนไพรสําหรับการศึกษาวิจัย  จะทําใหผูวิจัยทราบรายละเอียดของขอมูลวัตถุดิบ เชน การเก็บ 
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เกี่ยว อายุ  การแปรรูป  สภาพแวดลอมในการเจริญเติบโต ฯลฯ  เปนตน  ซึ่งจะสงผลใหผลการวิจัยทาง 
พรีคลินิกมีคุณภาพ 

3. สวนปาแหงน้ีมีความอุดมสมบูรณมาก มีสมุนไพรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมากมายหลาย 
ชนิด และมีการเพาะปลูกสมุนไพรอีกหลายชนิดบนพื้นท่ี 5 ไร สมุนไพรเหลาน้ี ไดแก ขิง ไพล ไพลดํา  
ขม้ินชัน ขม้ินขาว เจียวกูหลาน กระชายดํา ฟาทะลายโจร ทองพันชั่ง หญาหนวดแมว หนุมานประสาน
กาย เพชรสังฆาต และกระเจี๊ยบแดง รวมทั้งมีการปลูกปอกระเจาะฝกยาว (โมโรเฮยะ) ซึ่งเปนพืชท่ีนิยม
ปลูกกันอยางแพรหลายในประเทศญี่ปุน เน่ืองจากใบของพืชชนิดน้ีมีแรธาตุตาง ๆ มากมายซึ่งมีคุณคาทาง
อาหารสูง คือ มีสารประเภทแคโรทีน วิตามินเอ วิตามินบี 1 และวิตามินบี 2 ในปริมาณสูง 

3.3.17  สวนปาปากปาด อําเภอน้ําปาด  จังหวัดอุตรดิตถ 
สวนปาปากปาด จังหวัดอุตรดิตถ องคการอุตสาหกรรมปาไม ไดรับมอบพื้นท่ีจากบริษัท 

อุตรดิตถทําไม จํากัด ซึ่งปลูกตามเงื่อนไขสัมปทานโดยมีการรับมอบ 2 ครั้ง คือในครั้งแรกเมื่อวันท่ี 2 
สิงหาคม 2533 และในครั้งทีส่องเมื่อวันท่ี 1 กันยายน 2535  นอกจากน้ันทางงานสวนปาปากปาดได
ขออนุญาตจากกรมปาไมเพ่ือขอใชพื้นท่ีตามมาตรา 16 แหงพระราชบัญญตัิปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 
2507 ในการจดัต้ังสํานักงานของสวนปาปากปาดในวันท่ี 12 กรกฎาคม 2536 จํานวนเนื้อที่ 217 ไร 
ในทองที่ ตําบลแสนตอ  อําเภอนํ้าปาด  จังหวัดอุตรดิตถ  โดยทางงานไดแบงพื้นท่ีสวนหนึ่งจํานวน 50 
ไร จัดใหเปนสวนรุกขชาติสวนปาปากปาด เพ่ือใหประชาชนและผูที่สนใจเกี่ยวกับพชืพรรณไมไดมา
ศึกษาหาความรูและเปนแหลงพกัผอนหยอนใจ 
งานปลูกพืชสมนุไพรและพืชธัญญาหาร 
1. สภาพพ้ืนที่ปลูกพืชสมุนไพร เปนพ้ืนท่ีลาดเอียง ดินเปนดินลูกรัง มีความอุดมสมบูรณต่ํา ไมอุมนํ้า 

เม่ือฝนตกทําใหเกิดนํ้าไหลบาหนาดิน ปริมาณนํ้าฝนประมาณ 1,400 มิลลิเมตร อุณหภูมิเฉลี่ย 
22-36 องศาเซลเซียส 

2. สมุนไพรที่ปลูกและบํารุงรักษา ไดแก   
- ตะไครหอม  จํานวน 2 ไร เริ่มปลูกตั้งแตเดือนมิถุนายน โดยปลูกระหวางแถวของตนเปลานอย 

ใชระยะปลูก 50 x 50 เซนติเมตร 
- ชุมเห็ดเทศ  จํานวน 3 ไร เริ่มปลูกตั้งแตเดือนสิงหาคม โดยใชระยะปลูก 1 x 1 เมตร 
- เปลานอย 
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- วานชักมดลูก 
- ฟาทะลายโจร 

3. การบํารุงดูแลรกัษาพืชสมุนไพร 
- รดนํ้า 
- พรวนดิน 
- ถอนหญา 
- รดราดจุลินทรียมีประสิทธิภาพ สัปดาหละ 2 ครั้ง 
- รดราดฮอรโมนยอดพืช สัปดาหละ 2 ครั้ง 
- รดราดสารขับไลแมลงศัตรูพืช เม่ือมีการแพรระบาด 

4. ปญหาและอุปสรรค 
- ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา ทําใหพืชแคระแกน เจริญเติบโตไดไมดีเทาที่ควร 
- มีแหลงนํ้าไมเพียงพอตอการใหนํ้าพืชสมุนไพร 
- ไดกลาพันธุลาชา ทําใหชวงระยะเวลาปลูกสั้นลง 
- ขาดความรูความเขาใจในการปลูกและดูแลรักษา 

3.3.18  สวนปาภูสวรรค อําเภอเมือง  จงัหวัดเลย 
สวนปาภูสวรรค จังหวัดเลย อุตสาหกรรมปาไมเขตขอนแกน องคการอุตสาหกรรมปาไม 

(อุตสาหกรรมปาไมเขตขอนแกน จะดูแลพื้นท่ีในเขตอสีานตอนบนทั้งหมด ไดแก จังหวัดขอนแกน อุดรธานี 
เลย ชัยภูมิ หนองคาย สกลนคร รอยเอ็ด และหนองบัวลําภู) เดิมเปนสวนปาท่ีปลูกตามเงื่อนไขสัมปทาน
ขององคการทหารผานศึก เริ่มดําเนินการปลูกสรางสวนปาต้ังแตป พ.ศ.2521  องคการอุตสาหกรรม
ปาไมรับมอบมาดูแลเมื่อเดือนกันยายน 2533  เปนสวนโครงการที่ 4  ปจจุบันอยูในความรับผิดชอบของ
โครงการปลูกสรางสวนปาที่ 1 อุตสาหกรรมปาไมเขตขอนแกน ฝายอุตสาหกรรมปาไมภาคตะวันออกและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  องคการอุตสาหกรรมปาไม 
 พื้นท่ีสวนปามีจํานวน 4 แปลงใหญ ในทองที่ตําบลเสี้ยว อําเภอเมือง จังหวัดเลย กระจายอยูริม
ทางหลวงหมายเลข 203 (เลย-หลมสัก) ระหวางหลัก กม.ที่ 8-27 มีหมูบานอยูรอบสวนปา 7-8 หมูบาน  
สํานักงานสวนปาต้ังอยูริมทางหลวงหมายเลข 203 กม. ที่ 8,600 ทิศเหนือ  ในเขตแปลงสวนปาป 2521 
ของแปลงสวนปาบานหวยลวงไซ (สวนปาหวยฮอมเดิม)  มีเน้ือที่ประมาณ 8 ไร เปนท่ีตั้งของสํานักงาน 
โครงการปลูกสรางสวนปาที่ 1 อุตสาหกรรมปาไมเขตขอนแกน 
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 ดานการปลูกปา พื้นท่ีสวนปาอยูตามไหลเขาคอนขางชันถึงชนัมาก ความสูงจากระดับนํ้าทะเล
ปานกลางเฉลี่ย 300-700 เมตร  เดิมเปนปาเบญจพรรณ มีปาไผเปนไมพื้นลางอยูอยางหนาแนน  เน้ือที่
สวนปา จํานวน 6,794.51 ไร มีจํานวน 4 แปลงใหญ แยกเปน 

- สวนปาบานหวยลวงไซ (เดิมสวนปาหวยฮอม)  มีเน้ือที่  1,719.06 ไร 
- สวนปาบานกอไรใหญ (เดิมสวนปาภูสวรรค โครงการที่ 1)  มีเน้ือที่  1,011.83 ไร 
- สวนปาบานโพนปาแดง  (เดิมสวนปาภูสวรรค โครงการที่ 2)  มีเน้ือที่  1,689 ไร 
- สวนปาโพนปาแดง (เดิมสวนปาภูสวรรค โครงการที่ 2)  มีเน้ือที่  2,374.62 ไร 
การบํารงุรกัษาสวนปา จะทําการแผวถางวชัพืชปละครัง้ และทําแนวกันไฟในเดือน พฤศจิกายน  

ถึง เดือนกุมภาพันธ สําหรับสมุนไพรในพื้นท่ี คือ กระชายดํา และวานชักมดลูก และขณะนี้เริ่มปลูก
ขม้ินชันแลว (ไดตนพันธุมาจากเขาคอทะเลภู) 

3.4  การคัดเลือกพื้นที่เพาะปลูกสมุนไพรเปาหมาย 
 คัดเลือกสถานที่ปลูกโดยดูจากลกัษณะทางกายภาพ สภาพแวดลอมของพื้นท่ี และประวัติการ
ใชที่ดินเพื่อประเมินวาเปนพื้นที่เสี่ยงตอสารพิษตกคางและโลหะหนักหรือไม รวมทั้งดูความพรอมของ
พื้นที่วามีผูรับผดิชอบหรือมีศักยภาพในการทําวิจัยหรือไม หลงัการสํารวจพื้นท่ีเพาะปลูก คัดเลือกพื้นท่ีที่
มีสภาพแวดลอมเหมาะสมสําหรับสมุนไพรแตละชนิด ชนิดละ 3-5 แหง ดําเนินการเก็บตัวอยางดินและ
นํ้าเพื่อการเกษตรกรรมจากพื้นที่เปาหมาย สงสํานักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน เพ่ือ
ประเมินความอุดมสมบูรณของดิน และคุณภาพน้ํา โดยทั่วไปชวงที่เหมาะตอการเก็บตัวอยางดินคือ หลัง
การเก็บเกี่ยวหรอืกอนฤดูปลูกประมาณ 2 เดือน   ผลการสํารวจสามารถคัดเลือกพื้นท่ีที่เหมาะสมในการ
ปลูกสมุนไพรแตละชนิด ยกเวนโกฐเชียง เน่ืองจากไมสามารถหาพื้นท่ีที่สูงจากระดับนํ้าทะเล 2,000-
2,900 เมตร รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2  แสดงรายชื่อสถานที่ที่มีสภาพแวดลอมเหมาะสมในการปลกูสมุนไพรแตละชนิด 
 

ลําดับที ่ สมุนไพร พ้ืนที่เหมาะสม    จังหวัด 
1 ปญจขันธ สวนปาหลวงสันกําแพง  สวนปาบานหลวง สวนปา 

แมหอพระ  สวนปาแมแจม  สวนปาแมอุคอ   
ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรจงัหวัดเชยีงใหม  
ศูนยวิจัยพืชสวนเชียงราย กรมวิชาการเกษตร 

เชียงใหม 
 
 
เชียงราย 

2 โกฐจุฬาลําพา/ชิงเฮา สวนสมุนไพรกรมวิทยาศาสตรการแพทย 
ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรจงัหวัดเชยีงราย 
สวนปาเขากระยาง 
สวนปาทาปลา-นํ้าลี  สวนปาปากปาด 
สวนปาขุนแมคํามี 
ศูนยกสกิรรมธรรมชาติทามะขาม 

ระยอง 
เชียงราย 
พิษณุโลก 
อุตรดิตถ 
แพร 
กาญจนบุรี 

3 โกฐสอ สวนปาแมยาว-แมซาย 
สวนปาขุนแมคํามี  สวนปาแมคําปอง-แมสาย 

เชียงราย 
แพร 

4 โกฐเขมา สวนปาแมยาว-แมซาย 
สวนปาขุนแมคํามี  สวนปาแมคําปอง-แมสาย 
สวนปาเขากระยาง 
สวนปาทรายคํา 

เชียงราย 
แพร 
พิษณุโลก 
ลําปาง 

5 โกฐเชียง ไมพบพื้นท่ีที่เหมาะสม - 
6 โกฐหวับวั สวนปาแมยาว-แมซาย   

สวนปาขุนแมคํามี  สวนปาแมคําปอง-แมสาย 
สวนปาเขากระยาง 
สวนปาแมทรายคํา 

เชียงราย 
แพร 
พิษณุโลก 
ลําปาง 

7 ชะเอมเทศ องคการอุตสาหกรรมปาไมจงัหวดัอุดรธาน ี
สวนปาคอนสาร 
สวนปามัญจาคีร ี
สวนสมเด็จ 

อุดรธาน ี
ชัยภูมิ 
ขอนแกน 
กาฬสินธุ 

8 อบเชยจีน สวนปานํ้าสวย-หวยปลาดกุ 
สวนปาแมยาว-แมซาย 
สวนปาโซพิสยั  สวนปาบึงกาฬ 
สวนปานํ้าโสม 

เลย 
เชียงราย 
หนองคาย 
อุดรธาน ี
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บทที่ 4 
ปจจัยการผลิตทางการเกษตรเพื่อการเพาะปลูกพืชสมุนไพร 

 

 ปจจัยการผลิตทางการเกษตรแบงออกเปน 2 ประเภท คือ ปจจัยการผลิตที่มีอยู เชน ดิน นํ้า 
อากาศ และปจจัยการผลิตภายนอก เชน ปุยอินทรีย ปุยคอก ปุยหมัก วัสดุปรับปรุงดิน และสารปองกัน
และสารกําจัดศัตรูพืช  ปจจัยการผลิตที่มีอยูคือ คุณภาพดินและน้ําเปนปจจัยที่สําคัญพื้นฐานที่ตองการ
ทราบกอนท่ีจะทําการคัดเลือกพื้นท่ีหรือแบงขอบเขต (zoning) ใหชัดเจน1-2  
4.1  ความสําคัญของคุณภาพดินและน้ําตอการปลูกพชืสมุนไพร1-2 
 คุณภาพดินและน้ํามีความสําคัญตอการปลกูพืชสมุนไพร เน่ืองจากสารสาํคัญที่ไดจากพชืสมุนไพร  
ทั้งปริมาณและคุณภาพ ตองมีการจัดการคุณภาพดินและนํ้าใหเหมาะสมกับพืชสมุนไพรแตละชนิด  
นอกจากน้ีการตรวจสอบวาในดินและน้ํามีการปนเปอนดวยโลหะหนักและสารที่เปนพิษอยูในระดับ
มาตรฐานนั้นสําคัญมาก  ดังน้ัน การวิเคราะหดินและพืชเปนกุญแจสําคัญนําไปสูการจัดการดินและปุย
อยางมีประสิทธภิาพ การใชปุยอยางมีประสิทธภิาพ หมายถงึการใชปุยตรงตามชนิดท่ีพืชตองการ และใช
ในปริมาณที่เหมาะสม การใชปุยโดยปราศจากขอมูลท่ีถูกตองนําไปสูความสญูเสียในระยะยาว นอกจาก
สรางความสูญเสียใหแกพื้นท่ีทําการเกษตรแลว ยังสรางความเสียหายใหแกสิ่งแวดลอม ปุยท่ีเกษตรกร
ใชมากเกินไปถกูชะลางลงสูแหลงนํ้าธรรมชาติและน้ําใตดิน ปญหานี้พบไดบอยกับปุยไนเทรต เน่ืองจาก
เปนปุยที่ถูกชะลางไดงาย จากการศึกษาของ Kraimer et al. (2001) พบวาปุยแอมโมเนียมซัลเฟตถูก
ชะลางลงไปลึกถึง 280 เซนติเมตร หลังจากใหนํ้าชลประทาน 99 มิลลิเมตร เม่ือคนหรอืสตัวบรโิภคน้าํ 
ที่ปนเปอนปุยไนเทรตเขาสูรางกาย จุลินทรียในรางกายจะรีดิวซไนเทรตใหกลายเปนไนไทรต ซึ่งเปน
อันตรายตอคนและสัตว ปุยชนิดอ่ืนๆ ก็สามารถกอใหเกิดปญหาไดในทํานองเดียวกัน การวิเคราะหดิน
ยังสามารถใชเปนเครื่องมือที่สําคัญในการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมอีกดวย เชน ใชบอกระดับ
การสะสมของโลหะหนักในพชืท่ีปลูกในดินท่ีปนเปอน หากใชวิธสีกัดท่ีเหมาะสม เปนตน (Hani, 1996) 

4.1.1  การเก็บและเตรียมตัวอยางดินเพือ่ประเมินความอุดมสมบูรณ1-2 
 การประเมินความอุดมสมบูรณโดยการนําดินมาวิเคราะหในหองปฏิบัติการ เปนวิธีที่ใหคําตอบ
ไดอยางแมนยํา เกษตรกรสามารถนําขอมูลไปใชในการปรับปรุงบํารุงดินและวางแผนการใชปุยไดอยางมี
ประสิทธิภาพ อยางไรก็ตามเราไมสามารถนําดินท้ังหมดในพื้นท่ีมาวิเคราะหในหองปฏิบัติการได  ดังน้ัน
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จึงตองมีกระบวนการเก็บดินบางสวนเพื่อนําไปวิเคราะห บางสวนของดินซึ่งสามารถเปนตัวแทนของดิน
ทั้งหมดในพื้นท่ีไดน้ีเรียกวา “ตัวอยางดิน” ตัวอยางดินจะตองเปนตัวแทนของดินในพื้นท่ีที่ตองการ
ประเมินความอุดมสมบูรณอยางแทจริง ผลการวิเคราะหจึงจะสามารถนําไปใชบริหารจัดการดินอยาง
ถูกตองและเหมาะสม ความสําคัญในการเก็บตัวอยางจงึมีมากพอ ๆ กับความสําคัญในการวเิคราะหใน
หองปฏิบัติการดิน ณ ตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งในพื้นที่ไมอาจระบุไดวาเปนตัวแทนของพื้นที่น้ันได  ดังน้ัน 
ในทางปฏิบัติจําเปนตองเก็บหลายตัวอยางแลวนํามาสรางเปนตัวอยางใหม (composite sample) การ
เก็บตัวอยางไมควรกระทําในชวงเวลาที่ฝนตกชุก หรือดินแหงเกินไป เพราะยากตอการเก็บและนํามาผสม
คลุกเคลา ชวงที่เหมาะตอการเก็บตัวอยางดินโดยทั่วไปคือ หลังการเก็บเกี่ยว หรือกอนฤดูปลูกประมาณ 
2 เดือน 

4.1.2  การเตรยีมตัวอยางเพื่อการวิเคราะห1-2 
 ตัวอยางดินท่ีนํามาถึงหองปฏิบัติการแลวควรมีการลงทะเบียนเจาของตัวอยาง (user/client) 
ลงทะเบียนตัวอยาง และกําหนดรหัส (lab. code) หรือเครื่องหมายรหัสแทง (bar code) เพื่อความ
สะดวกในการอางอิงภายหลัง ขั้นตอนนี้ไมควรใชเวลา จากน้ันจึงนําตัวอยางไปผึ่งในที่รมทันที เพื่อลด
กิจกรรมของจุลินทรีย ระยะเวลาตั้งแตเก็บตัวอยางดินเสร็จจนถึงเริ่มผึ่งไมควรเกิน 24 ชั่วโมง หากไม
สามารถดําเนินการไดทันควรเก็บตัวอยางในที่เย็นท่ีมีอุณหภูมิประมาณ 4 ๐ C หรือเติมสารยับยั้งการ
เจริญเติบโตของจุลินทรีย เชน คลอโรฟอรม ลงไปในกรณีที่ตองการใหตัวอยางแหงเร็วขึ้น อาจผึ่ง
ตัวอยางในหองหรือตูอบที่เพิ่มอุณหภูมิใหสูงกวาอุณหภูมิหอง แตจะตองไมเพิ่มอุณหภูมิสูงกวา 40 ๐ C 
เน่ืองจากดินอาจเกิดการเปลี่ยนสมบัติทางเคมีและกายภาพได  โดยเฉพาะโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดใน
ดินท่ีมีแรไมกาและเวอรมิคูไลทเปนองคประกอบอยูมาก (Bates, 1993; Brown, 1999: Soil and 
Plant Analysis Council, 1999) ผลการวิเคราะห K, Fe, Mn, Cu, และ Zn อาจไดรับผลกระทบ
จากการทําใหดินแหง การวิเคราะหแอมโมเนีย และไนเทรตควรดําเนินการทันทีในสภาพดินชื้น หากตอง
ปฏิบัติการไมพรอมท่ีจะวิเคราะหทันที ควรสกัดและเก็บตัวอยางสารละลายไวในที่เย็น (อุณหภูมิ
ประมาณ 4 ๐ C) แลววิเคราะหภายใน 1 เดือน 

4.1.3  เนื้อดิน1-2 
 เน้ือดิน  เปนสมบัติทางกายภาพที่สําคัญที่สุด  เพราะเน้ือดินบงบอกถึงขนาดของชิ้นสวนตางๆ  
ที่ประกอบขึ้นเปนดิน  ดินสวนใหญจะมีเน้ือดินท่ีเปลี่ยนแปลงยากมากภายใตสภาพธรรมดาของการใช
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ดินเพื่อวัตถุประสงคทางการเกษตร  แมวาระยะเวลาของการใชดินจะยาวนานมากแลวก็ตาม  นอกจากนี้
เน้ือดินไมมีผลกระทบโดยตรงตอการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของพืช  แตเปนสิ่งที่ควบคุมสมบัติ
อื่นๆหลายประการ  เชนการดูดยึดนํ้า  การดูดซับธาตุอาหารไวสําหรับพืชและเกิดการแลกเปลี่ยนกาซ
เปนตน 
 Soil Survey Division staff, 1993  จัดกลุมดินออกเปน 12 กลุมดินไดแก  ทราย 
(sand) ทรายปนรวน (loamy sand)  รวนปนทราย (sandy loam) รวน (loam) รวนปนทรายแปง 
(silt loam) ทรายแปง (silt) รวนเหนียวปนทราย (sandy clay loam) รวนเหนียว (clay loam) รวน
เหนียวปนทรายแปง (silty clay loam) เหนียวปนทราย (sandy clay) เหนียวปนทรายแปง (silty 
clay) และเหนียว (clay) โดย USDA 

4.1.4  การวัดระดับความเปนกรดเปนดาง1-2 
 ความเปนกรด (acidity) หรือความเปนดาง (alkalinity) ของดิน เปนสมบัติที่สําคัญที่มี
อิทธิพลตอกระบวนการทางเคมีและชีวภาพในดิน ที่มีผลตอการเจริญเติบโตและใหผลผลิตของพืช 
ความเปนกรดเปนดางของดินไมมีผลกระทบโดยตรงตอการเจริญเติบโตของพืช แตมีผลตอความเปน
ประโยชนของธาตุอาหารพืช และการเจริญเติบโตของจุลินทรียดิน ซึ่งสงผลกระทบทางออมตอการ
เจริญเติบโตของพืช (คณาจารยภาควิชาปฐพีวิทยา, 2530;  Beck, 1999;  Rayment and 
Higginson, 1992) 
 ความเปนกรดเปนดางของดินเกี่ยวของกับ hydrogen ion (H+) และ hydroxyl ion (OH-) 
ในสารละลายดิน (soil solution) โดยปกติสารละลายดินจะมีไอออนทั้งสองชนิดน้ี และ 
  ถามี H+  > OH- ดินมีปฏิกิริยาเปนกรด เรียกดินกรด 
  ถามี H+  < OH- ดินมีปฏิกิริยาเปนดาง  เรียกดินดาง 
  ถามี H+  = OH- ดินมีปฏิกิริยาเปนกลาง เรียกดินกลาง 

4.1.5  ความตองการปนูของดนิ และกรดที่แลกเปลี่ยนได1-2 
 ดินท่ีมีปฏิกิริยาเปนกรดมักจะมีความอิ่มตัวดวยเบส (base saturation) นอยกวา 75% จึง
มีประจุบวกที่แลกเปลี่ยน เชน Ca+2 , Mg+2 , K+ อยูนอยและประจุบวกเหลาน้ีถูกชะลางไปไดงาย
ยิ่งขึ้นถาดินเปนกรด พืชที่ปลูกบนดินกรดอาจจะขาดอาหารธาตุพวกแคลเซียมและแมกนีเซียม  
นอกจากน้ีจุลธาตุบางธาตุ เชน เหล็ก แมงกานีส สังกะสี ทองแดง และธาตุอื่นท่ีไมจําเปนตอการ
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เจริญเติบโตของพืช เชน อะลูมิเนียม จะละลายออกมาอยูในสารละลายดินมากจนกลายเปนสารที่เปน
พิษตอพืชได  ดังน้ันดินที่เปนกรดจัดจึงไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืช ชวงความเปนกรดเปน
ดางของดินท่ีเหมาะสมตอพืช โดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับธาตุอาหารของพืชที่มีอยูในดินและเปนประโยชน
ตอพืช โดยทั่วๆ ไปอยูระหวาง pH 6.0-7.0 (คณาจารยภาควิชาปฐพีวิทยา, 2535, 2530) 
 ความตองการปูนของดิน หมายถึงปริมาณแคลเซียมคารบอเนตบริสุทธิ์ ที่เม่ือใสลงไปในดิน
หน่ึงหนวยพื้นที่แลวทําให pH ของดินเพิ่มขึ้นถึงระดับที่ตองการ (โดยปกติถาไมระบุวาเปนระดับ pH 
ใด จะหมายถึง pH 7) มีหนวยเปน กก./ไร, ตัน,เฮกแตร เปนตน (ถวิล  ครุฑกุล. 2512) 

4.1.6  การวัดคาการนาํไฟฟาของดิน1-2 
 ในดินมีเกลือที่ละลายไดอยูหลายชนิด บางชนิดละลายไดดี เชน NaCl  CaCl2  NaHCO3  
Na2SO4 เปนตน บางชนิดละลายไดเพียงบางสวน เชน CaSO4 เปนตน เกลือเหลาน้ีเม่ือละลายน้ํา
สามารถนําไฟฟาได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดและความเขมขนของเกลือดวย การวัดคาการนําไฟฟา จึงเปน
การประเมินปริมาณเกลือท่ีละลายไดของดิน และคาท่ีไดยังเปนตัวกําหนดระดับความเค็มของดินดวย  
การวัดคาการนําไฟฟาของดินใชวิธีวัดในสารละลายไดของดินกับนํ้า อัตราสวนระหวางดินตอนํ้าอาจ
แตกตางกันแลวแตหองปฏิบัติการแตละแหง แตที่นิยมใชมักเปน 1:5 หรือ เรียกวา การนําไฟฟา 1:5 
หรือใชวัดเม่ือทําใหดินเปน saturated paste แลววัดในสารละลายที่สกัดได เรียกวา EC extract 
(ECe) จะใชสัดสวนของดินตอนํ้าเทาใดก็ตาม จะตองระบุสัดสวนน้ันไวดวยทุกครั้งที่รายงานผล (กอง
วิเคราะหดิน, 2540; Beck, 1999; Bower and Wilcox. 1965; Jackson, 1958) 

4.1.7  การวเิคราะหฟอสฟอรัส1-2 
 ฟอสฟอรัส เปนธาตุอาหารที่มีความสําคัญตอการเจริญเติบโตของพืชอยางมาก  การหาปริมาณ
ธาตุอาหารที่มีอยูในดินจะเปนการชวยประเมินศักยภาพของดินได วิธีวิเคราะหทางเคมี เปนวิธีการหนึ่งที่
ชวยใหสามารถประเมินธาตุอาหารที่เปนประโยชนตอพืชได ซึ่งคาที่ไดจากการวิเคราะหดินจะมีความ
เชื่อถือได ควรมีสหสัมพันธกับการดูดกินของพืช (plant uptake) ถามีคาสหสัมพันธสูงแสดงวาวิธีน้ัน
เหมาะในการประเมินความเปนประโยชนของธาตุน้ันในดิน 
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4.1.8  การวเิคราะหเหล็ก ทองแดง แมงกานีส และสังกะสี ในดิน1-2 
 เหล็ก (Fe) ทองแดง (Cu) แมงกานีส (Mn) และสังกะสี (Zn) จัดเปนจุลธาตุ (micronutrients)  
กลุมหน่ึงในดินที่มีความสําคัญตอความตองการของพืช ซึ่งมีความตองการในปริมาณนอยเม่ือเทียบกับ 
ธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรอง โดยปกติแลวจุลธาตุที่มีอยูในดินจะอยูในรูปแบบตางๆ กันดังน้ี 
(Cox and Kampreth, 1972) 

1. รูปที่ละลายนํ้าได (water-soluble form) 
2. รูปที่แลกเปลี่ยนได (exchangeable form) 
3. รูปคีเลท (chelated form) รูปที่ถูกดูดซับ (adsorbed form) และรูปสารประกอบ

เชิงซอน (complexed form) 
4. แรดินเหนียว (secondary clay minerals) รูปออกไซดโลหะที่ไมละลายนํ้า 

(insoluble metal oxides form) 
5. แรปฐมภูมิ (primary minerals) 

รูปที่มีความสําคัญตอพืชและพืชนําไปใชประโยชนไดคือ รูป 3 กลุมแรก โดยรูปที่
แลกเปลี่ยนได รูปคีเลท หรือถูกดูดซับรวมถึงรูปสารประกอบเชิงซอนจะใชประเมินความ
เปนประโยชนของจุลธาตุ 

4.1.9  อินทรยีวัตถุในดนิ1-2 
 อินทรียวัตถุในดินประกอบดวยสารอินทรียตางๆ ที่ไดจากสิ่งที่มีชีวิต อินทรียวัตถุในดินสวน
ใหญไดจากเศษพืช และเมื่อเศษพืชสลายตัวลงจะใหสารอินทรียหลายชนิดรวมทั้งฮิวมัสดวย การ
สลายตัวของเศษพืชถูกควบคุมดวยปจจัยหลายปจจัย 

4.1.10  โลหะหนักในดิน1-2 
 มลพิษของโลหะหนักมีผลกระทบตอทุกสิ่งทุกอยางในสิ่งแวดลอม แตผลกระทบในดินจะ
ยืนนานที่สุด เน่ืองจากโลหะหลากหลายถูกดูดซับไวแนนอยูกับคอลลอยดของฮิวมัส และดินเหนียว
ในดิน ระยะเวลาของการเปนมลพิษอาจเปนหลายรอยป และหลายพันป (ตัวอยางเชน ครึง่ชวีิตแรก 
(first half lives) : Cd 15-1100 ป ,  Cu 310-1500 ป และ Pb 740-5900 ป ซึ่งผันแปรตามชนิด
ของดิน และตัวแปร (parameters) ทางเคมีฟสิคัลของดิน) ไมเหมือนสารมลพิษอินทรียซึ่งจะถูกยอย
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สลายในที่สุด โลหะจะคงอยูในรูปอะตอมถึงแมรูปโมเลกุลของโลหะจะเปลี่ยนแปลงตามเวลาเนื่องจาก
อินทรียโมเลกุลท่ีรวมกับโลหะถกูยอยสลายหรอืสภาวะของดินเปลี่ยนไป 
 ขอบเขตที่โลหะอิออนถูกดูดซับโดยกระบวนการแลกเปลี่ยนประจุบวก และการดูดซับที่ไม
เฉพาะเจาะจงของดินจะขึ้นอยูกับคุณสมบัติของโลหะ pH สภาพรีดอกซ ลักษณะของตัวดูดซับ ความ
เขมขนและคุณสมบัติของโลหะอื่นๆ และลีแกนดซที่ละลายอยูในสารละลายของดิน 
 แรดินเหนียวและไฮดรัสออกไซดในดิน มีการเลือกสรรการดูดซับของโลหะวาเลนซีสอง 
ตามลําดับดังน้ี Pb > Cu > Zn > Ni > Cd  แตมีความแตกตางบางระหวางชนิดของแร และการ
เลือกสรรจะผันแปรตามสภาพของ pH พีด (peat) มีลําดับการเลือกสรรเปน Pb  > Cu > Cd = Zn  
> Ca  โดยทั่วไป Pb  และ  Cu  จะถกูดูดซับไดมากกวา และการดูดซับของ Zn และ Cd จะนอยกวา ซึง่
หมายความวา Zn และ Cd จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแตกแยกไดดีกวา และถูกใชเปนประโยชนโดย
สิ่งมีชวีิตไดมากกวา Pb และ Cu 
 โดยปกติโลหะเกือบทั้งหมดยกเวน Mo จะละลายไดมากท่ีสุด และเปนประโยชนตอสิ่งมีชวีิตที่ 
pH ต่ํา เพราะฉะนั้นปญหาพิษภัยของโลหะจะรุนแรงมากขึ้นในสิ่งแวดลอมที่เปนกรด เชน ในกรณี
มลพิษโดยอนุภาคของสินแรซัลไฟด การผุพังสลายตัวของซัลไฟดเพิ่มความเปนกรดของดินจะทําให
ปญหาของมลพษิทางโลหะรุนแรงยิ่งขึ้น ในดินเกษตรกรรมการใสปูนสามารถบรรเทาความรุนแรงของพิษ
ภัยของโลหะ แตขอพึงระวังคือดินเขตรอนไมเหมาะสมที่จะยกระดับของ pH จนเกือบเปนกลาง (pH 
6.6-7.3) เพราะจะทําใหดินเสื่อมสภาพไดงาย 

4.1.11  คุณภาพน้ํา1-2 
 คุณภาพของนํ้าเพื่อการเกษตรกรรม มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของพชืไมนอยกวาปริมาณ
นํ้าท่ีพืชตองการ  ในสมัยกอนนํ้าในแหลงนํ้าตาง ๆ  เชน  แมนํ้าลําคลองตามธรรมชาติทั้งหลายมักจะมี
คุณภาพดี  เหมาะแกการเจริญเติบโตของพืช  แตในสภาพปจจุบันนํ้าในแหลงนํ้ามักมีสารตางๆ เจือปน
อยู  นํ้าบาดาลบางแหงก็เปนนํ้ากรอยหรือนํ้าเค็ม  นํ้าในแมนํ้าลําธารบางแหงมีแมงกานีส  ดีบุก  เหล็ก  
โซเดียม และสารเคมีบางอยางที่เปนพิษแกพืชและสัตวเลี้ยง แมแตนํ้าฝนก็อาจจะมีสารตะกัว่ กํามะถัน  
หรือสารเคมีอื่น ๆ ปนอยูจนเกิดเปนอันตรายแกสิ่งมีชวีิตทั้งหลายได  นํ้าที่นํามาใชในการเกษตรจะตองมี
สิ่งอื่นเจือปนมาดวยไมมากก็นอยตามสภาพที่มาของนํ้าน้ัน 
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 ความเหมาะสมของคุณภาพนํ้าเพื่อการเกษตรกรรม  อาจพิจารณาตรวจสอบคุณภาพของนํ้า
ทางดานตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
 คุณสมบัติน้าํทางกายภาพ (physical characteristics)  คุณภาพของน้ําทางกายภาพ
แสดงถงึคุณสมบัติของนํ้าท่ีสามารถรับรูดวยประสาทสัมผัสตางๆไดดวยการดูส ี  ดมกลิ่น  ชิมรส  หรือ
สัมผัส  ขอมูลคุณภาพนํ้าทางกายภาพที่สําคัญคือ 
 ความขุนของน้าํ (turbidity) ความขุนของนํ้าแสดงวานํ้ามีสิ่งตาง ๆ เจือปนอยูโดยแขวนลอย
อยูในนํ้า  ซึ่งสารที่แขวนลอยในน้ําอาจเปนสารอนินทรียตาง ๆ ไดแก  ทราย  ตะกอนทราย  อนุภาค
ดินเหนียว และสารอินทรีย เชน แพลงตอน และสิ่งมีชวีิตเล็ก ๆ  เปนตน 
 นํ้าท่ีมีสารแขวนลอยอยูเปนจํานวนมาก เปนอุปสรรคตอการจัดการระบบชลประทาน  กลาวคือ  
ทําใหคูคลองชลประทานเกิดการตื้นเขินไดงาย ตองเสียคาใชจายในการบํารุงรักษาเพิ่มขึ้น หรือทําให
ตะกอนทับถมในแปลงเพาะปลูกมากจนเกิดความเสียหาย เชน การตกตะกอนของทรายหรือตะกอน
ทรายในแปลงนา เปนตน โดยทั่ว ๆ ไป นํ้าชลประทานที่ไดจากแหลงนํ้าบาดาลหรืออางเก็บนํ้าจะไมมี
ปริมาณตะกอนมากจนทําใหเกิดปญหาตอการเกษตรได 
 คุณภาพของนํ้าในการเพาะปลูกควรมีความขุนของนํ้าไมเกิน 300 สวนในลาน ตามมาตรฐาน  
Jackson candle turbidimeter และมีสารแขวนลอยในน้ํา (total suspended solids) ไมเกิน  
400 สวนในลาน 
 อุณหภูมิของน้ํา โดยทั่วไปน้ําตามแหลงนํ้าในประเทศไทย จะมีอุณหภูมิเฉลี่ยระหวาง 20-35  
องศาเซลเซียส โดยบางทองทีอ่าจมีอุณหภูมิสูงกวาหรือต่ํากวาน้ีบางเลก็นอยตามสภาพภูมิประเทศ ยกเวน
นํ้าท่ีปลอยจากโรงงานอุตสาหกรรมในกระบวนการหลอเย็น 
 อุณหภูมิของน้ําท่ีใชในการปลกูพืชไมควรเกิน 40 องศาเซลเซียส 
 สีของน้ํา ปกตสิีของน้ําจะไมมีผลกระทบตอการเพาะปลูกพืช แตสีของน้ําแสดงวามีสารอินทรีย
ปะปนอยูในนํ้า นํ้าท่ีใชสําหรับปลูกพืชควรมีสไีมเกิน 400 สวนในลาน ตามหนวย Chloroplatinate  
scale 
 รสและกลิ่น (taste and odor) นํ้าท่ีใชในการเกษตรจะตองไมมีรสและกลิ่น กลิ่นมักเกิด
จากนํ้ามีอากาศไมเพียงพอและมกีารยอยสลายสารอินทรีย  แตสารอินทรียจะมีประโยชนกับพืชมากหาก
ไมมีกลิ่น 
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 คุณสมบัติทางเคมี (chemical characteristics) คุณภาพนํ้าทางเคมีจะขึ้นกับสภาพและ
ลักษณะของแหลงนํ้า  และปริมาณนํ้าท่ีมีอยูจึงทําใหชนิดและปริมาณของสารเคมีที่ละลายปะปนในน้ํา
แตกตางกันดวย  ดังน้ัน คุณภาพของน้ําทางเคมีจึงเปนขอมูลสําคัญสําหรับใชพิจารณาเกี่ยวกับคุณภาพ
นํ้าท่ีควรนําไปใชเพื่อการเพาะปลูก  และใชในการเลี้ยงสัตว ในการวิเคราะหคุณภาพนํ้าทางเคมีเปนการ
หาจํานวนแรธาตุตาง ๆ ที่ละลายสะสมในน้ําวาจะมีอยูในระดับใดโดยพืช ประชาชนและสัตวตาง ๆ จะ
สามารถนําไปใชไดมากนอยเพียงใดหรือไม  ขอมูลคุณภาพนํ้าทางเคมีที่สําคัญมีดังตอไปนี้ 
 คาพีเอช (pH) ของน้ํา คาพีเอชของนํ้า เปนคาท่ีแสดงความกรดและดาง พีเอชของนํ้ามีคา
มากกวา 7 จะแสดงความเปนดาง คาพีเอชนอยกวา 7 แสดงความเปนกรด และเทากับ 7 แสดงวาเปน
กลาง สําหรับนํ้าจากแมนํ้าลําธารธรรมชาติโดยทั่วไปจะมีคาพีเอชระหวาง 7 ถงึ 8.5 (ยกเวนในทองที่ซึ่ง
ดินเปนกรด)  สวนน้ําบาดาลทั่วๆไปจะมีคาพีเอชอยูระหวาง 6.0-8.5 ซึ่งสามารถนําไปใชเพาะปลูกพืชได 
 การนําไฟฟาของน้ํา คาการนําไฟฟาของนํ้าเปนคาบงบอกถึงความเขมขนของสารละลายที่มีในนํ้า  คา
การนําไฟฟาของนํ้าที่มีคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงยอมแสดงถึงปริมาณสารละลายที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงในน้ําดวย  
เน่ืองจากการนําไฟฟามีคาเปนปฏิภาคโดยตรงกับปริมาณสารหรือปริมาณของแขง็ที่ละลายไดในนํ้าน้ัน
ดวยเหตุน้ี การตรวจสอบปริมาณสารหรือปริมาณสารของแข็งที่ละลายไดในนํ้าจึงเปนการวัดคาการนํา
ไฟฟาของนํ้าดังกลาวน่ันเอง หนวยวัดการนําไฟฟาของนํ้ามีหนวยเปน “ไมโครโมห (micromhos) ตอ
เซนติเมตร”  หรือไมโครซีเมนตตอเซนติเมตร 
 เกลือของธาตุตาง ๆ เชน แคลเซียม แมกนีเซียม โซเดียม และโพแทสเซยีม ที่ละลายอยูในน้ํา
เพื่อการเกษตรกรรมจะกอใหเกิดปญหาตอพืช และตอการเจริญเติบโตของพืชอาจทําใหผลผลิตลดลง
หรือพืชตายได ถาปริมาณเกลือมีมากจะมีผลตอการดูดซึมนํ้าและการหายใจของพืชโดยปกติ เกลือท่ี
ละลายอยูในนํ้าจะไมกอใหเกิดปญหาตอพืชโดยตรง แตความเขมขนของเกลือที่เหลืออยูในดินจะกอใหเกิด
ผลเสียตอเกษตรกรรมอยางมาก  ดังน้ัน ในระยะแรกของการใชที่ดินทําการเพาะปลูก นํ้าท่ีมีเกลือแรอยู
มากจะไมกอใหเกิดความเสียหาย  แตเม่ือเวลาผานไปนาน ๆ ความเขมขนของเกลือในดินจะเพิ่มมากขึ้น
เน่ืองจากการระเหยของน้ําในดิน จึงเกิดปญหาดินเค็ม ยังผลใหพื้นท่ีเกษตรกรรมไดรับความเสียหาย 
 คาความเขมขนของเกลือในนํ้าวดัไดจาก คาการนําไฟฟาของอณุหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ซึ่งมี
หนวยเปนไมโครโมหตอเซนติเมตรหรือเดซิซีเมนต/เมตร 
 ปริมาณของเกลือโซเดียมในน้ํา ตามปกติดินทุกประเภทจะมีเกลือของแคลเซียมและ
แมกนีเซียมอยู  และมีปริมาณเกลือโซเดียมอยูเล็กนอยปริมาณเกลือโซเดียมมักจะมีอยูไมเกินรอยละ 5  
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ถาปริมาณของเกลือโซเดียมเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 10  หรือมากกวาน้ี  ดินจะแตกซึ่งทําใหดูดซึมนํ้าไดนอยลงทํา
การหวานไถยากลําบาก  ดินจะมีสภาพเปนดาง  และถาดินเปยกจะเหนียวจับตัวเปนกอน  และจับตัวเปน
แผนแข็งเม่ือดินแหง  สัดสวนของปริมาณเกลือโซเดียมในดินคํานวณไดจากอัตราสวนการดูดซึมโซเดียม   
(Sodium Adsorption Ratio, SAR)  
 ปริมาณสารมีพิษในน้าํ สารมีพษิบางชนิดจะกอใหเกิดผลเสียตอการเจริญเติบโตของพชื ผลผลติ
ลดลงหรือพชือาจตายได เชน คลอไรด โบรอน 
 นอกจากน้ีอาจจะมีสารพิษอื่น ๆ ในนํ้าเพื่อการเกษตร เชน โมลิบดีนัม เซเลเนียม แคดเมียม  
โคบอลต สารหนู เบอริลเลียม วานาเดียม โครเมียม ทองแดง แมงกานีส นิกเกิล ฟลูออไรด สังกะส ี  
ลิเทียม เหล็ก ตะกั่ว และอะลมิูเนียม สําหรับเซเลเนียมเปนสารพิษที่ใหมีอยูในนํ้าเพ่ือการเกษตรกรรม
ไมได 

4.2  ปจจัยการผลิตเพื่อการเพาะปลูกปญจขันธ3 

 ปจจัยการผลิตทางการเกษตรที่สําคัญตอการผลิตวัตถุดิบปญจขันธประกอบดวย ปจจัยที่มีอยู 
เชน ดิน นํ้า อากาศ และปจจัยการผลิตภายนอกซึ่งนํามาใชในกระบวนการผลติ เชน ปุย วัสดุปรับปรุง
ดิน และสารปองกันและกําจัดศัตรูพืช ในการเลอืกพื้นท่ีปลูกเม่ือสภาพแวดลอมทางกายภาพเหมาะสม
แลว ปจจัยสําคัญที่ตองพิจารณามีดังตอไปนี้ 

ความอุดมสมบูรณของดิน ควรวิเคราะหดินเพื่อทราบสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมี 
พารามิเตอรที่จําเปนตองวิเคราะหคือ เน้ือดิน ความเปนกรดเปนดาง การนําไฟฟา (เฉพาะพื้นท่ีดินเค็ม) 
อินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม 
 พ้ืนที่เสี่ยงจากการปนเปอน  อันเน่ืองมาจากมลภาวะทางดิน นํ้า และอากาศ ที่เกิดจากสารเคมีอันตราย 
โดยพิจารณาจากแหลงที่มาทั้งจากธรรมชาติ  เชน แรที่อยูในดิน  จากวัตถุตนกําเนิดดิน จากกิจกรรมของมนุษยที ่
สําคัญมีหลายแหลงดวยกัน เชน ปุย และสารเคมีในการเกษตร โรงถลงุแร การเผาไหมของนํ้ามัน โรงงาน
อุตสาหกรรม  ของเหลือใชจากโรงงานอุตสาหกรรมและจากชุมชน การรัว่ซึมจากพื้นท่ีฝงกลบของเสยีตาง ๆ 
หรือจากปุยคอกสามารถเปนแหลงกําเนิดของโลหะหนัก ซึ่งสะสมในดิน นํ้า และอากาศไดมีปริมาณแตกตาง
กันไป ตัวอยางเชน แคดเมียมจากเหมืองสังกะสี สารหนูจากเหมืองดีบุก ตอง มีการวิเคราะหโลหะหนักในดิน  

คุณภาพน้ําท่ีใช จะตองมีคุณสมบัติสอดคลองกับมาตรฐานคุณภาพนํ้าเพ่ือการชลประทานของ
พื้นท่ีของภาคหรือของประเทศ  พารามิเตอรพื้นฐานที่ตองวิเคราะห คือ  ความเปนกรดเปนดาง ความ
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ขุน การนําไฟฟา สารแขวนลอยในน้ํา โลหะหนกั เชน แคดเมียม โครเมยีม ทองแดง และธาตโุลหะหนกั 
ซึ่งเปนพิษที่มีความเสี่ยงตอการปนเปอนในนํ้าได 
 การใชปุยท่ีจําเปน เพ่ือใหไดผลผลิตปญจขันธในปริมาณมากตองประเมินจากผลการวิเคราะห 
ดิน ซึ่งทําใหทราบชนิดและปริมาณของปุยที่ใช และระยะเวลาในการใสปุย ในทางปฏิบัติปุยท่ีใชคือ ปุย
หมักและปุยคอก ซึ่งผานการหมักอยางสมบูรณ และตรวจวิเคราะหโลหะหนักแลว ปจจุบันปุยหมักที่ขาย
ในทองตลาดที่ไดรับเครื่องหมายตัว Q จะผานการรับรองมาตรฐานปุยหมัก 
 การบํารุงดนิ ในแนวปฏิบัติที่ชวยอนุรักษดินและนํ้าท่ีเหมาะสม โดยการใชปุยอินทรีย ทําให
เพ่ิมความอุดมสมบูรณใหดิน ปริมาณรากพืช ธาตุอาหารพืชในดิน กระตุนใหเกิดกิจกรรมทางชีวภาพใน
ดิน ปลูกพืชปุยสด เพ่ือไถกลบ เฉพาะพืชตระกูลถัว่ วิธปีฏิบัติสามารถขอคําแนะนําไดจากกรมพัฒนา
ที่ดิน แนวปฏิบัติในการลดการกรอนของดินโดยการทําแนวกั้นนํ้าหรือขอบแหลงนํ้าโดยปลูกหญาแฝกหรือ
หญาธรรมชาติ 

การศึกษาปจจัยการผลิตเพือ่การเพาะปลูกปญจขนัธตองใหสอดคลองกับหลักเกณฑขององคการ
อนามัยโลกเกี่ยวกับเกษตรดีที่เหมาะสม (Good Agricultural Practice, GAP) และการศึกษาเปน
การผลิตพืชสมุนไพรอินทรีย จงึตองปฏิบัติตามแนวทางการผลิตพืชอินทรีย ซึ่งหลักเกณฑมาตรฐานการ
ผลิตผลติผลเกษตรอินทรียขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาต ิ
พื้นที่เปาหมายที่ทําการศึกษา 
 1. สวนปาหลวงสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม 
 2. สวนปาบานหลวง จังหวัดเชียงใหม 
 3. สวนปาแมหอพระ จังหวัดเชียงใหม 
 4. สวนปาแมแจม จังหวัดเชียงใหม 
 5.  สวนปาแมอุคอ  จังหวัดแมฮองสอน 

วิธีการ 
 1. ดิน 
  1.1 การเก็บตัวอยางดิน เก็บตัวอยางดินในพื้นท่ีศึกษาที่ความลึก 0-15 เซนติเมตร โดยวิธี
สุมตัวอยาง (Composite sampling) ผึง่ใหแหง บดดวยครกบดดิน ผานตะแกรงรอนขนาด 2 
มิลลิเมตร เก็บในถุงพลาสติก 
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  1.2 การวิเคราะหตัวอยางดิน รายการที่วิเคราะห ดังน้ี 
   สมบัติทางกายภาพดิน : คาวิเคราะหขนาดอนุภาค ดินทราย ดินทรายแปง ดินเหนียว 
เน้ือดิน โดยวิธีปเปต (Soil Survey Laboratory Staff, 1992) 
   สมบัติทางเคมี : คาความเปนกรดเปนดาง ใชอัตราสวนดินตอนํ้าเทากับ 1:1 (Soil 
Conservation Service, 1982) คาปริมาณความตองการปูน (Bower and Huss, 1948) คาการ
นําไฟฟา (Reitemeier, 1946)  คาปริมาณอินทรียวัตถุ (Walkey and Black, 1947)  
   ปริมาณธาตุอาหารที่สกัดได : ฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชนตอพืช (Bray and Kurt, 1945) 
โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียมที่เปนประโยชนตอพืช (Jackson, 1958)   
   ปริมาณโลหะหนักในรูปทั้งหมด : ตะกั่ว ทองแดง สงักะส ี แคดเมียม และสารหนู
(ดัดแปลงจาก Hossner, 1996 และ Burau, 1982) 
 2. พืช 
 ตัวอยางสมุนไพรปญจขันธจากพ้ืนที่ทดลองทั้ง 5 แหง โดยการเตรียมตัวอยางตามวิธีมาตรฐาน
และวิเคราะหตัวอยางโดยชัง่ตัวอยางพืช 1.000 กรัม ยอยดวย ConcHNO3/HClO4 = 2 : 1 และวัด
ปริมาณแคดเมียมดวยเครื่อง Flame Atomic Absorption Spectrophotometer และ Hydride 
Generation 
 3. น้ํา 
  3.1 เก็บตัวอยางนํ้าจากแหลงนํ้าท่ีจะนํามาใชรดสมุนไพร ตามวิธีการเก็บตัวอยางนํ้าที่ถูกตอง 
  3.2 การวิเคราะหตัวอยางนํ้า รายการที่วิเคราะห ดังน้ี 
   ดัชนีคุณภาพนํ้า : ความเปนกรดเปนดาง (กองวิเคราะหดิน, 2537; ม่ันสิน, 2543; 
สํานักวิทยาศาสตรเพ่ือการพัฒนาที่ดิน, 2547) การนําไฟฟา ปริมาณรวมของธาตุไนโตรเจน แคตไอออน 
โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม แอนไอออน ซัลเฟต คลอไรด และฟอสเฟต (กองวิเคราะหดิน, 
2537; สํานักวิทยาศาสตรเพ่ือการพัฒนาที่ดิน, 2547) โลหะหนักในน้ํา ตะกั่ว ทองแดง สังกะส ี
แคดเมียม สารหนู (กรมอนามัย, 2537) 
เครื่องมือวิทยาศาสตรที่ใชในการวิเคราะหดินและน้ํา  
  Hydrometer, pH meter, Electrical Conductometer, UV Spectrophotometer, 
Flame Atomic Absorption Spectrophotometer, Hydride Generation และ Flame 
Photometer 
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ผลการศึกษาและวิจารณ 
(1)  สวนปาหลวงสันกําแพง  จังหวัดเชยีงใหม 
 ผลการศึกษาคุณภาพดินในพื้นที่สวนปาหลวงสันกําแพงจํานวน 4 แปลง สรุปไดดังน้ี 
สมบัติทางกายภาพ 
 เน้ือดินเปนดินรวนปนทราย เน้ือดินคอนขางหยาบ มีลักษณะเฉพาะคือ มีชองขนาดใหญในระหวาง
อนุภาคดิน จะรับนํ้าผานผิวดินไดดี มีขอดีคือ มีการแทรกซึมนํ้าดี และมีการกระจายน้ําดี  ดังน้ันการไถ
พรวนจึงทําไดงาย ขอเสยีคือ เน่ืองจากมีพื้นที่ผิวจําเพาะนอย เปนอนุภาคที่ไมมีประจุและยังประกอบดวย
ชองระหวางอนุภาคที่มีขนาดใหญ จึงดูดซับนํ้าและธาตุอาหารพืชไดนอย ปุยที่ใสบนผิวดิน สามารถดูดชะ
ละลายดวยน้ําใหไหลลกึเลยเขตรากไดงาย  ดังน้ันจึงตองใสปุยและน้ําครั้งละนอย ๆ แตตองใหบอย ๆ เปน
การสูญเสียเวลาและคาใชจาย 
สมบัติทางเคมี 
 ปฏิกิริยาดิน pH ดินเปนกรดแก ตองปรับ pH ของดินใหมีคาเปน 7 โดยการใสปูนในดินตาม
อัตราที่คํานวณให  ปริมาณอินทรียวัตถุคอนขางสูง ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชนคอนขางสงูในแปลงที่ 
1 และ 4 และมีปริมาณสูงในแปลงที่ 2 และ 3  ปริมาณโพแทสเซียมที่เปนประโยชนสงูมากในทุกแปลง  
ปริมาณแคลเซียมปานกลางในแปลงที่ 2 และ 4 และปริมาณต่ําในแปลงที่ 1 และ 3 สวนปริมาณแมกนีเซียม
ปานกลางในทุกแปลง 
 ปริมาณโลหะหนักในดิน ไดแก ทองแดง สังกะสี และแคดเมียมในทุกแปลงต่าํกวาคามาตรฐาน 
สวนปริมาณตะกั่วในแปลงที่ 1, 3 และ 4 ต่ํากวาคามาตรฐาน  แตแปลงที่ 2 สูงกวาคามาตรฐาน (ตองไมเกิน 
100 mg/kg) 
 คุณภาพนํ้า เหมาะสมสําหรับการใชรดน้ําตนไม ไมมีโลหะหนักปนเปอน 

(2)  สวนปาบานหลวง  จงัหวัดเชียงใหม 
 ผลการศึกษาคุณภาพดินในพื้นที่สวนปาบานหลวงจํานวน 4 แปลง สรุปไดดังน้ี 
สมบัติทางกายภาพ 
 เน้ือดินเปนดินรวนปนทราย เน้ือดินคอนขางหยาบ มีลักษณะเฉพาะคือ มีชองขนาดใหญในระหวาง
อนุภาคดิน จะรับนํ้าผานผิวดินไดดี มีขอดีคือ มีการแทรกซึมนํ้าดี และมีการกระจายน้ําดี ดังน้ันการไถพรวน
จึงทําไดงาย ขอเสียคือ เน่ืองจากมีพื้นที่ผิวจําเพาะนอย เปนอนุภาคที่ไมมีประจุและยงัประกอบดวยชอง
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ระหวางอนุภาคที่มีขนาดใหญ จึงดูดซับนํ้าและธาตุอาหารพืชไดนอย ปุยที่ใสบนผิวดิน สามารถดูดชะละลาย
ดวยน้ําใหไหลลกึเลยเขตรากไดงาย  ดังน้ันจึงตองใสปุยและน้ําครั้งละนอย ๆ แตตองใหบอย ๆ เปนการ
สูญเสียเวลาและคาใชจาย 
สมบัติทางเคมี 
 ปฏิกิริยาดิน pH ดินเปนกรดเล็กนอยถึงกลาง ปริมาณอินทรียวัตถุอยูในระดับสูง ปริมาณ
ฟอสฟอรสัท่ีเปนประโยชนอยูในระดับคอนขางสูง ปริมาณโพแทสเซียมที่เปนประโยชนสงูมาก ปริมาณ
แคลเซียมและแมกนีเซียมอยูในระดับปานกลาง 
 ปริมาณโลหะหนักในดินอยูในปริมาณที่ไมเกินคามาตรฐานโลหะหนักในดินปลูกพืช 
 คุณภาพนํ้า เหมาะสมสําหรับการใชรดน้ําตนไม ไมมีโลหะหนักปนเปอน 

(3)  สวนปาแมหอพระ  จังหวัดเชียงใหม 
 ผลการศึกษาคุณภาพดินในพื้นที่สวนปาแมหอพระจํานวน 5 แปลง สรุปไดดังน้ี 
สมบัติทางกายภาพ 
 เน้ือดินเปนเน้ือละเอียด ดินเหนียวปนทรายแปง และดินรวนเหนียวปนทรายแปง มีลักษณะ 
เฉพาะคือ มีชองระหวางอนุภาคขนาดเล็ก และมีปริมาณรวมของชองมาก มีขอดีคือ มีพื้นที่ผิวจําเพาะสูง 
อนุภาคมีประจุและชองระหวางอนุภาคมีขนาดเล็ก จึงดูดซับนํ้าและธาตุอาหารพืชไดมาก การละลายธาตุ
อาหารไปกับนํ้าเลยเขตรากเกิดไดยาก สามารถใสปุยและน้ํานาน ๆ ครั้งหนึ่งก็ได  ขอเสียคือ การแทรก
ซึมนํ้าและการกระจายน้ําในหนาตัดดินไดชา การไถพรวนตองใชกําลังงานมาก มักเรียกวาดินหนัก ทํางาน 
ยาก สิ้นเปลืองเวลาและเชื้อเพลิงมาก ดินเหลาน้ีจะมีปญหาน้ําทวมขังและการระบายอากาศเลว รากพืช
อาจประสบปญหาขาดอากาศได และปญหาอีกประการหนึ่งคือ มักเกิดแผนแข็งปดผิว ซึง่ทําใหเมล็ดพืช
งอกไดยาก หากมีการปรับปรุงสมบัติทางฟสิกสบางประการของเนื้อละเอียด เชน สงเสริมใหอนุภาคจับ
ตัวกันเปนเม็ดจะทําใหดินมีสัดสวนของชองขนาดใหญเพ่ิมขึ้น การแทรกซมึและการกระจายน้ําในหนา
ตัดจะเร็วขึ้น ทําใหการระบายน้ําและการถายเทอากาศของดินดีขึ้นดวย และชวยลดปญหาเรื่องแผนแข็ง
ปดผิวดวย 
สมบัติทางเคมี 
 ปฏิกิริยาดิน pH ดินเปนกรดเล็กนอย แปลงที ่1, 2, 3, 4 ไมตองเติมปูน เพราะปริมาณที่เติม
นอยมาก ใหเติมปูนเฉพาะแปลงที่ 5 ปริมาณอินทรียวัตถุอยูในระดับสูง ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเปน
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ประโยชน และแคลเซียมอยูในระดับสูง ปริมาณโพแทสเซียมท่ีเปนประโยชนสูงมาก ปริมาณแมกนีเซียม
อยูในระดับปานกลาง 
 ปริมาณโลหะหนักในดิน ตะกั่วและแคดเมียมไมเกินคามาตรฐาน สวนปริมาณทองแดง สังกะสี 
มีคาอยูในชวงระดับวิกฤติในดินทุกแปลง แตวายังไมเกินมาตรฐานคุณภาพดิน 
 คุณภาพนํ้า เหมาะสมสําหรับการใชรดนํ้าตนไม ไมมีโลหะหนักปนเปอน 

(4)  สวนปาแมแจม  จังหวดัเชียงใหม 
 ผลการศึกษาคุณภาพดินในพื้นที่สวนปาแมแจมจาํนวน 4 แปลง สรุปไดดังน้ี 
สมบัติทางกายภาพ 
 เน้ือดินเปนดินรวนเหนียว เปนดินเน้ือละเอียด มีลักษณะเฉพาะคือ มีชองระหวางอนุภาคขนาด
เล็ก และมีปรมิาณรวมของชองมาก มีขอดีคือ มีพื้นที่ผิวจําเพาะสูง อนุภาคมีประจุและชองระหวาง
อนุภาคมีขนาดเล็ก จึงดูดซับนํ้าและธาตุอาหารพืชไดมาก การละลายธาตุอาหารไปกับนํ้าเลยเขตรากเกิด
ไดยาก สามารถใสปุยและน้ํานาน ๆ ครั้งหนึ่งกไ็ด  ขอเสยีคือ การแทรกซึมนํ้าและการกระจายน้ําในหนา
ตัดดินไดชา การไถพรวนตองใชกําลังงานมาก มักเรียกวาดินหนัก ทํางานยาก สิ้นเปลืองเวลาและเชื้อเพลิง
มาก ดินเหลาน้ีจะมีปญหาน้ําทวมขังและการระบายอากาศเลว รากพืชอาจประสบปญหาขาดอากาศได 
และปญหาอีกประการหนึ่งคือ มักเกิดแผนแข็งปดผิว ซึ่งทําใหเมล็ดพืชงอกไดยาก หากมีการปรบัปรุง
สมบัติทางฟสิกสบางประการของเนื้อละเอียด เชน สงเสริมใหอนุภาคจับตัวกันเปนเม็ดจะทําใหดินมี
สัดสวนของชองขนาดใหญเพ่ิมขึ้น การแทรกซึมและการกระจายน้ําในหนาตัดจะเร็วขึ้น ทําใหการระบาย
นํ้าและการถายเทอากาศของดินดีขึ้นดวย และชวยลดปญหาเรื่องแผนแขง็ปดผิวดวย 
สมบัติทางเคมี 
 ปฏิกิริยาดิน pH ดินเปนกลางถึงดางอยางออน ปริมาณอินทรียวัตถุอยูในระดับคอนขางสูง 
ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชนอยูในระดับคอนขางสูงในแปลงที่ 2, 3, 4 สวนแปลงที่ 1 มีปริมาณ
ปานกลาง ปริมาณแคลเซียมและโพแทสเซียมท่ีเปนประโยชนสูงมาก ปริมาณแมกนีเซียมอยูในระดับ
ปานกลาง 
 ปริมาณโลหะหนักในดิน มีตะกั่วและสงักะสีอยูในระดับวิกฤติในดินเปนพิษตอพืช และมีคาสูง
กวามาตรฐานของดิน ทองแดงและแคดเมียมไมเกินระดับวิกฤติและไมเกินคามาตรฐาน 
 คุณภาพนํ้า เหมาะสมสําหรับการใชรดนํ้าตนไม ไมมีโลหะหนักปนเปอน 
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(5)  สวนปาแมอุคอ  จังหวัดแมฮองสอน 
 ผลการศึกษาคุณภาพดินในพื้นที่สวนปาแมอุคอจํานวน 4 แปลง สรุปไดดังน้ี 
สมบัติทางกายภาพ 
 เน้ือดินแปลงที่ 1, 3 เปนดินรวนปนทราย เน้ือดินคอนขางหยาบ มีลักษณะเฉพาะคือ มีชองขนาด
ใหญในระหวางอนุภาคดิน จะรับนํ้าผานผิวดินไดดี มีขอดีคือ มีการแทรกซึมนํ้าดี และมีการกระจายน้ําดี 
ดังน้ันการไถพรวนจึงทําไดงาย ขอเสียคือ เน่ืองจากมีพื้นที่ผิวจาํเพาะนอย เปนอนุภาคที่ไมมีประจุและยงั
ประกอบดวยชองระหวางอนุภาคที่มีขนาดใหญ จึงดูดซับนํ้าและธาตุอาหารพืชไดนอย ปุยท่ีใสบนผิวดิน 
สามารถดูดชะละลายดวยน้ําใหไหลลึกเลยเขตรากไดงาย  ดังน้ันจึงตองใสปุยและน้ําครั้งละนอย ๆ แตตอง
ใหบอย ๆ เปนการสูญเสียเวลาและคาใชจาย 
 แปลงที่ 2, 4 ดินเน้ือปานกลาง เปนดินรวนเหนียวปนทราย มีลกัษณะเฉพาะคือ มีสมบัติกึ่งกลาง
ระหวางดินเน้ือหยาบและดินเน้ือละเอียด คือระบายน้ําไมเร็วมาก จนกอใหเกิดการชะละลายสูญเสียธาตุ
อาหารพืช แตเรว็พอที่จะระบายอากาศไดทันตอความตองการของพชื และมีความจุนํ้าใชประโยชนคอนขาง 
มาก พืชสามารถใชประโยชนจากสวนใหญของน้ําท่ีอุมไว ดินเน้ือปานกลาง จึงมีลักษณะเดนเหมาะสมตอ
การใชงานเพาะปลูกมากกวาดินเน้ือหยาบหรือเน้ือละเอียด 
สมบัติทางเคมี 
 ปฏิกิริยาดิน pH ดินเปนกรดปานกลาง จึงตองเติมปูนเพื่อยกระดับ pH ใหเปนกรดเล็กนอย
ถึงปานกลาง ปริมาณอินทรียวัตถุอยูในระดับปานกลางถึงสูง ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชนอยูใน
ระดับคอนขางต่าํในแปลงที่ 2 และระดับปานกลางในแปลงที่ 1, 3, 4 ปริมาณโพแทสเซยีมที่เปนประโยชน
สูงในแปลงที่ 1 และระดับสูงมากในแปลงที่ 2, 3, 4 ปริมาณแคลเซียมอยูในระดับต่ํา แมกนีเซียมใน
แปลงที่ 1, 2, 3 อยูในระดับต่าํ และระดับปานกลางในแปลงที่ 4  ในการปรับ pH ของดิน ควรจะใช
โดโลไมท เพ่ือเพ่ิมแคลเซียมและแมกนีเซียมในดิน 
 ปริมาณโลหะหนักในดิน ตะกั่ว ทองแดง และแคดเมียม ไมเกินคามาตรฐาน ปริมาณสังกะสีอยู
ในชวงระดับวิกฤติในดิน แตไมเกินคามาตรฐาน  
 คุณภาพนํ้า เหมาะสมสําหรับการใชรดน้ําตนไม ไมมีโลหะหนักปนเปอน 
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ตารางที่ 3   ผลการวิเคราะหคุณภาพดินในพื้นที่สวนปาหลวงสันกําแพงกอนปลกูปญจขันธ 
 

ผลการวิเคราะห  

รายการ แปลงที่ 1 แปลงที ่2 แปลงที ่3 แปลงที ่4 
สมบัติทางกายภาพดิน     
คาวิเคราะหขนาดอนุภาค     
 - ดินทราย (sand) (%) 58.4 57.9 60.3 58.6 
 - ดินทรายแปง (silt) (%) 27.0 26.4 25.2 26.9 
 - ดินเหนียว (clay) (%) 14.6 15.7 14.5 14.5 
 - เนื้อดิน (texture) SL SL SL SL 
สมบัติทางเคมี     
 - ความเปนกรดเปนดาง (pH) 
- ปริมาณอินทรียวตัถุ (OM) (%) 

5.3 
2.25 

5.5 
3.05 

5.3 
2.58 

5.5 
2.60 

 - ปริมาณความตองการปูน (LR) (กก./ไร) 624 156 312 624 
ปริมาณของธาตุที่สกัดได     
- ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (P) (มก./กก.) 21 29 32 22 
- ปริมาณโพแทสเซยีม (K) (มก./กก.) 185 200 185 200 
- ปริมาณแคลเซียม (Ca) (มก./กก.) 770 1,030 862 1,229 
- ปริมาณแมกนีเซยีม (Mg) (มก./กก.) 219 280 219 211 
ปริมาณโลหะหนักในรูปทั้งหมด     
- ปริมาณตะกั่ว (Pb) (มก./กก.) 24.000 169.300 26.900 27.500 
- ปริมาณทองแดง (Cu) (มก./กก.) 14.000 15.800 15.100 11.500 
- ปริมาณสังกะสี (Zn) (มก./กก.) 54.300 53.200 47.900 45.400 
- ปริมาณแคดเมียม (Cd) (มก./กก.) 1.100 1.000 0.900 0.900 
      

หมายเหตุ    SL = ดินรวนปนทราย (Sandy Loam)    
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ตารางที่ 4   ผลการวิเคราะหคุณภาพดินในพื้นที่สวนปาบานหลวงกอนปลูกปญจขันธ 
 

ผลการวิเคราะห  

รายการ แปลงที่ 1 แปลงที ่2 แปลงที ่3 แปลงที ่4 
สมบัติทางกายภาพดิน     
คาวิเคราะหขนาดอนุภาค     
 - ดินทราย (sand) (%) 60.7 62.0 63.6 61.7 
 - ดินทรายแปง (silt) (%) 20.7 20.0 17.9 19.7 
 - ดินเหนียว (clay) (%) 18.6 18.0 18.5 18.6 
 - เนื้อดิน (texture) SL SL SL SL 
สมบัติทางเคมี     
 - ความเปนกรดเปนดาง (pH) 
- ปริมาณอินทรียวตัถุ (OM) (%) 

7.0 
4.60 

6.3 
5.07 

6.1 
4.53 

6.0 
4.33 

 - ปริมาณความตองการปูน (LR) (กก./ไร) 0 0 0 0 
ปริมาณของธาตุที่สกัดได     
- ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (P) (มก./กก.) 14 15 23 21 
- ปริมาณโพแทสเซยีม (K) (มก./กก.) 355 400 405 385 
- ปริมาณแคลเซียม (Ca) (มก./กก.) 1,326 1,438 1,204 1,186 
- ปริมาณแมกนีเซยีม (Mg) (มก./กก.) 323 332 330 348 
ปริมาณโลหะหนักในรูปทั้งหมด     
- ปริมาณตะกั่ว (Pb) (มก./กก.) 30.000 26.000 25.900 24.700 
- ปริมาณทองแดง (Cu) (มก./กก.) 8.200 8.600 47.700 7.500 
- ปริมาณสังกะสี (Zn) (มก./กก.) 44.700 46.200 45.700 42.900 
- ปริมาณแคดเมียม (Cd) (มก./กก.) 0.400 0.500 0.400 9.000 
      

หมายเหตุ     SL = ดินรวนปนทราย (Sandy Loam)    
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ตารางที่ 5   ผลการวิเคราะหคุณภาพดินในพื้นที่สวนปาแมหอพระกอนปลูกปญจขันธ 
 

ผลการวิเคราะห  

รายการ แปลงที่ 1 แปลงที ่2 แปลงที ่3 แปลงที ่4 แปลงที ่5 
สมบัติทางกายภาพดิน      
คาวิเคราะหขนาดอนุภาค      
 - ดินทราย (sand) (%) 11.5 9.3 10.5 11.6 10.2 
 - ดินทรายแปง (silt) (%) 49.0 51.5 47.6 46.3 48.0 
 - ดินเหนียว (clay) (%) 39.5 39.2 41.9 42.1 41.8 
 - เนื้อดิน (texture) SiCL SiCL SiC SiC SiC 
สมบัติทางเคมี      
 - ความเปนกรดเปนดาง (pH) 
- ปริมาณอินทรียวตัถุ (OM) (%) 

6.2 
4.72 

6.1 
4.28 

6.1 
4.43 

6.1 
4.68 

5.5 
4.42 

 - ปริมาณความตองการปูน (LR) (กก./ไร) 0 0 0 0 624 
ปริมาณของธาตุที่สกัดได      
- ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (P) (มก./กก.) 6 33 35 36 30 
- ปริมาณโพแทสเซยีม (K) (มก./กก.) 100 130 130 135 135 
- ปริมาณแคลเซียม (Ca) (มก./กก.) 1,030 3,228 3,213 3,024 3,060 
- ปริมาณแมกนีเซยีม (Mg) (มก./กก.) 226 165 165 165 167 
ปริมาณโลหะหนักในรูปทั้งหมด      
- ปริมาณตะกั่ว (Pb) (มก./กก.) 9.500 19.600 6.700 8.500 8.800 
- ปริมาณทองแดง (Cu) (มก./กก.) 341.000 74.800 77.400 75.300 77.900 
- ปริมาณสังกะสี (Zn) (มก./กก.) 144.500 101.000 96.700 94.300 95.800 
- ปริมาณแคดเมียม (Cd) (มก./กก.) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
        

หมายเหตุ       SiCL = ดินรวนเหนียวปนทรายแปง (Silty Clay Loam)    
                  SiC  = ดินเหนียวปนทรายแปง (Silty Clay) 
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ตารางที่ 6   ผลการวิเคราะหคุณภาพดินในพื้นที่สวนปาแมแจมกอนปลูกปญจขันธ 
 

ผลการวิเคราะห  

รายการ แปลงที่ 1 แปลงที ่2 แปลงที ่3 แปลงที ่4 
สมบัติทางกายภาพดิน     
คาวิเคราะหขนาดอนุภาค     
 - ดินทราย (sand) (%) 24.9 24.5 22.5 22.3 
 - ดินทรายแปง (silt) (%) 41.1 40.2 44.5 45.6 
 - ดินเหนียว (clay) (%) 34.0 35.3 33.0 31.8 
 - เนื้อดิน (texture) CL CL CL CL 
สมบัติทางเคมี     
 - ความเปนกรดเปนดาง (pH) 
- ปริมาณอินทรียวตัถุ (OM) (%) 

7.5 
2.67 

7.0 
2.99 

7.6 
2.77 

7.6 
3.53 

 - ปริมาณความตองการปูน (LR) (กก./ไร) 0 0 0 0 
ปริมาณของธาตุที่สกัดได     
- ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (P) (มก./กก.) 11 17 19 24 
- ปริมาณโพแทสเซยีม (K) (มก./กก.) 235 230 220 210 
- ปริมาณแคลเซียม (Ca) (มก./กก.) 6,372 7,417 8,020 6,754 
- ปริมาณแมกนีเซยีม (Mg) (มก./กก.) 248 230 220 213 
ปริมาณโลหะหนักในรูปทั้งหมด     
- ปริมาณตะกั่ว (Pb) (มก./กก.) 607.200 603.350 585.200 359.700 
- ปริมาณทองแดง (Cu) (มก./กก.) 50.100 48.500 49.000 35.100 
- ปริมาณสังกะสี (Zn) (มก./กก.) 698.500 639.100 669.900 541.200 
- ปริมาณแคดเมียม (Cd) (มก./กก.) 0.200 0.000 0.000 0.000 
      

หมายเหตุ    CL = ดินรวนเหนียว (Clay Loam)    
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ตารางที่ 7   ผลการวิเคราะหคุณภาพดินในพื้นที่สวนปาแมอุคอกอนปลูกปญจขันธ 
 

ผลการวิเคราะห  

รายการ แปลงที่ 1 แปลงที ่2 แปลงที ่3 แปลงที ่4 
สมบัติทางกายภาพดิน     
คาวิเคราะหขนาดอนุภาค     
 - ดินทราย (sand) (%) 58.6 55.0 56.1 59.1 
 - ดินทรายแปง (silt) (%) 23.3 24.9 24.3 22.1 
 - ดินเหนียว (clay) (%) 18.1 20.1 19.6 18.8 
 - เนื้อดิน (texture) SL SCL SL SCL 
สมบัติทางเคมี     
 - ความเปนกรดเปนดาง (pH) 
 - ปริมาณอินทรียวัตถุ (OM) (%) 

5.5 
2.93 

5.7 
2.54 

5.9 
2.32 

5.9 
2.79 

 - ปริมาณความตองการปูน (LR) (กก./ไร) 468 312 312 312 
ปริมาณของธาตุที่สกัดได     
- ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (P) (มก./กก.) 12 8 11 15 
- ปริมาณโพแทสเซยีม (K) (มก./กก.) 105 185 165 185 
- ปริมาณแคลเซียม (Ca) (มก./กก.) 734 959 887 923 
- ปริมาณแมกนีเซยีม (Mg) (มก./กก.) 117 118 99 128 
ปริมาณโลหะหนักในรูปทั้งหมด     
- ปริมาณตะกั่ว (Pb) (มก./กก.) 19.400 18.000 17.300 17.300 
- ปริมาณทองแดง (Cu) (มก./กก.) 15.300 15.800 16.200 18.300 
- ปริมาณสังกะสี (Zn) (มก./กก.) 78.300 78.300 69.400 72.700 
- ปริมาณแคดเมียม (Cd) (มก./กก.) 0.000 0.000 0.000 0.000 
      

หมายเหตุ     SL   = ดินรวนปนทราย (Sandy Loam)    
                SCL = ดินรวนเหนียวปนทราย (Sandy Clay Loam)    
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ตารางที่ 8  เกณฑชี้วัดคุณภาพดินในพื้นท่ีเปาหมายกอนปลูกปญจขันธ 
 

  พื้นที่   
 

ดัชนีคุณภาพดิน 
สันกําแพง บานหลวง แมหอพระ แมแจม แมอุคอ 

เน้ือดิน  SL SL SiCL  SiL CL SL SCL 
สมบัติทางเคมี      
   ความเปนกรดเปนดาง (pH) กรดแก กรดเล็กนอย-

กลาง 
กรดเล็กนอย-
ปานกลาง 

กลาง-ดาง 
อยางออน 

กรด 
ปานกลาง 

   การนําไฟฟา (EC) ต่ํามาก ต่ํามาก ต่ํามาก ต่ํามาก ต่ํามาก 
   อินทรียวัตถุ (OM) คอนขางสูง- 

สูง 
สูง สูง สูง ปานกลาง 

-สูง 
ปริมาณธาตทุี่สกัดได      
   ฟอสฟอรัส (P) คอนขางสูง สูง สูง คอนขางสูง- 

ปานกลาง 
ต่ํา- 

ปานกลาง 
   โพแทสเซียม (K) สูงมาก สูงมาก สูง สูงมาก สูง- 

สูงมาก 
   แคลเซียม (Ca) ปานกลาง-ต่ํา ปานกลาง สูง สูงมาก สูง- 

สูงมาก 
   แมกนีเซียม (Mg) ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา- 

ปานกลาง 
ปริมาณโลหะหนักในรูปทั้งหมด      
   ตะกั่ว (Pb) สูง ต่ํา ปกติ ระดับวิกฤติ ปกติ 
   ทองแดง (Cu) ปกติ ต่ํา ระดับวิกฤติ ระดับวิกฤติ ปกติ 
   สังกะสี (Zn) ปกติ ต่ํา ระดับวิกฤติ ปกติ ระดับวิกฤติ
   แคดเมียม (Cd) ปกติ ต่ํา ปกติ ปกติ ปกติ 

หมายเหตุ      SL    = ดินรวนปนทราย (Sandy Loam)          
                 SCL = ดินรวนเหนียวปนทราย (Sandy Clay Loam) 
                   SiCL = ดินรวนเหนียวปนทรายแปง  (Silty Clay Loam)    
                   SiC   = ดินเหนียวปนทรายแปง (Silty Clay) 
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ตารางที ่9  ผลการวิเคราะหคุณภาพนํ้าในพื้นท่ีเปาหมายปลูกปญจขันธ 
 

คาวิเคราะห 
 

รายการ 
สันกําแพง บานหลวง แมหอพระ แมแจม แมอุคอ 

ความเปนกรดเปนดาง (pH) 7.0 7.2 7.6 7.4 7.9 
การนําไฟฟา (EC) dS/m 0.25 0.25 0.70 0.72 0.08 
ของแข็งที่ละลายน้ําไดทั้งหมด (TDS) (มก./ล.) 136.00 136.00 377.00 388.00 46.00 
ของแข็งแขวนลอย (SS) (มก./ล.) 6.00 12.00 99.00 90.00 28.00 
ปริมาณรวมของธาตุไนโตรเจน (N) (มก./ล.) 1.18 1.68 2.94 1.51 0.59 
ปริมาณโพแทสเซียม (K) (มก./ล.) 10.20 6.40 25.60 0.00 1.60 
ปริมาณแคลเซียม (Ca) (มก./ล.) 18 37.68 118.82 112.84 10.08 
ปริมาณแมกนีเซียม (Mg) (มก./ล.) 11.76 4.80 12.65 17.38 1.95 
คลอไรด (Cl) (มก./ล.) 4.16 2.64 14.60 14.50 2.31 
ฟอสเฟต (PO4) (มก./ล.) 0.086 0.056 0.291 0.060 0.021 
ซัลเฟต (SO4) (มก./ล.) 3.16 4.40 7.11 7.61 2.47 
ตะกั่ว (Pb) (มก./ล.) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
ทองแดง (Cu) (มก./ล.) 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 
สังกะสี (Zn) (มก./ล.) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
แคดเมียม (Cd) (มก./ล.) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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สรุปคุณภาพดินและคุณภาพน้ําในพื้นที่ทดลองปลูกสมุนไพรปญจขันธ 
 จากผลการตรวจวิเคราะหพบวา พื้นท่ีที่มีคุณภาพดีที่สุด คือ สวนปาบานหลวง รองลงมาคือ 
สวนปาหลวงสันกําแพง สวนปาแมแจม สวนปาแมหอพระ และสวนปาแมอุคอตามลําดับ 
 1.  คุณภาพดินในพื้นท่ีสวนปาบานหลวง คุณภาพดินดีที่สุด คือเน้ือดินเปนดินรวนปนทราย 
ความอุดมสมบูรณอยูในระดับสูง ความเปนกรด-ดางของดิน เปนกรดเล็กนอย-กลาง ไมมีการปนเปอน
โลหะหนัก คุณภาพนํ้าอยูในระดับดี 
 2.  พื้นท่ีสวนปาหลวงสันกําแพง เน้ือดินเปนดินรวนปนทราย ความเปนกรด-ดางของดินสามารถ
ปรับไดโดยใชโดโลไมท ความอุดมสมบูรณของดินสูง มีการปนเปอนของตะกั่ว 1 แปลง ตองตรวจสอบ
ใหม แปลงอื่น ๆ ปกติ 
 3. พื้นท่ีสวนปาแมแจม เน้ือดินสามารถจัดการได ความเปนกรด-ดางของดินเปนกลาง-ดาง
อยางออน ความอุดมสมบูรณอยูในระดับสูง แตมีปญหาการปนเปอนของตะกั่วและทองแดงอยูในระดับ
วิกฤติ ตองมีการศึกษารายละเอยีดเพิ่มเติม 
 4.  พื้นท่ีสวนปาแมหอพระ เน้ือดินตองมีการจัดการโดยเพิ่มอินทรียวัตถุ ความเปนกรด-ดาง
เปนกรดเล็กนอย-ปานกลาง ความอุดมสมบูรณของดินอยูในระดับสูง คาทองแดงและสงักะสีอยูในระดับ
วิกฤติ ถาตองการปลูกจะตองมีการศึกษาอยางละเอียด 
 5. พื้นท่ีสวนปาแมอุคอ เน้ือดินตองปรบัปรุง ความเปนกรด-ดางของดินเปนกรดปานกลาง 
ความอุดมสมบูรณต่ํา-ปานกลาง คาสังกะสีอยูในระดับวิกฤติ คาทองแดง แคดเมียมและตะกั่วปกติ 
การจัดการปญหาของเนือ้ดินมทีางเลือก ดังน้ี 
 1.  เลือกปลูกพชืใหเหมาะสมกับชนิดของดิน เน้ือดินที่เหมาะสมสําหรับการปลูกปญจขันธ คือ 
ดินในสวนปาบานหลวง สวนดินในสวนปาหลวงสันกําแพง สวนปาแมแจม สวนปาแมหอพระ สวนปาแม
อุคอ ตองมีการปรับปรุง 
 2.  การเพิ่มอินทรียวัตถุในดินเปนวิธีมาตรฐานในการปรับขอดอยอันเน่ืองมาจากมีเน้ือดินหยาบ
หรือละเอียดเกินไป อินทรียวัตถุนอกจากจะสลายตัวใหธาตุอาหารพืชแลว การเพิ่มระดับวัตถุในดินทราย 
จะทําใหความสามารถอุมนํ้าของดินเพ่ิมขึ้น ในขณะที่ดินเหนียวจะทําใหดินโปรง การระบายนํ้าและอากาศ
ดีขึ้น 
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4.3  ปจจัยการผลิตทางการเกษตรเพื่อการเพาะปลูกโกฐจุฬาลําพา1 

  ในการศึกษาวิจัยปจจัยการผลิตที่เหมาะสมตอการปลูกโกฐจุฬาลําพา ซึ่งเปนการศึกษาเพื่อใช
ในแปลงทดลองตามแนวทางการเกษตรดีที่เหมาะสม (Good Agricultural Practice,GAP) การศึกษา
จึงตองใหสอดคลองกับหลักเกณฑขององคการอนามัยโลกเกี่ยวกบัการเกษตรดีที่เหมาะสม และการศกึษา
เปนการผลิตพืชสมุนไพรอินทรีย จึงตองปฏิบัติตามแนวทางการผลิตพืชอินทรีย ซึ่งหลักเกณฑมาตรฐาน
การผลิตผลิตผลเกษตรอินทรียขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ 
พื้นที่เปาหมายที่ทําการศึกษา 
 1. สวนสมุนไพร กรมวิทยาศาสตรการแพทย จังหวัดระยอง 
 2. ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวดัเชียงราย 
 3. สวนปาเขากระยาง สํานักงานอนุรักษและพัฒนาสวนปาพิษณุโลก 
 4. ศูนยกสิกรรมธรรมชาติทามะขาม จังหวัดกาญจนบุรี 
วิธีการ 
 1. ดิน 
  1.1 การเก็บตัวอยางดิน เก็บตัวอยางดินในพื้นท่ีศึกษาที่ความลึก 0-15 เซนติเมตร โดยวิธี
สุมตัวอยาง (Composite sampling) ผึ่งใหแหง บดดวยครกบดดิน ผานตะแกรงรอนขนาด 2 
มิลลิเมตร เก็บในถุงพลาสติก 
  1.2 การวิเคราะหตัวอยางดิน รายการที่วิเคราะห ดังน้ี 
   สมบัติทางกายภาพดิน : คาวิเคราะหขนาดอนุภาค ดินทราย ดินทรายแปง ดินเหนียว 
เน้ือดิน โดยวิธีปเปต (Soil Survey Laboratory Staff, 1992) 
   สมบัติทางเคมี : คาความเปนกรดเปนดาง ใชอัตราสวนดินตอนํ้าเทากับ 1:1 (Soil 
Conservation Service, 1982) คาปริมาณความตองการปูน (Bower and Huss, 1948) คาการ
นําไฟฟา (Reitemeier, 1946)  คาปริมาณอินทรียวัตถุ (Walkey and Black, 1947)  
   ปริมาณธาตุอาหารที่สกัดได : ฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชนตอพืช (Bray and Kurt, 1945) 
โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียมที่เปนประโยชนตอพืช (Jackson, 1958)   
   ปริมาณโลหะหนักในรูปทั้งหมด : ตะกั่ว ทองแดง สังกะส ี แคดเมียม และสารหนู
(ดัดแปลงจาก Hossner, 1996 และ Burau, 1982) 
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 2. พืช 
 ตัวอยางสมุนไพรโกฐจุฬาลําพาจากพื้นท่ีทดลองทั้ง 4 แหง โดยการเตรียมตัวอยางตามวธิี
มาตรฐานและวิเคราะหตัวอยางโดยชั่งตัวอยางพชื 1.000 กรัม ยอยดวย ConcHNO3/HClO4 = 2 : 1 
และวัดปริมาณแคดเมียมดวยเครื่อง Flame Atomic Absorption Spectrophotometer และ 
Hydride Generation 
 3. น้ํา 
  3.1 เก็บตัวอยางนํ้าจากแหลงนํ้าท่ีจะนํามาใชรดสมุนไพร ตามวิธีการเก็บตัวอยางนํ้าที่ถูกตอง 
  3.2 การวิเคราะหตัวอยางนํ้า รายการที่วิเคราะห ดังน้ี 
   ดัชนีคุณภาพนํ้า : ความเปนกรดเปนดาง (กองวิเคราะหดิน, 2537; ม่ันสิน, 2543; 
สํานักวิทยาศาสตรเพ่ือการพัฒนาที่ดิน, 2547) การนําไฟฟา ปริมาณรวมของธาตุไนโตรเจน แคต
ไอออน โพแทสเซียม แคลเซยีม แมกนีเซียม แอนไอออน ซัลเฟต คลอไรด และฟอสเฟต (กอง
วิเคราะหดิน, 2537; สํานักวิทยาศาสตรเพ่ือการพัฒนาที่ดิน, 2547) โลหะหนักในน้ํา ตะกั่ว ทองแดง 
สังกะส ีแคดเมียม สารหนู (กรมอนามัย, 2537) 

เครื่องมือวิทยาศาสตรที่ใชในการวิเคราะหดินและน้ํา  
  Hydrometer, pH meter, Electrical Conductometer, UV Spectrophotometer, 
Flame Atomic Absorption Spectrophotometer, Hydride Generation และ Flame 
Photometer 

ผลการศึกษาและวิจารณ 
ผลการวิเคราะหคุณภาพดินในพื้นที่เปาหมายกอนปลูก 
สมบัติทางกายภาพ 
     (1)  สวนสมุนไพร กรมวิทยาศาสตรการแพทย จังหวัดระยอง  เน้ือดินเปนดินรวนปนทราย  
      (2)  สวนปาเขากระยาง จังหวัดพิษณุโลก  เน้ือดินเปนดินรวนปนทราย  
      (3)  ศูนยกสิกรรมธรรมชาติทามะขาม จังหวัดกาญจนบุรี เน้ือดินเปนดินรวนปนทราย  
          พื้นท่ีทั้ง 3 แหง มีเน้ือดินคอนขางหยาบ มีลักษณะเฉพาะ คือ มีชองขนาดใหญระหวางอนุภาค
ดิน จะรับนํ้าผานผิวดินไดดี   
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     ขอดี คือ มีการแทรกซึมนํ้าดีและมีการกระจายน้ําดี ดังน้ันการไถพรวนจึงทําไดงาย  
     ขอเสีย คือ เน่ืองจากมีพื้นที่ผิวจําเพาะนอย เปนอนุภาคที่ไมมีประจุและยงัประกอบดวยชองระหวาง
อนุภาคที่มีขนาดใหญ จึงดูดซับนํ้าและธาตุอาหารพืชไดนอย ปุยท่ีใสลงบนผิวดิน สามารถดูดชะละลาย
ดวยนํ้าใหไหลลกึเลยเขตรากไดงาย ดังน้ันจึงตองใสปุยและน้ําครั้งละนอย ๆ แตตองใหบอย ๆ เปนการ
สูญเสียเวลาและคาใชจาย 
(4) ศูนยสงเสรมิและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชยีงราย  เน้ือดินเปนดินเหนียว มีเน้ือละเอยีด มี
ลักษณะเฉพาะคือมีชองระหวางอนุภาค มีขนาดเล็ก และมีปริมาณรวมของชองมาก  
     ขอดี คือ มีพื้นที่ผิวจําเพาะสูง อนุภาคมีประจุและชองระหวางอนุภาคมีขนาดเล็กจึงดูดซับนํ้าและ
ธาตุอาหารพืชไดมาก การละลายธาตุอาหารไปกับนํ้าเลยเขตรากเกิดไดยาก สามารถใสปุยและน้ํานาน ๆ 
ครั้งหน่ึงก็ได  
     ขอเสีย คือ การแทรกซึมนํ้า และการกระจายน้ําในหนาตัดดินไดชา การไถพรวนตองกาํลังงานมาก 
มักเรียกวาดินหนัก ทํางานยาก สิ้นเปลืองเวลาและเชื้อเพลงิมาก ดินเหลาน้ีจะมีปญหาน้ําทวมขังและการ
ระบายอากาศเลว รากพชือาจประสบปญหาขาดอากาศได และปญหาอีกประการหนึ่งคือมักเกิดแผน
แข็งปดผิว ซึ่งทาํใหเมล็ดพชืงอกไดยาก หากมีการปรับปรุงสมบัติทางฟสิกสบางประการของเนื้อละเอียด 
เชนสงเสริมใหอนุภาคจับตัวกันเปนเม็ดจะทําใหดินมีสัดสวนของชองขนาดใหญเพิ่มขึ้น การแทรกซึมและ
กระจายน้ําในหนาตัดจะเร็วขึ้น ทําใหการระบายน้ําและการถายเทอากาศของดินดีขึ้นดวย และชวยลด
ปญหาเรื่องแผนแข็งปดผิวดินดวย 
สมบัติทางเคมี 
(1)  สวนสมุนไพรกรมวิทยาศาสตรการแพทย จังหวัดระยอง   
       ความเปนกรดเปนดางอยูในระดับกรดจัดมาก ตองปรับ pH ของดิน โดยใชปูนขาวในอัตราซึ่ง
สามารถพิจารณาจากคาความตองการปูน ใชปนูขาว 10.8 กิโลกรัม/แปลง (54 ตารางเมตร) 
       คาการนําไฟฟาอยูในระดับต่ํามาก แสดงวามีปริมาณเกลือ NaCl ต่ํา ไมเปนดินเค็ม 
       ปริมาณอินทรียวตัถุอยูในระดับต่ํามาก ตองใสปุยหมักหรอืปุยคอก 324 กิโลกรัม/แปลง 
       ปริมาณฟอสฟอรสัที่เปนประโยชนอยูในระดับคอนขางสงู ไมตองเพิ่มธาตุฟอสฟอรสัลงในดนิ 
       ปริมาณโพแทสเซียมอยูในระดับต่ํา ตองเพิ่มธาตุโพแทสเซียมลงไปในดิน 
       ปริมาณแคลเซยีม อยูในระดับต่ํามาก ตองเพิ่มธาตแุคลเซยีม ซึง่สามารถไดรับจากการเติมปูน 
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       ปริมาณแมกนีเซียมอยูในระดับต่ํามาก  ตองเพิ่มธาตุแมกนีเซียม ถาจําเปน 
       ปริมาณโลหะหนักในรูปทั้งหมด ตะกั่ว ทองแดง สังกะสี สารหนู อยูในระดับต่ํา แคดเมียม อยูใน
ระดับต่ํามาก ตรวจไมพบ ปริมาณตะกั่ว ทองแดง สังกะสี แคดเมียม และสารหนู อยูในระดับต่ํากวา
ระดับเกณฑพื้นฐาน ซึง่เปนระดับความเขมขนท่ีนํามาใชเพือ่ประเมินการปนเปอนระยะแรกที่แนะนําสําหรับ
โลหะหนักในดินประเทศไทย 

 (2)  ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย   
      ความเปนกรดเปนดางของดินอยูในระดับเปนกรดแก ตองปรับ pH ใหสูงขึ้นโดยใสปูนขาว ปริมาณที่ใช
พิจารณาจากคาความตองการปูน จะตองใชปูนขาว 30 กิโลกรมั/แปลง  
     คาการนําไฟฟาอยูในระดับต่ํามาก แสดงวามีปริมาณเกลือ NaCl ต่ํา ไมเปนดินเค็ม 
     ปริมาณอินทรียวัตถุอยูในระดับคอนขางสูง 
     ปริมาณฟอสฟอรัสและแคลเซียมที่เปนประโยชนอยูในระดับสูงมาก ไมตองเพิ่มธาตุฟอสฟอรัสและ
ธาตุแคลเซียม 
     ปริมาณโพแทสเซียมอยูในระดับสูงมาก ไมตองเพิ่มธาตุโพแทสเซียม 
     ปริมาณแมกนีเซียมอยูในระดับปานกลาง ไมตองเพิ่มธาตุแมกนีเซียม 
     ปริมาณโลหะหนักในดิน ตะกั่ว ทองแดง สังกะส ีสารหนู อยูในระดับต่ํา แคดเมียม อยูในระดับต่ํา 
มาก ตรวจไมพบ ปริมาณโลหะหนักอยูในระดับต่ํากวาระดับเกณฑพื้นฐานที่แนะนําสําหรับโลหะหนักใน
ดินของประเทศไทย ซึ่งเปนระดับความเขมขนท่ีนํามาใชเพ่ือประเมินการปนเปอนระยะแรก 
 (3) สวนปาเขากระยาง จังหวัดพิษณุโลก   
     ความเปนกรดเปนดางอยูในระดับกรดจัด ตองปรับ pH ของดินใหสงูขึน้โดยใชปูนขาว พิจารณา
ปริมาณปูนขาวที่ใชจากคาความตองการปูนของดิน 10 กิโลกรัม/แปลง 
     คาการนําไฟฟาอยูในระดับต่ํามาก แสดงวามีปริมาณเกลือ NaCl ตํ่า ไมเปนดินเค็ม 
     ปริมาณอินทรียวัตถุอยูในระดับปานกลาง ตองใสปุยหมักหรือปุยคอกในดิน 68 กิโลกรมั/แปลง 
     ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชนอยูในระดับคอนขางต่ํา ตองเพิ่มธาตุฟอสฟอรัส 
     ปริมาณโพแทสเซียมและแมกนีเซียมอยูในระดับปานกลาง 
     ปริมาณแคลเซียมอยูในระดับต่ํา 
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     ปริมาณโลหะหนักในดิน ตะกั่ว ทองแดง สังกะส ีสารหนู อยูในระดับต่าํ แคดเมียม อยูในระดับต่ํา
มาก ตรวจไมพบ  ปริมาณโลหะหนัก อยูในระดับต่ํากวาระดับเกณฑพื้นฐานที่แนะนําสําหรับโลหะหนักใน
ดินของประเทศไทย ซึ่งเปนระดับความเขมขนท่ีนํามาใชเพ่ือประเมินการปนเปอนระยะแรก 
(4) ศูนยกสิกรรมธรรมชาติทามะขาม จังหวัดกาญจนบุร ี
      ความเปนกรดเปนดางของดิน อยูในระดับเปนกลาง ไมตองปรับ pH  
      คาการนําไฟฟาอยูในระดับต่ํามาก แสดงวามีปริมาณเกลือ NaCl ต่ํา ไมเปนดินเค็ม 
      ปริมาณอินทรียวัตถุอยูในระดับปานกลาง ปรับปรุงดินโดยใชปุยหมัก/ปุยคอก 34 กิโลกรัม/แปลง 
      ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชนและโพแทสเซียมอยูในระดับสูงมาก 
      ปริมาณแคลเซียมและแมกนีเซียมอยูในระดับปานกลาง 
      ปริมาณโลหะหนักในรูปทั้งหมด ตะกั่ว ทองแดง สังกะส ีสารหนู อยูในระดับต่ํา 
      ปริมาณแคดเมียมอยูในระดับต่ํามาก ตรวจไมพบ 
      ปริมาณตะกั่ว ทองแดง สังกะสี แคดเมียม และสารหนูในดิน อยูในระดับต่ํากวาระดับเกณฑ
พื้นฐานที่แนะนําสําหรับโลหะหนกัในดินประเทศไทย ซึง่เปนระดับความเขมขนท่ีนํามาใชเพือ่ประเมินการ
ปนเปอนระยะแรก 
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ตารางที ่10  เกณฑชี้วัดคุณภาพดินในพื้นท่ีเปาหมายกอนปลูกโกฐจุฬาลําพา 
 

พื้นที่  

ดัชนีคุณภาพดิน ระยอง เชียงราย พิษณุโลก กาญจนบุรี 

เน้ือดิน  SL C SL SL 
สมบัติทางเคมี     
   ความเปนกรดเปนดาง (pH) กรดจัดมาก กรดแก กรดจัด กลาง 
   การนําไฟฟา (EC) ต่ํามาก ต่ํามาก ต่ํามาก ต่ํามาก 
   อินทรียวัตถุ (OM) ต่ํามาก คอนขางสูง ปานกลาง ปานกลาง 
ปริมาณธาตุที่สกัดได     
   ฟอสฟอรัส (P) คอนขางสูง สูงมาก คอนขางต่ํา สูงมาก 
   โพแทสเซียม (K) ต่ํา สูงมาก ปานกลาง สูงมาก 
   แคลเซียม (Ca) ต่ํามาก สูง ต่ํา ปานกลาง 
   แมกนีเซียม (Mg) ต่ํามาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
ปริมาณโลหะหนักในรูปทั้งหมด     
   ตะกั่ว (Pb) ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
   ทองแดง (Cu) ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
   สังกะสี (Zn) ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
   แคดเมียม (Cd) nd nd nd nd 
   สารหนู (As) ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

หมายเหต ุ      SL = ดินรวนปนทราย (Sandy Loam)          
                  C = ดินเหนียว (Clay) 
                  nd = ตรวจไมพบ 
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ตารางที่ 11   ผลการวิเคราะหคุณภาพดินในพื้นท่ีเปาหมายกอนปลูกโกฐจุฬาลําพา 
 

ผลการวิเคราะห  

รายการ ระยอง เชียงราย พิษณุโลก กาญจนบุร ี
สมบัติทางกายภาพดิน     
คาวิเคราะหขนาดอนุภาค     
 - ดินทราย (sand) (%) 75.5 36.0 71.7 52.8 
 - ดินทรายแปง (silt) (%) 15.0 22.3 16.6 39.0 
 - ดินเหนียว (clay) (%) 9.5 4.7 11.7 8.2 
 - เน้ือดิน (texture) SL C SL SL 
สมบัติทางเคมี     
 - ความเปนกรดเปนดาง (pH) 4.4 5.4 4.9 7.3 
 - ปริมาณความตองการปูน (LR) (กก./ไร) 312 624 468 0 
 - การนําไฟฟา (EC) (dS/cm) 0.02 0.05 0.04 0.04 
 - ปริมาณอินทรียวัตถุ (%) 0.41 3.32 2.20 1.86 
ปริมาณของธาตุที่สกัดได     
- ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชน (P) (มก./กก.) 25.0 98 7 88 
- ปริมาณโพแทสเซียม (K) (มก./กก.) 46.0 374 75 160 
- ปริมาณแคลเซียม (Ca) (มก./กก.) 104.0 2202 620 1681 
- ปริมาณแมกนีเซียม (Mg) (มก./กก.) 16.0 212 147 144 
ปริมาณโลหะหนักในรูปทั้งหมด     
- ปริมาณตะกั่ว (Pb) (มก./กก.) 1.96 10.80 3.65 3.70 
- ปริมาณทองแดง (Cu) (มก./กก.) 0.27 23.40 2.00 5.60 
- ปริมาณสังกะสี (Zn) (มก./กก.) 3.60 69.0 33.25 5.40 
- ปริมาณแคดเมียม (Cd) (มก./กก.) 0.05 nd nd nd 
- ปริมาณสารหนู (As) (มก./กก.) 0.98 6.80 4.67 3.60 

 

หมายเหต ุ  SL = ดินรวนปนทราย (Sandy Loam)         
              C  = ดินเหนียว (Clay) 
     nd = ตรวจไมพบ 
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ผลการวิเคราะหปุยหมักมูลชาง 
 1.  ปริมาณอินทรียวัตถุ 21.26 เปอรเซ็นต โดยนํ้าหนัก 
 2.  อัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน (C/N ratio) 7 
 3.  คาการนําไฟฟาไมเกิน 0.007 เดซิซีเมนต/เมตร 
 4.  คาความเปนกรดเปนดาง (pH) 5.9 
 5.  ปริมาณธาตุอาหารหลัก 
  - ไนโตรเจน 1.82 เปอรเซ็นต โดยนํ้าหนัก 
  - ฟอสฟอรัส 5.13 เปอรเซ็นต โดยนํ้าหนัก 
  - โพแทสเซียม 1.64 เปอรเซ็นต โดยนํ้าหนัก 
 6.  ปริมาณความชื้นของปุยหมัก 33 เปอรเซ็นต โดยนํ้าหนัก 
 7.  การผานตะแกรงรอนขนาด 12.5 x 12.5 มิลลิเมตร ไดหมด (100%) 
 8.  ปริมาณหิน กรวด ทราย เศษพลาสติก หรืออ่ืน ๆ 0 เปอรเซ็นต โดยนํ้าหนัก 
 9.  ไมมีวัสดุเศษแกว วัสดุคมและโลหะอื่นๆ 
 10. ปลอดภัยจากสารพิษและธาตุโลหะหนัก 
  - Arsenic (As) 8.60 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
  - Cadmium (Cd) nd มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
  - Chromium (Cr) 10.20 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
  - Copper (Cu) 80.40 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
  - Lead (Pb) nd มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
 11. ตองผานการตรวจสอบการเจริญเติบโตของพืช ดัชนีการงอกของเมล็ด 82%  
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ตารางที ่12  ผลการวิเคราะหคุณภาพนํ้าในพื้นท่ีเปาหมายปลูกโกฐจุฬาลําพา 
 

ผลวิเคราะห  

รายการ ระยอง เชียงราย พิษณุโลก กาญจนบุร ี
ความเปนกรดเปนดาง (pH) 6.9 5.8 7.5 7.7 
การนําไฟฟา (EC) dS/m 0.08 0.01 0.82 0.49 
ของแข็งที่ละลายน้ําไดทั้งหมด (TDS) (มก./ล.) 29 8 403 253 
ของแข็งแขวนลอย (SS) (มก./ล.) 8 4 11 15 
ปริมาณรวมของธาตุไนโตรเจน (N) (มก./ล.) 0.08 0.08 3.45 3.20 
ปริมาณโพแทสเซียม (K) (มก./ล.) 2.3 0.4 2.50 3.4 
ปริมาณแคลเซียม (Ca) (มก./ล.)  0.16 nd 1.39 88.74 
ปริมาณแมกนีเซียม (Mg) (มก./ล.) 0.93 0.09 1.13 14.18 
คลอไรด (Cl) (มก./ล.) 32.77 39.32 21.30 13.11 
ฟอสเฟต (PO4) (มก./ล.) 0.005 0.01 0.005 0.03 
ซัลเฟต (SO4) (มก./ล.) 5.89 116.86 2.79 3.68 
ตะกั่ว (Pb) (มก./ล.) nd nd nd nd 
ทองแดง (Cu) (มก./ล.) nd nd nd nd 
สังกะสี (Zn) (มก./ล.) nd nd nd nd 
แคดเมียม (Cd) (มก./ล.) nd nd nd nd 
สารหนู (As) (มก./ล.) nd nd nd nd 
หมายเหต ุ    nd = ตรวจไมพบ 
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สรุปการจัดการดินจากผลการวเิคราะหคุณภาพดินในพื้นที่เปาหมายกอนปลูก 
 ในการปลูกพืชสมุนไพรโกฐจุฬาลําพา ไดเก็บตัวอยางดินจากพื้นท่ีทําการทดลอง ทําการวิเคราะห
ดินเพื่อนําขอมูลไปใชในการจัดการดิน และการปรับปรุงดิน เพื่อใหดินมีสมบัติเหมาะสมตอการปลูกพืช
สมุนไพรและขอมูลตองสอดคลองกับการเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) ในการผลิตพืชอินทรีย 
(1)  สวนสมุนไพรกรมวิทยาศาสตรการแพทย อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
 1.1  เน้ือดินเปนรวนปนทราย เหมาะสมสําหรับการปลูกสมุนไพรโกฐจุฬาลําพา เพราะระบายน้ําได 
ดี ตองใสปุยและน้ําครั้งละนอย ๆ และใหบอย ๆ ใสปุยหมักเพื่อใหดินดูดซับนํ้าและธาตุอาหารพืชไดดี 
และปองกันการชะละลาย 
 1.2  ความเปนกรดเปนดาง มีคา 4.4 ดินเปนกรดจัด เปนดินที่มีสภาพเปนกรดมีปญหาตอพืชที่
ปลูก คือไมสามารถใชธาตุอาหารที่มีอยูในดินไดเทาท่ีตองการ เพราะธาตุอาหารบางอยางไมอยูในรูปที่
พืชสามารถนํามาใชได  เชน  ฟอสฟอรัสจะถูกตรึงโดยธาตุเหล็กและอลูมินัม และในขณะเดียวกันเหล็ก  
อลูมินัมและแมงกานีสจะละลายออกมามากเกินไปจนอาจเปนพิษตอพืชได ในการปรับปรุงดินตองใสปูน
ตามปริมาณท่ีไดจากการวิเคราะหความตองการปูนของดิน คือ 312  กิโลกรัม/ไร ในแตละแปลง
ใสปูนขาว 10.8  กิโลกรัม  โดยหวานใหทั่วแปลง ผสมใหเขากันดี ทิ้งไวประมาณ 1 เดือนกอนปลูก การ
ใสปูนขาวลงไปในดินยังชวยในการฆาเชื้อโรคในดินและทําใหการแพรกระจายของโลหะหนักในดินลดลง 
 1.3  ปริมาณอินทรียวัตถุ โพแทสเซียม อยูในระดับต่ํามาก ตองเพิ่มธาตุอาหารพืชและอินทรียวัตถุ 
โดยใสปุยหมักมูลชาง ซึ่งผานการวิเคราะหวาไดมาตรฐานและไมมีการปนเปอนดวยโลหะหนัก ไมใชปุย 
เคมี เพราะเปนการปลูกพืชอินทรีย ปริมาณที่ใสพิจารณาจากปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ตองใสปุยหมัก
มูลชาง 5 ตัน/ไร 170 กิโลกรมั/แปลง โดยหวานใหทั่วแปลงคลุกเคลาใหเขากัน แบงการใสเปน 2 ครั้ง 
ครั้งแรกกอนปลูก 7 วัน อัตราปุยที่ใชแตละครั้ง 185 กิโลกรัม/แปลง ครั้งที่ 2 หลังจากครั้งแรก 4 
เดือน 

(2)  ศูนยสงเสรมิและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย 
 2.1  เน้ือดินเปนดินเหนียว ขอเสียคือการระบายน้ําเลว แตขอดีก็มีมากดังที่ไดกลาวไวแลว ตองมี
การปรับปรุงทางดานกายภาพดวยการใสปุยหมัก 
 2.2  ความเปนกรดเปนดางของดิน มีคา 5.4  ดินเปนกรดจัด ตองปรับปรุงดินโดยใชปูนขาว อัตรา 
ปูนท่ีใสพิจารณาจากความตองการปูนของดิน = 1,248 กิโลกรัม/ไร แตละแปลงตองใสปูนขาว 30 
กิโลกรัมตอ 1 แปลง หวานใหทั่วแปลง คลกุเคลาใหเขากันดี ใสกอนปลกูพืช 1 เดือน 
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 2.3  ปริมาณอินทรียวัตถุ ฟอสฟอรสั โพแทสเซียม และแคลเซียมสูงมาก แมกนีเซียมปานกลาง 
ดินมีความอุดมสมบูรณสูง เม่ือพิจารณาจากปริมาณอินทรียวัตถุ ปุยหมักมูลชางที่ตองใสคือ 1 ตัน/ไร คือ 
34 กโิลกรมั/แปลง แบงใส 2 ครั้ง ใสกอนปลูก 7 วัน 17 กโิลกรัม/แปลง ครั้งที่ 2 หลังจากครั้งแรก 4 
เดือน ใส 17 กโิลกรัม/แปลง การใสปุยหมักมูลชางเพื่อปรับปรุงดินทางดานกายภาพ เพ่ิมธาตุอาหารพืช 
และดูดซับโลหะหนักที่เปนพิษ 

(3) สวนปาเขากระยาง สํานักงานอนุรกัษและพัฒนาสวนปาพิษณุโลก 
 3.1  เน้ือดินเปนดินรวนปนทราย เหมาะสมสําหรับปลูกพืชสมุนไพรโกฐจุฬาลําพา เพราะระบายน้ํา 
ไดดี ตองใสปุยและน้ําครั้งละนอย ๆ และใหบอย ๆ ใสปุยหมักเพื่อใหดินดูดซับนํ้าและธาตุอาหารพืชได
ดีและปองกันการชะละลาย 
 3.2  ความเปนกรดเปนดางของดิน มีคา 5.8 ดินเปนกรดปานกลาง พืชสมุนไพรโกฐจุฬาลําพา
เพาะปลูกไดดีที่ระดับความเปนกรดเปนดาง 6-7.8 จึงตองปรับปรุงดินใหมี pH สงูขึ้น โดยการใสปูนขาว 
พิจารณาจากความตองการปูนของดิน ปริมาณปูนขาวที่ใชคือ 312 กิโลกรัม/ไร ตองใสปูนขาว 10 
กิโลกรัม/แปลง โดยการหวานใหทั่ว คลุกเคลาใหเขากันดี ใสกอนปลูก 1 เดือน 
 3.3  ปริมาณอินทรยีวัตถุ โพแทสเซยีม และแมกนีเซียมปานกลาง ฟอสฟอรสัคอนขางต่ํา แคลเซยีม 
ต่ํา เพ่ิมธาตุอาหารในดินโดยใสปุยหมักมูลชาง อัตรา 2 ตัน/ไร คือ 68 กิโลกรัม/แปลง โดยแบงใส 2 
ครั้ง ครั้งแรกใส 34 กิโลกรัม/แปลง หวานลงดนิใหทั่ว คลุกเคลาใหเขากัน ครั้งที่ 2 ใสหลังจากครั้งแรก 
4 เดือน ในปริมาณ 34 กิโลกรมั/แปลง 
(4) ศูนยกสิกรรมธรรมชาติทามะขาม จังหวัดกาญจนบุรี 
 4.1  เน้ือดินเปนดินรวนปนทราย 
   เน้ือดินเปนรวนปนทราย เหมาะสมสําหรับการปลูกสมุนไพรโกฐจุฬาลําพา เพราะระบายน้ําได
ดี ตองใสปุยและน้ําครั้งละนอย ๆ และใหบอย ๆ ใสปุยหมักเพื่อใหดินดูดซับนํ้าและธาตุอาหารพืชไดดี
และปองกันการชะละลาย 
 4.2  ความเปนกรดเปนดางของดิน มีคา 7.6 อยูในระดับเปนกลาง ไมจําเปนตองปรับปรุงดิน 
 4.3  ปริมาณอินทรียวัตถุปานกลาง ฟอสฟอรัสสูงมาก โพแทสเซียมสูงมาก แคลเซียมปานกลาง 
แมกนีเซียมปานกลาง ปรับปรุงดินโดยใชปุยหมักมูลชาง อัตรา 1 ตัน/ไร คือ 34 กิโลกรัม/แปลง โดย
ครั้งแรกใสปุยหมักมูลชางอัตรา 17 กิโลกรัม/แปลงกอนปลกู 7 วัน โดยคลุกเคลาใหเขากนัดีกับดิน 
ครั้งที่ 2 ใส 17 กิโลกรัม/แปลง 
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การปนเปอนของโลหะหนักในดนิ 
  การปนเปอนของโลหะหนัก ตะกั่ว ทองแดง สังกะสี แคดเมียม สารหนูในดินท้ัง 4 พื้นท่ีที่ทํา 
การทดลองอยูในระดับต่ํากวาเกณฑมาตรฐานที่แนะนําสําหรับโลหะหนักในดินประเทศไทย ซึ่งเปนระดับ 
ความเขมขนท่ีนํามาใชเพ่ือประเมินการปนเปอนระยะแรก 
  ในการปรับปรุงดินโดยปรับความเปนกรดเปนดางของดิน การใสปุยหมักลงในดิน ทําใหดินมี
ศักยภาพในการดูดซับโลหะหนักในดิน ไมใหอยูในรูปที่เปนพิษกับพืช และชวยดูดซับโลหะหนักได 
คุณภาพน้ําท่ีใชรดสมุนไพร 
  คุณภาพนํ้าท่ีใชรดสมุนไพรโกฐจุฬาลําพา ในพืน้ท่ีทดลองทั้ง 4 แหง มีคุณภาพตามมาตรฐาน
คุณภาพน้ําเพ่ือการชลประทาน โลหะหนัก ตะกั่ว ทองแดง สังกะสี แคดเมียม และสารหนูอยูในระดับต่ํา
กวาเกณฑมาตรฐาน ซึ่งอนุโลมใหมีไดในนํ้าท้ัง 4 แหง 
  นํ้ามีคุณภาพเพื่อใชในการชลประทาน สามารถใชรดพืชสมุนไพรโกฐจุฬาลําพาได 
คุณภาพปุยหมักมูลชาง 
  ไดมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร ที่รับรองโดยกรมพัฒนาท่ีดิน 
สรุปการพิจารณาปจจัยการผลิตที่เหมาะสมตอการปลูกสมุนไพรโกฐจุฬาลําพา 
ปจจัยการผลิตที่มีอยูแลว 
 อากาศ เลอืกพ้ืนท่ีตามลักษณะทางภูมิศาสตร ซึ่งเหมาะสมสําหรับการปลกูสมุนไพรโกฐจฬุาลาํพา  
โดยศึกษาขอมูลของแหลงกําเนิด ไมมีการปนเปอนของมลพิษทางอากาศ ตองหางจากแหลงกําเนิด
มลพิษ 
 น้ํา คุณภาพนํ้าท่ีใชรด ไดมาตรฐานคุณภาพนํ้าเพ่ือการชลประทานของประเทศไทย 
 ดิน มีความอุดมสมบูรณสูง โลหะหนักที่เปนพิษอยูในระดับที่ไมสูงกวาระดับเกณฑพื้นท่ีที่
ยอมรับใหมีไดในประเทศไทย ดินปราศจากสารพิษปนเปอน 

ปจจัยการผลิตที่ใชเพ่ือการปรับปรุงบํารุงดิน 
 - ปุยคอก ปุยหมัก ไดมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลติทางการเกษตรที่รับรองโดยกรม
พัฒนาที่ดิน 
 -  ปูน ที่ใชไดมาตรฐาน 
 -  สารกําจัดศัตรูพืช (ถาจําเปนตองใช) ไดมาตรฐาน 
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 ในการศึกษาวิจัยไดทําการตรวจ วิเคราะห ปจจัยการผลิตที่เหมาะสมทุกอยางไดมาตรฐานตามที่
หนวยงานภาครัฐกําหนด 
 เน่ืองจากดินเปนปจจัยการผลิตที่สําคัญที่สุดและความเหมาะสมของดินตอพืชแตละชนิด
แตกตางกัน จึงตองมีการศึกษาวิจัยดินท่ีเหมาะสมตอการปลูกโกฐจุฬาลําพาโดยเฉพาะ โดยการพิจารณา
จากขอมูลดังตอไปนี้ 
 

           ตารางที่ 13  สมบัติทางเคมีของดินท่ีมีความอุดมสมบูรณสูงทั่ว ๆ ไป ในประเทศไทย 
 

รายการ คาท่ีเหมาะสม 
pH         6-7 
อินทรียวัตถุ (%)         3.5-4.5 
ฟอสฟอรสั (มก./กก.)         25-45 
โพแทสเซียม (มก./กก.)         90-120 
แคลเซียม (มก./กก.)         1000-2000 
แมกนีเซียม (มก./กก.)         120-360 

            ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน 
 

ขอมูลอางอิงจากตางประเทศ 
 เน้ือดินสามารถระบายน้ําไดดี มีความอุดมสมบูรณสูง ความเปนกรดเปนดาง (pH) ที่เหมาะสม
ที่สุดคือเปนกรดเล็กนอย เปนกลางและดางเล็กนอย ทัง้น้ียงัขึ้นอยูกับสายพันธุที่นํามาปลูก 
 ขอมูลท่ีไดจากการทดลองปลูกใน 4 พื้นท่ี สวนใหญสอดคลองกับขอมูลจากตางประเทศ 
 ระดับความเปนกรดเปนดาง (pH) ของดินในประเทศไทย (กรมพัฒนาที่ดิน) 
 เปนกรดเล็กนอย    6.0-6.5 
 เปนกลาง            6.6-7.3 
 เปนดางอยางออน   7.4-7.8 
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ตารางที่ 14  ผลการวิเคราะหดินในพื้นท่ีเปาหมายกอนปลูกและหลังการเก็บเกีย่วโกฐจฬุาลําพา 
 

ระยอง เชียงราย พิษณุโลก กาญจนบุรี 
สมบัติดิน 

กอน หลัง กอน หลัง กอน หลัง กอน หลัง 
เน้ือดิน SL SL C C SL SL SL SL 
สมบัติทางเคมี         
pH 4.4 7.1 5.4 7.2 4.9 7.3 7.3 7.6 
อินทรียวัตถุ (%) 0.41 1.10 3.30 3.32 2.20 2.60 1.86 2.60 
ฟอสฟอรัส (มก./กก.) 25 27 98 80 7.0 26 88 89 
โพแทสเซียม (มก./กก.) 46 95 374 355 75 98 160 150 
แคลเซียม (มก./กก.) 104 1100 2202 2300 620 1050 1681 1500 
แมกนีเซียม (มก./กก.) 16 110 212 201 147 160 144 142 
โลหะหนัก         
Pb (มก./กก.) 1.96 1.66 10.80 10.10 3.65 3.35 3.70 3.30 
Cu (มก./กก.) 0.27 0.25 23.40 20.10 2.00 1.50 5.60 5.00 
Zn (มก./กก.) 3.60 3.20 69.00 65.00 33.25 30.20 5.40 5.10 
Cd (มก./กก.) 0.05 nd nd nd nd nd nd nd 
As (มก./กก.) 0.98 0.91 6.80 6.50 4.67 4.10 3.60 3.20 
หมายเหตุ     SL  = ดินรวนปนทราย (Sandy Loam)        C = ดินเหนียว (Clay)        nd = ตรวจไมพบ 

ตารางที่ 15   ปริมาณโลหะหนักในโกฐจุฬาลําพาในพื้นท่ีเปาหมาย 
 

ปริมาณท่ีตรวจพบในพื้นที่เปาหมาย (มก./กก.) 
ธาตุ 

ระยอง เชียงราย พิษณุโลก กาญจนบุรี 
สารหนู (As) 0.003-0.004 0.001-0.003 0.002-0.003 0.001-0.002 
ตะกั่ว (Pb) nd nd nd nd 
แคดเมียม (Cd) nd nd nd nd 

หมายเหตุ     nd = ตรวจไมพบ 
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ตารางที่ 16  เกณฑชี้วัดคุณภาพดินในพื้นท่ีเปาหมายกอนปลูกและหลงัเก็บเกี่ยวโกฐจุฬาลําพา 
 

ระยอง เชียงราย พิษณุโลก กาญจนบุรี 
ดัชนีคุณภาพดิน 

กอน หลัง กอน หลัง กอน หลัง กอน หลัง 
เน้ือดิน SL SL C C SL SL SL SL 
สมบัติทางเคมี         
pH กรดจัดมาก กลาง กรดแก กลาง กรดจัด กลาง กลาง ดางออน 

อินทรียวัตถุ (%) ตํ่ามาก ปานกลาง คอนขางสูง สูง ปานกลาง สูง ปานกลาง สูง 

ฟอสฟอรัส (มก./กก.) คอนขางสูง สูง สูงมาก สูงมาก คอนขางต่ํา  สูง สูงมาก สูง 

โพแทสเซียม (มก./กก.) ตํ่า สูง สูง สูง ตํ่า สูง ปานกลาง สูง 

แคลเซียม (มก./กก.) ตํ่ามาก ปานกลาง สูง สูง ตํ่า ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

แมกนีเซียม (มก./กก.) ตํ่ามาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

โลหะหนัก         

Pb (มก./กก.) ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า  

Cu (มก./กก.) ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า  

Zn (มก./กก.) ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า  

Cd (มก./กก.) 0.05 nd nd nd nd nd nd  

As (มก./กก.) ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า ตํ่า  

หมายเหตุ    SL  = ดินรวนปนทราย (Sandy Loam)         
               C   = ดินเหนียว (Clay)         
               nd  = ตรวจไมพบ 
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ตารางที่ 17   คุณภาพดินท่ีเหมาะสมตอการปลกูโกฐจุฬาลําพา 
 

รายการ คาท่ีเหมาะสม เกณฑชี้วัดคุณภาพดิน 
เน้ือดิน               รวนปนทราย   รวนปนทราย 
pH               6.0-7.8   กรดเล็กนอย-ดางอยางออน 
อินทรียวัตถุ (%)               2.5-4.5   สูง 
ฟอสฟอรัส (มก./กก.)               25-45   สูง 
โพแทสเซียม (มก./กก.)               90-120   สูง 
แคลเซียม (มก./กก.)              1000-2000   ปานกลาง 
แมกนีเซียม (มก./กก.)              120-200   ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ 13, 14 และ 16 แสดงผลสมบัติของดินท่ีมีความอุดมสมบูรณทั่ว ๆ ไป ของ
ประเทศไทย ระดับความเปนกรดเปนดางของดิน ผลการวิเคราะหดินกอนปลูกไดขอมูลนําไปปรับปรุงดิน 
และผลวิเคราะหดินหลังเก็บเกี่ยวในพื้นท่ีทําการทดลองทัง้ 4 พืน้ท่ี สามารถสรปุผล คุณภาพดินท่ีเหมาะสม
ตอการปลูกสมุนไพรโกฐจุฬาลาํพาดังแสดงไวในตารางที่ 17 ซึ่งทําใหไดผลผลิตมีคุณภาพมาตรฐาน 
ปลอดภัยจากโลหะหนัก ตนพืชเจริญเติบโตไดดี มีศัตรูพืชนอย 

4.4  ปจจัยการผลิตทางการเกษตรเพื่อการเพาะปลูกชะเอมเทศ2 

 ปจจัยการผลิตทางการเกษตรแบงออกเปนปจจัยที่มีอยูเชน ดิน นํ้า อากาศและปจจัยการผลติ
ภายนอกคือปุยอินทรีย ปุยคอก ปุยหมัก วัสดุปรับปรุงดิน และสารปองกันและสารกําจัดศัตรูพืช ปจจัย
การผลิตที่มีอยูคือ คุณภาพดินและน้ําเปนปจจัยที่สําคัญพื้นฐานที่ตองการทราบกอนท่ีจะทําการคัดเลือก
พื้นท่ีหรือแบงขอบเขต (zoning) ใหชัดเจน ขอมูลคุณภาพดินและน้ําจึงเปนขอมูลเบื้องตนที่สําคัญมาก
โดยเฉพาะชะเอมเทศ ซึ่งองคประกอบทางเคมีของรากชะเอมเทศประกอบดวยสารสําคัญประเภทไตรเทอร
ปนซาโปนิน (กลีไซริซิคแอซิคหรือกลีไซริซินิคแอซิค) เปนองคประกอบหลักมีปริมาณรอยละ 6-14 และ
สวนใหญอยูในรปูของเกลอืแคลเซียมหรอืเกลือโพแทสเซยีม ดังน้ันเม่ือทราบผลการวิเคราะหธาตุแคลเซยีม
และโพแทสเซียมในดินท่ีจะปลูก ตองเพิ่มธาตุแคลเซียมและโพแทสเซียมลงในดินใหเพียงพอกับความ 
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ตองการของพืช เพ่ือจะไดผลผลิตคือสารสําคัญในปริมาณที่ตองการ  ความสาํคัญของคุณภาพดินและ
นํ้าตอการปลุกพืชสมุนไพร  สวนใหญแลวจะคลายคลึงกันนอกจากอาจจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมในพืช
สมุนไพรแตละชนิด 

พื้นที่เปาหมายที่ทําการศึกษา 
 1. สวนปา จังหวัดอุดรธานี 
 2. สวนปาคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 
 3. สวนปามัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 
 4. สวนสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ 
วิธีการ 
 1. ดิน 
  1.1 การเก็บตัวอยางดิน เก็บตัวอยางดินในพื้นท่ีศึกษาที่ความลึก 0-15 เซนติเมตร โดยวิธี
สุมตัวอยาง (Composite sampling) ผึ่งใหแหง (air dry) บดดวยครกบดดิน ผานตะแกรงรอนขนาด 
2 มิลลิเมตร เก็บในถุงพลาสติก 
  1.2 การวิเคราะหตัวอยางดิน  รายการที่วิเคราะห ดังน้ี 
   สมบัติทางกายภาพดิน :  คาวิเคราะหขนาดอนุภาค ดินทราย ดินทรายแปง ดินเหนียว  
เน้ือดิน โดยวิธีปเปต (Soil Survey Laboratory Staff, 1992) 
   สมบัติทางเคมี : คาความเปนกรดเปนดาง ใชอัตราสวนดินตอนํ้าเทากับ 1:1 (Soil 
Conservation Service, 1982)  คาปริมาณความตองการปูน (Bower and Huss, 1948)  คาการ
นําไฟฟา (Reitemeier, 1946)  คาปริมาณอินทรียวัตถุ (Walkey and Black, 1947) 
   ปริมาณธาตุอาหารที่สกัดได : ฟอสฟอรสัที่เปนประโยชนตอพชื (Bray and Kurt, 1945) 
โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียมที่เปนประโยชนตอพชื (Jackson, 1958) 
          ปริมาณโลหะหนักในรูปทัง้หมด : ตะกั่ว ทองแดง สังกะส ีแคดเมียม และสารหนู (ดัดแปลง
จาก Hossner, 1996 และ Burau, 1982) 
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 2. พืช 
 สุมตัวอยางสมุนไพรชะเอมเทศ โดยการซื้อจากรานขายสมุนไพรและรานขายยาในกรุงเทพฯ จํานวน  
10 ตวัอยางและเตรียมตวัอยางโดยสถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสขุ 
 วิเคราะหตัวอยางโดยชัง่ตัวอยางพืช 1.000 กรมั ยอยดวย ConcHNO3/HClO4 = 2 : 1 
และวัดปริมาณแคดเมียมดวยเครื่อง Flame Atomic Absorption Spectrophotometer และ 
Hydride Generation 
 3. น้ํา 
  3.1 เก็บตัวอยางนํ้าจากแหลงนํ้าท่ีจะนํามาใชรดสมุนไพร ตามวิธีการเก็บตัวอยางนํ้าท่ีถูกตอง 
  3.2 การวิเคราะหตัวอยางนํ้า รายการที่วิเคราะห ดังน้ี 
   ดัชนีคุณภาพนํ้า : ความเปนกรดเปนดาง (กองวิเคราะหดิน, 2537; ม่ันสิน, 2543; 
สํานักวิทยาศาสตรเพ่ือการพัฒนาที่ดิน, 2547) การนําไฟฟา ปริมาณรวมของธาตุไนโตรเจน แคตไอออน 
โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม แอนไอออน ซัลเฟต คลอไรด และฟอสเฟต (กองวิเคราะหดิน, 
2537; สํานักวิทยาศาสตรเพ่ือการพัฒนาที่ดิน, 2547) โลหะหนักในน้ํา ตะกั่ว ทองแดง สังกะส ี
แคดเมียม สารหนู (กรมอนามัย, 2537) 
เครื่องมือวิทยาศาสตรที่ใชในการวิเคราะหดินและน้ํา  
  Hydrometer, pH meter, Electrical Conductometer, UV Spectrophotometer, 
Flame Atomic Absorption Spectrophotometer, Hydride Generation และ Flame 
Photometer 
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ผลการศึกษาและวิจารณ 
ตารางที่ 18   ผลการวิเคราะหโลหะหนักในตัวอยางชะเอมเทศจากทองตลาด 
 

ปริมาณโลหะหนัก (มก./กก..) เลขที่ตัวอยาง สารหน ู ตะกั่ว แคดเมียม 
1 0.19 nd nd 
2 0.05 nd nd 
3 0.14 nd nd 
4 0.30 nd nd 
5 0.10 nd nd 
6 0.03 nd 0.75 
7 0.04 nd 0.75 
8 0.04 nd 0.70 
9 0.03 nd 0.67 
10 0.03 nd 0.90 

 

หมายเหต ุ    nd = ตรวจไมพบ 
 

สรุปผลการวิเคราะหโลหะหนักในตัวอยางชะเอมเทศ ซึ่งสุมตัวอยาง 10 ตัวอยาง จากตารางที่ 18 พบวา  
 - ปริมาณสารหนูในตัวอยางชะเอมเทศอยูในชวง 0.03-0.30 มิลลิกรัม/กิโลกรมั ซึ่งมีคาตํ่า 
               กวาคามาตรฐานในสมุนไพรคือตองต่ํากวา 4.00 มิลลิกรัม/กโิลกรัม 
 - ปริมาณตะกั่วในตัวอยางสมุนไพรชะเอมเทศตรวจไมพบ 
 - ปริมาณแคดเมียมในตัวอยางสมุนไพรชะเอมเทศตรวจไมพบ 5 ตัวอยาง และอยูในชวง  
      0.67-0.90  จํานวน 5 ตัวอยาง  ซึง่มีคาสูงกวาคามาตรฐานการปนเปอนแคดเมียมตาม 
               มาตรฐานตําราสมุนไพรไทย คือตองต่ํากวา 0.30   
 แสดงวาตัวอยางสมุนไพรชะเอมเทศ ซึ่งสุมตัวอยางจากรานขายในกรุงเทพฯ มีแหลงที่มาตาง ๆ 
กัน ทําใหมีการปนเปอนแคดเมียมในตัวอยางแตกตางกัน 
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 เน่ืองจากแคดเมียมเปนธาตุโลหะหนัก ซึ่งมีการเคลื่อนท่ีในดินสูงที่สุด โดยดูจากคาสัมประสิทธิ์
การเคลื่อนยายสูงที่สุดเม่ือมีปริมาณแคดเมียมสูงในดิน และ pH ของดินเปนกรด โอกาสที่ทาํใหการดูด
แคดเมียมของรากชะเอมเทศจะสูงตามไปดวย ดังน้ันในการปลูกสมุนไพรชะเอมเทศจะตองคํานึงถงึการ
ปนเปอนแคดเมียมในดินใหมาก โดยระมัดระวงัเกีย่วกับปจจยัการผลิตที่มีอยูและที่เติมลงไปในดิน เชน 
ปุยคอก ปุยหมัก สารกําจัดศัตรูพืช 
 สารหนูมีโอกาสที่จะปนเปอนในสมุนไพรชะเอมเทศ ดังนั้นจึงตองมีการระมัดระวังทางดานปจจัย
การผลิตเชนเดียวกัน 
ผลการวิเคราะหคุณภาพดินในพื้นที่เปาหมายกอนปลูก 
สมบัติทางกายภาพดิน 

(1)  สวนปาคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ  เน้ือดินเปนดินรวนปนทราย 
(2)  สวนปาสวนปามัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน  เน้ือดินเปนดินทราย เน้ือดินคอนขางหยาบ 
(3)  สวนปาสวนสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ  เน้ือดินเปนดินรวนปนทราย 

     (4)  สวนปาจังหวัดอุดรธานี  เน้ือดินเปนดินรวนปนทราย 
     พื้นท่ีทั้ง 4 แหง มีเน้ือดินคอนขางหยาบ มีลักษณะเฉพาะคือมีชองขนาดใหญระหวางอนุภาคดิน  
จะรับนํ้าผานผิวดินไดดี 
     ขอดี คือ มีการแทรกซึมนํ้าดีและการกระจายน้ําดี  ดังน้ันการไถพรวนจึงทําไดงาย 
     ขอเสีย คือ เน่ืองจากมีพื้นที่ผิวจําเพาะนอย เปนอนุภาคที่ไมมีประจุและยงัประกอบดวยชองระหวาง
อนุภาคที่มีขนาดใหญ จึงดูดซับนํ้าและธาตุอาหารพืชไดนอย ปุยท่ีใสลงบนผิวดิน สามารถถูกชะละลาย
ดวยนํ้าใหไหลลกึเลยเขตรากพชืไดงาย ดังน้ันจึงตองใสปุยและน้ําครั้งละนอย ๆ  แตตองใหบอย ๆ เปน
การสูญเสียเวลาและคาใชจาย 
สมบัติทางเคมี 
(1)  สวนปาคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 
     ความเปนกรดเปนดางอยูในระดับกรดแก ตองปรับ pH ใหสูงขึ้น ตองใสปูนขาว โดยพิจารณาจาก
คาความตองการปูน โดยใชปริมาณ 1/3 ของคาความตองการปูน เน่ืองจากดินเปนดินทราย คือ 156 
กิโลกรัม/ไร 
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     คาการนําไฟฟาอยูในระดับต่ํา แสดงวาดินมีปริมาณเกลือ NaCl ต่ํา ไมเปนดินเค็ม 
     ปริมาณอินทรียวัตถ ุอยูในระดับคอนขางสูง 
     ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชนอยูในระดับคอนขางต่ํา ตองเพิ่มธาตุฟอสฟอรัสใหดิน 
     ปริมาณโพแทสเซียมอยูในระดับสูงมาก 
     ปริมาณแคลเซียมอยูในระดับต่ํา ตองเพิ่มธาตุแคลเซียมใหดิน 
     ปริมาณแมกนีเซียมอยูในระดับปานกลาง 
     ปริมาณโลหะหนักทั้งหมด ตะกั่ว  ทองแดง  และสงักะสี อยูในระดับต่าํ แคดเมียมและสารหนูอยู
ในระดับต่ํามากตรวจไมพบ  ปริมาณโลหะหนักทั้งหมดอยูในระดับต่ํากวาเกณฑพื้นฐาน ซึ่งระดับความ
เขมขนท่ีนํามาใชเพ่ือประเมินการปนเปอนระยะแรกที่แนะนําสาํหรับโลหะหนักในดินประเทศไทย 
(2)  สวนปาสวนปามัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน 
     ความเปนกรดเปนดางของดินอยูในระดับกรดเล็กนอย ไมจําเปนตองปรับ pH ของดิน นอกจาก
ตองการให pH ของดินสงูขึ้น  ในกรณีที่พืชท่ีปลูกตองมี pH ของดินเปนกลางโดยพิจารณาจากคาความ
ตองการปูน 
     คาการนําไฟฟาอยูในระดับต่ํา แสดงวาดินมีปริมาณเกลือ NaCl ต่ํา ไมเปนดินเค็ม 
     ปริมาณอินทรียวัตถุอยูในระดับต่ํามาก ตองใสปุยหมักหรือปุยคอกในปริมาณ 3-5 ตัน/ไร 
     ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชนอยูในระดับปานกลาง 
     ปริมาณโพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียมอยูในระดับต่ํา ตองเพิ่มธาตุโพแทสเซียม แคลเซียม 
และแมกนีเซียมในดิน 
     ปริมาณโลหะหนักทั้งหมด ตะกั่ว  ทองแดง  และสงักะสี อยูในระดับต่าํ แคดเมียมและสารหนูอยู
ในระดับต่ํามากตรวจไมพบ  ปริมาณโลหะหนักทั้งหมดอยูในระดับต่ํากวาเกณฑพื้นฐาน ซึ่งระดับความ
เขมขนท่ีนํามาใชเพ่ือประเมินการปนเปอนระยะแรกที่แนะนําสาํหรับโลหะหนักในดินประเทศไทย 
(3)  สวนปาสวนสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ 
       ความเปนกรดเปนดางของดินอยูในระดับกรดเล็กนอย ไมจําเปนตองปรับ pH ของดิน เพราะอยูใน
ระดับที่ชะเอมเทศเจริญเติบโตไดดี 
     คาการนําไฟฟาอยูในระดับต่ํา แสดงวาดินมีปริมาณเกลือ NaCl ต่ํา ไมเปนดินเค็ม 
     ปริมาณอินทรียวัตถุอยูในระดับต่ํา ตองใสปุยหมักหรือปุยคอกในปริมาณ 3-5 ตัน/ไร 
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     ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชนอยูในระดับคอนขางต่ํา ตองมีการเพิ่มธาตุฟอสฟอรัสในปริมาณท่ี
เหมาะสม 
     ปริมาณโพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียมอยูในระดับต่ํา ตองเพิ่มธาตุโพแทสเซียม แคลเซียม 
และแมกนีเซียมในดิน 
      ปริมาณโลหะหนักท้ังหมด ตะกัว่อยูในระดับต่ํามากตรวจไมพบ ทองแดงและสงักะสอียูในระดับต่ํา  
แคดเมียมและสารหนูอยูในระดับต่ํามากตรวจไมพบ ปริมาณโลหะหนักทั้งหมดอยูในระดับต่ํากวาเกณฑ
พื้นฐาน ซึ่งระดับความเขมขนท่ีนํามาใชเพ่ือประเมินการปนเปอนระยะแรกที่แนะนําสําหรับโลหะหนักใน
ดินประเทศไทย 
(4)  สวนปาจังหวัดอุดรธานี   
     ความเปนกรดเปนดางของดินอยูในระดับกรดปานกลาง  ถาตองปรับ pH ใหสูงขึ้น ตองใสปูนขาว  
โดยพิจารณาจากคาความตองการปูน โดยใชปริมาณ 1/3 ของคาความตองการปูน เน่ืองจากดินเปนดิน
ทราย คือ 104 กิโลกรัม/ไร 
     ปริมาณอินทรียวัตถุอยูในระดับปานกลาง  ปุยหมักหรือปุยคอกท่ีตองใชคือ 1-3  ตันตอไร  
     ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชน โพแทสเซียม และแมกนีเซียมอยูในระดับต่ํา ตองเพิ่มธาตุ
ฟอสฟอรสั โพแทสเซียม และแมกนีเซียม ในดิน 
     ปริมาณแคลเซียม(Calcium, Ca) อยูในระดับต่ํามาก ตองเพิ่มธาตุแคลเซียมใหดิน 
     ปริมาณโลหะหนักทั้งหมด ตะกั่ว ทองแดง สังกะสี แคดเมียมและสารหนูอยูในระดับต่ํากวาเกณฑ
พื้นฐาน ซึ่งระดับความเขมขนท่ีนํามาใชเพ่ือประเมินการปนเปอนระยะแรกที่แนะนําสําหรับโลหะหนักใน
ดินประเทศไทย 
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ตารางที่ 19   ผลการวิเคราะหคุณภาพดินในพื้นท่ีเปาหมายปลูกชะเอมเทศ 
 

ผลการวิเคราะห  

รายการ     ชัยภูมิ  ขอนแกน   กาฬสินธุ อุดรธาน ี
สมบัติทางกายภาพดิน     
  คาวิเคราะหขนาดอนุภาค     
  - ดินทราย (sand) (%) 59.6 89.0 82.2 78.5 
  - ดินทรายแปง (silt) (%) 27.0 8.0 12.3 12.9 
  - ดินเหนียว (clay) (%) 13.4 3.0 5.5 8.6 
  เน้ือดิน (texture) SL S LS SL 
สมบัติทางเคมี     
  - ความเปนกรดเปนดาง (pH) 5.5 6.1 6.1 5.8 
  - ปริมาณความตองการปูน (กก./ไร) 468 0 0 312 
  - การนําไฟฟา (dS/m) 0.07 0.05 0.04 0.06 
  - ปริมาณอินทรียวัตถุ (%) 3.43 0.63 0.69 1.59 
ปริมาณของธาตุที่สกัดได     
  - ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (มก./กก.) 7 12 8 5 
  - ปริมาณโพแทสเซียม (K) (มก./กก.) 180 56 51 40 
  - ปริมาณแคลเซียม (Ca) (มก./กก.) 596 217 235 383 
  - ปริมาณแมกนีเซียม (Mg)(มก./กก.) 199 65 55 79 
ปริมาณโลหะหนักในรูปทั้งหมด     
  - ปริมาณตะกั่ว (Pb) (มก./กก.) 3.57 7.52 nd 7.50 
  - ปริมาณทองแดง (Cu) (มก./กก.)  7.96 3.79 2.73 7.62 
  - ปริมาณสังกะสี (Zn) (มก./กก.)  13.76 5.67 4.15 19.30 
  - ปริมาณแคดเมียม (Cd) (มก./กก.)  nd nd nd 0.20 
  - ปริมาณสารหนู (As) (มก./กก.) nd nd nd 0.10 
 

หมายเหต ุ  SL = ดินรวนปนทราย (Sandy Loam)             
              LS = ดินทรายปนรวน (Loamy Sand)          
              S  = ดินทราย (Sand) 
              nd = ตรวจไมพบ 
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ตารางที่ 20  ผลการวิเคราะหคุณภาพนํ้าในพื้นท่ีเปาหมายชะเอมเทศ 
 

คาวิเคราะห  

รายการ ชัยภูมิ ขอนแกน กาฬสินธุ อุดรธาน ี
ความเปนกรดเปนดาง (pH) 8.1 7.4 7.1 5.6 
การนําไฟฟา (EC) dS/m 0.35 0.06 0.67 0.04 
ของแข็งที่ละลายน้ําไดทั้งหมด (TDS) (มก./ล.) 185 34 35 24 
ของแข็งแขวนลอย (SS) (มก./ล.) 125 84 163 76 
ปริมาณรวมของธาตุไนโตรเจน (N) (มก./ล.) nd 0.08 nd 0.93 
ปริมาณโพแทสเซียม (K) (มก./ล.) 5.3 2.50 2.2 3.1 
ปริมาณแคลเซียม (Ca) (มก./ล.) 46.38 2.04 2.04 88.74 
ปริมาณแมกนีเซียม (Mg) (มก./ล.) 13.20 3.66 1.65 nd 
คลอไรด (Cl) (มก./ล.) 0.02 0.03 1.05 0.50 
ฟอสเฟต (PO4) (มก./ล.) 0.05 0.02 0.17 0.01 
ซัลเฟต (SO4) (มก./ล.) 0.03 0.05 0.06 0.23 
ตะกั่ว (Pb) (มก./ล.) 0.03 0.03 0.004 nd 
ทองแดง (Cu) (มก./ล.) nd nd nd nd 
สังกะสี (Zn) (มก./ล.) 0.04 0.01 0.03 0.01 
แคดเมียม (Cd) (มก./ล.) 0.01 0.01 0.01 nd 
สารหนู (As) (มก./ล.) nd nd nd nd 

หมายเหต ุ  nd = ตรวจไมพบ 
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ตารางที่ 21  เกณฑชี้วัดคุณภาพดินในพื้นท่ีเปาหมายชะเอมเทศ 
 

สถานที่  

รายการวเิคราะห ชัยภูมิ ขอนแกน กาฬสินธุ อุดรธาน ี
เน้ือดิน SL S LS SL 
ความเปนกรดเปนดาง (pH)  กรดแก กรดเลก็นอย กรดเล็กนอย กรดปานกลาง 
การนําไฟฟา (EC) (dS/m) ต่ํามาก ต่ํามาก ต่ํามาก ต่ํามาก 
ปริมาณอินทรียวัตถุ (%) คอนขางสูง ต่ํามาก ต่ํามาก ปานกลาง 
ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชน  
(Available P) (มก./กก.) 

คอนขางต่ํา ปานกลาง คอนขางต่ํา ต่ํา 

ปริมาณโพแทสเซียม (K) (มก./กก.) สูงมาก ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
ปริมาณแคลเซยีม (Ca) (มก./กก.) ต่ํา ต่ํามาก ต่ํา ต่ํามาก 
ปริมาณแมกนีเซียม (Mg) (มก./กก.) ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
ปริมาณตะกั่ว (Pb) (มก./กก.) ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
ปริมาณทองแดง (Cu) (มก./กก.) ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
ปริมาณสงักะสี (Zn) (มก./กก.)  ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
ปริมาณแคดเมยีม (Cd) (มก./กก.) ต่ํามาก ต่ํามาก ต่ํามาก ต่ํา 
ปริมาณสารหนู (As) (มก./กก.) ต่ํามาก ต่ํามาก ต่ํามาก ต่ํา 
หมายเหต ุ  SL = ดินรวนปนทราย (Sandy Loam)             
                 S   = ดินทราย (Sand) 
              LS = ดินทรายปนรวน (Loamy Sand)          
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สรุปคุณภาพดินและคุณภาพน้ําในพ้ืนที่เปาหมาย 
 พื้นท่ีที่มีความอดุมสมบูรณมากที่สุด คือ ดินในพื้นท่ีสวนปาคอนสาร  จงัหวัดชยัภูมิ สวนสวนปาอีก 
3 แหงมีความอุดมสมบูรณต่ํา   
การจัดการดินในพ้ืนที่เปาหมาย 
 ตองปรับปรุงดินทางกายภาพเนื่องจากดินเปนดินทราย ซึ่งเปนดินเน้ือหยาบ โดยการใสอินทรียวัตถุ
คือปุยคอกหรือปุยหมัก นอกจากจะสลายตัวใหธาตุอาหารแลวยังเปนการเพิ่มระดับอินทรียวัตถุในดิน
ทราย  จะทําใหความสามารถอุมนํ้าของดินมากขึ้น  ตองปรับวิธกีารใสปุยและลงทุนดานชลประทานเพิ่มเติม 
 การปรับปรุงคุณภาพดินทางดานเคมี ตองมีการปรับ pH ของดินใหสูงขึ้นในพื้นท่ีสวนปาจังหวัด 
อุดรธานีและสวนปาคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ โดยการใสโดโลไมทตามอัตราที่แนะนําโดยใชคาความตองการ
ปูนของดิน สวนสวนปามัญจาคีรี จังหวัดขอนแกนและสวนปาสวนสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ ไมตองใสปูน 
 ถาตองการปลูกชะเอมเทศในพื้นท่ีทั้ง 4 แหง ตองเพิ่มธาตุแคลเซียมและธาตุโพแทสเซียม
ซึ่งอยูระดับต่ํา เพราะตนชะเอมเทศตองการธาต ุ 2 ธาตุน้ีสงูมากในการสรางสารสําคัญไตรเทอรปนซาโปนิน 
สวนใหญจะอยูในรูปของเกลอืแคลเซยีมและโพแทสเซียม ดังน้ันในการทดลองปลกูชะเอมเทศเพื่องานวิจยั
จะตองเตรียมวิธีการใสแคลเซียมและโพแทสเซียมลงในดิน เพื่อใหพอกับความตองการของชะเอมเทศ 
 ดังน้ันในระยะกอนปลูกชะเอมเทศ ตองมีการวิเคราะหดินในแปลงทดลองอยางละเอียด และ
ตองมีการจัดการดินใหตรงกับความตองการของสมุนไพรชนิดน้ี 
 การจัดการดินตองขึ้นอยูกับวิธกีารเพาะปลกูจะเปนการปลูกโดยเกษตรอินทรียหรือการปลูกโดย
ใชปุยเคมี การจัดการแตกตางกันสําหรับเกษตรอินทรียตองตรวจสอบปจจัยการผลิตทุกชนิดที่จะใสลง
ไปในดิน 
 โลหะหนักในดินท้ัง 4 พื้นท่ี อยูในระดับที่มีความเขมขนตํ่ามาก ระดับเกณฑพื้นฐานที่แนะนํา
สําหรับในดินประเทศไทย แสดงวาคุณภาพดินไมมีการปนเปอนของโลหะหนัก คาระดับเกณฑพื้นฐานที่
แนะนําสําหรับโลหะหนักในดินประเทศไทยไดแสดงไวในตารางที่ 30      
 คุณภาพนํ้าท้ัง 4 พื้นท่ี ทั้งทางดานกายภาพ  เคมีและโลหะหนักในน้ําอยูในเกณฑมาตรฐานน้ํา
เพ่ือการชลประทาน ตามมาตรฐานน้ําเพ่ือการชลประทานไดแสดงไวในตารางที่ 29     
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บทที่ 5 
การผลิตวัตถุดิบสมุนไพรในพื้นที่เปาหมาย 

 
 รัฐบาลไดกําหนดสมุนไพรเปนยุทธศาสตรระดับชาติ มีแนวคิดและเปาหมายซึ่งจะนําไปสูการ
จัดทําแผนและโครงการที่ชัดเจนและทําใหเกิดผลในทางปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดการวิจัยที่สมบูรณ ครบวงจร 
โดยการนําเอาผลการวิจยัมาพัฒนาตอยอดสรางมูลคาเพ่ิมใหภูมิปญญาทองถิ่น และเทคโนโลยีทองถิ่น 
พัฒนาเครือขายองคความรูใหเปนผลิตภัณฑสมุนไพรไดรวดเร็วและครบวงจรเร็วยิ่งขึ้น ตลอดจนใช
ประโยชนจากสมุนไพร ทั้งในดานการผลิตเปนยารักษาโรค เพื่อทดแทนการนําเขายาแผนปจจุบันจาก
ตางประเทศ อยางไรก็ตามกระบวนการผลิตสมุนไพรเปนวัตถุดิบสมุนไพรเพื่อนํามาบริโภคเปนอาหาร เปน
ยาหรือผลิตภัณฑอาหารเสริมเพื่อสุขภาพน้ัน การผลิตตลอดกระบวนการจะตองดูแลเอาใจใสคอนขาง
ละเอียด เพราะวาวัตถุดิบสมนุไพรที่มีคุณภาพน้ัน นอกจากจะตองปลอดภัยจากสารพิษแลว ยังตองมี
ปริมาณสารสําคัญในระดับที่ตองการดวย ดังน้ันการผลิตโดยใชเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) อยางเดียว
อาจไมเพียงพอ แตตองคํานึงถงึสถานที่ปลูกและสิ่งแวดลอมดวย สําหรับการใชในระดับอุตสาหกรรมนั้น 
ตองประสบปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐานคุณภาพเดียวกัน โดยเนน
ถึงปริมาณสารสาํคัญที่สมํ่าเสมอตรงตามมาตรฐาน ในปริมาณที่มากพอท่ีจะขยายกําลังผลิตเพื่อพัฒนา
ถึงระดับอุตสาหกรรม ซึ่งปจจัยสําคัญในการผลิตวัตถุดิบสมนุไพรที่มีคุณภาพและมีปริมาณสารสําคัญ
ตรงตามมาตรฐานที่ตองการในปริมาณมากอยางคุมคาในการผลิต (การลงทุน) ประกอบดวย 4 ขั้นตอน
หลักคือ การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว กรรมวิธกีอนและหลงัการเก็บเกี่ยว การขนสงและการบรรจุหีบหอ 
นอกจากน้ียังมีปจจัยอื่นอีก ไดแก สภาพแวดลอม แหลงปลกู การจัดการทีดี่และถูกตอง ตลอดจนการ
ใชชนิดและพันธุสมุนไพรที่มีศักยภาพในการผลิต ซึ่งลวนแตเปนปจจัยที่สําคัญที่มีผลตอปริมาณและ
คุณภาพของวัตถุดิบสมุนไพร 
 ดังน้ันการวางแผนงานวิจัยและพัฒนาการผลิตวัตถุดิบใหมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานและปอน
วัตถุดิบเขาสูผลติภัณฑอุตสาหกรรมสมุนไพร จึงตองมุงม่ันผลิตโดยใชหลักการของเกษตรดีที่เหมาะสม 
(GAP) เพ่ือใหไดขอมูลสําคัญและนําไปเพื่อใชเปนแนวทางในการกําหนดคุณภาพและมาตรฐานคุณภาพ
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ทางการเกษตร ทางพฤกษศาสตร และทางพฤกษเคมี ใหไดวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพ และมีปริมาณ
สารสําคัญตรงตามมาตรฐานสามารถทดแทนการนําเขาและสงออกตอไป 

5.1  เกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับพืชสมุนไพร1 

5.1.1  แหลงปลูก 
 สภาพพ้ืนที่  เปนท่ีราบน้ําไมทวมขัง การระบายน้ําดีหรือบนพื้นท่ีลาดเอียงซึ่งจะเปนท่ีลักษณะ
พื้นท่ีที่พืชสมุนไพรทั่วไปเจริญไดดี (ยกเวนสมุนไพรที่ชอบขึ้นในที่ชื้นแฉะ) 
      ความสูงจากระดับนํ้าทะเล  ตองพิจารณาระดับความสูงต่ําของพื้นท่ีซึ่งสมุนไพรบางชนิดมี
ขอจํากัดในเรื่องความสูง เชน ปญจขันธ ตองปลูกในที่สูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 300-3,200 เมตร  
เน่ืองจากตองการความหนาวเย็น อุณหภูมิระหวาง 16-25 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธที่เหมาะสม
ประมาณ 70 - 85%  อากาศรอนจัดและแหงแลงชวงเวลานาน อาจกระทบตอการออกดอกและติดผล 
และยงัมีผลกระทบตอปริมาณสารสําคัญภายในตนพืชดวย 

ลักษณะดนิ  พืชสมุนไพรโดยทั่วไปชอบดินรวนปนทราย ระบายน้ําดีและมีความอุดมสมบูรณ
สูง (ควรเก็บตัวอยางดินตรวจวิเคราะหเพ่ือตรวจสอบปริมาณธาตุอาหาร)  สมุนไพรสวนมากจะขึ้นดีบน
ผิวดินท่ีมีความลึกระดับหนาดิน 15-30 เซนติเมตร ดินชั้นลางไมควรมีดินดาน ดินลูกรัง หรือหิน  

     ความเปนกรดดางของดิน (คา pH) ความแตกตางของคา pH ของดินมีผลกระทบตอ
ปริมาณการละลายของธาตุอาหารตางๆ ในดินท่ีพืชจะดูดมาใชได เชน ปญจขันธ จะชอบดินท่ีมีฤทธิ์เปน
กรดออน ดินอุมนํ้าไดดี จะทําใหปญจขันธเจริญเติบโตไดดีและจะมีปริมาณสารสําคัญสูงอีกดวย 

สภาพภูมิอากาศ 
      อุณหภูมิ  สมุนไพรเปนพืชกึ่งรอนหรือมีแหลงอาศัยอยูบนภูเขาสูง ชอบอากาศเย็นเปนบาง
ชวงเพื่อสรางหัว (สะสมอาหาร) 
      แสงแดด ตนพืชใชในการสรางและสะสมอาหารเพื่อการเจริญเติบโต สมุนไพรบางชนิด
ชอบที่โลงแจง บางชนิดตองการแสงนอย ตองอาศัยรมเงาของพืชชวยในการเจริญเติบโตออกดอกติดผล
หรือใชตาขายพรางแสง เชน ปญจขันธ จะชอบรมเงาหรือเจริญเติบโตไดดีภายใตหลังคาพรางแสงทีล่ด
แสงได 40-60%  จากขอมูลการสํารวจแหลงปลูกพบวา การปลูกภายใตตาขายสีเขียวจะเจรญิเตบิโตได
ดีและไดนํ้าหนักผลผลิตสดสูงอกีดวย 
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แหลงน้ํา  ควรเปนแหลงนํ้าท่ีสะอาด จากแหลงที่ไมมีสภาพแวดลอมซึ่งกอใหเกิดการปนเปอน
โลหะหนัก เชน ตะกั่ว ปรอท แคดเมียมและสารหนู ตองไมอยูใกลคอกสัตวหรือโรงงานอุตสาหกรรม  
หรือโรงเก็บสารเคมีและไมมีความเสี่ยงในการปนเปอนจุลินทรีย ตลอดจนสารเคมีที่ใชในการเกษตร 
5.1.2  การเลอืกพันธุ 

การเลอืกพันธุ พันธุที่ปลูกจะตองตรงตามความตองการของตลาด และตองใหปริมาณสารสาํคัญ
ที่คงที่หรืออยูในระดับที่ตลาดยอมรับ การตรวจสอบชื่อและลักษณะประจําพันธุที่ถูกตอง จําเปนตอง
ศึกษา/เรียนรู ไมมีการปะปนของพันธุที่ไมไดมาตรฐานหรือพันธุที่ไมตองการ ปลอดจากศัตรูพืช เชน 
โรคหรือแมลง 

ควรเปนพันธุที่นิยมปลูก เจรญิเติบโตไดดีและคุมคาตอการลงทุน และพันธุที่ปลูกเปนการคา 
โรงงานและผูบรโิภคมีความตองการสูง 
5.1.3  การปลูก 
 การเตรียมดิน พื้นที่ควรมีการไถตากดิน ปรับสภาพพื้นที่และเก็บซากพืช ปรับคาความสมบูรณ
ของดินใหตรงตามความตองการของพชืสมุนไพรแตละชนิด 
 การปลูก  วิธีการปลูกแบบหวาน โรย หรือปลูกเปนหลุม ซึ่งตองทราบระยะหางระหวางรอง
และแถวที่เหมาะสมตอพืชสมุนไพรแตละชนิด เพื่อใหไดผลผลิตสูงสุดและมีการใชพื้นที่ใหคุมคา สะดวก
ตอการเก็บเกี่ยว เชน การปลูกปญจขันธจะปลูกไดทั้งใชเมล็ด เถาปกชําหรือลําตนใตดิน โดยใชระยะปลูก
ประมาณ 15 x 30 เซนติเมตร หรือ 15 x 15 เซนตเิมตร ตามความเหมาะสมในแตละพืน้ที ่ซึง่หากใช
ระยะปลูกชิดมากเกินไป อาจทําใหเกิดการระบาดของโรคพืชและแมลงไดงายขึน้ 
5.1.4  การดูแลรักษา  
 การใหปุย  ควรใชปุยอินทรียหรือปุยเคมีตรงตามตองการ โดยเฉพาะปุยเคมีตองเลือกสูตร 
ที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของพืชสมุนไพร เชน สูตร 15:15:15 หรือ 40-0-0 (พืชใบ) หรือ  
13-13-21 (พืชหัว)    

การใหน้าํ  เลือกระบบการใหนํ้าท่ีเหมาะสมและคุมคาตอการลงทุน เชน แบบสปริงเกอร รด
โดยตรง หรือใหแบบรอง ซึ่งขึ้นอยูกับความตองการน้ําของสมุนไพรแตละชนิด เชน ปญจขันธชอบดินท่ี
มีความชื้นสูง (ไมแฉะ) หนาดินไมแหง มีการรดน้ําสมํ่าเสมอ และหากมีนํ้าทวมขังมากๆ จะทําใหพชืเนา
ตายได 
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 การอนุรักษศัตรูธรรมชาติ  ควรทราบศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชสมุนไพร เพ่ือทําการ
อนุรักษไว ชวยใหมีการสมดุลในระบบนิเวศ ดังน้ันการใชสารเคมีจําเปนตองใชอยางถูกตอง เหมาะสม 
และถูกจังหวะถกูอัตรา ตามคําแนะนําทางวิชาการจากหนวยงานรับผิดชอบ 
5.1.5  สุขลักษณะและความสะอาด 
      ควรดูแลรักษาแปลงใหสะอาด ปราศจากเศษพืช/หญาท่ีเปนแหลงเพาะพันธุของศัตรูพืช การใช
วัสดุการเกษตรตองมีการใชอยางถูกตองปลอดภัย อุปกรณตาง ๆ ตองทําความสะอาดทุกครั้งหลังจาก
นําไปใชแลว วัสดุเหลือท้ิงตองกําจัดใหถูกวิธีโดยไมกอใหเกิดปญหาการปนเปอนในสิ่งแวดลอมบริเวณ
ใกลเคียง 
5.1.6  ศัตรูของพืชสมุนไพรและการปองกันกําจัด 
      สํารวจศัตรูพืชสมุนไพร เชน โรค แมลงและวัชพืช เพื่อไดทราบชนิด อาการ ตนเหตุของปญหา
ที่แทจริง เพื่อท่ีจะหาวิธีการปองกันกําจัดที่เหมาะสม คุมคาและทันตอเหตุการณตอไป ในกระบวนการ
ผลิตพืชสมุนไพรโดยทั่วไปอาจมีการระบาดของโรค แมลงศัตรูพืชบาง ดังน้ัน การปรับสภาพแวดลอม
ไมใหเอ้ือตอการเปนท่ีพํานักอาศัย แหลงสะสมของศัตรูพืช เปนสิ่งที่ควรดําเนินการ 
5.1.7  คําแนะนําการใชสารปองกันกําจดัศัตรูพืชอยางถูกตองและเหมาะสม 
      การใชสารปองกนักําจัดศัตรูพชืท่ีไดรับการเรียนรู ศึกษาและออกฤทธิก์ับพชืโดยตรง ผูเพาะปลูก
ตองรูจักชนิดของศัตรูพืช ชนิดและอัตราการใชที่ถูกตอง เหมาะสม คุมคา ของสารปองกันกําจัดศัตรูพืช 
การเลือกใชเครื่องพนและหัวฉีด รวมทั้งการพนที่ถูกตอง จัดสถานที่เก็บวัตถุอันตราย จะชวยใหประหยัด
และไมทําลายสิง่แวดลอม 
5.1.8  การเกบ็เกี่ยว 
      เก็บเกี่ยวใหถูกตองตามวัตถุประสงคของการนําไปใช หรือตามขอกําหนดตามความตองการของ
ตลาด เชน อายุการเก็บเกี่ยว ชวงเวลา สวนที่จะเก็บเพื่อใหไดสารสําคัญในปริมาณมาก ภาชนะที่ใส 
อุปกรณเก็บเกี่ยวโรงเรือนสะอาดไมมีการปนเปอนสารพิษ เชน การเก็บเกี่ยวปญจขันธสวนใหญจะเก็บ
เกี่ยวใบหรือสวนที่อยูเหนือดิน 
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5.1.9  การปฏิบัติหลังการเก็บเกีย่ว 
     ควรใหความสําคัญและปฏิบัติดีอยางเครงครดัในการเก็บรกัษาผลผลิตและการบรรจ ุผลผลิต
ไมควรวางบนพืน้ผิวดินโดยไมมีวัสดุรองรับ เก็บไวในภาชนะที่แข็งแรงหรือมีความคงทนกันความชื้นได 
เก็บแยกชนิดสมุนไพรไวเปนสดัสวน 

การขนสง  เตรียมการเรื่องตลาดรับซื้อและยานพาหนะในการขนสงไวลวงหนา ไมกองผลผลิต 
บนพื้นรถบรรทุกโดยตรง ควรใสภาชนะ ผลผลติสดตองระมัดระวังไมใหช้ําเสียหาย การขนสงระยะทาง 
ไกลควรสงใหถงึเร็วที่สุด  
5.1.10  การบันทึกขอมูล 
      ผูเพาะปลูกควรบันทึกการปฏิบัติการในขั้นตอนการผลิตตาง ๆ ใหมีการตรวจสอบได หากเกิด
ขอผิดพลาดบกพรองขึ้น สามารถจัดการแกไขหรือปรับปรุงไดทันทวงที เชน 
         บันทึกสภาวะแวดลอม  เชน อุณหภูมิ ความชืน้ ปริมาณนํ้าฝน 

พันธุ วันปลูก วนัถอนแยก 
 วันใสปุย  สารเคมี และชนิดอนิทรีย พรอมอัตราการใช 
 วันที่ศัตรูพืชระบาด 

คาใชจาย ปริมาณผลผลิต และรายได 
         ปญหาอุปสรรคอื่นๆ  ในชวงฤดูปลูก การเก็บเกี่ยวและการขนสง  

5.2  การผลติวัตถุดิบปญจขันธ2 

5.2.1  การขยายพันธุปญจขันธ 
ปญจขันธขยายพันธุไดทั้งโดยการเพาะเมล็ด ใชลําตนใตดิน และใชเถาปกชํา   

        การเพาะเมล็ด  ไมนิยมใช เม่ือเทียบกับวิธีอื่น เพราะเปนพืชท่ีมีดอกแยกเพศและแยกตน จึง
มีโอกาสนอยที่จะเก็บเมล็ดพันธุไดในปริมาณมาก ปญจขันธขยายพันธุดวยการเพาะเมล็ดจะมีเปอรเซ็นต
การงอกต่ํา  แตตนพันธุที่ไดจากการเพาะเมล็ดจะมีความแข็งแรงกวาตนพันธุที่ไดจากการปกชํา เมล็ด
พันธุปญจขันธมีนํ้าหนักเฉลี่ย 0.4508 กรัมตอ 100 เมล็ด การเพาะดวยเมล็ดทันทีและการเตรียม
เมล็ดโดยใชนํ้าอุน 40 องศาเซลเซียส ที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 24 ชั่วโมง จะมีเปอรเซ็นตการงอกที่
ใกลเคียงกัน การเพาะเมล็ดปญจขันธควรใชวัสดุเพาะดวยทรายซึ่งเหมาะสมกับเมล็ดพืชที่งอกชา ใชเวลา
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ในการงอกนานหรือทยอยงอก อีกทั้งทรายเปนวัสดุเพาะที่โปรง อากาศถายเทได ทําใหไมมีการระบาด
ของเชื้อรา แมจะตองเพาะไวเปนเวลานานก็ตาม ผลการทดสอบเบื้องตนพบวา เมล็ดเริ่มงอกหลังจากเพาะ 
8-14 วัน เมล็ดงอกชามากและทยอยงอก โดยใชเวลาประมาณ 35 วัน นับจากวันท่ีเริม่งอก กลาท่ีงอก
แลวมีการเจริญเติบโตชา เม่ือมีใบจริง 2 ใบ ยายกลาลงถุง เริ่มทอดเลื้อยเม่ือมีใบจริง 5 ใบ และ แตก
เถา 2-3 เถา/ตน ไมควรเพาะเมล็ดในชวงฝนตกชุก การเพาะเมล็ดในชวงอากาศเย็นไดผลดี 

การใชลําตนใตดินหรือไหล ขุดลําตนใตดินขึ้นมา ตัดเปนทอนๆ ขนาดประมาณ 5 เซนตเิมตร 
ในแตละทอนพันธุมี 1-2 ขอ โดยขุดหลุมเปนแนว ใหมีระยะปลูกระหวางตน 30 เซนติเมตร และ
ระหวางแถว 50 เซนติเมตร ปลูก 1 ทอนพันธุ/หลุม กลบดนิหนาประมาณ 3 เซนตเิมตร และกดดนิให
แนนพอควร หลังการปลกูทุกครั้งตองรดน้ําใหชุมทันที 

การใชลาํตนเหนือดินหรือเถาปกชาํ  นําเถาปญจขันธที่เจริญเติบโตเต็มที่ ไมออนหรือไมแก  
เกินไป (สีเขียวปนน้ําตาล) นํามาตัดเปนทอน ๆ โดยแตละทอนพันธุมีขอ 3-4 ขอ ปลิดใบที่อยู 2 ขอ
ลางออก เตรียมวัสดุปกชําท่ีมีความรวนซุย ใสในภาชนะที่มีความชื้นพอเหมาะและมีการระบายน้ําดี 
ปกชําทอนพันธุเอียงทํามุมประมาณ 45 องศา เอนสวนปลายไปทางทิศตะวันตก เพ่ือใหตาทีจ่ะแตกออก
ทางทิศตะวันออก เรียงรายเปนระยะหางกันพอควร ใหทอนพันธุมีขออยูในวัสดุปกชําอยางนอย 1-3 ขอ 
โดยให 1-2 ขอสวนบนที่ติดใบอยูเหนือดิน หม่ันรดนํ้าเพ่ือใหสวนที่นํามาปกชําเกิดรากขึ้น รากจะงอก
ประมาณ 7 วันหลังปกชํา เม่ือยอดยาวประมาณ 10-15 เซนติเมตร กลาแขง็แรงด ี ใหยายกลาลงปลูก
ในแปลงปลกูที่เตรียมไว การปกชํานิยมทําในที่รม แดดไมจัด เพ่ือลดการคายนํ้าของพืช และในระหวาง 
ปกชําตองใหความชื้นสูงกวาปกติ เพ่ือไมใหกิ่งแหงตายกอนท่ีจะเกิดราก 

จากการสัมภาษณเกษตรกรผูปลูกในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งปลูกปญจขันธเปนการคา พบวา
เกษตรกรขยายพันธุดวยการปกชํากิ่ง ไมมีการเพาะเมล็ด  ปญจขันธออกดอกในชวงเดือนกันยายนแต
เกษตรกรไมมีการสังเกตการติดเมล็ดเน่ืองจากนิยมการใชเถาปกชาํ  และจากการสํารวจเจาหนาท่ีศูนย
สงเสริมการเกษตรที่สูง ขอบดง จังหวัดเชียงใหมรายงานวา ที่อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหมพบปญจขันธ
ตามธรรมชาติ และมูลนิธิโครงการหลวงไดมีการศึกษาวิจัยตลอดจนใหเกษตรกรผลิตและแปรรูป การ
ขยายพันธุใชทั้งวิธีการใชเถาปกชํา และการเพาะเมล็ด ตนพันธุที่ไดจากการเพาะเมล็ด จะมีความแข็งแรง
กวาการปกชํา แตกเถา 3-5 เถา/ตน ทําใหไดผลผลิตสงูกวา อยางไรก็ตามพบวามีการติดเมล็ดตํ่า หรือ
ในบางปไมมีการติดเมล็ดเลยซึ่งยังไมมีการศึกษาชัดเจน  
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5.2.2  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่พืช 
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชของปญจขันธ เปนวิธีขยายพันธุพืชเพื่อใหไดกลาปริมาณมากเพียงพอ

สําหรับการผลิตวัตถุดิบในเชงิพาณิชย วิธีน้ีไดเปรียบกวาการปลกูตามธรรมชาต ิเพราะไมขึ้นกับภูมิประเทศ
และภูมิอากาศ นอกจากน้ีการเลี้ยงเซลลเน้ือเยื่อพืชยังสามารถควบคุมสภาวะการเจริญเติบโตใหเกิดสูงสุด 
และการควบคุมคุณภาพใหคงที่ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเปนเทคนิคที่มีคาใชจายสูงมากกวาวิธีการเพาะ
เมล็ดและวิธีปกชํา จําเปนตองคัดเลือกพันธุพืชท่ีใหผลผลิตสงู กําหนดวิธีการเลี้ยงเนื้อเยื่อและสภาวะที่
เหมาะสม และพัฒนาภาชนะที่ใชเลี้ยงใหเหมาะสมตอการผลติในปริมาณมาก 

การเตรยีมพืชปลอดเชื้อ 
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชของปญจขันธ ทําโดยนําตนปญจขันธที่มีคุณภาพดี มาลางทําความ

สะอาดและแชในนํ้าท่ีสะอาดนาน 30 นาที นํายอดออนมาฟอกฆาเชือ้ท่ีผวิดวย Clorox 10 % นาน 10 
นาที เติม Tween 20  จํานวน 2-3 หยด เขยานาน 15 นาที 1 ครั้ง ลางดวยนํ้าเปลาท่ีฆาเชือ้แลว 2 
ครั้ง เพาะยอดออนบนสูตรอาหาร Murashige and Skoog Medium  (MS) ที่น่ึงฆาเชื้อแลว 
เพ่ือใหเกิดตนออน เพาะเลี้ยงที่อุณหภูมิ 25  ± 2  องศาเซลเซียส ชวงแสง 16 ชั่วโมง/วัน ความเขม
แสง 2,000 ลักซ เปนเวลานาน 1 เดือน  

การพัฒนาใหเกิดตนออนจาํนวนมาก 
นําชิ้นสวนของยอดที่ไดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ มาเพาะบนสูตรอาหาร MS ที่มีสวนผสมของ  

benzyl amino purine (BAP)  ความเขมขน 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร, giberellic acid (GA)  ความ 
เขมขน 5 มิลลิกรัม/ลิตร citric acid ความเขมขน 150 มิลลิกรัม/ลิตร และเพิ่มเหล็กเทาตัว เพ่ือให
เกิดยอดออนหลายยอดและเพิ่มความสูงของยอดออนดวย รวมทั้งปองกันสารสีนํ้าตาลของเนือ้เยื่อที่ปลอย
ออกมาในอาหาร เพาะเลี้ยงเปนเวลา 1 เดือน 

การพัฒนาใหเกิดราก  
นํายอดออนท่ีขยายไดจากสูตรอาหารที่มีฮอรโมนที่เหมาะสมขางตนมาพัฒนาใหเกิดราก โดยนํา

ยอดออนมาเพาะเลี้ยงบนสูตรอาหาร MS ที่มีฮอรโมน 3 – indole acetic acid (IAA), 3 – indole 
butyric acid (IBA) และ naphthalene acetic acid (NAA), ความเขมขน 0.1, 1 และ 2 
มิลลิกรัม/ลิตร เพาะเลี้ยงเปนเวลา 1 เดือนและ 1 เดือนครึ่ง 
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การนําตนออนออกปลูก 
          นําตนออนท่ีไดมาปรับสภาพใหเขากับสิ่งแวดลอมภายนอก 2 สัปดาห แลวนํามาลางเอาวุนออก
ใหสะอาด และนําออกปลูกโดยใชวสัดุปลูกที่มี ดิน : ขี้เถาแกลบ : ปุยคอก เทากับ 2 : 2 : 1 ปลูกใน
เรือนเพาะชํารดนํ้าวันละ 1 ครั้ง ๆ ละ 5 นาที ใหนํ้าอัตโนมัติโดยใชเครื่องควบคุมการใหนํ้า ปลูกเปน
เวลา 1 – 2 เดือน เม่ือตนออนแข็งแรงดี สูงประมาณ 0.5 ฟุต สามารถนําออกปลูกในแปลงปลูก หรือ
ปลูกในกระถางดินในสภาพธรรมชาติ 

การตรวจวิเคราะหสารสําคัญ 
          นํายอดออนปญจขันธสายพันธุจีนและสายพันธุไทยทีเ่พาะเลี้ยงบนสูตรอาหาร MS 58 ที่มี
หรือไมมี chitosan 0.1 % ขนาดความเขมขน 5 มิลลิกรัม/ลิตร (C5)  ที่เพาะเลี้ยงเปนเวลา 1 เดือน 
มาตรวจวิเคราะหหาเปอรเซ็นตของซาโปนินรวม 

5.2.3  การผลิตวัตถุดิบปญจขันธ 
การเตรยีมแปลงปลูก เตรียมพื้นท่ีโดยทําการแผวถางพื้นท่ี กําจัดวัชพืช เก็บเศษไมตอไมออก

จากพื้นท่ี ถาพ้ืนท่ีในการเพาะปลูกเปนดินรวนซุยดีอยูแลว มีวัชพืชจํานวนไมมาก อาจทําการไถพรวน
เพียงครั้งเดียว แตถาพื้นท่ีเพาะปลูกมีวัชพืชมากและหนาดินแข็ง ควรทําการไถพรวนประมาณ 2 ครั้ง 
คือ ไถดะ แลวตากดินไวเปนเวลา 1 สัปดาห เพ่ือทําลายไขแมลงและเชื้อโรคในดิน แลวจงึไถแปรอกี
ครั้งเพื่อกลับหนาดิน ทําใหดินรวนซุยและละเอยีดมากขึ้น จากนั้นขึ้นแปลงหรือยกรอง ขุดดินพูนใหเปน
แปลงสงูจากผวิดินประมาณ 30-50 เซนติเมตร แปลงที่เตรยีมมักมีรูปรางสี่เหลี่ยมผืนผา ขนาดแปลง
กวางประมาณ 1 เมตร ความยาวขึ้นอยูกับพื้นท่ีที่มีอยู การปลูกแบบแปลงใหญควรแบงเปนแปลงยอย ๆ  
และเวนระยะหางระหวางแปลงยอยเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติดูแลรักษาแปลงปลูก โดยเวนระยะหาง 
ระหวางแปลงประมาณ 50 เซนติเมตร และมีการระบายน้ําดี ไมใหมีนํ้าทวมขังเพราะจะทําใหลําตนเนา
ตายงาย  หลังจากนั้นก็ยอยดินในแปลง ผสมกบัปุยคอกหรือปุยหมักคลุกเคลาใหทั่วกอนนําพืชมาปลูก 

การปลูก  โดยทั่วไปพืชเจริญเติบโตดีในชวงฤดูฝน การปลูกตามฤดูกาลสามารถทําไดโดยการ
ยายกลาอายุประมาณ 45-60 วันไปปลูกในแปลงปลูก การปลูกชิดมากเกินไปมักจะเกิดปญหาเนื่องจาก
ความหนาแนนของพืชท่ีเติบโตซอนทับกันบนแปลงปลูก และเกิดการสะสมของโรคหรือแมลงศตัรูพืชได
งาย การปลูกนิยมปลูกเปนแถวแบบยกรอง เพราะสะดวกในการดูแลรักษา โดยใหระยะหางระหวางรอง 
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ประมาณ 50 เซนติเมตร ระหวางหลุม 50 เซนติเมตร แตละหลุมกวางและลกึประมาณ 1 คืบ ใสปุย
หมักพรอมเชื้อราสีเขียว (ไตรโคเดอรมา) รองกนหลุมประมาณหลุมละ 1 กํามือ ปลูกสลับแบบฟนปลา
พื้นท่ี 1 ตารางเมตรตอตนกลาจํานวน 3 ตน รดนํ้าใหชุม โดยบนแปลงที่ปลูกมุงดวยสแลนตสีเขียว 
70% ตลอดพื้นท่ี (หากพ้ืนที่ปลูกมีรมเงา หรือมีแสงรําไร และมีปริมาณแสงเปนไปตามความตองการ
ของปญจขันธ ก็ไมจําเปนตองมุงดวยสแลนต) 

ในการเคลือ่นยายกลาไปปลูกในแปลงปลูกท่ีเตรียมไว จะตองทําดวยความระมัดระวังอยาให
กระทบกระเทอืนมาก เพ่ือใหการปลูกเปนไปดวยดี ตนพืชไมชะงักหรือเจริญเติบโตไมดี 

การดูแลรักษาและการจัดการ  การดูแลรักษาควรเริ่มตั้งแตระยะแรกปลูกพืชลงดิน คือใน
ชวงแรกตนพืชยังตั้งตัวไมดีตองมีการใหรมเงาและบังแสงแดด และใหความชืน้สมํ่าเสมอ (รดนํ้าเชา-เย็น) 
พรอมจัดตนใหเลื้อยอยูภายในแปลง เม่ือพืชต้ังตัวไดดีแลว การรดน้ําอาจจะลดลงถาในดินยังคงมี
ความชื้นอยู เม่ือปลูกไปสักระยะหนึ่งควรมีการใหปุย พรวนดิน ตัดกิ่งที่ไมไดรับแสงแดดหรือกิ่งแหง
ออกไปเพื่อใหใบสามารถสังเคราะหแสงไดเต็มท่ี จะชวยเพิ่มปริมาณกิ่งใหมที่จะแตกออกมา และชวยให
ผลผลิตมีคุณภาพดีขึ้น การใหปุยและการพรวนดินควรทําควบคูกันไป โดยใชวิธีหวานปุยรอบๆ ตน 
ปญจขันธชอบดินที่มีความอุดมสมบูรณ มีความชื้นพอเหมาะ และสภาพอากาศดี จึงตองหม่ันรดน้ํา 
ระวังอยาใหดินแหง หากปลูกบนพื้นท่ีราบในฤดูฝนควรมีระบบการระบายน้ําท่ีดี เพ่ือไมใหนํ้าทวมขังและ
พืชเนาตาย  โดยทั่วไปพชืท่ีเปนเถาน้ันจะตองสรางคางเอาไวใหเลื้อยจับ เพราะพืชท่ีเปนเถาหรือไมเลื้อย
จะตองยึดจับสิ่งอื่น ๆ ไตไปตามธรรมชาติเสมอ ปญจขันธเปนไมเถา สามารถปลูกไดทั้งแบบขึ้นคาง และ 
แบบไมขึ้นคาง หากปลูกแบบขึน้คาง เม่ือเริ่มปลูกจะตองเตรียมคางไวเลยซึง่อาจใชราวไมไผ และใชเศษ 
ไมมาเสียบหรือสอดไขว เพ่ือใหยอดพันเลื้อยไปตั้งแตตนยังเล็กและเจริญเติบโตขึ้นไปได 
 

 
        รูปที่ 17  เมล็ดพันธุปญจขันธ          รูปที่ 18 การเพาะเมล็ดโดยใชวสัดุเพาะทรายละเอียด 
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รูปที่ 19 การเพาะเมล็ดโดยใชวสัดุเพาะแกลบผสมทราย      รูปที่ 20  การยายกลาปญจขันธ 
 

   
                       รูปที่ 21  กลาปญจขันธมีลักษณะแตกตางกัน 

              
 

    รูปที่ 22  การปลูกปญจขันธในโรงเรือน         รูปที่ 23  การเจริญเติบโตและการแตกกิง่แขนง 
                                                                    ของปญจขันธ 
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             รูปที่ 24  ตนออนปญจขันธที่ไดจากการเพาะยอดออนบนสูตรอาหาร MS 
 

    
                             A                                                                 B 
      รูปที่ 25  แสดงรากของยอดออนปญจขันธที่เพาะเลี้ยงบนสูตรอาหาร MS ที่มีฮอรโมน IAA  
                 ความเขมขน 0.1, 1 และ 2 มก./ล. 
         A  = IAA  ความเขมขน 0.1, 1 และ 2 มก./ล. เพาะเลี้ยงเปนเวลา 1 เดือน 
         B  = IAA  ความเขมขน 0.1, 1 และ 2 มก./ล เพาะเลี้ยงเปนเวลา 1 เดือนครึ่ง 
 
 
 
 
 
 

                                 A                                                   B 
      รูปที่ 26  แสดงรากของยอดออนปญจขันธที่เพาะเลี้ยงบนสูตรอาหาร MS ที่มีฮอรโมน IBA  
                     ความเขมขน 0.1, 1 และ 2 มก./ล. 
          A   = IBA  ความเขมขน 0.1, 1 และ 2 มก./ล. เพาะเลี้ยงเปนเวลา 1 เดือน 
          B   = IBA  ความเขมขน 0.1, 1 และ 2 มก./ล. เพาะเลี้ยงเปนเวลา 1 เดือนครึ่ง 
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                          A                                                      B 
       รูปที่ 27  แสดงรากของยอดออนปญจขันธที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่มีฮอรโมน NAA  
                  ความเขมขน 0.1, 1 และ 2 มก./ล. 
     A   =  NAA  ความเขมขน 0.1, 1 และ 2 มก./ล.  เพาะเลี้ยงเปนเวลา 1 เดือน 

B   =  NAA  ความเขมขน 0.1, 1 และ 2 มก./ล. เพาะเลี้ยงเปนเวลา 1 เดือนครึ่ง 
 
 
 
 
 

                      A                                    B                                   C                     
 
 
 
 
 

                                  D                                    E 
   รูปท่ี 28  แสดงความยาวยอดและรากของยอดออนปญจขันธที่เพาะเลี้ยงบน MS ที่มีฮอรโมน IAA, 
              IBA, NAA ความเขมขน 0.1, 1 และ 2 มก./ล. เพาะเลี้ยงเปนเวลา 1 เดือนครึ่ง 
       A   =  IAA  ความเขมขน 0.1  มก./ล.      D   =  IBA  ความเขมชน 0.1, 1 และ 2 มก./ล. 
       B   =  IAA  ความเขมขน 1 มก./ล.      E   =  NAA ความเขมขน 0.1, 1 และ 2 มก./ล. 
       C   =  IAA  ความเขมขน 2 มก./ล. 
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                                รูปที่ 29  การเตรียมแปลงปลกูปญจขันธ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          รูปที่ 30  การปลูกปญจขันธเปนแถวแบบยกรอง 
 

การปองกันกําจดัโรคและแมลง  ควรดูแลเอาใจใสกําจัดวชัพืชอยางสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะใน
ระยะแรกที่พชืเลื้อยยงัไมคลุมแปลง ควรใชมือถอนวัชพืชจะดีกวาใชจอบดายหญา เพราะอาจจะทําความ
เสียหายใหกับพชืท่ีเราปลูกได   

โรคพืชที่พบของปญจขันธ  ไดแก โรคราแปงขาว โรคใบจุด และโรคดางขาว  
โรคราแปงขาว  เกิดจากเชื้อ Sphaerotheca cucurbitae จะทําลายแผนใบ กานใบและลํา

ตน ทําใหแผนใบเหี่ยวแหง ลําตนโทรมเร็วและออนแอ และจะทําใหในปถัดไปอัตราการงอกจะลดลง
คุณภาพของสมุนไพรต่ําลงดวย รวมทั้งปริมาณผลผลิตลดลงรอยละ 20-30 การปองกันคือ ใหเพ่ิมการ
ดูแลรักษาใหมากข้ึน เลือกพื้นท่ีปลูกปญจขันธใหหางจากพื้นท่ีปลูกพืชประเภทฟกแฟง แตงกวา หรือ
เลือกพื้นที่ที่ไมเคยปลูกพืชเหลาน้ีมากอน ควบคุมใหพื้นที่ปลูกมีอากาศถายเทไดดีและไมอับแสง นอกจาก 
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น้ีตองรีบถอนหรือทําลายตนท่ีเปนโรคทันที และเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแลว ใหรีบทําความสะอาดแปลง
ปลูกโดยกวาดเศษไมและลําตนท่ีหลนอยูใหหมด นําไปเผาทําลายทิ้งหรือนําไปทําปุยหมัก 
 โรคใบจุด  เกิดจากเชื้อ Colletotrichum capric (Syd.) Butl.& Bisby สาเหตุมาจากนํ้า
ทวมขังหรือการใหนํ้ามากเกินไป หรือเกิดจากการปลูกซ้ําท่ีเดิมหลาย ๆ ครั้ง ทําใหเกิดการสะสมของเชื้อ
โรค โรคใบจุดจะทําลายใบ หากเปนมากใบจะเหี่ยวแหงตาย  การปองกันกําจดัโรคดังกลาวเมื่อเกิดแลว
รักษายาก  ในเบื้องตนควรถอนและทําลาย และควรปองกันกอนปลูก โดยการหมุนเวียนแปลงปลกูและ
ใชตนพันธุที่ปราศจากโรค 
 โรคดางขาว เกิดจากเชื้อ Sclerotium rolfsii จะทําลายบริเวณโคนตนและขยายไปยงัใบและ
สวนราก หากมีการระบาดอยางรุนแรง จะทําใหลําตนเหี่ยวแหงตาย การปองกันใหใชวิธีเดียวกับโรครา
แปงขาว 
 แมลงศัตรูพืชของปญจขันธ  ไดแก  แมลงเตาทอง ตั๊กแตน ดวงปกแขง็ ตัวหนอน หอยทาก 
แมลงที่เปนศัตรูพืชเหลาน้ีมองดูไดงาย เพราะจะทิ้งรองรอยเอาไวเสมอ ทําใหใบแหวง โหวไป สงัเกตเหน็
ไดงายมาก การปองกันกําจัด ในเบื้องตนใหเก็บทําลายทิ้งหรือโรยดวยผงดินขาวหรือผงกากถัว่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                  รูปที่ 31   แมลงศัตรูพืชของปญจขันธ 
 

การเก็บเกี่ยว  ตองทราบสวนที่ใชที่ถูกตอง อายุของพืช ชวงเวลาเก็บเกี่ยวและวิธีเก็บเกี่ยว
โดยทั่วไปควรเริ่มเก็บเกี่ยวเมื่อพืชเจริญเติบโตเต็มท่ีหรือสมบูรณเต็มที่ มักใชระยะที่พืชออกดอกเปน
เกณฑวาพืชน้ันเจริญเติบโตเต็มที่ และเนื่องจากปจจัยทางกายภาพมีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตของพืช 
เปนผลใหปญจขันธในแตละพืน้ท่ีเจริญเติบโตเต็มท่ีไมพรอมกัน ดังน้ัน การเก็บเกี่ยวในแตละพื้นท่ีอาจมี 
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อายุของพชืไมเทากัน จากการศึกษาเบื้องตนพบวา หากขอมูลทางกายภาพในแตละพื้นท่ี ไดแก ลักษณะ
ดิน ความสูงจากระดับนํ้าทะเล ความชื้นสัมพัทธ ปริมาณแสง อุณหภูมิต่ําสุด-สูงสุด ปริมาณน้ําฝน
เปนไปตามลักษณะเฉพาะของปญจขันธดังที่ไดกลาวมาแลว และพันธุพืชที่นํามาปลูกมีคุณภาพดี จะ
สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดเม่ือพืชมีอายุประมาณ 75-90 วัน โดยตัดสวนเหนือดินใหเหลือลาํตนสวนที่
ตอติดกับลําตนสวนที่อยูใตดินประมาณ 1-3 คืบ เพ่ือจะไดเจริญเติบโตตอไป ทั้งน้ีควรเพิ่มปุยอินทรีย
ในแปลงปลกูหลังการเก็บเกี่ยวทุกครั้ง ซึ่งสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดปละ 3-4 ครั้ง ขึ้นอยูกับพื้นท่ี
ปลูก หลังจากนัน้ควรพลิกฟนพ้ืนท่ีใหม ปรับปรุงสภาพดินและปลูกพืชรุนตอไป 

การปฏิบัติหลังการเก็บเกีย่ว  คัดเลือกเอาดิน ทราย เศษหิน สวนของพชือ่ืนท่ีปะปนมาหรือ 
สวนที่ไมใชออกใหหมด นําไปลางดวยนํ้าสะอาด 2-3 ครั้ง ในภาชนะที่สะอาด ขณะลางตองไมถูหรือขยี้
สมุนไพรแรงๆ นําขึ้นใสภาชนะที่มีตะแกรงเพื่อใหสะเด็ดนํ้า จากน้ันนําสมุนไพรไปสับหรือตัดตามขนาดที่
ตองการ โดยใชอุปกรณที่สะอาด เชน มีด กรรไกร เปนตน นําไปผึ่งในที่รม ไมอับชื้น บนตะแกรงที่
สะอาด และทําแหงโดยการตากแดด ซึ่งควรคลุมภาชนะดวยผาขาวบางเพื่อปองกันฝุนละอองและกัน
การปลิวของชิ้นสวนสมุนไพร ตากจนแหงสนิท หรือนําเขาอบในตูอบรอนไฟฟาท่ีมีพัดลมระบายอากาศ ใช
อุณหภูมิ 40-50 องศาเซลเซียส ควรเกลีย่สมุนไพรใหแผบาง ๆ บนภาชนะ หม่ันกลับสมุนไพรตลอดเวลา 
เม่ือสมุนไพรแหงสนิทแลว ใหเก็บในถุงพลาสตกิ รดัปากถุงใหสนิท หรือเก็บในภาชนะที่สะอาด และไม
บรรจุจนแนนเกินไป เขียนชื่อชนิดสมุนไพร แหลงปลูก แปลงที่เก็บ วันท่ีเก็บ ผูปลูกหรือผูผลิตบนฉลาก
ที่ปดไวใหชัดเจน 
 การเก็บรักษา  ปจจัยสําคัญตอการเก็บรักษาสมุนไพรแหง คือ อุณหภูมิ  โดยทั่วไปควรเก็บ
สมุนไพรแหงไวที่อุณหภูมิต่ํากวา 25 องศาเซลเซียส สมุนไพรจะมีความคงตัวดีขึ้นถาเก็บในสภาพทัง้ชิน้ 
ยังไมบด หากเก็บในสภาพผงจะเรงกระบวนการเสื่อมทางเคมี เพราะพื้นท่ีผิวสัมผัสกับอากาศภายนอก
มาก และความชื้นจะทําใหเกิดการสลายตวัของสาร เกิดเชื้อราและแบคทีเรีย การเก็บรักษาสมุนไพรควร
เก็บในที่อุณหภูมิต่ําหรือในที่มีอากาศถายเทไดสะดวกและสะอาด ปลอดภัยจากการรบกวนของแมลงและ
สัตวตาง ๆ และควรนําออกตากแดดหรืออบทุก 2-3 เดือน 
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                             รูปที่ 32   การปลูกปญจขันธแบบขึ้นคาง 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            รูปที่ 33   การปลูกปญจขันธแบบไมขึ้นคาง 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 

                            รูปที่ 34  การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 
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5.3  การผลติวัตถุดิบโกฐจุฬาลําพา3 

5.3.1  การขยายพันธุโกฐจุฬาลําพา 
โกฐจุฬาลําพาขยายพันธุไดโดยการเพาะเมล็ด 

        การเพาะเมล็ด  เพาะเมล็ดพันธุในถาดเพาะใหวัสดุเพาะมีสวนผสมของดิน ทรายหยาบ และ
ปุยคอก ปรับสภาพดินใหมีคาความเปนกรด-ดางระหวาง 6-7 กอนนํามาใชเปนวัสดุเพาะอยางนอย 2  
เดือน หรือใชพีท (peat) เปนวัสดุเพาะ เมล็ดจะงอกหลงัเพาะ 5 วัน เม่ือเมล็ดเริ่มงอก 50-55 วัน กลา
จะมีใบจริง 10 ใบ ยายกลาจากถาดเพาะลงถุงชาํ เม่ือกลามีใบจริงคูแรกคลี่บาน 

5.3.2  การผลิตวัตถุดิบโกฐจุฬาลําพา 
การเตรยีมแปลงปลูก โดยไถพรวนดินท้ิงไว 1 เดือน คราดเก็บเศษวัชพืชออกจากแปลง ไถ

พรวนอีก 1-2 ครั้ง  เพ่ือลดการระบาดของศัตรูพืช และกําจัดวัชพืชท่ียังตกคางอยูในดิน ปรับสภาพดิน 
ตามคําแนะนํากอนปลูกโดยใชปุยอินทรีย  (ที่ไดมาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตรที่ 
รับรองโดยกรมพัฒนาที่ดิน) หวานใหทั่วแปลงกอนปลูก 7 วัน 
 

   
         รูปที่ 35  เมล็ดโกฐจุฬาลําพา                 รูปที่ 36  กลาโกฐจุฬาลําพามีใบจริง 10 ใบ 
 

การปลูก  ทําโดยยายกลาท่ีมีอายุหลังเมล็ดงอกประมาณ 40-60 วัน ความสูงประมาณ 6-7 
เซนติเมตร ไปปลูกในแปลงปลกู โดยใหระยะปลูกระหวางตน 1.5 เมตร ระหวางแถว 2 เมตร ขุดหลุม
ปลูกขนาด 20 x 20 x 20 เซนติเมตร คลุกเคลากนหลุมใหดินรวนซุย โดยสูงจากกนหลุมประมาณ 10 
เซนติเมตร ปลูก 1 ตนตอหลุม คัดกลาท่ีแข็งแรง สมบูรณและมีขนาดสมํ่าเสมอ วางกลาท่ีกนหลุม กลบ
ดินที่เหลือลงในหลุม กดดินบริเวณโคนตนพอแนน รดนํ้าใหชุม 
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รูปที่ 37  การยายกลาโกฐจุฬาลําพาลงแปลงปลูก 

 

    
รูปที่ 38  แปลงปลูกโกฐจุฬาลาํพาทรงพุมหนา 

 

    
รูปที่ 39  แปลงปลูกโกฐจุฬาลาํพาทรงพุมบาง  
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          1                          2                             1                      2      
รูปที่ 40  ลักษณะใบประกอบของโกฐจุฬาลําพา    รูปที่ 41  ลักษณะใบประกอบของโกฐจุฬาลําพา 
           ตนทรงพุมบาง                                       ตนทรงพุมหนา 
           1  ใบประกอบมีขอถี่         1  กานใบยาว 
           2  ใบประกอบมีขอหาง                              2  กานใบสั้น 

การดูแลรักษาและการจัดการ ใสปุยคอกหรือปุยหมักหลังปลูก 2 เดือน อัตราการใสปุยตาม
ผลวิเคราะหดิน และน้ําอยางสมํ่าเสมอ ปริมาณนํ้าท่ีให สังเกตดินในแปลงเปยกชื้น แฉะเล็กนอย จึง
หยุดให ควรใหนํ้าทันทีหลังปลูกและใหปุย 

 

    
  รูปท่ี 42  ลักษณะตนท่ีเปนโรคเหี่ยวเหลือง              รูปที่ 43  เชื้อรา Sclerotium sp. 
 

การปองกันและกําจัดแมลง   ควรดูแลเอาใจใสกําจัดวัชพืชอยางสมํ่าเสมอ พนสารปองกัน
กําจัดแมลงตามความจําเปนและเหมาะสม ควรคิดกับดักกาวเหนียวสีเหลืองเพื่อการพยากรณและลด
ปริมาณตัวเต็มวัย โรคพืชท่ีพบบอย คือ โรคเหี่ยวเหลือง ซึ่งสามารถปองกันไดโดยการปรับ pH ของดิน
ใหอยูในชวง 6-6.9 
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การเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยวผลผลิตในชวงเชาระยะออกดอก โดยใชมีดคมตัดสวนเหนือดินหาง
จากโคนตน 10 เซนติเมตร นําผลผลิตมาผึ่งใหแหง โดยมีวัสดุรองรับสวนใบและดอกแหงหลุดจาก
กิ่งแขนงของลําตน 

การปฏิบัติหลังการเก็บเกีย่ว สถานที่วางผลผลิตเพื่อทําใหแหงหรอืเก็บรกัษาผลผลิตตองมีอากาศ
ถายเทดี ปลอดภัยตอการทําลายของแมลงศัตรพูืช ไดแก มดงาม แมลงสาบและหนู และอยูหางจากสิ่ง
ปฏิกูลเพ่ือปองกันการปนเปอนเชื้อโรค 
 การเก็บรักษา  ปจจัยสําคัญตอการเก็บรักษาสมุนไพรแหง คือ อุณหภูมิ  โดยทั่วไปควรเก็บ
สมุนไพรแหงไวที่อุณหภูมิต่ํากวา 25 องศาเซลเซียส สมุนไพรจะมีความคงตัวดีขึ้นถาเก็บในสภาพทัง้ชิน้ 
ยังไมบด หากเก็บในสภาพผงจะเรงกระบวนการเสื่อมทางเคมี เพราะพื้นท่ีผิวสัมผัสกับอากาศภายนอก
มาก และความชื้นจะทําใหเกิดการสลายตวัของสาร เกิดเชื้อราและแบคทีเรีย การเก็บรักษาสมุนไพรควร
เก็บในที่อุณหภูมิต่ําหรือในที่มีอากาศถายเทไดสะดวกและสะอาด ปลอดภัยจากการรบกวนของแมลงและ
สัตวตาง ๆ และควรนําออกตากแดดหรืออบทุก 2-3 เดือน 

5.4  การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของปญจขันธพันธุพ้ืนเมืองและพันธุจีน4 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การเตรยีมแปลงสาธิต  

 เตรียมพื้นที่เพาะปลูกแบบแปลงสาธิตโดยทําการไถพรวน เก็บซากพืชปรับสภาพดินใหเหมาะสม
ตอการเจริญเติบโตของพืช จากน้ันขึ้นแปลงปลูกใหมีความกวางประมาณ 1 เมตร ยาวประมาณ 10 
เมตร และมีรองเดินระหวางแปลงประมาณ 0.5 เมตร 

การเพาะปลูกแบบแปลงสาธิต 
    ชนิด  ตรวจสอบชนิดพืชตามหลักพฤกษอนุกรมวิธาน   
    พันธุพืช     
 1. ปญจขันธพันธุพื้นเมือง ใชพันธุสันกําแพง โดยคัดเลือกตนพันธุที่มีคุณภาพดีและมีปริมาณ
สารสําคัญสูง การขยายพันธุ ใชวิธีปกชําโดยใชทอนพันธุจากลําตน 
 2. ปญจขันธพันธุจีน ไดรับตนพันธุจากเขตปกครองชนชาติไทสิบสองปนนา มณฑลยูนนาน 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน การขยายพันธุ ใชวิธีปกชําโดยใชทอนพันธุจากลําตน 
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    พ้ืนที่เปาหมาย 
 1.  สวนปาหลวงสันกําแพง  จังหวัดเชียงใหม 
 2.  สวนปาบานหลวง  จังหวัดเชียงใหม 
 3.  สวนปาแมหอพระ  จังหวัดเชียงใหม 
 4.  สวนปาแมแจม  จังหวัดเชียงใหม 
 5.  สวนปาแมอุคอ  จังหวัดเชียงใหม 

การปลูก  
 ปลูกพรอมกันและปฏิบัติเหมือนกันทุกสวนปา โดยพันธุพื้นเมืองเริ่มปลูกเม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 
2547 (เตรียมตนกลาวันท่ี 1 เมษายน 2547) และพันธุจีนเริ่มปลูกเม่ือวันท่ี 10 กรกฎาคม 2547 
(เตรียมตนกลาวันท่ี 10 พฤษภาคม 2547) ใชตนกลาอาย ุ2 เดือน ปลูกในแปลงยอยที่เตรียมไวขนาด 
10 ตารางเมตร จํานวนสวนปาละ 4 แปลงยอย พันธุพื้นเมืองและพันธุจีนชนิดละ 2 แปลงยอย ปลูก
แบบยกรอง ระยะหางระหวางรอง 50 เซนติเมตร ระหวางหลุม 50 เซนติเมตร แตละหลุมกวางและลกึ 
ประมาณ 1 คืบ ใสปุยหมักหรือปุยคอกพรอมเชื้อราสีเขียว รองกนหลุมประมาณหลุมละ 1 กํามือ ปลูก
สลับแบบฟนปลา จํานวน 30 ตนตอแปลงยอย รดนํ้าใหชุม โดยบนแปลงทีป่ลูกมุงดวยสแลนตสีเขียว 
70% ตลอดพื้นท่ี 
 หมายเหตุ : พนัธุจีนปลูกทีหลังกวาพันธุพื้นเมือง เน่ืองจากตองรอตนปญจขันธจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ในทางปฏิบัติการศึกษาเปรียบเทียบควรปลูกพรอมกัน แตการศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษานํา
รอง แมวาปญจขันธทั้งสองพนัธุจะปลูกไมพรอมกันก็ตาม แตขอมูลที่ไดจะเปนประโยชนตอการวิจัยตอ
ยอด 
    การดูแลรักษาและการจัดการ  
 พยายามรักษาความชุมชื้นของแปลงใหสมํ่าเสมอ พรอมจดัตนใหเลื้อยอยูภายในแปลง ใหปุย 
อินทรีย ปุยหมักเปนระยะ ๆ ในระยะแรกที่พืชเลื้อยยังไมคลุมแปลง ใหถอนวชัพืชชวยดวย 
    การเก็บเกีย่ว  

พันธุพื้นเมืองเก็บเกี่ยวเมื่อพืชมีอายุประมาณ 90-160 วัน สวนพันธุจีนเก็บเกี่ยวเมื่อพืชมีอายุ
ประมาณ 75-120 วันโดยตัดสวนเหนือดินท้ังหมดใหเหลือลําตนสวนที่ตอติดกับลําตนสวนที่อยูใตดิน
ประมาณ 1-3 คืบ เพ่ือจะไดเจริญเติบโตตอไป  
 หมายเหต ุ:  พันธุพ้ืนเมืองและพันธุจีนในพื้นที่เปาหมายแมจะเก็บเกีย่วที่อายุพืชตางกัน แต 
การเก็บเกีย่วจะดําเนนิการพรอมกัน 
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    การแปรรูปหลังการเก็บเกีย่ว  
คัดเลือกเอาดิน ทราย เศษหิน สวนของพืชอ่ืนท่ีปะปนมาหรือสวนที่ไมใชทํายาออกใหหมด 

นําไปลางดวยนํ้าสะอาด 2-3 ครั้ง ในภาชนะที่สะอาด ขณะลางตองไมถูหรือขยี้สมุนไพรแรง ๆ  นําขึ้นใส
ภาชนะที่มีตะแกรงเพื่อใหสะเด็ดนํ้า จากน้ันนําสมุนไพรไปสับหรือตัดตามขนาดที่ตองการโดยใชอุปกรณ
ที่สะอาด เชน มีด กรรไกร เปนตน นําไปผึ่งในที่รม ไมอับชื้น บนตะแกรงที่สะอาด นําเขาอบในตูอบรอน
ไฟฟาท่ีมีพัดลมระบายอากาศ ใชอุณหภูมิ 40-50 องศาเซลเซียส ควรเกลี่ยใหแผบาง ๆ บนภาชนะ 
หม่ันกลับสมุนไพรตลอดเวลาเพื่อปองกันการเกิดความชื้นจากเชื้อรา เม่ือสมุนไพรแหงสนิทแลวใหเก็บใน 
ถุง รัดปากถุงใหสนิท หรือเก็บในภาชนะที่สะอาด และไมบรรจุจนแนนเกินไป เขียนชือ่ชนิดสมุนไพร แหลง
ปลูก แปลงที่เกบ็ วันท่ีเก็บ ผูปลูกหรอืผูผลิตบนฉลากที่ปดไวใหชัดเจน การเกบ็รักษาใหเกบ็ในที่อุณหภูมิ
ต่ําหรือในที่มีอากาศถายเทไดสะดวกและ สะอาด ปลอดภัยจากการรบกวนของแมลงและสัตวตาง ๆ  
    ปริมาณผลผลิต  
 ปริมาณผลผลิตของปญจขันธพันธุพื้นเมืองและพันธุจีนที่ไดจากการปลูกแบบแปลงสาธิตใน
พื้นท่ีเปาหมาย โดยปลูกพรอมกันและปฏิบัติเหมือนกันทุกสวนปา คํานวณผลผลิตสมุนไพรแหงตอพื้นท่ี
เพาะปลูก (กิโลกรัม/ไร) 

การประเมนิคุณภาพของวัตถดุิบสมุนไพร 
 ตัวอยางสมุนไพรแหงจากแหลงปลูกสวนหนึ่งนําสงสถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตรการ 
แพทย กระทรวงสาธารณสขุ เพ่ือตรวจวิเคราะหคุณภาพทางเคมี และอกีสวนหนึง่นําสงสาํนักวทิยาศาสตร
เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่อตรวจการปนเปอนดวยสารหนู
และโลหะหนัก 
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ผลการวิจัย  
การเตรยีมแปลงสาธิต 
 เตรียมพื้นที่เพาะปลูกแบบแปลงสาธิตโดยทําการไถพรวน เก็บซากพืชปรับสภาพดินใหเหมาะสม
ตอการเจริญเติบโตของพืช จากน้ันขึ้นแปลงปลูกใหมีความกวางประมาณ 1 เมตร ยาวประมาณ 10 
เมตร และมีรองเดินระหวางแปลงประมาณ0.5 เมตร (รูปที่ 44) 

จากตารางที ่22 แสดงใหเห็นวา เน้ือดินท่ีเหมาะสมสําหรับปลูกปญจขันธ คือ ดินในสวนปาบาน
หลวงและสวนปาหลวงสันกําแพง สวนสวนปาแมแจม สวนปาแมหอพระและสวนปาแมอุคอ ตองมีการ 
ปรับปรุง  การเพิ่มอินทรียวัตถใุนดินเปนวิธีมาตรฐานในการปรับขอดอยอันเน่ืองมาจากมีเน้ือหยาบหรือ
ละเอียดเกินไป อินทรียวัตถุนอกจากจะสลายตวัใหธาตุอาหารพืชแลว การเพิ่มระดับวัตถุในดินทรายจะ 
ทําใหความสามารถอุมนํ้าของดินเพ่ิมขึ้น ในขณะที่ในดินเหนียวจะทําใหดินโปรง การระบายนํ้าและอากาศ
ดีขึ้น 
การเพาะปลูก 
    ชนิด   
 ตรวจสอบชนิดพืชอยางถูกตองตามหลักพฤกษอนุกรมวิธาน พบวา คือ Gynostemma 
pentaphyllum (Thunb.) Makino วงศ Cucurbitaceae  
    พันธุพืช     
    1. ปญจขันธพันธุพื้นเมือง ตรวจพบปริมาณสารสกัดชนิดหยาบของซาโปนินรวมรอยละ 12.77  
    2. ปญจขันธพันธุจีน ตรวจพบปริมาณสารสกัดชนิดหยาบของซาโปนินรวมรอยละ 13.32 
    การปลูก  
 การปลูกปญจขนัธแบบแปลงสาธิตในพื้นท่ีเปาหมาย แสดงในรปูที่ 45 
    การเก็บเกีย่วและการแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว  
 การเก็บเกี่ยวปญจขันธและการแปรรูปหลังการเกบ็เกี่ยวในพื้นท่ีเปาหมาย แสดงในรูปที่ 34 
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                รูปที่ 44   การเตรียมพื้นท่ีเพาะปลูกในสวนปาเปาหมาย 
 

 

 
 
 
 
 
   
                          รูปที่ 45   การเพาะปลูกปญจขนัธแบบแปลงสาธิตในพื้นท่ีเปาหมาย 

ปริมาณผลผลิต  
ผลการทดลองในเบื้องตนพบวา ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยของปญจขันธพันธุพื้นเมืองและพันธุจีน

จากพื้นท่ีเปาหมาย เทากับ 177 และ 236 กิโลกรัมแหง/ไร ตามลําดับ นอกจากน้ีปญจขันธพันธุจีนให
ผลผลิตสงูกวาพันธุพื้นเมืองรอยละ 33.33 
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ตารางที ่22   แสดงคุณภาพดินและคุณภาพนํ้าในพื้นท่ีเปาหมายปลูกปญจขันธ 
 

ผลวิเคราะห ลําดับ
ที่ 

 

สถานที่ คุณภาพดิน คุณภาพน้ํา 
    1 สวนปาหลวงสันกําแพง  

จังหวัดเชียงใหม 
เน้ือดินเปนดินรวนปนทราย ดินเปน 
กรดแก แตสามารถปรับได ความ 
อุดมสมบูรณอยูในระดับสูง 

เหมาะสมสําหรับการใช
รดตนไม ไมมีโลหะหนัก 
ปนเปอน 

    2 สวนปาบานหลวง  
จังหวัดเชียงใหม 

เน้ือดินเปนดินรวนปนทราย ความ 
อุดมสมบูรณอยูในระดับสูง ดินเปน 
กรดเล็กนอย-ปานกลาง ไมมีการ 
ปนเปอนโลหะหนัก 

เหมาะสมสําหรับการใช
รดตนไม ไมมีโลหะหนัก 
ปนเปอน 

    3 สวนปาแมหอพระ  
จังหวัดเชียงใหม 

เน้ือดินตองมีการจัดการโดยเพิ่ม
อินทรียวัตถ ุดินเปนกรดเล็กนอย- 
ปานกลาง ความอุดมสมบูรณอยูใน 
ระดับสูง ทองแดงและสงักะสีอยูใน 
ระดับวิกฤติ ถาตองการปลูกตองมี 
การศึกษาอยางละเอียด 

เหมาะสมสําหรับการใช
รดตนไม ไมมีโลหะหนัก 
ปนเปอน 

    4 สวนปาแมแจม  
จังหวัดเชียงใหม 

เน้ือดินสามารถจัดการได ดินเปน 
กลาง-ดางออน ความอุดมสมบูรณอยู 
ในระดับสูง การปนเปอนของตะกั่ว 
และทองแดงอยูในระดับวิกฤติ ตอง 
ศึกษารายละเอียดเพิ่ม 

เหมาะสมสําหรับการใช
รดตนไม ไมมีโลหะหนัก 
ปนเปอน 

    5 สวนปาแมอุคอ  
จังหวัดแมฮองสอน 

เน้ือดินตองปรับปรุง ดินเปนกรดปาน 
กลาง ความอุดมสมบูรณต่ํา-ปาน 
กลาง คาสังกะสอียูในระดับวิกฤติ 

เหมาะสมสําหรับการใช
รดตนไม ไมมีโลหะหนัก 
ปนเปอน 

 

หมายเหต ุ  ระดับวิกฤตของโลหะหนักในดิน หมายถึง ปริมาณทั้งหมดของธาตุที่มีอยูในดินที่จะทําให 
              เกิดพิษ   
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การประเมนิคุณภาพของวัตถดุิบสมุนไพร 
 ผลการตรวจเอกลักษณทางเคมีของวัตถุดิบปญจขันธพันธุพื้นเมืองและพันธุจีน พบวาท้ังสอง
พันธุมีสารสําคัญประเภทซาโปนินเหมือนกัน ผลวิเคราะหปริมาณความชื้นและปริมาณซาโปนินรวมของ
วัตถุดิบสมุนไพร แสดงในตารางที่ 23 สําหรับผลวิเคราะหการปนเปอนดวยสารหนูและโลหะหนักของ
วัตถุดิบสมุนไพรจากพื้นท่ีเปาหมาย แสดงในตารางที่ 24 

การผลิตวัตถุดิบสมุนไพรตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) น้ัน มีความสําคัญและ
จําเปนยิ่งในตลาดโลกปจจบุัน เพราะแนวโนมการตลาดของผูบรโิภคเขาสูยุคกระแสบริโภคอาหารปลอดภยั 
(food safety) และยุคการคาเสรีที่มีมาตรการดานสุขอนามัยและสขุอนามัยพืช ตางประเทศเพิ่มความ
เขมงวดกับการใชสารเคมีมากขึ้น  การผลิตวตัถุดิบสมุนไพรตามแนวทาง GAP น้ัน เปนการประกัน
คุณภาพของวัตถุดิบและสนับสนุนการจัดทํามาตรฐานการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรในประเทศไทย ปจจุบัน
ยังไมมีสมุนไพรชนิดใดที่ไดรับการรับรอง GAP จากหนวยงานภาครัฐที่รับผิดชอบ คณะผูวิจัยได
ดําเนินการศึกษาการผลิตวัตถุดิบปญจขันธตามแนวทาง GAP เพ่ือใหเปนสมุนไพรนํารองในการศึกษา 
วิจัยสมุนไพรไทยชนิดอื่น ๆ ตอไป โดยทั่วไปปญจขันธจะเก็บเกี่ยวผลผลติไดหลังจากพชืมีอายุปลูก
ประมาณ 6 เดือน และเมื่อสวนของพืชท่ีแตกใหมเติบโตเต็มท่ีประมาณ 3-6 เดือน ก็จะสามารถทยอย
เก็บในรอบตอไปไดอยางตอเน่ืองตลอดป มีรายงานวาปจจัยทีมี่ผลตอปริมาณสารสําคัญประเภทซาโปนิน 
ในปญจขันธ คือ ชนิด พันธุ แหลงปลูก และชวงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต  
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ตารางที ่23   แสดงผลวิเคราะหคุณภาพทางเคมีของวัตถุดิบสมุนไพรจากพืน้ท่ีเปาหมาย 
 

            ปริมาณ (%)  

  ลําดับที่ 
                     

สถานที่ปลูก 
                         

  อายุ (วัน) ความชื้น ซาโปนินรวม 
ปญจขันธพันธุพ้ืนเมือง         

    สวนปาหลวงสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม      116        6.89       15.79 
    สวนปาบานหลวง จังหวัดเชียงใหม      113        7.53       12.41 
    สวนปาแมหอพระ จังหวัดเชียงใหม      117        7.89       14.22 
    สวนปาแมแจม จังหวัดเชียงใหม      117        7.77        7.55 
    สวนปาแมอุคอ จังหวัดแมฮองสอน      113        8.80       16.42 
    สวนปาหลวงสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม      155        6.35        7.58 
    สวนปาบานหลวง จังหวัดเชียงใหม      156        7.11        7.71 
    สวนปาแมหอพระ จังหวัดเชียงใหม      156        6.15        7.84 
    สวนปาแมแจม จังหวัดเชียงใหม      156        6.72        8.75 

    1 

สวนปาแมอุคอ จังหวัดแมฮองสอน      152        6.51       13.74 

ปญจขันธพันธุจีน    

    สวนปาหลวงสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม       77        7.37       11.49 
    สวนปาบานหลวง จังหวัดเชียงใหม       78        7.67       11.25 
    สวนปาแมหอพระ จังหวัดเชียงใหม       76        7.00       18.54 
    สวนปาแมแจม จังหวัดเชียงใหม       78        7.18       10.45 
    สวนปาแมอุคอ จังหวัดแมฮองสอน       76        7.18       16.45 
    สวนปาหลวงสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม      116        7.45        7.77 
    สวนปาบานหลวง จังหวัดเชียงใหม      117        6.91        8.09 
    สวนปาแมหอพระ จังหวัดเชียงใหม      116        7.00        9.66 
    สวนปาแมแจม จังหวัดเชียงใหม      117        6.44        6.39 

   2 

    สวนปาแมอุคอ จังหวัดแมฮองสอน      115        7.32       11.65 
  

หมายเหต ุ  ปญจขันธพันธุพื้นเมืองเจริญเติบโตชามาก เม่ือพืชมีอาย ุ90 วนั ใหผลผลิตต่ํามาก จึงไม   
             สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตสงตรวจวิเคราะหคุณภาพได แตปญจขันธพันธุจีนเจริญเติบโตเร็ว   
             เม่ือพืชมีอาย ุ76-78 วัน ใหผลผลติสูง จึงไดเก็บเกี่ยวผลผลิตสงตรวจคุณภาพ 
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ตารางที ่24   แสดงผลวิเคราะหการปนเปอนดวยสารหนูและโลหะหนักของวตัถุดิบสมุนไพรจากพื้นท่ี 
               เปาหมาย 

ปริมาณท่ีพบในวัตถุดิบสมุนไพร (มก./กก.)  

สถานที่ปลูก สารหนู ตะกั่ว ทองแดง สังกะสี แคดเมียม โครเมียม 
ปญจขันธพันธุพ้ืนเมือง       

สวนปาหลวงสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม 2.71 ไมพบ 4.57 159.98 4.75** 19.97 
สวนปาบานหลวง จังหวัดเชียงใหม 2.45 ไมพบ ไมพบ 126.16 ไมพบ 10.04 
สวนปาแมหอพระ จังหวัดเชียงใหม 0.67 ไมพบ 9.76 161.58 ไมพบ 11.54 
สวนปาแมแจม จังหวัดเชียงใหม 4.79** ไมพบ 3.79 144.29 ไมพบ 16.42 
สวนปาแมอุคอ จังหวัดแมฮองสอน 2.69 ไมพบ 3.10 118.58 4.22** 7.40 

ปญจขันธพันธุจีน       

สวนปาหลวงสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม 1.46 ไมพบ 3.67 148.51 1.04** 11.18 
สวนปาบานหลวง จังหวัดเชียงใหม 2.48 ไมพบ ไมพบ 142.34 ไมพบ 9.18 
สวนปาแมหอพระ จังหวัดเชียงใหม 6.01** ไมพบ 3.12 164.66 ไมพบ 4.94 
สวนปาแมแจม จังหวัดเชียงใหม 1.19 ไมพบ 5.52 120.33 ไมพบ 10.05 
สวนปาแมอุคอ จังหวัดแมฮองสอน 2.72 ไมพบ 8.22 102.40 0.46** 5.82 

 
หมายเหต ุ  1. เกณฑมาตรฐานของสารหนูและโลหะหนักในสมนุไพรตามตํารามาตรฐานสมุนไพรไทย  
                (Thai Herbal Pharmacopoeia) 

      สารหนู (As) ไมเกิน 4 สวนในลานสวน   ตะกั่ว (Pb)  ไมเกิน 10 สวนในลานสวน 
                แคดเมียม (Cd) ไมเกิน 0.3 สวนในลานสวน **  ไมเขามาตรฐาน 

  2. ระดับวิกฤตของโลหะหนักในพืช หมายถึง ถามีปริมาณมากกวาน้ีจะทําใหเกิดเปนพิษกับ  
     พืช (Kobata-Ponidias และ Pondias 1984) 

       สารหนู (As)  ไมเกิน 20 สวนในลานสวน   ตะกั่ว (Pb) ไมเกิน 300 สวนในลานสวน 
     ทองแดง (Cu) ไมเกิน 100 สวนในลานสวน สังกะส ี(Zn)  ไมเกิน 400 สวนในลานสวน 
     แคดเมียม (Cd) ไมเกิน 30 สวนในลานสวน โครเมียม (Cr) ไมเกิน 30 สวนในลานสวน 

ผลการศึกษาวจิยัเบื้องตน พบวาปญจขันธพันธุจีนเจริญเติบโตเร็ว ใหผลผลิตสงูและมีคุณภาพ
ดี เม่ือพืชมีอายุปลูก 76-78 วนั ก็สามารถเกบ็เกี่ยวผลผลิตได แตปญจขันธพันธุพื้นเมืองเจริญเติบโต
ชามากในชวงทีพ่ืชมีอายุปลูก 1-3 เดือน หลังจากนั้นจะเจริญเติบโตเร็ว เม่ือเปรียบเทียบผลผลิตวัตถุดิบ
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สมุนไพรแหงตอไร พบวาปญจขันธพันธุจีนใหผลผลิตเฉลี่ย 236 กิโลกรัม/ไร และปญจขันธพันธุ
พื้นเมืองใหผลผลิตเฉลี่ย 177 กิโลกรัม/ไร ปญจขันธพันธุจีนใหผลผลิตสูงกวาปญจขันธพันธุพื้นเมือง
เฉลี่ยรอยละ 33.33 ดังน้ันคณะผูวิจัยจงึไดคัดเลือกปญจขันธพันธุจีนไปศึกษาวิจัยตอยอดใหครบวงจร 
เพ่ือสนับสนนุขอมูลวิชาการดานการผลิตวัตถดิุบปญจขันธใหไดคุณภาพมาตรฐานระดับสากล สามารถ
สงเสริมการผลติวัตถุดิบปญจขันธใหมีคุณภาพตามความตองการของตลาดและผูบริโภคในเชิงพาณิชย
ในประเทศไทย และทดแทนการนําเขาวัตถุดิบปญจขันธได  
 การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพของปญจขันธพันธุพื้นเมือง (พันธุสันกําแพง) และปญจขันธพันธุ 
จีน (พันธุสิบสองปนนา) ในเบื้องตนสรุปไดวา เม่ือนําปญจขันธพันธุพื้นเมือง (ตรวจพบปริมาณซาโปนิน
รวมรอยละ 12.77) และปญจขนัธพันธุจีน (ตรวจพบปริมาณซาโปนินรวมรอยละ 13.32) มาเตรียมกลา
โดยวิธีปกชําเหมือนกัน ใชกลาท่ีมีอายุ 2 เดือน ปลูกในพื้นท่ีสวนปาเปาหมายจํานวน 5 แหง พบวาปญจ
ขันธพันธุจีนเจริญเติบโตเร็ว ใหผลผลิตสงูและมีคุณภาพดี เม่ือพืชมีอายุปลูกเฉลี่ย 77 วัน ก็สามารถเกบ็
เกี่ยวผลผลิตได โดยตรวจพบปริมาณซาโปนินรวมรอยละ 13.28 แตปญจขันธพันธุพื้นเมืองเจริญเติบโต
ชามากในชวงทีพ่ืชมีอายุปลูก 1-3 เดือน หลังจากนั้นจะเจริญเติบโตเร็ว และจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต
ไดเม่ือพืชมีอายุปลูกเฉลี่ย 118 วัน โดยตรวจพบปริมาณซาโปนินรวมรอยละ 13.64  ปญจขันธพันธุจีน
ใหผลผลิตสูงกวาปญจขันธพันธุพื้นเมืองเฉลี่ยรอยละ 33.33  นอกจากน้ียังพบวา การเก็บเกี่ยวผลผลิต
เม่ือพืชมีอายุมากขึ้น จะทําใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพลดลง จากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวา พันธุพืช
และอายุพืชที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวผลผลิตจึงเปนปจจัยสาํคัญที่มีผลตอตนทุนการผลิตวัตถุดิบเชิง
พาณิชย คณะผูวิจัยจงึไดคัดเลือกปญจขันธพันธุจีนไปศึกษาวิจยัตอยอดใหครบวงจร 

5.5  อายุเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมสําหรับปญจขันธ5 

 มีรายงานการศึกษาคุณภาพของปญจขันธที่มาจากพันธุและแหลงปลูกที่แตกตางกัน พบวา 
คุณภาพของปญจขันธขึ้นอยูกบัรสชาติและปรมิาณซาโปนินรวม (Total saponins) ดังน้ันจึงใชปริมาณ
ซาโปนินรวมเปนตัวกําหนดคุณภาพมาตรฐานของสมุนไพรชนิดน้ี ซึ่งมาตรฐานของซาโปนินรวมในปญจ
ขันธตองไมนอยกวา 8 กรัม/นํ้าหนักแหง 100 กรัม เน่ืองจากคุณภาพของสมุนไพรมักมีปญหาความไม
สมํ่าเสมอของสารสําคัญ มีหลายปจจัยที่มีผลตอคุณภาพของสาระสําคัญในวตัถุดิบที่นํามาเตรียม อาทิ 
ชนิด  พันธุ และสภาพแวดลอม เปนตน  สําหรับปญจขันธซึ่งประกอบดวยสารซาโปนินมากมายหลาย 
ชนิด ปริมาณสารเหลาน้ีผันแปรไปตาม ชนิด พันธุ แหลงปลูก และชวงเวลาเก็บเกี่ยว จึงไดดําเนินการ 
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ทดลองเพื่อใหทราบวิธีการปลูกและอายุเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมสําหรับปญจขันธ 
อุปกรณและวธิีการ 
 เพาะเมล็ดปญจขันธพันธุสิบสองปนนา 1 และยายกลาปลูกลงแปลงปลูกทีส่วนปาบานหลวง 
อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม เม่ือวันที่ 24 มิถุนายน 2548 วางแผนการทดลองแบบ split plot มี 3 
ซ้ํา 2 ปจจัย ปจจัยที่ 1 (main plot) คือ วิธีการปลูก มี 2 แบบ ไดแก ปลูกแบบขึ้นคาง โดยให
ตนปญจขันธเลื้อยขึ้นเกาะยึดกบัแผนตาขายพลาสติกกวาง 1.2 เมตร ที่ขึงในแนวตั้งฉากกบัแปลง และ
ปลูกแบบไมขึ้นคางโดยปลอยใหตนปญจขันธทอดเลื้อยไปตามพื้นดิน ปจจัยที่ 2 (sub plot) คือ อายุ
เก็บเกี่ยว 3 ระยะ ไดแก เก็บเกี่ยวผลผลิตหลังปลูก 2, 3 และ 4.5 เดือน การเตรียมดินโดยเก็บ
ตัวอยางดินวิเคราะหคาความอุดมสมบูรณของธาตุอาหารพืชในดิน และความเปนกรด-ดางของดิน (pH) 
ที่สํานักวิทยาศาสตรเพ่ือการพฒันาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน ปรับสภาพดินตามผลวิเคราะหกอนปลูก 2 
เดือน ใหมีคา pH 6.5 โดยใสปูนขาวอัตรา 624 กิโลกรัม/ไร และรองพื้นกอนปลูกดวยปุยมูลชางอัตรา 
50 กิโลกรัม/ไร ปลูกแบบยกแปลง ขนาดแปลงยอย 4 x 7 เมตร เวนทางเดินระหวางแปลง 1 เมตร 
ระหวางซ้ํา 1.5 เมตร ระยะปลูก 1 x 1 เมตร ดานบนของแปลงปลกูซึ่งสูงจากพื้นดิน 2 เมตร พราง
แสงดวยตาขายพรางแสง 70% เก็บผลผลิตเฉพาะ 2 แถวกลาง เวนตนหัวทาย นําผลผลติไปลางดวย
นํ้าสะอาด ผึ่งลมใหแหง นําเขาตูอบอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส นาน 2 ชั่วโมง รูดใบออกจากกาน อบ
กานซ้ํา โดยนําเขาตูอบที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที บันทึกผลผลิต นําตัวอยางมาบด
เปนผง วิเคราะหหาปริมาณซาโปนินรวมโดยสถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
ผลการทดลอง 
1.  ผลผลิต 
 จากการศึกษาพบวา วิธีการปลกูกับอายุเก็บเกี่ยวไมมีปฏิสัมพนัธ (interaction) ตอกัน เม่ือ
พิจารณาวิธีการปลูกพบวา การปลูกแบบขึ้นคางใหผลผลิตไมแตกตางกันทางสถิติกับการปลูกแบบไมขึ้น
คาง (ตารางที่ 25 และ 26) กลาวคือ การปลูกแบบขึ้นคางใหผลผลิตนํ้าหนักสดเฉลี่ย 479 กิโลกรัม/ไร 
และน้ําหนักแหงเฉลี่ย 88 กิโลกรัม/ไร สวนการปลูกแบบไมขึ้นคางใหนํ้าหนักสดเฉลี่ย 538 กิโลกรัม/ไร 
และน้ําหนักแหงเฉลี่ย 83 กิโลกรัม/ไร การเก็บเกี่ยวในอายุทีต่างกันใหผลผลติแตกตางกันทางสถิติ เม่ือ
เก็บเกี่ยวอายุ 4.5 เดือน ใหผลผลิตแตกตางจากการเก็บเกีย่วที่อายุนอยกวา โดยอายุเก็บเกี่ยว 4.5 
เดือน  ใหนํ้าหนักสดสูงถึง 1,005 กิโลกรัม/ไร  และน้ําหนักแหงสูงถึง 176 กิโลกรัม/ไร (ตารางที่ 25  
และ 26) 
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ตารางที่ 25   นํ้าหนักสด (ก.ก./ไร) ของปญจขันธจากวิธีการปลูก 2 แบบ และอายุเก็บเกี่ยว 3 ระยะ 
 

อายุเก็บเกี่ยว (เดือน)  

ลําดับที่ 
 

วิธีการปลูก 2 3 4.5 

 

คาเฉลี่ยของแตละวิธีปลูก 

1 ปลูกแบบขึ้นคาง 104 331 1,002 479 
2 ปลูกแบบไมขึ้นคาง 165 441 1,008 538 
คาเฉลี่ยของแตละอายุเก็บเกี่ยว 135 b 386 b 1,005 a  

 cv (a)    8.2% 
  cv (b)  45.4% 
 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยนํ้าหนักสดปญจขันธ ที่วิธีปลูกตางกัน ในทุกอายุเก็บเกี่ยว   
          LSD.05 = 537 กิโลกรัม/ไร 
 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยนํ้าหนักสดปญจขันธ ที่อายุเก็บเกี่ยวตางกนั ในทุกวิธีปลูก   
          LSD.05 = 533 กิโลกรัม/ไร 
 

ตารางที ่26   นํ้าหนักแหง (ก.ก./ไร) ของปญจขันธจากวิธีการปลูก 2 แบบ และอายุเก็บเกี่ยว 3 ระยะ 
 

อายุเก็บเกี่ยว (เดือน)  

ลําดับที่ 
 

วิธีการปลูก 2 3 4.5 

 

คาเฉลี่ยของแตละวิธีปลูก 

1 ปลูกแบบขึ้นคาง 15 57 192 88 
2 ปลูกแบบไมขึ้นคาง 24 64 160 83 
คาเฉลี่ยของแตละอายุเก็บเกี่ยว 19.5 b 61 b 176 a  

 cv (a)    9.9% 
  cv (b)  36.1% 
 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยนํ้าหนักสดปญจขันธ ที่วิธีปลูกตางกัน ในทุกอายุเก็บเกี่ยว   
          LSD.05 = 38 กิโลกรัม/ไร 
 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยนํ้าหนักสดปญจขันธ ที่อายุเก็บเกี่ยวตางกนั ในทุกวิธีปลูก   
          LSD.05 = 71 กิโลกรัม/ไร 
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2.  ปริมาณซาโปนินรวม 
 ใหผลไปในทิศทางเดียวกับผลผลิตคือ การปลูกแบบขึ้นคางใหปริมาณซาโปนินรวมไมแตกตาง
กันทางสถิติกับการปลูกแบบไมขึ้นคางกลาวคือ การปลูกแบบขึ้นคางใหปริมาณซาโปนินรวมเฉลี่ย 11.44 
กรัม/นํ้าหนักแหง 100 กรัม และการปลูกแบบไมขึ้นคางใหปริมาณซาโปนินรวมเฉลี่ย 8.92 กรัม/
นํ้าหนักแหง 100 กรัม (ตารางที่ 27) 

สําหรับการเก็บเกี่ยวในอายุที่แตกตางกัน 3 ระยะคือ 2, 3 และ 4.5 เดือน ใหปริมาณซาโปนิน
รวมไมแตกตางกันทางสถิติ ปริมาณซาโปนินรวมเฉลี่ย 10.25, 10.86 และ 9.44 กรัม/นํ้าหนักแหง 
100 กรัม ตามลําดับ (ตารางที่ 27) 
 

ตารางที่ 27  ปริมาณซาโปนินรวม (กรัม/นํ้าหนักแหง 100 กรัม) ของปญจขันธจากวิธีการปลกู 2 แบบ  
               และอายุเก็บเกี่ยว 3 ระยะ 
 

อายุเก็บเกี่ยว (เดือน)  

ลําดับที่ 
 

วิธีการปลูก 2 3 4.5 

 

คาเฉลี่ยของแตละวิธีปลูก 

1 ปลูกแบบขึ้นคาง 11.89 11.27 11.18 11.44 
2 ปลูกแบบไมขึ้นคาง 8.60 10.45 7.70 8.92 
คาเฉลี่ยของแตละอายุเก็บเกี่ยว 10.25 10.86 9.44  

 cv (a)  13.71% 
  cv (b)  12.22% 
 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยปริมาณซาโปนินรวมของปญจขันธ ที่วิธีปลูกตางกัน ในทกุอายุเก็บเกี่ยว   
          LSD.05 = 4.90% 
 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยปริมาณซาโปนินรวมของปญจขันธ ที่อายุเก็บเกี่ยวตางกัน ในทุกวิธีปลูก   
          LSD.05 = 3.28% 
  

 ผลการศึกษาพบวา เม่ืออายุเก็บเกี่ยวนานขึ้น การปลูกแบบไมขึ้นคางกลับมีนํ้าหนักแหงลดลง 
ทั้งที่นํ้าหนักสดเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากลําตนมีนํ้าสะสมอยูมาก ซึ่งมาจากตนทอดเลื้อยไปตามผิวดินท่ีมีความชื้น 
ทําใหเกิดรากที่สวนขอของตน รากที่สวนขอจึงดูดนํ้าสูลําตนมาก ทําใหนํ้าหนักสดเพิ่มขึ้น ซึ่งการปลูก
แบบขึ้นคางไมเกิดรากที่บริเวณสวนขอ การปลูกแบบไมขึ้นคางใหปริมาณสารซาโปนินรวมไมสมํ่าเสมอ 
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นาจะมาจากสวนรากท่ีเกิดบริเวณขอท่ีสัมผัสดินดูดซับธาตุอาหารไมสมํ่าเสมอ จึงมีผลกระทบตอการสราง
สารสําคัญ 
 จากอายุเก็บเกี่ยว 3 ระยะ พบวา ถาอายุเก็บเกี่ยวมากขึ้นทําใหผลผลิตเพิ่มขึน้ แตปริมาณสาร
ซาโปนินรวมมีแนวโนมลดลง ซึง่ผลการศึกษาครั้งน้ียังไมชัดเจน ควรทําการทดลองซ้ํา 
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บทที่ 6 
การควบคุมคุณภาพสมุนไพร 

  
การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑสมุนไพรใหมีคุณภาพเปนที่เชื่อถือแกผูบริโภคน้ัน ตองมีการ

ควบคุมคุณภาพเปนอยางดี มีขอกําหนดคุณภาพมาตรฐานไวสําหรับการอางองิทั้งที่เปนวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ
สมุนไพรเดี่ยว หรือผลิตภัณฑสมุนไพรตํารับ มีวิธีการตรวจวิเคราะหที่เปนมาตรฐาน ทั้งน้ีสมุนไพรมักมี
ปญหาเรื่องความไมสมํ่าเสมอของคุณภาพ อาจเน่ืองมาจากชนิด พันธุ อายุ สภาพแวดลอม กระบวนการ
ผลิตที่ไมไดมาตรฐาน รวมทั้งการปนปลอม ปนเปอน จึงจําเปนตองมีการกําหนดมาตรฐานเพื่อใชเปนหลัก
ในการควบคุมคุณภาพของวัตถดิุบและผลิตภัณฑ1 

6.1  การควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบปญจขันธ2 
 การควบคุมคุณภาพของสมุนไพรมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง เพราะจะมีผลตอประสิทธิผล
ในการรักษาที่แนนอนเชื่อถือได มีความปลอดภัยในการใชและมีประโยชนในเชิงพาณิชย มีรายงานวา 
สารออกฤทธิ์ในปญจขันธคือ กีปโนไซด (gypenosides) เปนสารประเภทซาโปนิน มีสูตรโครงสราง
คลายคลึงกับจนิเซ็นโนไซด (ginsenosides) ที่พบในโสม  ซาโปนินท่ีพบในปญจขันธมี 82 ชนิด แต
ซาโปนินท่ีพบในโสมมีเพียง 28 ชนิด ในจํานวนนี้มี 4 ชนิดท่ีเหมือนกันคือ จินเซ็นโนไซดอารบี-1 (กีป
โนไซด-3) จินเซ็นโนไซดอารบี-3 (กีปโนไซด-4) เซ็นโนไซดอารดี (กีปโนไซด-8)  และเซ็นโนไซดเอฟ-3 
(กีปโนไซด-7) นอกจากสารประกอบกีปโนไซดแลว ปญจขนัธยังอุดมดวยแรธาตุตาง ๆ ไดแก ธาตุ
แคลเซียม แมกนีเซียม แมงกานีส ทองแดง เหล็ก โพแทสเซียม และโซเดยีม วิตามิน ฟลาโวนอยด 
รวมทั้งกรดอะมโิน จากการศึกษาคุณภาพทางเคมีของปญจขันธ พบวา กีปโนไซดซึ่งเปนสารออกฤทธิ์ใน
สมุนไพรชนิดน้ีสามารถละลายไดทั้งในน้ําและในเอทานอล และเนื่องจากกีปโนไซดที่พบน้ันมีหลายกลุม
ยอย แตละกลุมยอยแสดงฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาแตกตางกัน ดังน้ัน ในการสกดัสารสําคัญที่แสดงฤทธิ์ที่
ตองการ จงึจําเปนตองเลอืกตัวทําละลายใหเหมาะสม สาํหรับการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบปญจขนัธ จําเปน 
ตองควบคุมปริมาณสารสําคัญใหสอดคลองกับสรรพคุณที่เราตองการ 
 การตรวจสอบเอกลักษณทางเคมีของวัตถุดิบปญจขันธ โดยการตรวจสอบกลุมของสารออกฤทธิ์
ในปญจขันธ เชน ซาโปนิน ฟลาโวนอยด กรดอะมิโน เปนตน  การตรวจสอบเอกลักษณทางเคมีที่นิยมใช 
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มี 2 วิธีคือ การตรวจสอบเบื้องตน และการตรวจสอบเพื่อยืนยนัผล 
การตรวจสอบเบื้องตน ในที่น้ีจะมุงเนนสารออกฤทธิ์กลุมซาโปนิน เน่ืองจากสารกลุมน้ีแสดงฤทธิ์

ทางเภสัชวิทยาหลายอยาง และซาโปนินในปญจขันธเปนชนิด แดมมาเรน ซาโปนิน (dammarane 
saponins) โดยสารกลุมน้ีจะใหสารละลายสมีวงเมื่อตรวจสอบดวยสารละลายอิ่มตัวของแอนติโมนีไตร
คลอไรด และใหสีแดงเมื่อตรวจสอบดวยกรดกํามะถันเขมขน รวมทั้งเม่ือเขยาสารสกัดปญจขันธดวยนํ้า 
จะทําใหเกิดฟองซึ่งมีลกัษณะเฉพาะ คือเปนรูป 6 เหลี่ยมเรียงซอนกันเหมือนรังผึ้ง และฟองนี้จะคงตัว
อยูประมาณ 30 นาที 
 การตรวจสอบเพื่อยืนยันผล  เปนการตรวจหาองคประกอบของกลุมสารสาํคัญที่ตรวจพบใน
เบ้ืองตนมีหลายวิธี แตที่นิยมใชคือวิธีโครมาโตกราฟ (chromatography) ซึง่มีหลายชนิด สาํหรับปญจ 
ขันธจะตรวจสอบโดยใชโครมาโตกราฟชนิดผวิบาง (thin-layer chromatography) และ โครมาโตกราฟ 
ชนิดของเหลวความดันสูง (high-performance liquid chromatography) 
 ขอกําหนดมาตรฐานของวัตถุดิบปญจขันธ (สวนเหนือดิน)  การควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ 
ปญจขันธทําตามหลักสากล  โดยหาปริมาณสิ่งปนปลอม  ปริมาณความชื้น  ปริมาณเถา  สารสกัดดวย 
ตัวทําละลายตาง ๆ  ดัชนีการเกิดฟอง และปรมิาณสารออกฤทธิ์ 
 

  ตารางที่ 28  ขอกําหนดมาตรฐานของสวนเหนือดินปญจขันธ 
 

ปริมาณ (% โดยนํ้าหนัก)  

รายการ 
ไมเกิน ไมนอยกวา 

ปริมาณสิ่งแปลกปลอม 2.0  
ปริมาณความชื้น 8.0  
ปริมาณเถารวม 14.0  
ปริมาณเถาท่ีไมละลายในกรด 2.0  
ปริมาณสารสกัดดวยนํ้า  21.0 
ปริมาณสารสกัดดวยเอทานอล  9.0 
ดัชนีการเกิดฟอง  242 
ปริมาณสารสกัดชนิดหยาบของซาโปนินรวม  8.0 
ปริมาณกีปโนไซด  4.0 
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   สิ่งแปลกปลอม หมายถึง สิ่งอืน่ๆ นอกเหนือจากสวนที่ตองการ ไดแก สิ่งแปลกปลอมชนิดสาร 
อินทรีย เชน ชิ้นสวนของพืชเดียวกัน แตไมใชสวนที่ตองการ หรือชิ้นสวนของพืชอ่ืนท่ีปะปนมา เปนตน
และสิง่แปลกปลอมชนิดสารอนินทรีย เชน กรวด หิน ดิน ทราย เปนตน 
 ความชื้น การกําหนดมาตรฐานความชื้นในสมุนไพรเปนสิ่งจาํเปน เน่ืองจากถาความชื้นมาก
และมีอุณหภูมิที่เหมาะสม จะทําใหเอนไซมในสมุนไพรทํางาน เปนเหตุใหสมุนไพรเสื่อมสภาพและขึ้นรา
ไดงาย 
 เถา  หมายถึงสิ่งปนปลอมที่ไดจากการเผาผงสมุนไพรจนเปนเถา ไดแก เถารวม คือ เถาท่ีเกิด 
จากเน้ือเยื่อของสมุนไพร และอาจเกิดจากสิ่งเจือปนตางๆ เชน หิน ดิน ทราย เปนตน สวนเถาท่ีไม
ละลายในกรด คือ เถาท่ีเกิดจากสิ่งเจือปนตางๆ เชน หิน ดิน ทราย เปนตน 

สารสกัดดวยตัวทําละลาย การตรวจหาปริมาณของสารสกัดดวยตัวทําละลายตาง ๆ ที่เหมาะสม
เปนการตรวจหาปริมาณของสารสําคัญ เพื่อควบคุมคุณภาพของสมุนไพรวิธีหน่ึง ใชในกรณีที่หาวิธีเฉพาะ
ไมได เน่ืองจากสารออกฤทธิ์ในปญจขันธละลายไดทั้งในน้ําและในเอทานอล ดังน้ัน การหาปริมาณสาร
สกัดดวยตัวทําละลายจงึเลือกนํ้าและเอทานอลเปนตัวทําละลาย 
 ดัชนีการเกิดฟอง  สารออกฤทธิ์ในปญจขันธเปนสารประเภทซาโปนิน จึงจําเปนตองหาคาดัชนี
การหาคาดัชนีการเกิดฟองซึ่งเปนคุณสมบัติเฉพาะตัว 
 สารออกฤทธิ์  การกําหนดปริมาณสารออกฤทธิ์ในสมุนไพร ถือเปนหัวใจสําคัญที่สุดของการ
ควบคุมคุณภาพ เพ่ือประโยชนในการควบคุมตัวยาสําคัญในสมุนไพรใหมีคุณภาพสมํ่าเสมอกันทุกรุน 
 การปนเปอนดวยเชื้อจุลนิทรีย ประเทศไทยมีอากาศรอนและชืน้ จุลินทรียหลายชนิดเจรญิไดดี
เพ่ือความปลอดภัยในการใชสมุนไพร จะตองระมัดระวังเรื่องการปนเปอนดวยจุลินทรีย รวมทัง้สารพิษที่
เกิดจากเชื้อราบางชนิด เชน อะฟลาทอกซิน ในเภสัชตํารับของประเทศตางๆ ไดกําหนดปริมาณจุลินทรีย 
ที่อาจมีไดในยาจากสมุนไพร ประเทศไทยก็เชนเดียวกัน ไดมีการกําหนดการปนเปอนของจุลินทรียในยา 
จากสมุนไพรไวในเภสัชตํารับของประเทศไทย (Thai Pharmacopoeia) โดยกําหนดคามาตรฐานการ
ปนเปอนเชื้อจุลนิทรียไว ดังน้ี 
 ยาสมุนไพรสําหรับรับประทานทีไ่มตองผานกรรมวิธีฆาเชื้อจุลินทรียกอนรับประทาน เชน ยา
ผง ยาลูกกลอน ยาเม็ด ยาแคปซูล เปนตน ตัวอยางยาสมุนไพร 1 กรัม หรือ 1 มิลลิลิตร กําหนดใหมี 

แบคทีเรียที่ชอบอากาศ (Aerobic bacteria)                     ไมเกิน  5.0 x 105 
แบคทีเรียที่ชอบอาศัยในลําไส (Enterobacteria)        ไมเกิน  5.0 x 103 
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 ยีสตและรา                       ไมเกิน  5.0 x 103        
 แบคทีเรียชนิด อี-โคไล (E. coli)           ไมเกิน  5.0 x 10 
 แบคทีเรียชนิดสแตฟฟโลคอคคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus)   ตองไมมี 
และตัวอยางยา 10 กรัม หรือ 10 มิลลิลิตร ตองปราศจากเชื้อแบคทีเรียชนิดซาลโมเนลลา 
(Salmonella spp.) และ คลอสตริเดียม (Clostridium spp.) 

ยาสมุนไพรสําหรับรับประทานทีต่องผานกรรมวธิีฆาเชื้อจุลินทรยีกอนรับประทาน เชน ชงใน
นํ้าเดือด รวมทั้งสมุนไพรที่ใชภายนอก ตัวอยางยาสมุนไพร 1 กรัม หรือ 1 มิลลิลิตร กําหนดใหมี 
 แบคทีเรียที่ชอบอากาศ (Aerobic bacteria)            ไมเกิน  5.0 x 107 
 แบคทีเรียที่ชอบอาศัยในลําไส (Enterobacteria)        ไมเกิน  5.0 x 104 

 ยีสตและรา                    ไมเกิน  5.0 x 104 
 แบคทีเรียชนิด อี-โคไล (E. coli)                       ไมเกิน  5.0 x 102 

แบคทีเรียชนิดสแตฟฟโลคอคคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus)     ตองไมมี 
และตัวอยางยา 10 กรัม หรือ 10 มิลลิลิตร ตองปราศจากเชื้อแบคทีเรียชนิดซาลโมเนลลา 
(Salmonella spp.) และ คลอสตริเดียม (Clostridium spp.) 

ยาเตรียมจากสมุนไพรสําหรับรบัประทาน ตัวอยางยาสมุนไพร 1 กรัม หรือ 1 มิลลิลิตร 
กําหนดใหมี 

แบคทีเรียที่ชอบอากาศ (Aerobic bacteria)             ไมเกิน  5.0 x 104 

 แบคทีเรียที่ชอบอาศัยในลําไส (Enterobacteria)        ไมเกิน  5.0 x 102 
 ยีสตและรา                                    ไมเกิน  5.0 x 102                                 

แบคทีเรียชนิด อี-โคไล (E. coli)                               ตองไมมี 
 แบคทีเรียชนิดซูโดโมแนส แอรจูิโนซา (Pseudomonas aeruginosa)     ตองไมมี 

แบคทีเรียชนิดสแตฟฟโลคอคคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus)    ตองไมมี 
และตัวอยางยา 10 กรัม หรือ 10 มิลลลิิตร ตองปราศจากเชื้อแบคทีเรียชนิดซาลโมเนลลา (Salmonella 
spp.) 

การปนเปอนดวยสารหนูและโลหะหนกั การปนเปอนโลหะหนกั อาจมาจากโลหะหนักท่ีปนเปอน
อยูในสิง่แวดลอม และจากสารพษิตกคางซึง่มีโลหะหนักเปนองคประกอบ ปจจุบนัยังไมมีตํารายาที่รัฐมนตรี
กระทรวงสาธารณสุขฉบับใด กาํหนดมาตรฐานการปนเปอนโลหะหนัก อยางไรก็ตามตํารามาตรฐานยา 
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สมุนไพรไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia) ไดแนะนําไว ดังน้ี 
สารหนู          ไมเกิน 4 สวนในลานสวน 

         แคดเมียม       ไมเกิน 0.3 สวนในลานสวน 
ตะกั่ว           ไมเกิน 10 สวนในลานสวน 
การปนเปอนดวยสารพิษตกคาง ปจจุบันมีการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมาก ซึ่งอาจปนเปอนใน 

สมุนไพรได หากใชสมุนไพรที่ปนเปอนเปนเวลานาน อาจเกิดการสะสมของสารพิษในรางกายได สารพิษ
ตกคางในสมุนไพรที่สําคัญ มี 4 ประเภท ไดแก 
 สารประกอบคลอรีน เชน คลอรเดน ดีดีที ดีลดริน เฮปตาคลอร เปนตน 
 สารประกอบฟอสเฟต เชน พาราไธออน มาลาไธออน ไดเมทโธเอท เปนตน 
         สารคารบาเมท เชน คารบาริล เมทโธมิล เปนตน 
         สารไพรีทรอยด เชน ไซเปอรมีธริน เปอรมีธริน เปนตน 

6.2  การหาปริมาณอารเทมิซินินในโกฐจุฬาลําพา3 

 โกฐจุฬาลําพาหรอืชงิเฮา เปนสมุนไพรที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ มีสารออกฤทธิ์ตานเชื้อมาลาเรยี
คือ ชิงเฮาซู หรอื อารเทมิซินิน การผลิตวัตถุดิบสมุนไพรโกฐจุฬาลําพาหรือชิงเฮาใหไดปริมาณอารเทมิซินิน 
(artemisinin) สูง คุมคาตอการลงทุนเชงิพาณิชย จาํเปนตองศึกษาคุณภาพของผลผลติในระยะเก็บเกี่ยว
ตาง ๆ เพ่ือใหทราบอายุของพชืและชวงเวลาเกบ็เกี่ยวที่เหมาะสม  

วิธีวิเคราะหปริมาณอารเทมิซินินที่มีประสิทธิภาพ สามารถเปรียบเทียบความแตกตางของ
องคประกอบเคมีในตัวอยาง ซึง่เก็บจากแหลงผลิตตาง ๆ จึงมีความสําคัญตอการควบคุมคุณภาพของ
วัตถุดิบสมุนไพรที่ผลิตได ศูนยตรวจสอบและรับรองคุณภาพสมุนไพร สถาบันวิจัยสมุนไพร กรม 
วิทยาศาสตรการแพทย จึงไดพัฒนาวิธีวิเคราะหปริมาณอารเทมิซินินในสวนเหนือดินแหงของตนโกฐจุฬา
ลําพาขึ้น โดยใชเทคนิคเดนซิโมเมทริกโครมาโทกราฟผิวบาง สกัดตัวอยางโดยใชปโตรเลยีมอีเทอรและ
เฮกเซนเปนตัวทําละลาย สกัดโดยวิธีรีฟลกัซ วิธีการใชคลื่นเสียงความถี่สงู และวิธีหมัก อุปกรณแยกใช
แผนโครมาโทกราฟผิวบางชนิดเอชพีทีแอลซี นํ้ายาแยกใชสารละลายผสมของปโตรเลียมอีเทอรและได
เอทิลอีเทอร ในอัตราสวน 3:2 ตรวจสอบอารเทมิซินินโดยใชนํ้ายาอะนิซัลดีไฮด-กรดกํามะถนั ใหความ
รอนท่ีอุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส นาน 3 นาที ตั้งทิ้งไวที่อณุหภูมิหองนาน 5 นาที สารอารเทมิซินิน
จะปรากฏเปนแถบสีเหลือง วดัความหนาแนนของแถบสีอารเทมิซินินดวยเครื่องเดนซิโทรมิเตอรที่ความ
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ยาวคลื่น 437 นาโนเมตร ภายใน 22 นาที คํานวณพื้นท่ีใตพีค (peak) โดยใชกราฟมาตรฐานที่เปน
เสนตรง ประเมินผลการวิเคราะหเชิงปริมาณ ไดแก ความถูกตอง ความแมนยํา และชวงของการ
วิเคราะหที่เหมาะสม พบวากราฟมาตรฐานมีคาการเบี่ยงเบนนอยกวา 2% และมีคา r2 มากกวา 0.999 
คา recovery อยูระหวาง 80-120% คาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนนอยกวา  5% และชวงของการ
วิเคราะหที่มีคาเปนเสนตรงอยูระหวาง 0.2-3.0 ไมโครกรัม ซึ่งวิธีน้ีเปนวิธีที่สะดวก รวดเร็ว และ
ประหยัด เหมาะกับการวิเคราะหตัวอยางจํานวนมากได 
 สําหรับการตรวจสอบการปนเปอนดวยเชื้อจุลินทรียใชวิธีเดียวกับที่กลาวมาแลวขางตน 
6.3  การประเมินคุณภาพชะเอมเทศในทองตลาด4 

 ชะเอมเทศ มีสารกลีไซรไรซินเปนสารสําคัญหลักที่พบและเปนสารกลุมไทรเทอรพีนซาโปนิน มี
รสหวานกวานํ้าตาล 50 เทา สารที่พบในปริมาณรองลงมาคือ สารลิควิริทิน ซึง่เปนสารกลุมฟลาโวนอยด
ไกลโคไซด ชะเอมเทศเปนสมุนไพรที่มีประโยชนและมีการใชอยางแพรหลายทั้งในรูปของยา อาหาร และ
เครื่องสําอาง ในทางยามีสรรพคุณทําใหชุมคอ แกไอ ขับเสมหะ รักษาแผลในกระเพาะอาหารและลําไส 
ใชแตงรสหวานหรือกลบรสขมของยาบางชนิด ในเชิงพาณิชยใชในอุตสาหกรรมลูกกวาด และใชเปนตัว
ปรับความชื้นในบุหรี่ ยาเสน ยานัตถุ รวมทั้งแตงรสหวานและกลิ่นดวย 
 เน่ืองจากคุณภาพของชะเอมเทศในเชิงพาณิชยมี 5 ระดับ โดยจะแบงตามขนาดผานศูนยกลาง
ของราก เกรดเอ เกรดบี เกรดซี เกรดดี และเกรดอี มีขนาดผานศูนยกลางของราก > 1.9, 1.3-1.9, 
1-1.3, 0.6-1 และ < 0.6 เซนติเมตร ตามลําดับ โดยแตละเกรดจะมีปริมาณสารสําคัญแตกตางกัน
คอนขางมาก ดังน้ัน เพ่ือใหทราบภาพรวมของคุณภาพชะเอมเทศที่ใชในทองตลาด จึงไดดําเนินการ
ศึกษาเพื่อประเมินคุณภาพทางเคมีของชะเอมเทศ ซึ่งสุมตัวอยางโดยการซือ้จากรานขายสมุนไพรและ
รานขายยาในกรงุเทพฯ จํานวน 10 ตัวอยาง นํามาศึกษาลักษณะทางกายภาพ เอกลักษณทางเคมี 
วิเคราะหปริมาณความชื้น ปริมาณเถา ปริมาณสารสกัดดวยนํ้า และปรมิาณสาระสําคัญกลีไซรไรซิน 
เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวในเภสัชตํารับของประเทศอังกฤษ (British Pharmacopoeia) 
และเภสัชตํารับของสาธารณรัฐประชาชนจีน (Pharmacopoeia of the People’s Republic of 
China) ผลการศึกษาพบวา ชะเอมเทศในทองตลาดมีคุณภาพเขามาตรฐานทุกตัวอยาง โดยมีคุณภาพ
ในระดับบี ระดับซี และระดับดี จํานวน 1, 5 และ 4 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 10, 50 และ 40 
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ตามลําดับ และไมมีตัวอยางใดมีคุณภาพในระดบัเอหรือระดับอี  โดยสรุปชะเอมเทศในทองตลาดมีคุณภาพ
อยูในระดับปานกลาง 
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บทที่ 7 
การพัฒนาสมุนไพรสูเชิงพาณิชย 

 
 ปจจุบันกระแสความนิยมผลิตภัณฑสมุนไพรกําลังเปนท่ีตองการของตลาดทั้งในและตางประเทศ 
เชน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน จีน และประเทศในแถบยุโรป รัฐบาลไดมีนโยบายสงเสริมการใชสมุนไพรให
แพรหลายมากขึน้ โดยมุงใหเปนสวนหนึ่งที่จะนํารายไดเขาสูประเทศ ทั้งที่เปนการใชสมุนไพรในรูปแบบ
ของการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ หรือท่ีเปนผลิตภัณฑสมุนไพรซึ่งปรากฏในทองตลาดหลากหลาย
รูปแบบ ไดแก ผลิตภัณฑสารสกัด ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง ผลิตภัณฑเสริมอาหาร และผลติภัณฑยา 
ผลิตภัณฑเหลาน้ีเปนผลผลิตที่มาจากการพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพรในประเทศไทยที่แบงเปน 2 ระดับ 
คือ ระดับอุตสาหกรรมขนาดยอมในครอบครัวหรือในชุมชน มีเทคโนโลยีการผลิตไมซับซอนและระดับ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ เปนโรงงานที่มีกระบวนการผลิตซับซอน มีขั้นตอนการสกัด การทําใหสารสกัด
หยาบสมุนไพรบริสุทธิ์มากขึ้น เปนการผลิตผลิตภัณฑที่มีปริมาณการใชมาก อุตสาหกรรมสมุนไพรทั้ง 2 
ระดับนี้ จําเปนตองไดรับการสงเสริมและพัฒนาควบคูกันไป เพ่ือใหไดผลิตภัณฑสมุนไพรที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน ซึ่งไมเพียงแตเปนการคุมครองผูบริโภค ยังจะเปนการสงเสริมใหเปนอุตสาหกรรมระดับประเทศ 
ที่สามารถพัฒนาเปนผลิตภัณฑสมุนไพรเพื่อการสงออกที่ไดมาตรฐานสากลและแขงขันในตลาดตางประเทศ
ไดดวย1 

7.1  แนวทางการสงเสริมการผลิตวัตถุดิบสมุนไพร2 

การสงเสริมใหเกษตรกรปลูกพชืน้ันมีปจจัยตาง ๆ ที่ตองนํามาพิจารณาคือ ปจจัยทางกายภาพ
และปจจัยทางสงัคม ซึ่งมีรายละเอียดที่เกี่ยวของ ดังน้ี 
7.1.1  ปจจัยทางกายภาพ 
 ปจจัยทางกายภาพ เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับการเจริญเติบโตของพืช ประเทศไทยตั้งอยูในเขต
รอนชื้น มีฝนตกชุก ลักษณะภูมิอากาศมีหลากหลาย จึงเปนขอไดเปรียบในการปลูกพืชเพราะโดย
ธรรมชาติแลว พืชจะเจริญเติบโตไดดีในสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม ปจจัยทางกายภาพที่มีอิทธิพลตอ
การเจริญเติบโตของพชื ไดแก 
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 สภาพภูมิอากาศ  จะผันแปรไปตามฤดูกาล และในฤดูกาลเดียวกัน จะแตกตางกันระหวางทําเล
ที่ตั้งของภูมิประเทศ ขอมูลดานภูมิอากาศ ไดแก 

     แสง  ในประเทศไทยมีชวงแสงมากนอยตาง ๆ กันในแตละฤดูกาล ชวงแสงสั้นจะกระตุน
ใหพืชสมุนไพรบางชนิดออกดอก แตพืชสมุนไพรหลายชนิดออกดอกโดยไมมีอิทธิพลจากชวงแสง  
นอกจากน้ีพืชสมุนไพรแตละชนิดตองการความเขมของแสงไมเทากัน บางชนิดตองการรมเงาในการ
เจริญเติบโต เชน ปญจขันธ ขณะที่บางชนิด เชน ไพล กระชาย ตองการแสงมากในการเจริญเติบโต
ตามปกติ 
      อุณหภูมิในชวงฤดูกาลตาง ๆ  อุณหภูมิที่แตกตางกันจะมีผลตอการงอกของเมล็ด การ
เจริญเติบโตของพืชและในแตละพื้นท่ีน้ันอุณหภูมิจะแตกตางกัน  พืชสมุนไพรหรือพืชทั่วไปตองการ
อุณหภูมิในการเจริญเติบโตที่แตกตางกัน พืชบางชนิดตองการอุณหภูมิต่ําในการเจริญเติบโตใหครบวงจร 
      ความชื้นสัมพัทธ  เปนอีกปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโตของพืช ความชื้นสัมพัทธที่ต่ํา
เกินไป อาจจะมีอิทธิพลตอการผสมเกสร ซึ่งสงผลตอผลผลติ และความชืน้สัมพัทธที่สูงเกินไปจะมีผล
ทําใหเกิดโรคแมลงไดงาย 
 สภาพภูมิประเทศ  มีความแตกตางกันในแตละพื้นท่ีซึ่งจะมีอทิธิพลตอการเจริญเติบโตของพืช
โดยตรง 
      ดิน  พบวาในประเทศไทยประกอบดวยดินกวา 300 ชุด ซึ่งดินแตละจุดจะจําแนกโดย 
อาศัยลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี และลักษณะพืชท่ีปลูก 

     ความสูงจากระดับน้ําทะเล  เปนความสูงของผิวดินจากระดับนํ้าทะเล 
              ความลาดชัน ปกติแลวพื้นท่ีที่เหมาะกับการปลูกพืช ไมควรมีความลาดชันมากกวา 35% 

ความตองการของพืช (Crop Requirement) 
 พืชแตละชนิดตองการภูมิอากาศและสภาพดินท่ีแตกตางกัน Crop Requirement ของพชืแต
ละชนิดจะเปลี่ยนแปลงยาก การเปลี่ยนแปลงตองใชเวลานาน วิธีการยุงยาก เชน การปรับปรุงพันธุ การ
กระตุนดวยรังส ีเปนตน ดังน้ัน ในระยะสั้นจึงตองหาพื้นท่ีที่เหมาะสมกับพืชแตละชนิด 
7.1.2  ปจจัยทางสังคม 
 ในการปลูกพืชเลี้ยงสัตวสวนมากแลว อยูในสังคมเกษตร ดังน้ัน การนํานวัตกรรมใหมมา
ใหแกเกษตรนั้น จําเปนตองศึกษาความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมกับสังคมเกษตรในแตละสงัคมเกษตร
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วาเหมาะสมกันหรือไม เพราะเปาหมายสุดทายที่ตองการคือ การยอมรับของเกษตร ปจจัยที่เกี่ยวของกับ
การยอมรับคือ 
 การปฏิบัติและเทคนิค  ตองไมซับซอน ไมลงทุนสูงจนเกินไป 
     ไดรับผลตอบแทนคุมคา  หรือมีตลาดรองรับ รวมทั้งพิจารณาพืชแขงขันในทองถิ่นดวย 
     สิ่งที่นําเขาไปตองไมขัดแยงกับประเพณี หรือวัฒนธรรมในทองถิ่นน้ันๆ 
     เกษตรกรตองมีทัศนคติที่ดีตอนวัตกรรมใหม  
7.1.3  แนวทางการสงเสริมการปลูกสมุนไพร 

จากขอมูลท่ีกลาวมาแลวขางตน จะเห็นไดวามีปจจัยในมิติสังคม และกายภาพที่เกี่ยวของกับ
การสงเสริมการปลูกสมุนไพร สําหรับแนวทางในการสงเสริมการปลูกสมุนไพรนั้น อาจจะมีหลายแนวทาง
แตกตางกันในรายละเอียดในแตละพื้นท่ี แตโดยหลักแลวควรดําเนินการดังน้ี 

รวบรวมขอมูลทางกายภาพ ในแตละพื้นท่ี ไดแก ลักษณะดิน ความชื้นสัมพัทธ ปริมาณแสง 
อุณหภูมิปริมาณน้ําฝน ความสูงจากระดับนํ้าทะเล รวมทั้งขอมูลความตองการของพชืท่ีปลูก แลวนํามา
วิเคราะห ความเปนไปไดในการปลูก 
     จัดทําปฏิทินการปลูก  การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว ใหสอดคลองกับฤดูกาล 
     ทดสอบการปลกู  โดยควบคุมปจจัยการผลติตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพ่ือศึกษาวิธีการเขตกรรม 
ลักษณะประจําพันธุ รวมทั้งศึกษาขอมูลสารสําคัญของผลผลิตที่ได 
     ขยายพันธุ  เพ่ือเตรียมการขยายพื้นที่ปลูก 
     สงเสริมการปลกูในแปลงเกษตรกร  ตามกระบวนการสงเสรมิการเกษตร 
      คัดเลือกพ้ืนท่ีเหมาะสมกับชนิดพืช โดยเก็บขอมูลดานกายภาพ วิเคระห คัดเลือกพ้ืนท่ี
เหมาะสมกับชนิดพืช ผลวิเคราะหจะทําใหทราบถึงศักยภาพของพื้นที่วาเหมาะกับการผลิตพืชสมุนไพร
กลุมใด หรืออาจไดขอมูลจากสมุนไพรที่เคยปลกูเดิม นอกจากสภาพพื้นท่ีเหมาะสมกับการเจรญิเติบโตของ
สมุนไพรแลว ตองเปนพ้ืนท่ีที่หางจากถนนใหญ โรงงานอุตสาหกรรม แปลงปลูกพืชชนิดอื่น ๆ ที่มีการ
ใชสารเคมี รวมทั้งหลีกเลี่ยงบริเวณที่อาจมีโลหะหนักในดิน เชน บริเวณเหมืองเกา เปนตน 
      คัดเลือกเกษตรกรเขารวมโครงการ  ใหคัดเลือกเกษตรกรที่มีทัศนคติที่ดีกับสมุนไพร มี
แนวคิดการผลิตพืชแบบเศรษฐกิจพอเพียง มีความรูดานการปลูกพืช และเปนเกษตรกรที่มีลักษณะพอใจ
ในการทํางานแบบมีสวนรวม มีความพรอมในการทํางานในรูปกลุม 
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      ใหความรูแกเกษตรกรดานการผลิตและการตลาด อยางตอเน่ือง โดยกระบวนการเรียนเนน
เรียนโดยการปฏิบัติจริง 
      จัดทําระบบควบคุมคุณภาพ  เพ่ือควบคุมกระบวนการผลติใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพดี 
      จัดทํากลไกทางการตลาดรองรับผลผลิต   

7.2  ความรวมมือในการพัฒนาปญจขันธระหวางภาครัฐและเอกชน3 

มิติใหมของการทํางานวิจัยในปจจุบันเนนความเปนรูปธรรม ทําอยางไรใหผลงานวิจัยที่ได
สามารถนําไปสูการใชประโยชนไดจริง การวิจยัสรางความรูคือการลงทุนอยางหนึ่ง หากเราสามารถนําความรู
ที่ไดเปนตนทุนไปพัฒนาตอยอดใหเกิดการใชประโยชน การลงทนุวิจัยน้ันยอมคุมคาไมสูญเปลา ในอดีต
ที่ผานมาการดําเนินงานวิจัยดานสมุนไพรของหนวยงานภาครัฐ มักไมสนองตอบความตองการของภาค 
เอกชน สมุนไพรหลายชนิดท่ีผูประกอบการเห็นวามีความเปนไปไดในดานการตลาด แตภาครัฐกลับไมมี
ขอมูลวิชาการสนับสนุนตามที่ภาคเอกชนตองการ และบอยครั้งที่ผูประกอบการไมสามารถหาวัตถุดิบที่มี
คุณภาพตามตองการได ในทางกลับกันสมุนไพรจํานวนไมนอยที่ภาครัฐไดศึกษาวิจัยแลว แตผู 
ประกอบการและประชาชนสวนใหญไมรูจัก ปญหาเหลาน้ีเปนอุปสรรคตอการพฒันาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ
สมุนไพรของประเทศไทย  

ปญจขันธ มีชื่อวิทยาศาสตรวา Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino เปนพืช
ในวงศ Cucurbitaceae สมุนไพรชนิดน้ีมีเขตกระจายพันธุทั้งในประเทศไทยและประเทศจีน และเปน
สมุนไพรที่มีการจดสิทธิบัตรเพื่อคุมครองสิทธิ์หรือผลประโยชนอันพึงมี ทั้งดานยา อาหาร และเครื่อง 
สําอาง จํานวนมากกวา 365 รายการ จึงนับเปนสมุนไพรที่มีศักยภาพเชิงพาณชิยสงู แตการใชประโยชน
ของปญจขันธในประเทศไทยไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร  ทั้งน้ีเน่ืองจากมีปญหาในเรื่องคุณภาพของ
วัตถุดิบและปญหาในดานกลไกการตลาด ราคาวัตถุดิบสมุนไพรที่ผลิตไดในประเทศไทยเปนสามเทาของ
ราคาที่นําเขาจากประเทศจีน  ในป พ.ศ. 2548 ที่ผานมา กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือกไดรวมมือกับเครือขายตางๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน ทําการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพ
ของปญจขันธพันธุพื้นเมืองและพันธุจีน เพื่อคัดเลือกพันธุพืชที่เจริญเติบโตเร็ว ใหผลผลิตสูงและมี
คุณภาพดี คุมคาตอการลงทุนไปศึกษาวิจัยตอยอดตอไป ผลการศึกษาวิจัยเบ้ืองตนพบวาปญจขันธพันธุ
จีนเจริญเติบโตเร็ว ใหผลผลิตสูงและมีคุณภาพดี เม่ือพืชมีอายุปลูก 76-78 วัน ก็สามารถเก็บเกี่ยว
ผลผลิตได โดยตรวจพบปริมาณแซโพนินรวมรอยละ 13.28 แตปญจขันธพันธุพื้นเมืองเจริญเติบโตชา
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มากในชวงที่พชืมีอายุปลูก 1-3  เดือน หลังจากนั้นจะเจริญเติบโตเร็วและจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต
ไดเม่ือพืชมีอายุปลูก 118 วัน โดยตรวจพบปริมาณแซโพนินรอยละ 13.64 เม่ือเปรียบเทียบผลผลิต
วัตถุดิบสมุนไพรแหงตอไร พบวาปญจขันธพันธุจีนใหผลผลติเฉลี่ย 236 กิโลกรัม/ไร และปญจขันธ
พันธุพื้นเมืองใหผลผลิตเฉลี่ย 177 กิโลกรัม/ไร ปญจขนัธพันธุจีนใหผลผลิตสงูกวาปญจขันธพันธุ
พื้นเมืองเฉลี่ยรอยละ 33.33 ดังน้ัน จึงไดคัดเลือกปญจขันธพันธุจีนไปศึกษาวิจัยตอยอดใหครบวงจร 
ตั้งแตการเตรียมกลา การเพาะปลูกตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม และการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ
สมุนไพรที่ผลิตได  

การผลิตวัตถุดิบสมุนไพรตองสัมพันธกับความตองการของตลาด ทั้งชนิด ปริมาณ และคุณภาพ 
เพ่ือไมใหเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพปอนใหภาคอุตสาหกรรม และไมใหวัตถุดิบ
สมุนไพรมีมากเกินความตองการของตลาด ดังน้ัน ความรวมมือในการพัฒนาปญจขันธระหวางภาครัฐ
และเอกชน จึงเปนสิ่งจําเปนและเปนหัวใจสําคัญของการนําความรูที่ไดเปนตนทุนไปพัฒนาตอยอดใหเกิด
การใชประโยชน กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกจึงไดริเริ่มโครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑสุขภาพจากปญจขันธขึ้นเปนการนํารอง เพ่ือใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําผลการวิจัยที่ไดไป
ผลักดันใหเกิดความเปนรูปธรรมตอไป 

วิธีดําเนินงาน 
เปนการวิจัยตอยอดโครงการเพาะปลูกปญจขันธตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) โดย

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ซึ่งไดดําเนินการในพื้นท่ี 4 แหง ไดแก ศูนยวิจัย
พืชสวนเชียงราย กรมวิชาการเกษตร สวนปาบานหลวง สวนปาขุนแมคํามี และสวนปาแมแจม องคการ
อุตสาหกรรมปาไม โดยมีกรมวิทยาศาสตรการแพทย องคการเภสัชกรรม กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการ
เกษตร กรมสงเสริมการเกษตร และองคการอตุสาหกรรมปาไม รวมเปนภาคีในการดําเนินงานวิจัยแบบ
บูรณาการ ตั้งแตการเพาะปลูกสูเชิงพาณิชย โดยไดเชิญผูประกอบการภาคเอกชนที่สนใจเขารวม
โครงการจํานวน 3 ราย  คือ บริษัท ลีโอเฮิรบส จํากัด  บริษัท เขาคอทะเลภู จํากัด และ บริษัท กรีน 
เขลางค จํากัด เขารวมดําเนินการเปนการนํารอง 
 ในการดําเนินการ ผูประกอบการภาคเอกชนจะรวมเดินทางไปลงพื้นท่ีพรอมกบันักวิชาการจาก
หนวยงานตาง ๆ ที่เขารวมโครงการ เพ่ือใหทราบขั้นตอนการผลิตปญจขันธตามแนวทางเกษตรดีที่
เหมาะสม รวมทั้งทราบวิธีเตรียมวัตถุดิบสมุนไพรกอนออกสูตลาด เม่ือเก็บเกี่ยวผลผลิตจากพื้นที่
เพาะปลูกทั้ง 4 แหงไดแลว จะนํามาแปรรูปเบื้องตนไดวัตถดิุบสมุนไพร สุมตัวอยางผลผลิตที่ไดแบง 
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เปนสองสวน สวนหนึ่งนําสงสถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตรการแพทยเพ่ือวิเคราะหคุณภาพทาง
เคมี และอีกสวนหนึ่งนําสงสํานักวิทยาศาสตรเพ่ือการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน เพ่ือตรวจการ
ปนเปอนดวยสารหนูและโลหะหนัก จากน้ันองคการเภสัชกรรมจะนําวัตถุดิบที่ไดไปศึกษาเพื่อใหทราบ
ขอมูลเบือ้งตนในการพฒันาผลติภัณฑ และถายทอดองคความรูดังกลาวใหกับภาคเอกชนที่เขารวมโครงการ 
เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในการพัฒนาผลิตภัณฑสุขภาพจากปญจขันธ พรอมท้ังทําหนาเปนพ่ีเลี้ยงให
จนกระทั่งผูประกอบการมีความพรอมในการผลติสูตลาด  
 
 

           
 

                               รูปที่ 46    พื้นท่ีเพาะปลูกปญจขันธแบบแปลงสาธิต 
                                            

                        
 

                       รูปที่ 47   แปลงเพาะปลูกปญจขันธตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม 
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รูปที่ 48   ผลิตภัณฑชาชงสมุนไพรของบริษัท กรีนเขลางค จํากัด 
 

     
 

รูปที่ 49   ผลิตภัณฑปญจขันธของบริษัท ลีโอเฮิรบส จํากัด 
 

    
 

                          รูปที่ 50  ผลิตภัณฑปญจขันธขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
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ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาสรปุได ดังน้ี 

1.  จากการเดินทางไปลงพื้นที่เพาะปลูกรวมกันของผูประกอบการภาคเอกชนและนักวิชาการ 
จากหนวยงานตาง ๆ ที่เขารวมโครงการ ทําใหผูประกอบการไดรับความรูความเขาใจในกระบวนการผลิต
วัตถุดิบตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม และจากการสัมภาษณเจาะลึกผูรับผิดชอบในพื้นท่ีของผู 
ประกอบการ ทําใหทราบวาขาราชการและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในพื้นท่ีลวนไดรับการฝกอบรมเชิงปฏิบัติ 
การกอนเริ่มดําเนินการ และมีความรูความเขาใจในการทําแปลงสาธิตการเพาะปลูกสมุนไพรในทองถิ่นได
อยางถูกตอง รวมทั้งมีความรูความเขาใจในกระบวนการพัฒนาวัตถุดิบและการแปรรูปสมุนไพรครบวงจร 
ซึ่งสรางความมั่นใจในดานคุณภาพของวัตถุดิบสมุนไพรใหกบัผูประกอบการ และเนื่องจากการศึกษาวิจัย
น้ีเปนการศึกษานํารอง เพ่ือใหเจาหนาท่ีในพื้นท่ีที่เขารวมโครงการเปนครูสอนและเปนพ่ีเลี้ยงใหเกษตรกร
ในชุมชนตอไปในอนาคต เพ่ือสรางรายไดใหกับชุมชน เสริมสรางชุมชนใหเขมแข็งตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง และเปนจุดเริ่มตนในการนําผูประกอบการมาพบกับผูผลิตวัตถุดิบในพื้นท่ีโดยไมตองผานคน
กลาง ซึง่อาจนําไปสูการปลูกแบบมีสัญญาขอตกลง (contract farming) หรือรูปแบบอื่นท่ีเหมาะสม
ตอไป 

2.  จากการสุมตัวอยางวัตถุดิบสมุนไพรที่ผลิตไดจากพื้นท่ีเพาะปลูกทั้ง 4 แหง เพ่ือวิเคราะห 
คุณภาพทางเคมีและการปนเปอนดวยสารหนูและโลหะหนัก พบวาผลผลิตที่ไดในพื้นท่ีทกุแหงมีคุณภาพ
ทางเคมีเขามาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานของสวนเหนือดินปญจขันธซึ่งกําหนดโดยสถาบันวิจัยสมุนไพร 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย ดังน้ี 

นอกจากน้ีผลผลิตที่ไดในทุกพื้นท่ี มีการปนเปอนดวยสารหนูและโลหะหนักอยูในเกณฑที่
ปลอดภัย ดังน้ี 
         สารหนู  ไมเกิน 4 สวนในลานสวน                   
          แคดเมียม ไมเกิน 0.3 สวนในลานสวน 
 ตะกั่ว  ไมเกิน 10 สวนในลานสวน 

3. องคการเภสัชกรรมนําวัตถุดิบสมุนไพรที่เก็บเกี่ยวไดไปศึกษาเพื่อหาวิธีที่เหมาะสมในการ
เตรียมสารสกัดเพื่อการเตรียมผลิตภัณฑชนิดตาง ๆ พรอมทั้งใหความรูกับผูประกอบการที่เขารวม
โครงการ โดยไดพัฒนาผลิตภัณฑซึ่งมีรูปแบบผลิตภัณฑ ดังน้ี 
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บริษัท กรีนเขลางค จํากัด ไดผลิตชาใบหมอนผสมปญจขันธและสมุนไพรอื่นๆ เพื่อเปนชา
สําหรับเวลาตางๆ กัน โดยใชชื่อทางการคา Morning Wake Up (สําหรับตอนเชา), Afternoon 
Delight (สําหรับตอนกลางวัน) และ Good Night Sleep (สาํหรับตอนกลางคืน) โดยผลิตภัณฑชาชง
สมุนไพรดังกลาวมุงเนนตลาดตางประเทศเปนสวนใหญ เน่ืองจากการดื่มชายังไมเปนท่ีนิยมในประเทศ 
 ในสวนของ บริษัท ลีโอเฮิรบส จํากัด ไดนําปญจขันธมาพัฒนาเปนเครื่องด่ืมชนิดผง ในรูปแบบ
สารสกัดปญจขนัธเด่ียว และสารสกัดปญจขันธผสมสารสกัดสมุนไพรชนิดอืน่ ไดแก สารสกัดปญจขันธ 
(ขนาดบรรจุ ½, 1 และ 2 กิโลกรัม) แคปซูลอาหารเสริม ชาชงสําเร็จรูป และผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
ชนิดตางๆ เชน สบู แชมพู โลชัน่ทาผิว ครีมนวดผม เจลแตงผม เปนตน โดยผลิตภัณฑดังกลาวมุงเนน
ตลาดทั้งในและตางประเทศ 

นอกจากนี้ บริษทั เขาคอทะเลภู จํากัด ไดนําปญจขันธมาพัฒนาเปนชาชงและเครื่องด่ืมสมุนไพร 
ไดแก ชาสีมวง และเครื่องดื่มวานหางจระเขผสมสมุนไพรปญจขันธ เปนตน ในสวนขององคการ
อุตสาหกรรมปาไม ไดนําสมุนไพรปญจขันธมาบรรจกุลองเพื่อเปนชาและเตรียมเปนเปนเครื่องด่ืมปญจขันธ  

การวิจัยและพฒันาสมุนไพร เพ่ือใหสามารถผลิตในระดับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑสมุนไพรของ
ประเทศไทยยังอยูในระยะเริ่มตนและมีปญหาอุปสรรคมากมาย จําเปนตองระดมศักยภาพของหนวยงาน
ตาง ๆ ที่ทํางานเกี่ยวของกับสมนุไพรเขามามีสวนรวม โดยการสรางเครือขายใหมีการเกื้อหนุนซึ่งกันและ
กัน และทํางานรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ ธุรกิจเอกชน และองคกรภาคประชาชน กรมพัฒนา
การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ในฐานะหนวยงานดานวิชาการ ตระหนักถึงความสําคัญใน
การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรครบวงจร เพื่อเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ จึงไดรวมมือกับ
เครือขายตาง ๆ และบริษัทเอกชนในการพัฒนาปญจขันธใหเปนผลิตภัณฑสุขภาพ ซึ่งการศึกษาน้ีมี
วัตถุประสงคเพื่อเปนรูปแบบตัวอยางนํารองในการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชน
โดยคาดหวังวาเจาหนาที่ในพื้นท่ีที่เขารวมโครงการจะสามารถนําความรูและประสบการณที่ไดจากการ
ศึกษาวิจัยน้ีไปถายทอดสูเกษตรกรหรือชุมชนใกลเคียงตอไปในอนาคต เพ่ือสรางรายไดใหกับชมุชนและ
เปนจุดเริ่มตนในการนําผูประกอบการมาพบกับผูผลิตวัตถุดิบในพื้นท่ีโดยไมตองผานคนกลาง ซึ่งอาจนํา 
ไปสูการปลกูแบบมีสัญญาขอตกลง (contract farming) หรือรูปแบบอื่นท่ีเหมาะสมตอไป 
 ผลการดําเนินงานถือวาประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง โดยสามารถนําวัตถุดิบที่ผลิตไดจาก
โครงการเพาะปลูกปญจขันธตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม มาวิจัยตอยอดพัฒนาเปนผลิตภัณฑตางๆ 
โดยเนนผลิตภัณฑประเภทชาชงสมุนไพร เครื่องด่ืม และเครื่องสําอางผสมสมุนไพรเปนการนํารอง สวน
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ผลิตภัณฑประเภทยาสมุนไพรนั้น เน่ืองจากมีขอจํากัดคอนขางมาก จําเปนตองศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเพื่อหา
ขอมูลสนับสนุนการใชใหมากข้ึน อยางไรก็ตาม สถาบันวิจยัสมุนไพร กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวง 
สาธารณสุข ไดเริ่มดําเนินการศึกษาคุณภาพของสมุนไพรปญจขันธเม่ือป พ.ศ. 2542 และตอมาไดขยาย
ผลการศึกษาวจิยัสมุนไพรปญจขันธทั้งทางดานเภสัชวิทยา พิษวทิยา และการวิจยัทางคลินิก โดยในสวน
ของการวิจัยทางคลินิกไดเตรียมเปนยาแคปซูลจากสารสกัดสมุนไพรปญจขันธ มีการควบคุมคุณภาพ
ของวัตถุดิบและผลิตภัณฑกอนนําไปศึกษาวิจัย 

แมวาการดําเนินงานดังกลาวจะประสบความสําเร็จในเบื้องตน และสามารถใชเปนรูปแบบ
ตัวอยางของการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐและภาคเอกชน  แตในอีกดานหน่ึงพบวา เม่ือบริษัทเอกชน
ที่เขารวมโครงการตองการซื้อวัตถุดิบมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑสูการตลาด  กลับมีปญหาในเรื่องการหา
วัตถุดิบเพื่อปอนการผลิต  เน่ืองจากราคาวัตถดิุบยังคงแพงเหมือนเดิม แมวาจะเก็บเกี่ยวผลผลิตไดมาก
ขึ้นกวาเดิมก็ตาม  อีกท้ังยังมีปญหาในดานคุณภาพของวัตถุดิบ ทั้งน้ีเน่ืองจากเกษตรกรยังมคีวามคิดวา
ตองขายวัตถุดิบไดในราคาเทาเดิม มิเชนน้ันจะเสียเปรียบ อีกทัง้ยังเคยชินกับวฒันธรรมเดิมๆ อยู คิดวา
การปลูกสมุนไพรก็เหมือนกับการปลูกพืชผักทั่วไป ซึ่งมีประสบการณที่ไดสบืทอดมาจากบรรพบุรุษ ทํา
ใหเกษตรกรบางรายไมไดปฏิบัติตามแนวทางการผลิตปญจขันธที่ถูกตองตามที่เจาหนาที่ไดแนะนําไว 
เปนผลใหภาคอุตสาหกรรมไมสามารถดําเนินการได เน่ืองจากตนทุนวัตถุดิบแพงมาก ไมคุมคาตอการ
ลงทุนเชิงพาณิชย ซึ่งถือเปนอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย ดังน้ัน หนวยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวของ เชน กรมสงเสริมการเกษตร องคการเภสชักรรม เปนตน ควรนําขอมูลเหลาน้ีไปใช
ประโยชนในการผลักดันใหเกิดความเปนรูปธรรมตอไป  
 

                         
 

                 รูปที่ 51   ผลิตภัณฑเครื่องด่ืมสมุนไพรปญจขันธของกรมวิทยาศาสตรการแพทย 
 



การพัฒนาสมุนไพรแบบบูรณาการ 

 

159

 ความรวมมือในการพัฒนาปญจขันธระหวางหนวยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน เปนมิติใหม
ของการทํางานแบบบูรณาการ ทําใหหนวยงานภาครัฐและเอกชนมีความเขาใจซึ่งกันและกัน และสามารถ
ตอบสนองตอความตองการของภาคอุตสาหกรรมไดดีขึ้น นอกจากน้ียังสามารถนําแนวทางนี้ไปประยุกต 
ใชกับความรวมมือในการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรในดานอื่น ๆ ได 
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บทที่ 8 
บทสรุป 

 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีทรัพยากรพืชประมาณรอยละ 10 ของโลก ซึ่งจัดเปนอันดับ
ที่ 3 ของโลก รองลงมาจากประเทศบราซิล (อันดับ 1) และประเทศมาเลเซีย (อันดับ 2) และจัดอยูใน
กลุมประเทศที่มีการใชสมุนไพรกันอยางแพรหลาย (จีน อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลี) เม่ือรวมสมุนไพรที่
ใชทํายามีประมาณ 12,800 ชนิด แหลงสมุนไพรในประเทศจะแบงเปน 8 เขต ไดแก เขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เขตภาคเหนือ เขตพื้นท่ีภาคกลาง เขตภาคตะวันตดเฉียงใต และเขตชงิจั้ง ในแต
ละเขตจะมีสมุนไพรที่ขึ้นชื่อและมีคุณภาพดี (เรียกวา authentic) แตกตางกัน พืชสมุนไพรจีนมี
ความสําคัญในตลาดโลก และภาพรวมของมูลคาการสงออกสมุนไพรจีนมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนมีพื้นท่ีเพาะปลูกพืชสมุนไพรมากกวา 480,000 เฮกแตร โดยปลูกสมุนไพร
มากกวา 13,000 ชนิด และไดผลผลิตกวา 550,000 ตัน นับเปนประเทศที่มีความชํานาญและมี
ประสบการณในการศึกษาวิจัยสมุนไพร และดานพฤกษศาสตรและเกษตรศาสตรเปนอยางมาก 
 ประเทศไทยอุดมสมบูรณดวยทรัพยากรสมุนไพร มีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศคลายคลึง
กับเขตภาคตะวันตกเฉียงใตและภาคใตของจีน เชน มณฑลเสฉวน ยูนนาน กุยโจว กวางสี และเกาะ
ไหหลํา เปนตน จึงมีพืชสมุนไพรหลายชนิดในมณฑลดังกลาวที่คลายคลงึกับสมุนไพรไทย การใชสมุนไพร
ในบานเราสวนใหญจะเก็บจากปาหรือแหลงธรรมชาติ มีการเพาะปลูกบางแตไมมาก และสวนใหญจะเปน
การปลูกแซมในพื้นท่ีเพาะปลูก หรือตามที่อยูอาศัยใกลบาน ซึ่งจะใหผลผลิตไมมากจึงไมเหมาะกับการ
เพาะปลูกที่ตองการสมุนไพรจํานวนมาก รวมทั้งทําใหการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรทําไดยากมาก
ขึ้น ถาพ้ืนดินมีความแตกตางกันมากหากปลูกแบบกระจายในหลายพื้นท่ี การเก็บสมุนไพรจากแหลง
ธรรมชาติเปนผลใหสมุนไพรบางชนิดขาดแคลน หายาก หรืออาจสูญพันธุได จึงจําเปนตองอนุรักษพันธุ
พืชเหลาน้ีโดยวางแผนการปลูก นอกจากน้ีมีพืชสมุนไพรจํานวนไมนอยที่ใชกนัมากในตํารับยาไทย แต
ตองนําเขาจากตางประเทศ เชน ชะเอมเทศ โกฐชนิดตาง ๆ เปนตน มีรายงานวา ประเทศไทยมีการ
นําเขาสมุนไพรจีนปละประมาณ 30,000 ลานบาท ดังน้ัน หากเราสามารถปลูกสมุนไพรเหลาน้ีไดเอง
แทนการนําเขาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ก็จะประหยัดเงินตราของประเทศไดปละไมนอย1 

 สมุนไพรสวนใหญไดมาจากพชื พืชแตละชนิดมีแหลงกระจายพนัธุและถิ่นท่ีอยูแตกตางกัน สงผล 
ใหสมุนไพรแตละชนิดมีลักษณะเฉพาะตัว มีองคประกอบทางเคมี และสรรพคณุทางยาแตกตางกัน สวน 



การพัฒนาสมุนไพรแบบบูรณาการ 

 

161

ของพชืสมุนไพรที่ใชเปนยามี 5 สวน จะเก็บในระยะที่มีปริมาณตัวยาในพืชสูงสดุ ดังน้ี 
 1. รากและหัว (เหงา, ลําตนใตดิน) จะเก็บในระยะที่พืชหยดุการเจริญเติบโตแลว สวนใหญ
เปนพืชลมลุกมักจะเก็บตอนตนฤดูหนาว ซึ่งเปนชวงที่ผลัดใบ พืชจะเก็บสะสมอาหารไวที่รากและหัว 
 2. ใบหรือท้ังตน จะเก็บในระยะที่พืชเจริญเติบโตมากที่สุด แตบางชนิดก็จะกําหนดวาตองเก็บ
อยางไร 
 3.  เปลือกตนและเปลือกราก จะเก็บในระยะตนฤดูฝน เพราะเปนชวงที่มีตัวยาสงูและลอกเปลือก
งายกวาชวงอื่น ๆ 
 4.  ดอก เก็บในระยะดอกเริ่มบาน ยกเวนบางชนิดตองเก็บขณะยังตูมอยู 
 5.  ผลและเมล็ด จะเก็บในระยะแกเต็มท่ี 
 สารเคมีในพืชมีหลายชนิดแตกตางกันไปตามสวนตาง ๆ ของพืช การทราบสารเคมีจะชวยให
สามารถนําสมุนไพรมาพัฒนาเปนยาไดอยางเหมาะสม กลุมสารสําคัญที่พบในพืช ไดแก แอลคาลอยด 
กลัยโคไซด นํ้ามันหอมระเหย แทนนิน ฟลาโวนอยด สเตอรอยด เทอรปนอยด ยางไม สารอื่น ๆ เชน 
ไขมัน คารโบไฮเดรต โปรตีน กรดอะมิโน เอ็นไซม วิตามิน เรซิน และบาลซัม เปนตน เน่ืองจาก
ประสิทธิผลของยาจากสมุนไพรมีความสัมพันธกับคุณภาพของสมุนไพร องคประกอบที่ทําใหสมุนไพรมี
คุณภาพแตกตางกันคือ ความแตกตางของสารประกอบเคมีในพืช ซึ่งอาจเกิดจากพันธุ ระยะเวลาในการ
เก็บเกี่ยว เปนตน2 
 การปลูกสมุนไพรเพื่อใหไดผลผลิตที่สามารถทดแทนการนําเขาไดน้ัน สมุนไพรที่ผลิตไดจะตอง 
สามารถแขงขันไดทั้งในเรื่องคุณภาพและราคา อีกทั้งสมุนไพรจนีเปาหมาย ไดแก โกฐจุฬาลําพา โกฐสอ 
โกฐเขมา โกฐเชียง โกฐหัวบวั ชะเอมเทศ อบเชยจีน และปญจขันธ ที่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนจะ
มอบใหกระทรวงสาธารณสุขนํามาทดลองปลูกในประเทศไทยนั้น แมวาสมุนไพรเหลาน้ีจะมีการใชกันมาก
ในการแพทยแผนไทย แตสมุนไพรดังกลาวไมไดมีถิ่นกําเนิดในบานเรา การเพาะปลูกสมุนไพรเหลาน้ี
เพ่ือทดแทนการนําเขาในอนาคตจึงถือวาเปนงานที่ยากมาก ดังน้ัน เพ่ือใหการวิจัยสามารถบรรลุเปาหมาย
เบ้ืองตนท่ีตองการและเปนประโยชนในการตอยอดวิจัยตอไป จาํเปนตองอาศัยนักวิชาการจากหลายสาขา
มารวมกันคิดรวมกันทําใหครบวงจร โดยอาศัยจุดแขง็ของแตละหนวยงานและศักยภาพของนักวิจัยแตละ
คน  กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  กระทรวงสาธารณสุข จึงไดจัดทําโครงการวิจัย
แบบบูรณาการขึ้นจํานวน 2 โครงการ คือ “โครงการสํารวจพืน้ท่ีเพาะปลูกสมุนไพรจีนเพื่อลดการนําเขา” 
และ “โครงการการผลิตและการแปรรูปสมุนไพรจีนเพื่อลดการนําเขา” 
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 การดําเนินการ “โครงการสํารวจพื้นท่ีเพาะปลูกสมุนไพรจีนเพื่อลดการนําเขา” เริ่มจากอธิบดี
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน ซึ่งประกอบดวย
นักวชิาการจากกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลอืก กรมวิทยาศาสตรการแพทย องคการ 
เภสัชกรรม กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน และองคการอุตสาหกรรมปาไม 
โดยคณะทํางานไดมีการศึกษาขอมูลท่ัวไปและขอจํากัดเฉพาะของสมุนไพรเปาหมายแตละชนิด รวมทั้ง
ขอมูลแหลงเขตกรรมของสมุนไพรเปาหมายในสาธารณรัฐประชาชนจีน และขอมูลพ้ืนท่ีของประเทศไทย
ที่ใกลเคียงกับความตองการของสมุนไพรเปาหมาย จากน้ันไดมีการประชุมคณะทํางานเพื่อวางแผนสํารวจ
พื้นท่ี ดําเนินการสํารวจพื้นท่ีและเก็บตัวอยางดินและน้ําจากพื้นท่ีเปาหมายสงสํานักวิทยาศาสตรเพ่ือการ
พัฒนาที่ดินตรวจวิเคราะห จากผลการดําเนินการดังกลาว คณะทํางานสามารถสาํรวจพื้นท่ีไดทั้งสิ้นจํานวน 
35 แหงใน19 จังหวัด ไดแก แมฮองสอน เชยีงราย เชียงใหม พิจิตร ลําปาง สุโขทัย อุตรดิตถ แพร 
นาน พิษณุโลก เพชรบูรณ เลย อุดรธานี หนองคาย ขอนแกน กาฬสินธุ กาญจนบุรี ชัยภูมิ และระยอง 
คณะทํางานไดคัดเลือกสถานที่สาํหรับทดลองปลกูโดยดูจากลกัษณะทางกายภาพ สภาพแวดลอมของพ้ืนท่ี 
และประวัติการใชที่ดินเพื่อประเมินวาเปนพื้นที่เสี่ยงตอสารพิษตกคางและโลหะหนักหรือไม รวมทั้งดู
ความพรอมของพ้ืนที่วามีผูรับผิดชอบหรือไม หลังการสํารวจพื้นที่ คณะทํางานสามารถเลือกพื้นที่สําหรับ
ปลูกสมุนไพรเปาหมายได ดังน้ี 

1. ปญจขันธ   จังหวัดเชียงใหม เชียงราย 
2. โกฐจุฬาลําพา/ชงิเฮา จังหวัดเชียงราย แพร พิษณุโลก อุตรดิตถ ระยอง กาญจนบุรี 
3. โกฐสอ  จังหวัดเชียงราย แพร 
4. โกฐเขมา  จังหวัดเชียงราย แพร พิษณุโลก ลําปาง 
5. โกฐหัวบัว  จังหวัดเชียงราย แพร พิษณุโลก ลําปาง 
6. ชะเอมเทศ  จังหวัดอุดรธานี ชัยภูมิ ขอนแกน กาฬสินธุ  
7. อบเชยจีน  จังหวัดเชียงราย เลย หนองคาย อุดรธานี 
สําหรับโกฐเชียงน้ัน ไมพบพื้นที่ที่เหมาะสม เน่ืองจากไมสามารถหาพื้นท่ีที่สูงจากระดับนํ้าทะเล 

2,000-2,900 เมตรได 
 การเดินทางไปสาํรวจพื้นท่ีน้ัน นอกจากคณะทํางานจะไดพื้นท่ีสาํหรับปลกูสมุนไพรเปาหมายแลว 
ยังไดมีโอกาสศึกษาสมุนไพรไทยที่เกิดขึ้นเองตามปาธรรมชาติในพื้นท่ีสํารวจ โดยไดสัมภาษณเจาหนาท่ี
และคนในพื้นท่ี เชน ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงรายพบสมุนไพรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเปนจํานวนมาก คือ  
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โดไมรูลม ซึง่อุดมสมบูรณมาก และสมุนไพรที่มีการเพาะปลกูไดผลดีคือ ขงิ ขา กวาวเครือขาว  กวาวเครือ 
แดง เปนตน  นอกจากน้ีคณะทํางานยังพบวา ผูรับผิดชอบในพื้นท่ีสวนปาหลายแหงที่คณะทํางานไดไป
สํารวจ เปนผูมีความรูและมีประสบการณดานงานสวนปาและสวนสมุนไพรสูงมาก อีกทั้งมีความตั้งใจ
และทํางานดวยจิตวิญญาณ หากเราสามารถเชิญบุคคลเหลาน้ีใหมาเปนเครือขายในการสนับสนุนวัตถุดิบ
สมุนไพรสําหรับการศึกษาวิจัยแลว นอกจากจะทําใหผูวิจัยทราบรายละเอียดของขอมูลวัตถุดิบสมุนไพร 
เชน การเก็บเกี่ยว อายุ การแปรรูป สภาพแวดลอมในการเจรญิเติบโต ฯลฯ  ซึ่งจะสงผลใหการวิจัยทาง 
พรีคลินิกมีคุณภาพแลว ยงัเปนประโยชนอยางยิ่งตองานวิจยัและพัฒนาสมุนไพรของหนวยงานตาง ๆ ของ
ภาครัฐ 

การดําเนินการ “โครงการผลิตวัตถุดิบและการแปรรูปสมุนไพรจนีเพ่ือลดการนําเขา” ไดดําเนินการ 
ขยายผล “โครงการสํารวจพื้นท่ีเพาะปลูกสมุนไพรจีนเพื่อลดการนําเขา” โดยเริ่มจากการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการใหแกขาราชการและเจาหนาท่ีของหนวยงานที่เขารวมโครงการและเกี่ยวของกับการเพาะปลูก
สมุนไพร จํานวนกวา 40 คน เพ่ือใหทกุคนมีความรูความเขาใจในการทําแปลงสาธิตการเพาะปลกูสมุนไพร
อยางถูกตอง และมีความเขาใจในกระบวนการพัฒนาวัตถุดิบและการแปรรูปสมุนไพรครบวงจร จากน้ัน
คณะทํางานไดมีการประชุมเพื่อจัดลําดับชนิดของสมุนไพรที่จะดําเนินการศึกษากอนหลัง โดยพิจารณา
จากขอมูลที่ไดและความพรอมของสมุนไพรที่จะดําเนินการ และไดคัดเลือกสมุนไพรปญจขันธดําเนินการ
เปนอันดับแรก ตามดวยโกฐจุฬาลําพา/ชงิเฮา  ในสวนของปญจขันธน้ัน คณะทํางานไดติดตอขอเมล็ด
พันธุ/ตนพันธุปญจขันธจากเขตปกครองตนเองสิบสองปนนาในมณฑลยูนนาน นํามาศึกษาเปรียบเทียบ
คุณภาพกับพันธุพื้นเมืองของไทย เพื่อการคัดเลือกพันธุพืชที่เจริญเติบโตเร็ว ใหผลผลิตสูงและมีคุณภาพ
ดี คุมคาตอการลงทุนไปศึกษาวิจัยตอยอดตอไป ผลการศึกษาวิจัยเบื้องตนพบวาปญจขันธพันธุจีน
เจริญเติบโตเร็ว ใหผลผลิตสูงและมีคุณภาพดีเม่ือพืชมีอายุปลกู 76-78 วัน ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต
ได แตปญจขันธพันธุพื้นเมืองเจริญเติบโตชาในชวงที่พชืมีอายุปลูก 1-3 เดือน หลังจากนั้นจะเจริญเติบโต
เร็ว และปญจขนัธพันธุจีนใหผลผลิตสงูกวาปญจขันธพันธุพื้นเมืองเฉลี่ยรอยละ 33.33  ดังน้ัน คณะ 
ทํางานจึงไดคัดเลือกปญจขันธพนัธุจีนไปศึกษาการเพาะปลูกตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสมตอไป 
 จากผลการดําเนินงานดังกลาว คณะทํางานไดจัดทําคูมือ “แนวทางการผลิตวตัถุดิบปญจขันธ
ในประเทศไทย” ซึ่งมีเน้ือหาครอบคลุมต้ังแตขอมูลทั่วไปของปญจขันธ ลักษณะพืช การใชประโยชน 
การขยายพันธุ ขอจํากัดเฉพาะของปญขันธ การคัดเลือกสถานที่ปลูก ปจจัยการผลิตทางการเกษตรเพื่อ
การผลิตวัตถุดิบปญจขันธ  การผลิตวัตถุดิบปญจขันธ  การควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบปญจขันธ และ 
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ภาคผนวกซึ่งรวบรวมขอมูลทางวิชาการที่เปนประโยชนและแบบบันทึกขอมูลระบบการจัดการคุณภาพ : 
GAP ของพชืสมุนไพร เพ่ือใหเกษตรกรและผูผลิตวัตถุดิบปญจขันธไดใชเปนแนวทางในการปฏิบัติได
อยางถูกตอง นอกจากน้ีคณะทํางานยังไดรวมมอืกับภาคเอกชนในการพัฒนาปญจขันธสูเชิงพาณิชย โดย 
ไดเชิญผูประกอบการภาคเอกชนที่สนใจเขารวมโครงการจํานวน 3 ราย คือ บริษัท ลีโอเฮิรบส จํากัด 
บริษัทเขาคอทะเลภู จํากัด และบริษัท กรีนเขลางค จํากัด เขารวมดําเนินการเปนการนํารอง ทําให
ผูประกอบการไดรับความรูความเขาใจในกระบวนการผลิตวัตถดิุบตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม และ
เปนจุดเริ่มตนในการนําผูประกอบการมาพบกับผูผลิตวัตถุดิบในพื้นที่โดยไมตองผานคนกลาง ซึ่งอาจ
นําไปสูการปลูกแบบมีสัญญาขอตกลง (contract farming) หรือรูปแบบอื่นท่ีเหมาะสมตอไป 
 ในสวนของโกฐจุฬาลําพา/ชงิเฮา คณะทํางานไดติดตอขอเมล็ดพันธุโกฐจุฬาลําพา/ชิงเฮา จาก
สถาบันพฤกษศาสตรคุนหมิงมาทดลองปลูกเปนการนํารอง ณ ศูนยวิจัยพืชสวนพิจิตร ศูนยสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพเกษตร (พืชสวน) จังหวัดเชียงใหม และพื้นท่ีสวนปาขององคการอุตสาหกรรมปาไม พบวา 
ลักษณะใบและดอกมีความแตกตางกันมาก เน่ืองจากพืชชนิดน้ีขยายพันธุดวยเมล็ดและถายเรณูโดยลม
และแมลง จึงสามารถผสมขามตนไดงายซึ่งแตกตางจากพืชอ่ืนในวงศเดียวกัน ทําใหพันธุที่นํามาทดลอง
ปลูกน้ันยังไมแนนอน นอกจากน้ียังพบวาหากดินมีความเปนกรดสูง เชื้อราบางชนิดเจริญไดดี ซึ่งเปน
ปญหาทําใหรากของพืชเนาตายได  ตอมาคณะทํางานไดรับเมล็ดพันธุโกฐจุฬาลําพาจากศูนยกสิกรรม
ธรรมชาติทามะขาม อาํเภอเมือง จงัหวัดกาญจนบุรี ซึ่งไดรับเมล็ดพันธุครั้งแรกจากคณะทํางานศูนยพันธุ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ ซึ่งเมล็ดพันธุดังกลาวคอนขางแนนอน นํามาศึกษาตอใหครบ
วงจร ผลการดําเนินงานดังกลาว คณะทํางานไดจัดทําเอกสารเผยแพร “การผลติวัตถุดิบโกฐจุฬาลําพาตาม
แนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม” โดยมีเน้ือหาครอบคลุม ลักษณะพืช ถิ่นกําเนิดและการกระจายพันธุ การ
ขยายพันธุ การใชประโยชน ขอจํากัดเฉพาะของโกฐจุฬาลําพา การคัดเลือกสถานที่ปลูก การเตรียม
แปลงปลกู การเพาะกลา การปลูก การดูแลรกัษา การเก็บเกี่ยว และการปฏิบตัิหลังการเก็บเกี่ยว เพ่ือให
เกษตรกรและผูผลิตวัตถุดิบโกฐจุฬาลําพาไดใชเปนแนวทางในการปฏิบัติไดอยางถูกตอง อยางไรก็ตาม 
เพ่ือใหไดเมล็ดพันธุโกฐจุฬาลําพาท่ีมีคุณภาพแนนอน จึงควรศึกษาดานการพัฒนาพันธุตอไป 
 ในสวนของสมุนไพรชะเอมเทศ คณะทํางานไดดําเนินการเฉพาะในสวนของปจจัยการผลิตที่
เหมาะสมตอการผลิตชะเอมเทศ รวมทั้งการประเมินคุณภาพของชะเอมเทศในทองตลาด ผลการศกึษา
ทําใหคณะทํางานไดทราบวา ชะเอมเทศในทองตลาดมีคุณภาพเขามาตรฐานโดยสวนใหญมีคุณภาพในระดับ
ปานกลาง 
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 โดยสรุปการผลติวัตถุดิบสมุนไพรตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) น้ัน มีความสําคัญ
และจําเปนยิ่งในตลาดโลกปจจุบนั เพราะแนวโนมการตลาดของผูบริโภคเขาสูยุคกระแสบริโภคอาหาร
ปลอดภัย (food safety) และยุคการคาเสรีที่มีมาตรการดานสุขอนามัยในการบริโภคของคนและ
สุขอนามัยพืช ตางประเทศเพิ่มความเขมงวดกับการใชสารเคมีมากขึ้น การผลิตวัตถุดิบตามแนวทาง
เกษตรดีที่เหมาะสมนั้น เปนการประกันคุณภาพของวัตถุดิบ และสนับสนุนการจัดทํามาตรฐานการผลิต
วัตถุดิบสมุนไพรในประเทศไทย  การดําเนินการ “โครงการผลติวัตถุดิบและการแปรรูปสมุนไพรจีนเพ่ือลด
การนําเขา” นับเปนรูปแบบตัวอยางที่ดีของการพัฒนาสมุนไพรแบบบูรณาการและครบวงจร โดยไดใช
ศักยภาพของคณะทํางานทุกคนอยางเต็มท่ี ไดเรียนรูสมุนไพรไทย-จีนในหลายมิติ ไดสรางนักวิจัยในพื้นท่ี
จํานวนมาก นอกจากน้ีคณะทํางานยังไดรับประโยชนจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ
ซึ่งกันและกัน รวมทั้งไดเครือขายความรวมมือในการศึกษาวิจัยการปลูกสมุนไพรแบบครบวงจร ระหวาง
หนวยงานภาครัฐ ชุมชน องคการบริหารสวนทองถิ่น และภาคเอกชน 
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ภาคผนวก 
1.  หลักเกณฑมาตรฐานการผลิตผลิตผลเกษตรอินทรีย 
ขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ เลขที่ 890020153 

 
เงื่อนไขสภาพแวดลอม 
 1. ปริมาณโลหะหนักท่ีปนอยูในดินที่ทําการเพาะปลูกจะตองไมเกินมาตรฐานปริมาณโลหะหนักในดิน
ของพื้นท่ีที่ไดกําหนดไวกอนแลวโดยสํานักคุมครองสภาพแวดลอมแหงสภาพบริหาร และตามหลักการ
มาตรฐานชั้น 3 ที่กําหนดไวในตารางการจําแนกและจัดลําดับดิน ถาหากมีเหตุการณพิเศษ จะตองแนบ
ขอมูลท่ีเกี่ยวของสงใหคณะกรรมการชวยเหลือแนะแนวพิจารณาปรับปรุงแกไขตอไป 
 2. คุณภาพของนํ้าจะตองเหมาะสมตามมาตรฐานคุณภาพนํ้าท่ีใชในการชลประทาน ซึ่งกําหนดโดย
องคกรสวนราชการ 
 3. พื้นท่ีสวนที่ลาดเนินตองประกอบการใหถูกตอง อาจเหมาะเปนพ้ืนท่ีเลี้ยงสัตว 
การควบคุมวัชพืช 
 1. กําจัดวัชพืชดวยแรงงานคนหรือใชเครื่องยนต ไมกําจัดวัชพืชดวยสารเคมีสังเคราะห 
 2. ใชวิธีคลุมดิน คลุมตาขาย ไถพรวน หรือปลูกพชืหมุนเวียนสําหรับลดการเกิดของวชัพืช 
การจัดการดูแลการใสปุย 
 1. การเพาะปลูกแบบอินทรียทั้งหมด 
  1.1  กําหนดเวลาที่แนนอนในการเก็บตัวอยางดินไปวิเคราะหใหรูสภาพทางฟสิกสและเคมี
ตลอดจนความอุดมสมบูรณของดิน เพ่ือจะไดใชเปนหลักในการจัดการดูแลใสปุยบํารุงดิน 
  1.2  ใชปุยอินทรียสารจากการผลิตของเกษตรกรเอง โดยผานการหมักการสลายตวัเรียบรอย
จนเปนปุยหมักหรือใชปุยอินทรยีสารอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงสภาพแวดลอมของดินและใหธาตุอาหารที่พืช
ตองการ 
  1.3  ไมใชปุยเคมี (รวมทั้งจุลธาตุ) และสารจุลนิทรียที่มีปุยเคมีรวมอยูดวย และปุยอินทรีย
ผสมปุยเคมี 
 2. การเพาะปลูกแบบอินทรียไมทั้งหมด 
  2.1  กําหนดเวลาที่แนนอนในการเก็บตัวอยางดินไปวิเคราะหใหรูสภาพทางฟสิกสและเคมี 
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ตลอดจนความอุดมสมบูรณของดิน เพ่ือจะไดใชเปนหลักในการจัดการดูแลใสปุยบํารุงดิน 
   2.2 ใชปุยอินทรียที่เกษตรกรผลิตขึ้นมาเองใหมากท่ีสุด โดยผานการหมักสลายตัวเรียบรอย
จนเปนปุยหมักหรือใชปุยหมักหรือใชปุยอินทรียสารอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงสภาพแวดลอมของดินและใหธาตุ
อาหารที่พืชตองการ ในระยะการเจริญเติบโตทางลําตน (Vegetative Growth) ของไมผลพจิารณาให
ใชปุยเคมี ปริมาณการใชตองไมเกินสภาน้ีแนะนําใหใช 30% ของธาตุอาหารหลกั 3 ชนิดกับพืชปลูก ตนชา
พิจารณาใหใชปุยเคมีไนโตรเจน ปริมาณการใชตองไมเกินคําแนะนําใหใชดังกลาวโดยมีปริมาณธาตุ
ไนโตรเจน 20% 
   2.3 นอกจากขอกําหนด 2 ขอดังกลาวแลว หามใชปุยเคมี (รวมทั้งจุลธาตุ) สารจุลินทรียที่มี
ปุยเคมีรวมอยูดวยและปุยอินทรียผสมปุยเคมี 
การปองกันกําจดัโรคแมลง 
 1. การปลูกแบบอนิทรียทั้งหมด 
  1.1  พยายามปองกนักําจัดดวยรูปแบบการปลูก ปองกันกําจัดโดยทางฟสิกส ปองกันกําจัด
โดยทางชีวภาพปลูกพืชท่ีโรงแมลงไมชอบ และปองกันโดยใชวสัดุธรรมชาติอื่น ๆ เพ่ือปองกันการทําลาย
ของโรคและแมลงที่จะเกิดขึ้น 
  1.2  หามใชยาเคมีสังเคราะหตลอดจนสารจากพืชและวสัดุที่เปนแรธาตุที่เปนพิษตอมนุษย 
 2.  การเพาะปลูกแบบอินทรียไมทั้งหมด 
  2.1 พยายามปองกันกําจัดดวยรูปแบบการปลูก ปองกันกําจัดโดยทางฟสิกส ปองกันกําจัดโดย
ทางชีวภาพปลูกพืชท่ีโรงแมลงไมชอบ และปองกันโดยใชวัสดุธรรมชาติอื่น ๆ เพื่อปองกันการทําลายของ
โรคและแมลงที่จะเกิดขึ้น 
     2.2  ในระยะที่ไมผลกําลังออกดอกถงึระยะเก็บเกี่ยว ไมใชยาเคมีสังเคราะห สวนในระยะเจริญ 
เติบโตอื่นใหปฏิบัติตามการแนะนําในการปองกนัโรคแมลงกับพืชปลูกตาง ๆ ของสภาพน้ี ถาไมมีความ
จําเปนก็ไมพนยาเคมีสังเคราะห 
     2.3 ตนชาท่ีอยูระหวางการเจริญเติบโตในชวงฤดูหนาว หรือเก็บเกี่ยวชาแลวจนถงึกอนตนชา
แตกยอดในฤดตูอไป จะตองใชวิธีปองกันกําจัดตามที่สภาพน้ีแนะนําดังไดกลาวมาแลว ถาไมมีความ
จําเปนก็ไมพนยาเคมีสังเคราะห 
     2.4   นอกจากตามขอกําหนดที่ 2.2 และ 2.3 แลวหามใชยาเคมีสังเคราะหตลอดจนสารจาก
พืชและวัสดุที่เปนแรธาตุที่เปนพิษตอมนุษย 
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2.  มาตรฐานสินคาประเภทปจจัยการผลิตทางการเกษตร 
ที่รับรองโดยกรมพัฒนาที่ดิน 

 
 ปุยหมัก เปนปุยอินทรียที่เกิดจากกิจกรรมของจุลินทรียหลายชนิดในการยอยสลายวสัดุอินทรีย 
และไดสารอินทรียวัตถุที่มีความคงทน ไมมีกลิ่น มีสีนํ้าตาลปนดํา มาตรฐานที่กําหนด คือ 
 1.  ปริมาณอินทรียวัตถุอยูระหวาง 25-50 เปอรเซ็นต โดยนํ้าหนัก 
 2.  อัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน (C/N ratio) ไมเกิน 20:1 
 3.  คาการนําไฟฟาไมเกิน 3.5 เดซซิีเมนตอเมตร 
 4.  คาความเปนกรดเปนดาง (pH) อยูระหวาง 5.5-8.5 
 5.  ปริมาณธาตุอาหารหลัก 
  - ไนโตรเจน ไมต่ํากวา 0.5 เปอรเซ็นต โดยนํ้าหนัก 
  - ฟอสฟอรสั ไมต่ํากวา  0.5 เปอรเซ็นต โดยนํ้าหนัก 
  - โพแทสเซียม ไมต่ํากวา 1.0 เปอรเซ็นต โดยนํ้าหนัก 
 6.  ปริมาณความชื้นของปุยหมัก ไมเกิน 35 เปอรเซ็นต โดยนํ้าหนัก 
 7.  การผานตะแกรงรอนขนาด 12.5 x 12.5 มิลลิเมตร ไดหมด  
 8.  ปริมาณหิน กรวด ทราย เศษพลาสติก หรืออ่ืน ๆ ไมเกิน 10 เปอรเซ็นต โดยนํ้าหนัก 
 9.  ไมมีวัสดุเศษแกว วัสดุคมและโลหะอื่น ๆ 
 10. ปลอดภัยจากสารพิษและธาตุโลหะหนัก 
  - สารหนู (As) ไมเกิน 50 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
  - แคดเมียม (Cd) ไมเกิน 5 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
  - โครเมียม (Cr) ไมเกิน 300 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
  - ทองแดง (Cu) ไมเกิน 500 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
  - ตะกั่ว (Pb) ไมเกิน 500 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
  - ปรอท (Hg) ไมเกิน 2 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
 11. ตองผานการตรวจสอบการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งจะทําการทดสอบโดยปลูกขาวโพดหวาน
ในดินทรายที่ไมใสปุยเปนเวลา 15 วัน แลวดูการเจริญเติบโตเปรียบเทียบกับการเจริญเติบโตของตน
ขาวโพดที่ปลูกโดยใสปุยหมักอตัรา 6 ตันตอไร และที่ใสปุยหมักในอัตราสวน 1:1 (นํ้าหนักดิน : ปุย
หมักที่ความชื้นประมาณ 35 เปอรเซ็นต) ซึ่งปลูกเปนระยะเวลา 15 วันเทากัน  



การพัฒนาสมุนไพรแบบบูรณาการ 

 

169

3.  แบบฟอรมการสงตัวอยางดินเพื่อตรวจวิเคราะห 
 

      เม่ือเราใชที่ดินการเกษตรมาเปนระยะเวลาหนึ่ง ความอุดมสมบูรณของดินจะลดลงเพราะปริมาณ
ธาตุอาหารพืชถูกดึงดูดไปใชเพ่ือการเจริญเติบโต และออกดอกออกผล นอกจากน้ีคุณสมบัติทางเคมี
อื่นๆ และคุณสมบัติทางฟสิกสก็จะเปลี่ยนแปลงไปดวย ประกอบกับการเกษตรแผนใหมที่เนนการเพิ่ม
ผลผลิตตอไรใหสูงขึ้น รวมทั้งการใชที่ดินเพื่อการเกษตรตอเน่ืองกันมาเปนเวลานานๆ จึงสงผลใหมีการ
สูญเสียและเปลีย่นแปลงดังที่กลาวมาแลวมากยิ่งขึ้น แมวาจะมีการใสปุย ใสปูน เพ่ือชดเชยธาตุอาหาร
พืชท่ีสูญเสียไปและเพื่อปรับสภาพดินใหดีขึ้นก็ตาม  การตรวจดินเปนครั้งคราวเพื่อตรวจสอบวาดินน้ันมี
ปริมาณธาตุอาหารพืชพอเพียง มีปริมาณความเปนกรดเปนดางเหมาะสมหรือไมสําหรับพืชท่ีปลูก จึง
จําเปนอยางยิ่งที่เกษตรกรควรกระทํา เพราะหากมีการขาดธาตุอาหารพืช หรือเสียสมดุลธาตุอาหารพืช
แมเพียงชนิดเดียว ก็จะทําใหผลผลิตและรายไดของเกษตรกรลดลง 
 การวิเคราะหดินโดยความหมายที่แทจริงและสมบูรณ หมายรวมถึง 
      1. การเก็บตัวอยางดินท่ีถูกตอง 
      2. การวิเคราะหดินดวยวิธีการมาตรฐาน ซึ่งเชื่อถือได 
      3. การเขาใจ และแปลความหมายของคาวิเคราะหอยางถูกตอง 
      4. การใหคําแนะนํา การใสปูน และปุย โดยใชคาวิเคราะหเปนหลัก อยางถูกตองและมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
แหลงที่มา: ระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืชสมุนไพรสําหรับเกษตรกร. กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ   
              สหกรณ 2547 
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สํานักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ดิน  กรมพัฒนาที่ดิน 
บันทึกรายละเอียดการสงตัวอยาง 

 
ชนิดของตัวอยาง………………………………………………..........            เลขรับที่……………………………วันที่………………………………………………….. 
จํานวนตัวอยางที่สง……………………………………………..........              เลขปฏิบัติการ……………………………………………………………………………… 
แหลงที่มาของการนําสงตัวอยาง 
      เกษตรกร                                                   เอกชน 

      กอง/สํานัก/สพข.                                           สวนราชการ/อ่ืนๆ……………………………………………………………..... 
 

งานวิจัย/โครงการ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................ 
รายการวิเคราะหตรวจสอบ                                       ดําเนินการวิเคราะหตรวจสอบโดย 
:  …………………………………………………………………………               สวนวิจัยเคมีดิน 
:  …………………………………………………………………………               สวนวิจัยกายภาพดิน 
:  …………………………………………………………………………               สวนวิจัยส่ิงแวดลอมดิน 
:  …………………………………………………………………………               สวนวิจัยแรและจุลสัณฐานดิน 
:  …………………………………………………………………………               สวนวิเคราะหวิจัยพืช ปุย ส่ิงปรับปรุงดิน 
:  …………………………………………………………………………               สวนมาตรฐานและการพัฒนาระบบการวิเคราะห 
:  …………………………………………………………………………               สวนวิทยบริการ 
 

รายละเอียดเก่ียวกับตัวอยางท่ีสงวิเคราะหตรวจสอบ 
ชื่อผูนําสงตัวอยาง……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................. 
ชื่อผูเก็บตัวอยาง………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................ 
พ้ืนที่เก็บตัวอยาง………………..……….เลขที่………………………หมูที…่……………………………บาน………………………………………………………................ 
ตําบล………………………………………อําเภอ………………………………………………….จังหวัด……………………………………………………………................... 
ชื่อเจาของตัวอยาง……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................. 
จํานวนเนื้อที่……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................ 
ผลผลิตที่ไดรับหรือเคไดรับ…………………………………………………………………………………………………………………………………………….................... 
ปญหา/อุปสรรคและอื่น ๆ (ถามี)……………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
ขอมูลรายละเอียดตัวอยางสอบถามจาก     เจาของตัวอยาง      ผูเก็บตัวอยาง      ผูนําสงตัวอยาง 

 
ช่ือผูรับผลวิเคราะห…………………………………………………..โทรศัพท/โทรสาร E-mail……………………………………………................. 
ท่ีอยู……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
 

 
พิจารณาโดยสวนที่เก่ียวของ 
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บันทึกขอมูลรายละเอียดตัวอยางที่สงวเิคราะหตรวจสอบ 
 
เลขท่ี........................................เลขปฏิบัติการ...................................วันท่ี........................................... 
 
ลําดับที ่ รหัสตัวอยาง 

Code No. 
รายละเอียดขอมูล พื้นที่เก็บตวัอยาง 

และจุลพิกัด (ถามี) 
ชั้น/ความลึกของดนิ 

Horizon/Depth (cm) 
เลขปฏิบตัิการ 

Lab No. 
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4.  การวิเคราะหปริมาณโลหะหนักทั้งหมดในดิน 
 

 อารเซนิก (As) ตะกัว่ (Pb)  ทองแดง (Cu)  สังกะสี (Zn)  แคดเมียม (Cd)  และโครเมยีม (Cr) 
ทําการยอยตัวอยางดินดวยกรด HClO4/HNO3 (2:1)  แลวนําสารละลายทีย่อยไปวัดความเขมขนดวย
เครื่อง FAAS วิธี HClO4/HNO3 (2:1) (ดัดแปลงจาก Hossner, 1996 และ Burau, 1982) 

อุปกรณ : Digestion tubes, Block digestion, ตูอบ (Oven), Flame atomic 
absorption spectrophotometer (FAAS) 

สารเคม ี: Conc HClO4, conc HNO3 เพ่ือกําจัดการปนเปอน ควรนําเครื่องแกวที่จะใช 
ทั้งหมดแชใน 5 N HCl ไวคางคืน แลวลางกรดดวย de-ionized water กอนนํามาใช  

วิธีการ 
1.ชั่งตัวอยางดินจํานวน 1.0000 กรัม ที่บดอยางละเอียดและรอนผานตะแกรงขนาด 0.2 

มิลลิเมตร โดยเครื่องชั่งชนิดละเอียด (ทศนิยม 4 ตําแหนง) ใสลงในหลอดแกวขนาด 50 มิลลลิิตร 
2. เติม HClO4/HNO3 5 มิลลิเมตร ตั้งทิ้งไวคางคืน นําไปใสใน block digestion ที่ตั้ง

อุณหภูมิไวที่ 80 0C เม่ือควันสีนํ้าตาลหมดไปเพิ่มอุณหภูมิเปน 120 0C เปนเวลา 3 - 4 ชั่วโมง คอย ๆ 
เพ่ิมอุณหภูมิเปน 140 0C จนกระทั่งเหลือ HClO4/HNO3 ประมาณ 1 มิลลิลิตร และตัวอยางดิน
เปลี่ยนสีเปนสีเทาซีด ถาตัวอยางดินมีอินทรียวัตถุเหลืออยูใหเติม HClO4/HNO3 จํานวน 5 มิลลิลิตร 
แลวยอยตัวอยางดินตอไปจนเปลี่ยนสีเปนสีเทาซีด 

3. ตั้งทิ้งไวใหเย็น แลวเติม de-ionized water ประมาณ 5 มิลลิลิตร เขยาหลอดดวย 
vortex mixer ลางหลอดดวย de-ionized water แลวกรองใสลงใน volumetric flask ขนาด 25 
มิลลิลิตร โดยใชกระดาษกรอง Whatman No.42 

4. นําสารละลายที่ไดไปวัดหาความเขมขนของโลหะหนักดวยเครื่อง FAAS 
การคํานวณ 
ปริมาณโลหะหนักในดิน (mg/kg) =   

 
 X = ความเขมขนของโลหะที่อานไดจากเครื่อง 
 V = ปริมาตรของสารละลายตวัอยางที่เตรียม 
 W = นํ้าหนักตัวอยาง 
 D = Dilution 

X× V × D  
      W 
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การวิเคราะหปรมิาณอารเซนกิปริมาณนอย 
วิธีการที่ 1 (ดัดแปลงจาก EPA, 1992; Kent และ Arthur, 1986) 

อุปกรณ : Teflon Beaker ขนาด 100 มิลลิลิตร  เตาไฟฟา (Hotplate)  เครื่อง FAAS ที่
ติดต้ังเครื่อง Vapor Generation  

สารเคม ี: Conc HClO4, conc HNO3, conc HCl, conc HF, 10 % KI, 0.6%  
NaBH4 ในสารละลาย 0.5% NaOH, 10% Ascorbic acid  เพ่ือกําจัดการปนเปอน ควรนําเครื่อง
แกวที่จะใชทั้งหมดแชใน 5 N HCl ไวคางคืน  แลวลางกรดดวย de-ionized water กอนนํามาใช  

วิธีการ 
1. ชั่งตัวอยางใหไดนํ้าหนักที่แนนอนประมาณ 0.1-0.5 กรัม ที่บดอยางละเอียด โดยเครื่องชั่ง

ชนิดละเอียด (ทศนิยม 4 ตําแหนง) ใสใน Teflon Beaker ทําใหตัวอยางเปยกดวยการฉีดดวยนํ้ากลั่น
เล็กนอย 

2. เติม conc HNO3 6 มิลลิลิตร แลวนําไปตั้งบนเตาไฟฟาท่ีตั้งอุณหภูมิไว 100 0C ใหความ
รอนอยางตอเน่ืองจนสารละลายเกือบแหงเหลือประมาณ 2 มิลลิลิตร ระวังอยาใหสารละลายแหง ถายัง
มีควันสีนํ้าตาลใหเติม conc HNO3 6 มิลลิลติร แลวทําเหมือนเดิม 

3. ยกลงจากเตาไฟฟา  ทิ้งไวใหเย็นประมาณ 5 นาที  จึงเติม conc HClO4 2 มิลลิลิตร และ 
conc HF 6 มิลลิลิตร แลวนําไปยอยสลายบนเตาไฟฟาอีกครั้งจนควันขาวของ HClO4 เกิดขึ้น แลวตั้ง
ตอจนกระทั่งสารละลายเกือบแหง ยกลงจากเตาไฟฟา ทิ้งไวใหเย็นประมาณ  5 นาที แลวเติม conc 
HClO4  2  มิลลิลิตร และ conc HF 6 มิลลิลิตร แลวนําไปยอยสลายบนเตาไฟฟาอีกครั้ง 

4. เติม conc HClO4 2 มิลลิลิตร นําไปตั้งบนเตาไฟฟา ทําการยอยสลายตอจนสารละลาย
เกือบแหง 

5. ยกลงจากเตาไฟฟา เติมนํ้ากลั่น 10 มิลลิลิตร แลวเติม conc HCl 25 มิลลิลิตร แกวงบีก
เกอรใหสารละลายผสมกันดี แลวนําไปตมบนเตาไฟฟาจนตัวอยางละลายหมด 

6. ยกลงแลวทิ้งไวใหเย็น แลวเทสารละลายทั้งหมดลงใน volumetric flask ขนาด 100 
มิลลิลิตร จากน้ันฉีดนํ้ากลั่นลางบีกเกอรหลายครั้งเทรวมลงใน volumetric flask   

7. เติม 10% KI 5 มิลลิลติร เขยาใหสารละลายเขากัน ตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมิหองประมาณ 1 
ชั่วโมง  หรือนําไปอุนบนเตาไฟฟาท่ีอุณหภูมิ 90 0C เปนเวลา 15 นาที แลวยกลง ตั้งทิง้ไวใหเย็น 

8. เติม 10% Ascorbic acid 2 มิลลิลิตร เติมนํ้ากลั่นปรับปริมาตรเปน 100 มิลลิลิตร ปด 
ฝาเขยาใหเขากนั จะไดสารละลายตัวอยางที่มีความเขมขนกรดเกลือประมาณ 25% พรอมนําไปวัดหา 
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ปริมาณของอารเซนิกดวยเครื่อง AAS โดยวิธี Vapor Generation ตอไป 
9. เตรียมสารละลายมาตรฐานของอารเซนิก โดยการเตรยีมจากสารละลายมาตรฐานความเขมขน 

1000 มิลลิกรมั/กิโลกรัม แลวเตรียมใหมีความเขมขน 100 และ 10 มิลลิกรัม/กโิลกรัม ตามลําดับ 
เตรียมชวงความเขมขนของกราฟมาตรฐานตามคูมือของเครื่อง AAS โดยใช volumetric flask ขนาด 
100 มิลลลิิตร เติม conc HCl 25 มิลลิลิตร แลวดําเนินการตามขอ 7 และ 8 เชนเดียวกับสารละลาย
ตัวอยางทุกประการ จะไดสารละลายมาตรฐานที่มีความเขมขนตามที่กําหนด 

10. นําสารละลายตัวอยางและสารละลายมาตรฐานที่เตรียมไว ไปวัดหาปริมาณของอารเซนิก 
ดวยเครื่อง AAS โดยวิธี Vapor Generation ตอไป 

ในการวัดปริมาณของอารเซนิกโดยวิธี Vapor Generation ใชสารละลาย 50% HCl และ 
0.6% NaBH4 ในสารละลาย 0.5% NaOH เปนตัวทําใหเกิดปฏิกิริยาไดไอของอารเซนิกในกระบวนการ 
Hydride Generation 
การคํานวณ 
ปริมาณอารเซนิกในตัวอยาง (สวนในพันลานสวน: ppb) =  
                                  

Abs = คาการดูดกลืนแสงของสารละลายตัวอยาง 
Absstd = คาการดูดกลืนแสงของสารละลายมาตรฐาน 
ppbstd = ความเขมขนของสารละลายมาตรฐาน 
W = นํ้าหนักของตัวอยางเปนกรัม 
V = ปริมาตรของสารละลายตวัอยางทัง้หมด 

วิธีการที่ 2  ยอยตัวอยางดวยวิธี HClO4/HNO3 (2:1) หรือ HClO4/HNO3 (1:2) (ดัดแปลงจาก 
EPA, 1992; Kent และ Arthur, 1986) 

ทําตามขั้นตอนดังนี้ 
1. นําตัวอยางมาจํานวนที่ตองการ แลวเติม conc HCl 25 มิลลิลิตร  เติม 10 % KI 5 

มิลลิลิตร เขยาใหสารละลายเขากัน ตั้งทิ้งไวที่อณุหภูมิหองประมาณ 1 ชั่วโมง หรือนําไปอุนบนเตาไฟฟา
ที่อุณหภูมิ 90 0C เปนเวลา 15 นาที แลวยกลง ตั้งทิ้งไวใหเย็น 

2. เติม 10% Ascorbic acid 2 มิลลิลิตร เติมนํ้ากลั่นปรับปริมาตรเปน 100 มิลลิลิตร  
ปดฝาเขยาใหเขากัน จะไดสารละลายตัวอยางทีมี่ความเขมขนกรดเกลือประมาณ 25% พรอมนําไปวัด 

Abs × ppbstd × V 
               Absstd × W 
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หาปริมาณของอารเซนิกดวยเครื่อง AAS โดยวธิี Vapor Generation ตอไป 
3. เตรียมสารละลายมาตรฐานของอารเซนิก โดยการเตรียมจากสารละลายมาตรฐานความ

เขมขน 1000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม แลวเตรียมใหมีความเขมขน 100 และ 10 มิลลิกรมั/กิโลกรัม 
ตามลําดับ เตรียมชวงความเขมขนของกราฟมาตรฐานตามคูมือของเครื่อง AAS โดยใช volumetric 
flask ขนาด 100 มิลลิลิตร เติม conc HCl 25 มิลลิลิตร แลวดําเนินการตามขอ 1 และ 2 
เชนเดียวกับสารละลายตวัอยางทุกประการ  จะไดสารละลายมาตรฐานที่มีความเขมขนตามที่กําหนด 

4.  นําสารละลายตัวอยางและสารละลายมาตรฐานที่เตรียมไวไปวัดหาปริมาณของอารเซนิก ดวย
เครื่อง AAS โดยวิธี Vapor Generation ตอไป 

ในการวัดปริมาณของอารเซนิกโดยวิธี Vapor Generation ใชสารละลาย 50% HCl และ 0.6% 
NaBH4 ในสารละลาย 0.5% NaOH เปนตัวทําใหเกิดปฏิกิริยาไดไอของอารเซนิกในกระบวนการ Hydride 
Generation 

ทั้งสองวิธีใหคาวิเคราะหที่ใกลเคียงกันสามารถใชแทนกันได 
การคํานวณ 
ปริมาณอารเซนิกในตัวอยาง (mg/kg) =  

               
Reading = คาท่ีอานไดของสารละลายตวัอยาง 
Blank = คาท่ีอานไดของ blank 
Df = จํานวนเทาท่ีเจือจาง 
W = นํ้าหนักของตัวอยางเปนกรัม 
V = ปริมาตรของปุยอินทรียนํ้า 

การวิเคราะหโลหะหนักละลายในน้าํ (กรมอนามัย, 2537) 
(อารเซนิก (As)  ตะกั่ว (Pb)  ทองแดง (Cu)  สังกะสี (Zn)  แคดเมียม (Cd)  และโครเมียม (Cr) 
 โลหะหนักละลาย (dissolved heavymetals) คือ โลหะหนักที่หาไดจากสวนตางๆ ซึ่ง
สามารถผานเยื่อกรอง (membrane filter) ขนาด 0.45 ไมโครเมตรได 
 การหาปริมาณของโลหะหนักละลาย ตองกรองตัวอยางนํ้าดวยเยื่อกรอง ขนาด 0.45 ไมโครเมตร 
เร็วที่สุดเทาท่ีจะทําไดหลังจากเก็บตัวอยาง เครื่องมือท่ีใชในการกรองควรใชพลาสติกหรือแกว ใชตัวอยาง
นํ้าประมาณ 50-100 มิลลิลิตร ของน้ําตัวอยางลางขวดที่รองรับ  เทนํ้าสวนน้ีทิ้งไป แลวเก็บตัวอยางที่

(Reading – Blank)× Df 
                   10× W หรือ V 
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กรองมาได จนไดปริมาตรตามตองการ  นํานํ้าตัวอยางที่ไดจากการกรองมาทําใหเปนกรดดวย HNO3 
(1:1) 3 มิลลิลิตร จากน้ันนํานํ้าตัวอยางที่ไดไปวัดหาความเขมขนของโลหะหนักดวยเครื่อง FAAS  
ตารางที่ 29   มาตรฐานคุณภาพนํ้าชลประทานที่ใชในการเพาะปลูก 
 

รายละเอยีดสวนประกอบที่มีอยูในน้ํา ปริมาณที่ควรจะมีได 
pH 5.0-9.0  
อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส  
สารที่มีอยูในนํ้าทั้งหมด (Total Solid) < 1,900 ppm. 
คลอไรด 200-750 ppm. 
ซัลเฟต < 960 ppm. 
โบรอน 0.2-3.8 ppm. 
การนําไฟฟา (EC) 750-2,100 ไมโครไมล/ชม. 
SAR (Sodium Adsorption Ratio) < 4  
RSC (Residual Sodium Carbonate) < 2.5 Meq./l 
SSP (Soluble Sodium Percentage) < 60 เปอรเซ็นต  
แคดเมียม ตองไมมีเลย  
แคลเซียม 20-40 ppm. 
คารบอนไดออกไซด 20-40 ppm. 
คารบอเนต < 10 ppm. 
โครเมียม ตองไมมีเลย  
ทองแดง > 2.0 ppm. 
ไซยาไนด ตองไมมีเลย  
ออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (Dissolved Oxygen, DO) > 2.0 ppm. 
สารแขวนลอยในน้ํา ตองไมมีเลย  
แมกนีเซียม < 20 ppm. 
นํ้ามัน < 5 ppm. 
ฟนอล 0.005-0.020 ppm. 
โซเดียม < 10 ppm. 
สารละลายในน้ํา (Total Dissolved) 1,500 ppm. 
ที่มา : การตรวจสอบคุณภาพนํ้าในงานชลประทาน กองจัดสรรน้ําและบํารุงรักษา กรมชลประทาน 
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 ระดับเกณฑพื้นฐาน (background levels) หรือ ระดับตรวจสอบ (investigation levels) 
ซึ่งเปนระดับความเขมขนท่ีนํามาใชเพื่อประเมินการปนเปอนระยะแรก ระดับเหลาน้ีไมไดบงชี้ถึงอันตราย ที่
อาจเกิดขึ้น)  
       ตารางที่ 30   ระดับเกณฑพื้นฐาน ที่แนะนําสําหรับโลหะหนักในดินประเทศไทย 
 

ธาตุ ระดับเกณฑพ้ืนฐาน (มก./กก.) 
สารหนู 30 

แคดเมียม 0.15 
โคบอลต 20 
โครเมียม 80 
ทองแดง 45 
ปรอท 0.1 
นิกเกิล 45 
ตะกั่ว 55 
สังกะส ี 70 

 

        ที่มา :  กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 

        ตารางที่ 31   การปนเปอนโลหะหนักตามมาตรฐานตํารายาสมุนไพรไทย 
 

ธาตุ คามาตรฐานในสมุนไพร (มก./กก.) 
สารหนู (As)                     < 4 
แคดเมียม (Cd)                   < 0.3 
ตะกั่ว (Pb)                   < 10 
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ตารางที่ 32   สัมประสิทธิ์การเคลื่อนยายของโลหะหนักในระบบดินและพืช 
 

ธาตุ สัมประสิทธิ์การเคลื่อนยาย ธาตุ สัมประสิทธิ์การเคลื่อนยาย 
As               0.01-0.1 Ni               0.1-1 
Be               0.01-0.1 Pb               0.01-0.1 
Cd               1-10 Se               0.1-10 
Co               0.01-0.1 Sn               0.01-0.1 
Cr               0.01-0.1 Tl               1-10 
Cu               0.01-0.1 Zn               1-10 
Hg               0.1-1   

ที่มา : Kloke, A. (1984) 
 
เอกสารอางอิง 
1.     นิตยาพร ตันมณี.  รายงานฉบับบสมบูรณ โครงการศึกษาวิจัยปจจัยการผลิตสมุนไพรชะเอมเทศและการศึกษาการปนเปอนของสาร 
       หนูและโลหะหนักของสมุนไพรชะเอมเทศที่สุมตัวอยางจากพื้นท่ีเปาหมายทุกแหง.  สถาบันการแพทยไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต   
       กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  กระทรวงสาธารณสุข, นนทบุรี.  2549.  หนา 1-45. 
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5.  การวิเคราะหปริมาณโลหะหนักละลายในน้ํา  
   

อารเซนิก (As)  ตะกั่ว (Pb)  ทองแดง (Cu)  สงักะส ี(Zn)  แคดเมียม (Cd)  และโครเมยีม 
(Cr) (กรมอนามัย, 2537) 
 โลหะหนักละลาย (dissolved heavy metals) คือ โลหะหนักที่หาไดจากสวนตาง ๆ ซึ่ง
สามารถผานเยื่อกรอง (membrane filter) ขนาด 0.45 ไมโครเมตรได 
 การหาปริมาณของโลหะหนักละลาย ตองกรองตัวอยางนํ้าดวยเยื่อกรอง ขนาด 0.45 
ไมโครเมตร  เร็วที่สุดเทาที่จะทําไดหลังจากเก็บตัวอยาง  เครื่องมือที่ใชในการกรองควรใชพลาสติกหรือ
แกว   ใชตัวอยางนํ้าประมาณ 50-100 มิลลิลิตร ของนํ้าตัวอยางลางขวดที่รองรับ  เทนํ้าสวนนี้ทิ้งไป 
แลวเก็บตัวอยางที่กรองมาได จนไดปริมาตรตามตองการ  นํานํ้าตัวอยางที่ไดจากการกรองมาทําใหเปน
กรดดวย HNO3 (1:1) 3 มิลลิลิตร   จากน้ันนํานํ้าตัวอยางที่ไดไปวัดหาความเขมขนของโลหะหนักดวย
เครื่อง FAAS  
 ระดับเกณฑพื้นฐาน (background levels) หรือ ระดับตรวจสอบ (investigation levels)
ซึ่งเปนระดับความเขมขนท่ีนํามาใชเพื่อประเมินการปนเปอนระยะแรก ระดับเหลาน้ีไมไดบงชี้ถึงอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้น)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 180

6.  แบบบันทึกขอมูล 
ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP ปญจขันธ 

 

แบบบันทึกที่เกษตรกรตองใชสาํหรับบันทึกการปฏิบัติงานเพื่อผลิตพืชสมุนไพรตามระบบการ
จัดการคุณภาพ : GAP ปญจขันธ ประกอบดวยแบบบันทึกตาง ๆ ตามพัฒนาการของพืชสมุนไพร 
และตามระบบการจัดการคุณภาพ รวมทั้งสิ้น 4 แบบ 

1. บัญชีและแหลงที่มาของปจจยัการผลิต                   จํานวน 6 แผน 
      2. แหลงที่มาของเล็ดพันธุ                            จํานวน 1 แผน                           
      3. การใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชสมุนไพร               จํานวน 2 แผน 
      4. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวพืชสมุนไพร    จํานวน 1 แผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหลงที่มา: ระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืชสมุนไพรสําหรับเกษตรกร. กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ 
            สหกรณ 2547 
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แบบบันทึกขอมูลประจําแปลงเกษตรกร 
  

การจัดทําประวัติแปลงและการใชประโยชนที่ดินในแปลง โดยรวมชื่อเจาของแปลง ผูดูแล
แปลง ที่ตั้งแปลง แผนที่ภายในแปลง ชนิดพืชและพันธุที่ปลูก ประวัติการใชที่ดินยอนหลังอยางนอย 3 
ป และรายละเอยีดอื่น ๆ ตามแบบบันทึกขอมูลประจําแปลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แหลงที่มา: ระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืชสมุนไพรสําหรับเกษตรกร. กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ 
            สหกรณ 2547 
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 ระบบการจัดการคุณภาพ: GAP ปญจขันธ  กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ      หมายเลขเอกสาร........................ 
        เอกสารจัดทําครั้งท่ี 1 หนา 1/4 
 แบบบันทึก  ขอมูลประจําแปลง 

 
ขอมูลประจําแปลงป................................. 

เจาของแปลงชื่อ นาย/นาง/นางสาว...........................................นามสกุล............................................ 
หมายเลขประจําฟารม 
 

พืช.............................................. 
จํานวน.....................ไร  แยกเปน......................แปลง 

ที่อยู ช่ือหมูบาน....................................................................................................................................................... 
เลขที่.......................หมูที่........................ถนน......................................ตรอก/ซอย................................................... 
แขวง/ตําบล............................................เขต/อําเภอ.............................จังหวัด......................................................... 
รหัสไปรษณีย.........................................โทรศัพท.................................โทรสาร........................................................ 
e-mail..........................................................................  website............................................................................ 
ชื่อผูติดตอหรือผูแทน 
นาย/นาง/นางสาว...............................................................นามสกุล......................................................................... 
ที่อยู ช่ือหมูบาน........................................................................................................................................................ 
เลขที่.......................หมูที่........................ถนน.......................................ตรอก/ซอย................................................... 
แขวง/ตําบล............................................เขต/อําเภอ..............................จังหวัด......................................................... 
รหัสไปรษณีย.........................................โทรศัพท..................................โทรสาร........................................................ 
e-mail..........................................................................  website............................................................................. 
 
 
     ลงช่ือเจาของแปลง.................................................................... 
       (............................................................) 
     ลงช่ือผูติดตอหรือผูแทน........................................................... 
       (............................................................) 
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 ระบบการจัดการคุณภาพ: GAP ปญจขันธ  กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ      หมายเลขเอกสาร........................ 
        เอกสารจัดทําครั้งท่ี 1 หนา 2/4 
 แบบบันทึก  ขอมูลประจําแปลง 

 
 
เจาของแปลงชื่อ นาย/นาง/นางสาว.................นามสกุล........................แปลงที่............ปที่ดําเนินการ 
เลขประจําแปลง 
 
ที่ตั้งแปลงเลขที่...................หมูที่...................ตําบล............................................อําเภอ..............................................
จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณีย.................................โทรศัพท.......................................... 
รวมทั้งส้ิน จํานวน.........................................แปลง   จํานวน.................................................................................ไร 
 
แผนผังที่ตั้งแปลง แสดงเสนทางคมนาคม และสถานที่สําคัญในบริเวณใกลเคียง เพ่ืออาํนวยความ
สะดวกในการเดินทางไปยังแปลง 
 

                                                                                              N 
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 ระบบการจัดการคุณภาพ: GAP ปญจขันธ  กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ      หมายเลขเอกสาร........................ 
        เอกสารจัดทําครั้งท่ี 1 หนา 3/4 
 แบบบันทึก  ขอมูลประจําแปลง 

 
 

แปลงที่............ปที่ดําเนินการ........................ 
ที่ตั้งแปลงเลขที่.....................ตําบล............................................อําเภอ.................................................................... 
จังหวัด.....................................................................................พ้ืนท่ี...................................................................ไร 
1.1   พันธุที่ปลูก 
       พันธุ.................................ระยะปลูก.....................จํานวนตน........................วันที่ปลูก (อายุตน)..................... 
       พันธุ.................................ระยะปลูก.....................จํานวนตน........................วันที่ปลูก (อายุตน)..................... 
       พันธุ.................................ระยะปลูก.....................จํานวนตน........................วันที่ปลูก (อายุตน)..................... 
       พันธุ.................................ระยะปลูก.....................จํานวนตน........................วันที่ปลูก (อายุตน)..................... 
1.2   ระบบน้ําที่ใช..................................................อัตราการจายนํ้า........................................................ลิตร/ช่ัวโมง 
1.3   ประเภทดิน..................................................................................................................................................... 
1.4   ประวัติการใชพ้ืนที่การผลิต กอนปลูกพืชปจจุบันยอนหลัง 3 ป 
                พ้ืนที่ไมเคยใชประโยชนทางการเกษตร 
                พ้ืนที่ใชประโยชนทางการเกษตร ชนิดของพืชที่เคยปลูกมากอน  ปที่ 1..................................... 
        ปที่ 2..................................... 
        ปที่ 3..................................... 
1.5   ประวัติการแพรระบาดของศัตรูพืช และการจัดการ 
       ช่ือ ศัตรูพืช.........................ปที่ระบาด........................พ้ืนที่ระบาด รอยละ..................การกําจัด....................... 
       ช่ือ ศัตรูพืช.........................ปที่ระบาด........................พ้ืนที่ระบาด รอยละ..................การกําจัด....................... 
1.6 ขอมูลอ่ืน ๆ 

1.6.1  อื่น ๆ ................................................................................................................................................ 
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 ระบบการจัดการคุณภาพ: GAP ปญจขันธ  กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ      หมายเลขเอกสาร........................ 
        เอกสารจัดทําครั้งท่ี 1 หนา 4/4 
 แบบบันทึก  ขอมูลประจําแปลง 

 
 

แปลงที่............ปที่ดําเนินการ........................ 
 
   แผนที่ภายในแปลง (ระบุ แหลงน้ํา อาคาร หรือสิ่งกอสรางอื่น ๆ ที่ปรากฏในแปลง) 

 
 
                                                                                    N 
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7.  แบบบันทึกบัญชีและแหลงที่มาของปจจัยการผลิต 
  

จัดทํารายการและรายละเอียดเฉพาะของปจจัยการผลิตที่สําคัญ ไดแก พันธุ ปุย สารเคมี
ปองกันกําจัดศัตรูพืชท่ีใชในการปฏิบัติการผลิต พรอมท้ังจัดทําบัญชีรายการ ปริมาณ วัน เดือน ป ที่
จัดซื้อจัดหาลงในแบบบันทึก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แหลงที่มา: ระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืชสมุนไพรสําหรับเกษตรกร. กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ 
            สหกรณ 2547 
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 ระบบการจัดการคุณภาพ: GAP ปญจขันธ  กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ      หมายเลขเอกสาร........................ 
        เอกสารจัดทําครั้งท่ี 1 หนา 1/6 
 แบบบันทึก  บัญชีและแหลงท่ีมาของปจจัยการผลิต                                                    วันท่ี 

 
เจาของแปลง ชื่อ นาย/นาง/นางสาว..................นามสกุล.................เลขประจําแปลง 
 

               แปลงที่................................ปที่ดําเนนิการ......................... 
ประเภทของปจจัยการผลิต     ปุยเคมี และปุยอินทรีย 
 

 

รายการปจจัยการผลิต1/ วัน เดือน ป 
ที่จัดซื้อ 

ปริมาณที่จัดซื้อ 
แตละครั้ง 

 

แหลงที่ไดมา2/ 
 

ผูบันทึก 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
หมายเหตุ  1/ ระบุประเภท (เคมี หรืออินทรีย) ชนิด (ทางดิน ทางใบ ปุยพืชสด ปุยคอก ปุยหมัก และเกรดปุย) 
  2/ ระบุช่ือหนวยงาน บริษัท หรือหางราน ที่ซื้อหรือไดปจจัยการผลิตมา 
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 ระบบการจัดการคุณภาพ: GAP ปญจขันธ  กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ      หมายเลขเอกสาร........................ 
        เอกสารจัดทําครั้งท่ี 1 หนา 2/6 
 แบบบันทึก  บัญชีและแหลงท่ีมาของปจจัยการผลิต                                                    วันท่ี 

 
เจาของแปลง ชื่อ นาย/นาง/นางสาว..................นามสกุล.................เลขประจําแปลง 
 

               แปลงที่................................ปที่ดําเนนิการ......................... 
ประเภทของปจจัยการผลิต     สารปองกันกําจัดโรค 
 

 

รายการปจจัยการผลิต1/ วัน เดือน ป 
ที่จัดซื้อ 

ปริมาณที่จัดซื้อ 
แตละครั้ง 

 

แหลงที่ไดมา2/ 
 

ผูบันทึก 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
หมายเหตุ  1/ ช่ือสามัญ และช่ือการคา 
  2/ ระบุช่ือหนวยงาน บริษัท หรือหางราน ที่ซื้อหรือไดปจจัยการผลิตมา 
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 ระบบการจัดการคุณภาพ: GAP ปญจขันธ  กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ      หมายเลขเอกสาร........................ 
        เอกสารจัดทําครั้งท่ี 1 หนา 3/6 
 แบบบันทึก  บัญชีและแหลงท่ีมาของปจจัยการผลิต                                                    วันท่ี 

 
เจาของแปลง ชื่อ นาย/นาง/นางสาว..................นามสกุล.................เลขประจําแปลง 
 

               แปลงที่................................ปที่ดําเนนิการ......................... 
ประเภทของปจจัยการผลิต     สารปองกันกําจัดแมลง 
 

 

รายการปจจัยการผลิต1/ วัน เดือน ป 
ที่จัดซื้อ 

ปริมาณที่จัดซื้อ 
แตละครั้ง 

 

แหลงที่ไดมา2/ 
 

ผูบันทึก 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
หมายเหตุ  1/ ช่ือสามัญ และช่ือการคา 
  2/ ระบุช่ือหนวยงาน บริษัท หรือหางราน ที่ซื้อหรือไดปจจัยการผลิตมา 
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 ระบบการจัดการคุณภาพ: GAP ปญจขันธ  กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ      หมายเลขเอกสาร........................ 
        เอกสารจัดทําครั้งท่ี 1 หนา 4/6 
 แบบบันทึก  บัญชีและแหลงท่ีมาของปจจัยการผลิต                                                    วันท่ี 

 
เจาของแปลง ชื่อ นาย/นาง/นางสาว..................นามสกุล.................เลขประจําแปลง 
 

               แปลงที่................................ปที่ดําเนนิการ......................... 
ประเภทของปจจัยการผลิต     สารปองกันกําจัดวัชพืช 
 

 

รายการปจจัยการผลิต1/ วัน เดือน ป 
ที่จัดซื้อ 

ปริมาณที่จัดซื้อ 
แตละครั้ง 

 

แหลงที่ไดมา2/ 
 

ผูบันทึก 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
หมายเหตุ  1/ ช่ือสามัญ และช่ือการคา 
  2/ ระบุช่ือหนวยงาน บริษัท หรือหางราน ที่ซื้อหรือไดปจจัยการผลิตมา 
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 ระบบการจัดการคุณภาพ: GAP ปญจขันธ  กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ      หมายเลขเอกสาร........................ 
        เอกสารจัดทําครั้งท่ี 1 หนา 5/6 
 แบบบันทึก  บัญชีและแหลงท่ีมาของปจจัยการผลิต                                                    วันท่ี 

 
เจาของแปลง ชื่อ นาย/นาง/นางสาว..................นามสกุล.................เลขประจําแปลง 
 

               แปลงที่................................ปที่ดําเนนิการ......................... 
ประเภทของปจจัยการผลิต     สารควบคุมการเจริญเติบโตพืช และอาหารเสริม 
 

 

รายการปจจัยการผลิต1/ วัน เดือน ป 
ที่จัดซื้อ 

ปริมาณที่จัดซื้อ 
แตละครั้ง 

 

แหลงที่ไดมา2/ 
 

ผูบันทึก 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
หมายเหตุ  1/ ช่ือสามัญ และช่ือการคา 
  2/ ระบุช่ือหนวยงาน บริษัท หรือหางราน ที่ซื้อหรือไดปจจัยการผลิตมา 
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 ระบบการจัดการคุณภาพ: GAP ปญจขันธ  กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ      หมายเลขเอกสาร........................ 
        เอกสารจัดทําครั้งท่ี 1 หนา 6/6 
 แบบบันทึก  บัญชีและแหลงท่ีมาของปจจัยการผลิต                                                    วันท่ี 

 
เจาของแปลง ชื่อ นาย/นาง/นางสาว..................นามสกุล.................เลขประจําแปลง 
 

               แปลงที่................................ปที่ดําเนนิการ......................... 
ประเภทของปจจัยการผลิต     อื่น ๆ (ระบุ)...................................... 
 

 

รายการปจจัยการผลิต1/ วัน เดือน ป 
ที่จัดซื้อ 

ปริมาณที่จัดซื้อ 
แตละครั้ง 

 

แหลงที่ไดมา2/ 
 

ผูบันทึก 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
หมายเหตุ  1/ ช่ือสามัญ และช่ือการคา 
  2/ ระบุช่ือหนวยงาน บริษัท หรือหางราน ที่ซื้อหรือไดปจจัยการผลิตมา 
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8.  แบบบันทึกบัญชีและแหลงที่มาของเมล็ดพันธุ 
  

บันทึกรายละเอียดของชือ่พันธุ แหลงที่มาของเมล็ดพันธุ วัน เดือน ป ที่จัดซื้อ ปริมาณที่จัดซื้อ
แตละครั้ง อัตราเมล็ดพันธุที่ใช ลงในแบบบันทึก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แหลงที่มา: ระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืชสมุนไพรสําหรับเกษตรกร. กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ 
            สหกรณ 2547 
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 ระบบการจัดการคุณภาพ: GAP ปญจขันธ  กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ      หมายเลขเอกสาร........................ 
        เอกสารจัดทําครั้งท่ี 1  
 แบบบันทึก  แหลงท่ีมาของเมล็ดพันธุ                                                                   วันท่ี 

 
เจาของแปลง ชื่อ นาย/นาง/นางสาว..................นามสกุล.................เลขประจําแปลง 
 

               แปลงที่................................ปที่ดําเนนิการ......................... 
 

 

แปลงที ่ พื้นที่ 
(ไร) 

 

ชื่อพันธุ แหลงที่มาของ 
เมล็ดพันธุ1/ 

วัน เดือน ป 
ที่จัดซ้ือ 

ปริมาณที่จัดซ้ือแต
ละครั้ง (กิโลกรัม) 

อัตราเมล็ดพันธุทีใ่ช 
กิโลกรัมตอไร 

 

ผูบันทึก 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
หมายเหตุ   1/ ระบุช่ือหนวยงาน บริษัท หรือหางราน ที่ซื้อหรือไดปจจัยการผลิตมา 



การพัฒนาสมุนไพรแบบบูรณาการ 
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9.  แบบบันทึกการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชสมุนไพร 
  

บันทึกการจัดการเพื่อใหไดผลิตผลพืชสมุนไพรที่ปลอดภัยจากสารพิษตกคาง ดังน้ี 
1. สํารวจการเขาทําลายของศัตรูทําลายพืชสมุนไพร โดยสํารวจการเขาทําลายของไร และ 

ตั๊กแตน ทุก 4-7 วัน ตั้งแตเริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว เพ่ือประเมินจํานวน และ/หรือความเสียหายระดับ
เศรษฐกิจ ดังน้ี 

   - ไร : ความเสียหายระดับเศรษฐกิจ  พบการทําลายมากกวาหรือเทากับ 10% ของจํานวน 
ยอดทั้งตน 

   - ตั๊กแตน : ความเสียหายระดับเศรษฐกิจ พบการทําลายมากกวาหรือเทากับ 10% ของ
จํานวนยอดทั้งตน 

2. ปองกันกําจดัศัตรูพืชสมุนไพร  เม่ือสํารวจพบความเสียหายระดับเศรษฐกิจในขอ 1 ตัดสิน 
ใจเลือกใชวิธีการปองกันกําจัดใหไดผล ดังน้ี 
       - ไร : เม่ือพบการทําลายพนดวยกํามะถันผง 80% ดับลิวพี อัตรา 60-80 กรัมตอนํ้า 20 
ลิตร หยุดพนสารกอนเก็บเกี่ยว 5 วัน หรือสารอะมีทราช 20% อีซี อัตรา 40-60 มิลลลิิตร หรือ
สารอะบาเม็กติน 1.8% อีซี อัตรา 20 มิลลิลติรตอนํ้า 20 ลิตร หยุดพนสารกอนเก็บเกี่ยว 14 วัน 
       - ตั๊กแตน : พบการทําลายพนดวยสารคารบาริล 85% ดับลิวพี อัตรา 25 กรัม หรือสาร 
เฟนิโทรไทออน50% อีซ ีอัตรา 20 มิลลิลิตร หรือสารไดอะซินอน 40% ซอี ีอตัรา 30 มิลลลิติร หรอื 
60% อีซี อัตรา 20 มิลลลิิตรตอนํ้า 20 ลิตรพนเฉพาะบริเวณที่มีการระบาด และพยายามใหถูกตัว
ตั๊กแตนโดยตรง หยุดพนสารกอนเก็บเกี่ยว 7 วัน 

 
 
 
 
 

แหลงที่มา: ระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืชสมุนไพรสําหรับเกษตรกร. กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ 
            สหกรณ 2547 
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 ระบบการจัดการคุณภาพ: GAP ปญจขันธ  กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ      หมายเลขเอกสาร........................ 
        เอกสารจัดทําครั้งท่ี 1 หนา 1/2 
 แบบบันทึก  การใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชสมุนไพร                                                       วันท่ี 

 
เจาของแปลง ชื่อ นาย/นาง/นางสาว..................นามสกุล.................เลขประจําแปลง 
 

               แปลงที่................................ปที่ดําเนนิการ......................... 
 

ไร ต็กแตน  
วัน เดือน ป 
ที่ปฎิบัต ิ

การปองกัน 
กําจัดและอัตรา
ตอน้ํา 20 ลิตร 

ปริมาตรรวม 
ทั้งสวน

(กิโลกรัม/ลิตร) 

 
ผูปฏิบัต ิ

 
วัน เดือน ป 
ที่ปฏิบัต ิ

การปองกัน 
กําจัดและอัตรา 
ตอน้ํา 20 ลิตร 

ปริมาตรรวม 
ทั้งสวน 

(กิโลกรัม/ลิตร) 

 
ผูปฏิบัต ิ

 □1.อัตรา..กรัม □1…………   □1.อัตรา..กรัม □1…………  
 □2.อัตรา...มล. □2…………   □2.อัตรา...มล. □2…………  
 □3.อัตรา...มล. □3…………   □3.อัตรา...มล. □3…………  
 □4……….... □4…………   □4……….... □4…………  
        
 □1.อัตรา..กรัม □1…………   □1.อัตรา..กรัม □1…………  
 □2.อัตรา...มล. □2…………   □2.อัตรา...มล. □2…………  
 □3.อัตรา...มล. □3…………   □3.อัตรา...มล. □3…………  
 □4……….... □4…………   □4……….... □4…………  

 

แหลงที่มา    1.  การปองกันกําจัด ไร : 1. กํามะถัน 80% ดับลิวพีอัตรา 60-80 กรัมตอนํ้า 20 ลิตร 2. สาร 
                    อะมีทราช 20% อีซี อัตรา 40-60 มิลลิลิตรตอนํ้า 20 ลิตร  3. สารอะบาเม็กติน 1.8% อีซี อัตรา  
                    20 มิลลิลิตรตอนํ้า 20 ลิตร 
     2.  การปองกันกําจัด ตั๊กแตน : 1 สารคารบาริล 85% ดับลิวพี อัตรา 25 กรัมตอนํ้า 20 ลิตร  
                    2. สารเฟนิโทรไทออน 50% อีวี อัตรา 20 มิลลิลิตรตอนํ้า 20 ลิตร 3. สารไดอะซินอน 40% อีซี  
                    อัตรา 30 มิลลิลิตรตอนํ้า 20 ลิตร 4. สารไดอะซินอน 60% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรตอนํ้า 20 ลิตร 
     3.  ทําเรื่องหมาย√ในชอง □ ที่ตองการ และระบุอัตราสารเคมีที่ใช 
     4.  ระบุวัน เดือน ปที่ปฏิบัติ และผูปฏิบัติทุกครั้ง 
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 ระบบการจัดการคุณภาพ: GAP ปญจขันธ  กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ      หมายเลขเอกสาร........................ 
        เอกสารจัดทําครั้งท่ี 1 หนา 2/2 
 แบบบันทึก  การใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชสมุนไพร                                                       วันท่ี 

 
เจาของแปลง ชื่อ นาย/นาง/นางสาว..................นามสกุล.................เลขประจําแปลง 
 

               แปลงที่................................ปที่ดําเนนิการ......................... 
 

ไร ต็กแตน  
วัน เดือน ป 
ที่ปฎิบัต ิ

การปองกัน 
กําจัดและอัตรา
ตอน้ํา 20 ลิตร 

ปริมาตรรวม 
ทั้งสวน

(กิโลกรัม/ลิตร) 

 
ผูปฏิบัต ิ

 
วัน เดือน ป 
ที่ปฏิบัต ิ

การปองกัน 
กําจัดและอัตรา 
ตอน้ํา 20 ลิตร 

ปริมาตรรวม 
ทั้งสวน 

(กิโลกรัม/ลิตร) 

 
ผูปฏิบัต ิ

 □1…………. □1…………   □1…………. □1…………  
 □2…………. □2…………   □2…………. □2…………  
 □3…………. □3…………   □3…………. □3…………  
 □4……….... □4…………   □4……….... □4…………  
        
 □1…………. □1…………   □1…………. □1…………  
 □2…………. □2…………   □2…………. □2…………  
 □3…………. □3…………   □3…………. □3…………  
 □4……….... □4…………   □4……….... □4…………  
        

 

แหลงที่มา    1.  ทําเรื่องหมาย√ในชอง □ ที่ตองการ และระบุอัตราสารเคมีที่ใช หรือวิธีการที่ปฏิบัติ 
     2.  ระบุวัน เดือน ปที่ปฏิบัติ และผูปฏิบัติทุกครั้ง 
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10.  แบบบันทึกการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวพืชสมุนไพร 
 

      เก็บเกี่ยวตามอายุการเก็บเกี่ยวทีเ่หมาะสมของพืชสมุนไพร โดยใชกรรไกรคมและสะอาด หรือ
มือสะอาดดวยความระมัดระวัง แลวรวบรวมผลิตผลที่เก็บเกี่ยวแลวใสภาชนะบรรจุที่สะอาด จากน้ันขน
ยายไปยงัโรงเรอืนภายในแปลง หรือในที่รม 
      การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว โดยขนยายผลผลิตที่เก็บเกี่ยวแลวจากบริเวณที่เก็บเกี่ยวไปยัง
โรงเรือนภายในแปลง หรือในที่รมดวยความระมัดระวัง ทันทีที่เก็บเกี่ยวเสร็จ คัดแยกผลผลิตที่เสียหาย
จากการเก็บเกี่ยว หรือมีตําหนิจากโรคและแมลงแยกไวตางหาก คัดแยกคุณภาพของผลิตผลตามความ
ตองการของแตละตลาดและเรยีงผลิตผลท่ีผานการคัดแยกแลวในภาชนะบรรจทุี่สะอาด บันทึกรายละเอยีด
ลงในแบบบันทึก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แหลงที่มา: ระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืชสมุนไพรสําหรับเกษตรกร. กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ 
            สหกรณ 2547 
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 ระบบการจัดการคุณภาพ: GAP ปญจขันธ  กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ      หมายเลขเอกสาร........................ 
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เลขประจําแปลง 
 

 

ครั้งที่ วัน เดือน ป 
ที่เก็บเกีย่ว 

ผลผลิตที่เก็บเกีย่วทั้งหมด  
(กก.) 

ผลผลิตที่ผานเกณฑ 
การคัดเลือก 
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คณะทํางาน 
โครงการผลิตและการแปรรูปสมุนไพรจีนเพื่อลดการนําเขา 

 

ที่ปรึกษา 
     นายแพทยวิชัย โชควิวัฒน  ผูทรงคุณวุฒิดานสงเสริมสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข 
     นายแพทยสมยศ เจริญศักดิ์ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
     นายแพทยชวลิต สันติกิจรุงเรือง อดีตผูอํานวยสถาบันการแพทยไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต 

คณะทํางาน 
     เย็นจิตร เตชะดํารงสิน  กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
     นัยนา วัฒนาเมธี   กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
     เบญจนีย เภาพานิชย  กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
     ภาวนา คุมตระกูล  กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
     ทัศนีย ฮาซาไนน   กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
     นิตยาพร ตันมณี  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
     ปนเพชร บุญสุข   กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
     ทรงพล อาทรธุระสุข  องคการอุตสาหกรรมปาไม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
     เฉลิมเกียรติ โภคาวัฒนา  กรมสงเสริมการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
     ภัสรา ชวประดิษฐ  กรมสงเสริมการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
     กอบเกียรติ์ บันสิทธิ์  กรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
     จรญั ดิษฐไชยวงศ  กรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
     สิริพันธุ ศรีจักรวาล  กรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
     ปราณี ชวลิตธํารง  กรมวิทยาศาสตรการแพทย  กระทรวงสาธารณสุข 
     ธิดารัตน บุญรอด  กรมวิทยาศาสตรการแพทย  กระทรวงสาธารณสุข 
     จารีย บันสิทธิ์   กรมวิทยาศาสตรการแพทย  กระทรวงสาธารณสุข 
     นฤมล มงคลชัยภักด์ิ  กรมวิทยาศาสตรการแพทย  กระทรวงสาธารณสุข 
     ประไพ วงศสินคงมั่น  กรมวิทยาศาสตรการแพทย  กระทรวงสาธารณสุข 
     กัลยา อนุลักขณาปกรณ  กรมวิทยาศาสตรการแพทย  กระทรวงสาธารณสุข 
       นงนุช มณีฉาย   กรมวิทยาศาสตรการแพทย  กระทรวงสาธารณสุข 
     ประคองศิริ บุญคง  องคการเภสัชกรรม  กระทรวงสาธารณสุข 
     ทิวาพร ศรีวรกุล   ศูนยกสิกรรมธรรมชาติทามะขาม  อําเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี 


