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	 สมุนไพรเป็นสิ่ง ท่ีอยู่คู่ กับคนไทย 
ม�ต้ังแต่โบร�ณ	 ภูมิปัญญ�ไทยแสดงให้เห็นถึง 

ก�รนำ�สมุนไพรไปใช้ในรูปแบบต่�ง	 ๆ	 ทั้งเป็นอ�ห�ร	
เป็นย�	 หรือนำ�ไปใช้ในชีวิตประจำ�วัน	 ปัจจุบันก�รใช้สมุนไพรได้รับคว�มนิยม 
จ�กประช�ชนม�กขึ้น	 และรัฐบ�ลให้คว�มสำ�คัญในก�รผลักดันให้พืชสมุนไพร 
เกิดก�รพัฒน�เชิงเศรษฐกิจ	 โดยได้กำ�หนดพืชสมุนไพร	 Product	 Champion	 
ที่ต้องได้รับก�รส่งเสริมไว้จำ�นวน	 12	 ชนิด	 ได้แก่	 กว�วเครือข�ว กระช�ยดำ�  
ขมิ้นชัน บัวบก มะข�มป้อม กระช�ย พริก ฟ้�ทะล�ยโจร กระเจ๊ียบแดง    
หญ้�หว�น ว่�นห�งจระเข้ และไพล	 ซึ่งก�รส่งเสริมก�รปลูกสมุนไพรด้วย 
องค์คว�มรู้ที่ถูกต้องน้ันมีคว�มสำ�คัญเช่นเดียวกับก�รส่งเสริมให้มีก�รใช้สมุนไพร 
อย่�งถูกต้อง	 คว�มรู้เกี่ยวกับก�รปลูกสมุนไพร	 ก�รแปรรูปให้สะอ�ด	 ปลอดภัย	 
รวมถึงควบคุมคุณภ�พ	 ม�ตรฐ�น	 เป็นสิ่งจำ�เป็นที่จะต้องรวบรวมและเผยแพร่ 
สู่เกษตรกร	และประช�ชนผู้สนใจให้ทั่วถึง
			 เอกส�รคำ�แนะนำ� เรื่อง “การผลิตสมุนไพร Product Champion” 
ฉบับนี้	 ได้รวบรวมองค์รู้เกี่ยวกับก�รผลิตพืชสมุนไพรที่ได้รับก�รคัดเลือกให้เป็น	 
Product	 Champion	 ที่มีคว�มสำ�คัญจำ�นวน	 7	 ชนิด	 ได้แก่	 กระเจี๊ยบแดง	 
กว�วเครือข�ว	 กระช�ยดำ�	 ขมิ้นชัน	 ไพล	 ฟ้�ทะล�ยโจร	 และว่�นห�งจระเข้	 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่คว�มรู้	 เป็นแนวท�งในก�รปฏิบัติหรือส�ม�รถ 
นำ�ไปปรับปรุงก�รผลิตแก่เกษตรกร	เจ้�หน้�ที่ส่งเสริมก�รเกษตร	และผู้ที่สนใจ	
			 กรมส่งเสริมก�รเกษตร	 หวังเป็นอย่�งยิ่งว่�เอกส�รฉบับนี้จะก่อให้เกิด 
คว�มรู้คว�มเข้�ใจ	 และคว�มสนใจในก�รปลูกและเกิดประโยชน์ต่อก�รพัฒน� 
พืชสมุนไพรไทยต่อไป

กรมส่งเสริมการเกษตร
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การผลิตสมุนไพร Product Champion   

            เป็นพืชล้มลุก	 ลำ�ต้นสูง	 1	 -	 2	 เมตร	 
เจริญเติบโตได้ดี	 ในเขตกึ่งร้อน	 ชอบอ�ก�ศร้อนหรือค่อนข้�งร้อน	 ทนต่อคว�ม 
แห้งแล้ง	 ไม่ทนต่อน้ำ�ท่วมขัง	 ขึ้นได้ดีในดินทุกชนิด	 แต่ที่เหม�ะสมเป็นพิเศษ	 คือ	 
ดินเนินเข�	 ดินสีแดง	 มีคว�มต้องก�รแดดจัดเต็มวัน	 เป็นพืชวันสั้นต้องก�รช่วงแสง	 
13	 ช่ัวโมง	 ในก�รเจริญเติบโต	 4	 -	 5	 เดือน	 จึงควรปลูกในช่วงกล�งหรือปล�ยฤดูฝน	 
เพื่อให้เจริญเติบโตได้เต็มที่ก่อนที่จะออกดอก	

 
  การเตรียมการก่อนปลูก
    1) ก�รเตรียมดิน 
						 	 		 ไถดะเพ่ือเปิดหน้�ดิน	 หลังจ�กนั้น	 1	 สัปด�ห์ให้ไถแปร	 เกลี่ยดิน	 
ให้เรียบเสมอกัน	ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์	0.5	-	1	ตันต่อไร่	พร้อมก�รพรวนดิน
    2)  ก�รเตรียมพันธุ์
								 		 		 พันธุ์ซูด�น	และพันธุ์กลีบย�วของมห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์
								 		 		 ห�กเกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุ์ เองให้คัดเลือกต้นพันธุ์ที่มีกลีบดอก 
สีแดงเข้มกลีบเลี้ยงหน�
								 		 		 ใช้เมล็ดขย�ยพันธุ์	 โดยนำ�เมล็ดไปแช่น้ำ�	 คัดเมล็ดลอยทิ้ง	 เก็บไว้ 
เฉพ�ะเมล็ดจม	นำ�ขึ้นผึ่งลมจนแห้งแล้วนำ�ไปปลูก

กระเจี๊ยบแดง 

กระเจี๊ยบแดง

เทคำนิคำการปลูกและดูแลรักษากระเจี๊ยบแดง
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กรมส่งเสริมการเกษตร

                      การปลูก
                 1) หยอดเมล็ด :	 หลุมละ	 3	 -	 5	 เมล็ด 
	 	 		 			 	 						 	 ฤดูปลูกช่วงเดือนกรกฎ�คม	 -	 สิงห�คม	 
								 		 			 	 		 	 	 จะออกดอกเมื่ออ�ยุประม�ณ	120	วัน
                2) ระยะปลูก :	 ระยะห่�งระหว่�งต้น	 
	 	 		 			 	 		 	 	 1	เมตร	ระหว่�งแถว	1	-	1.5	เมตร
                3) จำ�นวนต้นต่อไร่ :	ประม�ณ	400	ต้น
  การดูแลรักษา
      1)  ก�รใส่ปุ๋ย  
								 		 ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์	 ในช่วงที่เร่ิมเจริญเติบโต	 อ�ยุ	 10	 -	 15	 วัน 
และ	 40	 -	 50	 วัน	 ไม่จำ�เป็นต้องใช้ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูง	 เพร�ะถ้�ม�กเกินไป 
จะทำ�ให้ใบ	และฝักโตเร็วเกินไปจะเป็นโรคง่�ย
      2)  ก�รให้น้ำ� 
								 		 			 ระยะ	 1	 -	 2	 เดือน	 ควรให้น้ำ�สม่ำ�เสมอ	 หลังจ�กนั้นจะทนต่อ 
คว�มแห้งแล้งได้ดี
								 		 			 เมื่ออ�ยุได้	 3	 -	 4	 สัปด�ห์	 ให้ถอนต้นท่ีไม่แข็งแรงออกให้เหลือ 
หลุมละ	1	ต้น	
  โรคำและศัตรูพืชที่ส� คำัญ 
      1) วัชพืช :	 ไม่พบวัชพืชใดทำ�คว�มเสียห�ยรุนแรง	 ห�กพบให้กำ�จัด 
โดยใช้ก�รถอน	หรือใช้เครื่องมือช่วย
      2) โรค : 	 โรคใบจุด	 โรคฝักจุด	 หรือ ฝักล�ย	 โรคแอนแทรคโนส	 
ห�กพบให้กำ�จัดโดยใช้เชื้อบ�ซิลลัส	 ซับทีลิส	 (Bacillus substilis	 หรือ	 บีเอส)	 
พ่นในอัตร�	30	-	50	กรัมต่อน้ำ�	20	ลิตร	
      3) แมลง :	 หนอนกระทู้หอม	 หนอนเจ�ะสมอฝ้�ย	 เพลี้ยไฟ	 เพลี้ยอ่อน	 
เพลี้ยจักจั่นฝ้�ย	 ห�กพบให้กำ�จัดโดยใช้เชื้อ	 BT	 (Bacillus thuringiensis)	 
ในอัตร�	 60	 -	 80	 กรัมต่อน้ำ�	 20	 ลิตร	 หรือใช้ส�รธรรมช�ติ	 เช่น	 เมล็ดสะเด�พ่น 
ในอัตร�	 1	 กิโลกรัมต่อน้ำ�	 20	 ลิตร	 และอ�จปล่อยแมลงศัตรูธรรมช�ติของ 
แมลงศัตรูพืช	เช่น	แมลงช้�งปีกใสและด้วงเต่�	ตัวห้ำ�
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การผลิตสมุนไพร Product Champion   

 การปฏิบัติก่อนและหลังการเก็บเก่ียว 
	 -			เริ่มเก็บเกี่ยว	 ในเดือนพฤศจิก�ยน	
-	 ธันว�คม	 ส�ม�รถเก็บเก่ียวได้	 2	 แบบ	
คือ	 เก็บเฉพ�ะดอกกระเจี๊ยบแดง	 โดยใช้ 
กรรไกรหรือมีดตัดเฉพ�ะดอกที่แก่	 แล้วใส่ 
ในภ�ชนะที่มีวัสดุรอง	 หรือเก็บเกี่ยวทั้งต้น 
โดยใช้เคียวเกี่ยวกิ่งที่มีดอกบริเวณโคนกิ่ง	
					 -			หลังเก็บเกี่ยว	 นำ�ดอกกระเจ๊ียบแดงไปแทงเมล็ดออก	 โดยใช้เหล็ก 
กระทุ้งแทงบริเวณขั้วให้เมล็ดหลุดออกจ�กกระเป�ะหุ้มเมล็ด	 ส่วนท่ีเหลือเป็น 
กลีบเลี้ยงหรือกลีบดอกของกระเจ๊ียบแดง	 นำ�กลีบดอกไปต�กแดดน�น	 4	 -	 7	 วัน	
จนแห้งสนิท	 ก�รต�กควรต�กบนช้ันสูงจ�กพื้นดินประม�ณ	 60	 -	 70	 เซนติเมตร	 
และคลุมด้วยผ้�ข�วบ�งเพื่อป้องกันก�รปนเปื้อนของฝุ่นละอองต่�ง	 ๆ	 และ 
นำ�กระเจี๊ยบแดงที่แห้งสนิทแล้วม�บรรจุถุงพล�สติกใส	 และปิดป�กให้สนิท	 
นำ�เข้�จัดเก็บในห้องที่สะอ�ด	เย็น	ไม่อับชื้น

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
 1)  ก�รจัดก�รก�รผลิตที่เหม�ะสม โดย
	 	 	 กำ�หนดช่วงเวล�ปลูกที่เหม�ะสม	 เนื่องจ�กเป็นพืชวันส้ัน	 ห�กปลูกล่�ช้�																	
ต้นกระเจี๊ยบจะออกดอกโดยยังมีก�รเจริญเติบโตไม่เต็มที่	ดอกเล็กไม่สมบูรณ์
	 	 	 ปลูกโดยวิธีหยอดหลุมและใช้ระยะปลูกที่ถูกต้อง	 ไม่ควรใช้วิธีหว่�น 
เพื่อให้ต้นกระเจี๊ยบแดงส�ม�รถแตกก่ิงแขนง	 และให้ผลผลิตสูง	 ก�รปลูกถี่แน่น	 
จะไม่มีก�รแตกกิ่งก้�น	ทำ�ให้ได้จำ�นวนดอกน้อยกว่�ม�กแม้จะประหยัดแรงง�น
	 	 	 เก็บเมล็ดพันธุ์ดี 	 โดยคัดเลือกต้นที่มี คุณภ�พดี 	 เนื้อหน�สีแดงเข้ม	 
ดอกขน�ดใหญ่แตกแขนงดี	สำ�หรับเก็บเมล็ดทำ�พันธุ์
	 	 	 ไม่ เก็บเกี่ยวทั้ งต้น	 ควรเก็บเกี่ยวเฉพ�ะดอกกระเจี๊ยบแดงที่แก่จัด	 
เหลือดอกอ่อนและเล็กให้เจริญเติบโตต่อไปแล้วจึงเก็บเกี่ยวอีกครั้ง
 2) ก�รให้ส�รอ�ห�รเสริมเพื่อเพิ่มปริม�ณผลผลิต	 ได้แก่	 ให้ปุ๋ยน้ำ�ชีวภ�พ 
หรือจุลินทรีย์	 1	 -	 2	 เดือนต่อครั้ง	 หรือก�รให้มูลค้�งค�ว	 1	 -	 2	 กำ�มือต่อเดือน	 
โดยละล�ยน้ำ�รดโคนต้นจะช่วยให้ดอกดกและสีเข้มขึ้น
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กรมส่งเสริมการเกษตร

           เ ป็นพืชล้มลุก	 สูงประม�ณ	 20	 -	 30	
เซนติเมตร	 มีเหง้�ใต้ดิน	 ส่วนม�กพบในพื้นที่สูงกว่�ระดับน้ำ�ทะเล	 500	 -	 700	 เมตร 
ชอบสภ�พอ�ก�ศร้อนชื้น	 เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนปนทร�ย	 มีก�รระบ�ยน้ำ�ดี 
ไม่ชอบน้ำ�ขังและต้องก�รแสงแดดรำ�ไร	

 
  การเตรียมการก่อนปลูก
    1) ก�รเตรียมดิน 
						 	 		 ใส่ปูนข�วเพื่อปรับสภ�พดิน	 200	 -	 400	 กิโลกรัมต่อไร่	 ไถกลบทิ้งไว้	 
10	-	15	วัน	ไถพรวน	2	ครั้ง	ต�กดินไว้	3	สัปด�ห์
  2)  ก�รเตรียมพันธุ์
								 		 		 พันธ์ุกระช�ยดำ�จำ�แนกออกเป็น	 2	 กลุ่มใหญ่	 คือส�ยพันธุ์ใบแดง	 
มีเนื้อในเหง้�	 สีเข้ม	 และส�ยพันธุ์ใบเขียว	 มีเน้ือในเหง้�สีจ�ง	 กรมวิช�ก�รเกษตร 
ได้ข้ึนทะเบียนกระช�ยดำ�ไว้	 2	 พันธุ์	 ได้แก่	 พันธุ์ภูเรือ	 10	 (ส�ยพันธุ์ใบแดง)	 
และภูเ รือ	 12	 (ส�ยพันธุ์ ใบเขียว)	 ส�ยพันธ์ุภู เรือ	 10	 เป็นพันธุ์ ท่ี เกษตรกร 
นิยมปลูกม�กที่สุดและมีคุณภ�พดี
									 		 		 ใช้หัวแก่จัด	 อ�ยุ	 11	 -	 12	 เดือน	 เก็บรักษ�ในที่แห้งและเย็น 
ประม�ณ	1	-	3	เดือน	ก่อนเก็บรักษ�ควรจุ่มหัวพันธุ์ในส�รป้องกันกำ�จัดเชื้อร�ด้วย

กระชายด�

กระชายด�

เทคำนิคำการปลูกและดูแลรักษากระชายด�
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  การปลูก
     1)  วิธีปลูก 
								 		 		 ยกแปลงกว้�ง	 1.50	 เมตร	 สูงประม�ณ	 25	 เซนติเมตร	 ขุดหลุมลึก 
ประม�ณ	 10	 -	 15	 เซนติเมตร	 แล้วนำ�หัวพันธุ์ลงปลูกประม�ณ	 2	 -	 3	 หัว	 
กลบดินให้แน่นรดน้ำ�ให้ชุ่ม
								 		 		 หัวกระช�ยดำ�จะมีหล�ยแง่ง	 ให้หักออกม�เป็นแง่ง	 ๆ	 ก่อนนำ�ไปปลูก	 
ควรท�รอยแผลของแง่งที่ถูกหักออกม�ด้วยปูนกินหม�ก	 หรือจุ่มในน้ำ�ย�กันเชื้อร�	 
แล้วผึ่งในที่ร่มจนหม�ดหรือแห้งแล้วจึงนำ�ไปปลูก
     2)  ระยะปลูก : ระยะห่�งระหว่�งต้น	 30	 x	 30	 เซนติเมตร	 ใช้หัวพันธุ์ 
ประม�ณ	200	-	250	กิโลกรัมต่อไร่
      3)  ช่วงเวล�ปลูก :	โดยปกติเริ่มตั้งแต่ปล�ยเดือนเมษ�ยน	-	พฤษภ�คม
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กรมส่งเสริมการเกษตร

  การดูแลรักษา
      1)  ก�รใส่ปุ๋ย :	 ใช้ปุ๋ยคอกมูลไก่ผสมแกลบรองพื้น	 หรือใช้ปุ๋ยชีวภ�พ 
ฉีดพ่นพร้อมกับก�รกำ�จัดวัชพืชและพรวนดินเมื่อมีใบ	 2	 -	 3	 ใบ	 และให้อีกครั้ง 
เมื่อกระช�ยดำ�เริ่มออกดอก	ไม่ควรใช้ปุ๋ยเคมีกับกระช�ยดำ�				
      2)  ก�รให้น้ำ� :	ให้รดน้ำ�พอชุ่มแต่ไม่แฉะ	และอย่�ให้น้ำ�ขัง
  โรคำและศัตรูพืชที่ส� คำัญ 
      1)  วัชพืช :	 ไม่พบว่�มีวัชพืชใดทำ�ให้เกิดคว�มเสียห�ยรุนแรง	 ห�กพบ 
ให้ถอนทำ�ล�ย				
      2)   โรค :	 โรคเหี่ยวหรือโรคหัวเน่�	 เกิดจ�กเชื้อแบคทีเรีย	 Ralstonia  
solanacearum	 จะทำ�ให้ต้นมีอ�ก�รใบเหลือง	 ต้นเหี่ยว	 และหัวเน่�ในที่สุด	 
ก�รป้องกันกำ�จัด	 ทำ�ได้โดยห�กพบโรคให้ถอนเก็บส่วนท่ีเป็นโรคเผ�ท้ิงทำ�ล�ย 
นอกแปลงปลูก	 ก�รป้องกันโรค	 ใช้ท่อนพันธุ์ที่ปลอดจ�กโรค	 ไม่ปลูกซ้ำ�ท่ีเดิม	 
ปลูกหมุนเวียนทุกปีด้วยพืชตระกูลถั่ว	หรือพืชหมุนเวียนอื่น	ๆ	 ในแหล่งที่มีก�รระบ�ด 
ของโรคให้อบดินฆ่�เช้ือในดินโดยใช้ยูเรียและปูนข�ว	อัตร�	 80	 :	 100	 กิโลกรัมต่อไร่	
โรยและคลุกเคล้�ดินในแปลงปลูก	 แล้วใช้พล�สติกสีดำ�คลุมแปลงอบดินไว้เป็นเวล�	 
3	สัปด�ห์ก่อนปลูก						
       3) แมลง :	หนอนเจ�ะลำ�ต้น	ก�รป้องกันกำ�จัดทำ�ได้โดยก�รใช้วิธีกล
  การปฏิบัติก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว 
					 	 		 เก็บเกี่ยวเมื่ออ�ยุ	 8	 -	 9	 เดือน	 สังเกตจ�กใบและลำ�ต้นจะเริ่มเหี่ยวแห้ง 
และหลุดออกจ�กต้น	
					 	 		 เค�ะดินให้หลุดออกจ�กหัว	 
จ�กนั้นตัดร�ก	 และนำ�ไปล้�งน้ำ�ให้สะอ�ด	 
ผึ่ งลมให้แห้ง	 นำ�ม�ทำ�แห้งโดยหั่นเป็น 
ชิ้นบ�ง	 ๆ	 นำ�ไปต�กแดดหรืออบให้แห้ง 
โดยใช้เครื่องอบด้วยอุณหภูมิ	 55	 องศ�-
เซลเซียส	 นำ�ไปบรรจุถุงพล�สติกใส	 2	 ชั้น	
ปิดป�กให้สนิท	 นำ�เข้�เก็บในห้องที่สะอ�ด	 
ไม่อับชื้นมีอ�ก�ศถ่�ยเทดี
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แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
 ก�รจัดก�รผลิตเพื่อให้มีส�รสำ�คัญสูง
  1)  ก�รเลือกพื้นที่ปลูกกระช�ยดำ�	 ในพื้นท่ีสูงกว่�ระดับน้ำ�ทะเลม�กกว่�	 
500	เมตร	ไม่ปลูกกระช�ยดำ�ในพื้นที่ต่ำ�
  2)  ก�รพร�งแสง	 ใช้ซ�แรนพร�งแสง	 60	 เปอร์เซ็นต์	 และใช้วัสดุคลุมแปลง	 
จะทำ�ให้ได้ผลผลิตกระช�ยดำ�ที่มีคุณภ�พดีโดยมีปริม�ณส�รสำ�คัญเพิ่มขึ้น
  3)  เก็บเกี่ยวให้ตรงต�มช่วงอ�ยุก�รเก็บเกี่ยว	 คือ	 ประม�ณ	 8	 -	 9	 เดือน	 
เพร�ะก�รเก็บเกี่ยวก่อนกำ�หนดจะมีผลต่อคุณภ�พของหัวกระช�ยดำ�โดยตรง
  4)  ก�รคัดเลือกพันธุ์	 ควรเลือกพันธ์ุท่ีมีเน้ือในเหง้�สีเข้ม	 เพร�ะจะให้ส�ร 
ออกฤทธิ์ดีกว่�พันธุ์ที่เนื้อในเหง้�สีอ่อน
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กรมส่งเสริมการเกษตร

            	 เป็นไม้เถ�เลื้อย	 เนื้อแข็ง	 อ�ยุหล�ยปี	 
มีหัวขน�ดใหญ่ใต้ดิน	 เป็นไม้กล�งแจ้งต้องก�รแสงม�ก	 เจริญเติบโตได้ดีที่ระดับ 
คว�มสูง	 300	 -	 800	 เมตร	 จ�กระดับน้ำ�ทะเล	 ดินร่วนซุย	 ระบ�ยน้ำ�ได้ดี	 ควรปลูก 
ในช่วงต้นฤดูฝน	ประม�ณเดือนพฤษภ�คม	-	เดือนกรกฎ�คม

 
  การเตรียมการก่อนปลูก
       1) ก�รเตรียมดิน 
						 	 								 ไถ	ต�กดินทิ้งไว้ประม�ณ	1	เดือน	เก็บเศษวัชพืชออกจ�กแปลง	
						 	 		 		 หว่�นปูนข�ว	และไถพรวนอีก	1	-	2	ครั้ง
						 	 		 		 พื้นที่ดอน	 ยกร่อง	 สูง	 30	 -	 50	 เซนติเมตร	 ระหว่�งแปลงมีร่อง 
ระบ�ยน้ำ�	
						 	 		 		 พื้นที่ล�ดชัน	ไม่ต้องยกร่อง	แต่มีร่องระบ�ยน้ำ�
						 	 		 		 พื้นที่ร�บหรือพ้ืนที่ลุ่ม	 ยกร่องให้สูงกว่�น้ำ�อย่�งน้อย	 1.2	 เมตร	 
ระหว่�งแปลงมีร่องระบ�ยน้ำ�	คอยระวังอย่�ให้น้ำ�ท่วมขังแปลงปลูกเกิน	3	วัน
						 	 		 		 รองก้นหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกที่ย่อยสล�ยสมบูรณ์แล้ว	 
อัตร�	10	กิโลกรัมต่อหลุม	คลุกเคล้�กับดิน

กวาวเคำรือขาว

กวาวเคำรือขาว

เทคำนิคำการปลูกและดูแลรักษากวาวเคำรือขาว
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        2) ก�รเตรียมพันธุ์
             ก�รขย�ยพันธ์ุด้วยเมล็ด	 มีโอก�สได้ต้นท่ีมีคว�มแปรปรวนท�ง 
พันธุกรรมม�ก	 เนื่องจ�กกว�วเครือข�วเป็นพืชผสมตัวเอง	 และผสมข้�มต้นได้	 
ส�ม�รถทำ�ได้โดยใช้มีดคม	 ตัดส่วนปล�ยเมล็ด	 ระวังไม่ให้ส่วนเนื้อในเมล็ดแตก 
หรือข�ด	 นำ�ไปเพ�ะในกระบะเพ�ะที่มีวัสดุเพ�ะบรรจุอยู่รดน้ำ�ให้ชุ่ม	 แต่อย่�ให้แฉะ	 
เมื่อกล้�มีอ�ยุได้	 1	 เดือน	 ย้�ยลงถุงชำ�ที่มี วัสดุเพ�ะชำ�ประกอบด้วย	 ดินพรุ	 
ร้อยละ	 50	 ขุยมะพร้�ว	 ร้อยละ	 20	 ข้ีเถ้�แกลบร้อยละ	 20	 และปุ๋ยคอก	 ร้อยละ	 10	 
ว�งถุงเพ�ะชำ�ไว้	 ภ�ยใต้หลังค�พร�งแสง	 50	 เปอร์เซ็นต์	 ห�กเป็นพื้นซีเมนต์	 
ต้องห�วัสดุรองถุงเพ�ะชำ�และย้�ยต้นกล้�ลงแปลงปลูก	เมื่อต้นกล้�มีอ�ยุ	2	เดือน
            ก�รปักชำ�	 ทำ�ได้โดยตัดเถ�ที่ประกอบด้วยใบ	 1	 ใบ	 ต�	 1	 ต�	 และ 
ลำ�ต้นย�ว	 4	 -	 5	 นิ้ว	 ปักชำ�ลงในแปลงเพ�ะชำ�หรือถุงชำ�	 วัสดุเพ�ะชำ�ประกอบด้วย	 
ขี้เถ้�แกลบ	 ร้อยละ	 50	 ขุยมะพร้�ว	 ร้อยละ	 20	 ทร�ยหย�บ	 ร้อยละ	 20	 และ 
ปุ๋ยคอกท่ีหมักสมบูรณ์แล้ว	 ร้อยละ	 10	 ให้น้ำ�เป็นระยะสม่ำ�เสมอ	 ใช้เวล�ปักชำ�	 
3	 -	 4	 สัปด�ห์	 กรณีปักชำ�ในแปลง	 เม่ือกิ่งปักชำ�ออกร�กให้ย้�ยลงถุงชำ�	 และให้น้ำ� 
เป็นระยะต่อไปอีก	 7	 วัน	 ว�งถุงเพ�ะชำ�ไว้ภ�ยใต้หลังค�พร�งแสง	 50	 เปอร์เซ็นต์	 
เม่ือกว�วเครือข�วแทงยอดย�วประม�ณ	 12	 น้ิว	 จึงทำ�ก�รย้�ยลงแปลงปลูก	 โดย 
ใช้เวล�ประม�ณ	2	เดือน	ตั้งแต่เริ่มตัดชำ�
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กรมส่งเสริมการเกษตร

  การปลูก
     1)  วิธีปลูก 
								 		 	 ขุดหลุมปลูกขน�ด	50	x	50	x	50	เซนติเมตร
								 		 	 ย้�ยกล้�ว�งท่ีก้นหลุมให้ลึกประม�ณ	 10	 เซนติเมตร	 หลุมละ	 1	 ต้น	 
กลบดินที่เหลือลงในหลุม	กดดินบริเวณโคนต้นพอแน่น	รดน้ำ�ให้ชุ่ม
     2)  ระยะปลูก :	ระยะห่�งระหว่�งแถวและต้น	ไม่น้อยกว่�	1.5	x	1.5	เมตร
     3)  จำ�นวนต้นต่อไร่ :	400	ต้นต่อไร่

  การดูแลรักษา
      1)  ก�รใส่ปุ๋ย :	 ใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก	 อัตร�	 10	 กิโลกรัมต่อต้นต่อครั้ง	 
โดยให้	 2	 คร้ังต่อปี	 บริเวณรอบทรงพุ่มแล้วพรวนดินกลบ	 โดยใส่ครั้งท่ี	 1	 หลังปลูก 
3	เดือน	และครั้งที่	2	เมื่อเริ่มออกดอก			
      2)  ก�รให้น้ำ� :	 ให้น้ำ�เป็นฝอยเหนือผิวดิน	 รอบโคนต้น	 ปริม�ณน้ำ�ท่ีให้	 
สังเกตจ�กดินในแปลงเปียกชื้นจึงหยุดให้	 และหลังจ�กปลูกใหม่	 ๆ	 ต้องรดน้ำ� 
เป็นระยะ	 ๆ	 ติดต่อกันอย่�งน้อย	 1	 -	 2	 เดือน	 (ถ้�เริ่มปลูกในฤดูแล้ง)	 จนกว่� 
จะเลื้อยพันค้�งได้	 เมื่อต้นกว�วเครือข�วอ�ยุผ่�น	 3	 เดือนไปแล้ว	 ให้น้ำ�เป็นครั้งคร�ว 
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  โรคำและศัตรูพืชที่ส� คำัญ 
      1) วัชพืช :	 กำ�จัดด้วยแรงง�นในขณะที่วัชพืชยังเล็กและก่อนออกดอก	 
ควรกำ�จัดวัชพืช	3	-	4	ครั้งต่อปี
       2) โรค :	 ส่วนม�กพบโรคเหี่ยวที่เกิดจ�กเชื้อร�	 ระบ�ดเมื่อคว�มชื้น 
ในดินสูงเข้�ทำ�ล�ยต้นกล้�ที่มีแผลบริเวณโคนต้น	 หรือต้นหักพับท่ีระดับผิวดิน	 
ทำ�ให้ต้นมีอ�ก�รเหี่ยวเฉ�ต�ย	 ก�รป้องกันกำ�จัดทำ�ได้โดยปรับดินด้วยปูนข�ว 
และปุ๋ยอินทรีย์ถอนต้นที่ เป็นโรคเผ�ทำ�ล�ย	 เมื่อ เริ่ม มีโรคระบ�ดในแปลง	 
ใช้น้ำ�ปูนใสรดให้ทั่ว
       3) แมลง :	ไม่พบแมลงชนิดใดทำ�คว�มเสียห�ยรุนแรง	
       4) สัตว์ศัตรูพืช : หนอน	 หอยท�ก	 และตุ่น	 เป็นศัตรูของกว�วเครือข�ว 
ในธรรมช�ติ	 ก�รป้องกันกำ�จัดทำ�ได้โดยเก็บเศษใบพืชทำ�ล�ย	 เพื่อกำ�จัดหนอน 
และดักแด้	 และติดกับดักก�วเหนียวสีเหลืองตลอดฤดูปลูกเพื่อก�รพย�กรณ์	 
และลดปริม�ณตัวเต็มวัย
   การปฏิบัติก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว 
      1) ระยะเก็บเกี่ยวที่เหม�ะสม
									 		 เก็บเกี่ยวหัว	หลังปลูก	2	ปี	ขึ้นไป	ในช่วงก่อนออกดอก
      2)  วิธีก�รเก็บเกี่ยว
								 		 ขุดหัวกว�วเครือข�วด้วยคว�มระมัดระวัง	 ไม่ให้ผิวเปลือกเกิดรอยแผล
หรือช้ำ�	 ตัดแยกหัวออกจ�กเหง้�หรือลำ�ต้น	 เก็บเกี่ยวหัวกว�วเครือข�วท่ีมีน้ำ�หนัก 
ตั้งแต่	2	กิโลกรัมขึ้นไป	และมีขน�ดเส้นผ่�ศูนย์กล�งตั้งแต่	15	-	25	เซนติเมตร
      3) ก�รเก็บรักษ�ผลผลิต 
								 		 	 หลังเก็บเกี่ยว	 นำ�หัวกว�วเครือข�วเข้�ท่ีร่มทันทีและไม่ควรว�ง 
บนพื้นดิน	โดยไม่มีวัสดุรองรับ
								 		 	 สถ�นที่ว�งผลผลิตเพื่อก�รทำ�แห้ง	 หรือเก็บรักษ�ผลผลิตจะต้อง 
มีอ�ก�ศถ่�ยเทดี	 ปลอดภัยต่อก�รเข้�ทำ�ล�ยของแมลงศัตรูพืช	 และอยู่ห่�งจ�ก 
สิ่งปฏิกูล	เพื่อป้องกันก�รปนเปื้อนเชื้อโรค
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									 		 	 หัวกว�วเครือข�วที่มีรอยแตกหรือมีบ�ดแผล	 ให้นำ�ม�ทำ�แห้งก่อน	 
หัวที่ไม่มีบ�ดแผลให้นำ�ม�ทำ�แห้งภ�ยหลัง	ภ�ยในเวล�ไม่เกิน	3	วัน	
									 		 	 ห�กต้องก�รเก็บหัวกว�วเครือข�วไว้เป็นเวล�น�นหล�ยปี	 ให้นำ� 
หัวที่ไม่มีบ�ดแผล	ฝังไว้ในกองทร�ยชื้น	ๆ	
  4) ก�รทำ�แห้ง 
									 		 		 ล้�งหัวกว�วเครือข�วให้สะอ�ด	 ผึ่งให้สะเด็ดน้ำ�	 ปอกเปลือก	 
หั่นหรือตัดเป็นชิ้นบ�ง	ๆ	ย�วประม�ณ	3	เซนติเมตร	เกลี่ยให้สม่ำ�เสมอในถ�ด
									 		 	 นำ�เข้�ตู้อบ	 อุณหภูมิ	 55	 องศ�เซลเซียส	 อบจนแห้งสนิท	 หรือ 
นำ�ไปต�กแดด	น�น	3	วัน
									 		 		 อัตร�ก�รทำ�แห้ง	 หัวกว�วเครือสด	 :	 กว�วเครือแห้ง	 เท่�กับ	 10	 :	 1 
								 		 		 ก�รบรรจแุละก�รเกบ็รกัษ�กว�วเครอืข�วแหง้			โดยเกบ็ในถงุพล�สตกิใส	 
ผนึกให้แน่นและเก็บในที่สะอ�ด
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แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
  1)  ก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รขย�ยพันธุ์
					 	 	 ก�รขย�ยพันธุ์แบบไม่อ�ศัยเพศ	 โดยก�รแบ่งหัวต่อต้นต�มวิธีก�ร 
ขย�ยพันธุ์แบบต่อร�กเลี้ยงก่ิง	 (nursed	 root	 grafting)	 เป็นวิธีก�รขย�ยพันธุ์ท่ีใช้ระยะ 
เวล�ในก�รเตรียมต้นพันธ์ุเร็วท่ีสุดเม่ือเทียบกับก�รปักชำ�และก�รเพ�ะเมล็ด	 เป็นก�รนำ� 
หัวกว�วเครือข�วขน�ดเล็กม�ใช้ให้เกิดประโยชน์	 ส�ม�รถใช้ในก�รต่อต้นข้�มส�ยพันธุ์ได้	 
และช่วยลดปัญห�ด้�นคว�มแปรปรวนท�งพันธุกรรม	 เนื่องจ�กกว�วเครือข�ว 
เป็นพืชผสมตัวเองและผสมข้�มต้นได้	
       ก�รแบ่งหัวต่อต้น มีวิธีก�รดังนี้         
					 	 	 -		 นำ�หัวขน�ดเส้นผ่�ศูนย์กล�งไม่เกิน	 4	 นิ้ว	 ผ่�แบ่งออกเป็น	 2	 ซีก	 
โดยให้หัวแต่ละซีกมีท่อน้ำ�และท่ออ�ห�รติดไปด้วย	บ�กท่อน้ำ�และท่ออ�ห�รออกต�มแนวย�ว 
					 	 	 -		 นำ�ต้นพันธ์ุท่ีอยู่ในระยะพักตัวม�ตัดเป็นท่อน	 ๆ	 แต่ละท่อนมีต�	 1	 ต�		 
บ�กส่วนล่�งของท่อนด้�นตรงข้�มกับต�	ให้สอดรับกับรอยบ�กท่อน้ำ�และท่ออ�ห�รของหัว	
				 	 	 -		 เสียบต้นเข้�กับหัว	 พันทับให้แน่นด้วยเทปพล�สติกใส	 จุ่มน้ำ�ย�เร่งร�ก	 
นำ�ไปชำ�ในทร�ยชื้น
				 	 	 -		 เมื่อส่วนของต้นแตกยอดและส่วนของหัวแตกร�ก	 ซึ่งใช้เวล�ประม�ณ	 
3	สัปด�ห์	จึงย้�ยลงถุงชำ�	จ�กนั้นอีก	3	สัปด�ห์	จึงย้�ยปลูก
  2)  ก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รดูแลรักษ�และก�รเก็บเกี่ยวผลผลิต
				 	 	 ก�รทำ�ค้�ง	 ช่วยให้ก�รดูแลรักษ�และก�รเก็บเกี่ยวหัวกว�วเครือข�ว 
ทำ�ได้สะดวกไม่ยุ่งย�ก	และรวดเร็วขึ้น	ดังนี้
				 	 	 -		 ทำ�ค้�งสูงจ�กพ้ืนดินอย่�งน้อย	2	เมตร	เม่ือต้นกว�วเครือข�วเร่ิมแตกยอด	
				 	 	 -		 ใช้ส่วนโคนไม้รวกเป็นเส�ไม้ค้�ง	และใช้เส�คอนกรีตแทรกค้ำ�ยันระหว่�ง 
เส�ไม้รวก		
				 	 	 -		 ใช้ซ�แรนทำ�เป็นเชือกหรือใช้เชือกไนล่อน	 ขึงด้�นบนของไม้รวกและ 
เส�คอนกรีต
  3)  ก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รใช้พื้นที่ก�รเกษตร
					 	 	 ก�รปลูกกว�วเครือข�วร่วมกับไม้ยืนต้นในกระบวนก�รเกษตร	 เช่น	 ไผ่	 สัก	 
ปอส�	และไม้ผลอื่น	ๆ	โดยปลูกห่�งจ�กต้นที่ใช้เป็นค้�งธรรมช�ติ	30	-	50	เซนติเมตร
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            เป็นพืชล้มลุก	 มีเหง้�ใต้ดิน	 เนื้อในของเหง้� 
มีสีเหลืองเข้มจนถึงสีแสดเข้ม	 มีกลิ่นหอมเฉพ�ะตัว	 เจริญเติบโตได้ดีในสภ�พอ�ก�ศ 
ร้อนช้ืน	 ชอบดินร่วนซุยหรือดินร่วนปนทร�ย	 ระบ�ยน้ำ�ดี	 น้ำ�ไม่ท่วมขัง	 ปลูกได้ 
ทั้งในที่โล่งแจ้งหรือมีแสงรำ�ไร	 โดยปกติจะเริ่มปลูกในช่วงฤดูฝน	 คือ	 ประม�ณเดือน	 
พฤษภ�คม	-	มิถุน�ยน

 
  การเตรียมการก่อนปลูก
      1)  ก�รเตรียมดิน
						 	 		 		 ไถพรวนดินให้ร่วนซุย	 อย่�งน้อย	 1	 ครั้ง	 ห�กเป็นพื้นท่ีท่ีหน้�ดินแข็ง 
หรือเป็นดินเก่�	ควรไถพรวนไม่น้อยกว่�	2	ครั้ง	
						 	 		 		 ต�กดินไว้	1	-	2	สัปด�ห์	เพื่อทำ�ล�ยไข่แมลงและเชื้อโรคในดิน
						 	 		 		 เก็บเศษไม้	ซ�กวัชพืช	กรวด	และหินออกจ�กแปลง	
						 	 		 		 ใส่ปุ๋ยคอกที่ย่อยสล�ยดีแล้ว	 อัตร�	 4	 ตันต่อไร่	 ห�กดินเป็นกรด	 
ควรใส่ปูนข�ว	เพื่อปรับค่�คว�มเป็นกรดเป็นด่�งของดิน
						 	 		 		 ห�กพ้ืนที่ปลูกมีสภ�พเป็นที่ลุ่มหรือท่ีร�บต่ำ�	 มีก�รระบ�ยน้ำ�ไม่ดี	 
ควรยกร่องแปลงกว้�ง	 1	 -	 2	 เมตร	 สูง	 15	 -	 25	 เซนติเมตร	 คว�มย�วต�มคว�ม 
เหม�ะสมของสภ�พพื้นที่	ระยะระหว่�งร่อง	50	-	80	เซนติเมตร		

ขมิ้นชัน

ขมิ้นชัน

เทคำนิคำการปลูกและดูแลรักษาขมิ้นชัน
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     2)  ก�รเตรียมพันธุ์
            พันธุ์ ท่ีนิยมปลูก	 :	 ขมิ้นสีทอง	 ขมิ้นด้วง	 ขมิ้นแดงสย�ม	 พันธุ์ ท่ี 
กรมวิช�ก�รเกษตรแนะนำ�	ได้แก่	พันธุ์ตรัง	1	และพันธุ์ตรัง	2
            ก�รเลือกพันธุ์	 :	 เลือกหัวพันธุ์ที่ปลอดโรค	 และสมบูรณ์	 ไม่มีโรค 
และแมลงติดม�ด้วย
            ก�รเก็บรักษ�หัวพันธุ์ :	 โดยว�งผึ่งไว้ในที่ร่ม	 แห้ง	 สะอ�ด	ปร�ศจ�ก 
โรคแมลงและสัตว์ต่�ง	 ๆ	 ม�รบกวน	 มีอ�ก�ศถ่�ยเทได้สะดวกหรือฝังเหง้�พันธ์ุ 
ในทร�ยหย�บที่สะอ�ด	เย็น	ในที่ร่ม
            ก�รจัดเตรียมหัวพันธุ์	 :	 ห�กปลูกโดยใช้หัวแม่	 น้ำ�หนักประม�ณ	 
15	 -	 50	 กรัม	 ใช้	 1	 หัวต่อหลุม	 ห�กหัวพันธุ์มีขน�ดใหญ่ม�ก	 ให้ตัดเป็นท่อน	 ๆ	 
มีต�ติดอยู่ไม่น้อยกว่�	 2	 ต�	 แต่ถ้�ปลูกโดยใช้แง่ง	 น้ำ�หนักประม�ณ	 10	 กรัม	 
และมีต�	 2	 -	 3	 ต�ต่อแง่ง	 โดยใช้	 2	 -	 3	 แง่ง	 ต่อหลุม	 ใช้ใบพลู	 เปล้�น้อย	 
และต้นตะไคร้หอมบดแห้ง	อัตร�	10,000	ppm		คลุกกับหัวพันธุ์ก่อนปลูก
  การปลูก
      1)  วิธีปลูก 
								 		 		 ขุดหลุมปลูกลึก	10	-	15	เซนติเมตร	และรองก้นหลุมปลูกด้วยปุ๋ยคอก	
หลุมละ	200	-	300	กรัม
								 		 		 ว�งหัวพันธุ์ในหลุมปลูก	 กลบดินหน�	 5	 -	 10	 เซนติเมตร	 หรือนำ� 
หัวพันธุ์ไปเพ�ะก่อนนำ�ไปปลูก	 โดยนำ�ไปผ่ึงในที่ร่มคลุมด้วยปุ๋ยคอกท่ีย่อยสล�ยแล้ว	 
น�นประม�ณ	 30	 วัน	 หัวพันธุ์จะแตกหน่อ 
ขึ้นม�จึงนำ�ไปปลูกในแปลง
     2)  ระยะปลูก :	กำ�หนดระยะปลูก								
35	X	50	เซนตเิมตร	ก�รปลกูในสภ�พยกร่อง 
ใชร้ะยะห�่งระหว�่งแถว		45	-	75	เซนติเมตร	
และระหว่�งต้น	 25	 -	 50	 เซนติเมตร	 
ห�กปลูกขมิ้นชันเป็นพืชแซม	 ใช้ระยะห่�ง 
ระหว่�งต้น	30	เซนติเมตร	
  3) จำ�นวนต้นต่อไร่ :	 หัวพันธุ์
ประม�ณ	400	กิโลกรัมต่อไร่
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  การดูแลรักษา
      1)  ก�รใส่ปุ๋ย  
								 		 ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก	 500	 กิ โลกรัมต่อไร่ 	 หรือใส่ ปุ๋ยเคมีสูตร 
15	 -	 15	 -	 15	 อัตร�	 50	 กิโลกรัมต่อไร่	 ในช่วงระยะท่ีกำ�ลังเจริญเติบโตท�งลำ�ต้น 
แต่ไม่ควรให้ปุ๋ยระยะที่ขมิ้นชันลงหัว	 โดยระยะเวล�ก�รใส่ปุ๋ย	 ควรใส่พร้อมกับ 
ก�รถอนวัชพืชและพรวนดิน	 ประม�ณ	 3	 คร้ัง	 คร้ังที่	 1	 เม่ือเตรียมแปลงปลูก	 
ครั้งที่	2	หลังก�รปลูกประม�ณ	1	เดือน	ครั้งที่	3	หลังก�รปลูกประม�ณ	3	-	4	เดือน 
      2)  ก�รให้น้ำ� 
								 		 ระยะแรกควรรดน้ำ�อย่�งสม่ำ�เสมอจนกว่�พืชจะต้ังตัวได้	 และให้น้ำ� 
น้อยลงในระยะหัวเร่ิมแก่	 และงดให้น้ำ�ในระยะเก็บเก่ียว	 ห�กมีน้ำ�ท่วมขังให้ 
ระบ�ยน้ำ�ออกทันที
  โรคำและศัตรูพืชที่ส� คำัญ 
      1) วัชพืช :	 กำ�จัดโดยก�รถอนหรือใช้จอบด�ยออก	 พรวนดิน	 และกลบ 
โคนต้นเพื่อให้เหง้�เจริญเติบโตดี
      2)  โรค :	 โรคเหี่ยวหรือโรคหัวเน่�	 ที่ เกิดจ�กเช้ือแบคทีเรีย	 ทำ�ให้ต้น
มีอ�ก�รใบเหลือง	 ต้นเห่ียว	 หัวเน่�และมีเมือกสีข�วข้นซึมออกม�ตรงรอยแผล	 
ก�รป้องกันกำ�จัด	ทำ�ได้โดยเลือกพ้ืนท่ีปลูกท่ีมีก�รระบ�ยน้ำ�ดี	 ไม่เคยปลูกขม้ินชันท่ีเป็นโรค 
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หรือพืชที่เป็นพืชอ�ศัยของโรคม�ก่อน	 แต่ห�กเคยปลูกพืชที่เป็นพืชอ�ศัยของโรค	 
ควรกำ�จัดวัชพืช	 ไถพรวนและผึ่งดินให้แห้งก่อนปลูกอย่�งน้อย	 1	 เดือน	 และ 
ห�กแหล่งปลูกเคยมีก�รระบ�ดของโรค	 ควรปลูกพืชหมุนเวียน	 เช่น	 ข้�ว	 ข้�วโพด	 
เป็นเวล�	 3	 ปี	 แล้วจึงกลับม�ปลูกขมิ้นชันใหม่	 หรือจัดก�รดินโดยใช้ปุ๋ยยูเรีย 
และปูนเผ�	 อัตร�	 70	 :	 800	 กิโลกรัมต่อไร่	 ใช้หัวพันธุ์ที่ปลอดโรค	 โดยคัดเลือก 
ม�จ�กแหล่ งที่ ไม่ เคยมีก�รระบ�ดของโรคม�ก่อน	 ก�รเก็บ เกี่ ยวผลผลิต	 
อย่�ให้เกิดบ�ดแผล	 แยกผลผลิตท่ีเป็นโรคนำ�ไปเผ�ทำ�ล�ย	 ถอนต้นที่เป็นโรค 
เผ�ทำ�ล�ย	และขุดดินบริเวณนั้นผึ่งแดด	และโรยปูนข�ว
  3)  แมลง : เพล้ียแป้ง	 (Mealy	 bug)	 โดยตัวอ่อนจะดูดน้ำ�เลี้ยงเข้�ทำ�ล�ย							
ต�มร�กและแง่งในระดับผิวดิน	 ทำ�ให้บริเวณที่ถูกทำ�ล�ยจะเห็นเป็นผงแป้งเก�ะติดอยู่	 
ก�รป้องกันกำ�จัดทำ�ได้โดยก�รใช้แมลงช้�งปีกใส	 อัตร�	 200	 -	 500	 ตัวต่อไร่	 
หรือฉีดพ่นด้วยส�รสะเด�
  การปฏิบัติก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว 
      1)  ระยะเก็บเกี่ยวที่เหม�ะสม
									 		 เก็บในช่วงฤดูแล้ง	เมื่อขมิ้นชันมีอ�ยุ	9	-	11	เดือนขึ้นไป	โดยจะสังเกตเห็น 
ลำ�ต้นเหนือดินแสดงอ�ก�รเหี่ยวแห้งสนิท	 หลีกเลี่ยงก�รเก็บในระยะท่ีขมิ้นชัน 
เริ่มแตกหน่อ	 เพร�ะจะทำ�ให้มีส�ร	 curcumin	 ต่ำ�	 ห�กต้องก�รขมิ้นชันสำ�หรับ 
ใช้ในก�รผลิตน้ำ�มัน	 จะเก็บเกี่ยวขมิ้นชันเมื่ออ�ยุ	 2	 ปี	 โดยจะเก็บเก่ียวในช่วงฤดูแล้ง
ของปีถัดไป
      2)  วิธีก�รเก็บเกี่ยว
									 		 ให้น้ำ�ดินพอชื้น	 ทิ้งไว้	 1	 สัปด�ห์	 แล้วจึงทำ�ก�รเก็บเกี่ยว	 โดยใช้จอบขุด 
หรือถอนขึ้นม�ทั้งกอ	 ตัดแยกส่วนเหนือดินและเหง้�ออก	 ระวังอย่�ให้ผลผลิต 
เกิดบ�ดแผล	 เพื่อป้องกันก�รเข้�ทำ�ล�ยของเชื้อโรคและไม่ควรเก็บเกี่ยวในช่วงที่มีฝน 
เพื่อป้องกันโรคเชื้อร�
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  3)  ก�รแปรรูปหลังก�รเก็บเกี่ยว 
             ก�รทำ�คว�มสะอ�ด	 ล้�งเอ�ดินออก	 ใช้มือหรือแปรงขัดผิวขมิ้นชัน 
ให้สะอ�ด	 ตัดแต่งเอ�ร�กและส่วนที่เสียของหัวทิ้ง	 ผึ่งในตะกร้�หรือเข่งให้สะเด็ดน้ำ� 
            ก�รทำ�แห้งขมิ้นชันทั้งหัว	โดยต้มหรือนึ่งเหง้�สด	น�น	1	-	2	ชั่วโมง 
ต�กแดด	 6	 -	 8	 วัน	 หรือเป่�ลมร้อน	 65	 -	 70	 องศ�เซลเซียส	 ให้มีคว�มชื้น 
คงเหลือเพียง	 8	 -	 10	 เปอร์เซ็นต์	 ทำ�คว�มสะอ�ดเหง้�	 ปอกเปลือกหรือขัดผิว 
ภ�ยนอกของเหง้�	อัตร�ก�รทำ�แห้ง	ขมิ้นสด	:	ขมิ้นแห้ง	เท่�กับ	4		:	1
      ก�รทำ�ขมิ้นชันแห้งแบบชิ้น	 โดยหั่นหรือฝ�นขมิ้นชันด้วยมีดหรือ 
เครื่องหั่นหน�ประม�ณ	 1	 -	 2	 มิลลิเมตร	 เกลี่ยให้บ�งบนถ�ดหรือตะแกรง	 นำ�ไปอบ 
โดยใช้เครื่องอบแห้งแบบอุโมงค์ที่อุณหภูมิ	60	องศ�เซลเซียส	เป็นเวล�	8	-	12	ชั่วโมง	
หรือนำ�ไปต�กแดด	 3	 วัน	 และอบที่อุณหภูมิ	 60	 องศ�เซลเซียส	 เป็นเวล�	 3	 ช่ัวโมง	 
อัตร�ก�รทำ�แห้ง	ขมิ้นสด	:	ขมิ้นแห้ง	เท่�กับ	8	:	1
             ก�รทำ�ขม้ินชันผง	 โดยนำ�ขมิ้นชันที่แห้งสนิทม�บดให้เป็นผงด้วย 
เครื่องบดที่สะอ�ดหรือด้วยก�รตำ�แล้วร่อนเอ�เฉพ�ะผงขมิ้น	 ขมิ้นแห้ง	 1	 กิโลกรัม 
จะได้ขมิ้นผง	0.8	กิโลกรัม
            ก�รกลั่นน้ำ�มันหอมระเหยขมิ้นชัน	 โดยหั่นขมิ้นชันเป็นชิ้นบ�ง	 ๆ	 
ใส่ลงในหม้อกลั่น	 ใช้วิธีก�รกลั่นด้วยน้ำ�และไอน้ำ�	 (water	 and	 steam	distillation)	 
ที่อุณหภูมิ	 150	 -	 200	 องศ�เซลเซียส	 น�น	 8	 -	 10	 ชั่วโมง	 อัตร�ก�รกลั่นน้ำ�มัน 
หอมระเหยขมิ้นสด	1,000	กิโลกรัม	ได้น้ำ�มันขมิ้นชัน	2	กิโลกรัม
        4)  ก�รบรรจุและก�รเก็บรักษ� 
									 		 		 บรรจุขมิ้นชันที่แห้งแล้วในภ�ชนะที่สะอ�ด	แห้ง	และปิดให้สนิท	
									 		 		 เก็บในที่แห้ง	สะอ�ด	อ�ก�ศถ่�ยเทได้สะดวก	
									 		 		 ไม่ควรว�งวัตถุดิบขม้ินชันให้สัมผัสกับพ้ืนโดยตรง	ควรเก็บไว้บนช้ันว�ง
หรือยกพื้น
								 		 		 นำ�วัตถุดิบขมิ้นชันออกม�ผึ่งในที่ร่ม	ทุก	3	-	4	เดือน
								 		 		 ไม่ควรเก็บวัตถุดิบขมิ้นชันไว้น�น	 เนื่องจ�กปริม�ณน้ำ�มันหอมระเหย
จะลดลงประม�ณ	25	เปอร์เซ็นต์	เมื่อเก็บไว้น�น	2	ปี
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แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
  1)  ก�รคัดเลือกหัวพันธุ์ เป็นปัจจัยสำ�คัญท่ีมีผลต่อปริม�ณและคุณภ�พ 
ผลผลิตขมิ้นชัน	 โดยเฉพ�ะก�รลดคว�มสูญเสียอันเน่ืองม�จ�กโรคเหี่ยว	 ซึ่งเป็นปัญห� 
สำ�คัญในก�รผลิตขมิ้นชัน	โดยพิจ�รณ�คัดเลือกหัวพันธุ์	ดังนี้
				 	 	 		 พันธุ์ ท่ี ให้ผลผลิตสูง	 ทนท�นต่อโรค	 และมีปริม�ณส�รสำ�คัญสูง	 

โดยมีปริม�ณเคอร์คูมินอยด์ไม่ต่ำ�กว่�	 5	 เปอร์เซ็นต์	 และน้ำ�มันหอมระเหยไม่ต่ำ�กว่�	 

6	เปอร์เซ็นต์	ต�มม�ตรฐ�นของตำ�รับย�สมุนไพรไทย
					 	 	 		 หัวพันธุ์ ท่ีมีอ�ยุไม่น้อยกว่�	 8	 -	 9	 เดือน	 สมบูรณ์	 มีคว�มแกร่ง	 
ไม่เล็กลีบ	ปร�ศจ�กโรคและแมลงเข้�ทำ�ล�ย	และมีต�ม�กกว่�	2	-	5	ขึ้นไป
   2) ก�รทำ�แห้งขม้ินชัน	 มีข้อควรคำ�นึงในก�รปฏิบัติเพื่อให้ได้วัตถุดิบขม้ินชัน
คุณภ�พดี	ดังนี้
					 	 	 		 ก�รต�กผลผลิตขมิ้นชัน	 ต้องคลุมภ�ชนะด้วยผ้�ข�วบ�ง	 เพื่อป้องกัน 
ฝุ่นละออง	 สัตว์เลี้ยง	 และกันก�รปลิวของชิ้นส่วนขม้ินชัน	 และว�งภ�ชนะบนล�นต�ก 
แบบยกพื้นสูง
						 	 	 	 ก�รเก็บรักษ�วัตถุดิบขม้ินชัน	 ในภ�ชนะที่สะอ�ด	 ป้องกันคว�มชื้นได้	 
โดยว�งบนยกพื้นหรือชั้นว�งในท่ีมีอ�ก�ศถ่�ยเทสะดวก	 ปลอดภัยจ�กก�รรบกวนของแมลง
และสัตว์ต่�ง	ๆ		และนำ�ออกต�กแดด	ทุก	3	-	4	เดือน		
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กรมส่งเสริมการเกษตร

             เป็นพืชล้มลุก	 ลำ�ต้นใต้ดินเรียกว่�	 เหง้�	 เนื้อสีเหลือง
และมีกลิ่นหอมเฉพ�ะ	 เจริญเติบโตได้ดีในอ�ก�ศกึ่งร้อน	 ลักษณะดินที่เหม�ะสม 
ควรเป็นดินร่วนปนทร�ย	 หรือดินเหนียวปนทร�ย	 ระบ�ยน้ำ�ได้ดี	 ไม่มีน้ำ�ขัง	 
ปลูกได้ทั้งในที่แจ้งและที่มีแดดรำ�ไร	 โดยปกติจะเริ่มปลูกในช่วงต้นฤดูฝน	 คือ	 
ประม�ณเดือนพฤษภ�คม

 
  การเตรียมการก่อนปลูก
      1)  ก�รเตรียมดิน
								 		 		 ไถพรวนดิน	 กำ�จัดเศษวัสดุและวัชพืช	 และต�กดินไว้ประม�ณ	 
7	-	15	วัน
								 		 		 ดินที่มีอินทรียวัตถุน้อย	 ควรปลูกพืชตระกูลถั่วให้ได้ระยะออกดอก 
จึงไถกลบดิน	 หรือปรับปรุงดินด้วยก�รใส่ปุ๋ยคอกที่ย่อยสล�ยสมบูรณ์ดีแล้ว	 คลุกเคล้� 
ให้เข้�กัน	อัตร�	1	-	2	ตันต่อไร่
								 		 		 ใส่ปูนข�ว	 เพื่อปรับค่�คว�มเป็นกรดด่�งของดินให้มีค่�ประม�ณ	 
5.5	-	6.5

ไพล 

ไพล

เทคำนิคำการปลูกและดูแลรักษาไพล
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การผลิตสมุนไพร Product Champion   

  2)  ก�รเตรียมพันธุ์
						 	 		 		 เลือกหัวพันธุ์ที่มีอ�ยุม�กกว่�	1	ปี	ไม่มีโรคและแมลงทำ�ล�ย
						 	 		 		 ล้�งหัวพันธุ์ให้สะอ�ด	 ตัดเป็นท่อน	 ๆ	 มีต�สมบูรณ์	 3	 -	 5	 ต�	 และ 
ป้�ยปูนแดงหรือปูนข�วที่รอยตัด	 หรือชุบท่อนพันธุ์ด้วยส�รป้องกันเชื้อร�ก่อนปลูก 
								 		 		 ก�รเก็บรักษ�หัวพันธุ์	 ทำ�ได้โดยว�งผึ่งไว้ในที่ร่ม	 สะอ�ด	 ปร�ศจ�ก 
โรคแมลงและสัตว์ต่�ง	 ๆ	 รบกวน	 มีอ�ก�ศถ่�ยเทได้สะดวก	 ไม่อับชื้น	 พื้นที่ที่เก็บ 
ต้องแห้งปร�ศจ�กคว�มชื้น	 และควรแช่ท่อนพันธุ์ด้วยส�รป้องกันกำ�จัดแมลง	 หรือ 
ส�รป้องกันกำ�จัดเชื้อร�ก่อนนำ�ไปฝังทร�ย
  การปลูก
      1)  วิธีปลูก 
								 		 	 ขุดหลุมปลูกขน�ด	 กว้�ง	 x	 ย�ว	 x	 ลึก	 25	 x	 25	 x	 15	 เซนติเมตร 
	 								 		 ใส่ปุ๋ยคอกรองก้นหลุม	หลุมละประม�ณ	250	กรัม	นำ�ดินกลบปุ๋ยหน�
ประม�ณ	1	เซนติเมตร	
								 		 		 ว�งเหง้�ลงในหลุมปลูก	กลบดินให้มิด	หน�ประม�ณ	2	-	3	เซนติเมตร	
คลุมด้วยฟ�งหรือใบหญ้�ค�ต�กแห้ง	หน�ประม�ณ	2	นิ้ว	รดน้ำ�ทันที
       2)  ระยะปลูก
									 		 		 ระยะชิด	 :	 ระยะระหว่�ง
ต้นและระหว่�งแถว	 25	 x	 27	 เซนติเมตร	
เหม�ะสำ�หรับแหล่งปลกูทีม่สีภ�พคว�มชืน้ต่ำ�	 
ดินไม่สมบูรณ์	และหัวพันธุ์ไม่เพียงพอ	
									 		 		 ระยะห่ �ง 	 : 	 ระยะปลูก	 
60	x	60	เซนติเมตร	หรือ	50	x	50	เซนติเมตร								
เหม�ะสำ�หรับแหล่งปลูกที่มีสภ�พคว�มชื้น
เพียงพอและดินอุดมสมบูรณ์
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กรมส่งเสริมการเกษตร

  การดูแลรักษา
      1)  ก�รใส่ปุ๋ย :	 ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก	 500	 กิโลกรัมต่อไร่	 โดยใส่พร้อม 
กับก�รถอนวัชพืชและพรวนดิน	 หลังก�รปลูกประม�ณ	 1	 เดือน	 และหลังก�รปลูก
ประม�ณ	3	-	4	เดือน
       2)  ก�รให้น้ำ� :	 ระยะแรกต้องรดน้ำ�อย่�งสม่ำ�เสมอจนกว่�พืชจะตั้งตัวได้												
จ�กนั้นควรให้น้ำ�อย่�งน้อยสัปด�ห์ละ	 1	 ครั้ง	 ในพื้นที่แห้งแล้ง	 ส่วนพื้นที่ที่อ�ศัย 
น้ำ�ฝนจ�กธรรมช�ติจะไม่มีก�รรดน้ำ�
  โรคำและศัตรูพืชที่ส� คำัญ 
      1)  วัชพืช กำ�จัดโดยก�รถอนวัชพืชออกจ�กแปลง	ดังนี้	
									 		 ปีที่	1		กำ�จัดวัชพืช	2	ครั้ง
									 		 ปีที	่2		กำ�จัดวัชพืช	 1	 ครั้ง	 เนื่องจ�กไพลจะคลุมพ้ืนที่ระหว่�งต้นและ 
	 	 		 		 	 	แถวจนเต็ม	
									 		 ปีท่ี	3		ไม่ต้องกำ�จัดวัชพืช	 และปล่อยให้แห้งต�ยไปพร้อมกับต้นไพลท่ีฟุบ 
      2)  โรค :	 โรคเหี่ยว	 เกิดจ�กเชื้อแบคทีเรีย	 ทำ�ให้ต้นมีอ�ก�รใบเหลือง	 
ต้นเหี่ยวและหัวเน่�ต�ยในที่สุด	ก�รป้องกันกำ�จัดทำ�ได้ดังนี้
								 		 		 ใช้หัวพันธุ์ที่ปลอดโรค	หรือจ�กแหล่งที่ไม่มีก�รระบ�ดของโรค
								 		 		 ควรจะมีก�รไถต�กดินก่อนปลูก	 และโรยด้วยปูนข�วปรับสภ�พคว�ม
เป็นกรดและด่�งของดินให้ได้	5.5	-	6.5
								 		 		 ไม่ควรปลูกไพลซ้ำ�ในปีถัดไป	 และควรปลูกพืชหมุนเวียนท่ีไม่เป็นพืช 
อ�ศัยของโรค	ก่อนก�รปลูกในฤดูถัดไป
								 		 		 พ้ืนที่ที่มีก�รระบ�ดของโรคให้ทำ�ก�รอบดินฆ่�เช้ือก่อนปลูก	 โดยก�ร 
ใช้ยูเรียผสมปูนข�ว	 อัตร�	 80	 :	 100	 กิโลกรัมต่อไร่	 คลุกเคล้�ดินที่ไถพรวนแล้ว	 
และใช้แผ่นพล�สติกสีดำ�คลุมทิ้งไว้ประม�ณ	3	สัปด�ห์	ก่อนปลูกพืช
								 		 		 ควรปลูกในพื้นที่ที่มีก�รระบ�ยน้ำ�ดี	ไม่มีน้ำ�ท่วมขัง
								 		 		 ต้นที่เป็นโรคให้ขุดใส่ถุงและนำ�ไปเผ�ทำ�ล�ยทิ้ง	 และโรยปูนข�ว 
รอบหลุมปลูกที่ทำ�ก�รขุด
						 	 		 		 รองเท้�ที่ใส่ในแปลง	 ควรมีกระบะหรืออ่�งท่ีใส่น้ำ�ย�ฆ่�เช้ือไว้สำ�หรับ 
จุ่มหรือแช่ก่อนเดินเข้�แปลงและเครื่องมือท�งก�รเกษตร	 ก่อนและหลังจ�กใช้แล้ว 
ให้แช่น้ำ�ย�ฆ่�เชื้อ
   3)  แมลง :	ไพลมีกลิ่นเฉพ�ะตัวที่ไล่แมลง	จึงไม่ค่อยมีแมลงศัตรูพืชรบกวน
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  การปฏิบัติก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว 
       1)  ระยะเวล�เก็บเก่ียว :	 เก็บในช่วงฤดูแล้ง	 โดยระยะเวล�ก�รเก็บเกี่ยว 
ที่เหม�ะสมขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในก�รนำ�ไปใช้	ดังนี้
												 		 ก�รนำ�ไพลม�ใช้เพ่ือสกัดน้ำ�มัน	 เก็บไพลเมื่อมีอ�ยุได้ประม�ณ	 2	 ปี	 
นับต้ังแต่เริ่มปลูกจนถึงวันที่เก็บเกี่ยว	 โดยเก็บหัวไพลเม่ือต้นไพลแห้งและฟุบลงกับพื้น	
ห้�มเก็บหัวไพลขณะท่ีเร่ิมแตกหน่อใหม่	 เพร�ะน้ำ�มันที่ได้จะมีปริม�ณและคุณภ�พต่ำ� 
									 		 		 ก�รนำ�ไพลม�ใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบประกอบเครื่องย�	 เครื่องสำ�อ�ง	 และ
ส่วนผสมในลูกประคบ	เก็บเกี่ยวไพลเมื่อมีอ�ยุ	8	เดือนถึง	1	ปี	และต้นไพลแห้งฟุบตัว 
       2)  วิธีก�รเก็บเกี่ยว : ขุดเหง้�ไพลโดยใช้จอบ	 เสียม	 ระวังไม่ให้เกิดบ�ดแผล
หรือรอยช้ำ�	 เขย่�ดินออกจ�กเหง้�ตัดร�กโดยรอบออกให้หมด	 และผึ่งลมให้แห้ง	 
เก็บผลผลิตบรรจุในถุงต�ข่�ยในที่ที่มีอ�ก�ศถ่�ยเทดี
       3)  ก�รแปรรูปหลังก�รเก็บเกี่ยว 
              ไพลแห้ง	 :	 โดยนำ�เหง้�ไพล
ไปล้�งผ่�นน้ำ�ที่สะอ�ดประม�ณ	 2	 -	 3	 ครั้ง							
แล้วหั่นเป็นชิ้นบ�ง	 ๆ	 ใส่ถ�ดหรือกระด้ง	 
นำ�ไปต�กแดดบนชั้นที่แข็งแรง	 มีคว�มสูง 
จ�กพื้นประม�ณ	 60	 -	 70	 เซนติเมตร	 
ประม�ณ			6		วนั		สำ�หรบัก�รอบไพลใชอ้ณุหภมู ิ
55	 องศ�เซลเซียส	 น�น	 48	 ชั่วโมง	 หรือ 
อุณหภูมิ	 50	 องศ�เซลเซียส	 ในช่วงเวล� 
8	ชั่วโมงแรก	และลดอุณหภูมิลงที่	 40	 -	 45	
องศ�เซลเซียส	หมั่นกลับไพลบ่อย	ๆ	จนแห้ง	
คว�มช้ืนไม่เกิน		ร้อยละ	11	อัตร�ส่วน		ไพลสด	:	ไพลแห้ง		เท่�กับ	5	-	6	กิโลกรัม	:	1	กิโลกรัม
              ไพลผง :	 นำ�ไพลแห้งม�บดให้ละเอียดโดยก�รตำ�หรือด้วยเครื่องบดผง 
และร่อนเอ�เฉพ�ะผงไพล	 บรรจุในถุงสะอ�ด	 ซึ่งก�รเก็บในรูปไพลผง	 ส�ม�รถคง
ประสิทธิภ�พได้ดีกว่�ของเหลว	 อัตร�ส่วน	 ไพลแห้ง	 :	 ไพลผง	 เท่�กับ	 1	 กิโลกรัม	 :	 
0.95	กิโลกรัม
              น้ำ�มันไพล	 :	 ใช้ไพลสดสกัดน้ำ�มันโดยวิธีก�รกลั่นแบบไอน้ำ�	 หลังจ�ก 
เก็บหัวไพลม�จ�กแปลง	 ไม่ควรท้ิงไว้น�น	 เพร�ะจะทำ�ให้ปริม�ณน้ำ�มันหอมระเหยลดลง 
ต�มระยะเวล�	 ควรรีบสกัดน้ำ�มันไพลภ�ยใน	 2	 -	 3	 เดือนหลังจ�กเก็บม�จ�กแปลง	
อัตร�ส่วน	ไพลสด	:	น้ำ�มันไพล	เท่�กับ	1	ตัน	:	8	-	10	ลิตร
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กรมส่งเสริมการเกษตร

      4)  ก�รเก็บรักษ� :	 นำ�ไพลที่แห้งสนิทบรรจุถุงพล�สติกใส	 2	 ชั้น	 ปิดป�ก 
ให้สนิท	 เขียนฉล�กปิดถุงให้เรียบร้อย	 นำ�ม�เก็บในห้องที่สะอ�ด	 เย็น	 ไม่อับช้ืน	 
อ�ก�ศถ่�ยเทได้ดี	 ป้องกันแสงแดดม�กระทบ	 ดูแลไม่ให้มีเช้ือร�หรือแมลงเข้�
ทำ�ล�ย	 ห�กพบให้คัดแยกออกและทำ�ล�ยทิ้ง	 ไพลแห้งท่ีจัดเก็บไว้น�นเกิน	 3	 เดือน	 
ควรนำ�ม�ผึ่งในที่ ร่มหรืออบใหม่อีกครั้ง	 เพื่อไม่ให้มีคว�มช้ืนและแมลงรบกวน	 
และไม่ควรเก็บรักษ�เกิน	 1	 ปี	 เพร�ะจะทำ�ให้น้ำ�มันหอมระเหยในไพลลดลงถึง	 
25	เปอร์เซ็นต์

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
  1) ก�รคัดเลือกหัวพันธุ์	 เป็นปัจจัยสำ�คัญท่ีมีผลต่อปริม�ณและคุณภ�พ 
ผลผลิตไพล	โดยพิจ�รณ�คัดเลือกหัวพันธุ์	ดังนี้
				 	 	 -	 เป็นพันธุ์ ท่ีถูกต้องตรงต�มคว�มต้องก�รปลูก	 เนื่องจ�กพันธุ์ไพล 
มีหล�ยชนิดและมีชื่อเรียกต�มท้องถิ่นที่แตกต่�งกัน	 พันธุ์ ไพลที่ นิยมปลูกเพื่อผลิต 
เชิงก�รค้�	 ได้แก่	 พันธุ์หยวกเป็นพันธุ์ที่นิยมปลูกทั่วไปให้ปริม�ณผลผลิต	 7	 -	 8	 ตันต่อไร่	 
และให้ปริม�ณน้ำ�มัน	 5	 -	 6	 ลิตรต่อผลผลิต	 1	 ตัน	 และพันธุ์พื้นเมืองเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิต 
น้อยกว่�พันธ์ุหยวก	 แต่ให้ปริม�ณน้ำ�มันไพลม�กกว่�พันธุ์หยวก	 โดยให้ผลผลิต	 4	 -	 5	 
ตันต่อไร่	และผลผลิต	1	ตัน	ให้ปริม�ณน้ำ�มัน	7	-	8	ลิตร	
						 	 	 -	 เลือกหัวพันธุ์ที่มีอ�ยุม�กกว่�	 1	 ปี	 มีต�สมบูรณ์	 ม�จ�กแหล่งผลิต 
ที่ไม่มีโรคเหี่ยวซึ่งเป็นโรคที่สำ�คัญของไพล
  2)  ก�รทำ�แห้งไพล 	มีข้อควรคำ�นึงในก�รปฏิบัติเพื่อให้ได้วัตถุดิบไพลคุณภ�พดี	
ดังนี้
					 	 	 -		 ก�รต�กผลผลิตไพล	 ต้องคลุมภ�ชนะด้วยผ้�ข�วบ�ง	 เพื่อป้องกัน 
ฝุ่นละออง	 สัตว์เล้ียง	 และกันก�รปลิวของชิ้นส่วนไพล	 และว�งภ�ชนะบนล�นต�ก 
แบบยกพื้นสูง
					 	 	 -		 ก�รเก็บรักษ�วัตถุดิบไพลในภ�ชนะที่สะอ�ด	 ป้องกันคว�มช้ืนได้	 
โดยว�งบนยกพื้นหรือชั้นว�ง	 ในที่มีอ�ก�ศถ่�ยเทสะดวกปลอดภัยจ�กก�รรบกวนของ 
แมลงและสัตว์ต่�ง	ๆ	และนำ�ออกต�กแดด	ทุก	3	เดือน		
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การผลิตสมุนไพร Product Champion   

            เป็นพืชล้มลุกที่ ชอบอ�ก�ศร้อนชื้น		 
พบม�กในประเทศจีน	 อินเดีย	 และไทย	 เป็นพืชที่ปลูกง่�ย	 เจริญเติบโตได้ดี 
ในดินร่วนซุย	 ระบ�ยน้ำ�ดี	 ชอบแดดป�นกล�ง	 ห�กแดดร่มไปจะโตช้�	 ถ้�แดดจัด 
เกินไปจะทำ�ให้ใบเล็กและเป็นสีม่วง	 ต้นสูงประม�ณ	 30	 -	 70	 เซนติเมตร	 
ควรปลูกในหน้�ฝนเพร�ะเมล็ดจะงอกดีม�ก	 ถ้�ปลูกหน้�แล้งต้นจะเล็กไม่ค่อยมีใบ 

  การเตรียมการก่อนปลูก
    1) ก�รเตรียมดิน 
						 							 		 ขุดหรือไถพรวนเพื่อให้ดินร่วนซุย	
						 	 		 		 ห�กวัชพืชมีไม่ม�กให้ทำ�ก�รไถพรวนครั้งเดียว	 ถ้�มีม�กให้ไถพรวน	 
2	 ครั้ง	 คือ	 ไถดะ	 เปิดหน้�ดินและต�กดินไว้ประม�ณ	 2	 สัปด�ห์	 แล้วจึงไถแปร	 
ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์	หรือปุ๋ยคอก	หรือปุ๋ยหมัก
      2)  ก�รเตรียมพันธุ์
								 		 		 ขย�ยพันธุ์ด้วยเมล็ด	 ใช้เมล็ดจ�กฝักแก่จัด	 เมล็ดต้องมีสีน้ำ�ต�ลแดง																
ลักษณะสมบูรณ์ปร�ศจ�กโรคและแมลง	
						 	 		 		 เน่ืองจ�กเมล็ดมีเปลือกแข็ง	 ก่อนปลูกแช่เมล็ดในน้ำ�ที่อุณหภูมิห้อง	
ประม�ณ	6	-	12	ชั่วโมง	เพื่อให้น้ำ�ซึมผ่�นเมล็ดและเมล็ดส�ม�รถงอกได้

ฟ้าทะลายโจร

ฟ้าทะลายโจร

เทคำนิคำการปลูกและดูแลรักษาฟ้าทะลายโจร
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กรมส่งเสริมการเกษตร

  การปลูก
					 	 ฟ้�ทะล�ยโจรส�ม�รถปลูกได้หล�ยวิธี	ดังนี้
      1)  วิธีหว่�นเมล็ด :	 นำ�เมล็ดม�ผสมทร�ยหย�บ	 อัตร�	 1	 :	 1	 -	 2	 
แล้วทำ�ก�รหว่�นในแปลง
      2)  วิธีโรยเมล็ดเป็นแถว :	 ขุดร่องตื้น	 ๆ	 เป็นแถวย�วระยะห่�งระหว่�งแถว
ประม�ณ	40	เซนติเมตร	โรยเมล็ดแล้วกลบดินบ�ง	ๆ
      3)  วิธีเพ�ะกล้� :	 โดยก�รนำ�เมล็ดเพ�ะในวัสดุปลูกที่สะอ�ด	 (มูลวัวแห้ง 
ผสมแกลบดำ�)	ประม�ณ	7	 วัน	 ต้นกล้�จะทยอยงอก	ควรคัดขน�ดต้นกล้�ให้เท่�	ๆ	 กัน	
และไม่ควรใช้ต้นกล้�ที่อ�ยุเกิน	 30	 วัน	 (ต้นกล้�มีใบ	6	 ใบ)	 จ�กนั้นนำ�ต้นกล้�ไปปลูก 
ในหลุมกว้�งประม�ณ	 15	 เซนติเมตร	 ลึกประม�ณ	 8	 -	 12	 เซนติเมตร	 เป็นแถว 
ระยะห่�งระหว่�งต้น	 20	 -	 30	 เซนติเมตร	 และระหว่�งแถว	 40	 เซนติเมตร	 
โดยเฉพ�ะในช่วงฤดูแล้ง	 เพร�ะก�รปลูกระยะชิดจะช่วยรักษ�คว�มช้ืนในดิน 
ได้น�นขึ้น	 ในช่วงฤดูฝนอ�จเพ่ิมระยะระหว่�งแถวเป็น	 60	 เซนติเมตร	 ซ่ึงก�รปลูก 
วิธีนี้จะเป็นก�รลดต้นทุนค่�เมล็ดพันธุ์	และจะได้ต้นที่สม่ำ�เสมอ
      4)  วิธีปักชำ� :	 ตัดก่ิงที่แข็งแรงย�วประม�ณ	 10	 เซนติเมตร	 เด็ดใบออก 
ทั้งหมดแช่น้ำ�ย�เร่งร�กเป็นเวล�	 10	 น�ที	 ผึ่งให้แห้ง	 นำ�ม�ปักชำ�ในกระบะเพ�ะให้มี 
ระยะห่�ง	 15	 x	 15	 เซนติเมตร	 รดน้ำ�ให้ชุ่ม	 รักษ�คว�มชุ่มชื้นและพร�งแสงด้วย 
ซ�แรนสีดำ�	ประม�ณ	1	สัปด�ห์	เม่ือมีก�รแตกใบและร�กงอกแล้ว	จึงย้�ยลงปลูกในแปลง 
  การดูแลรักษา
        1)  ก�รคลุมแปลง :	 โดยเฉพ�ะพ้ืนที่ปลูกเป็นที่โล่งแจ้ง	 ลมพัดแรงจัด	 
แดดจัด	 ฝนตกชุก	 ควรคลุมแปลงด้วยฟ�งหรือใบหญ้�ค�บ�ง	 ๆ	 เพ่ือลดก�รชะล้�ง 
ของน้ำ�	คว�มชื้นทำ�ให้เมล็ดงอกได้เร็วขึ้น	
        2)  ก�รปลูกซ่อม :	 หลังจ�กปลูกแล้วประม�ณ	 7	 -	 15	 วัน	 ถ้�พบว่� 
ต้นกล้�ที่ปลูกต�ยหรือไม่งอกควรปลูกซ่อมทันที
        3)  ก�รถอนแยก :	 หลังจ�กปลูกแล้วประม�ณ	 30	 -	 45	 วัน	 ถ้�พบว่� 
ต้นกล้�ที่ขึ้นแน่นม�กเกินไป	ให้ทำ�ก�รถอนแยกไปปลูกในแปลงอื่น
        4)  ก�รใส่ปุ๋ย :	 เมื่อลงปลูกใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก	 โดยปริม�ณก�รใส่ 
ข้ึนอยู่กับคุณภ�พของดิน	 หลังปลูก	 60	 วัน	 ใส่ปุ๋ยอินทรีย์	 480	 -	 640	 กิโลกรัมต่อไร่	 
และหลังปลูก	90	-	110	วัน	ใส่ปุ๋ยอินทรีย์	480	-	800	กิโลกรัมต่อไร่
    5)  ก�รให้น้ำ� :	 ระยะ	 30	 -	 60	 วันแรกหลังจ�กปลูก	 ถ้�แดดจัดควรให้น้ำ� 
วันละ	2	ครั้ง	 เช้�	 เย็น	 ถ้�แดดไม่จัดควรให้น้ำ�วันละครั้ง	 หลังจ�กอ�ยุ	 60	 วันไปแล้ว	 
อ�จให้น้ำ�วันเว้นวันก็ได้	หรือให้ต�มคว�มเหม�ะสมต�มสภ�พพื้นที่และสภ�พอ�ก�ศ
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การผลิตสมุนไพร Product Champion   

  โรคำและศัตรูพืชที่ส� คำัญ 
  1)  วัชพืช : ควรกำ�จัดโดยก�รถอน	 โดยเฉพ�ะในระยะแรกปลูกถึง	 2	 เดือน	 
กำ�จัดวัชพืชทุกครึ่งเดือนจนกระทั่งฟ้�ทะล�ยโจรเจริญคลุมแปลง
  2)  โรค :	 ไม่พบโรคที่ทำ�คว�มเสียห�ยรุนแรงเพียงแต่ทำ�คว�มเสียห�ย 
เล็กน้อย	 ได้แก่	 โรคโคนเน่�และร�กเน่�จ�กเชื้อร�	 ห�กพบให้ถอนทำ�ล�ยทันที		 
โรคแอนเทรคโนสพบตรงกล�งหรือปล�ยใบ	ห�กพบให้ตัดส่วนที่เป็นโรคทิ้ง
  3)  แมลง :	ไม่พบแมลงชนิดใดที่ทำ�คว�มเสียห�ยรุนแรง
  การปฏิบัติก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว 
	 	 		 เก็บเกี่ยวในช่วงที่ พืชออกดอกต้ังแต่เริ่มออกดอกจนถึงดอกบ�น	 
50	 เปอร์เซ็นต์	 เป็นช่วงที่มีส�รสำ�คัญสูง	 โดยพบม�กท่ีส่วนยอดและใบ	 วิธีก�ร 
เก็บเกี่ยวให้ตัดทั้งต้นให้เหลือตอสูงประม�ณ	 5	 -	 10	 เซนติเมตร	 เพ่ือให้เจริญ 
ให้ผลผลิตต่อไป	ใช้เวล�ประม�ณ	2	-	3	เดือน	จึงส�ม�รถเก็บเกี่ยวได้อีกครั้ง
	 	 		 ก�รปฏิบัติหลังก�รเก็บเกี่ยวนำ�ไปคัดแยกสิ่งปนปลอม	 เช่น	 วัชพืช 
ท่ีปะปนม�และล้�งให้สะอ�ด	ตัดเป็นท่อน	ๆ	ย�วประม�ณ	3	-	5	 เซนติเมตร	 ผ่ึงให้แห้ง		 
ทำ�แห้งโดย	 ต�กแดดบนล�นต�ก	 ยกพ้ืน	 มีวัสดุรองรับท่ีสะอ�ด	 หรือใช้เคร่ืองอบแห้ง 
แบบลมร้อนที่อุณหภูมิ	 50	 องศ�เซลเซียสใน	 8	 ชั่วโมงแรก	 และลดอุณหภูมิเหลือ	 
40	-	45	องศ�เซลเซียส	อบต่อจนแห้งสนิท

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
 1)  ก�รเก็บเกี่ยวให้ได้ส�รสำ�คัญออกฤทธิ์สูงสุด 
				 	 -		 ก�รเก็บผลผลิตฟ้�ทะล�ยโจรแบบแยกส่วน	 ได้แก่	 ตัดส่วนยอด	 25	 เซนติเมตร	 
ในระยะออกดอก	 25	 -	 75	 เปอร์เซ็นต์	 จะได้ส�รสำ�คัญออกฤทธ์ิสูงสุด	 และตัดส่วนที่เหลือ 
เหนือดิน	ห่�งโคนต้น	4	ข้อ	แยกผลผลิตจำ�หน่�ยต�มคุณภ�พ
				 	 -		 เก็บเกี่ยวถูกระยะโดยเป็นระยะเริ่มออกดอกถึงออกดอก	 50	 เปอร์เซ็นต์		 
ที่ฟ้�ทะล�ยโจร	 มีใบม�ก	 ใบฟ้�ทะล�ยโจรจะมีปริม�ณส�รสำ�คัญสูงกว่�ก่ิงก้�น	 และไม่ควร 
นับอ�ยุก�รเก็บเกี่ยว	 (110	 -	 150	 วัน)	 เพียงอย่�งเดียว	 เนื่องจ�กในแต่ละช่วงก�รผลิตอ�ยุ	 
ก�รออกดอกอ�จจะแตกต่�งกัน	 ห�กเก็บเก่ียวช้�ในระยะที่ติดเมล็ดแล้ว	 ใบจะลดลงเหลือ 
แต่กิ่งก้�น	ทำ�ให้มีปริม�ณส�รสำ�คัญต่ำ�
  2)  ก�รปลูกแบบเพ�ะกล้�และกำ�หนดระยะปลูกเพื่อให้ได้ปริม�ณผลผลิตสูงสุด
						 	 -		 ปลูกช่วงฤดูแล้ง	ให้ปลูกระยะ	30	x	40	เซนติเมตร	หรือประม�ณ	13,333	ต้นต่อไร่	
						 	 -		 ปลูกในช่วงฤดูฝน	ให้ปลูกระยะ	30	x	60	เซนติเมตร	หรือประม�ณ	8,888	ต้นต่อไร่
  3)  ก�รให้น้ำ�เพื่อให้ผลผลิตและส�รสำ�คัญสูงสุด
					 	 -		 ก�รปลูกฟ้�ทะล�ยโจร	 จำ�เป็นต้องได้รับน้ำ�ปริม�ณที่พอเพียงและสม่ำ�เสมอ								
ตั้งแต่ปลูกถึงเก็บเกี่ยว
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          	 	 	 เป็นพืชล้มลุก	 ลำ�ต้นสั้น	 ใบหน�	 อวบน้ำ�	 
ภ�ยในมีวุ้นและเมือกม�ก	 ปล�ยใบแหลม	 ริมใบหยักและมีหน�ม	 ปลูกได้ดีในดิน 
ปนทร�ย	 มีคว�มอุดมสมบูรณ์ทนดินเค็ม	 เป็นพืชที่ต้องก�รน้ำ�ม�ก	 แต่ดินต้อง 
ระบ�ยน้ำ�ได้ดี	ชอบแดดป�นกล�งถึงรำ�ไร

 
  การเตรียมการก่อนปลูก
      1)  ก�รเตรียมดิน
								 		 ควรเป็นดินปนทร�ย	 คล้�ยดินลูกรังมีคว�มโปร่งในดินพอสมควร	 พื้นที่ 
ระบ�ยน้ำ�ได้ดี	 เป็นที่ที่ไม่มีร่มเง�	 ไถพลิกดินต�กแดดไว้	 ประม�ณ	 2	 สัปด�ห์	 
แล้วยกร่องสูงประม�ณ	 50	 -	 60	 เซนติเมตร	 กว้�ง	 1.30	 เมตร	 ระยะห่�ง 
ระหว่�งแถว	50	เซนติเมตร				
    2)  ก�รเตรียมพันธุ์
					 		 		 		 พันธุ์ท่ีนิยมปลูกและใช้เพื่อก�รแปรรูปท�งอุตส�หกรรม	 คือ	 พันธุ์																		
Aloe	Barbadensis	Mill
						 	 		 		 ก�รขย�ยพันธ์ุว่�นห�งจระเข้ส�ม�รถทำ�ได้หล�ยวิธี	 เช่น	 ก�รแยกหน่อ	 
ก�รตัดเหง้�	 ก�รปักชำ�ยอด	 และก�รเพ�ะเลี้ยงเนื้อเย่ือ	 แต่วิธีที่เป็นที่นิยมและ 
สะดวกที่สุด	คือ	ก�รขย�ยพันธุ์ด้วยวิธีก�รแยกหน่อ

ว่านหางจระเข้  

ว่านหางจระเข้

เทคำนิคำการปลูกและดูแลรักษาว่านหางจระเข้

28



						 	 		 		 	 ใช้หน่อของว่�นห�งจระเข้ 	 จ�กต้นแม่ ท่ีมีคว�มสูงประม�ณ	 
20	 เซนติเมตร	 ใช้มีดตัดออกจ�กต้นและว�งไว้ในท่ีร่มเย็น	 7	 -	 10	 วัน	 จนกว่� 
รอยตัดแห้งไปโดยธรรมช�ติแล้วจึงนำ�ไปปลูก
  การปลูก
      1)  วิธีปลูก :	 ขุดหลุมลึกประม�ณ	 10	 -	 20	 เซนติเมตร	 ใส่ใบไม้แห้ง 
หรือปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักเล็กน้อย	 นำ�ต้นพันธุ์ลงปลูกกลบดินเสมอโคนต้น	 เสร็จแล้ว 
ให้กลบดินบ�ง	ๆ	แล้วกลบอีกชั้นให้แน่นพออยู่ตัว	
       2)  ระยะปลูก :	ระยะระหว่�งต้น	และระยะระหว่�งแถว	50	x	70	เซนติเมตร
       3)  จำ�นวนต้นต่อไร่ :	4,000	-	5,000	ต้น
  การดูแลรักษา
     1)  ก�รใส่ปุ๋ย 
								 		 ปุ๋ยที่ใช้กับต้นว่�นห�งจระเข้ควรเป็นปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก	 ส่วนระยะ 
ก�รให้ปุ๋ย	 ให้พิจ�รณ�ดูจ�กคว�มเจริญเติบโตของต้นว่�นห�งจระเข้	 อย่�ให้ปุ๋ย 
ม�กเกินไป	 ต้นว่�นห�งจระเข้จะเน่�ได้	 ควรใส่ปุ๋ยคอกเดือนละครั้ง	 ปริม�ณไร่ละ	 
1	 -	 1.5	 ตันต่อปี	 ปุ๋ยวิทย�ศ�สตร์	 สูตร	 30	 -	 5	 -	 5	 แบ่งใส่	 2	 เดือนต่อครั้ง 
อัตร�	60	กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี	
      2)  ก�รให้น้ำ� 
								 		 หน้�ฝนไม่จำ�เป็นต้องรดน้ำ�	 ถ้�หน้�แล้งควรรดวันละ	 1	 -	 2	 ครั้ง	 
ให้ดินชุ่มชื้นอยู่เสมอ	 แต่ต้องระวังอย่�รดจนดินแฉะเกินไป	 ควรให้น้ำ�แบบเป็นฝอย 
กระจ�ยสม่ำ�เสมอและพอเพียง	 ห้�มให้น้ำ�โดยวิธีรดหรือเทร�ดอย่�งเด็ดข�ด	 
เนื่องจ�กน้ำ�จะเข้�ไปขังอยู่ภ�ยในบริเวณโคนก�บใบ	 เมื่อถูกแสงแดดเผ�ร้อนจัด 
จะทำ�ให้ร้อนลวกใบว่�น	ใบจะเน่�และต้นต�ย
   โรคำและศัตรูพืชที่ส� คำัญ 
	 	 	โรคท่ีพบในว่�นห�งจระเข้	 :	 โรคโคนเน่�จ�กเชื้อร�	 มีส�เหตุสำ�คัญม�จ�ก 
ปัญห�น้ำ�ท่วมขัง	 ก�รให้น้ำ�ในปริม�ณม�กหรือก�รปลูกซ้ำ�ในท่ีเดิมหล�ย	 ๆ	 ครั้ง	 
ทำ�ให้เกิดก�รสะสมของเชื้อโรค
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   การปฏิบัติก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว 
       1)  ก�รเก็บเก่ียว :	 จ�กเร่ิมปลูกประม�ณเดือนกุมภ�พันธ์	 -	 มีน�คม 
ใช้เวล�ปลูกถึงเก็บเก่ียวคร้ังแรก	 ประม�ณ	 6	 -	 8	 เดือน	 จ�กนั้นส�ม�รถเก็บ 
ผลผลิตได้ปีละ	 8	 คร้ัง	 ซึ่งว่�นห�งจระเข้ส่วนใหญ่จะมีอ�ยุก�รให้ผลผลิตเฉลี่ย 
ประม�ณ	4	-	5	ปี
      2)  วิธีเก็บเกี่ยว :	 ตัดใบต�มที่โรงง�นกำ�หนด	 ต้นละ	 2	 -	 5	 ใบต่อครั้ง	 
เก็บใบล่�งข้ึนไป	 โดยสังเกตเน้ือวุ้นที่โคนใบด้�นในเต็ม	 และล�ยที่ใบลบหมดแล้ว	 
ระวังอย่�ให้ใบว่�นชำ้�	 เกณฑ์ก�รรับซ้ือว่�นห�งจระเข้เพื่อส่งโรงง�นอุตส�หกรรม	 
กำ�หนดที่น้ำ�หนักอ�ยุและลักษณะ	 คือ	 ใบว่�นต้องมีน้ำ�หนักตั้งแต่	 0.5	 กิโลกรัม	 
มีอ�ยุต้ังแต่	 8	 เดือน	 -	 1	 ปีขึ้นไป	 มีลำ�ต้นอวบใหญ่ใบกว้�ง	 ตั้งแต่	 2	 เซนติเมตร	 
ขอบใบมีหน�มแหลมสด	ใบเขียวสด	แน่น	ไม่ช้ำ�	ไม่มีบ�ดแผล
       3)  ก�รปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว : โดยทั่วไปหลังจ�กท่ีตัดใบว่�นห�งจระเข้แล้ว 
จะนำ�ส่งโรงง�นทันที	 แต่ถ้�ยังไม่ส่งให้นำ�ใบว่�นห�งจระเข้ม�ตั้งเฉียง	 ๆ	 จะส�ม�รถ 
เก็บได้ประม�ณ	 1	 อ�ทิตย์	 และเมื่อจะนำ�ไปส่งโรงง�นก็ให้ใช้มีดตัดโคนและปล�ย 
ของใบว่�นห�งจระเข้ก่อนนำ�ส่ง

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
 1)  ช่วงเวล�เก็บเกี่ยวที่เหม�ะสม	 คือ	 เวล�ส�ยหรือเย็น	 ถ้�เก็บช่วงเช้�จะมี 
คว�มชื้นค้�งอยู่ระหว่�งบรรทุกใบว่�นห�งจระเข้ส่งโรงง�นอ�จจะทำ�ให้ใบเน่�ได้
 2)  สภ�พพื้นท่ีปลูกต้องมีก�รจัดก�รระบ�ยน้ำ�ดี	 สภ�พน้ำ�ขังหรือก�รให้ปุ๋ย 
ม�กเกินไป	 ทำ�ให้ใบและต้นเน่�ดินแข็งไม่ร่วนหรือก�รข�ดปุ๋ย	 หรือข�ดก�รปรับปรุงดิน 
จะทำ�ให้ต้นเจริญเติบโตช้�	และห�กมีแสงม�กเกินไปใบจะเป็นสีน้ำ�ต�ลอมแดงไม่ได้คุณภ�พ
 3)  ก�รไว้หน่อเพื่อทำ�พันธ ุ์	 ไม่ควรเกิน	 2	 หน่อต่อต้น	 และให้ไว้หน่อที่อยู่ด้�น 
ตรงกันข้�มไม่ควรไว้หน่อที่อยู่ใกล้กัน	ก�รไว้หน่อม�กจะทำ�ให้ต้นแม่มีก�รเจริญเติบโตช้�
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การผลิตสมุนไพร Product Champion
ที่ปรึกษา
น�ยเข้มแข็ง		ยุติธรรมดำ�รง				 อธิบดีกรมส่งเสริมก�รเกษตร
น�งกุลฤดี		พัฒนะอิ่ม													 รองอธิบดีกรมส่งเสริมก�รเกษตร
น�ยขจร		เร�ประเสริฐ	 รองอธิบดีกรมส่งเสริมก�รเกษตร
น�ยวุฒิชัย		ชิณวงศ์															 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักพัฒน�ก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยี
น�งม�ลินี		ยุวน�นนท์	 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักส่งเสริมและจัดก�รสินค้�เกษตร

เรียบเรียง 
กลุ่มส่งเสริมพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ		
สำ�นักส่งเสริมและจัดก�รสินค้�เกษตร	กรมส่งเสริมก�รเกษตร

บรรณาธิการ
น�งส�วพนิด�		ธรรมสุรักษ์									ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มพัฒน�สื่อส่งเสริมก�รเกษตร
น�งส�วอำ�ไพพงษ์		เก�ะเทียน						นักวิช�ก�รเผยแพร่ชำ�น�ญก�ร
กลุ่มพัฒน�สื่อส่งเสริมก�รเกษตร			
สำ�นักพัฒน�ก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยี		กรมส่งเสริมก�รเกษตร

ออกแบบ
น�ยศร�วุฒิ		นุ้นย้อย	 น�ยช่�งพิมพ์ชำ�น�ญง�น
น�งส�วปิยะด�		น�นะ	 ช่�งพิมพ์
กลุ่มโรงพิมพ์		
สำ�นักพัฒน�ก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยี		กรมส่งเสริมก�รเกษตร

จัดพิมพ์
กลุ่มโรงพิมพ์		สำ�นักพัฒน�ก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยี		กรมส่งเสริมก�รเกษตร
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