
ตะไคร้หอม (tha khai hom) 
เทคนิคการปลูกและดูแลรักษาตะไคร้หอม 

1. การเตรียมการก่อนปลูก 
     1.1 การเตรียมดิน 

     ให้ไถพลิกดินและไถพรวนลึกประมาณ 0.5 เมตร  ใส่อินทรีย์วัตถุ เช่น มูลวัว มูลไก่ไถพรวนคลุกเคล้าให้
อินทรียวัตถุกับเนื้อเข้าเป็นเนื้อเดียวกันดีและทั่วถึง  ท าแปลงแบบลูกฟูก สันลูกฟูสูง 30-50 เซนติเมตร. โค้งหลังเต่า 
กว้าง 3-5 เมตร ยาวตามความเหมาะสม เว้นร่องระหว่างสันลูกฟูก 50-80 เซนติเมตร ส าหรับเป็นทางเดิน   

1.2 การเตรียมพันธุ์ 
 - พันธุ์  ตะไคร้หอมชนิดที่น ามาผลิตน้ ามันหอมระเหย มี 2ชนิด คือ ชนิดศรีลังกา (Cymbopogon nardus 

Rendle) และชนิดชวา (Cymbopogon winterianus Jewitt.) ซึ่งนิยมปลูกมากในประเทศไทย มีช่อดอกยาวโน้มลง
ต่างกับพันธุ์ศรีลังกาที่มีช่อดอกสั้นและตั้ง 

 - น าต้นพันธุ์ที่จะมาตัดแต่งให้มีข้อ 2-3 ข้อ  มีกาบใบหุ้มข้ออยู่ 4-5 ใบ และตัดปลายใบออกให้เหลือต้นยาว
ประมาณ 30 – 40 เซนติเมตร มาแช่น้ าประมาณ 5 - 7 วัน เพ่ือให้รากงอก  รากที่แก่เต็มที่จะมีสีเหลืองเข้ม 
2.  การปลูก 
     2.1 วิธีปลูก  

  ฤดูปลูกท่ีเหมาะสมคือต้นฝน ขุดหลุมขนาด กว้าง 15 เซนติเมตร ยาว15 เซนติเมตร ลึก 15 เซนติเมตร 
น าต้นพันธุ์ที่เตรียมไว้ปลูก 3 ต้นต่อหลุม ปักต้นพันธุ์ตะไคร้ลงให้เอียง 45 องศาไปด้านใดด้านหนึ่งแล้วกลบดินพอ 
มิดราก แล้วรดน้ าให้ชุ่ม 

2.2 การเตรียมดิน  
  ใส่ใบไม้แห้งหรือปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักเล็กน้อยรองก้นหลุม 
2.3 ระยะปลูก  
  ระยะระหว่างต้น และระยะระหว่างแถว 1.5 x 1.5 เมตร 
2.4 จ านวนต้นต่อไร่  
  2,100 – 2,200 ต้น 

3.  การดูแลรักษา 
3.1 การใส่ปุ๋ย  
  ช่วงหนึ่งเดือนแรกใส่ปุ๋ยคอก 1 ครั้ง  หลังจากนั้น ใส่ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) หรือแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) 

 อัตรา 15-20 ก.ก.ต่อไร่ ทุก 3 เดือนหรือใช้ปุ๋ยสูตร 16-16-8  หรือ 16-20-0  หรือ 15-15-15  อัตราการให้
ขึ้นอยู่กับ 

 ความสมบูรณ์ของดิน 
3.2 การให้น้ า  
  รดน ้าสม ่าเสมอ ทุกวัน ตลอดการปลูก 

4.  การป้องกันก าจัดศัตรูพืช  
4.1 วัชพืช  ให้ก าจัดวัชพืช 1 ครั้งหลังจากปลุกแล้ว 2-3 เดือน 
4.2 โรคแมลง  ไม่พบโรคและแมลงที่เป็นศัตรูส าคัญท่ีท าให้ผลผลิตลดลง 

5.  การปฏิบัติก่อนและหลังการเก็บเก่ียว 
ตะไคร้หอมเก็บเกี่ยวโดยใช้ส่วนใบเมื่ออายุ 6-7 เดือน การเก็บเก่ียวเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมน้ ามันควรตัดเอาส่วน

ของใบซึ่งอยู่เหนือพ้ืนดินประมาณ 1ใน 3 ส่วนของความสูงทั้งหมดตะไคร้หอม เก็บเกี่ยวตอนเช้าตรู่เพราะเป็นช่วงที่มี 
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สารหอมระเหยมากที่สุด หากปล่อยให้ตะไคร้หอมถูกแสงแดดจะท าให้ต่อมของน้ ามันหอมระเหยขยายตัวและส่งกลิ่น
กระจายออกมา น้ ามันหอมระเหยก็จะมีน้อยลง น ามาผึ่งใบที่ตัดมาผึ่งไว้ 1-2 วัน-ก่อนน าไปสกัดน ้ามัน ไม่ควรทิ้งไว้
นาน หลังจากการเก็บเก่ียวแล้ว ควรหว่านปุ๋ยยูเรียหรือแอมโมเนียซัลเฟต อัตรา 15-20 กิโลกรัมต่อไร่ เพื่อให้แตกใบ
ใหม่เร็วขึ้นได้ใบขนาดใหญ่และมีปริมาณน้ ามันหอมระเหยเพ่ิมข้ึน  
6. ข้อมูลอื่นๆ 

6.1 สารออกฤทธิ์ในตะไคร้หอม  ได้แก่ Citronellol oil  ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยในการแต่งกลิ่นในผลิตภัณฑ์หลาย 
ประเภท เช่น สบู่ แชมพู น าหอม อาหารเครื่องดื่ม, ใช้ไล่แมลง เช่น ยุง หมัด สุนัข และใช้ในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช
ในการเกษตร 

6.2 การกลั่นน้ ามันตะไคร้หอม เหมาะสมกับวิธีการกลั่นด้วยน้ าและไอน้ า (water and steam distillation)  
ใช้ส่วนใบของตะไคร้หอมในการกลั่น เมื่อกลั่นแล้วจะได้ของเหลวใส สีเหลืองอ่อน ปราศจากตะกอนและแยกชั้น 
ของน้ า มีกลิ่นเฉพาะตัว ตะไคร้หอม 150 กิโลกรัม กลั่นน้ ามันหอมระเหยได้ประมาณ 0.6-1 ลิตร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



ขั้นตอนการปลูกและการดูแลรักษาตะไคร้หอม 

การเตรียมการ 30 วนั 60 วนั 90 วนั 120 วนั 150 วนั 180 วนั 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

              การเตรียมดนิ 
- ไถพรวนดิน กําจดัเศษวชัพชืออกจาก
แปลง  
- ใสปุ่๋ ยคอกคลกุคล้าให้เข้ากนัดี ปรับ
พืน้ท่ีให้เรียบ 

- ทําแปลงแบบลกูฟกู สนัลกูฟสูงู 30-50 
เซนตเิมตร โค้งหลงัเตา่ กว้าง 3-5 เมตร 
ยาวตามความเหมาะสม เว้นร่อง
ระหวา่งสนัลกูฟกู 50-80 เซนติเมตร 
สาํหรับเป็นทางเดิน   

  การเตรียมพันธ์ุ 
- -ต้นพนัธุ์ให้มีข้อ 2-3 ข้อ  มีกาบใบหุ้ม
ข้ออยู ่4-5 ใบ และตดัปลายใบออกให้
เหลอืต้นยาวประมาณ 30 – 40 
เซนตเิมตร มาแช่นํา้ประมาณ 5 - 7 วนั 
เพื่อให้รากงอก  รากที่แกเ่ต็มทีจ่ะมีสี
เหลอืงเข้ม 

      การปลูก 
-ขดุหลมุ วางต้นพนัธุ์ให้เอียง 45 
องศาไปด้านใดด้านหนึง่หลมุละ 3 
ต้นแล้วกลบดิน กลบดินพอมดิราก
ตะไคร้รดนํา้ให้ชุ่ม 

-ระยะระหวา่งต้น และระยะระหวา่ง
แถว 1.5 x 1.5 เมตร 

              การปฏิบัตหิลังการเก็บเกี่ยว 
นํามาผึง่ใบท่ีตดัมาผึง่ไว้ 1-2 วนั-ก่อนนําไปสกดันํา้มนัหอมระเหย หลงัจากการเก็บเก่ียวแล้ว ควรหวา่นปุ๋ ยยเูรียหรือแอมโมเนียซลัเฟต  
อตัรา 15-20 กิโลกรัมตอ่ไร่เพื่อให้แตกใบใหมไ่ด้เร็ว 

ศัตรูท่ีส าคัญและการป้องกัน
ก าจัด 

ไมพ่บโรคแมลงสาํคญั 

      การใส่ปุ๋ย 
-ช่วงหนึง่เดือนแรกใสปุ่๋ ยคอก 1 ครัง้ 
หลงัจากนัน้ ใสปุ่๋ ยยเูรีย (46-0-0) 
หรือแอมโมเนียมซลัเฟต (21-0-0) 
อตัรา 15-20 ก.ก.ตอ่ไร่ ทกุ 3 เดือน 

 

การให้น า้ 
รดนํา้สมํ่าเสมอ ทกุวนั 

 การก าจัดวัชพืช 
กําจดัวชัพืช 1 ครัง้หลงัจากปลกุแล้ว 2-3 

เดือนและทกุ 6 เดือนด้วยจอบ 

            การเก็บเกี่ยว 
เก็บเก่ียวครัง้แรกหลงัปลกู 6 เดือน และจะเก็บ
เก่ียวตอ่ไปทกุๆ 3 เดือน โดยตดัใบซึง่อยูเ่หนือ
พืน้ดิน 25-30 ซ.ม.อายกุารให้ผลผลติ 2-3 ปี 
ตดัตะไคร้หอมตอนเช้าตรู่   



 

ข้อมูลสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเตบิโตและให้ผลผลิต ของตะไคร้หอม 

สภาพแวดล้อม ความเหมาะสม ข้อจ ากัด 

1. สภาพภูมิอากาศ 
1.1 อุณหภูมิ 
1.2 ความต้องการแสง 
1.3 ปริมาณน้ าฝน 

- เจริญเติบโตได้ดีที่อุณหภูมิ ระหว่าง 22 – 30 องศาเซลเซียส 
- เป็นพืชที่ชอบแสงแดดจัดมาก 
- ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 2000 – 2500 มิลลิเมตรต่อปี 

 
-อุณหภูมิและแสงต่ าปริมาณน้ ามันหอมระเหยจะ
ลดลง 
 
-การปลูกในที่ที่มีปริมาณน้ าฝนน้อย / ฝนทิ้งช่วง 
ต้องจัดเตรียมระบบการให้น้ าหรือชลประทาน 

2. สภาพพ้ืนที่ 
2.1 ความสูงจาก

ระดับน้ าทะเล 

 
- ตะไคร้หอมพันธุ์จากศรีลังกาสามารถปลูกได้ดีในพ้ืนที่ที่มีความสูงประมาณ 
1,500 เมตรจากระดับน้ าทะเล 
- ตะไคร้หอมพันธุ์จากอินโดนีเซียสามารถปลูกได้ดีในพ้ืนที่ที่มีความสูง
ประมาณ 500 เมตรจากระดับน้ าทะเล 

 

3. สภาพดิน 
3.1 โครงสร้างของดิน 
3.2 ปริมาณอินทรียวัตถุ 
3.3 ลักษณะของดิน 

 
- ปลูกได้ในดินทุกชนิด เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนปนทราย 
- เป็นดินที่มีอินทรียวัตถุอุดมสมบูรณ์ ประมาณ 2.5-3 เปอร์เซ็นต์ 
- เป็นดินที่มีความชุ่มชื้นน้อย มีการระบายน้ าดี 

 
- ไม่ควรปลูกในดินเหนียว 
- ดินไม่อุดมสมบูรณ์พืชจะมีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น 
- ไม่ทนดินเค็ม 

4. ธาตุอาหาร -ต้องการธาตุไนโตรเจนเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการแตกกอ  

5. สภาพน้ า 
5.1 คุณภาพน้ า 

 
5.2 ความต้องการน้ า 

 
- มีความสะอาด ไม่มีสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ที่เป็น พิษปนเปื้อน  
- ไม่มีค่าโลหะหนัก 
- ทนต่อความแห้งแล้ง แต่ถ้าให้น ้าสม ่าเสมอ บ ารุงรักษาดีจะให้ผลผลิตสูงตลอดปี 

 


