
เทพทาโร 
ไม้มงคลพระราชทานประจําจังหวดัพังงา 

 สืบเนื่องจากกรณีภัยพิบัติจากคลื่นยักษ์ทําให้ประชาชนในภาคใต้หลายพ้ืนที่ไร้ที่อยู่อาศัย การ

ช่วยเหลือเร่งด่วนในตอนต้นเป็นการจัดหาที่อยู่อาศัยช่ัวคราว การตามหาญาติสูญหาย การบริจาค

เส้ือผ้าเครื่องนุ่งห่ม อาหาร ยารักษาโรค และอ่ืน ๆ ที่จําเป็นในการดํารงชีวิต ขณะน้ีความช่วยเหลือใน

ข้ันตอนนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้ว ประชาชนผู้ประสบภัยกําลังรอความช่วยเหลือให้มีท่ีอยู่อาศัยถาวร มีอาชีพ

และรายได้ในการดํารงชีวิตต่อไป 

สําหรับผู้ประสบภัยจากเกาะพระทอง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงมีพระราชดําริให้

มูลนิธิชัยพัฒนาเข้ามาดําเนินการช่วยเหลือโดยประสานงานกับหลายหน่วยงานของภาครัฐ จัดที่อยู่

อาศัยถาวรให้ภายใต้โครงการพัฒนาพ้ืนที่บ้านทุ่งรัก หมู่ 6 ตําบลแม่นางขาว อําเภอคุระบุรี จังหวัด

พังงา จัดสร้างบ้านพัก ตั้งเป็นชุมชน จัดสถานศึกษา สถานพยาบาล และสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานที่

จําเป็นในการดํารงชีวิตให้แก่ราษฎรโดยใช้งบประมาณส่วนหนึ่งจากสภากาชาดไทยและมูลนิธิชัยพัฒนา  

12 พฤษภาคม 2548 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จทอดพระเนตรพ้ืนที่เพ่ือจัดสร้างหมู่บ้าน

ถาวรให้กับผู้ประสบภัยสึนามิ ในอําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ซ่ึงกรมป่าไม้ได้น้อมเกล้าฯ ถวายพ้ืนที่จํานวน 

๒๘๐ ไร่ โดยในพ้ืนที่ดังกล่าวนั้นมีไม้เทพทาโรข้ึนอยู่ตามธรรมชาติจํานวนมาก 

27 ตุลาคม 2548 

 สมเด็จพระเทพฯ เสด็จตรวจเยี่ยมหมู่บ้านชัยพัฒนา กาชาดไทย กรมป่าไม้ได้จัดนิทรรศการ

นําเสนอการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ไม้เทพทาโร ซ่ึงพระองค์ได้ทรงสนพระทัยเป็นอย่างย่ิง และได้ทรง

รับส่ังว่า “ปวดขา”  เมื่อกรมป่าไม้ได้นําเสนอว่าน้ํามันเทพทาโรมีคุณสมบัติใช้บรรเทาอาการปวดได้ดี 

โดยอ้างอิงจากภูมิปัญญาของแพทย์พ้ืนบ้าน แต่ครั้งนั้นเป็นเพียงครั้งแรกที่กรมป่าไม้สามารถสกัดน้ํามัน

หอมระเหยจากไม้เทพทาโร ยังไม่ได้มีการศึกษาวิจัยในรายละเอียดขององค์ประกอบทางเคมีและคณุสมบติั

ของน้ํามัน เกรงจะเป็นอันตรายจึงมิได้ทูลเกล้าฯ ถวาย 

1 ตุลาคม 2549 

 กรมป่าไม้จึงได้ทําการศึกษาวิจัยไม้เทพทาโรอย่างครบวงจรภายใต้แผนงานวิจัยและพัฒนาไม้

หอมเพ่ือเศรษฐกิจ โดยทําการศึกษาวิจัยในด้านการกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติ ศึกษาวิจัยด้านเทคนิค

การขยายพันธุ์โดยเพาะเมล็ด การตอน การปักชํา ศึกษาวิจัยด้านการเจริญเติบโตและการจัดการสวน



ป่าเทพทาโร   ศึกษาวิจัยด้านการสกัดและคุณสมบัติน้ํามันหอมระเหย ตลอดจนการทําผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

จากน้ํามันหอมระเหยเทพทาโร  เพื่อจักได้นําผลงานวิจัยไปส่งเสริมการปลูกสร้างสวนป่าเทพทาโรในเชิง

พาณิชย์ และพัฒนาไม้เทพทาโรให้เป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือการค้าต่อไป 

 เทพทาโร มีการกระจายพันธุ์อยู่ทั่วไปในทุกภาคของประเทศไทย พบมากในภาคใต้  เนื้อไม้และ

เนื้อรากเทพทาโรมีกล่ินหอมนิยมนํามาใช้ในงานก่อสร้าง ปูพ้ืนบ้าน แกะสลัก ทําเครื่องเรือน 

เครื่องประดับตกแต่งบ้าน  ซ่ึงปัจจุบันประดิษฐกรรมแกะสลักเป็นสินค้าโอทอปของจังหวัดตรังและมี

การส่งไปจําหน่ายในต่างประเทศ เศษไม้ที่เหลือจากการแกะสลักยังนํามากล่ันเป็นน้ํามันหอมระเหยเพ่ือ

ใช้ประโยชน์ในธุรกิจสปาและทําเป็นธูปหรือกํายานได้  นอกจากนี้ ยังสามารถนําผลเทพทาโรมาบีบเอา

น้ํามันซ่ึงมีกล่ินหอมมาใช้เป็นยาสมุนไพรทาแก้ปวดข้อ ข้ออักเสบ ทาแผลสด แก้ปวดฟัน  แก้แผลน้ําร้อน

ลวก ฯลฯ ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาของพระอาจารย์วิชาญ  วัดนิโรธรังสี อําเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 

ผลการดําเนินงาน 

 1. การวิจัยด้านการสร้างสวนรวมพันธุกรรมได้มีการรวมพันธุกรรมของไม้เทพทาโรที่ได้จาก

การเพาะเมล็ดในพ้ืนที่ประมาณ 5 ไร่  จํานวนประมาณ 525 ต้นไว้ที่สถานีวนวัฒนวิจัยสงขลา  

ปัจจุบันอายุประมาณ 4 ป ี8 เดือน  และออกผลเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายน 2554 

2. การวิจัยด้านการขยายพันธุ์  โดยปกติแล้วเมล็ดเทพทาโรมีเปอร์เซ็นต์การงอกต่ํามาก จะ

งอกได้เพียง 5 – 10 % ในเวลา 90 วัน ส่งผลให้กล้าไม้เทพทาโรในท้องตลาดมีราคาแพงมาก  การ

วิจัยในด้านการขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดของสํานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้  กรมป่าไม้ พบว่า

สามารถเพาะให้งอกได้ถึง  70 %  ในเวลาเพียง 12 วันเท่าน้ันการขยายพันธุ์โดยการปักชํา  พบว่า

ตั้งแต่เริ่มปักชําประมาณ 45  วัน รากจะเริ่มงอกและสามารถย้ายชําได้ สําหรับการตอนก่ิง     กิ่งตอน

จะออกรากภายใน 2 - 3 เดือน  และยังสามารถปักชํารากเทพทาโรได้ ประมาณ 20 วัน หน่อจะเริ่ม

แตกจากส่วนราก ปล่อยให้หน่อแข็งแรงอีกประมาณ 30 วัน ทําการกรีดโคนหน่อด้วยมีดให้มีรอยเส้น 

3 – 4 เส้น ทาด้วยฮอร์โมนเร่งราก แล้วหุ้มด้วยขุยมะพร้าวเพื่อให้รากแตก ประมาณ 20 วันรากจะเริ่ม

แตก จากนั้นนําไปชําลงถุง บํารุงดูแลจนกล้าไม้เจริญเติบโต สามารถนําไปปลูกได้  

 3. การศึกษาวิจัยด้านการเจริญเติบโต พบว่า ต้นเทพทาโร อายุ 4 ปี ที่ปลูกในที่เปิดโล่งมี

อัตราการรอดตาย 54 % ในขณะที่ปลูกภายใต้เรือนยอดกระถินณรงค์มีอัตราการรอดตายเหลือเพียง 

4 % เท่านั้น ในขณะที่ในช่วงปีแรกกล้าไม้ที่ปลูกใน 2 พ้ืนที่มีอัตราการรอดตายใกล้เคียงกัน คือ 57 % 

และ 56 % ในพ้ืนที่ปลูกภายใต้เรือนยอดและพ้ืนท่ีโล่งตามลําดับ ไม้เทพทาโรจะมีอัตราการเติบโตทาง

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของลําต้นและความสูงทั้งหมดต่ํากว่าในพ้ืนที่ที่ปลูกภายใต้ร่มเงาอยู่เล็กน้อย แต่



เมื่อนํามาประเมินผลผลิตมวลชีวภาพแล้วพบว่า ในพ้ืนที่โล่งแจ้งให้ผลผลิตมวลชีวภาพท้ังหมดถึง 

30.23 กิโลกรัมต่อเฮกแตร์ ซ่ึงมากกว่าในพ้ืนที่ปลูกภาพใต้ร่มเงาซ่ึงมีเพียง 6.84 กิโลกรัมต่อเฮกแตร์

เท่านั้น มวลชีวภาพของใบมีอัตราส่วนสูงที่สุด ซ่ึงเป็นผลดีต่อการผลิตนํ้ามันหอมระเหย นอกจากน้ียัง

พบว่าไม้เทพทาโรมีการกระจายของรากที่ค่อนข้างต้ืน ซ่ึงการปลูกในระยะห่างเป็นแถวเด่ียว หรือการ

ปลูกในที่ลาดชันต้องดําเนินการอย่างระมัดระวัง 

 4. การศึกษาวิจัยด้านคุณสมบัติทางเคมีของน้ํามันหอมระเหย พบว่า ผลเทพทาโรให้ปริมาณ

น้ํามันหอมระเหยเทียบกับน้ําหนักอบแห้งมากที่สุดร้อยละ 3.50 – 10.54  เนื้อไม้ให้ปริมาณมาก

รองลงมาร้อยละ 3.85 และใบให้ปริมาณน้ํามันน้อยที่สุดร้อยละ 0.43 – 0.72  องค์ประกอบทาง

เคมีของนํ้ามันหอมระเหยจากเนื้อไม้เทพทาโรประกอบด้วยแซฟรอลเป็นสารหลักมากถึง 97.71 %  

ส่วนของใบและผลมีองค์ประกอบทางเคมีแตกต่างกัน 4 กลุ่ม คือ คือกลุ่มของน้ํามันหอมระเหยที่มี

องค์ประกอบหลักทางเคมีเป็นสารแซฟรอล ให้กล่ินคล้ายรูทเบียร์ กลุ่มของน้ํามันหอมระเหยที่มี

องค์ประกอบหลักทางเคมีเป็น Citralให้กลิ่นคล้ายตะไคร้ผสมส้ม กลุ่มของนํ้ามันหอมระเหยที่มี

องค์ประกอบหลักทางเคมีเป็น 1,8-cineole ให้กล่ินคล้ายเสม็ดขาว และกลุ่มของน้ํามันหอมระเหยที่มี

องค์ประกอบหลักทางเคมีเป็น Linalool ให้กล่ินหอมของดอกไม้ผสมเครื่องเทศ  ทําให้มีการใช้ประโยชน์

จากน้ํามันหอมระเหยแตกต่างกันออกไปข้ึนกับองค์ประกอบหลักทางเคมีดังกล่าว  และได้พัฒนา

ผลิตภัณฑ์จากน้ํามันหอมระเหยข้ึนดังน้ี  น้ํามันนวดสปาเทพทาโร   น้ํามันเทพทาโร-ไพล  เจลทําความ

สะอาดมือเทพทาโร  ยาหม่องเทพทาโร  สบู่เหลวเทพทาโร  แชมพูสระผมเทพทาโร  และ โลช่ันกันยุง

เทพทาโร   มีการทดสอบความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์น้ํามันนวดเทพทาโรในรูปน้ํามันนวดและยาหม่อง  

พบว่าส่วนใหญ่แล้วมีความพึงพอใจ และมีประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการเจ็บปวดกล้ามเน้ือและข้อ

ได้เป็นอย่างดีมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมายแล้วหลายครั้ง 

           ในปี พ.ศ. 2554 กรมป่าไม้ได้นําเสนอนิทรรศการผลงานวิจัยไม้เทพทาโรในการนําเสนอ

ผลงานวิจัยแห่งชาติ ในหัวข้อ “เทพทาโร ไม้มงคลมหัศจรรย์” ซ่ึงจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ ซ่ึงมีสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยต่าง ๆ ส่งผลงานเข้าร่วมประมาณ 120 หน่วยงาน 

ผลงานวิจัยเกี่ยวกับเทพทาโรได้รับรางวัลอันดับ 2 โดยได้รับถ้วยเงินพร้อมรางวัลจากสํานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นการสร้างเกียรติประวัติให้กรมป่าไม้ในด้านวิชาการ 

 

 

 



                             

                             

 

 

 

 

 

                                                                                                           

 

ภาพสมเด็จพระเทพฯ เสด็จตรวจเยี่ยมหมู่บ้านชัยพัฒนา กาชาดไทย เมื่อวันที ่๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๘ 
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