
 
พืชสมุนไพร  ตามพระราชบัญญัติยา  ป พ.ศ. 2510  หมายถึง  ยาท่ีไดจากพืช  

สัตว และแรธาตุ  โดยยังมิไดมีการแปรสภาพ  ดังน้ันพืชท่ีนํามาใชเปนยาจึงเรียกวา  พืช
สมุนไพร 
 ในสมัยโบราณมนุษยรูจักใชพืชเพ่ือรักษาโรคตาง ๆ โดยใชวิธีทดลองไปเร่ือย ๆ 
ซ่ึงบางครั้งก็เกิดการผิดพลาด  อาศัยการเรียนรูจากสัตวบาง  สังเกตบาง  เชน เช่ือกันวา
ตนไมมีใบรูปหัวใจก็รักษาโรคหัวใจ  เปนตน  ตอมาจึงมีการบันทึกเปนหลักฐานไว  จาก
หลักฐานเหลาน้ีทําใหทราบวาชาวจีนรูจักใชพืชเปนสมุนไพรมาตั้งแต 4000 – 5000 ป  
กอนคริสตศักราช จนถึงปจจุบันก็มีการนําพืชมาทําเปนยาและบันทึกไวเปนเอกสาร
เกี่ยวกับพืชวามีสารสําคัญอะไร  ( active constituent )   เอกสารหรือหนังสือเรียกวาเปน
เภสัชตํารับ  ในแตละประเทศก็จะบันทึกไวตางกัน เชน ใบลําโพง ดอกลําโพง ดอกลําโพง
ในแตละถิ่นจะไดสารตางกัน  ข้ึนกับภู มิศาสตร  ในยุโรปมีเภสัชตํารับมากกวา
สหรัฐอเมริกา  ในเขตเอเชีย  ญี่ปุน  จีนและอินเดีย  เจริญมากมีเภสัชตํารับมาก  ตํารับยา
ไทย ไดมาจากอินเดีย  ( อายุรเวช ayuravadic )  และจีนผสมกัน หรือเรียนรูจาก
พฤกษศาสตรพื้นบาน  ( ethnobotany )  การเก็บพืชมาใชเปนยา  ตองมีความรูความ
เขาใจในเรื่องพฤกษศาสตรพรอมคําศัพทเฉพาะภาษาทองถิ่น และเภสัชเวท  (วิชา
เกี่ยวกับการนําพืชไปทํายา pharmacognosy ) 
 Dioscorides  บันทึกคุณสมบัติของพืชสมุนไพรในหนังสือ  De Materia Medica         
(คริสตศักราชท่ี 1 )  เปนตําราท่ีมีคุณคาและใชถึงทุกวันน้ี 
 ในการศึกษาพืชสมุนไพร  มีคําศัพทท่ีควรทราบดังน้ี 
 1.  Drugs  ( ยา )  หมายถึง  ส่ิงท่ีมีผลตอเซลลท่ีมีชีวิต  ใชในการบําบัดรักษา
บรรเทาและปองกัน  ท้ังโรคและอาการผิดปกติตาง ๆ 

 

พืชสมุนไพร 
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 2.  Crude frugs  ( เคร่ืองยา )   หมายถึง  พืชหรือสวนของพืชท่ีนํามาใชเปนยา
มิไดมีการสกัดหรือแปรสภาพกอน   เชน  พืชท้ังตน  ราก  ลําตน  ใบ  ดอก ผล  เมล็ด 
และเปลือก เปนตน 
 3.  Active principles หรือ active ingredients( ตัวยาสําคัญ หรือตัวยาออกฤทธิ์ )  
หมายถึง  สารเคมีท่ีสกัดไดจาก  crude druge เชน alkaloids glycosides นํ้ามัน หรือ 
นํ้ายาตาง ๆ เปนตน 
 Decoction  ( ยาตม )          Poultices   ( ยาพอก ) 
 Vermifuge   ( ยาพอก )          Vermifuge   ( ยาขับพยาธิ ) 
 Vermicide   ( ยาขับและฆาพยาธ ิ)      Diarrhia   ( อาการทองเดิน ถายทอง ) 
 Analgesics   ( ยาระงับอาการเจ็บปวด )   Anthelminthics   ( ยาขับพยาธิ ) 
    Antidysentery   ( ยาแกบิด )     Antiseptic   ( ยาฆาเช้ือ ) 
 Antipyretic   ( ยาแกไข )        Astringents   ( ยาฝาดสมาน ) 
 Carminative   ( ยาขับลม )         Diuretics   ( ยาขับปสสาวะ ) 
 Laxative, Cathaetics   ( ยาระบาย )     Expectorants   ( ยาขับเสมหะ ) 
 Therapeutic doze  ( ปริมาณท่ีใชแลวมีผลในการบําบัดรักษา ) 
 Toxic doze  ( ปริมาณยาที่ใชแลวมีผลใหเกิดอันตรายหรือทําใหเสียชีวิต ) 
  

สมุนไพรไทยมีจํานวนมาก  บางชนิดพิสูจนสรรพคุณได  บางชนิดยังพิสูจนไมได  
การใชจึงตองระมัดระวังและรอบคอบอยางมาก ประวัติความเปนมาของสมุนไพรไทย  หา
หลักฐานไมได  จึงจําเปนตองสอบถามจากแพทยแผนโบราณ และผูขายยาไทยที่มีความ
ชํานาญและมีประสบการณ 
 การจําแนกประเภทพืชสมุนไพร  มีหลายแบบ  เชน จําแนกตามสรรพคุณในการ
บําบัดรักษาจําแนกตามสวนของพืชท่ีนํามาใช  ( เภสัชฯ  มักนิยม ) และจําแนกตามชนิด
ของสารประกอบทางเคมีท่ีมีอยูในสมุนไพร  เปนตน 

การจําแนกตามสรรพคุณในการบําบัดรักษา 
 1.  ยาขับพยาธิ  เชน  ใบชุมเห็ดเทศ  ผลมะเกลือ  ใบมะขาม  ฝกมะขามออน  
เปลือกราก และเปลือกตนทับทิม  ใบขี้เหล็ก 
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 2.  ยาแกทองเดิน และถายทอง สวนที่ใชมักมีสารประกอบพวก tannin ซ่ึงมีฤทธิ์
เปนยาฝาดสมาน  เชน  เปลือกผลทับทิม  ยอดทับทิม  เปลือกผลมังคุด  เปลือกตนโมก
หลวง  เนื้อไมฝาง และเมล็ดราชดัด 
 3.  ยาลดอาการอักเสบและปอดบวมตาง ๆ เชน  ตนรางจืด  ตนและใบตําลึง  
เหงาบัวหลวง และตนหมากดิบนํ้าคาง 
 4.  ยารักษาโรคเรื้อน  ( anti-leprosy )  เชน  นํ้ามันเม็ดกระเบา  รากทองพันช่ัง  
เน้ือไมจําปา 
 5.  ยาแกไข หรือลดไข  สวนมากมีรสขม  เชน  ตนบรเพ็ด  ใบและผลมะระ  ใบ  
ดอก และเปลือกสะเดา  เปลือกตนควินนิน และใบพญาสัตบรรณหรือตีนเปด 
 6.  ยาขับเสมหะ  ใชสําหรับพวกที่มีอาการไอ  หลอดลมอักเสบ และผูท่ีมีอาการ
คลายจะหอบหืด  สวนมากมีรสจัด  เชน  หวานจัด  เปร้ียวจัด  เชน  รากชะเอมเทศ  ราก
ชะเอมไทย  นํ้าจากผลมะนาว  ผลมะกรูด  และนํ้าจากผลมะแวง 
 7.  ยาขับปสสาวะ  เชน  ใบและตนผักโขมหนาม  ผักโขมจ้ิงหรีด  หญาพันงูขาว  
หญาพันงู  แดง ตนไมยราพ  ใบหญาหนวดแมว  ใบและตนผักบุงทะเล 
 8.  ยาถายหรือยาระบาย  เชน  ใบและฝกชุมเห็ดเทศ  ใบและฝกมะขาม  เปลือก
ฝกมะขามแขก  เน้ือสับปะรด  เน้ือมะละกอสุก  ยางวานหางจรเข และเมล็ดแหงของสลอด 
 9.  ยาบํารุง  ( Tonic )  เปนยาแกออนเพลีย  เชน bitter tonic  เปนยาท่ีมีรสขม
ใชบํารุงกําลัง  เพราะชวยเจริญอาหาร  cardiotonic  เปนยาบํารุงหัวใจ และ neurotonic 
เปนยาบํารุงประสาท  เชน  ดอกมะลิ ดอกพิกุล  เมล็ดบัว  ใบเตยหอม ผลกระจับ และผล
มะตูมสุก 
 
การจําแนกตามสวนของพืชที่นํามาใช 
 
 1.  สวนใตดิน  เชน  หัว  หรือราก 
  1.1 โสมเกาหลี  ( Ginseng )  เปนสมุนไพรท่ีสําคัญท่ีสุดของจีน  มี
สรรพคุณเปนยากระตุนบํารุงหัวใจ  ขับลม  ขับปสสาวะ และกระตุนความตองการทางเพศ 
ไดจากหัวของ Panax chinseng  ( โสมคม, Chinese ginseng ) และ P. quinguefolium   
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( โสมอเมริกา, american ginseng ), Araliaceae 
  1.2  ชะเอมเทศ  ( Licoris )  ไดจากรากของกําเชา( Glycyrrhiza glabra )  
เปนพืชลมลุกอายุหลายป  เขตยุโรป  รากมีเปลือกสีนํ้าตาลและมีสารพวก glycyrrhizin  
ซ่ึงหวานเปน  50  เทาของนํ้าตาล  มีสรรพคุณปองกันการอักเสบตามเน้ือเยื่อออน ๆ ขับ
เสมหะ และผสมกับยาอื่นที่มีรสขม 
  1.3  ชะเอมไทย  ( Albizzia myriohyllum, Leguminosae )  เปนไมเลื้อย  
ดอกสีขาวรากมีสารพวก  glycyrrhizin  จึงใชแทนชะเอมเทศได 
  1.4  ระยอม  ( Rauwolfia serpentine, Apocynaceae )  เปนไมพุม  มี
ยางขาว  ใบใหญ  ดอกออกเปนชอท่ียอดคลายดอกเข็ม  สีขาว  ใชรากแหงเปนยาลด
ความดันโลหิต                  ( hypotensive ) และสงบประสาท  ( calmative )  ลดความ
คลุมคลั่งในคนไขท่ีมีอาการทางจิตและประสาท  ในรากมี alkaloid ท่ีสําคัญและมีฤทธิ์ใน
การบําบัดรักษามากกวา  20 ชนิด  ท่ีสําคัญคือ reserpine, rescinnamine และ 
deserpidine  เม่ือใชยาน้ีแลวจะมีอาการสลึมสลือ หนังตาตก  แตไมหลับ  รากระยอมมี
สาร rauhimbine  ซ่ึงมีฤทธิ์เปนยาบํารุงความกําหนัดอยูดวย 
  ปจจุบันองคการเภสัชกรรม  ไดผลิตยาจากรากระยอมไดแลวมีสรรพคุณดี  
เชนเดียวกับ reserpine  ซ่ึงเปนสารสังเคราะหแตยาจากรากระยอมใชไดดีกวาเพราะไมมี
ผลแทรกซอน 
  1.5  กวาวเครือ  ( Pueraria mirifica, Leguminosae )  เปนไมเลื้อย  ดอก
เปนชอสีนํ้าเงิน  ใบประกอบ  มี  3  ใบยอย  สวนท่ีใชคือ  หัว  ซ่ึงมี  oestrogenic 
hormone  ช่ือ myroestrol เม่ือรับประทานเขาไปแลว  ทําใหมีฮอรโมนเพศหญิง  หัว
กวาวเครือมีสารอื่น ๆ อีกมากท่ีอาจทําใหเกิดอันตรายไดถาใชในปริมาณสูง 
  1.6  เทียนแดง  ( Asclepias curassavica, Asclepiadaceae )  ตนเล็ก
คอนขางบอบบาง  โคนตนแข็งเล็กนอย  ดอกออกเปนชอสีแดงแสด  ใชรากเปนยากินให
อาเจียนเพื่อถอนพิศเบื่อเมาตาง ๆ   
  1.7  รางจืด  ( Thumbergia laurifolia, Thunbergiaceae )  ไมเลื้อย  ดอก
สีขาว  ใชรากเปนยาแกอักเสบ  แกรอนใน และเช่ือวาสามารถใชถอนพิษงูกัดได 
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  1.8  ดองดึง หรือดาวดึงส  ( Gloriosa superba, Liliaceae )  ไมเลื้อย  ใช
หัวหรือเหงาท่ีอยูใตดินเปนยารักษาโรคเรื้อนและคุดทะราด  เหงามีลักษณะคลายหัวขวาน
จึงเรียกวา  ดอกดึงหัวขวาน  มี alkaloid หลายชนิด  ท่ีสําคัญและมีปริมาณมากคือ  
colchicine  ซ่ึงใชรักษาและบําบัดโรค  ปวดขอ  ( gout )  ได  ถาใชปริมาณพอเหมาะ  แต
ถาใชมากเกินไปเปนอันตราย 
  1.9  เจตมูลเพลิงแดง  ( Plumbago indica, Plumbaginaceae )  ไมพุม
ขนาดเล็กดอกออกเปนชอ  สีแดง  รากมีสารพวก naphthaquinone  ช่ือ plumbagin  มี
กลิ่นฉุน และมีฤทธิ์ ทําใหเกิดอาการระคายเคืองกับเน้ือเยื่อออน ๆ เชน mucous 
membrane ถาถูกกับผิวหนังจะทําใหเกิดเปนผื่นแดงหรือไหม  ใชเปนยารับประทานใหมี
การบีบมดลูก และใหแทง  ชาวฝรั่งเศสใชรากเคี้ยวแกอาการปวดฟน  ในอินเดียใชเปนยา
ชวยยอยอาหาร  ทําใหเจริญอาหาร  นิยมผสมในยาธาตุ 
  1.10  เจตมูลเพลิงขาว  ( Plumbago zeylanica )  คลายกับเจตมูลเพลิง
แดง  แตมีฤทธิ์นอยกวา 
  1.11  กะเม็ง  ( Eclipta prostrata, Compositae )  พืชลมลุกขนาดเล็ก ใบ
คอนขางเรียว  ดอกเล็กสีขาว  กานยาวและแข็ง  ใชรากเปนยาทําใหอาเจียน และถายทอง
อยางแรง 
  1.12  ชิงช่ี  ( Capparis micracantha, Capparidaceae )  ไมรอเลื้อย  ใบ
เด่ียว  มีหนามที่โคนกานใบ  ดอกออกตรงซอกใบ  สีขาว  ใชรากเปนยาแกไข  ในเขมรใช
รากและเนื้อไมเปนยาขับปสสาวะ  ในฟลิปปนสใชรากทํายาตมรับประทานแกปวด
กระเพาะอาหาร และชวยใหมดลูกเขาอูหลังการคลอดบุตร 
  1.13  พลับพลึง  ( Crinum saiaticum, Amaryllidaceae )  พืชหัว  ดอก
เปนชอสีขาวกลิ่นหอม  รากมีสารพวก  narcissine  ทําใหเกิดอาการอาเจียน  ชาว
อินโดนีเซียใชเคี้ยวเพื่อขับพิษยางนอง 
  1.14  กระเทียม  ( Allium sativum, Alliaceae )  พืชหัว  รับประทานหัว
เปนยาขับลม  ขับเหง่ือ  ขับปสสาวะ  ขับพยาธิ  แกทองข้ึน  ยาบํารุงสมรรถภาพทางเพศ  
นํ้าคั้นใชเปนยาทานแกโรคผิวหนัง  และฆาเช้ือ 
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2.  เปลือกไม 
  2.1  ควินิน หรือ ซิงโคนา  ( Cinchona spp., Rubiaceae )  ไมตน  ถิ่น
กําเนิดอยูในเทือกเขาแอนดีส  ตอมาชาวฮอลันดานํามาปลูกในอินโดนีเซีย และเจริญงอก
งามไดดี  เปนพืชท่ีทํารายไดใหกับประเทศปละมาก ๆ ควินนินท่ีปลูก  ไดแก  red 
cinchona ( C. succirubra )  yellow cinchona  ( C. ledgeriana ) และ C. callisaya  
เปลือกตนและเปลือกราก  มี alkaloid  ประมาณ 25 ชนิด  ซ่ึงมีคุณคาในการใชเปนยา
ท้ังน้ัน  ท่ีสําคัญคือ  quinine, quinidine, Cinchonine และ Cinchonidune  มีปริมาณของ 
quinine  มากเปนคร่ึงหน่ึง  หรือ  2 / 3 ของปริมาณ alkaloid  ท้ังหมด  มีรสขมจัด  ใช
รักษาโรคมาลาเรียไดดีกวายาจากสารสังเคราะห  นอกจากน้ันยังใชเปลือกควินนิน  คือ  
ตองใชในปริมาณท่ีพอเหมาะเทาน้ัน  ถามากเกินไป  จะทําใหเกิดอาการหูอื้อ  เรียกวา  
cinchonism     
 มีการทดลองปลูกควินนินในภาคเหนือของประเทศไทย  ไดผลดีพอใช  คาดวาคง
จะมีการทดลองปลูกในท่ีอื่น ๆ เพราะถาสามารถปลูกไดดีแลว  ควินนินจะเปนพืช
สมุนไพรอีกชนิดหน่ึงท่ีควรสงเสริมอยางยิ่ง  อยางไรก็ตามสิ่งท่ีตองพิจารณาประการหน่ึง
คือ  ปริมาณของ alkaloid  ในเปลือกควินนินนี้เปลี่ยนแปลงไดตามสภาพส่ิงแวดลอม เชน 
ถาปลูกในที่ไดรับแสงมากเกินไป  จะทําใหปริมาณ quinine ลดลง  เปนตน 
  2.2  สะเดา  ( Azadirachta indica, Meliaceae )  ไมตนขนาดกลางหรือ
คอนขางใหญ ดอกสีขาวมีกลิ่นหอม ผลคอนขางกลม เม่ือสุกมีสีเหลือง  เปลือกตนใชเปน
ยาขมเจริญอาหาร  แกไข  และทํายาลางแผล  ใชเปลือกรากเปนยาฝาดสมาน และแกไข  
ใบมีรสขมมาก และเปลือกมีสรรพคุณเปนยาแกไข 
  2.3  ทับทิม  ( Punica granatum, Punicaceae )  ไมพุมท่ีมีทรงตนโปรง  
มีถิ่นกําเนิดอยูในทวีปเอเชีย  ใบเล็ก  ในออน  มีสีนํ้าตาลแกมชมพู  มี  2  ชนิด  ดอกสี
แดงซ่ึงพบท่ัวไปและชนิดดอกสีขาวพบนอย  นิยมปลูกตามบานเน่ืองจากใชประโยชนได
เกือบทุกสวน  เปลือกลําตน และเปลือกราก  มีอัลคาลอยด  pelletierine และ 
ispelletierine  มีคุณสมบัติเปนยาขับพยาธิตัวตืด แตตองใชเปลือกท่ีเก็บมาใหม ๆ เพราะ
มีประสิทธิภาพดี  ถาเก็บไวนานอัลคาลอยดจะมีประสิทธิภาพลดลงเรื่อย ๆ เปลือกผลมี 
tannin สูงประมาณ 22 – 25% ใชเปนยาฝาดสมาน  แกอาการทองรวง และรักษาโรค
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  2.4  ขอย  ( Streblus asper, Moraceae )  ไมตนขนาดเล็ก  ใบเดี่ยว
ออกเปนคูตรงขาม  ผิวใบท้ังดานบนและดานลาง  ระคายมือ  พบทั่วไปในอินเดีย  ไทย  
มาเลเซีย และฟลิปปนส  เปลือกตนมีสรรพคุณในการทําเปนยาตม  รับประทานแกอาการ
ทองรวง  ใชชําระลางบาดแผล  และรักษาโรคผิวหนัง  สวนเปลือกรากมีสารประกอบท่ีมี
ฤทธิ์เปนยาบํารุงหัวใจ  ( cardiac glycosides )  มากกวา  30  ชนิด  เชน asperoside, 
strebloside และ glucostrebloside 
  2.5  โมกหลวง  ( Holarrhena antidysenterica, Apocynaceae )  ไมตน
ขนาดเล็กมียางขาว  เปลือกมีช่ือทางสมุนไพรวา kurci bark หรือ tellicherry bark มี 
alkaloid ท่ีสําคัญคือ conessine ซ่ึงมีสรรพคุณในการรักษาโรคบิด alkaloid ชนิดน้ีมี
คุณสมบัติใกลเคียงกับ emetin ท่ีพบในราก ipecac ถารับประทานเกิน 500 มิลลิกรัมตอ
วันแลว  จะเกิดอาการทางประสาท  นอนไมหลับ และปนปวนในทองซ่ึงอาจแกหรือลด
อาการนี้ไดโดยการให calcium gluconate หรือ barbiturate 
  2.6  ตีนเปดตน หรือพญาสัตบรรณ( Alstonia scholaris, Apocynaceae )  
ไมตนมียางขาว  ใบออกเปนวงรอบกิ่ง  ท่ีพบมักเปน 7 ใบ  จึงเรียกวา ตีนเปดเจ็ดงาม  
ดอกเปนกระจุก  สีขาว  เปลือกมี alkaloid หลายชนิด เชน diatamine และ echitenine  
ใชเปนยาขมเจริญอาหาร  แกอาการทองรวง  รักษาโรคลําไสและแกไข  แตไมมีฤทธิ์ใน
การบําบัดโรคมาเลเรีย 
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  2.7  ปลาไหลเผือก  หรือหยิบบอถอง  ( Eurycome longifolia, 
Simaroubaceae )  ไมตนขนาดเล็ก  รากยาว  สีขาวนวล  เปลือกตนและราก  มีรสขม
มาก  ใชทํายาตมรับประทานแกไข 
  2.8  พิกุล  ( Mimusops elengi, Sapotaceae )  ไมตน  มีกลิ่นหอม  ใน
ประเทศไทยไมนิยมปลูกท่ีบาน  เพราะกิ่งเปราะอาจหักได  แตจะปลูกในวัดแทน  กิ่งพิกุล
ท่ีแกมีรามาลงที่พิกุลทําใหไมมีกลิ่นหอม  เรียกวา  ขอนดอก  เอาไปผสมในยาหอม  
เปลือกตนมีรสฝาด  ใชทํายาตมเพ่ืออม  กลั้วคอ และบวนปาก  รักษาอาการเหงือกอักเสบ  
และทําใหฟนแนน  ดอกแหงผสมในยาหอม  แกไขใชเปนยาฝาดสมาน  แกทองเสีย  ดอก
พิกุลยังใชผสมเคร่ืองสําอาง  ทําบุหงา  ( ของผสมกลิ่นหอม )  บุหงาของฝร่ังเรียกวา  
sachet  ( สวนใหญกลิ่นลาเวนเดอร )  นอกจากนี้ดอกพิกุล  ( มี tannin สูง )  ตมกับเกลือ
อมแกโรคเหงือก หรือไมก็ผสมกับยาสีฟน 
  2.9  คนทา  ( Harrisonia perforata, Simaroubacese )  ไมรอเลื้อย  ลํา
ตนและกิ่งกานมีหนาม  ใบประกอบแบบขนนก  กานใบมีครีบ  ดอกสีขาว  รากมีรสขม  
จึงใชเปนยาตมรับประทานแกไข  เปลือกรากใชทํายาตมแกทองรวง  และโรคลําไส  พืช
ชนิดน้ีบางคนเรียกวา สีฟนคนทา  หรือไมสันคนทา  เพราะเมื่อนํากิ่งออนมาทุบใหปลาย
แตกเปนฝอย ๆ ใชทําแปรงสีฟน 
  

3.  เนื้อไม 
  3.1  ฝาง  ( Caesalpinia sappan, Leguminosae )  ไมตนขนาดเล็ก  มี
หนามตามลําตน  และกิ่ง  ใบประกอบแบบขนนก  ดอกสีเหลือง  แกนไมฝางมีสารสีแดง  
( sappan red )  ใชผสมยาใหมีสีแดง  เชน ยาอุทัย  เน่ืองจากสีชนิดน้ีสลายตัวไดงาย  จึง
ปลอดภัยตอผูรับประทานเพราะไมสะสมในรางกาย  นอกจากน้ันยังใชเปนสียอมผา และ
ยอมเซลลพืชเซลลสัตวได 
  3.2  มะหาด  ( Artocarpus lakoocha, Moraceae )  ไมตน  เปลือกใช
เปนยาฝาดสมานเนื่องจากมี tannin  สวนเน้ือไมมีสาร tetrahydroxystilbene  ซ่ึงใชเปน
ยาขับพยาธิโดยเฉพาะพวกพยาธิตัวตืด 
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  3.3  สีเสียด  ( Acacia catechu, Leguminosae )  ไมตน  ใบประกอบ
แบบขนนกดอกเปนกระจุก  สีขาวนวล  เน้ือไมมี tannin มาก  จึงใชเปนยาฝาดสมาน  แก
อาการทองรวง  เม่ือนําเน้ือไมสีเสียดมาสับเปนช้ินเล็ก  ตมกับนํ้า และเคียวจนงวด  
ของเหลวที่ไดเม่ือท้ิงไวใหเย็นจะแข็งตัวเปนกอน  เรียกวาสีเสียดกอน  หรืออาจจะนําไป
บดใหเปนผงละเอียด  เรียกวา  สีเสียดผง  สีเสียดผงเมื่อผสมกับนํ้ามันหมู  หรือนํ้ามันพืช  
ใชทางรักษาแผลท่ีถูกนํ้ากัดตามงามมืองามเทาได  สําหรับผูท่ีนิยมรับประทานหมาก  มัก
ใชผงสีเสียดรวมไปกับหมากและพลู  เพื่อชวยไมใหปูนกัดปาก 
  3.4  ประทัดใหญ  ( Quassia amara, Simaroubaceae )  ไมพื้นเมืองใน
เขตรอนของทวีปอเมริกาเขตรอน  ไมตนพุมกวาง  ใบประกอบ  กานใบแผเปนครีบ
ออกไปท้ังสองขาง  ดอกชอสีแดง  เน้ือไมละเอียด  สีขาวปนเหลือง  มีสารท่ีมีรสขมมาก  
ไดแก amaroid และ quassin  ใชเปนยาจมเพื่อเจริญอาหาร และรักษาไขมาเลเรีย 
 
 4.  ใบ 
  4.1  พยัพเมฆ  หรือหญาหนวดแมว  ( Orthosiphon grandiflours, 
Labiatae )  พืชกึ่งลมลุก  แตกกิ่งกานสาขาเปนพุมเล็ก และโคนตนแข็ง  ดอกออกเปนชอ
ใหญท่ียอด  สีขาวแกมมวงออน  มีเกสรตัวผูยื่นยาวออกมาพนกลีบดอก  คลายหนวดแมว  
ใยสีเขียวเขม  ขอบใบหยัก และมีกลิ่นนอย ๆ ใบมีเกลือของโปแตสเซียมสูง  จึงใชเปนยา
ขับปสสาวะไดดี  นอกจากนั้นยังลดอาการปวดบวมตามขอ  ลดปริมาณน้ําตาลในเลือด  
ทําใหความดันโลหิตตํ่าลงจึงใชไดสําหรับผูท่ีปวยเปนโรคเบาหวาน  การที่ใบมีเกลือโปแต
สเซ่ียม และมีสาร orthosiphonin ยังชวยทําใหไมเกิดการสะสมของกรดยูริค  ( uric acid ) 
และเกลือยูเรตท่ีไตดวย 
  4.2  วานหางจระเข  ( Aloe spp., Lilliaceae )  ไมอวบนํ้า  ชาวจีน  รูจัก
ใชกันมาต้ังแตสมัยโบราณ  โดยตมรับประทานแกรอนใน  และฝานเปนแผนบาง ๆ ปด
ขมับแกปวดศรีษะ  ในใบท่ีอวบหนา และมีสีเขียวออนของวานหางจรเขน้ีมีนํ้ายางใสและ
เหนียว  ซ่ึงประกอบดวย  สารพวก anthraquinone หลายชนิด barbaloin และ aloe – 
emodin  นํ้ายางใสจากใบเพื่อนําไปเคี่ยวใหนํ้าระเหยออกไปมาก ๆ แลวท้ิงใหเย็นจะได
ของแข็งสีดํา  หรือนํ้าตาลเขมเกือบดํา  เรียกวา  ยาดํา  ใชเปนยาถาย  สําหรับผูท่ีทองผูก
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  4.3  ยูคาลิปตัส  ( Eucalyptus globulus หรือ biue gum, Myrtaceae )  
ไมตน  ใบมีนํ้ามันหอมระเหยซ่ึงเม่ือกลั่นออกมาแลวใชเปนยาแกอาการคัดจมูก  หายใจ
ไมสะดวก  ใชทํายาธาตุขับลม  ขับเสมหะ และใชเปนยาทาถูนวด 
  4.4  ชุมเห็ดเทศ  ( Cassia alata, Leguminosae )  ไมพื้นเมืองของ
อเมริกาเขตรอนดอกเปนชอท่ียอด  สีเหลืองสด  ใบประกอบแบบขนนก  ขนาดใหญ  ยาว  
30 – 50 ซม. ใบมีสรพวก anthraquinone  ซ่ึงมีฤทธิ์เปนยาระบายและมี tannin  ซ่ึงเปน
ยาฝาดสมานอยูดวย  จึงใชเปนยาระบายและคุมธาตุไปในตัว  ในอินเดียใชใบมาบดผสม
กับกระเทียม  ทาแกกลาก หิด และโรคผิวหนังอื่น ๆ 
  4.5  มะขามแขก  ( senna )  ไดแกพืช  2  ชนิดคือ  Cassia acutifolia 
และ C. angustifolia  ( Leguminosae )  มะขามแขกเปนไมพุมเล็ก  สูงประมาณ   1  
เมตร  ใบประกอบแบบขนนก  มีกลิ่นเหม็ดเขียว  ใบมีสารที่ มีฤทธิ์เปนยาถายคือ 
senoside A, B, C และ D  แตมี senoside A และ senoside B  ปริมาณสูงกวาอีก 2 
ชนิด นอกจากน้ันยังมี kaempferol และ kaempferin ดวยนิยมใชเปนยาถาย  โดย
รับประทาน  โดยรับประทานเฉพาะใบมะขามแขก  หรือรับประทานรวมกับอบเชยหรือ
กระวาน  เพ่ือชวยลดอาการไซทองเนื่องจากใบมะขามแขก 
 ฝกของมะขามแขกมีสรรคุณเปนยาถายเชนเดียวกับใบ  แตดีกวา  เพราะมีนํ้าตาล
มากกวา  ทําใหเวลารับประทานแลวมีอาการไซทองนอยลง  ปจจุบันไทยสงฝกมะขาม
แขกเปนสินคาออกโดยสงไปยังประเทศเยอรมันนี 
  4.6  ทองพันช่ัง  ( Rhinacanthus nasutus, Acanthaceae )  ไมพุม  ใบ
เดี่ยว  รูปคอนขางเรียว  สีเขียวเขม  ดอกสีขาว  ใบมีสาร oxymethyl anthraquinone  จึง
ใชตมนํ้าอาบหรือใชคั้นน้ํามาทา  เพ่ือรักษาโรคผิวหนัง  ยาแผนโบราณของไทยบางชนิดท่ี
ใชรักษามะเร็งและลดความดันโลหิตใชใบทองพันช่ังเปนสวนประกอบ 
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  4.7  เสลดพังพอน  ( Barleria lupulina, Acanthaceae )  ไมพุม  มีหนาม  
ใบเดี่ยว  รูปเรียว  ปลายแหลม  ออกเปนคูตรงขาม  เสนกลางใบสีชมพูเขมหรือแดง  ดอก
เปนชอปลายก่ิงสีสมออน  ใชใบหรือท้ังตนขยี้หรือตําผสมกับแอลกอฮอลพอกแผลที่ถูกงู
กัดเพื่อถอนพิษ  หรือบรรเทาอาการรุนแรงของพิษงูกอนรับการรักษาจากแพทย และใช
ปดแผลเพื่อถอดพิษโรคงูสวัด หรือไลามทุง 
  4.8  ผักบุงทะเล  ( lpomoea pes-caprae, Convolvulaceae )  ไมเลื้อย  
ตามชายหาดริมทะเล  ใบใหญ และหนากวาผังบุง  ดอกสีชมพูเขม  ใชนํ้าคั้นจากใบ  ราก 
และลําตนทาแกพิษแมงกะพรุน  นอกจากนั้นยังใชเฉพาะใบเปนยาพอกหรือตนอาบเพื่อ
รักษาโรคผิวหนัง 
  4.9  เหงือกปลาหมอ มี 3 ชนิด คือ 
   4.9.1  เหงือกปลาหมอดอกสีฟา  ( Acanthus ilicifolius )  เปนกอ  
ขอบใบมีหนาม  ดอกใหญ  สีฟา  ออกเปนชอท่ียอด  ใบประดับจะติดอยูกับชอดอกได
นาน     4.9.2  เหงือกปลาหมอดอกสีขาว  ( A. ebracteatus )  เปนกอ  ขอบใบมี
หนาม  เชนกัน  แตดอกเล็ก  สีขาว และใบประดับรวงเร็ว 
  ท้ังสองชนิดน้ีใชเปนยาพอกแกอาการปวดบวม  ลดการอักเสบ และใชใบ
ออนตมกับเปลือกอบเชย  รับประทานเปนยาแกทองอืดเฟอ 
   4.9.3  เหงือกปลาหมอเครือ  ( A. volubilis )  เปนไมเลื้อย  ตาม
ปาชายเลน  ใบไมมีหนาม  ใชใบเปนยารักษาโรคเหน็บชา  เจ็บหลังและเจ็บเอว 
  4.10  หนุมาณประสานกาย  ( Schefflera venulosa, Araliaceae )  ไมตน  
ใชเปนทั้งไมประดับและสมุนไพร  ใบสดมีสรรพคุณเปนยาพอกแผล  หามเลือด และสมาน
แผล หรือใชใบโขลกกับสุรารับประทานเปนยาแกไอ และแกอาเจียนเปนโลหิต 
  4.11  เสนียด  หรือเหลืองคีรีบูน ( Adhatoda vasica, Acanthaceae )  ไม
พุมเล็ก  ดอกสีขาว  ใบและรากมี alkaloid vasicine  ถาใชในปริมาณท่ีพอเหมาะ  จะมี
ฤทธิ์เปนยาขับเสมหะ  ตํารายาไทยใชนํ้าคั้นจากใบผสมกับนํ้าขิง  รับประทานแกไอ 
  4.12  หนาด  ( Blumea balsamifera, Compositae )  ไมพุมเล็ก  ใบมีขน
และมีกลิ่นหอม  ดอกออกเปนชอกลมสีเหลือง  นําใบมาชงน้ําด่ืมลดอาการปวดทองมีฤทธิ์
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  4.13  แสมสาร  ( Cassia garettiana, Leguminosae )  ดอกออกเปนชอสี
เหลืองใชเปนสมุนไพรไดท้ังใบ  ดอก  และแกน  ใบมีสาร  anthraquinone  ช่ือ  aloe – 
emodin  ซ่ึงใชรักษาโรคมะเร็งในเม็ดโลหิตของหนูได  สวนแกนไมมีฤทธิ์เปนยาระบาย
และฟอกเลือดสําหรับสตรี 
  4.14  พลู  ( Piper betel, Piperaceae )  นําใบมาใชกับหมาก  สมัยกอน
เช่ือวาทําใหปากมีกลิ่นหอม  ฟนทน  ใบพลูมีนํ้ามันหอมระเหย  เปนสารพวก  charvivol  
ซ่ึงเปน  phenolic compound  มีฤทธิ์เปนยาฆาเช้ือโรค  เม่ือเคี้ยวทําใหลมหายใจมีกลิ่น
หอม  สารน้ีมีฤทธิ์ทําใหปลายประสาทชา  ดังน้ันในสมัยกอนเวลาเปนลมพิษ  ( แพของ )  
จึงนําใบพลูมาผสมกับเหลาทาบริเวณท่ีเปนลมพิษ 
  4.15  ยี่โถ  ( Nerium indica, Apocynaceae )  ไมพุม  ดอกสีขาว  แดง  
ชมพู  มีท้ังดอกชนิดท่ีกลีบซอนหรือไมซอน  พืชน้ีเปนไมพิษเพราะมีสาร  cardiac 
glycosides  หากใชสารพอเหมาะจะเปนยาบํารุงหัวใจ ถาใชมากอาจจะเปนอันตรายถึง
ชีวิตได  จึงไมนํามาเปนยา  แตใชพืชอื่นแทน เชน Digitalis purpurea หรือ D. lanata, 
Scrophulariaceae  ทางแกไขหากคนหรือเด็กกินใบยี่โถ  ควรจะใหรับประทานกาแฟที่ชง
แก ๆ บํารุงหัวใจกอน 
 
 5.  ดอก 
  5.1  สารภี  ( Mammea siamensis, Guttiferae )  ใชดอกแหงผสมในยา
หอม  แกลม  ยาบํารุงหัวใจ  ดอกตูมมีฤทธิ์เปนยาขับลม  บํารุงหัวใจและเปนยาฝาดสมาน  
ใชรักษาธาตุใหเปนปกติ  ดอกมีสารพวก coumarin  ซ่ึงมีฤทธิ์ในการขยายหลอดเลือดได 
  5.2  บัวหลวง  ( Nelumbo nucifera, Nelumbonaceae )  ไมนํ้า  ใช
ประโยชนไดเกือบทุกสวน  ดอกสีขาวหรือชมพู  เกสรสีเหลือง  ใชผสมยาหอมและมีฤทธิ์
เปนยาบํารุงหัวใจ  ฝกบัวใชเปนยาตมรับประทานชวยใหคลอดบุตรงาย  นําใบและดอกมา
สกัดจะไดลารมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียหลายชนิด  ใชรากเปน
อาหาร  เปนยาแกทองรวง  ธาตุไมปกติ  นําเมล็ดบัวท้ังสดและแหงมาตมรับประทาน  
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  5.3  เกกฮวย  ( Chrysanthemun indicum, Compositae )  ไมพื้นเมือง
ของจีนและญี่ปุน  ไมลมลุก  ดอกสีขาวใจกลางสีเหลือง  คลายดอกเบญจมาศ  ใชดอก
ตากแหง  ชงนํ้าด่ืมเปนยาบํารุงหัวใจ  แกรอนใน และรักษาทอง 
  5.4  กานพลู  ( Syzygium aromaticum, Myrtaceae )  ไมตน  ใชดอกตูม
ตากแหงเปนยาขับลม  แตกลิ่นและเคี้ยวแกปวดฟน  ถานําไปสกัดนํ้ามันจะไดนํ้ามัน
กานพลู  ( Clove oil )  มีฤทธิ์เปนยาแกปวดเฉพาะแหง  ใชใสฟนเพื่อระงับอาการปวดฟน
ใชเปนยาฆาเช้ือโรค และยาขับลม 
  5.5  ชบาดอกแดง  ( Hibiscus rosa – sinensis, Malvaceae )  ตํารายา
โบราณใชเปนผักใสแกงเลียง  รับประทานเพื่อบํารุงนํ้านม  จีนใชดอกไปคั้น  นํ้าผสมกับ
นํ้ามันมะกอกในอัตราเทากัน และทาเปนยาบํารุงผม  ปจจุบันพบวาสารท่ีสกัดไดจากดอก
ชบา  ทําใหหนูเปนหมันไดถึง 80% 
  5.6  บุนนาค  ( Mesua ferrea, Guttiferae )    ไมตนขนาดกลาง ถึงขนาด
ใหญ   ดอกสีขาวนวล  กลิ่นหอม   ใชเปนยาฝาดสมาน   ยาคุมธาตุ     ผสมยาแกลม  ยา
แกไอ และยาขับเสมหะ  เกสรของบุนนาคใชเขายาหอม  มีฤทธิ์ฝาดสมาน  บํารุงธาตุ และ
ขับลม 
  5.7  จําปา  ( Michelia champaca, Magnoliaceae )  ไมตน  ดอกสี
เหลือง  กลิ่นหอม  ดอกใชเปนยาบํารุงหัวใจ  ระงับอาการเกร็ง  บํารุงธาตุ  ขับปสสาวะ
และแกธาตุไมปกติ 
  5.8  ลําโพง  ( Datula metel, Solanaceae )  ลําโพงมี  2  วาไรตี  ไดแก  
ลําโพงขาวและลําโพงกาสลัก  ( D. metel var. fastuosa )  ชนิดแรกมีเสนใบ  กานใบสี
เขียว  ดอกสีขาว  สวนลําโพงกาสลักมีเสนใบสีมวง  ดอกสีมวงมีกลีบซอนกัน 2 – 3 ช้ัน  
ลําโพงชอบข้ึนในดินท่ีมีปุยดีใกลกองขยะ  ตามริมตลิ่ง  ใชสวนของใบ  ดอก  ผล  เมล็ด  
ใบของลําโพงมีสาร  seopolarmine  ( hyoscine )  นําดอกมาใชสูบเปนยาชวยคนเปนหืด
เพื่อขยายกลามเนื้อของหลอดลม  ( bronchial muscle )  ระงับ secretion  ตาง ๆ ใชเปน
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6.  ผล 

  6.1  มะเกลือ  ( Diospyros mollis, Ebenaceae )  ไมตน  ผลดิบมีสาร  
diospyros mollis, Ebenaceae )  ไมตน  ผลดิบมีสาร  diospyrol  ซ่ึงมีฤทธิ์เปนยาขับ
พยาธิในทองทุกชนิด  ชาวบานใชผลมะเกลือดิบมาโขลก  แลวคั้นเอาแตเฉพาะนํ้า
รับประทานกับนํ้ากะทิเพื่อใชขับพยาธิ  ปจจุบันสกัดสาร diospyrol  ออกมาทําเปนยาเม็ด 
และยาหลอดแคปซูลไดแลว 
  6.2  มะตูม  ( Aegle marmelos, Rutaceae )  ไมตน  มีหนามแข็งตามลํา
ตนและกิ่งหั่นผลออนหรือฝานใหเปนช้ินบาง ๆ ตากแหง แลวนํามาชงน้ํารับประทานแบบ
เดียวกับใบชา  มีสรรพคุณเปนยาแกทองเสีย  รักษาโรคลําไสเร้ือรังในเด็ก และเปนยา
รักษาธาตุในผูสูงอายุ ผลสุกมี mucilage และ pectin มาก  ใชเปนยาระบายและขับลม 
  6.3  ยอ  ( Morinda citrifolia, Rubiaceae )  ไมพุม  นิยมปลูกตามบาน  
เพราะใชประโยชนไดหลายอยาง  โดยเฉพาะการใชใบยอสําหรับประกอบอาหาร ผลยอสุก
ใชเปนยาขับลมและบํารุงธาตุ 
  6.4  มะระขี้นก  ( Momordica charantia, Cucurbitaceae )  ผลมีรสขมใช
เปนยาเย็น และชวยลดน้ําตาลฝนเลือดไดเน่ืองจากมีสาร charantin  รับประทานใบเปนยา
ขมเจริญอาหารเปนยาระบายออน ๆ และมีสรรพคุณในการขับพยาธิพวก pin worms   
  6.5  ประคําดีควาย  ( Sapindus rarak, Sapindaceae )  ไมตน  ผลกลมมี
เพียงหน่ึงเมล็ด  เมล็ดคอนขางแข็ง  ผลมีสาร saponin มาก  เม่ือนํามาผสมกับนํ้าจะมี
ฟองคลายสบู  ถาใชในปริมาณนอยผสมน้ําอาบจะรักษาโรคผิวหนังบางอยางและแกคัน  
แตตองระวังถาปริมาณสูงเกินไปจะทําใหผมรวงได  ถาทําเปนยาชงจะใชแกสิวได 
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  6.6  สับปะรด  ( Ananas comosus, Bromeliaceae )  ผลสุกมีวิตามินซี
สูง และมีเอนไซม  bromelin  ซ่ึงชวยยอยเน้ือ  จึงมีสรรพคุณเปนยาชวยยอยอาหาร  แต
ผลออนมีฤทธิ์เปนยาระบายอยางแรง  ถาใชในหญิงท่ีเพ่ิมเร่ิมต้ังครรภ  อาจทําใหแทงได 
  6.7  มะละกอ  ( Carica papaya, Caricaceae )  ผลไมท่ีมีรสดี และมี
ประโยชนหลายอยาง  ผลสุกเปนยาระบาย  บํารุงธาตุ และชวยยอยอาหาร  แตถา
รับประทานมากเกินไปจะเกิดการสะสมของวิตามิน เอ และ carotene  มากเกินไป  ทําให
ผิวมีสีเหลืองสม  เรียกวาโรค  carotenemia 
  6.8  ดีปลี  ( Piper chaba, Pipernaceae )  ไมเลื้อย  ผลเกิดเปนชอ  ผล
ออนสีเขียว  ผลแกสีแดง  ดีปลีใชเปนเคร่ืองเทศ  หมักดองใชเปนยาขับลม  เพราะมีอัลคา
ลอนด piperine 
  

7.  เมล็ด 
  7.1  แสลงใจ  แสลงโทน หรือมะแสงเบื่อ  ( Strychnos nux-vomica, 
Loganiaceae )  ไมตนขนาดใหญ  ผลกลม  เม่ือสุก  มีสีแสด  ผลหน่ึงมี  3 – 5 เมล็ด  
เมล็ดแข็ง  ลักษณะแบนคลายกระดุม  สีเทาหรือนํ้าตาลแกมเทา  เมล็ดน้ีในตํารายาไทย
เรียกวา  โกฏฐกะกลิ้ง  ใชเปนยาเบื่อสุนัข และหนู  เมล็ดแสลงใจมีอัลคาลอยด strychnine  
ซึ่งถาใชเล็กนอยจะมีฤทธิ์เปนยากระตุนการทํางานของหัวใจ และเจริญอาหาร  แตถาใชใน
ปริมาณสูง  จะทําใหหัวใจวาย  และเสียชีวิตเพราะจะไปกระตุน spinal cord  ส่ิงมีชีวิตท่ี
ไดรับสารน้ี  เวลาตายมีนํ้าลายฟูมปาก  ใชเมล็ดปริมาณนอย ๆ ทําทิงเจอร ดองเหลาและ
เปนยาขมเจริญอาหาร สารอีกชนิดไดแก  brucine มีรสขมใสในพวกอัลกอฮอล  เพื่อแปร
สภาพของอัลกอฮอลนําไปใชในอุตสาหกรรม เชน ละลายทาสี 
  7.2  พญามือเหล็ก  ( Strychnos ignatii, Loganiaceae )  เมล็ดแข็งและมี
รสขมมาก  มีอัลคารอยด  strychnine และ brucine  แตปริมาณนอยกวาในแสลงพัน  ถา
ใชยาน้ีในปริมาณนอย ๆ เช่ือวารักษาอหิวาตกโรคได  ถาใชปริมาณมากจะเปนอันตราย
ถึงชีวิตไดเชนเดียวกัน 
  7.3  กระเบาน้ํา  ( Hydnocarpus anthelmintica, Hydnocarpaceae )  
สกุลน้ีมีหลายชนิด  เชน H. kurzii, H. laurifolia และ H. anthelmintica  ซ่ึงตางก็ใหนํ้ามัน
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  7.4  ราชดัด  ( Brucea javanica, Simaroubaceae )  ไมพุม  ดอกสีแดง
ขนาดเล็ก  ผลรูปไขสีดํา  คลายเม็ดมะละกอแหง  ภายในเมล็ดสีขาว  มีรสขมมาก  เมล็ด
มีอัลคารอยด  bruca marine  ใชเปนยารักษาโรคบิด 
  7.5  ยางนองเครือ  ( Strophanthus scandens, Apocynaceae )  ดอกสี
ชมพูแกมแดง  เมล็ดมีสาร strophanthin, kombic acid และ trigonelline  ซ่ึงมีฤทธิ์
กระตุนการทํางานของหัวใจท่ีคอนขางแรง  และออกฤทธิ์เร็วเม่ือใชในปริมาณนอยเปนยา
บํารุงหัวใจ  สวนสาร sarmentogenin  ในเมล็ดสามารถนําไปทําเปนยา  cortisone  ซ่ึง
เปนยารักษาโรค  rheumatic fever  ท่ีหายากและราคาแพงมาก 
  7.6  ชุมเห็ดไทย  ( Cassia tora, Leguminosae )  ไมพุมขนาดคอนขาง
เล็ก  เมล็ดชุมเห็ดไทยมีสารพวก  anthraquinone xanthone และ emodin  ใชเปนยา
ระบายอยางออน ๆ  
  7.7  นอยหนา  ( Anona squamosa, Annonaceae )  นําเมล็ดซ่ึงมีนํ้ามัน
หอมระเหยมาตําผสมกับนํ้ามะพราวพอกศีรษะท่ีมีเหา  เอาผาโพกไว 2 – 3 ช่ัวโมง  แลว
สระผมเกาจะตายไปไมทําใหผมรวง  เวลาใชตองระวังอยาใหถูกกับ mucous membrane  
ใชใบไดเชนเดียวกับเมล็ดปจจุบันนํ้ามันจากเมล็ดนอยหนานํามาทําข้ีผึ้ง  ( ointment ) 
  

8.  พืชทั้งตน 
  8.1  แพงพวยฝร่ัง หรือแพงพวยบก  ( Catharanthjus roseus, 
Apocynaceae )  พืชพ้ืนเมืองของเกาะมาดากัสการเดิมชาวพื้นเมืองใชรักษาโรคเบาหวาน  
เปนไมพุมเล็ก  สีชมพู  และสีขาว  มีอัลคาลอยด  ประมาณ  50  ชนิด  ท่ีสําคัญ  2  ชนิด  
vincaleukoblastine ( VLB )  ช่ือทางยา  ( drug name )  เรียกวา  vinblastine  ใชรักษา
โรคมะเร็งในตอมนํ้าเหลือง  ( Hodgkin’s disease )  และ  leurocristine ( LC )  ช่ือทาง
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  8.2  บัวบก  ( Centella asiatica, Umbelliferae )  พืชขนาดเล็ก  ใบสี
เขียวคอนขางกลมหรือคลายรูปไต  ชาวบานรับประทานเปนผักสด  ตนบัวบกสด ๆ ท้ังตน
มี  glucosids asiaticoside  ซ่ึงใชเปนยาทารักษาโรคผิวหนังได  นํ้าคั้นจากใบบัวบก หรือ
จากใบบัวบก หรือจากบัวบกท้ังตนใชเปนเคร่ืองด่ืมบํารุงกําลัง  เจริญอาหารและขับ
ปสสาวะ 
  8.3  จิงจอหลวง  ( lpomoea vitifolia, Convolvulaceae )  ไมเลื้อยเถา
ออน  ดอกสีเหลือง  ใชท้ังตน  เปนยาตม  รับประทานเพื่อชวยยอยอาหาร 
  8.4  หญาใตใบ หรือมะไฟเดือนหา  ( Phyllanthus urinaria, 
Euphorbiaceae )  ไมขนาดเล็กใชท้ังตนเปนยาขับปสสาวะ และแกรอนใน  ใชนํ้าคั้นจาก
ตน  เช็ดลิ้นเด็กออนท่ีเปนฝาขาว 
  8.5  ผักขมหนาม  ( Amaranthus spinosus, Amaranthaceae )  ใชท้ัง
ตนเปนยาขับปสสาวะ และขับเสมหะ 
  8.6  ชิงชาชาลี  ( Tinospora cordifolia. Menispermaceae )  ทุกสวนของ
พืชมีรสขมใชเปนยาตมรับประทานเพื่อลดไข  ชวยยอยอาหาร  รักษาอาการทองอืด
ทองเฟอ และขับปสสาวะ 
 
ลักษณะและสรรพคุณสมุนไพรบางชนิด 

1. กานพลู 

กานพลูสามารถใหผลผลิตเม่ืออายุได  ประมาณ 4-5 ป   จะใหดอกประมาณเดือน
สิงหาคม-กันยายน และจะไดเต็มท่ีเก็บเกี่ยวไดในเดือนธันวาคม  

• 

ดอกท่ีเหมาะสมตอการเก็บเกี่ยว   มีลักษณะเปนสีเหลืองและสีชมพูออนๆ ซ่ึงเปน
ชวงดอกตูม กอนดอกบาน จะมีคุณภาพและสรรพคุณดีท่ีสุด 

• 
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เก็บเกี่ยวโดยใชมือเก็บหรือใชกรรไกรตัดท้ังชอดอก      เพ่ือไมใหกิ่งกานพลูไดรับ
ความกระทบกระเทือนมาก หากกิ่งไดรับความบอบชํ้าจะทําใหออกดอกนอย  

• 

สําหรับตนที่สูงใหใชพะองหรือบันไดพาดเพื่อหลีกเลี่ยงการโนมกิ่งแรง การใชัประ
โยชนดอกตูมแหงของกานพลูใชแกทองเสีย ขับลม แกทองอืดเฟอ นอกจากน้ีใชผสมในยา
อมบวนปาก ดับกลิ่นปาก และพบวาในน้ํามันหอมระเหย (CLOVE OIL) ท่ีกลั่นได จาก
ดอกมีสวนประกอบสําคัญ คือ "ยูจินอล" ใหรสเผ็ด นิยมนํามาผสมอาหารตาง ๆ เพ่ือแตง
กลิ่น นอกจากน้ียัง ใชปรุงยาตาง ๆ เชน ยาระงับกลิ่นปาก ยาแกไอ ยาแก ปวดทอง และ
ใชปรุงเปนนํ้าหอมกลิ่นดอก คารเนช่ัน และกลิ่นวานิลลา 
 

การแปรรูป 

นําผลผลิตท่ีได (ดอกสด) หักกานออกใหเหลือแตดอก  • 

ทําใหแหงโดยการตากแดดประมาณ 4-5 วัน  • 

ควรระวังไมใหดอกแหงเร็วเกินไปเพราะจะทําใหดอก มีลักษณะเหี่ยวยนและเปราะหักงาย 
 

2. กระชายดํา 

เปนพืชท่ีอยูในวงศ Zingiberaceae เชนเดียวกับขิงและขมิ้น  • 

ช่ือวิทยาศาสตร Kaempferia parviflora  • 

เปนพืชสมุนไพรที่มีถิ่นกําเนิดในประเทศเขตรอนบริเวณตะวันออกเฉียงใต  • 

พบไดตามบริเวณปาดิบรอนช้ืน  • 

แหลงปลูกท่ีมีช่ือเสียงและเปนที่ยอมรับของคนท่ัวไปคือ    เขตปลูกอําเภอนาแหว 
อ.ดายซาย และภูเรือ จังหวัดเลย  

• 

ปจจุบันปลูกมากในเขตจังหวัดเลย เปนพืชท่ีทํารายไดใหกับผูปลูกสูงมากจึงมีการ
ขยายพื้นที่ปลูกไปยังแหลงอื่นๆ  

• 
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ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
กระชายดําแตกตางจากกระชายท่ัวไป (ท่ีใชเปนเคร่ืองแกง) คือ กระชายท่ัวไปใช

สวนท่ีเปนราก(tuber) ซ่ึงงอกออกมาจากเหงา (ลําตนที่อยูใตดิน) มีกาบใบและใบซอนโผล
ข้ึนอยูเหนือดิน สวนกระชายดํามีลําตนอยูใตดิน (rhizome)หรือท่ีเรียกกันทั่วไปวาหัว 
ลักษณะคลายขิง หรือขม้ินแตมีขนาดเล็กกวาใบใหญและมีสีเขียวเขมกวากระชายท่ัวไป 
ขนาดใบกวางประมาณ 7-15 ซม. ยาว 30-35 ซม. ใบมีกลิ่นหอม ประกอบดวยกาบใบมีสี
แดงจางๆ และหนาอวบ กําเนิดมาจากหัวท่ีอยูใตดิน ลําตนมีความสูงประมาณ 30 ซม.  

ดอกออกจากยอด ชอละหนึ่งดอก มีใบเลี้ยง ดอกมีสีชมพูออน ๆ ริมปากดอกสี
ขาว เสาเกสรสีมวง เกสรสีเหลือง กลีบรองกลีบดอกเชื่อมติดกันมีลักษณะเปนรูปทอ มีขน 
โคนเช่ือมติดกันเปนชอยาว เกสรตัวผูจะเหมือนกับกลีบดอก อับเรณูอยูใกลปลายทอ เกสร
ตัวเมียมีขนาดยาวเล็ก ยอดของมันเปนรูปปากแตรเกลี้ยงไมมีขน 
 

3. จันทนเทศ 
จันทนเทศเปนพืชท่ีมีดอกตัวผูและดอกตัวเมียอยูแยกตนกัน สวนมากจะพบตนที่มี

เฉพาะดอกตัวผูมากกวาตนที่มีดอกตัวเมีย ตนตัวผูอาจใหดอกตัวเมียบางแตนอยมาก 
ในขณะที่ตนตัวเมียใหผลดกมาก การขยายพันธุดวยการเพาะเมล็ดน้ัน มากกวารอยละ 80 
จะเปนตนตัวผู และไมสามารถจะแยกดวยลักษณะภายนอกไดวาเมล็ดหรือตนเปนเพศผู
หรือเพศเมีย จะทราบวาตนใดเปนตนตัวผูหรือตัวเมียก็ตอเม่ือตนจันทนเทศออกดอกแลว 
หรือมีอายุประมาณ 5-8 ป และเน่ืองจากจันทนเทศเปนพืชท่ีใชประโยชนจากผล ชาวสวน
จึงตองปลูกเผื่อไวหลายตน แลวคัดเลือกตนเพศผูท่ีสมบูรณไวเพ่ือผสมเกสร โดยใหมี
สัดสวนระหวางตนเพศผู 1 ตนตอตนเพศเมีย 10 ตน ตนเพศผูจะปลูกไวเพื่อผสมเกสร
เทาน้ันจันทนเทศที่ดี เปนพันธุจากอินโดนีเซีย ซ่ึงรูปทรงของผลมีลักษณะยาวรี กลิ่นหอม
แรง รกหรือดอกจันทนเทศ มีขนาดใหญ เน้ือหนา และกลิ่นหอมแรงกวาเปนพันธุของไทย 

ผลจันทนเทศสามารถนําไปใชประโยชนไดทุกสวน ดังน้ี 

เน้ือผล • 

ลูกจันทน คือสวนของเมล็ดมีสีนํ้าตาลเขมเกือบดํา • 

BO 216 483 



ดอกจันทน คือสวนของเยื่อหุมเมล็ดมีสีแดงเขมซ่ึงบางทองท่ีเรียกวา "รก" • 

ผลจันทนเทศที่แกจัดท้ัง 3 สวน น้ีสามารถนําไปใชประโยชนได ดอกจันทนและลูก
จันทนใชประโยชนหลายอยาง เชน 

ปรุงอาหาร โดยนําไปผสมขนมปง เนย ไสกรอก แฮม เบคอน เน้ือตุนตางๆ แกง
มัสม่ัน แกงกะหรี่ นํ้าพริกสําเร็จรูป  

• 

ใชในผลิตภัณฑเน้ือสัตว เพ่ือการถนอมอาหาร  • 

เปนยาบํารุง ขับลมในระบบทางเดินอาหารและยาสมาน  • 

ทําเคร่ืองหอมและเครื่องสําอาง  • 

สําหรับเน้ือผลจันทนเทศสามารถนําไปทําเปนอาหารไดหลายรูปแบบแตยังไม
แพรหลายและเปนท่ีรูจักมากนัก เน่ืองจากการแปรรูปยังมีไมมาก ผลิตภัณฑจากเน้ือผล
จันทนเทศจะพบมาก ในประเทศอินโดนีเซียซ่ึงเปนแหลงผลิตรายใหญของโลก ปจจุบันได
มีการนําผลจันทนเทศมาแปรรูปเพ่ือทําผลิตภัณฑตางๆ เชน จันทนเทศแชอิ่ม เน้ือ
จันทนเทศตากแหง หรือนําไปดอง  

การผลิตลูกจันทนและดอกจันทนแหง  

เก็บผลจันทนเทศที่แกจัด นําไปลางปอกเปลือกและผาเปน 2 ซีก สวนของเนื้อผล
นําไป แปรรูปตอไป แกะสวนดอกจันทนเทศคือสวนของรกหุมเมล็ด มีลักษณะคลาย
รางแห มีสีแดงสดและรัดติดแนนอยูกับเมล็ด ลอกออกจากเมล็ด โดยระวังอยาใหดอก
จันทนเทศขาดเพราะจะขายไดราคาลดลง นําสวนดอกจันทนเทศไปคลี่ใหแบนอยาใหแตก
หรือหัก จากน้ันนําท้ังดอกจันทนเทศและลูกจันทนเทศ (สวนของเมล็ดท่ีมีเปลือกแข็งสี
นํ้าตาลรูปรางยาวรี ท่ีลอกเอารกหรือดอกจันทนเทศออกแลว) ไปตากแดด การตากแดด
จันทนเทศใชเวลาประมาณคร่ึงวันหรือ 2 - 4 ช่ัวโมง ดอกจันทนจะแหงสนิท สวนการตาก
ลูกจันทนเทศตองหม่ันกลับลูกจันทนเทศใหแหงอยางสมํ่าเสมอเพื่อปองกันการเนาเสีย
และเช้ือรา เม่ือ ลูกจันทนเทศแหงดีแลวจะมีนํ้าหนักลดลงประมาณรอยละ 25 ใชเวลาตาก
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การแปรรูปเน้ือผลจันทนเทศ 

 
ผลิตภัณฑท่ีไดจากการแปรรูปเน้ือผลจันทนเทศ ยังไมเปนที่นิยมในตลาดบานเรามากนัก
เน่ืองจากรสชาติยังไมดีเทาท่ีควร มีรสเผ็ด ฝาด และยังมีปริมาณนอย ไมคอยพบใน 
ทองตลาด  

ผลิตภัณฑท่ีพบในประเทศอินโดนีเซีย คือ จันทนเทศแชอิ่มหลายรูปแบบและแยม
จันทนเทศ เกษตรกรบานเราอาจนํามาปรับใชในการแปรรูปเพ่ือบริโภคภายในประเทศได 
โดยกรรมวิธีการผลิตจันทนเทศแชอิ่มของประเทศอินโดนีเซีย มีดังน้ี 

เก็บผลสดท่ีแกจัดมาลางนํ้าใหสะอาด แลวปอกเปลือก • 

ผาคร่ึง นําสวนของลูกจันทน และดอกจันทน ไปตากแดดหรืออบเพื่อจําหนายเปน
ผลผลิตแหง     สวนเน้ือผลที่เหลือนํามาทุบดวยไมหรือหินใหชํ้าเล็กนอย (ในกรณี
ตองการแชอิ่มใหมีช้ินใหญ)   หรือนํามาซอยใหเปนช้ินบางๆ   ก็ได  แลวแตความ
ตองการ 

• 

นําเน้ือผลท่ีทุบหรือซอยแลว ไปแชนํ้าเกลือท้ิงไว 1 วัน • 

แยกเน้ือผลจันทนเทศท่ีดองน้ําเกลือไว 1 คืน   ออกจากนํ้าเกลือนําไปผึ่งใหสะเด็ด
นํ้าแลวนําไปตากแดด 1 วัน 

• 

นําเน้ือผลท่ีตากแดดแลวไปแชนํ้าเช่ือมท้ิงไว 1 คืน • 

แยกผลจันทนเทศออกจากนํ้าเช่ือมแลวนําไปตากแดดอีก 1 วัน • 

นําเน้ือผลท่ีผานข้ันตอนดังกลาวแลว มาซอยเปนช้ินเล็กๆ  (เฉพาะสวนที่ผานการ
ทุบต้ังแตแรกแตยังไมไดซอย) คลุกนํ้าตาลทราย     (อาจผสมพริกข้ีหนูสดท่ีตําให
แหลกดวยก็ได แลวแตชอบ) แลวบรรจุถุงเพื่อจําหนายตอไป สําหรับสวนท่ีซอย

• 
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4. โลต๊ิน 

ช่ืออื่น กะลําเพาะ เครือไหลนํ้า หางไหลแดง ไหลนํ้า อวดนํ้า และโพตะโกซา 
ช่ือสามัญ Tuba root 
ช่ือวิทยาศาสตร Derris sp. 
ช่ือวงศ LEGUMINOSAE 

ความสําคัญ 

ในสมัยโบราณมีรายงานวาชาวจีนเปนผูนํามาปลูกในป พ.ศ.2470 โดยใชสวนของ
รากทุบแชนํ้าคางคืน สังเกตวานํ้าท่ีแชหางไหลขุนขาวคลายนํ้าซาวขาวก็จะนําไปรดสวน
ผัก เพ่ือฆาหนอนหรือแมลงที่มากัดกินผัก ซ่ึงก็นับวาไดผลดี ในสมัยตอมาไดมีผูทําการ
วิเคราะหรากโลต๊ินพบวามีสารท่ีมีลักษณะเปนเกล็ดสีขาวมีพิษ เรียกช่ือสารพิษน้ีในเวลา
ตอมาวา โรตีโนน (rotinone) 

สารพิษน้ีนอกจากจะมีคุณสมบัติในการเบื่อปลาแลว ยังพบวามีประสิทธิภาพใน
การฆาแมลงอีกดวย โดยแมลงจะดูดซึมเขาไปในกระเพาะ หรือใชในรูปของสารไลแมลง 
เปนสารอินทรียสลายเร็ว ไมตกคางในพืชอาหารและสิ่งแวดลอม ในเมืองไทยพบวามีพืช
วงศเดียวกับโลติ๊นประมาณ 21 ชนิด แตมีเพียง 2 ชนิดเทาน้ันที่พบวามีสารพิษมากและ
นิยมปลูกเปนการคา คือ ชนิดแดง และชนิดขาว ซ่ึงพบวามีสารพิษอยูในเกณฑเฉลี่ย 4-5 
เปอรเซนต ในบานเราพบชนิดแดงมากกวาขาว โดยพบมากตามบริเวณแมนํ้าปง ต้ังแต 
อ.ฮอด จังหวัดเชียงใหม จนถึง อ.บานตาก จ.ตาก สวนภาคกลาง พบมากแถวปราจีนบุรี 
ชลบุรี จันทบุรี และทองท่ีใกลเคียง ในภาคกลางนอกจากจะเรียกวา หางไหล อาจเรียกช่ือ
ตามทองถิ่นท่ีมีพืชน้ีข้ึนวา อวดนํ้า ไหลนํ้า กะลําเพาะ และโพตะโกซา ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบบริเวณตนนํ้าและเชิงเทือกเขาภูพาน ช่ือทองถิ่นเรียกไหลแดง  

ลําตนโดยทั่วไปมีลักษณะกลม 
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ลักษณะพฤกษศาสตร 

ใบออนและยอดมีขนออนสีนํ้าตาลปนแดง เถาหรือลําตนสวนท่ีแกมีสีนํ้าตาลปน
แดงเชนกัน แตจะเริ่มมีสีเขียวเห็นชัดตรงปลองท่ีอยูกอนถึงยอดประมาณ 2-3 ปลอง ใบแก
มีสีเขียว ในกานใบหน่ึงๆ จะมีใบต้ังแต 5 ถึง13 ใบ โดยใบจะขึ้นเปนคูๆตรงขามกัน 2-4 คู 
ใบคูแรก (นับจากโคนกานใบ) จะมีขนาดเล็กท่ีสุด และเร่ิมใหญข้ึนเปนลําดับ ใบสุดทายท่ี
อยูตรงยอดจะเปนใบเดี่ยว ซ่ึงมีขนาดใหญท่ีสุดกานใบแตละกานจะข้ึนบนลําตนสลับดาน
กัน ใบมีลักษณะคลายรูปไข กวางประมาณ 3.0 - 9.5 ซ.ม. และยาวตั้งแต 6.5 - 27.0 ซ.ม. 
โคนใบเล็กเรียวขึ้นไปและปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ พื้นใบดานบนสีเขียวลักษณะมัน 
เสนแขนงลักษณะคลายกางปลาไดชัด แตไมยาวจนชิดขอบใบ ดานทองใบมีสีเขียวและ
เห็นเสนใบชัดกวาดานบน เสนใบมีลักษณะเขียวปนน้ําตาล ดอกออกเปนชอ มีลักษณะ
คลายดอกแคฝร่ัง ดอกตูมมีสีชมพูอมมวง เม่ือบานเต็มท่ีจะเปนสีชมพูออน และคอยๆ 
เปลี่ยนเปนสีขาว ชอดอกออกตามลําตน แตละชอยาวประมาณ 20 - 25 ซ.ม.ผล มี
ลักษณะเปนฝกแบน ฝกออนมีสีเขียวและเปลี่ยนเปนสีนํ้าตาลปนแดงเมื่อฝกแก ภายในฝก
มีเมล็ด ซ่ึงมีลักษณะกลม และแบนเล็กนอย สีนํ้าตาลปนแดงเมื่อฝกแกจะแยกออกจากกัน 
ทําใหเมล็ดรวงลงพื้นดินเม่ือมีความช้ืนพอเหมาะ เมล็ดก็จะงอกและเจริญเติบโตเปนลําตน
ตอไปพืชชนิดน้ีมีทรงพุมหนาทึบ 

ใชประโยชนทางการเกษตร 

สารพิษในโลต้ิน นอกจากจะมีคุณสมบัติในการเบื่อปลาแลว ยังพบวาเม่ือพนบนตัว
แมลง สารพิษจะถูกดูดซึมเขาไปในกระเพาะ ทําใหแมลงตายได หรือใชในรูปของสารไล
แมลง การใชสารพิษอาจใชในรูปของสารละลายหรือในรูปผง ถาใชในรูปผงจะมี
ประสิทธิภาพใน การฆาหมัด เห็บ ไรไก ปลวก แมลงวัน เรือด เพลี้ยออนบางชนิด หนอน
เจาะผัก มวนปก แกว ดวงเตาแตง ดวงหมัดผัก เพลี้ยจ๊ักจ่ันมะมวงหนอนเจาะกะหล่ําปลี 
และศัตรูพืชผักตาง ๆ เปนตน  

สารพิษในโลต้ิน สามารถใชพนโดยตรงบนตนออนและใบออนของพืช โดยไมเกิด
อันตรายกับพืชเพราะสารนี้เปนสารอินทรียท่ีไดจากพืช สลายตัวเร็ว ไมมีผลตกคางในพืช
อาหารและส่ิงแวดลอม เน่ืองจากโลต๊ินเปนพืชตระกูลถั่ว สามารถปลูกเพ่ือไถกลบเปนปุย
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วิธีใชทางการเกษตร 

ใชรากท่ีทุบแลว 1 กิโลกรัมตอนํ้า  1 ปบ แชไว 2 วัน   สังเกตวานํ้าท่ีแชโลต๊ินหรือ
หางไหลขุนขาว คลายนํ้าซาวขาวกรองเอาแตนํ้า นําไปฉีดแปลงพืชผลในชวงท่ีมีแดดออน 
เพ่ือฆาหนอนและแมลง ชนิดตาง ๆ นอกจากน้ันยังใชฆา เหา เรือด และเบื่อปลา กุง หอย 
ปู เพ่ือเตรียมสระเลี้ยงสัตวนํ้า วัยออนเปนอยางดี 

ประโยชนทางยา 

ในสมัยโบราณแพทยตามชนบทไดใชเถาโลต๊ินผสมกับยาอื่นๆ  เพื่อปรุงเปนยาขับ
ระดูสตรี   แกระดูเปนลิ่มหรือกอน   นอกจากน้ียังมีรายงานวา   แพทยโบราณทางจังหวัด
สุโขทัยใชเถาโลต๊ินตากแหง   และหั่นเปนช้ินเล็กๆสําหรับดองสุรารับประทาน เพ่ือใชเปน
ยาขับลมและบํารุงโลหิต   ยาถายเสนเอ็น   ถายลมและถายเสมหะอีกดวย   แตการใชพืช
สมุนไพรทุกชนิดอาจมีผลขางเคียง  ฉะน้ันเพื่อความปลอดภัยกอนใชยาควรปรึกษาแพทย
ทุกคร้ัง 

5. หนอนตายหยาก 

หนอนตายหยากเปนพืชปา  พบไดตามสภาพปาท่ัว ๆ ไปในประเทศจีน ญี่ปุน 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ลาว และไทย  

ในประเทศไทยพบมากตามสภาพปาธรรมชาติท่ีไมมีนํ้าขัง  • 

ตามปาเบญจพรรณ  ปาท่ีลาดเชิงเขา   และในสภาพปาท่ีมีความอุดมสมบูรณตาม
ธรรมชาติ  

• 

จะไมพบในพื้นที่ท่ีมีการบุกเบิกท่ีดินทําการเกษตรติดตอกันนานหลายป  • 

ถาหากเหงาถูกขุดหรือไถพลิกข้ึนบนดิน เหงาจะแหงตายไดงาย  • 
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ในปจจุบันมีการนําเอาหนอนตายหยาก   มาใชประโยชนท้ังในทางการเกษตรและ
ใชเปนยารักษาโรค  

• 

โดยเฉพาะในดานการเกษตรหนอนตายหยาก  สามารถฆาแมลงไดหลายชนิด ซ่ึง
สามารถใชทดแทนสารเคมีได 

• 

 
 
หนอนตายหยากเล็ก กะเพียดหนู โปงมดงาม สลอดเชียงคํา (อีสานโบราณ) 
ช่ือวิทยาศาสตร Stemona tuberosa Lour.  
วงศ Stemmonaceae  

ลักษณะทางพฤกษศาสตร  

เปนไมเถา เถากลมเล็กเรียวสีเขียว พาดพันตนไมอื่น  • 

ใบรูปหัวใจ เสนใบว่ิงตามยาวราว 10 เสน ผิวและขอบเรียบ สีเขียวเขม  • 

มีหัวเปนแทงกลมยาว ขนาดนิ้วมือเปนกระจุก  • 

ดอกตูมเปนรูปเหมือนเงินราง   สีเขียวอมเหลือง  บานออกเปนสีแดงเขม หรือขาว  • 

ฝกขนาดหัวแมมือ คลายลูกรักบี้   ยาว3-4 ซ.ม.  กวาง 1.5-2 ซ.ม. ฝกออนสีเขียว 
ฝกแกสีนํ้าตาลเขม จะแตกเม่ือแหง   แตละฝกมี 20-30 เมล็ด   ท่ีข้ัวเมล็ดมีขนปุย
ออนพยุงเมล็ดใหลอยตามลม  

• 

สวนท่ีนํามาใชประโยชน คือ ราก (หัว) รสเมาเบื่อ  • 

ใชปรุงยารับประทาน  • 

แกโรคผิวหนัง นํ้าเหลืองเสีย ผื่นคันตามรางกาย   

ฆาเช้ือโรคพยาธิภายใน   

ตําผสมนํ้าเอานํ้าพอกทาฆาหิด เหา แมลง หนอนศัตรูพืช   
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ตมกับยาฉุน รมหัวริดสีดวงใหฝอแหงไป 

หนอนตายหยากใหญ 
ช่ือสามัญ  หนอนตายหยากใหญ ปงชาง กะเพียดชาง  
ช่ือวิทยาศาสตร Stemona collinsae Craib. 
วงศ Stemmonaceae 

ลักษณะ 

เปนไมเถา ขณะตนเล็กจะต้ังตรง เม่ือสูงข้ึนมากๆ จะพาดพันตนไมอื่น  • 

ใบรูป หัวใจ ปลายเรียวกวาหนอนตายหยากเล็ก ใบโตและยาวกวา  • 

เสนใบเรียงตามยาว ประมาณ 15 เสน สีเขียวออนกวาเล็กนอย  • 

รากเปนหัวเก็บอาหารกลมยาวเปนพวง ดอกและผลเหมือนหนอนตายหยากเล็ก  • 

เกิดตามปาดงดิบเขา ปาเบญจพรรณทั่วไป  • 

ขยายพันธุดวยเมล็ด  • 

สวนท่ีนํามาใชประโยชน คือ ราก (หัว) รสเมาเบื่อ  • 

ใชปรุงยารับประทาน  • 

แกโรคผิวหนัง ผื่นคัน นํ้าเหลืองเสีย  o 

รมหัวริดสีดวง  o 

ฆาหิด เหา  o 

ตําผสมนํ้าฆาแมลงศัตรูพืช  o 

       ท่ีมา: เรียบเรียงจาก วุฒิ วุฒิธรรมเวช สารานุกรมสมุนไพร รวมหลักเภสัชกรรมไทย 

       ในตางประเทศมีรายงานวา ในประเทศจีน 
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- ใชรากหนอนตายหยากแชเหลานําเอาสารละลายที่ไดใชเปนยาแกไอ  

- ใชเปนยาขับใหผายลม (Carrminative)  

- ยาขับพยาธิ (Anthelmintic)  

ในอินโดจีน 

- มีผูใชรากรักษาโรคไอวัณโรค  

- โรคเจ็บหนาอก  

ในประเทศไทย 

มีผูใชรับประทานเปนยาฆาพยาธิในทอง (Parasite)  • 

ทําใหยุงที่มากัดตายได  • 

ใชรากหนอนตายหยากฆาหนอนบริเวณแผลของสัตว เชน วัว 
ควาย  

• 

ฆาแมลง เหา ตัวเลือด หมัด  • 

ชาวไรในจังหวัดจันทบุรี ใชเปนยาฆาแมลงที่รบกวนตนพริกไทย  • 

กองเภสัชกรรมไดใชรากสดๆ   ของหนอนตายหยากทดลองกับตัว
ไร ลูกนํ้า ทําไหเกิดออนเปลี้ยและตายได  

• 

กรมวิทยาศาสตรการแพทย    ไดทดลองยืนยันวา  รากหนอนตาย
หยาก มีสรรพคุณทางยา ใชเปนสารกําจัดแมลงอยางไดผล  

• 

สามารถผลิตในเชิงอุตสาหกรรม ทดแทนสารเคมีฆาแมลงได 

ประโยชนทางการเกษตร 

ใชเหงาหนอนตายหยาก 10 กิโลกรัม กากนํ้าตาล 10 กิโลกรัม ตะไครท้ังตน 5 
กิโลกรัม ใบหูเสือ ใบสาบเสือ โดยนําสวนผสมทั้งหมดมาบดใหละเอียดโดยไมตองใสนํ้า 
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นอกจากน้ียังมีอัตราสวนผสมอื่น ๆ เชน รากหนอนตายหยาก 15 กิโลกรัม 
กากนํ้าตาลเกรดเอ 15 กิโลกรัม นํ้า 20 กิโลกรัม ตะไครหอม เปลือกมังคุด และเปลือก
เงาะประมาณ 5 กิโลกรัม โดยนําสวนผสมท้ังหมดมาผสมหมักในภาชนะทิ้งไว 15-20 วันก็
นํามาใชได  

เกษตรกรบางรายใชผสมกับสารอินทรียตาง ๆ ท่ีหมักข้ึนมาใชเองเชน นํ้าหมัก
หอยเชอร่ี โดยการใช นํ้าหอยเชอร่ี 100 กิโลกรัม บดใหละเอียด หรือทุบพอแหลก 
กากนํ้าตาลเกรด เอ 80 กิโลกรัม หมักในภาชนะมีฝาปดมิดชิดท้ิงไว ประมาณ 15 วัน 
นํามากรองเอาแตนํ้า เวลาใชใหผสมกับหนอนตายหยาก 1 สวนตอนํ้าหนอนตายหยาก 20 
สวน เม่ือใชในสวนสม ปรากฏวาไมพบหนอนชอนใบ แคงเกอร อีกท้ังยังทําใหใบเขียว
ดอกดก ดินรวนซุย 
 
5. ขม้ิน 

ขม้ิน เปนพืชลมลุก มีหัวหรือเหงาอยูใตดิน เน้ือในมีสีเหลืองอมสม มีกลิ่นหอมและ
เปนสวนท่ีนํามาใชประโยชนในดานตาง ๆ เชน ดานอาหารใชเปนเคร่ืองเทศปรุงแตง
รสชาติ ทําสีผสมอาหาร ในดานการแพทย มีขม้ินเปนสวนผสมของยารักษาโรคหลายชนิด 
เชน ยาลดกรด ขับลม แกปวดทอง ลดอาการเกร็งของกลามเนื้อ ทําใหการบีบตัวของ
ลําไสลดลง เปนยาเจริญอาหาร ขับนํ้าเหลือง รักษาโรคผิวหนัง และยังมีรายงานการ
ทดลองวาขม้ินสามารถตานมะเร็งในกระเพาะอาหารได ในดานอุตสาหกรรม ขม้ินใชเปนสี
ยอมผา และเปนสวนผสมของเคร่ืองสําอาง ใชทํากระดาษขมิ้นเพื่อทดลองความเปนกรด
ดาง และใชทดสอบโบรอน สวนนํ้ามันขม้ินสามารถใชกําจัดแมลงตาง ๆ ไดดี ปญหาท่ีพบ
ไดแก 
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การเก็บวัตถุดิบขม้ินชันไวนาน    ทําใหเส่ือมคุณภาพ    เพราะปริมาณนํ้ามันหอม
ระเหยจะลดลงประมาณ 29% เม่ือเก็บไวนาน 2 ป  

• 

ขม้ินสามารถปลูกไดดี ท่ัวทุกภาคของประเทศไทย ลักษณะการปลูกสวนมาก เปน
พืชเสริมรายได ราคาการจําหนายคอนขางสูง  

• 

การผลิตและการตลาด 

ขม้ินเปนพืชท่ีสามารถปลูกไดท่ัวไปในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก ท่ีสําคัญไดแก 
ประเทศอินเดีย บังคลาเทศ จีน ไตหวัน เปรู อินโดนีเซีย ฟลิปปนส จาไมกา และเอลซา
วาดอร อินเดียเปนประเทศผูผลิตรายใหญของโลก แตสงออกเพียงรอยละ 5 (10,000-
15,000 ตัน) เน่ืองจากความตองการใชภายในประเทศสูงมาก  

สําหรับประเทศไทยสามารถปลูกไดดีท่ัวทุกภาคของประเทศ สวนใหญปลูกเปน
พืชรองหรือพืชเสริมรายได แตในขณะนี้มีการสงเสริมการใชประโยชนจากขม้ินมากข้ึน จึง
ทําใหเกษตรกรปลูกในลักษณะพืชเด่ียวมากข้ึน และมีรายไดสูงดวย สําหรับผลผลิตเฉลี่ย
ในประเทศไทยประมาณ 2 ตัน/ไร ขม้ินที่จําหนายในประเทศไทยเปนขมิ้นสด สวนใหญจะ
เปนแงงน้ิวมือ ราคาอยูในระหวาง 15-20 บาท/กก.  

การตลาด 

ในดานการตลาดการคาขม้ินระหวางประเทศ แบงขมิ้นออกเปน 3 ชนิด คือ น้ิวมือ 
ท้ังเหงา และแตกหัก สําหรับประเทศไทยป 2532-2541 มีสถิติการสงออก 24-80 ตัน/ป 
มูลคาการสงออกประมาณ 2-4 ลานบาท สถิติการสงออกของประเทศตางๆ มักจะรวมอยู
ในหมวดของเคร่ืองเทศอื่น ๆ จึงทําใหไมทราบปริมาณการสงออกท่ีแนชัด  

ตลาดที่สําคัญของประเทศไทย ไดแก ประเทศญี่ปุน สหรัฐอเมริกา 
สหราชอาณาจักร ซ่ึงมีการนําเขารวมกันประมาณปละ 8,000-10,000 ตัน นอกจากน้ี
ประเทศในแถบตะวันออกกลาง เชน ซาอุดิอาระเบีย และอิหราน ก็มีความตองการมาก
เชนเดียวกัน 
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สําหรับขม้ินท่ีสงออก ผูสงออกจะทําความสะอาดหัวขม้ินและคัดเลือกหัวท่ีเปนโรค
ออกและอาจจะตมหรือไมตมกอนก็ได กอนการสงออกตองผานการรมยาและขอใบรับรอง
การตรวจโรค จากงานตรวจพืชขาออก กรมวิชาการเกษตร  ซ่ึงแลวแตความตองการของ
ประเทศปลายทาง นอกจากขมิ้นสดแลวยังมีการสงในรูปขม้ินแหงและขมิ้นผงดวย 
ปริมาณการสงออกไมแนนอน ข้ึนอยูกับประมาณการผลิตและราคาสงออกเปนสําคัญ 

 

ผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน 

การปรับปรุงพันธุ  ไดทําการเปรียบเทียบพันธุขม้ินที่เหมาะสมในเขตภาคใต
ตอนลาง  และภาคเหนือตอนลาง 10 สายพันธุ   พบวา   สายพันธุจากรอยเอ็ด     บังคลา
เทศ พิษณุโลก  อินโดนีเซีย  ราชบุรี 2  เลย ชัยภูมิ  และราชบุรี 1 มีปริมาณ 
Curcuminoid 6.7 และ 5.12% ตามลําดับ 

การปรับปรุงการผลิต 

ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวขมิ้น ท่ีเหมาะสม คือ เดือนธันวาคม - มกราคม 

การใชขมิ้นสด ใชขม้ินสดมาเปนสวนผสมในแชมพูสระผม สบูเหลว และโลช่ันทา
ผิว โดยนําขม้ินสดมาตําแลวละลายนํ้า ตมใหเดือด กรองเอาแตนํ้า แลวนําไปผสมกับ
เคร่ืองสําอางคโดยใชขม้ินสด 4%, 8%,12%, 16%, 20% โดยนํ้าหนัก เม่ือใหผูทดลองใช
ผลิตภัณฑจํานวน 20 คน แลวใหคะแนนปรากฏวา ผลิตภัณฑทุกชนิดและทุกระดับไดรับ
การยอมรับท้ังความชอบ สี และความละเอียดของผลิตภัณฑ ท่ีมีขม้ินเปนสวนผสม สวน
โลช่ันทาผิวท่ีมีขม้ินเปนสวนผสมมักจะมีสีติดเส้ือผาบางเล็กนอย 

การใชขมิ้นแหง นําขม้ินแหงมาละลายนํ้า ตมใหเดือด กรองเอาแตนํ้า แลวนําไป
ผสมกับเคร่ืองสําอางโดยใชขม้ินแหง 2%, 4%, 6%, 8%, 10%, 12%, และ 14% โดย
นํ้าหนัก เม่ือใหผูทดลองใชผลิตภัณฑจํานวน 20 คน แลวใหคะแนน ผลปรากฎวา 
ผลิตภัณฑทุกชนิดและทุกระดับไดรับการยอมรับท้ังความชอบ สี และความละเอียดของ
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การดําเนินงานพัฒนาในอนาคต 

- ทดสอบสายพันธุขม้ินท่ีมีสาร curcuminoid และผลผลิตสูง ในสภาพปลูกตาง ๆ  

- สํารวจและศึกษาแหลงปลูกขม้ินท่ีมีคุณภาพสําหรับผลิตเปนพืชสมุนไพร  

- ระยะเวลาเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม  

- อัตราการใสปุยที่มีผลตอขม้ิน  

- การแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคา  โดยการนําขม้ินชันมาเปนสวนผสมในเคร่ืองสําอางค เชน ทํา
สบู โลช่ัน แปงผัดหนา เปนสวนผสมในการปรุงอาหาร ขนม และเคร่ืองปรุงรสตาง ๆ  

การแปรรูปและผลิตภัณฑ 

การทําขมิ้นแหง 

ทําความสะอาด  คัดแยกหัวและแงงออกจากกัน      ตัดรากและสวนตาง ๆ   ท่ีไม
ตองการทิ้ง อาจใชแปลงชวยขัดผิว หรือตัดท้ิงในสวนที่ไมสามารถทําความสะอาดไดท่ัวถึง 
คัดเลือกสวนที่สมบูรณปราศจากโรคและแมลง นํามาลางดวยนํ้าสะอาดหลาย ๆ คร้ัง  

การเตรียมขม้ินชันกอนการทําใหแหงและการทําแหง มี 2 รูปแบบ 

1. แบบชิ้น โดยหั่นหัวหรือแงงเปนช้ินบาง ๆ วางบนถาดหรือกระดง หม่ันกลับบอย 
ๆ หรือการอบท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส สําหรับ 8 ช่ัวโมงแรก แลวลด
อุณหภูมิลงเปน 40-45 องศาเซลเซียส หม่ันกลับบอย ๆ อบจนแหง โดยท่ัวไป
ขม้ินชันสด 5-6 กก.จะไดขม้ินชันแหง 1 กก.  

2. ทั้งแงง ตลาดตางประเทศนิยมซ้ือมากในสภาพแงงแหง โดยนําแงงท่ีทําความ
สะอาดแลว ตมในน้ําเดือดนาน 1-2 ช่ัวโมง หรือตมในน้ําดางออนเชน โซเดียมไบ
คารบอเนต โซเดียมคารบอเนต เปนตน ระยะเวลาที่ใชตมแตกตางตามความ
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อน่ึงการทําใหแหง โดยการตากแดดที่ใชเวลานาน จะเปดโอกาสใหมีการปนเปอน
เช้ือจุลินทรียไดมากและสีของขม้ินชันแหงจากการอบจะสวยกวาตากแดด 

การบรรจุและการเก็บรักษา  

ขม้ินชันที่แหงแลวควรบรรจุในภาชนะท่ีสะอาด ปดใหสนิท เก็บในที่แหงและ
สะอาด หากยังไมไดนําไปใชใหนําออกผึ่งในที่รมทุก 3-4 เดือน ไมควรเก็บวัตถุดิบขม้ินชัน
ไวนาน เพราะจากการศึกษาพบวาปริมาณนํ้ามันหอมระเหยจะลดลงประมาณ 25% เม่ือ
เก็บไวนานป 

   
6. พริ กไท 

          พริกไทย เปนพืชสมุนไพรเครื่องเทศที่มีความสําคัญอันดับหน่ึงของพืชในกลุมน้ี 
เน่ืองจากมีคุณสมบัติท่ีเปนทั้งเคร่ืองเทศ คือ ชวยปรุงแตงกลิ่นรสอาหาร  ปองกันอาหาร
เนาเสีย ในดานของสมุนไพรชวยยอยอาหาร ขับลม แกทองอืด ทองเฟอ ชวยลดไขมันใน 
เสนเลือดทําใหการไหลเวียนของโลหิตดีข้ึน ปจจุบันไดมีการนําพริกไทยมาใชในรูปของ
อาหารเสริมสุขภาพมากข้ึน 

ปญหาของพืช 

1. ตนทุนการผลิตสูง โดยเฉพาะ คาแรงงาน และ คาเสาคาง ทําใหไม
สามารถเพิ่มกําลังการผลิตใหสูงข้ึนเพื่อมีอํานาจตอรอง  ในตลาดโลก และ
ทําใหเสียโอกาสในการแขงขันในดานการคาในตลาดโลก  
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2. การแปรรูป   เพ่ือเพ่ิมมูลคามีจํากัดและปริมาณนอย   เน่ืองจากวัตถุดิบไม
เพียงพอและตนทุนสูงกวาประเทศผูผลิตรายใหญ  

3. ราคาพริกไทยไมมีเสถียรภาพ ข้ึนอยูกับราคาในตลาดโลก 

การผลิตและการตลาด 

การผลิต 

          ในป 2544 ผลผลิตพริกไทยโลก 303,462 ตัน   มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนทุกป  ประเทศ
ผูผลิตรายใหญของโลกไดแก อินเดีย ผลิตได 80,000 ตัน เวียดนามรองลงมา ผลิตได 
58,000 ตัน โดยประเทศเวียดนามเพ่ิมปริมาณการผลิตมากขึ้นเปนลําดับ และคาดวา ใน
อนาคตเวียดนามจะเปนผูครองตลาดพริกไทยรายใหญของโลก 

          ประเทศไทยมีพื้นท่ีปลูกพริกไทยประมาณ 22,000 ไร ในป 2544 โดยมีผลผลติ
รวม 9,000 ตัน ปลูกมากท่ีจังหวัดจันทบุรี รองลงมา คือ ชุมพร ระนอง แตมีการบริโภค
ภายในประเทศถึง 9,110 ตัน  ทําใหตองนําเขาจากตางประเทศ แตขณะเดียวกันมีการ
สงออกจํานวน 437 ตัน โดยมีสวนแบงการตลาดรอยละ 0.22 ของตลาดโลก  

การตลาด 

          ผลผลิตพริกไทยที่สงออกในรูปของพริกไทยดํา พริกไทยขาว และพริกไทยปน 
ตลาดที่สําคัญไดแก เยอรมนี เกาหลีออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกาและญี่ปุน 

        ราคาพริกไทยท่ีเกษตรกรขายได 130 บาท/กิโลกรัม ในป 2540 และคาดวาลดลง
เปน 67.15 บาท/กิโลกรัมในป 2544 ราคาขายพริกไทยดําจะต่ํากวาพริกไทยขาว ซ่ึง
พริกไทยขาวชนิดดีราคา 182.8 บาท/กิโลกรัม ในป 2540 เพ่ิมข้ึนเปน 194.6 บาท/กก. ใน
ป 2544 
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ตารางที่ 5.1 เน้ือท่ี ผลผลิต ผลผลิตตอไร ราคาและมูลคาของผลผลิตพริกไทยตามราคาท่ี
เกษตรกรขายได  

ผลผลิต 
(1,000 ตัน)  

ผลผลิต
ตอไร
(กก.)  

ราคาที่
เกษตรกร 

ขายได(บาท/
กก.)  

เน้ือที่
เพาะปลูก 
(1,000 ไร) 

พ.ศ.  มูลคาของ
ผลผลิตตาม

ราคา 
ที่เกษตรกรขาย
ได(ลานบาท)  

2535  17 11 647 24.12 265 

2536  16 11 688 35.45 390 

2537  15 9 600 39.63 357 

2538  14 8 571 56.54 452 

2539  13 7 538 65.51 459 

2540  11 5 455 130.00 650 

2541  13 5 385 228.00 1,140 

2542  (r) 14 7 (r) 500 173.00 (r) 1,211 

2543  (r) 17 (r) 7 (r) 412 173.00 (r) 1,211 

(f) 2544  22 9 409 67.15 963 

 

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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ผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน 

การศึกษาชนิดของคางตาง ๆ ไดแก คางไมแกน คางปูนซีเมนต คางไมเปน 
พบวา การใชคางปูนซีเมนตไมทําใหการเจริญเติบโตและผลผลิตของพริกไทย
แตกตางจากคางไมแกนซ่ึงปจจุบันเกษตรกรสามารถใชคางปูนซีเมนตแทนคาง 
ไมแกนซ่ึงหายากและมีราคาแพง  

• 

การทดลองใชปุยอินทรีย และ Dolomite ตอการเพิ่มประสิทธิภาพของปุยเคมีใน
พริกไทย พบวาการใสปุยอินทรีย (มูลไกอัดเม็ด ปุยหมัก กทม. และปุยหมัก
เปลือกไม) และ Dolomite รวมกับปุยเคมี ใหผลผลิตและผลตอบแทนสุทธิ 
เพ่ิมข้ึนสูงสุด  

• 

ศึกษาอิทธิพลของสารเคมีบางชนิดท่ีมีผลตอการเพ่ิมผลผลิตของพริกไทย  • 

การขยายพันธุพริกไทยในหลอดแกว  • 

สารฆาแมลงท่ีใหผลดีท่ีสุดในการปองกันกําจัดเพลี้ยหอยพริกไทยคือ 
monocrotophos  

• 

ถาปริมาณนํ้าฝนและอุณหภูมิยิ่งมากข้ึน จะทําใหปริมาณเพลี้ยแปงลดลง  • 

เช้ือสาเหตและการแพรระบาดของโรคโคน   และรากเนาของพริกไทย  โรคใบดาง
พริกไทย  

• 

การเปรียบเทียบสารเคมี  ในการปองกันกําจัดไสเดือนฝอยรากปม (Meloidogyne 
Incognita) ในพริกไทย  

• 

ศึกษาสาเหตุโรครากเนาของโคลูบรินัมท่ีใชทําตนตอพริกไทย  • 

การดองพริกไทยสดในน้ําเกลือเพ่ือการสงออกใหมีสีสวย  และเนื้อพริกไทยไมแข็ง
ทําโดย ลวกเมล็ดพริกไทย 
ซ่ึงคัดขนาดแลวในน้ําเดือด 5 นาที แชนํ้าเย็น เติมนํ้าดองท่ีตมเดือด ซ่ึงมีสวนผสม
ของเกลือ 2% กรดมะนาว 2%  

• 
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สาเหตุอาการใบดางเหลืองของพริกไทย อันเน่ืองมาจากการขาดธาตุอาหาร  • 

การกระจายจากของพริกไทยพุม   โดยใชธาตุกัมมันตรังสีฟอสฟอรัส –32 เปนตัว
ติดตาม  

• 

ผลของการใหปุยเคมีในระบบการใหนํ้าตอผลผลิตและคุณภาพของพริกไทย  • 

ดานผลตอบแทนสุทธิหลังจากหักตนทุนการผลิตแลว  • 

เปรียบเทียบพันธุพริกไทยจากตางประเทศ  • 

การทําซอสพริกไทยจากเมล็ดพริกไทยออนและเปลือกพริกไทยแก  • 

การทดสอบประสิทธิภาพของปุยนํ้าหมักชีวภาพชนิดตาง ๆ      ตอการยบัยั้งการ
เจริญเติบโตของ Phytophthora parasitica  
ในสภาพหองปฏิบัติการ  

• 

การทดสอบประสิทธิภาพของปุยนํ้าหมักชีวภาพชนิดตาง ๆ    ตอการเกิดโรคราก
เนาโคนเนาพริกไทย ในสภาพเรือนตนไม  

• 

การพัฒนาในอนาตค 

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลผลิต/ไรใหสูงข้ึน   จาก 665 กิโลกรัม/ไร เปน 
765 กิโลกรัม/ไร  

• 

ลดตนทุนการผลิตลง  • 

ปรับปรุงคุณภาพพริกไทยเพื่อการสงออก  • 

พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑใหมของพริกไทยเพื่อเพิ่มมูลคาการสงออกใหมากข้ึน  • 

500 BO 216 



ถายทอดเทคโนโลยีดานการผลิตและการแปรรูปสูกลุมเปาหมาย  เพื่อเพ่ิมผลผลิต
คุณภาพและเพิ่มมูลคาของ 

• 

พริกไทพันธุตาง ๆ 

1. พันธุซาราวัค หรือพันธุคุชซ่ิง 

พันธุท่ีชาวสวนพริกไทยจังหวัดจันทบุรี นิยมเรียกพันธุมาเลเซียน่ันเอง เปนพันธุท่ี
นิยมปลูกกันมาก เปนพันธุท่ีนํามาจากรัฐซาราวัค ประเทศมาเลเซียสามารถตานทานโรค
รากเนาไดดีกวาพันธุจันทบุรี ซ่ึงปลูกอยูแตเดิม เจริญเติบโตไดเร็วและใหผลผลิตสูงกวา 
ถาตนสมบูรณจะใหผลผลิตนํ้าหนักสดเฉลี่ย ประมาณ 9-12 กิโลกรัมตอคางตอป หรือไรละ
ประมาณ 3,600-4,800 กิโลกรัมตอป แตสวนใหญ การเจริญเติบโตในแตละพ้ืนที่จะ
แตกตางกัน ผลผลิตก็แตกตางกันไป 

ลักษณะประจําพันธุ 

ลําตน ลําตนอายุ 4 ป  มีขนาดของเสนรอบวงลําตนเฉลี่ย 9.98 เซนติเมตร ความ
ยาวปลองของลําตน  เฉลี่ย 8.07 เซนติเมตร  ความยาวเฉลี่ยของปลอง  ของกิ่งแขนงแรก 
9.66 เซนติเมตร    ความยาวเฉลี่ยของปลองสุดทายของกิ่งแขนง ท่ีสาม 2.48 เซนติเมตร 
ความกวางเฉลี่ยทรงพุม 162.20 เซนติเมตร 

ใบ ใบเปนใบเดี่ยว ปลายใบแหลมแบบ acuminate แตงอเล็กนอยฐานใบเปนแบบ 
obtuse ขอบใบเรียบ ใบคอนขางเรียว ใบมีสีเขียวเปนมัน คอนขางหนาใบมีขนาดกวาง
เฉลี่ย 4.88 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 10.24 เซนติเมตร กานใบยาวเฉลี่ย 1.22 เซนติเมตร มี
รองท่ีกานใบ มีเสนใบประมาณ 5-7 เสน 

ดอก ชอดอกเปนแบบ spike ไมมีกานดอก ชอดอกเกิดท่ีชองตรงขามกับใบ ในแต
ละขออาจมีชอดอกได 1-2 ชอ แตสวนใหญจะเกิดเพียงชอเดียว ชอดอกมีลักษณะหอยลง
ดินดอกเกิดสับหวางกันไปเปนช้ันในแตละชอดอก ชอดอกยาวเฉลี่ย 6.34 เซนติเมตร กาน
ชอดอกยาวเฉลี่ย 0.67 เซนติเมตร ชอดอกหน่ึงชอมีจํานวนเฉลี่ย 64 ดอก ความกวางของ
ยอดเกสรตัวเมีย (แฉกรูปดาว) เฉลี่ยได 0.88 เซนติเมตร รังไขเปนแบบ superior ใบมี 1 
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ผล ผลมีลักษณะเปนชอ ไมมีกานผล ความยาวชอผลรวมทั้งกานชอเฉลี่ย 9.10 
เซนติเมตร ความยาวกานชอผลเฉลี่ย 0.75 เซนติเมตร ชอผลหนึ่งชอมีจํานวนเฉลี่ย 49 
ผล ผลมีลักษณะคอนขางกลมมีขนาดเล็กกวาพันธุจันทบุรี  แตใหญกวาพันธุปะเหลี่ยน 
ขนาดของผลดานแปนเฉลี่ย 5.69 มิลลิเมตร ดานกลมเฉลี่ย 5.62 มิลลิเมตร นํ้าหนักชอผล
หน่ึงชอเฉลี่ย 6 กรัม นํ้าหนักผลสดตอ 100 ผล เฉลี่ย 14.43 กรัม ผลเมื่อสุกจะมีสีสมเปน
สวนใหญ 

เมล็ด มีลักษณะคอนขางกลมขนาดของเมล็ดยาวดานแปนเฉลี่ย 0.43 เซนติเมตร 
ดานกลมเฉลี่ย 0.42 เซนติเมตร นํ้าหนักของเมล็ดแหงขาวตอ 100 เมล็ดหนักเฉลี่ย 5.19 
กรัมขนาดของเมล็ดแหงดําดานแปน เฉลี่ย 0.50 เซนติเมตร ดานกลมเฉลี่ย 0.46 
เซนติเมตร นํ้าหนักของเมล็ดแหงดําตอ 100 เมล็ด เฉลี่ย 6.46 กรัม 

 เทคโนโลยีการผลิต   แบงเปน 2 ประเภท   ไดแก พันธุสําหรับสงโรงงานและบริโภคสด 
และพันธุสําหรับทําพริกไทยดําและพริกไทยขาว 

นํ้าหนัก 100 
เมล็ดแหง (กรัม)  

ชื่อพันธุ  ผลผลิตสด 

(กก/ไร)  

การใชประโยชน  

ซาราวัค หรือ คุชช่ิง 
หรือ มาเลเซีย 

3,600 –4,800  6.46  
 

ทําเปนพริกไทยดํา และ
พริกไทยขาว  

  ซีลอนยอดแดง  ใกลเคียงกับพันธุ
ซาราวัค  

สงโรงงานและบริโภค
สด  

    ซีลอนยอดขาว  สงโรงงานและบริโภค
สด  
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สภาพแวดลอมที่เหมาะสมในการเพาะปลูก 

พื้นท่ีไมมีนํ้าทวมขัง  สูงจากระดับนํ้าทะเล 0-1200 เมตร มีความลาดเอียง 
0-25 องศา แตถาลาดเอียงมากกวา 15 องศา ควรทําข้ันบันไดเพื่อปองกัน
การพังทะลายของหนาดิน  

o 

ดินรวน ดินรวนปนทราย   หรือดินรวนเหนียว      มีความอุดมสมบูรณสูง 
ระบายนํ้าไดดี และความลึกของหนาดินมากกวา 50 เซนติเมตร ความเปน
กรดดางอยูระหวาง 5.5-6.5  

o 

พื้นท่ี   อยูระหวางเสนรุงที่ 20 องศาเหนือและใต    อุณหภูมิ 10-30 องศา
เซลเซียส ปริมาณนํ้าฝน 1,200-2,500 มิลลิเมตร  

o 

มีแหลงนํ้าท่ีสะอาดปราศจากสารพิษเจือปน     และมีความเปนกรดดางอยู
ระหวาง 5.0-6.5  

o 

การเตรียมดิน 

ปาเปดใหม ตองขุดตอ เก็บรากไมเศษหญาออกใหหมดเสียกอนขุดดิน  ตากดินทิ้ง
ไว 15 วัน แลวจึงไถพรวน แลวปรับหนาดิน  

• 

พื้นท่ีลาดชันเกิน 15 องศาตองปรับพื้นที่แบบข้ันบันได  • 

วิธีการปลูก 

การเตรียมกิ่งพันธุ ทําได 2 วิธี  คือ ตัดจากคางที่สมบูรณ เหนือพ้ืนดิน 50 เซนติเมตร ตัด
เปนทอนยาว 5-6 ขอ ตัดก่ิงแขนง ขอท่ี 1-3 ดอก แลวนําไปปลูกหลุมละ 20 กิ่ง  

- นํากิ่งพันธุท่ีตัดเปนทอนแลว ปกชําในถุงพลาสติก  ขนาด 9x14 น้ิว ประมาณ 2-3 เดือน 
พริกไทยจะงอกรากและแตกยอด จึงยายปลูกในแปลง ระยะปลูก  

พันธุซาราวัค (มาเลเซีย) ใชระยะ 2x2 เมตร   

พันธุซีลอน ใชระยะปลูก 2.25 x 2.25 หรือ 2.25 x 2.5 เมตร   
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การปกคาง ใชคางไมแกนหรือคางปูนซีเมนต ขนาด 4x4x4 เมตร ฝงลึก 50-60 
เซนติเมตร กลบดินใหแนน หลังจากน้ัน   ขุดหลุมขนาด  40x60 เซนติเมตร ลึก 40
เซนติเมตร   คางละ 1 หลุม หางจากโคนคาง 15 เซนติเมตร ผสมดินกันปุยอินทรีย อัตรา 
1:1   แลวใสในหลุมประมาณคร่ึงหลุม นํายอดพันธุท่ีเตรียมไวปลุกหลุมละ 2 กิ่ง ใหปลาย
ยอดเอนเขาหาคาง   กลบดินใหแนนรดน้ําใหชุม ใชวัสดุพลางแสง ประมาณ 3-6 เดือน 
จนกวาพริกไทยจะต้ังตัวได ควรวิเคราะหดิน เชน คา pH และปริมาณอินทรียวัตถุในดิน  

การดูแลรักษา 

การตัดแตง 

- ปท่ี 1 เหลือยอดท่ีสมบูรณไว คางละ 4-6 ยอด ใชเถาวัลยหรือเชือกฟางผูก
ยอด ใหแนบติดกับคางโดยผูกขอเวนขอ จนกระท่ังพริกไทยอายุ 1 ป ตัดเถา
ใหเหลือ 50 เซนติเมตร จากระดับผิวดิน  

- ปท่ี 2 ตัดแตงเชนเดียวกับปแรก จนกวาพริกไทยจะสูงเลยคางไปประมาณ 
30 เซนติเมตร ใหผูกไวบนยอดคาง และใชเชือกไนลอนผูกทับเถาวัลยเดิมเปน
เปลาะ ๆ หางกัน 40-50 เซนติเมตร  

- ปท่ี 3 ตัดไหลและปรางบริเวณโคนตน ปลิดใบที่ลําตนออก เพ่ือใหโคนโปรง 
ถาพริกไทยยงัไมถึงยอดคาง เด็ดชอดอกออกใหหมด เพราะจะทําใหพริกไทย
เจริญเติบโตชา  

การใสปุย 

- ใส dolomite หรือปูนขาว ปละ 2 คร้ัง  คร้ังละ 400-500 กรัม/คาง กอนใส
ปุยเคมี 2-4 สัปดาห โดยเฉพาะในกรณีท่ีดินมีสภาพเปนกรด  

-  ใสปุยอินทรียหรือปุยหมัก อยางนอยปละ 1 คร้ัง  ในอัตรา 2-5 กิโลกรัม/คาง 
หรือแบงใสปละ 2-3 คร้ัง  

ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 หรือ 8-24-24 หรือ 12-12-12 + 2Mg ดังน้ี  - 

504 BO 216 



ปท่ี 1 สูตร 15-15-15 หรือ 12-12-17+2Mg อัตรา 400-500 กรัม/คาง 

ปท่ี 2 สูตร 15-15-15 หรือ 12-12-17+ 2 Mg   อัตรา 800-1,000 กรัม/คาง 
แบงใส 3-4 คร้ัง 

ปท่ี 3 และปตอ ๆ ไป คร้ังท่ี 1 ใชสูตร 15-15-15 อตัรา 400-500 กรัม/คาง 
ใสหลังเก็บเกี่ยว  

- คร้ังท่ี 2 สูตร 8-24-24 อัตรา 400-500 กรัม/คางประมาณเดือนพฤษภาคม-
มิถุนายน  

- คร้ังท่ี 3 สูตร 12-12-17+2Mg อัตรา 400-500  กรัม/คาง     ประมาณเดือน
กันยายน-ตุลาคม 

การใหนํ้า 

- ควรใหแบบ mini sprinkler  

- ระยะเวลาการใหนํ้า หลังปลูกควรรดนํ้าทุกวันหรือวันเวนวัน เม่ือพริกไทยต้ัง
ตัวได ลดเหลือ 2-3 วัน/คร้ัง พริกไทยท่ีให      ผลผลิตแลวควรให 3-4 วัน/คร้ัง 
ตามสภาพดินฟาอากาศ  

แมลงศัตรูที่สําคัญ 

-  มวนแกว   วางไขเปนกลุม  ตัวออนและตัวเต็มวัยดูดนํ้าเลี้ยงจากชอดอก ทําใหชอดอก
แหงเปนสีนํ้าตาล   ไมติดเมล็ด   ผลผลิตลดลง  ปองกันโดยการเก็บตัวออนเผาทําลาย ถา
ระบาดรุนแรงฉีดพนดวย มาลาไธออน 50% EC  

- ดวงงวงเจาะเถาพริกไทย ตัวออนเจาะทําลายเถาพริกไทย ทําใหเถาแหงตาย สวนตัว
เต็มวัยจะกันกินใบและผลพริกไทย ปองกันโดยเผาทําลาย เถาพริกไทยที่พบรอยเจาะของ
หนอนดวงงวง ถาระบาดรุนแรงฉีดพนดวย คารบาริล 85% WP  
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- เพลี้ยออน ตัวออนและตัวเต็มวัยดูดกินนํ้าเลี้ยงบริเวณยอดออน ใบออน ชอดอก และผล
ออน ทําใหใบและยอดแคระแกรน บิดงอ ไมติดเมล็ด ปองกันโดยเก็บทําลาย หรือฉีดพน
ดวยมาลาไธออน 57% EC  

- เพลี้ยแปง ตัวเต็มวัยดูดกินนํ้าเลี้ยงจากชอดอก ใบ และเถาพริกไทย เพลี้ยแปงจะ
ขับถายมูลเปนนํ้าหวาน จึงพบวามดเปนตัวพาเพล้ียแปงไปปลอยยังสวนตาง ๆ ของตน
พืช ปองกันโดยฉีดพนดวยมาลาไธออน 57%EC และควรกําจัดมดซ่ึงเปนพาหะดวยคาร
บาริล 85% WP  

โรคที่สําคัญ 

- โรครากเนา เกิดจากเชื้อรา อาการระยะแรกเถาจะเหี่ยวในเปลี่ยนเปนสีเหลืองและรวง 
ตอมาปราง (กิ่งแขนง) เร่ิมหลุดเปนขอ ๆ ต้ังแตโคนตนถึงยอดขั้วกิ่งเปนสีเหลืองและดํา 
สวนรากเนาดําและมีกลิ่นเหม็น ปองกันโดยอยาใหนํ้าขังในฤดูฝน เผาทําลายตนที่เปนโรค 
และฉีดพนดวยฟอสอีทิลอลูมิเนียม 820% WP และฟอสฟอริค แอซิด 40%L  

- โรครากขาว เกิดจากเช้ือรา ใบเหลืองและรวง พบเสนใยสีขาวปกคลุมท่ีรากบางสวน 
ปองกันโดยเผาทําลายสวนที่เปนโรคเพ่ือปองกันการแพรระบาด ถาระบาดรุนแรงใชควิน
โตซีน 24%EC ผสมนํ้าราดหรือฉีดพน  

- โรครากปม เกิดจากไสเดือนฝอยรากปม เขาทําลายท่ีรากฝอย เกดิเปนปมเห็นได
ชัดเจน นอกจากนี้ทําใหผนังเซลลเปนแผล เปนสาเหตุใหโรคอื่น ๆ เขารวมทําลายไดงาย 
ปองกันโดยคลุมดินกนหลุมกอนปลูกดวยคารโบพูราน 3%G หรือพีนามีฟอส 40%G และ
โรยรอบทรงพุมในชวงฤดูฝน  

- โรคแอนแทรกโนส เกิดจากเช้ือรา ทําลายสวนใบของพริกไทย เกิดเปดจุดวงกลมสี
นํ้าตาลดําหรือสีดํา ผิวเปนเงามัน รอบจุดเปนสีเหลือง ตรงกลางแผลมีลักษณะเปนวงสี
นํ้าตาลดําเรียงซอนกันเหมือนวงปของเนื้อไม ถาเปนรุนแรงอาจทําใหตายได ปองกันโดย
ตัดแตงกิ่งและเก็บไปเผาทําลาย พนดวยเบนโนมิล 50%WP หรือแมนโคเซบ 80%WP 
หรือคารเบนดาซิม 50%WVF  
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-  โรคราเห็ดพริกไทย     เกิดจากเชื้อราเปนเสนใยสีขาวเจริญบนผิวเปลือกของลําตน กิ่ง 
และใตใบ  ทําใหลําตน กิ่งใบ แหง  และตายได ปองกันโดยอยาใหนํ้าทวมขัง ตัดแตงกิ่งให
โปรง และพนดวยคอปเปอรออกซีคลอไรด 85% WP  

การเก็บเกี่ยว 

ระยะเก็บเกีย่วที่เหมาะสม 

บริโภคสด หลังพริกไทยติดผล 3-4 เดือน  o 

สงโรงงานทําพริกไทยดอง หลังติดผล 4-5 เดือน  o 

ทําพริกไทยดํา เก็บเม่ือพริกไทยยังเขียวอยู หลังติดผล 6-8 เดือน  o 

ทําพริกไทยขาว เก็บเม่ือผลเริ่มสุกเปนสีแดง หลังติดผล 6-8 เดือน  o 

วิธีเก็บเกี่ยว ใชมือปลิดท้ังรวง 

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 

พริกไทยดําหรือพริกไทยขาว     บรรจุในกระสอบปานเย็บปากกระสอบให
แนน เก็บไวในโรงเรือนท่ีไมถูกละอองฝนหรือนํ้า  

o 

นําออกมาผึ่งแดดทุก ๆ 5-6 เดือนเพ่ือปองกันเช้ือราหรือมอดเจาะกินเมล็ด  o 

เครื่องปลิดเมล็ดพริกไทยสด ไดออกแบบการปลิดโดยใชจานขนาดเสนผาศูนยกลาง 50 
ซม. 2 แผนประกอบกัน โดยใชจานขางใดขางหน่ึงหมุน และกําหนดความเร็วท่ีเหมาะสม
ของแผนจานประมาณ 40 รอบตอนาที ระยะหางระหวางแผนจานทั้งสองสามารถปรับได 
ตามขนาดของเมล็ดพริกไทย ต้ังแต 0-1 ซม. เม่ือเมล็ดพริกไทยโดนปลิดแลว จะตกลงมา
บนตะแกรงคัดขนาด ซ่ึงมีอยู 2 ขนาดดวยกัน คือ ขนาดเสนผาศูนยกลาง 8 มม. และ 6 
มม. ความสามารถในการปลิดของเคร่ืองประมาณ 44 กิโลกรัมรวงตอช่ัวโมง 
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การทําพริกไทยขาวหรือพริกไทยลอน  

ข้ันตอนการทํา 

- การแชนํ้า นําพริกไทยท่ีเก็บจากคางมาตากแดดเล็กนอย แลวนําเขาเคร่ืองนวด เพ่ือ
แยกผลออกจากรวง จากน้ันนําผลพริกไทยไปแชในบอถังซีเมนต ถังไม หรือภาชนะอื่น ๆ 
ก็ไดนานประมาณ 7-14 วัน 

- การลางนํ้า นําพริกไทยท่ีแชนํ้าแลวมานวดเพื่อลอกเปลือกออก ซ่ึงเดิมใชเทาเหยียบจน
เปลือกออกจากเมล็ดจนหมด แตปจจุบันหันมาใชเคร่ืองนวดกันมากข้ึน เมล็ดท่ีเปลือก
กะเทาะออกหมดแลวมาเกลี่ยบนตะแกรงเสื่อลําแพน หรือตะแกรงไมไผท่ีมีรูพอท่ีจะให
พริกไทยหลุดออกได หลังจากน้ันใชนํ้าลางเปลือกออกจนหมด ภายหลังจากข้ันตอนนี้ แต
เดิมจะนําไปตากทันที แตปจจุบันเกษตรกร หรือพอคาบางราย จะนําไปแชคลอรีนนาน
ประมาณ 10 นาที เพื่อใหเมล็ดพริกไทยมีสีขาวสวยสอดคลองกับความตองการของตลาด 
แตอาจมีผลเสียท่ีเกิดจากสารตกคางในเมล็ดพริกไทยได การฟอกสีดังกลาวใชคลอรีนผง 
1 กิโลกรัมตอพริกไทยประมาณ 100 กิโลกรัม โดยละลายในน้ําอัตราสวนประมาณ 1: 60 - 
1 : 100 โดยปริมาตร 

- การตากแดด นําพริกไทยที่ลางทําความสะอาดแลว ไปตากแดดทันที เพราะถาท้ิงให
เมล็ดเปยกช้ืนนาน ๆ จะมีสีคล้ํา และไมสวย แตถาไมมีแดดใหแชนํ้าไวกอน เพ่ือปองกัน
ไมใหข้ึนรา การตากแดด จะตากบนลาน หรือเส่ือลําแพน โดยเกลี่ยใหกระจายสมํ่าเสมอ 
ประมาณ 4-5 วัน ก็แหงสนิทพรอมท่ีจะบรรจุกระสอบเพื่อจําหนายตอไป ท้ังน้ีพริกไทย
แหงควรมีความช้ืนตํ่ากวา 10 เปอรเซ็นต และแยกเอาเศษฝุนเศษผงออกกอนวิธีทดสอบ
วาเมล็ดพริกไทยแหงสนิทหรือไมน้ัน มีวิธีทดสอบงาย ๆ คือ เอามือกอบเมล็ดพริกไทย 
แลวคอย ๆ ถางน้ิวออกใหเมล็ดพริกไทยลอดลงระหวางน้ิว ถาเมล็ดหลุดลอดจากงามน้ิว
ไดงายไมฝด เมล็ดไมเกาะติดกัน แสดงวาเมล็ดแหงสนิท หรือใชฟนขบเมล็ดใหแตก ถา
เมล็ดแตกออกเปนช้ินเล็กช้ินนอยหลายช้ินแสดงวาแหงสนิทดีแลว แตถาแตกออกเปน 2 
ซีก แสดงวาเมล็ดยังแหงไมสนิทเม่ือพริกไทยแหงดีแลว นํามาฝดโดยใชกระดงหรือเคร่ือง
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การทําพริกไทยดํา  

ข้ันตอนการทํา 

- เก็บพริกไทยมากองรวมบนลานซีเมนต หรือเส่ือลําแพน โดยสุมไวเปนกองใหญ ใช
สังกะสีหรือผาใบคลุมไวประมาณ 3-4 วัน เพ่ือทําใหกานชอผลเหี่ยวเฉางายตอการนวด  

- นําพริกไทยไปนวดใหผลหลุดจากรวง โดยใชเคร่ืองนวดหรือคนเหยียบ แลวนําไปรอน
ดวยกระดงหรือตะแกรงที่มีรูขนาดใหญ พอผลพริกไทยลอดได เพ่ือแยกเอากานหรือผลท่ี
ติดรวงออก นําไปนวดซ้ําอีกคร้ัง  

- ผลพริกไทยท่ีรวงหลุดจากรวงแลวนําไปตากแดดบนลานตากใหถูกแสงแดดอยาง
สมํ่าเสมอประมาณ 5-6 วัน เม่ือเมล็ดแหงสนิทผิวจะเปลี่ยนเปนสีดํา พริกไทยสด 100 
กิโลกรัม จะผลิตพริกไทยดําไดประมาณ 33 กิโลกรัม  

- นํามาฝดโดยใชกระดงหรือเคร่ืองฝด เพ่ือแยกเอาพริกไทยที่มีนํ้าหนักเบาและสิ่งเจือปน
ออกตางหาก แลวบรรจุพริกไทยไวในกระสอบปาน  
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ซอสพริกไทยออน  

 

พริกไทยออน  1  กิโลกรัม  

นํ้าสม 5 %  420  ซีซี  

กระเทียมดอง  90  กรัม  

มะละกอดิบตมสุก  500  กรัม  

นํ้าตาลทราย  400  กรัม  

เกลือ  60  กรัม  

นํ้าตมสุก  500  ซีซี  

วิธีการทํา 

1. นําสวนของเมล็ดพริกไทยออนอายุประมาณ 4 เดือน ลางนํ้าใหสะอาด  

2. ลวกในน้ําเดือดผสมเกลือนาน 1 นาที แชนํ้าเย็นทันทีแลวสรงขึ้นดองใน
นํ้าสม 5 % (กรดอะซิติก 5 %) นาน 2 เดือน  

3. หลังจากน้ันนํามาลวกในน้ําเกลือ   และถายนํ้าท้ิง 3 คร้ัง   โดยลวกคร้ังละ
ประมาณ 5 นาที  

4. แลวนํามาปนใหละเอียดในน้ําสม 5 %     (1/2 ของปริมาณนํ้าสมท่ีใช) กับ
กระเทียมที่ดองไว 1 เดือน และมะละกอดิบตมสุก  

5. ตมใหเดือดและใสสวนผสมของน้ําสม 5 % ท่ีเหลือ  เกลือและนํ้าตาลทราย
ตมนาน 15 นาที  
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6. กรอกใสขวดท่ีลวกฆาเช้ือแลว ขณะรอนปดฝาใหแนน    ลวกในน้ําเดือด 5 
นาที แชในน้ําอุนและนํ้าเย็น  

7. เก็บไวในอุณหภูมิหอง  

ในการผลิตจะไดซอสพริกไทยออนท่ีมีสีเขียวออนมีกลิ่นหอม  รสคอนขางเผ็ดรอน 
และมีรสขมเล็กนอย 

ซอสเปลือกพริกไทยแก 

อัตราสวนท่ีใชพริกไทยแกสุก (ช่ังท้ังเมล็ด)     ไมรวมกานรวง 1 กก. : นํ้าสม 5 % 
320 cc : นํ้าตาลทราย 150 กรัม : เกลือ 30 กรัม : กระเทียมดอง 130 กรัม นํ้าตม 500 cc  

 

พริกไทยแกสุก (ช่ังท้ังเมล็ด) ไมรวม
กาน รวง  

1  กิโลกรัม  

นํ้าสม 5 %  320  ซีซี  

นํ้าตาลทราย  150  กรัม  

เกลือ  30  กรัม  

กระเทียมดอง  130  กรัม  

นํ้าตม  500  ซีซี  
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วิธีทํา 

นําเมล็ดท่ีแกเต็มท่ีมีเมล็ดสุกประมาณ 2-3 เมล็ด/รวง   โดยการนํามาบมดวยแกซ 
acethylene   ใชอัตราสวน 200 กรัม/นํ้าหนัก  พริกไทยสด 10 กิโลกรัม เพ่ือใหสุก
พรอมกับใชเวลาประมาณ 2 วัน  

• 

เลือกเฉพาะเมล็ดท่ีสุกเต็มท่ี (ยังไมเนา) มีสีสมหรือแดง และนํามาลางนํ้าใหสะอาด
ลวกในน้ําเดือด 10 วินาที  

• 

แชนํ้าเย็นทันทีหลัง  • 

จากน้ันนํามาขยี้ในนํ้าสม 5 % (ใชนํ้าสม 5 % ท่ีตวงไวประมาณ 1/4)  • 

กรองแยกสวนเมล็ดในออก (เมล็ดขาวนําไปลางตากแดดทําเปนพริกไทยขาว)  • 

นําสวนท่ีกรองไดไปปนใหละเอียดกับสวนผสมของกระเทียม ( ดอง 1 เดือน )  • 

ตมกับสวนผสมของน้ําสม 5 % (สวนท่ีเหลือ) นํ้าตาลทรายและเกลือนาน 15 นาที 
จะไดซอสท่ีมีสีสมแดง  

• 

กรอกใสขวดท่ีลวกฆาเช้ือแลวใสขณะรอนปดฝาใหสนิท     ลวกในน้ําเดือด นาน 5 
นาที แชในน้ําอุนและนํ้าเย็น  

• 

เก็บไวในที่อุณหภูมิหอง เม่ือนํามาแปรรูปแลวจะไดซอสเปลือกพริกไทยในปริมาณ 
690 cc และไดพริกไทยขาว (แหง ) 280 กรัม  

• 

พริกไทยดอง 

ลวกเมล็ดพริกไทยซ่ึงคัดขนาดแลวในนํ้าเดือด 5 นาที แชนํ้าเย็น เติมนํ้าดองที่ตม
เดือด ซ่ึงมีสวนผสมของเกลือ 2% กรดมะนาว 2% โซเดียมเบนโซเอท 1,000 ppm. น่ึง
ขวดเพื่อไลอากาศในรังถังนํ้าเดือด 10 นาที ปดขวด ทําใหขวดเย็นโดยแชนํ้าเย็น 

******************************* 
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