
 

พืชทีม่ีคาทางเศรษฐกิจ 
 

พืชที่ใหแปง 
 

ขาว (Rice; Oryza sativa L.)  เปนพืชอาหารหลักของประชากรกวาครึ่งโลก
โดยเฉพาะเปนอาหารหลักของคนในเอเซีย  ขาวเปนพืชเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของไทยที่ทํา
รายไดใหกับประเทศปละหลายพันลานบาท 

ขาวเปนอาหารประเภทคารโบไฮเดรตของมนุษยมานานกวา 10,000 ป ขาวปลูกทัง้
ในเขตรอนและเขตอบอุน ตั้งแตระดับน้ําทะเลถึงระดับความสูงประมาณ 2,000 เมตร แหลง
ผลิตขาวที่สําคัญไดแกประเทศในทวีปเอเซีย และประเทศในแถบมหาสมุทรแปซิฟก 

ลักษณะพืช  เปนพืชลมลุก  ขึ้นเปนกอ  ความสูงของลําตนขึ้นอยูกับพันธุและ
สถานที่ที่ปลูกขาว  สูงประมาณ  90 – 150 ซ.ม.  แผนใบยาวเรียวปลายใบแหลม  โคนใบ
แผเปนกาบหุมลําตน  ดอกออกเปนชอที่ยอดและเริ่มบานจากปลายชอลงมาหาโคนชอ  ผล  
( caryopsis )  หรือที่เรียกวาเมล็ด  มีเปลือกหุม  ( lemma, palea )  เม่ือแกะออกจะพบ
สวนผลแทจริงสีขาว  ( ขาวสาร )  ตรงสวนหัวของเมล็ดขาวมีสีขาวขุนเรียกวาจมูกขาว  
(เอ็มบริโอ)  สวนอ่ืนเปนเอนโดสเปรม 

 
การจําแนกพันธุขาวมีหลายวิธี 
1.  การจําแนกตามคุณสมบัตขิองแปงในเมล็ดขาว 
 ก.  ขาวเจา  ( Starchy rice )       เมล็ดคอนขางขาวใส  แปงในชั้นเอนโด

สเปรมสวนใหญเปนอะไมโลส  ( amylose )  ขาวชนิดนี้เม่ือหุงตมแลวเมล็ดจะไมเหนียว
เกาะกัน  นิยมบริโภคในเขตภาคกลาง และภาคใต 

 ข.  ขาวเหนียว  ( Glutinous rice  หรือ  Sticky rice )  เมล็ดขาวมีสีขาวขุน  
แปงสวนมากเปนพวกเด็กซทริน  ( dextrin )  ขาวชนิดนี้เม่ือหุงตมแลวเมล็ดจะเหนียวเกาะ
ติดกัน  นิยมบริโภคในเขตภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2.  การจําแนกตามคุณสมบัตใินการขึ้นน้ํา 
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  ก.  พันธุขาวไร  ( Upland rice  หรือ  Hill rice )  เปนขาวพันธุที่สามารถ
ขึ้นไดในที่ไมตองมีน้ําหลอเลี้ยง  สวนมากปลูกตามที่ราบสูง  ที่ดอนและเชิงเขา  พันธุขาว
ชนิดนี้ปลูกไวเพ่ือการบริโภคมากกวาที่จะปลูกเปนการคาผลผลิตและคุณภาพคอนขางต่ํา 
  ข.  พันธุขาวนาสวน  ( Swamp rice  หรือ  Lowland rice )  เปนพันธุขาว
ที่ขึ้นไดทั้งในที่ดอน  น้ํานอย และในที่มีน้ําขังตลอดฤดู  มีความสามารถทนน้ําลึกไดไมเกิน  
1  เมตร  ไทยปลูกพันธุขาวชนิดนี้มาก          
  ค.  พันธุขาวขึ้นนํ้า  ( Floating rice )  อาจจะเรียกวา  ขาวนาเมืองหรือ
ขาวฟางลอย  เปนพันธุขาวที่ขึ้นไดดีในที่น้ํามากน้ําอาจจะลึกถึง  2.7 – 4  เมตร  มักปลูก
ตามลุ ม ริมแมน้ํ า   ส วนใหญปลูกบริ เ วณแมน้ํ า ในภาคกลาง   เชน   ที่  จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา  ปทุมธานี  และอางทอง  เปนตน 
  3.  การจําแนกตามกําหนดเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต  ในการกําหนดถือเอา
ภาคกลางเปนหลัก 
  ก.  พันธุขาวเบา  ( Early rice )  เปนพันธุขาวที่เก็บเกี่ยวไดเร็วหลังจาก
ดํานาแลว  จะเก็บเกี่ยวไดภายใน  110 – 140  วัน  ( ถาเริ่มดํานาเดือนกรกฎาคม  ก็จะเก็บ
เกี่ยวไดในเดือน  กันยายน – พฤศจิกายน ) 
  ข.  พันธุขาวกลาง( Madium rice )ขาวนีจ้ะเก็บเกี่ยวไดภายใน150 – 170   
  ค.  พันธุขาวหนัก  ( Late rice )  ขาวนีจ้ะเก็บเกี่ยวมากกวา 180วนั ขึ้นไป 
  การปลูก  ขาวเปนพืชที่ชอบอากาศรอนและความชื้นสูง  สามารถขึ้นใน
ดินทุกชนิดตั้งแตดินรวนปนทราย  ( sandy loam )  จนถึงดินเหนียว  แตชอบดินที่อมนํ้าได
ดีและมีดินเหนียวปน  pH  ที่เหมาะสม  5.5 – 6.5  ( เดินแหง )  และ  7.0 – 7.2  ดินเปยก 
คาเฉลี่ยอุณหภูมิที่เหมาะสม  22 – 32°เซลเซียสตลอดชวงการเพาะปลูก  กอนปลูกขาว  
ตองเตรียมดินโดยมีการไถครั้งแรกตามความยาวของพื้นที่  เรียกวา  ไถดะ  ตอมาหลังจาก
ตากดินไวระยะหน่ึง  แลวไถอีกครั้งเพื่อพลิกดินกลับ  การไถครั้งน้ีเรียกวา  ไถแปร  
หลังจากนั้นคราดดินอีก  3  ครั้ง  จึงเปดน้ําเขานาใหดินตกตะกอน และพรอมที่จะปลูกขาว
ตอไป 
  1.  นาหวาน  ( Direct sowing rice culture )  ทํากันมากในภาคกลาง  ซึ่ง
เปนที่ลุมนํ้ามาก และดินอุดมสมบูรณ  พันธุขาวที่ใชมักเปนขาวนาสวนและขาวขึ้นนํ้า  
อาจจะหวานเมล็ดขาวแลวคราดกลบหรือไถตะกอนแลวหวานเมล็ดขาว  ตอจากนั้นจึงไถ
แปรกลบอีกครั้งหนึ่ง  หรือหวานเมล็ดแลวไมคราดกลบเลยก็ได  ทั้ง  3  วิธีนี้  การหวาน
แลวคราดกลบเปนการหวานที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด  ในบางแหงที่ลุมนํ้าขังนาน  การ
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ระบายน้ําไมดี  การทํานาหวานไมดีเมล็ดอาจเนากอนจะงอก  จึงนิยมทํานาหวานน้ําตมหรือ
นาหวานขาวงอกแทน  โดยนําเมล็ดขาวพันธุไปเพาะจนเริ่มงอกรากเล็กนอยจึงนํามาหวาน 
  2.  นาดํา  ( Transplanting rice culture )  เปนการปลูกขาวโดยวิธีที่นํา
เมล็ดขาวไปเพาะในแปลง  จนขึ้นเปนตนกลา  ( seeding )  นาน  25 – 40  วัน  แลวจึง
นําไปปกดํา (การตกกลา)  การทํานาดํานี้เปนที่นิยมมากที่สุดเพราะใหผลผลิตสูง 

3.  นาไร  ( นาหยอด )  ใชพันธุขาวไร  นําเมล็ดไปใสหลุมที่เกตรียมไว 
การเก็บเกี่ยวเม่ือขาวเริ่มสุกจะมีสีเหลืองทั่วทั้งรวง    หรือโคนรวงอาจจะยัง 

เหลือไมสนิทก็ตามถือวาระยะนี้เร่ิมเก็บเกี่ยวได  เม่ือเกี่ยวเสร็จจะตองผึ่งหรือตากแดดไว
ประมาณ  3 – 4 วัน  จึงนําไปนวดใหเมล็ดขาวหลุดออกจากรวง  การนวดทําไดหลายวิธี  
อาจใชแรงคน  ใชควายเดินย่ําใชรถไถขนาดเล็กหรือใชเครื่องนวด  ตอจากนั้นทําความ
สะอาดขาวเปลือกและแยกสิ่งเจือปนออกไป  โดยฝดในกระดง  ตะแกรงหรือใชเครื่องสีฝด 
ประโยชนของขาว 
 1.  เปนอาหารหลักของประชากร 
 2.  ประกอบอาหารและในการอุตสาหกรรม  เชน  แปงขาวเจา  แปงขาวเหนยีว 
 3.  เปนอาหารสัตว  เชน  ปลายขาว  รําขาว และฟางขาว 
 4.  วัตถุดิบในการผลิตกระดาษหรือวัสดุสาํหรับบรรจุหีบหอ 

5. ในอุตสาหกรรมน้ํามันพืช  โดยนําขาวมาสกัดไดน้ํามันรําซึ่งเปนนํ้ามันพืชที่มี   
คุณคา  ใชทําน้ํามันประกอบอาหาร  ( cooking oil )  และน้ํามันสลัด  ( salad oil ) 
การจําแนกเมล็ดขาวโดยอาศัย  ขนาดและรูปราง  FAD  ( Food and Agriculture 
Organization of the United Nations )  ไดกําหนดเกรดของเมล็ดขาวดังนี้ 

 
1.  ขนาด  ใหยึดถือความยาวของเมล็ด 

  ก.  extra long  ยาวมากกวา  7  มม. 
  ข.  long grain  ยาวประมาณ  6 – 7 มม. 
  ค.  middling grain  ยาวประมาณ  5 – 5.99 มม. 
  ง.  short grain  ขนาดสั้นกวา  5  มม. 
 2.  รูปราง  โดยยึดอัตราสวนความยาวตอความกวาง 
  ก.  slender grain  อัตราสวนมากกวา  3  เทา 
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  ข.  medium grain  อัตราสวน  2.4 – 3  เทา 
  ค.  bold grain  อัตราสวน  2.0 – 2.39 เทา 
  ง.  round grain  อัตราสวนนอยกวา  2  เทา 
จุดประสงคของการปรับปรุงขาว 
 1.  เพ่ิมผลผลติ  
 2.  เวลาเจริญเต็มที่สัมพันธกับสภาพแตละทองถิ่น 
 3.  ลักษณะด ี
 4.  ตอบสนองตอการใหปุย 
 5.  ตานทานตอโรคและแมลง 
 6.  ปรับตวัใหเหมาะสมกับทองถิ่นได 
 7.  เก็บเกี่ยวไดดี 
 8.  คุณภาพของเมล็ด 
ขาวโพด :  Corn, Maize  ( Zea mays L. )  เปนธญัพืชที่สําคัญชนิดหนึ่งรองลงมาจากขาว 
และขาวสาล ี
 ลักษณะพืช  เปนพืชลมลุก  ขนาดสูง  90 – 150 ซม.  ลําตน     มีขอและปลอง
ชัดเจน  ใบใหญและคอนขางแคบ  ตอนโคนแผเปนกาบหุมตน  ชอดอกแยกเพศ  ชอดอก
ตัวผูเกิดที่ปลายยอดเปนชอแบบแพนิเคิล  ( panicle )  เรียกวา  tassel  แตละชอมีจํานวน
ดอกตัวผูประมาณ  600 ดอก  สวนดอกตัวเมียออกตรงสวนซอกใบเปนขอแบบสไปค  ( 
spike )  ซึ่งมีแกนชอใหญลักษณะคลายฝกขาวโพดที่เจริญเต็มที่แลว  ชอดอกตัวเมีย
เรียกวา  cob  หรือ  ear  แตละชอมีเปลือกหุม  ( husk )  ดอกที่อยูตอนกลางชอจะเจริญ    
และไดรับการผสมเกสรกอนดอกที่อยูตอนโคนชอและปลายชอ  ทําใหเมล็ดบริเวณกลางฝก
มีขนาดใหญและมีแปงสะสมอยูมากกวา 
การจําแนกขาวโพด  มีหลายวิธี 
 1.  ใชลักษณะของเอนโดสเปรมกับกลูม  ( glume )  แบงขาวโพดออกได  7  ชนิด
ดังนี้ 
 ก.  Dent corn  ( Zea mays L. var. indentata Sturt. )  ขาวโพดชนิดนี้เมล็ดมีแปง  
2  ชนิด  คือ  soft starch  อยูที่สวนบนของเมล็ดและ  hard starch  ( horny starch  หรือ  
corneous starch )  อยูทางดานลางและดานขางของเมล็ด  เม่ือเมล็ดขาวโพดแหงจะมีรอย
บุมตรวจสวนบนของเมล็ด  เนื่องจากการหดตัวของแปงทั้งสองชนิดไมเทากัน  เมล็ดที่บุม
มากแสดงวามี  soft starch  มาก  สวนใหญขาวโพดชนิดนี้ใชเปนอาหารสัตว 
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 ข.  Flint corn  ( Zea mays L. var. indurata Sturt. )  ขาวโพดชนิดนี้เมล็ดมีแปง  
2  ชนิดเชนเดียวกับ  dent corn มี  hard starch  อยูรอบนอก  สวน  soft starch  อยู
ตอนกลางเมล็ดนอยมากหรือเกือบไมมีเลย  เมล็ดเม่ือแหงจึงแข็งมาก  และเม่ือเมล็ดแหง
การหดตัวของแปงเทากันจึงไมมีรอยบุมเหมือน  dent corn  เมล็ดจึงกลมและผิวเรียบ 
 ค.  Pop corn  ( Zea mays L. var. everata Sturt. )  ขาวโพดชนิดนี้  เมล็ดขนาด
เล็ก  ลักษณะเมล็ดคลายกับ  flint corn  จะมี  hard starch  สูง และมีลักษณะพิเศษ  เม่ือ
เมล็ดถูกความรอนจะแตกออก  ( popping )  จึงนํามาทําขาวโพดคั่ว  เม่ือคั่วแลวจะมี
ปริมาตรเพ่ิมขึ้นถึง  25 – 30 เทา  ประเทศไทยปลูก  Pop corn  แตคุณภาพยังสู
ตางประเทศไมได  Pop corn  มี  2  แบบ  ไดแก  rice pop corn  เมล็ดแหลมและ  pearl 
pop corn  เมล็ดกลม 
 ง.  Flour corn  หรือ  Soft corn  ( Zea mays L. var. amylacea Sturt )  เมล็ด
ขาวโพดชนิดนี้ประกอบดวย  soft starch  เกือบทั้งหมดมี  hard starch  เปนชั้นบาง ๆ  อยู
ขางเมล็ด  เม่ือเมล็ดแกหรือแหง  เมล็ดจะหดตัวเทากันไมมีรอยบุม  เมล็ดบดทําแปงไดงาย 
 จ.  Sweet com  ( Zea mays L. var. saccharata Sturt )  เปนขาวโพดมีความผัน
แปร             ( variable )  มากกวาขาวโพดชนิดอ่ืน ๆ คืออาจจะเกิดจากขาวโพดชนิด  
dent  หรือ  flour  ก็ได  ลักษณะสําคัญของขาวโพดหวาน  คือ  เมล็ดสวนมากมีลักษณะ
เห่ียวยนและคอนขางใส  ขาวโพดหวานนี้  ขณะที่ฝกยังไมแก  เมล็ดจะมีรสหวานกวา
ขาวโพดชนิดอ่ืน ๆ เพราะมีน้ําตาลและหยอนสมรรถภาพในการเปลี่ยนเปนแปง  ( อยูจะมี
รสหวานกวาขาวโพดชนิดอ่ืน ๆ เพราะมีน้ําตาลและหยอนสมรรถภาพในการเปลี่ยนเปน
แปง  ( อยูในระยะ  sugar stage  นานกวาขาวโพดชนิดอ่ืน )  เพราะมี  recessive gene  1  
คู  ที่ปองกันการเปลี่ยนแปลงน้ําตาลเปนแปง  ขาวโพดชนิดนี้นิยมรับประทาน 
 ฉ.  Waxy corn  ( Zea mays L. var. ceratina Kulesh )  ขาวโพดชนิดนี้เมล็ดมี
ลักษณะขุนมัวทั้งเมล็ด  เนื่องจากแปงเปนอะโมโลเพคติน  ( amylopectin )  ทั้งหมด  
ขาวโพดชนิดอ่ืนแปงประกอบดวยอะไมโลเพคติน  ประมาณ  78%  และอะไมโลสประมาณ  
22% 
 ช.  Pod com  ( Zea mays L. var. tunicata sturt. )  0าวโพดชนิดนี้ไมมีการปลูก
การคา  เมล็ดทุกเมล็ดมีเปลือกหุมอีกชั้นหน่ึง และมีเปลือก  ( husk )  หุมขางนอกเหมือน
ขาวโพดทั่วไป 

2.  ใชสีของเมล็ด 
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 ก.  Yellow corn  ไดแกขาวโพดที่มีเมล็ดสีเหลือง  ทุกพันธุที่มีเมล็ดขาวโพดสีอ่ืน
ปนไดไมเกิน 5% โดยน้ําหนัก 
 ข.  White corn  ไดแก  ขาวโพดที่เมล็ดสีขาว  ทุกพันธุที่มีเมล็ดขาวโพดสีอ่ืนปนได
ไมเกิน 2%  โดยน้ําหนัก 
 ค.  Mixed corn  ไดแก  ขาวโพดผสม  เมล็ดสีเหลืองหรือสีขาวที่ไมอาจจัดอยูใน
ประเภทขาวโพดสีขาวรวมทั้งขาวโพดเมล็ดสีแดงดวย 
 3.  การใชใหเปนประโยชน  เปนการจําแนกทางเกษตรกรรม 
 ก.  Grain com  ขาวโพดทีป่ลูกเพื่อใชเมล็ด  สวนใหญเปนอาหารของคนและสตัว 
 ข.  Silage corn  ขาวโพดที่ตัดนําตนสดมาหมักเพื่อใชเปนอาหารหมักแกสัตว  
พันธุที่ใชตองเปนตน  อวบนํ้า  สูงใหญ และมีใบมาก 
 ค.  Fodder corn  ขาวโพดที่นําไปใชเปนอาหารสัตวโดยตรง  ลําตนอวบมีใบมาก  
ปลูกแลวตัดเปนชิ้นเล็ก ๆ ใหสัตวกินได 
 ง.  Baby corn  หรือ  Vegetable corn  ขาวโพดฝกออน  ปลูกเพื่อนําขาวโพด
ขนาดเล็กและยังเล็กมาก  ปรุงอาหาร  รับประทานโดยตรงหรือบรรจุกระปอง 
 ผลของขาวโพด  ( หรือที่เรียกกันวาเมลด็ขาวโพด )  ประกอบดวยสวนตาง ๆ 
ดังนี้ 
 1.  Pericarp  เปนเยื่อบาง ๆ หุมเมล็ด  สีขาว  pericarp  มีสีขาวจนสีเหลืองหรือสี
แดง         ที่ยอดของเมล็ดนั้น  pericar  จะมีแผลเกิดจากเสนไหม  ( กานเกสรเพศเมีย )  
ที่แหงและหลุดรวงไป 
 2.  Aleurone layer  เปนเยื่อบาง ๆ อยูใต  pericarp  ไมมีสีจึงยากแกการสังเกต
หรือแยกออกจาก pericarp 
 3.  Endospem  เปนสวนใหญของเมล็ดขาวโพด  มี  2  ประกอบ 
 ก.  Soft starch  เซลลของแปงรวมกันอยูอยางหลวม ๆ โดยมากพบตามสวนบน
หรือสวนกลางของเมล็ดมีสีขาวขุน 
 ข.  Hard starch  เซลลเก็บแปงรวมกันอยูแนนพบตามขางเมล็ดและหลังเมล็ด  
มองดวยตาเปลาคอนขางใส 
 4.  Embryo  ( germ )  สวนนี้มีลักษณะเปนมันอยูทางดานหนาของเมล็ด 
 5.  Pedicel  ( tip cap )  สวนลางสุดของเมล็ดติดกับซังเปนเครื่องปองกัน  embryo  
ปกติเม่ือกะเทาะเมล็ดออกสวนนี้จะติดอยูกับเมล็ด  บางครั้งพบ  lemma  และ palea  ติด  
pedicel  ออกมาดวย 
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พืชที่ใหแปง ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อวงศ 
Rice ขาว  ( Oryza sativa L. ) Gramineae  
Corn, Maize ขาวโพด  ( Zea mays L. ) Gramineae  
Millet ขาวฟาง  ( Sorghum vulgare Pers. ) Gramineae  
Wheat ขาวสาลี  ( Triticum vulgare Vill. ) Gramineae  
Barley ขาวบารเลย  ( Hordeum vulgare L. ) Gramineae  
Rye ขาวไรย  ( Secale cereal L. ) Gramineae  
African Millet ขาวฟางสามงาม  (Eleusine carocana 

Gaertn.) 
Gramineae  

Foxtail Millet ขาวฟาง  ( Seraria italica Beauv. ) Gramineae  
Job’s Tear เดือย  ( Coix lachryma – jobi L. ) Gramineae  
Cassava, 
Tanioca 

มันสําปะหลัง  ( Manihot esculenta Crantz ) Euphorbiaceae 

Potato มันฝรั่ง  ( Solanum tuberosum L. ) Solanaceae 
Sweet Potato มันเทศ  ( Ipomoea batatas Lamk. ) Convolvulaceae 
Taro เผือก  ( Colocasia esculenta Schott ) Araceae 
Yams มัน, กลอย  ( Dioscores spp. ) Dioscoreaceae 
West Indian, 
Arrowroot 

สาคูวลิาส  ( Maranta arundinaces L. ) Marantaceae 

Sago Palm สาคู  ( Metroxylon sagus Rottb. ) Palmae 
Sugar Palm ชิด, ตาว  ( Arenga pinnata Merr. ) Palmae 
Atap Palm จาก  ( Nypa fruticans Wurms. ) Palmae 
 
พืชใหนํ้าตาล  (Sugar  plants) 
 
พืชกลุมน้ีจําแนกไดเปน  2  กลุมใหญ   ไดแก 

1.  พืชที่ใหน้ําตาลชนิดที่เปนสารประกอบพวกคารโบไฮเดรต  เชน  กลูโคส  
(glucose)  ซูโครส  (sucrose)  แมนโนส  (mannose)  และฟรุดโตส  (fructose)   
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2.  พืชที่ใหสารที่มีความหวานคลายน้ําตาล  แตไมใชสารพวกคารโบไฮเดรต  เชน  
stevioside  จากหญาหวาน  (Stevia  rebaudiana  Bertoni  ,  Compositae) 
 
น้ําตาลที่พืชเก็บสะสมไว  (reserved  food)  สวนใหญเก็บไวในรูปของน้ําตาล  3  ชนิด 

1.  กลูโคส  หรือ  grape  sugar  เชน  น้ําตาลในผลไมตางๆ   
2.  ฟรุคโตส  หรือ  fruit  sugar  เชน  น้ําตาลที่พบในผลไม  เกิดปนกับกลูโคส  

แตมีปริมาณมากกวา  รสหวานกวาน้ําตาลซูโครสจัดวาเปนน้ําตาลที่มีคุณคาทางอาหารสูง  
ใชไดสําหรับคนไขที่เปนเบาหวาน 

3.  ซูโครส  หรือ  cane  sugar  เปนนํ้าตาลที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจมากที่สุด  พบ
ในพืชหลายชนิด  เชน  ออย  หัวผักกาดหวาน  ขาวฟางหวาน  เมเปลหวาน  และตาล 

น้ําตาลชนิดอ่ืนๆ  เชน  แมนโนส  และมอลโตส  พบในธรรมชาติเปนสวนนอย 
พืชเก็บสะสมน้ําตาลไวตามอวัยวะตางๆ  กัน  เชน  เก็บไวที่ราก  (หัวผักกาด

หวาน)  ,     ลําตน  (ออย) ,  ชอดอก  (ตาล  ,  มะพราว)  ,  ผล  (ผลไมทั่วๆ  ไป) 
สารคารโบไฮเดรตมีหลายอยาง  เชน  น้ําตาล  แปง  ทั้งสองนี้เปนแหลงสะสม

พลังงานของเซลลนอกจากนี้ยังมีคารโบไฮเดรทที่เปนองคประกอบของโครงสรางตางๆ  
เชน  เซลลลูโลสเปนสวนประกอบของผนังเซลลพืช  สําหรับผนังเซลลนี้ยังอาจประกอบดวย
สารอินทรียอีกหลายอยาง  สารคารโบไฮเดรทที่เปนโมโนเมอร  ไดแก  โมโนแซคาไรด  
(monosaccharides)  ถาโมโนแซคคาไรดสองตัวตอกันจะเปนไดแซคคาไรด  
(disaccharides)  และถาตอกันมากก็เปนโพลีแซคคาไรด  (polysaccharides) 
1.  โมโนแซคคาไรด 

สารชนิดนี้มีหลายอยางเชน  น้ําตาลกลูโคส  น้ําตาลฟรุดโตส  น้ําตาลทั้งสองนี้
อาจจะรวมกันเขากลายเปนสารโมเลกุลใหญขึ้นได  ถาพิจารณาจะวาโมโนแซคคาไรดนั้น
ประกอบดวยอะตอมของคารบอนไฮโดรเจนและออกซิเจน  ในอัตราสวน  1:2:1  ซึ่งอาจจะ
แทนดวยสูตรโมเลกุล  (CH2O)n  โดย  n  นั้นเปนอัตราสวนเดียวกันกับน้ํา  (H2O)  คําวา  
คารโบไฮเดรท  มีความหมายวา  น้ําของคารบอน  สําหรับออกซิเจนในโมโนแซคคารไรดนี้  
จับกับคารบอนเปนพันธะคู  สวนที่พบในโมเลกุลอ่ืนจะอยูในรูปของหมูไฮดรอกซิล    (-OH)  
ในโมเลกุลของโมโนแซคคาไรดที่มีธาตุคารบอนเพียงสามตัวเรียกวา  ไตรโอส  (triose)  
เชน  กลีเซอราลดีไฮด  ดีไฮดรอกซีอะซีโตน  สวนน้ําตาลที่มีธาตุคารบอนหาตัวในโมเลกุล
เรียกวาน้ําตาลเพนโตส   



(pentose)  ไดแก  น้ําตาลไรโบส  น้ําตาลไรบูโรส  สําหรับน้ําตาลที่มีธาตุคารบอนหกตัวใน
โมเลกุลเรียกวา  เฮ็กโซส  (hexose)  ไดแกกลูโคส  กาแลคโตส  และฟรุคโตส 

โครงสรางของโมโนแซคาไรดที่กลาวมานี้  มีโครงสรางสองแบบ  คือกลุมที่อยูในรูป
ของอัลดีไฮด  เรียกวาน้ําตาลอันโดส  สวนกลุมที่อยูในรูปของคีโตนเรียกวาน้ําตาลคีโตส  
ดังนี้ 

นํ้าตาลอันโดส    นํ้าตาลคีโตส 
       H            H 

        C = O         H-C-OH 
       H-C-O          C=O 
    HO-C-H      HO-C-H 
        H           H 
 กลีเซอราลดีไฮด    ดีไฮดรอกซีอะซิโตน 

นํ้าตาลอันโดส    นํ้าตาลคีโตส 
       H            H 

        C = O       H-C-OH 
     H-C-OH           C=O 
   HO-C-H      HO-C-H 
     H-C-OH       H-C-OH 

    H-C-OH       H-C-OH 
      H           H 

 น้ําตาลไรโบส    น้ําตาลไรบูโรส 
นํ้าตาลอันโดส    นํ้าตาลคีโตส 

    H       H           H 
 C = O       C = O      H-C-OH 
        H-C-O       H-C-OH                  C=O 
     HO-C-H   HO-C-H    HO-C-H 
       H-C-OH   HO-C-H      H-C-OH 
       H-C-OH    H-C-OH            H-C-OH 
       H-C-OH    H-C-OH       H-C-OH 

H       H          H  
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         กลูโคส        กาแลคโตส       ฟรุคโตส             
ความสําคัญของโมโนแซคคารไรดไดแก  การเปนแหลงของพลังงานอาหาร  น้ําตาลให
พลังงานแกรางกายไดอยางรวดเรว็  เพราะการยอยนํ้าตาลเปนเรื่องงาย  และน้ําตาลโมโน
แซคคารไรดที่มีคารบอน  6  อะตอมนั้นก็สามารถลําเลียงจากเลอืดสูเซลล  และเซลลก็
สามารถเปลีย่นเปนพลังงานได  หรือกลุมที่มีคารบอน  5  อะตอมนั้นก็เปนองคประกอบของ
กรดนิวคลีอิค  เม่ือนํ้าตาลโมโนเมอรที่มีคารบอน  5  หรือ  6  อะตอมละลายน้าํ  จะมีการ
เรียงพันธะใหมรวมทั้งตวัโมเลกุลก็จะเรียงเปน 
2.  ไดแซคคาไรด 

โมโนแซคคาไรดสองตัวเม่ือจับกันจะกลายเปนไดแซคคาไรด  เชน  น้ําตาลซูโครส  
มอลโตส  (maltose)   น้ําตาลจากขาวมอลและแลคโตส  (lactose)  น้ําตาลจากนม  และสิ่ง
ที่นาสนใจอีกประการหนึ่งคือนํ้าตาลแลคโตส  ลําเลียงในสัตว  (น้ํานม)  ถาโมโนแซคคาไรด
รวมกันดวยปฏิกิริยาคอนเดนเซซันจนกลายเปนไดแซคคาไรด  จะเกิดน้ําขึ้นโดย –H  จาก
น้ําตาลตัวหน่ึง  - OH  จากน้ําตาลอีกตัวหนึ่งในทางตรงกันขาม  น้ําตาลไดแซคคาไรดที่
เกิดขึ้นนี้ก็กลับกลายไปเปนน้ําตาลโมโนแซคคาไรด  โดยปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสไดโดยการ
เติมนํ้าใหกับพันธะและจากปฏิกิริยาคอนเดนเซซันน้ีโมโนแซคคาไรดก็อาจจะจับกันเปนโพลี
แซคคาไรดได  เชน  แปงไกลโคเจนและเซลลลูโลสตางก็เกิดจากน้ําตาลกลูโคสจับตอกัน
เปนโพลีเมอร  ทั้งสามนี้ตางกันที่การเรียงตัวของพันธะระหวางกลูโคส  การแตกกิ่งของโพลี
เมอร  และจํานวนหนวยของน้ําตาลกลูโคสตอโพลีเมอร 
พืชใหนํ้าตาลที่มีคุณคาทางเศรษฐกจิ 
1.  ออย  (Sugar  Cane) 

คําวา  Sugar  มาจากสันสกฤต  วา  “sarkara”  มีความหมายวา  กอนกรวด  ซึ่ง
หมายถึงน้ําตาลปก  ที่ทํากันอยูอยางงายๆ  ในยุคนั้น  ในอดีตน้ันออยเปนพืชปลูกที่เปนพืช
สวนครัวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  พืชชนิดนี้ผูกพันอยูกับศาสนา  วัฒนธรรมและ
ประเพณีพ้ืนบาน  เปนสัญลักษณของความอุดมสมบูรณทางการเกษตร  ออยเปนพืชไรใน
อินเดียเม่ือป  327  กอนคริสตศักราช  จากนั้นก็กระจายออกไปในประเทศอียิปตและสเปน  
และกลายเปนพืชไรของดินแดนในเขตรอนอยางกวางขวาง  โดยการนําไปเผยแพรโดยชาว
สเปนและโปรตุเกส  ในสหรัฐอเมริกามีการปลูกในรัฐหลุยเซียนาเม่ือป  ค.ศ.  1741  น้ําตาล
สวนใหญที่บริโภคกันอยูทุกวันน้ีเปนนํ้าตาลจากออย  ออย  (Saccharum  officinarum  L.)  
สูง  2-3  เมตร  ขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ  5  ซม.  เกษตรกรจะปลูกจากทอนพันธุ  
ซึ่งมีตาอยูที่ขอทุกขอลําตนของออยแข็งแรงเน่ืองจากประกอบดวยเนื้อเยื่อที่ประกอบดวย
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เซลลไฟเบอร  และในสวนลําตนนี้จะเปนแหลงใหน้ําออยซ่ึงเปนสารที่สะสมอยูภายในเซลล
พาเรนไดมาที่แทรกอยูระหวางเซลลไฟเบอรภายในลําออยมีถึง  80  %  แตสวนที่เปน
น้ําตาลมักจะแปรผันตามอายุของออย  ธรรมชาติของออยชอบอากาศรอนขึ้น  ควรมีฝนตก
อยางนอย  1,250  มม.  ตอป  ตองการความเขมของแสงสูง  อุณหภูมิสูงไมควรนอยกวา  
35.C  ในระยะแรกของการเจริญเติบโตและลดนอยลงในชวงหลัง  เพราะเปนระยะที่ออย
สะสมน้ําตาล 

ขนาดของที่ทอนพันธุที่ดีตองมี  3  ขอและ  3  ตา  ทอนพันธุของออยไดจากสวน
ยอดของออยที่แกเต็มที่  ตัดใหยาวประมาณ  50  ซม.  จากสวนยอดลงไป  นําไปปลูก
ประมาณสองสัปดาหออยจะเร่ิมงอกใบออกมาจากตา  เกษตรกรควรหมั่นดูแลรักษาเอาใจใส
กําจัดวัชพืช  และใสปุย  เกษตรกรจะเก็บเกี่ยวในชวงอายุ  10  -  20  เดือน  หลังจากการ
แตกหนอ  ตัดลําตนใหใกลดินมากที่สุดเพราะเปนสวนที่มีปริมาณนํ้าตาลสูงกวา  หลังจาก
เก็บเกี่ยวผลผลิตรอบแรก  ลําตนที่ยังฝงอยูใตดินจะใหกําเนิดตนใหม  เก็บเกี่ยวไดอีก  2-3  
ครั้ง 

ประเทศที่ปลกูออยเปนพืชหลักไดแก  บราซิล  คิวบา  อินเดีย  สําหรับประเทศไทย
ปลูกออยไดทกุภาค  ยกเวนภาคใต  ภาคกลางปลูกออยมากที่สุด 
ข้ันตอนการน้ําตาลจากออย 

1.  Shredding  ตัดออยจากตนลําเลียงเขาโรงงาน  อาจจะตัดเปนทอนสั้นหรือไม  
แลวแตความจําเปนหรือความเหมาะสม 

2.  Milling  เขาเครื่องหีบออย  สามครั้ง  ครั้งแรกไดน้ําออย  2  ใน  3  กอนจะเขา
เครื่องหีบครั้งที่  2  จะฉีดดวยนํ้า  เครื่องหีบชุดที่สามจะมีแรงกดมาก  หลักจากผานครั้งที่
สามนี้ออกไปแลว  กากออย  (bagasse)  แทบจะแหงเปนกระดูก  ใชทําเชื้อเพลิงของ
โรงงานหรือไมก็ทําเยื่อกระดาษไดเน่ืองจากเปนเสนใยธรรมชาติและมีสารพวกแวกซเคลือบ
ปนอยูดวย  น้ําหวานที่หีบออกมาจะเปนสีเทาเขม  มีสิ่งเจือปนมากมาย  ตัวน้ําตาลเปนพวก
ซูโครส  มากกวาอยางอ่ืน  นอกจากน้ําตาลจะมีโปรตีน  กัมส  กรด  รงควัตถุ  ความสกปรก
รวมทั้งเศษชิ้นสวนของออยที่ปนลงมา  การทําใหน้ําคั้นบริสุทธิ์จะประกอบดวย  การแยก
เอาสารที่ไมละลาย  (defecation)  และตกตะกอนเอาสารที่ละลายในนํ้าคั้นที่ไมใชน้ําตาล
ออก  (clarification)   

3.  เขาเครื่องกรองเอาเศษชิ้นสวนของแข็งออก 
4.  นําไปตมเพ่ือใหสิ่งเจือปนที่เปนโปรตีน  ใหรวมตัวและตกตะกอน  โดยใช

กํามะถันชวย 
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5.  ปรับความเปนกรดเปนดางใหเปนกลาง  เพ่ือปองกันมิใหน้ําคั้นเปลี่ยนสภาพไป
เปนอยางอ่ืนและเปนการชวยใหเกิดการตกตะกอนสิ่งเจือปนอีกดวย 

6.  กรองสิ่งเจือปนออก  ขั้นตอนนี้เติมกาซคารบอนไดออกไซดเพ่ือชวยการกรอง 
7.  ใชสารเคมชีวยใหสารบรสิุทธิ์  น้ําคั้นหลังจากผานขัน้ตอนนี้แลวจะมีสีเขมใส 
8.  ตมใหงวด  ซึ่งทําใหกระทะสุญญากาศ  ขั้นนี้จะไดสารเหนียว  (massecuite) 
9.  ตกผลึกในหมอพิเศษที่มีรูพรุนทางดานลาง  น้ําจะคอยซึมออกทางรูพรุน

เหลานั้น  สวนผลึกจะเกิดภายในหมอพิเศษ  น้ําที่ซึมออกมาเรียกวา  มอลาส  (molasses)  
ผลึกน้ําตาลที่ไดจะมีสีน้ําตาลและมีความบริสุทธิ์ถึง  96%  มอลาสที่ไดมานั้นมีประโยชน
หลายอยางเชน  ทําขนม  ลูกอม  ประกอบอาหารและใชในอุตสาหกรรมการทําเหลารัม 

10.  ตกผลึกซ้ําใหบริสทุธ  เริ่มโดยการลางเพ่ือตัดสิ่งเคลือบผลึกและความสกปรกที่
เจือปนอยู  นําไปกรองดวยผา  ฟอกสีโดยผานผงถาน  ตมแลวเขาเครื่องเหวี่ยงแยกให
บริสุทธขึ้น  หลักจากขั้นตอนในขอ  10  นี้แลว  จากน้ําตาล  100%  จะไดน้ําตาล  93%    
นอกนั้นจะเปนมอลาส 

11.  น้ําผลึกไปลาง  ทําใหแหง  เขาหอ  จะเปนแทงแข็ง  (sugar  loaf)  จากแทง
แข็งน้ีจะถูกแบงเปนสวน  จากแทงแข็งน้ีจึงนํ้าไปเปนนํ้าตาลเกร็ดมีการเติมแปงเพื่อปองกัน
การรวมตัวเปนกอน 
นํ้าตาลจากออย  (cane  sugar)  แบงเปน  4  ชนิดไดแก   

1.  น้ําตาลทรายแดง  (brown  sugar) 
2.  น้ําตาลทราบดิบ  (raw  sugar) 
3.  น้ําตาลทรายขาว  (white  sugar) 
4.  น้ําตาลทรายขาวพเิศษ  (pure  white  sugar) 

2.  ผักกาดหวาน  (Sugar  Beet)   
ผักกาดหวาน  (Beta  vulgaris  L.,Cruciferae)  เปนพืชสองฤดู  รากสีขาว  เซลล

พาเรนไดมาภายในรากเก็บสะสมน้ําตาล  ปลูกไดในดินดีเกือบทุกชนิด  ปลูกขยายพันธุโดย
เมล็ด  ในเขตหนาวจะปลูกในระหวางเดือนเมษายน  และเก็บรากที่สะสมอาหารไวจนถึง
เดือนตุลาคมเพื่อใหปริมาณน้ําตาลมากขึ้น 

การเตรียมนํ้าตาลจากหัวผักกาดหวาน  มีขั้นตอนการสกัดน้ําตาลที่งายกวาน้ําตาล
จากออย  นํารากมาลางใหสะอาดแลวห่ันเปนแถบบางๆ  นําไปผานน้ํารอนที่ไหลวนเวียนใน
แทงค  น้ํารอนจะชะเอาน้ําตาลออกมาถึง  97%  หลังจากกรองเอากากออกไปแลว    นําไป
ตกตะกอนดวยวิธี  คารบอเนชั่น โดยใชปูนขาวซึ่งจะชวยตกตะกอนสิ่งที่ไมใชน้ําตาลเติม
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กาซคารบอนไดออกไซดซึ่งจะตกตะกอนแคลเซียมคารบอเนท  แลวกรอกแยกเอาน้ําตาล
ออกโดยทําหลายครั้ง  ในระหวางนี้จะเติมซัลเฟอรไดออกไซคเพ่ือปรับความเปนดางสิ่ง
กรองจะเปนของเหลวใสที่มีความเขมขน  หลักจากนั้นจะตกผลึกและเขาเคร่ืองเหวี่ยง
เชนเดียวกับน้ําตาลจากออย 
3.  นํ้าตาลจากตนเมเปล  (Sugar  Maple) 

เปนนํ้าตาลหรือนํ้าเชื่อมจากตนเมเปลในอเมริกา  ทําครั้งแรกโดยชาวอินเดียแดง  
เน่ืองจากตนเมเปลหลายชนิดใหน้ําหวาน  ที่สามารถทําเปนนํ้าตาลได  ที่สําคัญไดแกตนเม
เปลนํ้าตาล  (Acer  succharum)  เมเปลดํา  (A. nigrum)  ทั้งสองเปนไมตนขนาดใหญ  
ผลัดใบ  มีอายุถึง  300-  400  ป  ในชวงกลางเดือนมีนาคมและใหน้ําหวานติดตอกันไปอีก
เดือนหรือหลายเดือน  ซึ่งเปนชวงเวลาที่กลางวันอากาศอบอุนตอนกลางคืนอากาศเย็น  ใน
เวลากลางคืน  จะไดน้ําหวานดีและมากกวาอุณหภูมิของอากาศประมาณ  25 องศา F  และ
ในเวลากลางวันประมาณ  55 องศา F   
4.  นํ้าตาลจากปาลม  ( Palm Suger )  พืชในวงศปาลมที่ใหนํ้าตาลไดแก 
  1.  มะพราว  ( Coconut )  Cocos nucifera L. 
  2.  ตาล, ตาลโตนด  ( Palm, Palmyra palm )  Borassus flabellifer L. 
  3.  อินทผลัม  ( Data, Wild date )  Phoenix sylvestris Roxb. 
  4.  ปาลม  ( Toddy palm )  Caryota urens L. 
  5.  ชิด, ตาว  ( Gomuti palm )  Arenga pinnata Merr. 
 พืชวงศปาลมที่ใหน้ํามันปาลมก็ใหน้ําตาลไดดวย  การเก็บเกี่ยวน้ําตาลจากปาลม
บางชนิดใชวิธีเหมือนกับเก็บเกี่ยวน้ําตาลจากเมเปล  โดยน้ําตาลจะไดจากสวนบนของลาํตน  
แตบางชนิดก็เก็บจากชอดอกออน  โดยตัดที่ปลายชอดอกออน  จะมีน้ําไหลออกมา  รองรับ
ดวยกระบอกรองน้ําตาลได  3 – 4 quarts  เปนเวลานับหลายเดือน  น้ําหวานที่เก็บไดมี
น้ําตาล  14%           จากนั้นเกษตรกรจะนําไปตมเคี่ยวใหงวดจึงจะนําไปเทเปนกอน  ( 
crude sugar )  น้ําหวานที่เก็บไดนี้อาจนําไปเตรียมนํ้าตาลเมาโดยการหมักดวยยีสต  
น้ําตาลที่ไดจากพืชวงศปาลม  สวนใหญนํามาทําน้ําตาลปป     น้ําตาลปปหรือรับประทาน
สด  ( น้ําตาลสด )  Gomuti palm, Suger palm  ไมนิยมทําน้ําตาลทราย 
5.  หญาหวาน  ( Stevia ) 
 หญาหวาน  เปนพืชลมลุกหลายฤดู  ( perenial herb )  ในวงศ  Compositae  สูง
ประมาณ  70 ซม. ใบเด่ียว  เรียงตรงกันขามใบกวางประมาณ  1  ซม.  ยาวประมาณ  3  
ซม.  ขอบใบจักเปนแบบฟนเลื่อย  ดอกเปนชอแบบกระจุก  ( head )  เกิดที่ปลายกิ่ง  แต
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ละดอกมีกลีบดอกสีขาว  ความหวานมีมากที่ใบเกิดจากสาร สเตวีโนไซด  ( stevioside, 
C38H60O18 )  เปนสารที่มีความหมายมากกวาน้ําตาลซูโครส  100 – 300 เทา  คาดวาจะใช
แทนขันทศกร  ( saccharine )  ไดเพราะมีความหวานสูงเชนกัน  แตไมมีอันตรายเหมือน
ขันทศกร  ซึ่งเปนเหตุใหเกิดมะเร็งในกระเพาะอาหาร  สารนี้ไมใหพลังงาน  จึงทําใหไมอวน
เหมาะสําหรับผูปวยโรคเบาหวาน และไขมันในเลือดสูง  ในอนาคตอาจจะมีการประยุกตใช
หญาหวานในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 
6.  นํ้าผ้ึง  ( Honey bee )    
 เปนน้ําหวานที่ไดจากดอกไมนานาชนิด  โดยผ้ึงจะรวบรวมจากตอมน้ําหวานของ
ดอกไม  ตอมนํ้าหวานของดอกไมอยูบริเวณโคนของกลีบดอกเปนสวนใหญ  สะสมน้ําตาล
ซูโครสนอกจากนี้อาจจะมีน้ําตาลฟรุคโตสและน้ําตาลกลูโคส  ซึ่งทั้งหมดนี้ใชเปนอาหารของ
ผึ้ง และบางสวนผึ้งก็จะเปลี่ยนน้ําหวานมาเปนนํ้าผึ้งเพ่ือเก็บไวใช  ในระหวางขั้นตอน
เหลานี้น้ําตาลโคราจะถูกเปลี่ยนเปนนํ้าตาลฟรุคโตสและน้ําตาลกลูโคส  ดังน้ันในน้ําผึ้งจึงมี
น้ําตาลถึง 75%  นอกจากนี้อาจจะมีโปรตีน  เกลือแรและนํ้า  บางครั้งอาจจะมีการ
ตกตะกอนเปนผลึก  บางคนเชื่อวาน้ําผึ้งเปนยาอายุวัฒนะ  สี  กลิ่น  และรสชาดของน้ําผึ้ง
อาจจะแตกตางกันออกไปทั้งนี้อาจจะมาจากน้ํามันหอมระเหยของพืชน้ัน ๆ หรือไมก็เกิด
จากการปรุงแตงทางอุตสาหกรรม 
 พืชที่ผึ้งมักจะไปเก็บสะสมน้ําหวาน  มีทั้งที่เปนพืชลมลุกและพชืยืนตน  มีรายงาน
วาน้ําผึ้งที่ไดจากไมตนจะให  soluble proteins  มากกวาพืชลมลุก 
ประเภทของ fatty oils  fatty oils  จําแนกเปน  4  ประเภทคือ 
 ก.  Drying oil  เปนนํ้ามันที่แหงเร็วเพราะสามารถดูดซับกาซออกซิเจนได และเม่ือ
ทิ้งไวใหแหงจะมีลักษณะเปนฟลมบาง ๆ  ( elastic films )  สวนมากนําไปใชใน
อุตสาหกรรมสี  ( painting )  และน้ําชักเงา  ( varnish ) 
  1.  Soybean oil  ไดจากเมล็ดถั่วเหลือง  พืชน้ีใหโปรตีนและนํ้ามันที่สําคัญ
มากชนิดหนึ่ง  ปจจุบันแมประเทศไทยจะปลูกมากประมาณ  3 – 4 แสนไร  ผลผลิตก็ยังไม
พอที่จะปอนโรงงานน้ํามันพืช  บางระยะตองสั่งจากตางประเทศ  เมล็ดถั่วเหลือง  มีน้ํามัน 
18 – 20%   
น้ํามันสีเหลืองออน  มีปริมาณกรดไขมันไมอ่ิมตัวสูงถึง 85%  จึงใชเปนน้ํามันประกอบ
อาหารที่คุณภาพดีมาก  แตเปนรองน้ํามันเมล็ดคําฝอย  มี  unsaturated fatty acid  มากมี
กลิ่นหืน  กําจัดไดโดยการสกัดใส  ( refining )  และขจัดกลิ่น  (deodorization)  นอกจากนี้
ใชทําน้ํามันใสผม  ผสมสี  น้ํามันขัดเงา  หมึกพิมพ  กากใชเปนอาหารสัตว 
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  2.  Safflower Oil  สกัดไดจากเมล็ดของตนคําฝอย  เมล็ดมีน้ํามันประมาณ 
35 – 40%  เมล็ดมีปริมาณ  unsaturated fatty acid  สูงมาก  ประมาณ  57 – 90%  พืช
ชนิดนี้มีปริมาณ  unsaturated fatty acid  สูงสุดเหมาะที่ใชเปน  cooking oil  โดยเฉพาะมี  
oleic acid  และ linoleic acid  ซึ่งเปนสารสําคัญชวยลด cholesteral  ในเลือดได  ทําน้ํามัน
สลัด  เนยเทียม  น้ํามันใสผม  สบู  เทียนไข  น้ํามันชักเงา  กากใชเปนอาหารสัตว 
  3.  Linseed Oil  สกัดไดจากตนปานลินิน  มีปริมาณน้ํามัน  32 – 43%  สี
ของน้ํามันเปนสีเหลือง  เหลืองเขมจนถึงสีน้ําตาล  ทิ้งไวใหแหงจะเกิดเปนฟลมบาง ๆ 
เหนียวมากคลายแผนพลาสติก  จึงใชในอุตสาหกรรมสี  น้ํามันชักเงา  หมึกพิมพ  สบู  กาก
ใชเปนอาหารสัตว 
 ข.  Semi – drying oils  เปนนํ้ามันที่แหงชา  สามารถดูดกาซออกซิเจนไดชากวา  
drying oil  ( ใชเวลานานมาก )  เม่ือแหงแลวมีลักษณะเปนฟลมบาง ๆ ออนตัวกวา drying 
oil  น้ํามันชนิดนี้  บางชนิดเปน  edible oils  สวนมากใชทําสบูและเทียนไข 
  1.  Cotton seed oil  ปลูกฝายเพื่อใชเสนใยมากหลายพันป เพ่ิงจะใชน้าํมัน
จากฝายประมาณ  100 ป  เม่ือแยกเสนใยออกจากเมล็ดแลว  ตองมาทําความสะอาด  
กําจัดสิ่งสกปรกออกและนํามาสกัดน้ํามันเมล็ดฝายมีน้ํามัน  13 – 24.5%  โปรตีน  น้ําตาล 
และวิตามิน  A, D, E, B  เล็กนอย     น้ํามันที่สกัดไดตอนแรกมีสีน้ําตาลแดงคอนขางเขม  
( crude cotton oil )  มีสารพิษ  คือ  gossypol  เปนสารกลุม phenol  เปนพิษตอคนและ
สัตว  ทําใหเบื่ออาหาร  น้ําหนักตัวลดลง  รับประทานมาก ๆ และนานเขาอาจตายได  
สารพิษกําจัดไดโดยวิธีการสกัดใส  ( refineng )  น้ํามันที่ไดมาจะมีสีเหลืองออน ๆ ไมมีกลิ่น  
เมล็ดฝายมี unsaturated fatty acid  66 – 80%  ประโยชนใชทํา  cooling oil, salad oil, 
margarine  คุณภาพรองลงไป  ทําสบู  เชื้อเพลิง  กากที่เหลือเม่ือเอา  gossypal  ออกแลว  
ใชเปนอาหารสัตวและทําปุย  มีไนโตรเจนประมาณ  5 – 6%   
  2.  Corn oil  สกัดไดจากเอมบริโอของขาวโพดที่อยูในเมล็ด  ปริมาณ
น้ํามันประมาณ  50%  สกัดครั้งแรกมีสีเหลือง  เม่ือผานการสกัดใสมีเหลืองออนหรือเกือบ
ไมมีสี  มี unsaturated fatty acid  75 – 82%  ใชเปน  cooking oil  ได  com oil  มี
ลักษณะพิเศษคือมีสาร  tocopheral  เปนสารกันหืนตามธรรมชาติอยูแลว  จึงไมจําเปนตอง
เติมสารกันหืนลงไปอีก  corn oil  ทางการคาจําหนายในของไทยมีชื่อวา  Mazola oil  ราคา
คอนขางสูงเพราะตองสั่งจากตางประเทศ  นอกจากใชทํา  cooling oil, margarine  แลว  
ยังใชทําสบู  สี  ผสมกับนํ้ามันอ่ืน ๆ เพ่ือใชเปนนํ้ามันหลอลื่น   
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  4.  Sunflower Oil  เมล็ดทานตะวันมีน้ํามันเฉลี่ย  35 – 40%  พันธุที่ใหสูง
ไดแก  พันธุของรัสเซีย  ใหน้ํามันเฉลี่ย  40%  มี unsaturated fatty acid  82 – 85%  มี
วิตามิน  A, D, E  พอสมควร  ใชทํา  cooling oil, salsd oil, margarine  คุณภาพต่ํา  ทํา
สบู  สี น้ํามันชักเงา 
 ค.  Non – drying oils  เปนนํ้ามันประเภทที่ไมเกิดฟลมบาง ๆ เปนของเหลวที่
อุณหภูมิธรรมดา  น้ํามันเหลานี้ใชเปนอาหาร  สบู  น้ํามันหลอลื่น 
  1.  Peanut oil  จากเมล็ดถั่วลิสง  มีน้ํามันสูง  45 – 50%  มีโปรตีน  20%  
วิตามิน  B1, B2, B6, E  อีกมาก  จึงนับวามีประโยชน unsaturated fatty acid  75 – 82%  
( oleic acid, linoleic acid )  peanut oil  มีสีเหลือง  เลืองแกมแดง  สีน้ําตาลแลวแตวิธีการ
สกัด  cocking oil, salad, oil, margarine  กากถั่วใชเปนอาหารสัตว 
  2.  Castor Oil  จากเมล็ดของละหุง  เฉลี่ยปริมาณน้ํามัน  35 – 55%  
น้ํามันละหุง  มี  ricinoleic acid  ถึง  80 – 90%  เมล็ดมีหลายแบบ, จําแนกตามคุณภาพได
ดังนี้  2.1  คุณภาพดี  เกือบไมมีสี  ใชทําเปนยาระบายได 
  2.2  คุณภาพรอง  สกัดหลังจากชนิดดีออกไปแลว  สวนใหญนําไปใชใน
อุตสาหกรรม  เชน  นําไปผานกรดกํามะถันอยางเขมขนที่อุณหภูมิ 25 – 30 C°  ( เชน  
นําไปผาน  cone. H2SO4 )  ได  suphonate castor oil  จะเปลี่ยนเปนสียอมเสนใย  ยอม
เครื่องหนัง และเมื่อนําไป  dehydrate  ทําน้ํามันเบรค  ผสมสี  แลคเกอร  หนังเทียม  ผา
อาบนํ้ามัน 
  กากละหุงมีสารพิษเหลือยู  เพราะมี  protein  ที่เปนพิษ  ( ricin )  ทําให
เลือดตกตะกอนตายได  แมเพียง  1  เมล็ด  จึงทําอาหารสัตวไมได  แตนําไปทําปุยไดดี  
เพราะมีไนโตรเจน  5 – 6%   
  3.  Kapok oil  ไดจากเมล็ดนุน  หลังจากเอาเสนใยออกจาก  inner 
pericarp           ( บริเวณแกนกลาง )  เมล็ดสีดํา  มีน้ํามัน  20 – 25%  น้ํามันที่สกัดไดชั้น
แรกมีสีน้ําตาลแดง  มีสารพิษ  3  ตัว  ไดแก  cyclopropinoid  เปนสารประกอบพวกอัลคา
ลอยด  ซึ่งทําใหไขมันในสัตวที่กินสารพิษน้ีแข็งตัว และตายได  malic acid  และ sterculic 
acid  มีคุณสมบัติขัดขวางการสรางเอนไซมและทําลายเอนไซมบางชนิด  สารพิษเหลานี้
กําจัดไดดวยการสกัดใส  น้ํามันที่ไดจะมีสีเหลืองออน  มี unsaturated fatty acid  65%  ใช
ทํา  cooking oil 
 ง.  Vegetable Fats  สภาพเปนของแขง็ที่อุณหภูมิปกติใชรบัประทานได  แตไม
นิยมเพราะมี saturated fatty acid  สูงมี unsaturated fatty acid  ต่ํา 
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  1.  Coconut oil  สกัดจากเนื้อมะพราวแหง ( solid endosperm )  ชื่อ
ทางการคาวา  copra  ใหน้ํามันสีเหลืองออน  หรือเกือบไมมีสี  ประมาณ  65 – 70%  
น้ํามันชนิดนี้อุณหภูมิต่ํากวา  74 °F   ( 41 °c )  จะแข็งตัว  ( จึงแข็งตัวอยูเสมอ )  มี 
unsaturated fatty acid 5 – 9% saturated fatty acid  94 – 95%  Lauric acid     ( CH3  ( 
CH2 )  10 COOH )  มีกลิ่นเหม็นหืนไดเน่ืองจากมีเอนไซมบางชนิด  ทํา fatty acid  แตก
เปนโมเลกุลเล็ก ๆ   ทําใหเกิดกลิ่น  นอกจากนี้ทํา  เนยเทียม,  สบู,  น้ํามันใสผม,  แชมพู  
น้ํามันเชื้อเพลิง  กากมีโปรตีนและคารโปไฮเดรตสูงใชเปนอาหารสัตว 
  2.  Palm Oil  ( Oil Palm )  สกัดจากผลของปาลมนํ้ามัน  ซึ่งมี  2  ชนิด 
  2.1  Palm Oil  ( Pulp oil )  สกัดจากเปลือกนอกของผลปาลม  ผลปาลม
ซึ่งเม่ือสุกจะมีสีสมหรือ เหลือง  แสด  มีปริมาณน้ํามันสูง  แตเสื่อมคุณภาพงายถาสกัดไมได
ทันภายใน  24 ชม.  หลังจากเก็บผลแลวมี  saturated fatty acid  30 – 60%, unsaturated 
fatty acid  40%  มีสารประกอบ  B – carotene  ซึ่งเปนตนกําเนิด  vitamin A  มาก  
น้ํามันที่สกัดไดครั้งแรกทิ้งไว  จะแยกเปนสองสวน  ขางบนน้ํามันใส ๆ สีแสดใชรับประทาน
ได  ขางลางน้ํามันขน ๆ สีแสด  ใชทําเนยเทียม  สบู  เทียนไข 
  2.2  Palm kernel oil  ( kernel oil )  สกัดจากเนื้อในเมล็ด  น้ํามันมีสีขาว  
ชมพู  น้ําตาล  มี  lauric acid 45%  myriotic acid 13 – 14%  และ oleic acid 18%  ใชทํา
เนยเทียม  สบู  เทียนไข  ผสมขนมบางชนิด  เชน  ทอฟฟ  ลูกกวาด  ผลของปาลมเม่ือสุก
จะมีน้ํามัน  carotene  มาก  แตแปงและน้ําตาล  ลดลง  เม่ือผลรวง  2 – 3  ผลจากทลาย
ตองรีบตัดสงโรงงานสกัดภายใน  24 ชม.  เพื่อมิใหเสื่อมคุณภาพ 
 

พืชให  Fatty  Oils 
Soybean oil  ถั่วเหลือง  ( Glycine max Merill. ) Leguminosae 
Safflower oil คําฝอย  ( Carthamus tinctorius L. ) Compositae 
Poppy oil ฝน  ( Papaver sominferum L. ) Papaveraceae 
Linseed oil ปานลินิน  ( Linum usitatissimum L. ) Linaceae 
Hemp oil กัญชา  ( Cannabinus sativa L. ) Cannabinaceae 
Tobacco oil ยาสูบ  ( Nicotiana tabacum L. ) Solanaceae 
Rubber oil ยางพารา  ( Hevea brasiliensis  

Muell & Arg ) 
Euphorbiaceae 
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Cotton seed oil ฝาย  ( Gossypium spp. ) Malvaceae 
Corn oil ขาวโพด  ( Zea mays L. ) Gramineae 

งา  ( Sesamum indicum L. ) Sasame oil 
( Gingelly oil )  

Pedaliaceae 

Sunflower oil ทานตะวัน  ( Helianthus annuas L. ) Compositae 
Rape oil 
Colza oil 

ผักกาดฝรั่ง  ( หัวไชเทาแดง )  ( Brassica 
Camprestris L. ) 

Cruciferae 

Olive oil มะกอก  ( Olea europa L. ) Oleaceae 
Castor oil ละหุน  ( Ricinus communis L. ) Euphorbiaceae 
Peanut oil ถั่วลิสง  ( Arachis hypogaea L. ) Leguminosae 
Kapok oil นุน  ( Ceiba pentandra Gaerth. ) Bambacaceae 
Peanut oil ถั่วลิสง  ( Arachis hypogeae L. ) Leguminosae 
Kapol oil นุน  ( Ceiba pentandra Gaerth. ) Bombacaceae 

ชา  ( Camellia sinensis L. )  O. Kuntze Tea seed oil 
เม่ียง  ( C. sasanque Thunb. ) 

Theaceae 

Oil of ben มะรุม  ( Moringa oleifera Lamk. ) Moringaceae 
Coconut oil มะพราว  ( Cocos nuifera L. ) Palmae 
Palm oil ปาลมนํ้ามัน  ( Elaeis guineensis Jack ) Palmae 
 โกโก  ( Theobroma cacao L. ) Sterculiaceae 
 

1. น้ํามันเมล็ดคาํฝอย มีกรดไขมันไมอ่ิมตัว 90% 
2. น้ํามันถั่วเหลอืง ” 85% 
3. น้ํามันงา ” 85% 
4. น้ํามันรําขาว ” 85% 
5. น้ํามันขาวโพด ” 82% 
6. น้ํามันเมล็ดทานตะวัน ” 82% 
7. น้ํามันถั่วลิสง ” 82% 
8. น้ํามันเมล็ดฝาย ” 80% 
9. น้ํามันเมล็ดนุน ” 65% 
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10. น้ํามันปาลม ” 40% 
11. น้ํามันมะพราว ” 8% 

 
Fatty  Oils 

Drving Oils หูม้ัว  ( Linum usitatissimum L. ) Flax 
Tung Oil มะเยา  ( Vernicia fordii Airy Shaw ) Tung oil Tree 
Soybean Oil ถั่วเหลือง  ( Glycine max Merr. ) Soybean 
Perilla Oil งาขี้มอน  ( Perilla frutescens Britt. ) Perilla 
Candlenut Oil โพธิสัตว  ( Aleurites moluccana Willd. 

) 
Candlenut tree Varnish 
tree 

   
Poppy Oil ฝน  ( Papaver somniferum L. ) Opium Poppy 
Safflower Oil คําฝอย  ( Cathamus tinctorius L. ) Safflower 
Hemp Oil กัญชา  ( Cannabis sativa L. ) Hemp 
Tobacco ยาสูบ  ( Nicotiama tabacum L. ) Tobacco 
Rubber Oil ยางพารา  ( Sevea brasiliensis Muell & 

Arg ) 
Rubber 

Manicoba Oil ยางเซียรา  ( Manihot glaziovii  Muell & 
Arg ) 

Ceara Rubber 

   
Semidrying 
Oil 

  

Cotton seed 
Oil 

ฝาย  ( Gossypium spp. ) Cotton 

Corn Oil ขาวโพด  ( Zea mays L. ) Corn 
Sesame Oil งา  ( Sesamum indicum L. ) Sesame 
 
Sunflower Oil ทานตะวัน  ( Helianthus annuus L. ) Sunflower 
Rape Oil หรือ ผักกาดขาวกวางตุง  ( Brassica campestris Chinese 
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L. ) 
Calza Oil ผักกาดกานขาว  ( B. napus L. )  
Argemone Oil ฝนหนาม  ( Argemone maxicana L. )  
   
Nondrying Oils   
Olive Oil มะกอก  ( Olea europa L. )  Olive 
Peanut Oil ถั่วลิสง  ( Arachis hypogeae L. ) Groundnut, Peanut 

Monkeynut 
Castor Oil ละหุง  ( Ricinus communis L. ) Castor Oil Plant 
Kapok Oil นุน  ( Ceiba pentandra Gaertn. ) Kapok tree 
Tea – seed Oil ชา  ( Came llia spp )  Tea 
Almond Oil Almond 
 

อัลมอนด  ( Prums amygdalus Batsch var.  
Dulcis  ( DC. )  Koehne )  

Oil of Ben มะรุน  ( Moringa oleifera Lamk. ) Horse Redish tree 
Vegetable Fats    
Coconut Oil มะพราว  ( Cocos nucifera L. ) Coconut 
Palm Oil ปาลมนํ้ามัน  ( Elaeis guineensis Jacq ) African Oil Palm 
ผลไม( Fruits ) 

ประเทศไทยมีผลไมที่ผลิตเองไวสําหรับบริโภคตลอดป  สับเปลี่ยนกันให
รับประทานไมเคยขาด  ผลไมเมืองรอนมีรสชาดดีเปนพิเศษ  นอกจากจะมีใหบริโภคสด ๆ 
แลว  ยังมีมากพอเพียงสําหรับการนําไปเปนวัตถุดินปอนโรงงานอุตสาหกรรมไดเพียงพอ  
อุตสาหกรรมอาหารกระปองของเมืองไทยนับวันจะเจริญมาขึ้นเปนสําดับ  คําวาผลไม  
มักจะหมายถึง  ผลของพืชที่รับประทานไดในรูปของหวาน  แตผลของพืชที่กินในรูปอ่ืนหรือ
กินไมไดดวยสาเหตุใดก็ตามมักจะไมเรียกวาผลไม 
ชีววิทยาของผล 
 ผลเจริญมาจากรังไข  ( ovary )  กลาวคือ  หลังจากการปฏิสนธิ  ( ไขในออวุลถูก
ผสม )   ทําใหออวุล กลายเปนเมล็ด  ผนังรังไขกลายเปนเนื้อของผล  ดังน้ัน  เนื้อของผล
หมายถัง  สวนที่เจริญมาจากผนังรังไข 
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 ผลไมบางชนิดสวนที่เปนผนังรังไขไมเปนเน้ือนุมแตเปนลักษณะของเปลือกแข็ง  
รับประทานไมได  เชน  ทุเรียน  สวนที่รับประทานไดเปนสวนที่หุมเมล็ดเอาไวเจริญมาจาก
กานของเมล็ด  ( fumiculus ) ตรงสวนที่ติดอยูกับผนังรังไข  โดยเนื้อเยื่อจากบริเวณนี้เจริญ
ออกไปกลายเปนเน้ือนุน  ( aril ) หุมอยูดานนอกของเปลือกหุมเมล็ดอีกชั้นหน่ึง  เชน  
ทุเรียน  ลําไย  เงาะ  ลิ้นจ่ี  ลางสาด  มังคุด  เปนตน  เน้ือผลไมบางชนิดเนื้อนุมที่ใช
รับประทานมาจากการเจริญของฐานรองดอก  เชน  แอปเปล  ชมพู  สวนที่เปนผนังรังไขไม
พัฒนาเปน เนื้ อของผล   มีผลไมหลายชนิดที่ เ จ ริญขึ้ นมาได โดยไม มีการผสม                    
( parthenocarpic fruit )  อาจเจริญมาจากสวนฐานรองดอก 
 สมัยกอนไมมีการเพาะปลูกผลไมจึงเปนของปา  ( wild plant )  ตอมามีการเลือก
ผลไมที่กินได  ( edible wild fruit )  แลวนํามาปลูก  ( cultivated plant )  คัดเลือกและผสม
พันธุใหไดพันธุใหไดพันธุใหม ๆ   ( selection & hybridization ) 
 ผลไมสวนใหญมีถิ่นกําเนิดในทวีปเอเซีย  ในเขตรอนขึ้น  ( tropical )  มัก
รับประทานเปนอาหารหลัก  เชน  กลวย  มะพราว  อินทผลัม   สาเก        สวนในเขต
อบอุน  ( temperate )  มักรับประทานผลไมเปนอาหารเสริม  เปนตน 
 ผลไมมีองคประกอบดังน้ี  น้ําเกือบถึง  80%  ( บางชนิด 80% )  เซลลูโลส  เพ
คติน  แปง  น้ําตาล  กรด  อินทรีย  ( เชน  malic acid, citric acid, tartaric acid )  และ
วิตามิน 
 การเก็บรักษาผลไม  ( preservation of fruits )  ในการเก็บรักษากระทําไดหลาย
รูปแบบ  เชน    
 1.  ทําใหแหง  ( drying )  เปนที่นิยมมักผึ่งใหแหงอาจจะเปนแสงอาทิตยหรือความ
รอนทําใหเปอรเซ็นตของน้ําในผลไมเหลือไมเกิน 25%  ซึ่งจุลชีพไมเจริญ  ผลไมบางชนิดก็
คลุกกับเกลือแลวจึงทําใหแหง 
 2.  ดอง  ( salting ) 
 3.  รมควัน  ( smoking ) 
 4.  แชอ่ิม  ( sweetening with sugar, honey, spices ) 
 5.  แชในอัลกอฮอล  หรือสารเคมี  อาจจะดองในน้ําสม  ทําใสกระปอง  ( canning )  
ทําแชเย็น  ( freezing )  canning  ทําสําหรับการคาและบริโภค  นําผลไมใสในสารละลายที่
มีน้ําตาลที่มีความเขมขนสูง  หรือนํ้าผึ้ง หรือกลูโคส  เพ่ือปองกันตัวยอยสลาย  วิธี  
freezing  นํามาใชมากที่สุดไดผลไมที่สด  ทําใหมีการลดอุณหภูมิอยางรวดเร็ว  โดยนํา
ผลไมบรรจุกลองเล็ก ๆ แลวไลความรอนออกอยางรวดเร็วจากขางบนและลางของกลอง  
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เม่ือทําใหเย็นอยางรวดเร็วทําใหคุณภาพสี  กลิ่น  วิตามิน  ยังคงเดินปจจุบันผลไมสด  ( 
fresh fruit )  กลายเปนสินคาอุตสาหกรรมที่สําคัญ 
 วิธีการที่นิยมมากที่สุดไดแก  drying, canning และ freezing  ถามีปริมาณของ
ผลไมมาก ๆ จะเก็บหรือนําไปทํา  jams, jellies, marmalades, candied fruit 
ประเภทของผล  ในทางพฤกษศาสตรจําแนกประเภทของผลออกเปน  3  ประเภทไดแก 
 1.  ผลเดี่ยว  ( simple fruits )  เปนผลที่เจริญมาจากรังไขเพียงอันเดยีว  เชน  สม  
มะมวง  องุน  มะปราง  มะละกอ  แตงโม  แตงไทย  มะเฟอง  มะยม  มะกอก  มังคุด  เปน
ตน 
 2.  ผลกลุม  ( aggregate fruits )  เปนผลที่เจริญมาจากหลายรังไขของดอกเดี่ยว  
เชน  สตอเบอรี่  นอยหนา  นมแมว  จําป  บัวหลวง  กระดังงา  การเวก  เปนตน  
 3.  ผลรวม  ( multiple fruits )  เปนผลที่เจริญจากดอกชอที่แตละดอกอยูติดกัน  
เชน  ขนุน  มะเด่ือ  สับปะรด  ยอ  เปนตน 
 สําหรับผลเดี่ยวน้ันมีทั้งที่เปนผลแหง  ( dry )  มีผนังรังไขแข็ง  แหง  บาง  ไมมี
คุณสมบัติที่จะรับประทานไดเลย  เชน  ผลของพืชวงศที่เรียกวาผลแบบเลกกูม  ( legume )  
ผลของทุเรียน และผลมีเน้ือ  ( fleshy )  ที่เกิดจากการเจริญของผนังรังไขจะมีสวนที่
รับประทานได  บางชนิดสวนที่เปนเนื้อผลน้ีแตกตางกันและแบงเปนสามสวน  ไดแกเปลือก
นอกมักจะแข็งมีเน้ือนอย  ( exocarp )  ถัดเขาไปเปนสวนที่มีเน้ือ  ( mesocatp )  มากขึ้น
รสชาดดี  เน้ือประกอบดวยเซลลพาเรนคิมาที่สะสมแปงและน้ําตาล และสวนที่อยูดานในสุด
ติดกับเมล็ดมักจะมีเสนใยปะปนมาก  ( endocarp )  ตัวอยาง  เชน  มะมวง  พุทรา  เปน
ตน  ในทางพฤกษศาสตรนั้นไดแบงผลเดี่ยวที่รับประทานไดออกเปนหลายชนิดดังนี้ 
 

ชนิดของผล ลักษณะ ตัวอยางพืช 

ผลมีเน้ือ  ( Fleshy ) 
เบอรี่  ( berry ) ผลไมมีเน้ือนุม  มีเมล็ดมากกวา 1 เมล็ด มะเขือเทศ  องุน 
เปปโป  ( pepo ) ผลที่มีเปลือกนอกแข็ง  เกิดจากรังไขที่เปนแบบ 

inferior ovary  ไดแกผลที่มาจากพืชวงศแตง   
( Cucurbitaceae ) 

แตงโม  แตงไทย   
ฟกทอง 

เฮสเพอริเดียม 
( hesperidium ) 

มีเปลือกนอกเหนียวคลายหนัง มีตอมนํ้ามัน
หอมระเหย 

สม  สมโอ  
มะนาว 
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ปะปนเปนผลของพืชวงศสม  ( Rutaceae ) 
ดรุป  ( drupe ) มีชั้นของ  pericarp  ชัดเจน  คือเปน  exocarp 

mosocarp และ endocarp  แข็ง  บางครั้ง
เรียกวา  stone fruit 

มะมวง  มะกอก  
มะพราว  มะปราง 

โพม  ( pome ) เกิดจากฐานรองดอกเจริญมีเน้ือมากกวาชั้น 
pericarp  ซึ่งเปนชั้นเยื่อบางเทานั้น 

 แอปเปล  ชมพู 

ผลแหง  ( dry ) 
แคปซูล  ( 
capsule ) 

มาจากรังไขเด่ียว  แตหลายคารเพล  เม่ือแหง
แลวจะแตกตามจํานวนคารเพลเหลานั้น 

ทุเรียน 

อะคีน  ( achene ) ผลแหงที่เม่ือแกแลวไมแตก  มีเมล็ดเดียว
เปลือกหุมเมลด็แยกจาก pericarp 

ทานตะวัน 

คารออปซิส   
( caryopsis ) 

ผลแหงที่เม่ือแกแลวไมแตก  มีเมล็ดเดียว
เปลือกหุมเมลด็เชื่อมติดกับ pericarp 

ธัญพืช  เชน  ขาว   
ขาวโพด 

 
สรีรวิทยาการสุกของผล 
 เม่ือรังไขเร่ิมจะเปลี่ยนแปลงเปนผลนั้นมีการสะสมสารคารโบไฮเดรต  เกลือแร  น้ํา
และกรดอินทรีย  มากขึ้นตามขนาดของผล  เม่ือผลออนมีสีเขียว  อาจมีการสังเคราะหแสง
ขึ้นที่ผลได  แตคารโบไฮเดรตสวนใหญมาจากการสังเคราะหแสงที่ใบ  สารคารโบไฮเดรต
เหลานี้ที่เปนแหลงพลังงานของผลและเปนอาหารสะสมในผลดวย  เม่ือผลแก  ( สุก )  สิ่งที่
มีการเปลี่ยนอยางเดนชัดไดแก 
 1.  การเปลี่ยนแปลงสัดสวนของสารประกอบเพคติน  สารพวกนี้เปนอนุพันธของ
สารโพลีแซคคาไรด  มี  3  ชนิดไดแก  กรดเพคติน  เพคติน และโปรโตเพคติน  ทั้งสาม
เปนโพลีเมอรของกรดกาแลคดูโรนิค  กรดตัวน้ีเกิดจากการที่หมู CH2OH  ของกาแลคโตส
ถูกออกซิไดซ  สําหรับโปรโตเพคติน  เปนโพลีเมอรที่คอนขางใหญ  โดยหมูคารบอลซิลถูก
เมทธิลเลทไป  สวนเพคตินน้ันเปนรูปหนึ่งของโปรโตเพคตินแตมีขนาดโพลีเมอรเล็กกวา  
เพคตินเปนองคประกอบในสารที่เชื่อมผนังเซลลพืชใหติดกัน  ( middle lamella )  ใน
แอปเปลนั้นมีมากถึง  15%  และในเปลือกสมมีมากถึง  30%  เม่ือผลเริ่มสุกเมทธิลเอส
เทอรในเพคตินจะถูกไฮโดรไลซกลายเปนกรดเพคติน 
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 2.  ปริมาณของเกลือแคลเซียมและกลือแมกเนเซียม  ทําใหเกิดแรงดึงผิวที่มิดเดิล
เมลลาและเริ่มสลายตัว  ทําใหมีแนวโนมการแยกของเซลลมีมากขึ้น  จึงทําใหผลนิ่ม  เม่ือ
สารเพคตินในผลจํานวนหนึ่งถูกละลายในสารละลายที่เปนนํ้าตาล  สภาพ pH  ที่เปนกรด  
เนื้อเยื่อของผลจะมีลักษณะเปนวุนความเปนกรดเปนดางเปลี่ยไป  ดังน้ัน  ในการควบคุม
ความเหมาะสมของการสุกของผลตามตองการนั้น  จะตองควบคุมปริมาณของน้ําตาล  เพ
คติน และระดับความเปนกรดเปนดางของผล  เพคตินเปนตัวการที่ทําใหเน้ือของผลเปนเจล
ลี่ 3.  มีการเปลี่ยนคารโบไฮเดรตจากแปงไปอยูในรูปน้ําตาลชนิดตาง ๆ ทั้งกลูโคส  
ฟรุคโตส และซูโครสมากขึ้น  ในขณะเดียวกันก็มีการลดปริมาณของกรดอินทรีย  ยกเวน
สําหรับมะนาวซึ่งจะมีปริมาณของกรดมากขึ้นเม่ือมะนาวเริ่มสุก 
 4.  สารประกอบบางอยาง  เชน  ฟนนอล  ( phenolic compound )  เชน  สารแทน
นิน  ซึ่งมีรสฝาดจะมีปริมาณลดลง 
 5.  ผลบางอยางมีการสังเคราะหน้ํามันหอมระเหย  ทําใหผลไมสงกลิน่หอม 
 6.  มีการเปลี่ยนแปลงทางดานของรงควัตถุ  โดยการสลายของคลอโรฟลล  แตมี
การสรางสาร แคโรทีนมากขึ้น  สีของผลจึงเปลี่ยนจากเขียวเปนสีตาง ๆ เชน  สีเหลือง  สี
สม  สีแดง  เปนตน 7.  มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการหายใจระดับเซลล  เม่ือผลเจริญถึง
ขึ้นสมบูรณเต็มที่  ตอนแรกจะลดอัตราการหายใจ และตามดวยการเพิ่มอัตราการหายใจ
เรียกชวงน้ีวา  respiratory climacteric  การผลิตสารเอธิลีน  ( ethylene )  ก็มีสวน
เกี่ยวของกับการหายใจนี้  ผลไมบางอยางผลิตเอธิลินมากขึ้นเม่ือเร่ิมสุก  อุณหภูมิสูงก็มีผล
ทําใหอัตราการหายใจสูงดวยนอกจากนี้ปริมาณออกซิเจนก็มีผลตอการหายใจ  ถาปริมาณ
ของออกซิเจนต่ําอัตราการหายใจก็ลดลง  ผลไมบางชนิดที่เก็บในที่มีปริมาณ CO2  ต่ํากวา  
5 – 10%  จะยับยั้งการสรางเอธิลีนและชลอการสุกของผล 
ผลไมในเขตรอน  ( Tropical fruits ) 
  ผลไมที่รบัประทาน  มีในหลายวงศ  เชน  Anacardiaceae, Annonaceae, 
Myrtaceae, Rutaceae, Sapotaceae และ Sapindaceae  เปนตน 
ผลไมในวงศสม  ( Rutaceae )  สวนใหญอยูในสุกล  Citrus  เรียกวา  Citrus fruits 
 ถิ่นกําเนิดของ  citrus fruits  นี้  อยูในเขตเอเซียตะวันออกและเอเซียใต  บางชนิด
ปลูกมามากกวา  3,000 ป  สวนใหญแลวปลูกเพื่อจุดประสงคอ่ืนมากกวานํามารับประทาน 
 ลักษณะของพืช  ไมตนขนาดเล็ก  หรือไมพุม  มีหนาม  ในเหนียวสีเขียวเขม  มี
น้ํามันมาก  ( pellucid dots )  ใบ  unifoliate compound leaves  คลายในเดี่ยวเพราะมี
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รอยตอตรงกานใบ  ดอกสีขาวหรือสีมวงออน  มีกลิ่นหอม  ผล  เรียกวา  Hesperidium  
เปลือกหนามีตอมน้ํามันมาก  เน้ือมีน้ํามากเพราะมี juice sacs 
 การเพาะปลูก  เปนพืชในเขตรอนแตปลูกไดทั่วโลกและเขตอบอุน  สวนใหญ  
citrus fruits  ที่ปลูกเปนการคาปลูกมากแถบ  subtropical citrus fruits  ออกผลตลอดป  
การเก็บผลผลิตจะเก็บเม่ือสุก  ยกเวน  มะนาวและมะนาวเทศ  ( lime & lemon )  เก็บเม่ือ
ตอนเปนผลสีเขียวแหลงผลิต  citrus fruits  ที่ใหญที่สุดไดแกที่สหรัฐอเมริกา  ( 
แคลิฟอรเนีย, ฟลอริดา )  เมติเตอรเรเนียน  สเปน  โปรตุเกส  ออสเตรเลีย  จีน และญี่ปุน 
ผลผลติ 
 1.  รับประทานเปนผมไมสด  ( edible fruits ) 
 2.  บรรจุกระปอง  ( canned product )  เชน  grapefruit 
 3.  ทําเครื่องดื่ม  ( juice )  ที่อาจจะผสมหรือไมผสมอัลกอฮอล 
 4.  เปลือกของ  Citrus fruits  นําไปสกัดน้ํามัน 

5. เปลือกที่แหงทําเปนอาหารสัตว 
กลวย  ( Musa spp.) 
 ถิ่นกําเนิด  ในอินเดีย, มาเลเซีย  ปจจุบันปลูกทั่วไป  จัดเปนผลไมที่สําคัญที่สุดของ 
tropical fruits  ผลผลิตของกลวยจัดเปนที่  2  รองจาก  grapefruit 
 ลักษณะของพืช  มีลําตันเทียม  ( pseudo bulb )  มี  1  ชอดอก  ซึ่งชอดอกแทง
ทะลุจากลําตนใตดิน          ชอดอกหอยลงเนื่องจากมีน้ําหนักมาก  ชอหน่ึงเรียกวา  เครือ  
( bunch )  เครือหน่ึงเรียงเปนแถวหวี,  มือ  ( comb, hand )  ในเครืออาจจะมี  6 – 15 หวี  
ภายในแตละหวีเรียก  ลูกหรือน้ิมมือ  ( fingers )  ผล  เปน 
องคประกอบของสารตาง ๆ ในผลสบัปะรด 
edible fruit    canned pineapple in syrub 
น้ํา      85%     น้ํา      85%  
โปรตีน      0.4%    โปรตีน      0.4% 
น้ําตาล      1.4%    น้ําตาล      1.4% 
fat      0.1%    citric acid   0.6% 
fibre      0.5%    fibre      0.5% 
มะละกอ  ( Carica papaya L.) 
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 พืชชนิดนี้ไมพบในธรรมชาติ  อาจจะมีตนกําเนิดในเม็กซิโกตอนใตและครอสตาริกา  
เพราะพบมะละกอ C. peltata Hook.& Arn.  ในบริเวณนั้น และมะละกอเกิดการกลายพันธุ  
ลักษณะพืช  ปกติเปน dioecious  แตก็พบ hermaphrodite 
องคประกอบของสารตาง ๆ ภายในผล 

edible fruit น้ํา 85% 
   น้ําตาล 10%  กรด 0.1% 
   โปรตีน 0.5%  ash 0.6% 
   ไขมัน 0.1%  fibre 0.7% 
 มีวิตามิน  เอ  มาก และมีวิตามินซี  ยางมะละกอมี papain  และ chymopapain  
แหลงผลิต  มักใชภายในทองถิ่น  เพราะการขนสงไกลไมสะดวก 
 ประโยชนรับประทานเปนของหวาน  สุก  ทําพวก  soft drink, jam  ไอศกรีม  ปรุง
อาหาร  papain  เตรียมจากยางทะละกอที่แหงของผลที่ยังไมแกเปนเอนไซมที่ยอยโปรตีน 
Canned 
อุตสาหกรรมผลไมของไทย 
 ประเภทของหวาน  ไดแกพวก  สับปะรด  เงาะ  ลิ้นจ่ี  ลําไย  มะมวง  ฝรั่ง  
มะละกอ  กลวย  สม  มะเขือเทศ  ลูกทอ  รวมทั้งผลไมเมืองหนาวอีกหลายชนิดที่ปลูกได
ทางเหนือ  ปละมีแนวโนมวาจะไดเปนผลดี  เชน  พีช  แพร  สตรอเบอรี่  เชอรี่  นอกจากนี้
อาจอยูในรูปของผลไมดอง  ตากแหง  รมควัน  เคี่ยว  เชื่อม  หรือ  กวน 
ชนิดชองผลไมในอุตสาหกรรมไทย 

ชื่อไทย – ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร วงศ 

1.  องุน  ( Grape vine ) Vitis vinifera Vitaceae 
2.  กลวย  ( Banana )  Musa spp. Musaceae 
3.  มะยม  ( Otaheite gooseberry ) Phyllanthus acidus Euphorbiacrae 
4.  ฝรั่ง  ( Guava ) Psidium guajava Myrtaceae 
5.  มะมวง  ( Mango ) Mangifera indica Anacardiaceae 
6.  มะมวงหิมพานต  ( Cashew Nut 
Tree ) 

Anacardium 
occidentake 

Anacardiaceae 

7.  สมเขียวหวาน  ( Manderine 
orange ) 

Citrus reticulata Rutaceae 
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8.  สมเปร้ียว  ( Orange ) C. aurantium Rutaceae 
9.  สมโอ  ( Pomelo ) C. maxima Rutaceae 
10.  มะนาว  ( Lime ) C. aurantifolia Rutaceae 
11.  นอยหนา  ( Custard Apples ) Annona aquamosa Anonaceae 
12.  ทุเรียน  ( Durian ) Durio zibethinus Bombaeae 
13.  แตงไทย  ( Melon ) Cucumis melo Cucurbitaceae 
14.  แตงโม  ( Water Melon ) Citrullus vulagaris Cucurbitaceae 
15.  พุทรา  ( Jujube ) Zizyphus jujuba Rhamtacnacea

e 
16.  ลิ้นจ่ี  ( Litchi ) Litchi chinensis Sapindaceae 
17.  มังคุด  ( Mangosteen ) Garcinia mangostana Clusiaceae 
18.  มะละกอ  ( Papaya ) Carica papaya Caricaceae 
19.  สับปะรด  ( Pineapple ) Ananas comosus Bromeliaceae 
20.  ละมุด  ( Sapodilla ) Manlikara zapota Sapotacrae 
21.  มะขาม  ( Tamatind ) Tamarindus indica Fabaceae 
22.  ทับทิม  ( Pomegranate ) Punica granatum Pumicaceae 
23.  มะเฟอง  ( Carabola ) Averrhoa carambola Averrhoaceae 
24.  มะเด่ือ  ( Fig ) Ficus carica Moraceae 
25.  ทุเรียนเทศ  ( Sour sop ) Annona muricata Annonauae 
26.  เงาะ  ( Rambutan ) Nephelium lappaceum Sapindaceae  
ผลไมเมืองหนาว 
27.  แพร  ( Common pear ) Pyrus communis Rosaecae  
28.  สตรอเบอรี่  ( Strawberry ) Fragaria chiloensis Rosaceae  
29.  เชอรี่หวาน  ( sweat cherry ) Prunus avium Rosaecae  
30.  พลัม  ( Plum ) Prunus spp. Rosaecae  
31.  สาลี่จีน  ( Chinese Pear ) Pyrus lindleyi Rosaecae  
32.  แอปเปล  ( Apple ) P. malus Rosaecae  
33.  แอปริคอท  ( Apricot ) Prunus armeniaca Rosaecae  
34.  ทอ, พีช  ( Peach ) P. persica Rosaecae  
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35.  เนคทารนี  ( Nectarines ) P. persica var. 
nectarina  

Rosaecae  

พืชสมุนไพร 
พืชสมุนไพร  ตามพระราชบัญญัติยา  ป พ.ศ. 2510  หมายถึง  ยาที่ไดจากพืช  

สัตว และแรธาตุ  โดยยังมิไดมีการแปรสภาพ  ดังนั้นพืชที่นํามาใชเปนยาจึงเรียกวา  พืช
สมุนไพร 
 ในสมัยโบราณมนุษยรูจักใชพืชเพ่ือรักษาโรคตาง ๆ โดยใชวิธีทดลองไปเรื่อย ๆ ซึ่ง
บางครั้งก็เกิดการผิดพลาด  อาศัยการเรียนรูจากสัตวบาง  สังเกตบาง  เชน เชื่อกันวาตนไม
มีใบรูปหัวใจก็รักษาโรคหัวใจ  เปนตน  ตอมาจึงมีการบันทึกเปนหลักฐานไว  จากหลักฐาน
เหลานี้ทําใหทราบวาชาวจีนรูจักใชพืชเปนสมุนไพรมาตั้งแต 4000 – 5000 ป  กอนคริสต
ศักราช จนถึงปจจุบันก็มีการนําพืชมาทําเปนยาและบันทึกไวเปนเอกสารเกี่ยวกับพืชวามี
สารสําคัญอะไร  ( active constituent )   เอกสารหรือหนังสือเรียกวาเปนเภสัชตํารับ  ในแต
ละประเทศก็จะบันทึกไวตางกัน เชน ใบลําโพง ดอกลําโพง ดอกลําโพงในแตละถิ่นจะไดสาร
ตางกัน  ขึ้นกับภูมิศาสตร  ในยุโรปมีเภสัชตํารับมากกวาสหรัฐอเมริกา  ในเขตเอเชีย  ญี่ปุน  
จีนและอินเดีย  เจริญมากมีเภสัชตํารับมาก  ตํารับยาไทย ไดมาจากอินเดีย  ( อายุรเวช 
ayuravadic )  และจีนผสมกัน หรือเรียนรูจากพฤกษศาสตรพ้ืนบาน  ( ethnobotany )  การ
เก็บพืชมาใชเปนยา  ตองมีความรูความเขาใจในเรื่องพฤกษศาสตรพรอมคําศัพทเฉพาะ
ภาษาทองถิ่น และเภสัชเวท  (วิชาเกี่ยวกับการนําพืชไปทํายา pharmacognosy ) 
 Dioscorides  บันทึกคุณสมบัติของพืชสมุนไพรในหนังสือ  De Materia Medica         
(คริสตศักราชที่ 1 )  เปนตําราที่มีคุณคาและใชถึงทุกวันน้ี 
 ในการศึกษาพืชสมุนไพร  มีคําศัพททีค่วรทราบดังนี ้
 1.  Drugs  ( ยา )  หมายถึง  สิ่งที่มีผลตอเซลลที่มีชีวิต  ใชในการบําบัดรักษา
บรรเทาและปองกัน  ทั้งโรคและอาการผิดปกติตาง ๆ 
 2.  Crude frugs  ( เครื่องยา )  หมายถึง  พืชหรือสวนของพืชที่นํามาใชเปนยามิได
มีการสกัดหรือแปรสภาพกอน เชน พืชทั้งตน  ราก  ลําตน  ใบ  ดอก ผล  เมล็ด และเปลือก 
เปนตน 
 3.  Active principles หรือ active ingredients  ( ตัวยาสําคัญ หรือตัวยาออกฤทธิ์ )  
หมายถึง  สารเคมีที่สกัดไดจาก  crude druge เชน alkaloids glycosides น้ํามัน หรือ 
น้ํายาตาง ๆ เปนตน 
 Decoction  ( ยาตม )  Poultices   ( ยาพอก ) 
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 Vermifuge   ( ยาพอก )  Vermifuge   ( ยาขับพยาธ ิ) 
 Vermicide   ( ยาขับและฆาพยาธิ ) Diarrhia   ( อาการทองเดิน ถายทอง ) 
 Analgesics   ( ยาระงับอาการเจ็บปวด ) Anthelminthics   ( ยาขับพยาธิ ) 
    Antidysentery   ( ยาแกบดิ ) Antiseptic   ( ยาฆาเชื้อ ) 
 Antipyretic   ( ยาแกไข )  Astringents   ( ยาฝาดสมาน ) 
 Carminative   ( ยาขับลม )  Diuretics   ( ยาขับปสสาวะ ) 
 Laxative, Cathaetics   ( ยาระบาย ) Expectorants   ( ยาขับเสมหะ ) 
 Therapeutic doze  ( ปริมาณที่ใชแลวมีผลในการบําบัดรักษา ) 
 Toxic doze  ( ปริมาณยาที่ใชแลวมีผลใหเกิดอันตรายหรือทําใหเสียชีวติ ) 
 สมุนไพรไทยมีจํานวนมาก  บางชนิดพิสูจนสรรพคุณได  บางชนิดยังพิสูจนไมได  
การใชจึงตองระมัดระวังและรอบคอบอยางมาก ประวัติความเปนมาของสมุนไพรไทย  หา
หลักฐานไมได  จึงจําเปนตองสอบถามจากแพทยแผนโบราณ และผูขายยาไทยที่มีความ
ชํานาญและมีประสบการณ 
 การจําแนกประเภทพืชสมุนไพร  มีหลายแบบ  เชน จําแนกตามสรรพคุณในการ
บําบัดรักษาจําแนกตามสวนของพืชที่นํามาใช  ( เภสัชฯ  มักนิยม ) และจําแนกตามชนิด
ของสารประกอบทางเคมีที่มีอยูในสมุนไพร  เปนตน 

การจําแนกตามสรรพคุณในการบําบัดรักษา 
 1.  ยาขับพยาธิ  เชน  ใบชุมเห็ดเทศ  ผลมะเกลือ  ใบมะขาม  ฝกมะขามออน  
เปลือกราก และเปลือกตนทับทิม  ใบขี้เหล็ก 
 2.  ยาแกทองเดิน และถายทอง สวนที่ใชมักมีสารประกอบพวก tannin ซึ่งมีฤทธิ์
เปนยาฝาดสมาน  เชน  เปลือกผลทับทิม  ยอดทับทิม  เปลือกผลมังคุด  เปลือกตนโมก
หลวง  เน้ือไมฝาง และเมล็ดราชดัด 
 3.  ยาลดอาการอักเสบและปอดบวมตาง ๆ เชน  ตนรากจืด  ตนและใบตําลึง  เหงา
บัวหลวง และตนหมากดิบน้ําคาง 
 4.  ยารักษาโรคเรื้อน  ( anti-leprosy )  เชน  น้ํามันเม,ดกระเบา  รากทองพันชั่ง  
เน้ือไมจําปา 
 5.  ยาแกไข หรือลดไข  สวนมากมีรสขม  เชน  ตนบรเพ็ด  ใบและผลมะระ  ใบ  
ดอก และเปลือกสะเดา  เปลือกตนควินนิน และใบพญาสัตบรรณหรือตีนเปด 
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 6.  ยาขับเสมหะ  ใชสําหรับพวกที่มีอาการไอ  หลอดลมอักเสบ และผูที่มีอาการ
คลายจะหอบหืด  สวนมากมีรสจัด  เชน  หวานจัด  เปร้ียวจัด  เชน  รากชะเอมเทศ  ราก
ชะเอมไทย  น้ําจากผลมะนาว  ผลมะกรูด  และน้ําจากผลมะแวง 
 7.  ยาขับปสสาวะ  เชน  ใบและตนผักโขมหนาม  ผักโขมจิ้งหรีด  หญาพันงูขาว  
หญาพันงู  แดง ตนไมยราพ  ใบหญาหนวดแมว  ใบและตนผักบุงทะเล 
 8.  ยาถายหรือยาระบาย  เชน  ใบและฝกชุมเห็ดเทศ  ใบและฝกมะขาม  เปลือก
ฝกมะขามแขก  เน้ือสับปะรด  เน้ือมะละกอสุก  ยางวานหางจรเข และเมล็ดแหงของสลอด 
 9.  ยาบํารุง  ( Tonic )  เปนยาแกออนเพลีย  เชน bitter tonic  เปนยาที่มีรสขมใช
บํารุงกําลัง  เพราะชวยเจริญอาหาร  cardiotonic  เปนยาบํารุงหัวใจ และ neurotonic เปน
ยาบํารุงประสาท  เชน  ดอกมะลิ ดอกพิกุล  เมล็ดบัว  ใบเตยหอม ผลกระจับ และผลมะตูม
สุก การจําแนกตามสวนของพืชที่นํามาใช 
 1.  สวนใตดิน  เชน  หัว  หรือราก 
  1.1 โสมเกาหลี  ( Ginseng )  เปนสมุนไพรที่สําคัญที่สุดของจีน  มี
สรรพคุณเปนยากระตุนบํารุงหัวใจ  ขับลม  ขับปสสาวะ และกระตุนความตองการทางเพศ 
ไดจากหัวของ Panax chinseng     ( โสมคม, Chinese ginseng ) และ P. quinguefolium  
( โสมอเมริกา, american ginseng ), Araliaceae 
  1.2  ชะเอมเทศ  ( Licoris )  ไดจากรากของกําเชา  (Glycyrrhiza glabra )  
เปนพืชลมลุกอายุหลายป  เขตยุโรป  รากมีเปลือกสีน้ําตาลและมีสารพวก glycyrrhizin  ซึ่ง
หวานเปน  50  เทาของน้ําตาล  มีสรรพคุณปองกันการอักเสบตามเนื้อเยื่อออน ๆ ขับ
เสมหะ และผสมกับยาอ่ืนที่มีรสขม 
  1.3  ชะเอมไทย  ( Albizzia myriohyllum, Leguminosae )  เปนไมเลื้อย  
ดอกสีขาวรากมีสารพวก  glycyrrhizin  จึงใชแทนชะเอมเทศได 
  1.4  ระยอม  ( Rauwolfia serpentine, Apocynaceae )  เปนไมพุม  มียาง
ขาว  ใบใหญ  ดอกออกเปนชอที่ยอดคลายดอกเข็ม  สีขาว  ใชรากแหงเปนยาลดความดัน
โลหิต                  ( hypotensive ) และสงบประสาท  ( calmative )  ลดความคลุมคลั่งใน
คนไขที่มีอาการทางจิตและประสาท  ในรากมี alkaloid ที่สําคัญและมีฤทธิ์ในการ
บําบัดรักษามากกวา  20 ชนิด  ที่สําคัญคือ reserpine, rescinnamine และ deserpidine  
เม่ือใชยานี้แลวจะมีอาการสลึม สลือ หนังตาตก  แตไมหลับ  รากระยอมมีสาร rauhimbine  
ซึ่งมีฤทธิ์เปนยาบํารุงความกําหนัดอยูดวย 
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 ปจจุบันองคการเภสัชกรรม  ไดผลิตยาจากรากระยอมไดแลวมีสรรพคุณดี  
เชนเดียวกับ reserpine  ซึ่งเปนสารสังเคราะหแตยาจากรากระยอมใชไดดีกวาเพราะไมมี
ผลแทรกซอน 
  1.5  กวาวเครือ  ( Pueraria mirifica, Leguminosae )  เปนไมเลื้อย  ดอก
เปนชอสีน้ําเงิน  ใบประกอบ  มี  3  ใบยอย  สวนที่ใชคือ  หัว  ซึ่งมี  oestrogenic 
hormone  ชื่อ myroestrol เม่ือรับประทานเขาไปแลว  ทําใหมีฮอรโมนเพศหญิง  หัว
กวาวเครือมีสารอ่ืน ๆ อีกมากที่อาจทําใหเกิดอันตรายไดถาใชในปริมาณสูง 
  1.6  เทียนแดง  ( Asclepias curassavica, Asclepiadaceae )  ตนเล็ก
คอนขางบอบบาง  โคนตนแข็งเล็กนอย  ดอกออกเปนชอสีแดงแสด  ใชรากเปนยากินให
อาเจียนเพ่ือถอนพิศเบื่อเมาตาง ๆ   
  1.7  รางจืด  ( Thumbergia laurifolia, Thunbergiaceae )  ไมเลื้อย  ดอก
สีขาว  ใชรากเปนยาแกอักเสบ  แกรอนใน และเชื่อวาสามารถใชถอนพิษงูกัดได 
  1.8  ดอกดึง หรือดาวดึงส  ( Gloriosa superba, Liliaceae )  ไมเลื้อย  ใช
หัวหรือเหงาที่อยูใตดินเปนยารักษาโรคเรื้อนและคุดทะราด  เหงามีลักษณะคลายหัวขวาน
จึงเรียกวา  ดอกดึงหัวขวาน  มี alkaloid หลายชนิด  ที่สําคัญและมีปริมาณมากคือ  
colchicine  ซึ่งใชรักษาและบําบัดโรค  ปวดขอ  ( gout )  ได  ถาใชปริมาณพอเหมาะ  แต
ถาใชมากเกินไปเปนอันตราย 
  1.9  เจตมูลเพลิงแดง  ( Plumbago indica, Plumbaginaceae )  ไมพุม
ขนาดเล็กดอกออกเปนชอ  สีแดง  รากมีสารพวก naphthaquinone  ชื่อ plumbagin  มี
กลิ่นฉุน และมีฤทธิ์ทําใหเกิดอาการระคายเคืองกับเนื้อเยื่อออน ๆ เชน mucous membrane 
ถาถูกกับผิวหนังจะทําใหเกิดเปนผื่นแดงหรือไหม  ใชเปนยารับประทานใหมีการบีบมดลูก 
และใหแทง  ชาวฝรั่งเศสใชรากเคี้ยวแกอาการปวดฟน  ในอินเดียใชเปนยาชวยยอยอาหาร  
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  ชิงชี่  ( Capparis micracantha, Capparidaceae )  ไมรอเลื้อย  ใบ
เด่ียว  มีหนามที่โคนกานใบ  ดอกออกตรงซอกใบ  สีขาว  ใชรากเปนยาแกไข  ในเขมรใช
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รากและเนื้อไมเปนยาขับปสสาวะ  ในฟลิปปนสใชรากทํายาตมรับประทานแกปวดกระเพาะ
อาหาร และชวยใหมดลูกเขาอูหลังการคลองบุตร 
  1.13  พลับพลึง  ( Crinum saiaticum, Amaryllidaceae )  พืชหัว  ดอก
เปนชอสีขาวกลิ่นหอม  รากมีสารพวก  narcissine  ทําใหเกิดอาการอาเจียน  ชาว
อินโดนีเซียใชเคี้ยวเพ่ือขับพิษยางนอง 
  1.14  กระเทียม  ( Allium sativum, Alliaceae )  พืชหัว  รับประทานหัว
เปนยาขับลม  ขับเหง่ือ  ขับปสสาวะ  ขับพยาธิ  แกทองขึ้น  ยาบํารุงสมรรถภาพทางเพศ  
น้ําคั้นใชเปนบาทานแกโรคผิวหนัง  และฆาเชื้อ 
 2.  เปลือกไม 
  2.1  ควินิน หรือ ซิงโคนา  ( Cinchona spp., Rubiaceae )  ไมตน  ถิ่น
กําเนิดอยูในเทือกเขาแอนดีส  ตอมาชาวฮอลันดานํามาปลูกในอินโดนีเซีย และเจริญงอก
งามไดดี  เปนพืชที่ทํารายไดใหกับประเทศปละมาก ๆ ควินนินที่ปลูก  ไดแก  red 
cinchona ( C. succirubra )  yellow cinchona  ( C. ledgeriana ) และ C. callisaya  
เปลือกตนและเปลือกราก  มี alkaloid  ประมาณ 25 ชนิด  ซึ่งมีคุณคาในการใชเปนยา
ทั้งน้ัน  ที่สําคัญคือ  quinine, quinidine, Cinchonine และ Cinchonidune  มีปริมาณของ 
quinine  มากเปนครึ่งหน่ึง  หรือ  2 / 3 ของปริมาณ alkaloid  ทั้งหมด  มีรสขมจัด  ใช
รักษาโรคมาลาเรียไดดีกวายาจากสารสังเคราะห  นอกจากนั้นยังใชเปลือกควินนิน  คือ  
ตองใชในปริมาณที่พอเหมาะเทานั้น  ถามากเกินไป  จะทําใหเกิดอาการหูอ้ือ  เรียกวา  
cinchonism     
 มีการทดลองปลูกควินนินในภาคเหนือของประเทศไทย  ไดผลดีพอใช  คาดวาคง
จะมีการทดลองปลูกในที่อ่ืน ๆ เพราะถาสามารถปลูกไดดีแลว  ควินนินจะเปนพืชสมุนไพร
อีกชนิดหนึ่งที่ควรสงเสริมอยางยิ่ง  อยางไรก็ตามสิ่งที่ตองพิจารณาประการหนึ่งคือ  
ปริมาณของ alkaloid  ในเปลือกควินนินน้ีเปลี่ยนแปลงไดตามสภาพสิ่งแวดลอม เชน ถา
ปลูกในที่ไดรับแสงมากเกินไป  จะทําใหปริมาณ quinine ลดลง  เปนตน 
  2.2  สะเดา  ( Azadirachta indica, Meliaceae )  ไมตนขนาดกลางหรือ
คอนขางใหญ ดอกสีขาวมีกลิ่นหอม ผลคอนขางกลม เม่ือสุกมีสีเหลือง  เปลือกตนใชเปนยา
ขมเจริญอาหาร  แกไข  และทํายาลางแผล  ใชเปลือกรากเปนยาฝาดสมาน และแกไข  ใบมี
รสขมมาก และเปลือกมีสรรพคุณเปนยาแกไข 
  2.3  ทับทิม  ( Punica granatum, Punicaceae )  ไมพุมที่มีทรงตนโปรง  
มีถิ่นกําเนิดอยูในทวีปเอเชีย  ใบเล็ก  ในออน  มีสีน้ําตาลแกมชมพู  มี  2  ชนิด  ดอกสีแดง
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ซึ่งพบทั่วไปและชนิดดอกสีขาวพบนอย  นิยมปลูกตามบานเนื่องจากใชประโยชนไดเกือบ
ทุกสวน  เปลือกลําตน และเปลือกราก  มีอัลคารอยด  pelletierine และ ispelletierine  มี
คุณสมบัติเปนบาขับพยาธิตัวตืด แตตองใชเปลือกที่เก็บมาใหม ๆ เพราะมีประสิทธิภาพดี  
ถาเก็บไวนานอัลคารอยดจะมีประสิทธิภาพลดลงเรื่อย ๆ เปลือกผลมี tannin สูงประมาณ 
22 – 25% ใชเปนยาฝาดสมาน  แกอาการทองรวง และรักษาโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร  
นําเปลือก  60 กรัม  มาตมกับน้ําประมาณ  6  ชั่วโมง  เคี่ยวใหเหลือประมาณ 30 มล.  แลว
รับประทาน  ( ตองงดอาหารเชากอน รับประทานไป 1 – 2 ชม. )  แลวก็ด่ืม   น้ํามันละหุง  
( castor oil )  ตามเวลาตมอาจจะใสกระวาน  กานพลู  เพื่อใหมีกลิ่นหอม ในอินเดียนํา
เปลือกของผลทับทิมไปทําสียอมผา  โดยผสมกับขม้ินและคราม  ผาที่ยอมไดสีน้ําตาลปน
แดงถาใชเปลือกผลอยางเดียวได  ผาสีเขียว  ( rakrezi )  คนจีนถือวาทับทิมเปนดอกไม
มงคล  ผลมีสีเหลืองปนน้ําตาล  หรือมีสีน้ําตาลแดง  ผลแกจะแตก  สวนที่รับประทานเปน 
air มีรสเปรี้ยวอมหวาน  เพราะมีปริมาณของ ascorbic acid และ malic acid สูง  ใชรักษา
โรคเลือดออกตามไรฟน 
  2.4  ขอย  ( Streblus asper, Moraceae )  ไมตนขนาดเล็ก  ใบเดี่ยว
ออกเปนคูตรงขาม  ผิวใบทั้งดานบนและดานลาง  ระคายมือ  พบทั่วไปในอินเดีย  ไทย  
มาเลเซีย และฟลิปป  นส  เปลือกตนมีสรรพคุณในการทําเปนยาตม  รับประทานแกอาการ
ทองรวง  ใชชําระลางบาดแผล  และรักษาโรคผิวหนัง  สวนเปลือกรากมีสารประกอบที่มี
ฤทธิ์เปนยาบํารุงหัวใจ  ( cardiac glycosides )  มากกวา  30  ชนิด  เชน asperoside, 
strebloside และ glucostrebloside 
  2.5  โมกหลวง  ( Holarrhena antidysenterica, Apocynaceae )  ไมตน
ขนาดเล็กมียางขาว  เปลือกมีชื่อทางสมุนไพรวา kurci bark หรือ tellicherry bark มี 
alkaloid ที่สําคัญคือ conessine ซึ่งมีสรรพคุณในการรักษาโรคบิด alkaloid ชนิดนี้ มี
คุณสมบัติใกลเคียงกับ emetin ที่พบในราก ipecac ถารับประทานเกิน 500 มิลลิกรัมตอวัน
แลว  จะเกิดอาการทางประสาท  นอนไมหลับ และปนปวนในทองซึ่งอาจแกหรือลดอาการนี้
ไดโดยการให calcium gluconate หรือ barbiturate 
  2.6  ตีนเปดตน หรือพญาสัตบรรณ  (Alstonia scholaris, Apocynaceae)  
ไมตนมียางขาว  ใบออกเปนวงรอบกิ่ง  ที่พบมักเปน 7 ใบ  จึงเรียกวา ตีนเปดเจ็ดงาม  
ดอกเปนกระจุก  สีขาว  เปลือกมี alkaloid หลายชนิด เชน diatamine และ echitenine  ใช
เปนยาขมเจริญอาหาร  แกอาการทองรวง  รักษาโรคลําไสและแกไข  แตไมมีฤทธิ์ในการ
บําบัดโรคมาเลเรีย 
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  2.7  ปลาไหลเผือก  หรือหยิบบอถอง  ( Eurycome longifolia, 
Simaroubaceae )  ไมตนขนาดเล็ก  รากยาว  สีขาวนวล  เปลือกตนและราก  มีรสขมมาก  
ใชทํายาตมรับประทานแกไข 
  2.8  พิกุล  ( Mimusops elengi, Sapotaceae )  ไมตน  มีกลิ่นหอม  ใน
ประเทศไทยไมนิยมปลูกที่บาน  เพราะกิ่งเปราะอาจหักได  แตจะปลูกในวัดแทน  กิ่งพิกุลที่
แกมีรามาลงที่พิกุลทําใหไมมีกลิ่นหอม  เรียกวา  ขอนดอก  เอาไปผสมในยาหอม  เปลือก
ตนมีรสฝาด  ใชทํายาตมเพ่ืออม  กลั้วคอ และบวนปาก  รักษาอาการเหงือกอักเสบ  และทํา
ใหฟนแนน  ดอกแหงผสมในยาหอม  แกไขใชเปนยาฝาดสมาน  แกทองเสีย  ดอกพิกุลยัง
ใชผสมเครื่องสําอาง  ทําบุหงา  ( ของผสมกลิ่นหอม )  บุหงาของฝรั่งเรียกวา    sachet  ( 
สวนใหญกลิ่นลาเวนเดอร )  นอกจากนี้ดอกพิกุล  ( มี tannin สูง )  ตมกับเกลืออมแกโรค
เหงือก หรือไมก็ผสมกับยาสีฟน 
  2.9  คนทา  ( Harrisonia perforata, Simaroubacese )  ไมรอเลื้อย  ลํา
ตนและกิ่งกานมีหนาม  ใบประกอบแบบขนนก  กานใบมีครีบ  ดอกสีขาว  รากมีรสขม  จึง
ใชเปนยาตมรับประทานแกไข  เปลือกรากใชทํายาตมแกทองรวง  และโรคลําไส  พืชชนิดนี้
บางคนเรียกวา สีฟนคนทา  หรือไมสันคนทา  เพราะเมื่อนํากิ่งออนมาทุบใหปลายแตกเปน
ฝอย ๆ ใชทําแปรงสีฟน 
 3.  เน้ือไม 
  3.1  ฝาง  ( Caesalpinia sappan, Leguminosae )  ไมตนขนาดเล็ก  มี
หนามตามลําตน และกิ่ง  ใบประกอบแบบขนนก  ดอกสีเหลือง     แกนไมฝางมีสารสีแดง  
( sappan red )  ใชผสมยาใหมีสีแดง  เชน ยาอุทัย  เน่ืองจากสีชนิดนี้สลายตัวไดงาย  จึง
ปลอดภัยตอผูรับประทานเพราะไมสะสมในรางกาย  นอกจากนั้นยังใชเปนสียอมผา และ
ยอมเซลลพืชเซลลสัตวได 
  3.2  มะหาด  ( Artocarpus lakoocha, Moraceae )  ไมตน  เปลือกใชเปน
ยาฝาดสมานเนื่องจากมี tannin  สวนเนื้อไมมีสาร tetrahydroxystilbene  ซึ่งใชเปนยาขับ
พยาธิโดยเฉพาะพวกพยาธิตัวตืด 
  3.3  สีเสียด  ( Acacia catechu, Leguminosae )  ไมตน  ใบประกอบแบบ
ขนนกดอกเปนกระจุก  สีขาวนวล  เน้ือไมมี tannin มาก  จึงใชเปนยาฝาดสมาน  แกอาการ
ทองรวง  เม่ือนําเนื้อไมสีเสียดมาสับเปนชิ้นเล็ก  ตมกับน้ํา และเคียวจนงวด  ของเหลวที่ได
เม่ือทิ้งไวใหเย็นจะแข็งตัวเปนกอน  เรียกวาสีเสียดกอน  หรืออาจจะนําไปบดใหเปนผง
ละเอียด  เรียกวา  สีเสียดผง  สีเสียดผงเมื่อผสมกับนํ้ามันหมู  หรือนํ้ามันพืช  ใชทางรักษา
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แผลที่ถูกน้ํากัดตามงามมืองามเทาได  สําหรับผูที่นิยมรับประทานหมาก  มักใชผงสีเสียด
รวมไปกับหมากและพลู  เพ่ือชวยไมใหปูนกัดปาก 
  3.4  ประทัดใหญ  ( Quassia amara, Simaroubaceae )  ไมพ้ืนเมืองใน
เขตรอนของทวีปอเมริกาเขตรอน  ไมตนพุมกวาง  ใบประกอบ  กานใบแผเปนครีบออกไป
ทั้งสองขาง  ดอกชอสีแดง  เนื้อไมละเอียด  สีขาวปนเหลือง  มีสารที่มีรสขมมาก  ไดแก 
amaroid และ quassin  ใชเปนยาจมเพื่อเจริญอาหาร และรักษาไขมาเลเรีย 
 4.  ใบ 
  4.1  พยัพเมฆ  หรือหญาหนวดแมว  ( Orthosiphon grandiflours, 
Labiatae )  พืชกึ่งลมลุก  แตกกิ่งกานสาขาเปนพุมเล็ก และโคนตนแข็ง  ดอกออกเปนชอ
ใหญที่ยอด  สีขาวแกมมวงออน  มีเกสรตัวผูยื่นยาวออกมาพนกลีบดอก  คลายหนวดแมว  
ใยสีเขียวเขม  ขอบใบหยัก และมีกลิ่นนอย ๆ ใบมีเกลือของโปแตสเซียมสูง  จึงใชเปนยา
ขับปสสาวะไดดี  นอกจากนั้นยังลดอาการปวดบวมตามขอ  ลดปริมาณน้ําตาลในเลือด  ทํา
ใหความดันโลหิตต่ําลงจึงใชไดสําหรับผูที่ปวยเปนโรคเบาหวาน  การที่ใบมีเกลือโปแต
สเซี่ยม และมีสาร orthosiphonin ยังชวยทําใหไมเกิดการสะสมของกรดยูริค  ( uric acid ) 
และเกลือยูเรตที่ไตดวย 
  4.2  วานหางจระเข  ( Aloe spp., Lilliaceae )  ไมอวบนํ้า  ชาวจีน  รูจักใช
กันมาตั้งแตสมัยโบราณ  โดยตมรับประทานแกรอนใน  และฝานเปนแผนบาง ๆ ปดขมับแก
ปวดศรีษะ  ในใบที่อวบหนา และมีสีเขียวออนของวานหางจรเขนี้มีน้ํายางใสและเหนียว  ซึ่ง
ประกอบดวย  สารพวก anthraquinone หลายชนิด barbaloin และ aloe – emodin  น้ํายาง
ใสจากใบเทื่อนําไปเคี่ยวใหน้ําระเหยออกไปมาก ๆ แลวทิ้งใหเย็นจะไดของแข็งสีดํา  หรือ
น้ําตาลเขมเกือบดํา  เรียกวา  ยาดํา  ใชเปนยาถาย  สําหรับผูที่ทองผูกเปนประจํา  รักษา
โรคริดสีดวงทวาร และผสมในยาแผนโบราณชนิดตาง ๆ อีกมากมาย  ยาดําที่จําหนายใน
ทองตลาด  สวนใหญไดมาจากวานหางจรเข 3 ชนิด คือ A. perryi  ให socotrine aloe, A. 
barbadensis ให barbados aloe  ( curacao aloe )  และ A. spicata ให cape aloe  
  4.3  ยูคาลิปตสั  ( Eucalyptus globulus หรือ biue gum, Myrtaceae )  
ไมตน  ใบมีน้าํมันหอมระเหยซึ่งเม่ือกลั่นออกมาแลวใชเปนยาแกอาการคัดจมูก  หายใจไม
สะดวก  ใชทาํยาธาตขุับลม  ขับเสมหะ และใชเปนยาทาถูนวด 
  4.4  ชุมเห็ดเทศ  ( Cassia alata, Leguminosae )  ไมพ้ืนเมืองของ
อเมริกาเขตรอนดอกเปนชอที่ยอด  สีเหลืองสด  ใบประกอบแบบขนนก  ขนาดใหญ  ยาว  
30 – 50 ซม. ใบมีสรพวก anthraquinone  ซึ่งมีฤทธิ์เปนยาระบายและมี tannin  ซึ่งเปนยา
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ฝาดสมานอยูดวย  จึงใชเปนยาระบายและคุมธาตุไปในตัว  ในอินเดียใชใบมาบดผสมกับ
กระเทียม  ทาแกกลาก หิด และโรคผวิหนงัอ่ืน ๆ 
  4.5  มะขามแขก  ( senna )  ไดแกพืช  2  ชนิดคือ  Cassia acutifolia 
และ C. angustifolia  ( Leguminosae )  มะขามแขกเปนไมพุมเล็ก  สูงประมาณ   1  เมตร  
ใบประกอบแบบขนนก  มีกลิ่นเหม็ดเขียว  ใบมีสารที่มีฤทธิ์เปนยาถายคือ senoside A, B, 
C และ D  แตมี senoside A และ senoside B  ปริมาณสูงกวาอีก 2 ชนิด นอกจากนั้นยังมี 
kaempferol และ kaempferin ดวยนิยมใชเปนยาถาย  โดยรับประทาน  โดยรับประทาน
เฉพาะใบมะขามแขก  หรือรับประทานรวมกับอบเชยหรือกระวาน  เพ่ือชวยลดอาการไซ
ทองเน่ืองจากใบมะขามแขก 
 ฝกของมะขามแขกมีสรรคณุเปนยาถายเชนเดียวกับใบ  แตดีกวา  เพราะมีน้ําตาล
มากกวา  ทําใหเวลารบัประทานแลวมีอาการไซทองนอยลง  ปจจุบันไทยสงฝกมะขามแขก
เปนสินคาออกโดยสงไปยังประเทศเยอรมันนี 
  4.6  ทองพันชั่ง  ( Rhinacanthus nasutus, Acanthaceae )  ไมพุม  ใบ
เด่ียว  รูปคอนขางเรียว  สีเขียวเขม  ดอกสีขาว  ใบมีสาร oxymethyl anthraquinone  จึง
ใชตมนํ้าอาบหรือใชคั้นน้ํามาทา  เพ่ือรักษาโรคผิวหนัง  ยาแผนโบราณของไทยบางชนิดที่
ใชรักษามะเร็งและลดความดันโลหิตใชใบทองพันชั่งเปนสวนประกอบ 
  4.7  เสลดพังพอน  ( Barleria luqulina, Acanthaceae )  ไมพุม  มีหนาม  
ใบเด่ียว  รูปเรียว  ปลายแหลม  ออกเปนคูตรงขาม  เสนกลางใบสีชมพูเขมหรือแดง  ดอก
เปนชอปลายกิ่งสีสมออน  ใชใบหรือทั้งตนขยี้หรือตําผสมกับแอลกอฮอลพอกแผลที่ถูกงูกัด
เพ่ือถอนพิษ  หรือบรรเทาอาการรุนแรงของพิษงูกอนรับการรักษาจากแพทย และใชปด
แผลเพื่อถอดพิษโรคงูสวัด หรือไลามทุง 
  4.8  ผักบุงทะเล  ( lpomoea pes-caprae, Convolvulaceae )  ไมเลื้อย  
ตามชายหาดริมทะเล  ใบใหญ และหนากวาผังบุง  ดอกสีชมพูเขม  ใชน้ําคั้นจากใบ  ราก 
และลําตนทาแกพิษแมงกะพรุน  นอกจากนั้นยังใชเฉพาะใบเปนยาพอกหรือตนอาบเพื่อ
รักษาโรคผิวหนัง 
  4.9  เหงือกปลาหมอ มี 3 ชนิด คือ 
   4.9.1  เหงือกปลาหมอดอกสีมวง  ( Acanthus ilicifolius )  เปนกอ  
ขอบใบมีหนาม  ดอกใหญ  สีฟา  ออกเปนชอที่ยอด  ใบประดับจะตดิอยูกับชอดอกไดนาน   
    4.9.2  เหงือกปลาหมอดอกสีขาว  ( A. ebracteatus )  
เปนกอ  ขอบใบมีหนาม  เชนกัน  แตดอกเล็ก  สีขาว และใบประดบัรวงเรว็ 
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  ทั้งสองชนิดนี้ใชเปนยาพอกแกอาการปวดบวม  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  ( Adhatoda vasica, Acanthaceae )  ไมพุมเล็ก  ดอกสี
ขาว  ใบและรากมี alkaloid vasicine  ถาใชในปริมาณที่พอเหมาะ  จะมีฤทธิ์เปนยาขับ
เสมหะ  ตํารายาไทยใชน้ําคั้นจากใบผสมกับน้ําขิง  รับประทานแกไอ 
  4.12  หนวด  ( Blumea balsamifera, Compositae )  ไมพุมเล็ก  ใบมีขน
และมีกลิ่นหอม  ดอกออกเปนชอกลมสีเหลือง  นําใบมาชงน้ําดื่มลดอาการปวดทองมีฤทธิ์
ขับลม  และแกธาตุไมปกติ  น้ําคั้นจากใบใชทาหนาผากบรรเทาอาการปวดศรษีะ  และยังใช
ใบมวนบุหรี่สบูเพ่ือแกอาการอักเสบของเยื่อหุมจมูกได 
  4.13  แสมสาร  ( Cassia garettiana, Leguminosae )  ดอกออกเปนชอสี
เหลืองใชเปนสมุนไพรไดทั้งใบ  ดอก  และแกน  ใบมีสาร  anthraquinone  ชื่อ  aloe – 
emodin  ซึ่งใชรักษาโรคมะเร็งในเม็ดโลหิตของหนูได  สวนแกนไมมีฤทธิ์เปนยาระบายและ
ฟอกเลือดสําหรับสตรี 
  4.14  พลู  ( Piper betel, Piperaceae )  นําใบมาใชกับหมาก  สมัยกอน
เชื่อวาทําใหปากมีกลิ่นหอม  ฟนทน  ใบพลูมีน้ํามันหอมระเหย  เปนสารพวก  charvivol  
ซึ่งเปน  phenolic compound  มีฤทธิ์เปนยาฆาเชื้อโรค  เม่ือเคี้ยวทําใหลมหายใจมีกลิ่น
หอม  สารนี้มีฤทธิ์ทําใหปลายประสาทชา  ดังน้ันในสมัยกอนเวลาเปนลมพิษ  ( แพของ )  
จึงนําใบพลูมาผสมกับเหลาทาบริเวณที่เปนลมพิษ 
  4.15  ยี่โถ  ( Nerium indica, Apocynaceae )  ไมพุม  ดอกสีขาว  แดง  
ชมพู  มีทั้งดอกชนิดที่กลีบซอนหรือไมซอน  พืชน้ีเปนไมพิษเพราะมีสาร  cardiac 
glycosides  หากใชสารพอเหมาะจะเปนยาบํารุงหัวใจ ถาใชมากอาจจะเปนอันตรายถึงชีวิต
ได  จึงไมนํามาเปนยา  แตใชพืชอ่ืนแทน เชน Digitalis purpurea หรือ D. lanata, 
Scrophulariaceae  ทางแกไขหากคนหรือเด็กกินใบย่ีโถ  ควรจะใหรับประทานกาแฟที่ชง
แก ๆ บํารุงหัวใจกอน 
 5.  ดอก 
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  5.1  สารภี  ( Mammea siamensis, Guttiferae )  ใชดอกแหงผสมในยา
หอม  แกลม  ยาบํารุงหัวใจ  ดอกตูมมีฤทธิ์เปนยาขับลม  บํารุงหัวใจและเปนยาฝาดสมาน  
ใชรักษาธาตุใหเปนปกติ  ดอกมีสารพวก coumarin  ซึ่งมีฤทธิ์ในการขยายหลอดเลือดได 
  5.2  บัวหลวง  ( Nelumbo nucifera, Nelumbonaceae )  ไมน้ํา  ใช
ประโยชนไดเกือบทุกสวน  ดอกสีขาวหรือชมพู  เกสรสีเหลือง  ใชผสมยาหอมและมีฤทธิ์
เปนยาบํารุงหัวใจ  ฝกบัวใชเปนยาตมรับประทานชวยใหคลอดบุตรงาย  นําใบและดอกมา
สกัดจะไดลารมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียหลายชนิด  ใชรากเปน
อาหาร  เปนยาแกทองรวง  ธาตุไมปกติ  นําเมล็ดบัวทั้งสดและแหงมาตมรับประทาน  
เมล็ดมีแปงมากเปนอาหารคุณคาสูง  ดีบัวสีเขียวรสขมมาก  มีอัลคาลอยดหลายชนิดใชเปน
ยาขยายหลอดเลี้ยงกลามเนื้อหัวใจ  ( coronary artery )  กลีบดอกของบัวใชมวนบุหร่ี ใบ
ออนหอของ  
  5.3  เกกฮวย  ( Chrysanthemun indicum, Compositae )  ไมพ้ืนเมือง
ของจีนและญี่ปุน  ไมลมลุก  ดอกสีขาวใจกลางสีเหลือง  คลายดอกเบญจมาศ  ใชดอกตาก
แหง  ชงนํ้าดื่มเปนยาบํารุงหัวใจ  แกรอนใน และรักษาทอง 
  5.4  กานพลู  ( Syzygium aromaticum, Myrtaceae )  ไมตน  ใชดอกตูม
ตากแหงเปนยาขับลม  แตกลิ่นและเคี้ยวแกปวดฟน  ถานําไปสกัดน้ํามันจะไดน้ํามันกานพลู  
( Clove oil )  มีฤทธิ์เปนยาแกปวดเฉพาะแหง  ใชใสฟนเพ่ือระงับอาการปวดฟนใชเปนยา
ฆาเชื้อโรค และยาขับลม 
  5.5  ชบาดอกแดง  ( Hibiscus rosa – sinensis, Malvaceae )  ตํารายา
โบราณใชเปนผักใสแกงเลียง  รับประทานเพื่อบํารุงนํ้านม  จีนใชดอกไปคั้น  น้ําผสมกับ
น้ํามันมะกอกในอัตราเทากัน และทาเปนยาบํารุงผม  ปจจุบันพบวาสารที่สกัดไดจากดอก
ชบา  ทําใหหนูเปนหมันไดถึง 80% 
  5.6  บุนนาค  ( Mesua ferrea, Guttiferae )  ไมตนขนาดกลางถึงขนาด
ใหญ  ดอกสีขาวนวล  กลิ่นหอม  ใชเปนยาฝาดสมาน  ยาคุมธาตุ  ผสมยาแกลม  ยาแกไอ 
และยาขับเสมหะ  เกสรของบุนนาคใชเขายาหอม  มีฤทธิ์ฝาดสมาน  บํารุงธาตุ และขับลม 
  5.7  จําปา  ( Michelia champaca, Magnoliaceae )  ไมตน  ดอกสีเหลือง  
กลิ่นหอม  ดอกใชเปนยาบํารุงหัวใจ  ระงับอาการเกร็ง  บํารุงธาตุ  ขับปสสาวะและแกธาตุ
ไมปกติ 
  5.8  ลําโพง  ( Datula metel, Solanaceae )  ลําโพงมี  2  วาไรตี  ไดแก  
ลําโพงขาวและลําโพงกาสลัก  ( D. metel var. fastuosa )  ชนิดแรกมีเสนใบ  กานใบสี
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เขียว  ดอกสีขาว  สวนลําโพงกาสลักมีเสนใบสีมวง  ดอกสีมวงมีกลีบซอนกัน 2 – 3 ชั้น  
ลําโพงชอบขึ้นในดินที่มีปุยดีใกลกองขยะ  ตามริมตลิ่ง  ใชสวนของใบ  ดอก  ผล  เมล็ด  ใบ
ของลําโพงมีสาร  seopolarmine  ( hyoscine )  นําดอกมาใชสูบเปนยาชวยคนเปนหืดเพื่อ
ขยายกลามเนื้อของหลอดลม  ( bronchial muscle )  ระงับ secretion  ตาง ๆ ใชเปนยา
ระงับความเจ็บปวด  แตการใชตองระวัง  drowsiness  เพราะสาร hyoscine เปนพิษ  ใน
ระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2  มีการใชกันมากสําหรับคนที่เปนโรค  bomb shocking  เม่ือใช
เล็กนอยทําใหหายหวาดกลัว  ปจจุบันใชในเรื่องการจับเท็จ  โดยการฉีดสารนี้เขาไปในดอก
มีอัลคาลอยดนอยกวาใบ  เมล็ดนํามาตํากับนํ้ามันมะพราวทาแกโรคผิวหนัง  หิด  ขี้กลาก
ไดลําโพงจัดเปนพืชเสพติด  
 6.  ผล 
  6.1  มะเกลือ  ( Diospyros mollis, Ebenaceae )  ไมตน  ผลดิบมีสาร  
diospyros mollis, Ebenaceae )  ไมตน  ผลดิบมีสาร  diospyrol  ซึ่งมีฤทธิ์เปนยาขับ
พยาธิในทองทุกชนิด  ชาวบานใชผลมะเกลือดิบมาโขลก  แลวคั้นเอาแตเฉพาะน้ํา
รับประทานกับน้ํากะทิเพ่ือใชขับพยาธิ  ปจจุบันสกัดสาร diospyrol  ออกมาทําเปนยาเม็ด 
และยาหลอดแคปซูลไดแลว 
  6.2  มะตูม  ( Aegle marmelos, Rutaceae )  ไมตน  มีหนามแข็งตามลํา
ตนและกิ่งห่ันผลออนหรือฝานใหเปนชิ้นบาง ๆ ตากแหง แลวนํามาชงน้ํารับประทานแบบ
เดียวกับใบชา  มีสรรพคุณเปนยาแกทองเสีย  รักษาโรคลําไสเร้ือรังในเด็ก และเปนยารักษา
ธาตุในผูสูงอายุ 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
เพียงหนึ่งเมล็ด  เมล็ดคอนขางแข็ง  ผลมีสาร saponin มาก  เม่ือนํามาผสมกับน้ําจะมีฟอง
คลายสบู  ถาใชในปริมาณนอยผสมน้ําอาบจะรักษาโรคผิวหนังบางอยางและแกคัน  แตตอง
ระวังถาปริมาณสูงเกินไปจะทําใหผมรวงได  ถาทําเปนยาชงจะใชแกสิวได 
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  6.6  สับปะรด  ( Ananas comosus, Bromeliaceae )  ผลสุกมีวิตามินซีสูง 
และมีเอนไซม  bromelin  ซึ่งชวยยอยเนื้อ  จึงมีสรรพคุณเปนยาชวยยอยอาหาร  แตผล
ออนมีฤทธิ์เปนยาระบายอยางแรง  ถาใชในหญิงที่เพ่ิมเร่ิมตั้งครรภ  อาจทําใหแทงได 
  6.7  มะละกอ  ( Carica papaya, Caricaceae )  ผลไมที่มีรสดี 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  ดีปลีใชเปนเครื่องเทศ  หมักดองใชเปนยาขับลม  เพราะมีอัลคา
ลอนด piperine 
 7.  เมล็ด 
  7.1  แสลงใจ  แสลงโทน หรือมะแสงเบื่อ  ( Strychnos nux-vomica, 
Loganiaceae )  ไมตนขนาดใหญ  ผลกลม  เม่ือสุก  มีสีแสด  ผลหนึ่งมี  3 – 5 เมล็ด  
เมล็ดแข็ง  ลักษณะแบนคลายกระดุม  สีเทาหรือนํ้าตาลแกมเทา  เมล็ดนี้ในตํารายาไทย
เรียกวา  โกฏฐกะกลิ้ง  ใชเปนยาเบื่อสุนัข และหนู  เมล็ดแสลงใจมีอัลคารอยด strychnine  
ซึ่งถาใชเล็กนอยจะมีฤทธิ์เปนยากระตุนการทํางานของหัวใจ และเจริญอาหาร  แตถาใชใน
ปริมาณสูง  จะทําใหหัวใจวาย  และเสียชีวิตเพราะจะไปกระตุน spinal cord  สิ่งมีชีวิตที่
ไดรับสารนี้  เวลาตายมีน้ําลายฟูมปาก  ใชเมล็ดปริมาณนอย ๆ ทําทิงเจอร ดองเหลาและ
เปนยาขมเจริญอาหาร สารอีกชนิดไดแก  brucine มีรสขมใสในพวกอัลกอฮอล  เพ่ือแปร
สภาพของอัลกอฮอลนําไปใชในอุตสาหกรรม เชน ละลายทาสี 
  7.2  พญามือเหล็ก  ( Strychnos ignatii, Loganiaceae )  เมล็ดแข็งและมี
รสขมมาก  มีอัลคารอยด  strychnine และ brucine  แตปริมาณนอยกวาในแสลงพัน  ถาใช
ยานี้ในปริมาณนอย ๆ เชื่อวารักษาอหิวาตกโรคได  ถาใชปริมาณมากจะเปนอันตรายถึง
ชีวิตไดเชนเดียวกัน 
  7.3  กระเบาน้ํา  ( Hydnocarpus anthelmintica, Hydnocarpaceae )  
สกุลน้ีมีหลายชนิด  เชน H. kurzii, H. laurifolia และ H. anthelmintica  ซึ่งตางก็ใหน้ํามัน
พวก fatty oils  ที่ใชประโยชนในการรักษาโรคเรื้อนและโรคผิวหนังตาง ๆ ทั้งน้ัน  น้ํามันที่
สกัดไดจากเมล็ดของกระเบาน้ําชนิดตาง ๆ นี้มักเรียกวา  chaulmoogra oil  ลักษณะเปน
น้ํามันเหลืองแกมน้ําตาล  ประกอบดวยกรดไขมันที่สําคัญคือ  chaulmoogric acid, 
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gydnocarpic acid และ gorlic acid  น้ํามันกระเบาใหรักษาโรคเรื้อนไดผลดีมาก  
โดยเฉพาะถาใชในระยะเริ่มตนเปนโรคนี้ใหม ๆ 
  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  ซึ่งมีฤทธิ์กระตุน
การทํางานของหัวใจที่คอนขางแรง  และออกฤทธิ์เร็วเม่ือใชในปริมาณนอยเปนยาบํารุง
หัวใจ  สวนสาร sarmentogenin  ในเมล็ดสามารถนําไปทําเปนยา  cortisone  ซึ่งเปนยา
รักษาโรค  rheumatic fever  ที่หายากและราคาแพงมาก 
  7.6  ชุมเห็ดไทย  ( Cassia tora, Leguminosae )  ไมพุมขนาดคอนขาง
เล็ก  เมล็ดชุมเห็ดไทยมีสารพวก  anthraquinone xanthone และ emodin  ใชเปนยา
ระบายอยางออน ๆ  
  7.7  นอยหนา  ( Anona squamosa, Annonaceae )  นําเมล็ดซึ่งมีน้ํามัน
หอมระเหยมาตําผสมกับนํ้ามะพราวพอกศีรษะที่มีเหา  เอาผาโพกไว 2 – 3 ชั่วโมง  แลว
สระผมเกาจะตายไปไมทําใหผมรวง  เวลาใชตองระวังอยาใหถูกกับ mucous membrane  
ใชใบไดเชนเดียวกับเมล็ดปจจุบันน้ํามันจากเมล็ดนอยหนานํามาทําขี้ผึ้ง  ( ointment ) 
 8.  พืชทั้งตน 
  8.1  แพงพวยฝรั่ง หรือแพงพวยบก  ( Catharanthjus roseus, 
Apocynaceae )  พืชพ้ืนเมืองของเกาะมาดากัสการเดิมชาวพื้นเมืองใชรักษาโรคเบาหวาน  
เปนไมพุมเล็ก  สีชมพู  และสีขาว  มีอัลคารอยด  ประมาณ  50  ชนิด  ที่สําคัญ  2  ชนิด  
vincaleukoblastine ( VLB )  ชื่อทางยา  ( drug name )  เรียกวา  vinblastine  ใชรักษา
โรคมะเร็งในตอมนํ้าเหลือง  ( Hodgkin’s disease )  และ  leurocristine ( LC )  ชื่อทางยา
เรียกวา  vincristine  ใชรักษาโรคมะเร็งในเม็ดโลหิตขาว          ( leucaemia )  ที่เปนใน
เด็ก บริษัท Eli Lilly  ไดนํา  VLB และ LC  มาทํายานานแลว  และมีราคาแพง  ตนไมแหง  
500  กรัมจะได  LC เพียง 1 กรัม 
  8.2  บัวบก  ( Centella asiatica, Umbelliferae )  พืชขนาดเล็ก  ใบสีเขียว
คอนขางกลมหรือคลายรูปไต  ชาวบานรับประทานเปนผักสด  ตนบัวบกสด ๆ ทั้งตนมี  
glucosids asiaticoside  ซึ่งใชเปนยาทารักษาโรคผิวหนังได  น้ําคั้นจากใบบัวบก หรือจาก
ใบบัวบก หรือจากบัวบกทั้งตนใชเปนเครื่องด่ืมบํารุงกําลัง  เจริญอาหารและขับปสสาวะ 
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  8.3  จิงจอหลวง  ( lpomoea vitifolia, Convolvulaceae )  ไมเลื้อยเถาออน  
ดอกสีเหลือง  ใชทั้งตน  เปนยาตม  รับประทานเพื่อชวยยอยอาหาร 
  8.4  หญาใตใบ หรือมะไฟเดือนหา  ( Phyllanthus urinaria, 
Euphorbiaceae )  ไมขนาดเล็กใชทั้งตนเปนยาขับปสสาวะ และแกรอนใน  ใชน้ําคั้นจากตน  
เช็ดลิ้นเด็กออนที่เปนฝาขาว 
  8.5  ผักขมหนาม  ( Amaranthus spinosus, Amaranthaceae )  ใชทั้งตน
เปนยาขับปสสาวะ และขับเสมหะ 
  8.6  ชิงชาชาลี  ( Tinospora cordifolia. Menispermaceae )  ทุกสวนของ
พืชมีรสขมใชเปนยาตมรับประทานเพื่อลดไข  ชวยยอยอาหาร  รักษาอาการทองอืด
ทองเฟอ และขับปสสาวะ 

พืชประเภทถัว่ 
ถั่งที่ไดชื่อวาพี  ( Peas )  สวนใหญเปนพืชฤดเูดียว  ไมพุมและไมเลื้อย 
 1.  ถั่วลันเตา  ( Garden Pea, Pisum sativum )  มีกลีบดอกสีขาว  เมล็ดเรียบหรือ
ยนสีเหลืองหรือขาว  มีปริมาณน้ําตาลในเมล็ดมากกวาพวก  field peas  และจะเก็บเมล็ดที่
ออนทําเปนถั่วกระปอง  Gregor Mwndel  ไดทําการทดลองทางพันธุศาสตร  ใชถั่วชนิดนี้ 
 2.  ถั่วหัวชาง  ( Chick Pea, Cicer arietinum )  พืชด้ังเดิมขอบเขตอบอุนเปนไม
พุมสูงประมาณ  50 ซ.ม.  ใบประกอบแบบขนนก  มีใบยอยประมาณ  20  ใบ  ดอกเดี่ยว  
กลับดอกสีขาว  หรือสีตะกั่ว  ฝกมีขน  ขนาดของฝกยาว  2 – 3 ซ.ม.  เมล็ดใหญขนาด
เสนผาศูนยกลางประมาณ  1  ซ.ม.  เมล็ดยน  สีของเมล็ดอาจเปนแดง  ขาว  เขียว  หรือ
ชมพู 
 3.  ถั่วฝกยาว  ( Cow pea, Vigna sinensis )  ฝกยาว  ดอกสีขาวหรือสีมวงเปนชอ  
raceme  สั้น ๆ เจริญและใหผลไดโดยไมมีขีดจํากัดตราบเทาที่มีสภาพแวดลอมเหมาะสม  
เปนพืชด้ังเดิมจากทวีปอัฟริกาตอนกลาง  ปลูกมานานมากกวา  2,000 ป  เมล็ดใชเลี้ยง
สัตวหรือใชแทนกาแฟ    ใชเปนอาหาร  สัตวเปนสวนใหญ  หรือปลูกเพื่อปองกันการ
พังทะลายของดิน  จีนถือวาเปนถั่วที่มีความสําคัญมาก 
 4.  ถั่วลิสง  ( Peanut, ground nut, Arachis hypogaea )  เปนไมพุมหรือไมเลื้อย
ฤดูเดียว  ผลจะแกเม่ืออยูใตดินเปนพืชด้ังเดิมของอเมริกาใต  มีหลายพันธุที่เจริญในสภาพ
แตกตางกัน  ตองการอากาศอบอุนแสงจัด และปริมาณฝนปานกลาง  ดินปนทรายเล็กนอย
ดีที่สุด  ชาวโปรตุเกสไดนํามาเผยแพรในทางตะวันออกของอัฟริกา และสเปนนํามาเผยแพร
ในฟลิปปนส  ปจจุบันนี้ปลูกทั่วไปในเขตรอนแตเปนพืชที่ตองการฝนมากถึง  1,200 ม.ม. 
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ตอป  ถาปลูกในเขตอากาศแหงไมคอยไดผลดี  ผลของถั่วชนิดนี้จะพัฒนาเฉพาะอยูใตดิน
เทานั้น  แตตนพืชอาจจะเปนทั้งที่ตั้งตรงหรือเลื้อยไป  ดอกออกตรงซอกใบประกอบแบบขน
นก และหลังจากที่เกิดการปฏิสนธิแลว  เนื้อเยื่อเจริญบริเวณฐานของรังไขจะเจริญยืดยาว
เปนกานดึงเอารังไขแทงลงไปใตดิน  รังไขจึงเจริญอยูในดินบริเวณปลายของรังไขมีความ
แข็งแรงมาก  เม่ือรังไขเจริญมากขึ้นจะกลายเปนฝกถั่วอยูลึกประมาณ  3 – 6 ซ.ม.  สําหรับ
พืชที่มีลําตนน้ันรังไขลงไปไมถึงดิน  ก็จะพัฒนาไประยะหนึ่งแลวก็เห่ียวเฉา  ฝกของถั่วลิสง
มีเสนใยหอหุมอยูคอนขางมาก  จึงมีความแข็งมากกวาถั่วชนิดอ่ืนและเม่ือแกแลวก็จะไม
แตกตามยาวตามธรรมชาติแมจะมีรอยแตกตามยาว  สําหรับพันธุเวเลนเซีย  ( Valencia )  
นั้นฝกยาว  อาจมีถึง  5  เมล็ด  แตพันธุสเปนและเวอรจิเนียฝกจะสั้นมีเมล็ดเพียง  1 – 2 
เมล็ดเทานั้น  ปริมาณสารอาหารโปรตีนในเมล็ดถั่วลิสงมีถึง  30%  นอกจากนี้ยังมีไขมันถึง  
45%  ถั่วลิสงจึงเปนทั้งอาหารโปรตีนและไขมันดวย 

ถั่วที่ไดชื่อวาบีนส  ( Beans )  Beans  หมายถึง  ถั่วประเภท  Field beans  
รวมทั้งที่มีรูปรางของเมล็ดคลายไต  ( kidney beans )  อาจเรียกวา  Dry bean  ซึ่งอาจมี
ตนเปนพุมหรือเปนไมเลื้อยมีใบแบบ  trifoliate  มีขนตามลําตนและใบ  ดอกขนาดเล็ก  
กลีบดอกสีตาง ๆ จากขาวถึงสีน้ําเงิน  ฝกอาจจะตรงหรือโคงงอ  ยาวประมาณ  10 – 15 ซ.
ม.  มีเมล็ด  ประมาณ  5 – 20 เมล็ด  สีขาว  ชมพู  แดง  น้ําตาล  น้ําเงิน  ดํา 
 บีนส  ประกอบดวยสมาชิก  7  สกุล  สกุลที่มีความสําคัญมากที่สุดไดแก  สกุล  
Phaseolus  สวนใหญมีปลูกในอเมริกาและเอเซีย  ชนิดที่ปลูกในอเมริกาใหเมล็ดขนาดใหญ  
สวนที่ปลูกในเอเซียมักจะใหเมล็ดขนาดเล็ก  ถั่วพวกนี้มีรูปรางของเมล็ดเปนรูปไต  เชน  
ถั่วเขียว  ( P. vulgaris )  มีดอกสีตาง ๆ กันหลายสี  เชน  สีขาว  สีมวง  สวนฝกก็มีทั้งฝกสี
เขียว  สีเหลือง  หรือมีแถบสีแดง  สวนใหญจะปลูกเพื่อเอาเมล็ดซึ่งมีสารโปรตีนถึง  25%  
ถึงแมวาจะมีปริมาณโปรตีนนอยกวาถั่วเหลืองแตมักจะยอยไดสมบูรณมากกวา 
   1.  ถั่วเหลือง  ( Soybean, Glycine max )  เปนไมพุมขนาดเล็ก  ตั้งตรงหรือเลื้อย  
เหมาะเปนพืชไร  ใชเฉพาะเมล็ดแกเทานั้น  มีถิ่นกําเนิดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต  ถั่ว
เหลืองเปนแหลงของอาหารผักและโปรตีนที่สําคัญของโลก  มีหลักฐานการเพาะปลูกใน
ประเทศจีนมาแลวนับ  3,000 ป  จากนั้นก็แพรขยายไปในเกาหลี  ญี่ปุน  แตแพรเขาไปใน
ยุโรปในศตวรรษที่ 17  ในดานปริมาณของแหลงไนโตรเจนนั้นถั่วเหลืองจะเปนแหลงที่สูง
ที่สุดมีโปรตีนภายในเมล็ดแหงถึง  44%  มีการนํามาแปรรูปอาหารหลายอยาง  เชน  เตาหู  
ซึ่งใชเปนแหลงอาหารโปรตีน  ถาหมักกับราพวก  Aspergillus oryzae  จะไดซีอ้ิว  ซึ่งมีกร
ดกลูตามิคสูง 



                                                                                                              310 BO 453 (H) 

 2.  ถั่วแขก  ( Garden Bean, Kidney  Bean, Phaseolus vulgaris )  เปนพืช
ลมลุก  เตี้ย  ตั้งตรงหรือไมเลื้อย  มีกลีบดอกสีขาวหรือสีอ่ืน  ขนาดเล็ก  ใบประกอบแบบ 3  
ใบ  ยอยฝกยาวเรียว  สีเขียว  หรืออาจมีขี้ผึ้งหุม 
 3.  ถั่วราชมาษ  ( Lima Bean, Phaseolus lunatus )  มีถิ่นกําเนิดที่เปรู  ปจจุบันมี
การเพาะปลูกมากในแคลิฟอรเนีย  เมล็ดแบบขนาดใหญ  มักจะรับประทานขณะที่เมล็ดยัง
เขียว  ถาใหเมล็ดแกแลวเรียกวา  butter beans  ในบางแหงพบวามีสารพิษพวก  
glycoside phaseolunatin  ซึ่งเม่ือยอยแลวจะใหสารพวก  hydrogen cyanide  แตถาตมก็
จะไมม่ีปญหานี้ 
   4.  ถั่วเขียว  ( Mung Bean, Phaseolus aureus )  มีถิ่นกําเนิดในอินเดียและจีน  
เปนที่รูจักดีในนามของถั่วงอก  ( bean sprout )  ถั่วเขียวมักจะมีลําตนแคระ  ปลูกไดผลดี
เฉพาะในฤดูที่มีอาการอบอุน  พวกที่เมล็ดสีดําปลูกในอินเดียยุคโบราณตอนใต  ทั้งฝกและ
เมล็ดมีขนาดเล็ก  เม่ือจะรับประทานมักจะตมหรือไมก็ผัด และนําเมล็ดมาทําเปนแปง 
 5.  ถั่วยาง  ( Windsor Bean, Broas Bean, Vicia faba )  มีกําเนิดในแถบเมดิเตอ
เรเนียนปลูกในประเทศสวิสเซอรแลนดเม่ือ 4,000 ปมาแลว  เปนถั่วชนิดเดียวที่มีถิ่นกําเนิด
ในยุโรปแตปจจุบันไดแพรหลายไปในตะวันออกและบราซิล  ลําตนแข็งตั้งตรงใชเมล็ดเลี้ยง
สัตวและคน  สูงประมาณ  3  ฟุต  ผลแบนเมล็ดใหญ  ปลูกในอัลจีเรีย  ชาวยุโรปน้ันใชเปน
อาหารกอนสมัยของโคลัมบัส  ปลูกไดในที่รอน  แหง  แมฤดูรอน  ใชเปนพืชหมุนเวียนได
ดวย 
 6.  ถั่วยาง  ( Bomavist Bean, Dolichos lablab )  นิยมในมาลายูและอัฟริกามี
สารพิษพวกไกลโคไซดเหมือนกัน  แตเม่ือตนแกแลวสารก็หมดไป  ถั่วชนิดนี้มีลักษณะ
คลายภับ  D. uniflorus  ที่นิยมรับประทานในอินเดียตอนใต  บางทองที่ของเขตรอนปลูก
เปนอาหารสัตว 
 7.  ถั่วแขก  ( Jack Bean, Canavalla ensiformis )  ปลูกมาแลวมากกวา  5,000 ป  
ในเม็กซิโก  เปนพืชด้ังเดิมของหมูเกาะอินเดียตะวันตก  เปนไมพุม  มีฝกคลายดาบเมล็ด
ออนใชเปนอาหารพวกผัก  ลําตนแข็ง  ใชเปนอาหารสัตว  ใชผลออนเปนอาหารจําพวกผัก
มีความคลายคลึงกับพวก  ถั่วพรา  ( Sword Bean, C. gladiata ) ซึ่งมีกําเนิดในเอเซีย  
 8.  ถั่วพู  ( Winged Bean, Psophocarpus tetragonolobus )  มีกลีบดอกสีน้ําเงิน  
ที่ฝกมีปกสีดานลักษณะของใบคลาย  Phaseolus  คือเปนในประกอบแบบสามใบยอย 
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พืชเสนใย 
 พืชเสนใย  ( fiber plants )  หมายถึง  พืชที่มีเซลลที่เรียกวา  fiber  จํานวนมาก
พอที่จะนําไปใชประโยชนได  โดยไมคํานึงวาเสนในจะเกิดจากสวนใดของพืช  พืชแตละ
ชนิดมีเสนใย  ในสวนตาง ๆ ตางกัน และมีปริมาณไมเทากัน  เชน  ชบามีเสนใยมากที่  ลํา
ตนและกิ่ง  สวนสับปะรดมีเสนใยมากที่ใบ 
 พืชเสนใยในโลกมีจํานวนมากประมาณมากกวา  2,000 ชนิด  ที่นํามาใช และ
ประมาณ 750 ชนิด  พบเฉพาะที่ประเทศฟลิปปนส  สวนมากมีการปลูกพืชเสนใยในเขต
รอน  พ้ืนที่ใหเสนใยมาก  ไดแก  วงศ Bombacaceae, Leguminosae, Linaceae, 
Moraceae, Tiliaceae, Urticaceae, Agavaceae, Bromeliacae, Gramineae, Palmae และ 
Musaceae  
 ลักษณะของเซลลไฟเบอร  เปนเซลลยาว  หัวแหลมทายแหลม  มีผนังหนา  
เน่ืองจากมีลิกนิน  ( lignin )  และเซลลูโลส  ( cellulose )          มาพอกภายใน  เซลลมีรู  
( lumen )  ขนาดเล็ก  เซลลไฟเบอรอาจจะอยูเปนเซลลเด่ียว หรือเปนกลุม  สวนใหญเกิด
ประสานกันเปนแผน 
 การจําแนกประเภทไฟเบอร  นิยมจําแนกเปน  2  ประเภท 
 1.  การจําแนกประเภทไฟเบอรโดยอาศัยตําแหนงที่เกิด  (classification based on 
their origin ) 

2. การจําแนกประเภทไฟเบอรในทางการคา      โดยดูจากประโยชนที่ใชเปนหลัก                  
(classification based on their utilization ) 
การจําแนกไฟเบอรโดยอาศัยตําแหนงที่เกิด  แบงเปน  5  ประเภท 
 1.  Hair – liked fiber, Floss fiber, หรือ Surface fiber  เปนเสนใยที่ไดจากเสนขน
ซึ่งเกิดที่ชั้นเอพิเดอรมิส  ( epidermis )  ของเมล็ด  เปลี่ยนแปลงเปนไทรโครม (trichome)  
ถาเอาเสนขนหรือเสนใยนี้มาสองดวยกลองจุลทรรศน  จะพบวาเปนเซลลไฟเบอรทั้งเซลล  
ที่มีรูปรางยาวและแคบ  มีปริมาณเซลลูโลสสูง  ปกติมักอยูรวมเปนกลุมหรือเปนมัด  เชน  
ใน  ฝาย  ( cotton ), นุน     ( silk cotton ),  รัก  ( akund floss, madar ) 
 2.  Bast fiber หรือ Soft fiber  เปนเสนใยที่ไดจากเปลือกของตนไมหรือสวนของ
พืชตั้งแตชั้นแคมเบียม  ( cambium )  ออกมา  เสนใยเหลานี้อาจไดจากสวนตาง ๆ ของพืช  
เชน  เสนใยที่พบไดในชั้นคอรเทกซ  ( cortex )  เรียกวา  cortical fiber  ในชั้นเพริไซเคลิ  ( 
pericycle )  เรียกวา  pericyclic fiber และ  พบที่ชั้นโฟลเอมเรียกวา  phloem fiber  เปน
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เสนใยที่ยืดหยุนตัว  ( flexibility )  ไดดีมาก   เชน  เสนใยของ ปานลินิน  ( flax ), ปอแกว  
( kenaf ). ปอกระเจา  ( jute ), ปอกุงหรือปานรามี  ( ramie ) และกัญชา  ( hemp )  เปน
ตน 3.  Leaf fiber, Hard Fiber หรือ Structural fiber  เปนเสนใยที่ไดจากใบพืช และ
ไฟเบอรที่อยูรวมเปนกลุมกับทอลําเลียง  ( vascular bundle )  ในใบ  เรียกวา  fibro – 
vascular tissues สวนมากเสนใยประเภทนี้คอนขางแข็งใชทําสิ่งทอหยาบ ๆ หรือทําเชือก  
เชน  ปานมนิลา  ( manila hemp, abaca )  และ ปาศรนารายณ  ( sisal hemp )  เปนตน  
สวนเสนใยจากใบสับปะรดมีเน้ือละเอียด 
 4.  Wood Fiber หรือ Woody Fiber  เปนเสนใยที่ไดจากเนื้อไมจําพวก  fibro – 
vascular tissues  สวนมากนํามาทํากระดาษ  เชน  พวกสนในกลุมจิมโนสเปรม  ไดแก  
สนสองใบ  สนสามใบ  spruce  ( Picea ) และ hemlock  ( Tsuga )  เปนตน  ในกลุมพืชมี
ดอก  เชน  สนทะเล  สนประดิพัทธ  ( Casuarina )  ไผตาง ๆ และไมซอน  ( Gmelina 
arborea )  เปนตน 
 5.  Miscellanaeous Fiber  เปนเสนใบที่ไดจากสาวนอื่น ๆ ของพืช  
นอกเหนือจากที่กลาวมา  เชน  เสนใยที่ไดจากกาบใบของกานใบพืชพวกปาลม  นํามาใช
ทําไมกวาด  เสนใยจากเปลือก  ( husk or mesocarp )  ของผลมะพราวเปนเสนใยสั้น ๆ 
และหยาบ  เรียกวา  coir fiber ใชในการทําแปรง ไมกวาด  เชือก และทําที่นอนชนิดแข็ง 
 
การจําแนกประเภทไฟเบอรในทางการคาโดยดูจากประโยชนทีใ่ชเปนหลัก 
 1.  Textile fiber  เปนเสนใยที่นํามาใชในอุตสาหกรรมสิ่งทอ  เชน  ทอผา  กระสอบ  
ถุงบรรจุขอและสินคา  เชือก  Textile fiber  แบงไดเปน  3  กลุม 
  ก.  Surface fiber  หรือ  Short fiber  ไดแก  ฝาย 
  ข.  Soft fiber  หรือ  Bast fiber  ไดแก  ปานลินิน  กัญชา  ปอกระเจา และ
ปานเรามีสวนใหญไดจากเพริไซเคิล และเซคคันดารีโฟลเอม  ( secondary phloem )  ของ
พืชใบเลี้ยงคู 
  ค.  Hard fiber  หรือ  Mixed fiber  เปนเสนใยสวนใหญไดจากใบของพืช
ใบเลี้ยงเดี่ยว  ลําตนหรือผล  มักนําเสนใยพวกนี้ไปทําอุตสาหกรรมที่หยาบ  ไดแก  ปาน
ศรนารายณ  มะพราว  ในการทําดายตาง ๆ ใช ไฟเบอรมาพันรวมกันเปนเสนดายแลว
นํามาตัดหรือทอแลวแตจะใชวิธีใด 
 เสนใยที่จะนํามาใชในการทาํสิ่งทอ  ทนทานไมขาดงาย 
  ก.  มีความเหนียวสูง  ทนทาน  ไมขาดงาย 
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  ข.  เสนใยเปนเสนยาวเล็ก  ละเอียด และสม่ําเสมอ  ( uniform ) 
  ค.  การยึดเกาะกันระหวางเสนใยแนนหนา 
  ง.  ลักษณะเปนมักหรือมีเงา 
  จ.  มีปริมาณเพียงพอและสามารถหาไดไมยาก 
 2.  Brush fiber  เปนเสนที่แข็งและเหนียวไดจากกานใบ  กิ่ง  ลําตนหรือชอดอก  
มักใชในอุตสาหกรรมทําแปรง  ไมกวาด  ไดแก  ตาล  ( palmyra plam )  เรียกเสนใยนี้วา  
bassine fiber  เตาราง  ( toddy palm )  เปนตน  พวกทําแปรงสั้น  เสื่อพรมมักเปนเสนใย
ที่สั้น  คอนขางหยาบและไมเหนียว  เชน coir fiber  หรือ  coco fiber  ไดจากกาบมะพราว  
(เปลือกชั้นกลางของผลมะพราว ) 
 3.  Plaiting and Rough Weaving Fiber  เสนใยอยูรวมกันมีลักษณะเปนแผนแบน  
ออนยืดหยุนไดดี  สวนใหญพบมักเปนอุตสาหกรรมพื้นบาน  นําไปใชประโยชน  ดังนี้ 
 ก.  ทําหมวก  เปน hat fiber  ไดจาก  toquilla  (Carludovica palmata) เรียกวา  
Panama hat 
 ข.  ทอเสื่อ  ( mat and matting )  พบมากในเขตเอเชีย  โดยใชกกหรือหญา  ใช
สวนของกานใบของพวกนี้อยางเดียวหรือใชรวมกับฝายหรือกัญชา  ตัวอยาง  กกกลมหรือ
กกทําเสื่อ ( chinese mat grasses ) 
 ค.  สานตะกรา  ใชเสนใยจากราก  ลําตนและใบจากกกหรือหญา  เชน  ตะกราที่ได
จาก raffia palm  ซึ่งเปนไมพ้ืนเมืองของเกาะมาดากัสคาร  ไดเสนใยจากเอพิเดอรมิสดาน
ทองใบ  เสนใยออนสามารถถักไดงาย 
 ง.  ทําเครื่องจักสาน  เกาอ้ี  เฟอรนิเจอรตาง ๆ โคมไฟ  เสนใยเหลานี้ ไดจากสนุน
(willow )  หวาย  ( rattan )  และไผ  หวายเปนไมเลื้อย  ใชลําตนเพราะมีขนาดยาวแข็งแรง
สามารถที่จะดัดแปลงไดและขนาดสม่ําเสมอ 
 4.  Filling fiber  หรือ  Stuffing and upholstery  เปนเสนใยที่นํามาใชบรรจุเครื่อง
เฟอรนิเจอรที่นอน  เบาะรองนั่ง  หรือบรรจุสิ่งอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะเชนนี้  สวนใหญมักจะใช  
surface fiver  เพราะเปนเสนใยมีขนาดไมเหมาะที่จะทําอุตสาหกรรมสิ่งทอผา  ( ยกเวน
ฝาย )  vast fiber  มีราคาแพงเกินไป hard fiber  แข็งและหยาบเกินไป  สวนใหญเสนใย
พวกนี้ไดแก  นุน  ( สามารถเก็บเสียงไดดี )  ฝายคํา  ( white silk cotton )  ง้ิว  ( simal )  
ธูปฤาษี  ฟางของธัญญพืช  ไหมของขาวโพด  ( corn husk )  ชานออย  รวมทั้งหนวดฤาษี
สเปน  ( spanish moss, Tillandsia )  นอกจากนี้ยังมีพวกนําไปแช  ( ferment )  ใหหลุด
ออกไปแลวนํามาหีบกําจัดสิ่งสกปรก 



                                                                                                              314 BO 453 (H) 

 5.  Naturla Fabrics  เปนเสนใยที่ไดจากชั้นของเปลือกของตนไม  รํามาทุบทําเปน
เสื้อผาหยาบ ๆ เพราะเสนใยของพืชสานกันเปนแผน  เชน  เสื้อผา  tapa cloth  เปนเสื้อผา
พ้ืนเมืองของชาวโพลีนีเชียน และเอเชียตะวันออกไดจากเสนใยจากตนปอกระสา  ( paper 
mulberry )  การทําเสื้อโดยการลอกเปลือกพืชออกมาเปนแผน  แลวลอกผิวนอกออก  
นําไปจุมนํ้าและทําความสะอาด  วางลงบนแผนไมแลวทุบ  นําแตละแผนที่ลอกมาเชื่อมกัน  
พันทับกัน  ทุบจนกระทั้งใหไดแผนบงที่สุด  ก็จะไดผา  ( muslin like cloth )  นําไปยอมสี  
ในอัฟริกาที่โมซิมบิคใช wild fig  ( Ficus nekbudu Warb. )  มาทําเสื้อผา  แตละทองถิ่นใช
พรรณไมไมเหมือนกัน 
 สวนเสนใยของผลบวบ  ( vegetable sponges )  ไดจากการนําผลไปแชน้ําใหเน้ือ
หลุมลุยแลว  ( เนา )  นําโครงที่ได  ( fiber )  มาทําความสะอาด  นําไฟเบอรที่ไดไปทํา
หมวด  ขัดภาชนะก็ได  หรือฟองน้ําถูตัว  ( bath sponge ) 
 6.  Papermaking fiber  เปนเสนใยที่ไดจาก  wood fiber, textile fiber  สวนที่
นํามาใชนั้นเปนเซลลูโลสของไฟเบอรที่นําไปทํากระดาษไดดี  ไดแก  spruce  ( Picea spp. 
)  ไฟเบอรที่ไดจาก  textile fiber  พวกฝายมีเซลลูโลสมากถึง  91%  ปานลินินมี  เพคโท
เซลลูโลส  ( pecto – cellulise )  ถึง  82%  ทํากระดาษได  นอกจากนี้นําเสนใยของปอ
กระจายไปทํากระดาษหอของ  ซองจดหมาย  เปนตน 
  จากการจําแนกไฟเบอร พบวา  พืชแตละชนิดก็ไมไดเจาะจงแนนอนในกร
อยูแตละกลุม  เพราะไฟเบอรบางชนิดสามารถไปใชประโยชนไดหลายอยาง 
 
ฝาย  Cotton  ( Gossypium ) 

ฝายเปนพืชเสนใยที่สําคัญที่สุดในอุตสาหกรรมสิ่งทอ  ปลูกกันมากเพราะไดเสนใย
ของฝายนํามาทําเสื้อผา  ดาย  สําลี  ( absorbent cotton )  ตั้งแตโบราณ  ชาวฮินดูเปน
กลุมแรกที่นําเสนใยของฝายมาทําเสื้อผา  ฝายเปนไมพุมอายุหลายปหรือไมตนขนาดเล็ก  
เม่ือนํามาปลูกจึงจัดใหเปนพืชสมลุกปเดียว 
 ฝายทัว่โลกมทีั้งหมด  20  ชนิด  แบงไดเปน  2  กลุม 
 1.  ฝายที่มีปุยฝาย  ( lint )  มี  5  ชนิด  นํามาปลูกเปนการคาได  4  ชนิด 
 2.  ฝายที่ไมมีปุยฝาย  ( lintless )  มี  15  ชนิด  กลุมน้ีมีความสําคญัทางวิชาการ
มาก  แตในดานการผลิตไมมีคา  มีความตานทานตอโรคและแมลงไดดี  นักวิชาการจึงสนใจ 
 ฝายทั้ง  20  ชนิดนี้มีจํานวนของโครโมโซมไมเทากันแบงเปน  2  กลุมไดดังนี้ 
 1.  กลุมที่มีโครโมโซมแฮพลอยด  ( haploid, n ) =    13 
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 2.  กลุมที่มีโครโมโซมแฮพลอนด   =    26 
 ฝายที่มีปุยฝาย  5  ชนิดมีโครโมโซมแฮพพลอยด =    13, 26     ดังนี้ 
 Gossypium hirsutum L., G. barbadense L., G. tomentosum L.  มี  26  แทง  
สวน G. arboreum L. และ G. herbacem L.  มี  13  แทง 
 ฝายที่ไมมีปุยฝาย  15  ชนิด  มีโครโมโซมแฮพพลอนด   =  13 
 สัณฐานวิทยาของฝาย  ตั้งแตฝายปลูกจนกระทั่งมีดอกแรกใชเวลา  8 – 10  
สัปดาห  ดอกของฝายเปนดอกสมบูรณเพศ        แตอาจจะมีการถายละอองเรณูขามพันธุ  
( cross pollination )  ได  ในกรณีตางพันธุการถายทอดละอกเรณู  เกิดขึ้นไดประมาณ  5 
– 20% กิ่งของฝายกิ่งหน่ึงจะมี  6 – 8 ดอก  ตามที่จะเจริญไปเปนดอกมีสีเขียวลักษณะ
คลายรูปสามเหลี่ยมปรามิดเรียกวา  ป  ( square )  มี  3  แผน  แตละอันเรียกวา  ใบ
ประดับ  ( bracteole  หรือ  bractlet )  ทําหนาที่ปองกันดอก  เหนือใบประดับเปนชั้นกลีบ
เลี้ยง  จากนั้น  21  วัน  ดอกฝายก็จะบานดอกจะบานจากขางลางกิ่งขึ้นไปจนถึงยอด  ดอก
จะบานทะยอยไปเรื่อย ๆ            เม่ือดอกไดรับการผสมเกสรแลว  จะไดผลหรือสมอฝาย  
( capsule, ball )  สมอรูปกลมหรือยอดคอนขางแหลม  มีหลายขนาด  เปลือกของสมอ
เรียกวา  burs  ตั้งแตดอกบานจนถึงสมอแตกใชเวลา  45 – 65 วัน  มีความแตกตางทาง
สรีรวิทยาที่เกี่ยวกับความชื้นของอากาศ  ปริมาณน้ํา  ถาแหงแลงสมอก็แตกกอน  ( ไดงาย 
)  ถามีความชุมชื้นสมอก็ไมแตก หรือปริมาณของใบฝายที่มีมากเกินพอ  ใบฝายก็จะคลุม
ไมใหสมอถูกแสงทําใหสมอไมแตก  สมอที่ถูกแสงแดดจะแตกเร็ว  ( สมอจะขยายตั้งแตดอก
บานจนกระทั่งสมอใหญเต็มที่ใชเวลา  25 วัน และเมล็ดจะเจริญเต็มที่อีก  25  วัน ) 
 ถาตัดตามขวาง  ( cross section )  ของสมอ  พบวามี  3  พู  ( lock หรือ locule )  
หรืออาจจะมี  3, 4, 5 พูการแตกของสมอเปนลักษณะประจําพันธุ  ถาสมอแกจนแหงไม
แตกก็เปนลักษณะที่เลว  หรือแยมเฉย  เน่ืองจาก  ปุยฝายไมมีแรงดันพอที่จะใหเปลือกหลุด
ออกมา  ฝายลักษณะที่ดี  เม่ือแกเปลือกของสมอจะแตกออกหมด  สมอที่แกแลวแตไมแตก
ออกเรียกวา  ballies  ในแตละพู  เม่ือดึงปุยฝายออกมาแลวพบวามีเมล็ดเรียงเปน  2  แถว
คูกัน  ที่หัวและทายจะเปนเมล็ดเดี่ยว  จํานวนเมล็ดในแตละพูจะมี  5-8, 5-11 หรือ 12-18 
เมล็ด  ในสมอฝายยังมีฟส  ( fuzz )  หมายถึง  ปุยฝายที่สั้นเหนียวติดกับเมล็ด  ดังน้ัน  
เม่ือเอาปุยฝายออกก็ยังมีฟสอยู  ภายในสมอฝายจะมีเมล็ดปุยฝายและฟส 
  

วิธีการวัดความยาวของปุยฝาย  นําเอาปุยฝายมีเมล็ดมา  พยายามที่จะดึงปุยให
ออกมามากที่สุดทั้ง  2  ขาง  โดยใชหวีแลวใชไมบรรทัดวัด  วาแตละชนิดยาวเทาไร  ความ
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ยาวของปุยฝายเรียกสเท็พเพิล  ( staple )  จําแนกความยาวของปุยฝายได  5  ขนาด
ดวยกัน 
 1.  ฝายปุยสั้น  ( short staple )  ยาวไมเกิน  12/16 นิ้ว  ปุยฝายคอนขางหยาบพบ
ในพันธุตาง ๆ ของ G.herbaceum และ G. arboreum ปลูกโดยอาศัยฝน  พบในอินเดีย  
ปากีสถานและจีน 
 2.  ฝายปุยขนาดกลาง  ( medium staple )  เสนใยมีขนาด  7/8 – 31/32 นิ้ว  ทั่ว
โลกผลิตได  20% ของผลผลิตทั้งหมด  สวนใหญ G.hirsutum cv. Upland Cotton  ปลูก
อาศัยฝน  ปลูกมาที่สหรัฐ และอินเดีย 
 3.  ฝายปุยขนาดกลางที่คอนขางยาว  ( medium long staple )  เสนใยมีขนาด 1 – 
1 3/32 นิ้ว  ทั่วโลกผลิตไดมากกวา  60% เปน G.hirsutum  สวนใหญอาศัยน้ําฝน  ปลูก
มากที่สหรัฐฯ  เม็กซิโกและบราซิล 
   4.  ฝายปุยยาว  ( long staple )  เสนใยมีขนาด 11/8 – 15/16 นิ้ว  ไดจาก  
G.barbadense  ปลูกอาศัยน้ําในหรือในเขตชลประทาน  ทั่วโลกผลิตไดประมาณ  9% ของ
ผลผลิตทั้งหมด  ผลิตมากที่อียิปต แคลิฟอรเนีย ( สหรัฐ )  เปรู และอูกานดา 
 5.  ฝายปุยยาวพิเศษ  ( extra long staple )  เสนใยมีความยาวอยางนอย  1 3/8 
นิ้ว  หรือมากกวาผลผลิตทั่วโลกผลิตได  6% พันธุที่ปลูกอยูใน G. barbadense ปลูกในเขต
ชลประทาน  ปลูกมากที่อียิปต  ซูดานและเปรู  พันธุลูกผสม  ( hybrid )  ที่ไดมาตราฐาน  
เชน พันธุ Reba BTK 12, พันธุ Delta pine smoot leaf, พันธุตากฟา 1  เม่ือเร็วน้ีกรม
วิชาการเกษตรคนพบฝายพันธุใหมที่ใหผลผลิตสูงพอ ๆ กับพันธุมาตราฐานอื่น ๆ ชื่อ พันธุ
ศรีสําโรง 2 
 G. hirsutum  ( American Upland Cotton )  เปนพืชพ้ืนเมืองของอเมริกา  เปนพืช
ดอกมีขนาดของปุยแบบ median staple สหรัฐปลูกฝายชนิดนี้ที่บริเวณ Cotton Belt  ( ทาง
ตอนใตของสหรัฐ )  เกือบทั้งหมด และสินคาอก 2 ใน 3 ของฝายที่ผลิตไดมาจากฝายชนิดนี้    
 G. arboreum  ( Asiatic Cotton )  เปนฝายที่ปลูกเปนการคาชนิดแรก  เปน 
perennial tree cotton  เสนใยที่ไดมีขนาดเล็กและหยาบ  ปลูกมากที่อินเดีย และอัฟริกา 
 G. herbaceum  ปลูกมากทางอัฟริกาและเอเชีย  เสนใยมีขนาดสั้นคุณภาพของเสน
ใยต่ํา  มักจะใชทําพรม  ผาหม 
 G. tomentosum  ปลูกที่รัฐฮาวายแหงเดียวเทานั้น  ปุยสีน้ําตาล  ไมแพรหลาย
เพราะวาการที่จะดึงเอาปุยออกจากเมล็ดยาก  เน่ืองจากเสนใยเหนียว 
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 G. barbadense  ( Sea-island Cotton หรือ Egyptian Cotton )  เปนฝายที่มีเสนใย
ยาวและเหนียวดีที่สุด  เปนพืชพ้ืนเมืองเขตรอนในทวีปอเมริกาใต  Egyptian Cotton ปลูก
มากตามลุมน้ําไนล  อียิปตเปนประเทศที่ปลูกมากที่สุดและไดปุยยาวที่สุดและดีที่สุด และ
เปนแหลงที่มีชื่อเสียง  บางพันธุมีทั้งที่เปนพืชฤดูเดียวและเปนพืชหลายฤดู  กรมวิชาการ
เกษตรของไทยพยายามที่จะใหกสิกรปลูกเพราะเปนฝายปุยยาว 
 แหลงปลูกฝายของไทย  มีประมาณ  39 จังหวัดแตปลูกมากที่ อ. สวรรคโลก  
สุโขทัย   และเลย 
 ฤดูปลูกฝาย  ฤดูปลูกของฝายจํากัดมาก  คือ  ตองใหฝายแก  สมอแตกในฤดูแลง  
ดังนั้นเวลาที่เหมาะแกการปลูกฝายอยูระหวางเดือนมิถุนายนถึงตนเดือนสิงหาคม  ซึ่งจะ
ชวยใหตนฝายไดรับฝนดี  คือ  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  ( ปลูกฝาย  100 – 120 วัน )  
สมอเริ่มจะแตกประมาณพฤศจิกายนหรือธันวาคมพอดี  เพ่ือที่จะหลีกเลี่ยงฝนตกในขณะที่
สมอแตก  ไมใหปุยไดรับอันตรายจากฝน  การเก็บมักเก็บดวยมือ  แตในสหรัฐใชเครื่องมือ
ในการเก็บ  การเก็บฝายควรเริ่มเก็บ  เม่ือมีฝายแตกสมอ  ปุยฝายฟูเต็มที่  ควรเลือกเก็บ
แตปุยฝายที่สะอาด  วิธีเก็บ  คือ  ดึงเอาเฉพาะปุยฝายออกจากสมอใสถุงผาพับตามยาว
คลองไหลทําเปนถุง  ควรเก็บฝายเมื่อแดดจัดน้ําคางแหงแลว  ไมควรเก็บฝายเมื่อปุยยังชื้น
อยู  ถาจําเปนจะตองเก็บฝายที่ปุยยังเปยกชื้นอยู  จะตองนํามาผึ่งแดดใหแหงสนิท ขอควร
จํา  เม่ือเก็บปุยฝายจากตนหมดไร  ตองรีบตัดฟนตนฝายใหชิดพื้นดินรวบรวมกองเผาทันที  
เพ่ือทําลายโรคและแมลงไมใหระบาดในฤดูปลูกตอไป  แมลงและโรคศัตรูฝายเปนเรื่องใหญ
มาก  ทุกสวนของฝาย  ( รวมทั้งละอองเรณู )  เปนอาหารของแมลงทั้งน้ัน  ประเทศที่ผลิต
มากที่สุดไดแก  สหรัฐอเมริกา  รองลงมา  ไดแก  รัสเซีย  เม็กซิโก  อินเดีย  อียิปต  แตสง
เปนสินคาออกไดแก  สหรัฐฯ  อียิปต  รัสเซีย  อินเดียตองสั่งฝายเขาประเทศ  ประเทศที่สั่ง
ฝายเขาภายในประเทศ  ไดแก  ญี่ปุน  เม็กซิโก  เยอรมันนี  ฝรั่งเศส  อังกฤษ  อิตาลี และ
ฮองกง 
  

อุตสาหกรรมทําเสนใยจากฝาย  ( The Cotton Industry )  เม่ือเก็บปุยฝายแลว  
นําไปทําเสนใยมีขั้นตอนในการทําดังนี้ 
 1.  การหีบฝาย  ( gining )  แยกเอาเสนใยออกจากเมล็ด  เสนใยที่ไดจากการหีบ
แลวเรียก  ฝายปุยเปนเสนใยชนิดยาว 
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 2.  การบรรจุฝาย หรือัตฝาย  ( baling ) ใหแนนเปนลูกหรือกอนใหญเรียกเบลฝาย  
เพ่ือสงโรงงาน  ( เบล-ลักษณะของเสนใยที่อัดเปนกอน )  ขนาด  1  เบลมีน้ําหนัก  500 
ปอนดเปนน้ําหนักที่รวมทั้งผาหมและแกนในที่ทําดวยเหล็ก 
 3.  การแยกสิ่งเจือปน  ( picking )  เปนขบวนการที่ใชเครื่องมือแยกสิ่งเจือปนจาก
เสนใยใหหมดก็จะไดเสนใยของฝายเปนกลุมเน้ือแบบเดียวกันเปนแผน 
 4.  การหวีขจัดเสนใยสั้น ๆ  ( combing )  ทําการหวี  ( สาง )  ใหเสนใยสั้น ๆ 
หลุดออกมาและทําใหเสนใยตึงและแข็งแรง แลวนําเสนใยที่ไดไปบิดเปนเกลียวทําเปน
เสนดาย 
 เสนใยทีไ่ดจัดจําแนกตามเกรด  โดยอาศัยลักษณะตอไปน้ี 
 
 1.  สีของเสนใยเปนหลัก  แบงได  5  ชั้น 
  เกรด  1  ไดเสนใยสีขาวเปนเกรดดีที่สุด 
 เกรด  2  เสนใยสีขาวแกมีจุดตามปุยฝาย  เรียกฝายจุด  ( spotted หรือ nep ) 
 เกรด  3  ฝายสีขาวอมเหลือง 
 เกรด  4  ฝายที่มีสีเหลือง 
 เกรด  5  ฝายที่มีสีขาวปนเทา 
 
 2. จําแนกตามความสะอาด  ถือเอาลักษณะและปริมาณสิ่งเจือปนเปนหลัก  
ประเทศที่ปลูกมากจะแบงชั้นของฝายเอง  โดยใชหลักมาตรฐานสากลเพื่อปรับปรุงและ
ดัดแปลงใหเหมาะสม 
 

ปอแกว  Kenaf  ( Hibiscus ) 
 

 ปอแกวเปนพืชเสนใย  มีอายุสั้น  ( annual )  เสนใยของปอแกวใชประโยชนได
เชนเดียวกับเสนใยของปอกระเจา  คุณภาพของเสนใยปอแกวเทียบไดกับเสนใยชั้นกลาง
ของปอกระเจาเทานั้น  แตก็นับวาปอแกวเปนพืชเสนใยที่สําคัญ  เพราะใชแทนเสนใยของ
ปอกระเจาได  เสนใยที่ไดนําไปทําอุตสหกรรมกระสอบ  พรม  กระดาษ  เปนตน 
 เสนใยของปอแกวไดจากสวนของเปลือก  ( bast fiber )  ปอแกวที่ไดจากประเทศ
ไทยเรียกวา  siamese jute  ซึ่งเปนชื่อทางการคา 
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ปอแกวที่ปลกูในไทย  มี  2  ชนิด 
 1.  ปอแกวศิวนา  ( Hibiscus cannabinus L. )  เปนพืชที่ใหเสนใยไดสูงกวา และ
ระยะของการปลูกเพียง  90 – 120 วัน  มีการนําพันธุคิวบา  977 – 044  เขาประเทศไทย
ในป พ.ศ. 2494  และกรมวิชาการเกษตรสงเสริมใหปลูกปอแกวคิวบา  โดยเฉพาะทาง
ตะวันตกของประเทศ  เสนใยไดจากปอแกวคิวบานี้มีประมาณ 25% ของปอแกวที่ผลิตได 
 ปอแกวคิวบาเปนพืชอายุสั้น  ขนาดเล็กตั้งตรงมีหนาม  ปลูกประมาณพฤษภาคม  
ก็เก็บเกี่ยวไดปลายเดือนสิงหาคมหรือตนกันยายน  กอนที่จะเก็บปอแกวไทย 
 2.  ปอแกวไทย  ( H. sabdariffa  L. var. altissima Westeer )  คุณภาพของเสนใย
ต่ํากวาปอแกวคิวบา  ระยะการปลูกถึงเก็บเกี่ยวใชเวลา  140 – 180 วัน  ปอแกวไทยปลูก
มากในอินเดีย  ปากีสถาน ไทย และอินโดนีเซีย  ประเทศไทยเปนประเทศที่สงออกมาก
ที่สุดในโลก  ซึ่งปลูกไดที่ภาคอีสาน  จังหวัดที่ปลูกมากไดแก  อุดรธานี  อุบลราชธานี  
นครราชสีมา  ขอนแกน  ชัยภูมิ  มหาสารคาม   
 ขอเปรียบเทียบปอแกวควิบากับปอแกวไทย 
 ปอแกวคิวบาตองการความอุดมสมบูรณดินมากกวา และไมตานทานตอโรคและ
แมลง  มีการนําปอแกวคิวบาผสมกับปอแกวไทย  แตไมประสบความสําเร็จ 
 ปอแกว  ลักษณะก็แตกตางกันตามพันธุ  ( Thai No 1, 2, 3 )  ปอแกวเปนพืชทน
ตอความแหงแลงไดดี  จึงปลูกในที่มีปริมาณฝนตกนอยได  โดยเฉพาะภาคอีสาน  ดินไม
อุดมสมบูรณ ดินรวนทราย  ปจจุบัน  นอกจากจะสงเสริมปลูกปอแกว  ยังสงเสริมปลูกถั่ว
ลิสง  ขาวฟาง  อีกดวย  ไทยเริ่มปลูกเปนการคาเม่ือ  ป พ.ศ. 2493  ปลูก  31,000 ไร  
ตอมาก็เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ป พ.ศ. 2509  ไทยปลูกไดถึง 2,300,000 ไร  ตอมาอินเดีย  
ปากีสถาน  ผลิตปอไดมากก็ทําใหราคาตกการปลูกก็ลดลงเรื่อยมา 
 การแยกเสนใยออกจากตนพืช  นําไปแชน้ํา  อาจจะเปนน้ําเย็นหรือนํ้ารอนหรือ
สารเคมี  เรียกวา retting ตนพืชที่เหมาะนํามาใชเสนใยควรเปนชวงที่มีดอกและบางครั้งก็จะ
เก็บตอนที่เปนเมล็ดไวเพาะปลูก  แลวนําตนไป retting อีกประมาณมกราคมและกุมภาพันธ 
 
การแยกเสนใยปอแกว  มีหลายวิธี 
 1.  นําตนสดมาลอกเปลือกไดงาย และผึ่งใหเปนเสน  ปอที่ไดจะมีลักษณะเปนแผน  
เรียก  ปอกลีบแหง  ( dry ribbon fiber )  ไมนําไปใชทางการคา  นํามาทําเชือก  ราคา
จําหนายต่ํามักจะทําชวงที่คุณภาพปอไมดีหรือทําในหมูชาวไรดวยกัน 
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 2.  เอาตนสดมาลอกเปลือก  เอาไปขูดเฉพาะเสนใย  ผึ่งแดดใหแหง  เสนใยที่ไดมี
ราคาต่ํา  เรียกปอกลีบขูดผวิหรือเสนใยปอขูด  ( decorticated fiber )  วิธีการนี้เรยีกวา  
decortication 
 3.  ลอกเอาเปลือกสดและแชในน้ํา  หมักจนกระทั้งเริ่มเปอย  เอาขึ้นมาฟอก  โดย
จับเปนมัด ๆ แลวฟาดหรือทุบ  เพ่ือใหสวนอ่ืน ๆ นอกเหนือจากเสนใยแตกออก  นําไปลาง
และผึ่งใหแหง  เสนใยมีคุณภาพและราคาดีเรียก ปอกลบีสดฟอก  ( retted – ribbon fiber ) 
 4.  นิยมทํากันมากที่สุด  เม่ือตัดแลวนํามามัด  แลวทิ้งไว 3 – 4 วันใหใบรวง  เอา
ตนปอทั้งมัดลงไปแชน้ํา  ในการแชปอในน้ํานิ่ง และคอนขางอุน  จะทําใหปอเปอยเร็ว ใช
เวลา 12 – 14 วัน  เม่ือปอเปอยนํามาลอกเอเสนใยมาผึ่งใหแหง  ถาเอาไปแชในน้ําไหลและ
เย็นตองแช 3 สัปดาห จึงจะเปอย เสนใยที่ไดเรียก  เสนใยปอฟอก  ( retted fiber )  ปญหา
ตอนแชน้ํา  ตองใหจมนํ้าตลอดเวลา  ถาเปนตนปอสด แชน้ํา ไมจมตองหาสิ่งหนัก ๆ ทับ  
ถาเอาทอนไมที่มีน้ํายางไปทับ  น้ํายางจะทําใหเสนใยปอมีสีดํา  การแชปอทําใหน้ําเนา  
ชาวไรของไทยมักนิยมแยกปอแบบวิธีนี้  แตเสนใยที่ไดไมดี 
 ในตางประเทศ  เชนที่  ไตหวัน  นิยมใชวิธี ribbonong โดยลอกเอาเสนใยพืชพรอม
ทั้งเปลือกออกมาจากตน  แลวจึงจะนําไปแชน้ําใหเสนใยหลุดออกมา  ลักษณะของแผนเสน
ใยกับเปลือกที่หลุดออกเรียกเปน ribbon วิธี ribboning นั้นอาจจะใชมือดึงลอกออกมา หรือ
ใชเครื่องมือ 
ขอดีของ ribboning  
 1.  ทําใหใชปริมาณน้ํานอย  ในการแชปอ  เสนใยมีคุณภาพดี 
 2.  ทําใหเก็บไวลอกเสนใยออกเม่ือใดก็ได 
 3.  ปอจะเปอยไดเร็วกวาแชทั้งคือ 
 4.  ขนสงสะดวกไปยังที่จะแชปอ เชน คลอง บอนํ้า 
 ขอเสียของ ribbonong ตองลอกเปลือกออกขณะยังสด ถาแหงเวลาลอกเสนใยจะ
ขาด 
 ขั้นตอนการแยกเสนใยของปอ  การเก็บเกี่ยวปอควรมีดอกบานประมาณ  10  ดอก/
ตน  เพราะเสนใยคุณภาพดี และแยกไดสะดวก  หลังจากตัดตนปอแลว  ( harvesting )  ทํา
ดังนี้ 
 1.  steeping  นําปอมามัดรวมกันเปนทอน  ถาเก็บขณะเปนผลแลว  เสนใยมี
ลักษณะหยาบและไมเปนมัน 
 2.  retting  นําไปแชในน้ํา  5 – 14 วัน  ขึน้กับอุณหภูมิ  เปนตน 
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 3.  stripping  การดึงเสนใยที่เปอยออกจากตนปอ  
 4.  washing  นําปอที่ไดมาลางใหสะอาด 
 5.  drying  ทาํใหแกง  ผึ่งแดด  จะไดไฟเบอร  ประมาณ  4%  ของน้ําหนักลําตนสี
เขียว  หรือได  16%  ของตนแหง 
 6.  baling  ทําเปนมัดสงไปขาย 
ปอกระเจา  Jute  ( Corchorus ) 
 ปอกระเจาเปนพืชเสนใยชนิดหนึ่ง  นํามาใชมากเปนอันดับสองรองจากฝาย  ใหเสน
ใยที่หยาบคุณภาพของความเหนียว  ความละเอียดออนนุม  ความสะอาด  สีและการบิด
ของเสนใยดีกวาปอแกว  นิยมนําเสนใยใชในการทอกระสอบหรือผสมกับปอแกว  เสนใย
ของปอกระเจาไดจาก  เซคคันดารีโฟลเอม  ( vast fiber )  เสนใยทางการคาเรียกวา  
gunny fiber หรือ jute  เม่ือทําเปนกระสอบเรียก gunny bag 
ปอกระเจา  อาจจะเปนพรรณไมด้ังเดิมของศรีลังกาหรือมาเลเซีย  ปจจุบันพืชน้ีปลูกมาก
แถวลุมนํ้าพรหมบุตรในอินเดีย  ลุมน้ําอเมซอนในบราซิล 
 ปอกระเจาไทยมี  3  ชนิด  คือ 
 1.  ปอกระเจาฝกกลม ( ปอเสง )    Corchorus capsularis L.  ( true jute 
หรือ white jute ) 
 2.  ปอกระเจาฝกยาว (C. olitorius L.) 
 3.  กระเจานา (C. aestuans L.) 
ที่นํามาใชปลกูเพื่อเอาเสนใย  ไดแก  ชนิดที่ 1 และชนดิที่ 2 
 ปอกระเจาเปนพืชลมลุกอายุปเดียว  สูงประมาณ 1.5 – 3.5 ม.  ดอกสีเหลือง  กรม
วิชาการเกษตรแนะนําใหปลูก  ปอกระเจาฝกกลม  พันธุ JRO 632 และ 735  เสนใยเหนียว  
ผลผลิตสูง  อายุ  การเก็บเกี่ยว 3 ½ - 4 เดือน  ประเทศไทยปลูกมากตามจังหวัดริมแมน้ํา
โขง  เชน  หนองคาย  นครพนม  เปนตน  การตัดปอและการแยกเสนใย  คลายกับปอแกว  
เสนใยของปอกระเจาฝกกลมละเอียด  นุม  เหนียวเปนมันดีกวากระเจาฝกยาว  เสนใยของ
ปอกระเจาะฝกยาว  มีสีเหลือง  แดงหรือเทา  ขึ้นกับคุณภาพของน้ําที่แชปอ 
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ปานลินิน  Flax  ( Linum ) 
 ในอดีตปานลินิน  ( L. usitastismum L. )  เปนพืชเสนใยสําคัญที่สุด  ปจจุบันเปน
รองฝายหรืออาจจะรองปอกระเจา  เสนใยของปานลินิน  ยาว  เล็ก  ละเอียด  เปนมันเงา  สี
ขาวนวลหรือเหลือง  ยืดหยุนดีกวาฝาย  แหลงดั้งเดิมของปานลินินไมทราบ  แตทราบกันวา
นํามาใชมาตั้งแตโบราณ  ชาวอียิปตใชหอมัมม่ี  เปนตน 
 ปานลินิน  เปนพืชลมลุกอายุปเดียว  สูง 30 – 120 ซม.  ลําตนผิวเกลี้ยง  เสนใยได
จากชั้นเพริไซเคิล  ( bast fiber )  พืชชนิดนี้เจริญไดในดินอุดมสมบูรณมีอินทรียวัตถุมาก
และมีความชื้นพอเพียง  การดูแลรักษาตองเอาใจใสมากกวาการปลูกฝาย  พืชน้ีเปนไมเขต
หนาว  ปลูกมากทางยุโรปตอนเหนือ  เบลเยี่ยม  เนเธอรแลนด  ปรั่งเศส  ซึ่งเสนใยที่ไดจาก
เบลเยี่ยมจะดีที่สุด  ในเอเซียมีปลูกที่ไตหวัน  ผาลินินของไทยเปนผาทําเทียมขึ้นมา  ปาน
ลินินของไทยเคยทดลองปลูกที่ภาคอีสาน  ปลูกไดเฉพาะชวงฤดูหนาว แตไดผลผลิตนอย 
 การเก็บเกี่ยว  เม่ือตนเริ่มเปนสีเหลือง ใบเริ่มรวง ก็จะตัดตนนํามาแชน้ํา  (retting)  
ใหเปอยหรือทิ้งไวตากน้ําคาง  หรือแชในนํ้าอุน  70 – 72 °C  ประมาณ  3  วัน  นําเสนใยที่
ไดมาใหแหงและทําความสะอาด และสงเขาเครื่องแยกเสนใย 
  

ปานศรนารายณ   Sisal Hemp  ( Agave ) 
 ปานศรนารายณ  ( A. sisalana Perrine )  เปนพืชที่ให hard fiber  ไดจากใบ  พืช
ที่ให hard fiber  สวนใหญของโลกไดแก  sisal hemp, abaca  และ  Musa textilis Nee 
 ปานศรนารายณ  มี  3  ชนิดที่ปลูกเปนพืชเศรษฐกิจ  ไดแก 
 1.  Henequen, Yuccatan Hemp  ( A. fourcroydes Lamk.)   
 2.  Sisal Hemp  ( A. sisalana )  ประเทศไทยปลูกมากที่ภาคอีสาน และ
ประจวบคีรีขนัธ 
 3.  Maguey  ( A. cantala  Roxb.)  ปลูกมากที่ประเทศฟลิปปนส 
 ปานศรนารายณเปนพืชลมลุกหลายป  ใบออกเปนกระจุก  เปนพืชที่ทนความแหง
แลงไดดีและดินที่ปลูกพืชอ่ืนไมไดแลว  แหลงกําเนิดของพืชน้ี  อยูที่เม็กซิโกและอเมริกา
กลาง  ชาวพ้ืนเมือง  Aztes  ไดใชเสนใยของปานศรนารายณมาทําเชือก  ตอมาชาว
เยอรมัน R. Hindor  ไดนํา  ตะเกียง  ( bulbils )  จากฟลอริดา ค.ศ. 1893  ไปปลูกที่
ประเทศทานซาเนีย  ( Tanzania )  ซึ่งตอมาประเทศนี้เปนประเทศที่ผลิตปานศรนารายณ
มากที่สุดในโลก  Hindor  ไมไดนําปานศรนารายณออกจากเม็กซิโกโดยตรงเพราะมีการ
หามนําปานศรนารายณออกนอกประเทศ  ในป ค.ศ. 1836  นาย Perrine  เปนคนนํา 
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bulbils  จากยูคาทาน  ( Yucatan )  ไปฟลอริดา  ( ลักษณะคลายหัวแบบหอม )  ตอมาก็
แพรหลายในเขตรอน  ประเทศที่ผลิตมากที่สุดและไดสงออกเปนสินคาไดแกทานซาเนีย  
รองลงมาไดแก บราซิล และอัฟริกา  ( โมซัมบิค )  ไฮติ และไตหวัน 
 ประเทศที่สั่งปานศรนารายณเขาประเทศไดแก  อังกฤษ  สหรัฐฯ  คานาดา  
ออสเตรเลยี และญี่ปุน 
 ประเทศไทยไดเสนใยของปานศรนารายณ  เม่ือปลูกไปแลว  3  ป  จึงตัดใบได  ใบ
ที่แกจะเอนราบลงใบที่กาง  45 องศา  ก็จะตัดได  ใบที่ออนจะใชไมได  เพราะไฟเบอรออน
เกินไป  ถาใบแกเสนใยจะแข็งหยาบกระดาง  ปานศรนารายณจะใหใบเรื่อย ๆ ประมาณ 8 
– 9 ป ก็จะออกดอกแลวตาย 
 วิธีการลอกเอาเสนใย  ใชใบโดยนํามาผาเปน  2  ซีก  แลวมือลอกเสนใย  จะไดเสน
ใยไมดี  เสนใยอาจจะขาดได  อีกวิธี  นําใบเขาเครื่องบด  ( คลายกับบดออย )  แลวมีน้ําฉีด
เอาสวนอ่ืนออกมา  ( จะมีสีเขียวของคลอโรฟล )  สวนที่ไดจะเปนเสนใยขาว ๆ นํามาผึ่ง
แดด แหงก็มัดทําเสนใยได  การดูแลรักษาไมมีเลยเวลาปลูกใชตะเกียง  นําเสนใยไปทํา
เชือก กระสอบ กระเปา  

 
พืชเสพติด 

Narcotic  plants 
 Narcotic  หมายถึง  สารเสพติดซึ่งมีความหมายตามกฎหมาย  และทางการแพทย
ตางกัน 
 ทางกฎหมาย  สารเสพติด  หมายถึง  ฝนและผลิตผลที่ไดจากฝน  โคเคน  กัญชา  
กระทอม  และยาเสพติดที่เปนสารสังเคราะห  เชน  amphetamine , barbiturates  และ  
methadol  เปนตน 
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 ทางการแพทย  สารเสพติด  หมายถึง  สารที่มีคุณสมบัติครบทั้ง  3  ประการ  คือ 
 1.  เม่ือไดรับสารนั้นแลว  จะมีผลในการทําลายสมอง  
 2.  ตองเพ่ิมจํานวนหรือปริมาณของสารที่เสพขึ้นเรื่อยๆ  เนื่องจากรางกายเกิดการ
ด้ือยา 
 3.  ใหโทษทั้งทางรางกายและจิตใจ  เม่ือไมไดเสพ  จะมีอาการขาดยา  แสดงให
เห็นชัดเจน 
 พืชที่ใหสารเสพติดแมแตเพียงอยางใดอยางหนึ่งตามความหมายในแงกฎหมายหรือ
การแพทยเรียกวา  narcotic  plants  ทั้งน้ัน  เชน  ฝน  กัญชา  กระทอม  เปนตน 
 พืชบางชนิดใหสารเสพติดเชนกัน  แตมักจะนิยมเรียกวา  stimulating  plants  
สวนหมากพลู  ซึ่งใชเปนของขบเคี้ยว  เรียกวา  fumitoric  and  masticatoric  plants 
 การจําแนกชนิดของสารเสพติด ตามคุณสมบัติได  5  ประเภท  ดังนี้ 
 1.  สารเสพติดประเภทฝนและกลุมของฝน  สารกลุมน้ีไดแก  ฝน  มอรฟน  
เฮโรอีน  และอนุพันธุอ่ืนๆ  ที่สกัดจากฝน  เชน  โคเดอีน  มีฤทธิ์กดประสาทและสมองอยาง
รุนแรง  ทําใหรางกาย  จิตใจ  และสติปญญาเสื่อม  สามารถบั่นทอนชีวิตลงไดอยางรวดเร็ว 
 2.  สารเสพติดประเภทกัญชาและกระทอม  สารกลุมน้ีทําใหผูเสพติดมีโอกาสเปน
โรคจิตไดงายกัญชามีฤทธิ์รุนแรงในการกดประสาท  และหลอดประสาท  สวนกระทอมมี
ฤทธิ์ในการกระตุนใหประสาทตื่นตัวอยางผิดปกติ  ขณะเดียวกันก็หลอนประสาทและทําลาย
ประสาทดวย 
 3.  สารเสพติดประเภทยานอนหลับ  และยาสงบประสาท  ปกติยาทั้งสองประเภทนี้  
แพทยจะเปนผูสั่งใหกับคนไขบางรายที่จําเปน  ในปริมาณที่เหมาะสมกับแตละกรณี  แตมีผู
นํามาใชเองโดยไมไดรับการแนะนําจากแพทย  จึงทําใหเกิดการเสพติดขึ้น  เปนอันตรายตอ
สมองและระบบประสาทอยางมาก  เชน  ยานอนหลับพวก  barbiturate  ที่เรียกวา  เซโค
นาล  หรือเหลาแหง  และยาสงบประสาทซึ่งที่จริงเปนยาระงับประสาทอยางออน  สําหรับ
ระงับความกระวนกระวายและผอนคลายความเครงเครียด  เชน  valium  และ  labium  
เปนตน 
 4.  สารเสพติดประเภทแอมเฟตามีน (amphetamine)  สารพวกนี้เรียกทั่วไปวา  ยา
มา  ยาขยัน  หรือมาขาว  เปนยากระตุนระบบประสาทสวนกลาง  ทําใหสมองตื่นตัว
ตลอดเวลา  ผูที่นํามาเสพสวนมากเขาใจผิดวาเปนยาแกงวง  เปนยาเพิ่มพลัง  หรือเปนยา
ลดความอวน  ยาประเภทนี้เปนอันตรายตอผูเสพมาก  เพราะสมองถูกกระตุนตลอดเวลา  
รางกายออนลาลง 
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เรื่อยๆ  เม่ือหมดฤทธิ์ยาจะมีอาการออนเพลีย  มึนงง  การทํางานของอวัยวะตางๆ  
ผิดปกติ  บังคับตัวเองไมได  ประสาทหลอน  และมีอาการคุมคลั่งคลายเปนโรคจิต 
 5.  สารเสพติดประเภทหลอนประสาท  และไอระเหย  สารประเภทหลอนประสาท
ไดแก  พวก  LSD (Lysergic  acid  diethylamide)  ซึ่งเปนสารสังเคราะหมีฤทธิ์ทําใหเกิด
อาการประสาทหลอน  จิตหลอน  เห็นแตภาพลวงตาตางๆ  ขาดการควบคุมตัวเอง  
ประสาทรับความรูสึกตางๆ  ผิดปกติไปหมด  มีอาการมึนเมาอยูกับความฝนทั้งดีและราย
ปะปนกัน  ผูที่ติดสารเหลานี้อาจทําอันตรายตอตนเอง  และผูอ่ืนไดงาย  โดยปราศจาก
เหตุผลเนื่องจากภาพหลอนและขาดการบังคับตัวเอง  สวนสารพวกไอระเหย  เชน  น้ํามัน
เบนซิน  ทินเนอร  อีเธอร  น้ํายาซักแหง  และกาว  เปนตน  นั้นผูเสพมัดติดโดยไมไดตั้งใจ  
หรือผูเสพใชเพ่ือใหเกิดความมึนเมา  คลายเมาเหลาดวยความรูเทาไมถึงการณ  ไอระเหย
ตางๆ  เปนอันตรายนอกจากจะเกิดอาการคลายเมาเหลาแลว  ยังมึนงง  คลื่นไส  เวียน
ศรีษะมาก 
พืชที่ใหสารเสพติด 
 1.  ฝน (Opium  poppy , Papaver  somniferum  L.  วงศ  Papaveraceae)  เปน
พืชลมลุก  ที่รูจักมานาน  แหลงกําเนิดอาจจะเปนแถวเอเซียไมเนอร  แลวแพรกระจายพันธุ
ไปทางทิศตะวันตก  ชาวกรีกโรมัน  และอียิปตรูจักในการทําเปนยาแลว  แพรกระจายไป
ทางเปอรเซีย  อินเดียและจีน  ประมาณคริสตคตวรรษที่  18  การสูบฝน (สารระเหยเปน
ควันของมอรฟน)  มีมาตั้งแตยุคโบราณ  คําวา  Somni-ferum  มาจากภาษาลาตินมี
ความหมายวาสารกลอมประสาท 
 สวนที่เปนสารเสพติดไดจากยางของผล  เม่ือกรีดผลในตอนแรกจะไดน้ํายางสีขาว  
ซึ่งถาทิ้งไวจะเหนียวขน  และจับกันเปนกอนสีน้ําตาลเขมเกือบดํา  ยางฝนนี้ถาเอาไปเคี่ยว
จะไดผลึกของมอรฟน (morphine)  ซึ่งเปนอัลคาลอยดที่สําคัญ  และถานําไปสังเคราะห
เพ่ิมเติมดวยกรรมวิธีทางเคมีบางอยางแลวจะไดเฮโรอีนออกมาในที่สุด 
 ฝน มีอัลคาลอยด ที่สําคัญ คือ morphine (10-21%)  codeine  (0.8-2.5%)  และ  
papaverine (0.5-2.5%)  ปริมาณของอัลคาลอยดแปรเปลี่ยนไปตามสถานที่ปลูก  มอรฟนมี
ฤทธิ์รุนแรงกวาฝนประมาณ  10  เทา  และเฮโรอีนมีฤทธิ์รุนแรงกวามอรฟนประมาณ  10-
17  เทา  โดยเฉพาะเฮโรอีนสีขาว (ผลขาว)  ซึ่งมีตัวยาสูงถึง  90-95%  สวนเฮโรอีนสีมวง
แดงนั้นมีตัวยาเพียง  20-25% 
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ประโยชนทางการแพทย 
 1.  ใชเปนยาแกปวด (analgesic)  โดยเฉพาะอาการปวดที่เน่ืองจากโรคบิด  และ
โรคอ่ืนๆ  ในระบบทางเดินอาหาร  และยานอนหลับ 
 2.  codeine  ใชระงับอาการไอ 
 3.  papaverine  ใชแกปวดเมื่อย  เพราะไปทําใหกลามเน้ือคลาย 
ผลตอผูเสพในครั้งแรกๆ  จะรูสึกสบายใจ  แจมใส  ตอมาเนื่องจากเสพนานและมากขึ้น  จะ
เกิดอาการตาลาย  สรางจินตนาการเฟอฝนตางๆ  ระบบประสาทถูกทําลาย  สุขภาพ
รางกายทรุดโทรมอาจเพอคลั่งและควบคุมสติไมได 
 2.  กัญชา (Marihuana,  Cannabis  sativa  L.  วงศ Cannabinaceae)  พืชลมลุก  
มีถิ่นกําเนิดในทวีปเอเชีย  ตนแยกเพศ  เปนตนตัวผูและตัวเมีย  ตนตัวผูมีใบเรียงกันอยู
หางๆ  ตนสูงชะลูดและมีเสนใยมาก  จึงนําทอเสื้อผา  เรียกวา  ปอกัญชา (saft  hemp  
หรือ  true  hemp)  แตตนตัวเมียใบและชองดอกเรียงแนนกวา  และแตกกิ่งกานสาขามาก  
มีการปลูกกัญชาเปนยาประมาณ  3,000  ปกอนคริสตศักราชที่ประเทศจีน  ตอมาที่ปลูกที่
อินเดีย 
 สวนที่นํามาสูบหรือกินเพื่อเปนยาเสพติดนั้น  ใชยอดของตนตัวเมียที่กําลังมีชอ
ดอก  เรียกกันวากะหรี่กัญชา  นํามาตากแหง  แลวอัดเปนฟอนหรือเปนแผนแนนๆ  หรือ
ขยี้เปนผลหยาบๆ  แลวสงขายในลักษณะนั้นก็ได  เน่ืองจากเปนของตองหาม  และการสง
ในลักษณะที่กลาวมานี้  ยากแกการลักลอบขนสง  จึงมีการแยกเอาเฉพาะยาง (resin)  
กัญชา  โดยใชชอดอกตัวเมียใสถุงผา  แลวตีหรือทุบใหน้ํายางไหลออกมา  ขูดยางเหลานั้น
มาอัดเปนกอนๆ 
 สารสําคัญที่พบคือ  สารพวก  cannabinoid  ซึ่งมีอยูประมาณ  30  ชนิด  ที่สําคัญ
คือ  THC  tetrahydrocannabinol  ในขณะที่ยังสดอยู  cannabinoid  อยูในรูปของ  
cannabinoid  carboxylate  แตหลักจากเก็บใบและทําใหแหง  carboxylic  acid  จะ
สลายตัวและเปลี่ยนแปลงไปเปน  cannabinoid  ซึ่งมีฤทธิ์แรงกวารูป  carboxylate  การสูบ
กัญชา  ใชความรอนไปทําลาย  carboxylic  acid  จึงทําใหการสูบไดฤทธิ์แรงกวาการกิน 
 กัญชาในประเทศไทยมีฤทธิ์แรงกวาของเม็กซิโก  ถึง  3  เทา  จึงไดรับความนิยม
อยางมาก  คุณคาทางยาใชเพียงเล็กนอยผสมอาหาร  ทําใหคนไขที่เบื่ออาหารรับประทาน
ได  และนอนหลับ (เปนยาเจริญอาหาร)  ใชเปนยาระงับประสาท  ระงับความเจ็บปวด  และ
เปนยานอนหลับดวย 
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ผลสารเสพติดที่มีตอรางกาย 
 1.  เปนยาหลอนประสาท (hallucinogens)  ทําใหเกิดอาการเคลิบเคลิ้ม  งุนงงเกิด
ภาพหลอนตางๆ  โดยเฉพาะมักเปนไปในแงราย  การมองเห็น  การรับภาพ  รับความรูสึก
ผิดแปลกไป  ถาเสพเล็กนอย  หรือเม่ือเริ่มเสพใหมๆ  จะเกิดความสบาย  ปลอดโปรง  ตัว
เบาเหมือนจะลอยได  หลังจากเสพแลวราวคร่ึงชั่วโมง  จึงจะออกฤทธิ์  ทําใหรูสึกวา
สิ่งแวดลอมเปลี่ยนไปในทางแปลกประหลาด  ลึกซึ้ง  และเกิดการผันแปรแปลกๆ  ถาเสพ
นานๆ  สมองและประสาทจะเสื่อม  ไมอาจทําหนาที่ไดตามปกติ  สุขภาพรางกายก็ทรุด
โทรมตามไปดวย 
 2.  ในแงความรูสึกทางเพศ  เม่ือเสพครั้งแรก  ในระหวางอารมณเคลิบเคลิ้ม  มักจะ
มีอารมณทางเพศสูงกวาปกติ  แตถาเสพติดตอกันนานถึง  3  ป  อาจจะหมดความรูสึกทาง
เพศไปเลยได  เมล็ดกัยชาไมมีสารเสพติด  ใชในการรักษาโรคโกโนเรีย 
 3.  กระทอม (Negro-peach  speciosa  Korth.  วงศ  Rubiaceae)  พบตามเขต
เหนือและแหลมมลายู  ไทย  บอรเนียว  ฟลิปปนส  และนิวกีนี  สวนที่มีสารเสพติดคือใบซ่ึง
อาจนํามาใชเคี้ยวกินสดๆ  หรือตากแหงแลวชงน้ําด่ืมแบบใบชา  หรือใชสูบเชนเดียวกับ
กัญชาก็ได  ในใบกระทอมมีสารเสพติดที่สําคัญคือ  mitragynine  ซึ่งคาทางสมุนไพรหลาย
อยาง  ไดแก  ใชเปนยาแกปวด  โดยเฉพาะการปวดกลามเน้ือ  ใชเปนยาแกไข  ยานอน
หลับและใชเปนยาถายพยาธิในเด็ก  ถาใชเพียงเล็กนอย  จะทําใหผูเสพมีอาการสดชื่น  
ปลอดโปรง  หายปวดเมื่อย  แตเม่ือเสพมากก็จะเกิดอาการเซื่องซึม  มึนงง  เพราะระบบ
ประสาทถูกทําลาย 
 4.  โคคา (Coca,  Coca  plant,  Erythroxylum  coca  วงศ  Erythroxylaceae)  
เปนไมพุมซ่ึงชอบอากาศรอนและชื้น  มีถิ่นกําเนิดในเปรูและโบลิเวีย  พบแพรกระจายใน
ทั่วไปในอเมริกาใต  มีการปลูกที่ชวา  ศรีลังกา  ศรีลังกา  อินเดีย  และไตหวัน  ใบมีอัลคา
ลอยดหลายชนิด  ที่สําคัญและปริมาณมากคือโคเคน (cocaine)  ซึ่งมีคุณคาทางสมุนไพร
ดังน้ี  ใชเปนยาแกปวด  ยาใสแผลเพื่อลดอาการเจ็บปวดบาดแผลและใชเปนยาแกเม่ือย  
ถาใชเพียงเล็กนอย (ประมาณ  25-50  กรัมตอวัน)  จะรูสึกสดชื่น  หายปวดเมื่อยและมี
ความทนทานตอการทํางานหนักไดเปนพิเศษ  สามารถทํางานหนักๆ  ไดเปนเวลานานๆ  
โดยไมหิวหรือกระหายน้ํา  แตถาเสพมากประสาทจะเสื่อมเพราะระบบประสาทกลางถูกทํา
งาย  อาจรุนแรงถึงเสียชีวิตได  ตนพืชที่มีอายุ  4  ป  จะเร่ิมใหผล  คือสามารถเก็บใบแก
สกัดไดปละประมาณ  3-4  ครั้ง  โดยนําไปทําใหแหงและห่ันฝอย  ตัวสารอัลคาลอยดนี้มีรส
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ขมระเหยได  จากใบโคคาหนัก  100  ปอนด  จะใหสารจํานวน  1  ปอนด  สารโคเคนทําให
ชา  หรือหมดความรูสึก 
 5.  ยาสูบ  (Tobacco,  Nicotiana  tabacum L.  และ  N.  rustica  L.,  วงศ  
Solanaceae)  พืชด้ังเดิมในเขตรอนของทวีปอเมริกา  โคลัมบัสเปนคนแรกที่สังเกตวาชาว
อินเดียนแดงปลูกยาสูบไวใชไนพิธีกรรม  จึงมีการนํายาสูบไปปลูกเปนไมประดับและทํายา
ในยุโรปในป  ค.ศ. 1556  Jean  Nicot  เปนผูดูแลการปลูกยาสูบในฝรั่งเศส  จากนั้นมีการ
ปลูกยาสูบแพรหลาย  ประมาณ  ค.ศ. 1950  ก็ทราบวาการสูดควันจากการเผาใบยาสูบนี้มี
ผลใหเปนมะเร็งที่ปอด  แหลงเร่ิมตนของการปลูกยาสูบกันอยางเปนล่ําเปนสันใน
สหรัฐอเมริกา  ไดแกรัฐเวอรจิเนียร 
 ยาสูบเปนพืชฤดูเดียว  ลําตนตรง  มีขน  เหนียว  ลําตนสูงประมาณ  1-2  เมตร  
ใบขนาดใหญรูปไขปลายใบแหลม  ไมมีกานใบ  ฐานในแบบ  auriculate  ใบเกิดแบบสลับ  
ตัวใบยาวประมาณ  60  ซม.  ดอกเปนชอแบบ  raceme  กลีบเลี้ยง  6  กลีบ  กลีบดอก  6  
กลีบติดกันเปนหลอดรูปกรวย  มีเกสรตัวผูขนาดใหญ  10  อัน  รังไขแบบ  superior  
จํานวน  5  carpel  ผลเปนแบบ  capsule  เมล็ดขนาดเล็กจํานวนมากสีดําเม่ือตองการจะ
เก็บใบมักจะตัดใบแกทิ้งกอน  เพ่ือควบคุมอาหารสะสมในใบ  ที่เก็บจะมีสีเขียวและหนา  
สารนิโคตินมักจะมีมากที่ใบใกลยอดปริมาณของสารดังกลาวมักจะขึ้นอยูกับลักษณะพันธุ  
สภาพอากาศ  ฤดูการปลูก  ดิน  อายุของใบและการเก็บการบมอีกดวย  ยาสูบมีประมาณ  
50  ชนิด  แตมีเพียง  2  ชนิดที่นํามาปลูกเปนการคาไดแก  N.tabacum (ดอกสีชมพู)  และ  
N.rustica  (ดอกสีเหลือง)  มีจํานวนโครโมโซม  2n=24  พบวามีลูกผสมที่เปน  tetaploid  
ดวย  มีการทดลองเพาะเลี้ยงยาสูบเพื่อตรวจสอบสารอัลคาลอยด  โดยตัดใบออนมา
เพาะเลี้ยงในหลอดทดลองปรากฏวาไมพบสารนิโคติน (nicotine)  นอกจากนี้มีการทดลอง
เอายอดยาสูบไปตอกับรากมะเขือเทศ  ปรากฏวาไมมีสารนิโคตินเกิดขึ้นที่ใบเชนเดียวกัน  
หากเปลี่ยนใชยอดของมะเขือเทศตอบนรากของยาสูบ  ปรากฏวามีการผลิตสารนิโคตินที่
เกิดใหม  จึงสรุปไดวาสารนิโคตินนั้น  สังเคราะหขึ้นที่ราก  การใหกรดอะมิโนแกรากยาสูบ
ทําใหมีสารนิโคตินมากที่สุด 
 ใบยาสูบใชเปนยาขับพยาธิในลําไส  ทําใหอาเจียรและขับเสมหะ  ใชทํายาฆาแมลง  
และฆาเหาเมล็ดยาสูบใชสกัดน้ํามันทําเปนยาแกปวดเมื่อย  ใบยาสูบมีอัลคาลอยดที่สําคัญ
คือ  นิโคติน  และมีน้ําตาล  ซอรบิตอล  แอมโมเนีย  กรดอะมิโน  สารนิโคตินมีปริมาณ
สูงสุดขณะที่ยาสูบกําลังจะออกดอก  หลังจากออกดอกแลวและเร่ิมติดเมล็ดปริมาณของ
นิโคตินจะลดลงอยางรวดเร็ว  สารนี้มีผลตอระบบประสาทโดยจะไปกระตุนตอมในรางกาย
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ใหมีการขับสารตางๆ (secretion)  ออกมามากขึ้น  สารนี้มีผลตอระบบประสาทโดยจะไป
กระตุนตอมในรางกายใหมีการขับสารตางๆ (secretion)  ออกมามากขึ้น  ถาใชติดตอกัน
เปนเวลานานและใชปริมาณสูง  อาจจะทําใหความดันโลหิตสูง  อัตราการหายใจสูงขึ้นใน
ระยะแรกตอมาจะคอยๆ  ชาลง  จนถึงขั้นเปนอัมพาตในระบบเดินหายใจได  แมวานิโคติน
จะเปนสารเสพติดแตก็ไมรุนแรง  เชน  ยาเสพติดอ่ืนๆ  จึงมิไดเปนยาเสพติดตามกฏหมาย  
แตก็เปนสิ่งที่ไดรับความนิยมสูงและทํารายไดใหรัฐปละมากๆ  นับเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ
ของไทย 
 การบมใบยาสูบ  เม่ือตัดใบยาสูบมา  นํามาทิ้งไวใหใบแหง (เห่ียว)  โดยการจับ
โคนกานใบไวแลวใหปลายใบชี้ลงพ้ืน  วิธีการบม  มี  4  วิธี  ที่นิยมไดแกวิธีที่  1  และวิธีที่  
2  มีดังนี้ 
  1.  การบมดวยการผึ่ง (air-curing)  บมใหใบยาสูบแหงอยางชาๆ  โดยเก็บ
ไวในโรงบม  มีการระบายอากาศอยางดี  มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอาจใหความ
รอนเขาไปในกรณีมีอากาศชึ้น 
  2.  การบมดวยไอรอน (flue-curing)  วิธีการบมที่เร็วกวาวิธีแรก  มีการให
ความรอนจากเตาในโรงบม  ใบยาสูบที่ไดมีสีเหลืองสด 

3.  การบมดวยไฟ  (fire-curing)  เปนการบมที่ทําใหใบแหงโดยวางใบ
เหนือถานหรือเตาที่ใหความรอน  วิธีการนี้เปนการใชควันรมใบยาสูบทําใหใบมีกลิ่นคลาย
ครีโอโสท (creosote-like  odor)  เปนวิธีการบมแบบเกาแกที่สุด  โดยชาวอินเดียนแดง 

4.  การบมดวยแสงอาทิตย (sun-curing)  การบมที่ไมไดทําในโรงบม  เปน
วิธีที่ทําใบยาสูบใหแหงโดยอาศัยแสงอาทิตย  เปนวิธีโบราณยังใชวิธีนี้ในประเทศตุรกีและ
เอเซียไมเนอร 

การบมเปนการที่ทําใหใบพืชสูญเสียนํ้า  สีเขียวและทําใหมีความเหนียวมากขึ้น  
การเปลี่ยนแปลงองคประกอบทางเคมีภายในใบเปนสวนสําคัญในการกําหนดคุณภาพของ
ใบยาสูบ  การบมใบยาสูบปกติใชเวลา  3-6  เดือน  เม่ือเก็บใบสดมาก็ตองนําใบมาคัดเลือก
ตามขนาด  อายุ (แบงเปนเกรด)  แลวนํามากองรวมกันในเกรดเดียวกันแลวนําไปบมซ่ึง
อาจใชเวลา  6  เดือน  ถึง  3  ปก็ได  ระหวางนี้ใบก็จะมีกลิ่นหอมขึ้น  คุณภาพสีดีขึ้น  
ความขมหรือคุณภาพที่ไมตองการก็จะถูกกําจัดออกไป 

6.  กาแฟ (Coffee,  Arabic  coffee,  Coffea  arabica  L.,  วงศ  Rubiaceae)  
กาแฟมีถิ่นด้ังเดิมอยูในอบิสซิเนีย (Abyssinia)  คนพื้นเมืองของพวกอัฟริกาไมด่ืมกาแฟใน
รูปปจจุบันแตจะดื่มกาแฟหมักอัลกอฮอล  และตอมาไดมีการคั่วเมล็ดกาแฟทําเปนผงโดย
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ชาวอาเบีย  ในตอนกลางของศตวรรษที่  15  แตตอนแรกเริ่มน้ันชาวอารเบียใชผงกาแฟ
ผสมกับเนยปนเปนกอนนําไปดวยเวลาเดินทางในแดนกันดารกลางทะเลทราย  เพ่ือใหมี
ความกระฉับกระเฉง  Mocha  coffee  ในเขตทะเลแดงเปนกาแฟที่มีชื่อเสียง  และใน
ขณะน้ันประเทศอราเบียเปนประเทศเดียวที่มีการปลูกทํากาแฟ  ตอมาจึงไดแพรออกไปใน
ตอนปลายของศตวรรษที่  17  กาแฟที่คาขายกัน  ประมาณ  90%  เปนกาแฟชนิดนี้ 

กาแฟเปนไมพุมที่ปลูกไดผลดีในเขตรอนชื้น  ตองการน้ําฝนอยางนอย  120  ซม.  
ตอป (ปริมาณที่เหมาะสม  190-305  มม.)  ในชวงที่ออกดอกไมตองการฝน  หลังจากปลูก  
3  ป  จึงจะใหผลและจะใหผลติดตอไปจนถึงอายุ  40  ป  ดอกจะออก  3-4  ครั้งตอปและมี
แมลงชวยผสมเกสร  ผลที่สุกมีสีแดงเขม  เก็บเกี่ยวโดยมือ  นําไปตากใหแหงและแยกเอา
สวนที่เปนเน้ือและเปลือกอกในออกในอางน้ํา  พวกที่เมล็ดฝอจะลอยจึงงายตอการแยกจาก
พวกเมล็ดดี  แตถาไมใชวิธีตากก็อาจใชเครื่องแยกผลสดเอาเนื้อออก  แลวนําไปหมักแลว
นําไปผึ่งแดดใหแหง  แลวขัดสีเอาแตเมล็ด (coffee  bean) 
ทางการคาจําแนกกาแฟเปน  2  ชนิด 

1.  mild  coffee  เปนกาแฟคุณภาพดี  สวนใหญที่มีจําหนายมาจากโคลัมเบีย  นํา
ผลกาแฟสุกมาเขาเครื่องแยกเมล็ด  แลวหมักไวในน้ําระยะหนึ่งเพ่ือใหเกิดปฏิกิริยาการหมัก  
จากนั้นนําไปตากใหแหงเมล็ดกาแฟยังจะมีเยื่อบางๆ  คลุมอยูโดยรอบ  กอนจะนําไปคั่ว 

2.  hard  coffee  เปนกาแฟคุณภาพต่ํา  สวนใหญมาจากบราซิล  นําผลกาแฟสุก
มาตากแหงทั้งผลแลวจึงนําไปเขาเครื่องกระเทาะเปลือก  เมล็ดกาแฟที่ไดจึงไมมีเยื่อหุม 

นอกจากนี้มีกาแฟอีกสองชนิดที่ปลูกเปนการคา  ไดแก  Congo  coffee  (robusta  
coffee,  C.  canephora  Pierre  ex  Rrohner)  เปนกาแฟที่ผลิตมากในเขตอัฟริกา
ตะวันออกและตะวันตก  สวน  Liberian  coffee  (C.  liberica  W.  Bull.  Ex  Hiern)  เปน
กาแฟที่ปลูกใชในครัวเรือน  มีคุณภาพต่ํา  ปลูกมากในมาเลเซีย  และไกยอานา 

เม่ือคั่วเมล็ดกาแฟ  จะทําใหกลูโคสและเด็กตรินกลายเปนคาราเมลทําใหมีกลิ่นหอม  
นอกจากนี้ความหอมของกาแฟมาจากสาร  caffeol  สารคาเฟอีนในกาแฟนี้มีฤทธิ์ในการ
กระตุนใหรางกายตื่นตัว  แมเพียง  1-2%  ของน้ําหนักแหง  ปจจุบันก็สามารถสกัดเอาสาร
คาเฟอีนออกจากกาแฟไดดวยตัวทําละลาย 

เม่ือคั่วเมล็ดขาวบารเลย  ไรย  ขาวสาลีจะใหกลิ่นและรสคลายกันกับกาแฟไดดวย
จึงมีผูทําผงกาแฟเทียมซึ่งราคาต่ํากวาผงกาแฟจริง  อาจจะมีการเติมเมล็ดพืชชนิดอ่ืน  เชน  
ผลของไมโอก  เปลือกถั่วลิสงและบางแหงในฝรั่งเศสใชรากของ  Cichorium  intybus  L. 
(Compositae)  คั่วปนลงไปในผงกาแฟดวย 
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เมล็ดกาแฟมี  1-2%  กลูโคสและเด็กซตริน  15%  แทนนิน  3-5%  โปรตีน  10-
13%  และน้ํามัน  10-13%  caffeine  เปนอัลคารอยดมีฤทธิ์เสพติดเล็กนอย  caffeine  จะ
กระตุนระบบประสาทสวนกลางและหัวใจ  ทําใหรูสึกตื่นตัว  สมองแจมใส  ชุมชื่นและคลาย
ความเมื่อยลา  ขณะเดียวกันจะกระตุนการทํางานของไตทําใหขับปสสาวะมากขึ้น  
เน่ืองจากกาแฟมีแทนนินอยูในปริมาณพอสมควร  จึงทําใหเกิดอาการทองผูกไดในบางคน  
ถาไดรับ  caffeine  มากเกินไปจะเกิดอาการปวดศรีษะ  มือสั่น  ปวดเมื่อยตามกลามเนื้อ  
ปวดประสาท  นอนไมหลับ  และรูสึกสับสน  ถาดื่มกาแฟมากจนติดอยูเปนเวลานานจะทํา
ใหความดันโลหิตสูง  แมวาการแฟมี  caffeine  ในปริมาณนอยกวาใบชา  แตเม่ือด่ืมชา
นอนหลับสบายแตด่ืมกาแฟหลับไมลง  เพราะในเมล็ดกาแฟมีสารพวกไขมันมากกวาในใบ
ชา  ซึ่งไขมันชวยในการดูดซึมของสารทําให  caffeine  อยูในรางกายไดนานกวา 

7.  ชา (Tea, Camellia  sinensis  Ktze.  var. assamica  Kitamura,  วงศ  
Theaceae)  คําวา  “tea”  นั้นเปลี่ยนแปลงจากคําวา  “te”  ซึ่งเปนภาษาทองถิ่นหน่ึงของจีน
และมีการนํามาใชหลายแหงวา  “cha”  ดวย  ชาเปนเครื่องด่ืมที่ไดรับความนิยมมาก  มีการ
ปลูกชามาแลวอยางนอย  4,000  ปในเอเซียตะวันออก  (จีนและอินเดีย)  ซึ่งครั้งแรกนั้นใช
ในทางการแพทย  ตอมากลายเปนเครื่องดื่มในสังคม  เริ่มปลูกจากประเทศจีนและแควน
อัสสัมของอินเดียแลวแพรออกไปทั่วโลก  ใบของชามีสารฟนอลหรือพวกเทอรฟนอยดและ
คาเฟอีนรวมอยูดวย  ชาใบคอนขางแคบเปนพืชด้ังเดิมของจีน  การปลูกตองหม่ันตัดยอด
เพ่ือใหชาแตกใบออน  ปลูกได  2  ป  ตองตัดใบ  ตนชาอายุ  6-8  ป  ใหใบมาก  ชาดีตอง
มาจากใบออน  (final  tea)  ชาที่ไดจากใบแกมีคุณภาพต่ํา  ชาใบกวางมาจากอินเดีย  ศรี
ลังกา  พมาและไทย 
ชาที่ใชบริโภคมีหลายชนิดไดแก 

ก.  ชาจีน  ชาเขียว  หรือชาใบ  (green  tea,  tea  leaves)  เปนใบชาแหง  ชง
แลวไดน้ําชาสีเขียว  เขียวแกมเหลือง  กลิ่นหอม 

ข.  ชาฝรั่ง  ชาดํา  หรือชาผง (black  tea)  ใบแหง  หรือบดเปนผงแลว  ชงจะได
ชาสีน้ําตาลคอนขางขุน  กลิ่นไมหอมมากนัก 

ค.  ชาผสมดอกไม  หรือชาอูลอง  (scented  tea,  oolong)  ใบแหงสีน้ําตาล  หรือ
เขมจนเกือบดําอบดวยดอกไมหอมชนิดตางๆ  เพ่ือใหมีกลิ่นใบชาผสมกับกลิ่นดอกไม  เชน  
ใชดอกมะลิ  และดอกประยงค  เปนตน 
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ง.  ชาถุง  ชาแทง  หรือชาแผน (tablet  tea,  brick  tea)  ชาเปนผงละเอียด  
บรรจุในถุงเล็กๆ  ที่ทําดวยกระดาษพิเศษ  ใชชงรับประทานทั้งถุงโดยไมตองกรองกากชา
ออก  เปนที่นิยมเพราะสะดวก 

จ.  ชาสําเร็จรูป (instant  tea)  ชาเปนผงละเอียด  ใชชงรับประทานไดทันที  โดย
ไมมีกาก  เพราะสกัด  เอาแตเน้ือลวนๆ  มาแลวสะดวกในการใช 

ฉ.  เม่ียง (prickled  tea)  เปนที่นิยมของชาวพื้นเมืองในภาคเหนือโดยการเคี้ยว
และอมคลายกับการเคี้ยวหมาก  การทําเมี่ยงโดยเก็บใบชาออนๆ  มามัดเปนกําขนาดเทา
กํามือ  ลวกน้ําเดือดใหใบตายนึ่งแลวนําไปอัดเก็บไวในโองหรือไหที่ปดมิดชิด  หมักทิ้งไว
นานหลายเดือนหรือหน่ึงป  จึงนําออกมาผสมเกลือแลวใชอมหรือเคี้ยวเปนคําๆ  ใบเม่ียงมี
รสฝาด  เปรี้ยว  และเค็มปนกัน  เคี้ยวแลวทําใหรูสึกชุมชื่น 

ใบชาประกอบดวย  caffeine  1-4%  gallic  acid  และ  gallotannic  15%  น้ํามัน
หอมระเหย  0.75%  รวมทั้ง  adenine  theophylline  และ  theobromine  อีกเล็กนอย  
กลิ่นหอมของชามาจากน้ํามันหอมระเหยที่เรียกวา  theol  รวมทั้ง  fluoride  และ  
riboflavin  ความเขมของสารจะมีมากหรือนอยขึ้นอยูกับอายุของใบ  ฤดูกาล  ความรมของ
แหลงที่ปลูกและพันธุ  การดื่มชาจึงใหผลคลายกับการดื่มกาแฟเพราะมีการกระตุนสมอง  
ประสาท  และหัวใจ  ทําใหชุมชื่น  หายเหนื่อยไมงวงนอน  และยังมีฤทธิ์เปนยาฝาดสมาน
บรรเทาอาการทองรวง  น้ํามันจากเมล็ดชา  และกากเมล็ดชาใชผสมแชมพูสระผม  ชวยให
ผมชุมชื่นเปนมันงาน 

การเก็บใบชา  หลังจากเก็บใบในที่รม  มีอากาศถายเทไดดี  ใบที่เห่ียวจะมวน  
ระหวางเนื้อเอนไซมภายในเซลลจะเปลี่ยนสาร  catechins  ไปเปน  quinines  จากนั้นจะ
นําใบเขาที่เย็นที่มีความชื้นสูง  ใบจะเปลี่ยนเปนสีดําและมีกลิ่นหอมหลังจากนั้นจะอบแหงให
เหลือความชื้นประมาณ  3%  เพ่ือปองกันจุลชีพเจริญ  สวนชาเขียวเตรียมจากการนําใบไป
นึ่งเพ่ือปองกันการออกซิไดซของสารพวกฟนอล  สีจึงยังคงเขียว  มีกลิ่นแตกตางออกไป
จากชาดํา 

8.  โกโก  (Cacao,  Theobroma  cacao  L.,  Sterculiaceae)  โกโกเปนพืชเขต
รอนในทวีปอเมริกาใต  ชอบดินอุดมสมบูรณ  และมีปริมาณน้ําฝนคอนขางมาก  นํามา
เผยแพรในยุโรปโดยโคลัมบัส  ผงโกโกทําจากการคั่วเมล็ดโกโกรวมกับเมล็ดขาวโพด  เพ่ือ
ดูดน้ํามัน  แลวนําไปตมดวยนํ้า  เติมพริก  สวนพวกอินเดียจะเติมวนิลาและน้ําผึ้ง  ชาว
ฮอลแลนดจะหาวิธีสกัดน้ํามันออกไปทําเปนเนยโกโก 
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โกโกเปนพืชที่ขึ้นในเขตศูนยสูตรแตกตางจากกาแฟตรงที่ไมตองมีชวงฝนทิ้งชวง
เพ่ือการออกดอกเหมือนกาแฟ  ชอบที่รมจึงปลูกใตรมของไมตนอ่ืนๆ  แตจากการศึกษา
พบวา  หากมีปุยดีก็ใหผลผลิตสูงแมจะไมอยูในที่รม  ดอกออกตามลําตน (cauliflory)  ซ่ึง
เปนลักษณะอยางหนึ่งของพืชในเขตรอน  มีการผสมเกสรโดยผีเสื้อกลางวันและกลางคืน  
เม่ือเก็บผลแกดอกชุดใหมก็จะออกมาแทนที่ 

กระบวนการทําผงโกโก  เร่ิมจากการแยกเอาเมล็ด (cocoa  bean)  ซึ่งมี  fat  
(cocao  butter)  50-75%  และสารเมือก  (mucilage)  ออกจากผล  แลวนําไปหมักทําให
เกิดอัลกอฮอลและกรดน้ําสมรวมทั้งอุณหภูมิจะสูงขึ้น  ยังผลใหตันออนและใบเลี้ยงในเมล็ด
ตาย  เอนไซมจะเปลี่ยนแอนโธไซยานินทําใหเมล็ดที่มีสีคอนขางแดงเปลี่ยนเปนสีน้ําตาล
เขม  รสฝาดจะหายไป  กลิ่นและรสชาดจะดีขึ้นจากนั้นจะนําเมล็ดไปตากใหแหงเม่ือเมล็ด
แหงเขาโรงงานจะถูกนําไปคั่ว  และผานการสกัดเอาน้ํามันออกซึ่งมีมากถึงครึ่งหน่ึงของสาร
อ่ืนในเมล็ด  นอกจากนี้ยังมีสารที่เปนองคประกอบอยางอ่ืนอีกไดแก  theobromine  คาร
โบไฮเดรท  โปรตีน  สําหรับสาร  theobromine  นั้นเม่ือสกัดออกมาแลวเขาปฏิกริยา  
methylation  จะไดสารใหมเกิดขึ้นคือสารคารเฟอีน  เม่ือแยกเอาไขมันออกจากเมล็ดแลวจะ
นําไปบดใหเปนผง  เขาโรงงานทําชอคโกแลตตอไป  แหลงปลูกและสงโกโกเปนสินคาออก
อยูในเขตอัฟริกาตะวันตก  ไดแก  กานา  ไนจีเรีย  และไอวอรีโคสต 

9.  โคลา (Cola nut, Kola nut, Bichy nut, Cola nitida Schott. & Endlicher,  
Sterculiaceae)  โคลาเปนไมตนขนาดใหญ  ใบเดี่ยว  ดอกออกตามขางกิ่งเปนชอ  ผลสุกสี
น้ําตาลแดง  โคลาเปนพืชพ้ืนเมืองของอัฟริกาตะวันตก  ชาวพ้ืนเมืองนิยมใชเมล็ดสดๆ  
เคี้ยวรับประทานแกกระหาย  ตอมาทําเมล็ดแหงสงจําหนายตางประเทศ  นิยมนํามาผสม
เครื่องด่ืมประเภทที่ไมมีแอลกอฮอ  เชน  โคก  เปปซี่  เปนตน  เมล็ดมี  caffeine  2-3.5%,  
theobromine  1%  และ  kolanin  ซึ่งเปนสารกระตุนหัวใจเล็กนอย  ถาเปนเมล็ดสดมีสาร
แทนนินอยูบาง  การเคี้ยวเมล็ดหรือด่ืมเครื่องดื่มที่ทําจากเมล็ดโคลา  จะมีผลในการกระตุน
ประสาท  สมองและหัวใจไดเล็กนอย  แกกระหาย  แกออนเพลีย  และเสพติดเล็กนอย 

Fumitoric  and  masticatoric  plants  หมายถึงพืชที่มีลักษณะคลายกับ  
stimulating  plants  เพราะชวยกระตุนประสาทเล็กนอย  และมีฤทธิ์เสพติด  ซึ่งไมถึงขั้น
รุนแรง  การใชในรูปสิ่งขบเคี้ยว  เชน 

10.  หมาก  (Betel  nut,  Areca  nut,  Areca  catechu,  Palmae)  พืชพ้ืนเมือง
ของเอเซียตะวันออกเฉียงใต  ปลูกเพื่อใชผล (catechu  nut)  นําเมล็ดมาขบเคี้ยว  อาจจะ
ใชผลดิบ (หมากดิบ)  หรือผลสุก (หมากสงฆ)  หรือใชหมากที่ตากแดดจนแหง  ประชาชน
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ในอินเดีย  เอเซียตะวันออกเฉียงใต  จีนตอนใตรวมทั้งบางแหงในเขตโอเซียนเนีย 
(Oceania)  นิยมเค้ียวหมากมากกวาการนําพืชชนิดอ่ืนๆ  มาขบเคี้ยว (masticatory)  
วิธีการขบเคี้ยวหมากนั้นใชหมากซึ่งห่ันเปนชิ้นสดหรือแหหอดวยใบพลูที่ปายดวยปูนแดง  
การเคี้ยวหมากนี้มักทําหลังจากการรับประทานอาหารเพราะทําใหลมหายใจมีกลิ่นหอม
ออนๆ  การเคี้ยวนี้อาจใสผลของกานพลู (clove)  อบเชย  (cinnamon),  กระวานเทศ 
(cardamon)  หรือ  จันทรปา (nutmeg)  เนื้อหมากมีอัลคาลอยดหลายชนิด  เชน  
arecoline  มีผลตอระบบประสาทคลายยาสูบ  ทําใหเสพติดไดเล็กนอย  ถาใชในปริมาณสูง
เกินไปอาจทําใหเกิดอัมพาตในระบบทางเดินหายใจ  หมากมีประโยชนหลายประการ  เชน  
ใชเปนยาฝาดสมาน  แกทองเสีย  และบรรเทาอาการปนปวนในทอง  เน่ืองจากมีปริมาณ
แทนนินสูง  เปนยาถายพยาธิ  โดยแชน้ํานมหรือเครื่องด่ืมอ่ืนๆ  ทําใหเหงือกแข็งแรง  และ
แกเลือดออกตามไรฟน  ทําสียอมผา  แห  และอวน 

11.  พลู (Betel  pepper,  Betel  vine,  Piper  betle  L.,  Piperaceae)  เปนไม
เลื้อยเถาออน  รากยึดเกาะกับคางหรือหลัก  ใบรูปหัวใจ  ทุกสวนของพืชมีน้ํามันหอมระเหย  
พลูที่ปลูกในเมืองไทยมี  3  พันธุ  ไดแก  พลูเหลือง  พลูเขียว  และพลูทองหลาง  ใชใบพลู
เปนของขบเคี้ยวรวมกับหมาก  อาจจะใชใบสดหรือใบที่ผึ่งจนน่ิมแลว  เรียกพลูนาบ  ใบพลู
มีน้ํามันหอมระเหย  ที่สําคัญไดแก  betel,  phenol  และ  chavicol  มีฤทธิ์ในการฆาเชื้อ
โรคบางชนิด  และทําใหลมหายใจมีกลิ่นหอม  chavicol  ยังทําใหเกิดอาการชาชามปลาย
ประสาท  จึงใชรักษาและบรรเทาอาการคันเนื่องจากลมพิษ  โดยนําใบพลูมาขยี้ใหแหลก
ผสมกับเหลา  และใชทาตามบริเวณผื่นคัน  ในพลูมีฤทธิ์เสพติดเล็กนอย 

พืชที่ใหนํ้ายางและชัน 
น้ํายางและชัน  เปนผลิตภัณฑของพืชที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ  เพราะนําไปใช

ประโยชนไดหลายอยาง  ทั้งในชีวิตประจําวันและอุตสาหกรรมตางๆ  น้ํายางและชัน  
หมายถึง  1.  Gums     2.  Resin  (hard  resin,  oleo-resin  &  gum-resin)  3.  
Latex 
1.  กัมส (gums) 
 เปนสารที่ละลายน้ําแลวไดสารละลายที่ขนและเหนียว  หรืออมนํ้าแลวพองตัวออก  
ลักษณะเปนเมือกลื่นๆ  คลายวุนหรือเยลลี่  เม่ือทิ้งไวนานๆ  น้ําจะคอยๆ  ระเหยออกไปจน
เหลือแตสิ่งที่มีลักษณะแข็งและใสคลายแกว  การเกิดกัมสนั้นไมทราบวาเกิดมาอยางไรและ
ดวยสาเหตุอะไร  อาจเปนเพราะผลของกระบวนการ  metabolism  อันเกิดจากเชื้อราและ
แบคทีเรียเขาไปในบาดแผลพืช  แลวสรางน้ํายอยไปสลาย  เซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลส  ใน
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ผนังเซลลทําใหกลายสภาพมาเปนยางที่มีลักษณะเปนเมือกๆ  หรือระหวางการเจริญเติบโต
ของบางเซลลทําใหเซลลูโลส  แปรสภาพและเมื่อดูดน้ําเขาไปแลวจะพองตัวออกและไหลซึม
ออกมาตามบาดแผลหรือรอยแตกตามเปลือกไม 
 คุณสมบัติทางกายภาพ 

1.  เม่ือเปนของแข็ง  มีหลายสี  สีขาวใส  เหลือง  อําพัน  สม  น้ําตาล 
2.  ไมมีกลิ่น  หรือเกือบ  มีกลิ่น 
3.  ไมมีรส  หรือรสหวานเล็กนอยหรือรสขม  จึงทําใหยางไมหลายชนิดรับประทาน

ไมได 
4.  ละลายน้ําไดทั้งหมด  หรือเพียงแตดูดน้ํา  แลวพองออกเปนกอน  คลายวุน  

และมีเมือกลื่นๆ  เม่ือดูดน้ําจนเต็มที่  จึงจะแตกตัวออก  การละลายน้ําจะมากหรือนอย  
ขึ้นอยูกับอายุของพืชที่  
ใหน้ํายาง 

5.  ละลายน้ําไดสารละลายที่เปน  คอลลอยด (colloidal  solution)  มีความเหนียว  
ความตึงผิวต่ํา  ไมตกตะกอน  และไมตกผนึก 

6.  ไมละลายในตัวทําละลายอินทรีย  (organic  solvent)  เชน  อีเธอร  อัลกอฮอล 
คุณสมบัติทางเคมี 
1.  ประกอบดวย  C  H  O  เปนสวนใหญ  N  และธาตุอ่ืนเปนสวนนอย  ยางไม

บางชนิดอาจมีแทนนินปะปนดวย 
2.  เม่ือรวมกับน้ําแลวไดสารคอลลอยดเหนียวเรียกวา  gelatin  หรือกาว 
3.  ไมตกผนึก 
4.  เม่ือละลายดวย  mineral  acid  ที่เจือจางจะได  น้ําตาลชนิดตางๆ  เชน  

pentose, arabinose,  xylose,  tragacanthose  และ  galactose  ประมาณ  80%  ของ
ยางไมทั้งหมด  สามารถเปลี่ยนไปเปนน้ําตาลไดปกติกัมสจะไหลออกมาจากตนไมทางเลนติ
เวล  แลวจับตัว เปนกอน  เม่ือถูกกับอากาศทําใหน้ําระเหยออกไปและกัมสจะแข็งตัวมาก
ขึ้นเรื่อยๆ  พืชที่ใหกัมสนี้มีจํานวนมาก  แตละชนิดใหปริมาณมากนอยแตกตางกัน  วงศ  
Leguminosae  ใหกัมสมากที่สุดโดยเฉพาะสกุล  Acacia  นอกจากนี้มี  Albizzia,  
Astragalus,  Bauhinia, Caesalpinia,  Pithecellobium  นอกจากนี้ก็พบในวงศ  
Anacardiaceae,  Combretaceae, Meliaceae,  Rosaceae,  Rutaceae  และ  
Sterculiaceae 
 ชนิดของกัมส  จําแนกกัมสตามคุณสมบัติในการละลายได  3  ชนิด 
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1.  Soluble  gums  เปนกัมสละลายน้ําไดและใหสารละลายที่ใสและเหนียว  เชน  gum  
arabic 
2.  Insoluble  gums  เปนกัมสไมละลายน้ํา  แตดูดน้ําและพองออกเปนกอนลื่นๆ  คลาย
เยลลี่  ถาเพิ่มปริมาณน้ํา  ใหมากจะไดของเหลวที่ขุนและเหนียว  เชน  gum  tragacanth   
3.  Semi-insoluble  gums  เปนกัมสที่มีคุณสมบัติอยูระหวางกัมสชนิดที่  1  และ  2  
ละลายนํ้าไดบางและมีลักษณะเปนเมือกคลายเยลลี่  เพิ่มปริมาณน้ํามากขึ้น  จะคอยๆ  
ละลายมากจนดูคลายกับเปนเยลลี่ใสๆ  เชน  Persian  gums  จาก  Prunus  spp. 
 ประโยชนของกัมส  ใชเปน  adhesive  substance  ผสมหมึกพิมพและเขียนผา  
ผสมทําสีรองพ้ืนผสมยา  อาหาร  ขนม  ไอศรีม  ยาอม  ผสมในของใชบางชนิด  เชน  ยา
ทาเล็บ  ยาสีฟน  น้ํายาหรือครีมโกนหนวด  กัมสที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ  ไดแก 
 1.  Gum  Arabic  เปนยางไมที่ไดจาก  Acacia  senegal  (Leguminosae)  เปน
พืชขนาดเล็กมีถิ่นกําเนิดในอัฟริกา  ปลูกมากในประเทศซูดาน  ไนจีเรีย  น้ํายางไดจากเนื้อ
ไม  ควรเก็บกัมสชวงที่ฝกแกเพราะเปนระยะใหกัมสมากที่สุดซึ่งจะอยูระหวางเดือน
กุมภาพันธถึงเดือนพฤษภาคมโดยจะตองลอกเอาเปลือกออก  น้ํายางเหนียวจะออกมาจาก
เน้ือไม  หลังจากนั้นประมาณ  3-8  สัปดาห  ยางไมนั้นจะแข็งเกษตรกรจึงจะเก็บยางไม  
ตากใหแหงแลวกําจัดสิ่งเจือปน 
 น้ํายางนี้จะละลายน้ําเย็นไดแมจะชา  แตละลายไดหมดสมบูรณ  แตมีความเหนียว
ขน  มีความหนืดสูง  ติดไดดี  สวนใหญใชประโยชนในดานการทําเสนใยใหแข็งแรง  ทํากาว  
ยาขัดมันในสีในทางการแพทยใชเปนตัว  emulsifying  agent 
 2.  Gum  tragacanth  เปนนํ้ายางไดจาก  Astragalus  gummifer (Leguminosae)  
พืชชนิดนี้เปนไมพุมมีหนาม  มีถิ่นกําเนิดทางเอเซียตะวันตกและยุโรปตะวันออกเฉียงใต  
น้ํายางไดจากการเปลี่ยนรูปของเซลล  pith  และ  medullary  ray  มาอยูในรูปของสาร
เมือก  จะขับออกมาเมื่อเปลือกของพืชเปนแผล  เม่ือทิ้งไวน้ํายางจะแข็งแลวจึงเก็บเกี่ยว  
ลักษณะของผลิตภัณฑนั้นเกษตรกรจะทํา  3  รูปแบบ  ไดแกเปนกอนบิดเปนเกลียวและ
เปนแถบยาว  ประเทศที่ทําเปนการคา  ไดแก  อิหรานและตุรกี  ใชในอุตสาหกรรมพิมพผา
ดอก  หรืออุตสาหกรรมอยางอ่ืนเปนยาโบราณที่เกาแกที่สุดทําใหเน้ือยาติดเปนเม็ดและเปน  
suspensor  ของผงยาที่ไมละลายน้ํา  gum  tragacanth  ประกอบดวย  bassorin  60-70%  
ไมละลายน้ํา  tragacanthin  8-10%  นําไปใชประโยชนเชนเดียวกับ  gum  arabic 
 3.  Karaya  gum (Indian  gum)  เปนนํ้ายางที่ไดจาก  Sterculia  urens  
(Sterculiaceae)  ไมตนขนาดใหญมีถิ่นกําเนิดในอินเดีย  น้ํายางไดจาก  heartwood  โดย
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ออกมาทางบาดแผล  และเม่ือถูกอากาศจะแข็งตัว  ใชแทน  gum  tragacanth  ไดมี
ประโยชนในดานอุตสาหกรรมการทําเสนใย  อุตสาหกรรมเครื่องสําอาง  ยาสูบซิกกา  ไอ
ศรีม 
 4.  กัมสจากพืชชนิดอ่ืนๆ ไดจาก  มะตูม  (Aegle marmelos Corr., Rutaceae)  
 จามจุรี (Albizzia lebbek Benth., Leguminosae)    กางขี้มอด (A. odoratissima Benth., 
Leguginosae)  ชงโค (Bauhinia  purpurea  L.,  Leguminosae)   หางนกยูงฝร่ัง (Delonix  
regia  Raf.,Leguminosae)   แคบาน (Sesbaniagrandiflora Desv., Leguminosae)มะมวง 
(Mangifera indica L., Anacardiaceae)  มะกอก(Spondias  pinnata Kurz, 
Anacardiaceae) 
สะเดา (Azadirachta indica juss., Meliaceae) หูกวาง (Terminalia catappa L., 
Combretaceae)  สมอไทย (T. chebula Retz., Combretaceae) และสมอดีงู (T.citrina 
Roxb. ex Flem., Combretaceae) 
2.  เรซิน (resins) 
 เรซินหรือที่เรียกวายางหรือชัน  เกิดจากปฏิกริยาออกซิเดชันของน้ํามันหอมระเหย
ชนิดตางๆ  ในพืชที่องคประกอบทางเคมีแตกตางกันแลวแตวาเรซินน้ันเกิดจากน้ํามันหอม
ระเหยชนิดใด  เม่ือพืชสรางเรซิน  เรซินก็จะถูกขับไปตามทอนํ้ายาง (resin  duct  หรือ  
resin  canal)  และขับออกมาสูภายนอก  ทางรอยแตกของเปลือกไมหรือตามบาดแผล  
เม่ือเรซินถูกกับอากาศ  น้ําในเรซินจะคอยๆ  ระเหยออกไปทําใหเรซินแข็งและจับตัวเปน
กอน 
 พืชบางชนิดสรางและขับเรซิน  ออกมาปนกันกัมสเรียกสารนี้วา  gum-resin  ซึ่งมี
ลักษณะกึ่งเหนียวกึ่งแข็ง  พืชบางชนิดสรางและขับเรซินออกมาปนกับน้ํามันหอมระเหย  
เรียกวา  oleo-resin  มีลักษณะเหนียวและหนืด  หากสารถูกขับออกมา  รวมกับเรซินและ
น้ํามันหอมระเหยปะปนกันเรียกสารนั้นวา  oleo-gum-resin 
 พืชที่ใหเรซินชนิดที่มีความสําคัญ  พบในวงศ  Anacardiaceae,  Apiaceae,  
Burseraceae,  Dipterocarpaceae,  Clusiaceae,  Leguminosae,  Pinaceae  และ  
Stryracaceae  เปนตน 
 คุณสมบัตขิองเรซิน  ไมละลายน้ํา  ละลายในตัวทาํละลายอินทรยี  เม่ือถูกกับ
อากาศจะแข็งตัวมีฤทธิ์เปนยาฆาเชื้อ 
ประโยชนของเรซิน 
1.  ใชทํายาและผสมยา 
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2.  ใชในอุตสาหกรรมทําน้ํามันชักเงา  และผสมสตีางๆ  เนื่องจากมีคุณสมบัติในการกันนํ้า  
และปองกันการผุกรอน 
3.  ผสมกับสารอื่น  เชน  ผสมขากับนํ้ามันยางแลวใชทางเรือหรือภาชนะอื่นๆ  เพ่ือกันนํ้า 
4.  ใชในอุตสาหกรรมกระดาษ  ทําใหกระดาษเหนียวและทําหมึกพมิพ 
5. ใชแกะสลกัหรือตกแตงดัดแปลงเปนเครื่องบูชา  โดยมากใชเรซนิที่เปนฟอสซลิ  ซึ่งไมมี
การสลายตัวอีก  เชน  อําพัน (amber) 
 ชนิดของเรซนิ  เรซินมีคุณสมบัติและสวนประกอบทางเคมีแตกตางกัน  ทางเคมนีั้น  
จําแนกเรซินตามองคประกอบทางเคมี  สวนทางชวีภาพจําแนกเรซิน  ตามคุณสมบัติทาง
กายภาพ  จําแนกได  3  ประเภทดังนี ้
 1.  Hard  Resins  เปนยางที่แหงแลวแขง็  ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจไดแก 
  1.1  ชัน (Copals)  เปนนํ้ายางชันที่มีชือ่เสียงของโลกไมมีในประเทศไดแก  
East  african  copals,  West  African  copals,  Kauri  copal,  Manila  copal,  South  
American  copals  เรซนิน้ีมาจากการออกซิไดซน้ํามันหอมระเหยหลายอยาง  มีความ
ซับซอนของโมเลกุลมาก  องคประกอบก็แปรปรวน  แตเรซินน้ีมีแหลงกําเนิดทีแ่นนอน  ซึ่ง
ตอมจะเปนโพรงและเปนนํ้ายางขนออกมาทางเปลือกไม  และแข็งเม่ือถูกอากาศ  บาง
กรณีเรซินนี้อาจจะปนอยูกับน้ํามันหอมระเหยหรือกัมส  แตไมละลายในน้ําเลย  เปนสารที่
ละลายไดในอีเทอร  อัลกอฮอล 
  จากคุณสมบัติที่มีน้ํามันหอมระเหยผสมอยูดวย  ตวัสารเองมีลักษณะเปน
น้ํามัน  จึงนําเรซินไปใชเปนสวนผสมของน้ํายาขัดเงา  เม่ือนํ้ามันที่มีอยูในตวัระเหยไปสารที่
เหลือกลายเปนตัวกันน้ําไดดี  ใชเปนสวนผสมในสารกันนํ้าไดดีดวย  ชาวอียิปตก็ใชเรซินนี้
อาบศพมันม่ี  นอกจากนี้ใชเปนสวนผสมของแลคเคอร  ใชในทางการแพทย  อุตสาหกรรม
ทํากระดาษ  สารประกอบทําเสื่อนํ้ามัน  การทําไขที่ใชเขื่อนรอยร่ัว  อุตสาหกรรมน้ําหอม  
ในทางการคาจะเรียกเรซินวา  ชัน  ซึ่งไดจากพืชตางๆ  เชน  Congo  copals  ไดจาก  
Copaifera  demeusei  (Leguminosae)  Kauri  copal  ไดจาก  Agathis  australis,  East  
Indian  copls  และ  Manila  copals  ไดจาก  Agathis  alba  เปนตน 
  1.2  ชันยาเรือ  (Damar  หรือ  Dammae)  ไดจากพืชวงศ  
Dipterocarpaceae  ในสกลุตะเคียนชันตาแมว (Balanocarpa),  ตะเคียน (Hopea),  เต็ง 
(Shorea)  และวงศ  Burseraceae  เชน  สกุลมะเกิ้ม (Canarium) เปนตน 
  1.3  อําพัน (Amber)  ไดจากสนเปนนํ้ายางจากฟอสซิล  พบทางทะเลบอล
ติก (Baltic  amber)  ไดจากพืชหลายชนิดที่สูญพันธุไปแลวโดยเฉพาะ  Pinus  succinifera 
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  1.4  แลคเคอร (Lacquer)  ไดจาก  Rhus  verniciflua  (Lacquer  tree)  
วงศ  Anacardiaceae  เปนพืชทางเอเซีย  น้ํายางสีขาว  เม่ือถูกอากาศจะสีเขมหรือดํา  
เม่ือใชจะทาบาง  น้ํายางนี้แหงเร็วมากเหลือไวแตเคลือบบางๆ  แตแข็ง  สารนี้ทนตอความ
เปนกรด  ดาง  หรืออัลกอฮอล  และความรอนถึง  160oF  ในทางการคาจะใชรวมกับสี  
ชาวจีนใชมาเปนเวลานานกอนคริสตกาล  พืชที่ใหแลคเกอรในประเทศไทย  ไดแก  รักใหญ 
(Glute)  วงศ  Anacardiaceae  เชน  รักใหญ (G.usitata, Vanish tree) 
  1.5  แชลแลค (Shellac)  ไดจาก  ครั่ง (Tachardia  lacca)  lacinsect  
แมลงชนิดนี้ดูดกินน้ําเลี้ยงจากกิ่งไม  ตัวมันเองจะผลิตสารเรซินที่เรียกวา  ครั่ง  ซึ่งหุม
ตัวเองไว  เพ่ือปองกันอันตราย  ปลอกนี้เรียกวา  stick-lac  เม่ือนําไปตมกับน้ําจะไดสีแดง  
ใชยอมผา  กากเหลือทําใหแหงและบดเปนผงเรียกวา  ผลครั่ง (seed-lac)  ถานําผลครั่งน้ี
ไปหลอมใหเปนของเหลว  แลวเทใสพิมพออกมาเปนแผนแบนและบาง  มีลักษณะโปรงใส  
เปราะ  มีสีเหลืองแกมแดง  หรือสีแดงแกมสม  เรียกวา  shel-lac  นํามาละลายใน
แอลกอฮอล  ใชทาสิ่งของใหเปนมันเงา  แชลแลคไมทนน้ํา  พืชที่เปนอาศัย  ของแมลงนี้มี
ประมาณ  40  ชนิด  เชน  ทองกวาว (Butea  monosperma)  ตะครอ (Schleichera 
oleosa), ถั่วแระ (Cajanus cajan.)  และโพธิ์ (Ficus  religiosa)  เปนตน 

2.  นํ้ามันจากตอมพืช (Oleo-resins) 
 เปนน้ํายางเรซินที่มีน้ํามันหอมระเหยปะปนคอนขางมาก  จึงมีความเหลว

มากกวาซิน  แตละชนิดมีกลิ่นระเหยแตกตางกันประกอบดวยสารสําคัญจําพวก 
turpentines, balsams และ elemis สารทั้ง  3  ชนิด  นี้ไมแตกตางกันมากนัก  จึงเรียก
ปะปนกันได 
  2.1  ชันสน (Rosin  หรือ  Colophony)  หรือนํ้ามันสน (Turpentines)  ได
จากการกลั่นจากยางสน (Coniferous)  มีลักษณะคลายน้ําผึ้ง  เหนียว  เม่ือแหงจะเปนกอน
นุมวาว  น้ํามันสนนี้ผลติจากตอมพิเศษทีอ่ยูใกลกับชั้นแคมเบียม  ในทางการคาจะเจาะตน
สนเขาไปเม่ือไดน้ํายางสด  จะนําไปกลัน่  ไดน้ํามันหอมระเหย  หรือ  turpentine  และ  
rosin  เชน  น้ํามันสนออสเตรเลีย  (Pinus  australis)  น้ํามันสนพินนาสเตอร (P.pinaster) 

2.2 อนุภัณฑน้ํามันสน (Turpentines  of  Minor  Importance) 
ก.  Canada  Balsam  มีลักษณะสีเหลืองใส  ใชทํากาวไดจาก  Abies   

balsamea  มีมากทางอเมริกาและแคนาดา 
ข.  Oregon  Balsam  เปนนํ้ามันที่ไดจาก  Douglas  fir 
ค.  Spruce  Guth  น้ํามันที่ไดจาก  Picea  rubens 
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ง.  Venetian  turpentine  ไดจาก  Larix  deciduas  ในยุโรปนํ้ามันมา
จากตอม 

ที่อยูใจกลางของพืชตองเจาะรูเขาไปตรงกลางจึงจะไดยางไม Turpentines  ชนิดอ่ืนอีกอาจ
ไดจาก  Pinus  pinaster  และ  Abies  alba 

2.3 ยางไมหอม  (Balsams)   
เปนพวก  oleo-resins  ที่มีกรด  benzoic,  cinnamic  ปนอยู     จึงมีกลิ่น 

หอม  น้ํามันประเภทนี้จะมีความเปนนํ้ามันนอยกวาน้ํามันพวก  terpentines  ความเหนียว
ขนก็นอยกวาดวย  เ ม่ือกลั่นจะไดน้ํามันหอมระเหย  ใชประโยชน  ทางยา  และ
อุตสาหกรรมน้ําหอม 
          ก.  ยางไมหอมจากเปรู  (Balsam  of  Peru,  Myroxyion  
pereinrae)  เปนไมใหญคลาย  มะฮอกกานี  ยางสีดํา  น้ําตาลแดงกลิ่นหอม  ไดจาก
บาดแผลของพืชน้ําไปตมแลวทําใหบริสุทธิ์  ใชเปนยารักษาแผลติดเชื้อ  แกไอ  หลอดลม
อักเสบ  สารนี้จะทําลายเชื้อในน้ําเมือก  ใชทําน้ําหอม  ใชแทนกลิ่นวนิลา 
          ข.  ยางโทลู (Balsam  of  tolu,  Myroxylon  balsamum)  ยางสี
เหลืองหรือน้ําตาล  กลิ่นหอม  ใชปนยาหมอง (salves,  ointments)  ยาขจัดเสมหะ  ยาฆา
เชื้อแกไอ  แกหวัด  หลอดลมอักเสบ  ผสมในน้ํายาแกไอชวยใหกลิ่นนํ้าหอมติดใชในการ
ผลิตสบู 
          ค.  สไตแรกซ (Styrax)  ไดจากบาดแผลของ  Linquidambar  
orientalis  เกิดจากเปลือกไมชั้นในมีประโยชนในอุตสาหกรรมทําสบู  เครื่องสําอาง  แตง
กลิ่นในยาสูบ  ขับเสมหะ  รักษาโรคเรื้อน  โรคหิด 
          ง.  เบนซอย (Benzoia)  เปนยางน้ําแชแข็ง  เปนสารฆาเขื้อ  มีถิ่น
กําเนิดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต  จากเนื้อไมของ  Styrax  tonkinense  และ  S. 
benzoides  ยางสีเหลืองน้ําตาล  มีสีขาวขุนอยูตรงกลางเปนกอนแข็งเปนประกาย  มีกลิ่น
หอมคลาย  วนิลา  ใชเปนยาขับเสมหะทาน้ําหอม  สบู  โลชั่น  น้ํายาลาง  หองนํ้า  ผงขัด
ฟน  ใชเปนยารมฆาเชื้อ 
  2.4  กัม-เรซิน (gum-resin)  เปนเรซินที่ถูกขับออกมาปนกับกัมส  จึงมี
ลักษณะกึ่งเหนียวกึ่งแข็ง  ละลายน้ําไดเปนบางสวน  สวนมากไดจากพืชสกุล Garcinia  
กัมเรซินที่รูจักกันดีที่สุดไดจากตน  รง  หรือรงทอง (Gum  Cambodge  treem  G.  
hanburyi)  และรงทอง (G.acuminata)  เปนไมตน  สูง  7-15  เมตร  ใบดกทึบสีเขียวเขม
เปนมันตลอดทั้งป  ดอกสีเหลืองออน  แยกเพศ  เปลือกสีเทา  สวนเปลือกในสีเหลืองออน  
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มีวันสีเหลืองซึมออกมาตามรอยปริของเปลือกเสมอ  รงที่มีจําหนายเปนสินคาสวนใหญได
จากบริเวณภาคตะวันออกของไทย  เชน  จันทบุรี  ตราด  และบางสวนของประเทศกัมพูชา 
 3.  ลาเทกซ (latex) 
  เปนยางเหลวที่สวนมากจะขุน  สีขาวหรือเหลืองออนๆ  สรางขึ้นในทอนํ้า
ยาง (lacticiferous  duct)  พืชขับนํ้ายางออกภายนอก  เม่ือมีบาดแผลเกิดขึ้น  น้ํายางจาก
พืชก็มีคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีแตกตางกัน  เชน  สี  ความขนความยาวหยุนตัว  
องคประกอบทางเคมี  เปนตน  พรรณไมที่ใหลาเทกซ  เชน  Apocynaceae,  
Asclepiadaceae,  Compositae,  Euphorbiaceae  และ  Sapotaceae 
คุณสมบัติของลาเทกซ 
 1.  เปนของเหลวซึ่งสวนมากขุน  สีขาวหรือสีเหลืองออน  บางชนิดเปนยางใสและ
เปลี่ยนสเีม่ือถกูกับอากาศ  เชน  ยางบัว 
 2.  องคประกอบสําคัญ  คือ  โปรตีน  น้ํามันน้ําตาล 
 3.  เม่ือทําปฏิกริยากับกรด  จะแข็งตวัหรือเปลี่ยนสภาพเปนของที่แข็งเหนียวและ
ยืดหยุนได 
  ประโยชนของลาเทกซ  ใชทํายางลบ  ยางรถยนต  หมากฝรั่ง  กาว  แบบ
พิมพฟน  ฉนวนไฟฟาถุงยางอนามัย 
  ชนิดของลาเทกซ  การจําแนกลาเทกซอาศัยคุณสมบัติในการยดืหยุนตัว
ของยางไดดังนี้ 
 1.  ยางที่เหนียวและยืดหยุนตวัไดดี (elastic  rubber)  ไดแก  ยางพารา  (Para  
rubber)  และ  Indian  rubber 
 2.  ยางที่ยืดหยุนตัวไดนอย (non  elastic  rubber)  ไดแก  Gutta  percha,  
Chicle  jelutong 
 ยางพารา (Hevea  Rubber,  Para  rubber,  Hevea  brasiliensis,  
Euphorbiaceae)  พืชในวงศนี้มักจะมีน้ํายางสีขาวเปนลักษณะสําคญั  เปนพืชเศรษฐกิจที่
สําคัญอีกชนิดหนึ่งของไทย  ยางพาราสามารถนําไปเปนวัตถุดินเพื่อผลิตสินคาไดหลาย
ชนิด  และประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่อยูในกลุมผูผลิตยางพาราที่สําคัญของโลก 
 ยางพารามีถิ่นกําเนิดอยูในบริเวณลุมแมน้ําอเมซอน  การปลูกยางพารานิยมใชวิธี
ติดตา (budding)  มากกวา  การเพาะเมล็ด  ซึ่งมักจะไดตนที่มีคณุภาพดอยลงกวาพอแม
เสมอ  เม่ือตนยางอายุ  5-7  ปก็สามารถกรีดเอาน้ํายางได  หากตนสมบูรณดีก็จะใหน้ํายาง
ตอไปไดถึง  30  ป  ทอน้ํายางอยูในชั้นที่ใกลกบัแคมเบียม  และเกดิเวียนรอบลําตน  จาก
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ซายไปขวา  และจากขางลางขึ้นขางบน  การกรีดยางจึงตองกรีดจากซายไปขวา  และจาก
บนลงลาง  เพ่ือใหไดน้ํายางมากที่สุด  และพยายามใหตนยางไดรับความเสียหายนอยที่สุด 
แหลงที่เพาะปลูกยางพาราของไทย 
 มากกวาหนึ่งลานไร   สงขลา  ตรัง  นครศรธีรรมราช 
 มากกวาเจ็ดแสนไร   นราธิวาส  ยะลา 
 มากกวาหาแสนไร   กระบี ่
 มากกวาสองแสนไร   ปตตานี  พัทลุง  พังงา  จันทบุรี  ระยอง 
 นอยกวาสองแสนไร   ตราด  สตูล  ระนอง  ภูเก็ต 
 พ้ืนที่สงเสริมการเพาะปลูก  ไดแก  ประจวบคีรีขันธ  กาญจนบุร ี  ฉะเชิงเทรา  
ปราจีนบุรี  นครราชสีมา  บุรีรัมย  ชัยภูมิ  อุบลราชธานี  สกลนคร  นครพนม  หนองคาย  
เชียงใหม  และเชียงราย 
ผลิตผลจากยางพารา 
 1.  น้ํายางขน  ไดแก  น้าํยางที่ไดจากการกรีดยาง  และผานกรรมวิธีขจัดน้ําออก  
เพ่ือใหน้ํายางขนมากๆ  น้ํายางขนน้ีนําไปใชทํากาว  ทําลูกโปรงและผสมสีทาบาน  เปนตน 
 2.  ยางแผน  ไดจากการทําน้ํายางขนไปทําปฏิกริยากบั  กรด  formic  หรือกรด  
acetic  เพ่ือใหน้ํายางแข็งตัวจับกันเปนกอน  มีความเหนียวมาก  จากนั้นนําไปเขาเครื่องรีด
ใหเปนแผนบางๆ  ขนาดความหนาสม่าํเสมอ  และแขวนตากลมใหแหง  ยางชนิดนี้บางที
เรียกวา  ยางผึ่งแหง (air  dried  sheet)  นํามาใชแทนยางเครพขาวได 
 3.  ยางเครพขาว (pale  crepe  หรือ  latex  crepe)  ไดจากการนําน้ํายางสดมาทํา
ใหจับตวัเปนกอนโดยใชกรด  แลวรีดใหเปนแผนบางที่สุด  ผึ่งในที่รมจนแหงหรืออบใน
หองอบความรอนก็ได  ยางชนิดนี้ถาบางและใสจึงจะนับวามีคุณภาพดี  ดังนั้นอาจตองใส
สารบางอยางเพ่ือชวยกันสใีหแผนยางขาว  เชน  โซเดียมไบซัลไฟท (Sodium  bisulphite)  
เม่ือนําไปทําของใชอาจใสสีเพ่ือใหของใชนั้นมีสีสดสวยขึ้นก็ได  ยางชนิดนี้สวนมากนํามาทํา  
หัวนมสําหรับเด็ก  ถุงมือแพทย  กระเปาน้ํารอน  และถุงน้ําแข็ง  เปนตน 
 4.  ยางแผนรมควัน (rubbed  smoked  sheet)  ไดจากกรรมวิธีเชนเดียวกบัการ
ทํายางแผน  แตตองผานการรมควัน  ไทยผลติ  70-80%  ของยางดิบที่ไดทํารองเทา 
 5.  ยางแทง (block  rubber)  ใชทั้งนํ้ายางและเศษยางกอน  ทําเปนแทงแลวอบให
แหงดวยความรอนใชเวลาในการผลตินานกวาวธิีอ่ืนๆ 
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พืชที่ใหสีแตงอาหาร 
สีเหลือง 
ขมิ้นชัน 
สวนทีใ่ช เหงาสดและผลแหง 
วิธีการ  นําเหงาขมิ้นสดลางน้ํา  ปอกเปลือก  บดหรือตําใหละเอียดเติมนํ้าเลก็นอย   
          คั้น  กรอก  จะไดน้ําสีเหลือง 
นําไปทํา แกงเหลือง  แกงกะหรี่  ขาวหมกไก  อาหารหวาน  แตงสีขาวเหนยีวเหลือง

เขม  ผงขม้ิน  ผสมกับผลมัสตารด  เพ่ิมสีเหลืองและลดความเผ็ดของเนื้อ
มัสตารด 

 
ขมิ้นออย 
สวนทีใ่ช เหงาสดและผงแหง 
วิธีการ เชนเดียวกับขม้ินชัน 
นําไปทํา แตงสีขนมเบือ้งญวน  ขนมอ่ืนๆ  ที่ตองการสีเหลือง  แตงสีเนยสด  เนย

แข็งและผักดอง 
 
โสน 
สวนทีใ่ช ดอก 
วิธีการ ใชดอกโสนผสมกับแปงจะไดแปงสีเหลือง  และมีกลิ่นหอม 
นําไปทํา แตงสีขนมขี้หนู  ขนมบัวลอย  หรือขนมดอกโสน 
 
ตาล 
สวนทีใ่ช ผลตาลสุก 
วิธีการ น้ําลูกตาลสุกปอกเปลือกสนี้ําตาลดํา  ออกวางในภาชนะเติมนํ้าเล็กนอย  

ใชมือนวดเอาเนื้อที่เปนสีเหลืองออกจากเสนใยแลวเทลงถุงผาที่หนา  ใช
ของหนักๆ  ทับใหแหง  จะไดเนื้อลูกตาลสเีหลือง 

นําไปทํา ขนมตาล  แตงสีชนมขี้หนู  ไอศกรีม  บัวลอยลูกตาล 
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พุด 
สวนทีใ่ช ผล 
วิธีการ นําผลสีเหลือง  ภายในมีเมลด็สีเหลืองสม  บีบคั้นจะไดสารสีเหลือง 

(Crocin) 
นําไปทํา แตสีน้ําเกกฮวยใหมีสีเหลืองออนๆ  แตสีเตาหูเหลือง 
 
กรรณิการ 
สวนทีใ่ช ดอก (corolla  tube) 
วิธีการ นําดอกที่เปนหลอดสีสมมาตํา  เติมนํ้า  คั้น  กรอง  จะไดสีเหลือง 
นําไปทํา แตงสีขนมทีต่องการสีเหลือง  เชน  ขนมน้ําดอกไม 
หญาฝรั้น 
สวนทีใ่ช เกสรเพศเมีย 
วิธีการ นําเกสรเพศเมียมาและเทน้ําลงไป  จะไดน้ําสีเหลือง (สาร Crocin) 
นําไปทํา ใชแตสีและกลิน่ในขาวหมกไก  ยานัดถุ  และน้ํายาอุทยั  กรณีขาวหมกไก  

เอาเกสรเพศเมียของพืชน้ีหุงปนกันขาว 
คําฝอย 
สวนทีใ่ช ดอก 
วิธีการ นําดอกมาชงในน้ํารอน  จะไดสารละลายสีเหลืองสม 
นําไปทํา แตงสีอาหารที่ตองการสีเหลืองสม  และใชปนปลอมกบัหญาผรั่น  

(ราคาถูกกวาหญาฝรั้น) 
ฟกทอง 
สวนทีใ่ช เน้ือฟกทองสีเหลืองแก 
วิธีการ  ปอกเปลือกเขยีวแกของผลออก  พรอมทั้งฝานไสและเมล็ดทิ้ง  นึ่งใหสุก   
                    แลวนําไปยผีสมกับแปงทีต่องการใหมีสีเหลือง 
นําไปทํา ขนมฟกทองหรือผสมกับถั่วเขียวกวนที่ใชทําลูกชบุใหมีสีเหลือง 
 
ดาวเรือง 
สวนทีใ่ช กลีบดอกสด 
วิธีการ  นํากลีบดอกมาชงกับน้ํารอน  คั้น  กรอง 
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นําไปทํา แตงสีอาหารที่ตองการสีเหลือง  ในสหรัฐฯ  แตงสีอาหารสัตว  เชน  อาหาร
ไก  ชวยเพ่ิมสีเหลืองใหแกหนัง  และไขแดงของไก 

 
สีแดง 
มะเขือเทศ 
สวนทีใ่ช ผลสุก 
นําไปทํา ทําซอส  ใชมะเขือเทศสุกตนใหเละ  ยี  กรองเอาเมล็ดและเปลือกนอกออก   

ใสเกลือเล็กนอย  เทลงในขวดที่ฆาเชื้อ  หรือนําทั้งขวดไปนึ่งฆาเชื้อ  เก็บ
ไวในตูเย็น  ถาตองการเก็บไวนานก็ตองใชยากันบูดใสลงไป  ทางการคา
มักใสของปนปลอม  ลงไป  เชน  มะละกอสุก  มันเทศ  หรือแปง  ทําน้ํา
มะเขือเทศ  ใชมะเขือเทศสุกปน  เติมนํ้าสุกเล็กนอย  กรองเมล็ดออก  เติม
น้ําเชื่อมและเกลือตามความพอใจ 

นําไปทํา แตงอาหารคาว  เชน  ทําซอสมะเขือเทศ  ผัดขาวผัด  ใสเย็นตาโฟ  น้ํา
มะเขือเทศ 

 
กระเจี๊ยบ 
สวนทีใ่ช กลีบเลี้ยงและใบประดบั 
วิธีการ  นํากลีบเลี้ยงและใบประดบัของดอกมาตมนํ้าเคี่ยวจนสีแดงออกมามากที่สุด   

เทใสผาบีบใหน้ําออกจากกลีบ  เติมนํ้าตาลเกลือ  กรณีทําแยมตมลีของ
กระเจี๊ยบดวยน้ําไมมาก  เคี่ยว ใหกลีบเปอยตอไปใชไฟออนๆ  เคี่ยวเติม
น้ําตาล  และเกลือเล็กนอย   กวนตอไปจนขน 

นําไปทํา น้ํากระเจี๊ยบ  ทําน้ํากระเจี๊ยบ  แยมกระเจ๊ียบ  กระเจี๊ยบเชื่อม 
 
 
พริก 
สวนทีใ่ช ผลสุก 
วิธีการ ทําซอสพริก  เอาพริกสุกตมกับนํ้าให  เละยี  กรองเอาเมล็ดและเปลือก  

นอกทิ้ง เติมนํ้าสม  น้ําตาล  เกลือ  แตงรสดวยเครื่องเทศบางชนิด  เชน  
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กระเทียม  แตทางการคามักใชมะละกอสุก  หรือแปงผสมปนปลอมลงไป  
เน่ืองจากมีราคาถูกกวาพริกสุกมาก 

นําไปทํา แกงเผ็ด  น้ําพริกขนมจีน (ใชพริกแหง)  และทําชอส  พริก (ใชพริกสุกสด) 
 
 
ผักกาดแดง 
สวนทีใ่ช ราก 
วิธีการ ปอกเปลือกหั่นเปนชิ้นเล็กๆ  ปนใหละเอียดใสผาขาวบางคั้นเอแตน้ํา  จะ

ไดน้ําสีแดงสีนี้จะไมคงตวั  แตถา  pH (4-7)  เปนกรดจะคงตัว  ถาความ
รอนสูงสีก็จะเปลี่ยนไป 

นําไปทํา แตงสี  ขนมบวัลอย  ขนมน้าํดอกไม  ไสกรอกบด  เน้ือบด 
 
มะละกอ 
สวนทีใ่ช ผลสุก 
นําไปทํา ปกติไมไดใชสาํหรับแตงกลิน่  แตผูผลติชอสมะเขือเทศ  และซอสพริก  ใช

ปลอมปนลงไปแทนมะเขือเทศและพริกแดง 
 
คําแสด 
สวนทีใ่ช เมล็ด 
วิธีการ  นําเมล็ดมาบดแลวแชน้ํา  กรองเอากากออกตั้งทิ้งไวสจีะตกตะกอนนอนกน   

รินนํ้าใสออก  แลวนําทีเ่หลอืไป  ระเหยน้ําออกจะไดสีเก็บไวใช 
นําไปใช แตงสีขนมทีต่องการสีแดงสม  เชน  ไอศกรีม  เนย  น้ํามัน  นอกจากนี้ใช

ยอมผาฝายและผาไหมสีจะติดแนนดี 
 
ฝาง 
สวนทีใ่ช แกน 
วิธีการ  นํามาแชจะไดน้ํายาสีชมพูเขม 
นําไปใช  แตงสีน้ํายาอทุัย  ใหเปนสแีดง 



BO 453 (H) 347 

สีมวง 
อัญชัน  กลีบดอก 
วิธีการ นํากลีบดอกมาบด  เติมนํ้าเล็กนอยใสผาขาวบาง  คั้นน้ําออกจะไดน้ําเงิน  

เติมนํ้ามะนาวลงไปเล็กนอย  จะกลายเปนสีมวง 
นําไปใช  แตงสีมวงของขนมเรไร  ขนมนํ้าดอกไม  ขนมขี้หนูและอ่ืนๆ 
 
ขาวเหนียวดาํ 
สวนทีใ่ช เมล็ด 
วิธีการ สีจากขาวเหนยีวดําใหสีมวงดํา  ถาตองการสีมวงใหใชขาวเหนยีว  ขาวปน

กับขาเหนียวดํา 
นําไปใช ทําขนมใสไส  ขนมไขหงส  ขนมถั่วแปบ  ขนมตม  ขนมแปงจ่ี  และอ่ืนๆ 
 
ถั่วดํา 
สวนทีใ่ช เมล็ด 
วิธีการ นําถั่วดํามาลาง  ตมเคี่ยวกบัน้ํา  น้ําจะเปนสีมวง  สีดําจะอยูเปลือกหุม

เมล็ด  เน้ือของถั่วดําจะมีสีขาว 
นําไปใช แตงสีชมทีต่องการสีมวง 
 
ผักปลัง 
สวนทีใ่ช ผลสุก 
วิธีการ นําผลผักปลังสุกใสผาขาวบาง  บีบคั้นนํ้าออกมาสีมวง 
สวนทีใ่ช แตงสี  บัวลอย  สลิ่ม  ขนมน้ําดอกไม 
 
มันเลือดนก 
สวนทีใ่ช หัวใตดิน 
วิธีการ ปอกเปลือก  นําเนื้อไปน่ึงใหสุกยีผสมกับแปงหรือสวนผสมที่ตองการให

เปนสีมวง 
นําไปใช แตงสีขนมกวน  เชนเผือกกวน 
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สีดํา 
มะพราว 
สวนทีใ่ช กาบมะพราว 
วิธีการ นํากาบมะพราวที่เปนใยสีน้าํตาล  มาเผาไฟจนเปนถานแดงๆ  รีบเอาน้ํา

ดับบดใหละเอียด  เติมนํ้ากรองเอากากออกจะไดน้ําสีดํา 
นําไปใช  แตงสีชนมทีต่องการสีดํา  เชน  ขนมเปยกปูน 
 
ดอกดินแดง 
สวนทีใ่ช ดอก 
วิธีการ นําดอกมาโมปนกับแปง  ผสมน้ําตาล 
นําไปใช ทําขนมดอกดินหอ  เชน  ขนมกลวย 
 
ถั่วดํา 
สวนทีใ่ช เปลือกเมล็ด 
วิธีการ นําเมล็ดบดกบัแปง 
นําไปใช ทําไสขนม  เชน  ไสซาลาเปา  ขนมเปยะ  ลูกชุบ 
 
สีเขียว 
เตยหอม 
สวนทีใ่ช ใบที่คอนขางแก 
วิธีการ นําใบสดที่สะอาดหั่นตามขวาง  โขลก  เติมนํ้าเล็กนอย  คั้นใสผา  ขาวบาง   
 กรองจะไดน้ําสีเขียว  และมีกลิ่นหอม 
น้ําไปใช แตงสีขนม  เชน  ลอดชอง  สลิ่ม  วุนกะทิ  ขนมเปยกปูน 
ยานาง 
สวนทีใ่ช ใบ 
วิธีการ นําใบมาโขลก  เติมนํ้าเล็กนอย  ใสผาขาวบางคั้นนํ้าออกจะไดสีเขียว 
นําไปใช แตงสีอาหารคาว  เชน  แกงลาว  ซุปหนอไม 
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พริก,  มะตูม 
สวนทีใ่ช ใบ 
วิธีการ ตําปนกับน้ําพริกแกงหรือเครื่องแกงบอน 
นําไปใช ใบพริกใชแตงสีเขียวในแกงเขียวหวาน  ใบมะตูมแตงสแีกงบอน 
 
สีนํ้าตาล 
โกโก 
สวนทีใ่ช เน้ือในเมล็ด 
วิธีการ นําเมล็ดมาคั่วแลวบดจะไดผงโกโก 
นําไปใช แตงสีเคก  สีและรสไอศรีม  ขนมเอแคร 
ออย , ตาล, มะพราว 
สวนทีใ่ช น้ําตาลทรายหรือนํ้าตาลปก 
วิธีการ ทําน้ําตาลหรอืนํ้าตาลปกเคีย่วไฟออนๆ  จนเปลี่ยนเปนสีน้ําตาล 
นําไปใช ใชราดคัสตาด  ราดหนาเคก  และขนมนางเล็ด 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



สีธรรมชาติจากพืช 
(Natural  dyes  from  plants) 

 
แสงและส ี
 การที่วัตถุจะเปนสีตางๆ   ไดนั้นขึ้นอยูกับ   โครงสรางของโมเลกุลที่ เปน
องคประกอบ  ของวัตถุนั้นเพราะโครงสรางทางเคมีตางๆ กันยอมดูดแสงไวไดตางกันดวย  
แสงที่วัตถุนั้นไมไดดูดไวและปลอยออกมานั่นเองที่เปนสีของวัตถุนั้น  แสงที่กลาวถึงนี้
หมายถึงแสงที่ตาคนสามารถมองเห็นได (visible  light)  ซึ่งเปนแสงในชวงคลื่น  ประมาณ  
400-800  นาโนเมตร  เชน  วัตถุชนิดหนึ่งเปนสีแดง  ก็หมายความวาวัตถุนั้นดูดแสงในชวง
คลื่นอ่ืนไวหมด  แลวปลอยแสงชวงคลื่นประมาณ  630-720  นาโนเมตรออกมาทําให
มองเห็นเปนสีแดง  แตถาวัตถุนั้นดูดแสงสีแดงไวและปลอยแสงสีน้ําเงินเขียวออกมา  เรียก
แสงสีน้ําเงินเขียวนี้เปนแสงสีประกอบของแสงสีแดง (complementary  colors)  ดังนั้นแสงสี
ตางๆ  ที่มองเห็นไดนี้จึงเปนคูแสงสีประกอบกันเสมอคือถาแสงสีหน่ึงถูกปลอยออกมาแสงสี
ที่เปนคูประกอบกันก็จะถูกวัตถุนั้นดูดเอาไว  แตถาวัตถุใดไมมีสีหรือเปนสีขาว  แสดงวา
วัตถุนั้นไมดูดหรือปลอยแสงสีในชวงคลื่น  visible  light  ไวเลยแตอาจจะดูดหรือปลอยแสง
ในชวงคลื่นอ่ืนๆ  ก็ไดแสงสีที่มีชวงคลื่นต่ํากวา  400  นาโนเมตร  เรียกวาแสงอุลตราไวโอ
เลต (ultraviolet  light)  สวนแสงที่มีชวงคลื่นชวงคลื่นสูงกวา  750  เรียกวาแสงอินฟาเรด 
(Infrared  light)  การตรวจสอบแสงเหลานี้จะตองใช  spectometer  เปนเครื่องตรวจสอบ
พิเศษ  แทนตาของคน  ซึ่งมีอยูหลายชนิด  เชน  UV spectometer  และ  IR  
spectometer  เปนตน 
 
 ความยาวคลื่น  แสงสีที่ประกอบกัน  ความยาวคลื่น 
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 (400-420)  ไวโอเลต  กับ  เขียวเหลือง (530-545) 
 (420-445)  คราม  กับ  เหลือง  (545-580) 
 (445-490)  น้ําเงิน  กับ  สม   (580-630) 
 (490-510)  น้ําเงินเขียว  กับ  แดง  (630-720) 
 (510-530)  เขียว  กับ  มวง   (720-750) 
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 อยางไรก็ตามวัตถุใดจะมีสีไดนั้น  จะเกี่ยวของกับหมูหรือกลุมที่เปนองคประกอบ
ของโมเลกุลน้ันดวย  กลาวคือถาในโครงสรางทางเคมีของวัตถุนั้นมี  Chromes  structure  
อยูดวยก็จะทําใหวัตถุนั้นมีสีเชน  nitro  group  เม่ือเติมใหกับ  benzene (สารไมมีสี)  จะ
กลายเปน  nitro-benzene (สารมีสี)  หมูที่เปนตัวพาใหเกิดสี (color  bearier)  นี้สวนมาก
จะเปนหมูที่พันธะคู  เชน  -N=0 , C=0 , C=S , -N=N- , quinonoid  structure , NO2  เปน
ตน  หมูที่กลาวถึงนี้  เปนหมูที่มีสี  ยังมีหมูอีกแบบหนึ่งที่ตัวมันเองไมมีแตมันทําใหเกิดสีได 
(color  aiding  group)  หรือเรียกอีกอยางวา  auxochromes  ตัวอยางเชน  -OH , -NH2 , -
NH-R , NR2  เปนตน 
สีใชแตอาหาร 
 เกือบทุกสวนของพืชใหสีสําหรับแตงอาหาร  ทั้งน้ีแตกตางกันออกไปตามชนิดของ
พืช  ใบมักจะใหสีเขียว  เชน  ใบเตยซึ่งนอกจากจะใหสีเขียวแลวยังใหกลิ่นดวย  ลําตนใต
ดิน  ใหสีเหลือง  เชน  ขม้ินสําหรับลําตนบนดินที่ใหสีแตงอาหารไดแก  แกนของฝาง  ดอก  
ใหสีหลายอยาง  เชน  ดอกโสนใหสีเหลือง  ดอกอัญชันใหสีน้ําเงิน-มวง  ผล  ใหสีหลาย
อยางเชนเดียวกับดอกไดแก  พริกใหสีแดง  สีเหลือง  สีมวง  สม  ผลกระเจี๊ยบใหสีแดง  ผล
ผักปลังใหสีมวงแดง  เมล็ด  ก็ใหสีสําหรับยอมแตงอาหารไดหลายสี  เชน  เมล็ดคําแสดให
สีเหลืองสม 
 
ชื่อไทย /ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร    วงศ        /สวนที่ใช       /สาร
1.  สีเหลือง 
ขม้ินชัน (Turmeric) Curcuma  longa  Veleton  ZINGIBERACEAE  ลําตน/curcumin 
ขม้ินออย (Zedoary) C.zedoaria  Roscoe  ZINGIBERACEAE  ลําตน 
โสน (Sesbania) Sesbania  javanica  Miq.  LEGUMINOSAE  ดอก/carotene 
ตาล (Palmyra  Palm)     Borassus  flabellifer  L.  PALMAE  ผล/carotene 
พุดซอน (Cape  Gardenia)       Gardenia  jasminoides  Eills  RUBIACEAE  ผล/crocin 
กรรณิการ                   Nyctanthes  arbor-tristis  L.  OLEACEAE  ดอก/carotene 
หญาฝรั่น (Crocus)                     Crocus  sativus  L.  IRIDACEAE  ดอก/crocin 
คําฝอย (Safflower)            Carthamus  tinctorius  L.  COMPOSITAE  ดอก/carthamin 
ฟกทอง (Pumpkin)    Cucurbita  moschata  Decne.  CUCURBITACEAE  ผล/carotene 
ดาวเรืองใหญ (African  Marigold)  Tagetes  erecta  L.  COMPOSITAE  ดอก/ carotene 



ชื่อไทย /ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร    วงศ        /สวนที่ใช       /สาร
2.  สีแดง 
มะเขือเทศสุก (Tomato)Lycopersicon  esculentum  Mill.  SOLANACEAE  ผล/lycopene 
กระเจี๊ยบแดง  (Roselle)        Hibiscus  sabdariffa  L.  MALVACEAE  ผล/anthocyanin 
พริกแดง  (Chili) Capsicum  spp.  SOLANACEAE  ผล/capsanthin 
ผักกาดแดง  (Beet  Root)    Beta  vulgaris  L.  CHAENOPODIACEAE  ราก/betalaine 
มะละกอ  (Papaya)                  Carica  papaya  L.  CARICACEAE  ผล/catotene 
คําแสด  (Anatto  Tree)               Bixa  orellana  L.  BIXACEAE  เมล็ด/bixin 
ฝาง  (Sappan  Tree)          Caesalpinia  sappan  L.  LEGUMINOSAE  ลําตน/brazilin 
3.  สีมวง 
อัญชัน (Blue  Pea)          Clitoria  ternatea  L.  LEGUMINOSAE  ดอก/anthocyanin 
ขาวเหนยีวดํา  (Black  Gluten  Rice) Oryza  sativa  L.  GRAMINEAE  ผล/anthocyanin 
ถั่วดํา  (Cow  Pes)  Vigna  sinensis  Savi  ex  Hassk  var.  cylindrical  Koern. 

LEGUMINOSเมล็ด/anthocyanin 
ผักปลัง (Ceylon  Spinach)          Basella  alba  L.  BASELLACEAE  ผล/anthocyanin
มันเลือดนก  กลอย (Yam)  Dioscoria  sp.  DIOSCOREACEAE  ราก/anthocyanin 
4.  สีดํา 
กาก (เสนใย) มะพราว (Coconut)  Cocos  nucifer  L.  PALMAE  ผล/ถาน 
ดอกดินแดง Aeginetia  indica  Roxb.  OROBANCHACEAE  ดอก/aucubin 
เน้ือถั่วดํา Vigna  sinensis  Savi  ex  Hassk  var.  cylindrical  Koen.   
      LEGUMINOSAE  เมล็ด/anthocyanin 
5.  สีเขียว 
ใบเตย                Pandanus  amaryllifolius  Roxb.  PANDANACEAE  ใบ/chorophyll 
ยานาง                 Tiliacora  triandra  Diels  MENISPERMACEAE  ใบ/ chorophyll 
มะตูม (Bengal  Quince)           Aegle  marmelos  Corr.  RUTACEAE  ใบ/ chorophyll 
6.  สีนํ้าตาล 
โกโก (Cocoa  Tree) Theobroma  cacao  L.  STERCULIACEAE  เมล็ด 
กาแฟ  (Coffee   Tree)               Coffea  spp.  RUBIACEAE  เมล็ด 
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BO 453 (H) 353 

สีใชยอม 
 ในปจจุบัน  แมจะมีสีสังเคราะหขึ้นมาใชมากมาย  แตก็เริ่มมีความนยิมทจะกลบัไป
ใชสีจากธรรมชาติกันมากขึน้  แมสีเคราะหจะมีสีสดคงทน  และสีกฉ็ูดฉาด  สีธรรมชาติใหสี
ไมฉูดฉานเยน็ตากวา  และมีประวตัิความเปนมาของแตละชนิดอีกดวย  ซึ่งเปนสิ่งที่
ประชาชนจํานวนมากใหความสนใจ 
 ในการยอมผาดวยสีจากธรรมชาติ  มีวิธีการยอมตางๆ  กันอาจแบงออกไดเปน  3  
วิธี  คือ 
 1.  Vat  dyes  โดย  reduce  สารที่เปนสีในพืชใหเปนสารที่ละลายไดในน้ํา
เสียกอนแลวจึงนําผามายอมในสารละลายนั้น  ตอไปก็นําผาที่ยอมแลวไปผึ่งแดด  การผึ่ง
แดดทําใหเกิดการ  oxidation  ซึ่งจะเปลี่ยนสารละลายที่ใชยอมใหเปนของแข็งจับอยูบนผา 
 2.  Direct  dyes  หรือ  Substantive  dyes  สารที่ใชยอมจะ  form  direct  
chemical  bond  กับเสนใยกลาวคือ  โมเลกุลของเซลลโูลส  ในเสนใยจะเชื่อมกับสี  โดย  
hydrogen  bonds 

3. Mordant  dyes  การยอมวิธีนี้ตองนําผาชุบน้ํายา  mordant  เสียกอนแลวจึง 
นําไปยอมในน้ํายาของสี  น้ํายา  mordant  เปนสารละลายของเกลือโลหะหนัก  เชน  เกลือ
ของอลูมิเนียม  ทองแดง  โครเมียม  ดีบุก  เหล็ก  และแทนนิน  
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