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บทที่ 3
การผลิตพืชสมุนไพร
ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโตและการพัฒนาของพืช
พืชสวนใหญเจริญเติบโตตามธรรมชาติ สวนพืชที่มนุษยปลูกเพื่อใชเปนอาหาร เครื่องนุงหม
ที่อยูอาศัย และยารักษาโรค มีประมาณ 1,000-2,000 ชนิดเทานั้น สวนพืชสมุนไพรที่ใชเปนยาทั่วโลก
ไดจดทะเบียนแลวมีมากกวา 200,000 ชนิด และเฉพาะในประเทศไทยมีม ากกวา 10,000 ชนิด
จึงอาจกลาวไดวาพืชทุกวงศเปนพืชสมุนไพร
1. ดิน (Soil)
ดิน เป นแหล ง ที่อ ยู อ าศัย ยึ ด เหนี่ ย วค้ํ าจุ น ต น พืช เป นแหล ง อาหาร น้ํ า และอากาศ
เพื่อนําไปใชสรางเสริมการเจริญเติบโต ดินที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชจะมีลักษณะโปรง
รวนซุย มีธาตุอาหาร น้ํา อากาศ และความเปนกรดเปนดางเหมาะสม
1.1 ลักษณะของดินดีในทัศนะของนักปฐพีวิทยามีสวนประกอบดังนี้
1.1.1 อินทรียวัตถุ ไดแก เศษซากของสิ่ง มีชีวิตที่เปอยผุพังและใบไม วัส ดุอื่นที่
เนาเปอยผุพังประมาณรอยละ 5
1.1.2 อนินทรียวัตถุ ประกอบดวยหินแรชนิดตาง ๆ ที่แปรสภาพแลว ซึ่งเปนวัตถุ
ใหกําเนิดดินประมาณรอยละ 45
1.1.3 น้ํา ปริมาณน้ําในดินที่พืชใชประโยชนไดประมาณรอยละ 25
1.1.4 อากาศ มีชองวางสําหรับอากาศในดินประมาณรอยละ 25
1.2 ลักษณะดินที่เหมาะสมตอการปลูกพืช
1.2.1 มีสีเขมตามวัตถุที่ใหกําเนิดดิน เชน สีดํา สีแดงหรือสีอื่น ๆ ซึ่งแสดงถึงการมี
ธาตุอาหารพืชและอินทรียวัตถุอยูมาก
1.2.2 เนื้อดินโปรง รวนซุย อุมน้ําดี ระบายน้ําและอากาศไดดี
1.2.3 มีธาตุอาหารครบถวนและเพียงพอตอความตองการของพืช
1.2.4 มีสภาพความเปนกรดเปนดางเหมาะสม
1.2.5 มีอุณหภูมิที่พอเหมาะ
1.2.6 มีจุลินทรียที่เปนประโยชนตอพืชอยูมาก
2. ความเปนกรดเปนดาง (pH) ของดิน
pH (พีเอช) คือ หนวยวัดความเปนกรดหรือดางของดิน คา pH อยูในชวงระหวาง 0-14
คา pH ที่ 7.0 ดินจะมีส ภาพเปนกลาง pH ที่นอยกวา 7.0 จะมีส ภาพเปนกรด คา pH ยิ่งนอย
ความเปนกรดยิ่งมาก สวนคา pH ที่มากกวา 7.0 จะมีสภาพเปนดาง คา pH ยิ่งมากความเปนดางก็ยิ่ง
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มากตามไปดวยโดยทั่วไปดินจะมี pH อยูระหาง 3.5-9.5 และคา pH ที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโต
ของพืชคือคา pH ที่ 6.5
3. ธาตุอาหารพืช (Plant neutrient)
พืชและสัตวตองประกอบดวยโปรโตพลาสซึม (Protoplasm) ซึ่ง เปนสวนประกอบ
สําคัญที่ทําใหชีวิตดํารงอยูได อยางไรก็ตามสัตวตองอาศัยพืชในการดํารงชีวิตในขณะที่พืชดํารงชีวิตอยู
ไดเองโดยไมตองอาศัยสัตวเลยก็ได เมื่อพืชไดรับแสงแดด น้ํา กาซคารบอนไดออกไซด กาซออกซิเจน
และธาตุอาหารที่จําเปนอยางครบถวน วัตถุดิบดังกลาวที่พืชไดรับนี้จะถูกเปลี่ยนเปนพลังงานในเซลล
พืช ซึ่งทําใหพืชสามารถดํารงชีวิตและแพรพันธุออกไปไดอยางกวางขวาง
คารบอน โฮโดรเจน ออกซิเจน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมเปนสวนประกอบ
ที่สําคัญของโปรตีนและสารที่ใหพลังงาน สวนธาตุอื่น ๆ ที่จําเปนอีก 10 ธาตุ คือ กํามะถัน แคลเซียม
แมกนีเ ซียม เหล็ก แมงกานีส สังกะสี ทองแดง โบรอน โมลิบดีนัม และคลอรีน มีความสําคัญตอ
กระบวนการทางสรีรวิทยาตาง ๆ ในพืช ซึ่งจะทําใหพืชเจริญเติบโตและใหผลผลิตสูง พืชจะไดรับธาตุ
คารบอน ไฮโดรเจนและออกซิเจนจากอากาศและน้ํา สวนธาตุอื่น ๆ นั้นไดมาจากดิน ความเขมขน
ของอาหาร ธาตุต าง ๆ ในพื ชนี้ขึ้ นอยูกับ หลายป จ จัย ดั ง นั้น ความเขม ข นของธาตุอ าหารในพื ช
จึงแตกตางกันแลวแตชนิดของพืชและปจจัยแวดลอมตาง ๆ
หนาที่ของธาตุอาหารพืช ธาตุอาหารเปนสิ่งจําเปนตอการเจริญเติบโตของพืช ดังนี้
1) ธาตุอาหารจําเปนตอการดํารงชีวิตของพืช
2) ธาตุอาหารมีบทบาทสําคัญตอกระบวนการสังเคราะหแสง
3) ธาตุอาหารทําใหเอนไซม (Enzyme) ทํางานไดตามปกติหรือการควบคุมปฏิกิริยาที่
ใชเอนไซม
4) ธาตุอาหารเปนสวนประกอบของสารประกอบที่สําคัญในกระบวนการเมตาโบลิซึม
ของพืช
หนาที่สําคัญของธาตุอาหารหลัก
ธาตุไนโตรเจน (N) เปนสวนประกอบที่สําคัญของกรดอะมิโน โปรตีน นิวคลีโอไทด
(Neucleotide) และคลอโรฟล สารประกอบเหลานี้มีความสําคัญมากตอกระบวนการเมตาโบลิซึม
ของพืช
ธาตุฟอสฟอรัส (P) มีหนาที่เกี่ยวกับการถายเทพลังงาน เปนกระบวนการทางสรีรวิทยา
ที่สําคัญยิ่ง นอกจากนั้นยังเปนสวนประกอบสําคัญของอะดีโนซีน ไตรฟอสเฟต (ATP) นิวคลีโอไทด
และฟอสโฟไลปคอีกดวย
ธาตุโ พแทสเซียม (K) จําเปนตอการเคลื่อนที่ของธาตุอาหารและสารบางชนิดในพืช
ควบคุมการเปดปดของปากใบ เปนธาตุที่กระตุนใหเอนไซมทํางานอีกดวย
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หนาที่สําคัญของธาตุอาหารรอง
ธาตุกํามะถัน (S) มีหนาที่เกี่ยวกับการสรางโปรตีนและเปนสวนประกอบของกรดอะมิโน
บางชนิด รวมทั้งโปรตีนและโคเอนไซม (Co-enzyme) อีกดวย
ธาตุแคลเซียม (Ca) มีหนาที่เกี่ยวกับความแข็งแรงของเนื้อเยื่อของเซลลพืช เปนสวนประกอบ
ของแคลเซียม เพคเตต (Calcium pectate) และเปนธาตุที่กระตุนใหเอนไซมบางชนิดทํางาน
ธาตุแมกนีเซียม (Mg) มีหนาที่ในกระบวนการใชกาซคารบอนไดออกไซดใหเปนประโยชน
และเปนสวนประกอบของคลอโรฟล นอกจากนั้นยังเปนตัวกระตุนใหเอนไซมทํางานเชนเดียวกับ
แคลเซียม
หนาที่สําคัญของธาตุอาหารเสริม
ธาตุเหล็ก (Fe) เปนสวนประกอบของเหล็กพอไฟรีน (Iron porphyrine) และเฟอริดอกซิน
ซึ่งเปนสารสําคัญในกระบวนการถายเทอิเล็กตรอนของพืช
ธาตุแมงกานีส (Mn) มีหนาที่เกี่ยวกับปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidation) และรีดักชัน
(Reduction) ในกระบวนการเคลื่อนยายอิเล็กตรอนและเปนตัวกระตุนใหเอนไซมทํางาน
ธาตุสังกะสี (Zn) มีหนาที่เกี่ยวกับกระบวนการเมตาโบลิซึมของออกซิน (Ouxin) ซึ่งเปน
สารที่ ค วบคุ ม การเจริ ญ เติ บ โตของพื ช ธาตุ สั ง กะสี มี ห น า ที่ ใ นการสร า งนิ ว คลี โ อไทด แ ละเป น
สวนประกอบของเอนไซมดีไฮโดรจีเนสอีกดวย
ธาตุทองแดง (Cu) มีหนาที่เกี่ยวกับการสรางลิกนิน (Lignin) และเปนสวนประกอบของ
เอนไซม Ascobic acid exidase
ธาตุโบรอน (B) มีหนาที่เกี่ยวกับการสรางการใชและการเคลื่อนยายนิวคลีไทดซึ่งเปน
สารสําคัญมากในกระบวนการตาง ๆ ทางสรีรวิทยาของพืช เชน กระบวนการที่กอใหเกิดพลังงาน
ธาตุโมลิบดีนัม (Mo) มีหนาที่เกี่ยวกับการสรางโปรตีนในพืชชนิ ดตาง ๆ และการตรึง
ไนโตรเจนจากอากาศของพืชตระกูล ถั่ว โดยเปนสวนประกอบของเอนไซมไนโตรทรีดัคเดส และ
ไนโตรจีเนส
ธาตุคลอรีน (Cl) มีหนาที่ชวยใหประจุไฟฟาในเซลลพืชเปนกลางและเซลลมีความเตงน้ํา
แหลงธาตุอาหารของพืชหรือปุย
ปุย (Fertilizer) คือ วัตถุที่ป ระกอบดวยธาตุอาหารพืชและสามารถปลดปลอยธาตุ
เหลานั้นใหเปนประโยชนตอพืชไดทั้งทางราก ลําตนและใบ ปุยแบงตามแหลงที่มาได 2 ประเภท คือ
1) ปุย อิ นทรี ย ไดจ ากเศษซากของสิ่ ง มีชี วิ ต เชน ใบไม กิ่ ง ไม มู ล สัต ว ซากสั ต ว ที่
เนาเปอยผุพัง ปุยอินทรียสวนใหญมีธาตุอาหารพืชอยูนอยและปริมาณที่ไมแนนอน ปลดปลอยใหพืช
ใชทีล ะนอยอยางชา ๆ แตปุยอินทรียจ ะชวยใหคุณสมบัติทางเคมีและฟสิกสของดินดีขึ้น และพืช
สามารถใชธาตุอาหารบางอยางไดอยางมีประสิทธิภาพ ปุยอินทรียมีหลายชนิด ไดแก ปุยคอก ปุย หมัก
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ปุยพืชสด ปุยเทศบาล และปุยที่ไดจากกากเหลือของโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภท เชน สาเหลา
กากละหุง กากน้ําตาล และกากถั่วเหลือง เปนตน
2) ปุยอนินทรีย ปุยเคมีหรือปุยวิทยาศาสตรไดจากการสังเคราะหหรือผลิตจากโรงงาน
อุตสาหกรรมมีป ริม าณธาตุอาหารแนน อน สวนใหญเ ปนธาตุอาหารหลัก สําหรับ ธาตุอาหารรอง
และอาหารเสริมมักผลิตในรูปปุยทางใบและทางราก เชน
ปุยเดี่ยว คือ ปุยที่ใหธาตุอาหารหลักเพียงธาตุเดียว เชน ปุยแอมโมเนียซัลเฟตใหธาตุ
ไนโตรเจน ปุยหินฟอสเฟตใหธาตุฟอสฟอรัส ปุยโพแทสเซียมคลอไรดใหธาตุโพแทสเซียม เปนตน
ปุยผสม คือ ปุยที่ใหธาตุอาหารหลักตั้งแตสองธาตุขึ้นไป โดยการผสมกันระหวางปุย
ที่มีธาตุอาหารหลายชนิด เพื่อใหธาตุอาหารครบถวนตามความตองการของพืชแตละชนิด เชน ปุยสูตร
15-15-15, 20-20-20 เปนตน
4. น้ํา (Water)
น้ําเปนสวนประกอบสําคัญตอกระบวนการทางเคมี ชีวเคมีและสรีรวิทยาของพืช ไดแก
การสังเคราะหแสง การหายใจ หากพืชขาดน้ําจะแสดงอาการเหี่ยวเฉาและตายในที่สุด ถาหากพืช
ไดรับน้ําเกินกวาความตองการ พืชจะยึดตัวของเซลลทําใหเจริญเติบโตเร็ว ปลองยืดยาวมาก เซลล
แตกและตายไดเชนกัน
6. แสง (Light)
ดวงอาทิตยเปนแหลงพลังงานแสงที่ใหแกกระบวนการสังเคราะหแสงของพืช พลังงาน
สวนนอยที่พืชใชนั้นลอดจากการดูดซับของบรรยากาศที่หอหุมเหนือผิวโลก บรรยากาศนี้ประกอบดวย
กาซหลายชนิด ไอน้ําและฝุน เปนตัวชวยทําหนาที่กรองพลังงานแสงจํานวนหนึ่งไว กาซโอโซนชวย
กรองคลื่นแสงยาวจํานวนมากไว ทําใหอุณหภูมิบนผิวโลกไมรอนเกินไป อยางไรก็ตามพลังงานแสง
สวนที่มองเห็นดวยตาและมองไมเห็น ซึ่งลอดลงมาถึงผิวโลกกอใหเกิดอุณหภูมิที่พอเหมาะกับชีวิต
ทั้งพืชและสัตว
ชวงคลื่นแสงที่เกี่ยวของกับกระบวนการสังเคราะหแสงอยูระหวาง 300-800 นาโนเมตร
ชวงคลื่นที่ชวยการสังเคราะหแสงของพืชสีเขียวอยางมีประสิทธิภาพมาก คือ ชวงคลื่นสีสม-แดง (650
นาโนเมตร) และชวงคลื่นสีน้ําเงิน (440 นาโนเมตร) Guard Cells ซึ่ง มีคลอโรฟล ลส ามารถเปด
และปดปากใบขณะมีแสงในเวลาเที่ยงวันก็ได ถาสภาพแวดลอมอื่นเปนขอจํากัด เชน เมื่อพืชคายน้ํา
มากเกินไป เกิดการขาดน้ําในตนพืชเพราะรากดูดขึ้นไปทดแทนไมทัน ปากใบพืชก็จะปด
กระบวนการอื่นที่แสงมีอิทธิพล คือ Phototropism และ Photo periodism
Phototropism หมายถึง การโคงงอของตน ใบและดอกเขาหาแสง การโคงงอนี้เกิดจาก
การเจริญเติบโตของเซลลทางดานที่ไมไดรับแสงมากกวาดานที่ไดรับแสง สาเหตุเพราะสารฮอรโมน
ออกซินสะสมมากทางดานที่ไมไดรับแสงและมีการเคลื่อนยายออกซิเจนจากทางดานรับแสงมาดวย
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ออกซินที่มีมากจากการสะสมและเคลื่อนยายนี้สงเสริมใหเซลลเกิดการขยายใหญกวาปกติ และพบวา
แสงสีน้ําเงินมีผลตอการโคงงอมากที่สุด แต Pigment ที่เกี่ยวของกับแสงสีน้ําเงินนี้ยังไมทราบแนนอน
Photoperiodism หมายถึงการตอบสนองทางสรีรวิท ยาของพืชตอการเปลี่ยนแปลง
ของชวงแสงและชวงมืด การตอบสนองมีหลายแบบโดยเฉพาะมักจะเกิดอยางเดนชัดกับพืชเมืองหนาว
เชน การเกิดการพักตัว (Domancy) ของพืชในฤดูใบไมรวงเพื่อพืชเองจะไดทนความเย็นในฤดูหนาว
ได การเกิดการเปลี่ยนแปลงสีใบของพืชเนื่องจากไดรับแสงสั้นลงในฤดูใบไมรวง พืชพวกหัว เชน
มันฝรั่ง บีโกเนีย เริ่มลงหัวเมื่อวันสั้นยางเขามา พืชหอมหัวใหญจะเริ่มลงหัวเมื่อฤดูกาลของวันยาวเริ่มขึ้น
ที่สําคัญอีกอยางหนึ่งคือ ชวงแสงและความมืดมีอิทธิพลตอการออกดอกของพืชที่ไวตอชวงแสงดวย
7. อุณหภูมิ (Temperature)
อุณ หภู มิ การเปลี่ย นแปลงของฤดูก าลเกี่ย วเนื่ องกับ ความเขม ของแสงบนผิ วโลก
ความเขม ของแสงที่ ตกบนผิว โลกในแต ล ะฤดูมีความเกี่ยวพันกับ การเปลี่ ยนแปลงของอุ ณหภู มิ
อุณหภูมิเปนสิ่งสําคัญสําหรับเกษตรกรในเขตอบอุนและเขตหนาวที่จะตองคํานึงถึงการแข็งตัวของน้ํา
ในฤดูหนาวซึ่ง เปนอันตรายตอพืชที่เ พาะปลูก เกษตรกรจะตองเลือกพืชชวงอายุสั้นกวาเมื่อพื้ นที่
เพาะปลูกอยูหางจากเสนศูนยสูตรมากขึ้นเนื่องจากสาเหตุดังกลาว อยางไรก็ตามแมในฤดูใบไมผ ลิ
และฤดูรอนจะอยูในชวงที่สั้น แตเ นื่องจากกลางวันยาวและอุณหภูมิสูงขึ้น พืชก็จะสามารถพัฒนา
เจริญเติบโตอยางปกติ
การเจริญ เติบโตของพืชแตล ะชนิดจะเจริญ เติบโตไดดีใ นอุณหภูมิที่ตางกัน อุณหภูมิ
ที่เหมาะสมนี้เรียกวา “Optimal temperature” อุณหภูมิสูงจะมีสวนทําลายพืชในรูปของการทําลาย
โปรโตปลาสซึมของเซลล อุณหภูมิต่ําเกี่ยวของกับการทํางานโปรโตปลาสซึม เนื่องจากการแข็งตัวของ
น้ําภายในเซลล กิจกรรมตาง ๆ ของพืชลดลงมากหรือเกือบชะงักไปเลยในภาวะที่อุณหภูมิต่ํา
8. กาซ (Gas)
กาซที่จําเปนตอการเจริญเติบโตของพืชสีเขียวทั้งหมด คือ กาซคารบอนไดออกไซดและ
กาซออกซิเจน พืชชวยรักษาสมดุลของปริมาณกาซทั้งสองนี้ในบรรยากาศ พืชใชกาซคารบอนไดออกไซด
ในการสังเคราะหแสงและปลอยออกซิเจนใหกับบรรยากาศ ทั้งพืชและสัตวใชกาซออกซิเจนสําหรับ
หายใจแลวปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสูบรรยากาศ พืชสีเขียวพวกสาหราย (Algae) ทั้งที่อยูใน
มหาสมุท รและน้ําจืดมีกิจกรรมสังเคราะหแสงรวมกันแลวสูง ถึงประมาณรอยละ 90 ของกิจกรรม
สังเคราะหแสงที่ดําเนินอยูทุกวันนี้ พืชสาหรายเล็ก ๆ เหลานี้ชวยรักษาสมดุลของปริมาณกาซออกซิเจน
และกาซคารบอนไดออกไซดในบรรยากาศมากกวาพืชชนิดอื่น แตสําหรับพืชบก พืชในปาทําหนาที่นี้
มากที่สุด
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การขยายพันธุ การปลูก การดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยวพืชสมุนไพร10
1. การเตรียมแปลงปลูกพืชสมุนไพร
การเตรียมดินปลูกพืชสมุนไพรจะตองรูธรรมชาติของสมุนไพรวาชนิดใดชอบแดดจัด
ชนิดใดชอบแสงรํา ไร เชน ฟ าทะลายโจรและเสลดพั ง พอนตัวเมี ยชอบที่รม แสงรํา ไร ส วนขมิ้ น
และชุมเห็ดเทศชอบแดดตลอดวันเชนเดียวกับไมดอกไมประดับ การเตรียมดินสําคัญเทากับสถานที่
สถานที่ที่จะปลูกพืชสมุนไพรควรเปนที่ที่ไดรับแสงตลอดทั้งวัน ถามีแสงแดดไมเพียงพอจะไดดอกที่ไม
สมบูรณหรือไดดอกนอย เชน มะลิปลูกในที่รม จะไดดอกนอย วานหางชางถาปลูก ในที่มีแสงแดด
ไมเพียงพอจะทําใหดอกเล็กไมสวย ออนแอและตายกอนกําหนด ดังนั้นการเลือกที่จึงมีความสําคัญ
มาก พื ชสมุนไพรที่ใชใบตองการที่รม ๆ หรือที่ที่มีแสงรําไร การเตรียมดินปลูกจะตองเตรียมใหดี
ปุยคอก ปุยเทศบาลหรือปุยหมัก ควรใส 1-2 บุง กี๋ตอพื้นที่ 1 ตารางเมตร ถาดินเหนียวมากควรใส
ปูนขาวดวยเมื่อผสมปูน ปุยกับดินใหเขากันดีแลวรดน้ําใหเปยกชุมและปลูกไดเลย ถาดินแปลงนั้นเคย
ปลูกพืชชนิดนั้นมากอนควรขุดดินตากแดดไว 2-3 สัปดาห แลวจึงใสปุยคอกหรือปุยหมักคลุกเคลาให
เขากันไดดีจึงปลูกพืชสมุนไพรตอไป
2. การปลูกและบํารุงรักษาพืชสมุนไพร
การปลูกและบํารุงรักษาพืชทั่วไปและพืชสมุนไพรไมแตกตางกัน แตความอุดมสมบูรณ
ของพื ช สมุ น ไพรจะเป น เครื่ อ งชี้ บ อกคุ ณ ภาพของสมุ น ไพรได พื ช สมุ น ไพรต อ งการการปลู ก
และบํารุง รัก ษาใกลเ คียงกับ ลัก ษณะธรรมชาติของพืชสมุนไพรนั้นมากที่สุด เชน วานหางจระเข
ตองการดินปนทรายและอุดมสมบูรณ แดดพอเหมาะ หรือตนเหงือกปลาหมอชอบขึ้นในที่ดินเปนเลน
และที่ดินกรอยชุมชื้น เปนตน หากผูปลูกพืชสมุนไพรเขาใจสิ่งเหลานี้จะทําใหสามารถเลือกวิธีปลูก
และจัดสภาพแวดลอมของตนไมไดเหมาะสม พืชสมุนไพรก็จะเจริญเติบโตไดดี เปนผลทําใหคุณภาพ
พืชสมุนไพรที่นํามารักษาโรคมีฤทธิ์ดีขึ้นดวย
การปลูก เปนการนําเอาสวนของพืช เชน เมล็ด หนอ กิ่ง หัว ที่ผานการเพาะ การชํา
หรือวิชาการอื่น ๆ ใสลงในดินหรือวัสดุอื่นเพื่อใหงอกหรือเจริญเติบโตตอไป การปลูกทําไดหลายวิธี คือ
1) การปลูกดวยเมล็ดโดยตรง วิธีนี้ไมตองเพาะเปนตนกลากอน นําเมล็ดมาหวานลง
แปลงไดเลย หลังจากนั้นใชดินรวนหรือทรายหยาบโรยทับบาง ๆ รดน้ําใหชื้นตลอดทุกวัน เมื่อเมล็ด
งอกเปนตนออนจึงถอนตนที่ออนแอออกเพื่อใหมีร ะยะหางตามสมควร ปกติมัก ใชในการปลูก ผัก
หรือพืชลมลุกและพืชอายุสั้น เชน กะเพรา โหระพา สวนการหยอดลงหลุมโดยตรงมักใชกับพืชที่มี
เมล็ดใหญ เชน ฟกทอง ละหุง โดยหยอดเมล็ดลงในหลุมแตละหลุมใหมากกวาจํานวนตนที่ตองการ
แลวถอนออกภายหลัง
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2) การปลูก ดวยตนกลาหรือกิ่ง ชํา ปลูกโดยการนําเมล็ดหรือกิ่งชําปลูกใหแข็ง แรงดี
ในถุงพลาสติกหรือในกระถาง แลวยายไปปลูกในพื้นที่ที่ตองการ การยายตนออนจากภาชนะเดิมไปยัง
พื้นที่ที่ตองการตองไมทําลายราก ถาเปนถุงพลาสติกควรใชมีดกรีดถุงออก ถาเปนกระถางถอดกระถาง
ออกโดยใชมือดันรูกลมที่กนกระถาง ถาดินแนนมากใหใชเสียมเซาะดินแลวใชน้ําหลอกอนจะทําให
ถอนออกงายขึ้น หลุมที่เตรียมปลูกควรกวางกวากระถางหรือถุงพลาสติกเล็กนอย จึงจะทําใหตนออน
เจริญเติบโตไดสะดวก วางตนไมใหระดับรอยตอระหวางลําตนกับรากอยูเสมอกับระดับขอบหลุมพอดี
แลวกลบดวยดินรวนซุยหรือดินรวนปนทราย กดดินใหแนนพอประมาณ นําเศษไมใบหญามาคลุมไว
รอบโคนตนเพื่อรักษาความชุมชื้นและปองกันแรงกระแทกเวลารดน้ํา หาไมหลักซึ่งสูงมากกวาตนไม
มาปกไวขาง ๆ ผูกเชือกยึดกับตนไมเพื่อพยุงไมใหตนไมลมหรือโยกคลอนได ปกติใชกับตนไมยืนตน
เชน คูน แคบาน ชุมเห็ดเทศ สะแก ขี้เหล็ก เปนตน
3) การปลูกดวยหัว ปกติจะมีหัวที่เกิดจากรากและลําตน เรียกชื่อแตกตางกัน ในที่นี้
จะรวมเรียกเปนหัวหมดโดยไมแยกรายละเอียดไว สําหรับการปลูกไมประเภทหัวควรปลูกในที่ระบาย
น้ําไดดี มิฉะนั้นจะทําใหหัวของพืชเนาได การปลูกโดยการฝงใหลึกพอประมาณ (ปกติลึกไมเกิน 3 เทา
ของความกวางหัว) กดดินใหแนนพอสมควร คลุมแปลงปลูกดวยฟางแหงหรือหญาแหง เชน การปลูก
หอม กระเทียม เปนตน
4) การปลูกดวยหนอหรือเหงา การปลูกโดยอาศัยหนอหรือเหงา เชน กระชาย กลวย
ตะไคร ขิง ขา เตย วานหางจระเข ขยายพันธุโดยการแยกหนอหรือกอ ทําไดโดยกอนแยกหนอจะตอง
เลือกหนอที่แข็งแรง มีใบ 2-3 ใบ ใชน้ํารดใหทั่วเพื่อใดดินนุม ขุดแยกออกมาอยางระมัดระวังอยาให
หนอช้ํา เมื่อตัดออกมาแลวเอาดินกลบโคนตนแมใหเรียบรอย นําหนอที่แยกตัดรากที่ช้ําหรือใบที่มาก
เกินไปออกบาง แลวนําไปปลูกลงในกระถางหรือดินที่เตรียมไว กดดินใหแนนแลวรดน้ําใหชุมและเก็บ
ไวในที่รม ถาปลูกลงแปลงก็บังรมเงาใหจนกวาตนจะแข็งแรง อยาใหน้ําขัง
5) การปลูกดวยไหล ปกตินิยมเอาสวนของไหลมาชําไวกอนจะยายปลูกในพื้นที่ที่เตรียม
ไวอีกครั้งหนึ่ง เชน บัวบก แหวหมู เปนตน
6) การปลูกดวยจุกหรือตะเกียง โดยการนําจุกหรือตะเกียงมาชําในดินที่เตรียมไวโดยใช
ตะเกียงตั้งขึ้นตามปกติ กลบดินเฉพาะดานลาง เชน สับปะรด
7) การปลูกดวยใบ เหมาะสําหรับพืชที่มีใบหนา ใหญและแข็งแรงคลายกับการปลูกดวย
สวนของกิ่งและลําตน คือ การตัดใบไปปกหรือวางบนดินที่ชุมชื้นใหเกิดตนใหม เชน วานลิ้นมังกร
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4.1 การขยายพันธุโดยอาศัยเพศ คือ การนําเมล็ดที่เกิดจากการผสมระหวางเกสรตัวผู
และเกสรตัวเมียไปเพาะเปนตนกลาใหเ จริญเติบ โตเปนตนใหมตอไป ซึ่งลักษณะตนใหมที่เกิดขึ้น
อาจจะมีลักษณะที่ดีกวาเดิมหรือเลวกวาเดิมก็ได
การขยายพันธุพืชโดยวิธีนี้มีขอดีคือ พืชมีรากแกว เปนวิธีที่เหมาะกับการขยายพันธุ
พืชจํานวนมาก มีวิธีก ารและขั้นตอนไมม ากนัก แตมีขอเสียที่ก ลายพันธุได กวาจะออกผลตองใช
เวลานาน เชน คูน ยอ วิธีการที่สะดวกและนิยมกันมากคือการเพาะใสกระถางหรือถุงพลาสติก วัสดุที่
ใชคือขี้เถาแกลบ ทรายหยาบหรือดินรวนปนทราย ใชดินรวน 2 สวน ทรายหยาบ 1 สวน และขี้เถา
แกลบ 1 สวน นํามาผสมใหเขากันดี นําบรรจุลงถุงพลาสติกที่ขางถุงเจาะรู เมื่อบรรจุเสร็จแลวรดน้ํา
ใหดินเปยกชื้น จึงหยอดเมล็ดลงหลุ มใหมิดเมล็ด เมื่อเมล็ดงอกใหถูกแดดบาง เมื่อตนเจริญเติบโต
ก็แยกไปปลูกที่ที่ตองการ
4.2 การขยายพันธุโดยไมอาศัยเพศ คือการขยายพันธุดวยสวนใดสวนหนึ่งของพืช เชน
กิ่ง หนอ หัว ใบ เหงา ไหล เปนตนโดยนําไปชํา ตอนแบงแยก ติดตา เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ขอ ดีข องการการขยายพัน ธุโ ดยไม ตอ งอาศั ยเพศคือ ไม ก ลายพัน ธุ สะดวกต อ
การดูแลรักษา ไดผลเร็ว และสามารถขยายพันธุพืขที่ยังไมมีเมล็ดหรือไมสามารถมีเมล็ดได แตมีขอเสีย
คือไมมีรากแกว บางวิธีขยายพันธุไดคราวละไมมากตองใชเทคนิคและความรูชวยบาง เชน การตอน
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เปนตน
การขยายพันธุแบบไมอาศัยเพศมีหลายวิธี ในที่นี้จะแนะนําเฉพาะวิธีที่ใชบอยและ
เลือกใชกับการขยายพันธุพืชสมุรไพร ดังนี้ คือ
การแยกหนอหรือกอ พืชสมุนไพรบางชนิด เชน กระชาย กลวย ตะไคร ขิง ขา เตย
วานหางจระเข ขยายพันธุโดยการแยกหนอหรือกอ หนอที่แข็งแรงมีใบ 2-3 ใบ รดน้ําใหดินนุมจึงขุด
แยกหนอออกมาอยางระมัดระวัง อยาใหหนอช้ํา เมื่อตัดออกมาแลวเอาดินกลบโคนตนแมใหเรียบรอย
นําหนอที่แยกตัดรากที่ช้ําหรือใบที่มากเกินไปออกบาง แลวนําไปปลูกลงในกระถางหรือดินที่เตรียมไว
กดดินใหแนน รดน้ําใหชุม เก็บไวที่รม ถาปลูกลงแปลงก็ทํารมเงาพรางแสงใหจนกวาตนจะแข็งแรง
และอยาใหน้ําขัง
การปกชํา พืชสมุนไพร เชน หญาหนวดแมว ขลู ดีปลี ปกชําไดงายโดยใชลําตน
หรือกิ่ง โดยเลือกกิ่งที่สมบูรณไมออนหรือแกจนเกินไป ใชมีดหรือกรรไกรที่คมตัดเฉือนโดยใหกิ่งชํา
มีตาติดอยูสัก 3-4 ตา ตัดแลวริดใบออกใหเหลือใบแตนอย ใชปูนแดงทาที่รอยตัดกันเชื้อรา นําปกลง
บนกระบะที่บรรจุถาน แกลบดําหรือดินรวนปนทรายผสมแบบเดียวกับเพาะเมล็ด การปกใหปกเอียง ๆ
ลงไปในดิน รดน้ําใหสม่ําเสมอและอยาใหแฉะมาก เมื่อรากแตกและมีใบเจริญขึ้นก็ยายปลูกในที่
ที่เตรียมไว
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5. การเก็บเกี่ยวพืชสมุนไพร
ยาสมุนไพรเปนสวนประกอบที่ไดม าจากพืช สัตวและแรธาตุดวย ตัวยาที่มีอยูในพืช
สมุนไพรจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน ชวงเวลาที่เก็บยาสมุนไพร การเก็บในชวง
เวลาที่ไมเหมาะสมจะมีผลตอฤทธิ์และการรักษาโรคของยาสมุนไพรได การเลือกเก็บสวนที่ใชเปนยา
อยางถูก วิธีนั้นจะมีผ ลอยางมากตอประสิทธิภาพของยาที่จ ะนํามารัก ษาโรค หากปจจัยดัง กลาว
เปลี่ยนไป ปริมาณตัวยาที่มีอยูในพืชสมุนไพรจะเปลี่ยนตามไปดวยทําใหยานั้นรักษาโรคไมไดผล
หลักทั่วไปในการเก็บสวนที่ใชเปนยาสมุนไพรโดยแบงสวนที่เปนยา ดังนี้
1) ประเภทรากหรือหัว เก็บในชวงที่พืชหยุดเจริญเติบโต ดอกรวงหมด หรือ ในชวงตน
ฤดูหนาวถึงปลายฤดูรอน เพราะวาในชวงนี้รากและหัวมีการสะสมปริมาณของตัวยาไวคอนขางสูง
2) ประเภทใบหรือเก็บทั้งตน ควรเก็บในชวงที่พืชเจริญเติบโตมากที่สุด หรือบางชนิดยา
จะระบุชวงเวลาการเก็บชัดเจน เชน เก็บใบไมออนหรือไมแกเกินไป (ใบเพสลาด) เก็บชวงดอกตูม
เริ่มบานหรือชวงที่ดอกบาน การกําหนดชวงเวลาที่เก็บใบ เพราะชวงเวลานั้นในใบมีตัวยามากที่สุด
วิธีการเก็บใชมือเด็ด เชน กะเพรา ขลู ฝรั่ง และฟาทะลายโจร
3) ประเภทเปลือกตนและเปลือกราก เปลือกตนโดยมากเก็บระหวางชวงฤดูรอนตอกับ
ฤดูฝน ปริมาณยาในพืชสูงและลอกออกงาย สําหรับการลอกเปลือกตนนั้นอยาลอกเปลือกออกรอบตน
เพราะกระทบกระเทือนการสงลําเลียงอาหารและน้ําของพืชอาจทําใหตายได ทางที่ดีควรลอกจากสวน
กิ่งหรือแขนงยอย ไมควรลอกออกจากลําตนใหญของตนไม หรือจะใชวิธีลอกออกในลักษณะครึ่ง
วงกลมก็ได สวนเปลือกรากเก็บ ในชวงตนฤดูฝนเหมาะสมที่สุด เนื่องจากการลอกเปลือกตน หรือ
เปลือกรากเปนผลเสียตอการเจริญเติบโตของพืช
4) ประเภทดอก โดยทั่วไปเก็บในชวงดอกเริ่มบานแตบางชนิดเก็บในชวงดอกตูม เชน
กานพลู
5) ประเภทผลและเมล็ด พืชสมุนไพรบางอยางอาจเก็บในชวงที่ผลยังไมสุ ก เชน ฝรั่ง
เก็บผลออนใชแกทองรวง แตโดยทั่วไปมักเก็บตอนผลแกเต็ม ที่ เชน มะแวง เครือ มะแวงตน ดีป ลี
เมล็ดฟกทอง เมล็ดชุมเห็ดไทย และเมล็ดสะแก
นอกจากที่กลาวมาแลว จากการถายทอดประสบการณของแพทยไทยโบราณนั้นยังมีวิธี
การเก็บพืชสมุนไพรตามฤดูกาล วัน โมงยามและทิศ เชน ใบควรเก็บในตอนเชาวันอังคาร ในฤดูฝน
ทางทิ ศ ตะวั น ออก นอกจากนี้ ท า นผู ศึ ก ษาการเก็ บ และการใช ส มุ น ไพรสามารถเรี ย นรู ไ ด จ าก
หมอพื้นบานที่อยูในหมูบานซึ่งมีประสบการณการเก็บยาและการใชยามาเปนเวลานาน
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การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวพืชสมุนไพร
ผลผลิตพืชสมุนไพรที่เ ก็บเกี่ยวมาแลวแตละชนิดอาจมีสภาพความตองการไมเหมือนกัน
บางชนิดเปนพืชที่ตองใชในลักษณะที่ยังสดหรือจําหนายแกผูบริโภค แตพืชสมุนไพรสวนใหญไมไดใช
ในทันที มักจะเก็บไวใชประโยชนในระยะเวลานาน ๆ หรืออาจตองขนสงไปในที่ไกล ๆ จึงตองนํามา
ผานกรรมวิธีตาง ๆ เพื่อใหสามารถเก็บรักษาผลผลิตพืชสมุนไพรไวไดโดยที่ยังคงคุณภาพที่ดี มีปริมาณ
สารสําคัญอยูในสวนตาง ๆ อยางครบถวน การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชสมุนไพร มีขั้นตอน
ดังนี้
1. การทําความสะอาดและตกแตงพืชสมุนไพรที่เก็บผลผลิต มี 2 สวน คือ
1.1 พืชสมุนไพรที่ใชสวนที่อยูใตดิน หลังจากขุดขึ้นมาแลวใหแกะดินออกกอน หลังจาก
นั้นนํามาลางดวยน้ําสะอาดใชมีดตัดแตงราก สวนที่เนาเสียมีรอยแผลรอยตําหนิ สวนที่ออนมาก ๆ ทิ้ง
บางจนสะอาดปราศจากเศษดินและสิ่งปนเปอนตาง ๆ ออกหมดแลว นําผึ่งไวในภาชนะผึ่งไว ในที่รม
จนแหง
1.2 พืชที่ใชสวนของใบ กิ่ง กาน ดอก ผล เมล็ด และสวนที่ไมมีดินติดนํามาลางดวยน้ํา
สะอาด แลวผึ่งใหสะเด็ดน้ําและเก็บไวในภาชนะที่มีการระบายอากาศดี อยาวางซอนทับกันเปนกอง
ใหญเพราะมีการคายน้ําจะเกิดสีคล้ําและคุณภาพลดลงได
2. การแปรสภาพพืชสมุนไพร
2.1 การหั่นหรือสับ หลังจากทําความสะอาดและผึ่งจนสะเด็ดน้ําแลว จึงนํามาหั่น สับ
เปนชิ้นเล็ก ๆ หรือเปนแวนบาง ๆ เพื่อสะดวกในการทําใหแหง เชน
2.1.1 พืชที่แ ข็ง เชน ลํ าตน กิ่ง กา น เลื อก ราก ใชมีด สับ เป นทอนสั้น ๆ ตาม
ความเหมาะสม ควรจะสับในขณะที่ยังสดเพราะจะออนกวาตอนที่แหงแลว
2.1.2 พวกหัว เหงา รากที่ฉ่ําน้ํา มีความออนนุม ใชมีดหั่นเปนแวนบาง ๆ ตาม
ขวาง พวกที่เปนกลีบใหแกะแยกกลีบออกโดยไมตองปอกเปลือก
2.1.3 ใบพืชที่มีขนาดใหญและกิ่งกานขนาดเล็ก ควรหั่นขณะที่ยังสดอยูใหเปนชิ้น
เล็ก ขนาด 3-5 ซม.
2.2 การบม หมัก และนึ่ง พืชสมุนไพรบางชนิดตองนํามาผานการบม หมัก หรือนึ่ง
เพื่อเพิ่มคุณภาพและปริมาณสารสําคัญ พวกที่ตองบมหรือหมักกอน ไดแก พิมเสน ใบยาสูบและวานิลา
สวนชนิดที่ตองนึ่งกอนตากแหงเพื่อไมใหเสียงาย เชน ขิงแหง
2.3 การทําใหแหง เปนการไลน้ําออกจากสวนของพืชสมุนไพรใหเหลือความชื้นในระดับที่
พวกเชื้อราและแบคทีเรียไมส ามารถเจริญ ได และยังเปนการปองกันมิใหเอนไซมบางชนิดที่อยูใน
สวนตาง ๆ ทํางาน อันเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหสมุนไพรเสื่อมคุณภาพไดงาย
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3. การเก็บรักษา
ชิ้นสวนพืชสมุ นไพรที่ผานการแปรสภาพแลวเรียกวา สมุนไพรหรือยาสมุนไพร หรือ
วัตถุดิบยาสมุนไพร ควรนําไปเก็บไวในสภาพแวดลอมที่มีการควบคุมเปนอยางดีเพื่อรักษาคุณภาพไว
จนกวาจะถึงมือผูบริโภค
3.1 การเตรียมยาสมุนไพรที่จะใชเก็บ นําชิ้นสวนยาสมุนไพรที่ตากแดดแหงดีและสะอาด
นําบรรจุภาชนะใหมิดชิด เชน ขวดแกว ปบ ถุงกระดาษ ถุงพลาสติก กระสอบปานตามความเหมาะสม
และเขียนรายละเอียดตาง ๆ ของยาสมุนไพรใหชัดเจน เชน ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร วันเดือนปที่ทํา
การเก็บรักษา น้ําหนักและขอมูลอื่น ๆ ที่จําเปน
3.2 การเตรียมสถานที่เก็บ วางผังกําหนดตําแหนงประเภทของยาสมุนไพรที่เก็บไวใน
โรงเรือน หอง ชั้นหรือตู โดยแยกประเภทตาง ๆ เชน พวกที่บรรจุในภาชนะขนาดใหญหรือพวกที่มี
ขนาดเล็กจัดวางไวใหมีระเบียบเพื่อสะดวกในการหยิบใช สภาพโรงเรือนควรจะโปรง อากาศถายเท
สะดวกและปองกันพวกแมลง นกและหนูไดเปนอยางดี
3.3 การเก็บ รัก ษา อยาเก็บรัก ษายาสมุนไพรไวป นสารเคมีที่เ ปนอันตราย เชน ปุย
ยาปองกันกําจัดศัตรูพืช น้ํามันเชื้อเพลิง ยาสมุนไพรที่ขึ้นรางายและ ควรนําออกผึ่งแดดบอย ๆ ยา
สมุนไพรไมควรเก็บไวนานเกินไป โดยเฉพาะพวกสีใบจะเปลี่ยนสีผิดไปจากเดิมไมควรนํามาใช
การผลิตพืชสมุนไพรมีจุดมุงหมายที่จะไดพืชสมุนไพรมีคุณสมบัติดีใกลเคียงกับธรรมชาติ
มากที่สุด สวนการแปรสภาพและการเก็บรักษานั้นก็สําคัญมาก เพื่อรักษาสภาพตัวยาในสมุนไพรใหอยู
ไดนานที่สุดกอนนําไปปรุงยา
บทสรุป
การผลิตพืช สมุนไพรใหถูก ตองและเหมาะสมเพื่อให ไดผ ลผลิต สูง มีคุณภาพดีตรงตาม
ความตองการของตลาด จําเปนจะตองมีการศึกษาคนควาขอมูลใหเขาใจ ไมวาจะเปนการเพาะปลูก
การบํารุงและการเก็บรักษา กอนการดําเนินการปลูกพืชนั้น ๆ

