บทที่ 8
สมุนไพรไทยที่ไดรับการสนับสนุนสูอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย
แผนแมบทแหงชาติวาดวยการพัฒนาสมุนไพรไทย พ.ศ. 2560-2564 ไดกําหนดวิสัยทัศนวา
“สมุนไพรไทยเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพและความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย (Thai herbs for health
and sustainable economy) และมียุทธศาสตรเพื่อนําไปสูวิสัยทัศน 4 ยุทธศาสตรที่ประกอบดวย
ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมผลิตผลของสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพตามความตองการของตลาด
ทั้งในและตางประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาอุตสาหกรรมและการตลาดสมุนไพรไทยสูสากล
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมการใชสมุนไพรเพื่อการรักษาโรคและการสรางเสริมสุขภาพ
ยุทธศาสตรที่ 4 สรางความเขมแข็งของการบริการและนโยบายของรัฐ เพื่อการขับเคลื่อน
อยางยั่งยืน
ในบทนี้เกี่ยวของกับยุทธศาสตรที่ 1 สวนหนึ่งของแผนแมบทแหงชาติ วาดวยการพัฒนา
สมุนไพรไทย พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งเปนการกลาวถึงพืชสมุนไพรไทยที่ภาคอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย
ใหการสนับสนุนเพื่อใหเปนเชิงพาณิชย เชิงพาณิชย หมายถึง การคา และเมื่อพิจารณาจากขอมูล
เบื้องตนจากโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร จะพบวาวัตถุดิบสมุนไพรมีมูลคาประมาณ 1,000
ลานบาทตอไป เมื่อพัฒนาเปนผลิตภัณฑมีมูลคาประมาณ 10,000 ลานบาท
จากแนวโนมของความตองการใชผลิตภัณฑสมุนไพรที่สูงขึ้น
กระทรวงสาธารณสุขได
เล็งเห็นถึงความสําคัญ จึงใหการสนับสนุนสงเสริมใหเกิดการใชสมุนไพรอยางกวางขวาง พรอมทั้ง
พัฒนาสมุนไพรใหสามารถสงออกไปยังตางประเทศได จึงไดกําหนดการพัฒนาสมุนไพรที่มีศักยภาพ
เชิงเศรษฐกิจ (Product champion)63 เพื่อใหสามารถแขงขันในตลาดโลกได จํานวน 12 ชนิด ไดแก
ฟาทะลายโจร สมแขก กระชายดํา หมอน กวาวเครือขาว กระเจี๊ยบแดง ชุมเห็ดเทศ ขมิ้นชัน ไพล
ลูกประคบ บัวบก และพริกไทย
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ฟาทะลายโจร 64
1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อวิทยาศาสตร
Andrographis paniculata (Burm. f.) Wall. ex Nees
ชื่อวงศ
Acanthaceae
2. ลักษณะพืช
ลักษณะทางพฤกษศาสตร สมุนไพรฟาทะลายโจรเปนพืชประเภทไมลมลุกฤดูเดียว สูง
30-60 ซม. ลําตนตั้งตรงกิ่งกานเปนสันสี่เหลี่ยม ใบเดี่ยวเรียงตรงขาม รูปใบหอก กวาง 1-2.5 ซม.
ยาว 4-10 ซม. โคนใบและปลายใบแหลม ขอบใบเรียบหรือเปนคลื่นเล็กนอย เนื้อใบสีเขียวเขม กาน
ใบยาว 2-8 มม. ดอกสีขาวมีขนาดเล็กและยาวประมาณ 1 ซม. ชอแยกแขนงออกที่ซอกใบและปลาย
กิ่ง ดอกยอยสีขาวเชื่อมติดกัน ปลายแยกเปน 2 ปาก ซึ่งประกอบดวยปากบน 2 กลีบ และปากลาง
3 กลีบ อีกทั้งสองกลีบขางมีแถบสีมวงแดง และกลีบกลางมีแตม สีมวงตรงกลางกลีบ ผลเปนฝกรูป
ทรงกระบอก 3-4 มม. ยาว 1-1.5 ซม. ยาวไดถึง 2 ซม. เมื่อแก ฝกจะแตกเปน 2 ซีก ภายในมีเมล็ด
แบน เมล็ดประมาณ 6 เมล็ดตอชอง รูปไขสีน้ําตาล
3. สวนที่ใช สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนไทย
สวนที่ใช สวนเหนือดิน (Aerial parts) ใบสด ใบแหง
สรรพคุณ
3.1 รักษาอาการไขดับรอน แกพิษ บวม บิด กระเพาะอาหารอักเสบ ลําไสอักเสบ ปอด
อักเสบ คอเจ็บ ทอนซิลอักเสบ หลอดลมอักเสบ
3.2 รักษาอาการไขทั่ว ๆ ไป เชน ไขหวัด และไขหวัดใหญ
3.3 ระงับการอักเสบ ของผูที่มีอาการไอ เจ็บคอ คออักเสบ ตอมทอลซิล หลอดลม
อักเสบ ชวยในการขับเสมหะ และสามารถรักษาโรคผิวหนัง จําพวกฝได
3.4 รักษาอาการติดเชื้อ ซึ่งมีอาการปวดทอง ทองเสีย บิด และสามารถรักษาอาการ
กระเพาะลําไสอักเสบ
3.5 ชวยลดอาการเบื่ออาหาร ทําใหผูปวยเจริญอาหาร
4. การคัดเลือกพันธุ สายพันธุ
ไมพบรายงานการวิจัยเพื่อคัดเลือกสายพันธุ
5. การศึกษาวิธีขยายพันธุ วิธีปลูก
การเตรียมดิน
การเตรียมดิน นอกจากผูเพาะปลูกจําเปนตองปรับใหดินรวนซุยแลว
ยังตองมีการกําจัดวัชพืชดวย ถาพื้นที่ในการเพาะปลูกเปนดินรวนซุยดีอยูแลวมีวัชพืชจํานวนไมมาก
1
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อาจทําการไถพรวนเพียงครั้งเดียว แตถาพื้นที่เพาะปลูกมีวัชพืชมากและหนาดินแข็ง ควรทําการไถ
พรวนประมาณ 2 ครั้ง คือ ไถดะแลวตากดินไวเปนเวลา 1-2 สัปดาห แลวจึงทําการไถแปรอีกครั้ง
สําหรับพื้นที่ปลูกที่เปนที่ลุมและปลูกในฤดูฝน ควรทําการขุดยกรองแปลงเพื่อปองกันน้ําทวมขัง
โดยทําการขุดยกแปลงใหสูงขึ้นเหนือระดับเดิม 15-20 ซม. และแปลงมีความกวาง 1-2 ม. สําหรับ
ความยาวของแปลงพิจารณาตามความเหมาะสมของขนาดพื้นที่เวนทางเดินระหวางแปลงประมาณ
1 ม.
การปลูก
ทําไดหลายวิธีคือ
1)
การปลูกแบบหวาน วิธีนี้ทําไดคอนขางยากเนื่องจากเมล็ดฟาทะลายโจรมีขนาดเล็ก
ทําใหสิ้นเปลืองเมล็ดพันธุ ถาจะปลูกดวยวิธีนี้ ควรนําเมล็ดพันธุมาผสมดวยทรายหยาบอัตรา 1: 1-2
สวน เพราะทรายจะชวยใหเมล็ดมีน้ําหนัก ทําใหสามารถหวานเมล็ดพันธุไดกระจายทั่วและสม่ําเสมอ
โดยใชเมล็ดพันธุ 100-400 เมล็ดตอพื้นที่ 1 ตร.ม. การปลูกดวยวิธีนี้จะมีปญหาในการกําจัดวัชพืช
เพราะจะไมสามารถนําเครื่องมือหรือเครื่องทุนแรงเขาไปใชได ตองกําจัดโดยการใชมือถอนเทานั้น
ทําใหตองใชแรงงานมาก และผลผลิตมีปริมาณนอย
2) การปลูกแบบโรยเมล็ดเปนแถว ควรมีการขุดรองตื้น ๆ เปนแถวยาว แลวทําการโรย
เมล็ดพันธุและเกลี่ยดินกลบบาง ๆ ทั้งนี้ควรมีระยะปลูกระหวางแถวประมาณ 40 ซม. โดยทั่วไปนั้น
จะใชเมล็ดพันธุประมาณ 50-100 เมล็ดตอความยาว 1 ม. การปลูกดวยวิธีนี้ สามารถกําจัดวัชพืชได
งายและสะดวกขึ้น เนื่องจากมีระยะแถวปลูกที่แนนอนและสามารถนําเครื่องมือทางการเกษตร เชน
จอบ เสียม มาใชพรวนดินและดายหญาไดอยางคลองตัว
3) การปลูกแบบหยอดหลุม สามารถเพาะปลูกไดโดยการเตรียมหลุมปลูกลึกประมาณ
2-5 ซม. ใหเปนแนว โดยมีระยะปลูกระหวางตน 20-30 ซม. และระหวางแถว 40 ซม. แลวหยอด
เมล็ดหลุมละ 5-10 เมล็ด ทําการเกลี่ยดินกลบบาง ๆ การปลูกวิธีนี้มีผลดีคือ ชวยในการประหยัดเมล็ด
พันธุ แตมักประสบปญหาเกี่ยวกับการกําจัดวัชพืชขณะที่ตนยังเล็ก เพราะมีพื้นที่วางระหวางระยะ
ปลูกและตําแหนงที่งอกของเมล็ดฟาทะลายโจรอยูหางกัน วิธีนี้เหมาะสมกับการเพาะปลูกบนพื้นที่
ปลูกที่ไมมีปญหาวัชพืชรบกวน
4) การปลูกโดยใชกลา มีกระบวนการหลายขั้นตอน ไดแก การเพาะกลา ซึ่งทําการเตรียม
แปลงเพาะกลาโดยการใชจอบขุดยกเปนแปลงกวาง 1 ม. สูงประมาณ 15-20 ซม. โดยความยาวและ
จํานวนแปลงขึ้นอยูกับจํานวนเมล็ดที่เพาะและความสะดวกในการปฏิบัติงาน พรอมกับยอยดินให
ละเอียดและใสปุยอินทรีย (ปุยคอกหรือปุยหมัก ) รองพื้นที่ ½-1 กก./พื้นที่ 1 ตร.ม. ผสมคลุกเคลาให
เขากับดินแลวเกลี่ยแปลงใหเรียบนําเมล็ดพันธุที่เตรียมไวหวานลงในแปลงเพาะ และทําการปฏิบัติ
เชนเดียวกับการปลูกแบบหวานเมล็ด คือ ทําการเตรียมหลุมปลูก โดยขุดหลุมกวางประมาณ 1 หนา
จอบ (15 ซม.) ลึกประมาณ 8-12 ซม. เปนแถว ใหมีระยะปลูกระหวางตน 20-30 ซม. และระหวาง
แถว 40 ซม. หากดินที่เพาะปลูกมีคุณภาพยังไมดี ควรใสปุยอินทรียรองกนหลุมประมาณ 125 ก.
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ตอหลุม แลวทําการคลุกเคลาใหเขากับดิน หลังจากนั้น เพาะเลี้ยงจนเมื่อกลามีอายุประมาณ 45-60
วัน หรือเมื่อกลามีใบประมาณ 10-14 ใบ ทํายายกลาปลูก โดยกอนยายกลาตองรดน้ําแปลงเพาะให
ชุมแลวจึงใชชอนขุดหรือเสียมแซะกลาไปปลูกในหลุมที่เตรียมไว 1 ตนตอหลุม กลบดินและกดดินที่
โคนตนใหแนน หลังปลูกแลวตองทําการรดน้ําทันที วิธีนี้การเพาะปลูกแบบนี้เหมาะกับแปลงปลูกที่มี
ปญหาวัชพืชรุนแรง หรือกรณีที่เมล็ดพันธุมีราคาแพงหรือมีจํากัด แตจะใหผลผลิตตอไรต่ํากวา
การปลูกโดย 3 วิธีแรก
การดูแลรักษา
การดูแลรักษานั้นทําไดโดยการคลุมแปลง หากพื้นที่เพาะปลูกเปนที่โลง
แจง ลมพัดแรง แดดจัด และฝนตกชุก ควรคลุมแปลงดวยฟางหรือใบหญาคาบาง ๆ เพื่อชวยพรางแสง
ลดการชะลางของน้ํา ความชื้นซึ่งจะทําใหเมล็ดงอกไดเร็วขึ้น และเมื่อกลาอายุไดประมาณ 1 เดือน
ใหเอาฟาง หรือใบหญาคาในสวนที่หนา ๆ ออกบาง
การปลูกซอมนั้นควรทําหลังจากปลูกแลว
ประมาณ 7-15 วัน ถาพบวาตนกลาที่ปลูกตายหรือเมล็ดไมงอก ควรปลูกซอมทันทีเพื่อใหพืช
เจริญเติบโตทันกัน สําหรับการถอนแยกควรทําหลังจากปลูกแลวประมาณ 30-45 วัน หากพบวาตน
กลาที่ขึ้นมาแนนเกินไป ควรทําการถอนแยกไปปลูกในแปลงอื่น ๆ เพื่อใหตนกลาที่ขึ้นสมบูรณเต็มที่
ไมแยงอาหารกัน การคลุม แปลงนั้นหากพื้นที่ปลูกเปนพื้นที่โลงแจง ลมพัดแรง แดดจัด และฝนตกชุก
ควรคลุมแปลงปลูก หรือแปลงเพาะดวยฟางขาวหรือใบหญาแหง โดยทําการคลุมบาง ๆ เพื่อชวย
ควบคุมความชื้นในดินไมใหน้ําระเหยเร็ว
การใหน้ํา
หลังจากทําการปลูกพืชทุกครั้งตองใหน้ําแกพืชทันที ซึ่งจะชวยใหตนกลา
ไมเฉาและตายงายในระยะ 1-2 เดือนแรกหลังจากปลูก ถาแดดจัดควรใหน้ําวันละ 2 ครั้ง ในเวลาเชา
และเย็น หากแดดไมจัดควรใหน้ําวันละครั้ง และหลังจากอายุ 2 เดือนไปแลวอาจจะใหน้ําวันเวนวัน
ก็ไดหรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่และสภาพอากาศ ทั้งนี้หากพืชขาดน้ําเปนระยะเวลา
หลายวันจะทําใหพืชเหี่ยวเฉาแคระแกรน ออกดอกเร็ว อีกทั้งทําใหพืชไมสามารถดึงธาตุอาหารจําเปน
บางชนิดจากดินขึ้นมาใชได ซึ่งจะกอใหเกิดโรคใบสีมวง
ควรทําการใสปุยเมื่อดินขาดความอุดม โดยทั่วไปควรแบงใสปุยเปนระยะ ๆ
การใสปุย
ดังนี้
1) ใสรองกนหลุมหรือรองพื้นแปลง
มักใชปุยอินทรีย ไดแก ปุยคอกหรือปุยหมัก รองกัน
หลุมประมาณ 125 ก.ตอหลุม หรือใสรองพื้นประมาณ ½-1 กก.ตอพื้นที่ 1 ตร.ม.
2) ใสหลังปลูกอายุประมาณ
2 เดือน โดยใชปุยประมาณ 125 ก.ตอตน หรือ 300-400 ก.
ตอพื้นที่ 1 ตร.ม.
3) ใสหลังปลูกอายุประมาณ
3-3½ เดือน โดยใชปุยประมาณ 125 ก.ตอตน หรือ 300500 ก.ตอพื้นที่ 1 ตร.ม.
วิธีใสปุย
มีหลายวิธีแลวแตความสะดวกและวิธีการปลูกพืช ไดแก
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แบบหวาน ตองหวานปุยใหกระจายทั่วและสม่ําเสมอ หลังจากทําการหวานปุยเสร็จแลว
ตองทําการรดน้ําทันที อยาใหปุยคางอยูที่ใบเพราะจะทําใหใบไหมและตนพืชตายได วิธีนี้เหมาะ
สําหรับแปลงเพาะกลาและการปลูกแบบหวาน
แบบโรยหรือหวานเปนแถว ทําการขุดเปนรองตามแนวขนานระหวางแถวปลูกหางจาก
แถวปลูกประมาณ 10-15 ซม. ใสปุยพรวนดินกลบหรือโรยปุยกอนแลวพรวนดินกลบ วิธีนี้เหมาะ
สําหรับการปลูกแบบโรยเปนแถว
แบบหยอดโคน ใสปุยหางจากโคนตนประมาณ 10 ซม. โดยขุดหลุมฝงกลบดินหรือโรย
รอบ ๆ โคนตน แลวพรวนดินกลบก็ได ซึ่งวิธีนี้เหมาะสําหรับการปลูกแบบมีระยะปลูก
การกําจัดวัชพืช ในแปลงปลูกแบบหวานและแปลงเพาะเมล็ควรกํ
ด าจัดวัชพืชโดยการถอน
ในขณะที่แปลงปลูกแบบโรยเปนแถว แบบหยอดหลุมและแบบปลูกดวยตนกลา ซึ่งมีระยะปลูกนั้น
การกําจัดวัชพืชนั้นสามารถทําไดสะดวกขึ้น อาจใชวิธีการกําจัดแบบการถอนหรือใชเครื่องมือชวย
ทั้งนี้ควรทําการพรวนดินเขาโคนตนไปพรอมกัน
การพรวนดิน
สวนใหญแลวจะทําการพรวนดินและดายหญาไปพรอม ๆ กัน หรือพรวน
ดินเมื่อเห็นหนาดินแนนดูดซึมน้ําไดชา การพรวนดินจะสงผลใหดินรวนซุย ดูดซึมซับน้ําและปุยไดดี
ซึ่งจะชวยใหระบบรากพืชใชน้ําและปุยมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การปองกันกําจัดโรคและแมลง ปจจุบันการปลูกฟาทะลายโจรยังไมมีรายงานพบวา
มีโรคและแมลงชนิดใดทําความเสียหายอยางรุนแรง เพียงแตเกิดความเสียหายบางเล็กนอยเทานั้น
ไดแก โรคโคนเนาและรากเนา ตนที่เปนโรคจะมีอาการเหี่ยวเพิ่มขึ้นเปนลําดับจนแหงตายในที่สุด
โดยมากจะพบบริเวณรากและโคนเนา สงผลใหรากขาดไดงายและบางสวนเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลเขม
จากการแยกเชื้อสาเหตุของโรคพบเชื้อรา Fusarium sp. การปองกันและกําจัดนั้นในเบื้องตนควร
ถอนและทําลาย อีกทั้งโรคแอนแทรคโนสจะพบอาการที่ตรงกลางใบหรือปลายใบ อาการที่พบบนใบ
จะเกิดกระจายทั่วไป เนื้อใบแหงตายเปนสีฟางขาว ขอบแผลสีเขม จากการแยกเชื้อสาเหตุของโรคพบ
เชื้อ Colletotrichum sp. การปองกันและกําจัดในเบื้องตนควรถอนและทําลาย
6. การศึกษาการเก็บเกี่ยวและวิธีการหลังการเก็บเกี่ยว
สวนเหนือดินหรือใบจะเก็บมาใชเมื่อตนมีอายุไดประมาณ
3-5 เดือน
การเก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยวสวนเหนือดินฟาของสมุนไพรทะลายโจร
ใหมีปริมาณ
สารสําคัญประเภทแลคโตนรวมสูง ควรเก็บเกี่ยวในชวงที่พืชเจริญเติบโตเต็มที่ คือชวงที่พืชออกดอก
นับตั้งแตเริ่มออกดอกจนถึงดอกบาน 50% ซึ่งพืชจะมีอายุประมาณ 110-150 วัน การออกดอกนี้
จะชาหรือเร็วขึ้นอยูกับสภาวะแวดลอม วิธีเก็บเกี่ยวควรใชกรรไกรตัดหรือเคียวเกี่ยวทั้งตนใหเหลือตอ
สูงประมาณ 5-10 ซม. เพื่อเลี้ยงตนตอใหเจริญเติบโตใหผลผลิตในรุนตอไป โดยใชเวลาประมาณ 2-3
เดือน จึงสามารถเก็บเกี่ยวไดอีกครั้ง

147
ผลผลิต สด 2-3 ตันตอไร แหง 0.5-1 ตันตอไร
การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
1)
การทําความสะอาดและการเตรียมสมุนไพรกอนทําใหแหง นําฟาทะลายโจรที่เก็บ
จากตนที่เจริญเติบโตเต็มที่ระยะเริ่มออกดอกจนถึงดอกบาน 50% มาลางน้ําใหสะอาด ตัดหรือหั่นให
มีความยาวประมาณ 3-5 ซม. ผึ่งใหสะเด็ดน้ํา แลวนํามาเกลี่ยบนภาชนะที่สะอาด เชน กระดง
หรือถาด
2)
การทําใหแหง โดยมากมักใชวิธีการตาก ซึ่งทําไดโดยคลุมภาชนะดวยผาขาวบางเพื่อ
ปองกันฝุนละอองและกันการปลิวของสมุนไพร ตากจนแหงสนิท หรือใชวิธีการอบที่อุณหภูมิ 50 องศา
เซลเซียสใน 8 ชั่วโมงแรก ตอไปใชอุณหภูมิ 40-45 องศาเซลเซียส อบจนแหงสนิท
3)
อัตราการทําแหง ผลผลิตสด: ผลผลิตแหง = 4: 1
การบรรจุและการเก็บรักษา เก็บใสถุงพลาสติก ทําการปดปากถุงหรือมัดใหแนน หากมี
ปริมาณนอยควรเก็บในขวดแหงที่สะอาดปดฝาใหสนิท และเก็บในที่สะอาด ไมควรเก็บวัตถุดิบไวใช
นาน เนื่องจากไดมีการศึกษาพบวาปริมาณสารสําคัญจะลดลงประมาณ 25% เมื่อเก็บไวนาน 1 ป
7. สารสําคัญในสมุนไพร
สวนเหนือดินของสมุนไพร
“ฟาทะลายโจร” มีสารสําคัญจําพวกไดเทอรปน แลคโตน
(Diterpene lactones) ที่มีฤทธิ์ลดไขและตานอักเสบหลายชนิด เรียงตามลําดับความแรงจากมากไป
นอย ดังนี้
7.1 แอนโดรกราโฟไลด (Andrographolide)
7.2 นีโอแอนโดรกราโฟไลด (Neoandrographolide)
7.3 ดีออกซีแอนโดรกราโฟไลด (Deoxyandrographolide)
7.4 ดีออกซีไดดีไฮโดรแอนโดรกราโฟไลด (Deoxy-didehydroandrographolide)
สารแลคโตนอื่น ๆ ที่พบในปริมาณนอย ไดแก สารจําพวก ดีออกซีออกโซแอนโดร
กราโฟไลด (Deoxy-oxo-andro-grapholide) ไดดีออกซีแอนโดรกราโฟไลด(Dideoxy-andrographolide)
ดีออกซีเมธอกซีแอนโดรกราโฟไลด (Deoxy-methoxy-andrographolide) แอนโดรกราฟไซด
(Andrographiside) และดีออกซีแอนโดรกราฟไซด (Deoxyandrographiside)
นอกจากนี้ ยังพบสารสําคัญประเภทฟลาโวน (Flavone) เชน โอรอกซิลิน (Oroxylin)
โวโกนิน (Wogonin) และแอนโดรกราฟดิน เอ (Andrographidin A)
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สมแขก 65
2

1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อวิทยาศาสตร

ชนิดที่ 1 Garcinia atroviridis Griff. Ex T. Anderson
ชนิดที่ 2 Garcinia cambogia Desr.
Guttiferae

ชื่อวงศ
สวนที่ใช ผล
2. ลักษณะพืช
ลักษณะทางพฤกษศาสตร สมุนไพร “สมแขก” เปนไมยืนตนสูงประมาณ 6-12 ม.
ลักษณะใบเปนใบเดี่ยว เรียงตรงขามรูปขอบขนานแคบ กวาง 3-5 ซม. ยาว 12-20 ซม. ปลายใบเรียว
แหลม โคนใบรูปลิ่ม มีสีเขียวเขมและใบออนสีแดง กานใบยาว 1.5-2 ซม. ทั้งนี้ สมแขกมีดอกแยกเพศ
ดอกตัวผูมีลักษณะเปนกระจุก 2-3 ดอก มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 3 ซม. และกลีบเลี้ยงชั้นนอกรูป
ขอบขนานหรือรูปโล ชั้นในขอบกลีบบางขนาดใหญกวากลีบดอกรูปไขกลับแกมรูปโล ขนาดใหญสีแดง
เลือดนก รวมถึงกานชูอับเรณูเรียวยาว เรียงเปนวงติดอยูบนฐานรองดอกมีเนื้ออับเรณูรูปขอบขนาน
แคบ ในขณะที่ดอกตัวเมียเปนดอกเดี่ยวที่ปลายกิ่งกลีบเลี้ยงและกลีบดอกลักษณะคลายในดอกตัวผู
แตกลีบดอกมีขนาดเล็กกวา เกสรตัวผูที่เปนหมันติดอยูบนแอนนูลัส รังไขจะมีลักษณะเปนรูป
ทรงกระบอก มีสัน ผลรูปกลมแปน มีสันและรองจํานวนมาก สีเหลืองแกมสมสด ฉ่ําน้ํา รสเปรี้ยวจัด
3. สวนที่ใช สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนไทย
สวนที่ใชประโยชน ผล สรรพคุณ: ลดน้ําหนัก
สรรพคุณ
1) ราก
แกปวดหู
แกปวดหู
2) ใบ
4. การคัดเลือกพันธุ สายพันธุ
การเตรียมพันธุ การขยายพันธุดวยการใชเมล็ด จะไดตนพันธุทั้งตนตัวผูและตนตัวเมีย
ในการใหผลจะใหเฉพาะตนตัวเมีย เพื่อลดการเสี่ยงควรทําการเสียบยอดพันธุดีของตนตัวเมียบนตน
ตอที่เพาะจากเมล็ดอีกครั้ง
อัตราการใชพันธุ ใชพันธุสมแขก 16 ตน/ไร
5. การศึกษาวิธีขยายพันธุ วิธีปลูก
แหลงกําเนิด โดยมากสมุนไพร “สมแขก” พบมากทางตอนเหนือของประเทศพมา
และมาเลเซีย ในประเทศไทยมักพบในพื้นที่ทางภาคใต เชน ยะลา ปตตานี สตูล นราธิวาส พังงา
ภูเก็ต กระบี่ ชุมพร และระนอง
65

เรื่องเดียวกัน. หนา 16-18.
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สภาพแวดลอมที่เหมาะสม สมุนไพร “สมแขก” มักเจริญเติบโตในบริเวณพื้นที่ที่มีฤดู
แลงที่สั้น ในเขตรอนชื้นที่มีฝนตกชุกและในปาแถบพื้นที่ราบต่ําจนถึงความสูงของภูเขา 600 ม.
การขยายพันธุ สมุนไพร “สมแขก” มักนิยมขยายพันธุดวยเมล็ด โดยเมล็ดที่ใชตองมี
ลักษณะสมบูรณ ปราศจากโรคและแมลงทําลาย
การเตรียมพันธุ การขยายพันธุสมุนไพร “สมแขก” ดวยการใชเมล็ด จะไดตนพันธุ
ทั้งตนตัวผูและตนตัวเมีย ในการใหผลจะใหเฉพาะตนตัวเมียเพื่อลดการเสี่ยงควรทําการเสียบยอดพันธุ
ดีของตนตัวเมียบนตนตอที่ตองการเพาะจากเมล็ดอีกครั้ง
อัตราการใชพันธุ ใชพันธุสมแขก 16 ตน/ไร
การเพาะกลา การเพาะกลาสมุนไพร “สมแขก” จะทําการเพาะเมล็ดในถุงดํากอน
จนเมื่อตนกลาอายุ 3-4 เดือนจึงทําการยายปลูก
การเตรียมแปลงปลูก เตรียมแปลงปลูกโดยการขุดหลุมสําหรับแปลงปลูกใหมีขนาด
กวาง×ยาว×ลึก ประมาณ 30×30×30 ซม. โดยใสปุยอินทรียรองกนหลุม
การปลูก นําตนพันธุลงปลูกในหลุมปลูก ทําการกลบดินใหแนนและมีไมยึดลําตนกันโยก
ทั้งนี้หากแดดจัดตองพรางแสงแดดในระยะแรกปลูกดวย
การดูแลรักษา
1) การใหปุย
ถาดินที่ใชปลูกเปนดินรวนหรือดินรวนปนทราย ควรใชปุยสูตร 15-15-15
หรือ 16-16-16 และหากดินที่ใชเปนดินรวนเหนียวหรือดินเหนียว ใหใสปุยสูตร 16-20-0 หรือ
20-20-0 โดยทําการหวานใหทั่วใตทรงพุมหางจากโคนตนอยางนอย 50 ซม. และทําการพรวนดิน
กลบปุย
2) การใหน้ํา
ในระยะแรกปลูกถาฝนไมตก ควรใหน้ําอยางนอยวันละ 2 ครั้ง
6. การศึกษาการเก็บเกี่ยว และวิธีการหลังการเก็บเกี่ยว
การเก็บเกี่ยว อายุการเก็บเกี่ยวสมุนไพร “สมแขก” คือประมาณ 7-8 ป โดยผลสมแขก
จะออกในชวงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม ทําการเก็บผลผลิตที่โตเต็มที่ โดยมากจะมีผลผลิตสด
ประมาณ 3 ตัน/ไร
การปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว นําผลสมแขกมาหั่นบาง ๆ เปนชิ้น และตากแดดจัด ๆ
ประมาณ 3 วัน ใหแหงสนิทและเก็บไวในภาชนะที่กันความชื้น โดยอัตราการทําแหง : อัตราสวน
ผลผลิตสด: ผลผลิตแหง = 4: 1
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กระชายดํา 66
1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อวิทยาศาสตร Kaempferia parviflora Wall. Ex Baker
ชื่อวงศ
Zingiberaceae
2. ลักษณะพืช
เหงา เหงาของสมุนไพร “กระชายดํา ” มีลักษณะแตกตางจากกระชายทั่วไปที่ใชเปน
เครื่องแกงคือ กระชายทั่วไปมักใชสวนที่เปนราก (Tuber) ซึ่งงอกออกมาจากเหงา (ลําตนที่อยูใตดิน
หรือ Rhizome) มีกาบใบและใบซอนโผลขึ้นอยูเหนือดิน ในขณะที่กระชายดํามีลําตนอยูใตดิน
(Rhizome) หรือที่เรียกกันทั่วไปวาหัว มีลักษณะคลายขิงหรือขมิ้นแตมีขนาดเล็กกวา เหงาหรือหัวมีสี
เขมแตกตางกัน ตั้งแตสีมวงจางมวงเขม และดําสนิท (ทั้งนี้ยังไมมีรายงานแนชัดวาความแตกตางของสี
ขึ้นอยูกับสิ่งแวดลอม อายุ หรือพันธุกรรม) สีของหัวเมื่อนําไปดองสุราจะถูกฟอกออกมา
ใบ ใบของสมุนไพร “กระชายดํา ” มีขนาดใหญและมีสีเขียวเขมกวากระชายทั่วไป
ขนาดใบกวางประมาณ 7-15 ซม. ยาว 30-35 ซม. ใบมีกลิ่นหอม ประกอบดวยกาบใบมีสีแดงจาง ๆ
และหนาอวบ กําเนิดมาจากหัวที่อยูใตดิน
ลําตน ลําตนของสมุนไพร “กระชายดํา” มีความสูงประมาณ 30 ซม.
ดอก ดอกของสมุนไพร “กระชายดํา ” จะเจริญออกมาจากยอด ชอละหนึ่งดอก มีใบ
เลี้ยง ทั้งนี้ดอกของสมุนไพรจะมีสีชมพูออน ๆ ริมปากดอกสีขาว เสาเกสรสีมวง เกสรสีเหลือง กลีบ
รองกลีบดอกเชื่อมติดกันมีลักษณะเปนรูปทอ มีขน โคนเชื่อมติดกันเปนชอยาว เกสรตัวผูจะเหมือนกับ
กลีบดอก อับเรณูอยูใกลปลายทอ เกสรตัวเมียมีขนาดยาวเล็กยอดของมันเปนรูปปากแตรเกลี้ยงไมมีขน
3. สวนที่ใช สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนไทย
สรรพคุณทางยาตามตํารายาแผนโบราณ สมุนไพร “กระชายดํา” เปนวานที่มีสรรพคุณ
แกโรคบิด ปวดทอง ลมปวงทุกชนิด โดยใชหัววานฝนผสมกับเหลาโรง หากปนเปนผงทั้งหัวและตน
มักผสมดวยน้ําผึ้งปนเปนเม็ดลูกกลอน นอกจากนี้ ยังใชกวาดแกตาน ซาง ในโรคเด็กไดดวย
กระชายดํามักใชรับประทานเปนยาอายุวัฒนะขนานเอก หากกินไดทุกวันฟนจะแข็ง
ผมจะดําสนิท ผิวหนังจะเตงตึง นัยนตาจะแจมใสชัดเจน กระชุมกระชวยเสมอ หากนําไปใชเขากับ
ตัวยาอื่น ๆ จะแกโรคลมทุกชนิด นอกจากนี้กระชายดํายังชวยในดานคงกระพัน โดยมากนิยมใชหัว
ปอกแชเหลาและหมกขาวเปลือกไว 3 คืน นํามาบีบน้ํายาสําหรับหยอดแกโรคตาตาง ๆ ไดดีเยี่ยม
3

66

เรื่องเดียวกัน. หนา 25-28.
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จากการวิพากยของแพทยแผนโบราณจากภูมิภาคทั้ง 4 ภาค พบวามีสรรพคุณเปนยา
อายุวัฒนะ บํารุงกําลัง บํารุงทางเพศ ขับลม แกปวดทอง
เปนที่นาสังเกตวา ในตําราของดีจากพืชสมุนไพร -วานยานั้น กลาววา “ทั้งรากกระชาย
ธรรมดาและหัวกระชายดํา โดยเฉพาะอยางยิ่งรากกระชายมีสรรพคุณในทางบํารุงความกําหนัดแก
กามตายดาน”
4. การคัดเลือกพันธุ สายพันธุ
ในปจจุบันยังไมมีการรวบรวมและจําแนกพันธุของสมุนไพร “กระชายดํา ” อยางเปน
ทางการ แตหากจําแนกตามลักษณะของสีของเนื้อหัว พอจะแยกได 3 สายพันธุ คือ
4.1 สายพันธุที่มีเนื้อหัวสีดํา
4.2 สีมวงเขม
4.3 สีมวงออนหรือสีน้ําตาล
สวนใหญแลวจะพบกระชายที่มีสีมวงเขมและสีมวงออน สวนกระชายที่มีสีดําสนิทจะมี
ลักษณะหัวคอนขางเล็ก ชาวเขาเรียกวา กระชายลิง ซึ่งมีไมมากนักจัดวาเปนกระชายที่มีคุณภาพเปน
ที่ตองการของตลาด
5. การศึกษาวิธีขยายพันธุ วิธีปลูก
แหลงปลูกที่เหมาะสม เนื่องจากสมุนไพรกระชายดําเปนพืชดั้งเดิมของชาวเขา จึงเชื่อ
กันวากระชายดําที่ดีมีคุณภาพจะตองปลูกบนพื้นที่ที่สูงจากระดับน้ําทะเลตั้งแต
500-700 ม.
จะเจริญเติบโตและลงหัวไดดีในดินรวนทราย อีกทั้งสมุนไพรดังกลาวจะเติบโตไดดีในพื้นที่บริเวณที่มี
การระบายน้ําดี ไมชอบน้ําขัง ไมชอบแดดจัด ชอบแดดรมรําไร เกษตรกรจึงนิยมปลูกกระชายดํา
ระหวางแถวไมยืนตน แตก็ยังไมมีขอมูลยืนยันวาปลูกกลางแจงกับปลูกในที่รมรําไรมีผลแตกตางกัน
อยางไร ทั้งในดานคุณภาพและการเจริญเติบโต
แหลงเพาะปลูกที่มีชื่อเสียงและเปนที่ยอมรับของคนทั่วไปคือ
เขตปลูกอําเภอนาแหว
อําเภอดานซายและอําเภอภูเรือ จังหวัดเลย
การปลูก
1) ก
ารเตรียมพันธุปลูก
1.1) การเตรียมพันธุปลูกนั้น
ทําไดโดยการใชหัวแกจัดมีอายุประมาณ 11-12 เดือน
ปราศจากเชื้อโรคเก็บไวในที่แหงและเย็นนานประมาณ 1-3 เดือน ทั้งนี้กอนเก็บรักษาควรจุมหัวพันธุ
ในสารปองกันกําจัดเชื้อราโดยใชสารไดโฟลาแทน 80 หรือ แมนเซ็ทดี ผสมน้ําอัตรา 2-4 ชอนแกง/น้ํา
20 ล. (1 ปบ)
1.2) ในพื้นที่
1 ไรจะใชหัวพันธุประมาณ 200-250 กก. ขึ้นกับระยะปลูกและขนาด
ของหัวดวย
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2)
การเลือกหัว พันธุ ควรจะใชพันธุกระชายดําที่มีขนาดเล็ก เนื่องจากในน้ําหนักที่
เทากันกับหัวขนาดใหญ หัวขนาดเล็กจะปลูกไดมากกวาและควรเลือกหัวพันธุที่มีสีดําหรือมวงเขม
ซึ่งเปนที่ตองการของตลาด
3)
ฤดูปลูก
3.1) เริ่มตั้งแตปลายเดือนเมษายน
-พฤษภาคม และจะเก็บเกี่ยวในเดือนธันวาคม มกราคม
3.2) กระชายดํามีอายุเก็บเกี่ยวประมาณ
8-9 เดือน
4)
การเตรียมดิน
4.1) กอนที่จะมีการไถเตรียมดิน
ควรหวานปูนขาวในอัตรา 100-150 กก./ไร เพื่อฆา
เชื้อโรคที่อยูในดิน
4.2) หลังจากนั้นจึงไถกลบปูนขาวทิ้งไวประมาณ
10-15 วัน
4.3) หากพื้นที่ที่ใชในการเพาะปลูกเปนดินรวนปนทราย
เกษตรกรอาจไถเพียง
ครั้งเดียว
4.4) กอนปลูกควรยกเปนแปลง
(ไมตองสูงนัก ) ความกวางของแปลง 1.50-2.0 ม.
ความยาวไมจํากัด
5)
วิธีการปลูก ใชหัวพันธุกระชายดําที่เตรียมไวแลวแยกหัวโดยหักออกเปนขอ ๆ ตาม
รอยตอระหวางหัว ฝงกลบดินใหมิดแตไมลึกนัก โดยใชระยะปลูกระหวางแถว ×ระหวางหลุม
ประมาณ 0.20×0.25 ม. หรือ 0.25×0.30 ม. เมื่อทําการปลูกเสร็จแลวใชแกลบหวานกลบบาง ๆ
อีกชั้นหนึ่ง
การดูแลรักษา
1)
การใสปุย นิยมใชปุยคอกมูลไกผสมแกลบรองพื้น รวมกับปุยเคมีสูตร 15-15-15
อัตรา 25-30 กก./ไร หากดินในพื้นที่เพาะปลูกนั้นมีความอุดมสมบูรณอยูแลว อาจใชแกลบที่ไดจาก
การรองพื้นเลาไกก็เปนการเพียงพอโดยไมตองใชปุยเคมี
2)
การกําจัดวัชพืช วัชพืชในไรกระชายไมคอยมีปญหามากนัก เนื่องจากกระชายมีระยะ
ปลูกถี่ใบ สามารถคลุมดินปองกันการงอกของเมล็ดวัชพืชไดดี หากมีความจําเปนตองกําจัดวัชพืชออก
ใหหมดจากแปลง
6. การศึกษาการเก็บเกี่ยวและวิธีการหลังการเก็บเกี่ยว
อายุเก็บเกี่ยวของกระชายดํา
คือ ประมาณ 8-9 เดือน ซึ่งมักจะเก็บเกี่ยวในเดือน
ธันวาคม-มกราคม ซึ่งในชวงนี้จะสังเกตดูจากลักษณะใบที่เริ่มแกมีสีเหลืองและแหงตายลงในที่สุด
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การเก็บเกี่ยวกระชายเร็วกอนกําหนดนั้นจะมีผลตอคุณภาพโดยเฉพาะของหัวจะไมเขม
ซึ่งเปนกระชายดําที่ตลาดตองการ (แตอยางไรก็ตามอายุการเก็บเกี่ยว จะมีผลตอสีของหัวกระชายมาก
นอยเพียงใดยังไมมีรายงานอยางเปนทางการ)
การขุดหัวกระชาย
1) ถายกเปนแปลงตอนปลูก
จะเก็บเกี่ยวไดงาย โดยใชจอบหรือเสียม ขุดหัวกระชาย
ขึ้นมาแลวเคาะดินใหหลุดออกจากหัวและราก
2) เกษตรกรนิยมนําหัวกระชายที่ขุดไดใสถุง
แลวนําไปทําความสะอาดที่บานโดยการปลิด
รากออกจากหัวใหหมดใหเหลือแตหัวลวน ๆ
3)
(สวนรากหรือนมกระชายที่ปลิดออกจากหัวสามารถนําไปจําหนายใหพอคาได)
ผลผลิต
โดยเฉลี่ยหัวพันธุ 1 กก. สามารถใหผลผลิตได 5-8 กก. ดังนั้น 1 ไร จะไดผลผลิต
ประมาณ 1,000-2,000 กก.
ตนทุนการผลิตและผลตอบแทนการปลูก
คาพันธุ
30,000-50,000 บาท
คาเตรียมดิน
400 บาท
คาปลูก
600 บาท
คาปุยคอก
, แกลบ
7,000 บาท
คาแรงเก็บเกี่ยว
2,400 บาท
คาทําความสะอาด
600 บาท
รวมตนทุนตอไร
41,000-61,000 บาท
ผลผลิต
1,000-2,000 กก./ไร
ตนทุน
30-40 บาท/กก.
กําไรสุทธิ
70-150 บาท/กก.
การแปรรูป ในปจจุบันนอกจากใชสมุนไพรกระชายดํา เพื่อประกอบเปนตัวยาโดยตรง
แลว ยังนิยมนํากระชายดํานําไปบดเปนผง บรรจุซองชงน้ํารอนดื่มบํารุงสุขภาพ ใชดองดื่มเพื่อใหเกิด
ความกระชุมกระชวย ทําลูกอมและที่นิยมมากที่สุดในปจจุบัน คือ ทําไวนกระชายดํา
1) กระชายดําแบบหัวสด
2) กระชายดําหัวแหง
3) กระชายดําแบบชาชง
4) ลูกอมกระชายดํา
5) ไวน
(Wine) กระชายดํา
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หมอน 67
4

1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อวิทยาศาสตร Morus alba Linn.
ชื่อวงศ
Moraceae
2. ลักษณะพืช
ลักษณะทั่วไป สมุนไพร “หมอน” เปนไมพุมขนาดยอม เปลือกตนสีน้ําตาลแดง ใบเดี่ยว
ออกสลับสีเขียวเขมเปนรูปหัวใจขอบจักฟนเลื่อย ผิวสาก สีเขียวเขม เสนใบตามยาว 3 เสน ดอกเล็ก ๆ
กลม เปนชอแทงกลมเล็ก ๆ ดอกตัวผูและตัวเมียแยกกัน ดอกยอยมี 4 กลีบ เติบโตออกมาตามซอกใบ
ที่ปลายกิ่ง ยาวราว 1 นิ้ว ผลมีลักษณะเปนเปนผลรวม ออกเปนพวงกลมเล็กเมื่อสุกจะมีสีมวงแดง
ถึงดําผลกลมเล็ก ๆ เมื่อสุกสีน้ําตาลดําเปนพวง ปลูกไวเก็บใบเลี้ยงตัวไหม
3. สวนที่ใช สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนไทย
สวนที่ใช ใบ ผล ราก เปลือกราก กิ่ง
สรรพคุณ
1)
ใบ มีรสจืดเย็น สามารถนํามาใชตมดื่มเพื่อรักษาอาการไข ตัวรอน รอนในกระหาย
น้ํา แกไอ ระงับประสาท รวมถึงสามารถนํามาตมเอาน้ําลางตาแกตาแดง ตาแฉะ ตาฝาฟาง ใชเปนยา
ขับเหงื่อ แกเจ็บคอ แกไอ ระงับประสาท (ในประเทศจีนใชใบหมอนแกโรคติดเชื้อในระบบทางเดิน
หายใจ ขับรอนจากปอด อาการไอแหง เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ ตาอักเสบ ตามัว)
2)
ผล มีรสเปรี้ยวหวานเย็น ชวยทําใหชุมคอ บํารุงไต ดับรอน ใชเปนยาระบายออน ๆ
แกธาตุไมปกติ
3)
ราก สามารถใชในการขับพยาธิ
4)
เปลือกราก ตามเภสัชตํารับของประเทศจีน ใชสําหรับอาการไอ หืด
5)
กิ่งหมอน ตามเภสัชตํารับของประเทศจีน ใชรักษาโรคปวดขอ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
บริเวณบาและแขน
4. การคัดเลือกพันธุ สายพันธุ
สมุนไพร
“หมอน” ที่จะนํามาผลิตชาปริมาณมาก ๆ เพื่อใหไดคุณภาพสม่ําเสมอกัน
ทั้งหมด ควรเลือกใชหมอนพันธุเดียวกัน หากมีหลายพันธุปนกันผลผลิตที่ไดจะไมสวยและไมเปน
มาตรฐานเดียวกัน ดวยเหตุนี้พันธุหมอนที่ใชทําชาควรมีใบที่มีความหนาพอสมควรไมบางหรือหนา
เกินไป พันธุที่กรมวิชาการเกษตรแนะนํา คือ
4.1) พันธุบุรีรัมย
60 (บร. 60)
4.2) พันธุนครราชสีมา
60 (นม. 60)
67

เรื่องเดียวกัน. หนา 31-35.
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ทั้งสองพันธุนี้เปนหมอนที่ทางตลาดผูซื้อยอมรับ
เนื่องจากเปนพันธุที่มีผลผลิตสูง
และเกษตรกรมีการปลูกอยางแพรหลายแลว
5. การศึกษาวิธีขยายพันธุ
วิธีปลูก ยังไมมีการวิจัยการปลูกหมอนที่ใชใบสําหรับผลิตชาหมอนโดยตรง จึงมักใช
วิธีการดูแลรักษาการปลูกหมอนเพื่อใชใบเลี้ยงไหมไปกอน
1)
การเตรียมกิ่งปลูก กิ่งหมอนควรเปนกิ่งที่มีอายุระหวางตั้งแต 6 เดือน ถึง 1 ป
และเลือกเอาสวนของกิ่งเปนสีน้ําตาลแตละทอนมีตาอยูประมาณ 5-6 ตา และมีความยาวประมาณ
20-30 ซม. มาใชในการเตรียมกิ่งปลูก
2)
การเตรียมดิน การเตรียมดินนั้นทําไดโดยการไถพรวนแลวขุดรองใหมีขนาดกวา50
ง ซม.
ลึก 50 ซม. แลวใชเศษหญา ใบไมแหง ปุยหมัก หรือปุยคอก ใสใหไดไรละ 2,000-3,000 กก. แลวเอา
ดินกลบหรือถาสามารถปลูกพืชตระกูลถั่ว เชน ถั่วเขียวหรือปอเทือง แลวทําการไถกลบกอนการปลูก
ประมาณ 2 ครั้ง ทั้งนี้ พืชดังกลาวจะเปนปุยพืชสดซึ่งชวยทําใหดินดียิ่งขึ้น
3) ก
ารปลูก อาจใชกิ่งปกลงในแปลงที่เตรียมไวเลย หรืออาจใชกิ่งที่ปกชําในแปลงเพาะ
ชําใหกิ่งมีอายุ 2-3 เดือน แลวจึงนําลงปลูกในแปลงก็ได
4)
ฤดูที่ปลูกที่เหมาะสม ควรเปนตนฤดูฝน หากเปนที่น้ําระบายไมดีจะปลูกปลายฤดูฝน
ก็ได
5)
ระยะปลูก
5.1) เมื่อใชเครื่องมือทุนแรงขนาดใหญ
ระยะปลูกตอตนตอแถว 3.00×0.75 ม.
จะใชทอนพันธุไรละประมาณ 710 ทอน
5.2) เมื่อใชเครื่องมือทุนแรงขนาดกลาง
ระยะปลูกตอตนตอแถว 2.50×0.75 ม.
จะใชทอนพันธุ ไรละประมาณ 855 ทอน
5.3) เมื่อใชเครื่องมือทุนแรงขนาดเล็ก
ระยะปลูกตอตนตอแถว 2.00×0.75 ม. จะใช
ทอนพันธุไรละประมาณ 1,066 ทอน
5.4) เมื่อใชแรงงานคนระยะปลูกตอตนตอแถว
1.00×1.00 ม. หรือ 1.50×0.75 ม.
จะใชทอนพันธุไรละประมาณ 1,280 ทอน
การบํารุงรักษา แปลงหมอนที่ปลูกแลวประมาณ 8-12 เดือน ตนหมอนจะโตพอที่จะ
นําไปเลี้ยงไหมได แปลงหมอนที่มีการบํารุงรักษาดีจะทําใหหมอนเจริญเติบโต ทําใหผลผลิตตอไรสูง
อีกทั้งยังสามารถใชเลี้ยงไหมไดนาน 10-15 ป ดังนั้นการดูแลรักษาแปลงหมอนตองมีการปราบวัชพืช
พรวนดิน ปองกันโรค แมลงศัตรูหมอนและจะตองใสปุย เพื่อใหดินมีความอุดมสมบูรณเหมาะสมกับ
การเจริญเติบโตของตนหมอน 8-12 เดือน
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การตัดแตง ประโยชนของการตัดแตง
1) ปรับปรุงคุณภาพของใบหมอน
2) เพิ่มผลผลิตใบหมอนใหสูงขึ้น
3) ใหใบหมอนเหมาะสมแตละวัยของหนอนไหม
4) ใหทรงตนสม่ําเสมอ
สะดวกในการเก็บเกี่ยว
5) เปนการกําจัดโรคและแมลงศัตรูหมอน
การตัดแตงมีหลายวิธีดวยกัน ดังนี้
1)
การตัดต่ํา เปนการตัดประจําป จะทําการตัดปละครั้ง โดยตัดใหตนตอสูงจากพื้นดิน
30 ซม.หลังจากตัดแลว 3 เดือน จะไดหมอนซึ่งโตพอที่จะนําไปเลี้ยงไหมได การตัดต่ําในครั้งตอไปให
ตัดเหนือรอยตัดเดิมประมาณ 1-2 ซม.
2)
การตัดกลางหรือตัดครึ่งตน เปนการตัดหลังจากตัดต่ําประมาณ 3 เดือน ซึ่งขณะนั้น
ตนหมอนจะสูงประมาณ 1.50-2.00 ม. ทําการตัดไปเลี้ยงไหมไดโดยตัดสูงจากพื้นดิน 1 ม. หลังจาก
ตัดแลว 2-3 เดือน จึงจะเลี้ยงไหมรุนตอไปอีก
3)
การตัดแขนง เปนการตัดหลังจากตัดกลาง 2-3 เดือน ซึ่งกิ่งขนานจะเจริญเติบโตยาว
ประมาณ 1 ม. สามารถนําไปใชเลี้ยงไหมไดโดยตัดแขนงเหนือรอยตัดเดิม 1 ฝามือ หรือมีตา 2-3 ตา
หลังจากตัดแลว 2-2.5 เดือน ตาที่อยูติดแขนงจะแตกเปนแขนงอีกสามารถตัดแขนงไปเลี้ยงไหม
ครั้งตอไปไดอีก
4)
การตัดสูงหรือเด็ดยอด ควรทําการเด็ดยอดใหต่ําลงมาจากยอดเดิมประมาณ 10-15
ซม. แลวเด็ดใบสวนบนใหเหลือใบแกสวนลางไวเพียงครึ่งเดียว
ภายหลังเด็ดยอดแลวประมาณ
4 อาทิตย กิ่งแขนงจะเจริญเติบโตขึ้นมา นําไปเลี้ยงไหมวัยออนได
การตัดต่ํา
การตัดครึ่งตน และการตัดแขนงเหมาะสําหรับเตรียมใบหมอนเลี้ยงไหมวัยแก
สวนการเด็ดยอดนั้นเหมาะสําหรับเลี้ยงไหมวัยออน วิธีการดังกลาวจําเปนตองบํารุงตนหมอนโดยการใส
ปุยคอกหรือปุยหมักไรละ 2,000-3,000 กก. วิธีการใสทําชวงหลังการตัดต่ําจะสะดวกที่สุด
หากตองการใชปุยเคมี ควรใชสูตร 15-15-15 100 กก./ไร/ป โดยแบงใส 3 ครั้ง หลังจากตัดแตง
ตนหมอนทุกครั้ง
โรคหมอน
โรครากเนา ลักษณะอาการของโรค ในระยะแรกใบจะเหี่ยวคลายถูกน้ํารอนลวกและจะ
แหงและรวงหลนไป เมื่อขุดดูที่รากจะพบวารากเปอยเนาเปนสีน้ําตาลปนดํา มีกลิ่นเหม็นบูดเนา
วิธีการปองกันกําจัด
1) เมื่อพบหมอนเปนโรคแลว
ตองขุดออกเปนเศษรากใหหมดและเผาทําลายเสีย
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2) ในการพรวนดิน
ใหระมัดระวังอยาใหรากเกิดรอยแผลอันเปนชองทางใหเชื้อเขา
ทําลายระบบรากได
3) การตัดแตงกิ่ง
ควรใชกรรไกตัดกิ่ง ไมควรใชมีดตัดเพื่อหลีกเลี่ยงการกระเทือนตอ
ระบบราก
โรคราแปง ลักษณะอาการของโรค โรคนี้สังเกตไดงาย โดยจะมีราขึ้นเปนผงสีขาวคลาย
แปงอยูใตใบหรือเกือบเต็มใบ บางครั้งจะพบสีขาวขึ้นบนใบดวยสวนมากจะเปนกับใบหมอนที่แก
มากกวาใบออน ใบที่เปนโรคจะคอย ๆ เปลี่ยนเปนสีเหลืองแหงกรอบและรวงตามลําดับ
วิธีปองกันกําจัด
1) เก็บใบที่แสดงอาการของโรคเผาทําลายเสีย
2) ไมควรปลูกหมอนชิดมากเกินไป
หรือปลอยสวนหมอนมีหญาคลุมและรก ทั้งนี้เพื่อให
การถายเทอากาศสะดวก
3) ฉีดยาฆาเชื้อ
โดยใชยาที่มีขายที่อยูทั่วไป ฉีดตามกิ่งและใบใหทั่ว 20 วันตอครั้ง
หลังจากฉีดยาแลว 7 วัน จึงเก็บใบหมอนไปเลี้ยงไหมได
แมลงศัตรูหมอน
เพลี้ยแปง มักพบการระบาดรุนแรงระหวางเดือนมีนาคม -กรกฎาคม ในพื้นที่บางแหง
อาจพบวามีการระบาดชวงฤดูฝนกับฤดูหนาวคือเดือนตุลาคม -ธันวาคม เพลี้ยแปงจะอาศัยดูดกินน้ํา
เลี้ยงบริเวณยอดตาใบและโคนใบทําใหยอดหรือใบผิดปกติ และหยุดการเจริญเติบโต
การปองกันกําจัด
1) พยายามตรวจสวนหมอนในชวงเมษายน
-กรกฎาคม และชวงปลายฤดูฝน ตุลาคมธันวาคม โดยตัดเอาสวนที่หงิกงอมีเพลี้ยแปงมาทําลายเสีย
2) กําจัดเพลี้ยแปงในสวนหมอน
ถาพบรังอาจใชสารเคมีโรยหรือผสมน้ําราด
3) การใชสารเคมีพน
ควรเลือกใชสารเคมีที่มีพิษตกคางต่ํา
เพลี้ยไฟ จะพบมากในฤดูฝน ในระยะที่ฝนทิ้งชวง ทั้งนี้เพลี้ยไฟจะขยายพันธุไดตลอดป
การปองกันกําจัด สารเคมีกําจัดควรใชสารเคมีที่มีพิษตกคางไมมากนักและไมเปน
อันตรายตอการเลี้ยงไหม
6. การศึกษาการเก็บเกี่ยว และวิธีการหลังการเก็บเกี่ยว
การเก็บเกี่ยว
1)
ใบหมอน กรมวิชาการเกษตรแนะนําวาวิธีการที่ดีสําหรับการทําชาใบหมอนคือ
การเด็ดใบ เพราะคนเก็บสามารถเลือกใบไดโดยไมเก็บใบที่เปนโรค แมลงทําลายหรือสกปรกเทากับ
เปนการคัดเลือกใบเบื้องตน ทั้งนี้การเด็ดใบจะเด็ดจากใบลางสูใบบนเวนใบออนสวนยอดไว ปลอยให
ตนหมอนเจริญเติบโตไปประมาณ 1 เดือนจะเก็บใบหมอนไดอีกครั้งหมุนเวียนกันไป เวลาในการเก็บ
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เพื่อใหไดใบสดควรเปนตอนเชาหรือตอนเย็นคือชวงที่มีอุณหภูมิต่ํา ใบจะไดไมเหี่ยว การเก็บจะตองมี
ตะกราเพื่อใหอากาศถายเทไดไมอบ ใบหมอนที่รวมกันไวยังหายใจจะมีความรอนออกมา เมื่อความรอน
สะสมมากขึ้น ใบหมอนจะตายนึ่ง เมื่อนําไปทําชารสชาติจะเสีย การเก็บจะตองมีการเรียงใบหรือหา
วิธีการที่จะทําใหใบหมอนไมเกิดสภาพดังกลาวกอนถึงโรงงาน
2)
เปลือกรากหมอน ในประเทศจีนจะเก็บในชวงปลายฤดูใบไมรวงระหวางที่ใบหมอน
กําลังรวงและในชวงตนฤดูใบไมผลิกอนที่ใบจะงอก โดยเอาสวนของ Cork ที่เปนสีน้ําตาลเหลืองออก
ตัดตามยาวของลําตนแลวลอกเปลือกออก จากนั้นจึงนําไปตากแดด
3)
กิ่งหมอน ในประเทศจีนจะเก็บกิ่งหมอนออนในชวงปลายฤดูใบไมรวงและตนฤดูรอน
โดยทําการริดใบออกแลวตากแดด หรือหั่นเปนชิ้น ๆ ขณะยังสดแลวตากแดด
วิธีการหลังการเก็บเกี่ยว
1)
การขนสง การขนสงใบหมอนไปยังโรงงานทําชาใบหมอน ควรขนสงในปริมาณที่ไม
มากเกินกําลังผลิตของโรงงาน และคุมคาขนสง โดยทําชวงที่อากาศไมรอนเกินไป คือชวงเชาหรือชวง
เย็น และใชเวลาขนสงไมเกิน 2 ชั่วโมง เพื่อรักษาความสดของใบ ใบหมอนที่เขาโรงงานแลวสวนหนึ่ง
จะเขาสูกระบวนการทําชาทันที สวนที่เหลือตองระบายความรอนจากการหายใจของใบดวยการใชลม
เปา กอนจะเขากระบวนการผลิตตอไป ทั้งนี้ ไมควรเก็บใบหมอนไวเกิน 24 ชั่วโมง
2)
การผลิตชาใบหมอน มี 2 ระดับ คือ ระดับครัวเรือนและระดับอุตสาหกรรม โดย
สามารถผลิตชาหมอนได 3 ประเภท ไดแก
2.1) การผลิตชาเขียว
2.2) การผลิตชาจีน
2.3) การผลิตชาฝรั่ง
การทําชาแตละชนิดมีรายละเอียดของขั้นตอนการผลิตในเอกสารของกรมวิชาการเกษตร
กวาวเครือขาว 68
กวาวเครือเปนพืชในวงศถั่วหรือ
Leguminosae โดยมากสวนที่นํามาใชคือสวนของรากที่
มักจะเรียกกันโดยทั่วไปวา “หัว” จาก “ตํารายาหัวกวาวเครือ ” ที่หลวงอนุสารสุนทร (พ.ศ. 2474)
มอบหมายใหนายเปลี่ยน กิติศรี แปลจากตนฉบับของพมา
กวาวเครือมี
4 ชนิด ไดแก
1. กวาวเครือขาว
Pueraria candollei var mirifica
2. กวาวเครือแดง
Butea superba
3. กวาวเครือดํา
5
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4. กวาวเครือมอ
ในที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะกวาวเครือขาว
โดยสรุปขอมูลไดดังนี้
1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อวิทยาศาสตร Pueraria candollei Grah. ex Benth var mirifica
(Shaw & Suvat.) Niyomdham
ชื่อวงศ
Leguminosae-Papilionoideae
2. ลักษณะพืช
ตน กวาวเครือขาวมีลักษณะตนเปนไมเถาเนื้อแข็งขนาดใหญ เถาจะเจริญเติบโตพัน
หรือยึดเกาะกับตนไมใหญ
ใบ ใบมีลักษณะเปนใบประกอบแบบนิ้วมือมีใบยอย 3 ใบ ขนาดใหญ มีรูปทรงเปนรูปไข
กวาง 8-15 ซม. ยาว 10-20 ซม. ใบมีสีเขียวคลายกับใบถั่วคลา
ดอก ดอกของกวาวเครือขาวมีลักษณะเปนดอกเดี่ยว มีขนาดใหญ คลายกับดอกแค มีสี
น้ําเงินอมมวง โดยจะออกดอกเมื่อตนมีอายุมากๆ ทั้งนี้ ดอกของ Var. mirifica ตางจาก Var.
cadollei คือ Var.mirifica มีดอกและ Calyx สั้นกวา คือ ดอกยาว 13 (-15) มม. และ Calyx ยาว
5-7 (-8) มม. ขณะที่ Var.cadollei มีดอกยาว 18 (-20) มม. และ Calyx ยาว 8-10 (-12) มม.
ผล มีลักษณะเปนฝกแบนมี 2 ชนิด คือ ชนิดหัวขาวและชนิดหัวแดง ซึ่งชนิดหัวแดงจะมี
พิษมากไมนิยมนํามาใชทํายา อยางไรก็ตามผลทั้งสองชนิดกินมากจะเปนพิษ มักเกิดตามปาดงดิบเขา
สูง และพบมากในภาคเหนือ
หัวใตดิน มักขุดไปใชทางยาไดในเมื่อไมมีใบ หัวแข็งใหญ มีเสนผาศูนยกลางประมาณ
15-25 ซม. รูปรางคลายหัวมันแกว
3. สวนที่ใช สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนไทย
สวนที่ใชและสรรพคุณ
1)
หัว มีรสเมาเบื่อ หากรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะ จะทําใหสุขภาพรางกาย
เจริญเติบโตไดดีขึ้น อีกทั้งบํารุงกําลัง บํารุงเนื้อใหเตงตึงขึ้น บํารุงสุขภาพใหสมบูรณ บํารุงความกําหนัด
เปนยาอายุวัฒนะ ทําใหหนาอกโต ทั้งนี้ หากรับประทานมากเกินอาจเกิดพิษได
2)
เปลือกเถา มีรสเบื่อเมา สามารถนํามาใชเปนยาแกพิษงู
3)
หัวกวาวเครือ จากตําราของหลวงอนุสารสุนทร ระบุขนาดรับประทานของยาหัว
กวาวเครือขาววาใหปนกินวันละ 1 เม็ด ขนาดเทาเม็ดพริกไทย โดยมีสรรพคุณเปนยาอายุวัฒนะใชได
ทั้งชายหญิงผูสูงอายุ ตําราระบุวาคนหนุมสาวหามรับประทาน กวาวเครือขาวชวยทําใหผิวหนังที่เหี่ยว
ยนกลับเตงตึงมีน้ํามีนวล ชวยเสริมหนาอก ทําใหเสนผมที่หงอกกลับดํา และเพิ่มเสนผม แกโรคตาฟาง
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ตอกระจก ทําใหความจําดี ทําใหมีพลัง การเคลื่อนไหวเดินเหินคลองแคลว ชวยบํารุงโลหิต ชวยใหกิน
ได นอนหลับ
4. การคัดเลือกพันธุ สายพันธุ
การคัดเลือกพันธุ ปจจุบันยังมีการศึกษาวิจัยอยูเพื่อใหไดสายพันธุที่
1) มีปริมาณสารเคมีในหัวมาก
2) มีอัตราการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วทั้งสวนที่อยูเหนือดินและใตดิน
3) มีจํานวนหัวมาก
5. การศึกษาวิธีขยายพันธุ วิธีปลูก
5.1
การขยายพัน ธุดวยเมล็ด โดยการเพาะเมล็ดในกระบะขี้เถาแกลบประมาณ 45 วัน
นําตนกลาที่ไดปลูกลงถุงเพาะชําโดยใชดิน 2 สวน ขี้เถาแกลบ 1 สวน เปลือกมะพราวสับ 1 สวน
คา pH ประมาณ 5.5 เมื่อตนกลาเจริญเติบโตได 60 วัน จึงนําลงแปลงปลูกกลางแจงโดยทําคางดวย
ไมไผ หรือปลูกรวมกับไมยืนตนในกระบวนการเกษตร เชน ไผ สัก ปอสา หรือไมผลอื่น ๆ พื้นที่ปลูก
ควรอยูสูงกวาระดับน้ําทะเล 300-900 เมตร
5.2
ขยายพัน ธุดวยการปกชํา นําเถาที่มีขอมาปกชําในกระบะ หรือถุงที่บรรจุขี้เถา
แกลบ เมื่อเถาแตกรากและยอด แข็งแรงดีแลว จึงนําลงแปลงปลูกตอไป โดยการเพาะเมล็ดและ
การแยกหัว ขยายพันธุดวยเมล็ด
5.3
ขยายพันธุดวยวิธีการแบงหัวตอตน พัฒนาโดยนายสมโภชน ทับเจริญ นักวิชาการ
เกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน นครปฐม หัวของกวาวเครือไมมีตาที่จะแตก
เปนตนใหมจําเปนตองใชสวนของลําตนมาตอเชื่อมตามวิธีการขยายพันธุแบบตอรากเลี้ยงกิ่ง (Nursed
root grafting) สามารถนําหัวกวาวเครือขนาดเล็ก อายุประมาณ 6 เดือนขึ้นไปและตนหรือเถาที่เคย
ทิ้งไปหลังการเก็บเกี่ยวมาขยาย พันธุได หลังการตอตนประมาณ 45-60 วันก็สามารถนําลงปลูกได
และมีขอดีคือสามารถตอตนกับหัวขามสายพันธุได
6. การศึกษาการเก็บเกี่ยว และวิธีการหลังการเก็บเกี่ยว
หัวใตดินจะขุดไปใชทางยาไดในเมื่อไมมีใบ หัวแข็งใหญ มีเสนผาศูนยกลางประมาณ
15-25 ซม.
การเก็บเกี่ยว
1) ขุดหัวและทําความสะอาด ผึ่งใหแหงและทําการผาหัวภายใน 3-4 วัน ถาทิ้งไวนาน
หัวจะแหงและเนา
2) ปอกเปลือกออก
และใชมีดฝานเปนชิ้นบาง ๆ และตากแดด 3 วัน เมื่อแหงสนิท
ใสภาชนะหรือถุงที่แหงปดปากถุงใหแนนเพื่อเก็บไวใชหรือจําหนายตอไป
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ปกติแลวกวาวเครือที่เก็บเกี่ยวจะมีขนาดน้ําหนักหัวใหญกวา
2 กก. และยังไมมีรายงาน
วาหัวกวาวเครืออายุเทาไร ขนาดใดและขุดฤดูกาลไหนที่หัวใหสารสําคัญมากที่สุด
กระเจี๊ยบแดง 69
1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อวิทยาศาสตร Hibiscus sabdariffa Linn.
ชื่อวงศ
Malvaceae
สวนที่ใช กลีบเลี้ยง
กลีบรองดอก (Calyx)
2. ลักษณะพืช
ลักษณะทางพฤกษศาสตร กระเจี๊ยบแดงมีลักษณะเปนไมพุมขนาดเล็ก สูง 1-2 ม.
ลําตนและกิ่งกานนั้นจะมีสีมวงแดง ริ้วประดับและกลีบเลี้ยงอวบน้ําสีแดง มีใบขอบเวาลึก 3 หยัก
ในลักษณะหลายรูปแบบ มักแยกเปนแฉกรูปหอก ปลายแหลม มีขน หูใบรูปยาวแคบ รวงงาย ดอกมีสี
เหลืองออนหรือสีชมพูออน โคนกลีบมีสีแดงมี 8-12 กลีบ ผลรูปรีปลายแหลมยาว 2.5 ซม. มีจงอยสั้น ๆ
มีขนหยาบสีเหลืองคลุม และมีเมล็ดสีดํารูปไต
3. สวนที่ใช สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนไทย
สวนที่ใชเปนยา ราก ลําตน ใบ ดอก ผล เมล็ด
รสและสรรพคุณยาไทย
1)
ราก แกพยาธิตัวจี๊ด
2)
ลําตน แกพยาธิตัวจี๊ด
3)
ใบ มีรสเปรี้ยว ชวยในการละลายเสมหะ แกไอ ขับเมือกมันในลําไส ทําใหโลหิต
ไหลเวียนดี และชวยยอยอาหาร หลอลื่นลําไส รวมทั้งชวยในการขับปสสาวะ เปนยาระบาย บํารุงธาตุ
ตมชะลางแผล หรือตําพอกฝ แกพยาธิตัวจี๊ด
4)
ดอก ชวยในการลดไขมันในเลือด ลดความดัน ละลายเสมหะ ขับเมือกในลําไสใหลง
สูทวารหนักขับปสสาวะ แกนิ่ว แกไอ ทําใหสดชื่น ลดไข ขับน้ําดี และชวยแกพยาธิตัวจี๊ด
5)
ผล ชวยในการแกความดันโลหิตสูง ลดไขมันในเลือด แกกระหายน้ํา แกนิ่ว รักษา
แผลในกระเพาะ แกออนเพลีย บํารุงกําลัง บํารุงธาตุ แกดีพิการ แกปสสาวะพิการ แกเสนเลือดตีบตัน
และชวยแกพยาธิตัวจี๊ด
6)
เมล็ด มีรสเมา ใชในการบํารุงกําลัง บํารุงธาตุ ขับปสสาวะ แกดีพิการ แกออนเพลีย
เปนยาระบาย ฆาพยาธิตัวจี๊ด
6
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4. การคัดเลือกพันธุ สายพันธุ
พันธุที่ใช พันธุซูดานหรือพันธุเกษตร มีลักษณะเนื้อหนา มีสีแดงเขมจนถึงมวง ลักษณะ
กลีบเลี้ยงคอนขางหนา เนื้อบาง มีสีแดงสด ลักษณะกลีบเลี้ยงคอนขางบาง
แหลงกําเนิด แหลงกําเนิดอยูในประเทศซูดาน สําหรับในประเทศไทยมีแหลงปลูก
ที่สําคัญอยูที่จังหวัดสระบุรี ลพบุรี อุตรดิตถ และกาญจนบุรี
สภาพแวดลอมที่ตองการ กระเจี๊ยบแดงเปนพืชที่มีความไวตอแสงจึงสามารถปลูกได
ทั่วไป ชอบอากาศรอนหรือคอนขางรอน ทนตอความแหงแลง และไมชอบน้ําขัง
5. การศึกษาวิธีขยายพันธุ วิธีปลูก
การขยายพันธุ นิยมใชการเพาะเมล็ดเนื่องจากสามารถขึ้นไดงาย
การเตรียมดิน การเตรียมดินปลูก ทําเชนเดียวกับการปลูกพืชโดยทั่วไป มีการไถ 2 ครั้ง
โดยไถแปรซ้ําอีกครั้ง หลังจากไถดะแลวประมาณ 1 สัปดาห เพื่อใหดินมีความรวนซุย ทําการเกลี่ยดิน
ใหเรียบเสมอกัน แลวจึงทําการปลูกตอไป อีกลักษณะหนึ่งคือ การปลูกในแปลงขาวโพด ไมมี
การเตรียมดินปลูกเนื่องจากไมสะดวก ในการใชเครื่องจักรขนาดใหญเขาไปในแปลง และการปลูก
กระเจี๊ยบแดงจะปลูกหลังจากปลูกขาวโพดประมาณ 1 เดือน ซึ่งการปลูกขาวโพดไดผานการเตรียมดิน
มาแลว ดังนั้น จึงไมมีความจําเปนในการเตรียมดินซ้ําอีก
การปลูก วิธีการปลูกกระเจี๊ยบแดงทําได 2 วิธี ซึ่งขึ้นอยูกับสภาพพื้นที่และความสะดวก
ในการจัดการ
1) การปลูกในแปลงปลูก โดยเกษตรกรจะใชวิธีหยอดเมล็ดตามแถวที่ไถไว หยอดเมล็ด
พันธุหลุมละประมาณ 4-5 เมล็ด แลวกลบดินเล็กนอย เมื่อกระเจี๊ยบแดงเปนตนออนอาจถอนทิ้ง
หลุมละ 2-3 ตน เพื่อใหไมแนนมากนัก หรืออาจใชวิธีหวานซึ่งมีขอดีคือ ทําไดสะดวกและใชเวลา
ในการปลูกนอย แตทําใหตนกระเจี๊ยบแดงขึ้นไมสม่ําเสมอ ไมเปนระเบียบ ทําใหยากแกการกําจัด
วัชพืชและเก็บเกี่ยว
2) การปลูกในพื้นที่แปลงขาวโพด เมื่อปลูกขาวโพดแลวประมาณ 1 เดือน เกษตรกร
จะทําการใสปุยขาวโพดโดยปุยที่ใชเปนปุยเคมีเกษตรกรจะนําเมล็ดกระเจี๊ยบแดงผสมลงไปกับปุย แลว
นําใสเครื่องหยอดพวงกับรถไถเดินตาม หยอดตามชองวางระหวางแถวขาวโพด ตนกระเจี๊ยบแดง
จะเจริญเติบโตระหวางแถวขาวโพด เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตขาวโพดแลวกระเจี๊ยบแดงอยูในชวงออกดอก
พอดี
6. การศึกษาการเก็บเกี่ยว และวิธีการหลังการเก็บเกี่ยว
การดูแลรักษา
การใหปุย กระเจี๊ยบเปนพืชที่ไมตองการการดูแลรักษามาก การใหปุยนั้นสามารถใหปุย
คอกหรือปุยหมักเพียงหนึ่งครั้งหรือปุยสูตรเสมออัตรา 25 กก./ไร เมื่ออายุ 10-15 วัน และ 40-50 วัน

163
การใหน้ํา ควรใหน้ําอยางสม่ําเสมอในชวง 1-2 เดือนแรก หลังจากนั้นจะปลอยตาม
ธรรมชาติ
การกําจัดวัชพืช จะทําพรอมกับการใหปุย
การเก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยวกระเจี๊ยบแดงจะเก็บเกี่ยวในเดือนพฤศจิกายน –ธันวาคม
ในสวนของเกษตรกรที่ปลูกกระเจี๊ยบแดงในแปลงปลูกจะเก็บเกี่ยวกระเจี๊ยบแดงหลังจากเก็บเกี่ยวพืช
อื่นแลว เชน ขาว เนื่องจากเปนชวงที่ผลผลิตทางการเกษตรพรอมเก็บเกี่ยวใกลเคียงกัน สวนกระเจี๊ยบ
แดงที่ปลูกในแปลงขาวโพดจะเก็บเกี่ยวหลังจากเก็บเกี่ยวขาวโพดแลวประมาณ 1 เดือน ซึ่งการเก็บ
เกี่ยวกระเจี๊ยบแดงสามารถทําได 2 วิธี ขึ้นอยูกับความสะดวกและสภาพพื้นที่ของเกษตรกร
วิธีที่ 1 เก็บเกี่ยวเฉพาะดอกกระเจี๊ยบแดง เกษตรกรจะใชกรรไกรหรือมีดตัดเฉพาะดอก
กระเจี๊ยบที่แกพรอมจะเก็บเกี่ยว โดยใชเขงรองรับดอกกระเจี๊ยบแดง แลวนําออกจากแปลงปลูกโดยใส
กระสอบปานประมาณกระสอบละ 30 กก. ใชใบหญาปดรองปากกระสอบเพื่อปองกันการช้ําของดอก
กระเจี๊ยบแดง เนื่องจากการขนยาย เย็บปากกระสอบดวยเชือกแลวทําการขนยายออกจากแปลงเพื่อ
นําไปแทงเมล็ดออกตอไป
วิธีที่ 2 เก็บเกี่ยวทั้งตนกระเจี๊ยบ เกษตรกรจะใชเคียวเกี่ยวกิ่งที่มีดอกกระเจี๊ยบบริเวณ
โคนกิ่ง ซึ่งวิธีนี้จะทําใหเก็บเกี่ยวไดรวดเร็ว แตก็มีโอกาสทําใหดอกกระเจี๊ยบแดงหลุดรวงในระหวาง
การขนยาย นํากิ่งกระเจี๊ยบแดงที่เก็บเกี่ยว รวบรวมใสรถแลวนําไปตัดดอกและแทงเมล็ดตอไป
ผลผลิต
1) กลีบดอกกระเจี๊ยบแดงแหงประมาณ
50-60 กก./ไร (ผลผลิต สด: แหง เทากับ 10: 1)
2) เมล็ดกระเจี๊ยบแดงแหง
25-30 กก./ไร (นําไปปลูก)
การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว ดอกกระเจี๊ยบที่เก็บเกี่ยวไดจะนํามากระทุงใหกลีบดอก
และกระเปาะเมล็ดหลุดออกจากกันโดยใชเหล็กกระทุง แลวนํากลีบดอกที่กระทุงไดมาตากในภาชนะ
ที่สะอาด ไมมีฝุน ทําการตากแดดประมาณ 5-6 วัน ใหแหงสนิทจึงทยอยเก็บ สวนกระเปาะเมล็ดให
แยกตากตางหาก เมื่อแหงสนิทใหรอนเมล็ดออกนําไปจําหนายไดเชนกัน
การบรรจุ การบรรจุหลังจากตากดอกกระเจี๊ยบแดงแหงสนิทดีแลว เกษตรกรใชกระสอบ
ปานบรรจุกระเจี๊ยบแดงโดยบรรจุได 18-20 กก./กระสอบ ทั้งนี้เกษตรกรจะเก็บกระเจี๊ยบแดง
เปนเวลาไมนานนัก เนื่องจากเปนชวงที่มีการซื้อขายกระเจี๊ยบแดงจากพอคาและบริษัทผูรับซื้อ
สวนมากเกษตรกรจะเก็บรักษาไวในที่รมแหงไมอับชื้น เพราะถามีความชื้นอาจทําใหเกิดราขึ้นได
จากนั้นจะรอพอคาเขามารับซื้อ ซึ่งสวนใหญเกษตรกรจะเก็บไมเกิน 2 เดือน เพราะนอกจากจะทําให
น้ําหนักลดลงแลวอาจทําใหเกิดความเสียหายจากเชื้อราดวย ทั้งนี้เมื่อพอคามารับซื้อจะขนถายใส
กระสอบใหญอีกครั้งหนึ่ง
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ชุมเห็ดเทศ 70
1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อวิทยาศาสตร Cassia alata Linn.
ชื่อวงศ
Caesalphimiaceae
2. ลักษณะพืช
ลักษณะ เปนไมพุมสูง 1-2 (-5) ม.
1)
กิ่งของชุมเห็ดเทศมักจะตั้งฉากกับลําตนใบ
2) ใบ มีลักษณะเปนใบประกอบแบบขนนก
ยาว 30-60 ซม. ใบยอยเรียงเปนคู ๆ ละ
8-20 คู แผนใบยอยรูปขอบขนานแกมรูปรี โคนใบมน ปลายใบมนหรือเวาเล็กนอย ขอบใบเรียบ ริมใบ
มีสีแดง มีขนาดกวาง 3-7 ซม. ยาว 5-15 ซม. กานใบยอยสั้นมาก
3)
ดอก มีลักษณะเปนชอสีเหลืองใหญ ตามงามใบใกลปลายกิ่ง ยาว 20-50 ซม มีกาน
ดอกสั้น เวลาบานจะกวางประมาณ 4 ซม. ใบประดับเปนแผนบาง ๆ มีขนาดกวาง 1-2 ซม. และยาว
2-3 ซม. รวงงาย กลีบรองกลีบดอกมี 5 กลีบ รูปขอบขนานมีขนาดไมเทากัน กวาง 6-7 มม. ยาว
10-20 มม. สีเขียวปลายแหลม กลีบดอกมี 6 กลีบ มีสีเหลืองรูปไขเกือบกลมหรือรูปซอน และมีกาน
สั้นๆ กวาง 1-1.5 ซม. ยาวประมาณ 2 ซม. โดยมีลายเสนเห็นไดชัด ในสวนของเกสรผูจะมีประมาณ
9-10 อัน ยาวไมเทากัน โดยมีขนาดใหญ 2 อัน และขนาดเล็ก 4 อัน สวนอีก 3-4 อัน ลดรูปไข
อับเรณูเมื่อแกจะมีรูเปดที่ยอดเกสรเมีย 1 อัน ผิวเกลี้ยง
4)
ผล มีลักษณะเปนฝกรูปบรรทัดหนา มีความกวาง 1.5-2 ซม. และยาว 10-15 ซม.
มีปก 4 ปก กวาง 5 มม. ตลอดความยาวของฝก ฝกแกมีสีดําและแตกตามยาว ภายในมีประมาณ 50
เมล็ด เมล็ดเกือบเปนรูปสีเหลี่ยมแบน กวาง 5-8 มม. ยาว 7-10 มม. ผิวขรุขระ มีสีดํา
3. สวนที่ใช สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนไทย
สวนที่ใช ใบหรือดอก นิยมเก็บในชวงที่มีอายุ 3 เดือนขึ้นไป โดยเก็บใบเพสลาดที่ไม
ออนและไมแกเกินไป ตองเก็บกอนออกดอก สวนดอกจะเก็บดอกที่เจริญเต็มที่แลว
สรรพคุณพื้นบาน ใบใชรักษาโรคผิวหนัง แกกลากเกลื้อน ดอกและใบนํามาตมรับประทาน
แกอาการทองผูก
สรรพคุณ รสเบื่อเอียน
1)
ใบ ใชบดผสมกระเทียม หรือน้ําปูนใสใชสําหรับทาแกกลากเกลื้อน โรคผิวหนัง ดอง
สุราหรือปงไฟ ชงน้ําชาดื่ม เปนยาระบายใชแกอาการทองผูก และสมานธาตุ
2)
ดอก เปนยาระบาย ใชแกอาการทองผูก
3)
ฝก แกพยาธิ ระบาย ขับพยาธิตัวตืด พยาธิไสเดือน
7
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เรื่องเดียวกัน. หนา 59-62.
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4)
5)

ตน ขับพยาธิในทอง
ตน ราก ใบ แกกษัยเสน ทําหัวใจใหปกติ แกทองผูก ขับปสสาวะ
4. การคัดเลือกพันธ สายพันธุ
ชุมเห็ดเทศที่ขึ้นกระจายในสภาพธรรมชาติ
หรือที่ปลูกโดยทั่วไปในประเทศไทยยังคง
กระจายพันธุดวยเมล็ด และยังไมมีการศึกษาเรื่องพันธุ
5. การศึกษาวิธีขยายพันธุ วิธีปลูก
การเพาะปลูก ชุมเห็ดเทศเปนพืชที่ปลูกงาย ขึ้นไดในดินเกือบทุกชนิด แตชอบดินรวน
ซุย ชอบน้ําและแสงแดด เปนพืชที่เจริญเติบโตเร็ว การปลูกโดยทั่วไปมักปลูกโดยใชเมล็ด สามารถทํา
ได 2 วิธี คือ หยอดลงหลุม หรือเพาะชําเมล็ดเปนตนกลากอน แลวจึงยายลงหลุม
การปลูกแบบหยอดหลุมในพื้นที่ปลูก วิธีการปลูกนี้เหมาะสําหรับการปลูกเปนพืชแซม
แปลงพืชไรอื่น ๆ ที่มีรมเงาบังแสงในชวงขณะเมล็ดงอกและกลายังเล็ก หรือในพื้นที่ชุมชื้นที่ไมมีปญหา
วัชพืชรบกวนมากนัก ทําไดโดยการเตรียมหลุมสําหรับหยอดเมล็ด ใหหลุมมีขนาดกวาง ยาวและลึก
ประมาณ 30 ซม. ระยะหางระหวางหลุม 3-4 ม. นําเมล็ดที่ผานการแกการพักตัวและกระตุนความงอก
ของเมล็ดแลว หยอดหลุมละประมาณ 5-6 เมล็ด ทําการเกลี่ยดินกลบหนา ประมาณ 1 ซม. แลวนํา
ฟางหรือหญาแหงคลุมบาง ๆ บนหลุมเพื่อชวยพรางแสง ลดการชะลางของน้ํา และชวยควบคุม
ความชื้นในดินไมใหน้ําระเหยเร็ว วิธีการดังกลาวจะประหยัดเวลา แตมักประสบปญหาเกี่ยวกับ
การกําจัดวัชพืชขณะที่ตนชุมเห็ดเทศยังมีขนาดเล็ก
การปลูกแบบใชกลาปลูกในแปลงปลูก โดยนํากลาจากถุงเพาะชําหรือจากแปลงเพาะ
มาปลูกในหลุมที่เตรียมไว หลุมละ 1 ตน ทําการกลบดินโดยรอบและกดดินที่โคนใหแนน รดน้ําหลัง
ปลูกเสร็จแลวทันที ปกค้ํายันและผูกมัดตนกลาเพื่อปองกันลมพัดโยกหรือตนเอนลม คลุมโคนตนดวย
ฟางหรือหญาเพื่อชวยควบคุมความชื้นในดินไมใหน้ําระเหยเร็ว และยังชวยปองกันวัชพืช วิธีการนี้
เหมาะสําหรับการปลูกเปนแปลงใหญ
6. การศึกษาการเก็บเกี่ยว และวิธีการหลังการเก็บเกี่ยว
การเก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยววัตถุดิบของชุมเห็ดเทศ จะเก็บใบเนื่องจากเปนสวนที่นําไป
ผลิตยา โดยทั่วไปเลือกเก็บเฉพาะใบเพสลาด หรือใบที่ไมออนและไมแกจนเกินไป วิธีเก็บควรใช
กรรไกรตัดทั้งใบประกอบ ซึ่งสะดวกรวดเร็วและไมทําใหใบช้ํา วางในภาชนะที่สะอาดและสะดวกตอ
การขนถายที่ไมทําใหใบเสียหาย
โดยทั่วไปควรเก็บเกี่ยวในปริมาณที่พอเหมาะตอการใช
และไมควรเก็บหลังชวงดอกบาน
สะพรั่งชุมเห็ดเทศ มีชีพจักรตามสภาพธรรมชาติในประเทศไทย ที่เติบโตดีในฤดูฝน ผลผลิตใบจะมี
มาก และมีตลอดเรื่อยมาจนถึงฤดูหนาว ในชวงหนาแลงกิ่งแกที่เริ่มเหี่ยวแหงไมสามารถเก็บผลผลิตได
เมื่อตัดทิ้งและใหน้ําอยางเหมาะสมแลวตนก็จะแตกกิ่งใหม ซึ่งประมาณ 2-3 เดือนก็จะสามารถให
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ผลผลิตใบเพสลาดได จากการวิจัยเบื้องตนของกรมวิทยาศาสตรการแพทย
พบวาพืชปลูกอายุ
3 เดือนขึ้นไปจะมีใบเพสลาดหรือมีใบอายุ 2-3 เดือนใหเก็บเกี่ยวได การเก็บควรเลือกเก็บจากใบ
เพสลาดที่อยูในลําดับลาง ๆ กอน คงเหลือใบที่ออนกวาในลําดับบนไวใหเจริญเติบโตตอไปและสําหรับ
การเก็บเกี่ยวในคราวตอไป ซึ่งชวงการเก็บเกี่ยววัตถุดิบจากตนเดิมในแตละครั้งควรหางกันไมนอยกวา
1-2 เดือน ใบเพสลาดจากตนปลูกอายุ 6-7 เดือนขึ้นไปจะมีปริมาณสารสําคัญอยูในเกณฑมาตรฐาน
ซึ่งจะทําใหไดวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีในการผลิตยาตอไป อยางไรก็ตามพืชในแตละแหลงมีปริมาณ
สารสําคัญที่ตางกัน
วิธีการหลังการเก็บเกี่ยว
1)
การทําความสะอาดและการเตรียมสมุนไพรกอนทําใหแหง ใบชุมเห็ดเทศที่คัดแยก
จากสิ่งปะปนและไดผานการคัดเลือกเฉพาะใบที่สมบูรณแลว จะนํามาลางใหสะอาดทั้งใบ หรือหั่นเปน
ชิ้นหยาบๆ ผึ่งใหสะเด็ดน้ํา แลวนํามาเกลี่ยบนภาชนะที่สะอาด เชน กระดง หรือถาด
2)
การทําใหแหง มักใชวิธีการตาก ทั้งนี้ควรคลุมภาชนะดวยผาขาวบางเพื่อปองกันฝุน
ละอองและกันการปลิวของสมุนไพร ตากจนแหงสนิท หรืออบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ใน
8 ชั่วโมงแรก ตอไปใชอุณหภูมิ 40-45 องศาเซลเซียส อบจนแหงสนิท
การบรรจุและการเก็บรักษา ใบชุมเห็ดเทศที่แหงแลวควรบรรจุในภาชนะที่สะอาด เชน
ถุงพลาสติกปดปากถุงสนิทแนน หากมีปริมาณนอยเก็บในขวดที่สะอาด ปดฝาใหสนิท ติดฉลากชื่อ
และวันที่เตรียมวัตถุดิบ และเก็บในที่สะอาด ไมควรเก็บวัตถุดิบไวใชนานเกินกวา 1 ป เพราะจาก
การศึกษาเบื้องตน พบวาปริมาณสารสําคัญจะลดลงประมาณ 20% เมื่อเก็บไวนาน 1 ป
ขมิ้นชัน 71
8

1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อวิทยาศาสตร Curcuma longa L.
ชื่อวงศ
Zingiberaceae
2. ลักษณะพืช
ขมิ้นชันเปนไมลมลุก
สูง 50-70 ซม. มีเหงาใตดิน เนื้อในสีเหลืองอมสม มีกลิ่นหอม
2.1
ใบ มีลักษณะออกเปนรัศมีมีติดผิวดิน รูปหอกแกมขอบขนาน มีขนาดความกวาง
8-10 ซม. ยาว 30-40 ซม. กานใบยาว 8-15 ซม.
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เรื่องเดียวกัน. หนา 68-73.
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2.2
ดอก ดอกขมิ้นชันจะมีลักษณะเปนชอ กานชอดอกยาว 5-8 ซม. ใบประดับสีเขียว
ออน ๆ หรือสีขาวรูปหอกเรียงซอนกัน ใบประดับ 1 ใบจะมี 2 ดอก ใบประดับยอยเปนรูปขอบขนาน
ยาว 3-3.5 ซม. ดานนอกมีขน กลีบรองกลีบดอกเชื่อมติดกันเปนรูปทอ มีขน กลีบดอกสีขาว โดยโคน
เชื่อมติดกันเปนทอยาวปลายแยกเปน 3 สวน อีกทั้งเกสรผูคลายกลีบดอก มีขน อับเรณูอยูที่ใกล ๆ
ปลายทอเกสรเมียเล็กยาว ยอดเกสรเมียรูปปากแตร เกลี้ยง รังไขมี 3 ชอง แตละชองมีไขออน 2 ใบ
3. สวนที่ใช สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนไทย
สวนที่ใชประโยชน เหงาขมิ้นชันสดและแหง
สรรพคุณ
1)
เหงา มีรสฝาดหวานเอียน ชวยในการแกไขเบื่อดี คลั่งเพอ แกไขเรื้อรัง ผอมเหลือง
แกโรคผิวหนัง แกเสมหะและโลหิต แกทองรวง สมานแผล แกธาตุพิการ ขับผายลม แกผื่นคัน ขับกลิ่น
และสิ่งสกปรกในรางกาย คุมธาตุ หยอดตาแกตาบวม ตาแดง อีกทั้งน้ําคั้นจากเหงาสด สามารถ
นําไปใชทาแกแผลถลอก แกโรคผิวหนังผื่นคัน ลดการอักเสบ ทําใหผิวพรรณผุดผอง สามารถนํามา
อัดเม็ดทําเปน ยารักษาทองอืดเฟอ ธาตุพิการ อาหารไมยอย กระเพาะอาหารออนแอ รักษาแผลใน
กระเพาะอาหาร แกทองรวง แกบิด
2)
ผงขมิ้น (นําเหงาบดเปนผง) นํามาเคี่ยวกับน้ํามัน เพื่อทําน้ํามันใสแผลสด
3)
ขมิ้นสด (ใชเหงาสดลางใหสะอาด) นํามาตํากับดินประสิวเล็กนอย ผสมดวยน้ําปูนใส
สามารถพอกบาดแผล และแกเคล็ดขัดยอก อีกทั้งยังใชเผาไฟตํากับน้ําปูนใสรับประทานเพื่อรักษา
อาการทองรวงและบิด
4. การคัดเลือกพันธุ สายพันธุ
แหลงกําเนิดและกระจาย พันธุ สมุนไพรขมิ้นชัน มีถิ่นกําเนิดในประเทศแถบเอเชียใต
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต แตยังไมปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับแหลงธรรมชาติในสภาพพืชปา
ไดมีขอสันนิษฐานวาขมิ้นชันเปนพืชปลูกที่เกิดจากกระบวนการผสมพันธุตามธรรมชาติและมี
โครโมโซม 3 ชุด ซึ่งเปนหมัน มีการสืบทอดพันธุกันตอมา โดยวิธีการคัดเลือกพันธุและขยายพันธุแบบ
ไมอาศัยเพศ ปจจุบันขมิ้นชันมีเขตการกระจายพันธุปลูกทั่วไปในภูมิภาคที่มีอากาศรอนหรือรอนชื้นทั่ว
โลก ทั้งนี้แหลงที่ปลูกขมิ้นชันเปนการคาขนาดใหญของโลกคือ อินเดียมีแหลงอื่นบางแถบเอเชีย
ตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งเปนทั้งผูผลิตและผูบริโภค
พันธุ
ขมิ้นชันที่ดีในตลาดโลกมีมากกวา 50 สายพันธุ สวนมากมาจากอินเดีย ซึ่งไดถูก
จําแนกสายพันธุโดยใชคุณสมบัติตาง ๆ ทางดานรูปราง ลักษณะ ขนาด สีกลิ่น และอายุเหงาที่
สมบูรณ พรอมเก็บเกี่ยว (Maturity of rhizome) และสายพันธุที่ใหผลผลิตดีมีปริมาณสารสําคัญสูง
สําหรับในประเทศไทยงานรวบรวมพันธุและคัดเลือกพันธุปลูกยังมีผูดําเนินการนอยมาก สวนใหญ
ยังคงใชพันธุมีอยูในทองถิ่นหรือจากแหลงขายวัตถุดิบ
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การคัดเลือกพันธุ
1) ควรเลือกพันธุที่มีคุณภาพดานปริมาณสารสําคัญที่ใชประโยชนตรงตามกําหนด
มาตรฐานการผลิตยาหรือมาตรฐานตลาดการคาของโลก สําหรับตามขอกําหนดในตํารายาสมุนไพร
ของไทย ระบุวาตองมีปริมาณเคอรคูมินอยดไมต่ํากวา 5% และน้ํามันหอมระเหยไมต่ํากวา 6%
2) ควรเลือกพันธุที่มีลักษณะตาง ๆ ไดแก
2.1) เหงาสมบูรณ
มีอายุเก็บเกี่ยวระหวาง 7-9 เดือน หรือตั้งแต 7 เดือนขึ้นไป
2.2) เหงาที่ใชทั้งหัวหรือแงงควรมีตามากกวา
2-5 ตาขึ้นไป
2.3) เหงาสมบูรณ
มีความแกรงไมเล็กลีบ ปราศจากโรคแมลงสัตวศัตรูพืช
สภาพแวดลอมที่เหมาะสม ขมิ้นชันเจริญเติบโตไดดี ทั้งในที่โลงแจงหรือมีแสงรําไร
แตในสภาพรมผลผลิตจะลดลง ขมิ้นชันชอบอากาศรอนชื้น และปลูกไดดีบนพื้นที่ดินรวนปนทราย
มีอินทรียวัตถุอุดมสมบูรณ มีการระบายน้ําดี ทั้งนี้ขมิ้นชันไมทนทานตอสภาพน้ําทวมขัง pH ระหวาง
5-7 ดินที่เปนดางจัด โดยเฉพาะดินเหนียวหรือดินลูกรังจะไมเหมาะกับการเจริญเติบโตและการพัฒนา
ของเหงา ขมิ้นชันสามารถปลูกไดในพื้นที่ระดับต่ําไป จนถึงพื้นที่ระดับสูง 1,200 ม. มักปลูกกันมากที่
ระดับความสูง 450-900 ม. เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง และปลูกไดดีในพื้นที่เขตน้ําฝน โดยเฉพาะ
บริเวณที่มีปริมาณ น้ําฝน 1,000-2,000 มม./ป หรือที่มีปริมาณน้ําฝน 1,200-1,400 มม./ป ในเวลา
100-120 วัน ฉะนั้นถาปลูกในที่ที่มีปริมาณฝนนอย ตองใชระบบการใหน้ําหรือชลประทานชวย
5. การศึกษาวิธีขยายพันธุ วิธีปลูก
การขยายพันธุขมิ้นชันใชวิธีการขยายพันธุแบบไมใชเพศโดยสวนที่ใชขยายพันธุคื อ เหงา
การเตรียมเหงาพันธุ
1) เหงาพันธุที่ใชจะมีขนาดทอนพันธุประมาณ
15-50 กรัม/ชิ้น พื้นที่ 1 ไร จะใชเหงา
พันธุขมิ้นชันประมาณ 350-420 กก.
2) แชทอนพันธุดวยสารเคมีปองกันกําจัดแมลง
เชน เพลี้ยหอยดวยมาลาไธออน หรือ
คลอไพรีฟอส 1-2 ชั่วโมง ตามอัตราแนะนํา
3) ชุบทอนพันธุดวยสารเคมี
ปองกันกําจัดเชื้อรากอนปลูก
การเตรียมดิน ขมิ้นชันเจริญเติบโตไดในดินเกือบทุกชนิดที่มีอินทรียวัตถุอุดมสมบูรณ
และรวนซุย มีความชื้น และระบายน้ําดี อยางไรก็ตาม ขมิ้นชันไมทนตอสภาพน้ําทวมขัง ดังนั้น ในดิน
รวนที่น้ําและอากาศซึมผานถายเทไดสะดวก พืชจะเจริญเติบโตและพัฒนาเหงาไดดี นอกจากนี้
การเก็บเกี่ยวเหงา ที่ปลูกในดินรวนจะสะดวกมากกวาที่ปลูกในดินเหนียวจัด ดังนั้นในการเตรียมดิน
ปลูกขมิ้นชันจําเปนตองขุดหรือไถพรวนเพื่อใหดินรวนซุยขึ้น ถาเปนพื้นที่ที่มีวัชพืชมากและหนาดิน
แข็ง ควรไถพรวนไมนอยกวา 2 ครั้ง คือ ไถดะเพื่อกําจัดวัชพืช และทําการเปดหนาดินใหรวนซุย แลว
ตากดินไว 1-2 สัปดาห เพื่อทําลายไขแมลง เชื้อโรคในดินและไถแปรเพื่อกลับหนาดิน ทําใหดินรวนซุย
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และละเอียดขึ้น พรอมกับเก็บเศษไม และวัชพืชออกจากแปลงใหหมด ถาเปนดินเหนียวจัดควรใสปุย
หมักหรือปุยคอก อัตรา 1 ตัน/ไร เพื่อปรับปรุงสภาพดิน การเตรียมดินควร ไถพรวนกอนตนฤดูฝน
ใหมีสภาพพรอมปลูกในตนฤดูฝน
การเตรียมแปลงปลูก
มี 2 รูปแบบ คือ
1) แปลงปลูกสภาพพื้นที่ราบเหมาะกับพื้นที่ที่มีการระบายน้ําดี
2) แปลงปลูกสภาพยกสันรอง หรือการยกแปลงใหสูงจากระดับดินเดิม และมีรอง
ระบายน้ํา เหมาะกับสภาพพื้นที่ลุมหรือพื้นที่ราบต่ําหรือมีการระบายน้ําไมดี เมื่อปลูกพืชแลวอาจมีน้ํา
ทวมขัง ทําใหพืชเสียหายได การยกสันรอง ควรทําสันนูนสูง 20-30 ซม. กวางประมาณ 45-50 ซม.
ในกรณียกแปลงปลูก ขนาดที่งายตอการดูแลรักษาควรกวาง 100-150 ซม. สูง 15-20 ซม. ความยาว
ขึ้นอยูกับความเหมาะสมและขนาดของพื้นที่ แปลงปลูกยอยแตละแปลงควรเวนชองหาง 30-50 ซม.
เพื่อใชเปนทางเดินสําหรับการดูแลรักษา
การปลูก ฤดูปลูกและการเติบโตของขมิ้นชัน ควรปลูกในชวงตนฤดูฝนประมาณเดือน
พฤษภาคมเปนตนไป พืชจะไดมีชวงระยะการเจริญเติบโตและพัฒนาไดเต็มที่ตลอดฤดูฝน หนอจะงอก
ประมาณ 2-4 สัปดาหหลังปลูก และดอกจะออกในเดือนกรกฎาคม -กันยายน หรือเมื่อพืชอายุปลูกได
ประมาณ 4-5 เดือน ลําตนเหนือดินจะโทรมยุบในชวงฤดูแลง และลําตนใตดินเขาสูระยะพักตัวพรอม
เก็บเกี่ยว ประมาณเดือนธันวาคมโดยอายุปลูกที่พรอมเก็บเกี่ยวตามฤดูกาลประมาณ 9-11 เดือน
ดังนั้น การปลูกลาชาเกินไป นอกจากจะเสีย คาใชจายในการบํารุงดูแลรักษาแลวพืชจะเจริญเติบโตได
ไมเต็มที่ และจะโทรมยุบเมื่อเขาฤดูแลง ทําใหผลผลิตที่ไดมีปริมาณนอยและมีคุณภาพต่ํากวาขมิ้นชัน
ที่ปลูกตามสภาพอายุเก็บเกี่ยวปกติ
วิธีปลูก โดยทั่วไปในการปลูกขมิ้นชัน การปลูกเปนพืชหลักอยางเดียวในสภาพพื้นที่ราบ
ใชระยะหางระหวางแถว 30 ซม. และใชระยะหางระหวางตน 30 ซม. สําหรับการปลูกในสภาพ
ยกรองใชระยะหางระหวางแถว 45-75 ซม. และใชระยะหางระหวางตน 25-50 ซม. ในการปลูก
ขมิ้นชันเปนพืชแซมพืชไรหรือพืชสวนอื่นๆ ควรปลูกเปนแถวแซมระหวางแถวพืช โดยใชระยะหาง
ระหวางตน 30 ซม.
1) ขุดหลุมปลูก
ขนาดกวาง×ยาว×ลึก: 15×15×15 ซม.
2) ใสปุยคอกหรือปุยหมัก
รองกนหลุมในอัตรา 1 กระปองนม (ประมาณ 250 ก.) ตอ
หลุม คลุกเคลาใหเขากับดินกนหลุม
3) นําหัวหรือแงงพันธุที่เตรียมไวลงปลูก
แลวกลบดินทับหนาประมาณ 5-10 ซม.
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การดูแลรักษา
1)
การคลุมแปลง หลังจากการปลูกเหงาพันธุแลว ควรใชฟางขาวหรือใบหญาคาหรือ
วัสดุอยางอื่นที่มีคุณสมบัติเหมือนกันมาคลุมแปลงปลูก เพื่อลดการระเหยของน้ําในดิน และชวยรักษา
ความชื้นในดิน ซึ่งจะมีผลดีตอการงอกของขมิ้นชัน เปนการประหยัดการใชน้ําและแรงงาน
2)
การใหน้ํา หลังจากปลูกเหงาพันธุแลว ควรรดน้ําใหชุมเพื่อรักษาความชื้นของดินให
เหมาะสมตอการงอก และทําอยางตอเนื่องในระยะเริ่มปลูกจนถึงระยะที่ตนยังมีขนาดเล็ก ควรใหน้ํา
อยาสม่ําเสมอหรือใหน้ําเมื่อเห็นวาดินแหง โดยเฉพาะเมื่อเกิดฝนทิ้งชวง ปริมาณน้ําที่ใหขึ้นอยูกับ
สภาพพื้นที่และความชื้นในอากาศ เมื่อพืชเริ่มโตการใหน้ําควรลดลงหรือใหตามความเหมาะสม
โดยทั่วไปในฤดูฝนที่มีฝนตกสม่ําเสมอไมจําเปนที่จะตองใหน้ําเพิ่ม แตควรระมัดระวังไมใหมีน้ําทวมขัง
ในแปลงปลูกนานๆ เพราะจะทําใหตนเนาเสียหายได ทั้งนี้ควรหยุดการใหน้ําในระยะที่ตนเริ่มมีใบสี
เหลืองในฤดูแลง ซึ่งเปนชวงที่ขมิ้นชันเขาสูระยะพักตัว หยุดหรือชะลอการเจริญเติบโต
3)
การใสปุย ในสภาพพื้นที่ที่ดินมีความอุดมสมบูรณพอเพียงไมจําเปนที่จะตองใสปุย
วิทยาศาสตรเพิ่มหลังการปลูก สําหรับพื้นที่ที่ทําการเกษตรอยางตอเนื่องและขาดการบํารุงดิน หรือ
ดินขาดธาตุอาหาร ควรใสปุยเพิ่มเติม โดยพิจารณาใสใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่นั้นๆ ปุยสูตรทั่วไปที่
ควรใช เชน 15-15-15, 16-16-16 หรือ 13-13-21 ระยะเวลาใสปุย ใสหลังการปลูก 1-2 ครั้ง ตาม
ความเหมาะสม ครั้งที่ 1 เมื่ออายุประมาณ 1-2 เดือน หรือขมิ้นชันที่ปลูกมีการงอก 50% ขึ้นไป
ควรใสประมาณครึ่งชอนแกง (ประมาณ 15 ก.) ตอตน หรือประมาณ 50 กก./ไร ครั้งที่ 2 เมื่ออายุ
ประมาณ 2-4 เดือน ใสประมาณ 1 ชอนแกง (ประมาณ 30 ก.) ตอตน วิธีใสปุย ควรใสหางจาก
โคนตน 8-15 ซม. โดยขุดหลุมฝง หรือหวานระหวางแถวปลูก แลว Medki พรวนดินกลบ หลังใสปุย
ทุกครั้งตองใหน้ําทันที
4) ก
ารกําจัดวัชพืช ควรเอาใจใสดูแลกําจัดวัชพืชอยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะในชวงแรก
หลังตนงอกและระยะที่ตนยังเล็กกรณีที่มีวัชพืชขึ้นมากควรใชจอบดายหญา และพรวนดินเขาโคนตน
ไปพรอมกัน บริเวณโคนควรใชมือถอนวัชพืชจะดีกวาใชจอบดายหญา เพราะอาจจะทําความเสียหาย
ใหกับพืชที่เราปลูกได การพรวนดิน สวนใหญแลวจะพรวนดินและดายหญาไปพรอมกัน หรือพรวนดิน
เมื่อหนาดินแนน ดูดซับน้ําไดชา การพรวนดินจะทําใหดินรวนซุย ดูดซึมซับน้ําและสารอาหารไดดี
ซึ่งจะชวยใหระบบรากพืชใชน้ําและปุยไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
5)
การปองกันกําจัดโรคและแมลง โรคของขมิ้นชันที่พบ ไดแก
5.1)
โรคเหงาและรากเนา ซึ่งเกิดจากเชื้อ Pythium graminicolum Subram.,
Pythium aphanidernatum (Edson) Fitz, Fusarium solani และ Fusarium sp.
5.2)
โรคใบจุด จากเชื้อ Colletotrichum capsic (Syd.) Butl.& Bisby และเชื้อ
Taphrina maculans Butl. โรคเหลานี้มักมีสาเหตุรวมมาจากการมีน้ําทวมขัง หรือการใหน้ํามาก
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เกินไป หรือเกิดจากการปลูกซ้ําที่เดิมหลายครั้ง ทําใหเกิดการสะสมของเชื้อโรค การปองกันกําจัดโรค
ดังกลาวเมื่อเกิดแลวรักษายากในเบื้องตนควรถอนและทําลาย และควรปองกันกอนปลูก โดยการ
หมุนเวียนแปลงปลูกและใชเหงาพันธุที่ปราศจากโรค
แมลงศัตรูพืช
ที่พบไดแก
1)
แมลงดูดกินน้ําเลี้ยง (Scale insect หรือ Sucking insect) เชน เพลี้ยหอย มีขนาด
เล็กมาก สีน้ําตาลแดง มักวางไขไวที่ผิวเปลือกเหงาเห็นเปนสะเก็ดสีขาว โดยจะดูดกินน้ําเลี้ยง
ทําความเสียหายแกตนและเหงา พบไดทั้งในแปลงปลูกและในระยะหลังเก็บเกี่ยว การปองกันกําจัด
ในเบื้องตนควรทําลายทันที หากมีความจําเปนจะตองทําการกําจัดที่เหงาพันธุกอนการปลูก
2) หนอนหรือแมลงกัดกินใบ ซึ่งจะมีผลกระทบตอการเจริญเติบโตของพืชการปองกัน
กําจัดในเบื้องตนควรทําลาย
6. การศึกษาการเก็บเกี่ยว และวิธีการหลังการเก็บเกี่ยว
การเก็บเกี่ยว โดยทั่วไปขมิ้นชัน ที่ปลูกตามฤดูกาลจะเก็บเกี่ยวชวงอายุประมาณ 9-11
เดือน (เดือนธันวาคม-กุมภาพันธ ) เพราะจะไดผลผลิตดี เหงามีความสมบูรณเต็มที่ มีความแกรง
สามารถเก็บรักษาเหงาสดไวในสภาพปกติไดนาน แตถาปลอยทิ้งไวหลังจากนั้นเปนเวลานานแลวอาจ
เกิดโรคเนาและผลผลิตลดลงและหามเก็บเกี่ยวในระยะที่ขมิ้นชันเริ่มแตกหนอ เพราะจะทําใหมีสาร
เคอรคูมินต่ํา
วิธีการเก็บเกี่ยว ชวงระยะเวลาที่เก็บเกี่ยวขมิ้นชันจะเปนชวงฤดูแลง สภาพดินจะแหง
แข็งมากกวาปกติ ถาดินแข็งควรมีการใหน้ําจนดินชื้นและปลอยไวใหดินแหงหมาด แลวจึงทําการเก็บ
เกี่ยว โดยวิธีขุดหรือไถ ในแปลงปลูกที่มีขนาดเล็กควรเก็บเกี่ยวโดยใชจอบขุด ในแปลงปลูกขนาดใหญ
ควรใชเครื่องมือทุนแรง เชน รถแทรกเตอรติดพานไถอันเดียว และใชแรงงานเดินตามเก็บ
ผลผลิต
1) ผลผลิตจากการปลูกขมิ้นชัน
เปนพืชหลักจะไดผลผลิตสดประมาณ 3,000 กก./ไร
2) ผลผลิตจาการปลูกขมิ้นชันเปนพืชแซมพืชไรอื่นๆ
จะไดผลผลิตสดประมาณ 200300 กก./ไร
การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การทําความสะอาด ทําโดยการคัดแยกหัวขมิ้นชันและแงง
ออกจากกัน ตัดรากและสวนตาง ๆ ที่ไมตองการทิ้ง อาจใชแปรงชวยขัดผิว คัดเลือกสวนที่สมบูรณ
ปราศจากโรคและแมลง นํามาลางดวยน้ําสะอาดหลาย ๆ ครั้ง จากนั้นคัดแยกสวนที่จะเก็บรักษาไวทํา
หัวพันธุตอไป และสวนของผลผลิตที่จะนําไปทําแหง
การเก็บรักษาเหงา พันธุ หรือเหงาสด การเก็บเกี่ยวขมิ้นชันจะเก็บเกี่ยวในชวงฤดูแลง
และจะเริ่มปลูกใหมในตนฤดูฝน จะมีระยะทิ้งชวงหางประมาณ 2-3 เดือน ดังนั้นการเก็บรักษา
ที่เหมาะสมจะชวยลดหรือหลีกเลี่ยงความเสียหายของเหงาพันธุได โดยวางเหงาพันธุผึ่งไวในที่รม
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สะอาด ปราศจากโรค แมลงและสัตวตาง ๆ รบกวน มีอากาศถายเทสะดวก พื้นที่เก็บแหง และ
ปราศจากความชื้น
การทําแหงเหงาขมิ้นชัน
1) การทําแหงแบบชิ้น
โดยการหั่นเหงาขมิ้นเปนชิ้นบาง ๆ วางบนถาด หรือตะแกรง
เกลี่ยใหบาง อบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 8 ชั่วโมง แลวลดอุณหภูมิลงเปน 40-45 องศาเซลเซียส
กลับบอย ๆ อบจนแหงสนิท
2) การทําแหงทั้งเหงานําเหงาขมิ้นที่ทําความสะอาดแลว
ทําโดยการตมในน้ําเดือด 1-2
ชั่วโมง แลวน้ําไปอบแหงโดยใชเครื่องเปาลมรอน 65-70 องศาเซลเซียส จนแหงสนิท ซึ่งวิธีการตม
จะชวยเพิ่มสีแดงและลดสีเหลือง อัตราการทําแหง ผลผลิตสด: ผลผลิตแหง เทากับ 6: 1
ไพล 72
9

1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อวิทยาศาสตร Zingiber montanum (Koenig) Link ex Dietr.
ชื่อวงศ
Zingiberaceae
2. ลักษณะพืช
ลักษณะทางพฤกษศาสตร สมุนไพรไพล เปนไมลมลุก สูง 0.7-1.5 ม. มีเหงาใตดิน
เปลือกนอกมีสีน้ําตาลแกมเหลือง เนื้อในสีเหลืองแกมเขียวมีกลิ่นเฉพาะ แทงหนอหรือลําตนเทียม
ขึ้นเปนกอ ประกอบดวยกาบหรือโคนใบหุมซอนกันใบเดียวเรียงสลับ
รูปขอบขนานแกมใบหอก
มีขนาดกวาง 3.5-5.5 ซม. ยาว 18-35 ซม. ดอกมีลักษณะเปนชอ แทงจากเหงาใตดิน กลีบดอกสีนวล
ใบประดับสีมวง ผลเปนผลแหง รูปกลม
3. สวนที่ใช สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนไทย
3.1) เ
หงา ชวยในการแกฟกช้ํา เคล็ดบวม ขับลมในลําไส แกจุกเสียด แกปวดทอง
แกทองอืดเฟอขับระดู ขับโลหิตรายทั้งหลายใหตกเสีย
3.2)
ราก ชวยในการขับโลหิต ทําใหประจําเดือนมาตามปกติ แกทองอืดเฟอ แกทองผูก
แกเคล็ดยอก แกโรคผิวหนัง แกโรคอันบังเกิดแตโลหิตอันออกทางปากและจมูก แกอาเจียนเปนโลหิต
3.3)
ดอก ดอกของไพลชวยในการกระจายโลหิตอันเกิดแตอภิญญาณธาตุ ขับโลหิต
แกอาเจียนเปนโลหิต แกเลือดกําเดาออกทางจมูก แกช้ําใน ขับระดูประจําเดือน
4. การคัดเลือกพันธุ สายพันธุ
ยังไมพบรายงานการวิจัยเพื่อคัดเลือกสายพันธุที่ดีของไพล
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เรื่องเดียวกัน. หนา 85-87.
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5. การศึกษาวิธีขยายพันธุ วิธีปลูก
5.1
แหลงกําเนิดและกระจายพันธุ
1)
สภาพแวดลอมที่เหมาะสม พื้นที่ที่ใชในการปลูกไพล ควรเปนดินเหนียวปน
ทรายที่มีอินทรียวัตถุสูง มีการระบายน้ําดี ไพลปลูกไดทั้งที่แจงและที่รมรําไร แตทั้งนี้ควรหลีกเลี่ยง
การปลูกในดินลูกรัง และพื้นที่น้ําขัง
2)
การขยายพันธุ การเตรียมเหงาพันธุ เหงาพันธุตองเปนหัวพันธุที่มีอายุมากกวา
1 ป มีตาสมบูรณ ไมมีโรคหรือแมลงเขาทําลาย ทําการเตรียมโดยปลอยใหหัวพันธุพักตัวในระยะเวลา
หนึ่ง แลวทําการแชใน Indole acetic acid (IAA) ที่ระดับความเขมขน 250 ppm เปนเวลา 24 ชม.
จะชวยกระตุนใหหัวไพลงอกไดเร็วขึ้น อีกทั้งทําใหไดผลผลิตสูงขึ้น ทําการแบงหัวพันธุใหมีน้ําหนัก
100 ก./หัว มีตา 3-5 ตา และชุบทอนพันธุดวยสารเคมีปองกันเชื้อรากอนปลูก อัตราการใชพันธุ /ไร
ควรใชปริมาณหัวพันธุ 960 กก./ไร
3)
การเตรียมแปลงปลูก ทําการเตรียมดินใหโปรง รวนซุย ดวยการไถพรวน
พรอมทั้งกําจัดเศษวัสดุและวัชพืช ตากดินไวประมาณ 7-15 วัน จากนั้นใสปุยคอกหรือปุยหมักอีกครั้ง
แลวคลุกเคลาใหเขากัน ทําการขุดหลุมขนาดกวาง×ยาว×ลึก ประมาณ 25×25×15 ซม.
5.2
การปลูก สามารถทําได 2 วิธี คือ
1) ปลูกโดยใชเหงา
โดยการตัดเปนทอน ๆ ชุบดวยสารเคมีปองกันเชื้อรา ทิ้งไว
สักครู แลวทําการปลูก ลงในแปลงที่เตรียมไว ระยะระหวางตนและระหวางแถวประมาณ 25×27 ซม.
และทําการกลบดินใหมิด หนาประมาณ 2-3 ซม. คลุมดวยฟางหรือใบหญาคาตากแหงหนาประมาณ
2 นิ้ว รดน้ําทันที
2) ปลูกโดยใชเหงาเพาะใหงอกกอน
โดยทําการเพาะเหงาที่ตัดเปนทอน ๆ ใน
กระบะทรายใหแทงยอดและแตกใบประมาณ 2-3 ใบ จึงยายลงปลูกในแปลงปลูก
5.3
การดูแลรักษา
1)
การใหน้ํา ในระยะแรกของการปลูกสมุนไพร “ไพล” ตองดูแลอยาใหขาดน้ํา
ตองรดน้ําอยางสม่ําเสมอจนกวาพืชจะตั้งตัวได หลังจากนั้นก็ควรใหน้ําบางอยางนอย สัปดาหละ
1 ครั้ง ในพื้นที่ที่แหงแลง โดยปกติในพื้นที่ปลูกภาคตะวันออกอาศัยน้ําฝนจากธรรมชาติจะไมมีการรดน้ํา
2)
การใหปุย ควรใสปุย N: P: K ในอัตราสวน 12: 6: 6 กก./ไร ซึ่งจะทําใหไดผล
ผลิตสูงสุด และใหเปอรเซนตน้ํามันสูงสุด 1.25% ควรใหในระยะที่มีการเจริญเติบโตทางลําตน ไมควร
ใหระยะที่ไพลลงหัว
3)
การกําจัดวัชพืช ปแรกควรทําการกําจัดวัชพืช 2 ครั้ง และในปที่สองทําการกําจัด
วัชพืช 1 ครั้ง เนื่องจากไพลจะคลุมพื้นที่ระหวางตนและแถวจนเต็ม และในปที่สามไมตองกําจัดวัชพืช
และปลอยใหแหงตายไปพรอมกับตนไพลที่ฟุบ
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6. การศึกษาการเก็บเกี่ยว และวิธีการหลังการเก็บเกี่ยว
6.1
การเก็บเกี่ยว
1)
ระยะเวลาเก็บเกี่ยว ตั้งแตเริ่มปลูกจนถึงวันที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไพลจะใชระยะ
เวลานาน 2-3 ป เปนระยะเวลาที่เหมาะสมในการนําไพลไปสกัดน้ํามัน เพื่อจะไดปริมาณน้ํามันมาก
และมีคุณภาพ จึงควรเก็บหัวไพลชวงเดือนมกราคม -มีนาคม โดยจะสังเกตเห็นตนไพลแหงและฟุบลง
กับพื้น หามเก็บหัวไพลขณะที่เริ่มแตกหนอใหมเพราะจะทําใหไดน้ํามันไพลที่มีปริมาณและคุณภาพต่ํา
2)
วิธีการเก็บเกี่ยว อาจใชจอบ เสียมขุด หรือนิยมใชอีเทอร (อีจิก) ขุดเหงาไพล
ขึ้นมาจากดิน (ตองระวังไมใหเกิดแผลหรือรอยช้ํากับเหงา ) ทําการเขยาดินออก ตัดรากแลวนําไปผึ่ง
ลมใหแหง เก็บผลผลิตบรรจุกระสอบพรอมที่จะนําไปสกัดน้ํามันไพล
6.2
ผลผลิต ปริมาณผลผลิตไพลสด 13,754 กก./ไร โดยใชหัวพันธุขนาด 100 ก./หัว/
หลุม ที่ระยะปลูก 25×27 ซม. และเก็บเกี่ยวหลังปลูก 21 เดือน
6.3
การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว เก็บหัวไพลที่ตัดราก และผึ่งลมใหแหงแลว เก็บบรรจุ
กระสอบพรอมที่จะนําไปสกัดน้ํามัน โดยเครื่องกลั่นไอน้ํา
สําหรับไพลที่จะนําไปผลิตเปนลูกประคบแหง
ใหคัดเลือกสวนที่สมบูรณปราศจาก
โรคและแมลงมาลางดวยน้ําสะอาดหลาย ๆ ครั้ง จากนั้นนําสมุนไพรมาทําใหแหง โดยหั่นเหงาไพล
เปนชิ้นบาง ๆ วางบนถาดหรือกระดง เกลี่ยใหบาง คลุมดวยผาขาวบางเพื่อปองกันฝุนละออง และ
ปองกันการปลิว นําไปตากแดดใหแหง หมั่นกลับบอย ๆ หรือโดยการอบที่อุณหภูมิ 50องศาเซลเซียส
สําหรับ 8 ชั่วโมงแรก แลวลดอุณหภูมิลงเปน 40-45 องศาเซลเซียส หมั่นกลับบอย ๆ อบจนแหง อนึ่ง
การทําใหแหงโดยการตากแดดเปนเวลานานมีขอเสียคือจะเปดโอกาสใหมีการปนเปอนดวยเชื้อจุลินทรีย
ไดมาก
6.4
อัตราสวนสกัดน้ํามันหอมระเหย ผลผลิตสด: น้ํามันหอมระเหย เทากับ 1 ตัน:
8-10 ลิตร
ลูกประคบ 73
การประคบสมุนไพร
คือการใชสมุนไพรหลายอยาง มาหอรวมกันซึ่งสวนใหญจะเปนยา
สมุนไพรที่มีน้ํามันหอมระเหย ซึ่งเมื่อถูกความรอน จะระเหยออก เชน ไพล ขมิ้นชัน ขมิ้นออย ตะไคร
มะกรูด การบูร เปนตน การประคบสมุนไพรเปนวิธีการบําบัดรักษาของแพทยแผนไทย ซึ่งสามารถ
นําไปใชในการควบคูกับการนวดไทย โดยใชการประคบหลังจากการนวดไทย
10

73

เรื่องเดียวกัน. หนา 97-100.
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ประโยชนของการประคบสมุนไพร
1. ชวยใหเนื้อเยื่อพังผืดยืดตัวออก
2. ลดการติดขัดของขอตอบริเวณที่ประคบ
3. ลดอาการเกร็งของกลามเนื้อ
4. บรรเทาอาการปวดเมื่อย
5. ลดอาการบวมที่เกิดจากการอักเสบของกลามเนื้อ หรือบริเวณขอตอตาง ๆ
6. ชวยกระตุนหรือเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต
ตัวยาที่นิยมนํามาใชทําลูกประคบ
1. เหงาไพล 500 กรัม บรรเทาปวดเมื่อยลดการอักเสบ
2. ผิวมะกรูด 100 ขีด บรรเทาลมวิงเวียน
3. ตะไครบาน 200 กรัม บรรเทาปวดเมื่อยลดการอักเสบ
4. ใบมะขาม 1 ขีด บรรเทาอาการคันตามรางกาย บํารุงผิว
5. ขมิ้นชัน 100 กรัม บรรเทาฟกช้ํา เม็ดผดผื่นคัน
6. ขมิ้นออย 100 กรัม บรรเทาฟกช้ํา เม็ดผดผื่นคัน
7. ใบสมปอย 50 กรัม ชวยบํารุงผิว
8. เกลือเแกง 60 กรัม ชวยดูดความรอน และชวยพาตัวยาผานผิวหนังไดอยางสะดวก
9. การบูร 30 กรัม แตงกลิ่น บํารุงหัวใจ แกพุพอง
10. พิมเสน 30 กรัม แตงกลิ่น แกพุพอง แกหวัด
อุปกรณการประคบสมุนไพร
1. หมอสําหรับนึ่งลูกประคบ
2. ผาสําหรับหอลูกประคบ
3. เชือก
4. เตาและจานรองลูกประคบ
วิธีประคบ
1. ใชผาจับลูกประคบขณะรอนยกขึ้นจากปากหมอ
2. ใชลูกประคบแตะที่ทองแขนตนเอง ทดสอบความรอน
3. ชวงแรกแตะลูกประคบ และยกขึ้นโดยเร็ว จนกวาลูกประคบจะคลายความรอนลง
4. จากนั้นจึงวางลูกประคบไดนานพอประมาณ แลวกดเนนบริเวณที่ตองการ
5. เปลี่ยนลูกประคบเมื่อเย็นลง
ขอควรระวังในการประคบสมุนไพร
1. หามใชลูกประคบที่รอนเกินไป
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2. บริเวณผิวหนังออนๆ หรือบาดเจ็บตองมีผาขนหนูรองกอน
3. ควรระวังผูปวยที่เปนเบาหวานอัมพาต เด็ก ผูสูงอายุ เพราะการตอบสนองตอความรอนชา
4. ไมประคบกับกรณีการอักเสบบวมในชวง 24 ชั่วโมงแรก เพราะอาจจะบวมมากขึ้น
ควรประคบน้ําเย็นกอน
5. หลังจากประคบไมควรอาบน้ําทันที
การเก็บรักษาลูกประคบ
1. ลูกประคบที่ทําครั้งหนึ่ง สามารถเก็บไวใชได 3-5 วัน
2. เวลาเก็บควรผึ่งใหแหง ไมใหอับชื้น ถาเก็บในตูเย็นจะเก็บไดนานขึ้น
3. ลูกประคบที่แหง กอนใชควรพรมดวยน้ํา หรือเหลาขาว
4. ลูกประคบที่มีสีเหลืองออน หรือจางลง แสดงวาตัวยาในลูกประคบหมดสภาพแลวจะใช
ไมไดผล
ลูกประคบ
ยาประคบสมุนไพรและการประคบดวยสมุนไพร
เปนวิธีการบําบัดรักษาของการแพทย
แผนไทยอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งใชควบคูกับการนวดไทย คือ มักทําการประคบหลังจากนวดเสร็จแลว ผลของ
การรักษาดวยการประคบสมุนไพร เกิดจากผลของความรอนที่ไดจากการประคบและผลจากการที่
ตัวยาสมุนไพรซึมผานชั้นผิวหนังเขาสู รางกายผลของความรอน จากการประคบที่มีตอการรักษา คือ
ชวยทําใหเนื้อเยื่อพังผืดยืดตัวออก ลดการติดขัดของขอตอ ลดการเกร็งของกลามเนื้อ ลดปวด ชวยลด
การบวมที่เกิดจากการอักเสบของกลามเนื้อ เอ็น และขอตอ หลังการบาดเจ็บ 24-28 ชั่วโมง และเพิ่ม
การไหลเวียนของโลหิต
ผลของสมุนไพร
สมุนไพรที่ใชในตํารับยาลูกประคบ มีแตกตางกันไป แตตัวยาหลักสําคัญ ๆ
จะคลายกัน ในที่นี้จะยกมาเปนตัวอยาง 1 ตํารับ คือ ตํารับยาประคบแกปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอก
(ตํารับของโครงการฟนฟูการนวดไทย มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนาและคณะ)
สวนประกอบลูกประคบ
หัวไพลสด ½ กก. หัวขมิ้นออยและหัวขมิ้นชัน รวมกันได ½ ขีด
ตนตะไคร 1 ขีด ผิวมะกรูด 1 ผล ใบมะขามและใบสมปอย รวมกันใหได ½ ขีด การบูร 1 ชอนชา
พิมเสน 1 ชอนชา เถาเอ็นออน ½ ขีด ตัวยาสมุนไพรสวนใหญมีสรรพคุณในการแกเคล็ดขัดยอก
ฟกช้ํา ทําใหเสนหยอนเมื่อผสานกับความรอนจากลูกประคบ ก็เทากับเสริมฤทธิ์ในการรักษาซึ่งกัน
และกัน
อนึ่งสมุนไพรที่ใชตามตํารับยานี้ควรเปนยาสด เพราะเปนยาที่น้ํามันหอมระเหยเปนสารสําคัญ
ในการออกฤทธิ์ ถาเปนยาแหงน้ํามันหอมระเหยจะระเหยออกไปมากแลวทําใหมีผลในการรักษาได
นอย นอกจากนี้อาจใชสมุนไพรอื่นรวมอีก เชน วานนางคํา ใบพลับพลึง หัวหอม ขิงสด วานน้ํา ดีปลี
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เปราะหอม ผักบุง เปลือกชลูด ถาหาไมไดก็ไมเปนไร ใชเทาที่มีแตที่ขาดไมไดก็คือ หัวไพล ผิวมะกรูด
ใบมะขามแก และใบสมปอย
วิธีการเตรียมลูกประคบ
1. หั่นหัวไพล ขมิ้นออย ขมิ้นชัน ตนตะไคร และเถาเอ็นออนแลวตําพอหยาบ
2. ปอกผิวมะกรูดออก หั่นแลวตําพอหยาบ
3. นําสวนผสมในขอ 1 และ 2 มาตํารวมกับใบมะขามและใบสมปอย
4. ใสการบูรและพิมเสนผสมใหเขากัน ตําตอใหแหลก แตอยาถึงกับละเอียด เพราะลูกประคบ
จะแฉะ
5. แบงตัวยาที่ตําไดเปน 2 สวนเทา ๆ กัน ใชผาขาวหอ รัดดวยเชือกใหแนน จะไดลูกประคบ
2 ลูก
อุปกรณที่ใชประคบ
1. หมอดินใสน้ําครึ่งหนึ่ง ตั้งบนเตาไฟจนมีไอน้ํารอน
2. จานรองลูกประคบ
3. ลูกประคบ 2 ลูก ลูกหนึ่งวางไวบนปากหมอดินที่มีไอน้ํารอนอีกลูกวางไวที่จานรองประคบ
ขั้นตอนในการประคบ
หลังจากที่ทําการนวดรางกายของผูปวยเสร็จเรียบรอยแลว
ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้
1. จัดทาผูปวยใหเหมาะสม เชน นอนหงาย นอนคว่ํา หรือนอนตะแคง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ตําแหนงที่จะทําการประคบ
2. เมื่อลูกประคบที่อังไอรอนดีแลว ผูประคบใชมือจับลูกประคบใหเต็มอุงมือ ยกขึ้นจาก
ปากหมอ แลวเอาลูกประคบอีกลูกวางบนปากหมอแทน ลองใชลูกประคบแตะบริเวณทองแขนตนเอง
ถาลูกประคบยังรอนมากใหใชฝามืออีกขางแตะลูกประคบ
แลวใชฝามือไปนาบบริเวณที่ตองการ
ประคบ เปนการถายเทความรอนซึ่งผูปวยจะไมรูสึกเกินไปทําหลาย ๆ ครั้ง จนลูกประคบคลายความรอน
ลง จึงเอาลูกประคบ ๆ โดยตรง
3. การประคบดวยลูกประคบโดยตรง ในตอนแรกตองทําดวยความรวดเร็ว ไมวางลูกประคบ
ไวบนผิวหนังผูปวยนาน ๆ เพียงแตแตะลูกประคบแลวยกขึ้น เลื่อนไปประคบตําแหนงถัดไปตามแนว
กลามเนื้อที่กําหนด
4. เมื่อลูกประคบคลายความรอนลงอีก ผูประคบสามารถวางลูกประคบใหนานขึ้นไดพรอม
กับกดคลึงดวยลูกประคบจนลูกประคบคลายความรอนไปมากแลวจึงเปลี่ยนไปใชลูกประคบอีกลูก
ทําการประคบจากขั้นตอนที่ 2-4
5. ในขณะประคบ ควรทําการนวดสลับกับการประคบโดยเฉพาะในตําแหนงที่ปวดเมื่อยมาก
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ระยะเวลาที่ใชในการประคบ โดยทั่วไปจะใชเวลาประมาณ 15-20 นาที ตอการประคบ
1 ครั้ง ถามีอาการเคล็ดขัดยอก อาจประคบไดวันละ 2 ครั้ง
ขอควรระวังในการประคบ
1. อยาใหลูกประคบที่รอยเกินไป โดยเฉพาะกับบริเวณผิวหนังที่ออน บริเวณที่มีกระดูกยื่น
หรือบริเวณที่เคยเปนแผลมากอน ควรใชผาขนหนูรองหรือใชลูกประคบอุนๆ
2. ตองระมัดระวังในกรณีที่มีผูปวยเบาหวาน อัมพาต เด็กและผูสูงอายุ เพราะมักมีความรูสึก
ตอบสนองชา อาจทําใหผิวหนังไหมพองไดงาย ควรใชลูกประคบที่ไมรอนจัด
3. หามใชการประคบสมุนไพรในกรณีที่มีการอักเสบ ปวดบวม แดงรอน ในชวง 24 ชั่วโมง
แรก เพราะจะทําใหบวมมากขึ้นและเลือดออกมากขึ้น
4. หลังการประคบสมุนไพร ไมควรอาบน้ําทันที เพราะจะไปชะลางยาออกจากผิวหนัง
และรางกายยังปรับตัวไมทัน
การเก็บรักษาลูกประคบ ลูกประคบที่ทําครั้งหนึ่ง ๆ อาจใชได 3-5 วัน เวลาเก็บควรผึ่งตัว
ยาไวอยาใหอับ ถาเก็บในที่เย็น เชน ตูเย็นจะทําใหเก็บไดนานขึ้น แตถาตัวยาบูดเสียก็ไมควรนํามาใช
อีก ถาพบวาลูกประคบแหงกอนใชอาจพรมดวยน้ําหรือเหลาโรง ถาลูกประคบที่ใชไมมีสีเหลืองของ
ไพลออกมาอีก แสดงวายาจืดแลวจะใชไมไดผลอีก
บัวบก 74
11

1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อวิทยาศาสตร Centella asiatica (L.) Urb.
ชื่อวงศ
Umbelliferae (Apiaceae)
สวนที่ใชเปนยา สวนเหนือดิน หรือทั้งตน
2. ลักษณะพืช
ลักษณะทางพฤกษศาสตร พืชลมลุกอายุหลายป มักขึ้นตามที่ชื้นแฉะ ลําตนเลื้อยไปตาม
พื้นดิน แตกรากฝอยตามขอใบ
ใบของสมุนไพรบัวบกมีลักษณะเปนใบเดี่ยวเรียงสลับหรือออกเปนกระจุก ๆ ละ 3-5 ใบ
ใบรูปไต เสนผาศูนยกลาง 2-5 ซม. ขอบใบหยัก กานใบยาวชูขึ้น
ดอก ดอกมีสีมวง ออกเปนชอตามซอกกานใบ ชอหนึ่งมี 2-3 ดอก มีใบประดับรูปรีหุม
อยู ดอกมีขนาดเล็ก กลีบดอกรูปไข สีมวงเขม ยาวประมาณ 1 มม. กานชอดอกสั้น
74
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ผล ผลมีสีเขียวหรือขาว คอนขางกลม ขนาดเล็ก ยาวประมาณ 2.5 มม. เมื่อแกแตกได
3. สวนที่ใช สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนไทย
สวนที่ใช ทั้งตน
รสและสรรพคุณยาไทย มีรสหอมหวาน ขมเล็กนอย ทั้งตน ใชรักษาอาการช้ําใน
เปนยาบํารุงหัวใจและบํารุงกําลัง รักษาอาการออนเพลีย เมื่อยลา ขับปสสาวะ เปนยาขับปสสาวะ
รักษาโรคผิวหนัง ใชรักษาบาดแผล รักษา มุตกิด ระดูขาว รักษาพิษเนื่องจากถูกงูกัด และรักษาอาการ
เริ่มเปนบิด ทําใหโลหิตแผซาน รักษาอาการทองรวง ใชผสมรวมกับสมุนไพรอื่น ๆ เปนยารักษาอาการ
รอนในกระหายน้ํา รักษาเด็กที่เปนซางตัวรอนและผอมแหง รักษาโรคปากเปอย ปากเหม็น เจ็บคอ
น้ําลายไหล
4. การคัดเลือกสายพันธุ ไมมีรายงานการคัดเลือกสายพันธุ
5. การศึกษาวิธีขยายพันธุ วิธีปลูก
5.1
การขยายพันธุ การปกชํา การเพาะเมล็ด ไหล
5.2
การปลูก ระบบรากของตนสมุนไพร “บัวบก” ลึกประมาณ 1.5-2 ซม. บัวบกชอบ
ดินที่มีความชุมชื้นสูงมากและชอบรมเงา ตนจะเจริญเติบโตและขยายพันธุดวยการแตกไหล ตนบัวบก
สามารถปลูกไดตลอดป มีอายุเก็บเกี่ยว 1-2 เดือน นิยมปกชําดวยตนออน ๆ ที่งอกจากไหลจะแพร
ขยายไดรวดเร็ว หลังจากตนตั้งตัวไดแลวใหใสปุยยูเรีย สามารถปลูกไดในกระถางและภาชนะอื่น ๆ
5.3
โรคแมลงที่สําคัญ หนอนกัดกินใบ หนอนชนิดนี้จะกัดกินใบจนเหลือแตกานใบ
ถาระบาดมากจะทําความเสียหายทั่วแปลง เมื่อตัวเต็มวัยเปนผีเสื้อกลางคืน ขนาดเล็ก ลําตัวยาว
ประมาณ 1.2 ซม. เมื่อกางปกเต็มที่กวางประมาณ 2 ซม. หัวสีน้ําตาล ลําตัวสีน้ําตาลออน ปลายปก
หนาและปกหลังมีสีน้ําตาลอมเทา
6. การศึกษาการเก็บเกี่ยว และวิธีการหลังการเก็บเกี่ยว
หลังจากปลูกประมาณ
60-90 วัน สามารถทําการเก็บเกี่ยวได โดยใชเสียมเหล็กขุดเซาะ
บริเวณใตรากแลวดึงเอาตนบัวบกออกมาลางน้ํา ทําความสะอาดเก็บใบเหลืองออก
ตนทุนการผลิตและผลตอบแทน
ตนทุนการผลิตทั้งหมด
5,340 บาท /ไร
ผลผลิตรวม
5,000 กก. /ไร
ราคาที่เกษตรกรขายได
7 บาท /กก.
รายไดรวม
35,000 บาท /ไร
รายไดสุทธิ
29,660 บาท /ไร
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พริกไทย 75
1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อวิทยาศาสตร Piper nigrum Linn.
ชื่อวงศ
Piperaceae
2. ลักษณะพืช
พริกไทยมีลักษณะเปนไมเถาเนื้อแข็ง
เลื้อยเกาะ งอกรากที่ขอ ใบของพริกไทยเปนเดี่ยว
เรียงสลับ รูปวงรี โคนใบมนหรือรูปหัวใจ ปลายใบแหลม กวาง 5-14 ซม. ยาว 13-18 ซม. ใบประดับ
ใบประดับมีรูปรูปขอบขนานแกมรูปดาบ ดอกของพริกไทยมีลักษณะเปนดอกชอเชิงลดออกที่ซอกใบ
ไมมีกลีบเลี้ยงและกลีบดอก ผลสดมีลักษณะเปนรูปทรงกลม เมื่อสุกสีแดง
3. สวนที่ใช สรรพคุณตามตําราการแพทยแผนไทย
สวนที่ใชประโยชน ผลแหง
สรรพคุณ เมล็ดของพริกไทยมีสรรพคุณในการแกจุกเสียด แนนทอง ขับลมในลําไสให
ผายเรอ ชวยเจริญอาหาร แกกองลม บํารุงธาตุ แกลมอัมพฤกษ แกมุตกิต แกลมสัตถะวาตะ แกลมอัน
เนื่องจากอวัยวะสืบพันธุ แกลมมุตฆาต แกเสมหะ
4. การคัดเลือกพันธุ สายพันธุ
4.1
แหลงกําเนิดและกระจายพันธุ พริกไทยมีถิ่นอยูทางตะวันออกเฉียงใตของประเทศ
อินเดีย และไดกระจายสูพมาและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตอื่น ๆ โดยเฉพาะที่ประเทศ
อินโดนีเชียซึ่งเปนแหลงปลูกพริกไทยที่สําคัญของภูมิภาคนี้ ตอมาไดมีการคาขายติดตอกับประเทศจีน
และประเทศทางยุโรป พริกไทยจึงกระจายออกไปทั่วโลก
4.2
การคัดเลือกพันธุ
1) พันธุ ซาราวัค หรือพันธุคุชชิ่ง หรือพันธุมาเลเซีย เปนพันธุที่นํามาจากรัฐซาราวัค
ประเทศมาเลเซีย มีผลผลิตสูงกวาพันธุพื้นเมืองของไทย มักทําเปนพริกไทยดํา สามารถตานทานโรค
รากเนา โคนเนาไดดี เจริญเติบโตเร็ว และใหผลผลิตสูงประมาณ 9-12 กก./คาง/ป เฉลี่ยไรละ
ประมาณ 3,600-4,800 กก./ป เปนพันธุที่นิยมปลูกกันมากที่สุด
ลักษณะประจํา พันธุ พันธุซาราวัคมีลักษณะคือมีใบเดี่ยว คอนขางเรียวเปนรูป
ไข สีเขียวเปนมัน มีรองที่กานใบ เสนใบประมาณ 5-7 เสน ดอกออกเปนชออยูตามขอในทิศตรงกัน
ขามกับใบ ทั้งนี้ชอดอก 1 ชอ มีดอกเฉลี่ย 64 ดอก ผลมีลักษณะเปนชอ ไมมีกานผลชอผล 1 ชอ มีผล
เฉลี่ย 49 ผล ผลมีลักษณะกลม เมื่อสุกจะมีสีสมเปนสวนใหญ เมล็ดคอนขางกลม มีขนาดเล็ก
12
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2) พันธุ ซีลอน หรือพันธุศรีลังกา เปนพันธุที่นํามาจากศรีลังกา นิยมปลูกขายเพื่อ
เปนพริกไทยสดมากกวาทําพริกไทยดําหรือพริกไทยขาว
ลักษณะประจํา พันธุ พันธุซีลอนมีลักษณะเปนทรงพุมใหญ ใบมีรูปรางคลาย
พันธุซาราวัคแตขนาดใบใหญกวาและกวางกวา ลักษณะของยอดจะออกสีแดง ชอดอกและชอผล
มีขนาดใหญและยาวกวาทุกพันธุ คือ ยาวประมาณ 15-17 ซม. ผลมีขนาดเทา ๆ กับพันธุซาราวัค
โดยผลสดสีเขียวเขม เมื่อสุกมีสีแดงเขม ระบบรากแข็งแรงและทนทานตอโรครากเนาไดดี
3) พันธุ ปะเหลี่ยน เปนพันธุพื้นเมืองของจังหวัดตรัง
ลักษณะประจํา พันธุ พันธุปะเหลี่ยนมีลักษณะเปนทรงพุมทึบมาก ใบมีลักษณะ
เล็กรีคอนขางปอม ขอบใบเรียบ ใบออนจะมีจุดสีเขียวออนกระจายอยูทั่วไป ใบแกมีสีเขียวเขม
ขอและกิ่งสั้นมีการแตกยอดและกิ่งมาก ชอดอกสั้น ผลถี่และเล็ก สามารถตานทานโรครากเนาไดดี
พอสมควรและตานทานการรบกวนของไสเดือนฝอยไดดี
แตผลผลิตจะต่ํากวาพันธุที่นํามาจาก
ตางประเทศ
4) พันธุ
พื้นเมืองกระบี่ เปนพันธุดั้งเดิมของจังหวัดกระบี่
ลักษณะประจํา พันธุ พันธุพื้นเมืองกระบี่มีลักษณะเปนทรงพุมโปรงกวาพันธุ
ปะเหลี่ยน ใบมีขนาดเล็กคอนขางกลมปอม มีลักษณะคลายพันธุปะเหลี่ยน แตแตกยอดและกิ่งนอย
กวา ผลผลิตปานกลาง
4.3
สภาพแวดลอมที่เหมาะสม พริกไทยจัดเปนไมเลื้อยยืนตน เจริญไดดีในเขตอากาศ
รอนชื้น ที่มีปริมาณน้ําฝนโดยเฉลี่ย 1,200-2,500 มม./ป ทั้งนี้อุณหภูมิที่เหมาะสมอยูระหวาง 25-40
องศาเซลเซียส ทําใหฤดูปลูกที่เหมาะสมอยูในชวงปลายฤดูฝนถึงตนฤดูหนาว พริกไทยชอบดินที่รวน
ซุย มีอินทรียวัตถุสูง ระบายน้ําไดดี ไมมีน้ําขังและพื้นที่เพาะปลูกไมควรเปนที่ลาดเอียงมากจนเกินไป
เพราะหนาดินจะถูกชะลางเมื่อฝนตกหนัก ซึ่งมีผลตอระบบรากพริกไทยเปนอยางมาก สภาพดินตอง
คอนขางเปนกรด มีคา pH ประมาณ 6-6.5 ทําใหพื้นที่ปลูกพริกไทยนั้นจะเปนบริเวณที่อยูในเขต
อากาศรอนชื้น ไดแก จันทบุรี ชลบุรี ระยอง ตาก ระนอง ชุมพร สุราษฎรธานี กระบี่ ภูเก็ต
นครศรีธรรมราช พังงา และตรัง
5. การขยายพันธุ วิธีปลูก
การปกชําเปนวิธีที่นิยมมาก
เพราะไดผลดีที่สุด
5.1 การเตรียมกิ่งพันธุ ใชลําตน (เถา) ของสวนยอดหรือสวนอื่นที่ไมแกจัดของพริกไทย
ที่มีอายุอยูระหวาง 1-2 ป โดยควรตัดจากตนที่มีความอุดมสมบูรณ ใหผลผลิตสูง ไมเปนโรคและมี
แมลงทําลาย เมื่อคัดตนพันธุไดแลวจึงคอย ๆ แกะตีนตุกแกใหหลุดออกจากคาง อยาใหตนหักหรือช้ํา
จากนั้นนํากิ่งพันธุมาตัดเปนทอน ๆ ยาว 40-50 ซม. มีขอ 5-7 ขอ ริดใบทิ้งและตัดกิ่งแขนงตรง 3-4
ขอลางออก นํายอดไปปกชําในกระบะชําหรือชําใสถุงพลาสติก ใหขออยูใตระดับดิน 3-4 ขอ จนราก
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ออกแข็งแรงดีจึงยายไปปลูก ถาเปนการปลูกพริกไทยโดยไมใชคาง (พริกไทยพุม ) ใหตัดชําโดยใชขอ
เดียว และมีกิ่งแขนงติดอยู ปกชําในถุงหรือแปลงปกชํา เมื่อรากออกดีแลวจึงยายปลูก
5.2
อัตราการใชพันธุ/ไร จํานวนตนตอไร 400 คาง คางละ 2 ตน รวม 800 ตน/ไร
5.3
การเตรียมดิน ทําการกําจัดวัชพืช รากไมออกจากแปลงใหหมด และทําการไถดิน
ใหมีความลึกลึก 40-60 ซม. แลวตากแดดไว 15 วัน ถึงไถพรวนดินใหละเอียด ปรับสภาพดินโดยใสปุย
คอกหรือปุยหมัก แลวไถพรวน คลุกเคลาใหเขากับดิน
5.4
การเตรียมเสาคาง ใชคางซีเมนตขนาด 4×4 นิ้ว ยาว 4 ม. ฝงคางลึก 50 ซม.
ระยะหาง 2×2 ม. แลวใชกระสอบปานหุมคางเพื่อเก็บรักษาความชื้นและเปนที่ยึดเกาะของราก
พริกไทย
5.5
การปลูก
1) การปลูกพริกไทยโดยใชคาง ใชระยะปลูก 2×2 ม. ทําการขุดหลุมขนาด กวาง
×ยาว×ลึก 40×60×40 ซม. โดยปากหลุมหางจากโคนคางประมาณ 15 ซม. จากนั้นผสมดินที่ขุด
ขึ้นมาในอัตราปุยอินทรีย 1 สวน ตอดิน 2 สวน ทําการโกยดินกลบลงในหลุมประมาณครึ่งหลุม และ
นําตนพันธุที่เตรียมไวลงปลูกใหปลายยอดเอนเขาหาคาง หันดานที่มีรากหรือตีนตุกแกออกนอกคาง
ฝงลงดินประมาณ 2 ขอ อีกประมาณ 3 ขออยูเหนือผิวดิน กลบดินใหแนน รดน้ําใหชุม การปลูกจะใช
ตนพันธุ 2 ตน ตอหลุมหรือคาง
2) การปลูกพริกไทย โดยไมใชคางหรือพริกไทยพุมทําไดโดยการปลูกใสกระถาง
เปนไมประดับ หรือปลูกเปนพืชแซมโดยใชระยะปลูก 1×1.5 ม. หรือ 1.25×1.25 ม.
5.6
การดูแลรักษา
การตัดแตง เมื่อตนพริกไทยเริ่มแตกยอดออนใหคอยปลิดยอดออนออก และ
1)
เหลือยอดที่สมบูรณไวเพียงตนละ 2-3 ยอด จัดยอดใหอยูรอบคางใชเชือกฟางผูกยอดใหแนบติดคาง
ผูกทุกขอเวนขอ ถามียอดแตกใหมเกินความตองการใหเด็ดทิ้ง เมื่อตนพริกไทยเจริญงอกงามดีแลว
ควรตัดไหลที่งอกออกตามโคนทิ้ง ทําการตัดกิ่งแขนงที่อยูเหนือผิวดิน 8-10 ซม. ออกใหหมดเพื่อให
โคนโปรง ในระยะที่พริกไทยยังไมเจริญเติบโตถึงยอดคางตองเด็ดชอดอกออกใหหมด ถาทิ้งไวจะทําให
พริกไทยเติบโตชา และควรมีการตัดกิ่งสวนบนเพื่อความสะดวกในการทํางาน ซึ่งจะทําปละครั้งหลัง
เก็บเกี่ยวผลผลิตเรียบรอยแลว
2)
การทํารมเงา ในระยะแรกที่ปลูกควรทํารมใหตนพริกไทย อาจใชทางมะพราว
หรือใบปรงทะเลหรือวัสดุอื่นก็ได หลังปลูกประมาณ 1 เดือน ควรถอนที่บังรมออกครั้งละเล็กละนอย
เพื่อใหตนพริกไทยคอย ๆ ชินกับแสงแดด เมื่อพริกไทยสามารถทนตอแสงแดดปกติจึงเอาวัสดุบังรม
ออกใหหมด
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3)
การใหน้ํา ชวงแรกของการปลูกตองรดน้ําทุกวัน หรือวันเวนวันจนกระทั่งตน
พริกไทยเจริญเติบโตตั้งตัวไดดี แลวลดการใหน้ําเหลือ 2-3 วันตอครั้ง ตนพริกไทยที่ใหผลผลิตแลว
ควรใหน้ํา 3-5 วันตอครั้ง ขึ้นกับความเหมาะสม การปลูกพริกไทยนั้นตองใหดินมีความชุมชื้นอยูเสมอ
โดยเฉพาะชวงที่พริกไทยติดผลแลว จะตองใหน้ําเปนประจําทุกวัน ๆ ละครั้ง ทั้งนี้ควรคลุมโคนดวย
เศษหญาหรือฟางขาว จะชวยปองกันการระเหยของน้ําไดดี
4)
การใหปุย ควรกําจัดวัชพืชกอนใสปุยทุกครั้ง ทั้งนี้การใสปุยควรใสปุยคอก
หรือปุยหมักอยางนอยปละครั้งคางละ 5 กก. และควรพูนโคนไปพรอมกันดวย สําหรับปุยเคมีควรใช
สูตร 15-15-15 หรือ 17-17-17 อัตราสวน 20-30 ก./คาง ปละ 4 ครั้งหลังตัดแตงกิ่ง และหาก
ตองการที่จะเรงตนพริกไทยใหออกดอกควรใหปุยเคมีสูตรตัวทายสูงสลับเพื่อกระตุนใหตาดอกออก
พรอมกัน
5.7
การปองกันกําจัดโรคและแมลง เมื่อพริกไทยเริ่มออกดอกจะตองพนสารเคมี
เพื่อปองกันและกําจัดแมลงที่จะเขาไปทําลายดอก เมื่อพริกไทยติดผลแลวไมควรใชสารเคมี เพราะ
อาจจะทําใหมีผลตกคางในพริกไทยได ศัตรูที่สําคัญในชวงการเจริญเติบโต คือ เพลี้ยแปง ซึ่งพบ
ระบาดในชวงฤดูฝนตอฤดูแลง สามารถทําการกําจัดโดยใชสารเคมีพวกเซฟวิน หรือมาลาไธออน
ฉีดพนทุก 7-10 วัน สําหรับเพลี้ยออนซึ่งเขาทําลายโดยการดูดกินน้ําเลี้ยงของยอดและใบ ทําใหใบ
ยอดมวนงอ การกําจัดนั้นจะใชสารเคมีเชนเดียวกับการกําจัดเพลี้ยแปง
5.8
โรครากเนาจากเชื้อรา โรคเนาจากเชื้อรานั้นจะทําใหเถาและใบเหี่ยว รวงจนหมด
ตน ตนบริเวณระดับดินจะเนาดํา รากเละแฉะมีกลิ่นเหม็น การปองกันนั้นทําไดโดยการกําจัดเมื่อพบ
ตนเปนโรค ใหขุดและเผาทําลายทิ้ง หรือใชยาไดโฟลาเทนละลายน้ํา อัตรา 4 ชอนแกงตอน้ํา 20 ลิตร
ฉีดพนในหลุมปลูกใหทั่ว
5.9
การกําจัดวัชพืช ควรใชแรงงานคน ไมควรใชยากําจัดวัชพืชเนื่องจากพริกไทย
เปนพืชที่คอนขางออนแอ ถาถูกละอองยา อาจทําใหพริกไทยเหี่ยวเฉาและอาจถึงตายได ควรใชจอบ
ถาก แตบริเวณโคนตนในรัศมี 50 ซม. ควรใชมือถอนเพื่อปองกันรากกระทบกระเทือน ถาปลูกแบบ
ขั้นบันไดควรใชวิธีตัดเพราะรากวัชพืชจะชวย ยึดเหนี่ยวกันการพังทลายของดินได
6. การเก็บเกี่ยว และวิธีการหลังการเก็บเกี่ยว
6.1
การเก็บเกี่ยว พริกไทยจะเริ่มทําการเก็บเกี่ยวผลผลิตไดเมื่ออายุ 2 ป แตจะให
ผลผลิตเต็มที่เมื่อมีอายุ 3 ป โดยจะมีอายุการเก็บเกี่ยวนานเปน 10 ป หากมีการบํารุงและดูแลตนเปน
อยางดี สําหรับระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวพริกไทยนั้นจะใชเวลาประมาณ 6-7 เดือน ตั้งแตเริ่มออก
ดอกจนถึงผลแกซึ่งจะเปนชวงเดือนพฤษภาคมที่พริกไทยเริ่มออกดอก และเขาสูฤดูเก็บเกี่ยวประมาณ
เดือนมกราคม
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การเก็บเกี่ยวพริกไทยจะเก็บทั้งรวง
โดยจะทยอยเก็บตามความแกของพริกไทย
เพราะพริกไทยจะแกไมพรอมกัน หากตองการเก็บจําหนายเปนพริกไทยออน ใหเก็บในขณะที่ผลยังมีสี
เขียวอยูทั้งรวง ถาเปนพริกไทยดําตองเก็บรวงที่แกจัด ผลมีสีเขียวและแข็งแตไมสุก และถาเก็บเพื่อทํา
เปนพริกไทยขาวควรเก็บเกี่ยวเมื่อเมล็ดเริ่มมีสีเหลืองและสีแดงรวงละ 3-4 เมล็ด
6.2
ผลผลิต พริกไทยแหง 600 กก./ไร
6.3
การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
1)
การเก็บเกี่ยวพริกไทยออนเมื่อทําความสะอาดแลวสามารถนําไปจําหนายไดเลย
2)
การเก็บเกี่ยวเพื่อทําพริกไทยดําใหนําผลพริกไทยที่เก็บไดมากองรวมกันตากแดด
ประมาณ 1 แดด จากนั้นนําไปนวดใหผลหลุดจากรวง และตากแดดอีกครั้งบนลานซีเมนต หรือเสื่อ
ลําแพนใหถูกแดดอยางสม่ําเสมอประมาณ 3 แดด เมื่อผลพริกไทยแหงสนิท จะเปลี่ยนเปนสีดํา
แลวนําไปรวนดวยตะแกรงหรือกระดง เพื่อแยกเอาเศษฝุนและเมล็ดที่ลีบออก พริกไทยสด 100 กก.
จะไดพริกไทยดํา 33 กก. หรือในอัตราสวน 3: 1 ผลผลิตพริกไทยดําแหงที่ไดประมาณ500-600 กก./ไร
3)
การเก็บเกี่ยวเพื่อทําพริกไทยขาว มีขั้นตอนดังนี้
3.1)
แชน้ํา นําพริกไทยที่เก็บมาแลวตากแดดเล็กนอย และนําเขาเครื่องนวด
เพื่อแยกผลออกจากรวง จากนั้นนําผลพริกไทยแชน้ําในบอซีเมนต หรือถังไม หรือภาชนะอื่นที่
เหมาะสมนานประมาณ 7-14 วัน
3.2)
ลางน้ํา นําพริกไทยขึ้นจากน้ําที่แช แลวนํามานวดเพื่อลอกเปลือกแลว
นํามาเกลี่ยบนตะแกรงเสื่อลําแพน หรือไมไผที่มีชองใหเปลือกพริกไทยหลุดออกได ใชน้ําลางเปลือก
ออกจนหมด
3.3)
ตากแดด หลังลางทําความสะอาดแลว ไปตากแดดทันที่บนเสื่อลําแพน
หรือลานซีเมนต เกลี่ยใหสม่ําเสมอตากแดดประมาณ 4-5 วัน ใหแหงสนิทกอนบรรจุกระสอบจําหนาย
บทสรุป
ผลิตภัณฑสมุนไพรเสริมอาหารและการรักษาดวยสมุนไพรในตลาดโลก มีมูลคาสูงถึง
832,000 ลานเหรียญสหรัฐ (อธิบดีกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ) ในป 2563 คาดวาจะมีมูลคา
115,000 ลานเหรียญสหรัฐ เพราะผูบริโภคมีแนวโนมดูแลสุขภาพและความงามเพิ่มขึ้น การที่รัฐบาล
กําหนดพืชสมุนไพร 12 ชนิดนี้เปน Product champion เปนแนวทางที่ถูกตอง

