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องคความรูดานการจัดการความรูดินท่ีเหมาะสม 

สําหรับการปลูกพืชสมุนไพรเศรษฐกิจเชิงพาณิชย 

 

1. ดินท่ีเหมาะสมและการปลูกพืชสมุนไพรเศรษฐกิจ 

 1.1 กระเจ๊ียบแดง 

 กระเจี๊ยบแดงเปนพืชเศรษฐกิจชนิดหน่ึงที่กระทรวงเกษตร

และสหกรณสงเสริมใหประชาชนปลูก มีตลาดรับซื้อทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศ เชน ประเทศเยอรมัน สหรัฐอเมริกา เปนตน การ

ปลูกใชเมล็ดปลูก ควรปลูกในชวงปลายฤดูฝน 

 สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม 

 - ปลูกไดในดินทุกชนิด แตที่เหมาะเปนพิเศษคือ ดินเนิน

เขา ดินสีแดงที่มีการระบายนํ้าดี 

 - เป นพื ช วันสั้นตองการแสง 13 ช่ัวโมง ในชวงการ

เจริญเติบโต 4-5 เดือน เพื่อปองกันการออกดอก และออกดอกที่

ชวงแสง 11 ช่ัวโมง 

 - ตองการแดดจัดเต็มวัน 

 การเตรียมดินปลูก 

 - ไถดะเพื่อเปดหนาดิน 

 - ตากดิน 1 สัปดาห 

 - ไถแปร เกลี่ยดินใหเรียบรอยเสมอกัน 
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 - ใชปุยคอกปุยดินอินทรียหรอืปุยหมัก อัตรา 0.5–1 ตันตอไร  

 การเตรียมพันธุ 

 - ใชเมล็ดขยายพันธุ 

 - นําเมล็ดไปแชนํ้า คัดเมล็ดลอยทิ้ง เก็บเอาเฉพาะเมล็ด

จมนํ้าข้ึนผึ่งลมจนแหงแลวนําไปปลูก 

 การปลูก 

 - พรวนดินบริเวณที่จะปลูกใหรวน 

 - ขุดหลุมปลูก ระยะหางระหวางตน 1 เมตร ระหวางแถว 

1-1.5 เมตร 

 - หยอดเมล็ดหลุมละ 3-5 เมล็ด 

 การดูแลรักษา 

 - ระยะ 30-60 วัน ควรรดนํ้าสม่ําเสมอ หลังจากน้ันจะทน

ตอความแหงแลงไดดี 

 - ใสปุยคอกหรือปุยอินทรีย ชวงเริ่มเจริญเติบโตเมื่อมี อายุ 

10-15 วัน และอายุ 40-50 วัน โดยระวังอยาใหปุยที่มีไนโตรเจน

มากเกินไป 

 - กําจัดวัชพืช โดยคลุมดินหลังปลูก ขุดทําลายหัวใตดินของ

วัชพืชโดยพรวนถากดิน หรือถอนวัชพืชตามความเหมาะสม 

ประโยชน 

 ใชขับปสสาวะ แกเสมหะ ขับนํ้าดี ลดไข แกไอ 
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 1.2 กระชายดํา 

 กระชายดํามีถ่ินกําเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต พบ

หนาแนนในแถบมาเลเซีย สุมาตรา เกาะบอรเนียว อินโดจีน และใน

ประเทศไทย มีเขตการกระจายพันธุทั่วไปในเอเชียเขตรอน ใน

ประเทศจีนตอนใต อินเดีย และพมา สําหรับประเทศไทยน้ันมีการ

ปลูกกระชายดํามากในจังหวัดเลย ตาก กาญจนบุรี และจังหวัดอื่นๆ 

ทางภาคเหนือ โดยจัดเปนไมลมลุกมีอายุหลายป มีเหงาอยูใตดิน 

 สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม 

 เปนพืชที่ชอบที่รมแดดรําไรตลอดวัน ดินรวนซุยหรือเปน

ดินปนทรายที่มีการระบายนํ้าไดดี ชอบอากาศหนาวเย็น และ

ขยายพันธุดวยวิธีการแบงเหงาสามารถขยายพันธุไดตลอดทั้งป แต

ถาตองการใหหัวหรือเหงามีคุณภาพตองปลูกและเก็บเกี่ยวตาม

ฤดูกาล คือปลูกในชวงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม และเก็บ

เกี่ยวในชวงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม 

 การเตรียมดินปลูก 

 - ใสปูนขาวเพื่อปรับสภาพดิน 200-400 กิโลกรัมตอไร  ไถ

กลบทิ้งไว 10-15 วัน 

 - ไถพรวน 2 ครั้ง ตากดินไว 3 สปัดาห 

 - ยกแปลงกวาง 1.5 เมตร สูงประมาณ 25 เซนติเมตร ใช

ปุยคอก/มูลไก ผสมแกลบรองพื้น 
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 การเตรียมพันธุ 

 - ใชหัวขนาดเล็ก หรือ แบงหัวกระชายดําออกเปนแงง ๆ  

 - กอนนําไปปลูก ควรทารอยแผลของแงงที่ถูกหักออกมา

ดวยปูนกินกับหมากหรือจุมในนํ้ายากันเช้ือรา 

 - ผึ่งในที่รมจนหมาดหรือแหง 

 การปลูก 

 - ขุดหลุมลึกประมาณ 10-15 เซนติเมตร แลวนําพันธุลง

ปลูก ประมาณ 2-3 แงง กลบดินใหแนน รดนํ้าใหชุม 

 - ระยะปลูก 25x30 เซนติเมตร พื้นที่ 1 ไร ใชหัวพันธุ

ประมาณ 200-250  กิโลกรัม 

 การดูแลรักษา 

 - รดนํ้าใหพอชุม แตไมแฉะ และอยาใหนํ้าขัง 

 - ใชปุยชีวภาพฉีดพน พรอมกับการกําจัดวัชพืช และพรวน

ดิน เมื่อมีใบ 2-3 ใบ 

 - ใหปุยอีกครั้งเมื่อกระชายดําเริ่มออกดอก 

 - ไมควรใชปุยเคมี 

 - กําจัดวัชพืชพรอมพรวนดิน 

ประโยชน 

 ใชเปนยาอายุวัฒนะชวยชะลอความแก บํารุงธาตุ แกปวดทอง 

แกโรคบิด และลมปวง บํารุงประสาทบํารุงหัวใจ บํารุงโลหิตสตรี เจริญ

อาหาร ชวยในการนอนหลับ 
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ภาพท่ี 1 การปลกูพืช หัวเหงา 
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 1.3 ขมิ้นชัน 

 สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม 

 - ขมิ้นชันเปนพืชที่ชอบอากาศรอนช้ืน ดินรวนปนทราย

ระบายนํ้าดี ไมชอบดินเหนียวหรือดินลูกรัง 

 - ปลูกในที่กลางแจง 

 การเตรียมดินปลูก 

 - ไถพรวนหรือขุดดินเพื่อใหดินรวนซุย ตากดินไว 1-2 

สัปดาห 

 - ถาดินระบายนํ้าดี ไมจําเปนตองยกรอง หากเปนพื้นที่ลุม 

ยกรองแปลงกวาง 1-2 เมตร สูง 15-25 เซนติเมตร 

 การเตรียมเหงาพันธุ 

 - คัดเลือกพันธุที่มีอายุ 7-9 เดือน มีตาสมบูรณ ไมมีโรค

แมลงทําลาย 

 - แบงหัวพันธุ โดยการหั่น ขนาดของเหงาควรมีตาอยางนอย 

3-5 ตา หรอืแงงมีนํ้าหนัก 15-50 กรัม  

 - ใชใบพลู เปลานอย และตนตะไครหอม บดแหงอัตรา 

10,000 ppm คลุกกับหัวพันธุกอนปลูก 

 การปลูก 

 - ควรปลูกในฤดูฝนชวงเดือน พฤษภาคม–กรกฎาคม 

เพราะฤดูอื่นขมิ้นชันจะพักตัวไมงอก 
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 - ระยะระหวางตนและระยะระหวางแถว 30x30 

เซนติเมตร 

 - ขุดหลุมขนาด กวางxยาวxลึก 15x15x15 เซนติเมตร 

 - ใสปุยคอกรองกนหลุม ประมาณหลุมละ 200 กรัม (1 

กระปองนม) 

 - นําหัวพันธุที่เตรียมไวลงปลูก กลบดินหนา 5 เซนติเมตร 

 - คลุมแปลงดวยฟางหรือหญาคา หนาประมาณ 2 น้ิว เพื่อ

ปองกันการงอกของวัชพืช และรักษาความช้ืนในดิน จากน้ันรดนํ้าให

ชุม 

 การดูแลรักษา 

- ชวงอายุ 1 ½-2 เดือน เมื่อกําลังเจริญเติบโตทางดานลํา

ตนใสปุย 15-15-15 อัตรา ½ ชอนแกง  (15 กรัม)/ตน 

การปองกันกําจัดโรค 

- อาจพบโรคเนาเหงายุบ ในระยะขมิ้นอยูในแปลงและทิ้ง

ใบหมดแลว ซึ่ งเกิดจากเช้ือรา Fusariumsolani ปองกันโดย

หลีกเลี่ยงไมปลูกซ้ําในพื้นที่เดิมติดตอกันเกิน 2-3 ป  

การเก็บเก่ียว 

- เก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 9-11 เดือน (ธันวาคม-กุมภาพันธ) 

- หามเก็บเกี่ยวในระยะที่มีขมิ้นชันเริ่มแตกหนอ เพราะจะ

ทําใหมีสารเคอรคิวมินตํ่า 
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- วิธีการเก็บใชจอบขุด ถาดินแข็งรดนํ้าใหชุมกอน ปลอยให

ดินแหงหมาดๆ แลวจึงขุด 

- เคาะเอาดินออกจากหัว แลวใสตะกราแกวงลางนํ้าอีกรอบ 

ผลผลิต 

- ผลผลิตสด 3,000 กิโลกรัม/ไร 

อัตราการทําแหง 

- ผลผลิตสด : ผลผลิตแหงเทากับ 6 : 1 

 

1.4 ไพล 

สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม  

- ควรเปนดินเหนียวปนทรายที่มีอินทรียวัตถุ มีการระบาย

นํ้าดี หลีกเลี่ยงดินลูกรังและพื้นที่นํ้าขัง 

- ปลูกไดทั้งที่แจงและที่รมรําไร 

การเตรียมแปลงปลูก 

- ไถพรวนดิน กําจัดเศษวัสดุและวัชพืช จากน้ันใสปุยคอกแลว

ไถพรวนอีกครั้ง คลุกเคลาใหเขากัน 

การเตรียมเหงาพันธุ 

- ตองเปนหัวพันธุที่มีอายุมากกวา 1 ป มีตาสมบูรณ ไมมี

โรคแมลงเขาทําลาย 

- การแบงหัวพันธุ ใหมีนํ้าหนัก 100-200 กรัม มีตา 3-5 ตา 
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- ชุบทอนพันธุดวยสารเคมีปองกันเช้ือรากอนปลูก 

การปลูก 

- ระยะระหวางตนและระหวางแถว 50x50 เซนติเมตร 

- ขุดหลุมขนาด กวางxยาวxลึก 15x15x15 เซนติเมตร 

- นําเหงาพันธุไพลที่เตรียมไวลงปลกู กลบดินใหมิด หนา 2-

3 เซนติเมตร 

- คลุมดวยฟางหรือใบหญาคาตากแหงหนาประมาณ 2 น้ิว  

- รดนํ้าทันที 

การดูแลรักษา 

- ปแรกกําจัดวัชพืช 2 ครั้ง  

- ปที่สองกําจัดวัชพืช 1 ครั้ง เน่ืองจากไพลจะคลุมพื้นที่

ระหวางตนและแถวจนเต็ม 

- ปที่สามไมตองกําจัดวัชพืชและปลอยใหแหงตายไปพรอม

กับตนไพลทีฟุ่บลงไปกับดิน 

- ปกติในพื้นที่ปลูกภาคตะวันออกอาศัยนํ้าฝนจากธรรมชาติ 

ไมมีการรดนํ้า แตการปลูกในพื้นที่ภาคอื่นที่แหงแลงกวา ควรรดนํ้า

บางอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง 

- ไมตองใสปุยวิทยาศาสตร เพราะเช่ือวาจะมีผลตอคุณภาพ

นํ้ามันไพล 

- หามฉีดสารเคมีปองกันกําจัดแมลง เพราะจะมีพิษตกคาง

ในนํ้ามันไพล 
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การเก็บเก่ียว 

- หัวไพลที่นํามาสกัดนํ้ามันตองมีอายุ 2-3 ป 

- เก็บหัวไพลชวงเดือนกุมภาพันธ-เมษายน จะสังเกตเห็น

ตนไพลแหงและฟุบลงกับพืน้ ใหขุดหัวไพลข้ึนมาจากดิน ซึ่งนิยมใชอี

จิกขุด ตองระวังไมใหเหงาไพลแตกหัก 

- หามเก็บหัวไพลขณะที่เริ่มแตกหนอใหม เพราะจะทําให

ไดนํ้ามันไพลที่มีปริมาณและคุณภาพตํ่า 

- เขยาดินออก ตัดรากแลวนําไปผึ่งลมใหแหง 

- เก็บผลผลิตบรรจุกระสอบ พรอมที่จะนําไปสกัดนํ้ามัน

ไพล 

ผลผลิต 

- ผลผลิตสดไรละ 8-10 ตัน 

อัตราสวนทําแหง 

- ผลผลิตสด : นํ้ามันหอมระเหย เทากับ 1 ตัน : 8-10 ลิตร 

ประโยชน 

- แกฟกชํ้าบวม เคล็ดขัดยอก ขับลม ทองเดินและชวยขับ

ระดูประจําเดือนสตรี นิยมใชเปนยาหลังคลอดบุตร 
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1.5 วานหางจระเข  

สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม 

- ชอบดินทราย ดินระบายนํ้าดี แสงแดดปานกลางถึงแดด

จัด ปลูกไดทุกฤดู 

การเตรียมพันธุปลูก 
- แยกหนอ ขนาดหนอสูง  10-15 เซนติเมตร 

การเตรียมแปลงปลูก 

- ไถ พรวนดิน แลวยกรองสูง 50-60 เซนติเมตร กวาง 

1.30 เมตร ตามความยาวของพื้ นที่  ระยะห างระหว าง 50 

เซนติเมตร 

การปลูก 

- ระยะระหวางตน และระหวางแถว 50x70 เซนติเมตร 

การดูแลรักษา 

- ควรรดนํ้าแบบเปนฝอยกระจายสม่ําเสมอและพอเพียง ใน

ฤดูรอนควรรดนํ้าใหไหลตามรองแปลง หามใหนํ้าโดยการเทราด

เด็ดขาด 

- ใสปุยคอกเดือนละครั้ง อัตรา 1-1.5 ตัน/ไร/ป 

การเก็บเก่ียว 

- เก็บเกี่ยวไดหลังปลูก 8-12 เดือน 
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- เก็บใบลางข้ึนไปโดยสังเกตเน้ือวุนที่โคนใบดานในเต็ม 

และลายที่ใบลบหมดแลว 

- เก็บไดปละ 8 ครั้ง ระวังอยาใหใบวานหางจระเขชํ้า 

ผลผลิต 

-  ใบสด ครั้งละ 2-4 ตัน/ไร 

- ชวงอายุ 3-4 ½ เดือน เมื่ออยูในระยะสะสมอาหาร ใสปุย 

15 x 15 x 15   อัตรา 1 ชอนแกง (30 กรัม) /ตน 

ประโยชน 

-  ในสมัยโบราณใชทาปูนแดงปดขมับแกปวดศีรษะ วุนรักษา

แผลไฟไหม นํ้ารอนลวก 

 
ภาพท่ี 2 การปลกูวานหางจระเข 
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1.6 ผักโมโรเฮยะ  

สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม 

ผักโมโรเฮยะเจริญเติบโตไดดีในดินรวนปนทราย ดินรวน
เหนียว  

การเตรียมดินปลูก 

เตรียมแปลงปลูกเปนหลุม มีระยะปลูก 30x30 เซนติเมตร  
แตละหลุมมี 3-5 ตน  

การเตรียมเมล็ดพันธุ 

ผักโมโรเฮยะขยายพันธุดวยเมล็ด 

การปลูก 
หวานเมล็ดผักลงในแปลงที่เตรียมไว ตนกลาจะงอกจาก

เมล็ด ภายใน 12-15 วัน ตนสูงประมาณครึ่งคืบ อายุ 6 เดือน จะมี
ความสูงกวา 2 เมตร 

การดูแลรักษา 
เปดให นํ้าทุก 2-3 วัน เก็บเกี่ยวผลผลิตได ต้ังแตอายุ 2 

เดือน ผักโมโรเฮยะจะมีฝกแกจัดเมื่ออายุประมาณ 6 เดือน ภายใน
ฝกมีเมล็ดพันธุจํานวนมาก สามารถเก็บมาใชเปนเมล็ดพันธุไดตอไป 

ประโยชน 

 ผักโมโรเฮยะเปนผักที่อุดมไปดวยสารอาหาร และไฟเบอร

ชนิดละลายนํ้า ชวยเสริมการทํางานของระบบตาง ๆ ในรางกายให

เต็มประสิทธิภาพ ชวยเพิ่มภูมิคุมกันโรค และกําจัดอนุมูลอิสระแก
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โรคเบาหวาน แกทองผูกรักษาโรคกระเพาะลําไส ความดันโลหิตสูง 

เปนตน  

 
1.7 บัวบก 

สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม 

- ชอบดินรวนปนทราย มีอินทรียวัตถุอุดมสมบูรณ 

- เปนพื้นที่ดอน ไมมีนํ้าขัง หรือควบคุมนํ้าไดดี 

- เปนพืชที่ไมชอบแสงแดดจัดแตตองการแสงมาก 

การเตรียมดินปลูก 

- ไถพรวนดินใหรวนซุย แลวตากแดดทิ้งไวประมาณ 10 วัน 

- ยกแปลงปลูกกวาง 3 เมตร ระหวางแปลงปลกูจัดเปนรอง

นํ้าหรือทางเดินกวาง 50 เซนติเมตร ลึก 15 เซนติเมตร 

 

การเตรียมเหงาพันธุ 

การเพาะเมล็ด การปกชํา ไหลโดยตัดแยกไหลที่มีตนออน
และมีรากงอก 

การปลูก 

- ใหนําตนกลาบัวบกหรือแขนงที่เตรียมไวไปปลูก โดยใชระยะ

ปลูกคือ 40x40 เซนติเมตร มีการใสปุยมูลไกรองกนหลุม เมื่อปลูกเสร็จ

แลว รดนํ้าให ชุม เวลาในการปลูกบัวบกน้ันควรจะปลูกตอนบาย
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หลังจากปลูกหรือปกชํา 7 วัน ลําตนจะเจริญเติบโต แตกยอดออกมา

ใหม 1-2 ยอด 

การดูแลรักษา 

บัวบกเปนพืชอายุสั้น รากของบัวบกจะดูดกินอาหารบริเวณ
ผิวดิน  นอกจากน้ันรากของบัวบกยังสามารถหาอาหารและยึดเกาะ
ดินไดดี ดังน้ันการปลูกบัวบกจึงชวยปองกันการพังทลายของดินได
ดวย หลังจากน้ันใสปุยสูตร 15–15–15 ใน 1 รอบการผลิตจะใสปุย 
50 กิโลกรัมตอไร โดยแบงใส 3 ครั้ง  (10 วันตอครั้ง) ครั้งแรกจะใส
ในปริมาณนอย และเพิ่มปริมาณปุยในครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 มีการ
ใหนํ้าโดยติดต้ังระบบสปริงเกอร ซึ่งจะใหนํ้าทุกวัน สํารวจการเขา
ทําลายของโรคและแมลงอยางสม่ําเสมอ 

ปญหาที่พบบอย คือโรคใบจุดเหลือง และหนอนกินใบ มี
การปองกันกําจัดโดยใชนํ้าหมักชีวภาพ รวมกับสารปองกันกําจัดโรค 
และแมลง นอกจากน้ียังมีการใหฮอรโมนเพื่อยืดยอดและขอของ
บัวบก มีการใหปุยคอก (มูลไก) เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน 
กําจัดวัชพืชที่ข้ึนอยูในแปลงบัวบกโดยวิธีถอนตนวัชพืช และเมื่อ
บัวบกมีอายุได 1 เดือน ก็สามารถเก็บเกี่ยวได 

 ประโยชน  

 แกออนเพลีย เมื่อยลา รักษาแผลไฟไหม นํ้ารอนลวก 

 
1.8  ตะไครหอม 

สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม 

- ปลูกไดในดินทุกชนิด เจริญเติบโตไดดีในดินรวนปนทราย 
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- ตองการแสงแดดจัด 

- ทนตอความแหงแลง แตถาใหนํ้าสม่ําเสมอ บํารุงรักษาดี

จะใหผลผลิตสูงตลอดป 

- ระยะเวลาที่เหมาะสมในการปลูก คือ เดือนพฤษภาคม 

การเตรียมพันธุปลูก 

- ตัดแตงใหมีขออยู 2-3 ขอ 

- มีกาบใบหุมขออยู 4-5 ใบ 

- ตัดปลายใบออก 

การเตรียมแปลงปลูก 

- ไถพรวนดิน กําจัดเศษวัชพืชออกจากแปลง ใสปุยคอก

คลุกเคลาใหเขากันดี ปรับพื้นที่ใหเรียบ 

- ถ า ป ลู ก ใน ก ร ะ ถ า ง  ค ว ร ใช ก ร ะ ถ า ง ที่ มี ข น า ด

เสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 12 น้ิว  ใสดินรวนซุยที่มีอินทรียวัตถุ 

การปลูก 

- ระยะระหวางตน ระหวางแถว 1.5x1.5 เมตร 

- หลุมขนาด กวาง x ยาว x ลึก  15x15x15 เซนติเมตร 

- นําตนพันธุที่เตรียมไวปลูก 3 ตนตอหลุม หรือตอกระถาง 

การดูแลรักษา 

- รดนํ้าสม่ําเสมอเพื่อใหแตกกอใหผลเร็วข้ึนและใหผลผลิต

ตลอดป 
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- กําจัดวัชพืชปละ 2 ครั้ง ดวยการใชจอบ 

- ใชปุยสูตร 16-16-8 หรือ 16-20-0 หรือ 15-15-15 อัตรา

การใหข้ึนอยูกับความสมบูรณของดิน 

- หลังจากเก็บเกี่ยวแลว ควรหวานปุยเพื่อใหแตกใบใหมเร็ว

ข้ึน โดยใบขนาดใหญ และมีปริมาณนํ้ามันหอมระเหยมากข้ึน 

การเก็บเก่ียว 

- เก็บเกี่ยวไดหลังปลูก 6-8 เดือน อายุการใหผลผลิต 2-3 ป 

- ตัดเอาสวนใบ ซึ่ งอยู เหนือพื้นดิน 25-30 เซนติเมตร 

เพื่อใหตนที่เหลือแตกใบใหมไดเร็วข้ึน 

- เก็บเกี่ยวแตละครั้งใหหางกัน 3 เดือน  ตัดไดปละ 2-3 

ครั้ง 

- ผึ่งใบที่ตัดมาไว 1-2 วัน กอนนําไปสกัดนํ้ามัน 

ผลผลิต 

- ใบสด 1 ตัน/ครั้ง/ไร 

อัตราการแปรรูป 

- ใบสด : นํ้ามันหอมระเหย เทากับ  1 ตัน : 1 ลิตร  

ประโยชน 

 ทั้งตนรสปรารอนขม แกริดสีดวงในปาก ขับโลหิต ทําให

มดลูกบีบตัว ทําใหแทง ขับลมในลําไส แกแนน ทํายาฆาแมลง ตนสด 

นํามาทุบวางไวกันยุงไดดี 
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ภาพท่ี 3 การปลูกตะไครหอม 
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2. การควบคุมโรคของพืชสมุนไพร 
 

2.1 พ้ืนฐานทางดานโรคพืช 
             โรคพืช หมายถึงลักษณะอาการที่พืชแสดงความผิดปกติ
ไปจากเดิม เปนความผิดปกติทางดานสรีรวิทยา หรือทางโครงสราง
ของพืช พืชอาจจะแสดงอาการผิดปกติที่สวนใดสวนหน่ึง หรือ
ผิดปกติทั้งตน ความผิดปกติดังกลาวมีผลทําใหพืชมีผลผลิตลดลง มี
สีแตกตางไป รูปรางผิดปกติไปจากเดิม ผูบริโภคไมพึ่งพอใจ สินคามี
ราคาถูกลง กอใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ  

ปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดโรคพืชมี 3 อยาง ไดแก 
 1.   จะตองมีเช้ือโรค เปนตัวสาเหตุที่ทําใหเกิดโรคพืช
ข้ึนมา ซึ่งไดแกเช้ือจุลินทรียตางๆ เช้ือโรคเหลาน้ีจะตองมีความ
รุนแรง  จึงจะมีความสามารถที่จะกอใหเกิดโรคพืช 
 2.   จะตองมีพืชอาศัย  ที่มีความออนแอตอเช้ือโรค เมื่อ
เช้ือโรคเขาทําลายพืชพันธุออนแอจะแสดงอาการของโรคได แตถา
เปนพืชพันธุตานทานจะไมแสดงอาการของโรค 
 3.   จะตองมีสภาพแวดลอมเหมาะสม ที่เหมาะสม เชน มี
ความช้ืนสูง และอุณหภูมิปานกลาง ซึ่งจะเหมาะสมตอการเกิดโรค
พืชที่เกิดจากเช้ือรา หรือแบคทีเรีย 
  พืชจะแสดงอาการเปนโรค จะตองมีปจจัยทั้ง 3 ชนิดที่มี
ความสัมพันธกัน จะขาดปจจัยอยางใดอยางหน่ึงไปมิได ถาขาดไป
พืชก็จะไมแสดงการเปนโรค ถึงแมวาพืชจะไดรับเช้ือโรคเขาไปแลว 
หรือเช้ือโรคเขาทําลาย พืชแลว พืชจะแสดงอาการของโรคข้ึนมา
จะตองใชเวลา จึงจะปรากฏลักษณะอาการของโรคออกมาใหเห็นได 
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ดังน้ันจะเห็นไดวาการเกิดโรคพืชเปนขบวนการอันหน่ึง ซึ่งจะตองมี
สาเหตุปจจัยหลายอยางจึงจะทําใหเกิดโรค 

สาเหตุที่ทําใหเกิดโรคพืช จําแนกออกไดเปน 2 จําพวกใหญ 
คือ 

ก.   โรคพืชที่มีสาเหตุเกิดจากสิ่งที่ไมมีชีวิต ไดแก 
             1.   สภาพของดิน ซึ่งรวมไปถึงความช้ืนในดิน ลักษณะ

ทางกายภาพของดิน ธาตุอาหารในดิน และความเปนกรดเปนดาง

ของดิน สภาพแวดลอมเหลาน้ีจะมอีิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมที่

จะทําใหพืชเกิดโรคข้ึนมา 

 2.   สภาพของอากาศ ซึ่งรวมไปถึงอุณหภูมิ แสงแดด 

ความช้ืนในอากาศ ถาหากไมสมดุลกัน และสภาพอากาศเหมาะสม 

ยอมจะทําใหพืชแสดงอาการผิดปกติได 

 3.   ความสมดุลของธาตุอาหาร ถาพืชไดรับธาตุอาหารที่

จําเปนไมเพียงพอ ก็จะแสดงอาการผิดปกติออกมาในลักษณะของ

การขาดธาตุอาหาร หรือถาหากพืชไดรับธาตุอาหารมากเกินไป ก็

อาจจะเกิดอาการเปนพิษข้ึนมาได 

 4.   สภาพดินเค็ม ซึ่งเกิดจากการสะสมของเกลือข้ึนในดิน 

พืชที่ปลูกในสภาพดินเค็มจะแสดงอาการผิดปกติไป อาจจะเปน

ใบเหลือง ขอบใบไหม เหี่ยว แคระแกร็น หรือตาย 

 5.   เกิดจากมลภาวะเปนพิษ สารเคมีชนิดตางๆ ที่ใชใน

การปองกันกําจัดศัตรูพืช เชน ยาฆาแมลง ฆาเช้ือรา ยาฆาไสเดือน

ฝอย หรือยาคุมกําเนิดวัชพืช บางชนิดอาจเปนอันตรายตอพืชได ทั้ง
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พวกที่ตกคางอยูในดินและใชพนทางใบ ถาหากใชในอัตราเขมขนที่

ไมเหมาะสม เชน ยาที่เปนสารประกอบพวกซัลเฟอรจะทําใหพืช

ตระกู ลแตงใบ ไหม ได  นอกจาก น้ี ยังมี ส ารเคมี จ าก โรงงาน

อตุสาหกรรมและยานยนต เชน ฟลูออไรดหรือซัลเฟอรไดออกไซด 

สามารถทําความเสียหายแกพืชไดเชนกัน 

 6.   เกิดจากพันธุกรรม เปนลักษณะที่ถายทอดทาง
พันธุกรรม เชน ใบดางตามธรรมชาติ 

 
ข.   โรคพืชท่ีมีสาเหตุเกิดจากสิ่งท่ีมีชีวิต ไดแก 
 1.   เช้ือรา   2.   แบคทีเรีย  
 3.   วิสา    4.  ไสเดือนฝอย   

5.   ไฟโตพลาสมา            6.   ราเมือก  
 7.   สาหราย    8.   พืชช้ันสูง  
 9.   แมลงและไรแดง  
 
2.2 การวินิจฉัยโรคพืช 

ขั้นตอนของการวินิจฉัยโรคพืชอยางมีระบบ    
1. การสงัเกตอาการและความผิดปกติ  
2. ต้ังสมมุติฐานอธิบายความผิดปกติน้ัน  
3. ทดสอบสมมุติฐาน  
4. ยอมรบัหรือต้ังสมมุติฐานใหม  

1. การสังเกตอาการผิดปกติ  
1.1 บันทึกลักษณะอาการผิดปกติอยางระมัดระวัง 
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1.2 บันทึกรองรอยการทําลายของเช้ือสาเหตุ 

 1.3 ตรวจสอบการกระจายของเช้ือโรคในพืช 
2. การต้ังสมมุติฐานเพ่ือท่ีจะอธิบายความผิดปกติในพืช 

 2.1 สมมุติฐานท่ี 1 เกี่ยวของกับความผิดปกติทั่วไป  เชน 

อาการเต้ีย ชะงักการเจริญเติบโต 

          2.2 สมมุติฐานท่ี 2 เกี่ยวของกับสาเหตุเฉพาะเจาะจงกับ

อาการของโรค  เชน อาการที่ xylem อุดตันเน่ืองจากเช้ือราสาเหตุ

โรคพืช 

3. การทดสอบสมมุติฐาน 

  พืชที่มีอาการไมมีรูปแบบไมแนนอน อาจเกิดเด่ียวๆ หรือ

เปนกลุมประมาณ 2,3 หรือ 4 ตน  บางตนมีใบเหี่ยวแหง โดยเฉพาะ

ใบดานชิดผิวดิน บางใบหลนที่พื้นเหี่ยวเฉา บางใบแสดงอาการขอบ

ใบไหม 

 ถาเราต้ังสมมุ ติฐานวารากเนาเราก็ตองขุดรากข้ึนมาดู

เปรียบเทียบกับรากพืชปกติ ถารากพืชทั้ งสองปกติไมยอมรับ

สมมุติฐานน้ัน และพิจารณาสมมุติฐานอันถัดไป 

4. การยอมรับหรือปฏิเสธสมมุติฐาน 

             ในการสรุปการวินิจฉัยวาพืชจะเปนโรคอะไร มีสาเหตุ

เกิดจากเช้ืออะไร ผู วินิจฉัยจะตองนําขอสมมุติฐานทั้ งหมดมา

พิจารณาประกอบรวมกัน ใชประสบการณที่มีมาประกอบการ

ตัดสินใจ 
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2.3 การปองกันและกําจัดโรคพืช 

              เมื่อพืชเปนโรค ปกติจะไมสามารถรักษาใหหายเปนปกติ
ได  สวนใหญ จะใช วิธีปองกันไมให เกิดโรคมากกวา  กอนการ
ดําเนินการปองกันกําจัดควรพิจารณาสภาพปญหาตางๆ ดังน้ี 

1. การเลือกท่ีปลูก ควรคํานึงถึงความเหมาะสม 2 ประการ คือ 
 1.1  ดานเศรษฐกิจ   ใหเลือกบริเวณปลูกใกลตลาด
ที่มีการขนสงสะดวกและระยะใกลที่สุด  เพื่อลดปญหาคาใชจายใน
การดูแลรักษาและลดระยะเวลาเสี่ยงตอความเสียหายที่พืชผลหลัง
เก็บเกี่ยวจะถูกทําลายดวยโรคและแมลงเชนโรคเนาเละของพืชผัก
โรคผลเนาของไมผลเปนตน 
   1.2   ดานการเพาะปลูก  เลือกบริเวณที่มีสภาพดิน
ฟาอากาศเหมาะแกพืชที่ปลูกเพื่อใหพืชโดยเฉพาะอยางย่ิงระยะกลา
และตนออนซึง่เปนระยะที่ออนแอตอโรคตางๆเจริญเติบโตเร็ว เปน
การหลีกเลี่ยงการเปนโรค  
          เลือกปลูกพืชในบริเวณที่ไมเคยมีโรคระบาดมากอนหรือไม
ควรปลูกพืชเดิมซ้ําแปลงเดิมที่เปนโรคควรเวนระยะปลูกพืชน้ันให
นานพอประมาณเพื่อลดปริมาณเช้ือที่เคยระบาดวิธีน้ีจะชวยลดการ
เกิดโรคไดมากโดยเฉพาะโรคที่เกิดจากเช้ือสาเหตุที่อาศัยอยูในดิน 

2. การเตรียมดินและการปรับปรุงดิน 
 2.1  การเตรียมดิน  วัตถุประสงคหลักของการเตรียมดิน
โดยการขุด ไถพลิกดินหรือพรวนดวยเครื่องมือนานาชนิดเพื่อปรับ
สภาพดินใหรวน มีการระบายหรืออุมนํ้าดีและอุณหภูมิภายในดิน
เหมาะสมแกการปลูกพืช 
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ซึ่งนอกจากจะทําใหพืชเจริญเติบโตเร็ว หลีกเลี่ยงการเกิดโรคแลว  
การตากดิน เปนครั้งคราวประมาณครั้งละ 10-15 วัน ยังชวยลด
ปริมาณเช้ือโรคในดินและกําจัดวัชพืชตางๆโรคหลายชนิด เชนโรค
รานํ้าคาง โรคเขมาดํา โรคตากบของถ่ัวเหลือง เช้ือสาเหตุจะยัง
เจริญอยู ในเศษสวนหน่ึงที่ เนาเปอยของพืชเปนโรคหรือสวน
ขยายพันธุที่เรียกวาสปอรยังตกคางอยูในดินซึ่งการไถพลิกดินตาก
แดดน้ีชวยลดปริมาณเช้ือ   และการเกิดโรคในฤดูปลูกตอไป
ได   สวนแปลงที่มีไสเดือนฝอยรากแผลระบาด การไถพลิกดินตาก
แดดในฤดูรอนจะชวยฆาไสเดือนฝอยรากแผลซึ่งไมทนตอความรอน
แหงและฆาตัวออนของไสเดือนฝอยรากปม    สวนไขจะไดรับ
ออกซิเจนและความอบอุนซึ่งจะชวยเรงใหฟกเปนตัวและถูกความ
รอนฆาตอไป 
 2.2 การปรับปรุงดิน   ดินในบางทองที่เปนกรดมากเกินไป 
(เรียกวา  ดินเปรี้ยว) หรือเปนดางมากเกินไปซึ่งเปนสวนสงเสริมให
เช้ือโรคบางชนิดเจริญไดดี หรือธาตุอาหารบางอยางอยูในรูปที่พืช
นําไปใชไมได เปนสาเหตุใหเกิดอาการผิดปกติ  และโรคระบาด
เกิดข้ึนฉะน้ันควรตรวจดูความเปนกรดเปนดางของดิน  
3. การเลือกพืชปลูกสลับหรือพืชหมุนเวียน 
          เปนวิธีที่จะชวยปองกัน    และลดความเสียหายจากการ
ระบาดของโรคบางชนิดไดโดยเฉพาะเช้ือโรคที่อาศัยอยูในดิน การ
พิจารณาวาจะใชพืชอะไรมาปลูกและนานเทาใดน้ันควรมีหลกัดังน้ี 
 3.1  ความสามารถที่จะอยูในบริเวณแปลงเปนโรคนาน
เทาไร 

3.2  ปริมาณเช้ือมีมากนอยแคไหน  และความสามารถใน
การแพรขยายพันธุ 
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3.3  พยายามลดปริมาณของเช้ือใหนอยลง โดยการปลูก
พื ชที่ ทํ าล าย เ ช้ื อ ส า เห ตุ  เช น ด าว เรื อ งซึ่ ง ขั บ ส ารทํ าล าย 
ไสเดือนฝอย ทําใหปริมาณไสเดือนฝอยลดลง 

 3.4  ตองระวังพืชบางชนิดที่เช้ือเขาเจริญขยายพันธุไดดีแต
พืชไมแสดงอาการโรคใหเหน็เดนชัดเพราะฉะน้ัน จึงกลายเปนแหลง
เพาะเช้ือเมื่อปลูกพืชเศรษฐกิจก็อาจจะถูกเช้ือเขาทําลายเสียหาย
รุนแรงจากหลักดังกลาว พืชที่ นํามาปลูกสลับ หรือหมุนเวียน
น้ัน  สวนใหญไมควรใชพืชพวกเดียวกัน  

4. การคัดเลือกเมล็ดพันธุและสวนขยายพันธุ 
          เมล็ดพันธุและสวนขยายพันธุที่ปราศจากโรคเปนสิ่งสําคัญ
ย่ิงที่จะตองมกีารคัดเลือกเพื่อนํามาปลูก   เพราะจะเปนการปองกัน
การเกิดโรคต้ังแตระยะเริ่มตน  ดังน้ันจึงควรคัดเลือกจากตนพืชปกติ
หรือซื้อหาจากแหลงทีเ่ช่ือถือได 
          
5. การเลือกเวลาปลูก 
          โรคบางอยางอาจหลีกเลี่ยง หรือหนีโรคไดถาเราเลือกเวลา
ปลูกใหดี เชน ถาพืชน้ันเกิดโรครุนแรงในฤดูฝนก็ควรเลี่ยงมาปลูกตน
หรือปลายฤดูฝนถาเกิดโรคมากในฤดูหนาวก็ควรเลี่ยงมากปลูกตน
หรือปลายฤดูแทนซึ่งจะชวยลดความเสียหายทีเ่กิดข้ึนได 

 6. การใชสารปองกันกําจัดโรคพืช 
       เมื่อพืชที่ปลูกไดรับความเสียหายจากแมลงศัตรูพืช หรือเพื่อ
เปนการปองกันความเสียหายที่อาจเกดิข้ึน เกษตรกรควรหมั่นตรวจ
ตราพืชที่ปลูกและเตรียมนํ้าหมักสมุนไพรเพื่อกําจัดศัตรูพืช และฉีด
พนเปนระยะ 
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 7. การตัดแตงสวนเปนโรคหรือทําลายตนเปนโรค 
เมื่อพบโรคระยะเริ่มตน เปนเพียงเล็กนอยที่กิ่งกานหรือใบ ควร

ตัดสวนที่แสดงอาการออกทิ้ง หรือขุดตนที่เปนโรคออกทําลายโดย
การเผา  ไมควรกองทิ้งไวในบริเวณแปลงปลูกเพราะเช้ือสาเหตุใน
ช้ินสวนเปนโรคเหลาน้ันยังไมตาย  และจะแพรระบาดเขาทําลายพืช
ปกติตอไป ในบางกรณีจําเปนตองขุดตนออกทิ้ง  เน่ืองจากเช้ือเขา
ทําลายจนทําใหตนทรุดโทรม รักษาใหหายไดยาก เชนโรครากเนา
ของทุเรียน โรครากเนาของสม  เปนตน สิ่งที่ตองระวังคือ 
     1.  ในการตัดแตงกิ่งกานหรือแตงทรงพุมของไมผล การตัด
ไมดอกเพื่อจําหนาย ควรทราบวามีโรคบางชนิดที่ติดไปกับมีดหรือ
อุปกรณที่ใช เชนโรคที่เกิดจากเช้ือไวรัส  สามารถถายทอดโรคได
งายโดยเช้ือในนํ้าเลี้ยงพืชเปนโรคติดไปกับมดีหรือเครื่องมือที่ใช เมื่อ
นําไปตัดตนปกติ  ก็จะทําใหตนปกติเกิดโรค  และทําใหเกิดการแพร
ระบาด เชน โรคไวรัสของกลวยไมซึ่งมีระบาดทั่วไปทุกแหลง 
เน่ืองจากการขยายพันธุโดยขาดความระมัดระวัง ดังน้ันจึงตองมีการ
ฆาเช้ือที่ติดมากับเครื่องมือตางๆทุกครั้งที่มีการตัดตกแตงกิ่งใหม 
          2.  แผลที่เกิดจากการตัดแตงดังกลาวจะตองมีการทายากัน
รา หรือฉีดยาบริเวณที่เปนโรค  ทั้งน้ีเพื่อปองกันการเขาทําลายทาง
บาดแผล และเพื่อลดปริมาณหรือฆาเช้ือในบริเวณที่พบโรคซึ่งจะ
เปนทางปองกันการแพรระบาดโรค 

8. การใชพันธุตานทานโรคปลูก      
                พืชที่จะนํามาปลูกนอกจากจะมีการคัดพันธุทางดาน
การเจริญเติบโต ใหผลผลิตสูงและคุณภาพดีแลวยังจะตองมีการคัด
พันธุหรือพยายามผสมพันธุใหมใหไดพันธุที่มีความตานทานโรคมา
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ปลูก   ซึ่ งจะชวยลดปญหาตนทุนการผลิตสูง คือ ไมตองเสีย
คาใชจายในดานการดูแลรักษา และการใชยาฉีดปองกันโรคหรือ
แมลง ความตานทานของพืชตอโรคในแตละทองถ่ินอาจแตก-ตางกัน
ออกไป แลวแตชนิดของเช้ือ  และโรคของแตละพืชจะมีพันธุ
ตานทานแตกตางกันไปตามทองถ่ิน งานทางดานการคัดพันธุ น้ี
จะตองทําอยูตลอดเวลา เช้ือโรคสวนใหญเปนสิ่งมีชีวิตและพยายาม
ปรับตัว  หรือผสมขามพันธุ ทําใหไดเช้ือใหมที่มีความสามารถในการ
เขาทําลายพืชตานทานของเรา ดังน้ันพืชตานทานแตละพันธุ จะสั้น
หรือยาวข้ึนอยูกับความสามารถของเช้ือพืช 
            วิธีการตาง ๆ ที่กลาวมาน้ันถาจะเลือกใชแตเพียงวิธีใดวิธี
ห น่ึงมักจะไม ไดผล เท าที่ ควร ปจจุบันมี นําวิธีการต าง ๆ มา
ประยุกตใชรวมกันในลักษณะผสมผสาน และพยายามเลี่ยงการใช
สารเคมีที่อาจใหผลรวดเร็วในการควบคุมและกําจัดโรค แตเปนวิธีที่
ทํ าล ายความส ม ดุ ล ขอ งธรรมชาติ  แล ะ เป น อั นต รายต อ
เกษตรกร และผูบริโภคจึงสมควรนํามาใชเมื่อจําเปนเทาน้ัน วิธีการ
แบบผสมผสานโดยเริ่มต้ังแตการเตรียมดิน การคัดพันธุปลูก การ
เลือกเวลาปลูกใหเหมาะสม  รวมทั้งการปลูกพืชสลับหมุนเวียนที่
ถูกตองจะชวยลดปญหาศัตรูพืชไดผลดีพอควร  ซึ่ งจะตองมี
การศึกษาและปรับปรุงวิธีดังกลาวน้ีใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
ในแตละกรณีตอไป 
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3. การเก็บรักษาและการแปรรูปสมุนไพรเบ้ืองตน 

การผลิตพืชสมุนไพรเพื่อใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพตรง

ตามที่ ระบุ  จํ าเป นต องมีการประกันคุณภาพ ต้ังแต วัต ถุ ดิบ 

กระบวนการผลิต จนกระทั่งการนําไปใชประโยชน เพื่อเปนการ

สรางความเช่ือมั่นใหกับผูใชสมุนไพร จึงมีความจําเปนที่จะตอง

ควบคุมการผลิตพืชสมุนไพร  

การควบคุมคุณภาพสมุนไพรหมายถึง กระบวนการที่จัดทํา

ข้ึนอยางเปนระบบเพื่อใหไดคุณภาพของสมุนไพรตามมาตรฐานที่

กําหนด ต้ังแตการควบคุมคุณภาพของสมุนไพรที่เปนวัตถุดิบ การ

เก็บรักษาและการแปรรูปสมุนไพร  

3.1 การเพาะปลูกพืชสมุนไพรใหมีคุณภาพมาตรฐาน 

 การเพาะปลูกพืชสมุนไพรใหมีคุณภาพมาตรฐาน ควร

ปฏิบั ติตามหลักเกณฑ วิธีการที่ ดีในการปลูก ซึ่ งมีปจจัยที่ตอง

คํานึงถึง คือ  

  1. รายละเอียดทั่วไปของพืช เชน วงศพืช สวนที่ใช และ

ประโยชน 

  2. ลักษณะเฉพาะของพืช 

  3. สภาพดินและภูมิอากาศที่เหมาะสม 

  4. การเตรียมพื้นที่และการแพรพันธุ 

  5. การใหปุย การใหนํ้า และการบํารุงรักษา 

  6. โรคพืช และศัตรูของพืช 



29 

  7. การเกบ็เกี่ยว และผลผลิต 

เพื่อเปนการเพิ่มมูลคาใหแกวัตถุดิบสมุนไพร นอกจากการ

เพาะปลูกพืชสมุนไพรตามหลักการ GAP แลวผูขายวัตถุดิบสมุนไพร

ยังอาจจะมีกระบวนการเตรียมวัตถุดิบ เพื่อใหไดมาซึ่งวัตถุดิบ

สมุนไพรคุณภาพดี มีสารสําคัญที่เปนตัวยาที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง

ไมปนเปอนจากสิ่งสกปรก เช้ือจุลินทรีย หรือสารเคมีตาง ๆ การ

ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร มีดังน้ี 

  1. การเกบ็เกี่ยว 

  2. การคัดเลือกสิง่ปนปลอม 

  3. การทําความสะอาด 

  4. การลดขนาด : การหั่น/สับ 

  5. การทําใหแหง  

6. การบรรจ ุ

1. การเก็บเก่ียวสมุนไพร 

 การควบคุมคุณภาพในระหวางการเก็บเกี่ยววัตถุดิบ

สมุนไพร ตองคํานึงถึง 

 1.1 การเก็บเกี่ยวใหถูกชนิดของพืช พืชแตละชนิดมีช่ือพอง

กันไดหลายช่ือ เพราะช่ือเรียกของพืชชนิดเดียวกันในแตละทองถ่ิน

อาจแตกตางกัน 
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 1.2 การเก็บเกี่ยวใหถูกสวนที่ใชเปนยา เพราะในแตละสวน

ของพืชอาจมีชนิด และปริมาณสารสําคัญที่แตกตางกัน ทําใหมีฤทธ์ิ

ทางยาแตกตางกัน 

 1.3 การเก็บเกี่ยวตามอายุของพืช ชวงเวลาของวัน และ

ฤดูกาลเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม จะไดยามีคุณภาพดีหรือสรรพคุณทาง

ยาตามตองการ 

 ชวงเวลาในการเก็บเกี่ยวเปนหน่ึงในปจจัยสําคัญในการ

ควบคุมคุณภาพสมุนไพรใหไดคุณภาพตามที่ตองการ โดยมีหลัก

ทั่วไปในการเก็บสวนตาง ๆ ของพืชมาใชเปนยา ดังน้ี 

 ก. รากและหัว  เปนสวนที่พืชใชสะสมอาหาร การเก็บมาใช

ทํายาจึงควรเก็บในระยะทีพ่ืชหยุดการเจริญเติบโตแลว เชน การเก็บ

เหงาขมิ้นชันและไพล ควรเก็บเมื่อลําตนเหนือดินโทรมแลว และมี

อายุหลังปลูก 8-10 เดือน จึงจะไดปริมาณสารสําคัญสูงสุด 

 ข. ใบหรือทั้งตน ควรเก็บในชวงที่พืชเจริญเติบโตเต็มที่แลว 

และกําลงัเขาสูระยะออกดอก เชน ฟาทะลายโจรและพญายอ เปน

ตน 

 ค. เปลือกตนหรือราก ควรเก็บในชวงปลายฤดูรอนตอกับ

ฤดูฝน และควรทราบอายุที่เหมาะสมของพืชแตละชนิดดวย  

ง. ดอก ควรเก็บในระยะดอกตูมถึงดอกเริ่มบาน พืชบาง

ชนิดควรเก็บเมื่อดอกบานเต็มที่ การเก็บสวนที่เปนดอก ควรเก็บใน

ตอนเชา 
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 จ. เน้ือไม ควรเก็บในชวงปลายฤดูฝนจนถึงฤดูหนาว พืช

บางชนิดสามารถเก็บเน้ือไมไดตลอดป  

 ฉ. ผล ควรเก็บในระยะที่โตเต็มที่หรือแก  

 ช. เมล็ด ควรเกบ็ระยะแก  

 ซ. สวนของสมุนไพรที่มีกลิ่นหอม ควรเก็บในชวงเชามืด 

หรืออากาศเย็น 

2. การคัดสิ่งปลอมปน  

 สิ่งปลอมปนที่พบในพืชสมุนไพรที่ซื้อมาจากตลาดภายนอก 

ไดแก สวนอื่น ๆ ที่ไมตองการของพืชสมุนไพรที่ใช เชน กิ่ง กาน ผล 

เมล็ด ที่ปนมากับใบซึ่งเปนสวนที่ตองการใช หรือการใชสวนของพืช

สมุนไพรชนิดอื่น ที่มีลักษณะคลายกันมาปนปลอม เน่ืองจากมีราคา

ถูกกวา หรือหาไดงายกวา ทําใหสมุนไพรอาจไมมีสรรพคุณทางยา 

หรือไมปลอดภัยในการใช 

 การควบคุมคุณภาพในข้ันน้ี  นอกจากจะคัดเลือกสิ่ ง

ปลอมปนที่ไมตองการออกแลว ยังจะตองคัดสิ่งปนเปอนที่มองเห็น

ไดดวยตาเปลาออก เชน เศษหญา เศษใบไม ดิน หิน กรวด ทราย 

ออกใหหมด โดยเฉพาะสมุนไพรที่ใชสวนรากและหัว 

3. การทําความสะอาดสมุนไพร  

 การทําความสะอาดสมุนไพร ควรทําทันทีหลังการเก็บเกี่ยว

หรือซื้อจากผูขาย และทําใหแหงโดยเร็วที่สุดซึ่งยังเปนการปองกัน

การทําลายของจุลินทรีย และแมลงศัตรูของสมุนไพรดวย 
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 วิธีการทําความสะอาดสมุนไพรข้ึนอยูกับความเหมาะสม

ของสมุนไพรแตละชนิด ดังน้ี 

 - สมุนไพรท่ีใชท้ังตน ใหนํามาแยกสิ่งที่ปลอมปนออก ลาง

ดวยนํ้าสะอาด และตัดเปนทอน ๆ ยาวพอสมควร จากน้ันทําใหแหง 

 - สมุนไพรท่ีเปนราก ลําตนใตดิน  ตัดรากฝอยแลวลางทํา

ความสะอาด รากหรือลําตนใตดินของพืชบางชนิด ควรปอกเปลือก 

เพื่อใหไดวัตถุดิบที่มีลักษณะสวยงาม หรือฝานใหไดขนาดตามความ

เหมาะสม เหงาของพืชบางชนิด เชน ขิง ขมิ้นชัน จะนําไปน่ึงหรือ

ตมกอนเพื่อปองกันการเกิดเช้ือรา และสะดวกในการทําใหแหง 

 - สมุนไพรท่ีเปนใบ ลางใหสะอาดและทําใหแหง 

 - เปลือกตน ตัดเปนช้ิน ๆ และทําใหแหง 

 - สมุนไพรท่ีเปนเน้ือไม ตัดเปนช้ินและทําใหแหง 

- ดอก แยกสิ่งปลอมปนออก และทําใหแหง 

- ผล ลางดวยนํ้า ผลบางชนิดตองผากอนนําไปทําใหแหง 

เชน ลูกจันทนเทศ 

- เมล็ด สมุนไพรบางชนิดตองแยกเมล็ดออกจากผลแหง 

เชน ลูกกระวาน บางชนิดแยกออกจากผลสด ลางใหสะอาด และทํา

ใหแหง เชน เมล็ดนอยหนา เมล็ดมะขาม เมล็ดสม เมล็ดฟกทอง 

เปนตน  บางชนิดจะนําผลไปตมกอนจงึแยกเมล็ดออกมาหั่น แลวจึง

ทําใหแหง เชน หมาก 
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ดังน้ัน การปลูกวัตถุดิบสมุนไพรไวแปรรูปเอง และมีวิธีการ

เก็บสมุนไพรไมใหเกิดการปลอมปน จะทําใหไมตองทําความสะอาด

หลายครั้ง ซึ่งอาจทําใหสูญเสียสารสําคัญ นอกจากสิ่งปนปลอมซึ่ง

สามารถแยกออกจากสมุนไพรไดงายแลว สิ่งปนเปอนอื่น ๆ เปนสิ่ง

ที่ตองกําจัด หรือลดปริมาณใหอยูในเกณฑที่ปลอดภัยตอผูบริโภค 

ไดแก ฝุนละออง เช้ือจุลินทรีย เชน แบคทีเรีย เช้ือรา สารพิษจาก

เช้ือโรค หรือ เช้ือราที่ มีอันตรายมาก เชน อะฟลาท็ อกซิน 

(aflatoxin) ซึ่งมักตรวจพบในสมุนไพรจํานวนมากที่จําหนายใน

ทองตลาด รวมถึงสารพิษตกคาง ไดแก ยาฆาแมลงและยาฆาหญา 

หรือโลหะหนักในดิน 

4. การลดขนาดสมุนไพร :  การห่ัน/สับ 

 สมุนไพรที่มีขนาดใหญ หนา หรือมีเน้ือแข็ง เชน รากหรือ

ลําตนใตดิน เปลือกไม เน้ือไม ตองตัดใหเล็กหรือบางลง เพื่อใหงาย 

และสะดวกในการเก็บรักษาในกรณีที่เปนผล ควรหั่นหรือฝานเปน

ช้ินบาง ๆ กอนทําใหแหง 

 กรณีตองเตรียมสมุนไพรเปนผง อาจหั่นเปนช้ิน ความหนา

ประมาณ 4 มิลลิเมตร กวางและยาวประมาณ 1.5 มิลลิเมตร เพื่อ

สะดวกในการบดเปนผง 

 การหั่นหรือสับยา ควรสับบนถาด หรือภาชนะรอง เพื่อ

หลีกเลี่ยงสิ่งสกปรก 
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5. การทําใหสมุนไพรแหง 

 การเก็บสมุนไพรไวใชไดนาน ๆ จะตองทําใหสมุนไพรแหง

โดยกรรมวิธีที่ ถูกตอง เพื่อปองกันการปนเปอนจากเช้ือราและ

แบคทีเรีย ทําใหเกิดการสูญเสียสารสําคัญและเนาเสีย  มี 2 วิธี คือ 

ก. การตาก การทําใหสมุนไพรแหง อาจใชวิธีการตากแดด 

หรือผึ่งในรม ข้ึนอยูกับชนิดของสมุนไพร 

ข. การอบ ควรใชตูอบที่มีพัดลมระบายอากาศ และควร

เลือกอณุหภูมิใหเหมาะสมกับสวนของพืชที่นํามาใช 

ตารางท่ี 1  อุณหภูมิที่เหมาะสมในการรักษาคุณภาพสมุนไพรและ

สวนของสมุนไพร 

สมุนไพร/สวนของสมุนไพร อุณหภูมิท่ีควรใช/ 

ไมควรเกิน (0C) 

ดอก ใบและพืชลมลุกใชทั้งตน ไมเกิน 20-40 

เปลือกตน เน้ือไม ราก และกิ่ง ไมเกิน 30-65 

ผล (ควรผา) และเมล็ด ไมเกิน 70-90 

สมุนไพรที่มีสารระเหยงาย ไมเกิน 30 

ท่ีมา: คูมือผลิตภัณฑยาจากสมุนไพร เพื่อเศรษฐกิจชุมชน  

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
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 เทคนิคการทําสมุนไพรใหแหง 

 1. ควรเกลี่ยสมุนไพรใหแผบาง ๆ บนภาชนะ ถาซอนทับ

กันหนาจะทําใหเกิดความรอน สมุนไพรจะมีสีดําและทําใหคุณภาพ

ลดลง 

 2. ดอก ควรทําใหแหงโดยเร็วที่สุด เพื่อถนอมสีของดอกให

คงเดิม โดยวางกระจายบนกระดาษขาว ถาเปนดอกที่มีกลิ่นหอม 

ควรผึ่งในรมซึ่งมีอากาศถายเทดี หรือ ตากแดดชวงสั้น ๆ แดดไมจัด

มาก เพื่อปองกันเช้ือรา ดอกบางชนิดอาจมัดรวมกันและแขวนตาก

ไวบนราว 

 3. ใบ อาจทําใหแหงดวยวิธีเดียวกับดอก ใบที่อุมนํ้าไวมาก

อาจเพิ่มความรอนในการอบสูงกวาปกติ 

 4. พืชลมลุก หรือพืชที่ใชทั้งตน ถาไมอุมนํ้ามาก อาจมัด

รวมเปนกําแลวตากแหง 

 5. ราก และลําตนใตดิน เวลาตากหรืออบแหงในตู ควร

หมั่นกลับสมุนไพรบอย ๆ เพื่อปองกันเช้ือรา 
 

6. การเก็บสมุนไพร 

 แมลง ความช้ืน แบคทีเรีย และเช้ือรา เปนปจจัยสําคัญที่

ทําใหสมุนไพรเสื่อมคุณภาพไดเร็ว การเก็บสมุนไพรใหอยูไดนาน 

ควรปฏิบัติดังน้ี 

 6.1 ควรเก็บในภาชนะที่เหมาะสม มีฝาปดสนิท ปดฉลาก

ระบุช่ือสมุนไพร และวันที่เตรียมวัตถุดิบถามีปริมาณมาก ควรแยก



36 

ในภาชนะปดที่เหมาะสมหลาย ๆ ใบ จะดีกวาเก็บในภาชนะใหญ ๆ 

เพราะการเปดภาชนะหลาย ๆ ครั้ง สมุนไพรจะดูดความช้ืน และทํา

ใหแมลง แบคทีเรีย และเช้ือรา เขาไปทําลายไดงายข้ึน ทําให

สมุนไพรเสื่อมคุณภาพเร็วข้ึน 

 6.2 เก็บภาชนะบรรจุสมุนไพรไวในที่สะอาด เย็น ไมช้ืน 

และอากาศถายเทดี 

 6.3 สถานที่เก็บสมุนไพร ตองสามารถปองกันแมลงได โดย

ทําไดดังน้ี 

 - ทําความสะอาดและจัดสภาพโรงเก็บใหแหงและเย็น 

อยาใหมีเมล็ดพืช หรือสิ่งที่เปนอาหารของแมลงตกหลนบนพื้น  

 - ลดความช้ืนของสมุนไพรใหตํ่ากวา 8% 

 - การใชความรอนทําลาย โดยเก็บเมล็ดพืชที่อุณหภูมิ

ประมาณ 42 oC  ติดตอกันจะทําใหแมลงหยุดการเจริญเติบโตหรือ

บางชนิดตายได และตายหมดที่อุณหภูมิ 55-60 oC ติดตอกัน 12 

ช่ัวโมง หรืออุณหภูมิ 65 oC เปนเวลา 15 นาที 

 - การใชความเย็นจัด แมลงจะหยุดการเจริญเติบโตที่

อุณหภูมิตํ่ากวา 12 oC และตายหมดที่อุณหภูมิ -2 ถึง -5 oC  

 - การทําใหแมลงไมไดรับออกซิเจนโดยเก็บในภาชนะ

มิดชิดหรือพนกาซไนโตรเจนเขาไปในภาชนะบรรจุสมุนไพร 
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 - การใชรังสีแกมมา ใชรังสีแกมมาขนาด 0.2-0.7 กิโล

เกรย สามารถทําลายไขแมลงและควบคุมการแพรพันธุของแมลง

อยางไดผล ทั้งน้ีตองบรรจุผลิตภัณฑในภาชนะที่ปดมิดชิด 

 

ฉลากวัตถุดิบสมุนไพร 
 

ช่ือสมุนไพร.......................................จํานวน.................................kg/ถุง 

Lot.No………………………………….วันที่ปลูก.............................................. 

ชวงเวลาเก็บเก่ียว.........................วันที่บรรจุ............................................. 

ผูผลิต/ผูขาย.............................................................................................. 

ภาพท่ี 4  ตัวอยางฉลากวัตถุดิบสมุนไพร 
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4. การพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร 
 

ในปจจุบันกระแสการใชผลิตภัณฑธรรมชาติเปนที่ยอมรับ

และนิยมเพิ่มมากข้ึนอยางตอเน่ืองเน่ืองจากมีแนวคิดวาผลิตภัณฑ

จากธรรมชาติมีความปลอดภัยมากกวาการใชสารเคมีสังเคราะห 

ประเทศไทยนับวามีความไดเปรียบเชิงความหลากหลายทาง

ทรัพยากรและมีพืชสมุนไพรอยูเปนจํานวนมาก ดังน้ันจึงเปนโอกาส

ของประเทศไทยที่จะพฒันาเพื่อเปนผูนําดานผลติภัณฑจากสมุนไพร

เพื่อเพิ่มมูลคาและจาํหนายในเชิงพาณิชยซึ่งรฐับาลไดใหความสําคัญ

และไดกําหนดใหมีแผนแมบทแหงชาติดานสมุนไพรข้ึน (พ.ศ.2560-

2564) นอกจากน้ียังมีรางพระราชบัญญัติวาดวยผลิตภัณฑสมุนไพร

ที่กําลังดําเนินการเพื่อประกาศใช เพื่อสนับสนุนใหสมุนไพรเปน

วาระแหงชาติอยางแทจริง จึงนับวาทั้งหมดเปนโอกาสในการพัฒนา

ผลิตภัณฑสมุนไพรเพื่อนํารายไดสูประเทศไทยทั้งหวงโซวงจร ต้ังแต

ผูปลูก ผูผลิต ผูจําหนายและผูใชผลิตภัณฑสมุนไพร อีกทั้งยัง

สามารถจําหนายเปนสินคาไดทั้งในประเทศและสงออกไปนอก

ประเทศได อยางไรก็ตาม การพัฒนาสมุนไพรเพื่อใชเปนผลิตภัณฑ

สุขภาพยังไมประสบผลสําเร็จมากนักแมประเทศไทยจะมีภูมิปญญา

ทองถ่ินมากมายมีการใชสมุนไพรหลากหลายชนิดในตํารับยาแผน

ไทยแตพบวายังมีประเด็นปญหาที่สําคัญย่ิงและเปนอุปสรรคตอการ

พัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรน่ันคือวัตถุดิบสมุนไพรยังขาดมาตรฐานที่

ชัดเจนและขาดการจัดการอยางเปนระบบ ทําใหผลิตภัณฑจาก
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สมุนไพรบางชนิดไมมีคุณภาพสงผลใหเกิดการยอมรับผลิตภัณฑที่

แตกตางกันออกไป นําไปสูการขาดโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑใน

เชิงพาณิชยทั้งของผูประกอบการและของประเทศไทย ดังน้ันเรื่อง

การควบคุมใหวัตถุดิบใหมีคุณภาพ จึงมีความสําคัญอยางมากและ

ควรตระหนักถึงเปนอันดับแรก ในปจจุบันประเทศไทยไดกําหนด

ม าต ร ฐ าน ส มุ น ไพ ร ใน รู ป แบ บ วัต ถุ ดิ บ ไว ใน  ThaiHerbal 

Pharmacopoeia ซึ่ งไดรวบรวมสมุนไพรไวหลายชนิด โดยได

กําหนดใหทดสอบมาตรฐานในหัวขอตางๆ เชน 

1. ปริมาณสิ่งแปลกปลอม: ตัวอยางสมุนไพรที่มีคุณภาพดี 

ควรปราศจากแมลง เช้ือรา และช้ินสวนอื่นๆของพืชหรือสัตวที่เจือ

ปนมา 

2. ปริมาณเถา: เปนการตรวจสอบคุณสมบัติทางฟสิกสของ

ตัวอยางสมุนไพร ซึ่งโดยปกติในสมุนไพรจะประกอบดวยเถาสอง

ชนิด ไดแก เถาที่มาจากสมุนไพรโดยตรง และเถาที่ไดจากวัตถุอื่น ๆ 

เชน ดินทราย  

3. ปริมาณความช้ืนและสารระเหยหลังอบแหง: การควบคุม

ความช้ืนในตัวยาสมุนไพรเปนสิ่งจําเปนเน่ืองจากความช้ืนที่มาก

เกินไป อาจทําใหเกิดเช้ือราและการเติบโตของจุลินทรีย และอาจ

เกิดการสลายของยาได 
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4. ปริมาณสารสําคัญและนํ้ามันหอมระเหย: เปนการหา

ปริมาณสารสําคัญหรือสารออกฤทธ์ิในสมุนไพร รวมถึงปริมาณ

นํ้ามันหอมระเหยงายซึ่งอาจไดจากการกลั่นแบบแยกสวน 

5. ปริมาณโลหะหนัก: เปนการกําหนดชนิดและปริมาณของ

โลหะหนักในสมุนไพรเพื่อความปลอดภัย โดยระบุวาเมื่อมีการผลิต

ยาเตรียมจากสมุนไพรแลว ยอมใหมีสารหนูไดไมเกิน 4 สวนในลาน

สวน แคดเมียมไมเกิน 0.3 สวนในลานสวน ตะกั่วไมเกิน 10 สวนใน

ลานสวน และปรอทไมเกิน 0.5 สวนในลานสวน  

6. การปนเปอนเช้ือจุลินทรีย: ตองไมมีการปนเปอนของ

เ ช้ื อ จุ ลิ น ท รี ย ก อ โ ร ค  ซึ่ ง ต า ม ม า ต ร ฐ า น  Thai Herbal 

Pharmacopoeia 2000 กําหนดตองปราศจาก Staphylococcus 

aureus ตอยา 1 กรัมหรือ 1 มิลลิลิตร/  Clostridium spp. ตอยา 

1 กรัม หรือ 1 มิลลิลิตร 

 จากที่กลาวมาขางตน หากสามารถไดมาซึ่งวัตถุดิบสมุนไพร

ที่มีมาตรฐาน ยอมนําไปสูการแปรรูปสมุนไพรและพัฒนาเปน

ผลิตภัณฑจากธรรมชาติที่มีคุณภาพ กอใหเกิดการเพิ่มมูลคาของ

วัตถุดิบอยางแทจริง นําไปสูการใชประโยชนไดอยางแพรหลาย 

นับเปนการสรางรายไดและสรางอาชีพใหแกชุมชน ซึ่งการแปรรูป

น้ันหมายถึงการนําผลผลิตทางการเกษตรที่มีอยูในรูปวัตถุดิบมาผาน

กระบวนการทางวิทยาศาสตรและนําเทคโนโลยีมาใชในกรรมวิธีการ

ผลิตและแปรสภาพเปนผลิตภัณฑกึ่งสําเร็จรูป เพื่อมีอายุยืนยาว
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ข้ึนอยูในรูปพรอมใช สรางความสะดวกสบาย แกผูบริโภค ซึ่ง

ตัวอยางสมุนไพรที่นาสนใจในชุมชนหนองเรือ จังหวัดขอนแกน 

ไดแก 

4.1 กระเจ๊ียบแดง 

ก ระ เจี๊ ย บ แด งมี ช่ื อ ท าง วิท ย าศ าส ตร ว า  Hibiscus 

sabdariffa L. จัดอยูในวงศ Molvaceae  กระเจี๊ยบแดงเปนพืช

ลมลุก เปนไมพุมขนาดเล็ก มีอายุสั้นเพียงฤดูเดียว เจริญเติบโตงาย 

มีถ่ินกําเนิดอยูที่ทวีปแอฟริกา มีปลูกกันมากในประเทศเขตรอน 

และมกีารปลูกทั่วไปในประเทศไทย  กระเจี๊ยบแดงเปนสมุนไพรที่ใช

กันมานาน ในสาธารณสุขมูลฐานสนับสนุนใหนํากลีบเลี้ยงกระเจี๊ยบ

แดงตมนํ้าเพื่อใชเปนยาขับปสสาวะ และปจจุบันชาชงกระเจี๊ยบแดง

อยูในบัญชียาหลักแหงชาติใชเปนยาขับปสสาวะในปจจุบันมีการนํา

กระเจี๊ยบแดงไปใชประโยชนทางยาอยางกวางขวาง นอกจากใชขับ

ปสสาวะแลว ยังมีสรรพคุณชวยลดความดันโลหิตสูง ลดนํ้าตาลใน

เลือด และลดคอเลสเตอรอลมีการศึกษาผลของสารสกัดกระเจี๊ยบ

แดงในอาสาสมัครปกติ พบวาการรับประทานติดตอกันไมเกิดพิษ 

และเมื่อทดลองในผูปวยความดันโลหิตสูง โดยใหรับประทาน

ติดตอกันนาน 2 เดือนพบวา สามารถลดความดันไดอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติและเมื่อใหในผูปวยเบาหวานพบวาหลังไดรับ

กระเจี๊ยบติดตอกัน 4 เดือน สามารถลดระดับนํ้าตาลในเลือดขณะ

อดอาหารและคา HbA1C ลดลง ซึ่งเปนประโยชนอยางย่ิงในการ
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รักษาผูปวยเบาหวาน สวนผลของยากระเจี๊ยบตอระดับไขมันและ

โคเลสเตอรอลในเลือดพบวา หลังจากที่ผูปวยไดรับยาจากสารสกัด

กระเจี๊ยบแดงติดตอกันนาน 4 เดือน จะมีระดับของไตรกลีเซอไรด

ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติดังน้ันยาจากเม็ดจากสารสกัด

กระเจี๊ยบจึงเปนทางเลือกใหแพทยแผนปจจุบันหันมาใชสมุนไพร

ทดแทนยาจากตางประเทศในเรื่องลดความดันโลหิต เบาหวาน ขับ

ปสสาวะ ลดไขมันในเลือด 

นอกจากน้ีสารสกัดกระเจี๊ยบแดงยังสามารถนําไปแปรรูป

เปนอาหารและเครื่องด่ืม อาทิเชน ชาชงพรอมด่ืม เครื่องด่ืมนักกีฬา 

ไซเดอรกระเจี๊ยบแดง เปนตน อีกทั้ งยังมีการนําไปพัฒนาเปน

ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง เน่ืองจากสารสกัดกระเจี๊ยบแดงที่มีฤทธ์ิตาน

อนุมูลอิสระที่ดีกวาวิตามินซีเชน โลช่ันและครีมไลโปโซมกระเจี๊ยบ

แดง(อนุสิทธิบัตรเลขที่0903000459 และ 1403001252) โคลน

พอกหนาดินสอพองสูตรขมิ้นชันและกระเจี๊ยบแดง (อนุสิทธิบัตร

เลขที่0803001188) และกากที่เหลือมีใยอาหารสูง สามารถแปรรูป

เปนผลิตภัณฑลดนํ้าหนัก เชน ไสกรอก วุน คุกกี้ เปนตน 
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4.2 กระชายดํา 

กระชาย ดํา มี ช่ื อท างวิทยาศาสตรว า  Kaempferia 

parviflora Wall.  ex Baker  เ ป น พื ช ส มุ น ไ พ ร ใ น ว ง ศ 

Zingiberaceae  กระชายดําเปนพืชที่มีการปลูกกันมากในเขต

อีสานตอนบน เชน จังหวัดเลย เพชรบูรณ กระชายดําเปนที่รูจักและ

มีการใชกันมาอยางยาวนาน โดยเฉพาะภูมิปญญาพื้นบานของ

ชาวเขาเผามง ซึ่งนิยมกินกระชายดําเพื่อแกปวดเมื่อย ออนเพลีย 

ขับลม แกทองอืดทองเฟอ ชวยใหรางกายกระชุมกระชวย กระตุน

สมรรถภาพทางเพศชาย และใชเปนอายุวัฒนะกระชายดําเริ่มเปนที่

รูจักและมีการกลาวอางวาใชเพิ่มสมรรถนะทางเพศในบุรุษไดดีไมแพ

ไวอะกรา จึงทําใหกระชายดําเปนที่ตองการของตลาดสมุนไพรทั้ง

ภายในและภายนอกประเทศ นอกจากน้ียังมีงานวิจัยที่รายงานฤทธ์ิ

ทางเภสัชวิทยาของกระชายดํามากมาย เชน ฤทธ์ิตานอักเสบ ชวย

ขยายหลอดเลือด ลดไขมัน เสริมสรางความจํา และเพิ่มพลังงาน จึง

ทําใหกระชายดําเปนที่นิยมเพิ่มมากข้ึน จนเปนพืชเศรษฐกิจที่

นาสนใจ สงผลใหมีการผลิตผลิตภัณฑจากกระชายดําที่แพรหลายมี

รูปแบบแตกตางกันไป เชน ชากระชายดํา แคปซูล ไวนกระชายดํา 

กระชายดําอบแห ง กระชายดําดองเหล า เปนตนการศึกษา

องคประกอบทางเคมีของกระชายดําพบสารสําคัญในเหงากระชาย

ดํา ประกอบดวยฟลาโวนอยดในกลุมเมทอกซีฟลาโวน หลายชนิด

เปนสวนประกอบ  
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จากการศึกษาในมนุษย พบวา เมื่อใหแคปซูลสารสกัด

กระชายดําเปนเวลา 2 เดือน สามารถเพิ่มสมรรถภาพทางรางกาย

ของอาสาสมัครสูงวัยที่มีสุขภาพดีได นอกจากน้ีในโครงการวิจัยนํา

รองทดสอบโดยใหแคปซูลสารสกัดกระชายดําขนาด 180 มิลลิกรัม

ตอวัน เปนเวลา 3 เดือน ในอาสาสมัครที่เปนนักเรียนกีฬาฟุตบอล 

จํานวน 30 คน พบวา กลุมที่ไดรับสารสกัดกระชายดําสามารถเพิ่ม

สมรรถภาพทางกายโดยทําใหความแข็งแรงของกลามเน้ือดีข้ึน และ

เพิ่มความสามารถในการใชออกซิเจน ที่เวลา 3 เดือน เมื่อขยายกลุม

ตัวอยางเปนนักกีฬาประเภทอื่นๆ เชน นักกีฬาฟุตบอล นักกีฬา

กรีฑา แฮนดบอล มวย มวยปล้าํ และยูโด จํานวน 100 คน และเพิ่ม

ขนาดการใหสารกัดกระชายเปน 360 มิลลิกรัมตอวัน พบวา กลุม

ตัวอยางที่ไดรับสารสกัดกระชายดํามีสมรรถภาพทางกายดีข้ึน

เชนกัน และทําใหหัวใจมีความเครียดลดลง 

ปจจุบันมีการแปรรูปสมุนไพรกระชายดําใหอยูในรูปสาร

สกัดที่มีสารสําคัญฟลาโวนอยดปริมาณสูงโดยใชเทคโนโลยีทีง่าย ใช

ตัวทําละลายอินทรียสะอาด และเครื่องมือที่ไมยุงยากที่อุณหภูมิเย็น 

เพื่อใหไดสารสําคัญปริมาณสูง และสามารถควบคุมคุณภาพและ

มาตรฐานสารสกัดดวยสารเทียบเมทอกซีฟลาโวน 3 ชนิด (อนุ

สิท ธิบัตรเลขที่  4048) สารสกัดที่ ได น้ีมีฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาที่

สนับสนุนการเปนยาอายุวัฒนะและเปนสมุนไพรที่เพิ่มความแข็งแรง

แกรางกาย มีความปลอดภัยทั้งในสัตวทดลองและในคน และเปน
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สารสกัดที่สามารถใชในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑสุขภาพที่มีชีวป

ระสิทธิผลสูง ปลอดภัยและรูปแบบที่ทันสมัยและสะดวกใช สาร

สกัดกระชายดําที่เตรียมข้ึนน้ีไดนําไปใชเปนตัวยาสําคัญในตํารับที่

เปน แคปซูล ยาเม็ด ยาผงฟองฟู (อนุสิทธิบัตร 7589) สเปรย (อนุ

สิทธิบัตร 7461) เปนตน อยางไรก็ตาม กระชายดํามีขอจํากัด

ทางดานการดูดซึมเมื่อใหทางการรับประทาน จึงมีการพัฒนา

รูปแบบผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มการนําสงสารสําคัญเขาสูรางกายไดมาก

ย่ิงข้ึน เชน การนํานาโนเทคโนโลยีเขามาพัฒนาระบบนําสงยาในรูป

อิมัลชัน และการใชเทคนิคการเพิ่มการละลายนํ้าโดยการเกิด

สารประกอบเชิงซอนของสารสกัดกระชายดําและไซโคลเด็กซทริน 

พบวา สามารถเพิ่มการดูดซึมและนําสงสารสําคัญเขาสูรางกายได

มากข้ึนถึง 60-75% อีกทั้งยังมีการพัฒนาระบบการนําสงกระชาย

ดําผานทางในรูปแบบนาโนไขมัน และแผนแปะทางผิวหนังพบวา 

แผนแปะกระชายดําสามารถรักษาระดับยาในเลือดคงที่นานถึง 48 

ช่ัวโมง และเหลือคางอยูในผิวหนังในปริมาณสูง บงบอกไดวาแผน

แปะทางผิวหนังกระชายดํามีประโยชนทั้งการนําสงเขาสูกระแส

เลือด และสามารถออกฤทธ์ิเฉพาะทีไ่ด 
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4.3 ขมิ้นชัน 

ขมิ้นชัน มีช่ือวิทยาศาสตรวา Curcuma longa L. เปนพืช

ในตระกูล Zingiberaceae จัดเปนสมุนไพรที่มีการใชประโยชนมา

อยางยาวนานไมวาจะเปนการใชปรุงรสในตําราอาหาร การใชเพื่อ

ดูแลความสวยความงามของผิวพรรณ อีกทั้งยังเปนสมุนไพรที่มี

สรรพคุณทางยา ชวยบํารุงและบรรเทาอาการเจ็บปวยในตํารายา

ไทยมีการนําขมิ้นมาใชทั้ งภายในและภายนอกรางกาย เชนใช

รับประทานเพื่อเปนยาบํารุงธาตุ แกทองอืดแนนเฟอ จุกเสียด แก

อาการวิงเวียน แกปวดฟนเหงือกบวม นอกจากน้ียังมีการใช

ภายนอก เชน นํามาทาเพื่อชวยลดอาการฟกชํ้าบวม ปวดไหลและ

แขน แกปวดขอ สมานแผลสดและแผลถลอก ผสมยานวดคลายเสน

แก เคล็ดขัดยอก แกโรคผิวหนังผื่นคัน สมานแผล และบํารุง

ผิวพรรณ เปนตน ในปจจุบันมีรายงานเกี่ยวกับฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา

ของขมิ้นชันมากมาย ไดแก มีฤทธ์ิในการลดนํ้าตาลในเลือด ในไขมัน 

ปองกันโรคหัวใจและหลอดเลือด ฤทธ์ิลดอักเสบ ลดบวม รักษาแผล

ในกระเพาะ ตานมะเร็ง ลดไขมัน เปนตนการศึกษาองคประกอบ

ทางเคมีของขมิ้นชันพบสารสําคัญในเหงาหลายชนิด ไดแก สารกลุม

curcuminoids ไดแก curcumin, desmethoxycurcumin และ

bisdesmethoxycurcumin  นอกจากน้ียังมีนํ้ามันระเหยงาย มีสี

เหลืองออน คือ turmerone, atlantone และ zingiberone 
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จากการศึกษาประสิทธิผลและผลขางเคียงของสารสกัด

ขมิ้นชันเทียบกับยาตานการอักเสบไอบูโปรเฟน ในผูปวยโรคขอเขา

เสื่อมที่มีอาการปวด 100 ราย โดยผูปวยจะไดรับสารสกัดแคปซูล

ขมิ้นชันวันละ 8 เม็ด (2 เม็ด 4 เวลา) เฉลี่ยวันละ 2,000 มิลลิกรัม 

เปรียบเทียบกับกลุมที่ไดรับยาตานการอักเสบไอบูโปรเฟนวันละ 

800 มิลลิกรัมติดตอกันนาน 6 สัปดาห (มีการติดตามผลทุก ๆ 2 

สัปดาห) เปนระยะเวลานาน 1 ป พบวา ยาทั้งสองตัวใหผลในการ

ลดอาการปวดเหมือนกัน รวมถึงชวยใหการใชงานของอวัยวะบริเวณ

ขอดีข้ึน 

ขมิ้ นสามารถนํามาแปรรูปพัฒ นาเป นผลิตภัณฑ ได

หลากหลาย การแปรรูปสมนุไพรขมิ้นชันอยางงายที่สดุคือ การทําให

อยูในรูปผงแหงโดยใชเครื่องอบแหง แลวนําไปการบดเพื่อลดขนาด 

ซึ่งขมิ้นชันผงสามารถนําไปใชเปนสวนประกอบในผลิตภัณฑชนิด

ตางๆไดงายข้ึน เชน ยา อาหารเสริมสุขภาพ สปา เครื่องสําอาง 

โดยเฉพาะผลิตภัณฑเพื่อความงามและสปาประเภทบํารุงผิวพรรณ 

(ผงขัดหนา ครีมพอกหนา และลูกประคบ) ซึ่งกําลังเปนที่นิยมและมี

การใชบริการเพิ่มมากข้ึนเรื่อยๆขมิ้นมสีรรพคุณที่สําคัญทางดานการ

ทําใหผวิพรรณนุมนวลเนียนและยังสามารถเคลือบผิวใหมีสีเหลือง

นวลงามตามธรรมชาติ นอกจากน้ียังสามารถนําผงขมิ้นชันไปเปน

สวนประกอบในผลิตภัณฑอาหาร พริกแกงชนิดตางๆ สีผสมอาหาร 

เปนตน หรือนําไปทําเปนผลิตภัณฑเสริมอาหาร/ยา เชน แคปซูล
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ขมิ้นชันเพื่อบรรเทาอาการทองอืดทองเฟอ ชวยตานอนุมูลอิสระ แก

ปวดขอ และบํารุงรางกาย เปนตน 

4.4 ไพล 

ไ พ ล มี ช่ื อ ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร ว า  Zingiber 

cassumunar Roxb. เปนพืชในตระกูล Zingiberaceae ซึ่งจัดเปน

สมุนไพรพื้นบานที่รูจักกันอยางแพรหลายในการรักษาอาการปวด

และการอักเสบของโรคทางระบบกระดูกและกลามเน้ือ ในปจจุบันมี

รายงานเกี่ยวกับฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาของไพลมากมาย ไดแก ฤทธ์ิลด

ตานอักเสบ ตานอนุมูลอิสระ ฤทธ์ิตานเช้ือราและเช้ือแบคทีเรีย เปน

ตน การศึกษาองคประกอบทางเคมีของไพลพบสารสําคัญในเหงา

ไพลหลายชนิด ไดแก  นํ้ ามันระเหยงาย เชน sabinene เป น

องคประกอบหลักประมาณ 50 % สารสีเหลือง ไดแก curcumin, 

cassumunarins A, B, C สารสเตียรอยด เชน beta-sitosterol

เปนตน สําหรับสารที่ออกฤทธ์ิตานการอักเสบในไพล ไดแก สาร 

(E)-4-(3′, 4′dimethoxyphenyl but-3-en-2-ol (DMPBD) ซึ่ ง มี

ฤท ธ์ิยับ ย้ังสารที่ทํ าให เกิดการอัก เสบ (prostaglandin) ผาน 

cyclooxygenaseและ  lipoxygenase pathways คลายยาต าน

อักเสบที่ ไมใชสเตียรอยด (Non-Steroidal Anti-inflammatory 

drugs) มีการศึกษาประสิทธิภาพของครีมไพลในอาสาสมัคร 75 คน 

เปนเวลา 7 วัน (7% และ 14%) พบวาครีมไพล (14%) สามารถลด
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อาการปวดกลามเน้ือ หลังการออกกาํลังกาย สามารถลดอาการปวด

กลามเน้ือไดมากกวากลุมควบคุม  

ไพลสามารถนํามาแปรรูปพัฒ นาเป นผลิตภัณ ฑ ได

หลากหลาย เชน ยา เครื่องสําอางและผลิตภัณฑที่ใชในสปา เปนตน 

ในปจจุบันธุรกิจนวดแผนไทยและธุรกิจสปามีการขยายตัวเพิ่มมาก

ข้ึน ทําใหความตองการวัตถุดิบไพลเพื่อเปนสวนประกอบหลักใน

ผลิตภัณฑมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึน เชนนํ้ามันนวด ยาหมองนวด ลูก

ประคบ และนํ้ามันหอมระเหยไพลในรูปของ Aromatherapy การ

ผลิตนํ้ามันไพลแบบด้ังเดิม สามารถทําได 2 วิธี ไดแก การกลัน่และ

การทอด ซึ่งมีผลตอการไดมาของสารในนํ้ามันตางชนิดกัน กลาวคือ 

นํ้ามันไพลที่ไดจากการกลั่นจะเปนนํ้ามันหอมระเหยที่ประกอบดวย

สารโมเลกลุเล็กและระเหยได สวนนํ้ามันที่ไดจากการทอดกับนํ้ามัน

พืชชนิดอิ่มตัว จะไดนํ้ามันหอมระเหยและสารที่มีโมเลกุลใหญและ

ไมระเหย สําหรับตัวอยางการพัฒนาผลิตภัณฑไพลอยางงายที่

สามารถทําใชในครัวเรือน มีดังน้ี 

1. การสกัดนํ้ามันไพรโดยวิธีการทอด (นํ้ามันไพลประมาณ

550 มิลลิลิตร) 

 เลือกเหงาแกของไพลที่มีอายุ 2-3 ปหลังปลูกจากน้ันนํา

เหงาไพลมาลางใหสะอาดและหั่นแผนบางๆทิ้งใหหมาด

และนําไปช่ังใหได 1 กิโลกรัม 
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ภาพท่ี 5 การสกัดสมุนไพรดวยการทอด 

 

 
ภาพท่ี 6 การแปรรูปสมุนไพร (นํ้ามันนวด) 
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 เทนํ้ามันปาลม 0.5 กิโลกรัมลงกระทะและยกต้ังไฟ พอ

นํ้ามันรอนปานกลางนําไพลลงทอดในนํ้ามันคนเปนระยะ 

 ทอดจนกระทั่งไพลกรอบและเปลี่ยนเปนสีนํ้าตาลแก (ไพล

ช้ินกรอบดีแลวใชน้ิวหักไดไมเหนียว) ระวังอยาใหไหม 

 ตักเอาช้ินไพลออกเหลือไวแตนํ้ามันสีเหลือง และกรองดวย

ผาขาวบางหรือกระดาษกรองสังเกตสีนํ้ามันไพลจะเรือง

แสงแตกตางจากนํ้ามันปาลม 

2. การทํานํ้ามันนวดไพล (นํ้ามันนวดไพล 100 มิลลิลิตร) 

 นําขวดปากกวางหรือขวดแกวมีฝาบิด ใสเมนทอล 10 กรัม

การบูร 15 กรัม เขยาหรือคนใหละลายเขากัน 

 หลังจากสารในขอ 1 ละลายแลว ใหเติมสวนของสารที่เปน

ของเหลวลงไป ไดแก นํ้ามันกานพลู 10 มิลลิลิตรนํ้ามัน

ระกํา 15 มิลลิลิตรนํ้ามันยูคาลิปตัส 10 มิลลิลิตรและนํ้ามนั

ไพลที่ไดจากการสกัดในขอ 1  40 มิลลิลิตร 

 ปดฝาขวดใหสนิท เขยาสวนผสมทั้งหมดใหละลายเปนเน้ือ

เดียวกัน 

 

3. การทํายาหมองไพลสด (ยาหมองไพลสดประมาณ 350 

กรัม) 

 นําพาราพิน 1 กรัม วาสลิน 100 กรัม ใสลงหมอใบเล็กหรอื

ขวดแกวปากกวางขนาดเล็ก 
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 นําไปตุนในหมอนํ้ารอน คนไปมาเพือ่ใหละลายเปนเน้ือ

เดียวกันเมื่อละลายแลวยกหมอลงจากเตาและรอใหอุน 

 เติมนํ้ามันนวดไพล ที่ไดจากข้ันตอนที่ 2 จํานวน 50 

มิลลิลิตร ลงไปคนใหเขากัน 

 เทยาหมองไพลสดลงขวดแกวเล็ก และรอใหยาหมอง

แข็งตัวเพื่อนําไปใชงานตอไป 

4.5 วานหางจระเข 

ว า น ห าง จ ระ เข  มี ช่ื อ วิ ท ย าศ าส ต ร ว า  Aloe vera 

(Linn.) Burm.f. เปนพืชสมุนไพรในวงศ Aloaceae  มีแหลงกําเนิด

เดิมอยูที่ชายฝงทะเลเมดิเตอรริเนียน และบริเวณตอนใตของทวีป

แอฟริกา วานหางจระเขมีมากกวา 300 ชนิด มีต้ังแตสายพันธุที่มี

ขนาดใหญมากจนไปถึงพันธุที่มีขนาดเล็กลักษณะพิเศษของวานหาง

จระเข คือ มีใบแหลมคลายกับเข็ม เน้ือหนาและเน้ือในมีนํ้าเมือก

เหนียว สารประกอบหลักที่พบในวานหางจระเข ไดแก สารไกลโค

โปรตีนจากวุนใส ช่ือ aloctin A และ B มีฤทธ์ิลดการอักเสบและ

เพิ่มการเจริญทดแทนของเน้ือเย่ือบริเวณที่เปนแผล แตสลายตัวงาย

เมื่อโดนความรอน นอกจากน้ียังมีสารที่เปนองคประกอบในยาดํา 

(นํ้ายางสีเหลืองจากใบวานหางจระเขที่ผานการเค่ียวดวยไฟออน ๆ 

จนขนเหนียว) คือ สารในกลุมแอนทราควิโนน ซึ่งมักนํามาใชเปนยา

ระบาย 



53 

สําหรับการแปรรูปสมุนไพรวานหางจระเขสามารถทําได

หลากหลาย เน่ืองจากวานหางจระเขอุดมไปดวยวิตามินและแรธาตุ 

รวมไปถึงกรดอะมิโนหลายชนิดที่จําเปนและมีประโยชนตอรางกาย 

วิธีที่งายที่สุดคือการนําวุนจากเน้ือในวานหางจระเขไปแปรรูปใหอยู

ในรูปแบบของเครื่องด่ืม หรือของหวาน เชน นํ้าวานหางจระเข วาน

หางจระเขลอยแกว วุนวานหางจระเขนํ้ากะทิ และวานหางจระเข

อบกรอบ เปนตน แตอยางไรก็ตาม การนําวุนมาใชจําเปนตองลาง

นํ้าใหสะอาด เพื่อปองกันนํ้ายางจากเปลือกที่มีสารแอนทราควิโนน 

เพราะอาจจะทําใหเกิดอาการแพไดนอกจากน้ีวานหางจระเขยังมี

ประสิทธิภาพในการชวยสมานแผล ลดอาการอักเสบชวยเติมนํ้าให

ผิว ทําใหชุมช้ืนจึงนาสนใจที่จะนําไปพัฒนา เปนผลิตภัณฑเพื่อใชใน

การรักษาแผลภายนอกรางกาย เชน เจลวานหางจระเข และสบูวาน

หางจระเข เปนตน 

4.6 ผักโมโรเฮยะ 

โมโรเฮยะ หรือที่รูจักกันในช่ือ moroheiya หรือใบมาลโลว 

(mallow leaf) มี ช่ือ วิทยาศาสตรวา Corchorus  olitorius L.  

เปนพืชที่มีประโยชนทางสุขภาพต้ังแตสมัยโบราณ รูจักกันอยาง

กวางขวางโดยเฉพาะในประเทศอียิปต ถูกปลูกเพื่อนําเสนใยมาทํา

ใยปอเพื่อใชประโยชนในงานสานและนําใบออนมาทําเปนอาหารผัก

โมโรเฮยะ ไดช่ือวาเปนผักของพระราชาต้ังแตสมัยอียิปตโบราณ 

เน่ืองจากเปนผักที่อุดมไปดวยวิตามิน เกลือแร เสนใย รวมอยูมาก 
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ไดแก เบตาแคโรทีน  วิตามินอี วิตามินซี  วิตามินบี 1  วิตามินบี 2 

วิตามินบี 3 วิตามินบี 6 วิตามินบี 9 และสารกลุมฟนอลลคิ และเปน

ผักที่มีเสนใยอาหารรวมอยูมาก มีงานวิจัยศึกษาฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา

ของโมโรเฮยะ พบวา มีฤทธ์ิตานอนุมูลอิระ รักษาแผลในกระเพาะ

อาหาร และตานการอักเสบไดดี ในปจจุบันเริ่มนิยมบริโภคผักโมโร

เฮยะกันอยางแพรหลาย โดยนํามาแปรรูปเปนอาหารเสริมสุขภาพ 

เชน ซุปผัก  หรือนําผักมาบดเปนผง เพื่อเปนวัตถุดิบปรุงแตงใน

อาหาร เชน บะหมี่ผักโมโรเฮยะ ชาชงโมโรเฮยะ คุกกี้ และขนม

ปง  เปนตน 

 

ภาพท่ี 7 การทําชาสมุนไพร 
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4.7 บัวบก 

บัวบก มีช่ือทางวิทยาศาสตรวา Centella asiatica (L.) 

เปนพืชสมุนไพรในวงศ Umbelliferae  มีแหลงกําเนิดในเขตรอน

และเขตอบอุน  กระจายพัน ธุ ต้ั งแตท วีปแอฟริกา อเมริก า 

ออสเตรเลีย และเอเชีย บัวบกน้ันเปนผักพื้นบานที่ทุกคนคุนเคยใน

ประเทศไทย นิยมใชบัวบกเปนผักแกลมกินกับลาบ สมตํา ซุป

หนอไม กินกับนํ้าพริก และเปนที่รูกันดีวาใบบัวบกมีสรรพคุณแกชํ้า

ใน สารประกอบหลักที่พบในบัวบกมีหลายชนิด เชน มาเดคาสโซ

ไซด ทําหนาที่เปนสารตอตานอนุมูลอิสระ ลดอัตราการเสื่อมของ

เซลลและกระตุนการสรางคอลลาเจนชวยฝาดสมานแผลและลดการ

อักเสบ นอกจากน้ีใบบัวบกยังอุดมไปดวยวิตามินและแรธาตุ

มากมายเชน อะเซียติโคไซด กรดมาเดคาสสิก และกรดอะเซียติก 

ซึ่งสารเหลาน้ีทําใหบัวบกมีสรรพคุณตาง ๆ มากมาย เชน ฤทธ์ิใน

การสมานแผล การตานเช้ือแบคทีเรีย ลดการอักเสบเพิ่มการเรียนรู

และความจํา เปนตน 

ในป จจุบันแนวทางการแปรรูปสมุน ไพรบั วบกเปน

ผลิตภัณฑหลากหลายชนิด โดยเฉพาะนํามาผลิตเปนน้ําใบบัวบก

พรอมด่ืมเพื่อแกกระหาย น้ํา บํารุงกําลัง ทั้งในรูปแบบใบบัวบก

อบแหงและแบบชนิดผง นอกจากน้ียังนิยมนํามาใชในรูปแบบของ

อาหารเสริมสุขภาพเพื่อปองกันหรือชะลอโรคที่เกิดจากการทําลาย
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เซลลประสาท ผลิตภัณฑสวนมากจะเห็นในรูปแบบของแคปซูล ผล

จากทดลองยืนยันวาบัวบกมีฤทธ์ิปกปองเซลลประสาท ชวยฟนฟู

เซลลประสาทและชวยเสริมสรางการเรียนรูและความจําใหดีข้ึน อีก

ทั้งยังชวยเพิ่มการไหลเวียนหลอดเลือดเล็ก ๆ ได สวนผลิตภัณฑใบ

บัวบกที่มีรูปแบบของการใชภายนอก นิยมทําอยูในรูปครีม เจล 

แผนฟลม เพื่อใชในการสมานแผลและลดรอยแผลเปน  

4.8 ตะไครหอม 

 ตะไครหอมมีช่ือทางวิทยาศาสตรวา Cymbopogon citratus 

เปนพืชในวงศหญา Poaceae (Gramineae) ทั้งตนมีสารสําคัญที่

สามารถนํามาใชทําเปนยาไลยุงและแมลง โดยนํ้ามันมีสวนสําคัญใน

ก า ร อ อ ก ฤ ท ธ์ิ  คื อ  camphor, cineol, eugenol, linalool, 

citronella และ  geraniol มี ก าร นํ าตะ ไครห อมม าผลิ ต เป น

ผลิตภัณฑหลายชนิด ไดแก สเปรยกันยุง โลช่ันกันยุง ยาหมอง

ตะไคร นํ้ามันตะไครหอม และชาชงตะไครหอม เปนตน 
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ภาพท่ี 8 การสกัดนํ้ามันตะไครหอมดวยไอนํ้า 

การทําสเปรยไลยุงตะไครหอม  

ใสแอลกอฮอล 95% จํานวน 73 กรัม หรือ 100 มิลลิลิตร 
ลงในภาชนะสําหรับผสม ตามดวยนํ้ามันตะไครหอม 7 กรัม หรือ 7 
มิลลิลิตร ใสนํ้าเปลาลงไป 20 มิลลิลิตร คนใหสวนผสมเขากัน เทใส
ขวดบรรจุสเปรย ใหสังเกตนํ้าถามีสีขุนยังใชไมได ใหปดฝาใหสนิท 
ต้ังทิ้งไว 1-2 วัน สารละลายจะมีความใสข้ึน (หามฉีดสเปรยไลยุง
ตะไครหอมบริเวณใบหนาและลําคอ เพราะเปนเน้ือเย่ือออน อาจทํา
ใหระคายเคืองได) นํ้ามันตะไครหอม สกัดไดจากใบตะไครหอมสดที่
ทําใหแหงหมาด โดยการกลั่นดวยไอนํ้า มีลักษณะเปนของเหลวใสสี
เหลืองออน ปราศจากตะกอนและของแขวนลอย ไมมีการแยกช้ัน
ของนํ้า และมีกลิ่นเฉพาะตัว 
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