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……………………………………………………………………… 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการ ส ารวจข้อมูลผักและสมุนไพรพื้นบ้าน จาก หน่วยงานของรัฐ และ

ประชาชน ได้แก่ ข้อมูลการปลูก ข้อมูลการแปรรูป ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ข้อมูลการใช้ประโยชน์ 
เป็นต้น จากนั้น เก็บรวบรวมตัวอย่างพืช การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของผัก  และสมุนไพร
ตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า ผัก และสมุนไพร ที่ปลูกในจังหวัดสมุทรสงครามไว้เพื่อแปรรูป และ
จ าหน่ายนั้น มีปริมาณน้อย มักน าเข้าจากจังหวัดใกล้เคียง เช่น ราชบุรี และกรุงเทพมหานคร 
นอกจากน้ียังพบว่าภาครัฐ และภาคประชาชนผู้ผลิต ยังมีทัศนคติที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยภาครัฐจะเน้นด้านมาตรฐานการผลิต ส่วนภาคประชาชนจะเน้นการกล่าว
อ้างสรรพคุณ และรูปแบบผลิตภัณฑ์ ผู้วิจัยได้ท าการเก็บผัก และสมุนไพรตัวอย่าง ได้แก่ บวบ
เหลี่ยม กะเพรา ชะคราม มะนาวโห่ ใบยอ ลูกยอ ขลู่ เหงือกปลาหมอ รางจืด และพลู จากนั้นท า
การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ ได้แก่ น้ า โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต ใยอาหาร แคลเซียม 
เบต้าแคโรทีน และวิตามินซี ซึ่งพบว่าผักท้องถิ่นบางชนิด เช่นชะคราม มีศักยภาพที่สามารถแปรรูป
เป็นอาหารเพื่อสุขภาพได้ และพืชที่ปลูกได้ในหลายพื้นที่ในประเทศ เช่น ยอ รางจืด และพลู ให้
คุณค่าทางโภชนาการสูงเช่นกัน เมื่อปลูกในจังหวัดสมุทรสงคราม 
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Abstract 
 

Research Title                        :  Evaluation of ethnobotanical vegetables and herbs in                                            
Samut Songkram province 

Author                                     :  Dr. Yuttana Sudjaroen 
Year                                        :   2010 

……………………………………………………………………. 
 
 The research study was conducted to survey the data, which were related to 
local vegetables and herbs from government and inhabitants, such as cultivation data, 
processing data, data from interviewer and data of utilization. Then, local vegetables 
and herbs were sampling, collected and analyzed for nutritive values. The finding 
showed that local vegetables and herbs, which were processed and sole, were low 
amount. Because of there were imported from neighboring provinces, such as Rajaburi 
and Bangkok. The attitude between government officers and local manufacturers were 
conflicted by government officers were intended to improve quality of products, 
therefore, local manufacturers were interested to promote health benefits and product 
styles. The collected samples were angled gourd (Luffa acutangula Linn.), holly basil 
(Ocimum sanctum), seablite (Suaeda maritime), karanda  (Carissa carandas Linn.), 
Tahitian noni leaves and fruits (Morinda citrifolia), Indian camphorweed (Pluchea indica 
Less.), sea holly (Acanthus ebracteatus Vahl.), blue thunbergia (Thunbergia laurifolia 
Linn.) and betel pepper (Piper betle Linn.), which were analyzed to determine nutritive 
values, such as, water content, protein, fat, carbohydrate, dietary fiber, calcium, beta-
carotenes and vitamin C. From the results, we were suggest that some of local 
vegetables, seablite was possess highly nutritive values for health benefits, which, were 
ability to processing as functional foods. In addition, Tahitian noni, blue thunbergia and 
betel pepper are widely distributed in Thailand, which had high nutritive values when 
grown up in Samut Songkram area. 
 
Keywords: local vegetables; local herbs; Samut Songkram; nutritive values; utilization  
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บทที่ 1 

บทน า (Introduction) 

จังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ  
เนื่องจากมีชายฝั่งทะเลติดอ่าวไทยยาวประมาณ 23  กิโลเมตร แต่ขณะเดียวกันก็มีแม่น้้าแม่กลอง
ให้ผ่าน  ส่งผลให้สมุทรสงคราม มีระบบนิเวศ 3 น้้า คือ น้้าจืด น้้ากร่อย และน้้าเค็ม โดยอ้าเภอบาง
คนทีเป็นเขตน้้าจืด  อ้าเภออัมพวา เป็นเขตน้้ากร่อย และอ้าเภอเมืองเป็นเขตน้้าเค็ม การพัดพา
ตะกอนจากแหล่งต่างๆลงสู่ปากแม่น้้าแม่กลองผนวกกับการพัดพาของน้้าทะเลเข้าสู่ฝั่งพื้นดิน
สมุทรสงครามท้าให้พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารในดินและน้้า ซึ่งเป็นปัจจัยหลักใน
การเจริญเติบโตของพืชพรรณต่างๆ  โดยพันธุ์พืชเดิมของจังหวัดสมุทรสงครามคือป่าโกงกาง ไม้
แสม จากการที่สมุทรสงครามและลักษณะระบบนิเวศที่มีลักษณะเฉพาะอาจส่งผลให้มีพันธุ์พืช
พื้นบ้านที่มีคุณค่าทางโภชนาการ หรือทางด้านการแพทย์   

ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ จึงเป็นการส้ารวจและจ้าแนกชนิดผักและสมุนไพรพื้นบ้านที่
น้ามาใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ เก็บรวบรวมตัวอย่างพืช การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของผัก
พื้นบ้าน ในจังหวัดสมุทรสงคราม และยังเป็นข้อมูลวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเชิง
การเกษตรและการพาณิชย์ต่อไป  

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1) เพื่อส้ารวจผักและสมุนไพรพื้นบ้านในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม 
2) เพื่อวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ และการใช้ประโยชน์ของผักพื้นบ้าน 

 
ขอบเขตของโครงการวิจัย 

ก.  ขอบข่ายเชิงพื้นที่ พื้นที่อ้าเภอเมือง อ้าเภออัมพวา และอ้าเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม 

ข.  ขอบข่ายเชิงเนื้อหา  
-ส้ารวจผักและสมุนไพรพื้นบ้าน สรรพคุณการใช้ประโยชน์ทางอาหารและการรักษาโรค 
- วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ ได้แก่  
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  กลุ่มสารให้พลังงานโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน รวมถึงใยอาหาร  
แร่ธาตุ เช่น แคลเซียม  วิตามินบางชนิด เช่น เบต้าแคโรทีน และวิตามินซี   

ทฤษฎีสมมติฐาน หรือกรอบแนวความคิด (Conception Framework) ของโครงการวิจัย 

สารอาหารในดินและน้้าส่งผลต่อชนิดและคุณค่าของพืชพันธุ์  ท้าให้มีความเฉพาะแต่และ
แห่ง  สมุทรสงครามเป็นแหล่งนิเวศเมือง 3 น้้า ที่มีลักษณะของพื้นที่เฉพาะ อาจจะส่งผลให้มีผัก
และพืชพื้นบ้านที่มีคุณค่าต่อการน้าไปใช้ประโยชน์ เพื่อตอบสนองตลาดภายในและภายนอก
ประเทศจะช่วยเพิ่มคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ
และภูมิปัญญาท้องถิ่นไปสู่ตลาดโลก  

  

 

 

 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ทราบถึงกลุ่มผู้ปลูก และแปรรูป ผักและสมุนไพรพื้นบ้าน ในจังหวัดสมุทรสงคราม 
2. ทราบถึงชนิดของผัก และสมุนไพรที่นิยมปลูก ในจังหวัดสมุทรสงคราม 
3. ประเมินคุณค่าทางโภชนาการของผัก และสมุนไพรที่พบได้อย่างจ้าเพาะที่จังหวัด

สมุทรสงคราม  

สถานที่ท าโครงงานวิจัย 

ห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 
ส้านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม และส้านักงานเกษตรอ้าเภออัมพวา 

พื้นที่เป็นปากแม่น้้าสามสาย ลักษณะดินที่แตกต่างจากจังหวัดอื่น 

ทรัพยากรด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

โดยเฉพาะผัก และสมุนไพรพื้นบ้าน 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรที่เป็น

เอกลักษณ์เฉพาะตัวของ จ.

สมุทรสงคราม 
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บทที่ 2 

ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง (Review of Literatures) 

ผักและพืชพื้นบ้านเป็นสิ่งใกล้ตัวที่ใช้บรรพบุรุษไทยน ามาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ  เป็น
เวลานาน เช่น ใช้เป็นอาหาร ใช้สีและกลิ่นจากพืชเพื่อปรุงแต่งรสของอาหาร  ใช้เป็นยารักษาโรค   สี
ส าหรับย้อมผ้า ตลอดจนใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชและสัตว์     ผักพื้นบ้านที่พบโดยทั่วไปนั้น  มี
ทั้งที่เป็นของไทยแต่ด้ังเดิม  และน าเข้ามาจากต่างประเทศ   ซึ่งได้น ามาปลูกในประเทศไทยเป็น
ระยะเวลานานจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของไทยได้     

รายงานเกี่ยวกับผักพื้นบ้าน พบว่าผักไทยนั้นแต่เดิมมีจ านวนถึง  255 ชนิด โดยแบ่งได้เป็น  
5 กลุ่ม  ตามส่วนต่าง  ๆ ของพืชที่ใช้ประกอบเป็นอาหารบริโภค  คือ กลุ่มใบและยอด   หัวและราก  
ดอก ฝัก และผล  (มาโนช และเพ็ญนภา , 2538) โดยผักพื้นบ้านที่วางขายในตลาดตามภูมิภาค
ของประเทศไทยมีจ านวน  240 ชนิด โดยจ าแนกเป็นประเภทต่างๆ  เช่น พืชผักที่ใช้เป็นอาหารและ
ประโยชน์ทางยามีจ านวน 200 ชนิด นอกนั้นเป็นพืชประเภท  เห็ด เฟิร์น พืชที่ใช้เป็นไม้ดอกประดับ
และใช้ส าหรับห่อ  รัด มัดร้อย ( Jacquat และ Bertossa, 1990)   มีรายงการส ารวจสมุนไพร
พื้นบ้าน อ าเภอโคกโพ จังหวัดปัตตานี พบสมุนไพรใหม่ 14 ชนิด ส่วนใหญ่อยู่ในวงศ์ 
Leguminosae วงศ์ Euphorbiaceae และ วงศ์  Rubiaceae  สมุนไพรที่พบส่วนใหญ่ใช้ในเป็นยา
ลดไข้ ยาขับปัสสาวะ ยาบ ารุงเลือด และเส้นเอ็น ส่วนโรคที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบผิวหนัง เริม หรือ
งูสวัด มักใช้ยาทาภายนอก นอกจากน้ีพบว่ามีพืช 29 ชนิดที่ใช้เช่นเดียวกับต ารับยาพื้นบ้านอ่ืนๆ 
(Chuakul, 2005)  นอกจากน้ีในการศึกษาคุณค่าของผักพื้นบ้านต่อวิถีชีวิต ระบุว่า  ผักพื้นบ้าน
ภาคเหนือ ที่อ าเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่  มีผักพื้นบ้านจ านวน  168 ชนิด ที่มีบทบาทต่อการ
ด าเนินชีวิตของชาวบ้านต้ังแต่การใช้เป็นอาหาร  เครื่องปรุงรส  ยาสมุนไพร  สีย้อมผ้า ตลอดจนใช้
ในทางศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  เช่น การสืบชะตา  และการประกอบพิธีกรรมในด้านต่างๆ  
เป็นต้น (กมลาภรณ์, 2536)    

พืชพื้นเมืองหลายชนิดที่บริโภคได้ส่วนใหญ่จะมีคุณค่าทางโภชนาการสูง  เช่น ผักกูดมี
โปรตีนสูง  ใบชะพลู ใบย่านาง ใบยอ และผักต าลึง  มีวิตามินเอมาก   ดอกงิ้วแดง  สะเดา และผักไห่ 
มีแคลเซียมสูง  ส่วนยอดกระถิน ยอดแค ยอดมะม่วง  และยอดมะขาม  มีวิตามินซีสูง  เป็นต้น  และ
ที่ส าคัญมากกว่านั้น  คือ ผักพื้นบ้านจะมีเส้นใยอาหารสูง  ซึ่งช่วยท าให้ระบบขับถ่ายของร่างกาย
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สามารถท างานได้เป็นปกติ   นอกจากน้ีใยอาหารยังมีคุณสมบัติในการจับคอเลสเตอรอลไว้และ
ขับถ่ายออกมาพร้อมกัน จึงช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดและลดโอกาสในการเกิดมะเร็ง
ในล าไส้ได้ (มาโนช และ เพ็ญนภา, 2538) ถึงแม้พืชพื้นบ้านจะมีคุณค่าอย่างมากต่อสุขภาพและ
ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น  ตลอดจนเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้แก่คนภายในชุมชน  แต่
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาพบว่าพืชพื้นบ้านหลายชนิดได้เริ่มลดปริมาณลงและหายากหรือหาย
สาบสูญไป  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรไปสู่สังคมอุตสาหกรรมการ
ขยายพื้นที่ในการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยว  ท าให้คนส่วนใหญ่รู้จักบริโภคแต่เพียงพืชผักจาก
ต่างประเทศชนิดใหม่  ๆ เช่น บร๊อคเคอรี่  กระหล่ าปลี  ถั่วลันเตา  ผักคะน้า  คนในชุมชนให้ห่างเหิน
จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านการบริโภคพืชผักพื้นบ้าน   การน าไปใช้ประโยชน์ทางด้านต่าง  ๆ (ยศ
, 2542)  

 มานิต ออพิกิจ (2530) ศึกษาและส ารวจพืชผักในจังหวัดอุดรธานีพบจ านวน 86 ชนิด 
ประกอบด้วยพืชมีดอก 84 ชนิด และเฟิน 2 ชนิด พร้อมทั้งบรรยายลักษณะ บอกส่วนที่น ามาใช้ 
วิธีการประกอบอาหาร พร้อมรูปพืชผักพื้นเมืองแต่ละชนิด 

อุไร ด าศรี (2533) ศึกษาและรวบรวมพืชผักพื้นเมืองในจังหวัดนครศรีธรรมราช พบจ านวน 
137 ชนิด 51 วงศ์ เป็นพืชมีดอก 133 ชนิด เฟิน 3 ชนิด จิมโนสเปิร์ม 1 ชนิด และตัวอย่างที่ไม่
สามารถวินิจฉัยได้ 24 ชนิด บรรยายลักษณะทางสัณฐานวิทยาโดยสังเขป สภาพนิเวศ ส่วนที่ใช้
และวิธีการน ามาประกอบอาหาร มีภาพสีและภาพวาดลายเส้น 

อรอนงค์  สุโขไตรรัตน์ (2535) ศึกษาพืชผักพื้นเมืองในบางอ าเภอของจังหวัดเชียงใหม่ 
พบจ านวน 67 ชนิด ตรวจสอบชื่อวิทยาศาสตร์ได้ 44 ชนิด 39 สกุล 27 วงศ์ บรรยายลักษณะ
พฤกษศาสตร์  สภาพนิเวศน์ ส่วนของพืชที่น ามาใช้ประกอบอาหาร แหล่งที่พบ และภาพแสดงพันธุ์
ไม้ 

บุษบา โชคช่วยพัฒนากิจ (2537) ส ารวจและรวบรวมผักพื้นเมืองบางอ าเภอของจังหวัด
จันทบุรี พบจ านวน 131 ชนิด บรรยายลักษณะ สภาพนิเวศวิทยา ส่วนที่น ามาใช้รับประทาน 
วิธีการประกอบอาหาร และภาพสีแสดงลักษณะพันธุ์ไม้ 

จุฑาทิพย์  เชียรเจริญ (2542) ท าการศึกษาและเก็บรวบรวมผักพื้นเมืองในจังหวัดลพบุรี  
พบพืชมีดอกจ านวน 152 ชนิด เฟิน 4 ชนิด จัดเป็น 121 สกุล 61 วงศ์  มีค าบรรยายลักษณะพืชแต่
ละชนิด สถานที่พบ ส่วนที่ใช้รับประทาน วิธีการน ามาประกอบอาหาร สภาพนิเวศ และภาพสีของ
พันธุ์ไม้แต่ละชนิด 
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อุษา  ทองไพโรจน์ (2542) ศึกษาพืชพื้นเมืองในจังหวัดกาญจนบุรี เก็บตัวอย่างพืชมีดอก
ได้ 155 ชนิด เฟิน 3 ชนิด และสาหร่าย 1 ชนิด จัดเป็น 128 สกุล 65 วงศ์  ตัวอย่างพืชที่เก็บได้
จัดท าเป็นตัวอย่างดอง และพันธุ์ไม้แห้ง จัดท าค าบรรยายลักษณะ สถานที่พบ  ส่วนที่ใช้
รับประทาน วิธีการน ามาประกอบอาหาร สภาพนิเวศวิทยา  และภาพสีของพืชแต่ละชนิด 

 ส าหรับจังหวัดสมุทรสงครามนั้น พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มริมทะเลโดยตลอด  สภาพของดินเป็น
ดินเหนียวปนทราย ไม่มีภูเขาหรือเกาะ เดิมเคยมีป่าโกงกาง ไม้แสม  ตามชายฝั่งทะเลและมีป่าจาก
ตามปากแม่น้ า  แต่ปัจจุบันได้มีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดังกล่าวในการเลี้ยงกุ้งกุลาด าเกือบ
ทั้งหมด ต่อมาการเลี้ยงกุ้งได้เกิดการขาดทุน  ท าให้ปล่อยบ่อกุ้งรกร้างจ านวนมากแม่น้ าส าคัญที่
ไหลผ่าน คือ แม่น้ าแม่กลองผ่านบริเวณท้องที่อ าเภอบางคนที และอ าเภออัมพวา ไปออกทะเลอ่าว
ไทย ที่บริเวณปากแม่น้ าแม่กลองในเขตอ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  นอกจากน้ีมีล าคลองใหญ่น้อย
มากมาย แยกจากแม่น้ าแม่กลอง 338 คลอง ล าประโดง 1,947 ล าประโดง กระจายอยู่ทั่วพื้นที่ 
จากสภาพภูมิประเทศเช่นนี้  ท าให้เกิดความสะดวกในด้านการคมนาคมทางน้ า และการประกอบ
อาชีพด้านกสิกรรม  (http://www.samutsongkhram.go.th/place.htm) จากความอุดมสมบูรณ์
ของพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม จึงคาดการณ์ว่าน่าจะส่งผลให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่ง
รวมถึงพืชผักพื้นบ้านที่มีคุณค่า อย่างมากต่อสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น  
สามารถเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้แก่คนภายในชุมชนและที่มีศักยภาพในการพัฒนาเชิงการค้าได้ 

 ปัจจุบันมีแนวโน้มในการใช้ประโยชน์จากพืชพื้นบ้านเพิ่มมากขึ้น  ทั้งการบริโภคเป็นอาหาร
และการใช้ประโยชน์ในการบ ารุงสุขภาพและยารักษาโรค  การส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากพืช
พื้นบ้านอย่างกว้างขวางจะเป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนได้อีกทางหนึ่ง  ซึ่งความส าคัญนี้
รัฐบาลได้ระบุในแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต้ังแต่ฉบับที่  5 (พ.ศ. 2525-2529) ถึง
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544)  ก าหนดให้กระทรวงสาธารณสุข  โดยเน้นให้ประชาชนดูแลสุขภาพ
ของตนเองในการใช้สมุนไพรทั้งในระดับครอบครัวและชุมชนอย่างถูกต้อง ในปัจจุบันพบว่านักวิจัย
ของไทยได้ท าการศึกษาวิจัยการใช้ประโยชน์จากพืชพื้นเมืองมากขึ้นโดยเน้นกลุ่มงานวิจัยใหญ่  ๆ 
แบ่งออกเป็น   3 กลุ่ม ได้แก่ การพัฒนาการใช้พืชสมุนไพรเพื่อรักษาโรค   การศึกษาและพัฒนา
พืชผักพื้นเมืองเพื่อการบริโภค และการพัฒนาสารสกัดจากพืชพื้นเมืองเพื่อควบคุมศัตรูพืชและสัตว์    
ถึงแม้ว่าจะมีงานวิจัยการใช้ประโยชน์จากพืชพื้นเมืองและสมุนไพรต่างๆ  มาก แต่ก็ยังไม่เพียงพอ
ต่อการน ามาใช้ประโยชน์ได้เพราะยังมีพืชอีกหลายชนิดที่ยังไม่ได้การรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของ
พืชพื้นเมืองทางด้านลักษณะทางพฤษศาสตร์  ทางโภชนาการ ทางด้านนิเวศวิทยา  จึงเป็นสิ่งที่ควร
ด าเนินการ  

www.ssru.ac.th

http://www.samutsongkhram.go.th/place.htm


ดังนั้นคณะวิจัยจึงจัดท าโครงการวิจัยเพื่อการส ารวจผักและพืชพื้นบ้านรวบรวมข้อมูล
ทางด้านการใช้ประโยชน์ และการวิเคราะห์ทางโภชนาการของผักพื้นบ้าน เพื่อให้ได้ข้อมูลในการ
ส่งเสริมพืชพื้นเมืองให้น าไปใช้ในแง่อุตสาหกรรมซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้โดดเด่นและ
มีความส าคัญทัดเทียมพืชจากต่างประเทศ  ตลอดจนรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาชาวบ้านที่เกี่ยวข้อง
กับพืชพื้นเมืองชนิดต่างๆ  เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์  อันจะเป็นแนวทางไปสู่
การน าทรัพยากรพรรณพืชที่มีอยู่ภายในประเทศมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพและยั่งยืนต่อไป 
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บทที่ 3 

วิธีการวิจัย (Methodology) 

วิธีด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง/ เก็บข้อมูล  

พื้นที่ในเขตจังหวัดสมุทรสงครามเป็นพื้นที่ลุ่มปากแม่น้้า มีแม่น้้าสามสายไหลผ่าน นับว่า
เป็นเขตที่ดินมีความสมบูรณ์ เหมาะสมแก่การเพาะปลูก โดยเฉพาะไม้ผลเศรษฐกิจ เช่น ลิ้นจี่ ส้ม
โอ มะพร้าว เป็นต้น อย่างไรก็ตามจังหวัดสมุทรสงครามก็ยังปลูกผักและสมุนไพรพื้นบ้าน หากแต่
ปลูกในปริมาณน้อย เพื่อบริโภคและจ้าหน่ายในท้องถิ่นเท่านั้น ผักและสมุนไพรที่บริโภค แปรรูป 
และจ้าหน่ายส่วนมากถูกน้าเข้ามาจากจังหวัดใกล้เคียง เช่น ราชบุรี และกรุงเทพมหานคร  

 การประเมินคุณประโยชน์ทางอาหารของผัก และสมุนไพรพื้นบ้านในจังหวัด
สมุทรสงคราม มีล้าดับขั้นตอน และวิธีการดังนี้ 

 
1. การส ารวจข้อมูลพื้นฐาน และการเก็บพืชตัวอย่าง (Plant material collection) 

  
การเก็บตัวอย่างผัก และสมุนไพรพื้นบ้าน ด้าเนินการโดยความร่วมมือกับ ส้านักงาน

สาธารณสุขจังหวัด ส้านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม ส้านักงานเกษตรอ้าเภออัมพวา ซึ่ง
คณะผู้วิจัยได้รับข้อมูลเบื้องต้นของตัวอย่าง เช่น พื้นที่ที่ปลูกผัก และสมุนไพร, ปริมาณผลผลิตที่ได้
ในปีล่าสุด และการติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรพื้นบ้านของชุมชน ในการให้ความช่วยเหลือผู้วิจัย
ในการเก็บตัวอย่าง เป็นต้น ตัวอย่างที่เก็บได้ถูกแบ่งเป็น 2 ส่วนที่สด (fresh portion) เพื่อน้าไปส่ง
ตรวจวิเคราะห์หาคุณประโยชน์ทางอาหาร และส่วนแห้ง  (dried portion) ซึ่งเตรียมโดยอบแห้งที่

อุณหภูมิ 45 ˚C และบดให้ละเอียด เพื่อเก็บไว้ศึกษาคุณสมบัติทางชีวภาพในเชิงลึกต่อไป ( ซึ่ง
อาจจะวิจัยต่อยอดจากงานวิจัยครั้งนี้) 

 
 
 

 
2. การประเมินคุณค่าทางโภชนาการ (Evaluation of nutritive values) 
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2.1.  การประมาณค่าปริมาณของงน้ าในตัวอย่าง (Proximal analysis of water content) 
 
ด้าเนินการโดยวิธีของ The official methods of analysis of AOAC International, 16th 

ed. (Cunnit, 1995) ตัวอย่างสดน้ามาหาปริมาณน้้า โดยอบตัวอย่างที่อุณหภูมิ 105 ˚C เป็นเวลา 
3 ชั่วโมง บดและบรรจุส่วนที่เหลือในภาชนะมิดชิด เก็บภาชนะไว้ในที่แห้งและเย็น เพื่อใช้ส้าหรับ
วิเคราะห์อื่นต่อไป ส้าหรับปริมาณน้้าของตัวอย่าง (Water content) ค้านวณจากน้้าหนักทั้งหมด
ลบด้วยน้้าหนักแห้ง แล้วคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ของน้้าต่อน้้าหนักสด (Wet weight basis) 

 
2.2.  การวัดปริมาณโปรตีนอย่างหยาบ (Crude protein determination) 

 
ด้าเนินการโดยวิธี Kjeldahl method ใช้เครื่อง Buchi digestion unit (B-435) และ 

distillation unit (B-323) (Buchi, Switzerland) อธิบายอย่างย่อ คือ ตัวอย่างแห้ง 0.2 g ถูกย่อย
ด้วย conc. H2SO4 เติม selenium/copper sulfate mixture 3 g ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา การย่อยใช้
เวลาต่อเนื่องครึ่งชั่วโมง โดยสีของ mixture เปลี่ยนเป็นสีเขียวใส จากน้ันเติม 32% NaOH จ้านวน 
60 ml กลั่นเป็นเวลา 3 นาที เก็บส่วนที่กลั่นไว้ใน flask ที่มี 2 % Boric acid solution ที่มี 
methylene blue และ methyl red เป็น indicators จ้านวน 60 ml จากนั้น titrate ด้วย 0.1 N 
H2SO4 solution เมื่อถึงจุดสิ้นสุด (end point) สารละลายจะเปลี่ยนเป็นสีม่วง ปริมาณโปรตีน
หยาบค้านวณ (N × 6.25) และแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ ของน้้าต่อน้้าหนักสด (Wet weight basis) 

 
2.3.  การวัดปริมาณไขมันอย่างหยาบ (Crude fat determination) 

 
สกัดตัวอย่างแห้ง 1 g ด้วย petroleum ether จ้านวน 25 ml ใน Goldfisch apparatus 

(Labconco, U.S.A.) เป็นเวลา 3-4 ชั่วโมง จากนั้นระเหยสารละลายออกที่อุณหภูมิ 105 ˚C ชั่ง
ส่วนที่เหลือค้านวณ และแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ ของน้้าต่อน้้าหนักสด (Wet weight basis) 

 
 
 
 
2.4. การวัดปริมาณไฟเบอร์ (Dietary fiber determination) 
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วัดปริมาณไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้้า (Insoluble dietary fiber) โดยวิธีของ the AOAC 
Official Method 991.42 (Cunnit, 1995) จากการย่อยตัวอย่างโดยใช้เอนไซม์ 
amyloglucosidase เข้มข้น จ้านวน 0.1 ml ส่วนปริมาณไฟเบอร์ที่ละลายน้้า (Soluble dietary 
fiber) โดยวิธีของ the AOAC Official Method, 993.19 ซึ่งดัดแปลงมาจากการวิเคราะห์ไฟเบอร์ที่
ไม่ละลายน้้า ปริมาณไฟเบอร์ทั้งหมดค้านวณได้จากผลรวมของไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้้า และที่
ละลายน้้า 

 
2.5. การวัดปริมาณเถ้ารวม (Total ash content) 

เผาตัวอย่างแห้ง 1 g ด้วย muffle furnace ที่อุณหภูมิ 525˚C จนได้เถ้า จากนั้นน้ามาชั่ง
และค้านวณ และแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ ของน้้าต่อน้้าหนักสด (Wet weight basis) 

 
2.6. การวัดปริมาณคาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate determination) 

ปริมาณคาร์โบไฮเดรต ค้านวณจากน้้าหนักสดลบด้วย ปริมาณน้้า ปริมาณโปรตีนอย่าง
หยาบ ปริมาณไฟเบอร์รวม และปริมาณเถ้ารวม 

 
2.7. การวัดปริมาณแคลเซียม (Calcium determination) 

 
การวัดปริมาณแคลเซียม และโพแทสเซียมตามเกณฑ์ของ The AOAC International 

methods of analysis (1995) โดยน้าตัวอย่างแห้ง 1 g มาเผาด้วย muffle furnace 525˚C เป็น
เวลา 2 ชั่วโมง ทิ้งไว้ให้เย็นจากนั้นหยด deionized water จ้านวน 10 หยด และเติมกรด nitric 
acid จ้านวน 3-4 ml กรด nitric acid ที่มีมากเกินไปจะถูกระเหยออกด้วย hot plate ทีอุณหภูมิ 

100-120˚C จากน้ันน้าตัวอย่างมาเผาต่อด้วย furnace เป็นเวลา 1 ชั่วโมง เถ้าที่ได้จะน้ามาละลาย
ด้วย hydrochloric acid จ้านวน 10 ml จากนั้นน้ามาปรับปริมาตรด้วย deionized water จนได้

ปริมาตร 50 ml ด้วย volumetric flask เติม lanthanium จ้านวน  10,000 μg/ml ในทุกตัวอย่าง
รวมถึงสารมาตรฐาน เพื่อป้องกันการเกิดปัจจัยรบกวนทางเคมี (chemical interferences) น้า
ตัวอย่างที่เตรียมเสร็จแล้ว มาวิเคราะห์ด้วย atomic absorption spectrophotometer วัดค่าการ
ดูดกลืนแสงที่จ้าเพาะกับแคลเซียม และโพแทสเซียม โดยเทียบกับค่าการดูดกลืนแสงที่ล้าดับความ
เข้มข้นต่างๆของสารมาตรฐาน 

2.8. การวัดปริมาณวิตามินซี และเบต้าแคโรทีน  

(Vitamin C and β-carotene determination) 
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การวัดปริมาณวิตามินซี และ เบต้าแคโรทีน ด้วยเครื่อง High Performance Liquid 

Chromatography (HPLC) ดัดแปลงมาจากวิธีของ Zhao และคณะ (2004) อธิบายโดยย่อ คือ 
  
2.8.1. การเตรียมตัวอย่าง 
การสกัดตัวอย่างส้าหรับวิตามินซี: ตัวอย่างแห้ง 0.1 mg ตกตะกอนโปรตีนด้วย 60% 

methanol/ 1 mM EDTA mixture จ้านวน 400 μl ต้ังทิ้งไว้ที่อุณหภูมิ 4˚C เป็นเวลา 10 นาที 
จากนั้นป่ันเหวี่ยง (centrifuge) ด้วยความเร็ว 12,000 rpm เป็นเวลา 8 นาที ถ่ายส่วนใสลงบน 
polypropylene tube จากนั้นระเหยให้แห้งด้วยแก๊สไนโตรเจน ส่วนที่แห้งคือส่วนที่สกัดได้นั้น 

น้ามาละลายด้วย methanol จ้านวน 100 μl  
การสกัดตัวอย่างส้าหรับ เบต้าแคโรทีน : ตัวอย่างแห้ง 0.1 mg ตกตะกอนโปรตีนออกโดย

ใช้ ethanol จ้านวน 100 μl และสกัดต่อด้วย choloroform จ้านวน 600 μl โดยเขย่าเป็นเวลา 5 
นาที ก่อนน้าไปป่ันเหวี่ยง น้าส่วนที่เป็นชั้นสารละลายมาระเหยให้แห้งด้วยแก๊สไนโตรเจน  ส่วนที่

แห้งคือส่วนที่สกัดได้นั้น น้ามาละลายด้วย methanol จ้านวน 100 μl  
น้าส่วนสกัดส้าหรับวิเคราะห์วิตามินซี และส่วนสกัดส้าหรับวิเคราะห์เบต้าแคโรทีนมาผสม

กัน เพื่อวิเคราะห์โดย HPLC ต่อไป 
2.8.2. เครื่องมือ HPLC ที่เป็น automated system และมี detector เป็น photo diode 

array ที่วัดค่าดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น 200-400 nm (บริษัท Water, U.S.A.) ส่วน 
columnที่ใช้ คือ LiChrospher 100 RP-18 column ขนาด 125 × 4 mm I.D.; ขนาด particle 

5μm (บริษัท Merck, Germany) ตัวชะที่ใช้แยก(mobile phase) คือ methanol-acetonitrile-
tetrahydrifuran (75: 20: 5, v/v/v) ที่อัตราการไหล (Flow rate) 1.2 ml/min 

2.8.3. หลักจากวิเคราะห์วิตามินซี และ เบต้าแคโรทีน  โดย HPLC แล้ว ปริมาณของสาร
ในตัวอย่างจะแสดงค่าเป็น peak area ของกราฟแยก (chromatogram) ค่าที่ได้น้าไปเทียบกับ
กราฟมาตรฐาน (Standard calibration curves) ซึ่งเตรียมจากสารมาตรฐานของวิตามินแต่ละ
ชนิด ที่หลายๆระดับความเข้มข้น 
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บทที่ 4 

ผลการทดลอง (Results) 

4.1. ข้อมูลเกี่ยวกับปลูกผัก และสมุนไพร และการแปรรูปสมุนไพร 

4.1.1. ข้อมูลของผู้ปลูก หรือแปรรูปพืชสมุนไพร  

ข้อมูลที่ส ารวจจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ทั้ง 3 อ าเภอ แสดงไว้ดังตารางที่ 1-3 

 ตารางท่ี 1 ข้อมูลผู้ปลูก หรือแปรรูปสมุนไพร อ าเภออัมพวา 

 

ตารางท่ี 2 ข้อมูลผู้ปลูก หรือแปรรูปสมุนไพร อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม 
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ตารางท่ี 3 ข้อมูลผู้ปลูก หรือแปรรูปสมุนไพร อ าเภอบางคนที 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 
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4.1.2. ข้อมูลการปลูกผักในจังหวัดสมุทรสงคราม 

ข้อมูลการปลูกผักที่ได้จากส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม  พบว่ามีเพียงอ าเภออัมพวา และ
บางคนที ที่ปลูกผัก และปลูกเฉพาะบางต าบลเท่านั้น ดังตารางที่ 4 และ 5 

ตารางท่ี 4 ข้อมูลการปลูกผักในปี 2552 อ าเภออัมพวา 

ต าบลของอ าเภออัมพวา จ านวนไร่ของพืชผักที่ปลูกในปี 2552  

วัดประดู่ 230 

แพรกหนามแดง 218 

 

 

 

ตารางท่ี 5 ข้อมูลการปลูกผักในปี 2552 อ าเภอบางคนที 
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ต าบลของอ าเภอบางคนที จ านวนไร่ของพืชผักที่ปลูกในปี 2552  

ดอนมโนรา 175.25 

จอมปลวก 18 

 ในต าบลวัดประดู่ และแพรกหนามแดง อ าเภออัมพวา ชนิดของผักที่ปลูกในพื้นที่จ าแนกไว้ดัง

ตารางที่ 6 และ 7 ตามล าดับ 

ตารางท่ี 6 ผักที่ปลูกมากในต าบลวัดประดู่ (ไร่) 

หมู่ที่ คะน้า แตงกวา แตงร้าน ผักบุ้งจีน พริกเล็ก 
1 0 0     0 
2 0 0     0 
3 14 0     0 
4 0 0     0 
5 30 10     110 
6 16 0     0 
7 0 0     0 
8 20 0     30 
9 0 0     0 
10 0 0     0 
รวม 80 10     140 

 
  
 
 
 
 
ตารางท่ี 7 ผักที่ปลูกมากในต าบลแพรกหนามแดง (ไร่) 

หมู่ที่ คะน้า แตงกวา แตงร้าน ผักบุ้งจีน พริกเล็ก 

www.ssru.ac.th



 
 ในต าบลดอนมโนรา และจอมปลวก อ าเภอบางคนที ชนิดของผักที่ปลูกในพื้นที่จ าแนกไว้ดัง
ตารางที่ 8 และ 9 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 8 ผักที่ปลูกมากในต าบลดอนมโนรา (ไร่) 

หมู่ที่ คะน้า แตงกวา แตงร้าน ผักบุ้งจีน พริกเล็ก 
1   1     3 
2         13 
3   24.75     6 
4   31 2   12 
5 1 5     6.75 
6   4     5 
7   2.75 17   22 
8       3 16 

รวม 1 68.5 19 3 83.75 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 9 ผักที่ปลูกมากในต าบลจอมปลวก (ไร่) 

หมู่ที่ คะน้า แตงกวา แตงร้าน ผักบุ้งจีน พริกเล็ก 

1 0       0 
2 30       0 
3 0       0 
4 77       85 
5 0       0 
6 5       21 

รวม 112 0 0 0 106 
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1   5       
2           
3   1       
4         12 
5           
6           
7           
รวม 0 6 0 0 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. ข้อมูลที่ถอดเทปหลังจากสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่นด้านสมุนไพรพื้นบ้าน 

www.ssru.ac.th



 
 
รูปท่ี 1 นายประเทือง เพิ่มวัฒนา ผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่นด้านสมุนไพร 

 
ผู้ให้สัมภาษณ์: นายประเทือง เพิ่มวัฒนา อายุ 74 ปี ผู้น าอาชีพก้าวหน้า 

90/29 ม.4 ต.เหมืองใหม่  อ.อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม โทร.08-9528-4799, 80-9885-
0328 

“…..คุณลุงได้เข้าไปช่วยงานของทางราชการเป็นเวลา 30 ปีในหน่วยของเกษตรก็คือเรื่อง
เกษตรอินทรีย์  โดยไปเป็นวิทยากรรับเชิญตามสถานที่ต่าง ๆ  แต่คุณลุงไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับทาง
อ าเภอ  เนื้อที่ท่ีคุณลุงมีประมาณ 20 ไร่  โดยแบ่งเป็นส่วนผสมและสมุนไพรประมาณ 1 ไร่ จาก
การท าก๊าซจุลินทรีย์ชีวภาพ  เปลี่ยนมาเป็นการท าผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพราะการศึกษาจากแม่ชีที่
เป็นอัมพาตเดินไม่ได้  ว่าท่านกินยาอะไรจึงได้รู้ว่าท่านท ายาสมุนไพรทานจนกระทั่งเดินได้ สถานที่
แม่ชีอยู่นั้นท่านได้ปลูกสมุนไพรไว้เป็น 100 ชนิด คุณลุงเลยศึกษากับท่านและน ามาท าน้ าสมุนไพร
ไว้จ าหน่าย  เริ่มแรกคุณลุงก็ให้ทานฟรีบ้างจ าหน่ายบ้าง จนกระทั่งคนที่ด่ืมมีอาการดีขึ้นก็จะมาซื้อ
ต่อ  หรือบอกกันปากต่อปาก   

คุณลุงเชื่อในเรื่องภูมิปัญญาจึงหันมาเอาจริงจังเกี่ยวกับการปลูกสมุนไพรและผลิตภัณฑ์
ได้ประมาณ 10 ปีได้  คุณลุงเคยขึ้นทะเบียนเป็นวิสาหะกิจชุมชน ที่อ าเภอแต่ขึ้นทะเบียนได้ไม่นาน
คุณลุงก็ลาออกมาเป็นวิสาหะกิจในครอบครัวแทน  เพราะมีความรู้สึกอึดอัดเกี่ยวกับระบบทาง
ราชการ  เคยไปของบประมาณในการต้ังเป็นศูนย์ที่จะผลิตยาสมุนไพรโดยเฉพาะ แต่ไม่ได้รับการ
ช่วยเหลือเท่าที่ควร ทางสาธารณะสุขจังหวัดเคยให้ลุงไปขึ้นทะเบียน อย. แต่คุณลุงไม่ไป เพราะ
ทางสสจ.ห้ามคุณลุงพูดเรื่องสรรพคุณทางยา ให้ขายได้ในนามของน้ าสมุนไพรในแต่ละชนิดเท่านั้น 
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แต่คุณลุงเคยได้ไปออกรายการไม่ลองไม่รู้  สู้แล้วรวย และรายการทีวีอีกหลายรายการ คุณลุงจะ
น าสมุนไพรที่คุณปลูกเองบ้างหรือไปหาซื้อตามที่ต่าง ๆ บ้างแล้วแต่โอกาส  ในส่วนของการท าน้ า
สมุนไพรนั้นคุณลุงได้ยกตัวอย่าง เช่น วิธีท าน้ าลูกยอ  คุณลุงจะน าลูกยอสุกสีเหลือง น ามาปอก
เปลือก และอบแห้ง มีส่วนผสมของมะนาวโห่ และน้ าผึ้ง  คุณลุงได้พูดถึงสรรพคุณของลูกยอว่า ไม่
ว่าจะเป็นผล หรือใบเป็นยาทั้งสิ้น และยังเป็นสารต่อต้านมะเร็งอีกด้วย  และที่ส าคัญคุณลุงไม่ใช้
สารกันบูดในการท าน้ าสมุนไพร โดยที่คุณลุงบอกว่าถ้าทานน้ าสมุนไพรพวกนี้แล้วรับรองว่าผู้ป่วยที่
จะต้องผ่าตัดเกี่ยวกับโรคเบาหวานถ้าด่ืมเป็นประจ าจะไม่ต้องผ่าตัด  คุณลุงได้พูดถึงข้าวเย็นเหนือ 
ข้าวเย็นใต้ว่า ได้น าไปต้มให้คนไข้ที่หมอไม่สามารถวินิจฉัยโรคได้ให้ลองทานดูเพียง 7 วันเท่านั้น
อาการเริ่มดีขึ้นในทันที  ขมิ้นชันมีสรรพคุณทางด้านการชะลอความแก่ ป้องกันโรคภูมิแพ้ และ
ป้องกันโรคหัวใจ  ไตรนาคามีสรรพคุณทางด้านการรักษาโรคไต  เกสรทั้ง 5 ก็บ ารุงหัวใจ  ในการ
ผลิตของคุณลุงนั้นคุณลุงบอกว่าคุณลุงไม่ได้ผลิตแบบน้ าป้าเช็ง แต่ทุกอย่างที่ลุงท านั้นจะต้อง
สะอาดเสมอน้ าสมุนไพรของคุณลุงนั้นรับรองได้เลยว่าไม่ใช่น้ าชีวภาพ อย่างยาอัดแคปซูลนั้นก็ไม่
มีสารสเตียรอยด์อย่างแน่นอน….” 

 
4.3. ตัวอย่างผัก และสมุนไพรท่ีเก็บมาวิเคราะห์ 
 

 ผักที่ผู้วิจัยเลือกเก็บมาวิเคราะห์ คือ บวบเหลี่ยม ใบกะเพรา ชะคราม ผลมะนาวโห่ ใบยอ 
สมุนไพรที่ผู้วิจัยเลือกเก็บมาวิเคราะห์ คือ ลูกยอ ขลู่ เหงือกปลาหมอ รางจืด พลู  
 เนื่องจากสมุนไพรบางชนิด ไม่ได้ปลูกในจังหวัดสมุทรสงครามเป็นหลัก แต่ได้ซื้อเข้ามา
จากจังหวัดอ่ืน เพื่อแปรรูป ทางผู้วิจัยจึงเลือกสมุนไพรที่ปลูกในพื้นที่จริง 
 ส่วนผักท่ีเลือกมาวิเคราะห์นั้น ผู้วิจัยมีข้อจ ากัดในเรื่องการลงพื้นที่ซึ่งไม่สามารถลงพื้นที่ได้
คลอบคลุมทั้งฤดูกาลปลูก ดังนั้นผักที่เก็บมาวิเคราะห์จะเลือกผักท่ีเจ้าหน้าที่วิชาการเกษตร 
ด าเนินการเก็บให้เท่านั้น 

 

 

 

4.4. ผลการวิเคราะห์ทางด้านโภชนาการของผัก และสมุนไพรตัวอย่าง 
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 ผลทางห้องปฏิบัติการในการวิเคราะห์คุณค่าของผัก และสมุนไพรตัวอย่าง แสดงคุณค่า
โภชนาการพื้นฐาน และแคลเซียม เบต้าแคโรทีน และวิตามินซี ดังแสดงไว้ในตารางที่ 10 และ 11 
ตามล าดับ 
ตารางท่ี 10 คุณค่าทางโภชนาการของตัวอย่างผัก และสมุนไพรที่วิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ  

ตารางท่ี 11 ปริมาณของแคลเซียม เบต้าแคโรทีน และวิตามินซี ในตัวอย่างผักและสมุนไพร  

Sample 
Water 

(%w/w) 

Crude 

protein 

(%w/w) 

Crude 

fat 

(%w/w) 

Total 

Ash 

(%w/w) 

Dietary fiber (%w/w) Carbohydrate 

(%w/w) 
Insoluble Soluble Total 

บวบเหล่ียม 92.45 ± 

0.13 

0.85 ± 

0.04 

0.22 ± 

0.01 
0.05 ± 

0.01 
2.87 ± 

0.03 
0.46 ± 

0.01 
3.33 

±0.07 

3.10 ± 0.16 

ใบกะเพรา 86.53 ± 

0.02 

4.05 ± 

0.01 
0.48 ± 

0.04 
5.16 ± 

0.01 
0.86 ± 

0.05 
 0.42 ± 

0.03 
1.28 

±0.07 

2.50 ± 0.03 

ชะคราม 83.55 ± 

0.17 

3.46 ± 

0.04 
0.15 ± 

0.01 
4.45 ± 

0.01 
4.78 ± 

0.01 
1.43 ± 

0.01 
6.21± 

0.01 

2.18 ± 0.02 

มะนาวโห่ 85.51 ± 

0.32 

0.44 ± 

0.05 
1.26 ± 

0.01 
0.51 ± 

0.01 
92.45 ± 

0.13 
92.45 ± 

0.13 
2.79 

±0.16 

9.49 ± 0.09 

ใบยอ 76.56 ± 

0.21 

4.71 ± 

0.16 
1.42 ± 

0.11 
1.97 ± 

0.12 
 3.15 ± 

0.02 
1.19    

± 0.01 

4.34 

±0.01 

11.00 ± 0.09 

ลูกยอ 90.23 ± 

0.19 

0.38 ± 

0.02 
0.23 ± 

0.01 
0.52 ± 

0.04 
3.92 ± 

0.13 
2.39   ± 

0.13 

6.31 

±0.11 

2.33 ± 0.07 

ขลู่ 87.53 ± 

0.02 

1.79 ± 

0.05 
0.49 ± 

0.13 
0.20 ± 

0.01 
0.89 ± 

0.01 
0.45   ± 

0.13 

1.34 

±0.05 

8.65 ± 0.12 

เหงือกปลา

หมอ 

88.23 ± 

0.08 

3.11 ± 

0.06 
0.25 ± 

0.04 
2.59 ± 

0.03 
1.87 ± 

0.13 
0.60   ± 

0.13 

3.47 

±0.01 

2.35 ± 0.01 

รางจืด 80.15 ± 

0.26 

5.36 ± 

0.17 
1.12 ± 

0.01 
4.49 ± 

0.04 
3.21 ± 

0.13 
2.04   ± 

0.13 

4.25 

±0.16 

4.63 ± 0.04 

พลู 85.42 ± 

0.11 

3.21 ± 

0.01 
0.8 ± 

0.01 
2.09 ± 

0.02 
1.74 ± 

0.01 
0.59 ± 

0.01 
2.33 

±0.01 

6.15 ± 0.02 

www.ssru.ac.th



ตัวอย่าง Calcium (mg/ 100 g) β-carotene (μg/ 100g) Vitamin C (μg/ 100g) 

บวบเหลี่ยม 7.23 ± 0.011 34.76 ± 0.015 16.18 ± 0.029 

ใบกะเพรา 32.46 ± 0.013 812.14 ± 0.031 27.94 ± 0.021 

ชะคราม 2,471.37 ± 0.054 3,545.16 ± 0.093 15.69 ± 0.074 

มะนาวโห่ 12.51 ± 0.071 54.76 ± 0.052 11.05 ± 0.043 

ใบยอ 469.71 ± 0.065 45,784.02 ± 0.092 3.48 ± 0.035 

ลูกยอ 51.49 ± 0.049 1,598.40 ± 0.047 86.71 ± 0.043 

ขลู่ 250.91 ± 0.023 1,225.32 ± 0.051 30.17 ± 0.012 

เหงือกปลาหมอ 3,261.14 ± 0.036 1,117.52 ± 0.023 20.03 ± 0.041 

รางจืด 14.78 ± 0.035 2,756.35 ± 0.012 2.73 ± 0.006 

พลู 1.56 ± 0.029 76,642.94± 0.081 140.78± 0.028 
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บทที่ 5 

วิจารณ์ผล (Discussion) 

5.1. การปลูกผัก และสมุนไพร ของจังหวัดสมุทรสงคราม 
 
จากการส ารวจข้อมูลการปลูก และการผลิตสมุนไพรจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

พบว่าผู้ปลูกหลายรายมีการเปลี่ยนการเพาะปลูก หันไปปลูกไม้ผลแทน และการผลิตแปรรูป
สมุนไพรนั้นนิยมซื้อจากจังหวัดใกล้เคียงมากกว่า เช่น ซื้อจากกรุงเทพฯ และจังหวัดราชบุรี 
นอกจากน้ีการปลูกสมุนไพรจะปลูกไว้ใช้ในหมู่บ้านเป็นส่วนใหญ่ หรือถ้าน ามาผลิตเพื่อจ าหน่าย
จะผลิตไว้ในปริมาณเล็กน้อยเท่านั้น ส่วนข้อมูลการปลูกผักจากส านักงานเกษตรจังหวัด และ
ส านักงานเกษตรอ าเภอพบว่าการปลูกผักของจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อจ าหน่ายนั้น มีเฉพาะที่
ต าบลวัดประดู่ และแพรกหนามแดง อ าเภออัมพวา และ ต าบลดอนมโนรา และจอมปลวก อ าเภอ
บางคนที เท่านั้น ในเขตอ่ืนจะปลูกไว้รับประทานในครัวเรือน และเน้นการปลูกไม้ผลเพื่อจ าหน่าย 
 ส าหรับการสัมภาษณ์จากตัวแทนท้องถิ่นผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร พบว่ายังมีข้อขัดแย้งใน
ด้านความคิดระหว่างภาคประชาชน และภาครัฐ เกี่ยวกับการผลิต และจ าหน่ายสมุนไพร คือ 
หน่วยงานภาครัฐเน้นการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ส่วนภาคประชาชน เน้นรูปแบบ
ของผลิตภัณฑ์ และการกล่าวอ้างสรรพคุณ เพื่อจ าหน่ายเป็นหลัก ดังนั้นการด าเนินการของ
หน่วยงานภาครัฐ ในการให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตสมุนไพร เพื่อบริโภค หรือจ าหน่าย
นั้น เป็นสิ่งที่ควรท าอย่างเร่งด่วน 
 
5.2. คุณค่าทางโภชนาการของผัก และสมุนไพรตัวอย่าง 
 
 ผลการวิเคราะห์สารอาหารหลักของผัก และสมุนไพรตัวอย่าง ได้แก่ น้ า คาร์โบไฮเดรต 
โปรตีน ไขมัน และใยอาหาร (ตารางที่ 9) พบว่า ผัก และสมุนไพร ที่มีน้ าเป็นส่วนประกอบ
เรียงล าดับจากมากไปน้อยดังนี้ คือ บวบเหลี่ยม ลูกยอ เหงือกปลาหมอ ขลู่ ใบกะเพรา มะนาวโห่ 
พลู ชะคราม รางจืด และใบยอ ตามล าดับ 

ผัก และสมุนไพร ที่มีปริมาณโปรตีนเรียงล าดับจากมากไปน้อยดังนี้ คือ รางจืด ใบยอ  ใบ
กะเพรา ชะคราม พลู เหงือกปลาหมอ ขลู่ บวบเหลี่ยม มะนาวโห่ และ ลูกยอ ตามล าดับ 
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ผัก และสมุนไพร ที่มีปริมาณไขมันเรียงล าดับจากมากไปน้อยดังนี้ คือ ใบยอ  มะนาวโห่ 
รางจืด พลูขลู่ ใบกะเพรา เหงือกปลาหมอ ลูกยอ บวบเหลี่ยม และ ชะคราม ตามล าดับ 

ผัก และสมุนไพร ที่มีปริมาณใยอาหารเรียงล าดับจากมากไปน้อยดังนี้ คือ ลูกยอ ชะคราม 
ใบยอ รางจืด เหงือกปลาหมอ บวบเหลี่ยม มะนาวโห่ พลู ขลู่ และ ใบกะเพรา ตามล าดับ 

ผัก และสมุนไพร ที่มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตเรียงล าดับจากมากไปน้อยดังนี้ คือ ใบยอ 
มะนาวโห่ ขลู่ พลู รางจืด บวบเหลี่ยม ใบกะเพรา เหงือกปลาหมอ ลูกยอ และ ชะคราม ตามล าดับ 

ผลการวิเคราะห์ปริมาณธาตุแคลเซียม เบต้าแคโรทีน และวิตามินซีของผัก และสมุนไพร
ตัวอย่าง (ตารางที่ 10) พบว่า ผัก และสมุนไพร ที่มีปริมาณแคลเซียมเรียงล าดับจากมากไปน้อย
ดังนี้ คือ เหงือกปลาหมอ ชะคราม ใบยอ ขลู่ ลูกยอ ใบกะเพรา รางจืด มะนาวโห่ บวบเหลี่ยม และ
พลู ตามล าดับ 

ผัก และสมุนไพร ที่มีปริมาณเบต้าแคโรทีน เรียงล าดับจากมากไปน้อยดังนี้ คือ พลู ใบยอ 
ชะคราม รางจืด ลูกยอ ขลู่ เหงือกปลาหมอ ใบกะเพรา มะนาวโห่ และบวบเหลี่ยม ตามล าดับ 

ผัก และสมุนไพร ที่มีปริมาณวิตามินซี เรียงล าดับจากมากไปน้อยดังนี้ คือ พลู ลูกยอ ขลู่ 
ใบกะเพรา เหงือกปลาหมอ บวบเหลี่ยม ชะคราม มะนาวโห่ ใบยอ และ รางจืด ตามล าดับ 
 จากวิเคราะห์ดังกล่าวท าให้ทราบว่า ชะครามที่เป็นผักท้องถิ่น มีปริมาณแคลเซียม และ 
เบต้าแคโรทีนสูงมาก มีปริมาณโปรตีน และใยอาหารสูง ส่วนคาร์โบไฮเดรต และไขมันต่ า ซึ่งเป็น
ผักพื้นบ้านที่น่าสนใจในการน าไปประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ 

นอกจากน้ี ผักที่ไม่ได้มีแต่ในจังหวัดสมุทรสงคราม เช่น ยอ นั้น มีคุณค่าทางอาหารสูง เมื่อ
เทียบกับพื้นที่อ่ืน (http://en.wikipedia.org/wiki/Noni) 
 ส าหรับสมุนไพรนั้น มีปริมาณสารอาหารที่สูงเช่นกัน ได้แก่ รางจืดมีปริมาณโปรตีนสูง 
เหงือกปลาหมอมีปริมาณแคลเซียมสูง พลูมีปริมาณเบต้าแคโรทีน และวิตามินซีสูง เป็นต้น ซึ่ง
ข้อมูลดังกล่าวสามารถน าไปใช้ประโยชน์ ส าหรับการผลิต หรือแปรรูปสมุนไพรชนิดน้ันๆได้ 
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5.3. การใช้ประโยชน์ของผัก และสมุนไพรตัวอย่าง 
 

5.3.1. บวบเหลี่ยม 
 

 
 
ชื่อสามัญ : Angled gourd 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Luffa acutangula (Linn.) Roxb.  วงศ์  : CUCURBITACEAE 
 เป็นไม้เถาอายุปีเดียว เถามีความยาว 6-8 เมตร ผลของบวบขนาดแตกต่างกันตามชนิด  
รูปทรงกระบอกมีเหลี่ยมตามความยาวผล เมล็ดมีลักษณะเป็นวงรี สีด า ผิวขรุขระ  ไม่มีปีกที่เมล็ด 
เก็บเก่ียวผลผลิตได้เร็ว นิยมปลูกโดยการหยอดเมล็ดในแปลงปลูก  แปลงปลูกควรมีขนาดกว้าง 
เพื่อให้เถาเลื้อยได้สะดวก ท าค้างเป็นรูปสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยม ผูกยึดให้แข็งแรง  บวบเหลี่ยมเริ่ม
เก็บเก่ียวได้ท่ีอายุ 45-50 วันหลังหยอดเมล็ด และเก็บผลผลิตได้เป็นเดือน ถ้ามีการดูแลรักษาที่ดี  
(สิริกุล, 2548)  
 

การใช้ประโยชน์ 
 

ในบวบเหลี่ยมมีทั้งแร่ธาตุและวิตามินที่ส าคัญคือ ฟอสฟอรัส  แคลเซียม  บวบเป็นผัก
รับประทานง่าย เหมาะกับเด็กที่รับประทานผักยาก เพราะไม่ขม หรือขมน้อย  ไม่ว่าจะเอามาท า
อะไรกินก็อร่อย ยิ่งบวบในต้นฤดูฝนจะมีรสหวานนิด ๆ  แค่เอามาผัดใส่ไข่ให้สุกนุ่ม  นอกจากน้ัน
สามารถลวกจิ้มน้ าพริก กินเลียงใส่บวบช่วยให้ร่างกายอบอุ่นและปรับตัวสู้กับอากาศแปรปรวนได้
ดี  

ใบบวบเหลี่ยมใช้ต้มดื่ม ขับปัสสาวะ แก้ปัสสาวะเป็นเลือด ขับเสมหะ ถอนพิษไข้  แก้
ริดสีดวงทวาร ถอนพิษแมลงกัดต่อย แก้คัน ผลบวบบ ารุงร่างกาย ลดไข้ แก้ร้อนใน  ระบายท้อง ขับ
เสมหะท าให้ชุ่มคอ รากใช้ต้มด่ืมแก้อาการบวมน้ า ระบายท้อง 
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นอกจากน้ี บวบยังมีประโยชน์ในเรื่องการใช้สอยอ่ืน ๆ เช่น  เส้นใยของบวบหอมที่เมื่อแห้ง
แล้วสามารถน ามาใช้เป็นวัสดุแทนฟองน้ า ใช้ได้ต้ังแต่ขัดท าความสะอาดร่างกาย ซึ่งไม่มีสารที่เป็น
พิษต่อผิวหนัง  แช่น้ าให้ชุ่มก็นุ่มนวลพอดีกับผิวอ่อน ๆ หรือเส้นใยของบวบแก่มีความเหนียวใช้ขัด
ถ้วยขัดจานหรืออ่ืน ๆ ก็ได้  ที่มีวางขายนั้นเป็นเส้นใยของบวบหอมดัดแปลงเสริมแต่งใยบวบให้
สวยงามและใช้ง่ายยิ่งขึ้น เช่นเย็บให้มีความสวยงามแข็งแรงไม่เปื่อยยุ่ยเร็ว จากใยบวบที่ไม่ค่อยมี
ราคาก็ค่อย ๆ สูงขึ้น ตามห้างสรรพสินค้า และตามร้านที่ขายสินค้าปลอดสารพิษทั่วไป  (วราภรณ์, 
2548) 

 
5.3.2. กะเพรา 

 

 
 

 
ชื่อสามัญ: Holy basil, Sacred basil 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ocimum sanctum  วงศ์ : Lamiaceae 

 
เป็นไม้ล้มลุก ล าต้นต้ังตรง สูง 30-60 เซนติเมตร  ทุกส่วนของกิ่ง และใบมีขน มีกลิ่นหอม

เฉพาะตัว ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม  ใบรูปไข่หรือไข่แกมรี ขนาดกว้าง 0.9 -4.3 เซนติเมตร ยาว 1.5- 
8.3 เซนติเมตร  ปลายใบแหลมหรือมน โคนใบสอบหรือมน   ขอบใบเกือบเรียบถึงจักห่าง ๆ  แผ่น
ใบด้านบน  มีสีเขียวอ่อนถึงม่วงแดงทั้งใบ  ส่วนด้านล่างมีเฉพาะสีเขียวหรือแดงที่เส้นใบ มีขน  ขอบ
ใบเป็นลอนคลื่น ดอกช่อออกที่ยอดหรือปลายกิ่ง แบบกระจะ รูปคล้ายฉัตร ยาว 2.5-12 เซนติเมตร 
สีเขียว เขียวแกม ม่วงถึงม่วงทั้งช่อ กลีบเลี้ยง มี 5 กลีบ โคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอด มีขน กลีบ
ด้านบนเป็นแผ่น คล้ายใบมี 1 หยัก ด้านล่าง มี  4 หยักแหลม กลีบดอก มี 5 กลีบ สีขาวถึงขาวแกม
ชมพูม่วง โคนเชื่อมติดกันเป็นหลอด ส่วนปลายหลอดแยกเป็นปากบนและล่าง  กลีบบนปลายแยก
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หยัก ปลายกลมมน  ส่วนกลีบปากล่างมีหยัก รูปคล้ายช้อนยาว ปลายมนหยักเล็กน้อย เกสรเพศผู้ 
มี 2 คู่  ยาวไม่เท่ากัน   ก้านเกสรมีขนสีขาวที่โคน อับเรณูมีสีเหลือง เกสรเพศเมียมี 1 อัน  ยอด
เกสรปลายแยกสองแฉก รังไข่มี 4 อันติดกัน   มีเกสรเพศเมียอยู่ตรงกลาง   ผล มี 4 เมล็ด  มีกลีบ
เลี้ยงแห้งหุ้ม  เมล็ดมีขนาดเล็ก ยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร รูปกลมหรือแกมรี ผิวสีน้ าตาล มีรอยย่น 

กะเพรามีหลายสายพันธุ์ ที่พบมากได้แก่  กะเพราขาว กะเพราแดง และกะเพราลูกผสม  
(สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2530) 

 
การใช้ประโยชน์ (ก่องกานดา, 2540) 
 

ใบ บ ารุงธาตุไฟธาตุ ขับลมแก้ปวดท้อง แก้ลมตานซาง แก้จุกเสียด แก้คลื่นเหียนอาเจียน 
และขับลม  

เมล็ด เมื่อน าไปแช่น้ าเมล็ดจะพองตัวเป็นเมือกขาว ใช้พอกบริเวณตา เมื่อตามีผง หรือฝุ่น
ละอองเข้า ผงหรือฝุ่นละอองนั้นก็จะออกมา ซึ่งจะไม่ท าให้ตาช้ าอีกด้วย  
  ราก ใช้รากที่แห้งแล้ว ชงหรือต้มกับน้ าร้อนด่ืม แก้โรคธาตุพิการ  

 
5.3.3. ชะคราม 
 

 
 
ชื่อสามัญ : Seablite 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Suaeda maritima วงศ์  : Chenopodiaceae 

ชื่ออ่ืน ชักคราม (กลาง), ส่าคราม (สมุทรสาคร) 

เป็นไม้ล้มลุกที่มีอายุหลายปีเมื่ออายุมากขึ้นเป็นไม้ล้มลุกที่มีอายุหลายปีเมื่ออายุมากขึ้น
จะพัฒนาจนล าต้นมีเนื้อไม้เป็นพุ่มขนาดเล็ก  สูงประมาณ 1 เมตร ล าต้นเดี่ยว ทรงพุ่มแผ่กระจาย  

www.ssru.ac.th



แตกก่ิงก้านต้ังแต่โคนต้นมักมีรากงอกบริเวณข้อในระดับต่ าล าต้นแก่มีผิวหยาบจากรอยแผลที่เกิด
จากใบ ที่ร่วงหล่นไปแล้ว 

ใบ เป็นใบเดี่ยว  เรียงสลับ เบียดกันแน่น ไม่มีก้านใบ ใบรูปแถบยาว 1-6 เซนติเมตร ใบ
อวบน้ ามีนวลสีเขียวสดหรือสีเขียวอมม่วงในฤดูแล้งจะเปลี่ยนเป็นสีแดงอมม่วงอ่อนๆจะพัฒนาจน
ล าต้นมีเนื้อไม้เป็นพุ่มขนาดเล็ก สูงประมาณ 1 เมตร ล าต้นเดี่ยว ทรงพุ่มแผ่กระจาย  แตกก่ิงก้าน
ต้ังแต่โคนต้นมักมีรากงอกบริเวณข้อในระดับต่ าล าต้นแก่มีผิวหยาบจากรอยแผลที่เกิดจากใบ  ท่ี
ร่วงหล่นไปแล้วใบ    เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ เบียดกันแน่น ไม่มีก้านใบ ใบรูปแถบยาว 1-6 
เซนติเมตร ใบอวบน้ ามีนวลสีเขียวสดหรือสีเขียวอมม่วงในฤดูแล้งจะเปลี่ยนเป็นสีแดงอมม่วงอ่อนๆ  

ดอก ออกที่ปลายยอดเป็นช่อแบบช่อแยกแขนง ช่อดอกยาว 3-18 เซนติเมตร แต่ละกระจุก
ประกอบด้วยดอกย่อยจ านวนมาก  ใบประดับที่อยู่ระดุบต่ ามีขนาดใหญ่ ลักษณะคล้ายใบ และมี
ขนาดเล็กลงไปทางปลายช่อ  ใบประดับย่อยที่ฐาน วงกลีบรวม มี  2-3 ใบ รูปขอบขนานมนโปร่งใส 
และติดคงทน วงกลีบรวมมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.1-0.2 เซนติเมตร สีเขียว หรือสีเขียวอมม่วง 
ออกดอกตลอดป ี(Larsen, 2000) 
 
การใช้ประโยชน์ 
 

ชะครามขึ้นอยู่ตามชายทะเล ใบมีสีแดงและรสเค็ม ใบน ามาแกงส้มได้ มีแร่ธาตุในปริมาณ
สูง ดอกสีแดงมีสาร Betacyanin ในอินเดียใช้ชะครามเป็นอาหารของคนเมื่อยามขาดแคลนและ
เป็นอาหารของอูฐด้วย (http://202.44.14.219/thaiherbkmutt/food/topic.php?id=3&page=8 )  
ทั้งต้น รักษารากผม แก้ผมร่วง
(http://www.vegetableinthailand.com/index.php?mo=3&art=133418) 
ราก : ใช้รากรับประทานเป็นยาบ ารุงกระดูก แก้พิษฝีภายใน ดับพิษในกระดูก  น้ าเหลืองเสีย ผื่นคัน 
โรคผิวหนัง และเส้นเอ็นพิการ (http://thaiherb.most.go.th/?q=node/176) 
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5.3.4. มะนาวโห่ หรือ หนามแดง 
 

 
 
 
ชื่อสามัญ : Karanda  

ช่ือวิทยาศาสตร์ : Carissa carandas Linn. วงศ์  : Apocynaceae 

ช่ืออื่น มะนาวไม่รู้โห่ (ภาคกลาง), มะนาวโห่ (ภาคใต้), หนามขี้แฮด (เชียงใหม)่, หนามแดง (กรุงเทพฯ) 

ลักษณะ เป็นไม้พุ่มยืนต้น สูงราว 2-5 เมตร ตามล าต้นและกิ่งก้านมียางสีขาว และมีหนาม
แหลมยาว ใบเป็นใบเดี่ยว รูปไข่กลับ เรียงตรงข้าม ขอบใบเรียบ ผิวใบมัน  เนื้อใบ เรียบ ดอกเล็กสี
ขาวออกเป็นช่อตามซอกใบและปลายกิ่ง โคนดอกมีสีชมพูหรือแดงอ่อน และมีกลิ่นหอมอ่อนๆ ออก
ดอกตลอดปี  ส่วนผลเป็นผลเดี่ยวออกรวมกันเป็นช่อ ผลอ่อนจะมีสีชมพูอ่อนๆ และค่อยๆ  เข้มขึ้น
เป็นสีแดง กระทั่งสุกจึงกลายเป็นสีด า 
 
การใช้ประโยชน์ 
 

สรรพคุณทางยาสมุนไพร พบว่า  
(หน่วยบริการฐานข้อมูลสมุนไพร ส านักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล : 
http://www.medplant.mahidol.ac.th )  
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- ราก แก้คัน ท าให้เจริญอาหาร บ ารุงธาตุ ขับพยาธิ บ ารุงกระเพาะอาหาร  ดับพิษร้อน แก้
ไข้  

- แก่น บ ารุงไขมันในร่างกาย บ ารุงธาตุ ท าให้ร่างกายแข็งแรง  
- เนื้อไม้ บ ารุงไขมันในร่างกาย บ ารุงธาตุ แก่อ่อนเพลีย บ ารุงก าลัง  
- ใบ แก้ท้องเสีย แก้เจ็บคอ เจ็บในปาก แก้ปวดหู แก้ไข้  
- ผล รักษาโรคเลือดออกตามไรฟัน ฝาดสมาน  

 
5.3.5. ยอ 

 

 
ชื่อสามัญ : great morinda, Indian mulberry, beach mulberry, Tahitian noni  
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Morinda citrifolia วงศ์  : Rubiaceae 
ชื่ออ่ืน noni (จากฮาวาย) nono (ตาฮิติ) meng kudu (จากมาเลย์) nonu (ในภาษาของชาว
ทองก้า) และ ach (ในภาษาฮินดู) 

ยอ เป็นไม้พุ่มหรือไม้ขนาดเล็กในตระกูล Rubiaceae เป็นไม้พื้นเมืองในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ แต่มีผู้น าไปแพร่พันธุ์จนกระจายไปทั่วอินเดีย และตามหมู่เกาะต่างๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิค 
และหมู่เกาะอินดัสตะวันตก (http://en.wikipedia.org/wiki/Noni) 

ต้นยอขึ้นได้ทั้งในป่าทึบหรือตามชายฝั่งทะเลที่เป็นโขดเขาหรือพื้นทราย  ต้นโตเต็มที่เมื่อ
อายุครบ 18 เดือน และให้ผลซึ่งมีน้ าหนักรวมกันระหว่าง 4-8 กิโลกรัมต่อเดือน ตลอดทั้งปี ยอเป็น
พืชทนทานต่อดินเค็ม สภาวะแห้งแล้ง  และดินทุติยภูมิ ยอจึงพบแพร่หลายทั่วไป ต้นยออาจสูงถึง 
9 เมตร ใบและผลยอมีลักษณะเด่นที่เป็นแล้วบอกได้โดยง่ายว่าเป็นยอ  

ใบยอมีขนาดใหญ่ รูปใบธรรมดาและเส้นใบลึก ใบมีสีเขียวเข้มและเป็นมัน 
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ยอออกดอกและผลตลอดปี ดอกของมันเล็กๆ มีสีขาว ผลยอเป็นผลรวม  กลิ่นฉุนเมื่อสุก 
บางครั้งจึงมีผู้เรียกชื่อผลยอในภาษาอังกฤษ ซึ่งหมายถึง  ลูกเนยแข็งหรือลูกอ้วก ( cheese fruit 
หรือ vomit fruit) ผลยอคล้ายรูปไข่  และเหมือนมีตารอบผล ความยาวของผลอยู่ระหว่าง 4-
7  เซนติเมตร เมื่อผลยังอ่อนมีสีเขียว แล้วค่อยเปลี่ยนเป็นสีเหลืองไปจนเกือบขาวเมื่อสุก  แม้ผลยอ
จะมีกลิ่นแรงและรสขม แต่ก็มีการบริโภคผลยอกันมาก ทั้งดิบ ๆ หรือปรุงแต่ง  บางหมู่เกาะใน
มหาสมุทรแปซิฟิค กินผลยอเป็นอาหารหลัก  ชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และชาวพื้นเมือง
ออสเตรเลียกินผลยอดิบจิ้มเกลือ หรือปรุงกับผงกระหรี่ เมล็ดของยอค่ัวรับประทานได้ 
 
การใช้ประโยชน์ยอแต่ดั้งเดิม  
 
ต้นยอใช้ประโยชนได้ทั้งต้น ไม่ว่า ใบ ผล  ล าต้น ดอก เมล็ด หรือราก แต่ด้ังเดิมมามีผู้น ายอไปใช้
ประโยชน์ในด้านต่างๆ ดังนี้  

ใบยอ  
(ก) ใบสด ใช้ห่อเนื้อและท าให้เนื้อมีรสยอ ใช้ท าอาหาร เช่น ห่อหมก ใช้เป็นอาหารเลี้ยง

สัตว์ หรือเลี้ยงตัวหนอนไหม แก้แผลพุพอง รักษาอาการปวดศีรษะ หรือไข้ 
(ข) ใบท ายาพอก รักษาโรคมาลาเรีย แก้ไข้  แก้ปวด รักษาวัณโรค อาการเคล็ดยอก 

แผลถลอกลึกๆ อาการปวดในข้อ แก้ไข้  แก้พิษจากการถูกปลาหินต่อย แก้กระดูกแตก กล้ามเนื้อ
แพลง 

(ค) น้ าสกัดใบยอ  รักษาความดันโลหิตสูง  เลือดออกที่เกิดจากกระดูกร้าว แก้ปวดท้อง 
เบาหวาน เบื้ออาหาร ทางเดินปัสสาวะอักเสบ ช่องท้องบวม ไส้เลื่อน อาการขาดวิตามินเอ 

ผลยอ  
(ก) ไอระเหยจากลูกยอ ใช้รักษากุ้งยิง  
(ข) ลูกยอดิบ ใช้รักษาอาการเจ็บ หรือแผลตกสะเก็ดรอบปากหรือข้างในปาก  
(ค) ลูกยอสุก ใช้รับประทาน  ลูกยอบดละเอียดใช้กลั้วคอแก้คอเจ็บ ลูกยอบดใช้ทาเท้า

แก้เท้าแตก ใช้ทาผิวฆ่าเชื้อโรค หรือรับประทานเพื่อฆ่าพยาธิในร่างกาย รักษาบาดแผลและอาการ
บวม แก้ปากและเหงือกอักเสบ แก้ปวดฟัน กระตุ้นความอยากอาหารและสมอง ใช้ท าอาหารหมู 

(ง) ผลท ายาพอก ใช้แก้หัวสิว ตุ่ม ฝีฝักบัว  แก้วัณโรค อาการเคล็ด แผลถลอกลึก โรค
ปวดในข้อ  

(จ) น้ ามัน น้ ามันสกัดจากลูกยอใช้แก้ปวดกระเพาะ  
(ฉ) น้ าสกัดลูกยอ แก้ความดันโลหิตสูง  
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ล าต้น  
(ก) เปลือกต้ม แก้โรคดีซ่าน 
(ข) น้ าสกัดต้นยอ แก้โรคความดันโลหิตสูง 

เมล็ดยอ น้ ามันที่สกัดจากเมล็ดยอใช้รักษาเหาและป้องกันแมลง 
ดอกยอ ใช้รักษากุ้งยิง  
รากยอ  

(ก) น ามาใช้แกะสลัก 
(ข) ท ารงควัตถุสีเหลือง 
(ค) น้ าค้ันจากรากใช้แก้แผลที่อักเสบรุนแรง 

ทุกส่วนของต้นยอ สามารถใช้ท ายาระบายท้อง  
  

การใช้ประโยชน์ยอสมัยใหม่  
 

ปัจจุบันมีการน าลูกยอมาใช้ในทางแพทย์ทางเลือก ( complementary alternative 
medicine, CAM) กันอย่างแพร่หลายในการรักษาโรคต่างๆ เช่น  โรคติดสุราหรือยาเสพติด อาการ
แพ้ โรคข้ออักเสบ โรคหอบหืด โรคสมอง แผลพุพอง มะเร็ง โรคเส้นโลหิตหล่อเลี้ยงหัวใจ อาการแพ้
สารเคมี โรคอ่อนเพลียเรื้อรัง โรคเบาหวาน  โรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร โรคเซลล์เจริญเติบโตนอก
มดลูก (endometriosis) โรคเก๊า  โรคความดันโลหิตสูง ภูมิคุ้มกันต่ า อาการอักเสบต่างๆ อาการ
ปวดบวม อาการอ่อนเพลียจากการนั่งเครื่องบินนานๆ โรคเส้นโลหิตตีบ  อาการปวดกล้ามเนื้อและ
ข้อต่อ โปลิโอ โรคปวดในข้อ ไซนัส และใช้เป็นยารักษาสัตว์ 

ลูกยอมีสารเคมีที่เรานิยมเรียกกันว่าพฤกษาเคมี ( phytochemical) อยู่มากมาย ซึ่งได้มีการ
ศึกษาวิจัยกันอย่างกว้างขวางตลอดมานับต้ังแต่ทศวรรษ 1950 ตัวอย่างพฤกษาเคมีในลูกยอ ซึ่ง
ปัจจุบันยังไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐานการบริโภค (Dietary Reference Intakes, DRI) มีดังนี้ 

 
- น้ าตาลโมโลกุลยาวประเภทโอลิโกแซคคาไรด์ หรือโพลีแซคคาไรด์  ที่แบคทีเรียใน

ล าไส้ย่อยสลายออกเป็นกรดไขมันโมเลกุลสั้นๆ  คุณสมบัติในเชิงสุขภาพของมันมีทางเป็นไปได้
สูง ซึ่งต้องมีการพิสูจน์ โดยการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ให้กระจ่างขึ้นอีก 

- สารประเภทไกลโคไซด์ ซึ่งจัดเป็นสารประกอบฟีนอลที่เป็นน้ าตาล ได้แก่ เฟลโว
นอยด์ เช่น rutin และ asperulosidic acid ยังไม่มีการศึกษา จนทราบคุณสมบัติแน่ชัดเช่นกัน 
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- Trisaccharide fatty-acid esters หรือ noniosides เกิดจากการรวมตัว
ระหว่างอัลกอฮอล์กับกรดชนิดหน่ึงในผลยอ โนนิไซด์  คือสารเคมีที่ท าให้ลูกยอมีกลิ่นและรสที่
เราไม่ชอบ  

- scopoletin สารชนิดน้ีอาจเป็นสารปฏิชีวนะ งานวิจัยยังอยู่ในระดับเริ่มต้น 
- beta-sito sterol เป็นสเตอรอลในพืช มีศักยภาพลดคอเลสเทอรอล  แต่ยังไม่มี

งานวิจัยที่พิสูจน์ได้ในคน 
- clamma canthal เป็น anthraquinone ชนิดหน่ึง มีศักยภาพในการยับยั้งโปรตีน

ของเชื้อเอ็ชไอวี 
- แอลคาลอยด์ เป็นอะมีนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในพืช มักท าให้มีรสขม  และ

จ านวนมากมีส่วนท าให้ลูกยอมีรสชาติไม่น่ากิน  แหล่งข้อมูลในอินเทอร์เนตบางแห่งกล่าวถึง 
xeronine หรือ proxeronine ว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของลูกยอ  แต่ยังไม่พบการตีพิมพ์
เกี่ยวกับสารทั้งสองชนิดนี้ในวารสารด้านการแพทย์  ดังนั้นศัพท์สองค าน้ีจึงยังไม่เป็นท่ียอมรับ
ในทางวิทยาศาสตร์  
ถึงแม้จะมีการศึกษาการก่อให้เกิดผลทางชีวภาพ ( bioactivity) สารพฤกษาเคมีแต่ละประเภท

ที่กล่าวข้างต้นในลูกยออย่างมากมาย  แต่งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เหล่านี้ยังถือว่าอยู่ในระดับ
เริ่มต้นเท่านั้น และยังเร็วเกินไปที่จะสรุปใดๆ ออกมาในเชิงประโยชน์ต่อสุขภาพของผลยอ  หรือน้ า
ค้ันจากผลดังกล่าว  นอกจากน้ีสารเหล่านี้เกือบทุกชนิดล้วนมีอยู่ในพืชที่ใช้เป็นอาหารจ านวนมาก  
ดังนั้นจึงยังไม่ใช่สารเฉพาะส าหรับลูกยอ 

ถึงแม้การศึกษาในเชิงวิทยาศาสตร์  เนื้อหาผลที่มีต่อสุขภาพของลูกยอเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง
และยังไม่พบข้อพิสูจน์อย่างแน่ชัดก็ตาม  แต่การใช้ลูกยอเป็นยาพื้นบ้านชาวโพลีนิเชียน  พบ
คุณสมบัติทางยาของลูกยอซึ่งน ามาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มานานกว่า 2000 ปี แล้ว ชาวจีน 
อินเดีย ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย ฯลฯ ใช้ยอ (ใบ ดอก ผล เปลือก ราก)  ในการรักษาโรคต่างๆ เช่น ตา โรค
ผิวหนัง เหงือก โรคระบบทางเดินหายใจต่างๆ แก้ท้องผูก ปวดท้อง โรคปวดเอว โรคขัดหรือท้องร่วง 
เป็นต้น 

ในปัจจุบันลูกยอกลายเป็นยาทางเลือกที่ได้รับความนิยมสูงมาก  ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจาก
คุณสมบัติของลูกยอในทางการรักษาแบบพื้นบ้านสืบมา  บวกเข้ากับประสบการณ์ที่สั่งสมสืบทอด
กันมา และผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ยังถือว่าเป็นเบื้องต้นสรรพคุณของลูกยอหรือน้ าลูกยอได้
ขยายออกไปสู่การรักษาโรคต่างๆ  เช่น ในเว็บไซด์เกี่ยวกับลูกยอของอินเดียกล่าวว่า ลูกยอช่วยลด
พิษในร่างกาย  ท าให้เซลล์อ่อนเยาว์ลง ร่างกายท างานได้เป็นปกติ ป้องกันเชื้อแบคทีเรียและไวรัส  
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ลดอาการปวด ดูดซึมอาหารและยาได้ดีขึ้น ควบคุมน้ าหนัก ท าให้นอนหลับสบาย  ท าให้เลือด
บริสุทธิ์ ควบคุมการท างานของเซลล์ให้ดีขึ้น ซ่อมแซมเซลล์ที่เสื่อมโทรม  เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน 
ช่วยให้ร่างกายรักษาตัวเองได้ดีขึ้น ลดความเครียด ท าให้จิตใจสงบและเยือกเย็น ช่วยให้ระบบย่อย
อาหารท างานดีขึ้น ท าให้ต่ืนตัว  มีความจ าและสมาธิดี ช่วยรักษาผิว ผม และหนังศีรษะ  ลดโอกาส
ของการเป็นโรคที่เกี่ยวกับสูงวัย เช่น โรคเส้นโลหิตตีบ โรคหัวใจ เบาหวาน และอัมพฤกษ์ 
 

5.3.6. ขลู่ 

 

ชื่อสามัญ : Indian camphorweed 
ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Pluchea indica Less.   วงศ์ : Compositae 
ชื่ออ่ืน หนวดงิ้ว หนวดงั่ว หนวดวัว (อุดรธานี) ขี้ป้าน (แม่ฮ่องสอน) คลู (ใต้)  
  

ขลู่เป็นไม่พุ่มสูง 0.5 - 2 เมตร ยอดและใบอ่อนมีขนอ่อนอยู่ทั่วไป  ใบติดตามข้อสลับกัน 
ก้านใบสั้น ใบรูปไข่หัวกลับ ขอบในหยักและมีขนาดกว้างประมาณ 1 - 5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 
2 - 9 เซนติเมตร ประกอบด้วยดอกย่อยจ านวนมาก  มีทั้งดอกตัวผู้และดอกตัวเมีย สีขาวอมม่วง
ขนาดเล็ก  ขลู่เป็นพืชที่ชอบขึ้นตามธารน้ าโดยเฉพาะที่น้ าเค็มขึ้นถึง พบทั่วไปในเขตร้อน เช่น  
ประเทศอินเดีย จีน ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ไทย เป็นต้น เป็นพืชที่ปลูกง่าย โดยใช้กิ่งแก่ปักช า ขึ้นได้ใน
ดินแทบทุกชนิด 
 
 
การใช้ประโยชน์  (มาโนช และ เพ็ญนภา, 2540; สมพร, 2546) 
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ส่วนที่ใช้เป็นยา ใช้ส่วนของต้นที่อยู่เหนือดินทั้งสดและแห้ง (นิยมใช้เฉพาะใบ) 
ช่วงเวลาที่เก็บเป็นยา        เก็บได้ตลอดป ี
รสและสรรพคุณยาไทย       สรรพคุณขับปัสสาวะ  แก้ปัสสาวะพิการ แพทย์ไทยโบราณ

นิยมใช่ขลู่ชงให้ผู้ป่วยรับประทาน ลดอาการบวม และลดน้ าหนักตัว 
สรรพคุณและการน าไปใช้เป็นยาสมุนไพรส าหรับงานสาธารณสุขมูลฐาน   

     ใช้เป็นยารักษาอาการขัดเบา วันละ 1 ก ามือ (สดหนัก 40 - 50 กรัม แห้งหนัก  15 - 20 กรัม) ห่ัน
เป็นชิ้น ๆ ต้มกับน้ าด่ืม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหารครั้งละ 1 ถ้วยชา (หรือ 75 มิลลิลิตร) 

สารที่พบ 
     ใบขลู่ประกอบด้วยสารประเภทเกลือแร่ เช่น โซเดียม  คลอไรด์ สารโปแตสเซียม นอกจากน้ียัง
ประกอบด้วย stigmasterol (+ beta-sitosterol), stigmasterol glucoside (+ beta-sitosterol 
glucoside), catechin เป็นต้น   
ข้อมูลทางเภสัชวิทยาอ่ืน ๆ  
     ฤทธิ์ขับปัสสาวะ  

นัทพร นิลวิเศษ  และคณะได้ศึกษาฤทธิ์ขับปัสสาวะของขลู่ พบว่ารูปแบบ 5% และ 10% 
ของยาชงขลู่ (ยาชง 5% ท าได้โดยชั่งขลู่ 5 กรัม ใส่ลงในภาชนะแก้วหรือเคลือบที่ทนความร้อนได้  
รินน้ าเดือดลงไปประมาณ 100 มิลลิลิตร ปิดฝาต้ังทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมง  จึงรินและคั้นน้ าออก
กรองให้ได้น้ ายา 100 มิลลิลิตร) ทดลองฤทธิ์ขับปัสสาวะในหนูขาว  และในอาสาสมัครที่มีสุขภาพ
ปกติ โดยเปรียบเทียบกับยา hydrochlorothiazide พบว่ายาชงขลู่มีผลเพิ่มปริมาณปัสสาวะ และ
ถ้าเพิ่มปริมาณความเข้มข้นก็จะมีผลเพิ่มปริมาณปัสสาวะมากขึ้น  
     ฤทธิ์ต้านการอักเสบ  

Sen และคณะ (1991) ได้ท าการศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบ ( antiinflammatory) ของสาร
สกัดจากรากขลู่ พบว่าสารสกัดจากรากขลู่สามารถต้านการอักเสบได้  โดยสามารถยับย้ังอาการ
บวมของอุ้งเท้าหนูที่เกิดจากการฉีด carragenin, histamine, serotonin, hyaluronidase และ 
sodium urate โดยสารสกัดจะยับยั้งกระบวนการที่โปรตีนลอดออกจากหลอดเลือด ( exudation) 
และการเคลื่อนที่ของเม็ดเลือดขาวไปยังบริเวณอักเสบ ( leucocyte migration) 
      

 
 ฤทธิ์ต้านการอักเสบ  
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Sen และคณะ (1993) ได้ท าการศึกษากลไกการต้านการอักเสบ และการต้านการเกิดแผล
ในกรเพาะอาหาร ของสารสกัดจากรากขลู่ (Pluchea indica Less root extract: PIRE) ที่คาดว่ามี
กลไกเกี่ยวข้องกับ 5- lipoxygenase pathway ซึ่งเป็นกระบวนการสังเคราะห์โพรสตาแกลนดิน 
(prostaglandin) ผลการศึกษาพบว่า PIRE สามารถต้านการอักเสบที่เกิดจาก arachidonic acid, 
platelet activation factor และสารประกอบ 48/80 ซึ่งเหนี่ยวน าให้เกิดการบวมที่อุ้งเท้าสัตว์ได้
อย่างมีนัยส าคัญ นอกจากน้ีสามารถยับยั้งสารประกอบ 48/80 เหนี่ยวน าให้เกิดการหลั่งสารฮีสตา
มีน ( histamine) จาก Mast cell ได้อย่างมีนัยส าคัญ ส่วนผลต่อการเกิดแผลในกระเพราะอาหาร  
พบว่าสามารถป้องกับการเกิดแผลจากยา indomethacin, เหล้า และ indomethacin ได้อย่างมี
นัยส าคัญ โดยสามารถลดปริมา๖และความเป็นกรดของกระเพาะอาหารได้อย่างมีนัยส าคัญ   
     ฤทธิ์การปกป้องตับ  

Sen และคณะ (1993) ได้ท าการศึกษาฤทธิ์การปกป้องตับของสารสกัดจากขลู่ ในหนูท่ีตับ
บาดเจ็บเฉียบพลัน (acute liver damage) จากการเหนี่ยวน าของสาร คาร์บอนเตตระคลอไรด์  
(carbontetrachloride: CCl4) พบว่าสามารถลดระดับเอนไซม์ aspartate amino tranferase 
(AST), alanine amino tranferase (ALT), lactate dehydrogenase (LDH), serum alkaline 
phosphatase (ALP) และ bilirubin ได้อย่างมีนัยส าคัญ นอกจากน้ีสารสกัดจากขลู่สามารถลด
ระยะเวลาการนอนหลับของหนูที่ได้รับpentobarbitone ได้อย่างมีนัยส าคัญ และลด plasma 
prothrombin time ได้อย่างมีนัยส าคัญ เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับ CCl4  

ฤทธิ์ป้องกันทางเดินอาหารบาดเจ็บ  
Sen และคณะ ( 1996) ได้ท าการศึกษาฤทธิ์สารสกัดจากขลู่ ในการยับยั้งปัจจัยกระตุ้น

เกร็ดเลือด (platelet activation factor: PAF) และยับยั้งการเกิดกระเพาะอาหารเสียหาย (gastric 
demage) พบว่าการให้สารสกัดจากขลู่สามารถยับยั้งการอักเสบและอุบัติการเกิดกับทางเดิน
อาหารส่วนล่างเสียหายได้อย่างมีนัยส าคัญ  
     ฤทธิ์ต่อระบบประสาท  

Thongpraditchote และคณะ ( 1996) ได้ท าการศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากรากขลู่ 
(Pluchea indica Less root extract: PI-E) ต่อระบบประสาทในหนู พบว่าหนูที่ได้รับ PI-E ขนาด 
50-100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ให้โดยการกิน มีการท างานของระบบประสาทควบคุมการเคลื่อนที่  
(locomotor) ท างานเพิ่มขึ้น และลดระยะเวลาการนอนหลับของหนูที่ได้รับ pentobarbital ให้สั้น
ลง อย่างมีนัยส าคัญและขึ้นกับขนาดที่ได้รับ (dose dependent)  
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นอกจากน้ีพบว่าฤทธิ์ของ PI-E ท่ีให้ในหนูทีไ่ด้รับ pentobarbital จะลดลงเมื่อได้รับ 
flumazenil (1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ให้ทางหลอดเลือดด า) อย่างมีนัยส าคัญ และ PI-E (50 - 100 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม) และ diazepam (0.5-5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) สามารถลดพฤติกรรมก้าวร้าวได้
ตามขาดที่ได้รับ ( dose dependent) โดยกลไกการออกฤทธิ์ของ PI-E เกี่ยวข้องกับระบบ GABA 
system ในสมองแต่อย่างไรก็ตาม PI-Eไม่มีฤทธิ์ระงับการชักที่เกิดจากการเหนี่ยวน าของ 
pentyleneterazole  
     ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ  

Sen และคณะ (2002) ได้ท าการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดจากรากขลู่  
(Pluchea indica Less root extract: PIRE) ในหลอดทดลองและสัตว์ โดยใช้ คาร์บอนเตตระคลอ
ไรด์ (  carbontetrachloride: CCl4) เหนี่ยวน าให้เกิดกระบวนการสลายไปมัน ( lipid 
peroxidation) และการเปลี่ยนแปลง arachidonic acid จากเอนไซม์ lipoxygenase ซึ่ง 2 
กระบวนการนี้ก่อให้เกิดอนุมูลอิสระขึ้น ผลการศึกษาพบว่า PIRE สามารถลดการอักเสบ และการ
สลายตัวของเม็ดเลือดแดงอย่างมีนัยส าคัญ นอกจากน้ีพบว่า PIRE นอกจากน้ีพบว่า PIRE 
สามารถก าจัดอนุมูลอิสระได้มากกว่า B755c และ phenidone (สารต้านอนุมูลอิสระ) ได้อย่างมี
นัยส าคัญ  
      ฤทธิ์ยับยั้งจุลชีพ 

 Biswas และคณะ (2005) ได้ท าการสกัด และประเมินสารประกอบที่พบในขลู่  และความ
แรงในการต้านเชื้อจุลชีพ พบว่าค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถยับยั้งเชื้อได้  (minimum inhibitory 
concentration: MIC) ของสารสกัดขลู่ต่อเชื้อ Staphylococcus aureus ML 11, S. aureus ML 
358, S. aureus NCTC 6571, S. aureus 8530, Salmonella trphi 59, S. typhimurium NCTC 
74, Shigella boydii 8 NCTC 254/66, S. dysenteriae 7 NCTC 519/66, Vibrio cholerae 214, 
Vibrio cholerae 14033, Bacillus lichenniformis, Escherichia coli ATCC 25938, Klebsiella 
pneumoniae 725, K. pneumoniae 10031 และ Pseudomonas aeruginosa 71 คือ 1500 , 
2000, > 2000, 1000, 1500, 1500, 1500, 1500, 1000, 1500, > 2000, 1500, > 2000, 2000 
และ 2000 นาโนกรัม/มิลลิลิตร  

ข้อมูลทางคลินิก 
      ฤทธิ์ขับปัสสาวะ  Muangman V และคณะ (1998) ได้ท าการศึกษา การให้สารสกัดผงแห้ง
จากขลู่ (สารสกัด 3.6 กรัม บรรจุในแคปซูล 12 แคปซูล) ครั้งเดียว  (single dose) แก่อาสาสมัคร
สุขภาพดีจ านวน 15 คน และได้สุ่มผู้ป่วยอีก 30 คน (อาจเป็นนิ่วที่ไตด้วยหรือไม่ก็ได้) ให้
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รับประทานยาขับปัสสาวะ (hydrochlorothiazide: HCT 50 มิลลิกรัม) เพื่อใช้เป็นกลุ่มควบคุมและ
เปรียบเทียบ และวัดปริมาณปัสสาวะที่ 6 ชั่วโมง ผลพบว่ามีอาสาสมัครสุขภาพดี จ านวน 8 คน 
(53%) และกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการสุ่ม 7 คน (23%) ตอบสนองต่อฤทธิ์การขับปัสสาวะของขลู่ ส่วน
จ านวนผู้ที่ตอบสนองต่อยาขับปัสสาวะ HCT ในอาสาสมัครสุขภาพดี 87% และในผู้ป่วย 67% 
จากผลการศึกษาจ านวนผู้ตอบสนองต่อสารสกัดจากขลู่น้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับ HCT 

ข้อมูลทางพิษวิทยา 

      จากการศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลันของยาชงขลู่ของกรมวิทยาศาสตร ์ที่ท าในหนูถีบจักรยานพบว่า ไม่

มีความเป็นพิษเฉียบพลันในยาชงขลู ่

5.3.7. เหงือกปลาหมอ 
 

 
 
ชื่อสามัญ : Sea holly (สวนพฤษศาสตร์ป่าไม้, 2541) 
ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Acanthus ebracteatus Vahl  (เหงือกปลาหมอดอกขาว)  
    Acanthus ilicifolius Linn.  (เหงือกปลาหมอดอกม่วง)  
วงศ ์: Acanthaceae 
ชื่ออ่ืน  จะเกร็ง นางเกร็ง เหงือกปลาหมอ (ทั่วไป)  แก้มหมอ (สตูล)  แก้มหมอเล (กระบี)่  อีเกร็ง 
(กลาง) 

เหงือกปลาหมอ  มีล าต้นแข็ง  มีหนามตามข้อ  หากเป็นต้นที่ขึ้นและเจริญเติบโตตาม
ธรรมชาติ มีลักษณะเป็นปกติตามธรรมชาติอยู่เองแล้วล า  ต้นจะตรงเป็นล าเด่ียวพุ่งสูงขึ้น  แต่หาก 
มีการตัดไปใช้ประโยชน์หรือถูกแผ้วถางไป  บ้าง ก็จะแตกเป็นพุ่มได้เหมือนกัน  ขนาดของ  พุ่มเป็น
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พุ่มขนาดกลาง ใบหนา - แข็ง ท่ีริม ใบและปลายใบมีหนามแหลม  ขอบใบเว้าเป็น  ระยะๆ ส่วนที่ยื่น
แหลมออกไปนั่นเองที่ปรากฏ หนามแหลมอยู่ทุกระยะ  ออกดอกเป็นช่อสีขาว  หรือสีม่วง  ติดผลเป็น
ฝักสีน้ าตาล ปลาย ฝักป้าน ฝักหนึ่งมีเมล็ด 4 เมล็ด 
  พื้นที่ที่เหงือกปลาหมอชอบขึ้นคือ  พื้นดิน เลนและตลิ่งชายคลอง หรือพื้นที่ซึ่งน้ าเค็ม หรือ
น้ ากร่อยขึ้น-ลงถึงพื้นที่ โดยสรุป คือชอบขึ้นชายฝั่งคลอง ชายฝังแม่น้ าที่ มีน้ าเค็ม-น้ ากร่อยขึ้นถึง 
การขยายพันธุ์และการกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติใช้เมล็ดขยายพันธุ์ (พร้อมจิตร และคณะ, 2543) 
 
การใช้ประโยชน์ (พจนีย์, 2537) 
 
 เหงือกปลาหมอ  เป็นสมุนไพรใกล้ตัวหรือเรียกว่าสมุนไพร ชายน้ า สมุนไพรชายเลนก็ได้ ใช้
บ าบัดรักษาโรคได้นานาชนิด มากมายหลายลักษณะของโรค และการใช้ส่วนต่างๆของเหงือกปลา
หมอ เช่น 

ราก มีสรรพคุณในการแก้โรคหืด อัมพาต แก้ไอ และใช้ขับเสมหะ 
ต้น มีสรรพคุณรักษาโรคหลายชนิด  โดยใช้ต้นต าผสม น้ าด่ืมรักษาวัณโรค อาการซูบผอม

ถ้าใช้ทา ก็ช่วยแก้โรคเหน็บชาได้ หรืออาจใช้ล า ต้นไปผสมกับสมุนไพรอ่ืนๆก็จะได้สรรพคุณทาง 
ยาแตกต่างกันออกไปอีก คือ 

- ต าผสมกับขิง แก้ไข้หนาวสั่น  
- ต าผสมกับขมิ้นอ้อย ใช้พอกฝี  
- ต าผสมขมิ้นอ้อยและน้ ามัน ใช้แก้โรคริดสีดวงทวาร  
- ต าผสมน้ ามันงา - น้ าผึ้ง รับประทานแก้ประจ าเดือนมาไม่ปกติ  
- ต าผสมกับพริกไทย โดยใช้อัตราส่วน 2 ต่อ 1 เคล้าน้ าผึ้ง  ปั้นเป็นลูกกลอนเป็นยา
อายุวัฒนะ  
- ต าผสมกับหัวสามสิบ อัตราส่วน 1 ต่อ 1 ใช้เป็นยาสมานแผล  
- บดผสมกับชะเอมเทศ ละลายน้ า ใช้บริโภคแก้เจ็บหลัง เจ็บเอว  

ใบ ต้มกับดอกมะเฟือง อบเชย อ้อยแดงและน้ าตาล ทราย ใช้แก้ไอได้ผลดี ใช้น้ าที่ค้ัน ได้
ทาศีรษะบ ารุงรากผลก็ดี หากน าใบ อ่อนต้มกับเปลือกอบเชยด่ืมแก้ท้องเฟ้อได้  หาก ใช้ประคบก็แก้
ปวดข้อได้ ใช้ใบต าผสม กับพริกไทยและผสมน้ าผึ้ง รับประทานเป็นอายุวัฒนะ ช่วยให้ เจริญ
อาหาร 

ต้นและใบ แก้ฝี น้ าเหลืองเสีย เบาหวาน 
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ฝัก ต้มรับประทานขับโลหิต แก้ฝี 
เมล็ด ใช้พอกฝี ขับพยาธิ น้ าเหลืองเสียก็ได้  
เหงือกปลาหมอทั้ง 5 (ราก, ต้น, ใบ, ดอก, ผลฝัก และเมล็ด) หั่นละเอียดตาก แห้ง 

บดละเอียด ผสมเกลือป่นเล็กน้อย ผสมกับพริกไทย อัตราส่วน 2 ต่อ 1 เคล้าด้วยน้ าผึ้ง ปั้นเป็นลูก 
กลอน แก้ริดสีดวงจมูก หรือโรคไซนัสได้ดี 
(http://kanchanapisek.or.th/kp8/culture/smp/samunpai.html) 
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาเกี่ยวกับการรักษาแผลเปื่อยเรื้อรัง  
(D’Souza et al., 1997; Bhakuni et al., 1992)  

 
1. ฤทธิ์ต้านการอักเสบ มีการวิเคราะห์สารส าคัญของเหงือกปลาหมอดอกม่วง  พบว่าสาร

ที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบเป็นพวก dimeric oxazolinone ที่มีสูตรโครงสร้างเป็น 5,5’-bis-
benzoxazoline-2,2’-dione 

2.  ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย มีการทดสอบสารสกัดเอธานอล (90%) จากเหงือกปลาหมอทั้ง
ต้นแห้ง (ไม่ทราบความเข้มข้น) กับเชื้อ  S. aureus พบว่าสารสกัดนี้ไม่มีฤทธิ์ แต่การทดสอบเมล็ด
เหงือกปลาหมอ พบว่า มีฤทธิ์ต้านเชื้อ S. aureus 
 
5.3.8. รางจืด 

 

 
 
ชื่อสามัญ : Blue Thunbergia 
ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Thunbergia laurifolia Linn. วงศ์ : Acanthaceae 
ชื่ออ่ืน  รางจืดเถา ก าลังช้างเผือก ขอบชะนาง รางเย็น เครือเถาเขียว ยาเขียว 
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รางจืดเป็นไม้เถาเลื้อยเถาขนาดกลาง ล าต้นเลื้อยพันกับต้นไม้อ่ืนโดยไม่มีมือจับ มี
คุณสมบัติเป็นยาเย็น ใบเป็นใบเด่ียว รูปขอบขนานหรือรูปไข่ กว้าง 4-7 ซม. ยาว 8-14 ซม. ขอบใบ
เว้าเล็กน้อย ดอกช่อ ออกที่ปลายก่ิง กลีบดอกสีม่วงแกมน้ าเงิน ใบประดับ สีเขียวประสีน้ าตาลแดง 

 
การใช้ประโยชน์ 
 

รากและเถาใช้รับประทานแก้ร้อนในหรือกระหายน้ า ใบและราก ใช้ปรุงเป็นยาถอนพิษไข้ 
เป็นยาพอกบาดแผล น้ าร้อนลวก ไฟไหม้ ท าลายพิษยาฆ่าแมลง แก้พิษจากสตริกนินให้เป็นกลาง 
แก้พิษจากการด่ืมเหล้ามากเกินไป เห็ดพิษ หรือพิษจากยาเบื่อต่างๆ ที่เข้าสู่ร่างกายโดยต้ังใจและ
ไม่ได้ต้ังใจ  รางจืดชนิดเถาดอกสีม่วง เป็นชนิดที่มีฤทธิ์  โดยใบที่ไม่อ่อนหรือแก่จนเกินไป หรือราก
ที่มีอายุมากกว่า 1 ปีขึ้นไป เป็นส่วนของพืชที่ใช้เป็นยา  
(http://www.vajira.ac.th/pharmacy/dl/herb/Rang%20juud.html) 

สารส าคัญที่พบส่วนมากเป็น ฟลาโวนอยด์ เช่น cosmosiin,delphinidine-3,5-di-o-β-D-
glucoside และกรดอะมิโน เช่น methionine,glycine,serine รวมทั้ง steroids และ carotenoid 

โดยพบว่า รากรางจืดจะมีตัวยาออกฤทธิ์มากกว่าใบ 4-7 เท่า หากดินที่ใช้ปลูกมีขี้เถ้า
แกลบหรือผงถ่านป่นเป็นส่วนผสม จะช่วยให้รางจืดมีตัวยามากขึ้น  

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่ส าคัญ คือ ใช้เป็นยาถอนพิษจากยาฆ่าแมลง หรือสารเคมี โดยมีการ
ทดลองในหนู พบว่า การรับประทานสารสกัดน้ าจากรางจืดสามารถลดอัตราการตายของหนูที่
ได้รับ  folidol-E ซึ่งเป็นยาฆ่าแมลงกลุ่ม organophosphate ชนิดหน่ึงได้ แต่กลไกการออกฤทธิ์ยัง
ไม่ทราบชัดเจน 

นอกจากน้ัน ยังมีงานวิจัยที่ทดลองใช้รางจืดในการรักษาพิษในผู้ป่วยที่รับประทานยาฆ่า
หญ้า paraquat(gramoxone) และพบว่าสามารถเพิ่มอัตราการรอดชีวิตได้มากกว่าการใช้วิธีการ
ช่วยเหลือแบบเดิม คือ การท าให้อาเจียน หรือการล้างท้อง เมื่ออยู่ในสถานที่ห่างไกลโรงพยาบาล 
อาจใช้ใบรางจืดที่ไม่แก่ไม่อ่อนจนเกินไป    หรือรากท่ีมีอายุมากกว่า 1 ปีขึ้นไป ที่มีขนาดเท่านิ้วชี้ 
มาใช้เป็นยาบรรเทาพิษเฉพาะหน้าก่อนน าส่งโรงพยาบาล 
ขนาดการใช้ยาและการเตรียมยา 
- น าใบแห้ง 100 กรัม บดผสมน้ า 100 มิลลิลิตร ทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที  กรองและน าส่วน

น้ าใสมาดื่ม 
- น ารากมาขูด ฝน หรือต าผสมกับน้ าซาวข้าว 60 มิลลิลิตร และน ามาด่ืม 
- น าใบสด 7-12 ใบ มาบดในโกร่งให้ละเอียด และผสมกับน้ าซาวข้าว 15 มิลลิลิตร ค้ันและ
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น าส่วนที่เป็นของเหลวมาด่ืม 
ข้อแนะน าการใช้ 

ผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตต่ าควรใช้รางจืดด้วยความระมัดระวัง ผู้ป่วยโรคหอบหืดและหญิง
ต้ังครรภ์   ควรใช้สารสกัดน้ าจากใบแห้ง ต้องระมัดระวังผลข้างเคียงเรื่องการกดประสาทหรือระบบ
ไหลเวียนเลือด  และควรจะใช้สารสกัดรางจืดให้เร็วที่สุดจึงจะเกิดประสิทธิภาพในการรักษาสูงสุด 
 
5.3.9. พล ู

 

 
 
ชื่อสามัญ : betel vine, betel pepper (สวนพฤษศาสตร์ป่าไม้, 2541) 
ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Piper betle Linn.  วงศ ์: Piperaceae 
ชื่ออ่ืน  พลู (ทั่วไป)  พลูจีน (กลาง) ปู (เหนือ) ซีเก๊ะ (มาเลย์ นราธิวาส) 

 
เป็นไม้เถาเนื้อแข็ง บริเวณข้อจะมีรากงอกออกมาท าหน้าที่ยึดเกาะ   ข้อมีลักษณะโป่งนูน 

ใบเรียงสลับกัน ใบเป็นใบเด่ียวรูปหัวใจ ปลายใบแหลม ใบเป็นมัน  มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว ดอกมี
ขนาดเล็ก ออกเป็นช่ออัดกันแน่น ช่อดอกสีขาว  แยกเป็นช่อดอกตัวผู้และช่อดอกตัวเมีย ผลกลม มี
ขนาดเล็ก เบียดกันอยู่บนแกน 

 
 
 
 
การใช้ประโยชน์ 
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น้ ามันหอมระเหยจากใบพลู เรียกว่า น้ ามันพลู ( betel oil)  มีประมาณ  0.8-1.8%  ซึ่ง
ประกอบด้วยสารหลายชนิด เช่น eugenol, chavicol, cineol เป็นต้น 

ใบใช้รักษาโรคผิวหนังตามต าราแพทย์แผนไทย (พจนีย์, 2537; วันดี, 2538) คือ 
- รักษาอาการคันเนื่องจากลมพิษหรือแมลงสัตว์กัดต่อย  เนื่องจากสารส าคัญในน้ ามันหอม

ระเหยจากใบพลูมีฤทธิ์เป็นยาชาและกระตุ้นการไหล  เวียนของโลหิต  จึงช่วยระงับอาการคันจาก
ลมพิษและอาการเจ็บปวดจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้ 

วิธีใช้  โดยน าใบพลูสด 1-2 ใบ ล้างให้สะอาด ต าให้ละเอียด  ผสมเหล้าขาวเล็กน้อย ใช้น้ า
ทาบริเวณที่เป็น (ห้ามใช้กับแผลเปิด  เพราะจะท าให้เกิดอาการแสบมาก) หรือใช้ใบพลูขยี้แล้วทา
บริเวณที่เป็น 
- รักษาโรคกลาก 

 วิธีใช้  ใช้ใบสด 3-4 ใบ ล้างให้สะอาด ขย้ีหรือต าให้ละเอียด ผสมเหล้าโรงเล็กน้อย ค้ันเอา
น้ าทา  หรือใช้ทั้งน้ าและกากมาทาบริเวณที่คันหรือเป็นกลาก ทาวันละ 3-4 ครั้ง เป็นเวลา 3-4 
สัปดาห์ เมื่อทายาไม่ควรให้โดนลม ควรใส่เสื้อปิดไว้ 

น้ ามันหอมระเหยจากใบพลู ซึ่งประกอบด้วยสาร chavicol และ eugenol ซึ่งมีฤทธิ์ท าให้
ชาเฉพาะที่ สามารถบรรเทาอาการคันและฆ่าเชื้อโรคบางชนิดด้วย 

การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อราพบว่า   สารสกัดจากใบพลูด้วยปิโตรเลียมอีเธอร์  อีเธอร์
คลอโรฟอร์ม และแอลกอฮอล์  มีฤทธิ์ยับย้ังการเจริญของเชื้อวัณโรคและหนอง   และมีฤทธิ์ยับยั้ง
เชื้อราหลายชนิดที่เป็นสาเหตุของกลาก  โดยสารสกัดอีเธอร์ให้ผลดีที่สุด โดยให้ผลกับเชื้อรา  T. 
mentagrophytes, T. rubrum และ E. floccosum ด้วยค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่ต้านเชื้อได้ ( MIC) 
เท่ากับ 1:1,400, 1:100 และ 1:100 ตามล าดับ (พร้อมจิตร และคณะ, 2543) 

การศึกษาฤทธิ์ต้านยีสต์ มีรายงานว่า  สารสกัดเอทานอลและสารสกัดน้ าจากใบไม่ระบุ
ความเข้มข้น มีฤทธิ์ต้านเชื้อ  C. albicans โดยมีค่า MIC เท่ากับ 9.3 และ 18.7 มก./มล. 
ตามล าดับ (Vaijayanthimala et al.,  2000) 
การวิจัยทางคลินิก 

นพ.สมคิด วงศ์ศิริอ านวย และคณะผู้วิจัยแห่งโรงพยาบาลสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่จึง
ได้ท าการศึกษาประสิทธิภาพของเจลพลูในการรักษาโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรัง  โดยเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของเจลพลูในการรักษาอาการคัน กับยา 2 ชนิด คือ  คาลาไมน์โลชั่น และ 0.1 % 
เบต้าเมธาโซนครีมในผู้ป่วย 75 คน ที่มีอาการคันตามบริเวณส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย  โดยให้ผู้ป่วย
ทายาแต่ละชนิดที่ได้รับเป็นเวลา 7 วัน พบว่าเจลพลูมีฤทธิ์แก้คันได้ดีกว่าคาลาไมน์ อย่างมี

www.ssru.ac.th



นัยส าคัญทางสถิติ  และมีฤทธิ์แก้คันได้ใกล้เคียงกับ เบต้าเมธาโซน ส่วนผลข้างเคียงของการใช้เจ
ลพลู พบว่า มีผู้ป่วย 9 คน (12 %) ที่รู้สึกเหม็นกลิ่นพลู  และมีผู้ป่วยอีก 2 คน ที่รู้สึกร้อนผิวหนัง
บริเวณที่ทายา 
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