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ชนิดพืชที่ปลกู 

1.ผักเชียงดา 

ผักเชียงดา  (ชื่อวิทยาศาสตร์: Gymnema inodorum ) 

 ผักเชียงดา  (Gurmar) จัดเป็นราชินีแหํงผักพ้ืนบ๎านทางภาคเหนือ เนื่องจากมีรสชาติอรํอยและมีคุณคํา

ทางโภชนาการสูง นอกจากนี้ยังเป็นยาสมุนไพรพื้นบ๎าน โบราณวําเป็นยาเย็น ใช๎เป็นยาลดไข๎ มีรายงานวําผัก

ชนิดนี้มีสารต๎านอนุมูลอิสระ พบสารสําคัญเป็นสารคือ gymnemic acid ซึ่งมีฤทธิ์ลดน้ําตาลในเลือด สามารถลด

ระดับน้ําตาลในเลือดได๎ มีบริษัทยาในประเทศญี่ปุ่นได๎ผลิตชาจากผักเชียงดาออกมาจําหนําย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.เหงือกปลาหมอ 

เหงือกปลาหมอ ชื่อสามัญ Sea holly, Thistleplike plant  ชื่อวิทยาศาสตร์ Acanthus ebracteatus Vahl 
(ชื่อพ๎องวิทยาศาสตร์ Acanthus ilicifolius Lour., Acanthus ilicifolius var. ebracteatus (Vahl) Benoist, 
Dilivaria ebracteata (Vahl) Pers.) จัดอยูํในวงศ์เหงือกปลาหมอ (ACANTHACEAE) 

สมุนไพรเหงือกปลาหมอ มีชื่อท๎องถิ่นอ่ืน ๆ วํา แก๎มหมอ (สตูล), แก๎มหมอเล (กระบี่), อีเกร็ง (ภาคกลาง), นาง
เกร็ง จะเกร็ง เหงือกปลาหมอน้ําเงิน เป็นต๎น 

เหงือกปลาหมอมีอยูํด๎วยกัน 2 สายพันธุ์ คือ พันธุ์ที่เป็นดอกสีมํวง (Acanthus ilicifolius L และพันธุ์ที่เป็นดอก
สีขาว (Acanthus ebracteatus Vahl) และเป็นสมุนไพรใกล๎ตัวหรืออาจจะเรียกวําเป็นสมุนไพรชายน้ําหรือชาย
เลนก็ได๎ สามารถนําสรรพคุณทางยามาใช๎ในการรักษาโรคได๎หลายชนิด ที่โดดเดํนมากก็คือการนํามารักษาโรค

ผิวหนังได๎เกือบทุกชนิด แก๎น้ําเหลืองเสีย และการนํามาใช๎รักษาริดสีดวงทวาร เป็นต๎น โดยสํวนที่นํามาใช๎เป็นยา
สมุนไพรก็ได๎แกํ สํวนลําต๎นทั้งสดและแห๎ง ใบทั้งสดและแห๎ง ราก เมล็ด และทั้งต๎น (สํวนทั้ง 5 ประกอบไปด๎วย 

ต๎น ราก ใบ ผล เมล็ด 

ประโยชน์ของเหงือกปลาหมอ 

 ในปัจจุบันสมุนไพรเหงือกปลาหมอมีการนําไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นยาแคปซูลสมุนไพร (เหงือกปลา
หมอแคปซูล) หรือเป็นยาชงสมุนไพร (เหงือกปลาหมอผงสําเร็จรูป) หรือในรูปแบบของยาเม็ด 

 นอกจากการใช๎เป็นยาสมุนไพรที่ใช๎ในการอบตัวหรืออบด๎วยไอน้ํา สมุนไพรเหงือกปลาหมอยังใช๎เป็น
สํวนผสมในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางอีกด๎วย ไมํวําจะเป็น สบูํ ผลิตภัณฑ์ที่ใช๎ในการเปลี่ยนสี
ผม จนกระทั่งแชมพูของสุนัข เป็นต๎น 

 

 

 

https://medthai.com/tag/ACANTHACEAE/


3.หญ้ารีแพร์ 

หญ้ารีแพร์ หรือเรียก หญ้าหียุ่ม (Barbed grass) 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Centotheca lappacea (L.) Desv.     ชื่อสามัญ : Barbed grass    
จัดเป็นหญ๎าสมุนไพรป่าชนิดหนึ่งที่สตรีหลังคลอดนิยมใช๎สําหรับกระชับชํองคลอด และชํวยให๎มดลูกเข๎าอํูให๎เร็ว
ขึ้น รวมถึงใช๎สารสกัดเป็นสํวนผสมในเครื่องสําอางสําหรับการบํารุงผิว ปัจจุบัน มีการปลูกหญ๎ารีแพร์เพ่ือ
จําหนํายมากขึ้นในหลายท๎องที่ 

การแพร่กระจาย 
           หญ๎ารีแพร์ เป็นพืชตระกูลไผํที่พบได๎ทุกภาค พบได๎มากในป่าเบญจพรรณ และป่าดิบชื้น พบได๎มากบริ
เวณท่ีราบเชิงเขา เชิงเขา หรือภูเขาสูง 

ประโยชน์หญ้ารีแพร์ 
     1. หญ๎ารีแพร์ถูกใช๎ประโยชน์มากในแงํสมุนไพร โดยเฉพาะในสตรีหลังคลอดบุตรที่ชํวยให๎ชํองคลอดกระชับ 
และมดลูกเข๎าอํูได๎เร็วขึ้น ด๎วยการต๎มดื่มหรือคั้นน้ําทาบริเวณชํองคลอด นอกจากนั้น ยังใช๎เพ่ือการดูแลผิวพรรณ
ให๎แลดูสดใส 
     2. สารสกัดจากหญ๎ารีแพร์ใช๎เป็นเครื่องสําอาง อาทิ ครีมบํารุงผิว ครีมกันแดด ทําหน๎าที่ชํวยให๎ผิวพรรณชุํม
ชื้น ผิวพรรณแลดูเปลํงปลั่ง นอกจากนั้น สารสกัดจากหญ๎ารีแพร์ยังใช๎เป็นสํวนผสมของอาหารเสริม ออกฤทธิ์
ต๎านอนุมูลอิสระ และเสริมสร๎างคอลลาเจน [3] 
     3. หญ๎ารีแพร์ใช๎ปลูกเป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง อาทิ โค กระบือ แพะ และแกะ เป็นต๎น 
     4. หญ๎ารีแพร์เป็นพืชเศรษฐกิจสมุนไพรตัวใหมํ ทั้งแบบเก็บจากแหลํงธรรมชาติ และการปลูกเพ่ือจําหนํายใน
รูปหญ๎ารีแพร์สด และหญ๎ารีแพร์แห๎ง กลุํมลูกค๎าสํวนใหญํเป็นสตรีหลังคลอดบุตร 

สารสําคัญในหญ้ารีแพร์ 
1. Bamboo Silica 
     – ตามตําราอายุรเวทใช๎พืชสกุลไผํสําหรับบํารุงรํางกาย เพ่ิมความแข็งแรงของกระดูก และเนื้อเยื่อ และชํวย
รักษาแผลให๎หายเร็ว 
     – เป็นสารที่ใช๎ในการสร๎างคอลลาเจน และน้ําไขข๎อในรํางกาย มีคุณสมบัติที่สําคัญ คือ กระตุ๎นการสร๎าง
เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (Connective Tissue) เพ่ิมความยืดหยุํนของกล๎ามเนื้อ เพิ่มน้ําเมือกในชํองคลอด ทําให๎หลํอลื่น
ได๎ดีขึ้น 
     – ปริมาณซิลิกาในใบไผํหรือพืชสกุลไผํมีประมาณ 8.12-9.95% 
     – สารสกัดของใบไผํหรือพืชสกุลไผํมีสารต๎านอนุมูลอิสระ ใช๎เป็นสํวนผสมของเครื่องสําอางหลายชนิด มี
สรรพคุณท่ีสําคัญ คือ ชํวยต๎านการเสื่อมของเซลล์ ชํวยบํารุงผิว ชํวยเพิ่ม และรักษาความชุํมชื้น 

 



2. สารต้านอนุมูลอิสระ 
     สารสกัดหญ๎ารีแพร์ประกอบด๎วยสารสําคัญหลายชนิด อาทิ สารในกลุํมฟีนอลิก (Phenolic Compounds) 
และฟลาโวนอยด์ (Flavonoids) สารเหลํานี้ ออกฤทธิ์สําคัญต๎านอนุมูลอิสระ ป้องกันมะเร็ง และชํวยชะลอความ
แกํ 

3. สารยับยั้งการทําลายคอลลาเจน 
     สารสกัดหญ๎ารีแพร์ออกฤทธิ์ยับยั้งการทําลายคอลลาเจน และชํวยเสริมสร๎างคอลลาเจน โดยทําหน๎าที่ยับยั้ง
การทํางานของเอนไซม์ Collagenase (MMP-1) และ gelatinase (MMP-2) ชํวยชะลอการถูกทําลายของ
คอลลาเจน (Collagen) และอีลาสติน (Elastin) ทําให๎คงสภาพความแข็งแรง และความยืดหยุํนของผิว เซลล์ผิว
เสื่อมหรือเกิดริ้วรอยช๎าลง [2] 

สรรพคุณทั่วไปหญ้ารีแพร์ 
ต้มดื่มหรือรับประทาน 
– ชํวยกระชับชํองคลอดหลังการคลอดบุตร 
– ชํวยบีบมดลูกให๎แห๎ง ชํวยให๎มดลูกเข๎าอํูเร็วขึ้น 
– ชํวยรักษาแผลในชํองคลอดหลังคลอดบุตร 
– ชํวยขับน้ําคาวปลา 
– บํารุงรํางกาย 
– ชํวยให๎ผิวพรรณกระจํางใส 
– แก๎ปวดเมื่อยตามรํางกาย 
– ชํวยขับปัสสาวะ 
– รักษาริดสีดวง 

ต้มน้ําอาบหรือบดคั้นน้ําใช้ภายนอก 
– นําน้ําคั้นหรือน้ําต๎มหญ๎ารีแพร์ล๎างทําความสะอาดชํองคลอด ชํวยรักษาแผล ชํวยให๎ชํองคลอดกระชับ  
– ทําให๎ผิวพรรณชุํมชื้น เปลํงปลั่ง 
– ชํวยห๎ามเลือด 
– ชํวยรักษาแผล บรรเทาอาการปวดบวมของแผล 
– แก๎ผดผื่นค๎น 
– รักษาโรคผิวหนัง 
– แก๎อาการท๎องเสีย 
– ชํวยรักษาฝี โดยนําหญ๎ารีแพร์หํอผ๎า กํอนอังไฟให๎ร๎อน แล๎วนํามาประคบบนฝี 
 
 
 



4.หญ้าหวาน 

หญ้าหวาน ชื่อสามัญ Stevia (สตีเวีย) หญ้าหวาน ชื่อวิทยาศาสตร์ Stevia rebaudiana (Bertoni) Bertoni 
(ชื่อพ๎องวิทยาศาสตร์ Eupatorium rebaudianum Bertoni, Stevia rebaudiana (Bertoni) Hemsl.) จัดอยูํ
ในวงศ์ทานตะวัน (ASTERACEAE หรือ COMPOSITAE) เป็นพืชพื้นเมืองของประเทศบราซิลและทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศปารากวัยในทวีปอเมริกาใต๎   สําหรับในประเทศไทย หญ๎าหวานได๎เริ่มเข๎ามามี
บทบาทในภายหลัง และได๎มีการนําเข๎ามาปลูกในชํวงปี พ.ศ.2518 โดยได๎มีการนํามาเพาะปลูกในภาคเหนือ ซึ่ง
จะเพาะปลูกกันมากในจังหวัดเชียงใหมํ เชียงราย พะเยา และลําพูน เนื่องจากพืชนิดนี้จะชอบอากาศที่คํอนข๎าง
เย็น ในพ้ืนที่ที่มีอุณหภูมิประมาณ 20-26 องศาเซลเซียส และพืชชนิดนี้จะเจริญเติบโตได๎เป็นอยํางดีเมื่อ
เพาะปลูกในพ้ืนที่ที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 600-700 เมตร 

สรรพคุณของหญ้าหวาน 

1. สมุนไพรหญ้าหวานชํวยเพิ่มกําลังวังชา 
2. ชํวยให๎เลือดไปเลี้ยงสมองมากขึ้น 
3. ชํวยในการรักษาผู๎ป่วยโรคเบาหวาน ลดระดับน้ําตาลในเส๎นเลือด เหมาะสําหรับผู๎ที่ต๎องการควบคุม

ระดับน้ําตาลในเลือด 
4. ชํวยลดไขมันในเลือดสูง 
5. ชํวยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง และโรคอ๎วน 
6. ชํวยบํารุงตับ 
7. ชํวยสมานแผลทั้งภายในและภายนอก 

ประโยชน์ของหญ้าหวาน 

1. ชํวยเพ่ิมการรับประทานอาหารและชํวยลดความขมในอาหารได๎ 
2. ใช๎เป็นสารให๎ความหวานแทนน้ําตาล โดยไมํทําให๎น้ําตาลในเลือดสูง 
3. หญ้าหวานทางเลือกของคนอ้วน ให๎ความหวานเหมือนน้ําตาล แตํไมํให๎พลังงาน รับประทานเทําไหรํก็

ไมํอ๎วน จึงชํวยในการควบคุมน้ําหนักได๎เป็นอยํางดี 
4. มีการนําหญ๎าหวานไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปตําง ๆ โดยปัจจุบันนิยมบริโภคหญ๎าหวานอยูํ

ด๎วยกัน 5 รูปแบบ โดยเรียงลําดับจากมากไปน๎อย ได๎แกํ ใบอบแห๎ง, ใบแห๎งบดสําหรับชงแบบสําเร็จรูป 
(ชาหญ้าหวาน), ใบสด, ใบแห๎งบดสําหรับใช๎แทนน้ําตาล (หญ้าหวานผง), และแบบสารสกัดจากใบแห๎ง
ด๎วยน้ํา โดยจะนิยมนํามาชงเป็นชาดื่ม รองลงมาก็คือ การนํามาต๎มและเคี้ยว แตํจะไมํคํอยนิยมนํามา
บริโภคในแบบผสมกับอาหารเทําใดนัก 

5. มีการนําสารสกัดจากหญ๎าหวานมาใช๎แทนน้ําตาล หรือใช๎ทดแทนน้ําตาลบางสํวน เพราะสารสตีวิโอไซด์
นั้นมีความทนทานตํอกรดและความร๎อนได๎เป็นอยํางดี จึงสามารถนํามาใช๎ในอาหารและเครื่องดื่มตําง ๆ 
ได๎อยํางหลากหลาย เชํน น้ําอัดลม น้ําชาเขียว ขนมเบเกอรี แยม เยลลี ไอศกรีม ลูกอม หมากฝรั่ง ซอส
ปรุงรส ฯลฯ (ลําสุดได๎ยินมาวําเครื่องดื่มแบรนด์ดังอยํางโคคา โคลํา ก็ได๎มีจดสิทธิบัตรและได๎ทําการผลิต

https://medthai.com/tag/ASTERACEAE/
https://medthai.com/tag/COMPOSITAE/


โดยใช๎สารสกัดนี้แล๎วเหมือนกัน แตํยังไมํเห็นจําหนํายในไทย ซึ่งถ๎ามีมาเมื่อไหรํก็ถือเป็นทางเลือกท่ีดี
สําหรับผู๎ที่ไมํอยากดื่มน้ําตาลเป็นซอง ๆ) 

6. ในอุตสาหกรรมอาหาร สารสกัดจากหญ๎าหวานถือวํามีข๎อดีหลายอยําง เชํน การไมํถูกยํอยสลายโดย
จุลินทรีย์ เมื่อนํามาใช๎กับอาหารจึงไมํทําให๎อาหารเกิดเนําบูด ไมํทําให๎อาหารเกิดสีน้ําตาลเมื่อผํานความ
ร๎อนสูง ๆ และท่ีสําคัญก็คือ จะไมํถูกดูดซึมในระบบยํอยอาหาร จึงเหมาะอยํางมากสําหรับผู๎ที่เป็นโรค
อ๎วน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต และโรคหัวใจ 

7. สารสตีวิโอไซด์ นอกจากจะใช๎ในอาหารและเครื่องดื่มแล๎ว ปัจจุบันยังมีการนําไปใช๎แทนน้ําตาลในการ
ผลิตยาสีฟันอีกด๎วย 

5.ขิง 

ขิง ชื่อสามัญ Ginger (จิน'เจอะ) 

ขิง ชื่อวิทยาศาสตร์ Zingiber officinale Roscoe จัดอยูํในวงศ์ขิง (ZINGIBERACEAE) 

ขิงจัดเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์ตํอรํางกายในหลาย ๆ ด๎าน เพราะอุดมไปด๎วยวิตามินและแรํธาตุ
ที่มีความสําคัญอยํางมากตํอรํางกายของเรา เชํน วิตามินเอ วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 วิตามินบี 3 วิตามินซี เบต๎า
แคโรทีน ธาตุเหล็ก ธาตุแคลเซียม ธาตุฟอสฟอรัส แถมยังมีโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และเส๎นใยจํานวนมากอีกด๎วย 
ซึ่งประโยชน์ของขิงนั้น เราสามารถนํามาใช๎ได๎หลายอยําง ไมํวําจะเป็นราก เหง๎า ต๎น ใบ ดอก แกํน และผลก็ได๎
ทั้งนั้น 

 

https://medthai.com/tag/ZINGIBERACEAE/


ส่วนที่ใช้เป็นยาและสรรพคุณ 

         ** เหง๎า สรรพคุณ  รักษาอาการแนํนจุกเสียดและอาการอาเจียน 

สารสําคัญท่ีออกฤทธิ์ 

         ** อนุพันธ์ของ Gingerol, Shogaol และ Diarylheptanoids  มีฤทธิ์ต๎านการอาเจียนและชํวยขับลม  

         ** สารในน้ํามันหอมระเหย เชํน Menthol, Cineole มีผลลดอาการจุกเสียดได๎  

คุณค่าทางโภชนาการของขิง 

ขิง 100 กรัม ให๎คุณคําทางโภชนาการดังนี้ 

         พลังงาน 25 กิโลแคลอรี่ โปรตีน 0.4 กรัม คาร์โบไฮเดรท 4.4 กรัม ไขมัน 0.6 กรัม เส๎นใยอาหาร 0.8 

กรัม ธาตุเหล็ก 1.2 มิลลิกรัม แคลเซียม 18 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 22 มิลลิกรัม เบต๎า-คาโรทีน 10 ไมโครกรัม 

วิตามินซี 1 มิลลิกรัม ไธอะมีน 0.02 มิลลิกรัม ไนอะซีน 1 มิลลิกรัม ไลโบฟลาวิน 0.02 มิลลิกรัม 

ไมํควรรับประทานขิงเกินวันละ 4 กรัมตํอวัน เนื่องจากอาจทําให๎เกิดกรดไหลย๎อน และรบกวนยาต๎านการแข็งตัว

ของเลือดได๎ 

7.ข้าวจ้าวหอมมะล ิ(Thai jasmine rice) 

เป็นสายพันธุ์ข๎าวที่มีถิ่นกําเนิดในไทย มีลักษณะกลิ่นหอมคล๎ายใบเตย เป็นพันธุ์ข๎าวที่ปลูกท่ีไหนในโลก
ไมํได๎คุณภาพดีเทํากับปลูกในไทย และเป็นพันธุ์ข๎าวที่ทําให๎ข๎าวไทยเป็นสินค๎าสํงออกท่ีรู๎จักไปทั่วโลก 

ประวัติและที่มา 
 

เมื่อปี พ.ศ. 2497 นายสุนทร สีหเนิน พนักงานข๎าว จังหวัดฉะเชิงเทรา ได๎รวบรวมพันธุ์ข๎าวหอมในเขต
อําเภอบางคล๎า ได๎จํานวน 199 รวงแล๎ว ดร.ครุย บุณยสิงห์ (ผู๎อํานวยการกองบํารุงพันธุ์ข๎าวในขณะนั้น) ได๎สํงไป
ปลูกคัดพันธุ์บริสุทธิ์และเปรียบเทียบพันธุ์ที่สถานีทดลองข๎าวโคกสําโรง (ขณะนี้เป็นสถานีข๎าวลพบุรี) ดําเนินการ
คัดพันธุ์โดยนักวิชาการเกษตรชื่อนายมังกร จูมทอง ภายใต๎การดูและของนายโอภาส พลศิลป์ หัวหน๎าสถานี
ทดลองข๎าวโคกสําโรงจนกระทั่งปี พ.ศ. 2502 ได๎พันธุ์บริสุทธิ์ข๎าวขาวดอกมะลิ 4-2-105105 (หมายเลข 4 
หมายถึงอําเภอที่เก็บมาอําเภอบางคล๎า หมายเลข 2 หมายถึง ชื่อพันธุ์ข๎าวที่เก็บในอําเภอนั้น คือ พันธุ์หอมมะลิ 
และ หมายเลข 105 คือ ตําแหนํงรวงข๎าวของพันธุ์หอมมะลิที่เก็บในที่นั้น รวงที่ 105) และคณะกรรมการ
พิจารณาพันธุ์ ข๎าวได๎อนุมัติให๎เป็นพันธุ์สํงเสริมแกํเกษตรกร เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2502 โดยเกษตรกร
ทั่วไปเรียกวํา “ขาวดอกมะลิ 105 ตํอมาได๎มีการปรับปรุงพันธุ์ข๎าว ขาวดอกมะลิ 105 จนได๎ข๎าวพันธุ์ กข 15 ซ่ึง
กระทรวงพาณิชย์ประกาศให๎ ข๎าวทั้ง 2 พันธุ์เป็นข๎าวหอมมะลิไทย 

 
 



ลักษณะจําเพาะของกลิ่นหอมมะลิ 
 

ความหอมของข๎าวหอมมะลิ เกิดจากสารระเหยชื่อ 2-acetyl-1-pyroline ซึ่งเป็นสารที่ระเหยหายไปได๎ 
การรักษาความหอมของข๎าวหอมมะลิให๎คงอยูํนานนั้นจึงควรเก็บข๎าวไว๎ในที่เย็น อุณหภูมิประมาณ 15 องศา
เซลเซียส เก็บข๎าวเปลือกท่ีมีความชื้นต่ํา 14-15% ลดความชื้นข๎าวเปลือกท่ีอุณหภูมิไมํสูงเกินไป นักการ
เกษตรกรบางทํานกลําววํา การใช๎ปุ๋ยโปตัสเซียมในการปลูก มีแนวโน๎มชํวยให๎ข๎าวมีกลิ่นหอมมากข้ึน (ยังไมํมี
ข๎อมูลยืนยัน) 

 
ข้าวขาวดอกมะลิ 105 เป็นข้าวไวแสง 

 
ข๎าวไวตํอชํวงแสง คือ ข๎าวที่จะออกรวงเมื่อแสงแดดน๎อยลงจากชํวงเวลาปกติ ซึ่งหลายคนอาจสงสัยแล๎ว

ทําไมต๎องปลูก ในเมื่อมันควบคุมยาก ที่ต๎องปลูกข๎าวไวแสงเพราะข๎าวหลายสายพันธุ์ที่มีคุณสมบัติเดํนๆ มันเป็น
ข๎าวที่ถูกควบคุมด๎วยยีน หรือพันธุกรรมที่ตกค๎างมาจากพันธุ์ป่า หรือพันธุ์ดั้งเดิมที่เกิดจากการปรับตัวตาม
ธรรมชาติ เพื่อให๎ดํารงเผําพันธุ์ตนเองไว๎ได๎ เชํน ข๎าวขาวดอกมะลิ 105 และข๎าวกข15 ซึ่งเปน็ข๎าวที่มีคุณสมบัติ 
นุํมหอม และเป็นที่ต๎องการของตลาดแสงแดดปกติที่สํองถึงพ้ืน ผิวโลกของประเทศไทยเราคิดคํานวณที่ 12 
ชั่วโมง สํวนข๎าวไวตํอชํวงแสง คือข๎าวที่จะออกดอกเม่ือได๎รับแสงน๎อยกวํา 12 ชั่วโมง โดยข๎าวไวตํอชํวงแสงมี 2 
แบบ ข๎าวไวน๎อยตํอชํวงแสง (Less Sensitive to Photoperiod) จะออกดอกเมื่อความยาวกลางวันประมาณ 
11 ชั่วโมง 40-50 นาที และข๎าวไวมากตํอชํวงแสง (Strongly Sensitive to Photoperiod) จะออกดอกเม่ือ
ความยาวกลางวันประมาณ 11 ชั่วโมง 10-20 นาที 

ฉะนั้นเมื่อเลือกปลูกข๎าวพันธุ์ที่ไวตํอชํวงแสง ไมํวําจะเริ่มปลูกเมื่อไหรํก็ตาม เมื่อถึงชํวงฤดูหนาวของ
ประเทศไทย ซึ้งเป็นชํวงที่กลางวันสั้นกวํากลางคืน ข๎าวก็จะออกดอกทันที จึงเป็นที่มาของคําวํา “ปลูกวันแมํ 
เกี่ยววันพํอ”(12 ส.ค. – 5 ธ.ค.) เพราะพันธุ์ข๎าวที่เราปลูก คือ ข๎าวขาวดอกมะลิ 105 และข๎าว กข15 ซึ่งเป็นข๎าว
หนกัมีอายุการเก็บเก่ียว มากกวํา 120 วัน หากเราปลูกเร็วเกินไปก็ต๎องเสียคําใช๎จํายในการดูแลเพิ่มขึ้น หากปลูก
ช๎าเกินไป ข๎าวก็จะไมํสามารถสะสมอาหารได๎เต็มที่กํอนออกรวง ทําให๎ผลผลิตลดลงนั่นเอง 

 
 
 
 

ลักษณะแสงสํองผิวโลก ระยะเวลาตํอวัน (24 ชั่วโมง) 
ชํวงเวลาแสงปกติ กลางวัน  12 ชั่วโมง กลางคืน  12  ชั่วโมง 

ข๎าวไวตํองชํวงแสงน๎อย กลางวัน 11 ชั่วโมง 40-50 นาท ี กลางคืน  12 ชั่วโมง  10 – 20 
นาท ี

ข๎าวไวตํอชํวงแสงมาก กลางวัน 11 ชั่วโมง  10-20 นาท ี กลางคืน 12 ชั่วโมง  40 – 50 
นาท ี
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ขมิ้นชัน 
ขม้ินชัน สมุนไพรที่มากด๎วยคุณคํา หาได๎ไมํยาก สีสันสะดุดตา มีสรรพคุณทางยาที่เป็นประโยชน์ตํอ

รํางกาย เราจะมาทําความรู๎จักกับสมุนไพรชนิดนี้กันให๎มากขึ้นวําเพราะเหตุใดจึงเป็นที่นิยม ประโยชน์ที่ได๎จาก

สมุนไพรชนิดนี้มีอะไรบ๎าง วิธีการใช๎ และข๎อห๎ามข๎อควรระวังตํางๆ  

ทําความรู้จักขม้ินชัน 

ขม้ินชัน เป็นไม๎ล๎มลุกอายุหลายปี ปลูกท่ัวไปในประเทศแถบเขตร๎อน ต๎นสูง 50 - 70 เซนติเมตร มีเหง๎า

อยูํใต๎ดิน เนื้อในเหง๎ามีสีเหลืองเข๎ม หรือสีเหลืองส๎ม มีกลิ่นหอมเฉพาะ ชอบขึ้นในที่ชื้น ใบเดี่ยวรูปหอก ดอกเป็น

ชํอสีเหลืองอํอน ใบและดอกแทงออกจากเหง๎าใต๎ดิน 

 ขม้ินชัน มีชื่อสามัญวํา Turmeric ซึ่งแปลวําสีเหลือง ในภาษาสันสกฤต และมีชื่อวิทยาศาสตร์

วํา Curcuma longa L. อยูํในวงศ์ Zingiberaceae มีชื่อท๎องถิ่นวํา ขมิ้น ขมิ้นแกง ขมิ้นหยอก ขมิ้นหัว ตายอ  

 นิยมใช๎เป็นเครื่องเทศสําหรับแตํงรสและสีผสมอาหาร ใช๎ทั้งรูปแบบผงและแบบเหง๎า ซึ่งอาหารที่นิยมใสํ

ขม้ินชัน ได๎แกํ แกงเหลือง ข๎าวหมกไกํ แกงกะหรี่ ขนมเบื้องญวน ไกํทอด แกงไตปลา มัสตาร์ด เนย มาการีน 

เป็นต๎น อีกท้ังยังใช๎ทําเป็นเครื่องสําอาง หรือทําเป็นผงขัดผิว 

ประโยชน์ในทางการแพทย์ 

ขม้ินชันมีสารสําคัญ 2 กลุํมท่ีเป็นสารออกฤทธิ์ ได๎แกํ 

1.  กลุํมท่ีให๎สี  curcuminoid  สารหลัก คือ curcumin  

2. กลุํมน้ํามันหอมระเหย monoterpenoids 

โดยจากการทดลองและวิจัยด๎านฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา สารกลุํม curcuminoid มีฤทธิ์ต๎านอนุมูลอิสระต๎านการ

อักเสบ ต๎านเชื้อจุลชีพ ต๎านปรสิต ต๎านการกลายพันธุ์ ต๎านมะเร็ง และสามารถป้องกันความเป็นพิษตํอตับจาก

สารพิษ เป็นต๎น  

จากการทดสอบความเป็นพิษของ curcuminoid ผลคือ ไมํพบความเป็นพิษเมื่อใช๎ติดตํอกันเป็นเวลานาน  มี

รายงานวํา curcumin  มีฤทธิ์ต๎านการเกิดมะเร็งผิวหนัง ในด๎านทางการแพทย์นิยมใช๎ผงขม้ินเป็นสํวนผสมในยา

รักษาโรคตํางๆ เชํน ยารักษาแผลในกระเพาะอาหาร ยาลดกรด ยาขับลม ยาแก๎ปวดท๎อง ยาเจริญอาหาร ยาแก๎

อักเสบ ยาแก๎โรคผิวหนัง  

 



สรรพคุณทางยา 

ขม้ินชันนอกจากจะมีคุณคําทางอาหารแล๎ว ก็ยังถือเป็นพืชที่มีคุณคําทางยาอีกด๎วย ซึ่งปรากฎในหลายตํารา ดังนี้ 

ตํารายาไทย: ใช๎สํวนเหง๎า รสฝาดหวานเอียน  

 ใช้ภายใน: ชํวยเจริญอาหาร ยาบํารุงธาตุ ฟอกเลือด 
แก๎ท๎องอืดเฟ้อ แนํน จุกเสียด ปวดประจําเดือน ประจําเดือนมาไมํปกติ อาการดีซําน แก๎อาการวิงเวียน แก๎หวัด 
แก๎อาการชัก ลดไข๎ ขับปัสสาวะ รักษาอาการท๎องมาน แก๎ไข๎ผอมแห๎ง แก๎เสมหะและโลหิตเป็นพิษ โลหิตออกทาง
ทวารหนักและเบา แก๎ตกเลือด แก๎อาการตาบวม แก๎ปวดฟันเหงือกบวม มีฤทธิ์ระงับเชื้อ ต๎านวัณโรค ป้องกันโรค
หนองใน แก๎ท๎องเสีย แก๎บิด รักษามะเร็งลาม 

 ใช้ภายนอก: ชํวยลดอาการฟกช้ําบวม ปวดไหลํและแขน บวมช้ําและปวดบวม แก๎ปวดข๎อ สมานแผลสดและแผล
ถลอก ผสมยานวดคลายเส๎นแก๎เคล็ดขัดยอก แก๎น้ํากัดเท๎า แก๎ชันนะตุ แก๎กลากเกลื้อน แก๎โรคผิวหนังผื่นคัน 
สมานแผล รักษาฝี แผลพุพอง ลดอาการแพ๎ อักเสบจากแมลงสัตว์กัดตํอย ตําใสํแผลห๎ามเลือด รักษาผิว บํารุงผิว 

โดยในปัจจุบัน ขม้ินชันมีการแปรรูปเพื่อการใช้งานในหลายรูปแบบ เหง้าสด เหง้าแห้ง ผง แคปซูล ชาชง 

สารสกัด ยาใช้ภายนอก ซึ่งวิธีการแปรรูปจะขึ้นอยูํกับเราวํามีวัตถุประสงค์ใดในการใช๎งานหรือการผลิต เชํน ยา

เม็ด ยาเม็ดเคลือบ ยาแคปซูล  

 รูปแบบรับประทาน ต๎องกลืนไปทั้งเม็ดหรือแคปซูล  

 รูปแบบยาผง ต๎องนําไปผสมน้ํากํอนดื่ม ควรใช๎ตามที่ระบุบนฉลาก  

 รูปแบบยาทาผิวหนัง มักเป็นยาครีม เจล หรือข้ีผึ้ง กํอนใช๎ควรทําความสะอาดผิวหนังบริเวณท่ีต๎องการ จากนั้น
บีบยาลงไปพอประมาณ แล๎วทาบางๆ ให๎ยาแผํบนผิวหนัง    

 

 

 

 

 

สถานที่จําหน่าย   :  วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตําบลน้ําเกี๋ยน 
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