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คํานํา 
 

 การผลิตพืชสมุนไพรของประเทศไทยในปจจุบันสวนใหญจะมุงพัฒนาการผลิตวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑสมุนไพรท่ีมีในประเทศเทานั้น ในขณะท่ีความตองการใชสมุนไพรหลายชนิดท้ังใน
ตํารับยา และอาหารตางๆ เปน พืชสมุนไพรท่ีไมมีการผลิตในประเทศตองมีการนําเขามาจาก
ตางประเทศ และมีแนวโนมการนําเขาเพิ่มข้ึนทุกป ซ่ึงสมุนไพรท่ีนําเขามานั้น บางคร้ังมีคุณภาพไม
สมํ่าเสมอ   และไมตรงกับความตองการใช รวมท้ังมีราคาท่ีไมแนนอน  ทําใหเปนอุปสรรคสําคัญ
ตอการพัฒนาเปนผลิตภัณฑท่ีใชในประเทศ สมุนไพรท่ีมีการนําเขาในปจจุบันกวารอยละ 60 เปน
สมุนไพรจากสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีการนําเขาในปริมาณท่ีมากท้ังๆ ท่ีสมุนไพรเหลานั้น
หลายชนิดประเทศไทยมีศักยภาพและมีโอกาสท่ีจะผลิตไดเอง 
 ดังนั้น เอกสารวิชาการเร่ืองการพัฒนาพืชสมุนไพรจีนในประเทศไทยจึงไดเรียบเรียงข้ึน
โดยการรวบรวมขอมูลจากเอกสารวิชาการตางๆ และขอมูลจากรายงานการสํารวจ และการวิจัยใน
โครงการสํารวจพื้นท่ีเพาะปลูกพืชสมุนไพรจีนเพื่อลดการนําเขาป พ.ศ. 2546 – 2548  และโครงการ
การผลิต และแปรรูปสมุนไพรจีนเพื่อลดการนําเขาป พ.ศ. 2548 – 2549 ซ่ึงเปนโครงการวิจัยเชิง
บูรณาการท่ีกรมสงเสริมการเกษตรไดใหความรวมมือกับกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุขในการดําเนินการ โดยเนื้อหาของเอกสารประกอบดวย 
ความสําคัญของพืชสมุนไพร สถานการณผลิตและการตลาด และการผลิตพืชสมุนไพรใหมีคุณภาพ
เชิงพาณิชย  ความสําคัญของสมุนไพรจีนกับการพัฒนาการแพทยแผนไทย ศักยภาพการปลูกพืช
สมุนไพรจีนในประเทศไทย  การพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรจีน 2 ชนิด คือ ชิงเฮา และเจียวกูหลาน 
และแนวทางการพัฒนาพืชสมุนไพรจีนในประเทศไทย 
 ความมุงหวังของการเรียบเรียงเอกสารวิชาการเลมนี้ เพื่อตองการใหผูเกี่ยวของท้ังเกษตรกร 
นักวิจัย นักสงเสริม ไดนํามาใชประโยชนในการวิจัยสงเสริมและการพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพร
จีนใหไดท้ังในเชิงการผลิตเพื่อการพ่ึงพาตนเองของชุมชน และการพัฒนาไปสู เชิงพาณิชย 
ขอขอบคุณคุณภัสรา  ชวประดิษฐ นักวิชาการเกษตร 8ว กลุมสงเสริมการผลิตพืชสมุนไพร        
กรมสงเสริมการเกษตร ท่ีไดใหการสนับสนุนขอมูล และภาพตางๆ ท่ีไดใชในการจัดทําเอกสารเลม
นี้ใหลุลวงลงไดอยางสมบูรณ  
 
          อรสา  ดิสถาพร 

         กรมสงเสริมการเกษตร 
    ตุลาคม 2551 
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บทที่  1 

บทนํา 

ความหมายของคําวาสมุนไพร 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2540 ไดใหความหมายของ สมุนไพร คือ ผลิตผล
ธรรมชาติ ไดจากพืช สัตว และแรธาตุ ท่ีใชเปนยา    พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2522 ไดใหความหมาย
ของคําวา ยาสมุนไพร คือ ยาท่ีไดจากพฤกษชาติ สัตว หรือแรธาตุซ่ึงมิไดผสม ปรุง หรือแปรสภาพ   
(รุงรัตน เหลืองนทีเทพ ,2540) 
 พืชสมุนไพรสามารถแบงไดอยางกวาง ๆ ตามศักยภาพการนํามาใชประโยชนไดเปน 4 
กลุม คือ  

- พืชสมุนไพรที่ใชเปนยา เปนกลุมพืชสมุนไพรท่ีใชบําบัดบรรเทา รักษาโรคท่ีมีผลกระทบ
ตอรางกาย   

- พืชสมุนไพรท่ีนํามามาใชในเคร่ืองสําอางเพื่อใหเกิดความสะอาด ความสวยงาม หรือ
สงเสริมใหเกิดความสวยงาม เปนอีกกลุมหนึ่งท่ีไดรับการยอมรับมาก  

  พืชสมุนไพรท่ีใชเปนอาหารเสริมสุขภาพใชในผลิตภัณฑสําหรับบุคคลท่ัวไปที่ไมใช
ผูปวย กําหนดขนาดการบริโภคตอคร้ังท่ีแนนอน ไมใชทดแทนอาหารม้ือหลักและไมใชยาท่ีจะ
รักษาโรคไดแตเปนการบริโภคเพื่อปองกันหรือเสริมสรางสุขภาพ   

- พืชสมุนไพรเพ่ือการเกษตร ไดแกสมุนไพรท่ีใชเปนสวนผสมของอาหารสัตว ยาสัตว 
หรือใชเพื่อปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืช  

ความสําคัญของพืชสมุนไพร 

 ปจจุบันกระแสความตองการบริโภคสมุนไพรเปนท่ีตองการของผูบริโภคท้ังในประเทศ
และตางประเทศในการดูแลสุขภาพ ผลิตภัณฑสมุนไพรในตลาดโลกจําเปนตองมีขอมูลทาง
วิทยาศาสตรอางอิงอยางชัดเจน และสามารถตรวจสอบคุณภาพได  จากการท่ีผลิตภัณฑสมุนไพรมี
การวิจัยและพัฒนามาเปนลําดับ ทําใหอัตราการเจริญเติบโตของตลาดสมุนไพรท่ัวโลกไมต่ํากวา  
รอยละ 30 ตอป 

ประเทศไทยไดใหความสําคัญกับการพัฒนาสมุนไพร โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554)  กําหนดใหพืชสมุนไพรเปนพืชหนึ่งในยุทธศาสตรปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน  และกระทรวงเกษตรและสหกรณไดกําหนดใหพืช



สมุนไพรเปนพืชท่ีมีโอกาสใหมทางการตลาด   สําหรับกระทรวงสาธารณสุขไดจัดทําแผน
ยุทธศาสตรชาติ การพัฒนาภูมิปญญาไท สุขภาพวิถีไท พ.ศ. 2550-2554  กําหนดทิศทางและ
บทบาทใหระบบสุขภาพของประเทศไทยปรับเปล่ียนจากระบบการบริการทางการแพทยท่ีเปนแบบ
แผนเดียว อันไดแก  การแพทยแผนปจจุบันมาเปนการแพทยพหุลักษณหรือหลากหลายระบบ ซ่ึง
ยุทธศาสตรภูมิปญญาไทย สุขภาพวิถีไทประกอบดวยระบบการแพทยหลัก 3 ระบบ ไดแก 
การแพทยพื้นบาน การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

สถานการณการผลิตและการตลาดพืชสมุนไพร 

การผลิต 
ประเทศไทยมีศักยภาพการผลิตพืชสมุนไพร โดยมีสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศท่ี

เหมาะสมกับการเจริญเติบโต มีชนิดของสมุนไพรท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงจํานวน 4,087  
ชนิด และโดยท่ีมีภูมิปญญามาชานาน จึงพบวามีชนิดสมุนไพรท่ีนํามาใชอยูในตํารับยาถึง 974 ชนิด 

วัตถุดิบพืชสมุนไพรไดมาจาก 3 แหลง คือ การปลูกพืชสมุนไพร การเก็บจากธรรมชาติและ
การนําเขาจากตางประเทศ    แหลงปลูกสมุนไพรกระจายท่ัวประเทศ สวนใหญเกษตรกรจะปลูกพืช
สมุนไพรเปนพืชรอง จากการสํารวจของกรมสงเสริมการเกษตร พบวามีพืชสมุนไพรท่ีมีการปลูก
เปนการคา จํานวนไมนอยกวา 189 ชนิด ท่ีมีการปลูกแพรหลายไดแก ขม้ินชัน พริกไทย วานหาง
จระเข ไพล กระเจี๊ยบแดง  ฟาทะลายโจร เปนตน  อยางไรก็ตามพืชสมุนไพรสวนใหญยังเก็บจาก
ธรรมชาติและนําเขาจากตางประเทศ 

ตารางท่ี  1.1  พื้นที่ปลูกและแหลงปลูกพืชสมุนไพรเชิงการคาบางชนิด 

ช่ือพืช พื้นที่ปลูก  (ไร) แหลงผลิตสําคัญ 

กวาวเครือ 
กฤษณา 
พริกไทย 
ขม้ินชัน 
 
สมแขก 
กระเจีย๊บแดง 
วานหางจระเข 
ไพล 

512 
20,000 
17,903 
5,000 

 
1,170 
3,000 
6,467 
2,500 

 เชียงราย กําแพงเพชร เชียงใหม ราชบุรี 
 ตราด จันทบุรี ระยอง 
 จันทบุรี ระยอง ตราด 
 สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง ชุมพร 
กาญจนบุรี   สระแกว ชลบุรี  
 สงขลา ยะลา นราธิวาส ปตตานี 
 ลพบุรี สระบุรี ฉะเชิงเทรา  
ประจวบคีรีขันธ 
สระแกว ปราจีนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี 



ตารางท่ี  1.1  (ตอ) พื้นที่ปลูกและแหลงปลูกพืชสมุนไพรเชิงการคาบางชนิด 

ช่ือพืช พื้นที่ปลูก  (ไร) แหลงผลิตสําคัญ 

ฟาทะลายโจร 500 นครปฐม ราชบุรี 

กระวาน 
กานพลู
จันทนเทศ 
ขา 
 
บัวบก 
ดีปลี 

1,267 
26 
95 

1,078 
 

660 
50 

จันทบุรี นครศรีธรรมราช นราธิวาส ยะลา ระนอง 
ชุมพร 
นครศรีธรรมราช 
ชลบุรี ลพบุรี บุรีรัมย มหาสารคาม นครสวรรค 
ตรัง กระบ่ี ระนอง  
นนทบุรี นครศรีธรรมราช อุบลราชธานี  
กาญจนบุรี 

ท่ีมา  : กลุมสงเสริมการผลิตสมุนไพร, 2551 
 
 สภาพการผลิตพืชสมุนไพรของเกษตรกร โดยสวนใหญเกษตรกรจะใชพื้นท่ีปลูกตอราย

ไมมาก กลุมผูผลิตสมุนไพรมีการรวมตัวหลวม ๆ   การผลิตใหไดมาตรฐานตามเกษตรดีท่ีเหมาะสม
(Good Agricultural Practice :GAP) มีเกษตรกรที่ไดรับการรับรองการผลิตตามเกษตรดีท่ีเหมาะสม
จํานวนไมมากเม่ือเทียบกับพืชเศรษฐกิจอ่ืน   พืชสมุนไพรที่ไดรับการรับรองในป 2551 เชน 
พริกไทย จํานวน 15 ราย ขม้ินชัน 16 ราย ขา 114 ราย เปนตน  (กรมวิชาการเกษตร,2550) 

 การแปรรูปสมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลคา เปนผลิตภัณฑยา อาหาร เคร่ืองดื่ม เคร่ืองสําอาง  
เคร่ืองหอม นวดประคบ ฯลฯ สวนใหญอยูในระดับชุมชน  ซ่ึงมีความหลากหลายมากและมี         
การแขงขันสูง ปจจุบันมีวิสาหกิจชุมชนและเครือขายดานสมุนไพรท่ีจดทะเบียนเปนวิสาหกิจชุมชน 
จํานวน 899  วิสาหกิจ  ภาคเอกชนผูผลิตและจําหนายสมุนไพรมีจํานวนมาก และในจํานวนนี้มี
สถานท่ีผลิตสมุนไพรท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานการผลิตยา จี เอ็ม พี (GMP : Good 
Manufacturing Practice ) จํานวน  21 แหง (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา,2551ก) 



ตารางที่  1.2  ตัวอยางกลุมผูผลิตและแปรรูปสมุนไพร 

ที่ ชื่อกลุม ที่อยู ชนิดพืชและผลิตภัณฑ ชื่อเกษตรกร/โทรติดตอ 
1 กลุมแมบานเกษตรกรบานเขาตํา

หนอน 
ต.ถ้ําทองหลาง  อ. ทับปุด   
จ.พังงา 

ขมิ้นชัน ขมิ้นผงอัดเม็ดแคปซูล สบูเหลวขมิ้น นายมนูญ  คลองการ 
โทร.0-6133-7475 

2 กลุมปลูกสมุนไพร อ.วังน้ําเย็น จ. สระแกว วัตถุดิบแหง ผง และน้ํามันหอมระเหยขมิ้นชัน 
ไพล และตะไครหอมและสมุนไพรอื่นๆ 

นายบุญชวย  สุทธิธรรม 
โทร.0-1313-4892 

3 กลุมปรับปรุงคุณภาพสมุนไพร ต. หินดาด  อ. ทองผาภูมิ   
จ. กาญจนบุรี 

วัต ถุดิบแห งข มิ้นชัน  ว านชักมดลูกและ
สมุนไพรอื่นๆ 

นายนิพนธ  ฉิมรวย 
โทร.0-9918-3702 

4 กลุมปลูกสมุนไพรปลอดสารพิษ  อ.บานตาขุน   
จ. สุราษฎรธานี 

วัตถุดิบขมิ้นชันแหงและบดผง นายวินัย  ฤทธิกุล 
โทร.0-9971-6318 

5 กลุมผูปลูกขมิ้น อ. รอนพิบูลย  
 จ. นครศรีธรรมราช 

ขมิ้นชันสด (ขมิ้นดวง) นายประทีป  พิบูลย 
โทร. 0-6281-8052 

6 กลุมพัฒนาผลิตภัณฑคุณภาพ ต. สองพี่นอง อ.ทาใหม  
 จ. จันทบุรี 

พริกไทยดําปลอดเชื้อ นายณรงคศักดิ์  สุทธาทิพย 
โทร.0-9244-4968 

7 กลุมแมบานเกษตรกรบานทา
บอน 

ต.โสกปลาดุก   
อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 

ชาปญจขันธ 
 

นางกําไร  โพธิ์นอก 
โทร. 0-7880-1184 

8 ศูนยนํารองสมุนไพรชุมชน  ม.4 ต.ยะตะ อ.รามัญ  
จ.ยะลา  

ชาชงสมแขก  เครื่องดื่ม 
สมแขกแคปซูล 

นางนุรอายนี  ยะมาแล 
โทร.0-1766-5894 



ตารางที่  1.2  (ตอ) ตัวอยางกลุมผูผลิตและแปรรูปสมุนไพร 

ที่ ชื่อกลุม ที่อยู ชนิดพืชและผลิตภัณฑ ชื่อเกษตรกร/โทรติดตอ 
9 กลุมแมบานเกษตรกร 

รักษโตน 
ม.7 ต.ทุงตําเสา  
อ.หาดใหญ  จ.สงขลา 

ชาชงสมแขก สมแขกแคปซูล นางไพเราะ  กาลศรี 
โทร.0-1128-1328 

11 กลุมแมบานเกษตรกร 
วังศิลารักษ 

ต.รอนพิบูลย  อ.รอนพิบูลย  
จ.นครศรีธรรมราช 

จันทนเทศแช อิ่ม จันทรเสน  รกและเมล็ด
จันทรเทศ 

นางประทุม  มานะกิจ 
โทร.0-6120-5459 

12 กลุมแมบานเกษตรกร 
ปาโมกพัฒนา 

ม.2 ต.ปาโมก อ.ปาโมก   
จ.อางทอง 

ชาสมุนไพร ลูกประคบ นางเสงี่ยม  ไมแปน 
โทร.0-3566-1358 

13 กลุมแมบานเกษตรกรบาน 
ดงกลาง 

ม.5  ต.บานโตน   อ.พระยืน  
 จ.ขอนแกน 

ชาสมุนไพร นางสงา  เนาวงศ 
โทร.0-1391-2859 

14 ชมรมสมุนไพรและแพทยแผน
ไทยบานแมตาด 

99 ม.6 หมูบานคนเหนือ  
อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 

โรงงานผลิตยาแผนโบราณ (GMP) วัตถุดิบ 
ตนกลาสมุนไพร สารสกัดสมุนไพร 

นายศุภไชย  จันนันโท 
โทร.0-1881-2490 

ที่มา  :  กรมสงเสริมการเกษตร, 2549 



การตลาด 
-  ระบบตลาดสมุนไพร รวมศูนยกลางอยูท่ีจักรวรรดิ กทม.ซ่ึงเปนแหลงคาสงพืชสมุนไพร  

การกําหนดราคาวัตถุดิบสมุนไพร ข้ึนกับความตองการตลาดในขณะนั้น ราคาสมุนไพรข้ึนลงตาม
ฤดูกาล  การซ้ือขายตามขอตกลงและตามช้ันคุณภาพยังมีนอย   
  -   การสงออกสมุนไพร  ในป พ.ศ. 2550 ประเทศไทยสงออกสมุนไพรปริมาณรวม 4,842.9 
เมตริกตัน มูลคาสงออก  537.6  ลานบาท    อยางไรก็ตามการสงออกผลิตภัณฑสมุนไพรยังแฝงอยู
ในสินคาหลายประเภทท่ีไมไดนํามารวมมูลคา เชน สินคาเคร่ืองสําอาง  เคร่ืองดื่ม เคร่ืองปรุงรส 
อาหาร ธุรกิจภัตตาคาร/รานคา การนวดและสปา  เปนตน    การสงออกมีแนวโนมเพิ่มข้ึน  ตลาด
หลักไดแก ญ่ีปุน และสหรัฐอเมริกา ประเทศคูแขงซ่ึงเปนผูนําสมุนไพรไดแก อินเดีย และจีน   
รูปแบบการสงออกไดแก วัตถุดิบแหงและบด สารสกัดหยาบ และผลิตภัณฑ  สมุนไพรท่ีสงออก
สําคัญ ไดแก   พริกไทย  อบเชย และสมุนไพรตาง ๆ ท่ีใชทํายา  

-   การนําเขาสมุนไพรมีแนวโนมเพิ่มข้ึน  ในป พ.ศ. 2550  ประเทศไทยนําเขาสมุนไพร
และเคร่ืองเทศรวม 22,577.8  เมตริตัน มูลคา  1,425.1   ลานบาท   โดยประเทศนําเขาท่ีสําคัญ ไดแก  
สาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย และอินโดนีเซีย  สมุนไพรนําเขาไดแก สมุนไพรท่ีใชทํายา อบเชย  
ชะเอมเทศ จันทนเทศ เปนตน  ซ่ึงสวนใหญแลวนํามาเพ่ือใชอุตสาหกรรมอาหารและยาแผนโบราณ  
        
ตารางท่ี 1.3  มูลคาสงออกและนําเขาสมุนไพร ป พ.ศ. 2546 - 2550 

ป พ.ศ. มูลคาสงออก (ลานบาท) มูลคานําเขา (ลานบาท) 
2546 231.13 869.93 
2547 249.02 866.66 
2548 274.86 919.73 
2549 451.91 1,002.71 
2550 537.61 1,425.12 

ท่ีมา : กรมศุลกากร, 2551   รวบรวมโดยกลุมสงเสริมการผลิตสมุนไพร กรมสงเสริมการเกษตร 
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ภาพท่ี  1.1  แสดงมูลคาการสงออกและการนําเขาสมุนไพร ป พ.ศ. 2546-2550 
 
การใชประโยชน 
ปจจุบันการใชสมุนไพรไดมีการเปล่ียนแปลงจากรูปแบบเดิม  การใชสมุนไพรไมไดจํากัด

อยูแคยา   แตมีความหลากหลายและพัฒนาไปอยางมาก  รูปแบบลักษณะของการใชเปนยาจาก
สมุนไพรสดหรือแหงพัฒนาเปน สารสกัดมากข้ึน    การนําไปใชเปนไปอยางกวางขวาง โดยมีการ
ศึกษาวิจัยและการใชเทคโนโลยีใหม ๆมากขึ้น  เชน ผลิตภัณฑเคร่ืองสําอาง  อาหารเสริมสุขภาพ 
การใชในการผลิตปศุสัตวหรือสัตวเล้ียง ใชในการผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ หรือผลิตภัณฑตางๆ
ในบานเรือน  เปนตน 



สมุนไพรท่ีไดรับการพัฒนาผลิตภัณฑอยางกวางขวางและตอเนื่องมีไมมากชนิด  แตก็เปน
ตัวอยางใหเห็นความหลากหลาย  ยกตัวอยางขม้ินชัน มีภูมิปญญาโบราณใชขม้ินตั้งแตเกิดจนตาย 
ใชขม้ินชันทาหนังศีรษะของนาคหลังจากท่ีโกนผมแลวเพื่อรักษาแผลที่อาจจะเกิดจากใบมีดโกน  
ขม้ินชันเปนสวนผสมในปูนท่ีกินกับหมาก นํามาใชรักษาพิษแมลงสัตวกัดตอยได  ใชเปน
เคร่ืองสําอางทาผิวหนาทําใหผิวหนานุมนวลและรักษาสิว  ใชในการอาบนํ้า โดยทาขม้ินชันหมักไว
ท่ีผิวสักพักแลวขัดออกดวยสมมะขามเปยก  จะทําใหผิวผุดผอง  ใชทาใหทารกแรกเกิดเพ่ือเปนยา
ฆาเช้ือ  ใชแทนสบู  และใชเปนยารักษาผิวกันมิใหศพเนา   คนทางภาคใตใชขมิ้นชันในการแตง
กล่ินและรสอาหารหลายชนิด  เชน  แกงเหลือง  แกงไตปลา  แกงกะหร่ี  ไกทอดขม้ิน  ขาวหมกไก  
เปนตน  ซ่ึงขม้ินชันมีสรรพคุณในการบรรเทาอาการทองอืดเฟอ  ชวยยอยอาหาร  รักษาแผลใน
กระเพาะอาหารและบํารุงรางกาย    ปจจุบันรูปแบบและผลิตภัณฑขม้ินชันท่ีมีในทองตลาด 
สามารถพัฒนาและนํามาใชประโยชนหลากหลายกวาเดิม เชน 

   - ยาเม็ดขม้ินชันและแคปซูลขม้ินชัน  รักษาและบรรเทาอาการทองอืดเฟอ  จัดเปนยาสามัญ
ประจําบาน  อยูในบัญชียาหลักแหงชาติและเปนยาในงานสาธารณสุขมูลฐาน  ซ่ึงสามารถวาง
จําหนายไดในรานคาท่ัวไป  และเบิกคายาจากระบบประกันสังคมได 

- แผนฟลมไคโตซานผสมสารสกัดจากขม้ินชันและนํ้ามันขม้ินชัน สําหรับปดรักษาแผลบน
ผิวหนัง มีประสิทธิภาพยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือแบคทีเรียท่ีทําใหเกิดโรคบนผิวหนัง 

- ผลิตภัณฑอาหารเสริมสุขภาพ เชน แคปซูลสารสกัดเคอรคูมินอยด  ซ่ึงเปนสารตานอนุมูล
อิสระ (Antioxidants) ชวยในการบํารุงรางกาย 

- ผลิตภัณฑเคร่ืองเทศและสวนผสมในอาหาร  เชน  ผงขม้ิน  ผงกระหร่ี  สีผสมอาหาร 
เนย  มัสตารด  ผักดอง  และขาวหอมมะลิเคลือบขม้ินชันพรอมปรุง 

-ผลิตภัณฑเคร่ืองสําอาง  เชน  สบู  สบูเหลว  โลชั่นบํารุงผิว  ครีมบํารุงผิว  และมีการนํานา
โนเทคโนโลยีมาใชในการผลิตเคร่ืองสําอางจากขม้ินชัน  เชน  เจลลางหนา  โทนเนอร  และครีม
บํารุงผิวหนา  ท่ีมีสวนผสมของสารสกัดเคอรคูมินอยด  (THC) ในไลโปโซม ซ่ึงจะชวยคืนความชุม
ช้ืนใหแกผิว  และตานอนุมูลอิสระ  อันเปนสาเหตุของผิวแกกอนวัย  

- ผลิตภัณฑสําหรับใชในสปา  เชน  สุวคนธบําบัด  (Aromatherapy)  ผงขัดผิว  และเปน
สวนประกอบในลูกประคบ 

- ผลิตภัณฑโลช่ันกันยุงน้ํามันขม้ินชัน   มีคุณสมบัติในการไลยุงไดดี  ปลอดภัยสําหรับผูใช  
สัตวเล้ียง  และส่ิงแวดลอมผลิตภัณฑสําหรับสัตวเล้ียง   



 - สเปรยรักษาโรคผิวหนังสําหรับสุนัขและแมว  มีสวนผสมของน้ํามันขม้ินชัน   รักษาโรค
ผิวหนังท่ีเกิดจากการติดเช้ือแบคทีเรีย Staphylococcus  intermedius  และเช้ือรา Microsporum  canis  
และ  Trichophyton  mentagrophytes 

- เจลรักษาโรคผิวหนังสําหรับสุนัขและแมว  มีสวนผสมของสารสกัดเคอรคูมินอยด  รักษา
โรคผิวหนังท่ีเกิดจากการติดเช้ือแบคทีเรีย Staphylococcus  intermedius   

- การใชเปนสวนผสมในอาหารสัตว  เชน  ไก  สุกรและกุง  ตามภูมิปญญาทองถ่ินใช
ปองกันและรักษาโรคหวัด  บิด  และทองเสียในไก   

- การใชปองกันและกําจัดศัตรูพืชตามภูมิปญญาทองถ่ิน  เชน  ดวงเจาะเมล็ด  ดวงงวงขาว  
มอดขาวเปลือก  หนอนกระทู  ไรแดง  มอดแปง  หนอนหลอดหอม  หนอนใยผัก  หนอนผีเส้ือและ
แมลงวันทอง 

 
 

 
 

ภาพท่ี 1.2   ผลิตภัณฑขม้ินชันประเภทตาง ๆ 
 



อยางไรก็ตามผลิตภัณฑสมุนไพรเปนสินคาท่ีตองใหความสําคัญกับเร่ืองคุณภาพ มาตรฐาน 
ความปลอดภัย และไดผลจริงเปนอยางมาก ตลอดจนตองมีงานวิจัยทางวิทยาศาสตรสนับสนุนอยาง
เพียงพอ ผลิตภัณฑสมุนไพรที่มีคุณภาพจําเปนตองเร่ิมตนจากวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพ แต
เนื่องจากพืชสมุนไพรเปนพืชท่ีมีความซับซอนในตัวเองมากกวาพืชชนิดอ่ืน เพราะการซ้ือขาย
วัตถุดิบท่ีมีคุณภาพตองตรวจสอบท่ีสารสําคัญออกฤทธ์ิ หรือตัวยา จึงมีโอกาสแตกตางกันตามปจจัย
ตาง ๆ เชน สภาพพื้นท่ี สภาพภูมิอากาศ  ระยะเวลา การปฏิบัติดูแลรักษา เปนตน  
 

การพัฒนาสมุนไพรจะยั่งยืนเม่ือผลิตภัณฑสมุนไพรไดรับความเช่ือถือ และมีการใชจาก
ประชาชน  ปจจุบันกระทรวงสาธารณสุขกําหนดใหมีพืชสมุนไพรอยูในบัญชียาหลัก จํานวน8 ชนิด 
ไดแกขม้ินชัน ขิง ไพล ชุมเห็ดเทศ ฟาทะลายโจร พญายอ บัวบกและพริก  และมีสมุนไพรท่ีใชใน
งานสาธารณสุขมูลฐานจํานวน 61 ชนิด    จากรายงานการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนกลุมเมือง
และกลุมชนบทที่มารับบริการการแพทย จํานวน 909 คน พบวาประชาชนมีการใชสมุนไพรเพื่อ
รักษาโรคเล็กนอยกอนพึ่งวิธีแผนปจจุบัน  คิดเปนรอยละ 63 อาการและโรคท่ีใชสมุนไพรมาก
อันดับแรกคือ อาการปวดตาง ๆ ไอ/ เจ็บคอ บํารุงรางกาย อาหารไมยอยทองอืด รูปแบบสมุนไพรท่ี
ใชมากท่ีสุด คือสมุนไพรสดและรูปแบบยาแผนปจจุบันมีสัดสวนใกลเคียงกัน นอกนั้นไดแก 
รูปแบบอาหารสมุนไพร เคร่ืองสําอาง ตํารับยาแผนโบราณท่ีข้ึนทะเบียนแลว อาหารเสริม ตํารับยา
แผนโบราณท่ีปรุงเฉพาะคราว สปา และอ่ืนๆ ตามลําดับ อยางไรก็ตามการใชสมุนไพรของ
ประชาชนยังไมกวางขวาง  ปญหาคือประสิทธิผลของสมุนไพรในการรักษาไมชัดเจน การแพทย
แผนไทยแยกสวนกับการแพทยแผนตะวันตกอยางชัดเจนและสมุนไพรสวนใหญเปนยานอกบัญชียา
หลัก  (อรพินธุ  โสวัณณะและคณะ, 2550)  
 
จุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคในการสงเสริมการผลิตพืชสมุนไพร 
 จุดแข็ง 
 - มีความหลากหลายทางชีวภาพ จํานวนชนิดสมุนไพรสําคัญท่ีตางประเทศตองการมาก 
 - มีภูมิปญญาทองถ่ินท่ีไดรับการถายทอดมานาน 
 - สินคาสมุนไพรสามารถเพิ่มมูลคาในผลิตภัณฑประเภทตาง ๆ ไดหลากหลายและตลาดมี
ความตองการ 



  จุดออน 
  - ขาดการบูรณาการงาน มาตรการท่ีเปนรูปธรรม และตอเนื่อง  
  - ขาดฐานขอมูลซ่ึงมีท้ังขอมูล พฤกษศาสตร เภสัชวิทยา  เขตกรรม ขอมูลภาคอุตสาหกรรม

การตลาด และดานอ่ืนๆ อีกมาก ขอมูลเหลานี้ผูเกี่ยวของไมอาจเขาถึงขอมูลได 
  -งานศึกษาวิจัยสมุนไพรแบบครบวงจร เพ่ือสนองตอภาคอุตสาหกรรมยังไมมีความชัดเจน 

ทําใหเกษตรกรไมมีความม่ันใจในการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน 
 - ตลาดรับซ้ือสวนใหญมีความตองการสมุนไพรปริมาณไมมากและไมแนนอน ขาดการ

เช่ือมโยงกับภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรมสมุนไพรท่ีดําเนินการยังอยูในชวงของการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันการสงเสริมการผลิตครบวงจร ดําเนินการ
ไดไมมากนัก 

  - เกษตรกรสวนใหญผลิตวัตถุดิบ ไมไดคุณภาพตามมาตรฐาน 
  โอกาส  
 - ความต่ืนตัวและกระแสความตองการบริโภคสินคาสุขภาพท้ังในประเทศและตางประเทศ 
 - ภาวะเศรษฐกิจที่ประชาชนจําเปนตองมีทางเลือกในการรักษาสุขภาพซ่ึงมีคาใชจายท่ี
สูงข้ึนและจําเปนตองลดการพึ่งพาจากภายนอก 
 - รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการผลิตและการใชสมุนไพร 
  อุปสรรค 
 - ประชาชนสวนใหญใชสมุนไพรนอยมาก เนื่องจากขาดทัศนคติ ความรู และความเขาใจใน
การใชสมุนไพร 
 - การแขงขันในตลาดโลกมีคูแขงท่ีได รับความเช่ือถือมายาวนานและมีการพัฒนา
เทคโนโลยีท่ีเปนสากลมากข้ึน 
 
ปจจัยท่ีเก่ียวของกับคุณภาพและการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบสมุนไพร 

คุณภาพของสมุนไพรเกี่ยวของกับคุณภาพของวัตถุดิบ  เชน สมุนไพรสด แหง สารสกัด 
และ คุณภาพของผลิตภัณฑ  เชน ยาเม็ด ยาแคปซูล เปนตน   ผลิตภัณฑสมุนไพรท่ีมีคุณภาพดี ใช
ไดผลตองมีตัวยาออกฤทธ์ิหรือสารสําคัญออกฤทธ์ิ  ซ่ึงจะตองเร่ิมจากวัตถุดิบสมุนไพรท่ีมีคุณภาพดี
เทานั้น   วัตถุดิบสมุนไพรจะมีคุณภาพดีมากหรือนอยข้ึนอยูกับกระบวนการในการผลิตสมุนไพร
ตั้งแตการปลูกจนถึงกระบวนการหลังเก็บเกี่ยว ซ่ึงเกี่ยวของกับบุคคลมากมาย ไดแก เกษตรกรผูปลูก 
ผูเก็บจากธรรมชาติ ผูคาวัตถุดิบ ฯลฯ  



การควบคุมคุณภาพของสมุนไพรจะทําโดยการจัดทําขอกําหนดมาตรฐานของสมุนไพร 
หากสมุนไพรชนิดใดมีขอกําหนด (specification )ในเภสัชตํารับของประเทศตาง ๆ หรือในตํารา
มาตรฐานยาของสมุนไพรไทย (Thai Herbal Phamacopoeia ) ก็สามารถดําเนินการตามท่ีกําหนดไว
ได แตหากสมุนไพรชนิดใดยังไมมีการจัดทําขอกําหนดมาตรฐานไว  จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตอง
ศึกษาวิจัยเพ่ือจัดทําขอกําหนดคุณภาพ (quality specification ) ของสมุนไพรชนิดนั้น ๆ ไวเพ่ือใช
เปนแนวทางในการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑยาจากสมุนไพร   
 มาตรฐานสมุนไพร  กําหนดสวนท่ีสําคัญไว คือ 
  สารสําคัญออกฤทธ์ิ   
  เปนคุณลักษณะจําเพาะทางเคมีของสมุนไพร  คือ  องคประกอบทางเคมี  และ
ปริมาณสารท่ีเปนตัวออกฤทธ์ิสําคัญในสมุนไพรชนิดนั้นๆ  สารเคมีในสมุนไพรมีหลายชนิด  
ปริมาณสารสําคัญตางๆ  ก็เปล่ียนแปลงไปตามพันธุ สภาพแวดลอม อายุการเก็บเกี่ยว  กรรมวิธีหลัง
การเก็บเกี่ยว  ซ่ึงปจจัยเหลานี้จะตองควบคุมใหเหมาะสมเพื่อใหไดสารสําคัญออกฤทธ์ิสูง  
  ส่ิงปนปลอม   
  หมายถึง  ส่ิงอ่ืนๆ  นอกเหนือจากสวนของพืชท่ีตองการใช  เชน  สวนของพืชชนิด
อ่ืน  หรือสวนอ่ืนของพืช  แมแตพืชชนิดเดียวกันหากตองการใชใบ  ก็ไมควรมีกิ่งและกานปนมา  
รวมท้ังไมควรมีกรวด  หิน  ดิน  ทราย  ปนมา  เปนตน  โดยท่ัวไปควรมีส่ิงแปลกปลอมไมเกิน  2% 
  ความช้ืน  
  โดยท่ัวไปสมุนไพรควรมีความช้ืนไมเกิน  12%  ยกเวนสมุนไพรบางชนิดมีการ
กําหนดไวตามความเหมาะสม  สมุนไพรท่ีมีความช้ืนมากเกินไป  จะทําใหเช้ือจุลินทรียเติบโตไดงาย  
ทําใหเกิดการสูญเสียสารสําคัญไดงาย 
  การปนเปอนดวยจุลินทรีย  
  เปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหสมุนไพรมีคุณภาพต่ํา  กอใหเกิดอันตรายตอรางกายได
อนุญาตใหมีการปนเปอนดวยจุลินทรียไดบาง  แตตองไมเกินคามาตรฐานท่ีกําหนดไว 
  การปนเปอนดวยสารพิษตกคาง 
  สมุนไพรไมควรมีสารพิษตกคาง  หรืออาจมีไดแตตองไมเกินคาท่ีกําหนดไว  
เพราะหากใชสมุนไพรท่ีปนเปอนเปนเวลานาน  จะเกิดการสะสมของสารพิษในรางกายได  จึง
กําหนดคาท่ีอนุญาตใหมีไวต่ํามาก 
  การปนเปอนดวยสารหนูและโลหะหนัก 
  สมุนไพรไมควรมีสารหนูและโลหะหนักตกคาง  หรืออาจมีไดแตตองไมเกินคาท่ี
กําหนดไว  โลหะหนักท่ีกําหนดคามาตรฐาน  ไดแก  แคดเม่ียม  ตะกั่ว  และสารหนู   



การผลิตวัตถุดิบพืชสมุนไพรท่ีมีคุณภาพเชิงพาณิชย 

  การปลูกพืชสมุนไพรในเชิงพาณิชยใหมีคุณภาพดีไดมาตรฐานในประเทศและ
สากลและเปนท่ียอมรับ ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรียกวา เกษตรดี
ท่ีเหมาะสม (GAP : Good Agricultural Practices )  เกษตรดีท่ีเหมาะสม คือ แนวทางในกการทํา
การเกษตรเพื่อใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนด  ผลผลิตสูงคุมคาตอการลงทุน 
ขบวนการผลิตจะตองปลอดภัยตอเกษตรกรและผูบริโภค  มีการใชทรัพยากรที่เกิดประโยชนสูงสุด
เกิดความยั่งยืนทางการเกษตร และไมทําใหเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอม    แนวทางปฏิบัติในการผลิต
พืชสมุนไพรใหมีคุณภาพดีใหความสําคัญกับการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวสมุนไพรซ่ึงตองมีการ
ปฏิบัติท่ีเหมาะสมตามแนวทาง จี เอ็ม พี   (GMP : Good  Manufacturing  Practices)  ดวย    
  แนวทางการผลิตวัตถุดิบพืชสมุนไพรท่ีมีคุณภาพเชิงพาณิชย  รวบรวมจาก
หลักเกณฑเกษตรดีท่ีเหมาะสมของพืชสมุนไพรโดยกรมวิชาการเกษตร (กรมสงเสริมการเกษตร
,2545)  และห ลัก เ กณฑ ขอ งอ งค ก า รอน า มั ย โลก เ ก่ี ย ว กั บ เ กษตรและก า ร เ ก็ บ เ กี่ ย ว 
ท่ีดีเหมาะสมสําหรับพืชสมุนไพรหรือ WHO guide-lines on good agricultural practices 
(กรมวิทยาศาสตรการแพทย , 2548ค) มีรายละเอียดดังนี้ 

1. แหลงผลิต   
สภาพพื้นที่ปลูก 

   -  พื้นท่ีปลูกตองมีสภาพแวดลอม  แสง  อุณหภูมิ  ความช้ืน  เหมาะสมกับชนิด
สมุนไพร  วัตถุดิบสมุนไพรอาจมีคุณภาพแตกตางกันอยางชัดเจนเมื่อปลูกในพ้ืนท่ีท่ีตางกัน 
เนื่องจากอิทธิพลของดิน ภูมิอากาศ และปจจัยอ่ืนๆ 
  -  พื้นท่ีและแหลงน้ําท่ีใชในการผลิตตองไมมีความเส่ียงสูงจากการปนเปอนดวย
สารอันตรายรวมถึงโลหะหนัก สารเคมีทางการเกษตรและของเสียจากอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เชน  
พื้นท่ีปลูกผักโดยใชสารเคมีมากๆ  พื้นท่ีใกลโรงงานอุตสาหกรรม  เหมือง  คอกสัตว  ควรมีการ
ประเมินผลกระทบของการใชผืนดินท่ีผานมาในอดีตในบริเวณท่ีจะใชเพาะปลูกสมุนไพร รวมท้ัง
การปลูกพืชผลตางๆ กอนหนานี้ และประวัติการใชผลิตภัณฑปองกันกําจัดศัตรูพืชท่ีผานมา 
  -  ไมเปนแหลงน้ําทวมขัง 
  -  การคมนาคมสะดวก ขนสงผลผลิตถึงโรงงานหรือผูบริโภคไดรวดเร็ว 
   
 



   ลักษณะดิน 
  -  ดินท่ีใชในการเพาะปลูกควรมีความอุดมสมบูรณ   มีปริมาณสารอาหาร 
สารอินทรีย และแรธาตุอ่ืนๆ  ชนิดของดิน การระบายนํ้า การเก็บรักษาความช้ืน ความอุดมสมบูรณ 
และคาความเปนกรดดางท่ีเหมาะสมตามความตองการของพืชสมุนไพรแตละชนิด 
  สภาพภูมิอากาศ   
  -  สภาพภูมิอากาศ เชน ชวงแสงในเวลากลางวัน ปริมาณนํ้าฝน (แหลงน้ํา) 
อุณหภูมิรวมท้ังความแตกตางของอุณหภูมิระหวางเวลากลางวันและกลางคืน ความช้ืน แสงแดด  มี
อิทธิพลสําคัญตอคุณภาพของพืชสมุนไพรท้ังทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ  

-  ควรจะนําขอมูลดานภูมิอากาศท่ีผานมาพิจารณาดวย 
  แหลงน้ํา 
  -  ตองมีคุณสมบัติเหมาะสม โดยท่ัวไปควรมีคาความเปนกรด-ดาง (pH ) เปนกลาง
ประมาณ 7  ไมมีสารพิษปนเปอนหรือไหลผานแหลงท่ีมีการปนเปอนของเช้ือโรคและโลหะหนัก  

2. ชนิด/พันธุพืช   
     -  ชนิดหรือพันธุทางพฤกษศาสตร (botanical variety) ท่ีคัดเลือกมาปลูกควรเปน
ชนิดเดียวกับท่ีระบุไวในเภสัชตํารับของประเทศ หรือท่ีไดแนะนําไวในเอกสารทางการระดับชาติ    
ควรพิจารณาเลือกชนิดหรือพันธุทางพฤกษศาสตรท่ีระบุในเภสัชตํารับหรือเอกสารทางการ ในกรณี
ของสมุนไพรชนิดใหมท่ีเพิ่งมีการนํามาใช ชนิดหรือพันธุทางพฤกษศาสตรท่ีเลือกมาเพาะปลูกควร
ไดรับการระบุชนิดและทําเอกสารหลักฐานไวเปนท่ีมาของวัตถุดิบท่ีใช หรืออธิบายในตํารับแผน
โบราณของประเทศตนกําเนิด 

 -  เอกลักษณทางพฤกษศาสตร ไดแก ช่ือวิทยาศาสตร (ช่ือสกุล ชนิดยอย พันธุ  
ผูตั้งช่ือ และวงศ) ของพืชสมุนไพรแตละชนิดท่ีเพาะปลูก ช่ือสามัญท้ังท่ีเปนภาษาทองถ่ินและ
ภาษาอังกฤษ ควรตรวจสอบความถูกตองและเก็บบันทึกไว  
  -  ในกรณีท่ีเปนพันธุปลูกท่ีมีขายในทองตลาด ควรระบุช่ือพันธุปลูกและผูจําหนาย
ไวดวย ในกรณีของพันธุพืชดั้งเดิม ท่ีมีการเก็บ ขยายพันธุ แพรกระจาย และปลูกในพืน้ท่ีเฉพาะ ควร
บันทึกช่ือสายพันธุตามท่ีเรียกกันในทองถ่ิน รวมท้ังท่ีมาของเมล็ดตนตอ  ตนพืช หรือสวนท่ีใช
ขยายพันธุดวย   
  -   หลีกเล่ียงการใชสวนท่ีขยายพันธุท่ี มีคุณภาพตํ่ากวามาตรฐาน และท่ีมีการ
ปนเปอนของพืชสมุนไพรชนิดอ่ืน ๆ ระหวางการผลิตท้ังหมด 
  -  สวนท่ีใชทําพันธุมีคุณภาพดี  ปราศจากโรคแมลง และเหมาะสําหรับทําพันธุ  
เชน  เหงาแกรง  เมล็ดหรือตนพันธุสมบูรณ 



  3. การปลูกและดูแลรักษา 
    การเตรียมดิน 
    - ไถพรวนเพื่อกําจัดวัชพืช  และทําใหดินรวนซุย  ตากดินอยางนอย  2  สัปดาห 
    -  ใสปุยคอกหรือปุยหมักซ่ึงยอยสลายแลว  ปรับปรุงดินใหมีความอุดมสมบูรณ   
   -  ในการผลิตเชิงการคา เพ่ือผลิตยาสมุนไพร  ควรตรวจวิเคราะหดิน และน้ํา  เพื่อ
นําผลมาปรับปรุงดิน        
  ระยะปลูก      
    -  กําหนดระยะปลูกท่ีเหมาะสมกับพืชแตละชนิด 
    -  วิธีการปลูกข้ึนอยูกับสวนของพืชท่ีนํามาปลูก  และชนิดพืช 
 
 
 
 
 
 

 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฟาทะลายโจร เจียวกูหลาน 

กวาวเครือ ชิงเฮา 

วานหางจระเข พริกไทย 

ภาพท่ี 1.3  ลักษณะแปลงปลูกพืชสมุนไพรเชิงการคา 



  การใหน้ํา 
    - ใหน้ําอยางเพียงพอ และสมํ่าเสมอ  เหมาะสมกับความตองการของพืชแตละ
ชนิด  ตลอดฤดูปลูก 
    -   เลือกใชระบบการใหน้ําท่ีมีประสิทธิภาพสูง คุมกับการลงทุน 
  การใหปุย 

-  ชนิดและปริมาณของปุยท่ีใชท้ังปุยอินทรียและปุยเคมีถูกตองจากการวิจัยทาง
การเกษตร 
   - ปุยทุกชนิดควรใสในปริมาณจํากัด และสอดคลองกับความตองการของสมุนไพร
แตละชนิด 
   -  ปุยท่ีเหมาะสมกับพืชสมุนไพร ควรเปนปุยอินทรีย  สําหรับปุยคอกจากมูลสัตว
ควรผานการกระบวนหมักใหยอยสลายอยางสมบูรณ ปราศจากการปนเปอนของโลหะหนัก 
   -  ปุยเคมีจะมีผลกระทบตอผลผลิต หากใสปุยท่ีเรงการเจริญเติบโตเกินไป ปริมาณ
การสรางสารสําคัญอาจลดลง 
     การกําจัดวัชพืช 
   -   กําจัดวัชพืชอยางสมํ่าเสมอ  ปองกันวัชพืชปะปนมากับผลผลิต 
   -   กําจัดวัชพืชโดยวิธีกล  เชน  ใชมือถอน  พรอมท้ังพรวนดินใหรวนซุย  ระบาย
น้ําดี   
  การทําคาง 
   ในพืชเถา ควรทําคางเพื่อใหผลผลิตท่ีเก็บเกี่ยวสะอาด 
  
  4. การปองกันกําจัดศัตรูพืช   
  การปองกันกําจัดศัตรูพืชเปนองคประกอบสําคัญในการผลิตทางการเกษตรอยาง
ถูกตองและเหมาะสม  การปองกันกําจัดศัตรูพืชจะตองมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและไมมีผลกระทบ
ตอส่ิงแวดลอม ซ่ึงมีขอแนะนําดังนี้ 
  -  การใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชจะใชเฉพาะเม่ือไมมีมาตรการทางเลือกอ่ืนแลว
คือเม่ือระดับประชากรของศัตรูพืชสูงถึงระดับเศรษฐกิจท่ีมีผลทําใหผลผลิตเสียหายมาก   วิธีการ
ปฏิบัติคือใชใหนอยท่ีสุด  ใชเฉพาะสารปองกันกําจัดศัตรูพืชท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนแลว  ใชตามท่ี
ระบุไวบนฉลากและ/หรือคําแนะนําในเอกสารกํากับผลิตภัณฑแตละชนิด รวมท้ังตามขอกําหนด
ของกฎระเบียบท่ีบังคับใชสําหรับประเทศผูปลูกและผูใชผลผลิต ปฏิบัติตามวิธีการใช ท้ังกอนพน  



ขณะพนและภายหลังการพน ใชเคร่ืองพนสารเคมีท่ีเหมาะสมกับชนิดพืชและสภาพพืชท่ีจะใชได
อยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 
  -  การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานดวยวิธีตาง ๆรวมกัน เชน  ปลูกพืชหลายชนิด
บริเวณเดียวกัน  และควรปลูกสมุนไพรท่ีมีกล่ินฉุน  และมีฤทธ์ิในการรบกวนแมลงแทรกอยูดวย  
เชน  ดาวเรือง  ตะไครหอม  กะเพรา  เส้ียนดอกมวง  เปนตน    อาศัยธรรมชาติจัดสมดุลกันเอง  ไม
ควรทําลายแมลงทุกชนิด  เพราะบางชนิดเปนประโยชน  จะชวยควบคุมและกําจัดแมลงศัตรูพืชให
ลดลง  เชน  แมลงตัวห้ํา  ตัวเบียน    ใชสารจากธรรมชาติ  โดยใชพืชท่ีมีสารประกอบที่มีฤทธ์ิตอ
แมลงศัตรูพืชในการปองกันศัตรูพืช  เชน  สะเดา  หางไหล  หนอนตายหยาก     ใชวิธีกล  เชน  การ
ใชกับดักกาวเหนียวสีเหลือง  การใชกับดักแสงไฟ   หรือการใชเช้ือจุลินทรีย  เชน  เชื้อไวรัส  NPV  
(Nuclear  Polyhedrosis  Virus)  เช้ือแบคทีเรีย  Bacillus  thuringiensis  (BT)  เช้ือรา  Trichoderma  
spp.  และไสเดือนฝอย 

 
5. การเก็บเก่ียว 

   พืชสมุนไพรควรเก็บเกี่ยวระหวางฤดูกาลหรือชวงเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุด เพื่อให
แนใจวาวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑสําเร็จรูปจากสมุนไพรท่ีผลิตข้ึนจะมีคุณภาพดีท่ีสุดเทาที่จะ
เปนไปได เวลาเก็บเกี่ยวจะข้ึนกับสวนของพืชท่ีนํามาใช   ขอมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับเวลาท่ี
เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวกับเวลาท่ีเหมาะสมในการเก็บเกี่ยวมักจะระบุอยูในเภสัชตํารับของ
ประเทศ มาตรฐานตางๆ ท่ีตีพิมพแลว มอโนกราฟ (Monograph)ของทางการ และหนังสืออางอิงหลัก 
    -  เก็บเกี่ยวสมุนไพรใหถูกสวน เพราะชนิดและปริมาณสารสําคัญในแตละสวนของ
พืชมีความแตกตางกัน 
   -  เก็บเกี่ยวท่ีอายุเก็บเกี่ยวท่ีเหมาะสม  ปริมาณสารสําคัญออกฤทธ์ิท่ีไดจากสวน
ตางๆ  ของพืช  มีมากนอยแตกตางกันตามระยะการเจริญเติบโตของพืช 
  -  เก็บเกี่ยวในสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม  สภาพที่ควรหลีกเล่ียง  ไดแก  สภาพดิน
เปยก  น้ําคาง  ฝน  หรืออากาศมีความชื้นสูง  ถาทําการเก็บเกี่ยวในสภาวะที่เปยกช้ืน วัตถุดิบ
สมุนไพรท่ีเก็บเกี่ยวไดควรสงไปเขาหองอบในอาคารอบสมุนไพรทันทีเพื่อเรงใหสมุนไพรแหงเร็ว
ข้ึน เนื่องจากระดับความช้ืนสูง ซ่ึงจะเรงใหเกิดจุลินทรียและเช้ือรา 
   -  เก็บเกี่ยวใหมีดินติดผลผลิตนอยท่ีสุด  หลีกเล่ียงการสัมผัสกับดินใหมากท่ีสุด
เทาท่ีจะทําไดเพื่อลดปริมาณของจุลินทรียในวัตถุดิบสมุนไพรท่ีเก็บเกี่ยว  ถาตองใชสวนท่ีอยูใตดิน 
(เชนราก) ควรเอาดินท่ีติดมาออกใหหมดทันทีท่ีเก็บเกี่ยวข้ึนมา  ระวังไมใหมีเศษวัชพืชปะปนมา
ดวย 



   -  อุปกรณการเก็บเกี่ยว   ภาชนะบรรจุ  บริเวณที่ผลผลิตสัมผัสตองสะอาด  
ปราศจากเศษดิน  ผงฝุน  โรค  แมลง  ฯลฯ   เคร่ืองมือเหลานี้ควรเก็บไวในท่ีท่ีไมมีการปนเปอนและ
แหง หรือในท่ีท่ีปราศจากแมลง หนู นก และสัตวรังควานอ่ืนๆ และในท่ีท่ีปศุสัตวหรือสัตวเล้ียงเขา
ไมถึง 

- การวางผลผลิต  ตองไมซอนหนาเกินไป  ควรวางบนยกพ้ืนหางจากพื้นดิน 
- วัตถุดิบสมุนไพรท่ีเก็บเกี่ยวแลวควรขนสงทันทีในสภาพท่ีสะอาดและแหง โดย

อาจบรรจุในตะกราท่ีสะอาด ถุงท่ีแหง 
- หลีกเล่ียงความเสียหายจากการกระทบการกระแทกหรือการอัดแนนของวัตถุดิบ

สมุนไพร เชน เนื่องมาจากการบรรจุเกินขนาด หรือการวางกระสอบหรือถุงบรรจุสมุนไพรซอนกัน
มากๆ ท่ีอาจทําใหเกิดการเนาเสียหรือการเส่ือมคุณภาพของสมุนไพรได 
   เนื่องจากพืชสมุนไพรมีความหลากหลาย   พืชสมุนไพรหลายชนิดท่ียังไมมีขอมูล
งานศึกษาทางวิทยาศาสตร  หลักการท่ัวไปในอายุการเก็บเกี่ยวท่ีเหมาะสมและมีสารสําคัญสูง มี
คําแนะนําดังนี้ 
   -  ประเภทรากหรือหัว  เก็บในชวงท่ีพืชหยุดการเจริญเติบโต  ใบ  ดอกรวงหมด  
หรือในชวงฤดูหนาวถึงปลายฤดูรอน  เพราะชวงนี้  ราก  หัว  มีการสะสมของปริมาณตัวยาไว
คอนขางสูง  วิธีการเก็บใชวิธีการขุดอยางระมัดระวัง  เชน  กระชาย  กระทือ  ขา  เปนตน 
   -  ประเภทใบหรือเก็บท้ังตน  ควรเก็บในชวงท่ีพืชเจริญเติบโตมากท่ีสุด  หรือ
ในชวงท่ีดอกตูมเร่ิมบาน  หรืออาจเก็บในชวงท่ีดอกบาน  ผลยังไมสุกก็ได  วิธีเก็บใชเด็ด  เชน  กระ
เพรา  ขลู  ฝร่ัง  ฟาทะลายโจร  เปนตน 
   -  ประเภทเปลือกตนและเปลือกราก  เปลือกตนโดยมากเก็บในชวงฤดูรอนตอกับ
ฤดูฝน  ปริมาณยาในพืชสูง  และลอกออกงาย  โดยอยาลอกออกท้ังรอบตนเพราะจะทําใหพืชตายได  
ควรลอกจากสวนกิ่งหรือแขนงยอย  ไมควรลอกออกจากลําตนใหญของตนไม  สวนเปลือกรากควร
เก็บในชวงตนฤดูฝนเหมาะสมท่ีสุด 
   -  ประเภทดอก  เก็บในชวงดอกเร่ิมบาน  แตบางอยางเก็บในชวงดอกตูม  เชน  
กานพลู  เปนตน 
   -  ประเภทผลและเมล็ด  พืชสมุนไพรบางชนิดเก็บในชวงผลออน  เชน  ฝร่ัง   
ใชแกทองรวง  ผลแกเต็มท่ี  เชน  มะแวงเครือ  มะแวงตน  ดีปลี  เมล็ดฟกทอง  เมล็ดชุมเห็ดไทย  
เมล็ดสะแก  เปนตน 



  6. การปฏิบัติการหลังการเก็บเก่ียว 
     กระบวนการแปรรูปเบ้ืองตนข้ึนอยูกับวัตถุดิบสมุนไพรแตละชนิด กระบวนการ
แปรรูปเหลานี้ควรดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพ หรือตามมาตรฐานของประเทศผูซ้ือ
ใหมากท่ีสุด โดยท่ัวไปมีกระบวนการตามลําดับ ตอไปน้ี 
  - วัตถุดิบสมุนไพรสดท่ีเก็บเกี่ยวมาควรขนลงจากรถและเอาออกจากภาชนะบรรจุ
ทันทีเมื่อมาถึงสถานที่แปรรูปกอนการแปรรูปควรปองกันวัตถุดิบสมุนไพรจากฝน ความช้ืนและ
สภาวะอ่ืนๆ ท่ีอาจทําใหเกิดการเส่ือมสภาพ วัตถุดิบสมุนไพรควรไดนํามาตากแดดโดยตรง ก็
ตอเม่ือมีการเจาะจงลงไปวาตองใชวิธีการนี้ในการทําใหแหง 
   - วัตถุดิบสมุนไพรท่ีจะใชในสภาพสดควรจะเก็บเกี่ยวหรือเก็บจากแหลงแลว
ขนสงไปยังสถานที่แปรรูปโดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะทําได เพื่อปองกันไมใหเกิดการบูดเนาจาก
เช้ือจุลินทรียหรือเกิดการเส่ือมสลายดวยความรอน ควรเก็บรักษาวัตถุดิบสมุนไพรโดยการแชเย็น  
เก็บในตุม ในกลองทราย หรือใชมาตรการเก็บรักษาดวยเอ็นไซมหรือวิธีท่ีเหมาะสมอ่ืนๆ ทันทีหลัง
การเก็บเกี่ยวหรือการเก็บจากแหลงและระหวางการขนสงไปยังผูใชสุดทาย 
   -  วัตถุดิบสมุนไพรสดจะตองลดความรอนจากแปลงปลูก โดยการแผ หรือ ผ่ึงใน
รม 
   -  การตรวจสอบและการคัดแยก วัตถุดิบสมุนไพรสดควรผานการตรวจสอบและ
คัดแยกกอนท่ีจะไปผานกระบวนการแปรรูปข้ันตน คัดแยกส่ิงปลอมปน  เชน  หิน  ดิน  ทราย  สวน
ของพืชท่ีไมตองการ  หรือ  สมุนไพรอ่ืนที่คลายคลึงกันปะปนมา  คัดเลือกสวนท่ีเนาเสีย  มีโรค
แมลง  ออกจากสวนท่ีมีคุณภาพดี 
   -  ลางทําความสะอาด  ชําระส่ิงสกปรกและส่ิงท่ีติดมากับผลผลิต  และทําใหแหง
โดยเร็วท่ีสุด  เพื่อปองกันการเขาทําลายของเช้ือจุลินทรีย และแมลงศัตรู 
     -   การตัดแตง  เชน  ตัดรากฝอย  ปอกเปลือก   
   -   การลดขนาด  เชน  หั่น  ฝานเปนช้ิน  ตามความเหมาะสมของพืชแตละชนิด 
   -   การรักษาสี  ลวก  การฆาเช้ือ  โดยใชน้ําเดือด  หรือสารเคมี 
  -   การทําแหงสมุนไพรโดยท่ัวไปจะใหมีความช้ืนเหลือประมาณ  10-12% การทํา
แหงพืชสมุนไพรสามารถทําใหแหงไดหลายวิธี โดยการผ่ึงลมหรือการตากแดดหรือการอบแหง   
การผ่ึงในท่ีรมท่ีอากาศถายเทดี (มีรมเงาบังไมใหไดรับแสงอาทิตยโดยตรง) วางเปนช้ันบางๆ บน
แผงตากในหองหรือในอาคารท่ีกรุมุงลวด หม่ันคน หรือกลับบอยๆ เพื่อใหอากาศถายเทท่ัวถึง แผง
ตากควรจะอยูหางจากพ้ืนมากพอ และควรพยายามใหวัตถุดิบสมุนไพรแหงอยางสมํ่าเสมอเพื่อ 
หลีกเล่ียงการเกิดเช้ือรา   การผ่ึงลมจะเปนวิธีท่ีดีสําหรับพืชสมุนไพรท่ีรักษาสีของใบและดอกให 



มากท่ีสุด  การตากแดดโดยตรงทําไดหากเหมาะสมในสถานท่ีหรือภาชนะท่ีสะอาด  หลีกเล่ียงการ
ทําแหงโดยการวางบนพื้นดิน  หรือพื้นซีเมนตโดยตรง  หรือใหผลผลิตถูกแสงอาทิตยโดยตรง ควร
วางวัตถุดิบพืชสมุนไพรบนผืนผาใบหรือผาชนิดอ่ืนท่ีเหมาะสม  การอบแหงโดยใชลมรอนในเตา
อบ การใชไมโครเวฟ วิธีการและอุณหภูมิท่ีใชในการทําใหแหงอาจมีผลกระทบอยางมากตอ
คุณภาพของวัตถุดิบสมุนไพรท่ีได ใหควบคุมอุณหภูมิ เพื่อหลีกเล่ียงการสลายตัวของสารเคมีท่ีเปน
สารออกฤทธ์ิ ใชอุณหภูมิต่ําและระยะเวลาการอบแหงนาน   ถาเปนไปได แหลงใหความรอนโดย
การทําใหแหงโดยตรงดวยไฟ ควรจํากัดใหใชกาซบิวเทน โพรเพน หรือกาซธรรมชาติ และควร
รักษาอุณหภูมิใหต่ํากวา 60 องศาเซลเซียส ในกรณีท่ีใชเช้ือเพลิงอ่ืนในการกอไฟ ควรหลีกเล่ียง
ไมใหเช้ือเพลิงหรือควันสัมผัสกับวัตถุดิบสมุนไพร 
  -  การบด  ปน  เปนผง 
   -  การแยกขนาด  โดยการรอน/แรง  
 
 
  
 
 
 
 

ภาพท่ี  1.4  การทําแหงโดยการผ่ึงลมในอาคาร  โดยการตากแดดและโดยการอบลมรอน 
 

7. การบรรจุ การเก็บรักษาและการขนสง 
-  วัตถุดิบสมุนไพรท่ีแปรรูปแลว ควรนํามาบรรจุหีบหอใหเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไป

ได เพื่อปองกันการเส่ือมสลายของผลผลิตและปองกันไมใหแมลงเขามาทําลายและปองกันการ
ปนเปอนจากสาเหตุอ่ืน 
  -  วัสดุท่ีใชในการบรรจุหีบหอควรจะไมกอมลพิษ สะอาด แหง มีฝาปดสนิท ไม
บรรจุวัตถุดิบอัดแนนเกินไป และอยูในสภาพท่ีไมชํารุดเสียหาย และควรสอดคลองกับขอกําหนด
คุณภาพของวัตถุดิบสมุนไพรที่เกี่ยวของ วัตถุดิบสมุนไพรท่ีแตกหักงายควรบรรจุในภาชนะท่ีแข็ง 
หากเปนไปไดบรรจุภัณฑท่ีใชควรไดรับการยอมรับระหวางผูผลิตและผูซ้ือ 



  -  ปดฉลากระบุช่ือสมุนไพร  และวันท่ีเตรียมวัตถุดิบ  และจัดเก็บใหเปนสัดสวน 
ฉลากท่ีติดบนบรรจุภัณฑควรแสดงช่ือวิทยาศาสตรของพืชสมุนไพร สวนท่ีใชของพืช แหลงกําเนิด 
(แหลงเพาะปลูกหรือแหลงเก็บ) วันท่ีเพาะปลูกหรือวันท่ีเก็บ และช่ือของผูปลูกหรือผูเก็บ และผู
แปรรูป รวมถึงขอมูลแสดงปริมาณสมุนไพร 
  -  จัดทําช้ันวางสําหรับจัดเก็บวัตถุดิบ  หรือยกพื้น  ไมควรวางวัตถุดิบบนพ้ืนดิน
โดยตรงและวางหางจากผนัง 
  -  วัสดุบรรจุภัณฑท่ีนํามาใชซํ้าได  เชน กระสอบปาน และถุงตาขาย ควรลางให
สะอาด (ฆาเช้ือโรค) และตากใหแหงสนิทกอนนํามาใชเพื่อหลีกเล่ียงการปนเปอนจากส่ิงท่ีบรรจุไว
คร้ังกอน  
  -  โรงเรือนหรือสถานท่ีเก็บรักษา  จะตองสะอาด  แหง  เย็น  อากาศถายเทไดดี  
สามารถปองกันแมลง  หนู  และสัตวเล้ียง  รวมถึงมีการกําจัดของเสียท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานทุก
วัน 
 
  8. สถานท่ีแปรรูปพืชสมุนไพรและบุคลากร  
  กระบวนการคัดแยก  แปรรูปเบ้ืองตน  ตองทําในโรงเรือนปฏิบัติการท่ีสะอาด 
ถูกสุขอนามัย  ตามแนวทางการผลิตท่ีเหมาะสม หรือ  GMP  (Good  Manufacturing  Practice)  
ผูปฏิบัติงานมีสุขอนามัยท่ีดี  มีความรูและการปฏิบัติท่ีถูกตอง  ควรคํานึงถึงองคประกอบตางๆ 
ตอไปนี้เม่ือจะจัดทําระบบประกันคุณภาพ และปรับใหเขากับข้ันตอนตางๆ ของการผลิตและ
สถานท่ีผลิต อาคารควรมีลักษณะดังนี้ 

- มีพื้นที่ทํางานและหองเก็บของเพียงพอ เพื่อใหเอ้ือตอการปฏิบัติงานในทุก 
ข้ันตอนไดอยางนาพอใจ 
  - ชวยใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและถูกสุขลักษณะ เอ้ือตอการ
จัดสายงานของกระบวนการแปรรูปอยางเปนระบบ ตั้งแตเม่ือวัตถุดิบสมุนไพรสดมาถึงบริเวณ
โรงงานจนถึงการจัดสงวัตถุดิบสมุนไพรท่ีแปรรูปแลว 
  - สะดวกตอการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสม 



  - สะดวกตอการแบงแยกกระบวนการแปรรูปโดยการแบงสวนหรือวิธีอ่ืนท่ีอาจทํา
ใหเกิดการปนเปอนแบบขามออกจากกันโดยเฉพาะอยางยิ่งการแยกบริเวณท่ีสกปรก (การทําใหแหง
และการบดโม) ออกจากบริเวณท่ีสะอาด 
  - มีการควบคุมการเขาออกสวนตางๆ ของอาคารอยางเหมาะสม 
  - งายและสะดวกตอการทําความสะอาด และงายตอการควบคุมดูแลสุขอนามัยท่ี
เหมาะสม 
  - ปองกันไมใหส่ิงปนเปอนจากส่ิงแวดลอมเขามาในอาคาร เชน ควัน ฝุน ฯลฯ 
  - ปองกันไมให สัตวรังควาน ปศุสัตว และสัตวเล้ียงตางๆ เขามาอาศัยในตัวอาคาร 
  - ควรปองกันไมใหแสงอาทิตยสองโดยตรงเขาในบางสวนของอาคารบริเวณท่ีมี
การจัดการกับวัตถุดิบสมุนไพร 
  - พื้น ควรทําดวยวัสดุกันน้ํา  ไมดูดซึมน้ํา  ลางได ไมล่ืน และไมเปนพิษ ไมมีรอย
แยกบนพื้น และงายตอการทําความสะอาดและฆาเช้ือโรคในบริเวณท่ีเหมาะสม พื้นควรมีความลาด
เอียงพอท่ีจะใหน้ําไหลลงทอระบายน้ําได 
  - ฝาผนัง ควรจะฉาบดวยวัสดุกันน้ํา ไมดูดซึมน้ํา และลางได ปดสนิทและกั้น
แมลงได และควรมีสีออน ฝาผนังควรสูงถึงระดับท่ีสะดวกแกการทํางาน ฝาผนังควรจะเรียบและไม
มีรอยแยก และงายตอการทําความสะอาดและฆาเช้ือโรค นอกจากน้ี มุมระหวางฝาผนัง ระหวางฝา
ผนังกับพื้น และระหวางฝาผนังกับเพดาน หากเหมาะสมควรอุดและปดไมใหเปนมุม เพี่อสะดวกใน
การทําความสะอาด 
  - เพดาน ควรออกแบบสรางและตกแตงเพื่อปองกันการสะสมของฝุน ลดการกล่ัน
ตัวของน้ําใหนอยท่ีสุด  ปองกันการเติบโตของเช้ือราและการลอกลอน และความทําความสะอาดได
งาย 
  - หนาตางและชองเปดตางๆ ควรสรางใหหลีกเล่ียงการสะสมของฝุน และชองท่ี
เปดไดควรติดมุงลวดกันแมลง มุงลวดควรสามารถนําออกมาทําความสะอาดและบํารุงรักษาใหอยู
ในสภาพดีไดงาย ถามีขอบหนาตางดานในควรทําใหลาดลงเพื่อปองกันการใชเปนช้ันวางของ 
  - ประตู ควรมีพื้นผิวเรียบไมดูดซึมน้ําและหากเหมาะสมควรเปนชนิดท่ีปดเองได 
และปดสนิท 
  - โครงสรางเสริมตางๆ เชน พื้นยกระดับ บันไดพาด และรางลาดเท ควรสรางและ
ตั้งอยูในจุดท่ีไมนําไปสูการปนเปอนตอวัตถุดิบสมุนไพร รางลาดเทควรสรางใหมีชองเปดสําหรับ
การตรวจตราและการทําความสะอาด 



  - โครงสรางและอุปกรณท่ีนํามาติดต้ังเหนือศีรษะ ควรติดต้ังโดยหลีกเล่ียงไมเกิด
การปนเปอนของวัตถุดิบสมุนไพร (ท้ังสดและแปรรูปแลว) เนื่องจากการกล่ันตัวและการหยด และ
โครงสรางตางๆ ควรมีการปองกันการปนเปอนในกรณีท่ีเกิดการแตกหัก โครงสรางและอุปกรณ
เหลานี้ไมควรกีดขวางการทําความสะอาด หากเหมาะสมควรหอหุมดวยฉนวน ควรออกแบบและ
สรางใหปองกันการสะสมของฝุนและลดการกล่ันตัวของน้ําใหนอยท่ีสุด ปองกันการเจริญของเช้ือ
รา และการลอกลอน รวมท้ังงายตอการทําความสะอาด 
  - ท่ีพักอาศัย ท่ีเตรียมอาหารและบริเวณรับประทานอาหาร หองเปล่ียนเส้ือผา 
หองน้ํา และบริเวณท่ีเก็บสัตวเล้ียง จะตองแยกออกจากกันโดยส้ินเชิง และตองไมสามารถเปดเขา
ไปในบริเวณท่ีมีการจัดการกับสมุนไพรไดโดยตรง 
  - การกําจัดน้ําท้ิงและของเสีย  ส่ิงกอสรางควรมีระบบกําจัดน้ําท้ิงและของเสียอยาง
มีประสิทธิภาพ ซ่ึงควรบํารุงรักษาใหอยูในสภาพใชการไดดีตลอดเวลา ทอน้ําท้ิงท้ังหมด (รวมถึง
ระบบระบายส่ิงปฏิกูล) ควรใหญพอท่ีจะรองรับปริมาณนํ้าเสียระดับสูงสุด  และควรสรางให 
หลีกเล่ียงการปนเปอนกับระบบน้ําท่ีใชดื่ม 
  - ควรจัดใหมีหองเปล่ียนเคร่ืองแตงตัวและหองสวมในจุดท่ีสะดวกเหมาะสมและมี
เพียงพอ จัดใหมีบริเวณสําหรับท่ีลางมือท่ีถูกสุขลักษณะติดกับหองสวม และติดต้ังไวบริเวณท่ี
คนงานตองเดินผานเม่ือกลับเขาไปในบริเวณแปรรูปสมุนไพร 
  - มีแสงสวางจากธรรมชาติหรือติดต้ังหลอดไปใหแสงสวางอยางเพียงพอและ
ท่ัวถึง หากเหมาะสม แสงไมควรเปล่ียนสี และความเขมของแสงไมควรนอยกวา 

   - 540 ลักซ ในจุดตรวจสอบทุกจุด 
   - 220 ลักซ ในหองทํางาน 
   - 110 ลักซ ในบริเวณอ่ืน 

ชุดไฟและหลอดไฟท่ีแขวนไวเหนือวัตถุดิบสมุนไพรในทุกข้ันตอนของการแปรรูปควรจะเปนชนิด
ท่ีปลอดภัยและปองกันการปนเปอนในวัตถุดิบสมุนไพรหากหลอดไฟแตก 

- มีการระบายอากาศอยางเพียงพอ เพื่อปองกันอากาศรอนเกินไป การกล่ันตัวเปน 
ไอน้ํา  และฝุน และเพื่อดึงเอาอากาศท่ีปนเปอนออกไป อากาศไมควรจะเคล่ือนจากพ้ืนท่ีท่ีสกปรก
ไปยังพื้นท่ีท่ีสะอาดเด็ดขาด ชองเปดเพ่ือระบายอากาศควรมีมุงลวดหรือแผนกั้นแบบอ่ืนท่ีทําดวย
วัสดุท่ีทนตอการกัดกรอน มุงลวดควรถอดออกทําความสะอาดไดงาย 

- มีท่ีเก็บขยะและวัสดุท่ีไมใชแลวกอนการขนยายออกไปจากบริเวณโรงงาน ท่ีเก็บ 



ขยะน้ันควรออกแบบเพ่ือปองกันไมใหสัตวรังควานตางๆ เขาถึงขยะและวัสดุท่ีไมใชแลวได และ
หลีกเล่ียงไมใหเกิดการปนเปอนกับวัตถุดิบสมุนไพร น้ําดื่ม  เคร่ืองมือ และส่ิงกอสรางในบริเวณ
โรงงาน ควรจัดใหมีถังขยะท่ีมีเคร่ืองหมายแสดงชัดเจน และท้ิงขยะทุกวัน 

สําหรับบุคลากรท่ีทํางานท่ีตองสัมผัสกับวัตถุดิบสมุนไพรควรรักษาสุขภาพ  
อนามัยของรางกายผูท่ีปวยหรือเปนพาหะของโรคท่ีมีโอกาสจะถายทอดผานวัตถุดิบสมุนไพร เชน
ทองรวง หรือมีแผลเปด แผลอักเสบและการติดเช้ือท่ีผิวหนังไมควรปฏิบัติงานในบริเวณท่ีมีการ
จัดการกับวัตถุดิบสมุนไพร  บุคลากรตองรักษาความสะอาดสวนบุคคล สวมเส้ือผาปองกันท่ี
เหมาะสม ถุงถือ รองเทาและผาคลุมศีรษะ 
  

9  การบันทึกขอมูล 
  ควรมีการบันทึกขอมูลในการปฏิบัติข้ันตอนตาง ๆ เพื่อสามารถนําไปใชในการ
ตรวจสอบวิธีการผลิต โดยเฉพาะเพ่ือใหไดสารออกฤทธ์ิตรงตามมาตรฐาน และหากมีขอผิดพลาด
หรือบกพรองเกิดข้ึนจะสามารถแกไข หรือปรับปรุงวิธีการผลิตไดทันที รายละเอียดท่ีควรบันทึก
ไดแก 

-  บันทึกข้ันตอนการผลิต เชน รายละเอียดข้ันตอนการใสปุย ใหน้ํา การใชสารเคมี
ปองกันกําจัดศัตรูพืช โดยเฉพาะปุยซ่ึงมีผลตอปริมาณสารสําคัญและสารเคมีซ่ึงหากตกคางจะทําให
คุณภาพสมุนไพรไมเปนไปตามมาตรฐาน 
  -  บันทึกวันปลูก วันออกดอก  วันเก็บเกี่ยว  การเก็บเกี่ยว  วิธีการบรรจุ ช่ือ
ผูปฏิบัติงาน ฯลฯ เพื่อใชตรวจสอบคุณภาพของพืชสมุนไพร เชนถาเก็บเกี่ยวในชวงเวลาอายุไม
เหมาะสมจะมีผลทําใหคุณภาพต่ํา  
  -  บันทึกวัน เดือน ป และวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อใชตรวจสอบและวางแผนการ
แกไขปญหา  



บทที่ 2 

ความสําคัญของสมุนไพรจีนกับการพัฒนาการแพทยแผนไทย 

ศักยภาพสมุนไพรของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนผูนําสมุนไพรของโลกท่ีไดรับการยอมรับ
และเช่ือถือมานาน โดยท่ีประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีทรัพยากรพืชประมาณ รอยละ 10 
ของโลก จัดเปนอันดับท่ี 3 ของโลก  รองลงมาจากประเทศมาเลเซีย (อันดับท่ี 2)  และบราซิล 
(อันดับท่ี 1)   สมุนไพรจีนท่ีใชเปนยามีประมาณมีประมาณ  12,800  ชนิด   พื้นท่ีปลูกสมุนไพร
มากกวา  1.2 ลานไรและใหผลผลิตกวา  550,000  ตัน  เภสัชตํารับของจีน (Pharmacopoeia  of  
People’s Republic of China)   บรรจุยาสมุนไพรไว  531  ชนิด เปนสมุนไพรท่ีมีคุณคาทาง
เศรษฐกิจประมาณ 300 ชนิด  ซ่ึงไดทํา  GAP   (Good Agricultural Practice ) แลว (เย็นจิตร      
เตชะดํารงสิน,2547) 

ในป พ.ศ.2549 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีโรงพยาบาลท้ังส้ิน 18,807 
แหง เปนโรงพยาบาลท่ีรักษาดวยแผนปจจุบัน 13,120 แหง และรักษาโดยการแพทยแผนจีน 2,665 
แหง ในป 2550 มีรายงานวาโรงพยาบาลท่ีรักษาโดยการแพทยแผนจีนเพิ่มเปน 3,000 แหง 
ครอบคลุมผูปวยมากกวา 234 ลานคนตอป และมีโรงพยาบาลใหญๆ จํานวนหนึ่งท่ีมีการรักษาแบบ
ผสมผสานท้ังแผนตะวันตกและแพทยแผนจีน   สมุนไพรในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มี
การข้ึนทะเบียนในการใชเปนสวนประกอบของยากวา 58,000 ประเภท   ปจจุบันประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนมีบริษัทผลิตยาสมุนไพรเกือบ 1,500 แหง คิดเปนมูลคาการสงออกกวา     
1 พันลานเหรียญสหรัฐ  (ศูนยขอมูลไทยในจีน ณ นครเซ่ียงไฮ , 2551) 

มูลคาการผลิต  การจัดจําหนายและกําไรในระบบเศรษฐกิจของสมุนไพรและยา
สมุนไพรประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในชวงเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550  มี
มูลคาการผลิตสมุนไพรและยาสมุนไพรรวม 116.27 รอยลานเหรียญสหรัฐ มีอัตราการเพ่ิมข้ึนรอย
ละ 20.4 ของมูลคาในชวงเวลาเดียวกันคือ ชวงเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน พ.ศ.2549   การจัด
จําหนายสมุนไพรและยาสมุนไพรมีมูลคารวม 107.05 รอยลานเหรียญสหรัฐ มีอัตราการเพ่ิมข้ึนรอย
ละ 20.8 และกําไรในระบบเศรษฐกิจของสมุนไพรและยาสมุนไพรรวม 7.69 รอยลานเหรียญสหรัฐ 
มีอัตราการเพ่ิมข้ึนรอยละ 42.5  



ตารางท่ี 2.1  มูลคาการผลิต การจัดจําหนายและกําไรในระบบเศรษฐกิจของสมุนไพรและยา   
                      สมุนไพรประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในชวงเดือน ม.ค.-มิ.ย. 2550   

 
การผลิต 

รายการ มูลคา (รอยลานเหรียญสหรัฐ) เพิ่มขึ้น* (รอยละ) 

รวม 116.27 20.4 
สมุนไพร 19.20 31.8 
ยาสมุนไพร 97.07 18.3 

การจัดจําหนาย  

รายการ มูลคา (รอยลานเหรียญสหรัฐ) เพิ่มขึ้น* (รอยละ) 

รวม 107.05 20.8 
สมุนไพร  17.85 31.3 
ยาสมุนไพร  89.08 18.9 

กําไรในระบบเศรษฐกิจ  

รายการ มูลคา (รอยลานเหรียญสหรัฐ) เพิ่มขึ้น* (รอยละ) 

รวม 7.69 42.5 
สมุนไพร  0.76 58.81 
ยาสมุนไพร  6.93 40.95 

หมายเหตุ  * = เพิ่มข้ึนจากชวงเวลาเดียวกันของป พ.ศ. 2549  

ท่ีมา  :  แสนดี  สีสุทธิโพธ์ิ, 2551   

 



การสงออกสมุนไพรจีนในตลาดโลก   

พืชสมุนไพรจีนมีความสําคัญในตลาดโลก  มูลคาการสงออกสมุนไพรจีนท้ังในรูปวัตถุดิบ
สมุนไพร สารสกัดและผลิตภัณฑยา มีแนวโนมเพิ่มข้ึนทุกป    พืชสมุนไพรจีนท่ีมีความสําคัญใน
ตลาดโลก ไดแก โสม ชะเอมเทศ โกศน้ําเตา  โกฐเชียง และซันเหยา  ตลาดหลักไดแก เอเชีย เชน 
ฮองกง ญ่ีปุน สิงคโปร มาเลเซียและอินโดนีเซีย   รองลงมายุโรป  แอฟริกา อังกฤษและแคนาดา 

ตารางท่ี 2.2  มูลคาการสงออกสมุนไพรจีนในตลาดโลก (1) 

มูลคาการสงออกสมุนไพรจีนในตลาดโลก ระหวางป 1998 – 2002 (ลานเหรียญสหรัฐ) 

ป วัตถุดิบ สารสกัด ผลิตภณัฑยา มูลคารวม 

1998 332 N/A 131 463 
1999 295 N/A 124 419 
2000 296 84 162 542 
2001 354 102 102 558 
2002 392 164 114 671 

หมายเหตุ  N/A  =  ไมมีขอมูล 

ท่ีมา   : เย็นจิตร  เตชะดํารงสิน,2547ก 

ตารางท่ี  2.3  ชนิดและปริมาณการสงออกสมุนไพรจีนท่ีมีความสําคัญในตลาดโลก  
 

ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อจีนกลาง ชื่อไทย ปริมาณ (ตัน / ป) 

Glycyrrhiza uralensis Fisch. หรือ  
Glycyrrhiza glabra L. 

กันเฉา ชะเอมเทศ 16,000 

Dioscorea opposite Thumb. ซันเหยา - 12,000 
Angelica sinensis (Oliv.) Diels. ตังกุย โกฐเชียง 8,000 
Panax ginseng C.A.Mey. เหยนิเซิน โสมคน 4,000 
Rheum palmatum L. หรือ 
Rheum tanguticum Maxim.ex Balf. 

ตาหวง โกฐน้ําเตา 3,000 

ท่ีมา   : เย็นจิตร  เตชะดํารงสิน,2547ก 



   การสงเสริมการแพทยแผนจีน 
ปจจุบันระบบการรักษาพยาบาลของโลกไดแบงเปน 2 ระบบหลัก คือ การรักษา

แบบตะวันตก หรือท่ีเรียกกันวาการแพทยแผนปจจุบัน และการรักษาแบบการแพทยทางเลือก หรือ
ท่ีเรียกกันวา การแพทยแผนโบราณ โดยแพทยแผนโบราณท่ีมีช่ือเสียงและไดรับการยอมรับอยาง
แพรหลายท่ัวโลกในปจจุบัน คือ การแพทยแผนจีน (Traditional Chinese Medicine : TCM) 
กระบวนการและวิธีการรักษาพยาบาลของ 2 ระบบน้ี มีหลักวิธีท่ีแตกตางกัน การแพทยแบบ
ตะวันตกจะเนนการรักษาแกไขอาการที่เกิดข้ึน โดยการใชสารเคมีเปนหลักเพียงอยางเดียว ซ่ึงจะ
ไดผลอยางรวดเร็ว แตอาจมีผลขางเคียงหลายอยาง ในขณะที่การรักษาแบบการแพทยแผนจีน จะ
เนนการรักษาท่ีสาเหตุของการเกิดโรค สรางความสมดุลตามหลักธรรมชาติ โดยใชการรักษาแบบ
องครวม เชน การฝงเข็ม การใชสมุนไพรจีน การนวด การรํามวยจีน การกดจุด การใชอาหารรักษา
โรค เปนตน ซ่ึงผูปวยจะไมมีผลขางเคียงจากการรักษา 
  การแพทยแผนจีนเปนศาสตรท่ีมีอายุมากกวาส่ีพันปและไดมีการถายทอดทาง
วิชาการและสืบทอดมาอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ยังไดมีการศึกษาวิจัยคนควาอยางกวางขวางทั้งใน
ประเทศจีน และประเทศตางๆ เชน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และประเทศตางๆในยุโรป เพื่อพัฒนา
ศาสตรการแพทยแผนจีนใหเปนแนวทางวิทยาศาสตรมากข้ึน ในปจจุบันองคการอนามัยโลก 
(WHO) ไดใหการรับรองการแพทยแผนจีนเปน Complementary Medicine หรือ Alternative 
Medicine และไดมีการประกาศกลุมอาการโรคตางๆท่ีสามารถรักษาใหหายไดดวยการฝงเข็ม 

ทัศนคติของประชาชนจีนตอการแพทยแผนจีน 

คนจีนนิยมใชสมุนไพรจีนมากวาศตวรรษ  และยังคงนิยมใชอยางแพรหลายทุก
วันนี้ โดยเฉพาะผูสูงอายุสวนใหญยังคงเลือกรับการรักษาดวยการแพทยแผนจีน เม่ือมีการเจ็บปวย
ข้ันตน หรือเปนโรคท่ีมีอาการเจ็บปวยท่ัวไป ประเทศจีนมีการสงเสริมการแพทยแผนจีนใหเปนท่ี
แพรหลายตอเนื่อง  ดังจะเห็นไดจากผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีเปนสมุนไพร หรือเปนยาแผนจีนจะมีการ
บรรจุหีบหอ และมีการจัดรานคาท่ีทันสมัย  รวมถึงมีผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีใชในชีวิตประจําวัน  ทําให
คนจีนมีความรูสึกคุนเคยและกอใหเกิดการยอมรับไดงาย 

 
   ประเทศไทยมีความพยายามปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานดาน
การแพทยแผนไทยโดยการตั้งกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข แตในปจจุบันการแพทยแผนไทยยังไมไดรับการยอมรับอยางแพรหลายนัก 
ดังนั้น การศึกษาขอมูลดานการแพทยแผนจีนและยุทธศาสตรการพัฒนาของประเทศจีน เพ่ือนํามา



ประยุกตใชเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาการแพทยแผนไทยจึงถือเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญและมี
ประโยชนอยางยิ่ง  

ยุทธศาสตรการสนับสนุนการแพทยแผนจีนของรัฐบาลจีน  

รัฐบาลจีนไดวางยุทธศาสตรในการสรางการยอมรับใหกับการแพทยแผนจีน ดังนี้ 
1. จัดต้ังกองทุนเพื่อพัฒนามาตรฐาน และทําการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร โดย

กําหนดแผนการดําเนินการ ตั้งแต พ.ศ. 2549 - 2563  ไววา จีนจะมีผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตรท่ี
เปนท่ียอมรับ และมีการสรางนวัตกรรมการรักษาพยาบาลโดยการแพทยแผนจีนในระดับสากล โดย
จะทุมงบประมาณกวา 740 ลานหยวน (92.5 ลานดอลลารสหรัฐ) ในการสรางศูนยวิจัยการแพทย
แผนจีน และการสรางศูนยแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร  แผนดําเนินการดังกลาวเกิดจากการทํางาน
รวมกันของ 16 หนวยงาน ไดแก กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข 
กรมการควบคุมแพทยแผนโบราณ กรมการควบคุมอาหารและยาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 
คณะกรรมการกิจการชนชาติแหงชาติ กระทรวงเกษตร กระทรวงพาณิชย กระทรวงวัฒนธรรม 
คณะกรรมการประชากรและวางแผนครอบครัวแหงชาติ กรมตรวจและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ
แหงชาติ กรมควบคุมทรัพยากรปา กรมสิทธิและทรัพยสินทางปญญาแหงชาติ สภาวิทยาศาสตร
แหงประเทศจีน สภาวิศวกรรมแหงประเทศจีน และคณะกรรมการกองทุนวิทยาศาสตรธรรมชาติ
แหงชาติ 
  2. รัฐบาลกลางของจีนกําหนดใหรัฐบาลทองถ่ินในทุกระดับเพิ่มการสนับสนุน
งบประมาณในการพัฒนาดานการแพทยแผนจีน ท้ังดานการลงทุนภายในประเทศ และการลงทุน
ระหวางประเทศ โดยใหทุกหนวยงานมีเปาหมายรวมกันในการสรางระบบมาตรฐานการแพทยแผน
จีน ท้ังในเร่ืองของการรักษา การผลิตยา การวิจัยและพัฒนา รวมถึงการสรางตลาดและการสรางการ
ยอมรับ  
  3. กระทรวงสาธารณสุขของจีนออกกฎหมายเพื่อรับรองการรักษาพยาบาลโดย
การแพทยแผนจีน และต้ังเปาหมายในการสรางระบบการใหบริการการแพทยแผนจีนท่ีครอบคลุม
พื้นที่ท้ังในเขตเมืองและเขตชนบทภายในป 2556  

4. รัฐบาลจีนกําหนดใหโรงงานผลิตยาทุกแหงในประเทศตองผานเกณฑรับรอง
มาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) กอนวันท่ี 1 มกราคม 2551 ถาไมไดรับมาตรฐาน
ดังกลาว รานคาหรือโรงงานเหลานั้นจะไมสามารถผลิตหรือจัดจําหนายได  



5. ประเทศจีนไดทําขอตกลงรวมกับตางประเทศ เชน ประเทศอิตาลี ในการวิจัย
และพัฒนาหองปฏิบัติการ รวมถึงสรางความรวมมือดานธุรกิจ และการศึกษาเกี่ยวกับการแพทย
แผนจีน  
  พื้นท่ีท้ังหมด 15 มหานครของจีนเปนฐานการผลิตอุตสาหกรรมการผลิตยา
สมุนไพรและอุปกรณทางการแพทย  เปนฐานการผลิตเพื่อการสงออกผลิตภัณฑยาและเวชภัณฑท่ี
ถูกกําหนดโดยกระทรวงพาณิชยจีน   โดยพิจารณาจากความเขมแข็งของอุตสาหกรรมและ
ความสามารถในการสงออกเปนหลัก ซ่ึงพ้ืนท่ีตาง ๆ จะมุงเนนการพัฒนาในดานตาง ๆ ท่ีแตกตาง
กันดังนี้ 
 

 ตารางท่ี  2.4  ฐานการผลิตอุตสาหกรรมการผลิตยาสมุนไพรและอุปกรณทางการแพทยของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

 นคร มณฑล สาขาท่ีมุงเนนในการพัฒนา 
1 Shijiazhuang Hebei การผลิตยาจากสารเคมี 
2 Hangzhou Zhejiang  
3 Taizhou Jiangsu  

4 Shanghai Shanghai 
5 Shenzhen Guangdong 
6 Zhibo Shandong 

การสงออกโดยรวมและเครื่องจักร
อุปกรณดานการรักษาพยาบาล 

7 Tianjin Tianjin การผลิตยาแผนจีน 
8 Guangzhou Guangdong  
9 Tonghua Jilin  
10 Chengdu Guangdong  

11 Changsha Hunan การสกัดยาจีนจากสมุนไพร และฐานการ
วิจัยและพัฒนาในการสกัดตัวยาของจีน 

12 Guilin Guangxi  
13 Xian Shaanxi  
14 Beijing Beijing เวชชีวภาพ (Biomedicine) 
15 Changchun Jilin  
ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมสงเสริมการลงทุน,2551 



การใชสมุนไพรจีนในประเทศไทย 

สาเหตุของการนําเขาวัตถุดิบสมุนไพรจากตางประเทศ 

  การใชสมุนไพรแบบพื้นบานแตเดิมหมอพื้นบานจะเปนผูวินิจฉัยอาการกอนท่ีจะ
ใหยาแกผูปวย  สมุนไพรท่ีใชในการรักษามีท้ังสมุนไพรที่ไดจากปาและหาเก็บตามบาน หมอ
พื้นบานอาจเขียนใบส่ังยาสมุนไพรใหผูปวยหรือญาติไปหาเก็บหรือซ้ือยามาใชเอง  ปจจุบันหมอ
พื้นบานจํานวนรอยละ 30-40 เปนลูกคารานขายเคร่ืองยาสมุนไพร ไมไดพึ่งพาสมุนไพรจากปาอีก
แลว  การทําธุรกิจคาขายเคร่ืองยาเร่ิมมีหลักฐานมาแตสมัยพระเจาชัยวรมันท่ี 7 บนหลักศิลาจารึก ณ 
จังหวัดสุรินทร ไดกลาวถึงบัญชีเคร่ืองยารักษาโรคท่ีสงมาใหโรงพยาบาล ส่ิงของหายากจะสงมา
จากทองพระคลังในเมืองหลวง มีพืชหลายชนิด เชน กฤษณา ขาวบารเลย  ดีปลี ผลจันทนเทศ  ผล
กระวาน ขิงแหง พริกไทย อบเชย เปนตน เนื่องจากมีการเขามาของวัฒนธรรมอินเดียโบราณภายใต
ศาสนาพราหมณท่ีนําความรูแพทยแบบอายุรเวชมาดวยและไดรับการอุปถัมภจากราชสํานักมาโดย
ตลอด   ตํารายาการแพทยแผนไทยท่ีใชเปนหลักในการสอบข้ึนทะเบียนผูประกอบโรคศิลปใน
ปจจุบันนี้    ก็เปนตําราท่ีไดรับการผสมผสานจากวัฒนธรรมการแพทยทองถ่ินของไทยเองและ
ระบบการแพทยแบบอายุรเวทของอินเดีย  ในขณะเดียวกันคนจีนท่ีอพยพมาต้ังถ่ินบานเรือนใน
ประเทศไทยก็ไดนําเอาระบบการแพทยจีนเขามาดวย  ทําใหการใชยาสมุนไพรในประเทศไทย มี
การใชอยางผสมผสานระหวางยาพ้ืนบานของไทยกับยาท่ีเรารับมาจากตางประเทศ   สมุนไพรท่ีใช
ในการทํายาบางชนิดจึงหาไมได ตองนําเขามาจากตางประเทศ  (เสาวภาคย  พรสิริพงษและวิชิต  
เปานิล ,2541) 
 
  นอกจากนี้สมุนไพรอีกหลายชนิดมีการนําเขาจากตางประเทศแมจะปลูกใน
ประเทศไทยได  เนื่องจากมีปริมาณการปลูกนอย ไมเพียงพอกับความตองการตลาด บางชนิดมี
ตนทุนการผลิตสูงกวาตางประเทศ ไมสามารถแขงขันได หรือบางชนิดมีคุณภาพต่ํากวา   ประเทศ
ไทยจึงนําเขาสมุนไพรเหลานี้ เพื่อใชในการผลิตยาแผนโบราณทั้งในระดับพื้นบานและ
อุตสาหกรรมผลิตยาแผนโบราณเปนจํานวนมากในแตละป   

ชนิดพืชสมุนไพรนําเขาจากตางประเทศที่ใชในอุตสาหกรรมยาแผนโบราณ 

คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแหงชาติไดจัดทําบัญชียาจากสมุนไพรที่
ประกอบดวยยาจากสมุนไพร ท้ังยาแผนไทยด้ังเดิมและยาพัฒนาจากสมุนไพรท่ีมีการพัฒนารูปแบบ 



ใหทันสมัยใชสะดวก ท่ีมีขอบงใชชัดเจนในการแกปญหาสุขภาพของประชาชนไทย สําหรับ
ปองกันโรคหรือรักษาผูปวยรวมกับการรักษาแบบตะวันตกในสถานพยาบาลทุกระดับและในงาน
สาธารณสุขมูลฐาน โดยตองมีหลักประกันคุณภาพ ประสิทธิผลและความปลอดภัย   บัญชียาจาก
สมุนไพรแบงเปน 2 กลุม ไดแก (1) บัญชียาจากสมุนไพรท่ีมีการใชตามองคความรูดั้งเดิม จํานวน 
11 รายการ และ (2) บัญชียาพัฒนาจากสมุนไพร จํานวน 8 รายการ รวมท้ังส้ิน 19 รายการ (นับแยก
ตามตัวยาหรือสูตรตํารับ) โดยจัดเปนหมดหมูตามกลุมอาการของระบบตาง ๆ ของรางกาย  ตามขอ
บงใชหรือสรรพคุณของยา (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา , 2551) 

จากรายการสมุนไพรชนิดตาง ๆ ท่ีใชในบัญชียาหลักแหงชาติ  พ.ศ.2547 (ฉบับท่ี 
4)  กลุมท่ี 1 บัญชียาจากสมุนไพรท่ีมีการใชตามองคความรูดั้งเดิม จํานวน 11 รายการ ไดแก ยาหอม
เทพจิตร (ยาผง ยาเม็ด)  ยาหอมนวโกฐ (ยาผง ยาเม็ด)  ยาถายดีเกลือฝร่ัง (ยาเม็ด) ยาธาตุบรรจบ (ยา
ผง ยาเม็ดลูกกลอน)  ยาปะสะกานพลู (ยาผง)  ยาเหลืองปดสมุทร (ยาเม็ด)  ยาปะสะไพล (ยาผง)  ยา
แกไขหาราก (ยาผง ยาเม็ด)  ยาเขียวหอม (ยาผง)  ยาจันทนลีลา (ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด)  ยาปะสะ
มะแวง (ยาเม็ด)    ยาท้ัง 11 รายการประกอบดวยพืชสมุนไพรท้ังหมด 116  ชนิด  ในจํานวนนี้มี
สมุนไพรท่ีตองนําเขาจากตางประเทศอยางนอย  27 ชนิด  อีก  10 ชนิด มีท้ังสวนท่ีมีการนําเขาและ
สวนท่ีมีวัตถุดิบสมุนไพรในประเทศ  



ตารางที่  2.5  จําแนกชนิดสมุนไพรที่เปนองคประกอบใน 11 รายการ จากบัญชียาหลัก กลุมที่ 1 บัญชียาจากสมุนไพรที่มีการใชตามองคความรูดั้งเดิม 

พืชสมุนไพรที่ตองนาํเขา พืชสมุนไพรที่นําเขาและมีในประเทศบางสวน พืชสมุนไพรที่มีในประเทศ 
โกฐสอ โกฐเขมา โกฐหัวบัว 
โกฐเชียง โกฐจุฬาลําพา โกฐ
กระดูก โกฐพราว  โกฐ
ชฎามังสี เทียนคํา เทียนแดง 
เ ทียนขาว  เ ทียนตาตั๊ กแตน 
เทียนเยาวภาณี เทียนสัตตบุษย 
เทียนเกล็ดหอย  เทียนตากบ 
การบูร  พิมเสน   ชะเอมเทศ  
เปลือกซิก แกนจันทรขาว แกน
จันทรแดง แกนจันทรชะมด  
สีเสียดเทศ อบเชย ลูกผักชีลา 
เทียนขาวเปลือก  แกนสน 

ลูกจันทน ดอกจันทน ลูกกระวาน กานพลู แหว
หมู แฝกหอม ครั่ง กฤษณา พริกไทย ผิวสมจีน 

วานรอนทอง เนระพูสี พิษนาศน ดอกพิกุล ดอกบุนนาค ดอกสารภี 
ดอกบัวขม ดอกบัวเผื่อน ผิวมะกรูด ผิวมะนาว ผิวสมตรังกานูหรือสมจุก 
ผิวสมโอ ผิวสมเขียวหวาน เปราะหอม  เปลือกสมุลแวง หญาตีนนก 
เปลือกชะลูด  รากไครเครือ ขิง ดีปลี เจตมูลเพลิงแดง สะคาน ชะพลู สักขี 
ลูกราชดัด ลูกสารพัดพิษ ลูกกระดอม บอระเพ็ด เกสรบัวหลวง ดอกมะลิ  
เนื้อลูกมะขามปอม เนื้อลูกสมอพิเภก ใบมะกา ใบมะขาม ใบสมปอย ฝก
คูนรากขี้กาแดง รากขี้กาขาว รากตองแตก ฝกสมปอย สมอไทย สมอดีงู 
เถาวัลยเปรียง หัวหอม หญาไทร รากขาวสาร รากแจง ไพล ขมิ้นออย 
เปลือกเพกา รากกลวยตีบ กระเทียม ชันยอย สีเสียดไทย ใบทับทิม  หัว
วานน้ํา รากยานาง รากคนทา รากมะเดื่อชุมพร รากชิงซี่ รากทาวยายมอม 
กานสะเดา  หญาแพรก  ลูกใตใบ  ฟาทะลายโจร  ใบพิมเสน  ราก
ปลาไหลเผือก  ตนเหมือดคน กรุงเขมา เมล็ดเพกา ใบผักกระโฉม ใบ
หมากผูหมากเมีย ใบสันพราหอม วานกีบแรด วานมหาสดํา มะแวงตน 
มะแวงเครือ 

ที่มา  : สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา,  2551ข 



สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ไดรายงานช่ือตัวยาสมุนไพรท่ี
มีการข้ึนทะเบียนยาแผนโบราณไว 100 อันดับแรก  จากจํานวนทะเบียนยา จะเห็นวา จันทนเทศ 
มีจํานวนทะเบียนยาแผนโบราณมากท่ีสุด  2,179  รายการ  รองลงมาไดแก โกฐเชียง มีทะเบียน
ยาแผนโบราณจํานวน  1,371  รายการและโกฐหัวบัวมีทะเบียนยาแผนโบราณจํานวน  1,352  
รายการ   พืชสมุนไพรท่ีนําเขาจากตางประเทศมีหลายชนิดท่ีมีจํานวนทะเบียนยาแผนโบราณ
มาก ซ่ึงหมายถึงมีความจําเปนตองใชอยางกวางขวางในสูตรตํารับ แมจะใชในปริมาณนอยก็ตาม 
 
ตารางท่ี 2.6   จํานวนทะเบียนยาแผนโบราณท่ีข้ึนทะเบียนของสมุนไพรนําเขาบางชนิด 
 

ชื่อพืชสมุนไพร
นําเขา 

ชื่อวิทยาศาสตร จํานวนทะเบียนยา
แผนโบราณ 

กานพลู Syzygium aromaticum L. Merr.&L.M.Perry 1,347 
การบูร Cinnamomum  camphora L.Presl 1,055 
โกฐกระดูก Saussurea lappa Clarke 645 
โกฐกานพราว Picrorhiz kurrooa RoyleEx.benth 274 
โกฐเขมา Atractylodeslancea (Thumb.) DC 1,100 
โกฐจุฬาลําพา Artemesia annua L. 608 
โกฐเชียง Angelica sinensis( Oliv.) Diels 1,371 
โกฐน้ําเตา Rheum officinalie BAill. 570 
โกฐพุงปลา Terminalia chebuta Retz 399 
โกฐสอ Angelica dahulica (Fisch.ex Hoffm ) 1,164 
โกฐหัวบัว Ligusticum sinense Oliv. 1,352 
คําฝอย Carthamus tinctorious L. 690 
ชะเอมเทศ Glycyrrhiza uralensis Fisch. 1,610 
มหาหิงคุ Ferula asafetida L.,F. sinkiagensis KMShen Shen 195 

เทียนสัตตบุษย Pimpinella anisum L. 147 
เทียนขาว Cuminum cyminum L. 905 
เทียนขาวเปลือก Foeniculum vulgare Mill. Var dulce (Mill.) Thell. 826 
เทียนดํา Nigella sativa L. 1,015 
เทียนแดง Lepidum sativum L. 758 



ตารางท่ี   2.6  (ตอ)  จํานวนทะเบียนยาแผนโบราณท่ีข้ึนทะเบียนของสมุนไพรนําเขาบางชนิด 

ชื่อพืชสมุนไพร
นําเขา 

ชื่อวิทยาศาสตร จํานวนทะเบียนยา
แผนโบราณ 

เทียนเยาวภาณี Petroselium crispum (Mill. ) NyMan 231 
อบเชย  Cinnamomum bejolhota ( Buch.-Ham ) Sweet 444 
อบเชยญวน Cinnamomum loureirii  Nees 387 
อบเชยเทศ Cinnamomum verum J.S.Presl 472 
จันทนเทศ Myristica  fragrans Houtt. 2,179 
ท่ีมา   :  สํานักงานคณะกรรมอาหารและยา, 2549 

 
การนําเขาพืชสมุนไพรจากตางประเทศ 

จากสถิติการนําเขาพืชสมุนไพรของกรมศุลกากรใน ป พ.ศ. 2546-2550  ประเทศ
ไทยมีการนําเขาสมุนไพรปละไมนอยกวา  20,000 เมตริกตัน  มูลคากวา  1,000  ลานบาท และมี
แนวโนมการนําเขาเพ่ิมข้ึนทุกป  ชนิดสมุนไพรท่ีมีสถิติการนําเขาไดแก พริกไทย วานิลลา อบเชย 
กานพลู จันทนเทศ กระวาน เรว ยี่หรา โปยกั๊ก เมล็ดผักชี  ชะเอมเทศ โสม สมุนไพรตาง ๆ ท่ีใชทํา
ยาซ่ึงไมมีสถิติระบุชนิด และเคร่ืองเทศอื่น ๆ   โดยสมุนไพรตาง ๆ ท่ีใชทํายามีมูลคาการนําเขามาก
ท่ีสุดถึง 1,088.18 ลานบาทในป 2550   



ตารางที่ 2.7  ปริมาณและมูลคาการนําเขาสมุนไพรรายพืช  ป 2546-2550 
ปริมาณ (ตัน)   
มูลคา (ลานบาท) 

2546 2547 2548 2549 2550 
สินคา 

ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา 

สินคาสมุนไพร 16,560.19  869.93  17,441.45  866.66 17,881.44  919.73  16,701.53  1,002.71  22,577.87  1,425.12  

พริกไทย 1,194.25  64.49  74.42  12.40  124.98  14.38  209.87  24.84  2,158.19  90.40  

วานิลา 0.29  0.44  0.13   0.35  0.19  0.50  0.28  0.64  0.23  0.49  

อบเชย 1,306.92  47.83  1,333.29  48.24  1,414.35  50.96  1,480.07  51.59  1,577.24  46.59  

กานพลู (ผล, ดอก, กานดอก) 51.75  6.49  48.15  3.78  57.47  6.60  35.73  5.40  93.05  9.57  

จันทนเทศ (ลูก ดอก) 78.70  13.09  94.77  10.43  93.05  13.15  96.61  13.45  98.78  15.15  

กระวาน 38.03  3.86   47.76  4.29  40.60  5.04  48.56  6.82  22.61  3.42  

เรว 15.71  1.18    -  -  14.11  0.79  -  -  0.30  0.01  

เมล็ดยี่หราหรือเมล็ดโปยกั๊ก 349.31  14.37  291.34  10.28  477.47  9.80  323.88  6.05  520.05  12.37  

เมล็ดผักชี 1,661.74  64.43  1,598.19  56.73  1,749.14  62.49  2,011.72  64.20  1,724.01  62.22  

เครื่องเทศอื่นๆ 519.85  41.03  925.56  74.67  1,076.23  88.86  1,052.12  69.99  1,042.78  71.35  

รากชะเอม 304.62  11.71  343.82  15.47  444.57  20.04  469.10  21.04  418.12  19.78  
รากโสม .25  2.52  0.44  1.92  528.17  1.91  1.31  2.46  38.91  5.60  
สมุนไพรใชทํายา 11,038.77  598.49  12,683.59  628.09  11,861.12  645.20  10,972.30  736.23   4,883.60  1,088.18  

ที่มา : กรมศุลกากร,2551 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แหลงและคุณภาพของสมุนไพรนําเขาจากตางประเทศ 

  แหลงนําเขาสมุนไพรมาจากหลายประเทศ โดยเฉพาะจากประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน อินโดนีเซีย และ อินเดีย   เนื่องจากพืชสมุนไพรนําเขา สวนใหญมีถ่ินกําเนิดในจีน
และเอเชียใต  ประมาณการวามากกวารอยละ  60 ของพืชสมุนไพรท่ีใชเปนยา เปนพืชสมุนไพรท่ีมา
จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน      

มูลคาการนําเขาสมุนไพรใชเปนยา ป 2546-550
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ภาพท่ี 2.2  แสดงมูลคาการนาํเขาสมุนไพรใชทํายา ป 2546 - 2550 

มูลคาการนําเขาสมุนไพร ป 2546-2550
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ภาพท่ี 2.1  แสดงมูลคาการนาํเขาสมุนไพร ป 2546 - 2550 



ตารางท่ี  2.8  รายช่ือพืชสมุนไพรนําเขาบางชนิดและประเทศนําเขาสําคัญ ในป 2550 
 

รายชื่อพืชสมุนไพร แหลงนําเขาสําคัญตามลําดับ 
พริกไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม จีน 
วานิลลา ออสเตรเลีย 
อบเชย อินโดนีเซีย เวียดนาม สหรัฐอเมริกา 
กานพลู อินโดนีเซีย มาเลเซีย จีน 
จันทนเทศ อินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา อินเดีย 
กระวาน อินโดนีเซีย อินเดีย อียิปต 
เรว ลาว 
ย่ีหรา ออสเตรเลีย จีน สเปน 
โปยก๊ัก เวียดนาม จีน อินโดนีเซีย 
ผักชี อิตาลี อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย 
ชะเอมเทศ จีน อินเดีย เซเนกัล 
โกฐตาง ๆ  จีน 
เทียนขาว อินเดีย ตุรกี 
สิ่งสกัดท่ีใชเปนยารักษาหรือปองกันโรค เยอรมนี อัฟริกาใต อินเดีย 
สมุนไพรอื่น ๆ ที่ใชประโยชนทางเภสัชกรรม จีน อินเดีย เคนยา 

ท่ีมา : เรียบเรียงขอมูลจากสถิตินําเขา กรมศุลกากร, 2551 
   

สมุนไพรนําเขาสวนใหญจะมีการคัด การหั่นขนาดตามท่ีตองการ อบแหงและ
บรรจุกระสอบซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการเตรียมการสงออก  บางสวนจะมีการนํามาปรับปรุงคุณภาพ
ภายในประเทศกอนท่ีจะกระจายสูระบบตลาด   อยางไรก็ตามสมุนไพรนําเขาสวนหนึ่งมีปญหา
คุณภาพ เชน ไมสะอาด มีการปลอมปน มีการยอมสี หรือปนทราย หรือมีการปนเปอนจากสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช และโลหะหนัก 



  ตัวอยางคุณภาพและชั้นการซ้ือขายของสมุนไพรนําเขาบางชนิด 

  ชะเอมเทศ คุณภาพดีเปลือกนอกตองบางและละเอียดแนน มีสีน้ําตาลแดง เนือ้ในสี
เหลืองอมขาว มีแปงมากและมีรสหวาน ช้ันคุณภาพการซ้ือขายแบงตามขนาดเสนผาศูนยกลาง เปน 
5 เกรด โดยเกรดท่ีดีท่ีสุดมีขนาดเสนผาศูนยกลางมากกวา 1.9 เซนติเมตร 
  กานพลู คุณภาพท่ีตองการคือ ดอกตูมสีน้ําตาลแดง ความยาว 2-2.5 เซนติเมตร ไม
ดํา กล่ินหอมแรง รสเผ็ด ดอกไมเหี่ยวยนหรือเปราะแตกงาย การซ้ือขายกานพลูยังไมมีการจัดช้ัน
คุณภาพแตแยกเปนชนิดกานดอกและดอกแหง 
  ลูกจันทนและดอกจันทนเทศ  คุณภาพท่ีตองการคือดอกจันทนเทศมีขนาดใหญ  
เนื้อหนา ไมแตกหัก  แหงสนิทและปราศจากเชื้อรา  สําหรับลูกจันทนเทศท่ีมีคุณภาพดีจะข้ึนอยูกับ
ขนาด แหงสนิท และมีกล่ินหอม 
  อบเชย มีการนําเขาท้ังอบเชยแทงและอบเชยบดปน  คุณภาพของอบเชยท่ีดีท่ัวไป 
คือผิวเปลือกสะอาด เปนช้ินสวนลําตน สีเหลืองหรือเหลืองเขม ความยาวข้ึนกับมาตรฐานของ
แตละประเทศ เชน อินโดนีเซียกําหนดเกรดดีท่ีสุดมีความยาวมากกวา 10 เซนติเมตร ประเทศ 
ศรีลังกา เกรดดีท่ีสุดคือ Quill ยาว 90 เซนติเมตร เปนตน  

ผูนําเขาและแหลงจําหนายสมุนไพรนําเขา 

แหลงนําเขาสมุนไพรไดมาจากหลายประเทศโดยเฉพาะจากประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  ท่ีมีท้ังสวนท่ีส่ังตรงจากประเทศจีนและสวนท่ีส่ังผานตลาดฮองกง  โดยฮองกงถือวา
เปนแหลงตลาดกลางในการคาสมุนไพร  รานนําเขาสมุนไพรยานวงเวียนยี่สิบสองกรกฎาคม กทม. 
เปนแหลงท่ีเปนศูนยรวมของสมุนไพรท่ีนําเขาจากตางประเทศ  ส่ังนําเขาสมุนไพรเกือบท้ังหมดจาก
ประเทศฮองกง  รานคายานถนนจักรวรรดิ บริเวณวัดสามปล้ืม มีรานคาสงสมุนไพรใหกับผูผลิตท้ัง
รายยอยและโรงงานใหญรวมท้ังเปนผูนําเขาสมุนไพรดวยประมาณ 10- 15 ราน ดังนี้ 



ตารางที่ 2.9  รายชื่อผูคาสงและนําเขาสมุนไพร 

รายชื่อ ที่อยู 

1. บริษัท  เจริญเลิศทวี  จํากัด   
(นายสุชัย  เจริญเลิศทวี) 

1072  ถ.ทรงวาด  ต.จักรวรรดิ์  เขตสัมพันธวงศ  กรุงเทพมหานคร 10100    โทร  0-2225-5556-8 

2.  บริษัท  เจริญวัฒนา  จํากัด 839-841 ถ.ทรงวาด  ต.จกัรวรรดิ์  เขตสัมพันธวงศ  กรุงเทพมหานคร  10100  โทร. 0-2224-7409, 0-2224-7410, 0-2225-4090 
3.  บริษัท ส ไทยฮวด (2002) จํากัด 1482  ถ.ทรงวาด  ต.จักรวรรดิ์  เขตสัมพันธวงศ  กรุงเทพมหานคร  10100 โทร. 0-2223-7008 
4.  หางขายยาเซียมกวง   151  ถ.จักรวรรดิ์  ต.จักรวรรดิ์  อ.เขตสัมพันธวงศ  กรุงเทพมหานคร  10110 โทร. 0-2222-1278, 0-2221-7954 
5.  บริษัท ชัยชนะโอสถ  จํากัด 159-161  ถ.จักรวรรดิ์  ต.จักรวรรดิ์  อ.เขตสัมพันธวงศ  กรุงเทพมหานคร  10110 โทร. 0-2224-0769 
6.  รานเจากรมเปอ 229-31  วัดจักรวรรดิ์  ถ.จักรวรรดิ์  ต.จักรวรรดิ์  อ.เขตสัมพันธวงศ  กรุงเทพมหานคร  10110 โทร. 0-2221-3272 
7.  ไทอันจั่น  (ไทยฮั่วจั่น) 256  ถ.จักรวรรดิ์  ต.จักรวรรดิ์  อ.เขตสัมพันธวงศ  กรุงเทพมหานคร  10110 โทร. 0-2222-3383 
8.  บริษัท จีนฮั่วเฮง จํากัด 7-9 ซ.พระแกว  ถ.มิตรพันธ  ต.ปอมปราบ  เขตปอมปราบ กรุงเทพมหานคร 10100 โทร. 0-2224-0813 
9.  ยาขมเม็ดตราใบหอ 61  ขางโรงเรียนบพิตรพิมุข  ถ.จักรวรรดิ์  ต.จักรวรรดิ์  เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร  10100 โทร. 0-221-1518 
10. รานตั้งงวนเซง 240  ถ.จักรวรรดิ์  ต.จักรวรรดิ์  อ.เขตสัมพันธวงศ  กรุงเทพมหานคร  10110 โทร.0-2221-7441 
11. บริษัท  เวชพงศโอสถ  จํากัด 145-149 ถ.จักรวรรดิ์  ต.จักรวรรดิ์  อ.เขตสัมพันธวงศ  กรุงเทพมหานคร  10110 โทร. 0-22221157, 0-2221-2469,  

0-2222-2223, 
ที่มา :  กรมสงเสริมการเกษตร, 2549 



บทที่  3 

ศักยภาพการปลูกพืชสมุนไพรจีนในประเทศไทย 

พืชสมุนไพรจีนท่ีมีศักยภาพการผลิตในประเทศไทย 

พืชสมุนไพรจีนมีจํานวนชนิดมากท่ีนํามาใชประโยชนมากกวา 9,000 ชนิด และใน
จํานวนนี้ มีสมุนไพรอยูไมนอย ท่ีเปนท่ีรูจักของทั้งคนไทยและจีนมาเปนเวลาชานาน  เพียงแตช่ือ
เรียกอาจจะแตกตางกันออกไป  ประมาณการวาสมุนไพรไทยกับจีนนั้น มีซํ้ากันอยูถึงรอยละ 30
สถาบันการแพทยไทย-จีนแหง เอเชียตะวันออกเฉียงใต กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ไดรวบรวมรายช่ือสมุนไพรจากรานขายยาแถบเยาวราชซ่ึง
เปนผูนําเขาสมุนไพร  ซ่ึงสามารถรวบรวมช่ือสมุนไพรจีนนําเขาไดประมาณ 50 ชนิด  เม่ือนํามา
พิจารณาวาชนิดใดอาจปลูกในประเทศไทยได สามารถ กําหนดได 11 ชนิด ไดแก ( ผูจัดการ
ออนไลน,2547) 

โกฐสอ 3 ชนิด  1.   Angelica dahurica (fisch.ex Hoffm.) Benth.et Hook.f. 
2.  Angelica dahurica (fisch.ex Hoffm.) Benth.et Hook.f. Var.    
     Formosan  (Boiss.) Shan et Yuan 
3.  Angelica anomala Lallem 

โกฐเชียง  Angelica sinensis (Oliv.) Diesis 
โกฐเขมา Atractylodes lancea (Thunb.) DC 

  โกฐหัวบัว  Ligusticum sinensis Oliv. Cv. Chuanxiang 
โกฐจุฬาลําพา(ชิงเฮา ชนิดท่ี1) Artemisia annua L.  

  ชิงเฮา(ชนิดท่ี2) Artemisia apiacea Hance   
   อบเชยจีน Cinnamomum aromaticum Nees  

  ชะเอมเทศ Glycyrrhiza uralensis Fischer   
เจียวกูหลาน    Gynostemma  pentaphyllum Makino   

ขอมูลสําคัญของสมุนไพรจีน 11 ชนิด 

  พืชสมุนไพรจีนท้ัง 11 ชนิดมีลักษณะรูปราง การใชประโยชน ความสําคัญและ
ความเปนไปไดท่ีจะปลูกในประเทศไทย มีรายละเอียดดังนี้ 
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โกฐสอ 

ชื่อไทย   โกฐสอ 
ชื่อจีน     ไปจื่อ  (จีนกลาง),  แปะจ้ี  (จีนแตจิ๋ว)  
ชื่อสามัญ    Dahurian  angelica 
ชื่อวิทยาศาสตร   1.   Angelica dahurica (fisch.ex Hoffm.) Benth.et Hook.f. 

 2.  Angelica dahurica (fisch.ex Hoffm.) Benth.et Hook.f. Var. Formosan   
       (Boiss.) Shan et Yuan 

3.  Angelica anomala Lallem 
วงศ   Umbelliferae  
 
สวนท่ีใชทํายา    

รากแหง , มีลักษณะกลมยาว คลายหัวผักกาด แตเล็กกวาและแข็งกวามาก ผิวสี
น้ําตาล  มีรอยยนและมีสัน ท่ีเปลือกมีประท่ีมีชันอยู เนื้อในมีสีขาวนวล (คําวา สอ เปนภาษาเขมร
แปลวา ขาว) มีจุดเล็ก ๆ ซ่ึงเปนชันหรือน้ํามันระเหยงาย  ทําใหมีกล่ินหอม มีรสเผ็ดรอนและขม 
(ชยันต  พิเชียรสุนทร  แมนมาส  ชวลิตและวิเชียร  จิรวงศ,2542) 
 
ความสําคัญและการพัฒนา 
  โกฐสอเปนหนึ่งในพิกัดยาไทยท่ีเรียกวา โกฐท้ังหา โกฐท้ังเจ็ดและโกฐท้ังเกา  
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร 

โกฐสอเปนไมลมลุกอายุหลายป  ตนคอนขางสูงประมาณ  1-2.5  เมตร  สวนราก
อวบใหญ เนื้อแข็งรูปกรวยยาว เสนผาศูนยกลาง 3-5 เซนติเมตร ยาวไดถึง 30 เซนติเมตร หรือ
มากกวา  อาจแยกแขนงท่ีปลาย มีกล่ินหอมฉุน   ลําตนต้ังตรงอวบส้ัน โคนตนเสนผาศูนยกลาง 2-5 
เซนติเมตร  มีสีมวงแตมเล็กนอย   

ใบประกอบแบบขนนก 2-3 ช้ัน เรียงเวียน รูปไขแกมรูปสามเหล่ียม กวางไดถึง 40 
เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร กานใบยาว โคนแผเปนกาบ ใบยอยไมมีกาน รูปรีแคบถึงรูปใบหอก
แกมรูปขอบขนาน กวาง 1-4 เซนติเมตร  ยาว 4-10 เซนติเมตร ปลายแหลม โคนเปนครีบเล็กนอย 
ขอบจักฟนเล่ือยหางๆ ใบตอนบนลดรูปเปนกาบ 
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ชอดอกแบบชอซ่ีรมเชิงประกอบ  ออกตามงามใบและปลายก่ิง  เสนผาศูนยกลาง 
10-30 เซนติเมตร สีขาว ใบประดับไมเกิน 2 ใบคลายกาบหุมชอดอกเม่ือยังออนอยู ชอยอย 18-40 
ชอ  มีขนส้ัน ๆ  กลีบดอก 5 กลีบ  

ผลแบบผลแหงแยก รูปรีกวาง ดานลางแบนราบ กวาง 4-6 เซนติเมตร ยาว 4-7 
เซนติเมตร  สันดานลางหนากวารอง สันดานขางแผเปนปกกวาง ตามรองมีทอน้ํามัน (ราชบัณฑิต
สถาน, 2546) 
 
ถ่ินกําเนิด และการกระจายพันธุ 
  โกฐสอชนิด   Angelica dahurica (fisch.ex Hoffm.) Benth.et Hook.f.  มีถ่ินกําเนิด
ในมลฑลเหอหนัน 

โกฐสอชนิด  Angelica dahurica (Fisch.ex Hoffm.) Benth.et Hook.f. Var. 
Formosan (Boiss.) Shan et Yuan  มีถ่ินกําเนิดในมณฑลเจอเจียง  (เย็นจิตร  เตชะดํารงสิน,2547ข) 

โกฐสอชนิด  Angelica anomala Lallem  มีถ่ินกําเนิดในมลฑลเสฉวน 
โกฐสอมีเขตการกระจายพันธุในประเทศจีน ญ่ีปุน เกาหลีและรัสเซีย (ไซบีเรีย) 

พบข้ึนตามภูเขาสูงและช้ืน ในหุบเขา ริมน้ําและชายปา (ราชบัณฑิตสถาน, 2546) 
 
การขยายพันธุ  

ขยายพันธุดวยเมล็ด   
 
สภาพแวดลอมในการปลูก: 
  โกฐสอชอบอากาศอบอุน  แตสามารถทนความหนาวเย็นได  จากแหลงปลูกใน
เมืองสุยหนิง  มณฑลกวางสี  อุณหภูมิเฉล่ียคือประมาณ  17.7  องศาเซลเซียส  อุณหภูมิเฉล่ียตอ
เดือน  คือ  21.6  องศาเซลเซียส  อุณหภูมิต่ําสุดเฉล่ียตอเดือน   คือ  14.3  องศาเซลเซียส ท่ีเมือง
อันกั๋วในมณฑเหอเปย  อุณหภูมิเฉล่ียคือประมาณ  13.5  องศาเซลเซียส    ชวงอุณหภูมิท่ีเหมาะสม
สําหรับโกฐสอนั้นคอนขางกวาง  แตหากปลูกในท่ีซ่ึงมีอากาศเย็น  จะเจริญเติบโตชา  โดยท่ัวไปจะ
ปลูกไดผลดีบนท่ีราบบนเขาเล็กๆ  ท่ีติดตอกันเปนแนวยาว  (เย็นจิตร  เตชะดํารงสิน,2547ข) 
  โกฐสอท่ีปลูกท่ีเมืองสุยหนิงในมณฑลกวางสี  มีปริมาณฝน  1,185.5  มิลลิเมตร  
และท่ีเมืองอันกั๋วในมณฑลเหอเปย  มีปริมาณนํ้าฝน   550  มิลลิเมตร ซ่ึงตองระมัดระวังใหมีน้ํา 
พอเพียงในฤดูปลูก 
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  โกฐสอชอบหันเขารับแสง  และไดรับแสงแดดเต็มท่ี  โดยท่ัวไปจึงมักปลูกบริเวณ
เนินเขาหรือท่ีราบบนเขาท่ีไดรับแสงเต็มท่ี  หากปลูกบริเวณท่ีรมหรือท่ีมีความชื้นสูง  จะ
เจริญเติบโตไดนอย 
  โกฐสอชอบบริเวณที่มีดินหนาและลึก  ดินรวนซุย  มีความอุดมสมบูรณ  และ
สามารถระบายนํ้าไดดี  แตตองมีความช้ืนในดินโดยท่ัวไปนิยมใชดินปนทราย 
  โกฐสอออกดอกระหวางเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม  ติดผลระหวางเดือน
สิงหาคมถึงเดือนกันยายน   พันธุปลูกท่ีนิยมใชกันมากมีหลายพันธุ เชน A. dahurica cv.Qibaizhi,   
A. dahulica  cv. Yubaizhi,  A. dahulica  cv. Hangbaizhi,  A.dahukica cv. Chuanbaizhi (ราชบัณฑิต
สถาน, 2546) 
 
สรรพคุณยาจีน 

จีนนิยมใชโกฐสอมานานแลว โดยมักใชเปนยาแกคัดจมูกเนื่องจากหวัด  แกปวด
ศีรษะโดยเฉพาะบริเวณหนาผาก ปวดฟน แกไซนัส  แกอาการทางผิวหนังตาง ๆ เชน แผลไฟไหม 
น้ํารอนลวก   โบราณมักรอยยานี้กับยาหอมอ่ืน ๆ คาดเอวไว จีนถือวายานี้เปนยาเฉพาะสตรี จึงใช
เปนยาเกี่ยวกับประจําเดือน  นอกจากน้ันยังใชผสมในเคร่ืองสําอางบํารุงผิวหนาหลายชนิด (ชยันต  
พิเชียรสุนทร  แมนมาศ  ชวลิตและวิเชียร  จิรวงศ,2542) 

 
สรรพคุณยาไทย 

ตํารายาโบราณของไทยวา โกฐสอมีกล่ินหอม มีรสขมมัน มีสรรพคุณแกไข แกหืด 
แกไอ ทําหัวใจใหชุมชื่น  คนจีนท่ีตมน้ําเล่ียงจุยขายมักใสโกศสอตมลงไปดวย (อุทัย  สินธุสาร
,2542) 
 
องคประกอบทางเคมี 
  โกฐสอมีองคประกอบทางเคมีเปนสารกลุม coumarins ประเภท furacoumarins  
หลายชนิด เชน  byak-angelicin,   byak-angelicol, imperatorin, isoimperatorin, oxypeucedanin, 
phellopterin  นอกจากนั้นยังมีสาร marmecin  และ  scopoletin (ราชบัณฑิตสถาน, 2546) 
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ท่ีมา, ชยันต พเิชียรสุนทร แมนมาส ชวลิตและวเิชียร จิรวงศ, 2542 

ภาพท่ี  3.1 สวนรากของโกฐสอ 

ภาพท่ี  3.2 ชอดอกของโกฐสอ ภาพท่ี 3.3 ตนและดอกของโกฐสอ 

ท่ีมา :ชยันต พเิชียรสุนทร แมนมาส ชวลิตและวเิชียร จิรวงศ, 2542. 



 
 

46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : ราชบัณฑิตยสถาน, 2538   

ภาพท่ี 3.4  โกฐสอ  Angelica dahurica (fisch.exHoffm.) Benth.et Hook.f.  

ท่ีมา :ราชบัณฑิตยสถาน, 2546 
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โกฐเชียง 

ชื่อไทย   โกฐเชียง  
ชื่อจีน     ตังกุย  (จีนกลาง  และจีนแตจิ๋ว) 
ชื่อสามัญ   Chinese angelica  
ชื่อวิทยาศาตร    Angelica sinensis (Oliv.) Diels 
วงศ   Umbelliferae   
 

สวนท่ีใชทํายา     
สวนราก  ซ่ึงแบงเปน  3  สวน  ไดแก  สวนหัว  สวนราก  และสวนรากแขนง  โกฐ

เชียงในตํารายาไทย  หมายถึง  สวนรากแขนง มีลักษณะเปนรากแหง  สีน้ําตาล  แกมเทาจาง  ๆ เปน
เสนยาวเล็ก ๆ คลายดอกไมจีน มีรอยควั่นเปนวง ๆ  มีตอมน้ํายางสีน้ําตาล  หรือสีเหลืองแกมแดง
ออกเปนแนวรัศมีจากกลางเหงา สวนท่ีเปนเนื้อมีสีเหลือง มีรูพรุน มีแกนสีขาว มีกล่ินหอมฉุน รส
หวานอมขม (ชยันต  พิเชียรสุนทร  แมนมาส  ชวลิตและวิเชียร  จิรวงศ, 2542) 
 

ความสําคัญและการพัฒนา 
  ประเทศจีนมีการพัฒนาสายพันธุโกฐเชียงและเปนพืชปลูกเปนการคามานานนับ
พันป  คนจีนนิยมใชโกฐเชียงมาก ใชเปนเคร่ืองยาในยาขนานตาง ๆ จํานวนมาก จะเปนรองก็แต
ชะเอม (Licorice) เทานั้น   โกฐเชียงหรือตังกุยนิยมใชเปนยาบํารุงกําลัง นิยมใชมากรองลงมาจาก
โสม (Ginseng ) มีประวัติการใชยาวนานนับต้ังแตคริสตศตวรรษท่ี 2 จนทุกวันนี้    ปจจุบันมีการจด
สิทธิบัตรของตังกุย  ในจีน ฮองกง สหรัฐอเมริกาและสิงคโปร  (โครงการปลูกและรวบรวมพันธุพืช
สมุนไพร, ม.ป.ป.) 

สําหรับญ่ีปุนมีการปลูกเปนการคาและคนญ่ีปุนนิยมบริโภคตนสดเหมือนตนค่ึน
ฉาย    ตังกุยญ่ีปุน หรือโกฐเชียงญ่ีปุน มีช่ือวิทยาศาสตร Angelica  acutiloba Kitigawa ท้ังตนมีกล่ิน
หอมแรงมาก  แตสรรพคุณทางยาออนกวาโกฐเชียงท่ีกลาวถึงนี้   ประเทศไทยมีการนําเขามาปลูกท่ี
สถานีเกษตรหลวงดอยอางขาง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม    ปจจุบันมีปลูกท่ัวไปทางภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เรียกช่ือวาโสม หรือตังกุย   

ในอินเดียใชโกฐเชียงช่ือวิทยาศาสตร   Angelica  glauca  ซ่ึงมีหลายสายพันธุ  ใช
เปนยาบํารุงกําลังของสตรีเรียกวา โจรากา (Choraka)  ตามศาสตรทางอายุรเวทของอินเดีย 

การใชในการแพทยแผนไทยไดจัดแบงพิกัดโกฐออกเปน 4 กลุม คือโกฐท้ังหา 
โกฐท้ังเจ็ดและโกฐทั้งเกาและพิกัดโกฐพิเศษ  โดยโกศเปนเคร่ืองยาท่ีใชในปริมาณเล็กนอยแตมี 
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ประสิทธิภาพสูงในการบําบัดรักษา   โกฐเชียงจัดเปนหนึ่งในพิกัดโกฐท้ังหา โกฐท้ังเจ็ดและโกฐท้ัง
เกา   และเปนตัวยาสมุนไพรท่ีมีการข้ึนทะเบียนยาแผนโบราณของสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อ.ย.)  จํานวน 1,371  ตํารับ (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2549) 
 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร  
  โกฐเชียงเปนไมลมลุกอายุหลายป ลําตนต้ังตรง สีเขียวอมมวง สูง 0.4-1 เมตร  ราก
อวบ หนา รูปทรงกระบอก แยกเปนรากแขนงหลายราก 
  ใบเด่ียว หยักลึกแบบขนนก 2-3 ช้ัน รูปไข กวางประมาณ 25 เซนติเมตร  ยาว
ประมาณ 30 เซนติเมตร แฉกใบมีกานเห็นไดชัดเจน  มักแยกเปนแฉกยอย 2-3 แฉก  ขอบใบจักฟน
เล่ือย ไมสมํ่าเสมอ กานใบยาว 5-20 เซนติเมตร โคนแผเปนครีบแคบ ๆ สีเขียวอมมวง 
  ชอดอกแบบชอซ่ีรมเชิงประกอบ ออกตามปลายกิ่งหรืองามใบ มีชอยอยขนาดไม
เทากัน 10-30 ชอยอย  กานชอดอกยาว 8-10 เซนติเมตร ใบประดับมีไมเกิน 2 ใบ   ดอกสีขาวหรือ
แดงอมมวง มี 13-15 ดอก กลีบดอก 5 กลีบ   
  ผลแบบผลแหงแยก กวาง 3-4 มิลลิเมตร  ยาว 4-6 มิลลิเมตร สันดานลางหนาแคบ 
ดานขางมีปกบาง กวางเทากับความกวางของผล มีทอน้ํามันตามรอง (ราชบัณฑิตสถาน, 2546) 
 

ถ่ินกําเนิดและการกระจายพันธุ  
  โกฐเชียงมีเขตการกระจายพันธุทางภาคกลางของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี 
ข้ึนตามปาดิบเขา ปจจุบันปลูกเปนพืชเศรษฐกิจในประเทศจีน ญ่ีปุน เกาหลี และเวียดนาม         
(ราชบัณฑิตสถาน, 2546)  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนปลูกมากท่ีมณฑลกันสู    เสฉวน  ยูน
นาน  เหอเปย  สานซี  และกุยโจว  (เย็นจิตร เตชะดํารงสิน, 2547ข) 
 

การขยายพันธุ 
ขยายพันธุโดยใชเมล็ด 
 

สภาพแวดลอมในการปลูก 
  โกฐเชียงเจริญเติบโตไดดีท่ีบริเวณสวนของโลกท่ีอยูในระหวางเขตหนาวกับเขต
รอน  ชอบอากาศเย็นช้ืนโดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณท่ีอยูใกลบริเวณทางน้ําไหล   ท่ีระดับความสูงจาก
น้ําทะเล   2,000-2,900 เมตร ดินมีความอุดมสมบูรณสามารถอุมน้ําไดดีและมีความช้ืนสูง  ตองการ
รมรําไร  อายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 2-3 ป ออกดอกเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม  ติดผลระหวางเดือน
กรกฎาคมถึงเดือนกันยายน (เย็นจิตร เตชะดํารงสิน, 2547ข) 
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สรรพคุณยาจีน  
จีนใชประโยชนจากรากโกฐเชียงตางกัน  รากสวนบน เรียก ตังกุยเทา ใชเปนยา

บํารุงกําลัง  สวนรากแขนงจีนเรียก ตังกุยบวย ใชกับโรคเฉพาะสตรี  เปนยาบํารุงโลหิต  ปรับการ
ไหลเวียนของเลือดใหเปนปกติ  ปรับประจําเดือนใหเปนปกติ  แกอาการปวดประจําเดือน  อาการ
ทองผูกของสตรีมีครรภ  เปนยาที่เหมาะสําหรับสตรีท้ังกอนและหลังคลอด  (ชยันต  พิเชียรสุนทร  
แมนมาศ  ชวลิตและวิเชียร  จิรวงศ,2542) 

 
สรรพคุณยาไทย 

สรรพคุณในการแพทยแผนไทยรสหอมหวาน สุขุม ใชแกไข แกสะอึก แกไอ แก
เสียดแทงสองราวขาง (อุทัย  สินธุสาร,2542) 
 
องคประกอบทางเคมีและฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา 
  องคประกอบสําคัญในโกฐเชียงเปนน้ํามันระเหยงาย รอยละ 0.1-0.3  และสารอ่ืน 
ๆ อีกหลายชนดิ  เชน ligustilide, n-butylthalide, n-butylidennepthalide, n-varelo-phenone-O-
csarboxylic acid  เปนตน (ราชบัณฑิตสถาน, 2546) 

สารสกัดโกฐเชียงดวยน้ํา  หรือ  แอลกอฮอล  มีฤทธ์ิกระตุนการหดตัวของ
กลามเนื้อเรียบของกระเพาะปสสาวะ  ลําไส  และมดลูก   สารสกัดดวยน้ํามีฤทธ์ิตานความเปนพิษ
ตอตับ   ตานการเกิดล่ิมในหลอดเลือด  ลดอาการอักเสบ  แกปวด  และมีฤทธ์ิขยายเสนเลือด         
(เย็นจิตร เตชะดํารงสิน, 2547ข) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.5  รากโกฐเชียง 

ท่ีมา :ชยันต พเิชียรสุนทร แมนมาส ชวลิตและวเิชียร จิรวงศ, 2542. 
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ภาพท่ี 3.6  เรือนยอดของตนโกฐเชียงท่ีกาํลังออกดอก 

ภาพท่ี 3.7  โกฐเชียง  Angelica  sinensis (Oliv.) Diels 

ท่ีมา :ราชบัณฑิตยสถาน, 2546 

ท่ีมา :ชยันต พเิชียรสุนทร แมนมาส ชวลิตและวเิชียร จิรวงศ, 2542. 
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โกฐเขมา 

ชื่อไทย  โกฐเขมา  หรือโกฐหอม 
ชื่อจีน    ชังจู (จีนกลาง) , ชังตุก  (จีนแตจิ๋ว)  
ชื่อสามัญ   Atractylodes 
ชื่อวิทยาศาสตร     Atractylodes lancea (Thunb.) DC 
วงศ   Compositae 
 
สวนท่ีใชทํายา 

เหงา   โกฐเขมาท่ีมีขายในทองตลาดเปนเหงาแหงท่ีมีลักษณะคอนขางกลม ท่ีรูป
ยาวก็มีบาง หรืออาจมีแฉกแยกออกไปบาง  มีลักษณะเปนปุมปมเปลือกนอกคลายผิวมะกรูด  มีสี
น้ําตาลแกมดํา มีรอยยนและรอยบิดตามขวาง  มีกล่ินหอม  เนื้อแนน  เม่ือฝานหัวออกใหม ๆ จะมีสี
ขาวขุนท่ี เนื้อในและมีแตมสีแสดของชันน้ํามันอยูประปรายท่ัวไป   เม่ือนํามาดองดวยเหลาจะใหยา
ดองสีเหลือง มีกล่ินหอม   
 
ความสําคัญและการพัฒนา 
  โกฐเขมาเปนสมุนไพรท่ีใชในยาหลายตํารับมาก ท้ังในตําราแพทยแผนจีนและ
แผนไทย   มีการรับรองอยูในตํารับยาแหงประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ฉบับคริสตศักราช 2000 
ในช่ือ Rhimosa  atractylodis   สําหรับประเทศไทยก็มีการใชมาก ตัวยาสมุนไพรท่ีมีการข้ึนทะเบียน
ยาแผนโบราณของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) มีโกฐเขมา ถึง 1,100  ตํารับ 
(สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2549) 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร  
  โกฐเขมาเปนไมลมลุกอายุหลายป สูง  30-100 เซนติเมตร เหงาทอดนอนหรือ
ตั้งข้ึน มีรากพิเศษขนาดเทา ๆ กันจํานวนมาก  ลําตนข้ึนเดี่ยวหรือเปนกระจุก ไมแตกกิ่งหรือแตกกิ่ง
เฉพาะตอนบน มีขนคลายใยแมงมุมเล็กนอย 
  ใบเด่ียว เรียงเวียน แผนใบบางคลายกระดาษ มีหลายรูปแบบ ขอบมีขนครุยหรือ
หยักซ่ีฟน ใบใกลโคนตนรูปไข  กวาง 5-8  เซนติเมตร ยาว 8-12  เซนติเมตร ขอบเรียบหรือหยัก
แบบขนนก 3-5 แฉก แฉกขางรูปรีหรือรูปไขกลับแกมรี  แฉกปลายรูปกลม รูปไขกลับ รูปไข หรือ
รูปรี กานใบส้ัน ใบบริเวณกลางตนรูปไขกลับ รูปไขกลับแกมรี รูปรีแคบ หรือรูปใบหอกกลับ โคน
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รูปล่ิมแกมสอบเรียว ขอบเรียวหรือหยักเปนรูปสามเหล่ียมปลายแหลม 1-2 แฉกใกลโคนใบ กานใบ
ยาว 0.5-2.5 เซนติเมตร ใบบริเวณปลายตนอาจมีขอบหยักแหลม 1-2 แฉก 
  ชอดอกแบบชอกระจุกแนน ออกเดี่ยวหรือหลายชอ ตามปลายกิ่ง วงใบประดับ
ชอนกันแนน รูประฆัง เสนผาศูนยกลาง 1-1.5  เซนติเมตร ใบประดับมี 5-7 แถว ขอบมีขนคลายใย
แมงมุมเล็กนอย ปลายมน ใบประดับวงนอกรูปไขถึงรูปไขแกมรูปใบหอก กวาง 2-3  มิลลิเมตร ยาว 
3-6  มิลลิเมตร  ใบประดับกลางรูปไขถึงรูปไขแกมรี หรือรูปรี กวาง 3-4 มิลลิเมตร  ยาว 0.6-1 
เซนติเมตร ใบประดับวงในรูปรีถึงรูปแถบ กวาง 2-3  มิลลิเมตร  ยาว 1.1-1.2  เซนติเมตร ปลายใบ
ประดับในสุดอาจมีสีแดง ดานบนของฐานดอกแบน มีเกล็ดหนาแนน ดอกสีขาว เปนดอกสมบูรณ
เพศ หรือดอกเพศเมียท่ีมีเกสรเพศผูลดรูป กลีบเล้ียงเปนขน สีน้ําตาลถึงขาวหมน มี 1 แถว โคน
ติดกันเปนวง ยาว 7-8  มิลลิเมตร  กลีบดอกยาวประมาณ 9   มิลลิเมตร  ปลายเปน 5 หยัก เกสรเพศผู 
5 อัน ติดท่ีหลอดกลีบดอก รังไขอยูใตวงกลีบ มี 1 ชอง  กานยอดเกสรเพศเมียส้ัน ยอดเกสรเพศเมีย
เปนสามเหล่ียม มีขนนุม  เกสรเพศเมีย แยกเปน 2 แฉก  
  ผลแบบผลแหงเมล็ดลอน รูปไขกลับ (ราชบัณฑิตสถาน, 2546) 
 
ถ่ินกําเนิดและการกระจายพันธุ 
  มีถ่ินกําเนิดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีนและแมนจูเรีย  มณฑล 
เหอหนาน  เจียงซู  หูเปย  ซานตง  อันฮุย  เจอเจียง  เจียงซี  เสฉวน  ฯลฯ   แหลงผลิตท่ีมีคุณภาพดี
ท่ีสุด  คือ  มณฑลเหอหนาน  แตแหลงผลิตท่ีใหญท่ีสุด  คือ  มณฑลหูเปย  
  โกฐเขมามีเขตการกระจายพันธุในประเทศจีน ญ่ีปุน เกาหลี และรัสเซีย ข้ึนตามทุง
หญา ในปา และตามซอกหิน (เยน็จิตร เตชะดํารงสิน, 2547ข) 
 
สภาพแวดลอมในการปลูก 
  พื้นท่ีสูงจากระดับน้ําทะเล 700-2,500  เมตร    อุณหภูมิท่ีเหมาะสม  คือ  15-22  
องศาเซลเซียส  สามารถทนตออากาศหนาวเย็นได  การเจริญเติบโตดีมาก  สามารถเจริญเติบโตได
ในดินท่ีหลากหลายท้ังบนเขา  หุบเขา  ท่ีราบบนเขา  ตองการช้ันดินท่ีหนาและลึก  เปนดินรวน  
อุดมสมบูรณ  การระบายน้ําดี   ไมชอบน้ําทวมขัง   และจะเจริญเติบโตไดดีมาก บริเวณพ้ืนดนิท่ีไม
สูงนักและเปนดินรวนปนทราย  โกฐเขมาออกดอกและเปนผลตั้งแตเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม อายุ
การเก็บเกีย่วประมาณ 2 ป (ราชบัณฑิตสถาน, 2546) 
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สรรพคุณยาจีน 
แพทยแผนโบราณของจีนนยิมใชโกฐเขมามาก  เขาในยาจีนหลายขนาน  ตํารายาจีนใชแกทองเสีย 
ทองรวง แกอาการบวม โดยเฉพาะอาการบวมท่ีขา  แกปวดขอเนื่องจากขออักเสบ แกหวัด  และตา
บอดกลางคืน ขนาดท่ีใช 3-9 กรัม (ราชบัณฑิตสถาน, 2546) 
 
สรรพคุณยาไทย 

ตําราตามสรรพคุณยาไทยโกฐเขมามีกล่ินหอม รสรอน ใชเปนยาบํารุงธาตุ เปนยา
บํารุงกําลัง  แกโรคเขาขอ เปนยาเจริญอาหาร ยาขับปสสาวะ แกโรคในปากในคอ  แกหวัดคัดจมูก  
แกไข แกไขรากสาดเร้ือรัง  ระงับอาการหอบคลายยาอีเฟรดริน    จัดเปนโกฐชนิดหนึ่งในพิกัดยา
ไทยท่ีเรียก โกฐท้ังหา โกฐท้ังเจ็ดและโกฐท้ังเกา  (ราชบัณฑิตสถาน, 2546) 
 
องคประกอบทางเคมี 

โกศเขมามีน้ํามันระเหยงาย  รอยละ 3.5-5.6  น้ํามันระเหยงายนี้มีสาระสําคัญ  คือ 
atractylodin,  beta-endesmolhinesol ,  elemol,  actractylon  และยังมีมีวิตามินเอและดีในปริมาณสูง 
(ชยันต  พิเชียรสุนทร  แมนมาศ  ชวลิตและวิเชียร  จิรวงศ,2542) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.8  เคร่ืองยาท่ีเรียกโกฐเขมา 

ท่ีมา :ชยันต พเิชียรสุนทร แมนมาส ชวลิตและวเิชียร จิรวงศ, 2542. 
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ภาพท่ี 3.10  โกฐเขมา  Atractylodes lancea (Thunb.) 

ท่ีมา :ราชบัณฑิตยสถาน, 2546 

ภาพท่ี 3.9  โกฐเขมา  Atractylodes lancea (Thunb.) DC  กําลังออกดอก 

ท่ีมา :ชยันต พเิชียรสุนทร แมนมาส ชวลิตและวเิชียร จิรวงศ, 2542. 
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โกฐจุฬาลําพา 

ชื่อไทย   โกฐจุฬาลําพา   
ชื่อจีน     ชิงเฮา  (จีนกลาง)  แชเฮา  (จีนแตจิ๋ว)  
ชื่อสามัญ   Sweet warm wood,  Quinghao 
ชื่อวิทยาศาสตร  ชนิดท่ี (1)   Artemisia annua L.  
  ชนิดท่ี(2)    Artemisia apiacea Hance   
  พืชสกุล  Artemisia หลายชนิดท่ีพบในประเทศไทย เชน A. pallens Wall. Ex 
Besser,  A. vulgaris L  var. indica Maxim. มีผูเรียกช่ือเปนโกฐจุฬาลําพา โกฐจุฬาลําพาไทย หรือ
โกฐจุฬา  ลวนไมใชเคร่ืองยาท่ีแพทยแผนโบราณเรียก โกฐจุฬาลําพา  สําหรับ Artemisia  vulgaris L. 
ช่ือจีนเรียก  เหี่ย  (จีนแตจิ๋ว) หรือ  อาย  (จีนกลาง) จีนใชเปนวัสดุบําบัดโรคดวยการรมยา 
(moxibuston) (ชยันต  พิเชียรสุนทร  แมนมาศ  ชวลิตและวิเชียร  จิรวงศ,2542) 
วงศ  Compositae 
 
สวนท่ีใชทํายา  :  สวนเหนือดิน 
 
ความสําคัญและการพัฒนา 
  โกฐจุฬา ลํ าพา มีสารสํา คัญ  คือ  อาติ มิ ซินิน  ( artemisinin)   หรือ  ชิ ง เฮา ซู  
(Quinghousu)  ปจจุบันไดนําสารชนิดและอนุพันธุกึ่งเคมีสังเคราะหมาใชเปนยาแกไขมาเลเรีย
โดยเฉพาะสายพันธุท่ีดื้อยาในหลายประเทศ โดยเฉพาะในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย
เปนท่ียอมรับขององคการอนามัยโลก (WHO )   และเปนเครื่องยาท่ีไดรับการรับรองในการแพทย
แผนจีน ในตํารายาแหงประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ฉบับคริสตศักราช 2000  ในช่ือเครื่องยา 
Herba Artemisiae Annuae  (ราชบัณฑิตสถาน, 2546) 

ในประเทศไทยโกฐจุฬาลําพาจัดเปนโกฐชนิดหนึ่งในพิกัดยาไทยท่ีเรียก โกฐท้ังหา 
โกฐท้ังเจ็ดและโกฐท้ังเกา   มีการศึกษาวิจัยโดยองคการเภสัชกรรมเพ่ือพัฒนาเปนยาตานมาเลเรีย     
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
  โกฐฬาลําพาเปนไมลมลุก อายุปเดียว สูง 0.7 – 2 เมตร แตกกิ่งมาก ท้ังตนมีกล่ิน
แรง มีขนประปราย หลุดรวงงาย ใบเปนใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ชอดอกแบบชอแยก
แขนง ชองยอยแบบชอกระจุกแนน รูปกลมมีจํานวนมาก สีเหลืองถึงสีเหลืองเขม กานชอยอยส้ัน  
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ดอกยอยตรงกลางเปนดอกสมบูรณเพศ ผลแบบผลแหง เมล็ดลอนรูปไขแกมรี ยาวประมาณ 0.5 
เซนติเมตร (ราชบัณฑิตสถาน, 2546) 
 
ถ่ินกําเนิด 
  A. annua  L.  มีถ่ินกําเนิดในประเทศจีน  มีเขตการกระจายพันธุในทวีปอเมริกา
เหนือ ทวีปยุโรป ภาคเหนือของทวีปแอฟริกา และทวีปเอเชีย   ในประเทศจีนมักพบขึ้นท่ัวไปตาม
เนินเขา ขางทาง ท่ีรกราง หรือตามชายปา  (เย็นจติร เตชะดํารงสิน, 2547ข) 
 

การขยายพันธุ 
  ขยายพันธุโดยใชเมล็ด 

 

สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม 
  โกฐจุฬาลําพาเจริญเติบโตไดดีในท่ีสูงจากระดับน้ําทะเลตั้งแต 200-3,650 เมตร  
 

สรรพคุณยาจีน 
แพทยแผนโบราณของจีนใชสวนท่ีอยูเหนือดินของพืชชนิดนี้ใชแกไขอันเกิดจาก

ความรอนในฤดูรอน  แกไขต่ํา  ๆ ท่ีไมมีเหง่ือ  แกไขอันเนื่องจากวัณโรค  แกไขจับส่ัน และแก
ริดสีดวงทวาร (ราชบัณฑิตสถาน, 2546) 
 

สรรพคุณยาไทย 
โกฐจุฬาลําพาเปนช่ือท่ีแพทยแผนไทยเรียกใบและเรือนยอดของพืชชนิดนี้  ตํารา

สรรพคุณยาแผนโบราณของของไทยวามีสรรพคุณแกไขเจลียง  (ไขจับวันเวนวัน- เปนไขจับส่ัน
ประเภทหน่ึง)  แกไข ลดเสมหะ แกหืด แกไอ ใชเปนยาขับเหง่ือ  (ราชบัณฑิตสถาน, 2546) 
 

สารสําคัญและฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา  
  สารสําคัญท่ีออกฤทธ์ิในชิงเฮา  คือ artemisinin หรือ ชิงเฮาซู  (Quinghousu)  
สามารถออกฤทธ์ิฆาเช้ือพลาสโมเดียมในระยะท่ีอยูในเม็ดเลือด  ใหผลดีในการรักษาผูปวยมาลาเรีย
ท้ังชนิดฟลซิปารัมและไวแวกซ  (ชยันต  พิเชียรสุนทร  แมนมาศ  ชวลิตและวิเชียร  จิรวงศ,2542) 
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ภาพท่ี 3.12  ตนและชอดอกโกฐจุฬาลําพา  ( Artemisia annua L.)  

ท่ีมา : กรมสงเสริมการเกษตร, 2549 

ภาพท่ี 3.11 เคร่ืองยาท่ีเรียกวา “โกฐจุฬาลําพา” 

ท่ีมา :ชยันต พเิชียรสุนทร แมนมาส ชวลิตและวเิชียร จิรวงศ, 2542. 



 
 

58 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.13  พืชท่ีใหโกฐจุฬาลําพา กิ่ง ใบ ชอดอก และดอกสมบูรณเพศ 

ท่ีมา :ชยันต พเิชียรสุนทร แมนมาส ชวลิตและวเิชียร จิรวงศ, 2542. 
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ชะเอมเทศ 

ชื่อไทย   ชะเอมเทศ  ชะเอมจีน ชะเอมขาไก 
ชื่อจีน    กันเฉา  (จีนกลาง)  กําเชา  (จีนแตจิ๋ว)  
ชื่อสามัญ  Manchurian Licorice,  Chinese Licorice 
ชื่อวิทยาศาสตร   Glycyrrhiza uralensis Fischer   
วงศ  Leguminosae 
 
สวนท่ีใชทํายา     

ราก, มีลักษณะเปนทอนกลมยาวประมาณ 30-100 เซนติเมตร  เสนผาศูนยกลาง 
0.6-3.5 เซนติเมตร  เปลือกนอกสีน้ําตาลแดง  หรือน้ําตาลเขม  มีรอยยนตามความยาวเห็นไดชัด  มี
รอยตามขวางนูนข้ึน  สีเหลืองเขมและมีรอยรากฝอยเล็ก ๆ ติดอยูบาง  หนาตัดขวางเรียบ  เนื้อใน
รากสีเหลือง  ตรงกลางเนื้อโปรง รอบ ๆ เนื้อแข็งแนน  มีเสนใยและแปงมาก กล่ินหอม  รสหวาน
ชุมเฉพาะตัว  ชะเอมเทศท่ีมีคุณภาพดี เปลือกนอกตองบางและละเอียดแนน มีสีน้ําตาลแดง   เนื้อใน
สีเหลืองอมขาว มีแปงมาก และมีรสหวาน (เย็นจิตร เตชะดํารงสิน, 2547ข) 
 
ความสําคัญและการพัฒนา 

ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนชะเอมเทศจัดเปนสมุนไพรท่ีมีความสําคัญ
รองลงมาจากโสม  และเปนสมุนไพรท่ีใชมากท่ีสุดในประเทศ  จะเห็นไดจากตํารับยาแผนโบราณ
จีนกวาคร่ึงหนึ่งมีชะเอมเทศเปนสวนประกอบ   สารสกัดชะเอมเทศใชมากในยาแกไอและยาอม
ชนิดตาง ๆ ในอุตสาหกรรมอาหารชะเอมเทศใชผสมในหมากฝร่ัง บุหร่ี ยาเสน ลูกกวาด เบียรทําให
เบียรมีสีใสและมีฟองมากข้ึนทําใหรสกลมกลอม  ชะเอมเทศมีศักยภาพเชิงพาณิชย มีการใชชะเอม
เทศแพรหลายในหลายประเทศรวมท้ังประเทศไทยในแตละปประเทศไทยนําเขาชะเอมเทศท้ังใน
รูปของสมุนไพรและสารสกัดจํานวนมาก 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร  
  ชะเอมเทศเปนพืชมีอายุหลายป สูงประมาณ 1 เมตร  มีรากขนาดใหญจํานวนมาก  
ลําตนมีขนส้ัน ๆ  ปลายมีตอมเหนียว 
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ใบเปนใบประกอบแบบขนนก  อออกสลับกัน  มีใบยอย 9-17 ใบ  กานใบยอยส้ัน
มาก  แผนใบรูปกลมรีหรือรูปไขแกมขอบขนาน  กวาง 1.5-3 เซนติเมตร ยาว 2-5.5 เซนติเมตร  
ปลายใบแหลม ฐานใบกลมมน  มีขนส้ัน ๆ ท้ังสองดาน  

 ดอกออกเปนชอตามซอกใบ  ยาว 5-12 เซนติเมตร  มีดอกยอยจํานวนมากติดกัน
หนาแนน  ดอกยอยรูปดอกถ่ัว สีมวงออนถึงขาว 

ผลเปนฝกกลมงอคลายเคียว มีขนปกคลุม  ภายในมีเมล็ด 2-8 เมล็ด  รูปกลมแบน
หรือรูปไต  สีดําเปนมัน (ราชบัณฑิตสถาน, 2546) 
 
ถ่ินกําเนิดและการกระจายพันธุ  
  ชะเอมเทศมีถ่ินกําเนิดในมณฑลเฮยหลงเจียง  จี้หลิน  เหลียวหนิง  เหอเปย   
ซานตง  ซานซี  มองโกเลียใน  สานซี  กันสู  ชิงไห  ซิงเจียง ฯลฯ  (เย็นจิตร เตชะดํารงสิน, 2547ข) 
 
การขยายพันธุ 
  ขยายพันธุดวยเมล็ด 
 
สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการเพาะปลูก 
  ชะเอมเทศเปนพืชท่ีชอบเขารับแสง   ทนรอนและทนความแหงแลง  ชอบดินท่ี
แหงแลงมีสีน้ําตาล   มีธาตุแคลเซ่ียมและเปนดินเค็มออนๆ  ช้ันดินหนาและลึก  สามารถระบายนํ้า 
ไดดี  เจริญเติบโตไดดีบริเวณฝงน้ําท่ีมีลักษณะดินปนทราย  ไมสามารถเจริญเติบโตไดบริเวณ
ชายหาดท่ีมีดินเค็มมาก  หรือเปนดินดาง  ชะเอมเทศมีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 3 ป 
 
สรรพคุณยาจีน  

ชะเอมเทศมีรสหวาน  ฤทธ์ิปานกลาง  มีสรรพคุณเปนยาแกโรคกระเพาะ  ชวยยอย
อาหาร  แกไอ  ทําใหชุมคอ  แกอาการใจส่ัน  และโรคลมซัก 
 
สรรพคุณยาไทย 

ใชขับเลือดเนา  บํารุงหัวใจใชชุมช่ืน  แกกําเดา  แกไอ  ทําใหชุมคอ  เปนยาระบาย
ออนๆ ชะเอมเทศใชปรุงแตงรสยาใหรับประทานงายโดยใชเปนตัวยาประสานใหตัวยาอ่ืน ๆ ใน
ตํารับสามารถเขากันได และชวยใหตัวยาหลักออกฤทธ์ิเร็วข้ึน  รวมทั้งชวยลดพิษ หรืออาการ
ขางเคียงท่ีอาจเกิดจากยาได  นอกจากนี้ยังชวยใหรสยาดีข้ึน  และใชเปนยาอายุวัฒนะ 
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สารสําคัญและฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา  
  สารสําคัญท่ีพบในชะเอมเทศมีกลุมซาโปนินชนิดไตรเทอรปน(triterpenoid 
saponin) รอยละ 2-15  โดยมีสารกลีไซรไรซิน(glycyrrhizin) ซ่ึงมักอยูในรูปเกลือแอมโมเนียมและ
แคลเซียมของกรดกลีไซรไรซินิค (ammonium and calcium salts of glycyrrhizinic acid) กับสาร 
24-hydroxy glycyrrhizin ซ่ึงมีรสหวานกวาน้ําตาลทราย 50 และ 100 เทาตามลําดับ    สารสกัด
ชะเอมเทศมีฤทธ์ิคลายกับฮอรโมนคอรติซอล  บรรเทาอาการโรคกระเพาะ  ชวยยอยอาหาร  แกไอ  
ทําใหชุมคอ  แกอาการใจส่ัน  และโรคลมชัก (ชยันต  พิเชียรสุนทร  แมนมาศ  ชวลิตและวิเชียร      
จิรวงศ, 2542) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 3.14  เคร่ืองยาท่ีเรียกชะเอมจีน 

ท่ีมา :ชยันต พเิชียรสุนทร แมนมาส ชวลิตและวเิชียร จิรวงศ, 2542. 

ภาพท่ี  3.16  ชะเอมเทศ  
Glycyrrhiza uralensis Fischer  

แสดงกิ่งติดผล 

ภาพท่ี 3.15 ชะเอมเทศ  
Glycyrrhiza uralensis 

Fischer  แสดงกิ่งติดดอก 

ท่ีมา :ชยันต พเิชียรสุนทร แมนมาส ชวลิตและวเิชียร จิรวงศ, 2542. 
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 ภาพท่ี 3.17   ชะเอมเทศ  Glycyrrhiza  uralensis  Fischer 

ท่ีมา : เย็นจิตร  เดชะดํารงสิน,2547ข 
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เจียวกูหลาน 

 
ชื่อไทย   =ชาสตูล  ปญจขันธ   เบญจขันธ   
ชื่อจีน  เจียวกูหลาน  (จีนกลาง)  
ชื่อสามัญ  Sweet tea vine 
ชื่อวิทยาศาสตร   Gynostemma  pentaphyllum Makino   
วงศ  Cucurbitaceae 
 
สวนท่ีใชทํายา  สวนเหนือดิน ,ใบ  
 

ความสําคัญและการพัฒนา 
เจียวกูหลานเปนสมุนไพรท่ีมีการพัฒนาหลายรูปแบบ  ผลิตภัณฑเจียวกูหลานใน

ประเทศจีนพัฒนาเปนยาเม็ดเจียวกูหลาน ประกอบดวยสารสกัด Gypenoside รวม 10 มิลลิกรัมตอ
เม็ด  ใชบํารุงรางกาย และใชเปนยาเสริมการรักษาในผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน  โรคความ
ดันโลหิตสูง  โรคมะเร็ง เปนตน  นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑเจียวกูหลานในรูปแบบอ่ืน ๆ เชน ยา
แคปซูลแข็ง แคปซูลนิ่ม ยาลูกกลอน เปนตน  โดยมีสรรพคุณเปนยาตานการอักเสบ แกไอ ขับ
เสมหะ และแกหลอดลมอักเสบชนิดเร้ือรัง  ในประเทศญ่ีปุนนํามาเตรียมเปนผลิตภัณฑแกผมหงอก  
ดับกล่ินกาย  เคร่ืองดื่มสมุนไพร  อาหารเสริมสุขภาพ  และใชเปนสารปรุงแตงในอาหารเสริม
สุขภาพ (กรมพัฒนาแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก, 2548ข) 
 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
  เจียวกูหลานเปนพืชลมลุกชนิดเถา  เล้ือยขนานกับพื้นดิน  รากงอกออกจากขอ ใบ
ประกอบมี  ใบยอย 5 ใบ  รูปรีหรือรูปไข ปลายและโคนใบแหลม ขอบใบหยักหรือเปนคล่ืน กานใบ
ยาว  3-7 เซนติ เมตร  ดอกแยกเพศ   ขนาดเล็ก   สีเขียวอมเหลือง   ผลกลม  ผิวขรุขระขนาด
เสนผาศูนยกลาง 4-7 มิลลิเมตร  เม่ือแกจัดจะมีสีดํา  ภายในมี  1-3  เมล็ด 
 

ถ่ินกําเนิดและการกระจายพันธุ 
  เจียวกูหลานเจริญงอกงามในเขตมณฑลทางใตของแมน้ําแยงซีเกยีงในประเทศจีน   
โดยเฉพาะทางดานตะวันตกเฉียงใต ไดแก มลฑลเสฉวน  กวางสี  กวางตุง เปนตน รวมท้ังประเทศ
เกาหลี  ญ่ีปุน  ศรีลังกา  อินเดีย  และมาเลเซีย (เยน็จิตร เตชะดํารงสิน, 2547ข) 
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ในประเทศไทยพบเกิดตามธรรมชาติท่ีดอยอินทนนท  ปจจุบันมีเกษตรกรปลูก
เปนท่ีจังหวัดเชียงใหม เชียงราย  ชัยภูมิ  จันทบุรีและนครราชสีมา  
 

การขยายพันธุ 
  ขยายพันธุดวยการปกชํา 
 
สภาพแวดลอมการปลูก 
  เจียวกูหลานสามารถเจริญเติบโตไดในสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศแตกตางกัน
มาก  แตสภาวะแวดลอมท่ีเหมาะสม  คือ ชอบท่ีรมอากาศช้ืน  ไมชอบอากาศท่ีรอนจัด  และไมทน
ความแหงแลง  ระดับความสูงจากนํ้าทะเลต่ํากวา  3,200  เมตร  ข้ึนไดตามภูเขา  หุบเหว  สองฟาก
ตล่ิงและบริเวณสองขางของถนนท่ีมีความช้ืนสูง  ชอบดินท่ีมีฤทธ์ิเปนกรดออน  หรือ  ดางออน  
 
สรรพคุณยาจีน  

แพทยแผนจีนใชสวนเหนือดินหรือใบเปนยาแกอักเสบ แกไอ ขับเสมหะ และแก
หลอดลมอักเสบชนิดเร้ือรัง  ชาชงเจียวกูหลานใชบํารุงรางกาย แกอาการออนเพลีย ชวยใหเจริญ
อาหาร ชวยใหนอนหลับ และเสริมภูมิคุมกัน  จีนตอนใตแถบยูนนานไปจนถึงไตหวันรูจักเจียวกูหลาน
มาเนิ่นนาน โดยถือเปนยาอายุวัฒนะ (สุธรรม  อารีกุล, ม.ป.ป.) 
 
สรรพคุณยาไทย 
  ยาพ้ืนบานของชาวเขาเผามูเซอ ใชท้ังตนเปนยาพอกรักษาแผล รักษากระดูกและ
อาการปวดกระดูก ปวดในขอมือ ขอเทา และอาการฟกชํ้าดําเขียว  ชาวเขาพวกจีนฮอใชใบกิ่งและ 
ลําตนมาคั่วทําเปนชาสําหรับดื่มเปนยาบํารุงกําลัง  ยาพื้นบานของชาวเขาเผาลาฮู (lahu) ใชท้ังตน
เปนยาพอกรักษาแผล รักษาอาการกระดูกและอาการปวดกระดูก (สุธรรม  อารีกุล, ม.ป.ป.) 
 
สารสําคัญและฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา  : 

 สารสําคัญออกฤทธ์ิในเจียวกูหลาน คือ Gypenoside  ซ่ึงเปนสารประเภท saponin  
มีฤทธ์ิลดระดับไขมันในเสนเลือด เสริมระบบภูมิคุมกันท้ังในสัตวทดลองและทางคลินิก  ยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเนื้องอก รักษาแผลกระเพาะอาหาร ตานการอักเสบ แกปวด ยับยั้งการเกาะตัวกัน
ของเสนเลือด  
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ภาพท่ี 3.19  เจียวกูหลานแสดงใบประกอบ 

ภาพท่ี 3.18  เจียวกูหลานแสดงตนเปนเถาเล้ือย   

 
ภาพท่ี 3.20   เจียวกูหลานแสดงผล 
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ท่ีมา :  เย็นจิตร  เตชะดํารงสิน,2547ข 

ภาพท่ี  3.21  เจียวกูหลาน  Gynostemma   pentaphyllum   Makino 
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อบเชยจีน 

 
ชื่อไทย    อบเชยจีน 
ชื่อจีน    โยวกุย  (จีนกลาง) , เน็กกุย  (จีนแตจิ๋ว)  
ชื่อสามัญ  Chinese cinnamom  ,Chinese cassia , Chinese bark 
ชื่อวิทยาศาสตร    Cinnamomum aromaticum Nees   
ชื่อพอง                  Cinnamomum cassia Presl. 
  Cinnamomum cassia Nees ex Bl 
วงศ  Lauraceae  
 

สวนท่ีใชทํายา     
เปลือกตน , เปลือกอบเชยจีนจะหนากวา สีเขมกวา หยาบกวาอบเชยเทศ (อบเชย

ศรีลังกา)  อยางเห็นไดชัดและยังมีเปลือกช้ันนอก (cork) อยู  
 

ความสําคัญและการพัฒนา 
  อบเชยเปนสมุนไพรและเครื่องเทศท่ีสําคัญ มีการใชท่ัวโลก  ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนมีการสงออกอบเชยไปตางประเทศปละมากกวา 8,000 ตัน และมีการสงออกในรูป
ของนํ้ามันอบเชยดวย  ฮองกงเปนผูนําเขาและสงออก ( Re-export) ท่ีสําคัญ  ประเทศไทยนําเขา
อบเชยมาใชในอุตสาหกรรมอาหารและยาแผนโบราณปละไมต่ํากวา 50 ลานบาท 
 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
  ตนอบเชยจีนมีความสูงมากกวาอบเชยเทศ ในการปลูกตองตัดทอนยอดและให
แทงแขนงข้ึนมาใหมเชนเดียวกับอบเชยเทศ  อบเชยท่ีมีคุณภาพดีไดมาจากตนท่ีมีอายุ 10-12 ป  
อบเชยจีนเปนไมยืนตน สูงประมาณ  7-25 เมตร  ผิวเปลือกตนสีน้ําตาลเทา   เนื้อในสีน้ําตาลแดง   
หนา  ประมาณ  1.3  เซนติเมตร  ท้ังเปลือกตนและใบมีกล่ินหอมเฉพาะตัว  ใบเดี่ยวหนา  ยาว  8-12  
เซนติเมตร  กวาง  4-5  เซนติเมตร  ดอกออกเปนชอใหญ แตกแขนงใกลยอด  ดอกยอยมีขนาดเล็ก สี
ขาวอมเหลือง มีกลีบรวม 6 กลีบเช่ือมติดกันท่ีโคน  ดอกสมบูรณเพศ  ผลสีมวงดํารูปรีหรือคอนขาง
กลม  ยาวประมาณ  0.9  เซนติเมตร  ภายในมีเมล็ดเดี่ยว  เมล็ดรูปยาวรีมีสีมวง  
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ถ่ินกําเนิดและการกระจายพันธุ 
  อบเชยจีนมีแหลงกําเนิดในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในมณฑลกวางตุง  
กวางสี  ยูนนาน  ฯลฯ  (เย็นจิตร เตชะดํารงสิน, 2547ข) 
 
การขยายพันธุ  
  อบเชยจีนขยายพันธุดวยเมล็ด  
 
สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการเพาะปลูก : 
  อบเชยจีนมีถ่ินกําเนิดในเขตรอน  สามารถเจริญเติบโตไดดีท่ีอุณหภูมิ  19-22.5  
องศาเซลเซียส  อุณหภูมิเฉล่ียตลอดเดือนสูงกวา  20  องศาเซลเซียส  อบเชยจีนชอบอากาศช้ืน  
ปริมาณนํ้าฝนตอป  1,200-2,000  มิลลิเมตร (เย็นจิตร เตชะดํารงสิน, 2547ข) ชอบดินรวนซุย ช้ันดิน
หนาและลึก  มี pH 5.5-6.5    เปนดินทราย สามารถระบายนํ้าไดดี  การเจริญเติบโตจะชาแตคุณภาพ
จะดี  ดินปลูกเปนดินเหนียว หรือดินอุดมสมบูรณมากเกินไป การเจริญเติบโตจะดีแตเปลือกจะหนา 
คุณภาพต่ํา  พื้นท่ีปลูกมีสภาพน้ําทวมขังจะทําใหอบเชยมีรสขม กล่ินไมหอม ดินท่ีมีลักษณะเปน
กรวดก็ไมเหมาะแกการปลูกอบเชย (กรมวิทยาศาสตรการแพทย, 2550) 
 
สรรพคุณยาจีน 
  แพทยแผนจีนใชอบเชยจีนเปนยาบํารุงธาตุ  แกปวดทอง  ขับลม  บํารุงหัวใจ  แก
ประจําเดือนมาไมเปนปกติ  อวัยวะเพศไมแข็งตัว  ปสสาวะบอยตอนกลางคืน  กล้ันปสสาวะไมอยู  
 
สรรพคุณยาไทย 
  สรรพคุณยาแผนโบราณ เปลือกอบเชยมีกล่ินหอม รสสุขุม  มีสรรพคุณบํารุงดวง
จิต  แกออนเพลีย  ชูกําลัง  ขับลม  บํารุงธาตุ  แกไขสันนิบาต  ใชปรุงเปนยานัตถุ  แกปวดหัว     ราก
และใบอบเชยมีกล่ินหอม  รสสุขุม  ตมน้ําดื่มแกไขจากการอักเสบหลังคลอด   เปนยาขับลม  บํารุง
ธาตุ  แกทองอืดทองเฟอ  อบเชยจีนเปนยาขับลม บํารุงธาตุและฝาดสมาน กลาวกันวาอบเชยจีนทํา
ใหปริมาณของน้ํานมลดลง  นอกจากนี้ใชแตงกล่ินยาที่ใชแกทองเสีย เพราะจะไปชวยเสริมฤทธ์ิของ 
ยา ใชแกคล่ืนไสอาเจียน (ชยันต  พิเชียรสุนทร  แมนมาศ  ชวลิตและวิเชียร  จิรวงศ,2542) 
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สารสําคัญในอบเชยจีน 
  อบเชยจีนมีน้ํามันระเหยไดอยูประมาณรอยละ 1-2  คุณภาพของนํ้ามันข้ึนอยูกับ 
ปริมาณของ Cinnamic aldehyde น้ํามันอบเชยจีนหนักกวา  ขน และแข็งตัวเร็วกวาน้ํามันอบเชยเทศ   
นอกจาก Cinnamic aldehyde  แลวยังมีสาร Cinnamyl acetate, Cinnamic acid, Phenylpropyl 
acetate, Orthocumaric aldehyde, Tannic acid และแปงมาก  นอกจากนี้ในน้ํามันจะไมพบ Eugenol 
เลย  (นิตยาพร  ตันมณี, 2549) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.22   เปลือกอบเชยจีน 

ท่ีมา :Colour  illustrations of drugs from Ben Cao Gang Mu,1998 

ภาพท่ี 3.23  ใบและดอกอบเชยจีน 

ท่ีมา :Colour  illustrations of drugs from Ben Cao Gang Mu,1998 
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ภาพท่ี 3.24   อบเชยจีน  Cinnamomum   cassia  Blume 

ท่ีมา กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ,2548ง 
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โกฐหัวบัว 

ชื่อไทย    โกฐหัวบัว 
ชื่อจีน      ชวงชวอง (จีนกลาง )  ชวงเกียง  (จีนแตจิ๋ว)  
ชื่อสามัญ  Szechuan  lovage 
ชื่อวิทยาศาสตร  Ligusticum  sinensis Oliv. Cv. Chuanxiang 
ชื่อพอง    Ligusticum  chuanxiong Hort. Ex Y.Q. Qiu 
วงศ   Umbelliferae 
 
สวนท่ีใชทํายา  

เหงา , เหงาแหงรูปรางคอนขางกลม  ผิวเปนปุมปมคลายโกฐเขมาแตกลมกวา  มีสี
น้ําตาล   มีกล่ินหอมฉุน รสขม และชาเล็กนอย แตจะหวานภายหลัง    
 
ความสําคัญและการพัฒนา 

โกฐหัวบัวเปนพืชถ่ินเดียวของจีน  ผานการพัฒนาและปรับปรุงสายพันธุมานาน
นับพันป จนมีเหงาใหญเปนพิเศษ  จีนนิยมใชโกฐหัวบัวท่ีไดจากพืชท่ีปลูก  เพราะมีสรรพคุณดีกวา
ท่ีไดจากธรรมชาติ    การแพทยแผนไทยใชโกฐหัวบัวในยาแผนโบราณหลายชนิด    โกฐนี้เปนโกฐ
ชนิดหนึ่งในพิกัดยาไทยท่ีเรียก   โกฐทั้งหา โกฐท้ังเจ็ดและโกฐท้ังเกา  และเปนตัวยาสมุนไพรท่ีมี
การขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.)  จํานวน 1,352  
ทะเบียน (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2549) 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
  โกฐหัวบัวเปนไมลมลุก  อายุหลายป ลําตนตั้งตรง กลวง  สูงประมาณ  30-80  
เซนติเมตร  เหงาคอนขางกลม ผิวเปนปุมปม ขอปองและปลองส้ัน 
  ใบออกตรงขามกัน  เปนใบประกอบแบบขนนก 2-3 ช้ัน  เรียงเวียน  แฉกสุดทาย
รูปไข หรือรูปไขแกมรูปขอบขนาน  หยักลึกสุดแบบขนนก  ใบท่ีอยูใกลโคนตนรูปไขแกมรูป
สามเหล่ียม  กวางไดถึง 15 เซนติเมตร ยาวไดถึง 20 เซนติเมตร  กานใบยาวประมาณ 20 เซนติเมตร  
โคนกานแผเปนกาบ 
  ดอกออกท่ียอด  เปนดอกชอแบบซ่ีคํ้ารมหลายช้ัน   มีหลายดอกยอย มีขนาดดอก
ยอยเล็ก สีขาว  ผลรูปไข (ชยันต  พิเชียรสุนทร  แมนมาศ  ชวลิตและวิเชียร  จิรวงศ, 2542) 
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ถ่ินกําเนิด : 
  โกฐหัวบัวมีถ่ินกําเนิดในมณฑลเสฉวน  กุยโจว  ยูนนาน  หูเปย   
 
การขยายพันธุ 
  ใชขอของลําตน 
 
สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการปลูก 
  โกฐหัวบัวเปนพืชท่ีชอบอากาศรอนช้ืน  เจริญเติบโตไดดี ท่ีความสูงจาก
ระดับน้ําทะเล 500-1,500 เมตร  อุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 15 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 องศา
เซลเซียส  อุณหภูมิต่ําสุด -5 องศาเซลเซียส  ปริมาณนํ้าฝน 1,200 มิลลิเมตร  ความช้ืนสัมพัทธเฉล่ีย
รอยละ 80  ชอบดินหนาและลึก ดินซุย อุดมสมบูรณ  การระบายน้ําดี มีฤทธ์ิเปนกลางหรือกรด 
เล็กนอย  อายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 2 ป 
 
สรรพคุณยาจีน  

สรรพคุณยาจีนใชโกฐหัวบัวเปนยาแกหวัด  แกปวดศีรษะ  บํารุงโลหิตแกโรค
โลหิตจาง  แกอาการปวดจากเลือดค่ัง  กระจายการตีบของเสนเลือด  ประจําเดือนมาไมเปนปกติ  แก
ฟกชํ้าปวดเจ็บตาง  ๆ รวมท้ังปวดฟน อาเจียนเปนเลือด ไอ วัณโรค  ใบมีกล่ินหอมช่ืนใจ ใชเปนยา
ขับพยาธิในทอง แกบิด  แกไอ  เปนยาขับลม  แกโรคประสาท  เปนยาฆาเช้ือ  ใชเปนสวนผสมในยา
แกหวัดและแกทองรวง   ดอกใชเปนสวนประกอบสําหรับเคร่ืองสําอางแตงหนา (ราชบัณฑิตสถาน, 
2546) 
 
สรรพคุณยาไทย 
  สรรพคุณยาไทย วา โกฐหัวบัวมีกล่ินหอม  รสมัน  ใชขับลม  แกลมในกอง
ริดสีดวง  และกระจายลมท้ังปวง 
 
สารสําคัญในโกฐหัวบัว 
  โกฐหัวบัวมีน้ํามันระเหยงายอยูราวรอยละ 2  ในน้ํามันนี้มี cnidic acid , cnidic 
lactone  และมีชันท่ีมีรสเปร้ียว นอกจากนี้ยังมีสารพวก phthalide อีกหลายชนิด เชน ligustilide 
(ชยันต  พิเชียรสุนทร  แมนมาศ  ชวลิตและวิเชียร  จิรวงศ, 2542) 
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ภาพท่ี 3.25   โกฐหวับัวแสดงเหงาฝาน 
 

ท่ีมา :  www.pharm.chula.ac.th/museum/th-crud/su-5.htm 
 

ภาพท่ี 3.26  โกฐหวับัว Ligusticum  sinensis  Oliv. Cv. Chuanxiang แสดงเหงาแหง 

ท่ีมา :ชยันต พเิชียรสุนทร แมนมาส ชวลิตและวเิชียร จิรวงศ, 2542. 

ภาพท่ี 3.27   โกฐหวับัว แสดงชอดอกบานเต็มท่ีและใบ 

ท่ีมา :ชยันต พเิชียรสุนทร แมนมาส ชวลิตและวเิชียร จิรวงศ, 2542. 

http://www.pharm.chula.ac.th/museum/th-crud/su-5.htm�
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การพัฒนาสมุนไพรจีนในงานสงเสริมการเกษตร 
ในการพัฒนาสมุนไพรจีน กรมสงเสริมการเกษตรไดรวมกับกรมพัฒนาการแพทย

แผนไทยและการแพทยทางเลือกและหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนอีก 9 หนวยงาน จัดทํา
โครงการวิจัยการผลิตวัตถุดิบและแปรรูปสมุนไพรจีนเพื่อทดแทนการนําเขา (ป พ.ศ. 2548-2552)   
มีวัตถุประสงค เพื่อทดลองปลูกพืชสมุนไพรจีนเปาหมาย 11 ชนิด ขางตน แบบแปลงสาธิตตาม
แนวทางเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP )   ขยายพันธุสมุนไพรมาตรฐานท่ีไดรับจากประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน   สรางเครือขายการพัฒนาสมุนไพรอยางครบวงจรระหวางหนวยงานตาง ๆ ท้ัง
ภาครัฐ ชุมชนและภาคเอกชน  และเพื่อเปนรูปแบบตัวอยางในการพัฒนาสมุนไพรในทองถ่ิน   กรม
สงเสริมการเกษตรไดเขารวมศึกษาการผลิตพืชสมุนไพรเปาหมาย 2 ชนิด คือ เจียวกูหลาน
(Gynostemma pentaphyllum Makino ) และ ชิงเฮา ( Artemisia annua L..) ในระหวางป พ.ศ. 2548-
2549 โดยศึกษาและทดสอบศักยภาพพืชสมุนไพรทั้งสองชนิดเพ่ือใหสามารถผลิตวัตถุดิบไดอยางมี
คุณภาพเชิงพาณิชย    
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บทที่ 4 

การพัฒนาการผลิตสมุนไพรชิงเฮา 

ความสําคัญ 

  มาเลเรียเปนโรคติดตอท่ีเกิดจาก  parasite  ท่ีเปนปญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญ
ท่ีสุดในเขตรอนของโลก และ เปนโรคติดตอท่ีทําใหคนเสียชีวิตเปนอันดับท่ี  2  รองจากวัณโรค  
ประเทศไทยมีอัตราการตายดวยโรคนี้  2.21  คนตอประชากรพันคน (The American 
Association of Diabetes Educators and Rosanne Cash,2548)     ยามาเลเรียท่ีเปนท่ีรูจักกันดี  
ไดแก  ควินิน (Quinnine) ซ่ึงเตรียมมาจากเปลือกไมซิงโคนา  (Cinchona)  แตปจจุบันเช้ือมีความ
รุนแรงมากข้ึน  พัฒนาดื้อตอยาตานมาเลเรียท่ีใชอยูโดยเฉพาะเช้ือฟลซิฟาร่ัม (Plasmodium 
falciparum ) ซ่ึงพบมากในประเทศไทย  ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองพัฒนายาตัวใหมข้ึนเพื่อใช
ในการรักษา 
  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนไดนํา  ตนชิงเฮามีช่ือวิทยาศาสตรวา  
Artemisia  annua L. อยูในวงศ  Compositae หรือ Asteraceae  มีถ่ินกําเนิดในประเทศจีนและ
ญ่ีปุน  เปนพืชลมลุก  อายุปเดียว  มีความสูงประมาณ  2  เมตร  สวนท่ีใชประโยชนคือสวนเหนือ
ดิน  ไดแก  ลําตน  ใบและดอก  โดยเฉพาะสวนยอดในระยะออกดอกจะมีสารสําคัญ  คือ  อาติมิ
ซินิน ( Artemisinin  )  หรือชิงเฮาสู (qinghaosu)ในภาษาจีนกลาง นํามาใชรักษาเปนยารักษาโรค
มาเลเรีย  ซ่ึงประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีตํารายามากวา  2,000  ป  
   การพัฒนาการผลิตสมุนไพรชิงเฮาในประเทศไทย กระทรวงเกษตรและ
สหกรณโดยกรมสงเสริมการเกษตรไดรวมกับกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข  ศึกษาการเพาะปลูกชิงเฮาตามแนวทางเกษตรดีท่ีเหมาะสม  โดย
นําสายพันธุของชิงเฮาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมาจัดทําแปลงสาธิตเพื่อศึกษาความ
เหมาะสมท่ีจะปลูกเปนวัตถุดิบในประเทศไทย  ปจจัยท่ีมีผลตอปริมาณสารสําคัญนอกเหนือจาก
ความผันแปรทางพันธุกรรม  ไดแก  สภาพแวดลอม  สภาพการจัดการพืช การเจริญเติบโต 
ผลผลิตและคุณภาพ    สมุนไพรชิงเฮาหากปลูกไดผลดีในประเทศไทย  มีสารสําคัญอาติมิซินิ
นสูงจะมีโอกาสในการพัฒนาไปสู การสังเคราะหและผลิตวัตถุดิบยาไฮโดรอาติมิซินิน  พัฒนา
สูตรตํารับยาและผลิตภัณฑยาตานมาเลเรียตอไป  ซ่ึงปจจุบันยังคงมีความตองการสูงมาก  ใน
สวนของภาคการเกษตรก็คาดหวังวาจะเกิดผลตอภาคการผลิตของเกษตรกรและสุขภาพของ
เกษตรกรโดยรวมดวย 
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พืชสมุนไพรชิงเฮาท่ีใชในการศึกษาและกลาวถึงในคร้ังนี้ หมายถึง Artemisia  
annua L. วงศ Compositae ซ่ึงไดรับเมล็ดพันธุจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และใชช่ือ
เรียก ชิงเฮา (Quinghao)  

 
การพัฒนายาสมุนไพรชิงเฮาของจีน 

  การใชตามตําราแพทยแผนจีน 

การแพทยแผนจีนใชสมุนไพรชิงเฮาท้ังตนรักษาริดสีดวงทวารและไขมาเลเรีย  
แพทยแผนโบราณของจีนใชสวนท่ีอยูเหนือดินของพืชชนิดนี้ โดยจะเก็บในฤดูใบไมรวงเม่ือตนมี
ดอก เอาสวนตนและกิ่งแกออก แลวผ่ึงใหแหงในท่ีรม ใชแกไขอันเกิดจากความรอนในฤดูรอน แก
ไขต่ํา  ๆ ท่ีไมมีเหง่ือ แกไขอันเนื่องจากวัณโรคและแกไขจับส่ัน  ขนาดท่ีใช 4.5 – 9 กรัม   ปจจุบัน
ชิงเฮาเปนเคร่ืองยาท่ีรับรองในตํารายาแหงประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ฉบับคริสตศักราช 
2000 ในช่ือเคร่ืองยา Herba Artemisiae Annuae 
   
  การพัฒนายาจากสมุนไพรชิงเฮาประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
  ในป  พ.ศ. 2514  นักวิทยาศาสตรจีนไดสกัดอนุพันธุของสมุนไพรชิงเฮา เรียกวา  
ชิงเฮาสู  ( Qinghaosu)  หรือ อาคิมิซินิน (Artemisinin)  ซ่ึงมีฤทธ์ิตอตานเช้ือมาเลเรียได   จึงเกิดกลุม
คณะรวมวิจัยทําการศึกษาวิจัยท่ัวประเทศจีน ท้ังในดานโครงสรางทางเคมี การสังเคราะห เภสัช
วิทยา พิษวิทยา ตลอดจนการทดลองรักษาผูปวยทางคลินิก จนกระท่ังสามารถพัฒนาเปนยารักษา
โรคมาเลเรียจากเช้ือ Plasmodium vivax และ Plasmodium falciparum โดยเฉพาะอยางยิ่งเช้ือ  
Plasmodium falciparum ท่ีดื้อยา  ผลจากการศึกษาวิจัยนี้ทําใหไดยารักษาโรคมาเลเรียชนิดใหม  
สามารถรักษาและชวยชีวิตผูปวยโรคมาเลเรียหลายสิบลานคนท่ัวโลก     ปจจุบันประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนมีการพัฒนาสมุนไพรชิงเฮาท้ังในรูปของยาเม็ดและยาฉีด   
  กลุมคณะรวมวิจัยสมุนไพรชิงเฮาสูเพื่อพัฒนาเปนยารักษาโรคมาเลเรียของจีน  
(China Cooperative Research Group on Qinghaosu and its Derivatives as Antimalarials)  ไดรับ
พระราชทานรางวัลสมเด็จเจาฟามหิดลประจําป พ.ศ. 2546  สาขาการแพทย  (มูลนิธิรางวัลสมเด็จ
เจาฟามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ,2547) 
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การพัฒนายาสมุนไพรชิงเฮาของประเทศไทย 

  การใชประโยชนสมุนไพรชิงเฮาตามภูมิปญญาไทย 

  การใชประโยชนทางยาในภูมิปญญาพื้นบานของไทย  พบวาไมปรากฏสรรพคุณ
ในการใชเปนสมุนไพรเดี่ยว  แตอยูในพิกัดโกฐ  คําวา โกฐ เปนภาษาเปอรเซีย  (อิหราน)  เขียนเปน
ตัวอักษรยาวีเทียบเสียงเปน  “Kashta”  แปลวา  ปราบหรือกําจัด  ทําใหตายไป  พิกัดโกฐเปนเคร่ือง
ยาท่ีใชปริมาณนอยแตมีประสิทธิภาพสูงในการบําบัดในระยะเวลาส้ัน  โบราณจัดแบงพิกัดโกศ   
ออกเปน  4  กลุม  คือ พิกัดโกฐทั้งหา (เบญจโกฐ)  พิกัดโกฐท้ังเจ็ด(สัตตโกฐ)   พิกัดโกฐท้ังเกา (นว 
โกฐ)  และพิกัดโกฐพิเศษ  ซ่ึงหมายความวาพิกัดแตละอยางนั้นใชขนาดเทาๆ  กัน   
   โกฐท้ังหา   ไดแก  โกฐหัวบัว  โกฐสอ  โกฐเขมา  โกฐเชียง โกฐจุฬาลําภา 
   โกฐท้ังเจ็ด  ไดแก  โกฐท้ังหา  โกฐกระดูก  โกฐกานพราว 
   โกฐท้ังเกา  ไดแก  โกฐท้ังเจ็ด  โกฐพุงปลา  โกฐชฎามังษี 
   โกฐพิเศษ   ไดแก  โกฐกะกล้ิง  โกฐกักตรา  โกฐน้ําเตา 
โกฐเหลานี้สวนใหญไดจากพืชท่ีมีถ่ินกําเนิดในจีนและ เอเซียใตท้ังส้ิน    โกฐจุฬาลําพา หรือชิง
เฮา(A. annua  L.)  เปนสวนประกอบหนึ่งในพิกัดโกฐท้ังหา  โกฐท้ังเจ็ดและโกฐท้ังเกา   
สรรพคุณตาม ตําราแผนโบราณไทยใช แกไขเจลียง (ไขท่ีมีเม็ดผ่ืนตามตัว เชน ไขหัด สุกใส ดํา
แดง ไขจับวันเวนวัน ) แกไข  แกหืด แกไอ เปนยาขับเหง่ือ   การใชสมุนไพรชิงเฮาของประ
ประเทศไทย  มีรายงานการใชของชุมชนบานบองตี้นอย ตําบลวังกระแจะ อําเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุรีซ่ึงเปนพื้นท่ีชายแดนไทย-พมาท่ีมีการระบาดของโรคมาเลเรีย  โดย ชาวบาน
เรียกตนมาเลเรียและตมเอาน้ําดื่มเพื่อรักษาอาการมาเลเรียไดผลดี  (ทิวาพร  ศรีวรกุล ,2549)     
ปจจุบันชิงเฮาหรือโกฐจุฬาลําพาใชในยาแผนโบราณ โดยอยูในทะเบียนยาแผนโบราณท่ีข้ึน
ทะเบียนไว จํานวน 608  รายการ  (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ,2549)      
  สําหรับการใชประโยชนอ่ืน  ภูมิปญญาพ้ืนบานมีการใชประโยชนจากโกฐจุฬา
ลําพาในการทําน้ําหมักชีวภาพ เพื่อไลแมลงศัตรูพืช ซ่ึงรายงานการศึกษาฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา
พบวามีฤทธ์ิฆาและไลแมลง  (คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539)   

  การพัฒนายาจากสมุนไพรชิงเฮาของประเทศไทย 

  องคการเภสัชกรรม  ไดทําการสกัดสารอาติมิซินินจากตนชิงเฮาท่ีทดลองปลูก
ในประเทศไทยโดยวิธี Solvent extraction และทําใหสารบริสุทธ์ิโดย Preparative MLPC  
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(Medium Pressure Liquid Chromotography ) แลวทําการสังเคราะหอนุพันธุของสารอาติมิซิ
นินจากอาติมิซินินท่ีแยกไดโดยใชเคร่ืองทําปฏิกิริยาเคมี ขนาด 20 ลิตร สามารถสังเคราะห
อนุพันธ  3  ชนิด  คือ  อาติมิเทอร  อาติซูเนทและไดไฮโดรอาติมิซินิน  พบวา  ไดไฮโดรอาติมิซิ
นิน  มีข้ันตอนการสังเคราะหท่ีส้ันกวาอนุพันธอ่ืน ๆ  และมีประสิทธิภาพในการตานเช้ือมาเลเรีย
ดีกวา  จึงมีลักษณะท่ีจะพัฒนาเปนยาตานมาเลเรียชนิดดื้อยา    สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ/ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ (ศช./สวทช.) และSpecial Programme for Research and Training in 
Tropical Diseases/World Health Organization (TDR/WHO)  ไดรวมกันสนับสนุนให 
โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อการปองกันและบําบัดโรคเขตรอน (โครงการT-2 ) ดําเนินการวิจัย
และพัฒนา “ผลิตภัณฑยาตานมาเลเรีย Dihydro artemisinin” เพื่อใชสําหรับรักษาผูปวยมาเลเรีย 
โดยมีองคการเภสัชกรรมซ่ึงมีความพรอมในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑยาและสามารถ
ดําเนินการผลิตยาตามหลักเกณฑวิธีการท่ีดีในการผลิตยา (Good Manufacturing Practice-GMP ) 
เขารวมโครงการดังกลาว  ท้ังนี้องคการเภสัชกรรมจะดําเนินการดานการสังเคราะหและผลิต
วัตถุดิบยาไดไฮโดรอาติมิซินิน แลวมอบใหโครงการ T-2   นําไปศึกษาวิจัยในสัตวทดลองและ
การศึกษาวิจัยทางคลินิก  เพ่ือใหไดขอมูลสําหรับการขอขึ้นทะเบียนตํารับยาแผนปจจุบันตอไป   
(ประภัสสร  สุรวัฒนาวรรณ,2547) 

การใชสมุนไพรชิงเฮาในตางประเทศ 

  อาติมิซินินมีการนําไปใชในหลายประเทศ เชน มาลายา ซาราวัค สิงคโปรและ
ยานเอเชียแปซิกฟก เนื่องดวยตัวยาราคาไมแพง แตตัวยานี้ยังไมไดข้ึนทะเบียนยาในออสเตรเลีย 
อเมริกาและยุโรป     อาติมิซินินมีความสําคัญมากข้ึนในปจจุบันเนื่องจากมีเช้ือมาเลเรียดื้อยา
ชนิดอ่ืน  (The American Association of Diabetes Educators and Rosanne Cash,2548)  
  องคกร ANAMED  ประเทศเยอรมนีไดผลิตพันธุลูกผสม (hybrid ) ของ A. 
annua  L.ใชช่ือ Artemisia annua anamed หรือ A3  ซ่ึงมีสารสําคัญสูง  ประเทศท่ีผลิตและ
จําหนายพันธุลูกผสมเปนการคาเพื่อการสงออกไดแก มาดากัสกาและแทนซาเนีย  ผลิตภัณฑยา
จากอนุพันธุของอาติมิซินินสามารถหาไดใน ไนโรบี เคนยา อูการดาแตนับวามีราคาแพงสําหรับ
ประชาชนสวนใหญ   นอกจากนี้  ANAMED ไดศึกษาการปลูกและการใชในรูปชาเพ่ือรักษา
โรคมาเลเรียในทวีปแอฟริกา ปจจุบัน Artemisia annua anamed หรือ A3  สามารถเจริญเติบโต 
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ไดดีในหลายประเทศ เชน เยอรมนี กัมพูชา คองโก อูกานดา ซูดาน แทนซาเนีย และแอฟริกาใต  
( ANAMED,2547) 

การผลิตวัตถุดิบสมุนไพรชิงเฮาในประเทศไทย 

  เนื่องจากสมุนไพรชิงเฮาไมมีการปลูกในประเทศไทย จึงมีการนําเขาสมุนไพร
แหง  จากตางประเทศเชนเดียวกับพืชสมุนไพรอีกหลายชนิด     การนําเขาในรูปสารสกัดอาติมิซิ
นินจะนําเขาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและเวียดนาม และจัดเปนยาควบคุม ใชได
เฉพาะในสถานพยาบาล ไมมีจําหนายในรานขายยาท่ัวไปเพ่ือปองกันเช้ือดื้อยา  (กรมพัฒนา
การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก, 2549) 
  องคการเภสัชกรรมรวมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหมทดลองปลูกชิงเฮา สายพันธุ
เวียดนามในจังหวัดเชียงใหม เชียงรายและพะเยา พบวาปริมาณอาติมิซินินลดลงกวารอยละ 50   
(ประภัสสร  สุรวัฒนาวรรณ, 2547) 

ขอมูลสําคัญของพืชสมุนไพรชิงเฮา 

  ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อพองและชื่อ สามัญ 
  Artemisia annua L. มีช่ือพอง A. chamomilla C.Winkl.,A. stewartii C.B.Ckarke, 
A. wadei Edgedw. ช่ืออ่ืน ๆ โกฐจุฬาลําพา โกฐจุฬาลําพาจีน(ท่ัวไป) ชิงฮาว (จีน-สําเนียงแมนดา
ริน)  แชฮาว (จีน-สําเนียงแตจิ๋ว) ช่ือสามัญ Sweet warmwood   วงศ   Compositae 
 
  ลักษณะทางพฤกษศาสคร 
  ชิงเฮามีถ่ินกําเนิดในประเทศจีน  พบในหลายทวีป  เชน  อเมริกา  ยุโรป  และแอฟ
ริกา  เปนไมลมลุกอายุปเดียวทั้งตนมีกล่ินแรง สูง 0.7-2 เมตร ใบเดี่ยวเรียงเวียน มีตอมโปรงแสง ใบ
บริเวณโคนตนรูปไขหรือรูปสามเหล่ียมแกมรูปไข กวาง 2-6 เซนติเมตร ยาว 3- 7 เซนติเมตร ขอบ
ใบหยักลึกแบบขนนก 3 หรือ 4 ช้ัน เปน 5-8 คู แฉกใบจักฟนเล่ือยลึกรูปสามเหล่ียม กวางและยาว
ประมาณ 1 มิลลิเมตร เสนกลางใบเดนชัดทางดานบน แกนกลางใบมีปกแคบ อาจจักฟนเล่ือย
เล็กนอยหรือเรียบ ใบบริเวณกลางตนหยักลึกแบบขนนก 2 หรือ 3 ช้ัน ใบใกลยอดรวมทั้งใบประดับ
หยักลึกแบบขนนก 1 หรือ 2 ช้ัน กานใบส้ันมาก ชอดอกแบบชอแยกแขนง (panicle) 
รูปพีรามิดกวาง ชอยอยแบบชอกระจุกแนน  กลม  มีจํานวนมาก สีเหลืองถึงเหลืองเขม
เสนผาศูนยกลาง 2-3 มิลลิเมตร  กานชอยอยส้ัน ดอกไมมีแพพัส ( pappus ) วงนอกเปนดอกเพศ 
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เมีย มี 10-18 ดอกเช่ือมติดกันเปนหลอด ปลายจักเปนซ่ีฟน 5 ซ่ี เกสรเพศผู 5 อัน อับเรณู      
เช่ือมติดกัน แตละอับมีรยางคดานบน 1 อัน รูปสามเหล่ียมปลายแหลม และมีรยางคปลายมน    
ท่ีโคน 2 อัน ผลแบบผลแหง เมล็ดลอน (achene) รูปไขแกมรี ยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร
(ราชบัณฑิตยสถาน,2547) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  สารสําคัญออกฤทธ์ิ 
  ชิงเฮา.  มีองคประกอบเคมีหลายชนิด  แตท่ีสําคัญคือ ชิงฮาวสู (Quinghaosu )หรือ 
arteannuin  หรือ artemisinin  สารนี้แสดงฤทธ์ิตานเชื้อไขจับส่ันชนิด Plasmodium falciparum   
และชนิด Plasmodium vivax  โดยเฉพาะสายพันธุท่ีดื้อยา     นอกจากนี้ยังมีสารกลุมฟลาโวนอยด
หลายชนิดซ่ึงชวยเสริมฤทธ์ิตานเชื้อไขจับ ส่ันกับสาร  artemisinin เชน  casticin, 
cirsillneol,chrysoplenol-D, chrysoplenetin      สารสําคัญในชิงเฮา ยังมีน้ํามันระเหยหอม (Essential 
oils ) ซ่ึง   James E. Simon  และคณะ  (1990)  รายงานวามี องคประกอบหลัก (คิดเปนเปอรเซ็นต

จาก Essential oils ท้ังหมด) ไดแก alpha-pinene (0.032%) ,camphene (0.047%) ,β-pinene 
(0.882% ), myrcene (3.8% ), 1,8-cineole (5.5%),artemisia ketone (66.7%) ,linalol ( 3.4%), 

camphor( 0.6%),borneol  0.2%),และβ–caryophyllene (1.2%) 

ภาพท่ี 4.1  ชิงเฮามีทรงพุมสูงประมาณ 1.5-2 เมตร ชอดอกแบบชอแยกแขนง (panicle) 
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  อาติมิซินิน  (Artenisinin)  จัดอยูในกลุม  Sesquiterpene  Lactone  ชนิดท่ีมี  
Endoperoxide  bridge  อยูภายใน  ring  ซ่ึงไมคอยพบในธรรมชาติ     การสังเคราะหสารอาติมิซินิน 
และอนุพันธุโดยวิธีทางเคมี  ตองผานหลายข้ันตอนทําใหมีคาใชจายสูง  จึงนิยมทําการสังเคราะห
อนุพันธของอาติมิซินินโดยใชชิงเฮาเปนตัวต้ังตนปฏิกริยา  (precursor)      สถาบันวิจัยและพัฒนา  
องคการเภสัชกรรม  ไดสกัดอาติมิซินินจากตนชิงเฮาท่ีปลูกในประเทศไทย  สามารถสังเคราะห
อนุพันธ  3  ชนิด  คือ  อาติมิเทอร  อาติซูเนทและไฮโดรอาติมิซินิน  พบวา  ไดไฮโดรอาติมิซินิน  มี
ข้ันตอนการสังเคราะหท่ีส้ันกวาอนุพันธอ่ืน ๆ  และมีประสิทธิภาพในการตานเช้ือมาเลเรียดีกวา  จึง
มีลักษณะท่ีจะพัฒนาเปนยาตานมาเลเรียชนิดดื้อยา  ยาไฮโดรอาติมิซินินออกฤทธ์ิเร็ว  ทําใหเช้ือดื้อ
ตอยายากมากข้ึน    อยางไรก็ตามเนื่องจากไมมีขอมูลวาเช้ือมาเลเรียจะพัฒนาดื้อตอยากลุมนี้หรือไม  
องคการอนามัยโลก  (WHO)  จึงแนะนําใหใชยาตานมาเลเรียกลุมนี้เฉพาะกับผูปวยมาเลเรียชนิดท่ี
ใชยาชนิดอ่ืนแลวไมไดผลเทานั้น  ท้ังนี้เพื่อลดโอกาสดื้อยาของเชื้ออันเนื่องมาจากการใชยาผิดวิธี     
(ประภัสสร  สุรวัฒนาวรรณ  ,2547)   
 
  ปริมาณสารสําคัญ  อาติมิซินิน ในชิงเฮาปลูกท่ีสวิสเซอรแลนด  ป  ค.ศ  1989-
1990  ใชพันธุจากยุโรป  (อิตาลี ยูโกสลาเวีย สเปน)  มีอาติมิซินิน  0.03-0.22%  (dry leaves wt.)  
แต  clone  จากจีนมีอาติมิซินิน  1.1%  (dry leaves wt.) (จรัญ  ดิษฐไชยวงศ  ,2548)   ชิงเฮาสาย
พันธุของจีนและเวียดนามมีปริมาณอาติมิซินินประมาณรอยละ  1  ซ่ึงมากกวาสายพันธุท่ีพบใน
อเมริกาและยุโรปถึง  5  เทา ( กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ,2548 ก )     
สวนเหนือดินของชิงเฮาท่ีทําการเพาะปลูกในแอฟริกามีปริมาณอาติมิซินิน  0.63-0.70%  ของ
น้ําหนักแหง  เม่ือนํามาเตรียมในรูปแบบชาชงพบวาจะสามารถสกัดสารอาติมิซินินไดประมาณ  
40%  ของท้ังหมด  จากการทดลองโดยใชใบแหง  5  กรัมตอน้ํา  1  ลิตร  ในผูปวยมาเลเรีย  5  ราย  
พบวา  จะไมพบเช้ือมาเลเรียในเลือดภายใน  2-4  วัน  และทดลองในผูปวยมาเลเรีย  48  ราย  พบวา  
44  ราย  (92%)  ไมพบเช้ือมาเลเรียในเลือดภายใน  4  วัน  ( คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  
,2547)   
    ปริมาณสารอาติมิซินินในชิงเฮา.  พบมากท่ีชอดอก รองลงมาท่ีเปลือกหุมเมล็ดใบ   
นอกจากนั้นพบที่เมล็ด ใบ กิ่งขาง ลําตน  สวนรากไมพบ 
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ตารางท่ี 4.1  ปริมาณสารสําคัญอาติมิซินินที่พบในสวนตาง ๆ ของ ชิงเฮาในสภาพโรงเรือนและ 
      แปลงปลูก 

อาติมิซินิน (% น้ําหนักแหง) 
สวนตางๆ ของพืช 

ในโรงเรือน แปลงปลูก 
ใบ 0.003-0.03 0.006-0.06 
ลําตน 0-0.003 0.0004-0.0007 
กิ่งขาง 0 0.0004-0.0014 
ราก 0 0 
ชอดอก 0.012-0.042 0.104-0.264 
ละอองเกสร 0 ไมไดตรวจ 
เปลือกหุมเมล็ด nd 0.116 
เมล็ด(รวมดอกแหง) 0.036 0.081 

ท่ีมา  : J.F.S. Ferreira and J.Janick ,1996 
 
   ตอมขนท่ีดอกของชิงเฮาจะมี gradular trichome เปนแหลงสะสมสารสําคัญ ซ่ึงในชวง
ออกดอกตอมจะมีการสะสมสารมาก     สารสําคัญอาติมิซินินพบวาถูกปลดปลอยใน gradular 
trichome ซ่ึงปรากฏที่ลําตน ใบและชอดอกยอย โดยเฉพาะท่ีดอกยอยและฐานรองดอก  (J.F.S. 
Ferreira and J.Janick ,1996) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.2   แสดง gradular trichome  บนดอกยอยของสมุนไพรชิงเฮา  

ที่มา : J.F.S. Ferreira and J.Janick ,1996 
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   ระยะเก็บเกี่ยวท่ีมีสารสําคัญสูง   มีรายงานการศึกษาระยะเก็บเกี่ยวท่ีมี
สารสําคัญอาติมิซินินสูงอยูในระยะกอนออกดอกและระยะมีดอก  แตสําหรับสายพันธุ ( clone) 
ของจีนท่ีมีการปลูกท้ังในโรงเรือนและแปลงปลูก มีรายงานสารสําคัญสูงสุดในระยะดอกบานเต็มท่ี   
(J.F.S. Ferreira and J.Janick ,1996)  ปจจัยท่ีมีผลตอสารสําคัญ  ไดแก  สภาพแวดลอม  เชน  แหลง
ปลูก  ฤดูกาล  สภาพการจัดการ  เชน  ความหนาแนนของประชากรในแปลงปลูก  การใสปุย  และ
ความผันแปรทางพันธุกรรม 
 
  การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรชิงเฮา 

  การควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบใหไดปริมาณอาติมิซินินสูงสามารถตรวจสอบ
องคประกอบทางเคมีของวัตถุดิบในแตละแหลงผลิตได  ประไพ  วงศสินคงมั่น (2549) ไดพัฒนา
วิธีการวิเคราะหปริมาณสารอาติมิซินินในสวนเหนือดินแหงของ A. annua  L. โดยใชเทคนิคเดนซิ
โทเมทริกโครมาโทกราฟผิวบาง  ( densitometric TLC ) สกัดตัวอยางโดยใชปโตรเล่ียมอีเทอรและ
เฮกเซนเปนตัวทําละลาย สกัดโดยวิธีรีฟลักซ วิธีการใชคล่ืนเสียงความถ่ีสูงและวิธีหมักน้ํายาแยกใช 
สารลายผสมของปโตรเล่ียมอีเทอรและไดเอทิลอีเทอรตรวจสอบอาติมิซินินโดยใชน้ํายาอะนิซัลดี
ไฮด-กรดกํามะถัน พบวาวิธีนี้เปนวิธีท่ีสะดวกรวดเร็วและประหยัด เหมาะกับการวิเคราะหตัวอยาง
จํานวนมากได 

การพัฒนาการผลิตสมุนไพรชิงเฮา 

  การพัฒนาการผลิตสมุนไพรชิงเฮาในประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ
โดยกรมสงเสริมการเกษตรไดรวมกับกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
กระทรวงสาธารณสุข   วัตถุประสงคของการศึกษาเพื่อทดลองปลูกสมุนไพรชิงเฮาโดยปฏิบัติตาม
แนวทางเกษตรดีท่ีเหมาะสม หรือ GAP : Good Agricultural Practices  เพ่ือใหไดวัตถุดิบ
สมุนไพรชิงเฮาท่ีมีคุณภาพเหมาะสมเปนวัตถุดิบสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑยา ซ่ึงตองมี
สาระสําคัญออกฤทธ์ิสูงและมีความปลอดภัยจากส่ิงปนเปอนตาง  การศึกษาไดคัดเลือกพ้ืนท่ี
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย   มีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ 
  1. วางแผนการปลูก    
  2. คัดเลือกพื้นที่ท่ีเหมาะสมและมีความเปนไปไดในการจัดทําแปลงปลูก  
  3. วิเคราะหน้ําและดินเพื่อใหไมมีความเส่ียงจากสารเคมีและโลหะหนักตกคาง  
และปรับปรุงดินตามผลการวิเคราะห  
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  4 . บันทึกขอมูล 
  ขอมูลสภาพแวดลอม ไดแก อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ ปริมาณน้ําฝน  ระยะเวลา
ท่ีมีแสงแดด ความเร็วลมและความสูงของพื้นท่ี 
   ขอมูลการเจริญเติบโต ไดแก ความสูง และความกวางของทรงพุม 
   ขอมูลการปฏิบัติดูแลรักษาตามแนวทาง GAP ไดแก การใหน้ํา  การกําจัดวัชพืช 
การใสปุย ชนิดศัตรูพืชและการเขาทําลาย การปองกันกําจัด และการปฏิบัติอ่ืน ๆ 
   ขอมูลการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว ไดแก ปริมาณนํ้าหนักสด/
แหง และการสุมตัวอยางตรวจปริมาณสารสําคัญ 
   5.  การปลูกและดูแลรักษาตามแนวทางเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) เพื่อใหได
วัตถุดิบคุณภาพ 
   6.   ตรวจคุณภาพวัตถุดิบรวมกับกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือใหไดวัตถุดิบท่ีมี
คุณภาพตามมาตรฐาน 
   7.  วิเคราะหแลกเปล่ียนขอมูล รวมกับหนวยงานบูรนาการในการพัฒนาความ
เปนไปไดในการผลิตในแหลงตาง ๆ   เทคโนโลยีการผลิต คุณภาพ มาตรฐาน  ความคุมคาในการ
ลงทุน การยอมรับของเกษตรกรและการพัฒนาตอยอด    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 4.3  แปลงปลูกสมุนไพรชิงเฮา ณ ศูนยสงเสริมและพัฒนา 

      อาชีพการเกษตร (พืชสวน) จังหวดัเชียงราย 
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การผลิตสมุนไพรชิงเฮาท่ีมีคุณภาพ 

  แนวทางเกษตรดีท่ีเหมาะสม  (GAP)  เปนแนวทางในการปฏิบัติ ตั้งแตแหลงปลูก 
พันธุ การปลูก การดูแลรักษา สุขลักษณะในแปลง การปองกันกําจัดศัตรูพืช การเก็บเกี่ยวและหลัง
การเก็บเกี่ยว และการบันทึกขอมูล     การปลูกและดูแลรักษาสมุนไพรชิงเฮาเพื่อเปนยา ตาม
แนวทางเกษตรดีท่ีเหมาะสม มีดังนี้ 

1. แหลงปลูก 
สภาพพื้นที ่

- สามารถปลูกไดในพื้นท่ีมีความสูงจากระดับน้ําทะเล 200-3,650 เมตร 
- มีความลาดเอียงประมาณ  1-3  เปอรเซ็นต 

ลักษณะดิน 
- ควรเปนดินรวน อุดมสมบูรณสูง มีการระบายนํ้าดี 
- คาความเปนกรดดางของดิน (pH) ระหวาง 6-7 

การเลือกพื้นท่ีจําเปนตองวิเคราะหดินกอนปลูก  สุมตัวอยางดินเพื่อตรวจวิเคราะหปริมาณธาตุ
อาหาร ความเปนกรดดาง ปริมาณอินทรียวัตถุและโลหะหนักในดิน นําผลวิเคราะหมาปรับปรุงดิน
ใหเหมาะสม   

ในแปลงทดสอบที่ศึกษา ซ่ึงคัดเลือกพื้นท่ีอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  ผลการ
ตรวจวิเคราะหดินในแปลงทดสอบเม่ือเปรียบเทียบกับมาตรฐานเกณฑพื้นฐานของประเทศไทย 
(ตารางท่ี 4.3   )  พบวาเนื้อดินเปนดินเหนียว มีคาความเปนกรด-ดาง 5.4  มีอินทรียวัตถุคอนขางสูง 
และไมมีโลหะหนักตกคางในดินเกินมาตรฐาน  จากผลการวิเคราะหดินจึงไดปรับปรุงดินโดยการ
ใชปูนขาวในอัตรา  652 กก./ไร  สับลงดินกอนปลูก  1  สัปดาห 
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ตารางท่ี 4.2   คุณสมบัติของดินในแปลงศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑพื้นฐานของประเทศ 

คุณสมบัต ิ ตัวอยางดิน จ.เชียงราย เปรียบเทียบดนิท่ีเหมาะสม/เกณฑพื้นฐาน 
ของประเทศไทย 

เนื้อดิน clay SL : Sandy loam 
pH 5.4 6-7.3 
OM 3.3% 2.5-4.5 % 

P 98 มก./กก. 90-120 มก/กก. 
K 374 มก./กก. 25-45 มก./กก. 
Ca 2,202มก./กก. 1,000-2,000 มก./กก. 
Mg 212 มก./กก. 120-200 มก./กก. 
As 6.8 มก./กก. 30 มก./กก. 
Cd nd 0.15 มก./กก. 
Co - 20 มก./กก. 
Cr - 80 มก./กก. 
Cu 23.4  มก./กก. 45 มก./กก. 
Pb 10.8 มก./กก. 55 มก./กก. 
Zn 69.0  มก./กก. 70 มก./กก. 

ท่ีมา :  นิตยาพร  ตันมณี.  2549 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  4.4  การเตรียมแปลงทดสอบชิงเฮา ณ ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ      
                   การเกษตร (พืชสวน)  จ.เชียงราย 
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การปนเปอนในดินเนื่องจากการใชสารเคมี 
การผลิตสมุนไพรท่ีมีคุณภาพปลอดภัย จําเปนตองหลีกเล่ียงความเส่ียงจากการ

ปนเปอนของดินจากสารเคมีอันตราย   ควรประเมินผลกระทบการใชพื้นท่ีดินการปลูกพืชผลตาง ๆ 
กอนหนานี้  และประวัติการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช 

การปนเปอนในดินเนื่องจากโลหะหนัก 
พื้นท่ีผลิตเพื่ออุตสาหกรรมสมุนไพรตองตรวจวิเคราะหดินแลววาไมมีการ

ปนเปอนของโลหะหนักในดินเกินคามาตรฐาน  ซ่ึงกําหนดคาท่ีแนะนําไวดังนี้ 
 

ตารางท่ี  4.3   เปรียบเทียบคาโลหะหนักจากตัวอยางดิน 318 ตัวอยางของประเทศไทย 
 

mg/kg คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉล่ีย คามัธยฐาน คาท่ี 95 th 
percentile 

คาท่ีแนะนํา 

แคตเม่ียม 0.01 0.29 0.03 0.01 0.17 0.15 
ทองแดง 0.16 350 14.1 6.9 43.6 45 
ตะกั่ว 0.1 550 17.5 9 54.6 55 
สังกะสี 0.1 140 23.9 14 71 70 
ปรอท 0.01 0.27 0.04 0.03 0.1 0.1 
โครเมียม 0.14 295 25.2 15.3 79.4 80 
สารหนู 0.08 124 7.5 2.7 29 30 
ท่ีมา :  กรมวิชาการเกษตร :  2549 
 

แหลงน้ําและคุณภาพน้ํา  
มีแหลงน้ําตลอดป หากขาดน้ําในชวงการเจริญเติบโต  จะมีปริมาณสาระสําคัญตํ่า    
น้ําท่ีใชมีคุณภาพตามมาตรฐานน้ําท่ีใชในการเกษตร  ไมมีโลหะหนัก ซ่ึงตองตรวจ

วิเคราะหคุณภาพของน้ําท่ีใช 
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ตารางท่ี 4.4    มาตรฐานคุณภาพน้ําชลประทาน 

มาตรฐาน คามาตรฐาน 
1. ความเปนกรดเปนดาง (pH) อยูระหวาง 6.5-8.5 
2. คาความนําไฟฟา (Ec x 106 ) ไมมากกวา 2,000 ไมโครโมล /ซม. 
3. คาของแข็งที่ละลายไดทั้งหมด (TDS) รวมกันไมมากกวา 1,300 มิลลิกรัม/ลิตร 
4. คาอุณหภูมิของนํ้า (T) ไมมากกวา 40 องศาเซลเซียส 
5. คา DO (Dissolved Oxygen Damand)  ไมมากกวา 2.0 มิลลิกรัม/ลิตร 
6. คา BOD (Biochemical Oxygen)  ไมนอยกวา 20 มิลลิกรัม/ลิตร 
7. คาของแข็งแขวนลอย (SS)  ไมมากกวา 30 มิลลิกรัม/ลิตร 
8. คาเปอรแมงกาเนท (PV) ไมมากกวา 60 มิลลิกรัม/ลิตร 
9. คาซัลไฟตคิดเทียมเปนไฮโดรเจนซัลไฟต (H2S) ไมมากกวา 1 มิลลิกรัม/ลิตร 
10. คาไซยาไนตคิดเทียบเปนไฮโดรเจนไซยาไนต (HCN) ไมมากกวา 0.2 มิลลิกรัม/ลิตร 
11. คานํ้ามันและไขมัน  ไมมากกวา 5 มิลลิกรัม/ลิตร 
12. คาเฟอรมัลดีไฮด ไมมากกวา 1 มิลลิกรัม/ลิตร 
13. คาฟนนอลและคาครีโซล  ไมมากกวา 1 มิลลิกรัม/ลิตร 
14. คาคลอรีนอิสระ  ไมมากกวา 1 มิลลิกรัม/ลิตร 
15. คายาฆาแมลงและสารกัมมันตรังสี  ตองไมมีเลย 
16. คานํ้ามันทาร ตองไมมีเลย 
17. คาโลหะหนักตางๆ ควรมีดังน้ี 
 17.1 สังกะสี (Zn) 
 17.2 โครเมียม (Cr) 
 17.3 อารเซนิค (As) 
 17.4 ทองแดง (Cu) 
 17.5 ปรอท (Hg) 
 17.6 แคดเมียม (Cd) 
 17.7 บาเรียม (Ba) 
 17.8 เซเลเนียม (Se) 
 17.9 ตะก่ัว (Pb) 
 17.10 นิเกิล (Ni) 
 17.11 แมงกานีส (Mn) 

 
ไมมากกวา 5.0 มิลลิกรัม/ลิตร 
ไมมากกวา 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร 
ไมมากกวา 0.25 มิลลิกรัม/ลิตร 
ไมมากกวา 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร 
ไมมากกวา 0.005 มิลลิกรัม/ลิตร 
ไมมากกวา 0.03 มิลลิกรัม/ลิตร 
ไมมากกวา 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร 
ไมมากกวา 0.02 มิลลิกรัม/ลิตร 
ไมมากกวา 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร 
ไมมากกวา 0.2 มิลลิกรัม/ลิตร 
ไมมากกวา 5.0 มิลลิกรัม/ลิตร 

ท่ีมา  :  กรมพัฒนาท่ีดิน, 2549 
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สภาพภูมิอากาศ 
อุณหภูมิ   ชอบอากาศอบอุน  (temperate area)  อุณหภูมิท่ีเหมาะสม 13-29  องศา

เซลเซียส  และสามารถทนไดถึง  -15 องศาเซลเซียส  
  แสง   สมุนไพรชิงเฮา เปนพืชวันส้ัน  (short day plant)    มี  critical  photoperiod  
13.5  ช่ัวโมง   ตองการแสงแดดเต็มท่ี  

ปริมาณนํ้าฝน    ปริมาณนํ้าฝนอยูในชวง 500-1,300 มิลลิเมตร 
สภาพแวดลอมแปลงทดสอบท่ีศึกษา ณ ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) จังหวัด
เชียงราย  
   สําหรับพื้นท่ีศึกษาทดสอบมีสภาพแวดลอมท่ีจดบันทึกขอมูลไดดังตารางท่ี 4.5 
 

ตารางท่ี 4.5   สภาพแวดลอมในแปลงศึกษา ณ ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  
                      (พืชสวน) จ.เชียงราย 

ขอมูล ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เฉล่ีย 

อุณหภูมิ สูงที่สุด           
(องศาเซลเซียส) 31.2 34.7 37.7 38.1 36.8 34.4 34.3 33.5 33.6 38.1 

ต่ําที่สุด 10.7 12.7 15.5 18.2 17.5 22.2 23 22.2 20.6 10.7 

เฉลี่ย 21.2 23.8 25.9 27.5 26.5 28 27.3 27.1 26.6 26 
ความชื้นสัมพัทธ (%) เฉลี่ย 70 68 66 70 75 77 82 82 82 75 
ปริมาณฝน (มิลลิเมตร) รวม 0 34.4 44.4 60.9 187.2 144.3 329.9 535.9 323 1660 

จํานวนวันที่มีฝนตก - 4 3 11 19 5 23 25 16 106 
ค ว า ม ย า ว น า น แ ส ง แ ด ด 
(ชั่วโมง)  เฉลี่ย 6.5 6.5 4.7 5 3.5 2.5 1.9 2.7 3.3 4.1 

ลม (เมตร/วินาที) เฉลี่ย 0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 
ทิศทาง C SW S ESE NE S SW SE,N

W 
NE S 

อุณหภูมิดิน ( องศาเซลเซียส)           
     ระดับ 0 เซนติเมตร 21.3 23.8 26.5 27.9 27 28.7 28.2 28 27.7 26.6 

     ระดับ 5 เซนติเมตร 21.6 23.8 26.5 28 27.2 28.7 28.3 28.1 27.7 26.7 

     ระดับ 10 เซนติเมตร 21.7 23.9 26.4 28.1 27.3 28.8 28.5 28.3 27.9 26.8 

     ระดับ 20 เซนติเมตร 21.7 23.8 26.5 28.4 27.9 29.3 29 28.8 28.4 27.1 

ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุมงานอากาศเกษตร)  ศูนยวิจัยพืชสวนเชียงราย จ.เชียงราย,2549 
หมายเหตุ   ความสูงจากระดับนํ้าทะเล  ปานกลาง  396.77  เมตร 
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2. พันธุ 
เอกลักษณทางพฤกษศาสตร 
ช่ือวิทยาศาสตร  Artemisia  annua L. 
วงศ  Compositae   (Asteraceae) 
ช่ือสามัญ  Mugwort, Wormwood, Sweet Wormwood, Sagerbrush tribe,Tribe  

anthemis 
สวนขยายพันธุ    ใชเมล็ด ซ่ึงตองระบุบันทึกแหลงท่ีมาของเมล็ดพันธุ 
 
3. การปลูก 

  การเตรียมดิน    
- ควรไถพรวน ตากดินและยอยดินใหละเอียด 
- การใชปูนขาวควรใสอยางนอย 2 สัปดาหกอนการปลูก 
- การปลูกสมุนไพรควรนําแนวปฏิบัติท่ีเนนการเตรียมดินท่ีดีโดยการปรับปรุง

บํารุงดินวิธีตาง ๆ มากกวาการใชสารเคมีเพื่อสงเสริมการเจริญเติบโต 
การเพาะเมล็ด 
- เมล็ดมีขนาดเล็กมากอยูในชอดอก  นํามาแชน้ําท่ีอุณหภูมิหอง 12 ช่ัวโมง 

 
 
 
 
 
 
 

          ภาพท่ี 4.5  เมล็ดชิงเฮา 
 

- โรยเมล็ดเปนแถวในกระบะเพาะ  กลบบาง ๆ และรดน้ําใหชุม    เมล็ดจะเร่ิมงอก
หลังจากเพาะเมล็ด 4 วัน 

- เม่ือกลาเร่ิมมีใบจริง 1 คู   ใหยายลงถาดสําหรับเพาะกลา  หรือถุง   
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ภาพการเตรียมแปลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.6  การเพาะกลาสมุนไพรชิงเฮา 
 

- เม่ือกลามีอายุประมาณ 50 วัน  สามารถยายลงแปลงปลูก 
- ระยะปลูก ระหวางตน 2 เมตร ระหวางแถว 2.5 เมตร 
- ใชตาขายพรางแสงจนกวากลาท่ียายปลูกจะแข็งแรง ในพื้นท่ีท่ีมีฝนตกชุกใน

ระยะนี้ควรทําหลังคาพลาสติกเพื่อปองกันฝน 
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    4.   การดูแลรักษา 

การใหน้ํา   การใหน้ําใหสมํ่าเสมอ แตไมใหแฉะเกินไป ควบคุมการ
ระบายนํ้าในแปลงปลูกใหดี 

การใหปุย   ปุยหมักท่ีใชตองไดมาตรฐานเพ่ือใหปลอดภัยจากสารพิษและ
ธาตุโลหะหนักท่ีอาจปนเปอน   ควรใชปุยหมักหรือปุยอินทรียท่ียอยสลายแลวและผานการรับรอง
มาตรฐาน  ซ่ึงถาผานการรับรองมาตรฐานสินคาจากกรมพัฒนาท่ีดิน จะไดสัญญาลักษณ Q ติดบน
ฉลากสินคา 

 
 
 

ภาพ 4.7 การยายปลูกสมุนไพรชิงเฮา 
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ตารางท่ี 4.6     มาตรฐานปุยหมักท่ีรับรองโดยกรมพัฒนาท่ีดิน 

มาตรฐาน คามาตรฐาน 
1. ปริมาณอินทรียวัตถุ 25-50 เปอรเซ็นต โดยนํ้าหนัก 
2. อัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน (C/N ratio) ไมเกิน 20:1 
3. คาการนําไฟฟา ไมเกิน 3.5 เดซิซีเมนตอเมตร 
4. ความเปนกรดเปนดาง (pH) 5.5-8.5 
5. ปริมาณธาตุอาหารหลัก 
 - ไนโตรเจน  
 - ฟอสฟอรัส 
 - โพแทสเซียม  

 
ไมต่ํากวา 0.5 เปอรเซ็นต โดยนํ้าหนัก 
ไมต่ํากวา 0.5 เปอรเซ็นต โดยนํ้าหนัก 
ไมต่ํากวา 1.0 เปอรเซ็นต โดยนํ้าหนัก 

6. ปริมาณความช้ืนของปุยหมัก ไมเกิน 35 เปอรเซ็นต โดยนํ้าหนัก 
7. การผานตะแกรงรอนขนาด 12.5x12.5 มิลลิเมตร ไดหมด 
8. ปริมาณหิน กรวด ทราย เศษพลาสติก หรืออ่ืนๆ ไมเกิน 10 เปอรเซ็นต โดยนํ้าหนัก 
9. เศษแกว วัสดุคมและโลหะอ่ืนๆ ตองไมมี 
10. ปลอดภัยจากสารพิษและธาตุโลหะหนัก 
       - Arsenic (As)  
       - Cadmium(Cd) 
       - Chromium (Cr) 
       - Copper (Cu)  
       - Lead (Pb) 
       - Mercury (Hg) 

 
ไม เ กิ น  5 0  มิ ล ลิก รัมต อกิ โ ลก รัม 
ไมเกิน   5 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
ไมเกิน  300  มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
ไมเกิน  500  มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
ไมเกิน  500  มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
ไมเกิน  2  มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

11. ตองผานการตรวจสอบการเจริญเติบโตของพืช ซ่ึงจะทําการทดสอบโดยปลูกขาวโพดหวาน 
ในดินทรายท่ีไมใสปุยเปนเวลา 15 วัน แลวดูการเจริญเติบโตเปรียบเทียบกับการเจริญเติบโตของ 
ตนขาวโพดท่ีปลูกโดยใสปุยหมักอัตรา 6 ตันตอไร และท่ีใสปุยหมักในอัตราสวน 1: 1 (น้ําหนักดิน 
: ปุยหมักท่ีความช้ืนประมาณ 35 เปอรเซ็นต) ซ่ึงปลูกเปนระยะเวลา 15 วัน เทากัน 
ท่ีมา     กรมพัฒนาท่ีดิน,2549 
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การกําจัดวัชพืช  กําจัดวัชพืชสมํ่าเสมอ  ไมใหเปนท่ีอาศัยของแมลงพาหะ ไมใช
สารกําจัดวัชพืช 

การคํ้ายันตน   สมุนไพรชิงเฮามีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว มีความสูงของตน
ประมาณ 1.7 – 2.5 เมตร     ความกวางของทรงพุมประมาณ 1.5 – 2.0 เมตร  เม่ือเจริญเติบโตเต็มท่ี 
ทําการคํ้ายันโดยใชกรอบไมกั้นทรงพุม เพื่อปองกันไมใหกิ่งลมลงดิน 
 
ตารางท่ี 4.7  ความสูงและความกวางทรงพุมของสมุนไพรชิงเฮาในแตละชวงเดือนปลูก-เก็บเกี่ยว 

หนวย : ซม. 

แปลงท่ี 1 แปลงท่ี 2 แปลงท่ี 3 แปลงท่ี 4 การเจริญ 
เติบโต ความสูง

ตนเฉล่ีย 
ทรงพุม
เฉล่ีย  

ความสูง
ตน เฉล่ีย 

ทรงพุม
เฉล่ีย 

ความสูงตน
เฉล่ีย 

ทรงพุม
เฉล่ีย  

ความสูง
ตน เฉล่ีย 

ทรงพุม
เฉล่ีย  

เดือนที่ 1 56.87 42.37 48.50 40.40 40.60 36.40 49.77 43.88 
เดือนที่ 2 105.20 72.20 110.60 82.30 104.20 82.00 99.00 76.90 
เดือนที่ 3 174.80 135.50 175.10 159.50 164.70 147.00 158.80 147.50 
เดือนที่ 4 176.85 158.28 205.00 207.20 185.44 165.33 223.00 205.50 

ท่ีมา :  กรมสงเสริมการเกษตร,2551 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.8  การปองกันกําจัดศัตรูพืชและคํ้ายันตนสมุนไพรชิงเฮาเม่ือมีการเจริญเติบโตเต็มท่ี 
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การออกดอก 
  สมุนไพรชิงเฮามีชอดอกแบบ raceme panicle ดอกสมบูรณเพศ แตมีการผสมขาม
ตนชวยเพราะมีการเปนหมันของเกสร   ตามธรรมชาติเปน  cross-pollinated  crop  หรือ  strongly  
outcrossing  spp.  ถายเรณูโดยลมและแมลง  ซ่ึงแตกตางจากพืชอ่ืนในวงศ    Compositae     ตอมขน
ท่ีดอกมี gradular trichome เปนแหลงสะสมสารสําคัญ ซ่ึงระยะสุกแกตอมจะมีการสะสมสารมาก    
เม่ือตนมีการเจริญเติบโตสูงสุดจะมีการเปล่ียนแปลงของรูปรางใบ โดยใบจะมีขนาดเล็กลง ทําใหตน
โปรง เร่ิมมีตุมของชอดอกเกิดข้ึนท่ีปลายกิ่ง จนในท่ีสุดจะออกดอกท้ังตนและไมมีใบ  พบเร่ิมมีตา
ดอกเม่ือมีอายุ 140 วันหลังเมล็ดงอก หรือ 90 วันหลังการปลูก   ดอกออกเปนชอ ดอกจะบานในชวง
เชา มีกลีบดอกสีเหลือง  ชอดอกหน่ึงจะใชระยะเวลาบาน 14 -16 วัน  ระยะเวลาดอกบาน 50 
เปอรเซ็นตเทากับ 25 วัน   ระยะเวลาตั้งแตเร่ิมออกดอกจนถึงดอกรวงหมดใชเวลาประมาณ 45 วัน 

การติดเมล็ด 
 จํานวนวันนับจากออกดอกติดเมล็ดและสามารถเก็บเกี่ยวเมล็ดได 70-75 วัน และ

เก็บเมล็ดพันธุได 200 – 800 กรัมตอตน หรือคิดเฉล่ียเทากับ 525 กรัมตอตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี   4.9  ลักษณะการออกดอกและชอดอกของสมุนไพรชิงเฮา 
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  5.  การปองกันกําจัดศัตรูพืช 
 ศัตรูพืชท่ีพบ  

โรคพืชสําคัญ ไดแก โรคจากเช้ือ Sclerotium  sp. อาการใบเห่ียวเหลือง ตนแหงตาย
พบในชวงฤดูฝน   การแกไขควรปองกันต้ังแตเตรียมดินปลูกใหมีการระบายน้ําดี  ไมขังน้ํา  ปรับคา
ความเปนกรด-ดางของดิน 6-6.9    

 แมลงท่ีพบ ไดแก เพล้ียจักจั่นสีเขียว แมลงหวี่ขาว พบในชวงระยะแรกปลูกการ
ปองกันกําจัด ใชกับดักกาวเหนียว   วิธีกลใชมือจับทําลายหนอนและหากมีการระบาดมากใชสารเคมี
คาราเด อัตรา 20 ซีซีตอน้ํา 20 ลิตรในชวงท่ีพบ  ทากและ จิ้งหรีดกัดกินตนกลาหลังปลูกก็เปนท่ีศัตรู
สําคัญ 

การผลิตสมุนไพรชิงเฮา ไมควรใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชหรือใชใหนอยท่ีสุด 
ควรใชการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  4.10  อาการใบเหีย่วเหลือง ตนแหงตายในสมนุไพรชิงเฮา 
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   6.  การเก็บเก่ียว 
ระยะเก็บเกี่ยวท่ีเหมาะสม  มีสารสําคัญสูง คือระยะออกดอกถึงดอก 50 เปอรเซ็นต  

ซ่ึงตนจะมีการเจริญเติบโตสูงสุด และมีการเปล่ียนแปลงรูปรางของใบ โดยใบมีขนาดเล็กลง เร่ิมมี
ตุมของชอดอกเกิดข้ึนท่ีสวนปลายของกิ่งจนในท่ีสุดออกดอกท้ังตน 

 สวนท่ีเก็บเกี่ยว   คือ สวนท่ีใชเปนยา ไดแก ท้ังตนเหนือดิน โดยสวนยอดมี
สารสําคัญมากกวาลําตนหรือกิ่งกาน โดยเฉพาะสวนโคนลางมีสารสําคัญนอย  

วิธีการเก็บเกี่ยว  ใชมีดหรือกรรไกรตัดท้ังตน หางจากพื้นดินประมาณ  30 
เซนติเมตร  หลีกเล่ียงการเก็บเกี่ยวในชวงท่ีมีฝน และหลีกเล่ียงการสัมผัสกับดินใหมากท่ีสุด เพ่ือ
ปองกันการปนเปอนของเช้ือจุลินทรีย  ในระหวางการเก็บเกี่ยวควรระมัดระวังไมใหมีส่ิง
แปลกปลอม วัชพืช หรือพืช พิษปะปนไปกับวัตถุดิบท่ีเก็บเกี่ยว 

ผลผลิตท่ีไดรับ 
 ผลผลิตท่ีไดรับเฉล่ีย 6.6  กิโลกรัมสดตอตน ผลผลิตสูงสุด 8.0 กิโลกรัมสดตอ

ตน ผลผลิตตํ่าสุด 0.8 กิโลกรัมสด/ตน  หรือคิดเปนผลผลิตรวม 1,680  กิโลกรัมสดตอไร (ระยะ
ปลูก 2x 2 เมตร) 
 

ตารางท่ี  4.8   ปริมาณ น้ําหนักสดสมุนไพรชิงเฮาท่ีเก็บเกี่ยวในแปลงศึกษา 
 

แปลงท่ี 1 แปลงท่ี 2 แปลงท่ี 3 แปลงท่ี 4 
ตนที ่ น้ําหนักสด  (กก.) ตนที ่ น้ําหนักสด  (กก.) ตนที ่ น้ําหนักสด (กก.)    ตนที ่ น้ําหนักสด (กก.) 

1 เก็บเมล็ด 11 เก็บเมล็ด 21 2.0 31 เก็บเมล็ด 
2  12 ไมสมบูรณ 22 3.3 32 ไมสมบูรณ 
3 0.8 13 ไมสมบูรณ 23 ไมสมบูรณ 33 ไมสมบูรณ 
4 3.6 14 ไมสมบูรณ 24 3.1 34 ไมสมบูรณ 
5 2.2 15 6.3 25 3.6 35 3.3 
6 0.9 16 2.4 26 2.6 36 ไมสมบูรณ 
7 3.0 17 3.8 27 4.1 37 8.0 
8 ไมสมบูรณ 18 3.3 28 2.1 38 6.6 
9 4.4 19 7.0 29 3.5 39 5.4 

10 0.8 20 เก็บเมล็ด 30 1.6 40 ไมสมบูรณ 

รวม 15.7  22.8  25.9  23.3 

ท่ีมา  : กรมสงเสริมการเกษตร  ,2551 
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ภาพท่ี 4.11  การเก็บเกีย่วสมนุไพรชิงเฮา 
 

7. การปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว 
การคัดแยก  คัดสวนท่ีเสีย โรคแมลง ริดกิ่งออกจากกาน และหั่นลดขนาด ยาว

ประมาณ 6 นิ้ว 
 การทําแหง  นํามาทําแหง โดยการตากแดดบนลานยกพ้ืนท่ีสะอาด ปองกันฝุน
ละอองได ตากจนแหงสนิหรือทําแหงโดยใชเคร่ืองอบแหง ท่ีอุณหภูมิต่ําไมเกิน 50 องศาเซลเซียส 
และเคร่ืองอบแหงตองมีตัวควบคุมอุณหภูมิเพื่อไมใหสูญเสียสารสําคัญจากการอบแหง   อัตราการ
ทําแหงเทากับ  1 : 2.8 
 การเก็บรักษา  บรรจุผลผลิตแหงในถุงพลาสติกไมใหความช้ืนเขาและเก็บรักษาใน
ภาชนะปองกันความช้ืน เชนถังพลาสติกทึบ เก็บรักษาในท่ีสะอาด โปรง เย็น ปลอดภัยจากสัตวและ
แมลงหรือส่ิงปฏิกูลปนเปอน 

 
8. การควบคุมคุณภาพ 
ปริมาณสารสําคัญออกฤทธ์ิ  สารสําคัญออกฤทธ์ิในสมุนไพรชิงเฮา  ไดแก  อาติมิ

ซิน(Artemisisin)  หรือ  qinghausu   เปรียบเทียบจากชิงเฮาสายพันธุของจีนและเวียดนามมีปริมาณ
อาติมิซินินประมาณรอยละ  1   

ปริมาณสูงสุดของโลหะหนักในวัตถุดิบแหง 1 กิโลกรัม ตามมาตรฐานของ Thai 
Herbal Pharmacopoeia   สารหนู(As) คามาตรฐานในสมุนไพร ไมเกิน 4 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม       
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แคดเม่ียม (Cd) คามาตรฐานในสมุนไพร ไมเกิน 0.3 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม  และตะกั่ว (Pb) คา
มาตรฐานในสมุนไพร ไมเกิน 10 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม   
 ปริมาณส่ิงแปลกปลอม  ตองไมเกินรอยละ 1 โดยนํ้าหนัก 
 ปริมาณความช้ืนหลังการอบแหง   ไมเกินรอยละ 11 
 

10. การบันทึกขอมูล 
บันทึกขอมูลแหลงท่ีมาของเมล็ด พืชสมุนไพร สวนท่ีใชขยายพันธุ การเพาะปลูก 

เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเพาะปลูก   ตามหลักเกณฑขององคการอนามัยโลก (WHO )
เกี่ยวกับเกษตรและการเก็บเกี่ยวท่ีดีเหมาะสมสําหรับพืชสมุนไพร  (ภาคผนวก) 
 
บทสรุปและแนวทางพัฒนาสมุนไพรชิงเฮา 

  การศึกษาการเพาะปลูกชิงเฮา ( Artemisia  annua L.)  โดยนําสายพันธุของชิงเฮา
จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมาจัดทําแปลงสาธิตเพ่ือศึกษาแนวทางการปลูกตาม GAP  
ไดแก  สภาพแวดลอม  สภาพการจัดการพืช  ผลผลิต  และการเจริญเติบโต ซ่ึงหากปลูกไดผลดี
ในประเทศไทย  จะมีโอกาสในการพัฒนาไปสูการสังเคราะหและผลิตวัตถุดิบยาไฮโดรอาติมิซินิน  
พัฒนาสูตรตํารับยาและผลิตภัณฑยาตานมาเลเรียตอไป    สมุนไพรชิงเฮาสามารถปลูกในประเทศ
ไทยไดดี โดยมีสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม ความสูงจากระดับน้ําทะเล 200-3,650 เมตร ความลาด
เอียงประมาณ  1-3  เปอรเซ็นต ดินรวน อุดมสมบูรณสูง มีการระบายนํ้าดี  คาความเปนกรดดางของ
ดินระหวาง 6-7 ขยายพันธุดวยเมล็ดโดยนํามาแชน้ําท่ีอุณหภูมิหอง 12 ช่ัวโมงโรยเมล็ดเปนแถวใน
กระบะเพาะเมื่อกลาเร่ิมมีใบจริง 1 คู ยายลงถาดหลุมสําหรับเพาะกลา หรือถุงเม่ือกลามีอายุประมาณ 
50 วัน ยายลงแปลงปลูก  ระยะปลูก ระหวางตน 2 เมตร ระหวางแถว 2.5 เมตร จํานวนวันนับจาก
ออกดอกติดเมล็ดและสามารถเก็บเกี่ยวเมล็ดได 70-75 วัน เก็บเกี่ยวตั้งแตสวนยอดถึง 50 เซนติเมตร
เหนือดิน   ผลผลิตท่ีไดรับเฉล่ีย 6.6 กิโลกรัมสดตอตน ผลผลิตสูงสุด 8.0 กิโลกรัมสดตอตน ผลผลิต
ต่ําสุด 0.8 กิโลกรัมสดตอตน  หรือคิดเปนผลผลิตรวม 1,680  กิโลกรัมสดตอไร (ระยะปลูก 2x 2 
เมตร) และเก็บเมล็ดพันธุได 200 – 800 กรัมตอตน หรือคิดเฉล่ียเทากับ 525 กรัมตอตน  อัตราการทํา
แหงเทากับ 1 : 2.8  

การผลิตสมุนไพรชิงเฮา ( Artemisia  annua L.) ในเชิงการคาเพื่ออุตสาหกรรมสมุนไพร
หรือเพื่อทดแทนการนําเขาสมุนไพรจากตางประเทศ มีศักยภาพและความเปนไปไดซ่ึงจะตองรอ
หรือดําเนินการรวมไปกับภาคการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑซ่ึงตองมีความตอเนื่องและชัดเจน            
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แนวทางการพัฒนาสามารถตอบสนองการพัฒนาสมุนไพรชิงเฮาเพื่อผลิตยาตานมาเลเรีย  การ
พัฒนาการผลิตสารสกัดอาติมิซินินเพื่อการใชในประเทศและการสงออก  และการพัฒนาการผลิต
เพ่ือทดแทนการนําเขามาใชในอุตสาหกรรมยาแผนโบราณ    สําหรับ ในเชิงของชุมชนแลว หากมี
การศึกษารวบรวมความรูท่ีถูกตองในการใชประโยชน   จะมีโอกาสท่ีจะนํามาสงเสริมการใช
ประโยชนในชุมชนเพื่อพึ่งตนเอง  
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บทที่ 5 

การพัฒนาการผลิตสมุนไพรเจียวกูหลาน 

ความสําคัญ 

  สมุนไพรจีนเจียวกูหลาน มีช่ือวิทยาศาสตร คือ Gynostemma pentaphyllum 
Makino เปนพืชในวงศ Cucurbitaceae สมุนไพรชนิดนี้มีการใชประโยชนเปนท่ีรูจักมาเนิ่นนานโดย
ถือเปนยาอายุวัฒนะใชท้ังตนสวนเหนือดินทํายา สรรพคุณยาจีนเปนยาแกอักเสบ แกไอ ขับเสมหะ 
และแกหลอดลมอักเสบชนิดเร้ือรัง   สมุนไพรเจียวกูหลานมีสารในกลุม ซาโปนิน  (Saponin)  คือ 
gypenosides มีประสิทธิภาพสูงในการปรับระบบตาง ๆ ของรางกาย เชน ลดความดันโลหิตระบบยอย
อาหาร ระบบภูมิคุมกัน ลดไขมันในเลือดและระบบอ่ืนๆ   เนื่องจากสมุนไพรเจียวกูหลานมีประวัติ
การใชมายาวนาน จึงมีงานการศึกษาวิจัยจีนและญ่ีปุนเปนจํานวนมาก ท้ังทางดานเคมี เภสัชวิทยา 
และพิษวิทยา สนับสนุนการใชประโยชนของสมุนไพรชนิดนี้ท้ังเปนยาและผลิตภัณฑสุขภาพ    
ปจจุบันเจียวกูหลานเปนสมุนไพรท่ีมีการจดสิทธิบัตรเพ่ือคุมครองสิทธ์ิหรือผลประโยชนอันพึงมี  
ท้ังดานยา  อาหาร  และเคร่ืองสําอาง  จํานวนมากกวา 356 รายการ (เบญจนีย  เภาพานิชย เย็นจิตร  
เตชะดํารงสิน และประคองศิริ  บุญคง,ม.ป.ป.)   จึงนับเปนสมุนไพรท่ีมีศักยภาพเชิงพาณิชยสูง 

สมุนไพรเจียวกูหลานมีการปลูกในประเทศไทยเล็กนอยแตขาดการศึกษาพัฒนา
สมุนไพร ชนิดนี้อยางเปนระบบ   ในป พ.ศ. 2548 กรมสงเสริมการเกษตรจึงไดรวมกับกระทรวง
สาธารณสุข นําพันธุจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมาศึกษาเปรียบเทียบสายพันธุท่ีมี
สารสําคัญสูง  ศึกษาระบบและเทคโนโลยีการผลิตท่ีเหมาะสมสําหรับเกษตรกร  ลดตนทุนการผลิต
และการแปรรูป  ลดความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตวัตถุดิบใหปลอดภัย สรางระบบการ
บริหารจัดการการผลิตและการตลาด  ท่ีดีและผลักดันใหเกิดการสงเสริมการผลิตและขยายผลใหมี
ปริมาณและคุณภาพการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรเจียวกูหลานท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาด
ตอไป ท้ังนี้กระทรวงสาธารณสุขมีบทบาทในการเช่ือมโยงและตอยอดการพัฒนาสมุนไพรเจียวกู
หลานในดานตาง ๆ ไดแก การพัฒนาผลิตภัณฑสุขภาพใหม ๆ การศึกษาวิจัยสายพันธุท่ีมีคุณสมบัติ
ตรงตามความตองการของประเภทผลิตภัณฑ เชน รสชาติและกล่ินท่ีเหมาะกับชาสมุนไพร การ
ขยายพันธุดวยการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ และการกําหนดมาตรฐานสมุนไพรเจียวกูหลานของประเทศ  
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การใชประโยชนสมุนไพรเจียวกูหลาน 

  การใชสมุนไพรเจียวกูหลานในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

  จีนตอนใตแถบยูนานไปจนถึงไตหวันรูจักใชเจียวกูหลานมาเปนเวลาเนิน่นาน โดย
ถือเปนยาอายุวัฒนะ ( Herb of  immortality) เนื่องจากมีคุณสมบัติชวยบํารุงสุขภาพและชะลอความ
ชรา  การวิจัยในจีนระบุวาพืชชนิดนี้มีฤทธ์ิในการลดคลอเรสเตอรอลในรางกาย โดยเสริม
ประสิทธิภาพของตับในการสงน้ําตาลและคารโบไฮเตรท ไปยังกลามเนื้อเพื่อสรางพลังงานแทนท่ี
จะใหน้ําตาลเปลี่ยน เปน triglycerides ซ่ึงรางกายจะเก็บไวเปนไขมัน นอกจากนี้ยังมีประสิทธิภาพ
ในการลดไขมันซ่ึงไมดีสําหรับรางกายหรือ LDL และเพิ่ม HDL ซ่ึงดีสําหรับรางกายดวย ทําใหเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการยอยไขมัน ลดระดับไขมันในเลือด และการตกตะกอนของไขมันในเสนเลือด 
 
  การใชประโยชนตามสรรพคุณยาจีนใชสวนเหนือดินหรือใบเปนยาตานการอักเสบ 
แกไอ ขับเสมหะ และแกหลอดลมอักเสบชนิดเร้ือรัง รากเปนยาแกหลอดลมอักเสบชนิดเร้ือรัง ลด
น้ําตาลในเลือด แกตับอักเสบชนิดติดตอได ไตอักเสบระยะแรก กระเพาะและลําไสอักเสบ แกมะเร็ง
และเสริมภูมิคุมกัน  ใบเจียวกูหลานท่ีมีรสหวาน รับประทานเปนชา สวนของใบและลําตนออนใช
ในการปรุงอาหาร และใชประโยชนในการผลิตเปนเคร่ืองสําอาง     
 

ประเทศญ่ีปุนและจีนไดจดสิทธิบัตรของสารสกัดเจียวกูหลานเปนสวนประกอบ
ของผลิตภัณฑตาง ๆ หลายชนิด เชน เคร่ืองสําอางบํารุงผิว ผม หนังศีรษะ ผลิตภัณฑแกผมหงอก 
ผลิตภัณฑกระตุนการเจริญของผม   ดับกล่ินตัว เคร่ืองดื่มหรือชาสมุนไพร ยาทาลดความอวน 
อาหารลดไขมันในเสนเลือด อาหารเสริมสุขภาพ และใชเปนสารปรุงแตงในอาหารเสริมสุขภาพ 
(อัญชลี  จูฑะพุทธิ และปรานี  ชวลิตธํารง ,2548)    

  การใชสมุนไพรเจียวกูหลานในประเทศไทย 

  การใชประโยชนตามภูมิปญญาพื้นบานชาวเขาเผามูเซอใชท้ังตนตําเปนยาพอกแก
กระดูก ปวดในขอมือ ขอเทา ปวดตามกลามเน้ือและอาการฟกช้ําดําเขียว  ชาวเขาพวกจีนฮอใชใบ
กิ่งและลําตนมาค่ัวเปนชาสําหรับดื่มบํารุงกําลัง (สุธรรม อารีกุล ,ม.ป.ป.)  
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  ผลิตภัณฑเจียวกูหลานท่ีจําหนายในทองตลาด ไดแก  ชาเขียวเจียวกูหลาน  ชาเจียว
กูหลานบรรจุถุง tea bag   ชาชงพรอมดื่ม (Instant tea) เพื่อบํารุงสุขภาพ และแคปซูลเจียวกูหลาน   
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สภาวะการผลิตและการตลาดเจียวกูหลานในประเทศไทย 

แหลงผลิต  

เจียวกูหลานมีแหลงผลิตเชิงการคามานานกวา 10 ป แตไมแพรหลายนัก  ในป 
พ.ศ. 2537 มีการนําเจียวกูหลานจากประเทศญ่ีปุน ไตหวัน และจีนเขามาปลูกในประเทศไทยคร้ังแรก
ท่ี จังหวัดสตูล  เรียกช่ือไทยวา ชาสตูล (องคการอุตสาหกรรมปาไม,2547)  ปจจุบันเจียวกูหลานมี
พื้นท่ีปลูกเชิงการคาในภาคเหนือ ไดแกอําเภอสันกําแพง และอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม  ดอยแม
สะลอง จังหวัดเชียงราย  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในอําเภอครบุรี อําเภอโนนไทย และอําเภอปก
ธงชัย จังหวัดนครราชสีมา อําเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ  ภาคตะวันออกมีแหลงผลิตท่ีอําเภอ
โปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี  ภาคตะวันตกท่ีอําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี  พื้นท่ีปลูกเจียวกูหลานยัง
จํากัดอยูในวงแคบ 

ผูผลิต 

กลุมเกษตรกรผูผลิตและแปรรูปเจียวกูหลานท่ีมีการผลิตเปนการคา ไดแก 
กลุมผูปลูกสมุนไพรไรสารพิษเตยโกศลสะแกราช ตําบลสะแกราช อําเภอปกธงชัย

จังหวดันครราชสีมา ผลิตและจําหนายเจียวกูหลานรูปวัตถุดบิและแปรรูปเปนชาและแคปซูลเจียวกูหลาน 
  กลุมเกษตรกรผูปลูกเจียวกูหลาน มูลนิธิโครงการหลวงอางขาง อําเภอฝาง  
จังหวัดเชียงใหม มีสมาชิกประมาณ 80 ราย เกษตรกรผลิตวัตถุดิบสดแกโครงการเพื่อทําผลิตภัณฑ
ชาเจียวกูหลาน 
  กลุมแมบานเกษตรกรทาบอน  ตําบลโสกปลาดุก อําเภอหนองบัวระเหว  
จังหวัดชัยภูมิ มีสมาชิกประมาณ 15 ราย ปลูกและแปรรูปเปนผลิตภัณฑชา  
  กลุมรักษสมุนไพรเจียวกูหลาน ตําบลโคกสะอาด อําเภอหนองบัวระเหว จังหวัด
ชัยภูมิ มีสมาชิกประมาณ 70 ราย ผลิตวัตถุดิบใหแกผูประกอบการแปรรูปเจียวกูหลานในทองถ่ิน 

  พันธุเจียวกูหลานท่ีใชในการคา   

เจียวกูหลานมีแหลงธรรมชาติท่ีพบในภาคเหนือบริเวณดอยอินทนนทและอางขาง  
เจียวกูหลานพันธุอางขางมีการปลูกและขยายพันธุเพื่อใชประโยชนทางการคาโดยมูลนิธิโครงการ
หลวงอางขาง  สําหรับในภาคอื่นๆ มีภาคเอกชนนําพันธุจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และ
ไตหวันมาปลูกขยายพันธุและจําหนายแพรหลาย 
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สภาพการผลิตสมุนไพรเจียวกูหลานของเกษตรกร 
  การศึกษาสภาพการใชเทคโนโลยีในการผลิตเจียวกูหลานของกลุมเกษตรกรผูปลูก
และแปรรูปสมุนไพรเจียวกูหลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อําเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ  
ซ่ึงมีสมาชิกกลุมท่ีปลูกสมุนไพรเจียวกูหลานและแปรรูปเปนผลิตภัณฑชาสมุนไพร จํานวน 75 ราย 
สภาพการผลิตสมุนไพรเจียวกูหลานของเกษตรกรมีดังนี้ 
  ตนพันธุ  เกษตรกรใชตนพันธุท่ีผูรับซ้ือผลผลิตจัดหามาใหซ่ึงเปนพันธุท่ีมีผูนําเขา
มาปลูกและขยายพันธุจากประเทศไตหวัน ญ่ีปุนและจีน  ราคาตนพันธุ  5 – 10 บาท   นอกจากน้ีกลุม
เกษตรกรมีการผลิตตนพันธุเพื่อจําหนายและใชในกลุม  
  การปลูกและดูแลรักษา  เกษตรกรใชตนพันธุในการปลูกประมาณ 4,000 ตนตอ
งาน  ระยะปลูก 30x30 เซนติเมตร การปลูกใหเลื้อยบนแปลงปลูกโดยไมมีการทําคาง  การพราง
แสงใชตาขายพรางแสง 70 เปอรเซ็นต  เกษตรกรใชปุยคอก/ปุยหมัก และไมใสปุยเคมีทุกชนิด  
ตลอดจนกําจัดวัชพืชโดยวิธีกลและไมใชสารเคมีในการปองกันกําจัดศัตรูพืช 
  อายุการเก็บเกี่ยว  เกษตรกร เก็บเกี่ยวเจียวกูหลานเม่ือมีอายุ 4  เดือน จํานวนครั้ง
ในการเก็บเกี่ยว   2-3  ครั้งตอป   เก็บเกี่ยวโดยใชมีดตัด  แลวมวนตามความยาวของแปลง  หรือใช
กรรไกรตัดเปนกํา  ในการเก็บเกี่ยวจะเหลือโคนตนไวประมาณ  1  ฝามือ  เพื่อใหเจียวกูหลานแตก
ยอดเจริญเติบโตใหผลผลิตตอไป  เกษตรกรสวนหน่ึงเก็บเกี่ยวเม่ืออายุ 4 เดือนเพื่อใหมีสารสําคัญ
สูง บางสวนเก็บเกี่ยวตามความตองการของผูรับซ้ือ 
  ผลผลิตเจียวกูหลาน ผลผลิตเจียวกูหลานสดท่ีเกษตรกรไดรับประมาณ 300-400 
กิโลกรัมตองาน  ผลผลิตเฉล่ียเทากับ 361.53  กิโลกรัมตองาน (หรือ 3.6 กิโลกรัมสดตอตารางเมตร)  
   การตรวจวิเคราะหดนิ  เกษตรกรทุกราย ไมเคยตรวจวิเคราะหดนิทางเคมี ไดแก ความ
เปนกรด – ดาง ของดิน  ความตองการปูน  อินทรียวัตถุ  ธาตุอาหารพืช  โลหะหนัก ชนิดดินและเนื้อดิน 
  สําหรับเกษตรกรทางภาคเหนือนิยมใชตนพันธุเจียวกูหลานเปนพันธุพื้นเมือง หรือ
ท่ีเกษตรกรเรียก พันธุอางขาง  โดยมูลนิธิโครงการหลวงอางขาง จ.เชียงใหมสนับสนุนตนพันธุ
ใหแกเกษตรกรและรับซ้ือผลผลิตเพื่อแปรรูปเปนผลิตภัณฑชา โดยใชช่ือ ชาเบญจขันธ   สภาพการ
ปลูกของเกษตรกรบนท่ีสูงสวนใหญจะปลูกกลางแจง  บางสวนปลูกในแปลงทอพื้นเมือง  เกษตรกร
อําเภอฝางมีการปลูกแบบธรรมชาติปลอยใหเล้ือยพัน โดยไมทําแปลง    
  กลาวโดยสรุปสภาพการผลิตของเกษตรกรสวนใหญไมใชสารเคมี  แตในประเด็น
ของคุณภาพและความปลอดภัยยังขาดการวิเคราะหดินและน้ําเพื่อลดความเส่ียงในการปนเปอนจาก
สารเคมีและโลหะหนักตลอดจนจุลินทรียท่ีอาจเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต และเกษตรกรทุกรายไม
เคยตรวจวิเคราะหปริมาณสารสําคัญ คุณภาพและความปลอดภัยของวัตถุดิบตามมาตรฐาน   
สวนใหญแลวผูประกอบการท่ีรับซ้ือผลผลิตเปนผูตรวจสอบมาตรฐาน   
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   ผลตอบแทนท่ีเกษตรกรไดรับ  เกษตรกรจําหนายผลผลิตเจียวกูหลานสดในราคา  
20  บาทตอกิโลกรัม  เกษตรกรมีรายไดจากการผลิตเจียวกูหลานในพ้ืนท่ี  1  งาน  ประมาณ  6,000 – 
8,000  บาทตอรุน   (คํานวณจากการเก็บเกี่ยวครั้งแรก)  ท้ังนี้ตนทุนในการผลิตเจียวกูหลานใน
พื้นที่  1  งาน อยูในชวง   10,000 – 20,000  บาท   โดยตนทุนสวนใหญ เปนตนทุนคาโรงเรือนตาขาย
พรางแสง 

 การตลาด 

ตลาดในประเทศสําหรับเจียวกูหลานยังไมกวางและไมเปนท่ีรูจักแพรหลายใน
ผูบริโภค  ผลิตภัณฑเจียวกูหลานเกือบท้ังหมดอยูในรูปชาสมุนไพร การนําไปใชประโยชนอ่ืน ๆ ยัง
มีการศึกษาพัฒนานอยมาก มีผูประกอบการบางรายท่ีมีการนําวัตถุดิบเจียวกูหลานไปใชเปน
สวนผสมในอาหารสัตว เพ่ือลดความเครียด    จากการสํารวจพบวามี  ผูประกอบการผลิต แปรรูป 
นําเขาและสงออกเจียวกูหลาน  10  ราย  

ภาพท่ี 5.1  แปลงผลิตเจียวกูหลานและสมาชิกกลุมเกษตรกร อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 
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ตารางท่ี  5.1  รายช่ือผูประกอบการเจียวกูหลาน 
 

ท่ี รายช่ือ ประเภทผูประกอบการ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 

บริษัท พี บี ที เซอรวิส คัมปานี จํากดั 
บริษัท เอ็นไวโรเมท จํากัด 
บริษัท ใบชาคูเจริญ จํากัด 
บริษัท เฮิรบฟต จํากัด 
บริษัท ไฟวลีฟ จํากัด 
บริษัท ขาวลออเภสัช จํากดั 
องคการเภสัชกรรม 
มูลนิธิโครงการหลวง 
สวนเบนซ 
บริษัท กรีนทีแอนดโฮลิสติก จํากดั 
 

ผูสงออก 
ผูนําเขา 
ผูผลิตและแปรรูป 
ผูผลิตและแปรรูป 
ผูผลิต ผูแปรรูปและผูสงออก 
ผูแปรรูป 
ผูแปรรูป 
ผูผลิตและแปรรูป 
ผูผลิตและแปรรูป 
ผูแปรรูป 
 

ท่ีมา : กรมสงเสริมการเกษตร, 2551   

  ราคา 

  ราคาวัตถุดิบเจยีวกูหลานท่ีเกษตรกรไดรับอยูในชวง 20-30 บาทตอกิโลกรัมสด  
ราคาวัตถุดิบเจยีวกูหลานแหงหรือบดผงท่ีมีการซ้ือขายท่ัวไปอยูในชวง 800-2,000 บาท ตอกิโลกรัม  
ในการซ้ือขายวัตถุดิบยังไมมีการกําหนดชัน้คุณภาพและมาตรฐาน เกษตรกรและผูประกอบการสวน
ใหญจะไมตรวจสอบปริมาณสารสําคัญในวตัถุดิบ  รวมท้ังยังไมมีการกําหนดมาตรฐานเจียวกูหลาน
ตาม Thai Herbal Phamacopoea   ปจจบัุนสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาใหการรับรองชา
สมุนไพรเจยีวกูหลานโดยอยูในกลุมท่ี 2 อาหารท่ีกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน 

  การนําเขาและการสงออก 

  การนําเขาเจยีวกูหลาน มีการนําเขาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี โดยราคา
เจียวกูหลานแหงท่ีนําเขาประมาณ 300-400 บาทตอกิโลกรัม  นอกจากนี้มีการนําเขาในรูปผลิตภัณฑ
ชาสมุนไพรมีราคาขายปลีกประมาณ 80-100 บาทตอ 100 กรัม  สารสกัดเจยีวกูหลานมีการนําเขาจาก
ประเทศเวยีดนาม สําหรับการสงออกเจียวกูหลานพบวามีผูประกอบการไทยบางรายสงออกวัตถุดบิ
และผลิตภัณฑเจียวกูหลานไปฮองกง 
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ขอมูลสําคัญของเจียวกูหลาน 

  ชื่อวิทยาศาสตร  

  Gynostemmma pentaphyllum  (Thunb.ex Murray) Makino   ช่ือทองถ่ิน ไดแก 
เจียวกูหลาน (จีนฮอ-เชียงใหม)  เบ็ญจขันธ (เชียงใหม)  ช่ือสามัญ Sweet tea vine ช่ืออ่ืน ๆ ไดแก  
Amachazuru  (ญ่ีปุน),  Miracle grass, Southern ginseng, Vitis  pentaphyllum,  Xianxao     วงศ  
Cucurbitaceae 

  ลักษณะทางพฤกษศาสตร 

  เจียวกูหลานเปนไมลมลุก เถาเล้ือย ผลัดใบ และเปนพืชหลายป  ลักษณะพืชเปนเถา
ยาวไดถึง 30 เมตร ลําตนออน เสนผาศูนยกลาง 2-4 มิลลิเมตร เจริญเติบโตขยายตัวไปตามหนาดิน 
หรือข้ึนตามตนไมเต้ีย  ใบประกอบนิ้วมือ ใบยอย 3-7 ใบ เรียงตัวแบบสลับ ไมมีหูใบ กานชอใบยาว 
3-5 เซนติเมตร  แผนใบรูปหอกถึงรูปไข กวาง 1.2-5 เซนติเมตร ยาว 2.5-7.0 เซนติเมตร ปลายใบ
แหลมโคนใบสอบเปนรูปล่ิม ขอบใบหยิกเปนรูปคลายฟนเล่ือยหยาบ ๆ เสนใบขาง 5-8 คู  ดอกออก
ตามซอกใบเปนชอยาว ดอกยอยแยกเพศ แยกตน  ดอกเพศผูเม่ือบานมีเสนผาศูนยกลาง 1 มิลลิเมตร  
มีกลีบเล้ียง 5 กลีบ เช่ือมติดกันท่ีโคน ปลายแยก กลีบดอกสีขาว เกสรเพศผู 5 อันเช่ือมติดกันเปน
แทง ปลายแยกจากกัน   ดอกเพศเมียขนาดใกลเคียงกับเพศผู กลีบเล้ียงเล็ก กลีบดอก 5 กลีบ สีขาว 
รังไข 1 อันอยูต่ํากวาวงกลีบเล้ียง   ผลแบบ berry รูปทรงกลม ขนาดเสนผาศูนยกลาง 5 มิลลิเมตร 
ผลมีเนื้อ ภายในมี 1-3 เมล็ด  (สุธรรม  อารีกุล ,ม.ป.ป.) 
 
  สมุนไพรเจียวกูหลานมีถ่ินกําเนิดในจีน ในเขตมณฑลทางใตของแมน้ําแยงซีเกียง 
และพบใน ญ่ีปุน เกาหลี ศรีลังกา อินเดียและมาเลเซีย  ในประเทศไทยมีรายงานการสํารวจพบตาม
ธรรมชาติตั้งแตป พ.ศ.2465  โดยไมปรากฏบันทึกช่ือเรียกในทองถ่ิน  รายงานการสํารวจที่นาสนใจ 
เชนภาคเหนือพบท่ีดอยเชียงดาว ดอยอางกา ดอยอินทนนท และดอยอางขาง จังหวัดเชียงใหม   
ภาคใตพบในพื้นท่ีปาเขา  จังหวัดปตตานีและปาในอําเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร    ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือพบท่ีภูกระดึง จังหวัดเลย  ภาคกลางพบท่ีพื้นท่ีสงวนพันธุสัตวปาเขาเขียว 
จังหวัดชลบุรี   (วิชัย  โชควิวัฒนและคณะ, 2548) 
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เจียวกูหลานขยายพนัธุตามธรรมชาติโดยเมล็ด   การปลูกเปนการคาท่ัวไปใชการ
ปกชํากิ่งในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี มีวิธีการขยายพันธุเจียวกูหลาน 3 วิธีไดแก การ
ขยายพนัธุโดยใชลําตนใตดนิ การใชเถาปกชํา และการใชเมล็ด   สาธารณรัฐประชาชนจนีและ
เกาหลีไดพัฒนาแบบจําลองการผลิตสมุนไพรเจียวกูหลานในแบบอุตสาหกรรมสมุนไพร โดยการ
ขยายพนัธุดวยการปกชําใบ เพื่อใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพสูง ซ่ึงยืนยันวามีการงอกของรากดีท่ีสุด   
( Micheal Blumert ,2004)    

  สารสําคัญออกฤทธ์ิ 

สารสําคัญออกฤทธ์ิในเจียวกูหลาน คือ กีปโนไซด (Gypenoside)  ซ่ึงเปนสาร
ประเภท ซาโปนิน (saponins)และมีสูตรโครงสรางคลาย Ginsenosides ท่ีพบในโสม   ในเจียวกู
หลานพบซาโปนินถึง 80 กวาชนิด ซ่ึงมากกวาโสมท่ีมีเพียง 28 ชนิด  สารสําคัญที่เหมือนโสมมี 4 
ชนิด ไดแก Ginsenoside RB 1 (Gypenoside-3 )  , Gnisenoside RB3 (Gypenoside-4) , 
GnisenosideRd (Gypenoside-8) และ Gnisenoside F3 (Gypenoside-7)  สถาบันวิจัยจุฬาภรณ (2549) 
ไดทําการพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะหสารสําคัญในเจียวกูหลาน โดยใชเทคนิค HPLC และเลือกใชตัว
ทําละลายชนิดตาง ๆ  กันในการสกัดสารสําคัญ ซ่ึงพบวาสารสกัดน้ําและแอลกอฮอลลมีรูปแบบ
สารสําคัญท่ีแตกตางกัน สารสําคัญในเจียวกูหลานประกอบดวยสารประมาณ 4 กลุม ซ่ึงเปนสาร
จําพวก Flavanoids ( Rutin) และ Saponin  (Gypenosides, Ginnsenosides) 

ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา 

ฤทธ์ิของสารกีปโนไซดในเจียวกูหลาน มีดังนี้  (อัญชลี  จูฑะพุทธิ และปรานี  
ชวลิตธํารง ,2548)    

- ฤทธ์ิลดระดับไขมันในเสนเลือด  
- เสริมระบบภูมิคุมกันท้ังในสัตวทดลองและทางคลินิก   
- ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลมะเร็งบางชนิด  
- รักษาแผลกระเพาะอาหาร  
- ตานการอักเสบ  แกปวด   สารสกัดเจียวกูหลานมีฤทธ์ิตานการอักเสบใน

สัตวทดลองไดดี โดยลดการบวมที่เทาหนูทดลองเนื่องจากไดรับสารคาราจีแนน  ฤทธ์ิตาน 
การอักเสบสูงกวายาอินโดเมทธาซิน (indomethacin)  

- ยับยั้งการเกาะตัวกันของเสนเลือด  
- ฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระซ่ึงเปนสาเหตุของของการเกิดโรคผนังหลอดเลือดแดง

กระดาง   และมีจุดเหลืองของไขมันและคลอเรสเตอรอลบนเย่ือบุช้ันใน 
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- กระตุนการหล่ังไนตริกออกไซดจากเซลลผนังหลอดเลือด ทําใหหลอดเลือด
ขยายตัว 

- ลดระดับน้ําตาลในเลือด   โดยสารซาโปนินช่ือ ฟาโนไซด ท่ีมีฤทธ์ิกระตุนการ
หล่ังอินซูลิน การศึกษาฤทธ์ิในการลดระดับน้ําตาลในเลือดในหนูของสถาบันวิจัยจฬุาภรณ พบวา
สารสกดัแอลกอฮอลลของเจยีวกูหลาน สามารถลดระดบัน้ําตาลในเลือดไดอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ 
สารสกัดน้ําก็เชนกันสาระสําคัญท่ีมีฤทธ์ิลดระดับน้ําตาลในเลือด ไดแก  สารซาโปนินกลุม 
Gypenosides เปนหลัก โดยสารกลุม Flavonojd ไมแสดงผลชัดเจน (สถาบันวิจยัจฬุาภรณ. 2549) 

- ตานเช้ือราและเช้ือแบคทีเรีย  
- ฤทธ์ิตอระบบจิตประสาท คือกระตุนและระงับประสาท ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความ

ตองการของรางกาย ขณะเดียวกันจะชวยปรับสมดุลของระดับฮอรโมนท้ังชายและหญิงดวย 
การศึกษาฤทธ์ิชวยใหสงบระงับ พบวาสารกลุม Gypenosides มีฤทธ์ิลดพฤติกรรมการเคล่ือนไหวของ
สัตวไดดีและเพิ่มระยะเวลาการออกฤทธ์ิของยานอนหลับใหนานข้ึนอีกดวย   

  ขอกําหนดมาตรฐานของวัตถุดิบ 

  ขอกําหนดมาตรฐานของวัตถุดิบเจียวกูหลาน (สวนเหนือดิน) ยังไมการกําหนดใน
ประเทศไทย การควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบเจียวกูหลานตามหลักสากล กําหนดซาโปนินรวม 
(Total saponin)  ปริมาณ ( % โดยนํ้าหนัก ) ไมนอยกวา  8.0    ปริมาณกิปโนไซด (Gypenoside)  
ไมนอยกวา 4.0   

  ขอกําหนดมาตรฐานของวัตถุดิบเจียวกูหลานพิจารณาตามหลักสากล   โดยหา
ปริมาณส่ิงปนปลอม  ปริมาณความชื้น  ปริมาณเถา  สารสกัดดวยตัวทําละลายตาง ๆ  ดัชนีการเกิด
ฟอง  และปริมาณสารออกฤทธ์ิ  (กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก , 2548)  
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ตารางท่ี 5.2   ขอกําหนดมาตรฐานของสวนเหนือดินของสมุนไพรเจียวกูหลาน 

ปริมาณ (% โดยน้ําหนัก) 
รายการ 

ไมเกิน ไมนอยกวา 
ปริมาณส่ิงแปลกปลอม  2.0  
ปริมาณความชื้น 8.0  
ปริมาณเถารวม 14.0  
ปริมาณเถาท่ีไมละลายในกรด 2.0  

 ปริมาณสารสกัดดวยนํ้า 
 ปริมาณสารสกัดดวยเอธานอล 
 ดัชนีการเกิดฟอง 
 ปริมาณสารสกัดชนิดหยาบของ total saponin  
 ปริมาณกีปโนไซด (gypenoside) 

 
 

21.0 
9.0 
242 
8.0 
4.0 

 ท่ีมา : กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก , 2548 

   ส่ิงแปลกปลอม  หมายถึง  ส่ิงอ่ืน ๆ  นอกเหนือจากสวนท่ีตองการ  ไดแก  ส่ิง
แปลกปลอมชนิดสารอินทรีย  เชน  ช้ินสวนของพืชเดียวกัน  แตไมใชสวนท่ีตองการหรือช้ินสวน
ของพืชอ่ืนท่ีปะปนมา  เปนตน  และส่ิงแปลกปลอมชนิดสารอนินทรีย  เชน  กรวด  หิน  ดิน  ทราย  
เปนตน 

  1ความชื้น  การกําหนดมาตรฐานความช้ืนในสมุนไพรเปนส่ิงจําเปน  เนื่องจากถา
ความช้ืนมากและมีอุณหภูมิท่ีเหมาะสม  จะทําใหเอนไซมในสมุนไพรทํางาน  เปนเหตุใหสมุนไพร
เส่ือมสภาพและข้ึนราไดงาย 

  เถา  หมายถึง  ส่ิงปนปลอมท่ีไดจากการเผาผงสมุนไพรจนเปนเถา  ไดแก  เถารวม 
คือ เถาท่ีเกิดจากเนื้อเยื่อของสมุนไพร  และอาจเกิดจากสิ่งเจือปนตาง ๆ  เชน  หิน  ดิน ทราย  เปนตน 
สวนเถาท่ีไมละลายในกรด  คือ  เถาท่ีเกิดจากส่ิงเจือปนตาง ๆ  เชน  หิน  ดิน  ทราย  เปนตน 
  สารสกัดดวยตัวทําละลาย การตรวจหาปริมาณของสารสกัดดวยตัวทําละลายตาง ๆ 
ท่ีเหมาะสม  เปนการตรวจหาปริมาณของสารสําคัญเพื่อควบคุมคุณภาพของสมุนไพร  การตรวจหา
ปริมาณสารสกัดดวยตัวทําละลายของเจียวกูหลาน  ใชน้ําและเอธานอลเปนตัวทําละลาย   เนื่องจาก
สารออกฤทธ์ิในเจียวกูหลานละลายไดท้ังในน้ําและเอธานอล 
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  ดัชนีการเกิดฟอง  สารออกฤทธ์ิในเจียวกูหลานเปนสารประเภทซาโปนิน  จึง
จําเปนตองหาคาดัชนีการเกิดฟองซ่ึงเปนคุณสมบัติเฉพาะตัว 
  สารออกฤทธ์ิ  การกําหนดปริมาณสารออกฤทธ์ิในสมุนไพร  ถือเปนหัวใจสําคัญ
ท่ีสุดของการควบคุมคุณภาพ  เพื่อประโยชนในการควบคุมตัวยาสําคัญในสมุนไพรใหมีคุณภาพ
สมํ่าเสมอกันตลอดทุกรุน 
  การปนเปอนดวยเชื้อจุลินทรีย ในเภสัชตํารับของประเทศไทย  (Thai Herbal 
Pharmacopoeia)  ไดกําหนดปริมาณจุลินทรียท่ีอาจมีไดในยาจากสมุนไพร 
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ตารางท่ี 5.3  คามาตรฐานการปนเปอนของเช้ือจุลินทรียในยาจากสมุนไพรตามเภสัชตํารับของ 
       ประเทศไทย 

รายการ เกณฑท่ีกําหนด 
1.  ยาสมุนไพรสําหรับรับประทานท่ีไมตองผานกรรมวิธีฆาเช้ือจุลินทรียกอนรับประทาน  เชน  ยาผง 
     ยาลูกกลอน  ยาเม็ด  ยาแคปซูล 
แบคทีเรียท่ีชอบอากาศ  (Aerobic bacteria) 
แบคทีเรียท่ีชอบอาศัยในลําไส(Enterobacteria) 
ยีสตและรา 
E. coli 
Staphylococcus  aureus 

ไมเกิน 5.0x105 ตอ1 กรัม หรือ 1 มิลลิลิตรของตัวอยาง 
ไมเกิน 5.0x103 ตอ1 กรัม หรือ 1 มิลลิลิตรของตัวอยาง 
ไมเกิน 5.0x103 ตอ1 กรัม หรือ 1 มิลลิลิตรของตัวอยาง 
ไมเกิน 5.0x10  ตอ1 กรัม หรือ 1 มิลลิลิตรของตัวอยาง 
ตองไมพบใน 1 กรัม หรือ 1 มิลลิลิตรของตัวอยาง 

Salmonella  spp. 
Clostridium  spp. 

ตองไมพบใน 10 กรัม หรือ 10 มิลลิลิตรของตัวอยาง 
ตองไมพบใน 10 กรัม หรือ 10 มิลลิลิตรของตัวอยาง 

2.  ยาสมุนไพรสําหรับรับประทานท่ีตองผานกรรมวิธีฆาเช้ือจุลินทรียกอนรับประทาน  เชน  ชงใน 
     น้ําเดือดและสมุนไพรท่ีใชภายนอก 
แบคทีเรียท่ีชอบอากาศ  (Aerobic bacteria) 
แบคทีเรียท่ีชอบอาศัยในลําไส Enterobacteria) 
ยีสตและรา 
E. coli 
Staphylococcus  aureus 
Salmonella  spp. 
Clostridium  spp. 

ไมเกิน 5.0x107 ตอ1 กรัม หรือ 1 มิลลิลิตรของตัวอยาง 
ไมเกิน 5.0x104 ตอ1 กรัม หรือ 1 มิลลิลิตรของตัวอยาง 
ไมเกิน 5.0x104 ตอ1 กรัม หรือ 1 มิลลิลิตรของตัวอยาง 
ไมเกิน 5.0x102ตอ1 กรัม หรือ 1 มิลลิลิตรของตัวอยาง 
ตองไมพบใน 1 กรัม หรือ 1 มิลลิลิตรของตัวอยาง 
ตองไมพบใน 10 กรัม หรือ 10 มิลลิลิตรของตัวอยาง 
ตองไมพบใน 10 กรัม หรือ 10 มิลลิลิตรของตัวอยาง 

3. ยาเตรียมจากสมุนไพรสําหรับรับประทาน  
แบคทีเรียท่ีชอบอากาศ  (Aerobic bacteria) ไมเกิน 5.0x104 ตอ1 กรัม หรือ 1 มิลลิลิตรของตัวอยาง 
แบคทีเรียท่ีชอบอาศัยในลําไส Enterobacteria) ไมเกิน 5.0x102 ตอ1 กรัม หรือ 1 มิลลิลิตรของตัวอยาง 
ยีสตและรา ไมเกิน 5.0x102 ตอ1 กรัม หรือ 1 มิลลิลิตรของตัวอยาง 
E. coli 
Pseudomonas  aeruginosa 
Staphylococcus  aureus 
Salmonella  spp. 

ไมพบใน 1 กรัม หรือ 1 มิลลิลิตรของตัวอยาง 
ไมพบใน 1 กรัม หรือ 1 มิลลิลิตรของตัวอยาง 
ตองไมพบใน 1 กรัม หรือ 1 มิลลิลิตรของตัวอยาง 
ตองไมพบใน 10 กรัม หรือ 10 มิลลิลิตรของตัวอยาง 

ท่ีมา : กรมพฒันาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก,2548ข 
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 การปนเปอนดวยสารหนูและโลหะหนัก การปนเปอนโลหะหนักอาจมาจากโลหะหนกัที่
ปนเปอนอยูในส่ิงแวดลอม  และจากสารพิษตกคางซ่ึงมีโลหะหนักเปนองคประกอบ  ตํารา
มาตรฐานยาสมุนไพรไทย  (Thai  Herbal  Pharmacopoeia)  แนะนําดังนี้  
 สารหนู ไมเกิน  4  สวนในลานสวน 
 แคดเมียม ไมเกิน 0.3  สวนในลานสวน 
 ตะกั่ว  ไมเกิน 10 สวนในลานสวน 

 การปนเปอนดวยสารพิษตกคาง การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช อาจมีสารพิษปนเปอนใน
สมุนไพรได  สารพิษตกคางในสมุนไพรท่ีสําคัญ  มี  4  ประเภท  ไดแก 
 สารประกอบคลอรีน  เชน คลอรเดน  ดีดีที  ดีลดริน  เฮปตาคลอร  เปนตน 
 สารประกอบฟอสเฟต  เชน  พาราไธออน  มาลาไธออน  ไดเมทโธเอท  เปนตน 
 สารคารบาเมท  เชน  คารบาริล  เมทโธมิล  เปนตน 
 สารไพรีทรอยด  เชน  ไซเปอรมีธริน  เปอรมีธริน  เปนตน 
การปนเปอนดวยสารพิษตกคาง  ตองอยู ในเกณฑ ท่ีปลอดภัย โดยการทดสอบของ
กรมวิทยาศาสตรการแพทย การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบเจียวกูหลาน จําเปนตองควบคุมปริมาณ
สารสําคัญใหสอดคลองกับสรรพคุณท่ีตองการใช  เนื่องจากสารสําคัญออกฤทธ์ิของเจียวกูหลาน  
(gypenoside) มีหลายกลุมยอย  ซ่ึงแตละกลุมยอยแสดงฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาแตกตางกัน  และ 
gypenoside สามารถละลายไดท้ังในนํ้าและเอธานอลในการสกัดสาระสําคัญท่ีแสดงฤทธ์ิท่ีตองการ   
จําเปนตองเลือกตัวทําละลายใหเหมาะสม 
การพัฒนาการผลิตสมุนไพรเจียวกูหลาน 
  การศึกษาพัฒนาศักยภาพในการผลิตสมุนไพรเจียวกูหลาน  มีการดําเนินงานท่ี
ขับเคล่ือนดวยการสรางความรวมมือรวมกันระหวางหนวยงานสงเสริมและหนวยงานวิจัยภาครัฐ  
การพัฒนาตอยอดรวมกับภาคเอกชน  และท่ีสําคัญคือ การศึกษาทดสอบรวมกับเกษตรกรผูปลูก 
เพื่อใหเกิดการยอมรับและการปฏิบัติ  ภายใตโครงการวิจัยการผลิตวัตถุดิบและแปรรูปสมุนไพรจีน
เพื่อทดแทนการนําเขา มีการดําเนินการในงานสงเสริมการเกษตรดังนี้ 
  1. ศึกษาสํารวจสภาวะการผลิตการตลาดเจียวกูหลาน  โดยสํารวจแหลงผลิตเชิง
การคาท่ีมีในประเทศ ผูประกอบการ ผูสงออกผลิตภัณฑ ชนิดของผลิตภัณฑและการใชประโยชน 

2.  ศึกษาและพัฒนากระบวนการ ผลิตและการใชเทคโนโลยี  กระบวนการและ
ตนทุนการแปรรูป ขอมูลดานการปลูก ตนทุนการผลิต การแปรรูป และการตลาด  โดยใช
กระบวนการกลุม (Focus group)
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3.  ศึกษาทดสอบในพื้นท่ีของเกษตรกร รวมกับเกษตรท่ีมีการรวมกลุมปลูกเปนการคา 3 จุด คือ  
อําเภอหนองบวัระเหว จังหวดัชัยภมิู   อําเภอสันกําแพง และอําเภอฝาง จังหวดัเชียงใหม  โดยใช
พันธุเจียวกูหลานจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนท่ีไดรับจากกระทรวงสาธารณสุขและพันธุท่ี
เกษตรกรใชเปนการคาอยูปจจุบัน วิธีการศกึษาโดยสังเกตและรวบรวมขอมูล การเจริญเติบโต 
ผลผลิต และปริมาณสารสําคัญออกฤทธ์ิ และเปรียบเทียบการใชคางในการปลูก   
  4.  สรางแหลงศึกษาและถายทอดความรูสําหรับเจาหนาท่ีและเกษตรกร ในศูนย
สงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) 3 แหง คือ จังหวัดเชียงใหม  เชียงรายและระยอง   
  5. สรางองคความรูแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน โดยการดูงานการศึกษาวิจัยของหนาย
งานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ  และการจัดประชุมวางแผนโครงการและแลกเปล่ียนขอคิดเห็นในการ
ดําเนินงาน 
  6. ประเมินคุณภาพของวัตถุดิบสมุนไพรเจียวกูหลานในแหลงผลิต และปรับปรุง
กระบวนการที่มีความเส่ียงดานคุณภาพและความปลอดภัย 

การผลิตสมุนไพรเจียวกูหลานท่ีมีคุณภาพ 

 1. แหลงปลูก 

สภาพพ้ืนท่ี  
ความสูง ระดับความสูงจากระดับน้ําทะเล  300-3,200 เมตรจากระดับน้ําทะเล  
ดิน  เจียวกูหลานเปนพืชท่ีพบในปาดิบเขาซ่ึงเปนหินปูน ดินท่ีเหมาะสมเปนดินรวน

ปนทราย  ชอบดินมีฤทธ์ิเปนกรดออนหรือดางออนท่ีมีการระบายนํ้าดี 
เกษตรกรตองตรวจวเิคราะหดินและน้ําท่ีใชปลูกเจียวกูหลานเพ่ือปรับปรุงดินและ

หลีกเล่ียงพืน้ท่ีปลูกท่ีมีโลหะหนกัโดยเฉพาะแคดเมียม ท่ีตกคางในดนิ และน้ํา  ตลอดจนหลีกเล่ียง
การใชปุยอินทรียท่ีอาจมีโลหะหนักตกคางเชน มูลไก ควรใชปุยท่ีไดมาตรฐานคุณภาพและผานการรับรอง 

แหลงน้ํา  ตองเปนแหลงน้ําท่ีสะอาด   ไมมีการปนเปอนของโลหะหนัก เชน ตะกั่ว 
แคดเม่ียม ปรอท และสารหนู ไมอยูใกลคอกสัตวหรือเขตอุตสาหกรรมท่ีมีความเส่ียงในการปนเปอน
สารเคมีในการเกษตร หรือจุลินทรีย 
 สภาพภูมิอากาศ   

อุณหภูมิ  ชอบสภาพอากาศเย็น  อุณหภูมิท่ีเหมาะสมคือ 16-25 องศาเซลเซียส 
แสง  มีรมเงา  ปริมาณแสงรอยละ 40-60   
ความช้ืน  ชอบความช้ืนสูง   ความช้ืนสัมพัทธท่ีเหมาะสมมากกวารอยละ 80   
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 2. พันธุ 

การเลือกพันธุปลูก 
พันธุท่ีปลูกจะตองตรงตามความตองการของตลาดแตละตลาดแตละผลิตภัณฑ เชน

ผลิตภัณฑชาสมุนไพรนิยมพันธุท่ีมีรสอออกหวานมากกวาพันธุท่ีมีรสขมมาก  มีปริมาณสารสําคัญ
ในระดับท่ีตลาดยอมรับได มีการตรวจสอบชื่อและลักษณะท่ีถูกตอง ไมมีการปะปนของพันธุอ่ืนท่ี
ไมตองการ หรือไมไดมาตรฐาน  ทราบแหลงท่ีมาของพันธุชัดเจนและมีการจดบันทึก  ตนพันธุ
เมล็ดพันธุหรืสาวนขยายพันธุปลอดศัตรูพืชและโรคแมลง   ตลอดจนคุมคาแกการลงทุนและมีการ
เจริญเติบโตท่ีดี       

พันธุเจียวกูหลานท่ีมีการใชปลูก ไดแก พันธุท่ีภาคเอกชนนําเขาจากประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนหรือไตหวันและนํามาปลูกแพรหลายจนเปนพันธุทองถ่ิน และพันธุท่ีพบในธรรมชาติ
ท่ีอางขาง จ.เชียงใหม ในการพัฒนาการผลิตสมุนไพรจีนเจียวกูหลานภายใตโครงการผลิตวัตถุดิบ
และแปรรูปสมุนไพรจีนเพื่อทดแทนการนําเขา ไดรับเมล็ดพันธุเจียวกูหลานจากประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนเพื่อนํามาทดลองปลูกในพื้นท่ีตางๆ ผลการปลูกพบวาสายพันธุจากประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนมีแนวโนมมีสารสําคัญซาโปนินรวม ( total saponin) สูงกวาพันธุท่ีมีใน
ประเทศ มีอายุเก็บเกี่ยวส้ันกวา และมีรสชาติขมกวาแตกตางจากพันธุ ท่ีใชทําผลิตภัณฑชา 
นอกจากนี้จากการสังเกตพบวาพันธุจีนมีการเจริญเติบโตเร็วกวา สามารถเก็บผลผลิตไดเร็วกวาพนัธุ
ทองถ่ิน 

ภาพท่ี 5.2    แปลงปลูกสมุนไพรเจียวกูหลาน ณ ศูนยสงเสริม 
                      และพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) จังหวัดเชียงใหม 
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ตารางท่ี  5.4  ปริมาณซาโปนิน (%) ของพันธุจีนและพันธุไทยในแปลงทดสอบตางๆ  
 

ปริมาณสารซาโปนนิรวม (%) 
แปลง 

พันธุจีน พันธุไทย 
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 12.20 - 
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม 7.31 - 
อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 5.88 5.26 
อ.ฝาง จ.เชียงใหม - 10.11 
อ.อางขาง จ.เชียงใหม  แปลงท่ี 1  11.41 10.60 
อ.อางขาง จ.เชียงใหม  แปลงท่ี 2 14.35 14.12 
อ.อางขาง จ.เชียงใหม  แปลงท่ี 3 8.80 10.70 
อ.อางขาง จ.เชียงใหม  แปลงท่ี 4 9.93 5.06 

เฉล่ีย 9.98 9.30 
ท่ีมา : กรมสงเสริมการเกษตร,2551 
 
 3. การปลูกและดูแลรักษา 

 การขยายพันธุ 

 สมุนไพรเจียวกูหลานขยายพันธุไดท้ังโดยการเพาะเมล็ด ใชลําตนใตดินและใชเถาปกชํา 
การปลูกโดยเพาะเมล็ด   สมุนไพรเจียวกูหลานมีดอกแยกเพศตัวผูและตัวเมียจึงมีการติด

เมล็ดนอย  จากการสัมภาษณเกษตรกรผูปลูกใน จ.นครราชสีมาซ่ึงปลูกเจียวกูหลานเปนการคา
พบวาเกษตรกรขยายพันธุดวยการปกชํากิ่ง ไมมีการเพาะเมล็ด   เจียวกูหลานออกดอกในชวงเดือน 
กันยายนแตเกษตรกรไมมีการสังเกตการติดเมล็ดเน่ืองจากนิยมการใชเถาปกชํา    และจากการ
สํารวจ เจาหนาท่ี ศูนยสงเสริมการเกษตรที่สูง ขอบดง จ.เชียงใหมรายงานวา อ.ฝาง จ.เชียงใหม 
เจียวกูหลานตามธรรมชาติมีการออกดอกและติดเมล็ด  มูลนิธิโครงการหลวงไดมีการศึกษาวิจัย
ตลอดจนใหเกษตรกรผลิตและแปรรูปโดย การขยายพันธุ ท้ังวิธีการใชเถาปกชํา และการเพาะเมล็ด 
ตนพันธุท่ีไดจากการเพาะเมล็ด จะมีความแข็งแรงกวาการปกชํา ใหไดผลผลิตสูงกวา อยางไรก็ตาม
พบวามีการติดเมล็ดตํ่า หรือไมมีการติดเมล็ดเลยในบางป ซ่ึงยังไมมีการศึกษาชัดเจน  

เมล็ดพันธุเจยีวกูหลานมีน้ําหนักเมล็ดเฉล่ีย 0.408 กรัม ตอ 100 เมล็ด    การเพาะเมล็ดพันธุ
ควรใชวัสดเุพาะดวยทรายซ่ึงเหมาะสมกบัเมล็ดพืชท่ีงอกชา ใชเวลาในการงอกนาน  อีกท้ังทรายเปนวัสดุ
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เพาะท่ีโปรง อากาศถายเทได ทําใหไมมีการระบาดของเชื้อราแมจะตองเพาะไวเปนระยะเวลานานก็
ตาม    เมล็ดพนัธุควรแชน้ําอุนหรือหุมน้ําอุนในชวงอุณหภูมิ 40-50 °C นอกจากมีสวนชวยใน
ขบวนการงอกของเมล็ดซ่ึงน้ําชวยทําใหเปลือกเมล็ดออนนุม  ดูดน้ําและออกซิเจนไดดีข้ึนแลว  
น้ําอุนยังชวยทําลายเช้ือโรคท่ีติดมากับเมล็ดพันธุอีกดวย      เมล็ดจะเร่ิมงอกหลังจากเพาะ 8-14 วัน 
เมล็ดงอกชาและทยอยงอกโดยใชเวลางอกประมาณ 35 วนั  กลาท่ีงอกแลวมีการเจริญเติบโตชา เม่ือ
มีใบจริง 2 ใบ ยายกลาลงถุง ซ่ึงจะเจริญเติบโตและเร่ิมทอดเล้ือยเม่ือมีใบจริง 5 ใบ และแตกเถา 2-3 
เถาตอตน   ไมควรเพาะเมล็ดในชวงฝนตกชุก การเพาะเมล็ดในชวงอากาศเยน็ไดผลดี 
 การผลิตเชิงการคาเพื่อใหไดวัตถุดิบท่ีมีปริมาณสารสําคัญสูง ควรขยายพันธุดวยวิธีไมอาศัย
เพศ  วิธีการขยายพันธุดวยเมล็ดจะมีความแปรปรวนของสายพันธุ   การขยายพันธุดวยเมล็ดนํามาใช
ประโยชนในการรวบรวมสายพันธุและการพัฒนาพันธุ  
 
ตารางท่ี 5.5   น้ําหนักตัวอยางเมล็ดพันธุเจียวกูหลาน 
 

ซํ้าท่ี ตัวอยางท่ี 1 ตัวอยางท่ี 2 ตัวอยางท่ี 3 ตัวอยางท่ี 4 เฉล่ีย 

1 0.4501 0.4859 0.4505 0.406 0.4481 
2 0.4468 0.4575 0.4482 0.4225 0.4438 
3 0.4205 0.4817 0.4294 0.4381 0.4424 
4 0.4666 0.4496 0.4186 0.4139 0.4372 
5 0.4744 0.4312 0.4536 0.4864 0.4614 
6 0.5013 0.4929 0.4411 0.4000 0.4588 
7 0.4825 0.4503 0.4368 0.4286 0.4496 
8 0.4755 0.4454 0.4942 0.4468 0.4655 

เฉล่ีย 0.4647 0.4618 0.4466 0.4303 0.4508 
ท่ีมา : กรมสงเสริมการเกษตร, 2551 
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ตารางท่ี 5.6   คาเฉล่ีย% ความงอกของเมล็ดพันธุเจียวกูหลานในการเพาะดวยทรายจากวิธีการ 
                    ตางๆ จากแตละชวงเวลาของการนับจํานวนตนออน 
 

%ความงอกเฉลี่ยนับจากชวงเวลาหลังเพาะเมล็ด 
วิธีการเพาะในทราย 

20 วัน 22 วัน 25 วัน 30 วัน 40 วัน 45 วัน 
1.เพาะทันที 9 11 13 23 26 28 
2.แชน้ําอุน 70°C  ในตู50°C24ชม. - - - - - - 
3.แชน้ําอุน 70°C  ท่ีอุณหภูมิหอง 24 ชม. - - - - - - 
4.แชน้ําอุน 40°C  ท่ีอุณหภูมิหอง 24 ชม. 7 11 15 18 22 26 
5.หุมน้ําอุน 70°C  ในตู50°C 24 ชม. - - - - - - 
6.หุมน้ําอุน 60°C  ท่ีอุณหภูมิ 24 ชม. 2 5 9 10 12 14 
ท่ีมา: กรมสงเสริมการเกษตร,2551 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

ภาพท่ี 5.3  เมล็ดพันธุเจียวกูหลาน 

ภาพท่ี  5.4   การเพาะเมล็ดโดยใชวัสดุเพาะแกลบเผาผสมทราย และ วสัดุเพาะทรายละเอียด 
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 การปลูกโดยใชลําตนใตดิน  โดยใชสวนลําตนท่ีอยูใตดิน  นาํมาตัดเปนทอน โดย
ใหมีขอ 1-2 ขอ  
 การปลูกโดยปกชําเถา  เปนวิธีขยายพันธุท่ีเกษตรกรนิยมใชในการขยายพันธุใน
การผลิตเปนการคา  ใชเถาท่ีเจริญเติบโตเต็มท่ี  นํามาตัดเปนทอน โดยแตละทอนพันธุมีขอ 3-4 ขอ  
ริดใบท่ีอยูตอนลางออกสวนโคนของทอนพันธุตัดเฉียง ปกลงดินเพาะใหมีความลึก 1-2 ขอ  ปก
เฉียงเล็กนอย รดน้าํใหชุมทันที รากจะงอกภายใน 7 วันหลังปลูก  เม่ือกลายาวประมาณ 10-15 
เซนติเมตร สามารถยายปลูกได 
 
   
 
 
 
 
 
 
 การปลูก 

เตรียมดินโดยทําการไถพรวน  2  คร้ัง  ไถดะเพื่อกําจัดวัชพืช  และตากดินไว  1  สัปดาห  
แลวไถแปร  เพ่ือทําใหดินรวนซุย  ใสอินทรียวัตถุ  เชน  ปุยคอก  ปุยหมัก  เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ
ของดิน  และใสปูนขาว  เพื่อปรับสภาพความเปนกรด – ดาง  ของดิน (pH) ใหเหมาะสม  คือ  มีคา
ระหวาง  6 – 8   เปน    การปลูกโดยใชเถาปกชํา    ใหใสปุยอินทรียรองกนหลุมปลูกประมาณ  1  

ภาพท่ี  5.5   การยายกลาจากแปลงเพาะลงถุง 

ภาพท่ี  5.6  การปกชําเถาเจียวกูหลาน 
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กํามือ  ใชระยะปลูกประมาณ  15 x 30  เซนติเมตร หรือ  15 x 15  เซนติเมตร  ตามความเหมาะสมใน
แตละพื้นท่ี  หากใชระยะปลูกชิดมากเกินไปอาจทําใหเกิดการระบาดของโรคพืชและแมลงไดงาย 
 การพรางแสง  

เจียวกูหลานเปนพืชท่ีชอบรมเงาหรือเจริญเติบโตไดดีภายใตหลังคาพรางแสง  (saran)  โดย
ใชตาขายพรางแสงท่ีลดแสงได  40 – 60%  ปริมาณแสงท่ีเหมาะสมจะทําใหเจริญเติบโตดีและมี
ปริมาณสาระสําคัญสูง 

มูลนิธิโครงการหลวงและกรมสงเสริมการเกษตร (ศูนยสงเสริมการเกษตรที่สูงอางขาง 
จังหวดัเชียงใหม) ไดทําแปลงศึกษารวมกบัเกษตรกร มีลักษณะของการพรางแสงในแปลงปลูกเจยีว
กูหลาน     4 ลักษณะ คือ สภาพมีตาขายพรางแสง 75 เปอรเซ็นต   ปลูกกลางแจง   ปลูกในแปลงทอ
พื้นเมือง และปลูกในโรงเรือนพลาสติกปลูกผัก เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการปลูกเจียวกูหลาน
รวมกับพืชเดิมของเกษตรกรและลดตนทุนการผลิตคาตาขายพรางแสง 

สภาพดินฟาอากาศในชวงฤดูปลูกของอางขางจะมีแสงนอยและมีฝนชุกมากกวา 2 เดือน
ในชวงฤดูปลูก  ผลการตรวจสอบปริมาณสารสําคัญ ซาโปนนิรวมพบวา แปลงปลูกกลางแจงมี
ปริมาณสารสําคัญมากท่ีสุด รองลงมาใชตาขายพรางแสง 75 % และในแปลงทอพืน้เมือง  สําหรับ
แปลงปลูกในโรงเรือนพลาสติกไดสาระสําคัญตํ่า    

 
ตารางท่ี 5.7   ปริมาณสารสําคัญ (% ซาโปนิน) ในแปลงเจียวกูหลานท่ีมีการพรางแสงลักษณะตางๆ 
      อางขาง จ.เชียงใหม 
 

ปริมาณสารสําคัญ ( % ซาโปนิน) 
แปลงปลูก 

พันธุอางขาง พันธุจีน เฉล่ีย 
ตาขายพรางแสง 75 % 10.60 11.41 11.00 
กลางแจง 14.12 14.35 14.23 
ในแปลงปลูกทอพื้นเมือง 10.70 8.80 9.75 
ในโรงเรือนพลาสติกปลูกผัก 5.06 9.93 7.50 
ท่ีมา: กรมสงเสริมการเกษตร, 2551 
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 การใหน้ํา  เจียวกูหลานชอบดินท่ีความช้ืนสูง  แตไมแฉะ  หนาดินไมแหง  ควรรดน้ําอยาง
สมํ่าเสมอ  และหากมีน้ําทวมขังมาก ๆ  จะทําใหพืชเนาตายได   
 การใหปุย  ในระยะเจริญเติบโต  ควรใหปุยคอก  2 – 3 คร้ัง  และโดยเฉพาะทุกคร้ัง ท่ีเกบ็เกีย่ว
ผลผลิตแลว 
 การสรางคาง 
 การทําคางมีวัตถุประสงคเพื่อใหงายในการเก็บเกีย่ว ผลผลิตสะอาดลดการปนเปอนและ ลด
เวลาในการลางน้ําเพื่อไมใหสูญเสียสารสําคัญท่ีละลายในนํ้า   ไดมีการทดลองรูปแบบของการทํา
คางท่ีเหมาะสม  คางไมไผควรสูงประมาณ  1.5 – 2.5  เมตร ขึงดวยเชือกเพ่ือใหลําตนหรือเถาสามารถ
ยึดเกาะเจริญเติบโตข้ึนไปไดเปนรูปแบบท่ีเหมาะสม    

ภาพท่ี 5.6   การพรางแสงลักษณะตางๆ  (บนซาย-ขวา) แปลงใชตาขายพรางแสง 75% และแปลง 
                  ไมพรางแสง  (ลางซาย-ขวา) แปลงปลูกรวมทอพื้นเมือง  และแปลงปลูกในโรงเรือน   
                   ณ มูลนิธิโครงการหลวง  อางขาง จ.เชียงใหม 
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ภาพท่ี  5.7   คางไมไผโคง   ความสูงประมาณ 50 เซนติเมตร  ขึงดวยตาขายไนลอน 
                   แปลงทดสอบของเกษตรกร อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 

ภาพท่ี 5.8   คางไมไผไขว ขึงดวยเชือกระยะหางประมาณ 15 -20  เซนติเมตร 
      ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) จ. เชียงใหม 

     ภาพท่ี 5.9  คางเทลาดในแปลงเกษตรกร อ.ฝาง จ.เชียงใหม (ซาย)  
                       คางไมไผตั้งตรงขึงดวยตาขาย ในแปลงทดสอบของเกษตรกร อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ (ขวา) 
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 จากการสังเกตพบวาคางไมไผไขวความสูงของคาง ประมาณ 1.5 เมตร และขึงดวยเชือก
ตามความยาวของแปลงระยะหางของเชือกประมาณ 20 ซม. มีความเหมาะสมมากกวาการใช
รูปแบบอ่ืน ๆ แตในระยะแรกตองมีการจัดเถาใหข้ึนคางเสมอ ๆ   

ผลผลิตท่ีไดรับเม่ือทําคาง  จากขอมูลท่ีเก็บรวบรวมจากแปลงสาธิตของศูนยสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) จ.เชียงใหม ซ่ึงใชพันธุจีนในการปลูกเปรียบเทียบระหวางข้ึนคางและ
ไมข้ึนคาง   เกบ็ผลผลิตเม่ืออายุ 4 เดือน  ทําการทดสอบ 4 ซํ้า  ผลผลิตท่ีไดรับจากแปลงข้ึนคางสูง
กวาแปลงไมข้ึนคางอยางเหน็ไดชัดเจน 
 
ตารางท่ี 5.8    ผลผลิตเจียวกูหลานพันธุจีนเปรียบเทียบข้ึนคางและไมข้ึนคาง  ศูนยสงเสริมและ 
                       พัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม 
 

ผลผลิตท่ีไดรับ (กิโลกรัมสด ตอตารางเมตร) 
แปลงท่ี 

ขึ้นคาง ไมขึ้นคาง 
1 2.69 1.26 
2 4.47 0.47 
3 2.22 1.13 
4 2.22 0.99 

เฉล่ีย 2.90 0.96 
                 คาเฉล่ียของผลผลิตท้ังแปลงข้ึนคาง และไมข้ึนคาง เทากับ  1.93   
ท่ีมา : กรมสงเสริมการเกษตร ,2551 
 

การข้ึนคางทําใหงายในการปฏิบัติดูแลรักษา ทําใหแปลงโปรงไมแนนเกินไป ทําใหผล
ผลิตสะอาด งายในการลางทําความสะอาดเปนประการสําคัญ  การทําคางมีแนวโนมไมทําใหผล
ผลิตลดลงซ่ึงสวนใหญแลวเกษตรกรจะไมนิยมทําคางเนื่องจากตองการใหตนลงดนิและแตกตน
เพิ่มผลผลิต   

4. การปองกันกําจัดศัตรูพืช 

 การกําจัดวัชพืช  กําจัดวัชพืชอยางสมํ่าเสมอ   โดยใชมือถอน  โดยเฉพาะในระยะแรก   
ท่ีพืชยังเล้ือยไมคลุมแปลง 
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 โรคและแมลง โรคของเจียวกูหลานท่ีพบ  ไดแก  โรคราแปงขาว  เกิดจากเช้ือ  Sphaerotheca  
cucubitae  จะทําลายแผนใบ  กานใบ และลําตน  ทําใหแผนใบเหี่ยวแหง ลําตนโทรมเร็วและออนแอ  
ปองกันโดยเลือกพื้นท่ีปลูกใหหางจากพ้ืนท่ีปลูกพืชตระกูลแตง  หรือไมเคยปลูกพืชตระกูลแตงมา
กอน   
พื้นท่ีปลูกมีอากาศถายเทไดดีและไมอับแสง  เม่ือพบตนท่ีเปนโรคใหถอนท้ิงและทําลายทันที และ
หากมีการใหน้ํามากเกินไป   หรือมีน้ําทวมขัง  หรือปลูกพืชซํ้าท่ีเดิมหลาย  ๆ คร้ัง   อาจทําใหเกิดโรค
ใบจุด  จากเช้ือ  Colletotrichum sp.  ได  ปองกันโดยหมุนเวียนแปลงปลูก  และใชตนพันธุท่ี
ปราศจากโรค สวนแมลงศัตรูพืชท่ีพบ  ไดแก  แมลงปกแข็งจะทําลายตนออน  หอยทากจะทําลายแผน
ใบ  แมลงเตาทอง  และต๊ักแตน  ใหเก็บทําลายท้ิงหรือโรยดวยผงดินขาว  หรือผงกากถ่ัว  

 5. การเก็บเก่ียว   

 อายุการเก็บเกี่ยว  เก็บเกี่ยวเมื่อเจียวกูหลานอายุ  3 – 4 เดือน  สามารถเก็บผลผลิตได  3 – 4  
คร้ังตอป  ข้ึนกับการจัดการและการบํารุงรักษา 
 วิธีการเก็บเกี่ยว โดยตัดสวนท่ีอยูเหนือดิน หรือบริเวณท่ีหางจากลําตนใตดิน ประมาณ 15 – 
20 เซนติเมตร เพ่ือใหแตกยอดเจริญเติบโตใหผลผลิตในรุนตอไป   

ผลผลิต 
ผลผลิตเจียวกูหลานโดยท่ัวไปอยูในชวง 1.5-2 กิโลกรัมสดตอตารางเมตร 
 
กรณีศึกษาทดสอบผลผลิตเจียวกูหลานเม่ืออายุ 4 เดือนจากแปลงสาธิตของเกษตรกรใน

อําเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ  พันธุจีน มีคาเฉล่ีย 1.7 กิโลกรัมสดตอตารางเมตร  และพันธุ
ทองถ่ินท่ีเกษตรกรใชมีคาเฉล่ีย 2.1 กิโลกรัมสดตอตารางเมตร  ซ่ึงผลผลิตท่ีไดจากแปลงสาธิตตํ่า 
กวา ท่ีเกษตรกรเคยปฏิบัติ  เนื่องจากการพรางแสงโดยใชตาขายพรางแสง 80 เปอรเซ็นต  ซ่ึงสูงกวา
คําแนะนําและจัดทําแปลงสาธิตเปนแปลงรวมในพื้นท่ีขนาดใหญทําใหปริมาณแสงไมพอเพียงจึงมี
การเจริญเติบโตท่ีไมดี   

 
กรณีศึกษาทดสอบเจียวกูหลานพันธุจีนจากแปลงสาธิตของศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ

การเกษตร (พืชสวน) จ.เชียงใหมใน ตารางท่ี 5.8  ผลผลิตสด ของพันธุจีนมีคาเฉล่ีย ท้ังแปลงข้ึนคาง 
และไมข้ึนคาง เทากับ  1.93  กิโลกรัมสดตอตารางเมตร   
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ตารางท่ี 5.9  ผลผลิตเจียวกูหลาน  เปรียบเทียบพันธุจนีและพันธุทองถ่ิน อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภมิู 

ผลผลิตสด (กก.) ตอตารางเมตร 
แปลงปลูก 

พันธุจีน พันธุทองถ่ิน 
1 2.1 2.5 
2 1.9 2.2 
3 1.4 1.9 
4 1.7 2.3 
5 1.5 1.4 

เฉล่ีย 1.7 2.1 
ท่ีมา:  กรมสงเสริมการเกษตร, 2551 

6. การปฏิบตัิหลังการเก็บเก่ียวเจียวกูหลาน 

การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวเปนกระบวนการที่สําคัญท่ีมีผลตอคุณภาพของวัตถุดิบสมุนไพร
เจียวกูหลานและผลิตภัณฑ ซ่ึงโรงเรือนแปรรูปตองดําเนินการใหถูกสุขลักษณะตามแนวทาง จีเอ็มพี 
(GMP Good Manufacturing Practices)  เพ่ือไมใหสูญเสียสารสําคัญ ซาโปนินในระหวางกระบวนการ 
โดยเฉพาะในการลางและการทําแหง และปลอดภัยจากการปนปอนของจุลินทรีย 

กรณีศึกษากระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสมุนไพรเจียวกูหลาน โดยศึกษาจาก
ผูประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑชาสมุนไพรเจียวกูหลาน อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ  ซ่ึงรับซ้ือ
วัตถุดิบสดจากเกษตรกรผูปลูก โดยผูประกอบการรวมกับหนวยงานของรัฐ คือ สํานักงานเกษตร
จังหวัดและสํานักงานเกษตรอําเภอสงเสริมการปลูกโดยมีขอตกลงในการรับซ้ือผลผลิต  กระบวนการ
ทําแหง มีข้ันตอนดังนี้  

- การเก็บเกี่ยวและขนสงจากแปลง  โดยเกษตรกรนํามาสง ปริมาณวัตถุดิบ 250-400 
กิโลกรัมตอวัน 

- การทําความสะอาดโดยการลางน้ําในภาชนะขนาดใหญ 3 คร้ัง และเปล่ียนน้ําท่ีใชบอยๆ  
- การลดขนาดโดยการหั่นขนาด  2.5 ซ.ม    
- การตากแดดบนพ้ืนยกสูงเพื่อเพ่ือใหแหงหมาด 2-3 ช่ัวโมง  
- การนํามาค่ัวในกระทะไฟออน ๆ  ประมาณ 15-20 นาที เพื่อใหมีกล่ินหอม แลวนาํไปตากแดดอีกคร้ัง    
- การอบแหงโดยใชเคร่ืองอบแหงท่ีอุณหภูมิ 55-65 องศาเซลเซียส เปนเวลา 4 ช่ัวโมง 
 - การบดผงและการบรรจุเพื่อจําหนาย 
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กระบวนการทําแหงของผูประกอบการเปนกระบวนการทาํแหงเพื่อผลิตภณัฑชาดําเนนิการลด
ความช้ืนในข้ันตนดวยการค่ัวในกระทะต้ังบนไฟ มีขอดท่ีีลดความช้ืนไดอยางรวดเร็ว แตตองทําการ
คนอยางสมํ่าเสมอ ซ่ึงมีผลทําใหผลผลิตช้ํา  โดยเฉพาะอยางยิ่งการที่วัตถุดิบเจียวกูหลานไดรับความ
รอนจากกระทะโดยตรง ทําใหเกิดการสูญเสียสารสําคัญได 
 เม่ือศึกษาตนทุนการผลิตพบวา ผูประกอบการมีตนทุนการผลิตสมุนไพรเจียวกูหลานตอ
กิโลกรัมแหงเทากับ 459.60 บาท   ตนทุนสําคัญไดแก คาวัตถุดิบสด และคาแรงงาน รายละเอียดดังนี้  

ตนทุนการผลิตของผูประกอบการเจียวกูหลาน อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 
คาวัตถุดิบสด 20 บาท/กิโลกรัม   x    250 กิโลกรัม = 5,000   บาท 
คาแรงงานในการเก็บเกีย่ว   ทําแหง และการแปรรูป = 4,500   บาท 
15 แรงงาน  x  100  บาท/วัน x 3 วัน 
คาไฟฟา  200  บาท/เดือน    =     20  บาท/ 3วัน 
คาน้ําประปา      =     50   บาท/ 3 วัน 
คาแกส 6 ถัง / 250 กิโลกรัมสด  x 270  บาท/ถัง = 1,620   บาท 
คาน้ํามันเช้ือเพลิง  3  วัน  x  100  บาท   =    300   บาท 
   ตนทุนการผลิตรวม   11,490  บาท 
   ผลผลิตแหงท่ีไดรับ         25   กิโลกรัม 
   อัตราการทําแหงเทากับ   1 : 10 
   ตนทุนการผลิตตอกิโลกรัม        459.60  บาท 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่  5.10   กระบวนการผลิตชาเจียวกูหลานของผูประกอบการ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 

เก็บเกี่ยว ลางน้ํา หั่น ตาก 

โดยการตัดมวน  
ปริมาณ 250-400 
กก.สด/วัน 

ลาง 3 ครั้ง ใน
ภาชนะขนาด
ใหญใชน้ําไหล
และเปลี่ยนน้ํา
บอยๆ 

ขนาด 2.5 ซม. เกลี่ยบนกระดง 
ตากยกพื้นสูง 
นาน 2-3 ซม. 

คั่ว ตาก อบแหง 

15-20  นาที 2 ชั่วโมง ใชเครื่องอบขนาดเล็ก 
55-650 เซลเซียส 4 
ชั่วโมง 

ใชเครื่องบด 

บดผง บรรจุถุง 

ถุงฟอยด 75 บาท 

Tea bag 120 บาท 

            (45 กรัม/ซอง 

ขวดโหล  200 บาท/90กรัม 

ซองเล็ก 35 บาท (10 ซอง) 

หมายเหตุ  1.  ปริมาณการผลิต  250  กก./วัน 
                  2.  กระบวนการใชเวลา  3  วัน  ตั้งแตเก็บเกี่ยวถึงบรรจุ 
                 3.  ใชแรงงาน  5-17  คน ในการแปรรูป 

ที่มา :  กรมสงเสริมการเกษตร  

วันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 3 
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 สมุนไพรเจียวกูหลานมีอัตราการทําแหงเทากับ 1 : 10  การปฏิบัติหลังการเก็บเกีย่ววัตถุดบิ
สมุนไพรเจียวกูหลานท่ีเหมาะสม ควรปฏิบัติดังนี ้
 1. ผลผลิตท่ีเก็บเกี่ยวได ตองนํามาทําใหแหงทันที  
  2.  คัดเลือกเอาเศษหนิ  ดิน  ทราย  และสวนของพืชอ่ืนท่ีปะปนมา  หรือสวนของเจยีวกู
หลานที่ไมตองการใชออก 
  3. ลางดวยน้าํสะอาด 2 -3  คร้ัง  ในภาชนะท่ีสะอาด  โดยใหน้ําไหลผานตลอดเวลา
ขณะลาง  ไมตองถูหรือขยี้เจยีวกูหลาน  เพราะจะทําใหสารสําคัญซาโปนินละลายออกมากับน้ําซ่ึง
สังเกตไดจากการท่ีมีฟองเกดิข้ึน  นําข้ึนผ่ึงบนตะแกรงใหสะเด็ดน้าํ  การปลูกโดยข้ึนคางจะทําให
ผลผลิตสะอาด ทําความสะอาดงายและไมสูญเสียสาระสําคัญในการลาง 
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  4. สับหรือตัดเจียวกูหลานดวยอุปกรณท่ีสะอาด  เชน  มีด  กรรไกร ตามขนาดท่ีตองการ 
   5.  ผ่ึงในท่ีรม  ไมอับช้ืน  บนตะแกรงท่ีสะอาด  ประมาณคร่ึงช่ัวโมง 
  6. การลดความช้ืนท่ีจะทําใหผลผลิตแหงมีคุณภาพดี สะอาดและแหงปราศจากเชื้อรา
และจุลินทรียท่ีเกิดจากกระบวนการทําแหง ตลอดจนไมสูญเสียสารสําคัญในผลิตภัณฑท่ีได ไดแก การ
ทําแหงโดยใชเคร่ืองอบลมรอน ซ่ึงความช้ืนในวัตถุดิบเจียวกูหลานจะลดลงโดยการระเหยดวยลมรอนท่ี
พัดผาน  ในระหวางการเกิดการระเหยชองน้ําออกจากวัตถุนั้นอุณหภูมิของวัตถุดิบเจียวกูหลานจะเทากับ 
อุณหภูมิในการระเหย ซ่ึงจะตํ่ากวาอุณหภูมิลมรอนมาก 

วิธีการทําแหงโดยใชเคร่ืองอบแหงแบบลมรอน โดยนําเขาวัตถุดิบที่แหงพอหมาดมา
เกล่ียบางอบในตูอบลมรอนท่ีสามารถควบคุมอุณหภูมิได  ใชอุณหภูมิ 70 oซ และ60 oซ เปนเวลาอยางละ 
1ช่ัวโมง แลวอบตอเนื่องจนแหงในเวลารวมประมาณ 4 ช่ัวโมงท่ีอุณหภูมิ 50 oซ   หากทําแหงโดยการ
ตากแดด ตองคลุมภาชนะดวยผาขาวบางเพ่ือปองกันฝุนละออง และกันการปลิวของช้ินสวนเจียวกูหลาน  
ตากบนภาชนะท่ีสะอาด ยกจากพ้ืนและตากจนแหงสนิทจริง 

 
ตารางท่ี  5.10    แสดงการลดความช้ืนเจียวกูหลานดวยเคร่ืองอบแหงลมรอนแบบอุโมงค  
 

%ความช้ืนในวัตถุดิบ  
เวลา (ชม.) 

ซํ้าท่ี 1 ซํ้าท่ี 2 ซํ้าท่ี 3 เฉล่ีย 
0 88.42 88.86 88.63 88.63 
1 76.53 75.25 76.85 76.21 
2 56.53 55.25 56.85 56.21 
3 25.69 21.19 20.95 22.61 

4  ชม. 20 นาที 6.02 6.09 6.05 6.05 
          ท่ีมา      กรมสงเสริมการเกษตร,2551 
 
 

ภาพท่ี 5.11 แสดงการลดความช้ืนเจียวกูหลาน โดยเคร่ืองอบแหงลมรอนแบบอุโมงค    
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 7. เม่ือเจียวกูหลานแหงดีแลว เก็บในถุงพลาสติกรัดปากถุงใหสนิทหรือภาชนะท่ีสะอาด
และไมบรรจแุนนเกนิไป  เขียนช่ือสมุนไพร  แหลงปลูก  วันท่ีเกบ็  ผูปลูกหรือผูผลิต  ติดไวใหชัดเจน 
 8.  การเก็บรักษา  เก็บในท่ีอุณหภูมิต่ํากวา  25  องศาเซลเซียส  หรือในที่ท่ีมีอากาศถายเท
ไดสะดวกและสะอาด  ปลอดภัยจากการรบกวนของแมลงและสัตวตาง ๆ 

 7. การควบคุณภาพ 

 ขอกําหนดมาตรฐานของวัตถุดิบเจียวกูหลาน (สวนเหนอืดิน) ยังไมการกําหนดในประเทศไทย 
การควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบเจียวกูหลานตามหลักสากล โดยหาปริมาณสารสกัดชนิดหยาบของซา
โปนินรวม (Total saponin) ปริมาณ (% โดยนํ้าหนัก ) ไมนอยกวา  8.0 ปริมาณกิปโนไซด (Gypenoside) 
ไมนอยกวา 4.0 การสุมตัวอยาง เพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพ สามารถสงตัวอยาง ณ กรมวิทยาศาสตร 
การแพทยหรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

 8. การบันทึกขอมูล 

 ขอมูลท่ีจําเปนตองบันทึกเพือ่สามารถตรวจสอบไดไดแก บันทึกสภาพแวดลอม พนัธุ วันปลูก 
วันใสปุย วันท่ีศัตรูพืชระบาด คาใชจาย ปริมาณผลผลิต และรายได ตลอดจนปญหาอุปสรรคอ่ืนๆ
ในชวงฤดูปลูก (ภาคผนวก) 

บทสรุปและแนวทางการพัฒนาสมุนไพรเจียวกูหลาน 

 สมุนไพรเจียวกูหลาน หรือช่ือสามัญ Sweet tea vine   Jiao gu lan (จีน) หรือ Amachazuru 
(ญ่ีปุน)   มีช่ือวิทยาศาสตร คือ Gynostemma  pentaphyllum Makino เปนพืชในวงศ  Cucurbitaceae  
เจียวกูหลานท้ังตนมีสารในกลุมซาโปนิน (Saponin) คือ Gypenosides ในปริมาณสูง  เจียวกูหลานจึงมี
สรรพคุณคลายโสม มีประสิทธิภาพสูงในการปรับระบบตาง ๆ ของ รางกาย เชน ลดความดันโลหิต 
ระบบภูมิคุมกัน ระบบยอยอาหาร ลดไขมันในเลือดและระบบอ่ืน ๆ เจียวกูหลานมีแหลงผลิตเชิงการคา
มานานกวา 10 ป แตไมแพรหลาย เจียวกูหลานมีพื้นท่ีปลูกเชิงการคาในภาคเหนือ ภาคะวันออกเฉียง
เหนือและภาคตะวันออกตลาดในประเทศไมกวาง  ผลิตภัณฑเจียวกูหลานเกือบท้ังหมดอยูในรูปชา
สมุนไพร มีผูประกอบการผลิต แปรรูป นําเขาและสงออกเจียวกูหลาน  10 ราย ราคาวัตถุดิบเจียวกู
หลานท่ีเกษตรกรไดรับอยูในชวง 20-30 บาทตอกิโลกรัมสด  ราคาวัตถุดิบเจียวกูหลานแหงหรือบดผงท่ี
มีการซ้ือขายท่ัวไปอยูในชวง 800-2,000 บาท ตอกิโลกรัม  ในการซื้อขายวัตถุดิบยังไมมีการกําหนดช้ัน
คุณภาพและมาตรฐาน การผลิตเจียวกูหลานสวนใหญเกษตรกรยังผลิตไมไดคุณภาพและปริมาณสารสําคัญ
ตามมาตรฐาน ตนทุนการปลูกเจียวกูหลานของเกษตรกรจะสูง โดยเปนตนทุนในปแรกซ่ึงประกอบดวย 
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คาโรงเรือนพรางแสงและตนพันธุ  ตนทุนการทําแหงวัตถุดิบเจียวกูหลาน มีตนทุนการทําแหงเทากับ  
459.60 บาทตอกิโลกรัม อัตราการทําแหงเทากับ 1:10  ตนทุนท่ีสําคัญไดแก คาวัตถุดิบสด และ
คาแรงงาน แนวทางท่ีเหมาะสมสําหรับเกษตรกรในการผลิตและแปรรูปเจียวกูหลาน คือ เกษตรกรผู
ปลูกเจียวกูหลานตองตรวจวิเคราะหดินและน้ําท่ีใชปลูกเจียวกูหลานเพ่ือปรับปรุงดินและหลีกเล่ียงพื้นท่ี
ปลูกท่ีมีโลหะหนักโดยเฉพาะแคดเม่ียมท่ีตกคางในดิน และนํ้า  หลีกเล่ียงการใชปุยอินทรียท่ีอาจมีโลหะ
หนักตกคาง เชน มูลไก ควรใชปุยท่ีไดมาตรฐานคุณภาพและผานการรับรอง  เกษตรกรควรทําคาง
เพ่ือใหผลผลิตสะอาด ลดการปนเปอนจากจุลินทรียและลดการสูญเสียสารสําคัญในระหวางการลางทํา
ความสะอาด  ผลผลิตเจียวกูหลานเม่ืออายุ 4 เดือนประมาณ 1.5-2 กิโลกรัมสด/ตารางเมตร พันธุท่ีไดรับ
จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีแนวโนมปริมาณสารสําคัญสูงกวาพันธุทองถ่ินเดิมและมีการ
เจริญเติบโตเร็วกวา  ผลผลิตท่ีไดรับจากแปลงข้ึนคางมีแนวโนมสูงกวาแปลงไมข้ึนคางอยางเห็นได
ชัดเจน หลังการเก็บเกี่ยวการทําความสะอาดไมตองถูหรือขยี้เจียวกูหลาน เพราะจะทําใหสูญเสีย
สารสําคัญซาโปนินละลายออกมากับน้ําระหวางการลาง   
 
 สมุนไพรเจียวกูหลานสามารถเจริญเติบโตไดในประเทศไทย ในพื้นท่ีท่ีมีสภาพแวดลอมท่ี
เหมาะสม เปนสมุนไพรท่ีมีโอกาสที่จะพัฒนาเชิงพาณิชย    ขอเสนอแนะแนวทางในการสงเสริมการ
ผลิตเจียวกูหลาน 
 1. สงเสริมการผลิตในแหลงผลิตท่ีตรวจสอบความปลอดภัยจากสารพิษตกคางโดยเฉพาะโลหะ
หนัก 
 2. ศึกษาพัฒนากระบวนการจัดการการผลิตและแปรรูปผลผลิต  และการลดตนทุนในการผลิตและ
แปรรูปใหสอดคลองกับความตองการของผูประกอบการ  สามารถทดแทนการนําเขาและสามารถแขงขันได  
 3. ถายทอดความรูดานการผลิต สงเสริมใหเกษตรกรผลิตวัตถุดิบเจียวกูหลานใหไดมาตรฐาน
ปริมาณสารสําคัญสูง สอดคลองกับความตองการของตลาด โดยใหศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรเปนหนวยงานหลักในการอบรม  การจัดทําแปลงสาธิตตัวอยางการผลิตตามแนวทาง GAP 
และพัฒนาการจัดทําแปลงศึกษาทดสอบประยุกตท่ีถูกตองเพ่ือใหไดขอมูลท่ีเหมาะสมกับทองถ่ินและ
เปนท่ียอมรับและสามารถถายทอดได 

4. เ ช่ือมโยงการผลิตการตลาด เพื่อใหมีการวางแผนรวมกันระหวางผูผลิตและผูรับซ้ือ   
ท้ังในดานปริมาณการผลิต  ราคารับซ้ือผลผลิต  และคุณภาพของผลผลิต  เปนตน 
 5. บูรณาการรวมกับหนวยงานตาง ๆ ในการศึกษาวิจัย เชน  การจัดทํา GAP สมุนไพรเจยีวกูหลาน  
การพัฒนาผลิตภัณฑใหม  เปนตน 
 6. ประชาสัมพันธการบริโภคสินคาและผลิตภัณฑ ท้ังตลาดในประเทศและตางประเทศ  
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บทที่  6 

บทสรุป 

ปจจุบันกระแสความตองการบริโภคสมุนไพรเปนท่ีตองการของผูบริโภคท้ังในประเทศ 
และตางประเทศ และประเทศไทยไดใหความสําคัญกับการพัฒนาสมุนไพรในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550 – 2554) กําหนดใหพืชสมุนไพรเปนพืชหนึ่งในยุทธศาสตรปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน ประเทศไทยมีศักยภาพการผลิตพืชสมุนไพร มีชนิดของสมุนไพรท่ี
มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง จํานวน  4,087 ชนิด และมีการนํามาใชเปนสมุนไพรในตํารับยาถึง 974 
ชนิด ปจจุบันมีการแปรรูปสมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลคาเปนผลิตภัณฑยา อาหาร เคร่ืองดื่ม เคร่ืองสําอาง เคร่ือง
หอม และนวดประคบ เปนตน ระบบตลาดสมุนไพรมีตลาดขายสงใหญใหญอยู ท่ีตลาดจักรวรรดิ 
กรุงเทพมหานคร  ในป 2550 ประเทศไทยมีการสงออกสมุนไพรมูลคา 537.6 ลานบาท ตลาดหลักไดแก 
ญ่ีปุน และสหรัฐอเมริกา ประเทศคูแขงในการผลิต และการสงออกสมุนไพร ไดแก อินเดีย และจีน การ
นําเขาสมุนไพรของประเทศไทย ป 2550 มีมูลคารวม 1,485.1 ลานบาท โดยนําเขามากสุดจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน อินเดีย และอินโดนีเซีย ซ่ึงนําเขาเพื่อใชในอุตสาหกรรมอาหารและยาแผนโบราณ 

การใชสมุนไพรจีนในประเทศไทยพบวา ตําราแพทยแผนไทยท่ีใชเปนหลักในการสอบ ข้ึน
ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปในปจจุบันเปนตําราท่ีไดรับการผสมผสานจากวัฒนธรรมการแพทยทองถ่ินของ
ไทยเอง และระบบการแพทยแบบอายุรเวทของอินเดีย ในขณะเดียวกันคนจีนท่ีอพยพมาอยูในประเทศไทยก็
ไดนําเอาระบบการแพทยแผนจีนเขามาดวย ทําใหการใชยาสมุนไพรไทย มีการใชสมุนไพรจีนบางชนิดมา
ผสมผสานดวย ปจจุบันประเทศไทยมีการนําเขาสมุนไพรจากหลายประเทศ และประมาณการวามากกวา
รอยละ 60 ของพืชสมุนไพรที่ใชเปนยา เปนการนําเขาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  กรมพัฒนาการแพทย
แผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ไดรวบรวมรายช่ือสมุนไพรจีนท่ีนําเขาไดประมาณ 
50 ชนิด และเม่ือนํามาพิจารณาวาชนิดใดอาจปลูกไดในประเทศไทยสามารถกําหนดได 11 ชนิด ไดแก โกฐ
สอ 3 ชนิด  โกฐเชียง  โกฐเขมา  โกฐหัวบัว  โกฐจุฬาลําพา  ชิงเฮา (ชนิดท่ี 1)  ชิงเฮา (ชนิดท่ี 2) อบเชยจีน  
ชะเอมเทศ  และเจียวกูหลาน ซ่ึงสมุนไพรจีนท้ัง 11 ชนิด มีสรรพคุณท่ีแตกตางกันและมีความสําคัญในการ
ใชในยาหลายตํารับมาก ท้ังในตําราแพทยแผนจีน และแผนไทย  
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กระทรวงเกษตรและสหกรณโดยกรมสงเสริมการเกษตรไดใหความรวมมือกับ 
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุขดําเนินโครงการผลิต การแปร
รูปสมุนไพรจีนเพื่อลดการนําเขาป 2548 – 2549  ซ่ึงเปนโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ พืชสมุนไพรจีนท่ีนํามา
ศึกษาพัฒนาไดแก สมุนไพรชิงเฮาและเจียวกูหลาน  โดยท่ีพืชสมุนไพรชิงเฮามีสารสําคัญคือ อาติมิซินิน 
(artimisinin) ซ่ึงสามารถนํามาสังเคราะหใชเปนยาแกไขมาเลเรีย โดยเฉพาะสายพันธุดื้อยา เดิมพืชสมุนไพร
ชิงเฮาไมมีการปลูกในประเทศไทย จึงมีการนําเขาในรูปสมุนไพรแหง และสารสกัดอาติมิซินินจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน และเวียดนาม และเม่ือสาธารณรัฐประชาชนจีนสนับสนุนเมล็ดพันธุชิงเฮาให
ประเทศไทยทดลองปลูกและศึกษาแลวพบวาชิงเฮาสามารถปลูกไดในประเทศไทย และการผลิตชิงเฮาใหมี
คุณภาพตองเลือกพื้นที่ดินท่ีไมมีการปนเปอนสารเคมีหรือโลหะหนัก ตองทําการเก็บเกี่ยวสวนยอดประมาณ 
1 ใน 3 ของตน ในระยะออกดอก จะมีสารสําคัญสูง แนวทางการพัฒนาสมุนไพรชิงเฮาในประเทศไทยควรมี
การดําเนินการดานการผลิตรวมกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ     ซ่ึงตองตอเนื่องและชัดเจน มีการ
พัฒนาการผลิตยาตานมาเลเรียจากชิงเฮา การพัฒนาผลิตสารสกัด       อาติมิซินินเพื่อใชในประเทศและ
สงออก  

สําหรับพืชสมุนไพรเจียวกูหลานเปนสมุนไพรท่ีมีการใชประโยชนและเปนท่ีรูจักกันมา
นาน มีสารสําคัญในกลุมซาโปนิน (Saponin) คือ gypenosides ซ่ึงมีสรรพคุณในการปรับระบบตางๆ ของ
รางกาย เชน ลดความดันโลหิต ลดไขมันในเลือด เจียวกูหลานมีการปลูกในประเทศไทยบางเล็กนอยในเขต
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แตขาดการศึกษาพัฒนาอยางเปนระบบและในป 2548   กรม
สงเสริมการเกษตรไดรวมกับกระทรวงสาธารณสุขนําเมล็ดพันธุจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมาทําการ
การศึกษา ทดสอบเปรียบเทียบสายพันธุ ศึกษาระบบและเทคโนโลยีการผลิตตางๆ พบวา การผลิตเจียวกู
หลานใหมีคุณภาพตองเลือกพื้นท่ีดินท่ีไมมีการปนเปอนสารเคมีตางๆ โดยเฉพาะโลหะหนัก เนื่องจาก
สามารถดูดซับสารตางๆ ในดินไดดี ตองใชคางในการปลูกเพื่อใหผลผลิตสะอาด ลดการปนเปอนของจุลินท
รีย และลดการสูญเสียสารสําคัญในระหวางการลางทําความสะอาด พันธุทีไดรับจากสาธารณรัฐประชาชน
จีนมีแนวโนมสารสําคัญสูงกวาพันธุท่ีมีปลูกในประเทศไทย แนวทางการสงเสริมการผลิตในประเทศไทย 
ควรสงเสริมการผลิตในพ้ืนท่ีท่ีมีการตรวจสอบความปลอดภัยของดินใหปราศจากโลหะหนัก ศึกษาพัฒนา
ขบวนการจัดการผลผลิตและแปรรูปผลผลิต การถายทอดองคความรูดานการผลิต เช่ือมโยงการผลิตและ
การตลาด บูรณาการรวมกับหนวยงานตางๆ ในการศึกษาวิจัย และประชาสัมพันธใหมีการบริโภคผลิตภัณฑ
จากสมุนไพรเจียวกูหลาน 

 การสงเสริมการผลิตสมุนไพร  สวนใหญจะมุงพัฒนาวัตถุดิบและผลิตภัณฑสมุนไพรท่ีมี
ในประเทศ   ขณะท่ีตํารับยา อาหารและเคร่ืองเทศจํานวนมาก มีความตองการใชสมุนไพรท่ีนําเขาหลาย
ชนิดโดยเฉพาะพืชสมุนไพรจีน   สมุนไพรเหลานี้ไมมีการผลิตในประเทศ ตองนําเขาจากตางประเทศคิด
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เปนมูลคาการนําเขาปละประมาณ 1,500 ลานบาทและมีแนวโนมการนําเขาเพิ่มข้ึนทุกป  นอกจากนี้คุณภาพ
และราคาของสมุนไพรท่ีนําเขาบางคร้ังไมแนนอน หรือไมตรงตามความตองการใช   ในดานการผลิต
เนื่องจากประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพ มีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศคลายคลึงกับเขต
ภาคใตและภาคตะวันตกเฉียงใตของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จึงมีสมุนไพรจีนหลายชนิดท่ี
คลายคลึงกับสมุนไพรไทย    มีพืชสมุนไพรจีนหลายชนิดท่ีมีการนําเขามาในประเทศไทยในปริมาณมาก  
และมีศักยภาพและโอกาสในการที่จะผลิตในประเทศไทยหากไดรับการศึกษาและพัฒนา ดังเชนพืช
สมุนไพรชิงเฮาและเจียวกูหลาน       ดังนั้น  จึงควรท่ีจะมีการพัฒนาการผลิตสมุนไพรจีนใหหลากหลายข้ึน 
เพื่อลดปริมาณการนําเขา และพัฒนาเปนผลิตภัณฑเพื่อการสงออก    

 การพัฒนาสมุนไพรจีนจะสามารถสนับสนุนยุทธศาสตรของชาติ   ยุทธศาสตรการพัฒนา
ภูมิปญญาไท  สุขภาพวิถีไท พ.ศ. 2550 – 2554  ในการพัฒนาการแพทยแผนไทยเขาสูระบบสาธารณสุขของ
ประเทศ   ใหประเทศไทยมีการแพทยหลากหลายระบบและสามารถตอบสนองความตองการของประชาชน
ในการดูแลสุขภาพในสวนท่ีเปนขอจํากัดของการแพทยแผนปจจุบัน  โดยเฉพาะการพัฒนายาไทยและยา
สมุนไพรซ่ึงมีเปาหมายการพัฒนาตํารับยาไทยใหมีคุณภาพและมาตรฐานพัฒนาตํารับยาไทยและยา
สมุนไพรแหงชาติ 100 ตํารับ และบรรจุในบัญชียาหลักเพิ่มมากข้ึน เพื่อใหประชาชนไดใชยาไทยและยา
สมุนไพรทดแทนยาแผนปจจุบันมากข้ึน    เนื่องจากตํารับยาไทยสวนใหญจะมีการใชวัตถุดิบสมุนไพรจีน
อยูในตํารับยาเปนจํานวนมาก การพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรจีนจะสามารถสนับสนุนยุทธศาสตรนี้และลด
การนําเขาได     
  
  อยางไรก็ตามการพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรจีนเชิงพาณิชย  ยังขาดขอมูลการศึกษา 
คัดเลือก และวิเคราะหท่ีชัดเจนในโอกาส ความเปนไปได การตอยอดผลิตภัณฑ ผลตอบแทนความ    คุมทุน 
และการสงเสริมการผลิตเชิงพาณิชย     แนวทางการพัฒนา ควรดําเนินการดังนี้ 

1.   การกําหนดแผนพัฒนาการผลิตสมุนไพรจีน   โดยการวิเคราะหศักยภาพและ   ความ
เปนไปได ไดแก การศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอม  เทคโนโลยีการผลิต  งานวิจัย องคความรูตามภูมิปญญา   
ศึกษาความตองการตลาด โอกาสท่ีจะพัฒนาเชิงพาณิชย  จุดออนจุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค เพื่อการ
คัดเลือก และ การจัดลําดับความสําคัญ  กําหนดชนิดและทิศทางการพัฒนาเชิงพาณิชยและแผนการ
ศึกษาวิจัยและสงเสริมขยายผล 

2.  การศึกษาวิเคราะหศักยภาพของพื้นท่ี เพ่ือกําหนดการผลิตสมุนไพรจีนท่ีมีโอกาสการ
พัฒนาแตละชนิดในสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม  

3.  การสงเสริมการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรจีนตามแนวทางเกษตรดีท่ีเหมาะสม เ พ่ื อ ใ ห มี
คุณภาพและความปลอดภัย  โดยประสานนําองคความรูเกษตรดีท่ีเหมาะสมกับวัตถุดิบในยาจีนแผนโบราณ 
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(Good Agricultural Practices for Traditional Chinese Medicinal  Materials) ของประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนมาปรับใชเปนแนวทาง 

4.  การพัฒนากลุมผูผลิตใหมีความเขมแข็ง มีองคความรู  และมีการบริหารจัดการการผลิต
วัตถุดิบสมุนไพรจีนท่ีดี คุมคาการลงทุนและสามารถตอบสนองความตองการของภาคการตลาดไดอยาง
เหมาะสม 

5.  การสรางระบบการผลิตและการตลาดที่ชัดเจน เชน ระบบการผลิตแบบมีขอตกลง
ระหวางผูผลิตคือเกษตรกร และผูรับซ้ือไดแก โรงพยาบาล ภาคเอกชน หรือผูใชวัตถุดิบอ่ืน ๆ   การกําหนด
มาตรฐานในการซ้ือ-ขายและสรางระบบการซ้ือ-ขายตามช้ันคุณภาพ    

6.  การสรางโครงการความรวมมือระหวางหนวยงานวิจัยและงานสงเสริมท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน และชุมชน 

7.  การสรางความรวมมือกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในดานองคความรูดานการ
ผลิตและการแลกเปล่ียนพันธุกรรมพืชพืชสมุนไพร      โดยสรางความรวมมือในระดับนโยบาย  สนับสนุน
ใหเกิดขอตกลงความรวมมือระหวางหนวยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และหนวยงานดานการ
ผลิตวัตถุดิบสมุนไพรของสาธารณรัฐประชาชนจีนและภาคเอกชนของจีน  เพื่อสรางความรวมมือในดาน
การวิจัยและพัฒนา การผลิต  การแลกเปล่ียนขอมูลทางวิชาการผลิตพืชสมุนไพร  ผูชํานาญการ  นักวิชาการ 
และการแลกเปล่ียนประสบการณรวมกัน 

 
กลาวโดยสรุป การพัฒนาสมุนไพรจีนทําใหเกิดการรวบรวมองคความรูดานพืชสมุนไพร

จีนท่ีมีศักยภาพในการผลิตในประเทศไทย และองคความรูท่ีไดมีการศึกษาและพัฒนาการผลิตและนําไปสู
การดําเนินการในเชิงพาณิชยได      ประเทศไทยควรมีนโยบายในการสนับสนุนและสงเสริมใหมีการ
พัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรจีนอยางจริงจังและเปนระบบ สนับสนุนใหนักวิจัยและนักสงเสริมไดมีโอกาส
แลกเปล่ียนองคความรู และมีการดําเนินโครงการวิจัยสงเสริมรวมกับสาธารณรัฐประชาชนจีนใหมากข้ึน 
เพื่อใหการพัฒนาเปนไปไดอยางรวดเร็วและเกิดประโยชนกับท้ังสองประเทศ 
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ภาคผนวก
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บันทึกตัวอยางสําหรับพชืสมุนไพรท่ีเพาะปลูกตามหลักเกณฑ WHO เก่ียวกับเกษตร 

และการเก็บเก่ียวท่ีดีเหมาะสมกับพืชสมุนไพร  
 
การระบุชนิดพืชสมุนไพรท่ีเพาะปลูก 
ช่ือวิทยาศาสตร  (สกุล ชนิด ผูตั้งช่ือ วงศ) ………………………………………………………… 
ช่ือทองถ่ิน :........................................................................................................................................ 
ช่ือสามัญภาษาอังกฤษ   : …................…………………………………………………………….. 
สวนของพืชท่ีเก็บเกีย่ว : …………………………………………………………………………… 
หมายเลขรหัสพืช : ………………………………………………………………………………… 
การระบุสถานท่ีเพาะปลูก 
ท่ีตั้งของพื้นท่ีปลูก : ………………………………………………………………………………… 
จังหวดั/รัฐ/ประเทศ.............................................................................................................................. 
การระบุผูเพาะปลูก 
ช่ือของผูเพาะปลูก : ............................................................................................................................ 
ท่ีอยูท่ีติดตอได : ................................................................................................................................. 
วัน/เดือน/ป ท่ีการเพาะปลูกเร่ิมตน : ………………………………………………………………... 
วัน/เดือน/ป ท่ีการเพาะปลูกส้ินสุด : ………………………………………………………………... 
เมล็ด และสวนท่ีใชขยายพันธุ 
แหลงท่ีมาของวัสดุท่ีใชปลูก : ………………………………………………………………………. 
ลักษณะทางกายภาพของวัสดุท่ีใชปลูก : ............................................................................................. 
สามารถซ้ือหาได  :             ใช         ไมใช   
 ถาใช  ช่ือของพันธุปลูก : ……………………… ช่ือผูจําหนาย............................................. 
การเพาะปลูก 
วิธีท่ีนําวัสดุท่ีใชขยายพันธุไปใช  :    หวานเมล็ดโดยตรง    การยายปลูก 
วันท่ีหวานเมล็ดคร้ังแรก/ปลูก : ………………………… รอยละท่ีข้ึน : ………………………… 
วันท่ีหวานเมล็ดซํ้า/ปลูกแทน... ………………………… รอยละท่ีข้ึน : ………………………… 
ระยะหางระหวางแถว (ซม.) : ... ………………………..  ระยะระหวางตน (ซม.) : …………….. 
ขนาดของพื้นท่ีท่ีปลูก  (ตรม.):  ……………………..….  ระยะระหวางตน (ซม.) : …………….. 
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การปลูกพืชหมุนเวยีน :  …………………………. ............................................................................ 
ชนิดของดิน : % ดินเหนียว..........................% ทราย..........................% ทรายแปง  ...................... 
  % อินทรียสาร............................% อ่ืนๆ (อธิบาย) ................................................... 
ความเปนกรดดางของดิน : ………………  ความสมบูรณของดิน        ดี      เลว 
การรักษาความช้ืนของดิน :  ดี      เลว   การระบายนํ้าของดิน    ดี      เลว 
การใหน้ํา :  มี      ไมมี                           พื้นดิน   ท่ีราบ      ท่ีลาดชัน 
วิธีการใหน้ํา :   ใหน้ําทวม      ทํารอง    สปงเกอร    น้ําหยด 
ท่ีมาของน้ํา   น้ําประปาเทศบาล      ทะเลสาบ   แมน้ํา    บอ   อ่ืนๆ 
 ถาตอบอ่ืนๆ  โปรดระบุ :  .................................................................................................. 
คุณภาพของน้าํ :   ดี      เลว 
 โปรดอธิบาย : ……………………………………………………………………………. 
ปริมาณของเกลือในน้ํา   :    ต่ํา      สูง 
 ระบุช่ือพืชท่ีปลูกถัดไป :  ................................................................................................... 
แมลงท่ีอยูบนพืชท่ีปลูกถัดไป  :   เพล้ียออน    เพล้ียหอย    หนอนผีเส้ือ    ตั๊กแตน   อ่ืนๆ 
 ถาตอบอ่ืนๆ  โปรดระบุ : ………………………………………………………………… 
สารเคมีการเกษตร 
ปุยท่ีใชกอนปลูก  (วงกลม) : ปุยอินทรีย  (มูลสัตวหมัก)  /  ปุยเคม ี
 ช่ือปุย  :     วิธีใช :     
 เวลาท่ีใช/วันท่ี (ว/ด/ป)   อัตราท่ีใช :     

สารฆาวัชพืชท่ีใชกอนปลูก :        
 ช่ือ : …………………………………............วิธีท่ีใช : …………………………………… 
 เวลาท่ีใช/วันท่ี  (ว/ด/ป)  : ……………….......อัตราท่ีใช : ………………………………… 
สารฆาวัชพืชท่ีใชหลังปลูก : 
 ช่ือ : ……………………………............…....วิธีท่ีใช : …………………………………… 
 เวลาท่ีใช/วันท่ี  (ว/ด/ป)  : ……………….......อัตราท่ีใช : ………………………………… 
สารฆาศัตรูพืชท่ีใช : 
 ช่ือ : ……………………………............…....วิธีท่ีใช : …………………………………… 
 เวลาท่ีใช/วันท่ี  (ว/ด/ป)  : ……………….......อัตราท่ีใช : ………………………………… 
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การเก็บเก่ียว / การเก็บ 
วันท่ีเก็บเกีย่ว :  .........................................................เวลาเก็บเกีย่ว : .................................................. 
สภาวะท่ีเก็บเกี่ยว : ...................................................วิธีเกบ็เกี่ยว : ..................................................... 
ปริมาณผลผลิต : …………………………………………………………………………………… 
 
สถานการณไมปกติท่ีอาจมีผลตอคุณภาพของพืชสมุนไพร 
(สภาพอากาศท่ีรุนแรง สัมผัสกับสารอันตราย มีการระบาดของศัตรูพืช ฯลฯ) 
…………………………………………………………………………………………………… 
สรุปสภาพการเจริญของพืช         
   ปการเพาะปลูก..................... 
 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
ระยะเวลาที่มี
แสงแดด (ซม.) 

            

อุณหภูมิเฉล่ียชวง
กลางวัน (C๐ ) 

            

อุณหภูมิเฉล่ียชวง
กลางคืน (C๐ ) 

            

ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ย 
(มม. ) 

            

ความสูงของพืช 
(ซม.) 

            

เสนผาศูนยกลาง
ของพืช (ซม.) 

            

ตาดอก             
การทําลายจาก
แมลง 

            

โรคพืช             
สารฆาวัชพืชที่ใช             
สารฆาศัตรูพืชที่ใช             
การแตกก่ิง             
การเตรียมดิน
สําหรับปลูก 
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 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
การใหนํ้า             
นํ้าคางแข็ง/ชวง
อากาศเย็นเยือก 

            

ลม             
ความแหงแลง             
ผลผลิตตอตน 
(สวนของพืช) 

            

ขอสังเกตและคําแนะนําอ่ืนๆ ............................................................................................................. 
ถาจําเปน เขียนขอมูลเพิ่มเติมหรือรายละเอียดของการทํางานหรือขอสังเกตในกระดาษอีกแผน 
ที่มา : กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก, 2548 ข. 
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