
 
 
 

โดย...ศุภวรรณ เค่ียนเมธีศุภวรรณ เค่ียนเมธี  โดย...
กลุมสงเสริมการผลิตพืชสมุนไพรกลุมสงเสริมการผลิตพืชสมุนไพร 

 
 “ตรีผลา” เปนยาสมุนไพรตํารับ ซ่ึงเปนยาพ้ืนฐานที่รูจักกันมาแตโบราณกาล มี

สรรพคุณชวยรักษาความสมดุลธาตุทั้ง 4 ของรางกาย และเปนยาที่ปลอดภัยไรพิษ และ
ผลขางเคียงใดๆ  มีฤทธ์ิลางพิษออกจากระบบตางๆ ของรางกาย โดยเฉพาะระบบทางเดิน
อาหาร ระบบเลือด และระบบน้ําเหลือง  
 ตรีผลา หมายถึง “ ผลไม 3 อยางที่มาประกอบกันเขาเปนตํารับเดียว ” ไดแก ลูกสมอ
ไทย ลูกสมอพิเภก และผลมะขามปอม ปจจุบัน ไดมีการนํายาตํารับนี้ มาทําเปน “น้ําสมุนไพร
ตรีผลา” ดืม่แลวชุมคอ  เหมาะสาํหรับชวงหนารอน โดยมีสรรพคณุชวยปรับธาตุในรางกาย  
บํารุงสุขภาพ และลางพิษออกจากรางกาย  ยาตํารับนี้สามารถใชไดกับทุกเพศทุกวัย ตั้งแต
เด็กเล็กจนถึงผูสูงอาย ุและใชไดกับคนทุกธาตุ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Terminalia chebula Retz. 
วงศ   Combretaceae 
ชื่ออื่น    มะนะ (เชียงใหม)  มาแน  หมากแนะ (กระเหร่ียง) 
ลักษณะของพืช   เปนไมยืนตนขนาดใหญ ใบมีรูปคลายรูปไขปอม ปลายใบแหลม โคนใบมน
หรือแหลมเล็กนอย ใบกวาง 6 - 10 มม. ยาว 8 - 15 ซม. มีตอมขนาด 1 - 2 มม. อยู 2 ตอม 
ที่ปลายกานสวนที่ใกลกับฐานใบ ดอกออกเปนชอใหญตามมุมกานใบหรือปลายยอด ดอก
เล็กมีขนาด 3 - 4 มม. สีขาวหมน และมีกลีบประดับขนาดเล็กรองรับอยูดวย ผลรูปไขหรือ
เกือบกลม กวาง 1 - 2.5 ซม. ยาว 2 - 4 ซม. และมักเปนเหลี่ยม 5 เหลี่ยม ภายในมีเมล็ดรูปรี
และมีขนาดใหญ 
สภาพดินฟาอากาศที่เหมาะสม ขึ้นไดทั่วไป ตั้งแตดินทรายจนถึงดินเหนียว เจริญไดแมในที่
แหงแลง โดยทั่วไปมักพบในปาเขตแลง เชน ปาเต็งรัง ปาเบญจพรรณ และปาแดง เปนตน 
การขยายพันธุ    โดยใชเมล็ด 
การปลูก   เตรียมดินโดยขุดหลุมขนาดกวาง ยาว และลึก ดานละ 60 ซม. ใชปุยคอกเกา ๆ 
คลุกเคลาดนิรองกนหลมุ ตอจากนัน้จึงนําตนกลาลงปลูก กลบดินใหแนนรดนํ้าใหชุม และ
ควรรดนํ้าทกุวันจนกวาตนจะเจริญแข็งแรง หลังจากนั้นไมจําเปนตองดูแลเปนพิเศษแตอยาง
ใด 

สรรพคุณและวิธีใช  สารสกัดจากสมอไทยไดรับการยอมรับวาเปน ราชาสมุนไพร เนื่องจาก
ฤทธ์ิในการกําจัดสารพิษออกจากรางกายและบําบัดโรคหลายชนิด ในขณะเดียวกัน ยัง
สามารถบํารุงสุขภาพ และซอมแซมสวนที่สกึหรอของรางกาย นอกจากนี้ ใชแกอาการทองผูก 

สมอไทยสมอไทยสมอไทย 



  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Terminalia bellerica oxb. 
วงศ   Combretaceae 
ชื่ออื่น    ชิบะดู ลัน สมอแหน สะคู แหน แหนขาว แหนตน  
ลักษณะของพืช   เปนไมยืนตนมีพูนพอนขนาดใหญ สูง 10-20 ซม. กิ่งออนมีขน ใบเปนใบ
เดี่ยว เรียงสลับ บางคร้ังเรียงรอบขอ ใบเปนรูปวงรีกวางถึงเกือบกลมแกมไข โคนใบกลม
กวาง ปลายใบกลมถึงเวาตื้น ขอบเรียบ เม่ือยังออนอยูมีขนสีน้ําตาลเหลือง มีเสนใบ 5-6 คู 
ดอกชอเชิงลด ออกดอกที่ซอกใบยาว 7-11 ซม. แกนกลางมีขนสีเหลือง ดอกยอยสีครีม ใบ
ประดับรูปไขแกมขอบขนาน รวงงาย กลีบเลีย้งเช่ือมติดกันปลายแยกเปนแฉกรูปคลาย
สามเหลี่ยมกวาง ผลสดรูปกระสวยกวางถึงเกือบกลม มีสันตามยาว ผิวมีขนนุมละเอียดสี
เหลือง 
สภาพดินฟาอากาศที่เหมาะสม  ไมสมอพิเภกเปนไมพ้ืนเมืองของประเทศไทย พบไดใน
ทุกภาคของประเทศ สามารถขึ้นไดในดินแทบทุกชนิด  
การขยายพันธุ    สามารถทําได 2 วิธี คือ การขยายพันธุโดยอาศัยเพศ โดยการเพาะเมล็ด 
และการขยายพันธุโดยวิธีไมอาศัยเพศ โดยการปกชําและตอนก่ิง   การขยายพันธุโดยการ
เพาะเมล็ดนั้น ชวงเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเมล็ด คือประมาณชวงเดือนมกราคมจนถึง
เดือนพฤษภาคม โดยเก็บผลที่รวงหลนใหม ๆ  ซ่ึงเมลด็ที่เก็บใหม ๆ จะมีอัตราการงอก 85% 
เมล็ดที่เก็บไวนานจะมีเปอรเซ็นตการงอกลดลง   การขยายพันธุแบบปกชําและตอนก่ิงทํากัน
นอย เนื่องจากความตองการกลาไมชนิดนี้ยังมีไมมากนัก 
การปลูก   โดยนําเมลด็ที่เก็บไดมาเพาะลงในแปลงเพาะที่เตรียมไว ใชดินรวนกลบหนา
ประมาณ 0.5 นิ้ว เมล็ดจะเร่ิมงอกประมาณ 45 วัน หลังจากเพาะ   การปลูกสมอพิเภกดวย
ตนกลานั้น สามารถยายตนกลามาปลูกไดโดยวิธีไมมีดินหุมราก ขนาดของตนกลาที่
เหมาะสมในการยายปลูกควรมีอายุ 6-7 เดือน หรือ มีความสูงประมาณ 40 ซม. กอนยาย
ปลูกควรลิดใบและราก และควรยายในขณะอากาศชุมชื้น แตไมควรยายขณะฝนตกหนัก 
เพราะดินอาจแฉะเกินไป ดินอาจแนนอากาศถายเทไมได   
สรรพคุณและวิธีใช  ตานเช้ือแบคทีเรีย เชือ้ไวรัส เชื้อรา ตานยีสต ฆาไสเดือน ตานมาลาเรีย 
เปนพิษตอปลา แกหืดแกไอ แกหวัด แกโรคตา แกไข แกริดสีดวงทวาร เรงการสรางน้ําดี 
รักษาดีซาน ลดความดนัโลหิต ยับยั้งระดับโคเลสโตรอลในเลือดสงู ยับยั้งหลอดเลอืดอุดตนั 
ยับยั้งเบาหวาน ลดระดบัน้ําตาลในเลือด ยับยัง้ฟนผุ ลดการอักเสบ แกสิว คลายกลามเน้ือ

สมอสมอพิเภกพิเภกพิเภกสมอ  



  
 

มะขามปอมมะขามปอมมะขามปอม  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Phyllanthus emblica Linn.  
วงศ   Phorbiaceae    
ชื่ออื่น    กําหวด (ราชบุรี) 
ลักษณะของพืช   เปนไมยืนตน  สวนออน ๆ มักมีขน ใบเปนใบเดี่ยวติดกับแขนงก่ิงแบบสลบั
และดูคลายกับเปนใบประกอบแบบขนนก ใบรูปเรียวยาวที่มีขอบใบคอนขางขนาน บางคร้ัง
พบมีเนื้อใบสองขางไมเทากัน โคนใบมน และปลายใบมนมีติ่งแหลมเล็กนอย ขนาดใบกวาง 
1–5 มม. ยาว 4–15 มม. ดอกสีเหลืองอมเขียวขนาดเล็ก มีทั้งดอกตวัผูและดอกตัวเมีย ออก
ตามมุมกานใบ ดอกตวัผูมักออกเปนชอ ดอกตัวเมียอยูเดี่ยว ผลกลมขนาด 1–2 ซม. สีเหลือ
งอมเขียวมักมี 6 พู 
สภาพดินฟาอากาศที่เหมาะสม  ขึ้นไดทั่วไป แมในดินทรายหรือดนิลูกรัง เปนไมทนแลง
ซ่ึงพบปลูกทั่ว ๆ ไป 
การขยายพันธุ    โดยใชเมล็ด 
การปลูก   ปลูกโดยเพาะเมล็ด สําหรับเมล็ดทีจ่ะนํามาเพาะ ควรตากแดดจนกวาเปลือกหุม
เมล็ดจะแตกออกแลวจึงนําเมล็ดไปเพาะ เมลด็จะงอกภายใน 3–4 สัปดาห หลังจากนั้นเม่ือ
ตนกลาสูง 15–20 ซม. จึงนําลงปลูกในหลุมที่เตรียมไว กลบดินใหแนนและรดน้ําใหชุมทันที  
ระยะเร่ิมปลูก ควรรดนํ้าทุกวัน จนกวากลาจะต้ังตัวได เม่ือตนกลาเจริญเติบโตแข็งแรงดีแลว 
ไมจําเปนตองดูแลแตอยางใด 
สรรพคุณและวิธีใช  เปนยาบํารุงทําใหสดชืน่ แกกระหายน้ํา แกไอและขับเสมหะ แกหวัด 
ชวยระบายขับปสสาวะ แกเลือดออกตามไรฟนและคอแหง โดยใชผลสดจ้ิมเกลอืรับประทาน 
ปจจุบัน พบวา มะขามปอมมีวิตามินซีสูงมาก ชวยปองกันโรคมะเร็ง และแกพิษสารตะก่ัวได  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนประกอบของตรีผลาสวนประกอบของตรีผลาสวนประกอบของตรีผลา  
 

สวนประกอบที่นํามารวมกันเปนสมุนไพรตรีผลา ไดแก ผลสมอไทย ผลสมอพิเภก 
และผลมะขามปอม อัตราสวน 1:1:1 ถาทําเปนเคร่ืองดื่ม ใหใสน้ําพอประมาณ ถาอยากไดแบบ
เขมขนก็ใสน้ํานอย ใชรับประทานกอนอาหารเชา-เย็น คร้ังละ 1 แกว แตถาอยากไดแบบเจือจาง 
ใชดื่มทั้งวันเปนน้ําสมุนไพรก็ใหใสน้ํามากหนอย จะชวยปรับธาตุในชวงหนารอน ทําใหรางกาย
สดชื่น และบํารุงสุขภาพ  มีงานวิจัยพบวา ตํารับตรีผลาทีส่กัดดวยน้ํา มีสารฟนอลิครวม 33 - 44 
% สารโพลีฟนอล 38 % และแทนนิน 35 % และยังมีขอมูลการวิจัยในคนที่มีอาการทองผูก 
รับประทานรวมกับโกฐน้ําเตากอนนอน ชวยทาํใหระบายดีขึ้น ลดกรด และชวยเจริญอาหาร 
   

ในชวงที่อากาศรอนมากๆ จากสภาวะโลกรอน  ลองหันมาดื่มน้ําสมุนไพรตรีผลา
กัน คงจะชวยคลายรอนไดบางนะคะ ขอใหมีสุขภาพดีกันทุกๆคนคะ... 
 
 
 
 

ที่มา: 

http://learners.in.th/blog/fernlalita/249391     
http://www.angelfire.com/ri2/rangsan/lists/phyllanthus.html    
http://www.dmsc.moph.go.th/webroot/Plant/MPRI/Q_samorthai.shtm     
http://www.dmsc.moph.go.th/webroot/Plant/MPRI/Q_Terminalia.shtm  
http://www.vcharkarn.com/varticle/40532       
www.moph.go.th/ops/doctor/.../P54-56%20ภูมิปญญาไทย.pdf 
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