
 
 
 
 

   โดย จุไรรัตน แสงสวัสดิ ์
 
ชื่ออังกฤษ Asiatic pennywort ,Indian pennywort ,gotu kola ,centella ,hydrocotyle , 

werter pennywort ,waternavel ,Tiger herbal 
ชื่อทองถ่ิน ผักแวน ,ผักหนอก (เหนือ) ,จําปาเครือ ,กะบังนอก (ลาํปาง) ปะหนะ ,เอขาเดาะ ,

เตียกําเชา 
ชื่อวิทยาศาสตร Centella asiatica (L.) Urban. 
ชื่อวงศ Umbelliferae (Apiaceae) 
ชื่อพอง Hydrocortyle asiatica L. 

 
 แหลงกําเนิดและการกระจายพันธุ 
          ในประเทศไทยจังหวดัที่ปลูกมากเปนการคา 
ไดแก  นครปฐม สระแกว 
 สภาพแวดลอมที่เหมาะสม 
        บัวบกเปนวัชพืชเขตรอนที่พบอยูทัว่ไป ชอบทีช่ืน้
แฉะตามชายน้ํา คันนาและริมหนองนํ้า และมีแสงแดด
สองทั่วถึง 
 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
         บัวบกเปนพืชลมลุกอายุหลายป ลําตนเลือ้ยแผไปตามพื้นดิน มักขึ้นตามที่ชื้นแฉะ แตก
รากฝอยและใบตามขอ  
         ใบ เปนใบเด่ียว โดยไหลท่ีแผไปจะงอกใบจากขอ ชูขึน้ 3-5 ใบ เรียงสลับ รูปไต 
เสนผาศูนยกลาง 2-5 เซนติเมตร ขอบใบหยัก กานใบยาว  

        ดอก ออกดอกเปนชอที่ซอกกานใบ ชอหน่ึงมี 3-4 
ดอก โดยมีใบประดับรูปรีหุมอยู ดอกมีขนาดเล็ก กลีบดอก
รูปไขสีมวงเขม ยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร มี 5 กลีบ กานชอ
ดอกส้ัน  

ผล มีสีเขียวหรอืขาวคอนขางกลม ขนาดเล็กยาว
ประมาณ 2.5 มิลลิเมตร เม่ือผลแกจะแตกได 
การขยายพันธุ 
          โดยการเพาะเมล็ด การปกชํา และไหลที่มีรากติดอยู 



การปลูก 
บัวบกสามารถปลูกไดตลอดทั้งป โดยระบบรากของบวับกจะลึกประมาณ 1.5-2  

เซนติเมตร บวับกชอบดินทีมี่ความชุมชื้นสูงมากและชอบรมเงา ตนจะเจริญเตบิโตและขยายพันธุดวย
การแตกไหล นิยมปกชําดวยตนออนๆที่งอกจากไหล โดยนําลําตนหรือไหลที่มีรากงอกออกมาตัดแยก
เปนทอนๆ แลวนําไปปลูกในบริเวณทีช่ื้นแฉะ ใชระยะปลูก 15x15 เซนติเมตร รดนํ้าใหชุม ลําตนจะแผ
ขยายไดรวดเร็ว หลังจากตนตั้งตวัไดแลวใหใสปุยหมักหรือปุยคอก นอกจากปลูกในแปลงเปนการคาแลว 
สามารถปลูกไดทั้งในกระถางและภาชนะอืน่ๆ ภายในบานไดดวย 
การปฏิบัติดแูลรักษาและโรคแมลงท่ีสาํคัญ 

 บัวบกเปนพืชที่ชอบดินที่มีความชุมชื้นสงูมาก ดังนั้น 
ควรใหน้ําตลอดและไมควรปลอยใหดินแหง 
 แมลงที่สําคัญคือ หนอนกัดกินใบ หนอนชนิดน้ีจะกัดกิน
ใบจนเหลือแตกานใบ ถาระบาดมากจะทําความเสียหายทั่วแปลง 
ตัวเต็มวยัจะเปนผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็ก ลําตวัยาวประมาณ 1.2 
เซนติเมตร เม่ือกางปกเต็มที่กวางประมาณ 2 เซนตเิมตร หัวส
น้ําตาล ลําตัวสีน้ําตาลออน ปลายปหนาและปกหลังมีสนี้ําตาลอม

เทา การกําจัดควรใชสารสกัด

ี

จากสะเดาฉีดพนทุก 7 วัน ในตอนเยน็ 
การเก็บเก่ียว 

การเก็บเก่ียวโดยเก็บใบที่สมบูรณเต็มที่ อายุเก็บเก่ียว 60-90 วัน โดยใชเสียมเหลก็ขุด 
เซาะบริเวณใตราก แลวนําตนมาลางนํ้า 
ผลผลิต  

ผลผลติสด ไรละ 5 ตัน 
การทําแหง 
  โดยนําบัวบกทั้งตนและรากมาลางใหสะอาดโดยเฉพาะสวนรากและกานโคนใบทีต่ิดเศษ
ดิน หลังจากน้ันจึงมาสรงในน้ําอีก 2 คร้ัง กอนนํามาตากแดดใหแหงสนิท อยาตากแดดจัดเกินไปเพราะสี
ใบบวับกจะซีด แลวนํามาเกบ็ใสภาชนะท่ีเตรียมไว 
ตนทุนการผลิตและผลตอบแทน 
  - ตนทุนการผลิตทั้งหมด              5,340  บาท /ไร 
  - ผลผลติรวม      5,000  กิโลกรัม /ไร 
  - ราคาที่เกษตรกรขายได                  7  บาท /กิโลกรัม 

- รายไดรวม                           35,000  บาท /ไร 
- รายไดสุทธิ                           29,660  บาท /ไร 

 
 
 
 



การตลาด 
 -  รูปแบบผลิตภัณฑบัวบก  ไดแก  สบูใบบัวบก ครีมบํารุงผิวใบบัวบก  ครีมบัวบก  เคร่ืองดื่ม
น้ําใบบัวบก  เจลแตมสิวบัวบก  เจลทําความสะอาดบัวบก  ฟลมไคโตซานผสมสารสกัดจากรากและใบ
บัวบก  รักษาแผลบนผิวหนัง ผลิตภัณฑเสริมอาหารสําหรับผูสูงอายุ (บํารุงสมอง) ผลิตภัณฑเสริมอาหาร
สําหรับผูปวยเบาหวาน เปนตน 
 -  ราคาวัตถุดบิใบบัวบกแหง  กิโลกรัมละ  80  
บาท  (ขอมูลจากสถาบันการแพทยแผนไทย , สมาคม
การแพทยแผนไทยสระบุรี) 
 -  ราคาจําหนายเปนผักพืน้บาน กําละ  2-5  บาท 
 -  ราคาตนพันธุบัวบก  กระถางละ  25  บาท  
(ตลาดนัดจตุจกัร) 
สารสําคัญ 
 สารสําคัญท่ีสกัดไดจากบัวบก  คือ  madecassic acid, asiatic acid, asiaticoside, 
madecassoside  ซ่ึงมีฤทธ์ิในการสมานแผล  เรงการสรางเนื้อเยื่อ  ทําใหแผลหายเร็ว  มีฤทธ์ิฆาเช้ือแบคทีเรีย
ท่ีเปนสาเหตุใหเกิดหนอง  ลดการอักเสบ  และมีรายงานการคนพบฤทธ์ิฆาเช้ือราท่ีเปนสาเหตุของโรคกลาก  
ปจจุบันมีการพัฒนายาเตรียมชนิดครีม  ใชทารักษาแผลสดหรือแผลอักเสบจากการผาตัด  (สมุนไพรสวนสิรี
รุกชาติ)   
สรรพคุณและการใชประโยชนทางยา   
 ท้ังตน        :  รสหอมเย็น  บํารุงหวัใจ  บํารุงกําลัง  แกชํ้าใน  แกออนเพลีย  แกรอนในกระหาย
น้ํา  รักษาบาดแผล  แกโรคเร้ือน  แกโรคปวดศีรษะขางเดียว  ขับปสสาวะ 

เมล็ด  :  รสขมเย็น  แกบิด  แกไข  แกปวดศีรษะ    
 ใบ  :  น้ําตมใบสดดื่มรักษาโรคปากเปอย  ปากเหม็น  เจ็บคอ  รอนใน  กระหายนํ้า  ลด
ไข  ขับปสสาวะ  แกทองเสีย  หรือใชเปนยาภายนอกรักษาแผลเปอย  แผลไฟไหม  น้ํารอนลวก  โดยใชใบ
สด  1  กํามือ  ตําใหละเอียด  ค้ันเอาน้ําทาบริเวณท่ีเปนแผลบอยๆ  หรือจะใชกากพอกดวยก็ได  (สมุนไพร
สวนสิรีรุกขชาติ)  
ประโยชนทางอาหาร 

สวนที่ใชใบและเถา รสกรอบมัน รับประทานเปนผัก ปรุงเปนเครื่องด่ืมได ใบบวับกเอา 
ไปรับประทานกับกวยเตี๋ยวผัดไทย หรือใชเปนผักแกลมกับแกงเผด็ทางใต หรือนํามาห่ันแกงกะทิกับกุง 
แตที่นิยมกันมากคือนํ้าใบบัวบกมีผูไปทาํขายเปนเคร่ืองด่ืมมีกลิ่มหอมรสดี บวกกับความหวาน ความเย็น
แสนจะชื่นใจ ราคาก็ไมแพงอยางที่คิด มีประโยชนคับแกว แตไมควรนําสีมาผสม เพราะไมใชสธีรรมชาติ 
อาจกอใหเกิดอันตรายได เราควรทํานํ้าใบบัวบกด่ืมเองจะดีกวา งาย สะดวกไมยุงยากซับซอน  
 



คุณคาทางโภชนาการ ใบบัวบก 100 กรัม ใหพลังงานตอรางกาย 44 กิโลแคลอรี 

ประกอบดวยน้ํา 86.0 กรัม 

คารโบไฮเดรต 7.1 กรัม 

โปรตีน 1.8 กรัม 

ไขมัน 0.9 กรัม 

กาก 2.6 กรัม 

แคลเซียม 146 มิลลิกรัม 

ฟอสฟอรัส 30 มิลลิกรัม 

เหล็ก 3.9 มิลลิกรัม 

วิตามินเอ 10,962 IU 

วิตามินบี 1 0.24 มิลลิกรัม 

วิตามินบี 2 0.09 มิลลิกรัม 

ไนอาซีน 0.8 มิลลิกรัม 

วิตามินซี 4 มิลลิกรัม 

 
         ดังนั้น จะเห็นวาบวับกเปนสมุนไพรที่นาสนใจมาก มีสารสําคัญที่มีประโยชน
ในทางยา ทั้งยังมีคุณคาทางอาหารสูง การใชใบบัวบกเปนอาหารและเปนเครื่องด่ืม
จึงดีกวาซ้ือยาบํารุงกําลังด่ืมเสียอีก โดยเฉพาะมีวิตามินเอสูงมาก ควรรับประทาน
บัวบกบอยๆ เปนประจําเพือ่สุขภาพ 
 
 
แหลงขอมูล :  1. คูมือพืชสมุนไพรและเครือ่งเทศ ชุดที่ 2 ยาจากพืชสมุนไพร .

กองสงเสริมพืชสวน.  กรมสงเสริมการเกษตร. 
2. คูมือการปลูกพืชสมุนไพรเศรษฐกิจ. สถาบันการแพทยแผนไทย.กรมพัฒนา 

การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลอืก. 
ภาพประกอบ:  1. www.siamnt.net 
  2. www.msu.ac.th/mainblog 
  3. www.bloggang.com/mainblog 
  4. www.rd1677.com 
  5. www.jadzuka.wordpress.com 
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