
 

 
 ประพิศพรรณ  อนุพันธ 

นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 
 

 ยอ หรือ Indian mulberry เปนพืชพ้ืนเมืองของเอเชียเขตรอน พบท่ัวไปต้ังแต
อินเดีย ไทย มาเลเซีย ออสเตรเลีย และโปลินิเซยี แตเดิมปลกูยอเพ่ือตองการใชรากเปนสี
ยอมกอนท่ีจะมีสีสังเคราะห สําหรับคนไทยเราแลว “ยอ” ยังจัดเปนไมมงคลชนิดหน่ึงที่นิยม
ปลูกในบริเวณบานทางดานทิศอาคเนยหรือทิศตะวันออกเฉียงใต อันเปนเคล็ดวา ผูคนจะ
สรรเสริญ เยินยอ หรือยกยอปอปนในสิ่งท่ีดีงาม ดั่งชื่อของตนไม นอกจากน้ียอยังมี
ประโยชนดานอาหารและดานยารักษาโรคอีกดวย 

ยอหรือยอบาน มีชื่อเรียกอ่ืนๆ อีก เชน มะตาเสือ (ภาคเหนือ) และ แยใหญ         
(กระเหรี่ยง-แมฮองสอน) มีชื่อวิทยาศาสตรวา Morinda citrifolia Linn. เปนพืชในวงศ 
RUBIACEAE ในเมืองไทยมียอบานและยอปา ซึ่งลักษณะของใบและผลมีความแตกตางกัน 
ยอปากระจายตัวอยูในปาเบญจพรรณแลงและปาแดง ไมใชทําเปนเครื่องเรือนและเสาบาน
ได เปลือก ราก เนื้อไมและใบของยอปาใชทําเปนสียอมผา ใหสีแดง สวนยอบานพบปลูกใน
ทุกภาคของเมืองไทย สีจากเปลือก ราก เนื้อไมและใบ ใหสีเหลืองแกมแดง ใชยอมผาไหม
และผาฝายไดเชนกัน โดยสีที่มีอยูในรากชื่อ Morindone เปนสารจําพวก Anthraquinone   

 
ยอเปนไมยืนตนขนาดกลาง ใบ

ใหญหนาสีเขียวเปนมัน มีดอกเลก็สีขาว
ออกรวมกันเปนชอกลม ผลกลมยาวรีมีตา
เปนปุมรอบผล ลูกออนสีเขียวสดและ
เปลี่ยนเปนสีขาวนวลเมื่อสุก มีกลิ่นฉุน 



ภายในผลมีเมล็ดสีน้ําตาลเขมจํานวนมาก ซึ่งหากคิด 
อยากจะปลูกตนยอ ก็ไมเปนเรื่องยุงยากแตประการใด  
เพียงเสาะหาลูกยอสุกๆ มาลางเอาเนื้อทิ้ง ไดเมล็ด 
สะอาดๆ นําไปเพาะในทรายผสมขุยมะพราวหรือ 
ข้ีเถาแกลบ หลังจากนั้นสองถึงสามเดือนก็จะได 
ตนกลาสําหรับยายปลูกหรือจะหยอดเมล็ดตรงท่ีปลูก 
เลยก็ได ยอเปนพืชที่ข้ึนงาย ข้ึนไดดีในดินแทบทุกชนิด  
แตจะเจริญเติบโตไดดีถามีความชุมชื้นพอสมควร 

คนไทยเรานํายอมารับประทานเปนผักและใชยอเปนสมุนไพรมาต้ังแตสมัยโบราณกาล  
ใบยอมีรสขมเล็กนอย แตมีกลิ่นเฉพาะชวน                            
รับประทาน โดยเฉพาะเมื่อนํามาทําหอหมกใบยอ 
แกงออมปลาดุก แกงออมหอยขม ถาสําหรับชาวใตก็
ขาวยําใบยอ แกงเผ็ดปลาใสขมิ้นและหั่นใบยอเปน
ฝอยๆ ใสลงไปดวย หรือนําใบออนยอมาลวก
รับประทานเปนผักจ้ิมกับน้ําพริก...พูดแลวชวนให
ทองรองไดดีทีเดียว 

 ใบยออุดมไปดวยคุณคาทางอาหารอยางมาก โดยเฉพาะแคลเซียมมีมากถึง 469 
มิลลิกรัม ในใบยอ 100 กรัม ซึ่งในวันหน่ึงคนเราควรไดแคลเซียมวันละ 800 มิลลิกรัม หาก
เรากินใบยอสัก 100 กรัม หรือใบยอสกุประมาณ 2 ชอนขาวพูนๆ ก็ไดแคลเซียมต้ังครึ่งหน่ึง
ของความตองการของรางกายแลว...ใบยอจึงเปนผักสมุนไพรท่ีชวยปองกันโรคกระดูกพรุน
ที่หางายและราคายังถูกอีกดวย...นอกจากนี้ในใบยอยังมีวิตามินและเกลือแรตางๆ เชน 
วิตามินเอ วิตามินบี 1 และบี 2  
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นอกจากใบยอแลว ผลยอสุกก็นํามาจ้ิมเกลือและ 
น้ําตาลรับประทานเปนผลไมได แตกไ็มทราบเหมือนกันวา 
รสชาติจะเหมือนฝรั่งสุกหรือไม...อีกทั้งบางทานก็นิยม 
รับประทานผลยอสุกจ้ิมน้ําผ้ึงอีกดวย...ชาวอิสานนําลูกยอ 
ดิบมาทําสมตํารับประทาน โดยใชลูกยอดิบแทนมะละกอ  
เครื่องปรุงทุกอยางเหมือนกัน...มีใครเคยไดยินหรือเคยกิน 
บางไหม อาหารสูตรโบราณอยางนี้อาจจะหารับประทานยากสักหนอย แตผูเขียนเคยมี
โอกาสรับประทานแลวเม่ือครั้งไปติดตามงานท่ีจังหวัดชัยภูมิ...ตองขอบอกวาอรอยเหาะดี
ทีเดียวเชียวคะ...และสําหรับผูที่มีประจําเดือนไมปกติ ลองตําสมตําลูกยอรับประทาน เขาวา
ไดผลดีทีเดียว แตถาคนทอง แนะนําวาไมควรรับประทานคะ เพราะอาจขับเลือดจนแทงได  

ประโยชนทางยาของยอก็มีมากมายเชนกันคะ...ใบ รสขม รบัประทานเปนยาเพ่ือลด
ความรอนในรางกายได สรรพคุณบํารุงธาตุ แกไข แกทองรวงในเด็ก แกเหงือกปวดบวม   
ใชใบสดตําพอกศีรษะฆาเหา ค้ันใบเอานํ้าทาแกปวดขอน้ิวมือน้ิวเทา ลวกใบดวยน้ําขาว
รอนๆ ปดพอกรักษาแผล  หรือนําใบอังไฟพอตายนึ่งใชปดหนาอก หนาทอง แกไอ แกมาม
โต แกจุกเสียด และใชปดตามแขนขาแกอาการปวดเมื่อย ผล รสเผ็ดรอน สรรพคุณขับลมใน
ลําไสและกระเพาะอาหาร แกสะอึกลม แกเสียงแหบแหง ขับโลหิตระดูของสตรี ฟอกเลือด 
แกคลื่นเหียนอาเจียน เจริญอาหาร อมแกเหงือกอักเสบ เปอย ภูมิปญญาไทยใชผลยอดบิหรือ
หาม ฝานเปนชิ้นบางๆ ค่ัวไฟออนๆ หรือยางไฟใหเหลืองกรอบ ตมหรือชงน้ําด่ืม ใชครั้งละ
ประมาณ 2 กํามือ (10-15 กรัม) น้ําท่ีไดใหจิบทีละนอยแตบอยครั้ง จะไดผลดีกวาด่ืมทีเดียว 
หรืออาจนําผลยอที่ฝานเปนแวน ตากแดดใหแหง บดเปนผง ละลายน้ํารอนด่ืมครั้งละ 2   
ชอนชา ราก สรรพคุณระบาย แกกระษัย...นอกจากน้ีดอกและตนยอยังใชผสมในตํารับยา
สมุนไพรรักษาอาการวัณโรคอีกดวย 
 เมื่ออานมาถึงบรรทัดนี้ ทานผูอานคงจะไดทราบ 
ถึงประโยชนที่มากมายของยอ...เชนนีแ้ลว ก็คงจะไมเปน 
การกลาวเกินจริงท่ีวา...“ยอ” มีดีใหยกยอ... 
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