
ดอก ผล ตน ใบ 

 

     พืชผักชนิดตางๆ ประกอบดวย องคประกอบทางเคมี ๒ ประเภทใหญ คือ ประเภทที่เปนสารอาหารชนิดตางๆ 
เชน โปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน และแรธาต ุ 

     สวนอีกประเภท คือ สารทีไ่มใชอาหาร (Non-nutrient Substances) ซึ่งเปนสารประกอบทางเคมีทีพื่ชสรางข้ึน มี
คุณสมบัติเฉพาะตัว และมีความหลากหลาย บางชื่อนักบริโภคก็คุน บางชือ่ก็ไมคุน เชน อัลคาลอยด นํ้ามันหอมระเหย ไกล
โคไซด ฟลาโวตินอยด เปนตน สารประกอบทางเคมีเหลาน้ีเรยีกวา สารสังเคราะหจากพืช หรือ สารพฤกษเคมี 
(Phytochemicals) ปจจุบันพบวา มีบทบาทในการปองกันและรักษาโรคบางโรคได โดยเฉพาะโรคที่เก่ียวกับหลอดเลือด
และหวัใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และมะเร็งบางชนิด  

     สารพฤกษเคมี เหลาน้ัน พบมากในพืชที่รวมเรียกวา เครือ่งเทศ  

     ภาษาไทยเรียกพืชที่มีกลิ่นและนํามาใชปรงุแตงกลิ่น-รสอาหาร วาเปนเครื่องเทศทั้งหมด โดยไมมีการจําแนกเปนคํา
เฉพาะ ที่สามารถสื่อความหมายทีแ่ตกตางกันไปของเครื่องเทศได แตในภาษาอังกฤษมีคาํที่ใชเรียกตางๆ กันไป ไดแก  

• Spicies หมายถึง สวนของพืช ไมวาจะเปนชิ้น หรือบดเปนผง เปนสิ่งที่ทาํใหเกิดกลิ่นและรสที่เผด็รอนในอาหาร
หรือเครื่องดืม่ ทําใหอาหารมีรสชาติดีข้ึน นากินมากข้ึน  

• Condiments หมายถึง เครื่องเทศที่ใชใส หรือโรยอาหารทีป่รุงสุกเรยีบรอยแลว  
• Seasonings หมายถึง เครื่องเทศที่ใชใสในอาหารขณะปรุง  
• Savory seeds หมายถึง เครื่องเทศที่เปนผลเล็กๆ มักใชทัง้ผลโดยไมทุบใหแตกหรือปนเปนผง เชน ลูกผักช ี

ยี่หรา  
• Sweet herbs หรือ Savory herbs หมายถึง ใบสดและใบแหงของพืชที่นํามาใชแตงกลิ่นอาหาร หรอืตกแตง

อาหารที่ปรุงเสร็จแลวใหดสูวยงาม มีกลิ่นนารบัประทานมากข้ึน เชน ผักช ีใบหอม สะระแหน  

     โชคดี เครือ่งเทศ เปนวัฒนธรรมสวนหน่ึงของอาหารไทย คนไทยคุนเคยกับเครื่องเทศมานาน นอกจากใชแตงกลิ่น
อาหาร แตงรสชาต ิเพ่ิมสีสันใหอาหาร ยังใชในการดับกลิ่นคาวของเนื้อสัตว หรือกลบกลิน่ไมพึงประสงคของสวนประกอบ
ในอาหารบางชนิด รวมไปถึงใชเครื่องเทศในการถนอมอาหาร ไมใหบูดเสียงาย  

     คนไทยคุนเคยจนอาจลืมไป วา อาหารจานเดียว และ ขาวราดแกง ทีร่ับประทานกันอยูทุกวันน้ี หากพจิารณาใหดี ก็
สามารถเลือกรบัประทานเพ่ือใหได คุณคาของเครื่องเทศ แตละชนิดไดเหมอืนกัน  

     กระเทียม (Garlic) ประโยชนชวยขับลม แกจุกเสียด ทองอืด ทองเฟอ ตานการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร ลดระดบั
ไตรกลีเซอไรดในเลือด ลดความดันโลหิต ลดสารไฟบริโนเจน อาจชวยปองกันการเกิดโรคหลอดเลือดอุดตันและ
กลามเนื้อหัวใจตาย ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่เปนสาเหตุวณัโรค ปอดบวม คอตีบ ตานเชื้อรายสีต ไวรสั  

     อาหารไทยที่ใชกระเทยีม : ผัดผักทุกจาน ตองทุบกระเทยีมลงไปเจยีวใหหอม กอนใสเน้ือสัตวและผัก กระเทียมเปน
สวนประกอบทีข่าดไมไดในนํ้าพริกแกง นํ้าพรกิทุกชนิด อาหารจานยํา ไขเจียวใสกระเทียมดอง ตนกระเทยีมยังนํามาผดั
และตม กระเทียมเจียวโรยหนาแตงกลิ่นอาหารและขาวตมเครื่อง  

 



     กระชาย (Lesser Ginger) ชวยขับลม แกทองอืดทองเฟอ แกไข ลดการอักเสบ ตานเชื้อรา-แบคทีเรีย สาร 
Cardamonin ชวยยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้องอกมะเร็ง  

     อาหารไทยที่ใชกระชาย : เหงากระชายใชเปนสวนผสมในเคร่ืองแกงบางอยาง สวนใหญเปนแกงทีใ่ชปลา เชน นํ้ายา
ขนมจีน นํ้ายาปา แกงสม ผัดเผ็ดปลาดุก แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากราย เน่ืองจากกลิ่นทีเ่ผ็ดรอนของกระชาย ชวยดับกลิ่น
คาวปลาไดด ี 

     กะเพรา (Holy Basil หรือ Sacred Basil) ขับลมไดเชนกัน แกทองอืดทองเฟอ คลื่นไสอาเจียน ลดนํ้าตาลใน
เลือด ตานความเครียด และการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร  

     อาหารไทยที่ใชกะเพรา : มักใชปรุงอาหารประเภทแกงปา แกงแค ผัดเผ็ดเน้ือสตัวชนิดตางๆ ตมยําบางสูตรก็ใส
กะเพราเพิ่มรสชาตคิวามเผ็ดรอนและแตงกลิน่  

     ขม้ิน (Turmeric หรอื Curcuma) แกทองอืดทองเฟอ รักษาแผลในกระเพาะอาหาร (โดยยับยั้งการหล่ังของสารจา
กระเพาะอาหาร) ตานเชื้อแบคทีเรีย รา ยสีต  

     อาหารไทยที่ใชขมิ้น : แกงไตปลา แกงเหลือง และอาหารหลายอยางของภาคใต รวมทั้งเปนสวนผสมในผงกะหร่ี  

     ขา (Galangal หรือ Siamese Ginger) ขับลม แกทองอืดทองเฟอ ยับยั้งการเจรญิเติบโตของเนื้องอกมะเร็ง ตาน
เชื้อรา แบคทีเรยี ยสีต  

     อาหารไทยที่ใชขา : เหงาออนและดอกขานํามาใชเปนผกัจิ้มนํ้าพริก หรอืใสในตมขาไก เหงาแกซึ่งมีรสชาติเผด็รอน
และปรา ใชเปนเครื่องเทศปรงุรสและแตงกลิน่สําหรับนํ้าพรกิแกงหลายชนิด เชน แกงไตปลา  

     ขิง (Ginger) แกทองอืดทองเฟอ คลื่นไสอาเจียน ไอ ขับเสมหะ สาร Gingerol/Diarylheptanoids/6-shogaol 
ยับยั้งการสราง Prostaglandins ทําใหลดการอักเสบและลดการจับตัวของเกล็ดเลือด ใชเปนสารกันบูดกันหืน  

     อาหารไทยที่ใชขิง : คนไทยใชขิงดับกลิน่คาวปลาในอาหารหลายชนิด เชน ตมสม ปลาน่ึงมะนาว ใชซอยแลวผดักับ
เน้ือสัตว ใชเปนสวนประกอบแกงฮังเล เม่ียงคํา เม่ียงปลาท ูใสในพวกเครือ่งจิ้ม หอยดอง ไตปลา แสรงวา ยําหอยแครง 
นําไปดองกินกับนํ้าพริกและขาวตม ยาํปลากระปอง ตมเปนเครื่องดื่ม ใสในของหวาน เชน ถั่วเขียว มันเทศตมนํ้าตาล ไข
หวาน  

     ตะไคร (Lemon Grass) รสเผ็ดรอนและขม ใชเปนเครื่องแตงกลิ่นและรสชาติอาหาร เปนสวนประกอบสําคัญของ
เครื่องแกงเผ็ดหลายชนิด ประโยชนชวยขับลม แกทองอืดทองเฟอ ขับปสสาวะ ตานเชื้อแบคทีเรยี รา ยีสต  

     อาหารไทยที่ใชตะไคร : ใชเปนสวนประกอบสําคญัของนํ้ายาขนมจีน ตมยํา ขาวยําปกษใต นํ้าพริกออง แกงไตปลา 
นํ้าพริกตะไคร ซอยใสสดๆ ในอาหารจานพลา ยํา  

     ผักชี (Coriander) ใชประโยชนไดทั้งลาํตน ราก ใบ ลกู มีฤทธ์ิในการขับลม ขับปสสาวะ  

     อาหารไทยที่ใชผักชี : อาหารไทยสวนมากมักโรยหนาดวยใบผักช ีเพ่ือแตงกลิ่นและตกแตงใหอาหารนารับประทาน 
ลูกผักชีใชผสมในเครื่องแกง ทําใหแกงมีกลิน่หอม เชน แกงเขียวหวาน แกงกะหรี่ แกงมสัมั่น รากผักชีมกัใชรวมกับ
กระเทยีม แตงกลิ่นแกงจืดใหหอม ใชทําไสขนม เชน ปนขลิบ สาคูไสหมู ขนมเทียนไสเคม็  

     พริก (Chill) สารรสเผ็ด (Capsaicin) ชวยปองกันการเกิดมะเร็ง อาจชวยปองกันโรคหัวใจและหลอดเลือด (จากผล
การศึกษาในสตัวทดลอง พบวาสามารถลดระดับไตรกลีเซอไรดในหนู) เพ่ิมเอนไซมที่มีคณุสมบัติเปนสารตานออกซิเดชั่น
ในเยื่อบุปอด สารทีท่ําใหพริกมีสสีม แดง (Carotene Lute Olin) ทําใหพรกิมีวิตามินซีอยูบาง นอกจากน้ี ยังพบสารอัลคา
ลอยดจาํพวกโซลานีนและโซลานิดีน ทําใหพริกชวยกระตุนการทํางานของกระเพาะอาหาร (เจริญอาหาร) ถากินในปริมาณ
ไมมากชวยลดการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร  

     อาหารไทยที่ใชพริก : พรกิที่นิยมนํามาใชในอาหารไทย คือ พริกข้ีหนู พริกชี้ฟาแดงและเขียว พริกเหลือง พริกหยวก 
แตละชนิดมีความเผ็ดมากนอยตางกัน ใชไดในรูปพริกสด พรกิแหง พริกปน ดองกับนํ้าสมสายช ูเปนสวนประกอบหลักของ
นํ้าพริกแกง นํ้าพริกตางๆ อาหารจานยํา พลา ตมยํา ตมขา  

 



     มะกรูด (Kaffir หรือ Leech Lime) บริโภคไดทั้งใบ ผิว นํ้า(มวีิตามินซี กรดซติริก) ชวยขับลม แกไอ ขับเสมหะ  

     อาหารไทยที่ใชมะกรดู : คนไทยใชผิวมะกรูดเปนเครื่องเทศผสมในเครือ่งแกง นํ้ายาขนมจีน นํ้ามะกรดูมีรสเปรี้ยวใชดับ
กลิ่นคาว นิยมใสในปลาราหลน แกงสม แกงเทโพ ใบมะกรูดฉีกหรือหั่นฝอยใชกลบกลิ่นคาวและแตงกลิ่นในแกงเผ็ด ผัด
เผ็ด ฉูฉี่ปลา แกงตมสม ตมยํา หอหมก ตําขนุน ขาวยําปกษใต ใสในเครื่องแกงทําทอดมันปลากราย แมกระทั่งโรยหนา
ขนมอยางขาวเหนียวหนากุง  

     โหระพา (Sweet Basil) ใบและยอดออนใชกลบกลิ่นคาวและแตงกลิ่น แกทองอืดทองเฟอ ขับลม  

     อาหารไทยที่ใชใบโหระพา : ใชเปนผักสดสําหรับเครื่องเคียงลาบ นํ้าตก เครื่องจิ้มตางๆ ใชแตงกลิ่นอาหารจาํพวกแกง
และผัดเผด็ เชน แกงเน้ือ ผัดหอยลาย ผัดมะเขือยาว  

     แมงลัก (Hairy Basil) ใบใชแตงกลิ่นอาหาร ชวยขับลม แกทองอืดทองเฟอ ผลใชแกทองผูก ผูตองการลดนํ้าหนัก
นิยมกินกอนอาหาร หรือแทนอาหาร เพ่ือไมใหกระเพาะอาหารวาง หรือทําใหกินไดนอยลง  

     อาหารไทยที่ใชใบแมงลัก : แกงเลียง แกงหนอไมใบยานาง ออมปลา กินเปนผักสดกับขนมจีนนํ้ายา จิ้มนํ้าพริก  

     ฟกทอง ใชบริโภคไดทั้งยอด ใบออน ดอก และผล มีสารสังเคราะหประเภทแคโรทีนอยด เชน เบตาแคโรทีน ซึ่งมี
คุณสมบัติเปนสารตานอนุมลูอิสระ เปนสารตั้งตนของวิตามินเอ  

     อาหารไทยที่ใชฟกทอง: ยอดออน ใบ ดอกตูม นําไปลวกหรือตมสุก รับประทานรวมกับนํ้าพริก ยอดและดอกฟกทอง
ใชใสแกงเลยีง แกงสม ผลแกใชใสแกงเลียง แกงแค แกงลาว ดัดแปลงใสเปนผักในแกงไตปลา ผัด หรือปรุงเปนของ
หวาน เชน ฟกทองเชื่อม สังขยาฟกทอง ฟกทองแกงบวด  

     ชะอม บริโภคยอดและใบออน ชวยลดความรอนในรางกาย  

     อาหารไทยที่ใชชะอม : ชบุไขทอดรับประทานรวมกับนํ้าพริกกะป ชาวเหนือชาวอีสานใชทําแกงออม แกงแค แกงลาว  

     ตําลึง บริโภคยอดออนและใบ กระตุนการเคลื่อนไหวของลําไส แกทองอืดทองเฟอ จุกเสียด ดับพิษรอน แกเริม-งูสวัด 
ลดนํ้าตาลในเลอืดของสัตวทดลอง เพ่ิมอัตราการเตนของหัวใจ  

     อาหารไทยที่ใชตําลึง : ใชปรุงในแกงจดื ตมหรือลวกจิ้มกับนํ้าพริก ผัด ใสในไขเจยีว  

     ยอบาน บรโิภคไดทั้งใบออนใบแก และผล ชวยลดความรอนในรางกาย แกทองรวง ชาวฟลิปปนสใชใบสดรักษาแผล
เปอย ขออักเสบ ชาวอินเดียใชสมานแผล ผลแกอาเจียน ขับลมในลําไส นํ้าคั้นจากใบชวยลดฤทธ์ิกระตุนการกอกลายพันธุ
ของสารกอมะเร็ง และมผีลกระตุนระบบภูมคิุมกันของสัตวทดลอง 

     อาหารไทยที่ใชยอบาน : ใบออนลวก-ตมเปนผักจิ้มนํ้าพรกิ ใสแกงเผด็ แกงออม ใชเปนผักรองกระทงหอหมก ชาว
อีสานใชผลหามหรือผลแกจดัสีเขียวปรุงเปนสมตําโดยใชแทนมะละกอ  

     มะเขือพวง ใชผลออนรับประทาน ชวยแกไอ ขับเสมหะ  

     อาหารไทยที่ใชมะเขือพวง : ใชเปนผักสด ลวกสุก รับประทานกับนํ้าพริก ใชใสในแกงเผด็ นํ้าพริกกะป  

     บวบเหล่ียม รับประทานผล แกลม บํารุงหัวใจ ผลสดแกคัน เมล็ดเปนยาระบาย แกรอนใน  

     อาหารไทยที่ใชบวบเหล่ียม : แกงเลียง ผัดไดกับกุง-หมู-ไก ลวกรับประทานกับนํ้าพริก  

     อาหารจานเดียวหรือขาวราดแกงแบบไทยๆ ของเรา หากรูจักเลือก รูจกัรับประทานใหหลากหลาย ไมสั่งอาหารอยาง
เดียวกินซ้ําๆ กันทุกวัน  

     รางกายก็ไดรับประโยชนจากการทีค่อยๆ ไดรับสาพฤกษาเคมีอยางที่คนชาติอ่ืนหาไดลาํบาก 
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