
 

 

 
 

ผลิตภัณฑจากสมนุไพร (ยาดม ยาหมอง พิมเสนน้ํา) 
 

ผศ.อมรรัตน อนันตวราพงษ 
นางสาวจันทรพร  ชวงโชติ   นางสาวศุภาสี วงษทองดี 
นางสาวอัจฉรา  จินดาจาํนง     นางสาวเกตุวดี  อุเทน 

 
 
ยาดมสมุนไพร 
สวนผสม 

รกจันทน                      20   กรัม 
กานพลู                         25    กรัม  
อบเชยบุบพอแตก          25  กรัม 
พริกไทยดํา                    45   กรัม 
ลูกกระวาน                    15   กรัม 
ไมกฤษณา                         1   กรัม 
พิมเสนบด ละเอียด         10  กรัม 
เมนทอลบดละเอียด        30  กรัม 
การบูรบดละเอียด           10  กรัม 

 
วิธีทํา 

1. ผสมพิมเสน การบูร เมนทอลเขาดวยกัน ในขวด เขยา สังเกต สวนผสมท้ังสาม   
จะเริ่มละลาย  

2. นําสมุนไพรในขอ 1-7 ผสมใหเขากัน เทสวนผสมในขอ 1 คลุกเคลาใหเขากันดี 
บรรจุขวด 

  



 

 

 

สาระนารูเร่ืองสมุนไพร 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: http://www.trytodream.com/topic/7826 

จันทนเทศ 

จันทนเทศ มีช่ือสามัญวา Nutmeg ช่ือวิทยาศาสตรวา Myristica fragrans 
Houtt.  ถ่ินกําเนิดของจันทนเทศอยูเกาะบันดา ในหมูเกาะโมลุกกะอันไดช่ือวา หมูเกาะ
เครื่องเทศประเทศอินโดนีเซีย ลูกจันทนหรือเมล็ดภายในผลจันทนเทศเปนหน่ึงในสินคา
เครื่องยาในกองคาราวาน ท่ีเดินทางไปคาขายกับเมืองอเล็กซานเดรีย ชาวจีนใชเปนยารักษา
อาการผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร ชาวอินเดียและชาวอาหรับใชเปนยาชวยยอย 
อาหาร บํารุงตับ และบํารุงผิวพรรณ 

* เมื่อโปรตุเกสเขาครอบครองหมูเกาะโมลุกกะก็ไดผูกขาดการคาลูกจันทน อยาง
เขมงวด เมื่อชาวดัตชยึดครองตอจากโปรตุเกส มีผูลักลอบนําเมล็ดไปปลูกยังถ่ินอ่ืน แตไม
สําเร็จ จนกระท้ังอังกฤษเขาครอบครองหมูเกาะโมลุกกะไดและไดนําเมล็ดลูกจันทนเทศ   
ไปแพรพันธุท่ีสิงคโปร เกาะเซนตวินเซอร เกาะทรินิแดด ปนัง ศรีลังกา สุมาตรา และเกาะ
เกรนาดาในทวีอเมริกาใต ซึ่งตอมาไดกลายเปนเกาะท่ีผลิตลูกจันทนสงออกเปนอันดับหน่ึง
ของโลก ในเมืองไทยมีตนจันทนเทศข้ึนตามเนินเขาท่ีมีดินอุดมสมบูรณในแถบภาคใต     
โดยเฉพาะท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราชและชุมพร 

http://www.trytodream.com/topic/7826


 

 

 
      

* จันทนเทศเปนไมยืนตนท่ีสูงใหญ อายุเปน 100 ป อยูในวงศ  Myristicaceae เปน
ไมท่ีแตกก่ิงกานสาขามาก ใบสีเขียวเขมเปนมัน ดกหนา มีตนตัวผูและตัวเมีย ตนตัวผูจะให
ดอกเฉพาะตัวผู และตนตัวเมียก็จะใหดอกตัวเมียเทาน้ัน เวลาปลูกจึงตองใหมีตนตัวผูแซม
ตนตัวเมีย เพ่ือใหเกิดการผสมเกสรกัน ท้ังดอกตัวผูและตัวเมียมีสีเหลือ ดอกตัวผูจะออก  
เปนกลุม สวนดอกตัวเมียออกเปนดอกเดียว ดอกใหญกวา ผลมีลักษณะกลมรี ขนาด
เสนผาศูนยกลางผล  6-7 ซม. เปลือกสีเหลืองออกสม เน้ือสีเครีมมีรสเปรี้ยวฝาด มีกลิ่นหอม
เมล็ดหรือท่ีเรียกวา ลูกจันทน มีสีนํ้าตาลอมดํา เปลือกแข็งยวงเน้ือในเมล็ดสีเหลืองครีม     
มีกลิ่นหอม รสเผ็ดปรา ดานนอกเมล็ดมีรกสีแดงเปนริ้วคลุมท่ัว เมื่อแกจัดเน้ือผลจะปรีแตก
ออกเปน 2 ซีก เผยใหเห็นรกดานในท่ีคลุมเมล็ด 

 
* จันทนเทศใหผลผลิตไดตลอดป หมุนเวียนกันออกดอกติดผลในแตละตน          

แตระหวางเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม เปนชวงท่ีใหผลแกมากท่ีสุด 
 
* ผลจันทนเทศเน้ือผลแนนแข็งกรอบ นํ้านอย ฝานกินสด ๆ รสออกเปรี้ยวฝาดเผื่อน

หอม จิ้มพริกกับเกลือกินใหปากสะอาด กลิ่นปากหอม นิยมเอาเน้ือจันทนเทศแกไปแปรรูป
เปนจันทนเทศแซอ่ิม จันทนเทศเสน และจันทนเทศหยีกินอรอย หอมช่ืนใจ เผ็ดธรรมชาติ 
หวานชุมคอ ใหกลิ่นหอม สดช่ืน สบายทอง 

 
* สําหรับรกท่ีหอหุมเมล็ดจันทนท่ีอยูใจกลางผลมีช่ือสามัญวา mace หรือท่ีคนไทย

เรียกกันวา "ดอกจันทน" สวนเมล็ดจันทนเรียกวา nutmeg คนไทยมักเรียกสั้น ๆ วา     
"ลูกจันทน" ภายในเมล็ดเปนยวงท่ีหอหุมเมล็ดเล็ก ๆ มากมายดอกจันทนและลูกจันทนมีรส
เผ็ดปราลิ้น และกลิ่นหอมแรงคลายกัน เฉพาะดอกจันทนมีเน้ือหนา เมื่อใชทําอาหารจึงเปน
ท้ังเครื่องปรุงและเครื่องเทศ ท่ีใหกลิ่นรสนุมนวลกวาลูกจันทนซึ่งนิยมสงออกขายท้ัง    
เปลือกแข็งท่ีหุม อยู ดังน้ันกอนใชจึงตองกระเทาะเปลือกแข็งออกกอน เอาเน้ือในท่ีแหงสนิท
จนลอนออกจากเปลือกน้ันออกมาใช นํามาทุบใหแตกกระจาย คั่วไฟใหหอม แลวจึงปน     
เปนผง  ครัวไทยใชใสในแกงคั่ว ท้ังแบบคั่วเน้ือ คั่วไก คั่วหมุ ใสในแกงกะหรี่ ขาวหมกไก  
ผัดเผ็ดปลาดุก แกงเผ็ดเปดยาง เปนตน  



 

 

 
* เปรียบเทียบลูกจันทนเมืองนอกกับของบานเรา ลูกจันทนจากอินโดนิเซียและ

อินเดียลูกยาวรีใหญกวาของเราของไทยกลมรีนิด ๆ ลูกเล็ก กลิ่นหอมออนกวา เผ็ดนอยกวา 
สวนดอกจันทนหรือรกจันทนของไทยสีแดง เยื่อบาง กลิ่นหอมและรสเผ็ดนอยกวาของ   
เมืองนอก ของเขาดอกจันทนจะหนากวา มีรสมันคลายถ่ัว กลินหอมแรงกวา นิยมเคี้ยว    
กินเลน เฉพาะอินโดนีเชียท่ีนําเอาเน้ือผลจันทนเทศมาทําแซอ่ิมคลายของเรา ซึ่งเรายัง 
นําไปใชทําจันทรหยี ท่ีอ่ืนก็มีบางท่ีนําไปทําแยม เยลลี่ และลูกกวาด 

 

 * ในดานการครัวของตางชาติ ลูกจันทนและดอกจันทนใชปรุงอาหารในฐานะ
เครื่องเทศ ท้ังในการใหกลิ่นและใหรส เฉพาะดอกจันทนน้ันถือวาใหท้ังสีสันและเน้ือดอก 
อินเดียมักใชเครื่องเทศท้ังสองชนิดในอาหารโมกุล (Moghul)  มากมายหลายชนิด         
ครัวอาหรับใชปรุงอาหารท่ีทําจากเน้ือแพะ เน้ือแกะ ครัวดัตชใสในมันฝรั่งบด สตู และ    
ฟรุตสลัด ครัวอิตาลีใสในอาหารจากผักรวมท้ังไสกรอก เน้ือลุกวัว พาสตา สวนอาหารหวาน
ท่ีนําลุกจันทนมาประกอบ เชน เคกนํ้าผึ้ง เคกผลไม ฟรุตเดสเสิรต ฟรุตพันช พายเน้ือ 
อาหารจานไขและชีส เปนตน เมล็ดลูกจันทนบดเปนผลยังใชโรยหนาใหกลิ่นหอมกับขนมปง 
บัตเตอรพุดดิ้ง และช็อกโกแลตรอน 
 

 * ความท่ีดอกจันทนและลูกจันทนมีสรรพคุณมากมายครั้งหน่ึงเคยใช เปนตัวยา
รักษาโรคอเนกประสงคท้ังในอินเดียและจีน ปจจุบันลูกจันทนใชในอุตสาหกรรมท่ีอเมริกา
มากเปนอันดับหน่ึงของโลก ตามโรงงานผลิต อาหารกระปอง เครื่องหอม เครื่องสําอาง สบู 
ยาสระผม สุรา ลูกอมลูกกวาด ตลอดจนเปนสวนผสมของยารักษาโรค ซึ่งผลิตกันมากทาง
ประเทศแถบเอเชีย 
 

สรรพคุณ 
                 เน้ือจันทนเทศ มีสรรพคุณชวยขับลม แกบิด ดอกตัวผูตากแหง เปนสวนผสม
ในเครื่องยาจีน มีฤทธ์ิชวยขับลม แกทองอืดทองเฟอ ธาตุอาหารพิการ นํามาชงนํ้ารอน    
ดื่มชวยยอยอาหาร ทําใหสบายทอง ลูกจันทน มีนํ้ามันหอมระเหย นํามาทําเปนยาดม         
แกวิงเวียนหนามือตาลาย ดอกจันทน (รกจันทน) และลูกจันทน ใชเปนยาแกไข แกปวด
ศีรษะ รอนใน ผื่นคัน ลมจุกเสียด เลือดกําเดาออก ทองรวง บํารุงปอด หัวใจ ตับ นํ้าดี 
ผิวพรรณ ชวยเจริญอาหาร ขับลม ขับเสมหะ และกระจายเลือดลม 



 

 

กานพล ู
 

 
 

 
 

 
 

กานพลู เปนสมุนไพรท่ีมีกลิ่นหอมเฉพาะ เปนพืชท่ีชอบความช้ืนสูง ข้ึนในปาดงดิบ 
เปนพืชประจําถ่ินของประเทศฟลิปปนส แตปจจุบันประเทศแทนซาเนียเปนผูผลิตกานพลู
สงออกประมาณรอยละ 80 ของปริมาณท่ีมีการใชในโลกท่ีเหลือผลผลิตจะไดจากอินโดนีเซีย 
ศรีลังกา บราซิล และอินเดียตะวันตก 

 
ชื่อวิทยาศาสตร : Syzygium aromaticum (L.) Merr.& L.M.Perry ชื่อสามัญ : 

Clove Tree   วงศ : Myrtaceae 

สวนท่ีใชเปนยาของกานพลูท่ีนิยมกันมากคือดอกตูม มีการใชท้ังสวนท่ีเปนดอกตูม
แหง กับสวนท่ีเปนนํ้ามันท่ีได จากการกลั่นดอกตูมน้ัน มีบันทึกการใชดอกตูมของกานพลู
เปนยามาตั้งแต 207 ป กอนคริสตศักราช คือในสมัยราชวงศฮั่น จักรพรรดิจีนจะอมดอก
กานพลูไวในปากเพ่ือดับกลิ่นปาก หมอจีนไดมีการนํากานพลูมาใชเปนยาอยางยาวนาน  
โดยใชในการเปนยาชวยยอย แกทองเสีย แกไสเลื่อน แกกลากเกลื้อน ฮองกงฟุต 
เชนเดียวกับหมออายุรเวทของอินเดีย ท่ีมีการใชดอกตูมของกานพลูมาอยางยาวนานเชนกัน 
โดยใชในโรคระบบทางเดินหายใจและใชในการชวยยอย 

ตอมา กานพลูแพรเขาไปในยุโรป ประมาณคริสตศตวรรษท่ี 4 ซึ่งขณะน้ันดอก
กานพลูเปนของมีคาและหายากอยางยิ่ง ตอนน้ันกานพลูเปนสวนประกอบในยารักษา      
โรคเกาตของหมอชาวเยอรมัน ความตองการในดอกกานพลูและเครื่องเทศอ่ืนๆ ของเอเชีย
กระตุนใหเกิดยุคแหงการสํารวจและคนหาดินแดนนอกทวีปยุโรป 



 

 

 

ในป ค.ศ. 1512 มีชาวสเปนผูหน่ึงนํากานพลูกลับมา หลังจากการสํารวจ จึงเกิดการ
ใชกานพลูกันอยางแพรหลายในยุโรป ซึ่งการใชไมตางจากในจีนและอินเดียนัก คือมีการใช
กานพลูในการชวยยอย แกทองอืดทองเฟอ แกคลื่นไสอาเจียน แกทองเสีย ท้ังยังใชใน     
การชวยแกไอ รักษาอาการเปนหมัน แกหูด แกกลากเกลื้อน แกแผล แกปวดฟน 

ประมาณ คริสตศตวรรษท่ี 19 กานพลูแพรเขาไปในอเมริกา มีการสั่งใชใน         
หมูหมอโฮมิโอพาธีเพ่ือชวยยอยอาหารและผสมลงไปในยารสขมเพ่ือชวยกลบรส กลุมหมอ
เหลาน้ีไดพัฒนาการกลั่นนํ้ามันจากกานพลู จนไดเปนนํ้ามันกานพลู หรือท่ีเรียกกันวา   
clove oil ใชในการรักษาโรคเหงือกและใชแกปวดฟน  

ตอมานํ้ามันกานพลู ก็เปนท่ีแพรหลายในหมูหมอฟน มีการใช นํ้ามันกานพล ู       
แกปวดฟน โดยใชสําลีพันกานชุบ นํ้ามันกานพลูแลวทาไปบนฟนและเหงือกรอบฟนท่ีมี
อาการปวด และนอกจากน้ีนํ้ามันกานพลูยังใชผสมในผลิตภัณฑท่ีกับเหงือกและฟนสมัยใหม
หลายชนิด นอกจากชวยบรรเทาอาการปวดโดยมีฤทธ์ิเปนยาชาแลวนํ้ามันกานพลูยังเปนยา
ฆาเช้ือไดดี  

สวนท่ีใชเปนยาของกานพลูท่ีนิยมกันมากคือดอกตูม มีการใชท้ังสวนท่ีเปนดอกตูม
แหง กับสวนท่ีเปนนํ้ามันท่ีได จากการกลั่นดอกตูมน้ัน มีบันทึกการใชดอกตูมของกานพลู
เปนยามาตั้งแต 207 ป กอนคริสตศักราช คือในสมัยราชวงศฮั่น จักรพรรดิจีนจะอมดอก
กานพลูไวในปากเพ่ือดับกลิ่นปาก หมอจีนไดมีการนํากานพลูมาใชเปนยาอยางยาวนาน   
โดยใชในการเปนยาชวยยอย แกทองเสีย แกไสเลื่อน แกกลากเกลื้อน ฮองกงฟุต 
เชนเดียวกับหมออายุรเวทของอินเดีย ท่ีมีการใชดอกตูมของกานพลูมาอยางยาวนานเชนกัน 
โดยใชในโรคระบบทางเดินหายใจและใชในการชวยยอย  

         ตอมา กานพลูแพรเขาไปในยุโรป ประมาณคริสตศตวรรษท่ี 4 ซึ่งขณะน้ันดอก
กานพลูเปนของมีคาและหายากอยางยิ่ง ตอนน้ันกานพลูเปนสวนประกอบในยารักษาโรค
เกาตของหมอชาวเยอรมัน ความตองการในดอกกานพลูและเครื่องเทศอ่ืนๆ ของเอเชีย
กระตุนใหเกิดยุคแหงการสํารวจและคนหาดินแดนนอกทวีปยุโรป  



 

 

        

 ในป ค.ศ. 1512 มีชาวสเปนผูหน่ึงนํากานพลูกลับมา หลังจากการสํารวจ จึงเกิดการ
ใชกานพลูกันอยางแพรหลายในยุโรป ซึ่งการใชไมตางจากในจีนและอินเดียนัก คือมีการใช
กานพลูในการชวยยอย แกทองอืดทองเฟอ แกคลื่นไสอาเจียน แกทองเสีย ท้ังยังใชในการ
ชวยแกไอ รักษาอาการเปนหมัน แกหูด แกกลากเกลื้อน แกแผล แกปวดฟน  

ประมาณ คริสตศตวรรษท่ี 19 กานพลูแพรเขาไปในอเมริกา มีการสั่งใชในหมู    
หมอโฮมิโอพาธีเพ่ือชวยยอยอาหารและผสมลงไปในยารสขมเพ่ือชวยกลบรส กลุมหมอ
เหลาน้ีไดพัฒนาการกลั่นนํ้ามันจากกานพลู จนไดเปนนํ้ามันกานพลู หรือท่ีเรียกกันวา clove 
oil ใชในการรักษาโรคเหงือกและใชแกปวดฟน  

ตอมานํ้ามันกานพลู ก็เปนท่ีแพรหลายในหมูหมอฟน มีการใชนํ้ามันกานพลูแก    
ปวดฟน โดยใชสําลีพันกานชุบ นํ้ามันกานพลูแลวทาไปบนฟนและเหงือกรอบฟนท่ีมีอาการ
ปวด และนอกจากน้ีนํ้ามันกานพลูยัง 

ใชผสมในผลิตภัณฑท่ีกับเหงือกและฟนสมัยใหมหลายชนิด นอกจากชวยบรรเทา
อาการปวดโดยมีฤทธ์ิเปนยาชาแลวนํ้ามันกานพลูยังเปนยาฆาเช้ือไดดี  

สวนท่ีใช 
เปลือกตน ใบ ดอกตูม ผล นํ้ามันหอมระเหยกานพลุ 
 
สรรพคุณ 

• เปลือกตน แกปวดทอง แกลม คุมธาตุ  
• ใบ แกปวดมวน  
• ดอกตูม รับประทานขับลม ใชแตงกลิ่น ดอกกานพลูแหง ท่ียังไมไดสกัดเอานํ้ามัน

ออก และมีกลิ่นหอมจัด มีนํ้ามันหอมระเหยมาก รสเผ็ด ชวยขับลม แกอาการ
ทองอืด ทองเฟอ ปวดทอง และแนนจุกเสียด แกอุจจาระพิการ แกโรคเหน็บชา 
แกหืด แกไอ แกนํ้าเหลืองเสีย แกเลือดเสีย ขับนํ้าคาวปลา แกลม แกธาตุพิการ  



 

 

 

บํารุงธาตุ ขับเสมหะ แกเสมหะเหนียว ขับผายลม ขับลมในลําไส แกทองเสียใน
เด็ก แกปากเหม็น แกเลือดออกตามไรฟน แกรํามะนาด กับกลิ่นเหลา แกปวดฟน  

• ผล ใชเปนเครื่องเทศ เปนตัวชวยใหมีกลิ่นหอม  
• นํ้ามันหอมระเหยกานพลู ใชเปนยาชาเฉพาะแหง แกปวดฟน ฆาเ ช้ือทาง        

ทันตกรรม เปนยาระงับการชักกระตุก ทําใหผิวหนังชา 
 

วิธีและปริมาณท่ีใช  
 แกอาการทองข้ึน ทองอืดเฟอ ขับลม และปวดทอง ใชดอกกานพลูโตเต็มท่ี ท่ียัง
ตูมอยู 4-6 ดอก หรือ 0.25 กรัม  

• ในผูใหญ ใชทุบใหชํ้า ชงนํ้าดื่มครั้งละครึ่งถวยแกว  
• ในเด็ก ใช 1 ดอก ทุบแลวใสลงในขวดนมเด็กออน - ใช 1 ดอก ทุบใสในกระติกนํ้า

ท่ีไวชงนม ชวยไมใหเด็กทองข้ึนทองเฟอได  

ยาแกปวดฟน 

         ใชนํามันจากการกลั่นดอกตูมของดอกกานพลู 4-5 หยด ใชสําลีพันปลายไม         
จุมนํ้ามันจิ้มในรูฟนท่ีปวด จะทําใหอาการปวดทุเลา และใชแกโรครํามะนาดก็ได หรือใชท้ัง
ดอกเคี้ยว แลวอมไวตรงบริเวณท่ีปวดฟนเพ่ือระงับอาการปวด หรือใช ดอกกานพลูตําพอ
แหลกผสมกับเหลาขาวเพียงเล็กนอยพอแฉะใชจิ้มหรืออุดฟนท่ีปวด  

ระงับกลิน่ปาก 

         ใชดอกตูม 2-3 ดอก อมไวในปาก จะชวยทําใหระงับกลิ่นปากลงไดบาง  

 
 
 
 
 



 

 

อบเชย 
 
 
 
 
 
 
 
 ชนิดของตนอบเชย (Cinnamon; Cinnamomum verum) อยูในวงศ Lauraceae 
สกุล Cinnamomum ซึ่งมีความหลากหลายกวา 50 ชนิด พบในทวีปเอเชียและ
ออสเตรเลีย เฉพาะในประเทศไทยเองมีมากกวา 16 ชนิด อบเชยของไทยน้ีมีเน้ือ        
เปลือกหนาและมีกลิ่นออน สวนใหญเก็บมาจากปาท่ีมีตนอบเชยข้ึนอยูตามธรรมชาติ    
และนําไปขายตามรานเครื่องเทศเครื่องยาโบราณ อบเชยญวนและอบเชยชวา ปลูกไดดีใน
ประเทศไทย หากเปนการปลูกจากเมล็ด ใชเวลา 3 ป ก็จะสามารถลอกเปลือกเพ่ือเปน
สินคาไดแลว อบเชยเปนตนไมขนาดกลางจัดอยูในวงศ Lauraceae มีชนิดใหญๆ 5 ชนิด  
1. อบเชยศรีลังกา (Cinnamomum zeylanicum) คนไทยเรยีกอีกช่ือหน่ึงวา 

"อบเชยเทศ" มีราคาแพงท่ีสุด  

2. อบเชยอินโดนีเซีย หรืออบเชยชวา (Cinnamomum burmanii Blume) ไดรับ
ความนิยมสูงสุดในปจจบัุน  

3. อบเชยญวน (Cinnamomum loureirii Nees) มีรสหวานแตไมคอยหอม ปลูกไดดี
มากในประเทศไทย และประเทศไทยเราสงออกอบเชยชนิดน้ี  

4. อบเชยจีน (Cinnamomum cassia Nees ex. Blume) มีเปลือกหนาและเน้ือ
หยาบเปนชนิดท่ี ดร.แอนเดอรสันใชศึกษาวิจัย  

5. อบเชยไทย (Cinnamomum bejolghota) หรืออบเชยตน (C. iners Rein w. 
ex. Blume) พบในปาเขาท่ียังอุดมสมบูรณในประเทศ แตยังไมใชนํามาปลูกเพ่ือผลติ
เปลือกอบเชย อบเชยไทยมีมากกวา 16 สายพันธุ และยังไมเคยมีการศึกษาวิจัยดาน
สรรพคุณ เปลือกอบเชยไทยจะหนากวาอบเชยชนิดอ่ืน  

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Cinnamomum_verum.jpg


 

 

 
 
สรรพคุณ อบเชยทําใหทองเปนปกติดี แกอาการจุกเสียด แนนทอง ขับลม ชวยรักษาแผลใน
กระเพาะอาหาร แกทองรวง    ขับปสสาวะ ยอยไขมัน ใชปรุงอาหารเชนทําพะโล ใชทํายา
ไทยหลายตํารับ ตําราไทยระบุวาอบเชยมีกลิ่นหอม มีรสสุขุม มีสรรพคุณใชบํารุงจิตใจ แก
ออนเพลีย บํารุงกําลัง ขับลม บํารุงธาตุ แกบิด แกไข สันนิบาต ใชปรุงยานัตถุแกปวดหัว  
เพ่ิมความสดชื่น  ลดอาการออนเพลีย  แนนทอง นอกจากการใชเปลือกตําราไทยยังระบุ
วารากและใบมีกลิ่นหอมรสสุขุม ใชตมดื่มขับลมบํารุงธาตุ แกทองอืดเฟอ  ใบก่ิงยังนํามา
สกัดนํ้ามันหอมระเหยไดอีกดวย (Essential oil) ซึ่งจะมีมากในอบเชยญวณท่ีใหนํ้ามันหอม
ระเหย 2.5%                                                                                                                                                 
 
 
พริกไทย 
 
 
 
 
 
 
 พริกไทยเปนไมเลื้อย มีช่ือสามัญวา Black Piper  มี ช่ือวิทยาศาสตรวา         
Piper nigrum Linn วงศ Piperaceae เมื่อยังออนผลของพริกไทมีสีเขียว พอเริ่มแกก็จะ 
กลายเปนสีแดงและดําในท่ีสุด 
 

 พริกไทยดํา ( Black peper ) และ พริกไทยขาว ( White peper ) ซึ่งท้ังสอง
อยาง ไดมาจากพืชชนิดเดียวกันแตวิธีการเก็บตางกัน น่ันคือ 
 

 พริกไทยดํา ไดจากการเก็บผลพริกไทยท่ีเปนผลแกเต็มท่ีแตยังไมสุก เมื่อเก็บแลว
นําไปตากบนลาน ใชสังกะสีหนือผาใบคลุม ใหเม็ด หลุดจากข้ัว จากน้ันทําอยางไรก็ไดให
เหลือแตเม็ด (ปกติคงใชเทาเหยียบ รอน และเหยียบ ซ้ําอีก) นําเม็ดผึ่งแดด ใหแหงสัก 4 – 5 
วัน ผิวก็จะเหี่ยวยนเปนสีดํา 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Dried_Peppercorns.jpg


 

 

 
 
 ขอมูลทางวิทยาศาสตรของ พริกไทยดําจะมีนํ้ามันหอมระเหยมาก ประมาณ    
รอยละ 2-4 และมีสารแอลคาลอยดเปนสารสําคัญ เชน Piperine ซึ่งเปนตัวทําใหมีรสเผ็ด 
นอกจากน้ียังมี Piperidine, Piperitine, Peperyline, Piperolein A และ B  
 
 สวนพริกไทยขาว ( White pepper ) น้ันไดจากการเก็บผลพริกไทยท่ีแกจัด และ
ผลเริ่มสุกเปนสีแดง และกลายเปนสีดําจากน้ันนําไปแชนํ้า เพ่ือลอกเอาเปลือกช้ันนอก
ออกไป โดยจะแชในนํ้าไหล หรือนํ้าน่ิงก็ได แตพริกไทยท่ีแชนํ้าไหล จะมีสีขาวกวาพริกไทย 
ท่ีแชในนํ้าน่ิง โดยจะใชเวลาในการแชประมาณ 7 – 14 วัน หลังจากน้ัน นําพริกไทยท่ีแชนํ้า
มานวด เพ่ือลอกเปลือกออก ลางดวยนํ้าสะอาด แลวนําไป ตากแดดทันที โดยใชเวลาในการ
ตากแดดประมาณ 4-5 วัน ก็จะแหงสนิท 
การทดสอบความแหงทําโดย 
 ใชฟนขบเมล็ดพริกไทย ถาแตกออกเปนช้ินเล็กช้ินนอย แสดงวาแหงสนิทดี แตถา
แตกออกเปนสองซีก แสดงวายังไมแหงสนิท หรือทดสอบโดยใชมือกอบเมล็ดพริกไทย แลว
คอยๆกางน้ิวออก ใหเมล็ดพริกไทยลอดระหวางน้ิว ถาเมล็ดลอดออกไดงาย ไมฝด และเมล็ด
ไมเกาะติดกัน แสดงวาเมล็ดแหงสนิท 
 
 ขอมูลทางวิทยาศาสตรของพริกไทยขาว ( พริกไทยลอน ) จะมีนํ้ามันหอมระเหย
ต่ํากวาพริกไทยดํา ดัง น้ันตัวท่ีทําใหชวยขับลมก็คือ พวกนํ้ามันหอมระเหยน่ันเอง 
 
 ไทยพริกไทยขาว จะมีราคาแพงกวา พริกไทยดํา เน่ืองจากมีข้ันตอนในการผลิต 
และคาใชจายสูงกวาการผลิตพริกไทยดํา และประชาชนยังนิยมบริโภคพริกไทยขาว 
มากกวาพริกไทยดํา แตในแงสรรพคุณ ทางยาสมุนไพรน้ัน พริกไทยดําจะมีตัวยามากกวา 
พริกไทยขาว 
 
 
 
 



 

 

 
 
ลูกกระวาน 
 
 

 
 

 
 

ลูกกระวานมีการใชกันมากท้ังในดานการครัวและการแพทย ลูกกระวานมีลักษณะ
กลมรี สีขาวนวล เปลือกสีขาวไมแข็ง ภายในมีเม็ดสีนํ้าตาลจํานวนมาก มีกลิ่นหอมฉุน        
มีรสเผ็ด 
 ลูกกระวานใชดับกลิ่นคาวและทําใหแกงมีกลิ่นหอม นิยมใชเปนเครื่องเทศในนํ้าพรกิ 
แกงเผ็ด มัสมั่น แกงกะหรี่ แกงพะแนง เปนตน และยังใชแตงกลิ่น และสีของอาหารหลาย
ชนิด เชน ขนมปง เคก ตับบด ไสกรอก แฮม อาหารหมักดอง และผลิตภัณฑเน้ือสัตวตาง ๆ 
 
สรรพคุณทางยา  เปนยาบํารุงธาตุ ชวยขับลมในกระเพาะอาหาร ขับเสมหะ แกอาการ
ทองเดินทองอืด ทองเฟอ จุกเสียดแนนและใชเปนสวนผสมในยาถาย 

 
กฤษณา 
 กฤษณา ช่ือวิทยาศาสตร :   Aquilaria crassna  Pierre ex Lecomte         
ช่ือสามัญ :   Eagle wood  วงศ :   Thymelaeaceae   ช่ืออ่ืน :  ไมหอม (ภาคตะวันออก) 

 
สรรพคุณ : เน้ือไม รสขม หอม เปนยาบํารุงหัวใจ ชวยตับ ปอด ใหเปนปกติ แพทยตาม
ชนบทใชปรุงเปนยาหอมแกลมหนามืดวิงเวียน ผสมเครื่องหอมทุกชนิด ใชในอุตสาหกรรม
เครื่องหอม เชน ธูปหอม นํ้าอบไทย  สุมศีรษะ แกลมทรางสําหรับเด็ก รับประทานใหชุมช่ืน
หัวใจ กฤษณาชนิด Aquilaria agallocha ใชเน้ือไมเปนยารักษาโรคปวดขอ  น้ํามันจาก
เมล็ด - รักษาโรคเรื้อน และโรคผิวหนังได 
 



 

 

 
พิมเสน 

 พิมเสน  เปนช่ือของตนพืช มีช่ือวิทยาศาสตรวา Pogostemon calslin (Blanco) 
Benth. ในวงศ Labiatae ลักษณะเปนพืชขนาดเล็ก ลําตนตั้งตรง ใบเดี่ยวออกตรงขาม     
ใบรูปไข ขอบใบจักเปนซี่ มีขนหนาแนน ดอกออกเปนชอตามซอกใบและท่ียอด ผลแข็ง รูปรี 
ขนาดเล็ก บางถ่ินเรียกวาผักชีชาง ภาคใตเรียกวาใบหลม หรือใบอีหรม เน่ืองจาก
ภาษาอังกฤษเรียกวา patchouli นํ้ามันพิมเสนไดจากการกลั่นก่ิงและใบตนพิมเสน จึงมีช่ือ
เรียกวา นํ้ามันแพตชูลี นิยมใชปรุงเปนนํ้าหอม แตงกลิ่นสบู ใชผสมนํ้าอาบเพ่ือระงับกลิ่นตัว 
โบราณใชแตงกลิ่นข้ีผึ้งสีปาก ในทางยาใชทาแกปวด ตนพิมเสนเปนสวนผสมหน่ึงในตํารับยา
หอม ตํารับยาแกไข ใบสดตมนํ้าดื่มแกปวดประจําเดือน ยาชงจากยอดแหงและรากดื่มเปน
ยาขับปสสาวะและขับลม ผงใบใชเปนยานัตถุและเปนยาทําใหจาม ก่ิงและใบแหงใสไวในตู
เสื้อผาทําใหมีกลิ่นหอมและชวยปองกันแมลงมากัดเสื้อผา 

นอกจากน้ียังมีพิมเสนอีกชนิดหน่ึง คือพิมเสนในธรรมชาติท่ีพบแทรกอยูในเน้ือไม
ของพืช เปนไมยืนตนขนาดใหญสูงไดถึง 70 เมตร มีก่ิงกานสาขา ใบเปนใบเดี่ยว ใบท่ีอยู
ตอนบนของตนเรียงแบบสลับ สวนใบท่ีอยูตอนลางออกตรงขาม ใบรูปไข ขอบใบเรียบ      
ใบออนสีแดง ดอกออกเปนชอท่ีปลายก่ิงและซอกใบ ผลเปนผลแหงมีปก มี 1 เมล็ด พิมเสน
ท่ีพบมีลักษณะเปนเกล็ดเล็กๆ สีขาวขุนหรือแดงเรื่อๆ มีกลิ่นหอมเย็น ฉุน พิมเสนบริสุทธ์ิ   
จะเปนรูปหกเหลี่ยม ตามตําราประมวลหลักเภสัชฯ ทานจัดพิมเสนเปนธาตุวัตถุ ไดจากการ
นําการบูรมาหุงกับยาอ่ืนๆ ไดเปนเกล็ดแบนๆ สีขาว หรือสีแดงเรื่อๆ แตปจจุบันไดจากการ
สังเคราะหซึ่งจะมีรสเผ็ดกัดลิ้น ถาเปนของแทจากธรรมชาติจะไมกัดลิ้นแตจะทําใหเย็นปาก
คอ สมัยกอนใสในหมากพลู แพทยแผนโบราณใชเปนยาขับเหง่ือ ขับเสมหะ กระตุนการ
หายใจ กระตุนสมอง บํารุงหัวใจ ใชเปนยาระงับความกระวนกระวาย ทําใหงวงซึม ถาใชเกิน
ขนาดอาจทําใหอาเจียน  

การอบสมุนไพรใชพิมเสนเปนสวนประกอบในตัวยา พิมเสนซึ่งระเหิดเมื่อถูกความ
รอน มีกลิ่นหอม ใชแตงกลิ่น บํารุงหัวใจ แกโรคผิวหนัง ผสมในลูกประคบเพ่ือชวยแตงกลิ่น 
มีฤทธ์ิแกพุพอง แกหวัด นอกจากน้ียังผสมอยูในยาหมอง นํ้าอบไทย ในยาหอมจะมีใบ 



 

 

 

พิมเสนและพิมเสนผสมอยูดวย สมัยกอนพิมเสนเปนยาท่ีหายาก มีราคาแพง จึงมีคําพูดท่ีวา 
อยาเอาพิมเสนไปแลกกับเกลือ ในตํารายาไทยบอกไววา พิมเสนการบูรชวยใหนอนหลับ
สนิท แตคนชอบเอาไปใสในรถ น่ันเปนสาเหตุหน่ึงท่ีทําใหรถชนกัน ดังน้ันหามใชในรถ
เด็ดขาด พิมเสนนํ้าใชดมแกหวัด บรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ เมารถ เมาเรือ บรรเทา
อาการบวมจากแมลงสัตวกัดตอย แกปวดเมื่อย เคล็ดขัดยอก  

พิมเสนน้ํา  ใชดมแกหวัด บรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ เมารถเมาเรือ ทาบรรเทา
อาการบวมจากแมลงสัตวกัดตอย แกปวดเมื่อย เคล็ดขัดยอก วิธีทําพิมเสนนํ้าสวนประกอบ 
คือ เมนทอล 16 กรัม พิมเสน 8 กรัม การบูร 4 กรัม ยูคาลิปตัส 2 ซีซี นําสวนผสมท้ังหมด
ใสในขวดแกวปดฝาแลวเขยา สวนผสมจะคอยๆ ละลายจนเปนนํ้าใส เขยาไปเรื่อย ๆ จนเขา
กันดี นําไปบรรจุใสขวด โดยปนสําลีใสในขวดพอประมาณใชไซริงคดูดพิมเสนนํ้าหยดใสสําลี 
เมื่อบรรจุขวดแลว ปดฉลากช่ือผลิตภัณฑท่ีขวดใหเรียบรอยและนําไปจําหนาย หรือเตรียม
เปนยาหมองโรลออน ซึ่งประกอบดวย นํ้ามันระกํา นํ้ามันยูคาลิปตัส พิมเสน การบูร 
เมนทอล ซัลลิไซเลท สวนผสมปรับเปลี่ยนไดแลวแตผูผลิตซึ่งอาจมีการแตงสีแตงกลิ่นใหเปน
ท่ีดึงดูด 

 

การบูร 

การบูร ช่ือวิทยาศาสตร : Cinnamomum camphora ( L. ) J.S. Presl ช่ือวงศ: 
LAURACEAE ช่ือสามัญ:  Camphor  Tree ช่ือทองถ่ิน: อบเชยจีน ถ่ินกําเนิด: จีน ญี่ปุน  
ไตหวัน ลักษณะวิสัย: ไมตน ลักษณะ: ไมตนขนาดกลางสูงประมาณ 10 - 15 เมตร อาจสูง
ไดถึง 30 เมตร  ลําตนและก่ิงเรียบ ทุกสวนมีกลิ่นหอม  โดยเฉพาะท่ีรากและโคนตน มีกลิ่น
หอมมากกวาสวนอ่ืนๆ  ตาใบมีเกล็ดซอนเหลื่อมหุมอยู  เกล็ดช้ันนอก  เล็กกวาเกล็ดช้ันใน
ตามลําดับ ใบเดี่ยว เรียงสลับรูปไข หรือรูปรี กวาง  2-7 ซ.ม. ยาว 5-11 ซ.ม.ปลายเรียว
แหลม โคนสอบ ขอบเรียวแผนใบคอนขางเหนียว ดานบนเปนมัน ดานลางมีนวล เสนแขนง
ใบ ขางละ 2-3 เสน คูลางเห็นไดชัดกวาคูบน และออกใกลโคนใบ มีตอม 2 ตอม ท่ีงามใบ   
คูลาง กานใบยาว 1.5-2.5 ซ.ม. ชอดอกแบบชอแยกแขนง ออกตามงามใบ ยาวประมาณ     



 

 

 

7 ซ.ม. ใบประดับเรียวยาว รวงงาย มีขนออนนุม  ดอกเล็ก สีเหลืองออน กานดอกสั้นมาก
ยาวประมาณ 1 ม.ม. กลีบรวม 6 กลีบ รูปรี ปลายมน ยาวประมาณ 2 ม.ม.โคนติดกันเปน
หลอดสั้น ๆ ดานในมีขนออนนุม เกสรเพศผู 9 อัน เรียงเปน 3 วง วงนอกและวงกลางแยก
ออกจากกัน  มีขนออนนุม  ผลคอนขางกลม เสนผานศูนยกลางประมาณ 0.7-1.2 ซม.       
สีเขียวเขม เปลี่ยนเปนสีดําเมื่อแก มี 1 เมล็ด  

ประโยชน:  เมื่อนําสวนตาง ๆ ของการบูรมากลั่นจะไดนํ้ามันหอมระเหย สําหรับ camphor 
ใชเปนยาระงับเช้ืออยางออน ยากระตุนหัวใจ ขับลม ขับเสมหะ ขับปสสาวะ  แกปวด  ทํา
ยาทาถูนวด  แกปวดตามขอ 

เมนทอล 

 เมนทอล ไดมาจากเกล็ดสะระแหน ช่ือวิทยาศาสตร : Metha cordifolia Opiz. 
ช่ือวงศ : Labiatae ช่ือสามัญ : Kitchen Mint, Marsh Mint ช่ืออ่ืน : หอมดวน หอมเดือน 
(ภาคเหนือ), มักเงาะ สะแน (ภาคใต), สะระแหนสวน (ภาคกลาง), ขะแยะ (อีสาน)  
ลักษณะ : สะระแหนเปนพืชลมลุกเลี้อยตามพ้ืนดิน ลําตนสีแดงเขม ใบกลมขนาดหัวแมมือ 
ใบคอนขางหนา ริมใบหยักโดยรอบ ภายในใบเปนคลื่นยับยน และมีกลิ่นหอม สวนท่ีใช : ใบ                                                               

สรรพคุณ : สะระแหนน้ันมีสรรพคุณมากมาย เชน เปนยาดับรอน ถอนพิษไข    
ขับลม ขับเหง่ือ รักษาอาการ หวัดได และยังสามารถแกอาการ ปวดทอง ทองอืด ทองเฟอ
ได และหากนํานํ้า ท่ีคั้นจากตน และใบมาใชดื่ม ก็จะชวยขับลมในกระเพาะได หรือใครจะ
กินสดๆ เพ่ือดับกลิ่นปากก็ยังได นอกจากน้ี การบริโภคสะระแหน ยังชวยใหสมองปลอด
โ ป ร ง  โ ล ง ค อ  ป อ ง กั น  ไ ข ห วั ด  บํ า รุ ง ส า ย ต า  แ ล ะ ช ว ย ใ ห หั ว ใ จ แ ข็ ง แ ร ง                                                                                                                    
สารสําคัญท่ีพบ : ใบและลําตนมีนํ้ามันหอมระเหย ซึ่งประกอบดวยสารเมนทอล (Menthol) 
ไลโมนีน (Limonene) นีโอเมนทอล (Neomenthol) เปนตน 

 
 



 

 

 
ยาหมองสมุนไพร 

 
สวนผสม  
 วาสลิน    50    กรัม 
 พาราฟน    20   กรัม 
 ข้ีผึ้ง    20   กรัม 
 ไพลสดบดละเอียด     20     กรัม 
 ขมิ้นชันบดละเอียด      10    กรัม 
 นํ้ามันระกํา   1   ชอนโตะ 
 นํ้ามันสะระแหน   1   ชอนโตะ 
 เมนทอล    1   ชอนโตะ 
 การบูร    1   ชอนโตะ 
 พิมเสน                             1   ชอนโตะ  
 นํ้ามันการพล ู   ¼   ชอนชา 
 นํ้ามันอบเชย              ¼   ชอนชา                    
 
วิธีทํา 
 ใชภาชนะโลหะหรือใชหมอตุน ถาใชภาชนะโลหะควรตั้งบนนํ้าเดือด เพราะถาตั้งท่ี
ไฟเลยควรใชไฟออน ๆ ถาไฟแรงกลิ่นจะระเหยไปหมด  
 นําวาสลิน พาราฟน ข้ีผึ้ง ใสภาชนะใหถูกความรอนจนละเลย  ใสไพลสด  ขมิ้นชัน  
นํ้ามันระกํา นํ้ามันสะระแหน เมนทอล การบูร พิมเสน นํ้ามันกานพลู นํ้ามันอบเชย กวนให
ละลายใหหมด แลวกรอกใสขวดโดยกรองผานกรวยหรือผาขาวบาง  เพ่ือจะทําใหยาหมอง
ไมหกออกนอกขวด 
 
 ***  สูตรน้ีไดประมาณ 7 ขวด ยาหมองขนาดเล็ก ถาตองการยางหมองนํ้า ไมตอง
ใชวาสลิน พาราฟน ข้ีผึ้ง แตใชนํ้ามันแกว จํานวน  4  ออนซแทน   
 
 



 

 

 
สาระนารู 

 
วาสลิน   
 วาสลิน เปนสารก่ึงแข็งก่ึงเหลว ใส คอนขางเหลือง ไมมีสี ไมมีกลิ่นและไมมีรส   
ไดจากการสกัดสารไฮโดรคารบอนท่ีเรียกวา Crude petroleum ถาอยากนึกภาพออก    
นึกถึงสีผึ้งปายปากท่ีคุณยา คุณยายใช วาสลินมักถูกนํามาใชเปนสวนผสมในเครื่องสําอาง
เพ่ือการบํารุงผิวใหนุมเนียนและชุมช้ืน เพราะวาสลินจะปกปองผิว ไมใหมีการสูญเสียนํ้ามาก
เกินไป และวาสลินยังเปนตัวทําใหผิวนุมดวย ลองนึกถึงคนโบราณท่ีใชสีผึ้งทาปาก เขาจะใช
กันชวงหนาหนาวเพ่ือกันริมฝปากแตก 
 
พาราฟน 
 พาราฟนหรือเคโรซีน  เปนผลิตภัณฑปโตรเลียมซึ่งกลั่นแยกออกจากนํ้ามันดิบ 
จุดหลอมเหลวประมาณ 47-64 องศาเซลเซียส จุดเดือดประมาณ 150-275 องศาเซลเซียส 
ไมละลายในนํ้า สามารถใชประโยชนไดมากมาย และ มีหลายสถานะดวยกัน 
 
การใชงาน หรือ ประโยชน (แบงตามสถานะ) 

• แกส  ใชเปนเช่ือเพลิง 

• ของเหลว  ใชเปนเช้ือเพลิง  ใชเปนยารักษาโรค  ใชในการทําครัว 

• ของแข็ง  ในรูปข้ีผึ้ง 
- ใชผลิตเทียน 
- ใชเคลือบกระดาษบางชนิด 
- ใชเคลือบเสื้อผา 
- ใชเปนสวนผสมทํายาหมอง 
- ใชทาปาก  ผิว  เพ่ือลดความหยาบกราน   

(เพ่ิมความชุมช้ืน) 
 
 



 

 

 
 
ขี้ผ้ึง คือ ไขมันในสถานะของแข็ง เกิดข้ึนจากการผสมของสารประกอบหลายชนิด

ไดแกไฮโดรคารบอน (สารเคมีจําพวกนํ้ามันดิน) 14%, โมโนเอสเตอร 35%, ไดเอสเตอร 
14%, ไตรเอสเตอร 3%, ไฮดรอกซีโพลีเอสเตอร 8%, เอสเตอรของกรด 1%, กรดอิสระ 
12%, แอลกอฮอลอิสระ 1% รวมถึงสารท่ีไมสามารถระบุไดอีก 6% ข้ีผึ้งถูกเก็บอยูในตัวของ
ผึ้งนํ้าหวานในรูปของเกล็ดบางๆ เกล็ดดังกลาวถูกสรางข้ึนโดยตอมท่ีอยูบริเวณทองนอยของ
ผึ้ง สวนผึ้งงานมีตอมดังกลาวอยูแปดตอมอยูดานในของเปลือกปลอง กลางบริเวณทองนอย
ในอัตราสวน 4 ตอ 7 ขนาดของตอมผลิตข้ีผึ้งข้ึนอยูกับอายุของผึ้งงาน 

 
 ผึ้งนํ้าหวานนําข้ีผึ้งของตนเองไปใชสรางโพรงเล็กๆ ในรวงนํ้าผึ้ง ซึ่งใชในการเลี้ยง
ผึ้งท่ียังไมเติบโตเต็มท่ี และใชในการเก็บนํ้าผึ้งและเรณูดอกไม ในการท่ีผึ้งท่ีทําหนาท่ีในการ
สรางข้ีผึ้ง (ผึ้งนํ้าหวานอายุ 12 วัน) จะผลิตข้ีผึ้งไดน้ัน อุณหภูมิภายในรังผึ้งจะตองอยู
ระหวาง 33 ถึง 36°C (องศาเซลเซียส) โดยผึ้งท่ีมีหนาท่ีดังกลาวจะตองบริโภคนํ้าผึ้งถึง
ประมาณแปดปอนด (ประมาณ 3.6 กิโลกรัม) ในการท่ีจะผลิตข้ีผึ้งเพียงปอนดเดียว 
(ประมาณ 0.4 กิโลกรัม) เมื่อผูเก็บนํ้าผึ้งเขาไปทําการเก็บนํ้าผึ้ง พวกเขาจะตัดฝาปดโพรงผึ้ง
ออกในแตละโพรงของรังนํ้าผึ้ง สีของข้ีผึ้งมีตั้งแตสีเหลืองออนไลไปจนถึงสีเหลืองแกมนํ้าตาล 
ข้ึนอยูกับความบริสุทธ์ิของข้ีผึ้ง ข้ีผึ้งจากรวงเพาะเลี้ยงในรังผึ้งจะมีสีเขมกวาข้ีผึ้งจากรวง
นํ้าผึ้ง ท่ีๆ ซึ่งความปนเปอนเกิดข้ึนนอยกวา 
 
 ข้ีผึ้งเปนสสารท่ีมีจุดหลอมเหลวสูง โดยอยูระหวาง 62 - 64°C ข้ีผึ้งไมมีจุดเดือด 
แตจะกักเก็บความรอนตอไปจนมันลุกเปนไฟเมื่ออุณหภูมิประมาณ 120°C เมื่อข้ีผึ้งไดรับ
ความรอนจนถึงอุณหภูมิ 85°C สีของข้ีผึ้งจะเริ่มหลอมละลายออกไป ความหนาแนนสัมพัทธ
ท่ีอุณหภูมิ 15°C คือตั้งแต 0.958 - 0.970 กรัม/ลูกบาศกเซนติเมตร 
 
 มนุษยนําข้ีผึ้งไปใชในการผลิตเทียนคุณภาพดี, เครื่องสําอาง รวมถึงวัสดุและสาร
ขัดเงา (มักจะเปนยาขัดรองเทา) และเปนสวนประกอบในการประดิษฐหุนข้ีผึ้ง รวมถึง
ผลิตภัณฑอ่ืนๆ ข้ีผึ้งเมื่อนํามาใชเปนเทียนจะไมเกิดนํ้าตาเทียนและมีควันท่ีนอยกวาธูปหรือ
เทียนธรรมดาอยางมาก ซึ่งทําใหมันเปนท่ีนิยมใชในการประกอบพิธีทางคริสตสาสนร 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9C%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9C%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9C%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%B9%E0%B8%9B


 

 

 
 
 น้ํามันระกํา คือนํ้ามันหอมระเหยท่ีสกัดมาจากตน wintergreen (Gaultheria 
procumbens) ใชสําหรับทาถูนวดใหรอนแดง 
  
 น้ํามันหอมระเหยสะระแหน เปนพืชท่ีสกัดนํ้ามันโดยวิธีกลั่นดวยไอนํ้า ใชอยาง
กวางขวางในอาหาร ยา และเครืองสําอางมีกลิ่นหอมเย็น เมื่อสูดดมทําใหโลงจมูกรูสึกสดช่ืน 

 มีคุณสมบัติชวยใหเกิดสมาธิ กระตุนรางกายและจิตใจใหตื่นตัว คลายความลา 
ระงับปวด กระตุนกําหนัด ชวยยอย ขับลม ฆาเช้ือโรค ลดการบวมของเยื่อจมูก ทําใหหลับ 

ขอควรระวัง อาจระคายเคืองผิวหนังควรใชนํ้ามันสะระแหนในความเขมขนต่ํา หามใชใน
สตรีท่ีครรภ และใหนมบุตร 

 น้ํามันอบเชย(นวดคลายเสน) ชวยบรรเทาอาการเคล็ด ขัด ยอก นวดคลายเสน 
ปวดตนคอ และจุดตางๆ 
อบเชยมีฤทธ์ิอุนรอน มีรสหอมหวาน ชวยขับเหง่ือ ใหความสดช่ืน แกอาการออนเพลีย 
นํ้ามันอบเชยเทศใชเปนสวนผสมในยาขับลม แกอาการทองอืดทองเฟอ มีฤทธ์ิฆาเช้ือราและ
เช้ือจุลินทรีย แตมีผลขางเคียงคือกอใหเกิดความระคายเคือง สวนน้ํามันในอบเชยเทศใช
เปนสวนผสมในยาทาถูนวดเพ่ือบรรเทาอาการปวดขอ ขออักเสบ นํ้ามันอบเชยเลยใชเปน
ยาบํารุงธาตุ ขับลม และมีฤทธ์ิฝาดประสาท ชวยลดปริมาณของนํ้านม มีฤทธ์ิฆาจุลินทรีย 
แตทําใหเกิดการระคายเคืองมากกวานํ้ามันอบเชยเทศ 
 
 ไพล  ชื่ออ่ืนๆ พายับ วานไฟ ปูเลย   ชื่อวิทยาศาสตร  Zingiber purpureum 
(Koenig) Link ex Dietr ชื่อวงศZingiberaceae สวนท่ีใช ดอก ลําตนใต
ดิน (rhizome)สวนประกอบ สารสําคัญแคสซูมิวนาควิโนน (cassumunaquinone)      
อัลฟลาบีน (alflabene) แคสซูมูนส (cassumunes)  สารเคอรคิวมิน (curcumin) และ
นํ้ามันหอมระเหย  
 



 

 

  

ดอก ชวยกระจายเลือดท่ีเปนลิ่ม ใชกินเปนยาถายรักษาโรคบิด หากนํานํ้าค้ันไป
ผสมการบูรและนํ้ามันเบนซิน จะไดยาทาแกเหน็บชาชนิดท่ีมีอาการบวมดวยไดดี 

 หัวหรือเหงาควรใชเหงาแกจัด ขับประจําเดือนใหสะดวก ทาถูนวด แกเหน็บชา 
แกเมื่อยขบ เคล็ดขัดยอก ฟกบวม แกทองอืด มฤีทธ์ิระบายออนๆ แกบิด สมานลําไส นิยม
ใชหลังการคลอดบุตรฝนทาแกฟกช้ําบวม เสนตึง เมื่อยขบ เหน็บชา สมานแผล จากการ
ทดลองพบวามีฤทธ์ิลดการอักเสบ แกหอบหืด รักษาโรคหืดในเด็ก 

 ขมิ้นชัน ชื่ออ่ืนๆ ขมิ้น ขมิ้นแกง ขมิ้นหัว ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ Turmeric, 
Curcuma  ชื่อวิทยาศาสตร Curcuma longa L.ชื่อวงศ Zingiberaceae  สวนท่ีใช  
เหงา มีสวนประกอบคารโบไฮเดรต เสนใย โปรตีน แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก วิตามินบี 
วิตามินบี 2 และไนอาซิน มีนํ้ามันหอมระเหยไดแก เทอรเมอโรน (turmerone) สารเคอรคู
มิน (curcumin) แอทแลนโทน (atlantone) ซินโทรไบริน (syntrobilin ) ซินจิเบอโรน 
(zingiberone) 

 สรรพคุณและวิธีใชรับประทาน แกโรคกระเพาะ ทองอืด ทองเฟอ มีสารเคอรคิว
มิน(curcumin) มีฤทธ์ิยับยั้งการหลั่งของกรดในกระเพาะ รักษาโรคกระเพาะอาหาร ชวย
เพ่ิมแบคทีเรียท่ีมีประโยชนในลําไส รักษาอาการน่ิวในถุงนํ้าดี มีฤทธ์ิในการฆาเช้ือรา เช้ือ
แบคทีเรีย และไวรัส บรรเทาอาการแพ มีฤทธ์ิเปน antihistamine ชวยสมานแผลและบํารุง
ผิว มีสารตานอนุมูลอิสระ ขับลม (ใชทาภายนอกแกอาการแพ ) สารเคอรคิวมินนอยด 
(curcuminoids) เปนสารตานอนุมูลอิสระ โดยเฉพาะชนิด hydroxyl radical ซึ่งสามารถ
สลายอนุมูลอิสระ และปองกันอันตรายท่ีเกิดจากอนุมูลอิสระดวย สารเคอรคิวมิน มี
สรรพคุณหลากหลาย รวมท้ังการตานไวรัส ลดการอักเสบ บรรเทาอาการปวดบวม แก
ปวดบวมขอ และลดระดับคอเลสเตอรอล โดยการเรงการผลิตและสงออกจากตับไปสูลําไส
เล็ก พรอมกับนํ้าดี ชวยใหฮอรโมนอินซูลินยอยสลายนํ้าตาล จึงชวยผูปวยเบาหวานควบคุม
ระดับนํ้าตาลในเลือดได 

วิธีใชภายนอก   หากใชทาผิวจะชวยสมานแผล บํารุงผิว แกอาการแพ ตานไวรัส 
ลดการอักเสบ บรรเทาอาการปวดบวม แกปวดบวมขอ  
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