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สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3  จังหวัดระยอง 
 

 เครื่องเทศและสมุนไพร  เปนพืชที่มีการใชประโยชนคูกับคนไทยและคนทั้งโลกทั้งรูปอาหาร
และยารักษาโรค  โดยเฉพาะชาวชนบทหางไกลยังมีความจําเปนตองพึ่งพาเครื่องเทศและสมุนไพรในรูป 
ยาพื้นบาน  นอกจากนี้ยังมีการนําเอาเครื่องเทศและสมุนไพรมาใชเสริมความงาม  บํารุงสุขภาพใหมีความ
สดใสออนกวาวัย  จนมีการพัฒนาเปนสินคาขายตางประเทศปละนับพันลานบาท  
 

 สวัสดีครับ แฟน ๆ เทคโนโลยีชาวบานทุกทาน เมื่อฉบับที่ 417  เดือนตุลาคม 2550  ผมไดเขียน
สาระเกี่ยวกับเครื่องเทศและสมุนไพร  โดยเนนใหเห็นถึงประโยชนหลากหลายของพืชกลุมนี้ในหลาย
ประเด็น  ไมวาจะใชเปนสวนประกอบของอาหารประจําวันในครัวเรือน คุณคาทางโภชนาการ,  ปลูกเพื่อ
เปนรายไดลดรายจายแบบพอเพียง  และใชเปนหองเรียนสอนลูกหลานใหรูจักการใชเวลาวางสรางภูมิคุมกัน
ภัยทางสังคม ก็คงจะพอจํากันได  ฉบับนี้ผมขอนําสรรพคุณของเครื่องเทศและสมุนไพรในมุมของการใช
เปนยาไทยพื้นบานที่เปนมรดก  และภูมิปญญาไทยแตโบราณ  และไดผานการประยุกตรวมกับวิทยาการ
แผนใหม  จุดเนน คือ ตองการจะใหปลูกไวใชแบบพึ่งพาตนเอง  เมื่อยามเจ็บไขไดปวยแบบฉุกเฉิน  
โดยเฉพาะกับทานที่อยูหางไกลโรงพยาบาล  อีกอยางก็เปนการลดคาใชจาย ลดความเสี่ยงจากการแพยาแผน
ใหมที่หลายคนประสบมาแลว  กอปรกับระยะนี้อะไรก็แพงไปหมด  เศรษฐกิจรอบขางแยไปทุกอยางจึงตอง
ชวยตัวเองใหมาก  สุดทายก็จะเปนขอมูลที่อยากใหทุกทานรูวาเครื่องเทศและสมุนไพรของเรานั้นสงเปน
สินคาออกมูลคานับพันลานบาทตอป  หากใครสนใจปลูกเปนการคาก็มีชองทางสรางอาชีพสรางเงินได 
ไมยากตามผมมาครับ 
 

ยาไทยพืน้บานขนานแท 
 

 ในอดีตกาลนั้นคนไทยอยูกันแบบพึ่งพาอาศัยทรัพยากรธรรมชาติคอนขางมาก ไมฟุมเฟอย
เหมือนเดี๋ยวนี้ที่เรียกวา “อยูกันตามมีตามเกิด”  เปนการใชประโยชนจากปาไมที่เปนทั้งแหลงอาหารหลัก
และยารักษาโรค  จนเกิดการเรียนรูวาพืชชนิดใดที่ใชกิน  ทา  ดม  พอก  นวดหรือประคบ  เพื่อบรรเทาหรือ
รักษาโรครายตาง ๆ ไดดีกวากัน แลวก็ถายทอดความรูประสบการณสืบตอกันสูคนรุนหลังจนถึงปจจุบัน  
จนเดี๋ยวนี้ไดมีการพัฒนาเปนสาขา “แพทยแผนโบราณ”  หรือ  “แพทยทางเลือก”  เปนการรักษาแบบคูขนาน
กับแพทยแผนใหม  ดวยเหตุผลที่วาสามารถบรรเทาความรุนแรงของอาการเจ็บปวยเบื้องตนที่ไมซับซอน
และคารักษาพยาบาล  คายาปจจุบันนั้นคอนขางแพง  ที่สําคัญอาการเจ็บปวยของหลายคนหลายลักษณะ
รักษาไมหายขาดดวยแพทยแผนใหม  และ/หรือคนไขเกิดอาการแพยาสังเคราะห  ไมวาจะเปนการคลื่นไส
อาเจียน  ผ่ืนคัน  แสบรอน  หรือวิงเวียนศีรษะ  จึงตองกลับไปหายาสมุนไพรพื้นบานแบบกลับสูพื้นฐาน
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ดั้งเดิม (Back  to Basic)  แลวพบวาการเจ็บปวยทุเลาลงหรือหายไปเลย  มักมีขาวเสมอวาโรครายแรงบาง
อยางเชน  โรคมะเร็ง  หรือโรคเอดส  ก็มีคนรักษาหายมาแลว  จากการกินยาสมุนไพรพวก “ยาหมอยาตม”  
หันมาดูวาในปจจุบันมีการนําเครื่องเทศและสมุนไพรมาใชเชิงอุตสาหกรรมมากขึ้น  เชน  เครื่องสําอาง
สมุนไพร  ยอดฮิตของสุภาพสตรี  สารพัดรูปแบบทั้งครีมทาหนา  ครีมกันแดด  อาบน้ํา  แชมพู   สบู ฯลฯ  
จนถึงเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะวงการนวด    แผนโบราณ  และธุรกิจสปา (Spa)  ที่นําคุณคา
ของสมุนไพรมาสรางมูลคาเพิ่มไปพรอมๆ กัน  นี่ก็เปนกลุมการใชประโยชนในทางสุขภาพบําบัดเหมือนกัน 
เอาไวโอกาสดี ๆ จะนํารายละเอียดมาเลาใหฟงกันอีกมุมหนึ่ง เอาเปนวาฉบับนี้ขอนําทานไปรูจักเครื่องเทศ
และสมุนไพรที่นํามาใชประโยชนแบบยาไทยพื้นบาน  ซ่ึงไดพยายามคนควาหามาฝากกันดังนี้ 
 1. ระบบทางเดินอาหาร 
  1.1  อาการทองอืด  ทองเฟอ  แนนจุกเสียด  หรืออาจมีอาการปวดทองบางเล็กนอย  มักพบ
ในผูปวยระบบทางเดินอาหารอยูเสมอ  อาจเกิดจากอาการยอยไมปกติ  หรือรับประทานอาหารมากเกิน 
ไปหรือมีกาซในกระเพาะอาหารมาก  สมุนไพรที่นํามาใชรักษาอาการทองอืด ทองเฟอ  แนนจุกเสียด  มักมี
สวนประกอบที่สําคัญ คือ มีน้ํามันหอมระเหย ซ่ึงมีรสขมและมีฤทธ์ิกระตุนผนังกระเพาะอาหาร ลําไสใหญ
ใหหล่ังน้ํายอยเพิ่มขึ้น  หรือทําใหเกิดการระคายเคืองมีอาการเคลื่อนไหวมาก  เปนผลใหกาซที่คล่ังคางอยู 
ถูกขับออกไป  รสขมจะกระตุนปุมสัมผัสที่ล้ินและกระตุนใหมีการหลั่งน้ํายอยในกระเพาะมากขึ้น  ทําให
การยอยดีขึ้น  อาหารที่มีรสชาติเผ็ดรอนทําใหการยอยดีขึ้น  อาหารที่มีรสชาติเผ็ดรอนและมีสวนประกอบ
ของเครื่องเทศและสมุนไพร พวกกานพลู  ขิง  ขา  กะเพรา  จะชวยปองกันอาการ    ขางตนได 
  1.2  อาการทองเดิน บิดชนิดไมมีตัว 
   อาการทองเดิน  หมายถึง  อาการถายอุจจาระเหลวเปนน้ําหรือถายบอย ๆ เมื่อเทียบกับ
ภาวะปกติ  หรือถายเปนน้ําจํานวนมาก  ตางกับอาการทองเสียซ่ึงเปนอาการถายอุจจาระกะปริบกะปรอย  
เนื่องจากระบบการยอยอาหารไมเปนปกติ  อาการทองเดินอาจเกิดจากกระเพาะลําไสไมดูดซึมสารอาหารทํา
ใหมีน้ําคลั่งคางอยูในสําไสมาก  หรือเกิดจากรางกายไดรับสารพิษ  (Toxin)  ของเชื้อโรคบางชนิดไดรับ 
สารกระตุน  เยื่อบุกระเพาะลําไสเกิดการขับถายมากขึ้น  หรือเกิดจากการผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร 
   บิด  หมายถึง  อาการถายเปนมูกปนเลือด ปวดเบง  คลายยังถายไมสุดมีการถายและ
ปวดบอย ๆ  อาการทองเดินที่ไมไดเกิดขึ้นจากเชื้อบิด  หรือเชื้ออหิวาตกโรคและไมใชเกิดจากความผิดปกติ
ของทางเดินอาหาร (กระเพาะอาหาร สําไสเล็ก-ลําไสใหญ  รวมทั้งระบบการยอยอาหาร)  แตเปนอาการ
ผิดปกติเพียงเล็กนอย  สามารถรักษาอาการดังกลาวไดดวย  การใชเครื่องเทศและสมุนไพรบางชนิดที่มีตัวยา
ฝาดสมานและสารออกฤทธิ์ที่ฆาเชื้อโรคบางชนิด  และใชกันตามแพทยแผนโบราณ  คือ  เปลือกตนมะเดื่อ
ชุมพร เหงาขมิ้นชัน เหงาขมิ้นออย ฟาทะลายโจร เปนตน 

1.3 อาการทองผูก  เปนอาการที่อุจจาระแข็งถายออกลําบาก  พบไดในคนทั่วไป บางคนมี
อาการจนเปนปกติวิสัย (Habit Constipation)  ปกติไมจําเปนตองใชยาแตหากเปนมากอาจมีอาการแนนทอง  
อึดอัด  คล่ืนไส  อาเจียน  วิธีแกคือ  ออกกําลังกาย ฝกนิสัยการถาย  กินอาหารมีเมือกมาก/มีกากมาก  เชน  
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กลวย ผลไม พืชผัก  พวกเครื่องเทศและสมุนไพรบริเวณใกลบานจะมีพิษนอยกวายาแผนปจจุบัน  แบงเปน
กลุมๆ  ดังนี้  พวกเพิ่มปริมาณกากอาหารในลําไส  เปนพวกพืชผักตาง ๆ  ผลไม  กลวย  มะละกอ  เมล็ด
แมงลักที่พองตัวไดดีเมื่อถูกน้ํา  ทําใหชวยเพิ่มปริมาณกากอาหารในสําไส ชวยแกอาการทองผูกที่เกิดจาก
การรับประทานอาหารที่มีกากนอยเกินไป 
   สมุนไพรที่มีฤทธิ์ชวยระบาย  มีสารพวกแอนนาควิโนน (anthraquinones)  ซ่ึงจะออก
ฤทธิ์ระคายเคืองลําไสทําใหมีการบีบตัวมากขึ้น  จึงทําใหมีการขับถายของเสียออกจากรางกายดีขึ้น แตการ
ใชตองไมติดตอกันนานเกินไป  สวนสมุนไพรที่มีผลขางเคียงนอย ไดแก ชุมเห็ดเทศ 

1.4 อาการคลื่นไสอาเจียน  การอาเจียนเปนกลไกของรางกายในการนําสิ่งที่อยูในกระเพาะ
อาหารยอนกลับออกมาทางปาก  เปนภาวะผิดปกติของรางกายทั้งรุนแรงและไมรุนแรง  เชน  การเมารถ  เมา
เรือ  เมาเครื่องบิน  แพทอง  กินอาหารมากเกินไป  อาหารเปนพิษ  โรคกระเพาะอาหาร  แพสารเคมีตาง ๆ  
อาการคลื่นไสอาเจียนที่เกิดจากการเมารถ  เมาเรือ  หรือเกิดเวลาเปนไข  หรือกินอาหารมากเกินไป  อาจใช
สมุนไพร  เชน  ขิง  กระเพรา   จันทรเทศ 

1.5 โรคพยาธิลําไส  พยาธิเปนสิ่งที่มีชีวิตขนาดเล็กที่เขาไปอาศัยอยูในรางกายคน  และแยง
อาหารจากรางกายคน  มักเปนในเด็กมากกวาผูใหญ  เกิดจากการกินอาหารที่มีไขหรือตัวออนของพยาธิเขา
ไป  อาการที่พบคือ กินอาหารมากแตไมอวน  หิวบอย ปวดทอง  พุงอืด  พุงโร  กนปอด  ที่พบบอยคือ  พยาธิ
ปากขอ  พยาธิเสนดาย  พยาธิตัวตืด  พยาธิไสเดือน  ที่เรียกเด็กวาเปนซาง  สมุนไพรที่ใชเปน  ชุมเห็ดเทศ 

1.6 อาการเบื่ออาหาร  สมุนไพรที่มีฤทธิ์เปนยาขมเจริญอาหารไดดี  คือ  บอระเพ็ดและฟา
ทะลายโจร 

2. ระบบทางเดินหายใจ  อาการไอขับเสมหะ อาการไอเปนกลไกสําคัญของรางกายที่จะชวย
กําจัดส่ิงแปลกปลอมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในหลอดลม อาจเปนควันบุหร่ี ไอเสีย  ฝุนละออง  สารเคมี  หรือ
รางกายกระทบอากาศรอน - เย็นทันทีทันใด  อาการไอชวยขับสิ่งแปลกปลอมออกมาเปนผลดีตอรางกาย  
อาจไอแหง ๆ หรือไอมีเสมหะก็ได  สมุนไพรที่ใชแกไอและขับเสมหะมีสาระสําคัญที่ออกฤทธิ์กระตุนตอม
ทางเดินหายใจใหหล่ังน้ําเมือกออกมามากขึ้น  ทําใหเสมหะที่เขมขนออนตัวลงและถูกขับออกจากทาง 
เดินหายใจดวยอาการไอ สมุนไพรกลุมที่มีน้ํามันหอมระเหย  ไดแก  ขิง  มะแวงเครือ  มะแวงตน  และเพกา 

3. อาการไข  สมุนไพรแกไขสวนใหญจะมีฤทธ์ิลดไขอยางเดียว  ไมมีฤทธ์ิแกปวดเหมือนยา
แผนปจจุบัน  และมักมีรสขมทําใหรับประทานไดยาก  วิธีการจึงใชวิธีตม  กล่ินและรสจึงแรง  ใชกินกับ
อาการไขต่ําหรือไขปานกลาง  กลุมสมุนไพร  ไดแก  บอระเพ็ด  ฟาทะลายโจร  ปลาไหลเผือก  ลูกใตใบ
กระดอม  จันทรเทศ  ชิงชาชาลี 

4. โรคผิวหนงั  
โรคผิวหนัง  กลากเกลื้อน  เปนโรคที่เกิดจากเชื้อราที่มีอยูหลายชนิด  ชอบเจริญเฉพาะ

บริเวณผิวหนังชั้นนอกสุด  รวมทั้งผมและเล็บดวย  มักพบในบริเวณที่มีความชื้นสูง  อากาศรอน  ติดตอได
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โดยการสัมผัสกับผูปวยโดยตรง  หรือใชของรวมกับผูปวย  ตัวอยางสมุนไพรที่ใชไดผลกับโรคผิวหนัง  
พวกกลาก  เกล้ือน  ไดแก  ขา  ชุมเห็ดเทศ 

เริมและงูสวัด  เริมเปนโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส  อาการของโรคมักปวดแสบปวดรอน  ตรง
ผิวหนังที่จะเปนใน 2-3 วัน จะมีตุมน้ําใสบริเวณรอบ ๆ จะเปนพื้นแดง  ตุมน้ําใสแตกออกเปนสะเก็ดและจะ
หายไปเองใน 1-2 สัปดาห  บริเวณที่พบบอย คือ ริมฝปาก  แกม จมูก หู ตา  กน  ติดตอไดโดยการสัมผัสเปน
โรคที่หายเองและกําเริบไดเองอีก  เพราะเชื้ออยูในรางกาย อาจ  เปน ๆ หาย ๆ แบบเรื้อรัง 
   งูสวัด  เปนโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสเชนเดียวกับเริม  อาการเริ่มแรกจะเปนไข  ปวดตาม
ผิวโดยเฉพาะตามแนวเสนประสาทที่จะเกิดงูสวัดตอมา 1-2 วัน  จะมีเม็ดสีแดงซึ่งกลายเปนตุมใสอยาง
รวดเร็ว  ตอมาตุมใสนั้นจะเหลืองขน แตกกลายเปนสะเก็ด  ปนเลือด  ตอมน้ําเหลืองที่รักแร และคอมักโต  
โรคนี้จะหายไปเองภายใน  2-3 สัปดาห 
   สําหรับเครื่องเทศและสมุนไพรที่ใชรักษาอาการของเริมและงูสวัด คือ พยายอ  และ  
เสลดพังพอน  

ฝและแผลพุพอง  แนะนําใหใชสมุนไพรพวก ชุมเห็ดเทศและขมิ้นชัน 
อาการแพ  ลมพิษ  และอักเสบจากแมลงสัตวกัดตอย  ในกรณีที่เกิดพิษจากผึ้ง  ตอ  แตน  

แมงปอง  หรือตะขาบ  สามารถใชสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวด  อักเสบจากพิษแมลงและสัตวเหลานี้
ได  คือ  เสลดพังพอน 

5. ปวดฟน  อาการปวดฟนจากสาเหตุฟนผุ  ไมสะอาด  มีเศษอาหารติดคางอยูตามซอกฟน  
ทําใหเชื้อแบคทีเรียเจริญเติบโตฟนพุกรอน เมื่อกินอาหารรสจัด  น้ําเย็น  ของหวานหรือเมื่อมีเศษอาหารไป
อุดฟน  แนะนําใหใชสมุนไพรที่ระงับอาการปวดไดช่ัวคราว คือ กานพลู 

6. ริดสีดวงทวาร   เปนโรคที่เกิดจากเสนเลือดดําบริเวณทวารหนักโปงพอง  อาจเปนบริเวณ
ริมปากทวารหนัก  เรียกวา  ริดสีดวงทวารภายนอก  หรือกับเสนเลือดที่ผนังทอทวารหนักเปนชนิดริดสีดวง
ทวารภายใน  มีอาการถายอุจจาระลําบาก  คันกน  รูสึกเจ็บเวลาถาย  บางครั้งมีเลือดออกเวลาถายเปนเลือดสี
แดงสด ๆ ตามหลังอุจจาระ  หรือมีหัวริดสีดวงโผลออกมาที่ปากทวารหนักเปนกอนเนื้อนุม ๆ อักเสบ  
เจ็บปวดมาก  อาจนั่งเกาอี้หรือพื้นแข็งไมได  สาเหตุจากอาหารทองผูกบอย ๆ  อุจจาระแข็ง  ไอเร้ือรัง  อวน  
สมุนไพรแนะนําคือ  เพชรสังฆาต 
 นั่นเปนขอมูลทางวิชาการที่กรมวิทยาศาสตรการแพทย  กระทรวงสาธารณสุข ไดสรุปไวใน
หนังสือสมุนไพรพื้นบาน  ซ่ึงผมไดอานและคิดวาเปนประโยชนตอแฟนเทคโนโลยีชาวบาน  จึงนํามาฝาก
แตเพื่อใหเห็นเปนรูปธรรมนําไปใชไดจริง ๆ จึงไดนําเสนอสรรพคุณและวิธีการใชของเครื่องเทศและ
สมุนไพรบางชนิดที่หยิบไดงายและใชสะดวก มาเปนขอมูลกับทานผูอานดวย ดังนี้ 
  กะเพรา  :   ใชแกอาการทองอืด  ทองเฟอและปวดทอง  โดยใชสวนใบและยอด  1  กํามือ 
(น้ําหนักสดประมาณ  25 กรัม)  หรือใบแหงประมาณ  4  กรัม)  มาตมเอาน้ําดื่ม  ซ่ึงเหมาะสําหรับเด็กมาก  
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นอกจากนี้ใชแกอาการคลื่นไส อาเจียน ที่เกิดจากธาตุไมปกติ  โดยใชใบและยอดสด  ประมาณ  1  กํามือ  
(ประมาณ  25  กรัม)  ตมเพื่อดื่มน้ําขณะอุน ๆ 
  กานพลู  :   แกอาการทองอืด  ทองเฟอและปวดทอง  วิธีการ คือ ใชดอกแหง  5-8  ดอก  
(0.12-0.6  กรัม)  ตมหรือบดเปนยารับประทานหรือใชดอกกานพลู  3  ดอกทุบแลวแชน้ําเดือด  1  ขวดเหลา  
(750 ซีซี)  ใชชงนมเด็กจะชวยปองกันไมใหเด็กทองอืด  ทองเฟอไดดี  อีกดาน คือ ใชแกอาการปวดฟนโดย
กล่ันเอาน้ํามันใสฟนหรือใชทั้งดอกเคี้ยวแลวอมไวตรงบริเวณที่ปวดเพื่อระงับอาการปวดฟน 
  ขม้ินชัน  :  รักษาโรคผิวหนังจําพวกพุพองน้ําเหลืองเสีย  โดยใชเหงาสดหั่นเปนแวนบดให
ละเอียด  เอาสวนน้ํามาทาบริเวณที่เปนหรือใชเหงาแหงบดใหละเอียดนํามาโรยแผล 
   - แกอาการทองเดินที่ไมใชบิดหรืออหิวาตกโรค  โดยใชเหงาหั่นเปนชิ้น ๆ  ครั้งละ  
1  กํามือ  น้ําหนักเหงาสดโดยประมาณ  10-20 กรัม  หรือแหงหนัก  5-10 กรัม  นํามาตมกับน้ําพอประมาณ
ตมใหงวดหรือน้ํา 1 ใน 3  แลวใชดื่มวันละครั้ง 
  ขม้ินออย  :  ใชแกอาการทองเดินที่ไมใชบิดหรืออหิวาตกโรค  ใชสวนเหงาหั่นเปนชิ้นๆ  
ใชคร้ังละ  1 กํามือ  หรือน้ําหนักสด 20-30 กรัม หรือน้ําหนักแหง  10-20 กรัม  ใสน้ําพอควรตมใหเหลือ 1 
ใน 3  เอาน้ําดื่มวันละครั้ง 
  ขา  :   แกอาการทองอืด  ทองเฟอและปวดทอง  ใชขนาดเทากับหัวแมมือ  สดประมาณ 5 
กรัม,  แหงประมาณ  2  กรัม  ทุบใหแตกตมเอาน้ําดื่ม 
   -   ใชรักษาโรคผิวหนังชนิดเกลื้อน  โดยใชเหงาสดฝนกับเหลาโรง  หรือน้ําสมสายชู  
หรือตําแลวแชแอลกอฮอลใชทาบริเวณที่เปนเกลื้อน 
  ขิง  :  แกอาการทองอืด  ทองเฟอและปวดทอง  และอาการคลื่นไส  อาเจียนที่เกิดจากธาตุ
ไมปกติ  ใชเหงาสดขนาดเทาหัวแมมือ (ประมาณ 5 กรัม)  ทุบใหแตกตมเอาน้ําดื่ม 
   - แกไอและขับเสมหะ โดยใชเหงาขิงนํามาฝนกับน้ํามะนาวแทรกเกลือแบบขนๆ 
แลวใช  กวาดคอหรือจิบบอยๆ 
  บอระเพ็ด  :  ใชแกไข  โดยตัดยาว 2.5 คืบ  หรือหนัก  30-40 กรัม  วิธีการ คือ ตําเอาน้ําดื่ม
หรือตมกับน้ําดื่มกอนอาหารวันละ 2 คร้ัง เชาและเย็น หรือเวลามีอาการไข 
  พญายอ  :  ใชรักษาโรคผิวหนังจําพวกเริมและงูสวัด ใชใบสดประมาณ 1 กํามือหรือเตรียม
ไวใชไดตามอาการ  นํามาตําผสมกับเหลาทาบริเวณที่เกิดอาการ  ทาบอยๆ  
   - ใชแกพิษแมลงสัตวกัดตอย  (ไมรวมพิษงู)  ใช  2-10 ใบ ขยี้หรือตําใหแหลก นํามา
ทาหรือพอกบริเวณรอยกัดตอย 
  เพกา  :  แกไอและขับเสมหะ โดยใชเมล็ดครั้งละ ½  หรือ 1 กํามือ  ใสน้ําประมาณ 300 ซีซี  
ตมพอเดือดเคี่ยวนาน  1  ช่ัวโมง  รับประทานวันละ  3  ครั้ง 
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  เพชรสังฆาต  :  ใชรักษาโรคริดสีดวงทวารหนัก  ใชสวนเถาสดยาว  1  ปลองหรือประมาณ  
10 ซม.  หั่นเปนชิ้นเล็ก ๆ หอดวยมะขามเปยกหรือใบผักกาดดอง  แบงรับประทานวันละ 3 คร้ัง กอนหรือ
หลังอาหารก็ได  หามเคี้ยวใหกลืนทั้งหอเพราะจะระคายเคืองตอเยื่อบุในปากได 
  ฟาทะลายโจร  :  แกอาการทองเดิน  ใชตนแหงหั่นเปนชิ้นพอประมาณ 1-3 กํามือ  
(3-9 กรัม)  ตมเอาน้ําดื่ม  สวนการแกไขจะใชคร้ังละ 1 กํามือ  (แหงหนัก  3  กรัม,  สดหนัก  25  กรัม)  ตม
กับน้ํากอนดื่มอาหารเชาและเย็น  หรือเวลามีอาการไข 
  มะแวงตน  :   แกไอและขับเสมหะ  ใชผลสด 5-10 ผล  โขลกพอแหลกคั้นเอาแตน้ําใส
เกลือจิบบอย ๆ  หรือใชผลสดเคี้ยวแลวกลืนทั้งน้ําและเนื้อ 
  มะแวงเครือ  :  แกไอและขับเสมหะ  ใชผลสด 5-10 ผล  ใบโขลกพอแหลกคั้นเอาน้ําใส
เกลือจิบบอย ๆ  หรือใชผลสดเคี้ยวแลวกลืนทั้งน้ําและเนื้อ 
  มะเดื่อชุมพร  :  ใชแกอาการทองเดินที่ไมใชบิดหรืออหิวาตกโรค  ใชครั้งละประมาณ  1-2  
กํามือ  หรือหนัก  15-30  กรัม  ตมกับน้ําพอประมาณ  เคี่ยวใหงวดเหลือ 1 ใน 3  เอาน้ําดื่มวันละครั้ง 
  ลูกใตใบ  :  แกไข  ใชคร้ังละ  1 กํามือ (ใบแหง 3 กรัม ใบสด  25 กรัม)  ตมกับน้ําดื่มกอน
อาหารเชาและเย็น  หรือเวลามีอาการ 
  เสลดพังพอน  :  ใชรักษาโรคผิวหนังจําพวกเริมและงูสวัด  โดยใชใบสดครั้งละ 1 กํามือ  
ตําใหละเอียดแทรกดวยพิมเสนเล็กนอยนํามาทา  หรือตําผสมเหลาแลวพอกบอย ๆ บริเวณที่เปนหรือใชแก
พิษแมลงสัตวกัดตอย (ไมรวมงูพิษ) โดยใช  2-10 ใบ ขยี้หรือตําใหแหลกนํามาทาหรือพอกบริเวณที่เปนโรค 
 คงจะพอเห็นคุณคาของเครื่องเทศและสมุนไพรกันไปแลว  ดานการใชเปนยาพื้นเมืองที่ใช
รักษาอาการเจ็บปวยเบื้องตนไดครอบจักรวาล และวิธีการใชก็แสนงาย หากมีไวในบาน  ที่นี้ผมจะพาทาน
พบกับ เครื่องเทศและสมุนไพรของไทยที่มีการสงไปขายตางประเทศนําเงินตราเขามาปละมากกวา  1,000 
ลานบาท  เพื่อเปนกําลังใจกับผูที่ปลูกเครื่องเทศและสมุนไพรเปนอาชีพไมวาจะรายยอยรายใหญจะสงขาย
พอคาทองถ่ินสงใหผูสงออกหรือโรงงานแปรรูป  จะไดเกิดความมั่นใจในการประกอบอาชีพนี้ หรือเปน
ขอมูลเพื่อขยายการผลิต  ปรับปรุงการผลิต  ใหไดมาตรฐานทั้งการเพิ่มผลผลิตตอไรทําใหไดคุณภาพตาม
ลูกคาตองการ อีกอยางคงมีผูอานอีกลายทานที่ไมเคยทราบขอมูลเหลานี้มากอนวาเครื่องเทศและสมุนไพร
ไทยนั้น ทําเงินใหประเทศชาติไดมากมายมหาศาล คงจะเปนไอเดียใหกับผูสนใจพืชกลุมนี้ไดพอสมควร มา
ดูขอมูลกันครับ 

สรางอาชพีใหคนไทยสรางรายไดเขาประเทศ 

 จากขอมูลกรมศุลกากร (2550)  สรุปไว  การสงออกเครื่องเทศและสมุนไพรไปตางประเทศ  
เปนมูลคารวม ดังนี้ ในป 2547 เปนเงิน 1,876.7 ลานบาท,  ป  2548  เปนเงิน 1,693.5 ลานบาท  และป 2549  
เปนเงิน 1,710.9  ลานบาท  โดยในป 2549 มีการสงเครื่องเทศและสมุนไพรในรูปของพริกแหงและพริกปน  
90.6 ลานบาท กลุมขมิ้น ขิง ขา และหอมแขก เปนเงิน 453.7 ลานบาท  รูปของสารสกัดจากสมุนไพรตางๆ  
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เปนเงิน 361.7 ลานบาท  พริกไทยปนและเมล็ด  เปนเงิน  35.3  ลานบาท  มะขามเปยก  61.1  ลานบาท  
นอกนั้นเปนเครื่องเทศและสมุนไพรอื่นๆ  ที่เปนผลผลิตสดและแปรรูปที่เปนสวนประกอบของอาหารที่
ประเทศไทยสงออกไป  3  ลักษณะใหญ ๆ คือ  ผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูป  ผลิตภัณฑอาหารกึ่งสําเร็จรูปและ
ผลิตภัณฑวัตถุดิบสําหรับอาหารไทยและอาหารตางประเทศ  โดยมีประเทศตาง ๆ ที่เราสงไปขาย  10 อันดับ 
ตามมูลคาการสงออก  ไดแก  ประเทศญี่ปุน  พมา  ปากีสถาน  อินเดีย  เนเธอแลนด  สหรัฐอเมริกา  อังกฤษ  
บังคลาเทศ  ฮองกงและเนปาล  สวนประเทศลูกคาอื่น ๆ ไดแก  เยอรมันนี  เบลเยี่ยม  ฝร่ังเศส  สวีเดน  
แคนาดา  ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด  จีน  เกาหลีใต  ไตหวัน  กัมพูชา  มาเลเซีย  เวียดนาม  ตรงนี้ทานจะเห็นวา
เครื่องเทศและสมุนไพรนั้นสรางเงินเขาประเทศนับพันลานบาทตอป  ลองคิดดูสิครับวาในสวนนี้จะมี
เกษตรกร  พอคา  นักธุรกิจ และผูที่เกี่ยวของตั้งแตกระบวนการผลิตในฟารมถึงสงขายปลายทางกี่ราย  พวก
เขาเหลานั้นอยูไดดวยการมีอาชีพ มีรายไดจากเครื่องเทศและสมุนไพรทั้งส้ิน  นั่นเปนดานที่เราดูวาประสบ
ความสําเร็จในการสงเสริมและพัฒนาเครื่องเทศและสมุนไพรจนสงขายเปนสินคาสูตลาดโลกไดแลว  
โดยเฉพาะแถบตลาดยุโรป (กลุมอียู)  ที่กําลังเปนตลาดใหญของไทย 

 ศักยภาพการพัฒนากับปญหาอุปสรรค 

  ขณะที่พวกเรากําลังมีความหวังกับการสงผลผลิต/ผลิตภัณฑจากเครื่องเทศและสมุนไพรไป
ตลาดยุโรปนั้น  ก็มี 3  เหตุการณที่ผมคิดวาอาจสงผลกระทบตอความสัมพันธดานการคาและการลงทุน 
ระหวางประเทศไทยกับกลุมยุโรป  (เครื่องเทศและสมุนไพรก็เปนสวนหนึ่งของการคาและการลงทุน
ระหวางกลุมคนไทยกับกลุมคนในยุโรป)  ดวยเหตุการณที่วานี้ คือ ประเด็นที่ 1  การที่กระทรวงสาธารณสุข
ประกาศสิทธิเหนือสิทธิบัตร (CL)  ดานไวรัสโรคเอดส  และโรคมะเร็ง  โดยเปนเหตุการณตอเนื่องมาตั้งแต
ป 2550  ซ่ึงบริษัทเจาของสิทธิบัตรสวนใหญอยูในยุโรป (อเมริกาดวย)  ประเด็นที่ 2  กรณีนักทองเที่ยวสาว
ชาวสวีเดนถูกฆาตกรรมที่  ต.ไมขาว  อ.ถลาง จ.ภูเก็ต  ทําใหเสียภาพลักษณกับประเทศไทย  เพราะสวีเดน
เปนประเทศคูคาเครื่องเทศและสมุนไพรกับไทย  ประเด็นที่  3  เปนเรื่องของสารปนเปอนและสารเคมี
ตกคางในสินคาเกษตรที่ไทยสงออกไปยังกลุมประเทศอียูและประเทศเบลเยี่ยม  โดยมีการตรวจพบสาร
ปนเปอนและสารเคมีตองหามในสินคาเกษตร คือ ใบโหระพา  ใบกะเพรา ใบสะระแหน  และผักชี  เปนการ
ตรวจพบเกือบทุกสัปดาหจนมีการระงับการสงสินคาจากประเทศไทยเปนการชั่วคราวไปแลว  จากขอเขียน
ขางตนทําใหเห็นสถานการณ  2  ดาน  ดานหนึ่งเปนโอกาสของประเทศไทยในการพัฒนาเครื่องเทศและ
สมุนไพรมาใชในในรูปแบบแพทยแผนโบราณ  เปนการพึ่งพาตนเองยุคขาวยากหมากแพงและในการสราง
การยอมรับสินคาเกษตรในกลุมอียูได  ซ่ึงปกติเปนเรื่องที่ยากและตองใชเวลานานในการเจาะตลาดแหงนี้  
แตดานหนึ่งก็เปนเรื่องนาเสียดายที่พวกเราเองก็มีจุดออนจากการกระทําของคนไทยดวยกันเองที่เปนเสมือน
กับดักการสงเสริมและพัฒนาที่ภาครัฐ  เกษตรกรและเอกชน  สวนหนึ่งไดรวมกันสรางสรรค  จนเครื่องเทศ
และสมุนไพรไทยกลายเปนสินคาเกษตรที่สําคัญของประเทศชาติ  สรางมูลคาอยางมหาศาล  สรางงานสราง
อาชีพใหเกษตรกรไทยจํานวนมาก ก็คงจะตองฝากใหทุกฝายที่เกี่ยวของไดรวมกันแกปมปญหาสําคัญ 
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ทั้ง 3 ประเด็นที่เกิดขึ้นใหเรียบรอย  ไมเชนนั้นจะเปนตัวฉุดกระชากหนวงเหนี่ยวใหเครื่องเทศและสมุนไพร
รวมทั้งสินคาอ่ืน ๆ จากประเทศไทยมีปญหาสงออกไปตลาดกลุมอียู  และอาจลกลามถึงตลาดอื่นดวย เพราะ
ยุคนี้เปนยุคไอทีที่ขอมูลขาวสารจะถึงกันหมด  ดังนั้นจึงตองตระหนักและระมัดระวังในการดําเนินการใด ๆ 
ที่จะสงผลกระทบตอความสัมพันธดานการคาและการลงทุนระหวางกัน เพราะจะทําใหประเทศเราเสีย
ประโยชน อีกประเด็นที่อยากจะฝากไวกับเครื่องเทศและสมุนไพรไทย  คือ  การขาดงานวิจัยเชิงลึกเพื่อ
คนหาสาระสําคัญเชิงคุณคา  จะเขาทํานอง “มีของดีแลวไมรูจักใช” ไมรูจักรักษาปลอยใหคนอื่น เขามาเอา
ไปวิจัยสกัดสาระสําคัญที่ใชเปนยารักษาโรคหรือสารที่สรางเสริมสุขภาพไดอยางมหัศจรรย   สรางความ
รํ่ารวยกันไปแลว  ตัวอยาง  เปลานอยและกวาวเครือที่พวกเราไมเคยสนใจยังมีเครื่องเทศและสมุนไพร อีก
หลายชนิดที่มีศักยภาพ  แตก็สุมเสี่ยงตอการสูญเสียไป  ฝากใครก็ไดครับที่มีหนาที่รับผิดชอบ  เปนยังไงบาง
ครับ  เร่ืองของเครื่องเทศและสมุนไพรที่นํามาเสนอผูอานวันนี้  ก็คงจะใหสาระความรูและขอคิดที่เปน
ประโยชนกันบางไมมากก็นอย  ใครมีอะไรขอใหชวยกันสงขาวกันบาง  เปนการแลกเปลี่ยนขอมูลแบบทูเวย
จะไดไมหลงทาง  ที่สําคัญผูอานทั่วประเทศจะไดประโยชนจากขอมูลขาวสารที่พวกเราไดชวยกันนําเสนอ
ผานวารสารเทคโนโลยีชาวบานเลมนี้  เอาไวฉบับหนาผมมีกรณีศึกษาของเกษตรกรผูประสบความสําเร็จใน
การพัฒนาเครื่องเทศและสมุนไพรแบบครบวงจร ตั้งแตเร่ิมตนสวนเล็ก ๆ ขายผลผลิตแบบวัตถุดิบ  จน
พัฒนามาเปนผลิตภัณฑชนิดตาง ๆ ที่มีมาตรฐานสงขายในและตางประเทศแทบไมทัน สรางรายไดอยางเปน
กอบเปนกํา  อดใจไวฉบับหนาครับ แลกเปลี่ยนขอมูลท่ี สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัด
ระยอง  โทร  038-611578,  089-0950035   
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