
เคร่ืองเทศและสมุนไพร พืชในครัวเรือน 
มนตรี  กลาขาย 

สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง 
-------------------------------------------- 

 อาหารเปนปจจัยหนึ่งในสี่ ที่ทุกคนตองการ  และตองกินกันทุกวันเพื่อใหรางกาย
เจริญเติบโต เพ่ิมพละกําลัง สติปญญา ตานทานโรคและสมรรถนะอื่นๆ ที่จะดํารงชีวิตอยูได ซึ่งไมเพียง
สักแตวาจะเปนอาหารชนิดใดก็ไดที่ทุกคนตองการแตตองเปนอาหารที่ครบ 5 หมู  ตามหลักโภชนาการ
เพื่อสมดุลแหงองคประกอบที่จําเปนตอรางกาย หมูอาหารเหลานั้นไดแก กลุมที่ใหโปรตีน เชน 
เนื้อสัตว พวกปลา ไก หมู วัว กลุมที่ใหพลังงาน เชน พวกคารโบไฮเดรท แปง ขาว น้ําตาล ขนมหวาน  
กลุมที่ใหวิตามิน และเกลือแร เชน ผักสด ผลไม เครื่องเทศและสมุนไพร และกลุมที่ใหไขมัน และ
น้ํามัน ไดแก น้ํามันหมู งา ทานตะวัน ถั่วเหลือง มะพราว ปาลม เนย เปนตน ก็นาจะจบครบถวนเมื่อมี
อาหารครบหมู แตในความเปนจริง “คน” ตองการอะไรที่เหนือกวา โดยเฉพาะอาหารนั้นตองดีมี

ประโยชน สะอาด ปลอดภัยแลวยังรวมไปถึง “ความอรอย“ ที่เปนจุดสุดยอดของอาหารทุกเมนู และสิ่ง

ที่จะมาเสริมและสรางสรรคใหอาหารอรอยถูกปาก รสชาติถูกลิ้น ก็ตองอาศัยองคประกอบสําคัญ นั่น
คือ “เครื่องเทศและสมุนไพร“ ที่นาจะขาดไมไดเลย หากไมมีสิ่งนี้อาหารจะเพี้ยนไปทันที อันที่จริง

เครื่องเทศและสมุนไพรนั้นอยูคูกับคนไทยมาตั้งแตเกิด แตละครอบครัวใชกันมากหากคิดเปนมูลคาคง
ไมตํ่ากวา ¼ ของรายจายในการประกอบอาหารแตละมื้อ เปนรายจายที่มากโขทีเดียว โดยเฉพาะในยุค
นี้ที่อะไรก็แพงไปหมด ดังนั้นหากทุกครอบครัวหันมาใหความสนใจกับการปลูก”เครื่องเทศและสมุน

ไพ” ไวกินเอง จะประหยัดเงินตราคาใชจายไดมากทีเดียว และหากมีพ้ืนที่วางมากพอลองปลูกเปนเรื่อง

เปนราวเก็บขายตลาดใกลบานก็จะมีรายไดเพิ่มอยางไมนาเชื่อ มีพอจายเปนคาน้ําปะปา ไฟฟา คา
หมูบาน เคเบิ้ล หรือคาขนมลูกหลานไดเปนอยางดี เปนการลดรายจายและเพิ่มรายได เปนการพึ่งพา
ตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
เครื่องเทศและสมุนไพร : พืชที่อยูใกลทุกคน 
 ดังไดกลาวขางตนแลววา อาหารอรอยตองมีเครื่องเทศและสมุนไพรเปนองคประกอบ 
ดังนั้น จึงเห็นไดวาการปรุงอาหารทุกชนิดจะมีวัตถุดิบ 2 สวน คือ สวนประกอบหลัก เชน พวกเนื้อสัตว 
หมู ไก ปลา กุง น้ํามันพืช ผักตาง ๆ ฯลฯ และสวนที่ใหรสชาติจะเปนเครื่องเทศและสมุนไพรกับ
เครื่องปรุงรส ขึ้นกับวาอาหารแตละประเภทแตละชนิดจะใชเครื่องเทศและสมุนไพรใด จํานวนเทาใด
มากนอยจะขาดไมได มีคําพูดที่คุนหูกันในการพิจารณาอาหารที่วา “กลิ่นหอมยวนใจ รสชาติจัดจาน 
อาหารกลมกลอม สีสันนากิน”  เหลานี้ลวนเปนผลที่เกิดจากเครื่องเทศและสมุนไพรทั้งสิ้น โดยเฉพาะ
อาหารไทยนั้นเนนที่รสชาติและความหลากหลายอยูแลว  อีกอยางที่เปนเอกลักษณของอาหารไทยก็คือ 
ความแตกตางของอาหารในแตละภาคที่มีการเนนเครื่องเทศและสมุนไพรเปนองคประกอบ จึงเปนการ 
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ตอกย้ําใหเห็นวา ไมวาจะอยูที่ไหนเครื่องเทศและสมุนไพรจะตามไปที่นั่น ตัวอยางที่เห็นกันชัด ๆ คือ 
ตามบานเรือนในชนบทจะมีการปลูกเครื่องเทศและสมุนไพรไวบริเวณบานเรือน โดยใชโองอาง 
กระถาง ลอยางรถยนตเกา ๆ ปบ หรือปลูกลงดินบริเวณรอบขางบาน หรือแมแตแคมปบานพักคนงาน
กอสรางตามเมืองใหญ ๆ และตองอยูนาน ๆ จะเห็นพวกเขาปลูกพืชเครื่องเทศ และสมุนไพรบางอยาง
ไวบริเวณท่ีพัก เพ่ือไวปรุงอาหารกินกัน แตถายอนไปในอดีตนักเดินเรือท่ีใชเรือใบใหญ เชน เรือสําเภา 
เพื่อเดินทางขามทะเลเปนแรมเดือน แรมป จะมีการปลูกเครื่องเทศและสมุนไพรไวในเรือเพื่อปรุง
อาหารเพราะยุคนั้นไมมีตูแชน้ําแข็ง หรือหองเย็นไวเก็บของและที่จะปลูกกันงาย ๆ ก็เปนพวกพริกขี้หนู 
ใบกระเพรา  โหระพา แมงลัก ขา ตะไคร มะเขือ  หอมแบง ฯลฯ ตรงนี้ เปนการสํารองวัตถุดิบ 
องคประกอบของการปรุงอาหารไว พอมีวัตถุดิบหลักมาก็ปรุงแตงไดทันทีเปนความสะดวก ประหยัด
ไปในตัว ที่สําคัญปลูกไวใกลตัวดีกวาตองวิ่งไปซื้อท่ีตลาด เพราะเสียทั้งเงินเสียท้ังเวลาและเสี่ยงอีก
ตางหาก   

เครื่องเทศและสมุนไพร กับสุขนิสัย ลดรายไดและไดประโยชน 
 หากจะยอนอดีตกันสักนิด ตองยอมรับกันวารุนผูเขียนและแฟน ๆ เทคโนโลยีชาวบานรุน
อายุ 30-40 ปขึ้นไป จะคุนเคยกับพืชเครื่องเทศและสมุนไพรแบบประสบการณตรง เพราะถูกพอแม
สอนใหปลูกไวกินในบานโดยเฉพาะคนในชนบทจะปลูกกันทุกบาน งาย ๆ ก็จะเปนพวก ขิง ขา ตะไคร 
ตนมะกรูด พริกตาง ๆ มะเขือ กระเพรา โหระพา ยี่หรา แมงลัก ชะพลู ตําลึง กระชาย ขมิ้น ฯลฯ หาก
เปนพวกตนใหญจะมีไว 1-2 ตน ปลูกปะปนกันแบบไมมีระบบหรือรูปแบบอะไรปลูกกันงาย ๆ ไมใช
ยาฆาแมลงหรือปุยเคมี อาจใสขี้วัวบางตามโอกาส แตทุกอยางที่ปลูกไวก็เจริญเติบโตงอกงามดี มีเหลือ
แบงปนและแลกเปลี่ยนใหเพื่อนบานไปทํากับขาวแบบเหลือเฟอไมมีหมด ตรงนี้เปนสิ่งที่ดี หากคนรุน
ใหมจะนํามาเปนแบบอยาง และใชเปนวิธีการสอน ฝกหัดลูกหลานวัยเด็กใหรูจักสัมผัสกับการทํางาน
เล็ก ๆ นอย ๆ เริ่มสรางสรรคใหมีจิตใจรักงาน สรางความรับผิดชอบ เกิดการเรียนรูจากสิ่งตาง ๆ ใกลตัว 
เพราะเปนเรื่องที่งายแตเปนพ้ืนฐานของชีวิตได เพราะพืชเครื่องเทศและสมุนไพรนั้นปลูกงาย โตเร็ว ใช
พ้ืนที่ไมมาก บริเวณแคบ ๆ บนอาคารที่พัก ดาดฟาตึก บริเวณรอบ ๆ บาน ทางเดิน ริมรั้ว หรือแบบสวน
อากาศก็สามารถปลูกไดทั้งสิ้น ขึ้นกับวาจะจัดมุมอยางไร ตัวอยางบานจัดสรรทั้งหลายสวนใหญจะมี
พ้ืนที่ไมมากก็ปรับมาใชกระถางดินเผา กระถางพลาสติก ขนาดพอเหมาะหรือภาชนะอื่น ๆ ที่ดัดแปลง
มาใชปลูกได เชน ขวดน้ําพลาสติก ยางรถยนตเกา ๆ ถังน้ํา ฯลฯ นํามาปรับแตงใหดี เจาะรูระบายน้ํา 
แลวไปซื้อดินสําเร็จรูปชนิดบรรจุถุงราคา 7-10 บาทตอถุงนํามาใชปลูก หาพันธุเครื่องเทศและสมุนไพร
ที่จําเปน ไปซื้อหาที่ตลาดหรือขอจากเพื่อนบานแบบแบงปนกันมาปลูกไว แตถาเปนพวกปลูกดวยเมล็ด 
เชน กระเพรา แมงลัก ผักชี พริก ฯลฯ เหลานี้ก็มีขายซองละ 5-10 บาท ซื้อหามาปลูกและสอนให
ลูกหลานไดสัมผัสและเรียนรูวิธีการปลูก อาจมอบหมายใหเขาดูแลรักษาโดยการใหน้ําและปุยเม็ด
สําเร็จรูป วิธีการอยางนี้จะเปนการสรางประสบการณ การเรียนรูจริง เปนการบมเพาะนิสัยการรักงาน  
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ความรับผิดชอบ และเห็นคุณคาของสิ่งที่เขาไดทํา เปนหองเรียนจริงที่เสริมการเรียนใหเกิดประโยชน 
ลูกหลานจะมีเวลาเปนของตัวเองและมีสวนรวมกับครอบครัว เปนการสอนและฝกหัดไดในหลายมิติ 
เขาทํานอง “ไมออนดัดงาย“  เปนการหลอหลอมกลอมเกลาใหเด็ก ๆ รักงานพื้นฐาน แตไฮไลทจะอยูที่

เมื่อถึงเวลาที่สามารถเก็บเครื่องเทศและสมุนไพรมาทําอาหารไดจะยิ่งสรางความภาคภูมิใจใหกับเด็ก ๆ 
ที่เขามีสวนรวมในอาหารมื้อสําคัญในบาน อีกอยางที่เห็นชัดคือ เครื่องเทศและสมุนไพรที่บานนั้นจะมี
ความสดสะอาดและปลอดภัยแนนอน เพราะเปนผลผลิตของเราเองที่เรียกกันวา “ทํามากับมือ” ตรงขาม
กับเครื่องเทศและสมุนไพรที่ซื้อจากตลาดขางบานที่เราไมรูเลยวามีสารเคมีตกคาง มีจุลินทรียสาเหตุ
โรคบิด ทองรวงปนเปอนมาหรือไม มันเสี่ยงมากจริง ๆ ลาสุดจากการวิเคราะหและตรวจสอบคุณภาพ
พืชผักและสมุนไพรในตลาด โดยกระทรวงสาธารณสุขพบวา มีสารเคมีหลายชนิดและเชื้อจุลินทรีย
ปนเปอนกับพืชผักสมุนไพร ทั้งตลาดภายในประเทศและที่สงขายตางประเทศ ตรงนี้เปนจุดสําคัญที่
ผูอานจะตองรูเทาทันสถานการณใกลตัวและมีวิธีการหลีกเลี่ยงดวยตัวของเราเอง อีกประเด็นที่จะขอ
บอกทานผูอานเกี่ยวกับเครื่องเทศและสมุนไพร ที่เราปลูกกันเองนั้นเปนของสดเก็บแลวปรุงอาหารเลย 
ซึ่งจะใหปริมาณของสารอาหารที่มีคุณคา เสริมรสชาติอาหารใหอรอย เพราะความกรอบ เผ็ดรอน กลิ่น
หอมสีสันนารับประทานมากขึ้น คนเรานั้นแปลกแมวาอาหารจะใหคุณคาทางโภชนาการสูง ดูภายนอก
นารับประทาน ระดับความปลอดภัยรับได แตสิ่งแรกที่ทุกคนถามหาและถือเปนเรื่องใหญที่สุดของ
อาหาร นั่นคือ  “ความเอร็จอรอย“ ซึ่งเปนความรูสึกเดียวที่ไมธรรมดาที่ทุกคนถวิลหาและตองการจาก

เสนหปลายจวักของผูปรุงอาหารทุกคน  ซึ่งสิ่งเหลานี้จะหาไดไมยากจากเครื่องเทศและสมุนไพรพืช
ใกลตัวพวกเรานี้แหละ 
เครื่องเทศและสมุนไพร: ปลูกไวใชอยางพอเพียง 
 ปญหาหนึ่งของพอบานแมบาน คือ ขณะนี้รายจายของครอบครัวท่ีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก
ผลกระทบจากราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้นมาตลอด 3 – 4 ปที่ผานมาและสงผลใหคาครองชีพอื่นๆสูงขึ้น 
ทุกครอบครัวจึงมีภาระเพิ่มขึ้น หมาดๆตอมาเกิดวิกฤตคาเงินบาทแข็งและเงินสกุลอื่นๆก็แข็งคาขึ้นดวย 
รวมกับความไมแนนอนทางการเมืองสงผลตอภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ํา “ เหมือนเวรซ้ํา กรรมซัดจริงๆ“ 

สถานการณเชนนี้หนทางหนึ่งคือ ทุกคนตองปรับตัวหลายอยางที่เคย “ฟุงเฟอ ฟุมเฟอย” ก็ตองเปลี่ยนมา

เปนแนว “จําเปนและประหยัด“ แทนที่ สวนเรื่องที่จะอดออมหรือเก็บเงินนั้นลืมไปไดเลย เพราะผูเขียน

เองทํางานมาตลอดเกือบ 30 ป มีเงินเดือนประจําก็รูอยูวาเปนเรื่องยากจริงๆ แคภารกิจรับผิดชอบคาเลา
เรียนของลูกชาย 2 คน ก็แทบเดี้ยงแลว  ดังนั้นประเภทหาเชากินค่ําแรงงานรายวันคงลําบาก คงตอง
เลือกทางสายกลางแบบคอนขางประหยัดพอประมาณและพอเพียงไวกอน แนวทางการลดรายจายแบบ
งายๆคงตองเปนเรื่องใกลตัว คือ “การลดคาใชจายในบาน“ ทางหนึ่งขอชักชวนใหหันมาปลูกพืช

เครื่องเทศและสมุนไพรบางสวน เพื่อทดแทนการซื้อหาจากตลาด ขอยืนยันวารายจายในการประกอบ
อาหารทุกมื้อนั้น ประมาณ 25  เปอรเซนต  เปนคาเครื่องเทศและสมุนไพร ตัวอยางงายที่สุดก็คือวา 
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อาหารทุกมื้อคนไทยจะตองกินน้ําปลาเพิ่มรสเค็มจากเกลือโซเดียม ซึ่งรางกายตองการ แตการกิน
น้ําปลานั้นยังไดรับโปรตีนจํานวนหนึ่งดวยตรงนี้จะเห็นวา จะเปนน้ําปลาอยางเดียวไมไดตองเปน 
“น้ําปลาพริกขี้หนู“ หรือ “น้ําปลาพริก มะนาว กระเทียม“ อะไรทํานองนั้นจึงจะกินไดแซบแบบครบ

สูตร แตหากมื้อไหนเปนรายการน้ําพริก ปลาทู ก็จะตองอุดมไปดวยเครื่องเทศและสมุนไพรตั้งแตการ
ปรุงน้ําพริกและผักจิ้มน้ําพริก โดยเฉพาะปจจุบันพืชสมุนไพรพื้นเมืองกําลังเปนกระแสที่มาแรงมาก
จากการหวงสุขภาพเพราะความกลัวตอ “อนุมูลอิสระ“ โดยเชื่อวาเครื่องเทศและสมุนไพรสามารถ
ตอตาน และกําจัดอนุมูลอิสระไดเพราะมีสารตางๆมากมายที่มีคุณสมบัติเปน antioxidant เห็นหรือยังวา 
เครื่องเทศและสมุนไพรนั้นปลูกไวเอง “ทั้งประหยัดและประโยชนมหาศาล“ แตหากจะมีพ้ืนที่วางเปลา
มากพอลองปลูกเครื่องเทศและสมุนไพรไวเก็บขายตลาดใกลบานวันหนึ่งๆอาจไดเงินหลักสิบหลักรอย 
แตพอรวมๆกันก็มากพอ หลายคนเลี้ยงตัวได หลายคนร่ํารวยจากเครื่องเทศและสมุนไพร แตอยางพวก
เราเอาแคปลูกไวกินแบบพอเพียงก็พอแลว 
เครื่องเทศและสมุนไพรกับโภชนาการ 
 ในตอนตนๆไดพูดถึงเครื่องเทศและสมุนไพรในหลายประเด็นขึ้นอยูกับเราจะมีมุมมอง
เชิงสรางสรรคอยางไรกับสิ่งที่เรามีอยูและจะตองมีคูกับชีวิตเราตลอดไป แตเกือบทั้งหมดจะเกี่ยวของ
กับการนํามาเปนอาหารทั้งทางตรงและทางออม ดังนั้นจึงขอนําคุณคาทางโถชนาการของเครื่องเทศและ
สมุนไพรที่ใชกันประจํามาเสนอทานเพื่อใหเกิดความมั่นใจยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 1. พริกขี้หนู ใชเปนองคประกอบของเครื่องแกงเกือบทุกชนิด ใชปรุงรสตมยํา สมตํา ยํา 
พลา น้ําพริก น้ําปลาและเครื่องจิ้มทั้งหลาย 
 2. ใบโหระพา ใสแกงเผ็ดเกือบทุกชนิด ผัดบางอยาง ทําใหอาหารมีกลิ่นหอม ชูกลิ่นและ
รสชาติอาหาร  เปนเครื่องปรุงสําคัญแกงเขียวหวาน และผักเครื่องเคียงกับพวกลาบ น้ําตก และสมตํา 
 3. ใบสะระแหน มีกลิ่นหอมจากน้ํามันหอมระเหย ใชประกอบอาหารเพื่อแตงกลิ่น ดับ
ความคาวไดดี สวนใหญใชกับยําตางๆ ตมยํา ลาบ พลา ใหรสชาติดีมากๆ  
 4. ใบแมงลัก มีกลิ่นหอมมากปรุงอาหารหลายอยาง เชน แกงเลียง กินกับขนมจีน สมตํา 
ลาบ พลา น้ําตก เมล็ดตมน้ําตาลหรือลวกน้ําดื่มเปนยาระบายไมมีอันตราย 
 5. ใบกระเพรา มีกลิ่นหอมตางจากโหระพาและแมงลัก ใชประกอบอาหาร เชนใสตมยํา
ทุกอยาง แกงเผ็ด ผัดเผ็ด   ผัดกระเพรา   แกงปา ทําใหอาหารมีกลิ่นหอม รสอรอยถึงใจ 
 6. ขา มีกลิ่นฉุนหอม ดับกลิ่นคาวชูรสอาหาร เปนสวนสําคัญของเครื่องแกง ตมยําทุก
ชนิด ใสขาวตมปลา ขาออนกินเปนผักแกลม ใสแกง  
 7. กระเทียม มีกลิ่นหอม หัวกระเทียมใชทุบ- ห่ันเจียวผัดกับผัก ผัดอาหารทุกชนิด น้ําพริก
แกง น้ําพริกกะป น้ําจ้ิมปลา-มะนาว อบ-ทอดหมู กระเทียมดอง ประโยชนลดความดันไขมันในเสน
เลือด ลดการไอ ขับเสมหะ รักษากลากเกลื้อน 
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 8. ผักโขม มีประโยชนมาก ใชทําแกงจืด ผัดกับเนื้อสัตวทุกชนิด ลวกจิ้ม ตมจับฉาย สับ
ทอดไขเจียว ผัดกับเนยหรือมาการีน 
 9. คื่นฉาย เปนสมุนไพรมีกลิ่นหอม เหมาะกับอาหารประเภทยํา ผัดกับปลาสด ใชดับ
กลิ่นคาวไดดี ใสขาวตม ผัดกับเนื้อสัตวทุกชนิด  ตมจับฉาย พวกยําตางๆ ผักแกลม 
 10. พริกไทยออน,พริกไทย มีกลิ่นหอมใชดับคาวและปรุงรสชาติอาหารใหอรอย ใชกับ
เครื่องแกงเผ็ด โรยหนาผัดชนิดตางๆ ขาวตม ใสแกงปา แกงเผ็ด ผัดเผ็ดตางๆ 
บทสรุป 
 ในโลกทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมตางๆอยางรวดเร็ว แมวาความเจริญ
ดานตางๆ จะกาวหนาเพียงใดแตความตองการอาหารของคนเราก็ยังเหมือนเดิม ทุกคนตองการอาหารที่
สะอาด ปลอดภัย มีคุณคาทางโภชนาการ และความอรอยมีคุณภาพและเกิดประโยชนอยางแทจริง แต
อาหารตางๆนั้นถูกพัฒนาใหมีความหลากหลายและใชวัตถุดิบจากแหลงผลิตตางกันเราในฐานะ
ผูบริโภค จําเปนตองพิถีพิถันในการเลือกหามาบริโภคซึ่งพืชเครื่องเทศและสมุนไพรจําเปนตองใชทุก
วันจะขาดไมไดเลย หากเราสามารถปลูกไวกินไดในครอบครัว ไมวาจะมากหรือนอยก็เปนชองทางหนึ่ง
ที่ชวยลดรายจายลงได   ไดรับอาหารที่ปลอดภัย มีคุณภาพดี ใชเปนหองเรียนชีวิตใหลูกหลานเปน
วิธีการปองกันภัยทางสังคมที่เปลี่ยนไปไดดวย ที่สําคัญประโยชนทางโภชนาการนั้นมากมายมหาศาล 
โดยเฉพาะในยุคเศรษฐกิจลมสลาย หากมีการปลูกเครื่องเทศและสมุนไพรไวใชเองก็เปนการประหยัด 
อาจเปนอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักไปก็เปนไดทุกอยาง  ขึ้นกับวาเราจะมองมุมใดใหเปนประโยชนมาก
ที่สุด เพราะทุกคนมีความตองการขั้นสูงทั้งนั้น แตหากยังไปไมถึง ก็ขอกลับมาตั้งตนอยางพอเพียงไป
กอน ก็ไมเห็นแปลกอะไร ใชไหมครับผม 
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