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สภาพแวดล้อม

 สภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสม ส�าหรบัการปลกูบวับก คือเป็นพืน้ทีด่อน 

ไม่มีน�้าขัง หรือเป็นพื้นที่ที่ควบคุมน�้าได้ดี ไม่เหมาะสมกับพื้นที่แห้งแล้ง 

ต้องการแสงแต่ไม่ชอบแดดจัด ลักษณะดินที่เหมาะสมควรเป็นดินร่วน

ปนทราย ชื้นแฉะ ระบายน�้าได้ดี สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม คือ 

มีความร้อนชื้น อุณภูมิประมาณ 25-30 องศาเซลเซียส ปริมาณน�้าฝน

เฉลี่ย 1,200-2,500 มิลลิเมตรต่อปี  

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

 เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก อายุยืน อยู่ในจ�าพวกผัก ประเภทเลื้อย 

ล�าต้นเป็นไหลทอดนอนตามพื้นดิน ถูกหุ้มไปด้วยก้านใบยาวโดยรอบ

 ลักษณะไหล มีลักษณะทรงกลม เป็นข้อปล่อง ยาวประมาณ 

0.2-0.4 มิลลิเมตร ไหลอ่อนมีสีขาว ไหลแก่มีสีน�้าตาล

กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
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บัวบก

ชื่อวิทยำศำสตร์ : Centella asiatica (L.) Urb.

ชื่อวงศ์ : Umbelliferae หรือ Apiaceae

ชื่อสำมัญ : Asiatic Pennywort, Hydrocotyle, Tiger Herbal

ชื่ออื่น ๆ : ผักหนอก จ�าปาเครือ กะบังนอก (ภาคเหนือ) 

  ผักหนอก ผักแว่น แว่นโคก (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

  ผักแว่น (ภาคใต้)  

ถิ่นก�าเนิดบัวบก

 บัวบก มีถิ่นก�าเนิดอยู่ในทวีปแอฟริกาใต้ ต่อมาได้ถูกน�าเข้ามา

ปลูกในทวปีเอเชยี ท่ีประเทศอนิเดยีและประเทศในแถบอเมรกิาใต้ และ

กลาง รวมถึงประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียเหนือ 

ปัจจุบันมีการแพร่กระจายไปท่ัวโลก ท้ังในประเทศเขตร้อน และเขต

อบอุ่น ทั้งแถบอเมริกา ยุโรป แอฟริกา และเอเชีย ส�าหรับประเทศไทย 

พบบัวบกได้ทั่วไปในเขตพื้นที่ชุ่มน�้าทั่วทุกภาคในประเทศ 
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สภาพแวดล้อม

 สภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสม ส�าหรับการปลกูบัวบก คือเป็นพืน้ทีด่อน 

ไม่มีน�้าขัง หรือเป็นพื้นที่ที่ควบคุมน�้าได้ดี ไม่เหมาะสมกับพื้นที่แห้งแล้ง 

ต้องการแสงแต่ไม่ชอบแดดจัด ลักษณะดินที่เหมาะสมควรเป็นดินร่วน

ปนทราย ชื้นแฉะ ระบายน�้าได้ดี สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม คือ 

มีความร้อนชื้น อุณภูมิประมาณ 25-30 องศาเซลเซียส ปริมาณน�้าฝน

เฉลี่ย 1,200-2,500 มิลลิเมตรต่อปี  

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

 เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก อายุยืน อยู่ในจ�าพวกผัก ประเภทเลื้อย 

ล�าต้นเป็นไหลทอดนอนตามพื้นดิน ถูกหุ้มไปด้วยก้านใบยาวโดยรอบ

 ลักษณะไหล มีลักษณะทรงกลม เป็นข้อปล่อง ยาวประมาณ 

0.2-0.4 มิลลิเมตร ไหลอ่อนมีสีขาว ไหลแก่มีสีน�้าตาล
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บัวบก

ชื่อวิทยำศำสตร์ : Centella asiatica (L.) Urb.

ชื่อวงศ์ : Umbelliferae หรือ Apiaceae

ชื่อสำมัญ : Asiatic Pennywort, Hydrocotyle, Tiger Herbal

ชื่ออื่น ๆ : ผักหนอก จ�าปาเครือ กะบังนอก (ภาคเหนือ) 

  ผักหนอก ผักแว่น แว่นโคก (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

  ผักแว่น (ภาคใต้)  

ถิ่นก�าเนิดบัวบก

 บัวบก มีถิ่นก�าเนิดอยู่ในทวีปแอฟริกาใต้ ต่อมาได้ถูกน�าเข้ามา

ปลกูในทวปีเอเชยี ทีป่ระเทศอนิเดยีและประเทศในแถบอเมรกิาใต้ และ

กลาง รวมถึงประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียเหนือ 

ปัจจุบันมีการแพร่กระจายไปท่ัวโลก ท้ังในประเทศเขตร้อน และเขต

อบอุ่น ทั้งแถบอเมริกา ยุโรป แอฟริกา และเอเชีย ส�าหรับประเทศไทย 

พบบัวบกได้ทั่วไปในเขตพื้นที่ชุ่มน�้าทั่วทุกภาคในประเทศ 
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 ลักษณะเมล็ด มีขนาดเล็ก สีด�า มีลักษณะทรงกลมแบนยาว

ประมาณ 3 มิลลิเมตร  เปลือกเมล็ดแข็ง มีสีเขียวหรือสีม่วงน�้าตาล

 ลักษณะรำก เป็นระบบรากแก้ว มีลักษณะกลม แทงลึกในดิน 

มีรากแขนงและรากฝอยแตกออกตามข้อ มีสีน�้าตาล

ส่วนที่ใช้ประโยชน์ ทั้งต้น

สารส�าคัญ

 บัวบก เป็นพืชที่ให้สารในกลุ่ม ไตรเทอปินอยด์ ไกลโคไซด์  

(Triterpenoid glycoside) หลายชนดิ เช่น กรดแมดิแคสซคิ (Medecassic 

acid) หรือสาร Madecassoside และกรดเอเชียติค (Asistic acid)  

หรือสาร asiaticoside ซึ่งเป็นสารที่ช่วยเร่งการสร้างสารคอลลาเจน 

(Collagen) และเป็นสารที่มีฤทธ์ิในการสมานแผล ท�าให้แผลหายเร็ว 

ใช้รักษาโรคผวิหนงัแก้น�า้ร้อนลวกได้ นอกจากนัน้ยงัมีสารส�าคญัทีมี่ฤทธ์ิ

ต้านการอักเสบ คือ Triterpens  

กองการแพทย์ทางเลือก
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 ลกัษณะใบ เป็นใบเลีย้งเดีย่ว ออกเรยีงสลบั ใบงอกกระจกุออก

จากข้อ มีลักษณะทรงกลม ลักษณะคล้ายรูปไตหรือใบบัว ขอบใบหยัก 

ฐานใบโค้งเว้า เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2-4 เซนตเิมตร มีขนเลก็น้อย 

มีสีเขียวสดถึงอ่อน มีก้านใบยาว

 ลกัษณะดอก ออกเป็นช่อ รปูทรงช่อคล้ายร่ม แต่ละช่อมดีอกย่อย 

ประมาณ 3-4 ดอก แต่ละดอกมี 5 กลีบ กลีบดอกมีสีม่วงอมแดง  
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 ลักษณะเมล็ด มีขนาดเล็ก สีด�า มีลักษณะทรงกลมแบนยาว

ประมาณ 3 มิลลิเมตร  เปลือกเมล็ดแข็ง มีสีเขียวหรือสีม่วงน�้าตาล

 ลักษณะรำก เป็นระบบรากแก้ว มีลักษณะกลม แทงลึกในดิน 

มีรากแขนงและรากฝอยแตกออกตามข้อ มีสีน�้าตาล

ส่วนที่ใช้ประโยชน์ ทั้งต้น

สารส�าคัญ

 บัวบก เป็นพืชที่ให้สารในกลุ่ม ไตรเทอปินอยด์ ไกลโคไซด์  

(Triterpenoid glycoside) หลายชนดิ เช่น กรดแมดแิคสซคิ (Medecassic 

acid) หรือสาร Madecassoside และกรดเอเชียติค (Asistic acid)  

หรือสาร asiaticoside ซึ่งเป็นสารที่ช่วยเร่งการสร้างสารคอลลาเจน 

(Collagen) และเป็นสารที่มีฤทธิ์ในการสมานแผล ท�าให้แผลหายเร็ว 

ใช้รักษาโรคผวิหนงัแก้น�า้ร้อนลวกได้ นอกจากนัน้ยงัมีสารส�าคญัทีม่ฤีทธิ์

ต้านการอักเสบ คือ Triterpens  
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 ลกัษณะใบ เป็นใบเลีย้งเดีย่ว ออกเรยีงสลบั ใบงอกกระจกุออก

จากข้อ มีลักษณะทรงกลม ลักษณะคล้ายรูปไตหรือใบบัว ขอบใบหยัก 

ฐานใบโค้งเว้า เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2-4 เซนตเิมตร มขีนเลก็น้อย 

มีสีเขียวสดถึงอ่อน มีก้านใบยาว

 ลกัษณะดอก ออกเป็นช่อ รปูทรงช่อคล้ายร่ม แต่ละช่อมดีอกย่อย 

ประมาณ 3-4 ดอก แต่ละดอกมี 5 กลีบ กลีบดอกมีสีม่วงอมแดง  
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การปลูก

 1. ฤดเูพำะปลกู ปลกูขยายพนัธุไ์ด้ตลอดปี แต่จะขยายพนัธุไ์ด้

ดีในช่วงฤดูฝน  

 2. กำรเตรียมพื้นที่ ระบบแวดล้อมที่ห่างจากเกษตรเคมี หาก

หลีกเลี่ยงจากแปลงปลูกเคมีไม่ได้ ท�าแนวป้องกัน เช่น ช้ันที่ 1 ปลูก 

หญ้าเนเปียร์ ชั้นที่ 2 ปลูกกล้วย หรือปลูกไผ่เป็นแนว หรือปลูกพืชที่ใช้

ประโยชน์ได้

 3. กำรเตรียมดิน 

  3.1 ตรวจเช็คดิน

   - สารพิษตกค้าง

   - โลหะหนกั อาทเิช่น สารหน ูทองแดง ตะกัว่  แคดเมยีม 

   - ตรวจเช็คชนิดของดิน 

   - ตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (PH) 

  3.2 ตรวจธาตุอาหาร

 การเตรียมดนิปลกูบวับกจ�าเป็นต้องไถพรวน เพือ่ให้ดนิร่วนซยุขึน้ 

ถ้าเป็นพืน้ทีท่ีมี่วัชพชืมากและหน้าดินแขง็ควรไถพรวนไม่น้อยกว่า 2 ครัง้ 

คือ ไถดะ เพื่อก�าจัดวัชพืชและเปิดหน้าดินให้ร่วนซุย แล้วตากดินไว ้

1-2 สัปดาห์ เพื่อท�าลายไข่แมลง เชื้อโรคในดิน และไถแปรอย่างน้อย 

2 รอบ เพื่อให้ดินฟูร่วนซุย

กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
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สรรพคุณ

 บวับก มปีระวตักิารใช้ประโยชน์ในด้านยารกัษาโรคมาเป็นระยะ

เวลามากกว่า 50 ปี โดยส่วนที่มีคุณสมบัติพิเศษ คือ ส่วนของใบและ

ราก เป็นยาดับร้อน แก้ช�้าใน ลดอาการอักเสบ ท�าให้เลือดกระจายตัว 

หายจากอาการฟกช�้าด�าเขียว รักษาบาดแผล แก้โรคเรื้อน โรคบิด 

ขบัปัสสาวะ แก้ปวดศรีษะและเป็นไข้ แก้ร้อนในกระหายน�า้ แก้อ่อนเพลยี 

เมื่อยล้า และเป็นยาบ�ารุงก�าลัง บ�ารุงโลหิต บ�ารุงประสาทและความจ�า

  ใบ และล�ำต้น (ใช้รับประทานหรือต้มดื่ม) ช่วยรักษาอาการ

ช�า้ใน บรรเทาอาการตกเลอืดในช่องท้อง เลอืดคัง่ในเนือ้เยือ่ อาการปวด

ศีรษะ เป็นไข้ มึนหัว ช่วยบ�ารุงหัวใจ บ�ารุงก�าลัง รักษาอาการเมื่อยล้า 

ร่างกายอ่อนเพลีย ปวดตามข้อ ตามกล้ามเนื้อ แก้อาการท้องผูก 

ช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือด

  ใบ และล�ำต้น (บด ขย�า หรือต้มน�้าส�าหรับใช้ภายนอก) ช่วย

รักษาโรคผิวหนังอักเสบ ถอนพิษจากแมลงกัดต่อย ลดอาการบวมและ

ปวดจากแผลถูกต่อย ใช้เป็นยาช่วยห้ามเลือด รักษาตาปลา รักษาโรค

ผวิหนงัอักเสบ  แก้โรคหดั ช่วยรกัษาโรคผวิหนงั กลาก เกลือ้น โรคเร้ือน 

ช่วยรักษาบาดแผล แผลไฟไหม้ น�้าร้อนลวก แผลเปื่อย และแผลสด

  เมล็ด ช่วยลดไข้ แก้อาการปวดศีรษะ ใช้แก้โรคบิด
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การปลูก

 1. ฤดเูพำะปลกู ปลกูขยายพนัธุไ์ด้ตลอดปี แต่จะขยายพนัธุไ์ด้

ดีในช่วงฤดูฝน  

 2. กำรเตรียมพื้นที่ ระบบแวดล้อมที่ห่างจากเกษตรเคมี หาก

หลีกเลี่ยงจากแปลงปลูกเคมีไม่ได้ ท�าแนวป้องกัน เช่น ชั้นที่ 1 ปลูก 

หญ้าเนเปียร์ ชั้นที่ 2 ปลูกกล้วย หรือปลูกไผ่เป็นแนว หรือปลูกพืชที่ใช้

ประโยชน์ได้

 3. กำรเตรียมดิน 

  3.1 ตรวจเช็คดิน

   - สารพิษตกค้าง

   - โลหะหนกั อาทเิช่น สารหน ูทองแดง ตะกัว่  แคดเมียม 

   - ตรวจเช็คชนิดของดิน 

   - ตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (PH) 

  3.2 ตรวจธาตุอาหาร

 การเตรียมดนิปลกูบวับกจ�าเป็นต้องไถพรวน เพือ่ให้ดนิร่วนซยุขึน้ 

ถ้าเป็นพืน้ท่ีท่ีมีวัชพืชมากและหน้าดนิแขง็ควรไถพรวนไม่น้อยกว่า 2 ครัง้ 

คือ ไถดะ เพ่ือก�าจัดวัชพืชและเปิดหน้าดินให้ร่วนซุย แล้วตากดินไว ้

1-2 สัปดาห์ เพื่อท�าลายไข่แมลง เชื้อโรคในดิน และไถแปรอย่างน้อย 

2 รอบ เพื่อให้ดินฟูร่วนซุย
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สรรพคุณ

 บวับก มปีระวตักิารใช้ประโยชน์ในด้านยารกัษาโรคมาเป็นระยะ

เวลามากกว่า 50 ปี โดยส่วนที่มีคุณสมบัติพิเศษ คือ ส่วนของใบและ

ราก เป็นยาดับร้อน แก้ช�้าใน ลดอาการอักเสบ ท�าให้เลือดกระจายตัว 

หายจากอาการฟกช�้าด�าเขียว รักษาบาดแผล แก้โรคเรื้อน โรคบิด 

ขบัปัสสาวะ แก้ปวดศรีษะและเป็นไข้ แก้ร้อนในกระหายน�า้ แก้อ่อนเพลีย 

เมื่อยล้า และเป็นยาบ�ารุงก�าลัง บ�ารุงโลหิต บ�ารุงประสาทและความจ�า

  ใบ และล�ำต้น (ใช้รับประทานหรือต้มดื่ม) ช่วยรักษาอาการ

ช�า้ใน บรรเทาอาการตกเลอืดในช่องท้อง เลอืดคัง่ในเนือ้เย่ือ อาการปวด

ศีรษะ เป็นไข้ มึนหัว ช่วยบ�ารุงหัวใจ บ�ารุงก�าลัง รักษาอาการเมื่อยล้า 

ร่างกายอ่อนเพลีย ปวดตามข้อ ตามกล้ามเนื้อ แก้อาการท้องผูก 

ช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือด

  ใบ และล�ำต้น (บด ขย�า หรือต้มน�้าส�าหรับใช้ภายนอก) ช่วย

รักษาโรคผิวหนังอักเสบ ถอนพิษจากแมลงกัดต่อย ลดอาการบวมและ

ปวดจากแผลถูกต่อย ใช้เป็นยาช่วยห้ามเลือด รักษาตาปลา รักษาโรค

ผวิหนงัอกัเสบ  แก้โรคหดั ช่วยรกัษาโรคผวิหนงั กลาก เกลือ้น โรคเร้ือน 

ช่วยรักษาบาดแผล แผลไฟไหม้ น�้าร้อนลวก แผลเปื่อย และแผลสด

  เมล็ด ช่วยลดไข้ แก้อาการปวดศีรษะ ใช้แก้โรคบิด
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 5. กำรเตรียมแปลง การเตรียมแปลงปลูก มีดังนี้
  5.1 หลงัจากไถพืน้ทีแ่ล้ว ปรับพืน้ท่ีวัดระดับน�า้ เพือ่หาระดับ
การลาดเทของพื้นที่หาทิศทางการไหลของน�้า ไม่ให้น�้าท่วมขังแปลง

  5.2 แปลงปลกูสภาพยกสนัร่อง หรอืยกแปลงให้สงูจากระดบั
ดนิเดิม 40-50 เซนตเิมตร แปลงกว้าง 120 เซนติเมตร (ปลกูสลบัฟันปลา
ได้ 6 แถว) ระหว่างแปลงควรห่างกันอย่างน้อย 80 เซนติเมตร-1 เมตร 
เพือ่ให้มร่ีองระบายน�า้ได้ด ีการยกแปลงสงูเพือ่ลดการดดูสารโลหะหนกั
ของรากพืช การดูดอาหารของรากพืชจะอยู ่ที่ความลึกประมาณ 
20 เซนติเมตร รากแก้วมีหน้าที่ ยึดล�าต้นกับดิน ส่วนรากฝอยท�าหน้าที่ 
ล�าเลียงสารอาหารและน�้า
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 4. กำรเตรยีมพนัธุ ์น�าเมลด็พนัธุม์าเพาะในกระบะเม่ือต้นกล้า

แข็งแรงหรือมีอายุ 15-25 วัน จึงย้ายกล้าลงปลูกในแปลง ท�าการดูแล

รักษาใส่ปุ๋ย ให้น�้า ต่อมาได้พัฒนาเป็นการปลูกโดยใช้ไหลหรือล�าต้น 

ของบวับกทีแ่ตกออกจากต้นแม่ โดยท�าการขดุไหลหรอืล�าต้นนัน้ให้ตดิดนิ 

จากนัน้น�าดนิมาพอกท่ีรากให้เป็นก้อนแล้วเก็บพักไว้ในท่ีร่ม แล้วพรมน�า้

เล็กน้อย จึงเก็บไว้อย่างน้อย 1 วัน พอวันที่ 2 สามารถน�าแขนงนั้น 

ไปปลูกได้เลย หรือหากไม่สะดวกที่จะเก็บพักไว้ก็สามารถขุดแขนงมา

แล้วปลูกได้เลยก็ได้
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 5. กำรเตรียมแปลง การเตรียมแปลงปลูก มีดังนี้
  5.1 หลังจากไถพ้ืนท่ีแล้ว ปรับพืน้ท่ีวดัระดบัน�า้ เพือ่หาระดบั
การลาดเทของพื้นที่หาทิศทางการไหลของน�้า ไม่ให้น�้าท่วมขังแปลง

  5.2 แปลงปลกูสภาพยกสนัร่อง หรอืยกแปลงให้สงูจากระดบั
ดนิเดมิ 40-50 เซนตเิมตร แปลงกว้าง 120 เซนตเิมตร (ปลกูสลบัฟันปลา
ได้ 6 แถว) ระหว่างแปลงควรห่างกันอย่างน้อย 80 เซนติเมตร-1 เมตร 
เพือ่ให้มร่ีองระบายน�า้ได้ด ีการยกแปลงสงูเพือ่ลดการดดูสารโลหะหนกั
ของรากพืช การดูดอาหารของรากพืชจะอยู ่ที่ความลึกประมาณ 
20 เซนติเมตร รากแก้วมีหน้าที่ ยึดล�าต้นกับดิน ส่วนรากฝอยท�าหน้าที่ 
ล�าเลียงสารอาหารและน�้า
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 4. กำรเตรยีมพนัธุ ์น�าเมลด็พนัธุม์าเพาะในกระบะเมือ่ต้นกล้า

แข็งแรงหรือมีอายุ 15-25 วัน จึงย้ายกล้าลงปลูกในแปลง ท�าการดูแล

รักษาใส่ปุ๋ย ให้น�้า ต่อมาได้พัฒนาเป็นการปลูกโดยใช้ไหลหรือล�าต้น 

ของบวับกทีแ่ตกออกจากต้นแม่ โดยท�าการขดุไหลหรอืล�าต้นนัน้ให้ติดดนิ 

จากนัน้น�าดนิมาพอกท่ีรากให้เป็นก้อนแล้วเก็บพักไว้ในท่ีร่ม แล้วพรมน�า้

เล็กน้อย จึงเก็บไว้อย่างน้อย 1 วัน พอวันที่ 2 สามารถน�าแขนงน้ัน 

ไปปลูกได้เลย หรือหากไม่สะดวกที่จะเก็บพักไว้ก็สามารถขุดแขนงมา

แล้วปลูกได้เลยก็ได้
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  ระบบน�้าต้องเป็นระบบน�้าที่สะอาด ไม่ควรใช้แหล่งน�้าใน

ธรรมชาติ เนื่องจากมีการปนเปื้อนสูง หากมีการใช้แหล่งน�้าธรรมชาติ 

ควรน�ามาพักทิ้งไว้ในบ่อที่เตรียมไว้ (บ่อที่มีขอบสูงกว่าทางน�้าไหลบ่า 

ของน�้าฝน) และต้องบ�าบัดด้วยการเพิ่มออกซิเจน หรือบ�าบัดด้วยพืช 

ที่มีคุณสมบัติในการดูดซับสารพิษได้ดี เช่น จอก ผักตบชวา เป็นต้น

  5.5 การคลมุฟาง ฟางควรมีการหมักอย่างน้อย 1 เดือน และ

มีการตรวจหาสารพิษตกค้างและสารโลหะหนักในฟาง ก่อนคลุมแปลง 

ในการคลมุแปลงแต่ละแปลง ให้มีความหนาประมาณ 20-30 เซนติเมตร 

คลุมตลอดจนถึงขอบแปลงด้านล่าง เพื่อรักษาความช้ืนในดิน และ

ป้องกันวัชพืชข้ึนแซม และรดด้วยเช้ือปฏิปักษ์ (เช้ือราไตรโคเดอร์มา) 

1 สปัดาห์ก่อนปลกู เพ่ือป้องกนัและก�าจัดเชือ้ราชนดิอืน่ ทีส่่งผลต่อการ

เกิดโรคราเน่าโคนเน่า และลดปริมาณก๊าซการหายใจของจุลินทรีย์

เนื่องจากการย่อยสลายของอินทรียวัตถุ (เกิดความร้อน ท�าให้อุณหภูมิ

ในดินสูง) และเพิ่มจุลินทรีย์ในดิน
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  5.3 การใส่อินทรียวัตถุในแปลงปลูก อินทรียวัตถุทุกชนิด

ต้องตรวจเช็คสารพิษตกค้างในอินทรียวัตถุทุกชนิดก่อนการหมัก และ

หลงัการหมกั อินทรียวตัถหุมกัอย่างน้อย 3 เดอืน หรอื 90 วนั ประกอบ

ไปด้วย มลูววั แกลบดบิ ขุยมะพร้าว เศษใบไม้หรืออนิทรียวัตถใุนท้องถิน่ 

ในอัตราสัดส่วน 1:1 ต่อตารางเมตร และใส่ฮิวมัสธรรมชาติ เพื่อให้ดิน

ร่วนซยุ เพิม่ประสทิธภิาพให้กบัรากพชื รากพชืน�าไปใช้ในการสร้างล�าต้น

แล้วใช้รถพรวนดินผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน และแต่งแปลงอีกครั้ง

  5.4 ระบบน�า้ สปรงิเกอร์ ความสงูของหลกัสปรงิเกอร์ 0.6 เมตร 

ระยะห่างของหัวสปริงเกอร์ 3 เมตร เพื่อล้างใบ ล้างน�้าค้าง ล้างเชื้อรา 

ชนิดต่าง ๆ ล้างไข่แมลง ล้างสิ่งสกปรก และสร้างความชื้นสัมพัทธ์ใน

แปลงปลูก   
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  ระบบน�้าต้องเป็นระบบน�้าที่สะอาด ไม่ควรใช้แหล่งน�้าใน

ธรรมชาติ เนื่องจากมีการปนเปื้อนสูง หากมีการใช้แหล่งน�้าธรรมชาติ 

ควรน�ามาพักท้ิงไว้ในบ่อท่ีเตรียมไว้ (บ่อที่มีขอบสูงกว่าทางน�้าไหลบ่า 

ของน�้าฝน) และต้องบ�าบัดด้วยการเพิ่มออกซิเจน หรือบ�าบัดด้วยพืช 

ที่มีคุณสมบัติในการดูดซับสารพิษได้ดี เช่น จอก ผักตบชวา เป็นต้น

  5.5 การคลมุฟาง ฟางควรมกีารหมกัอย่างน้อย 1 เดอืน และ

มีการตรวจหาสารพิษตกค้างและสารโลหะหนักในฟาง ก่อนคลุมแปลง 

ในการคลมุแปลงแต่ละแปลง ให้มคีวามหนาประมาณ 20-30 เซนตเิมตร 

คลุมตลอดจนถึงขอบแปลงด้านล่าง เพื่อรักษาความช้ืนในดิน และ

ป้องกันวัชพืชขึ้นแซม และรดด้วยเชื้อปฏิปักษ์ (เชื้อราไตรโคเดอร์มา) 

1 สปัดาห์ก่อนปลกู เพ่ือป้องกนัและก�าจัดเชือ้ราชนดิอืน่ ทีส่่งผลต่อการ

เกิดโรคราเน่าโคนเน่า และลดปริมาณก๊าซการหายใจของจุลินทรีย์

เนื่องจากการย่อยสลายของอินทรียวัตถุ (เกิดความร้อน ท�าให้อุณหภูมิ

ในดินสูง) และเพิ่มจุลินทรีย์ในดิน
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  5.3 การใส่อินทรียวัตถุในแปลงปลูก อินทรียวัตถุทุกชนิด

ต้องตรวจเช็คสารพิษตกค้างในอินทรียวัตถุทุกชนิดก่อนการหมัก และ

หลงัการหมกั อนิทรยีวตัถหุมกัอย่างน้อย 3 เดอืน หรอื 90 วนั ประกอบ

ไปด้วย มูลววั แกลบดบิ ขุยมะพร้าว เศษใบไม้หรืออนิทรียวัตถใุนท้องถิน่ 

ในอัตราสัดส่วน 1:1 ต่อตารางเมตร และใส่ฮิวมัสธรรมชาติ เพื่อให้ดิน

ร่วนซยุ เพิม่ประสทิธภิาพให้กบัรากพชื รากพชืน�าไปใช้ในการสร้างล�าต้น

แล้วใช้รถพรวนดินผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน และแต่งแปลงอีกครั้ง

  5.4 ระบบน�า้ สปรงิเกอร์ ความสงูของหลกัสปรงิเกอร์ 0.6 เมตร 

ระยะห่างของหัวสปริงเกอร์ 3 เมตร เพื่อล้างใบ ล้างน�้าค้าง ล้างเชื้อรา 

ชนิดต่าง ๆ ล้างไข่แมลง ล้างสิ่งสกปรก และสร้างความชื้นสัมพัทธ์ใน

แปลงปลูก   
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 2. กำรให้ปุ๋ย จะให้ปุ๋ยอยู่ 3 ประเภทคือ

  2.1 ปุ๋ยหมัก อินทรียวัตถุทุกชนิด ต้องตรวจเช็คสารพิษ

ตกค้างในอนิทรียวัตถุทกุชนดิก่อนการหมกั และหลงัการหมัก อนิทรียวัตถุ 

หมักอย่างน้อย 3 เดือน หรือ 90 วัน ประกอบไปด้วย มูลวัว แกลบดิบ 

ขุยมะพร้าว เศษใบไม้หรืออินทรียวัตถุในท้องถิ่น หลังจากนั้นก็น�ามาใส่

ในแปลงปลูก

 การหมักอินทรียวัตถุทุกครั้งต้องใช้จุลินทรีย์ท้องถิ่น และ 

ไตรโคเดอร์มาผสมน�้ารดอินทรียวัตถุที่หมัก

  2.2 อาหารพืชชนิดน�้าและฮอร์โมนพืชต่าง ๆ จะใช้ทั้งหมด 

2 แบบ คอื 1) ฉดีพ่นทางใบ 2) ให้ทางน�า้หยด  การให้อาหารพชืชนดิน�า้

และฮอร์โมนพืชต่าง ๆ จะให้ในช่วงเวลาเช้าเท่านั้น 

  2.3 ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด จะใส่ในแปลงปลูกใส่ในอัตราตาม

ช่วงอายุของพืชแต่ละช่วง

 3. กำรก�ำจดัวชัพชื ควรเอาใจใส่ดแูลก�าจดัวชัพชือย่างสม�า่เสมอ 

โดยเฉพาะในช่วงแรกหลังต้นงอกและระยะท่ีต้นยังเล็ก กรณีที่มีวัชพืช

ขึน้มากควรใช้มอืในการก�าจดั ห้ามใช้จอบดายหญ้าและของมคีมดายหญ้า 

โดยเด็ดขาด ลดการท�าลายรากพืช (งดการพรวนดิน งดการใช้อุปกรณ์

มีคมทุกชนิดในการก�าจัดวัชพืช เพราะเป็นการท�าลายรากพืช จะท�าให้

พืชชะงักการเจริญเติบโต)
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
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 6. วธิปีลกู หลงัจากเตรียมแปลงและคลมุฟางเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว 

การปลกูบวับก  ระยะปลูก 20x20 เซนตเิมตร โดยใช้ไม้แหลมหรอืเสยีม

เจาะหลุม แล้ววางต้นพันธุ์ใช้ดินกลบ เกลี่ยฟางคลุม เป็นการปลูกเสร็จ

เรียบร้อย

 ข้อห้ำม ห้ามบุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ

หน้าที่ในแปลง เข้าแปลงก่อนได้รับอนุญาต พนักงานท่ีจะต้องปฏิบัติ

งานในแปลง ต้องมีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อก่อนเข้าแปลง เพื่อป้องกันการน�า

เชื้อโรคจากภายนอกเข้าสู่แปลง ทุกครั้งที่มีการฉีดพ่นเชื้อปฏิปักษ์ และ

สารสกัดสมุนไพร ต้องมีการใส่ชุดคลุมป้องกันทุกครั้ง

การดูแลรักษา

 1. กำรให้น�้ำ บัวบกพืชที่ต้องการความชื้นสูง แต่ไม่ต้องการ

สภาพที่ชื้นแฉะ การให้น�้าแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือช่วงเช้า และช่วงบ่าย 

หรือตามความเหมาะสม
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 2. กำรให้ปุ๋ย จะให้ปุ๋ยอยู่ 3 ประเภทคือ

  2.1 ปุ๋ยหมัก อินทรียวัตถุทุกชนิด ต้องตรวจเช็คสารพิษ

ตกค้างในอนิทรยีวตัถุทกุชนดิก่อนการหมกั และหลงัการหมกั อนิทรยีวัตถุ 

หมักอย่างน้อย 3 เดือน หรือ 90 วัน ประกอบไปด้วย มูลวัว แกลบดิบ 

ขุยมะพร้าว เศษใบไม้หรืออินทรียวัตถุในท้องถิ่น หลังจากนั้นก็น�ามาใส่

ในแปลงปลูก

 การหมักอินทรียวัตถุทุกครั้งต้องใช้จุลินทรีย์ท้องถิ่น และ 

ไตรโคเดอร์มาผสมน�้ารดอินทรียวัตถุที่หมัก

  2.2 อาหารพืชชนิดน�้าและฮอร์โมนพืชต่าง ๆ จะใช้ทั้งหมด 

2 แบบ คือ 1) ฉดีพ่นทางใบ 2) ให้ทางน�า้หยด  การให้อาหารพชืชนดิน�า้

และฮอร์โมนพืชต่าง ๆ จะให้ในช่วงเวลาเช้าเท่านั้น 

  2.3 ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด จะใส่ในแปลงปลูกใส่ในอัตราตาม

ช่วงอายุของพืชแต่ละช่วง

 3. กำรก�ำจดัวชัพชื ควรเอาใจใส่ดแูลก�าจดัวชัพชือย่างสม�า่เสมอ 

โดยเฉพาะในช่วงแรกหลังต้นงอกและระยะท่ีต้นยังเล็ก กรณีที่มีวัชพืช

ข้ึนมากควรใช้มอืในการก�าจดั ห้ามใช้จอบดายหญ้าและของมีคมดายหญ้า 

โดยเด็ดขาด ลดการท�าลายรากพืช (งดการพรวนดิน งดการใช้อุปกรณ์

มีคมทุกชนิดในการก�าจัดวัชพืช เพราะเป็นการท�าลายรากพืช จะท�าให้

พืชชะงักการเจริญเติบโต)
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 6. วธิปีลกู หลงัจากเตรียมแปลงและคลมุฟางเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว 

การปลกูบวับก  ระยะปลูก 20x20 เซนตเิมตร โดยใช้ไม้แหลมหรือเสียม

เจาะหลุม แล้ววางต้นพันธุ์ใช้ดินกลบ เกลี่ยฟางคลุม เป็นการปลูกเสร็จ

เรียบร้อย

 ข้อห้ำม ห้ามบุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ

หน้าที่ในแปลง เข้าแปลงก่อนได้รับอนุญาต พนักงานท่ีจะต้องปฏิบัติ

งานในแปลง ต้องมีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อก่อนเข้าแปลง เพื่อป้องกันการน�า

เชื้อโรคจากภายนอกเข้าสู่แปลง ทุกครั้งที่มีการฉีดพ่นเชื้อปฏิปักษ์ และ

สารสกัดสมุนไพร ต้องมีการใส่ชุดคลุมป้องกันทุกครั้ง

การดูแลรักษา

 1. กำรให้น�้ำ บัวบกพืชที่ต้องการความชื้นสูง แต่ไม่ต้องการ

สภาพที่ชื้นแฉะ การให้น�้าแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือช่วงเช้า และช่วงบ่าย 

หรือตามความเหมาะสม
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สารสกัดจากพืช จะท�าการฉีดพ่นในช่วงเย็น การพ่นป้องกันและก�าจัด

โรคพืชและแมลงควรผสมสารจับใบจากธรรมชาติ เพ่ือให้สารจับใบ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานของสารสกัดและเชื้อปฏิปักษ ์

ให้เกาะตดิกบัตวัแมลง ใบ ของพชืได้นานเวอร์เรยี เมธาไรเซีย่ม และสาร

จับใบจากธรรมชาติร่วมด้วยทุกครั้ง ในการฉีดพ่นเชื้อราและสารสกัด

จากพืช จะท�าการฉีดพ่นในช่วงเย็น 

การเก็บเกี่ยว

  1. กำรเกบ็เกีย่ว เกบ็ได้ท้ังต้นหรอืเลอืกเก็บเฉพาะใบ หลงัจาก

ปลูกประมาณ 60-90 วัน เริ่มเก็บเก่ียวได้ สามารถเก็บเกี่ยวในรอบ 

ต่อไปได้ทุก ๆ  2-3 เดือน หากมีการบ�ารุงดูแลที่เหมาะสม จะให้ผลผลิต

ได้นานถึง 2-3 ปี

  2. วิธีกำรขุด ใช้เสียมเหล็กขุดเซาะบริเวณใต้ราก

  3. ผลผลิต ผลผลิตบัวบกสดต่อไร่เฉลี่ย 800-2,000 กิโลกรัม 

 4. กำรท�ำควำมสะอำด ล้างท�าความสะอาดโดยเฉพาะตรง 

โคนราก มักจะมีเศษดินและสิ่งสกปรกติดอยู่มาก ให้แช่น�้าพักไว้แล้วจึง

ล้างให้สะอาด คัดแยกใบเหลือง เศษวัชพืชอื่น ๆ ที่ปะปนออก จากนั้น

ใช้มดีบางตดับริเวณโคนต้นให้ได้ความยาวประมาณ 1 คืบ จากปลายใบ

ลงมา 
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การป้องกันก�าจัดโรคและแมลง

   1) แมลงดดูกินน�า้เลีย้ง (Scale insect หรอื Sucking insect) 

เช่น เพลีย้ หอย พบได้ท้ังในแปลงและในระยะหลงัเกบ็เกีย่ว ใช้สารสกัด

จากพืชและสมุนไพรในการป้องกันและก�าจัด เช่น สารสกัดจากพริก 

ข่าแก่ และเปลือกไม้ และการฉีดพ่นเชื้อราบิวเวอร์เรีย เมธาไรเซี่ยม 

(ฉีดพ่นตอนเย็นเท่านั้น และพ่นต่อเนื่อง 4 วัน เพื่อท�าลายในแต่ละ 

การเจริญวัยของแมลง) และใช้ถุงกาวเหลืองดักแมลง ทุกระยะ 4 เมตร 

เพือ่ตรวจสอบชนดิและปริมาณของแมลง และระยะการเจรญิวยัของแมลง

  2) หนอนหรือแมลงกัดกินใบ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการเจริญ

เติบโตของพืชการป้องกันก�าจัด ในเบื้องต้นควรท�าลาย ใช้สารสกัดจาก

พืชและสมุนไพรในการป้องกันและก�าจัด เช่น สารสกัดจากพริก ข่าแก่ 

และเปลือกไม้ และการฉีดพ่นเช้ือราบิวเวอร์เรีย เมธาไรเซี่ยม (ฉีดพ่น

ตอนเยน็เท่านัน้ และพ่นต่อเนือ่ง 4 วนั เพือ่ท�าลายในแต่ละการเจรญิวัย

ของแมลง) และใช้ถุงกาวเหลืองดกัแมลง ทกุระยะ 4 เมตร เพ่ือตรวจสอบ

ชนิดและปริมาณของแมลง และระยะการเจริญวัยของแมลง

การป้องกันและก�าจัด

 ในส่วนของโรคพืช จะใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา และเปลือกไม้ที่มี

รสฝาด ในการป้องกันและก�าจัด ส่วนของแมลงศัตรูพืช จะใช้สารสกัด

จากธรรมชาตใินการป้องกนัและก�าจัด และเชือ้ราบิวเวอร์เรยี เมธาไรเซีย่ม 

และสารจับใบจากธรรมชาติร่วมด้วยทุกครั้ง ในการฉีดพ่นเชื้อราและ
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สารสกัดจากพืช จะท�าการฉีดพ่นในช่วงเย็น การพ่นป้องกันและก�าจัด

โรคพืชและแมลงควรผสมสารจับใบจากธรรมชาติ เพื่อให้สารจับใบ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานของสารสกัดและเชื้อปฏิปักษ ์

ให้เกาะตดิกบัตวัแมลง ใบ ของพชืได้นานเวอร์เรยี เมธาไรเซีย่ม และสาร

จับใบจากธรรมชาติร่วมด้วยทุกครั้ง ในการฉีดพ่นเชื้อราและสารสกัด

จากพืช จะท�าการฉีดพ่นในช่วงเย็น 

การเก็บเกี่ยว

  1. กำรเกบ็เกีย่ว เกบ็ได้ท้ังต้นหรอืเลอืกเก็บเฉพาะใบ หลงัจาก

ปลูกประมาณ 60-90 วัน เริ่มเก็บเก่ียวได้ สามารถเก็บเกี่ยวในรอบ 

ต่อไปได้ทุก ๆ  2-3 เดือน หากมีการบ�ารุงดูแลที่เหมาะสม จะให้ผลผลิต

ได้นานถึง 2-3 ปี

  2. วิธีกำรขุด ใช้เสียมเหล็กขุดเซาะบริเวณใต้ราก

  3. ผลผลิต ผลผลิตบัวบกสดต่อไร่เฉลี่ย 800-2,000 กิโลกรัม 

 4. กำรท�ำควำมสะอำด ล้างท�าความสะอาดโดยเฉพาะตรง 

โคนราก มักจะมีเศษดินและสิ่งสกปรกติดอยู่มาก ให้แช่น�้าพักไว้แล้วจึง

ล้างให้สะอาด คัดแยกใบเหลือง เศษวัชพืชอื่น ๆ ที่ปะปนออก จากนั้น
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การป้องกันก�าจัดโรคและแมลง

   1) แมลงดดูกินน�า้เลีย้ง (Scale insect หรอื Sucking insect) 

เช่น เพลีย้ หอย พบได้ท้ังในแปลงและในระยะหลงัเกบ็เกีย่ว ใช้สารสกัด

จากพืชและสมุนไพรในการป้องกันและก�าจัด เช่น สารสกัดจากพริก 

ข่าแก่ และเปลือกไม้ และการฉีดพ่นเชื้อราบิวเวอร์เรีย เมธาไรเซี่ยม 
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การป้องกันและก�าจัด
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  2.2. บดละเอียดเป็นผง

  2.3 การสกัดน�้ามัน

 3. กำรบรรจุและกำรเก็บรักษำ 

  3.1 บวับกทีแ่ห้งแล้วควรเกบ็ในภาชนะทีเ่หมาะสม และห้อง

ควบคุมอุณหภูมิ เพื่อรอการแปรรูปขั้นตอนต่อไป
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การบรรจุและการเก็บรักษา

  1. กำรเก็บรักษำ วิธีการเก็บรักษาให้บัวบกสดนาน ๆ คือ 

เมื่อล้างน�้าสะอาดดีแล้ว ให้สะเด็ดน�้าออก แล้วห่อเก็บบัวบกด้วย

กระดาษหรือผ้าขาวบาง เก็บใส่ถุงหรือกล่องพลาสติก แล้วน�าไปแช ่

ตู้เย็น จะช่วยเก็บบัวบกไว้ได้นาน

  2. กำรแปรรูป  

  2.1 การท�าให้แห้ง กระท�าได้โดยน�าบวับก ไปท�าความสะอาด 

หลังจากนั้นน�ามาห่ันเป็นท่อน ๆ ความยาวประมาณ 2-3 เซนติเมตร 

แล้วน�าเข้าตู้อบลมร้อน ที่อุณหภูมิ 30-55 องศาเซลเซียส อบประมาณ 

8-12 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับปริมาณบัวบกและน�้าในต้นบัวบก บัวบกที่แห้ง

แล้วควรบรรจุในถุงพลาสติกเข้าเครื่องแวคคั่ม (สูญญากาศ) และเก็บไว้

ในห้องควบคุมอุณหภมู ิเพ่ือให้สามารถเก็บได้นานขึน้ อัตราการท�าแห้ง 

ผลผลิตสด : ผลผลิตแห้ง เท่ากับ 10 : 1 
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พลูคาว

ชื่อวิทยำศำสตร์ : Houttuynia cordata Thunb.

ชื่อวงศ์ : Saururaceae

ชื่ออื่น ๆ : ผักก้านตอง ผักเข้าตอง ผักคาวทอง ผักคาวตอง (ภาคเหนือ) 

  พลูแก (กลาง)

ถิ่นก�าเนิดพลูคาว

 พลูคาวเป็นผักพื้นเมืองในเอเชีย พบได้ตั้งแต่บริเวณเทือกเขา

หมิาลยัเรือ่ยมาถงึประเทศอนิเดยี และพบได้ในประเทศจนี เกาหล ีและ

ญี่ปุ่น เร่ือยมาถึงประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งในประเทศไทย 

เวียดนาม ลาว อินโดนีเซีย ในประเทศไทยพบพลูคาวได้ในทุกภาคของ

ประเทศ แต่จะพบมากในจังหวัดภาคเหนือ ส่วนภาคอีสาน กลาง และ

ใต้จะพบได้ในบางพื้นที่
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 ลกัษณะดอก มสีขีาวในระยะแรก และมสีเีมือ่ดอกแก่หรอืดอกบาน 

ดอกออกเป็นช่อ ดอกมขีนาดเลก็ และมจี�านวนมากอดักนัแน่นบนแกนช่อ 

รูปทรงกระบอก ออกบริเวณปลายยอดหรือซอกใบใกล้ยอด ไม่มีกลีบ

ดอกและก้านดอก มีใบประดับ 4 ใบ สีขาวนวล รูปขอบขนานแกม 

รปูไข่ ขนาดไม่เท่ากนัรองรับโคนช่อ ช่อดอกยาวประมาณ 1.5 เซนตเิมตร 

ดอกออกมากในระหว่างเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม
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สภาพแวดล้อม

 พลคูาว ขึน้ได้ตัง้แต่พืน้ทีร่าบต�า่ไปจนถงึทีส่งูประมาณ 2,500 เมตร 

เหนอืระดบัน�า้ทะเลและสามารถเจรญิเตบิโตได้ในดนิต่าง ๆ  ตัง้แต่ดนิร่วน

ทีอ่ดุมสมบูรณ์ จนถึงดนิทรายท่ีมปีริมาณธาตอุาหารบางชนดิค่อนข้างต�า่ 

ความเปน็กรด-ด่าง ประมาณ 5.5-6.5 และเตบิโตได้ในสภาพน�า้ท่วมขงั 

เป็นพืชทีข่ึน้ได้เองตามธรรมชาติ ตามริมห้วย ล�าธาร และทีช่ืน้แฉะริมน�า้ 

ต้องการร่มเงา และความชื้นสูง นิยมปลูกใกล้แหล่งน�้าที่มีความชื้นสูง 

และบริเวณที่ได้รับแสงแดดไม่มากนัก หรือได้รับแสงไม่ตลอดทั้งวัน

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

 พลูคาว เป็นพชืล้มลกุขนาดเลก็ สงู 10-30 เซนตเิมตร ทอดเลือ้ย

ไปตามพื้นดิน มีรากแตกออกตามข้อ ล�าต้นตั้งตรง ทรงกลม สีเขียว 

เรียบมัน อาจพบสีม่วงแดงอ่อน ทั้งใบและต้นถ้าน�ามาขยี้ดมจะได้กลิ่น

คล้ายคาวปลา  

 ลักษณะใบ เป็นใบเดี่ยว บริเวณตรงข้อปล้องเรียงสลับกันใน

แต่ละข้อปล้อง แผ่นใบแผ่บาง เกลีย้ง โคนใบเว้าเข้าหากนั คล้ายรปูหัวใจ

หรือรูปไต ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบเรียบ ใบกว้าง 3.5-9 เซนติเมตร 

ยาว 4-9 เซนติเมตร เส้นใบออกจากฐานใบ 5-7 เส้น มีขน ผิวใบด้าน

บนเรยีบสเีขยีวเข้มกว่าด้านล่าง ด้านล่างมขีนตามเส้นใบ โคนก้านใบแผ่

เป็นปีกแคบ ก้านใบยาว 1.5-2 เซนติเมตร หใูบเป็นแผ่นยาวติดกบัก้านใบ
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 ลกัษณะดอก มสีขีาวในระยะแรก และมสีเีมือ่ดอกแก่หรอืดอกบาน 

ดอกออกเป็นช่อ ดอกมขีนาดเลก็ และมจี�านวนมากอดักนัแน่นบนแกนช่อ 

รูปทรงกระบอก ออกบริเวณปลายยอดหรือซอกใบใกล้ยอด ไม่มีกลีบ

ดอกและก้านดอก มีใบประดับ 4 ใบ สีขาวนวล รูปขอบขนานแกม 

รปูไข่ ขนาดไม่เท่ากนัรองรบัโคนช่อ ช่อดอกยาวประมาณ 1.5 เซนตเิมตร 

ดอกออกมากในระหว่างเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม
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สรรพคุณ

 เป็นยาเย็น แก้กามโรค ข้อเข่า แก้น�้าเหลืองเสีย ท�าให้แผลแห้ง 

ออกฤทธ์ิต่อปอดและตับ ใช้เป็นยาดับพิษร้อน ถอนพิษไข้ แก้พิษ 

ขับปัสสาวะ แก้บวมน�้า รักษาปอดอักเสบเป็นหนอง หลอดลมอักเสบ 

ต่อมทอนซลิอกัเสบ แก้ไอ รกัษาตดิเชือ้ทางเดินปัสสาวะ ไตอกัเสบบวมน�า้ 

ล�าไส้อักเสบ เต้านมอักเสบ หูชั้นกลางอักเสบ แก้บิด แก้ริดสีดวงทวาร 

ภายนอกใช้แก้พิษงู แมลงกัดต่อย แก้โรคผิวหนังกลากเกลื้อน ฝีอักเสบ 

ทาภายนอกให้เลือดมาเลี้ยงผิวหนังในบริเวณนั้นมาก 

 ต้น ใช้ในการรักษาโรคติดเช้ือและทางเดินหายใจ ฝีหนองในปอด 

ปอดบวม ปอดอักเสบ ไข้มาลาเลีย แก้บิด ขับปัสสาวะ ลดอาการ 

บวมน�้า นิ่ว ขับระดูขาว ริดสีดวงทวาร แก้โรคผิวหนัง ผื่นคัน แผลเปื่อย 

ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ แก้ไอ หลอดลมอักเสบ 

 รำก ใช้เป็นยาขับปัสสาวะ แก้เลือด และขับลม 

 ใบ รสเผ็ดคาว แก้กามโรค ท�าให้น�้าเหลืองแห้ง ท�าให้แผลแห้ง 

แก้เข่าข้อ แก้โรคผิวหนัง โรคบิด หัด ริดสีดวงทวาร    

 ดอก แก้โรคตา

 ทั้งห้ำ (ต้น ใบ ดอก ผล ราก) น�ามาปรุงหรือกินแก้โรคเร้ือน 

มะเร็ง คดุทะราด และโรคทีเ่กดิตามผวิหนงั แก้น�า้เหลอืงเสยี แก้กามโรค 

ท�าให้น�้าเหลืองแห้ง
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 ลกัษณะผล มีขนาดเล็กมาก ผลแห้งแตกได้ท่ีบรเิวณยอด บริเวณ
ปลายผลปรแิยกออกเป็น 3 แฉก ผลอ่อนมสีีเขยีว ผลแก่มสีดี�า จะมเีมลด็
ขนาดเลก็ด้านในค่อนข้างกลม พลคูาวจะตดิผลในช่วงเดอืนมถินุายนถงึ
สิงหาคม

ส่วนที่ใช้ประโยชน์ : ทั้งต้น

สารส�าคัญ

 ทั้งต้น พบน�้ามันหอมระเหยประมาณ 0.5% และพบสารอื่น ๆ 
ได้แก่ 
 1) สารกลุ่มเทอร์ปีน caprinaldehyde, myrcene, geraniol, 
linalool, cineole, limonene, pinene, thymol, caryophyllene, 
3-oxodecanol
 2) สารในกลุ่มฟลาโวนอยด์ flavonoid glycosides ได้แก่ 
quercetin, chloger acid, rutin 
 3) สารกลุ่มอัลคาลอยด์ ได้แก่ อะริสโทแลคแทมเอ, พิเพอโร
แลคแทมเอ สารอื่น ๆ ได้แก่ capric acid, potassium chloride, 
potassium sulphate
 ผล มีน�้ามันหอมระเหย เป็นของเหลวใส สีเหลืองทอง มีกลิ่น
เฉพาะตวั ประกอบด้วย alpha pinene, beta pinene, d-limonene, 
borneol, linalool, beta caryophyllene, eucalyptol
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 4. กำรเตรียมพันธุ์ พลูคาว แบ่งออกเป็น 2 สายพันธุ์ คือ 

พลูคาวก้านแดง และพลูคาวก้านขาว การเตรียมท่อนพันธุ์ ให้เลือกตัด
กิ่งที่สมบูรณ์ ตัดปลายกิ่งเฉียงประมาณ 45 องศา ยาวประมาณ 8-10 
เซนติเมตร มข้ีอ 2-3 ข้อ ควรระวังอย่าให้ก่ิงเหีย่วควรแช่น�า้ให้กิง่สดเสมอ 
แล้วปักช�าในกระบะหรือภาชนะที่มีวัสดุปลูกมีความชุ่มชื้นเพียงพอ 
เช่น ใช้ดินร่วนผสมขุยมะพร้าวในอัตราส่วน 4 : 1 รดน�้าให้สม�่าเสมอ 
ประมาณ 1 เดือน และราดเชื้อราไตรโคเดอร์มาทุกอาทิตย์ เมื่อกิ่งช�ามี
รากข้ึนและมีสภาพแข็งแรงแล้ว จึงน�าไปปลูกในแปลงที่เตรียมไว้ได้  
(ยอดพันธุ์อินทรีย์)
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การปลกู

 1. ฤดเูพำะปลกู ปลกูได้ตลอดปี แต่เป็นพชืทีช่อบอากาศหนาว 

จึงเจริญเติบโตได้ดีในช่วงฤดูหนาว

 2. กำรเตรียมพื้นที่ ระบบแวดล้อมที่ห่างจากเกษตรเคมี หาก 

หลีกเลี่ยงจากแปลงปลูกเคมีไม่ได้ ท�าแนวป้องกัน เช่น ชั้นที่ 1 ปลูก 

หญ้าเนเปียร์ ชั้นที่ 2 ปลูกกล้วย หรือปลูกไผ่เป็นแนว หรือปลูกพืชที่ใช้

ประโยชน์ได้

 3. กำรเตรียมดิน

  3.1 ตรวจเช็คดิน

   - สารพิษตกค้าง

   - โลหะหนกั อาทเิช่น สารหน ูทองแดง ตะกัว่  แคดเมียม 

   - ตรวจเช็คชนิดของดิน 

   - ตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (PH) 

  3.2 ตรวจธาตุอาหาร

  การเตรียมดินปลูกพลูคาวจ�าเป็นต้องไถพรวน เพื่อให้ดิน

ร่วนซุยขึ้น ถ้าเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีวัชพืชมากและหน้าดินแข็งควรไถพรวนไม่

น้อยกว่า 2 ครั้ง คือ ไถดะ เพื่อก�าจัดวัชพืชและเปิดหน้าดินให้ร่วนซุย 

แล้วตากดินไว้ 1-2 สปัดาห์ เพือ่ท�าลายไข่แมลง เชือ้โรคในดนิ และไถแปร 

อย่างน้อย 2 รอบ เพื่อให้ดินฟูร่วนซุย
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 4. กำรเตรียมพันธุ์ พลูคาว แบ่งออกเป็น 2 สายพันธุ์ คือ 

พลูคาวก้านแดง และพลูคาวก้านขาว การเตรียมท่อนพันธุ์ ให้เลือกตัด
กิ่งที่สมบูรณ์ ตัดปลายกิ่งเฉียงประมาณ 45 องศา ยาวประมาณ 8-10 
เซนตเิมตร มข้ีอ 2-3 ข้อ ควรระวังอย่าให้ก่ิงเหีย่วควรแช่น�า้ให้กิง่สดเสมอ 
แล้วปักช�าในกระบะหรือภาชนะที่มีวัสดุปลูกมีความชุ่มชื้นเพียงพอ 
เช่น ใช้ดินร่วนผสมขุยมะพร้าวในอัตราส่วน 4 : 1 รดน�้าให้สม�่าเสมอ 
ประมาณ 1 เดือน และราดเชื้อราไตรโคเดอร์มาทุกอาทิตย์ เมื่อกิ่งช�ามี
รากขึ้นและมีสภาพแข็งแรงแล้ว จึงน�าไปปลูกในแปลงที่เตรียมไว้ได้  
(ยอดพันธุ์อินทรีย์)
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การปลกู

 1. ฤดเูพำะปลกู ปลกูได้ตลอดปี แต่เป็นพชืทีช่อบอากาศหนาว 

จึงเจริญเติบโตได้ดีในช่วงฤดูหนาว

 2. กำรเตรียมพื้นที่ ระบบแวดล้อมที่ห่างจากเกษตรเคมี หาก 

หลีกเลี่ยงจากแปลงปลูกเคมีไม่ได้ ท�าแนวป้องกัน เช่น ชั้นที่ 1 ปลูก 

หญ้าเนเปียร์ ชั้นที่ 2 ปลูกกล้วย หรือปลูกไผ่เป็นแนว หรือปลูกพืชที่ใช้

ประโยชน์ได้

 3. กำรเตรียมดิน

  3.1 ตรวจเช็คดิน

   - สารพิษตกค้าง

   - โลหะหนกั อาทเิช่น สารหน ูทองแดง ตะกัว่  แคดเมยีม 

   - ตรวจเช็คชนิดของดิน 

   - ตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (PH) 

  3.2 ตรวจธาตุอาหาร

  การเตรียมดินปลูกพลูคาวจ�าเป็นต้องไถพรวน เพื่อให้ดิน

ร่วนซุยขึ้น ถ้าเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีวัชพืชมากและหน้าดินแข็งควรไถพรวนไม่

น้อยกว่า 2 ครั้ง คือ ไถดะ เพื่อก�าจัดวัชพืชและเปิดหน้าดินให้ร่วนซุย 

แล้วตากดินไว้ 1-2 สปัดาห์ เพือ่ท�าลายไข่แมลง เชือ้โรคในดนิ และไถแปร 

อย่างน้อย 2 รอบ เพื่อให้ดินฟูร่วนซุย
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  5.3 การใส่อินทรียวัตถุในแปลงปลูก อินทรียวัตถุทุกชนิด 
ต้องตรวจเช็คสารพิษตกค้างในอินทรียวัตถุทุกชนิดก่อนการหมัก และ
หลงัการหมกั อนิทรยีวตัถหุมกัอย่างน้อย 3 เดอืน หรอื 90 วนั ประกอบ
ไปด้วย มลูวัว แกลบดิบ ขยุมะพร้าว เศษใบไม้หรืออนิทรียวัตถใุนท้องถิน่ 
ในอัตราสัดส่วน 1:1 ต่อตารางเมตร และใส่ฮิวมัสธรรมชาติ เพื่อให้ดิน
ร่วนซยุ เพ่ิมประสทิธิภาพให้กบัรากพืช รากพชืน�าไปใช้ในการสร้างล�าต้น
แล้วใช้รถพรวนดินผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน และแต่งแปลงอีกครั้ง

  5.4 ระบบน�้า คือ สปริงเกอร์ ความสูงของหลักสปริงเกอร์ 
0.60 เมตร ระยะห่างของหัวสปริงเกอร์ 3 เมตร เพื่อล้างใบ ล้างน�้าค้าง 
ล้างเช้ือราชนดิต่าง ๆ  ล้างไข่แมลง ล้างสิง่สกปรก และสร้างความช้ืนสมัพัทธ์ 
ในแปลงปลูก   
  ระบบน�้าต้องเป็นระบบน�้าที่สะอาด ไม่ควรใช้แหล่งน�้าใน
ธรรมชาติ เนื่องจากมีการปนเปื้อนสูง หากมีการใช้แหล่งน�้าธรรมชาติ 
ควรน�ามาพักทิ้งไว้ในบ่อที่เตรียมไว้ (บ่อที่มีขอบสูงกว่าทางน�้าไหลบ่า 
ของน�้าฝน) และต้องบ�าบัดด้วยการเพิ่มออกซิเจน หรือบ�าบัดด้วยพืช 
ที่มีคุณสมบัติในการดูดซับสารพิษได้ดี เช่น จอก ผักตบชวา เป็นต้น
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 5. กำรเตรียมแปลง การเตรียมแปลงปลูก มีดังนี้
  5.1 หลังจากไถพ้ืนท่ีแล้ว ปรับพืน้ท่ีวดัระดบัน�า้ เพือ่หาระดบั
การลาดเทของพื้นที่หาทิศทางการไหลของน�้า ไม่ให้น�้าท่วมขังแปลง

  5.2 แปลงปลกูสภาพยกสนัร่อง หรอืยกแปลงให้สงูจากระดบั
ดนิเดมิ 40-50 เซนตเิมตร แปลงกว้าง 120 เซนตเิมตร (ปลกูสลบัฟันปลา
ได้ 6 แถว) ระหว่างแปลงควรห่างกันอย่างน้อย 80 เซนติเมตร-1 เมตร 
เพือ่ให้มร่ีองระบายน�า้ได้ด ีการยกแปลงสงูเพือ่ลดการดดูสารโลหะหนกั
ของรากพืช การดูดอาหารของรากพืชจะอยู ่ที่ความลึกประมาณ 
20 เซนติเมตร รากแก้วมีหน้าที่ ยึดล�าต้นกับดิน ส่วนรากฝอยท�าหน้าที่ 

ล�าเลียงสารอาหารและน�้า
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  5.3 การใส่อินทรียวัตถุในแปลงปลูก อินทรียวัตถุทุกชนิด 
ต้องตรวจเช็คสารพิษตกค้างในอินทรียวัตถุทุกชนิดก่อนการหมัก และ
หลงัการหมกั อินทรียวตัถหุมกัอย่างน้อย 3 เดอืน หรอื 90 วนั ประกอบ
ไปด้วย มลูววั แกลบดบิ ขุยมะพร้าว เศษใบไม้หรืออนิทรียวัตถใุนท้องถิน่ 
ในอัตราสัดส่วน 1:1 ต่อตารางเมตร และใส่ฮิวมัสธรรมชาติ เพื่อให้ดิน
ร่วนซยุ เพิม่ประสทิธภิาพให้กบัรากพชื รากพชืน�าไปใช้ในการสร้างล�าต้น
แล้วใช้รถพรวนดินผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน และแต่งแปลงอีกครั้ง

  5.4 ระบบน�้า คือ สปริงเกอร์ ความสูงของหลักสปริงเกอร์ 
0.60 เมตร ระยะห่างของหัวสปริงเกอร์ 3 เมตร เพื่อล้างใบ ล้างน�้าค้าง 
ล้างเชือ้ราชนดิต่าง ๆ  ล้างไข่แมลง ล้างสิง่สกปรก และสร้างความชืน้สัมพทัธ์ 
ในแปลงปลูก   
  ระบบน�้าต้องเป็นระบบน�้าที่สะอาด ไม่ควรใช้แหล่งน�้าใน
ธรรมชาติ เนื่องจากมีการปนเปื้อนสูง หากมีการใช้แหล่งน�้าธรรมชาติ 
ควรน�ามาพักท้ิงไว้ในบ่อท่ีเตรียมไว้ (บ่อที่มีขอบสูงกว่าทางน�้าไหลบ่า 
ของน�้าฝน) และต้องบ�าบัดด้วยการเพิ่มออกซิเจน หรือบ�าบัดด้วยพืช 
ที่มีคุณสมบัติในการดูดซับสารพิษได้ดี เช่น จอก ผักตบชวา เป็นต้น
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 5. กำรเตรียมแปลง การเตรียมแปลงปลูก มีดังนี้
  5.1 หลงัจากไถพ้ืนท่ีแล้ว ปรับพ้ืนท่ีวดัระดบัน�า้ เพือ่หาระดบั
การลาดเทของพื้นที่หาทิศทางการไหลของน�้า ไม่ให้น�้าท่วมขังแปลง

  5.2 แปลงปลกูสภาพยกสนัร่อง หรอืยกแปลงให้สูงจากระดบั
ดนิเดมิ 40-50 เซนตเิมตร แปลงกว้าง 120 เซนตเิมตร (ปลกูสลบัฟันปลา
ได้ 6 แถว) ระหว่างแปลงควรห่างกันอย่างน้อย 80 เซนติเมตร-1 เมตร 
เพือ่ให้มีร่องระบายน�า้ได้ด ีการยกแปลงสงูเพือ่ลดการดดูสารโลหะหนัก
ของรากพืช การดูดอาหารของรากพืชจะอยู ่ที่ความลึกประมาณ 
20 เซนติเมตร รากแก้วมีหน้าที่ ยึดล�าต้นกับดิน ส่วนรากฝอยท�าหน้าที่ 

ล�าเลียงสารอาหารและน�้า
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 6. วธีิปลกู หลงัจากเตรยีมแปลงและคลมุฟางเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว 

การปลกูพลคูาว ระยะปลกู 20x20 เซนตเิมตร โดยใช้ไม้แหลมหรอืเสยีม

เจาะหลุม แล้ววางต้นพันธุ์ใช้ดินกลบ เกลี่ยฟางคลุม เป็นการปลูกเสร็จ

เรียบร้อย

 7. ท�ำหลงัคำคลมุแปลง ตัง้เสาปนูสงูเหนอืดิน 2 เมตร ด้านบน

ขงึด้วยแสลนคลมุพืน้ท่ีปลกูท้ังหมด เพือ่ป้องกนัน�า้ค้าง และพลางความร้อน

  ข้อห้ำม ห้ามบุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติหน้าที่ในแปลง เข้าแปลงก่อนได้รับอนุญาต พนักงานที่จะต้อง

ปฏิบัติงานในแปลง ต้องมีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อก่อนเข้าแปลง เพื่อป้องกัน

การน�าเช้ือโรคจากภายนอกเข้าสูแ่ปลง ทกุคร้ังทีมี่การฉดีพ่นเชือ้ปฏิปักษ์ 

และสารสกัดสมุนไพร ต้องมีการใส่ชุดคลุมป้องกันทุกครั้ง

การดูแลรักษา

 1. กำรให้น�้ำ พลูคาวเป็นพืชที่ต้องการความชื้นสูง แต่ไม่ต้อง 

การสภาพทีช่ืน้แฉะ การให้น�า้แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คอืช่วงเช้า และช่วงบ่าย 

หรือตามความเหมาะสม

 2. กำรให้ปุ๋ย จะให้ปุ๋ยอยู่ 3 ประเภทคือ

  2.1 ปุ๋ยหมัก อินทรียวัตถุทุกชนิด ต้องตรวจเช็คสารพิษ

ตกค้างในอนิทรียวัตถุทกุชนดิก่อนการหมกั และหลงัการหมัก อนิทรียวัตถุ 

หมักอย่างน้อย 3 เดือน หรือ 90 วัน ประกอบไปด้วย มูลวัว แกลบดิบ 

ขุยมะพร้าว เศษใบไม้หรืออินทรียวัตถุในท้องถิ่น หลังจากนั้นก็น�ามาใส่

ในแปลงปลูก
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  5.5 การคลุมฟาง ฟางควรมีการหมักอย่างน้อย 1 เดือน และ

มีการตรวจหาสารพิษตกค้างและสารโลหะหนักในฟาง ก่อนคลุมแปลง 

ในการคลมุแปลงแต่ละแปลง ให้มคีวามหนาประมาณ 20-30 เซนตเิมตร 

คลุมตลอดจนถึงขอบแปลงด้านล่าง เพื่อรักษาความช้ืนในดิน และ

ป้องกันวัชพืชขึ้นแซม และรดด้วยเชื้อปฏิปักษ์ (เชื้อราไตรโคเดอร์มา) 

1 สปัดาห์ก่อนปลกู เพ่ือป้องกนัและก�าจัดเชือ้ราชนิดอืน่ ทีส่่งผลต่อการ

เกิดโรคราเน่าโคนเน่า และลดปริมาณก๊าซการหายใจของจุลินทรีย์

เนื่องจากการย่อยสลายของอินทรียวัตถุ (เกิดความร้อน ท�าให้อุณหภูมิ

ในดินสูง) และเพิ่มจุลินทรีย์ในดิน
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 6. วธีิปลกู หลงัจากเตรยีมแปลงและคลมุฟางเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว 

การปลูกพลคูาว ระยะปลกู 20x20 เซนตเิมตร โดยใช้ไม้แหลมหรอืเสยีม

เจาะหลุม แล้ววางต้นพันธุ์ใช้ดินกลบ เกลี่ยฟางคลุม เป็นการปลูกเสร็จ

เรียบร้อย

 7. ท�ำหลังคำคลุมแปลง ตัง้เสาปูนสูงเหนอืดิน 2 เมตร ด้านบน

ขงึด้วยแสลนคลมุพืน้ท่ีปลกูท้ังหมด เพือ่ป้องกนัน�า้ค้าง และพลางความร้อน

  ข้อห้ำม ห้ามบุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติหน้าที่ในแปลง เข้าแปลงก่อนได้รับอนุญาต พนักงานที่จะต้อง

ปฏิบัติงานในแปลง ต้องมีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อก่อนเข้าแปลง เพื่อป้องกัน

การน�าเช้ือโรคจากภายนอกเข้าสูแ่ปลง ทกุครัง้ทีม่กีารฉดีพ่นเชือ้ปฏปัิกษ์ 

และสารสกัดสมุนไพร ต้องมีการใส่ชุดคลุมป้องกันทุกครั้ง

การดูแลรกัษา

 1. กำรให้น�้ำ พลูคาวเป็นพืชที่ต้องการความชื้นสูง แต่ไม่ต้อง 

การสภาพทีช่ืน้แฉะ การให้น�า้แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือช่วงเช้า และช่วงบ่าย 

หรือตามความเหมาะสม

 2. กำรให้ปุ๋ย จะให้ปุ๋ยอยู่ 3 ประเภทคือ

  2.1 ปุ๋ยหมัก อินทรียวัตถุทุกชนิด ต้องตรวจเช็คสารพิษ

ตกค้างในอนิทรยีวตัถุทกุชนดิก่อนการหมกั และหลงัการหมกั อนิทรยีวัตถุ 

หมักอย่างน้อย 3 เดือน หรือ 90 วัน ประกอบไปด้วย มูลวัว แกลบดิบ 

ขุยมะพร้าว เศษใบไม้หรืออินทรียวัตถุในท้องถิ่น หลังจากนั้นก็น�ามาใส่

ในแปลงปลูก
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  5.5 การคลุมฟาง ฟางควรมีการหมักอย่างน้อย 1 เดือน และ

มีการตรวจหาสารพิษตกค้างและสารโลหะหนักในฟาง ก่อนคลุมแปลง 

ในการคลมุแปลงแต่ละแปลง ให้มคีวามหนาประมาณ 20-30 เซนติเมตร 

คลุมตลอดจนถึงขอบแปลงด้านล่าง เพ่ือรักษาความช้ืนในดิน และ

ป้องกันวัชพืชขึ้นแซม และรดด้วยเชื้อปฏิปักษ์ (เชื้อราไตรโคเดอร์มา) 

1 สปัดาห์ก่อนปลกู เพ่ือป้องกนัและก�าจัดเชือ้ราชนิดอืน่ ทีส่่งผลต่อการ

เกิดโรคราเน่าโคนเน่า และลดปริมาณก๊าซการหายใจของจุลินทรีย์

เนื่องจากการย่อยสลายของอินทรียวัตถุ (เกิดความร้อน ท�าให้อุณหภูมิ

ในดินสูง) และเพิ่มจุลินทรีย์ในดิน
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  2) หนอนหรือแมลงกัดกินใบ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการเจริญ
เติบโตของพืชการป้องกันก�าจัด ในเบื้องต้นควรท�าลาย ใช้สารสกัดจาก
พืชและสมุนไพรในการป้องกันและก�าจัด เช่น สารสกัดจากพริก ข่าแก่ 
และเปลือกไม้ และการฉีดพ่นเช้ือราบิวเวอร์เรีย เมธาไรเซี่ยม (ฉีดพ่น
ตอนเยน็เท่านัน้ และพ่นต่อเนือ่ง 4 วนั เพือ่ท�าลายในแต่ละการเจรญิวัย
ของแมลง) และใช้ถุงกาวเหลอืงดักแมลง ทกุระยะ 4 เมตร เพือ่ตรวจสอบ
ชนิดและปริมาณของแมลง และระยะการเจริญวัยของแมลง

การป้องกันและก�าจัด
 ในส่วนของโรคพืช จะใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา และเปลือกไม้ที่มี
รสฝาด ในการป้องกันและก�าจัด  ส่วนของแมลงศัตรูพืช จะใช้สารสกัด
จากธรรมชาตใินการป้องกนัและก�าจดั และเชือ้ราบวิเวอร์เรยี เมธาไรเซีย่ม 
และสารจับใบจากธรรมชาติร่วมด้วยทุกครั้ง ในการฉีดพ่นเชื้อราและ
สารสกัดจากพืช จะท�าการฉีดพ่นในช่วงเย็น การพ่นป้องกันและก�าจัด
โรคพืชและแมลงควรผสมสารจับใบจากธรรมชาติ เพ่ือให้สารจับใบ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานของสารสกัด และเชื้อปฏิปักษ์ 
ให้เกาะติดกับตัวแมลง ใบของพืชได้นาน

การเก็บเก่ียว
 1. กำรเกบ็เกีย่ว พลคูาวเป็นพชือายยุนื ปลกูครัง้เดยีวสามารถ
เก็บเกี่ยวได้ตลอด หลังจากปลูกแล้ว ประมาณ 6 เดือน สามารถเก็บ
เกีย่วได้ โดยมรีอบเกบ็เกีย่วได้ทกุระยะ 4-6 เดือน เกบ็เกีย่วในช่วงฤดรู้อน 
และฤดูหนาว โดยใช้วิธีถอนทั้งต้นและราก หรือใช้วิธีเกี่ยวเหนือพื้นดิน
  2. วิธีกำรขุด โดยใช้วิธีถอนทัง้ต้นและราก หรือใช้วิธีเกีย่วเหนอื
พื้นดิน
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 การหมักอินทรียวัตถุทุกครั้งต้องใช้จุลินทรีย์ท้องถิ่น และ 
ไตรโคเดอร์มาผสมน�้ารดอินทรียวัตถุที่หมัก
  2.2 อาหารพืชชนิดน�้าและฮอร์โมนพืชต่าง ๆ จะใช้ทั้งหมด 
2 แบบ คอื 1) ฉีดพ่นทางใบ 2) ให้ทางน�า้หยด  การให้อาหารพชืชนดิน�า้
และฮอร์โมนพืชต่าง ๆ  จะให้ในช่วงเวลาเช้าเท่านั้น 
  2.3 ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด จะใส่ในแปลงปลูกใส่ในอัตราตาม
ช่วงอายุของพืชแต่ละช่วง
 3. กำรก�ำจดัวชัพชื ควรเอาใจใส่ดแูลก�าจดัวชัพชือย่างสม�า่เสมอ 
โดยเฉพาะในช่วงแรกหลังต้นงอกและระยะท่ีต้นยังเล็ก กรณีที่มีวัชพืช
ข้ึนมากควรใช้มอืในการก�าจดั ห้ามใช้จอบดายหญ้าและของมีคมดายหญ้า 
โดยเด็ดขาด ลดการท�าลายรากพืช (งดการพรวนดิน งดการใช้อุปกรณ์
มีคมทุกชนิดในการก�าจัดวัชพืช เพราะเป็นการท�าลายรากพืช จะท�าให้
พืชชะงักการเจริญเติบโต)
 
การป้องกนัก�าจดัโรคและแมลง
   1) แมลงดดูกนิน�า้เลีย้ง (Scale insect หรอื Sucking insect) 
เช่น เพลีย้ หอย พบได้ท้ังในแปลงและในระยะหลงัเกบ็เกีย่ว ใช้สารสกัด
จากพืชและสมุนไพรในการป้องกันและก�าจัด เช่น สารสกัดจากพริก 
ข่าแก่ และเปลือกไม้ และการฉีดพ่นเชื้อราบิวเวอร์เรีย เมธาไรเซี่ยม  
(ฉีดพ่นตอนเย็นเท่านั้น และพ่นต่อเนื่อง 4 วัน เพื่อท�าลายในแต่ละการ
เจริญวัยของแมลง) และใช้ถุงกาวเหลืองดักแมลง ทุกระยะ 4 เมตร 
เพือ่ตรวจสอบชนดิและปรมิาณของแมลง และระยะการเจรญิวยัของแมลง
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  2) หนอนหรือแมลงกัดกินใบ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการเจริญ
เติบโตของพืชการป้องกันก�าจัด ในเบื้องต้นควรท�าลาย ใช้สารสกัดจาก
พืชและสมุนไพรในการป้องกันและก�าจัด เช่น สารสกัดจากพริก ข่าแก่ 
และเปลือกไม้ และการฉีดพ่นเช้ือราบิวเวอร์เรีย เมธาไรเซี่ยม (ฉีดพ่น
ตอนเยน็เท่านัน้ และพ่นต่อเนือ่ง 4 วนั เพือ่ท�าลายในแต่ละการเจรญิวัย
ของแมลง) และใช้ถุงกาวเหลืองดกัแมลง ทกุระยะ 4 เมตร เพือ่ตรวจสอบ
ชนิดและปริมาณของแมลง และระยะการเจริญวัยของแมลง

การป้องกนัและก�าจดั
 ในส่วนของโรคพืช จะใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา และเปลือกไม้ที่มี
รสฝาด ในการป้องกันและก�าจัด  ส่วนของแมลงศัตรูพืช จะใช้สารสกัด
จากธรรมชาตใินการป้องกนัและก�าจัด และเชือ้ราบิวเวอร์เรยี เมธาไรเซีย่ม 
และสารจับใบจากธรรมชาติร่วมด้วยทุกครั้ง ในการฉีดพ่นเชื้อราและ
สารสกัดจากพืช จะท�าการฉีดพ่นในช่วงเย็น การพ่นป้องกันและก�าจัด
โรคพืชและแมลงควรผสมสารจับใบจากธรรมชาติ เพื่อให้สารจับใบ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานของสารสกัด และเชื้อปฏิปักษ์ 
ให้เกาะติดกับตัวแมลง ใบของพืชได้นาน

การเก็บเกีย่ว
 1. กำรเกบ็เกีย่ว พลคูาวเป็นพชือายยุนื ปลกูครัง้เดยีวสามารถ
เก็บเกี่ยวได้ตลอด หลังจากปลูกแล้ว ประมาณ 6 เดือน สามารถเก็บ
เกีย่วได้ โดยมรีอบเกบ็เกีย่วได้ทกุระยะ 4-6 เดือน เกบ็เกีย่วในช่วงฤดรู้อน 
และฤดูหนาว โดยใช้วิธีถอนทั้งต้นและราก หรือใช้วิธีเกี่ยวเหนือพื้นดิน
  2. วิธกีำรขุด โดยใช้วิธีถอนทัง้ต้นและราก หรอืใช้วธิเีกีย่วเหนอื
พื้นดิน
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 การหมักอินทรียวัตถุทุกครั้งต้องใช้จุลินทรีย์ท้องถ่ิน และ 
ไตรโคเดอร์มาผสมน�้ารดอินทรียวัตถุที่หมัก
  2.2 อาหารพืชชนิดน�้าและฮอร์โมนพืชต่าง ๆ จะใช้ทั้งหมด 
2 แบบ คอื 1) ฉีดพ่นทางใบ 2) ให้ทางน�า้หยด  การให้อาหารพชืชนดิน�า้
และฮอร์โมนพืชต่าง ๆ  จะให้ในช่วงเวลาเช้าเท่านั้น 
  2.3 ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด จะใส่ในแปลงปลูกใส่ในอัตราตาม
ช่วงอายุของพืชแต่ละช่วง
 3. กำรก�ำจดัวชัพชื ควรเอาใจใส่ดแูลก�าจดัวชัพชือย่างสม�า่เสมอ 
โดยเฉพาะในช่วงแรกหลังต้นงอกและระยะท่ีต้นยังเล็ก กรณีท่ีมีวัชพืช
ขึน้มากควรใช้มือในการก�าจดั ห้ามใช้จอบดายหญ้าและของมคีมดายหญ้า 
โดยเด็ดขาด ลดการท�าลายรากพืช (งดการพรวนดิน งดการใช้อุปกรณ์
มีคมทุกชนิดในการก�าจัดวัชพืช เพราะเป็นการท�าลายรากพืช จะท�าให้
พืชชะงักการเจริญเติบโต)
 
การป้องกนัก�าจดัโรคและแมลง
   1) แมลงดดูกนิน�า้เลีย้ง (Scale insect หรอื Sucking insect) 
เช่น เพลีย้ หอย พบได้ท้ังในแปลงและในระยะหลงัเกบ็เกีย่ว ใช้สารสกัด
จากพืชและสมุนไพรในการป้องกันและก�าจัด เช่น สารสกัดจากพริก 
ข่าแก่ และเปลือกไม้ และการฉีดพ่นเชื้อราบิวเวอร์เรีย เมธาไรเซี่ยม  
(ฉีดพ่นตอนเย็นเท่านั้น และพ่นต่อเนื่อง 4 วัน เพื่อท�าลายในแต่ละการ
เจริญวัยของแมลง) และใช้ถุงกาวเหลืองดักแมลง ทุกระยะ 4 เมตร 
เพือ่ตรวจสอบชนดิและปรมิาณของแมลง และระยะการเจรญิวยัของแมลง
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  2.2 บดละเอียดเป็นผง

  2.3 การสกัดน�้ามัน

 3. กำรบรรจุและกำรเก็บรักษำ 

  3.1 พลูคาวที่แห้งแล้วควรเก็บในภาชนะที่เหมาะสม และ

ห้องควบคุมอุณหภูมิ เพื่อรอการแปรรูปขั้นตอนต่อไป
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  3. ผลผลิต ให้ผลผลิตประมาณ ไร่ละ 3,000-5,000 กิโลกรัม 
 4. กำรท�ำควำมสะอำด ล้างท�าความสะอาด คัดแยกเศษหญ้า 
เศษดิน แล้วล้างให้สะอาด

การบรรจแุละการเกบ็รกัษา
  1. กำรเก็บรักษำ ควรเก็บบรรจุในถุงสะอาดแล้วเก็บไว้ใน
ภาชนะทีป้่องกนัความชืน้ จะท�าให้ยงัคงรกัษาคณุภาพทีด่ไีว้ได้มากกว่า
การเก็บในสภาพที่ความชื้นในบรรยากาศปกติ
 2. กำรแปรรูป
  2.1 การท�าให้แห้ง กระท�าได้โดยน�าพลคูาว ไปท�าความสะอาด 
หลังจากนั้นน�ามาหั่นเป็นท่อนๆ ความยาวประมาณ 2-3 เซนติเมตร 
แล้วน�าเข้าตู้อบลมร้อน ที่อุณหภูมิ 30-55 องศาเซลเซียส อบประมาณ 
8-12 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับปริมาณพลูคาวและน�้าในต้นพลูคาว พลูคาว 
ที่แห้งแล้วควรบรรจุในถุงพลาสติกเข้าเครื่องแวคคั่ม (สูญญากาศ) 
 และเก็บไว้ในห้องควบคุมอุณหภูมิ เพื่อให้สามารถเก็บได้นานขึ้น
 อัตราการท�าแห้ง ผลผลิตสด : ผลผลิตแห้ง เท่ากับ 4 : 1
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ไพล

ชื่อวิทยำศำสตร์ : Zingiber cassumunar Roxb.

ชื่อวงศ์ : Zingiberaceae

ชื่ออื่น ๆ : ไพล ไพลเหลือง ว่านไฟ (ภาคกลาง) ปูลอย ปูเลย เฮียงค�า  

  (ภาคเหนอื) ม้ินสะล่าง ฉาน (แม่ฮ่องสอน) ว่านปอบ (ภาคอีสาน)

ถิ่นก�าเนิดไพล
  ไพลมีถิ่นก�าเนิดอยู่ในเอเชียแถบประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย 
มาเลเซยี และไทย ปลกูกนัมากในจงัหวัดกาญจนบรุ ีสพุรรณบุรี ปราจนีบรุี 
และสระแก้ว

สภาพแวดล้อม
 ไพลเหมาะกับสภาพพื้นที่ที่ไม่มีน�้าท่วมขังและไม่อยู่ใกล้แหล่ง
สารพิษ ชอบดินร่วนซุย หรือดินที่มีการระบายน�้าได้ดี หากมีน�้าท่วมขัง 
ไพลจะเน่าเสยี โดยเฉพาะดนิทีม่สีภาพเป็นกรด เมือ่มฝีนชกุหรอืความชืน้
ในดินสูง จะท�าให้เกิดโรคแง่งเน่า และควรได้รับแสงแดดพอสมควร
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