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ไพล

ชื่อวิทยำศำสตร์ : Zingiber cassumunar Roxb.

ชื่อวงศ์ : Zingiberaceae

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

  (ภาคเหนอื) มิน้สะล่าง ฉาน (แม่ฮ่องสอน) ว่านปอบ (ภาคอสีาน)

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

สภาพแวดล้อม
 ไพลเหมาะกับสภาพพื้นที่ที่ไม่มีน�้าท่วมขังและไม่อยู่ใกล้แหล่ง
สารพิษ ชอบดินร่วนซุย หรือดินที่มีการระบายน�้าได้ดี หากมีน�้าท่วมขัง 
ไพลจะเน่าเสยี โดยเฉพาะดนิทีม่สีภาพเป็นกรด เมือ่มฝีนชกุหรอืความชืน้
ในดินสูง จะท�าให้เกิดโรคแง่งเน่า และควรได้รับแสงแดดพอสมควร
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 ลักษณะผล ผลเป็นผลแห้ง รูปทรงกลม ขนาดเล็ก แก่แตก 3 พู 
เมล็ดรูปไข่กลม ผิวเป็นมัน สีด�า มีเมล็ดจ�านวนมาก

ส่วนที่ใช้ประโยชน์
  ทุกส่วนสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด แต่ส่วนที่ส�าคัญ
และมีคุณค่ามากที่สุดก็คือส่วนเหง้าที่แก่จัดได้ท่ีแล้ว มีสรรพคุณและ 
สารส�าคัญหลากหลายจนได้จัดเป็นหนึ่งเคร่ืองยาสมุนไพรพ้ืนฐานที่ได้
รับความสนใจ ตลอดจนมีงานวิจัยรองรับมากมายอีกด้วย
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ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

 เป็นไม้ล้มลุกมีความสูงประมาณ 0.7-1.5 เมตร มีเหง้าอยู่ใต้ดิน 

เปลอืกมสีนี�า้ตาลแกมเหลอืง เนือ้ด้านในมสีเีหลอืงถงึสเีหลอืงแกมเขยีว 

แทงหน่อหรือล�าต้นเทียมขึ้นเป็นกอ โดยจะประกอบไปด้วยกาบหรือ

โคนใบหุม้ซ้อนกนัอยู ่เหง้าไพลสดฉ�า่น�า้ รสฝาด เอยีด ร้อนซ่า มกีลิน่เฉพาะ 

ส่วนเหง้าไพลแก่สดและแห้งจะมีรสเผ็ดเล็กน้อย 

 ลักษณะใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนานแกมใบหอก 

ปลายใบเรียวแหลม โคนใบมน หรือเว้ารูปหัวใจ

 ลกัษณะดอก เป็นดอกช่อ ลกัษณะเป็นแท่งกลมยาวปลายแหลม

ออกจากเหง้าใต้ดิน ดอกเป็นเกล็ดซ้อนทับกัน เป็นปุ่มคล้ายลูกตุ้มถ่วง

นาฬิกา โตกลม ปลายแหลม คล้ายลูกมะกอก มีดอกเล็ก ๆ แซมออก 

ตามเกล็ด ดอกมีความสวยงามเช่นเดียวกับดอกขิง หรือดอกกะทือ 

กลีบดอกสีนวลใบประดับสีม่วง
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การปลูก

  1. ฤดูเพำะปลูก ส่วนมากจะอยู่ในช่วงฤดูฝนหรือก่อนฤดูฝน 

เล็กน้อย ประมาณเดือนเมษายน-พฤษภาคม  

 2. กำรเตรียมพื้นที่ ระบบแวดล้อมที่ห่างจากเกษตรเคมี 

หากหลกีเลีย่งจากแปลงปลกูเคมีไม่ได้ ท�าแนวป้องกัน เช่น ชัน้ที ่1 ปลกู

หญ้าเนเปียร์ ชั้นที่ 2 ปลูกกล้วย หรือปลูกไผ่เป็นแนว หรือปลูกพืชที่ใช้

ประโยชน์ได้

 3. กำรเตรียมดิน 

  3.1 ตรวจเช็คดิน

   - สารพิษตกค้าง

   - โลหะหนกั อาทเิช่น สารหนู ทองแดง ตะกัว่  แคดเมยีม 

   - ตรวจเช็คชนิดของดิน 

   - ตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (PH) 

  3.2 ตรวจธาตุอาหาร

 การเตรยีมดนิปลกูไพลจ�าเป็นต้องไถพรวน เพือ่ให้ดนิร่วนซยุขึน้ 

ถ้าเป็นพืน้ทีท่ีมี่วัชพชืมากและหน้าดินแขง็ควรไถพรวนไม่น้อยกว่า 2 ครัง้ 

คือ ไถดะ เพื่อก�าจัดวัชพืชและเปิดหน้าดินให้ร่วนซุย แล้วตากดินไว ้

1-2 สัปดาห์ เพื่อท�าลายไข่แมลง เชื้อโรคในดิน และไถแปร อย่างน้อย 

2 รอบ เพื่อให้ดินฟูร่วนซุย
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สารส�าคัญ

 เหง้ำ พบสารกลุม่ arylbutenoid คือ cassumunarin สารสเีหลอืง
เป็นสารกลุม่เคอร์คูมนิอยด์ท่ีพบ ได้แก่ cassumunin A-C, curcumin, 
น�้ามันหอมระเหยท่ีกลั่นจากเหง้ามี sabinene เป็นองค์ประกอบหลัก
ประมาณ 50% terpene-4-ol ประมาณ 20% triquinacene 1, 4-bis 
(methoxy), (Z)-ocimene และสารอื่น ๆ พบสารสเตียรอยด์ 
beta-sitosterol สาร 4-(4-hydroxy-1-butenyl) veratrole มีฤทธิ์
ขยายหลอดลม
 ใบ ประกอบด้วยน�้ามันหอมระเหยหลายชนิด เช่น sabinene, 
β-pinene, caryophyllene oxide และ caryophyllene

สรรพคุณ
 เหง้ำ ขับลมในล�าไส้แก้จุกเสียด ขับประจ�าเดือน มีฤทธิ์ระบาย
อ่อน ๆ  แก้บิด สมานล�าไส้ ทาแก้เคลด็ยอก ฟกบวม เส้นตงึ เม่ือย เหนบ็ชา 
สมานแผล
 ดอก ขับโลหิตและกระจายเลือดเสีย แก้อาเจียนเป็นโลหิต 
แก้เลือดก�าเดาออกทางจมูก แก้ช�้าใน ขับระดู (ประจ�าเดือน)
 ล�ำต้น  ช่วยเรื่องปรับสมดุล 
 ใบ ช่วยแก้ปวดเมื่อยหรือมีไข้ 
 รำก ช่วยบรรเทาอาการเลือดก�าเดาไหลได้ ขับโลหิต ท�าให้
ประจ�าเดือนมาตามปกติ แก้ท้องอืดเฟ้อ แก้ท้องผูก แก้เคล็ดยอก 
แก้โรคผิวหนัง แก้อาเจียนเป็นเลือด
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 เหง้ำ พบสารกลุม่ arylbutenoid คือ cassumunarin สารสีเหลือง
เป็นสารกลุม่เคอร์คมูนิอยด์ท่ีพบ ได้แก่ cassumunin A-C, curcumin, 
น�้ามันหอมระเหยท่ีกลั่นจากเหง้ามี sabinene เป็นองค์ประกอบหลัก
ประมาณ 50% terpene-4-ol ประมาณ 20% triquinacene 1, 4-bis 
(methoxy), (Z)-ocimene และสารอื่น ๆ พบสารสเตียรอยด์ 
beta-sitosterol สาร 4-(4-hydroxy-1-butenyl) veratrole มีฤทธิ์
ขยายหลอดลม
 ใบ ประกอบด้วยน�้ามันหอมระเหยหลายชนิด เช่น sabinene, 
β-pinene, caryophyllene oxide และ caryophyllene

สรรพคุณ
 เหง้ำ ขับลมในล�าไส้แก้จุกเสียด ขับประจ�าเดือน มีฤทธิ์ระบาย
อ่อน ๆ  แก้บิด สมานล�าไส้ ทาแก้เคลด็ยอก ฟกบวม เส้นตึง เมือ่ย เหนบ็ชา 
สมานแผล
 ดอก ขับโลหิตและกระจายเลือดเสีย แก้อาเจียนเป็นโลหิต 
แก้เลือดก�าเดาออกทางจมูก แก้ช�้าใน ขับระดู (ประจ�าเดือน)
 ล�ำต้น  ช่วยเรื่องปรับสมดุล 
 ใบ ช่วยแก้ปวดเมื่อยหรือมีไข้ 
 รำก ช่วยบรรเทาอาการเลือดก�าเดาไหลได้ ขับโลหิต ท�าให้
ประจ�าเดือนมาตามปกติ แก้ท้องอืดเฟ้อ แก้ท้องผูก แก้เคล็ดยอก 
แก้โรคผิวหนัง แก้อาเจียนเป็นเลือด
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 5. กำรเตรียมแปลง การเตรียมแปลงปลูก มีดังนี้
     5.1 หลังจากไถพื้นที่แล้ว ปรับพื้นที่วัดระดับน�้า เพื่อหาระดับ
การลาดเทของพื้นที่หาทิศทางการไหลของน�้า ไม่ให้น�้าท่วมขังแปลง

  5.2 แปลงปลกูสภาพยกสนัร่อง หรอืยกแปลงให้สงูจากระดบั
ดินเดิม 40-50 เซนตเิมตร แปลงกว้าง 120 เซนติเมตร (ปลกูสลบัฟันปลา
ได้ 2 แถว) ระหว่างแปลงควรห่างกันอย่างน้อย 80  เซนติเมตร-1 เมตร 
เพื่อให้มีร่องระบายน�้าได้ดี หรือยกร่องเหมือนปลูกมันส�าปะหลัง 
แต่สันแปลงควรกว้าง 80 เซนติเมตร (ปลูกได้ 1 แถว) การยกแปลงสูง
เพ่ือลดการดูดสารโลหะหนักของรากพืช การดูดอาหารของรากพืชจะ
อยู่ที่ความลึกประมาณ 30-50 เซนติเมตร 
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 4. กำรเตรียมพันธุ์ ต้องเป็นหัวพันธุ์ที่มีอายุมากกว่า 1 ปีมีตา

สมบรูณ์ไม่มโีรคแมลงเข้าท�าลาย ปล่อยให้หวัพนัธุฟั์กตวัในระยะเวลาหนึง่ 

หวัพนัธุม์ตีา 3-5 ตาได้ ก่อนน�าไปปลกูควรแช่หัวพนัธุใ์นเชือ้ราไตรโคเดอร์มา 

แล้วน�าไปผึ่งให้แห้งก่อนน�าไปปลูก (หัวพันธุ์อินทรีย์) 
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ได้ 2 แถว) ระหว่างแปลงควรห่างกันอย่างน้อย 80  เซนติเมตร-1 เมตร 
เพื่อให้มีร่องระบายน�้าได้ดี หรือยกร่องเหมือนปลูกมันส�าปะหลัง 
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เพื่อลดการดูดสารโลหะหนักของรากพืช การดูดอาหารของรากพืชจะ
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 4. กำรเตรียมพันธุ์ ต้องเป็นหัวพันธุ์ที่มีอายุมากกว่า 1 ปีมีตา

สมบรูณ์ไม่มโีรคแมลงเข้าท�าลาย ปล่อยให้หัวพันธุฟั์กตวัในระยะเวลาหนึง่ 

หวัพนัธุม์ตีา 3-5 ตาได้ ก่อนน�าไปปลกูควรแช่หัวพนัธุใ์นเชือ้ราไตรโคเดอร์มา 

แล้วน�าไปผึ่งให้แห้งก่อนน�าไปปลูก (หัวพันธุ์อินทรีย์) 
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จะได้รบั เพิม่ประสทิธภิาพในการให้ปุย๋และน�า้ และระบบน�า้แต่ละชนดิ
จะแยกท่อเมนย่อยของแต่ละชนิด เพ่ือให้การควบคมุการให้น�า้ได้สะดวก
มากขึ้น
 ระบบน�า้ต้องเป็นระบบน�า้ทีส่ะอาด ไม่ควรใช้แหล่งน�า้ในธรรมชาติ 
เนื่องจากมีการปนเปื้อนสูง หากมีการใช้แหล่งน�้าธรรมชาติ ควรน�ามา
พักทิ้งไว้ในบ่อที่เตรียมไว้ (บ่อที่มีขอบสูงกว่าทางน�้าไหลบ่า ของน�้าฝน) 
และต้องบ�าบัดด้วยการเพิ่มออกซิเจน หรือบ�าบัดด้วยพืช ที่มีคุณสมบัติ
ในการดูดซับสารพิษได้ดี เช่น จอก ผักตบชวา เป็นต้น

  5.5 การคลมุฟาง ฟางควรมีการหมกัอย่างน้อย 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
ร่วนซุย เพิ่มประสิทธิภาพให้กับรากพืช รากพืชน�าไปใช้ในการสร้างหัว
แล้วใช้รถพรวนดินผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน และแต่งแปลงอีกครั้ง

  5.4 ระบบน�้า แต่ละแปลงจะประกอบไปด้วย 2 ระบบคือ 
   1) สปริงเกอร์ ความสูงของหลักสปริงเกอร์ 1.20 เมตร 
ระยะห่างของหัวสปริงเกอร์ 4 เมตร เพื่อล้างใบ ล้างน�้าค้าง ล้างเชื้อรา 
ชนิดต่าง ๆ ล้างไข่แมลง ล้างสิ่งสกปรก และสร้างความชื้นสัมพัทธ์ใน
แปลงปลูก
   2) น�า้หยด จะเป็นเทปน�า้หยด หรอืสายน�า้หยด ระยะห่าง
รูเทปน�้าหยด 25 เซนติเมตร 1 แปลงจ�าเป็นต้องใช้เทปน�้าหยดทั้งหมด 
4 เส้น ระยะห่างแต่ละเส้น 30 เซนติเมตร เพื่อให้น�้าและอาหารให้เพียง
พอต่อความต้องการของพืช และลดการสูญเสียอาหารและน�้าที่พืช
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จะแยกท่อเมนย่อยของแต่ละชนิด เพ่ือให้การควบคมุการให้น�า้ได้สะดวก
มากขึ้น
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มีการตรวจหาสารพิษตกค้างและสารโลหะหนักในฟาง ก่อนคลุมแปลง 
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1 สปัดาห์ก่อนปลกู เพ่ือป้องกนัและก�าจัดเชือ้ราชนดิอืน่ ทีส่่งผลต่อการ
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รูเทปน�้าหยด 25 เซนติเมตร 1 แปลงจ�าเป็นต้องใช้เทปน�้าหยดทั้งหมด 
4 เส้น ระยะห่างแต่ละเส้น 30 เซนติเมตร เพื่อให้น�้าและอาหารให้เพียง
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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)

กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
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 6. วิธปีลูก หลงัจากเตรยีมแปลงแล้วเสรจ็ คลุมฟางหนาประมาณ 

20-30 เซนติเมตร ปลกูไพล ระยะปลูก 25x25 เซนตเิมตร โดยใช้ไม้แหลม

หรือเสียมเจาะหลุมให้ใกล้เคียงหัวน�้าหยด แล้ววางหัวพันธุ์ใช้ดินกลบ 

เกลี่ยฟางคลุม เป็นการปลูกเสร็จเรียบร้อย

  ข้อห้ำม ห้ามบุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ

หน้าที่ในแปลง เข้าแปลงก่อนได้รับอนุญาต พนักงานท่ีจะต้องปฏิบัติ

งานในแปลง ต้องมีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อก่อนเข้าแปลง เพื่อป้องกันการน�า

เชื้อโรคจากภายนอกเข้าสู่แปลง ทุกครั้งที่มีการฉีดพ่นเชื้อปฏิปักษ์ และ

สารสกัดสมุนไพร ต้องมีการใส่ชุดคลุมป้องกันทุกครั้ง

การดูแลรักษา

 1. กำรให้น�ำ้ ไพลเป็นพชืทีต้่องการความชืน้สงู แต่ไม่ต้องการ

สภาพที่ชื้นแฉะ การให้น�้าแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือช่วงเช้า และช่วงบ่าย 

หรือตามความเหมาะสม



กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
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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)

กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
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 6. วธิปีลกู หลงัจากเตรยีมแปลงแล้วเสรจ็ คลุมฟางหนาประมาณ 

20-30 เซนตเิมตร ปลกูไพล ระยะปลูก 25x25 เซนติเมตร โดยใช้ไม้แหลม

หรือเสียมเจาะหลุมให้ใกล้เคียงหัวน�้าหยด แล้ววางหัวพันธุ์ใช้ดินกลบ 

เกลี่ยฟางคลุม เป็นการปลูกเสร็จเรียบร้อย

  ข้อห้ำม ห้ามบุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ

หน้าที่ในแปลง เข้าแปลงก่อนได้รับอนุญาต พนักงานท่ีจะต้องปฏิบัติ

งานในแปลง ต้องมีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อก่อนเข้าแปลง เพื่อป้องกันการน�า

เชื้อโรคจากภายนอกเข้าสู่แปลง ทุกครั้งที่มีการฉีดพ่นเชื้อปฏิปักษ์ และ

สารสกัดสมุนไพร ต้องมีการใส่ชุดคลุมป้องกันทุกครั้ง

การดูแลรักษา

 1. กำรให้น�ำ้ ไพลเป็นพชืทีต้่องการความชืน้สงู แต่ไม่ต้องการ

สภาพที่ชื้นแฉะ การให้น�้าแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือช่วงเช้า และช่วงบ่าย 

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

การเก็บเกี่ยว
 ฤดูเก็บเกี่ยว ควรเก็บในฤดูแล้ง
  1. กำรเก็บเก่ียว ต้ังแต่เร่ิมปลกูจนถึงวันทีเ่ก็บเก่ียวผลผลติไพล
จะใช้ระยะเวลานาน 2-3 ปีเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม ในการน�าไพลไป
สกัดน�า้มนั จะได้ปรมิาณน�า้มนัมาก และมคีณุภาพหวัไพลจะเกบ็ช่วงเดอืน 
มกราคม-มีนาคม จะสังเกตเห็นต้นไพลแห้งและฟุบลงกับพื้น ห้ามเก็บ
หวัไพลขณะทีเ่ริม่แตกหน่อใหม่ เพราะจะท�าให้ได้น�า้มนัไพลทีม่ปีรมิาณ
และคณุภาพต�า่ (มกีารตรวจสารส�าคญัและสารพิษตกค้าง ต้ังแต่ 5 เดือน 
ถึงระยะการเก็บเกี่ยว)
  2. วิธีเก็บเกี่ยว ใช้จอบ เสียมขุด หรือนิยมใช้อีเทอร์ (อีจิก) 
ขุดเหง้าไพลขึ้นมาจากดิน (ต้องระวังไม่ให้เกิดแผลหรือรอยช�้ากับเหง้า) 

เขย่าดินออก และเก็บเกี่ยวหลังปลูก 21 เดือน

กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
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การป้องกันก�าจัดโรคและแมลง
 โรคของไพล หมั่นตรวจเช็คโรคพืชและแมลงศัตรูพืช ในช่วงเช้า
และเยน็ทกุวนั โรคของไพลท่ีพบได้แก่ โรคเหง้าและรากเน่า เกดิจากน�า้ขัง
หรอืการให้น�า้มากเกนิไป โรคใบจุด ราน�า้ค้าง ฉีดพ่นเชือ้ราไตรโคเดอร์มา 
(ฉดีพ่นตอนเย็นเท่านัน้ และพ่นต่อเนือ่ง 4 วนั เพือ่ตดัวงจรการขยายเชือ้รา)
ศัตรูพืช ได้แก่
  1) แมลงดูดกินน�้าเลี้ยง (Scale insect หรือ Sucking insect) 
เช่น เพลี้ย หอย มักวางไข่ไว้ท่ีผิวเปลือกเหง้าเห็นเป็นสะเก็ดสีขาว 
ดูดกินน�้าเลี้ยงท�าความเสียหายแก่ต้นและเหง้า พบได้ทั้งในแปลงและ
ในระยะหลังเก็บเกี่ยว ใช้สารสกัดจากพืชและสมุนไพรในการป้องกัน
และก�าจัด เช่น สารสกัดจากพริก ข่าแก่ และเปลือกไม้ และการฉีดพ่น
เชือ้ราบวิเวอร์เรีย เมธาไรเซีย่ม (ฉดีพ่นตอนเย็นเท่านัน้ และพ่นต่อเนือ่ง 
4 วัน เพื่อท�าลายในแต่ละการเจริญวัยของแมลง) และใช้ถุงกาวเหลือง
ดักแมลง ทุกระยะ 4 เมตร เพื่อตรวจสอบชนิดและปริมาณของแมลง 
และระยะการเจริญวัยของแมลง
  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



กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
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การป้องกันและก�าจัด
 ในส่วนของโรคพืช จะใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา และเปลือกไม้ที่มี
รสฝาด ในการป้องกันและก�าจัด  ส่วนของแมลงศัตรูพืช จะใช้สารสกัด
จากธรรมชาตใินการป้องกนัและก�าจัด และเชือ้ราบิวเวอร์เรยี เมธาไรเซีย่ม 
และสารจับใบจากธรรมชาติร่วมด้วยทุกครั้ง ในการฉีดพ่นเชื้อราและ
สารสกัดจากพืช จะท�าการฉีดพ่นในช่วงเย็น การพ่นป้องกันและก�าจัด
โรคพืชและแมลงควรผสมสารจับใบจากธรรมชาติ เพื่อให้สารจับใบ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานของสารสกัดและเชื้อปฏิปักษ ์
ให้เกาะติดกับตัวแมลง ใบของพืชได้นาน

การเก็บเกี่ยว
 ฤดูเก็บเกี่ยว ควรเก็บในฤดูแล้ง
  1. กำรเกบ็เกีย่ว ตัง้แต่เริม่ปลกูจนถงึวนัทีเ่ก็บเก่ียวผลผลติไพล
จะใช้ระยะเวลานาน 2-3 ปีเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม ในการน�าไพลไป
สกัดน�า้มนั จะได้ปรมิาณน�า้มนัมาก และมคีณุภาพหวัไพลจะเกบ็ช่วงเดอืน 
มกราคม-มีนาคม จะสังเกตเห็นต้นไพลแห้งและฟุบลงกับพื้น ห้ามเก็บ
หวัไพลขณะทีเ่ริม่แตกหน่อใหม่ เพราะจะท�าให้ได้น�า้มันไพลทีมี่ปรมิาณ
และคณุภาพต�า่ (มกีารตรวจสารส�าคญัและสารพษิตกค้าง ตัง้แต่ 5 เดอืน 
ถึงระยะการเก็บเกี่ยว)
  2. วิธีเก็บเกี่ยว ใช้จอบ เสียมขุด หรือนิยมใช้อีเทอร์ (อีจิก) 
ขุดเหง้าไพลขึ้นมาจากดิน (ต้องระวังไม่ให้เกิดแผลหรือรอยช�้ากับเหง้า) 

เขย่าดินออก และเก็บเกี่ยวหลังปลูก 21 เดือน

กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
กระทรวงสาธารณสุข
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การป้องกันก�าจัดโรคและแมลง
 โรคของไพล หมั่นตรวจเช็คโรคพืชและแมลงศัตรูพืช ในช่วงเช้า
และเยน็ทกุวนั โรคของไพลท่ีพบได้แก่ โรคเหง้าและรากเน่า เกดิจากน�า้ขัง
หรอืการให้น�า้มากเกนิไป โรคใบจุด ราน�า้ค้าง ฉดีพ่นเช้ือราไตรโคเดอร์มา 
(ฉีดพ่นตอนเย็นเท่านัน้ และพ่นต่อเนือ่ง 4 วนั เพือ่ตัดวงจรการขยายเชือ้รา)
ศัตรูพืช ได้แก่
  1) แมลงดูดกินน�้าเลี้ยง (Scale insect หรือ Sucking insect) 
เช่น เพลี้ย หอย มักวางไข่ไว้ท่ีผิวเปลือกเหง้าเห็นเป็นสะเก็ดสีขาว 
ดูดกินน�้าเลี้ยงท�าความเสียหายแก่ต้นและเหง้า พบได้ทั้งในแปลงและ
ในระยะหลังเก็บเกี่ยว ใช้สารสกัดจากพืชและสมุนไพรในการป้องกัน
และก�าจัด เช่น สารสกัดจากพริก ข่าแก่ และเปลือกไม้ และการฉีดพ่น
เชือ้ราบวิเวอร์เรยี เมธาไรเซีย่ม (ฉดีพ่นตอนเย็นเท่านัน้ และพ่นต่อเน่ือง 
4 วัน เพื่อท�าลายในแต่ละการเจริญวัยของแมลง) และใช้ถุงกาวเหลือง
ดักแมลง ทุกระยะ 4 เมตร เพื่อตรวจสอบชนิดและปริมาณของแมลง 
และระยะการเจริญวัยของแมลง
  2) หนอนหรือแมลงกัดกินใบ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการเจริญ
เติบโตของพืชการป้องกันก�าจัด ในเบื้องต้นควรท�าลาย ใช้สารสกัดจาก
พืชและสมุนไพรในการป้องกันและก�าจัด เช่น สารสกัดจากพริก ข่าแก่ 
และเปลือกไม้ และการฉีดพ่นเช้ือราบิวเวอร์เรีย เมธาไรเซ่ียม (ฉีดพ่น
ตอนเยน็เท่านัน้ และพ่นต่อเนือ่ง 4 วนั เพ่ือท�าลายในแต่ละการเจริญวัย
ของแมลง) และใช้ถุงกาวเหลืองดกัแมลง ทุกระยะ 4 เมตร เพ่ือตรวจสอบ
ชนิดและปริมาณของแมลง และระยะการเจริญวัยของแมลง
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 3. กำรลดขนำดสมนุไพร สมนุไพรทีม่ขีนาดใหญ่ หรอืหนาหรอื

มเีนือ้แขง็ต้องตดัให้เลก็หรอืบางลง เพือ่ให้สมนุไพรแห้งง่ายและสะดวก

ในการเก็บรักษา เช่น จ�าพวกรากหรือล�าต้นใต้ดิน เปลือกไม้เนื้อไม้ 

หรือผล ควรหั่นหรือฝานเป็นช้ินบาง ๆ ก่อนท�าให้แห้ง กรณีที่ต้อง 

เตรียมสมุนไพรเป็นผง อาจหั่นเป็นชิ้นความหนาประมาณ 4 มิลลิเมตร 

กว้างและยาวประมาณ 15 มิลลิเมตร เพื่อสะดวกในการบดเป็นผง

 4. กำรท�ำให้แห้ง การอบสมุนไพรมีข้อควรปฏิบัติ ดังนี้ คือ 

   - ควรเกลี่ยสมุนไพรให้แผ่บาง ๆ บนภาชนะ ถ้าซ้อนทับกัน

หนาท�าให้เกิดความร้อน สมุนไพรจะมีสีด�าคุณภาพลดลง 

   - ดอกควรท�าให้แห้งเรว็ทีสุ่ด เพือ่ถนอมสขีองดอกให้เหมอืนเดมิ 

ถ้าเป็นดอก ที่มีกลิ่นหอม ควรผึ่งในที่ร่มที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี หรือตาม

แดดช่วงสั้น เพ่ือป้องกันการเกิดเชื้อรา ดอกบางชนิดอาจมัดรวมกัน

แขวนตากไว้บนราว 

   - ใบอาจท�าให้แห้งวิธีเดยีวกบัดอก ใบทีอุ่ม้น�า้ไว้มากอาจเพ่ิม

ความร้อนใน การอบแห้งให้สูงกว่าปกติ 

   - ทัง้ต้นของพชืล้มลกุ ถ้าไม่อุม้น�า้ไว้มากอาจผกูมดัรวมเป็นก�า 

แล้วตากแห้ง

   - รากและล�าต้นใต้ดิน เวลาตากหรืออบแห้งในตู้ ควรหมั่น

กลับสมุนไพรบ่อย ๆ เพื่อป้องกันเชื้อรา
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  3. ผลผลิต ปริมาณผลิตไพลสด 10,000-13,000 กิโลกรัม/ไร่
 4. กำรท�ำควำมสะอำด คัดแยกหวัและแง่งออกจากกนั ตดัราก
และส่วนต่าง ๆ ท่ีไม่ต้องการท้ิง คัดเลือกส่วนที่สมบรูณ์ปราศจากโรค
และแมลงน�ามาล้างด้วยน�า้สะอาดหลายๆ ครัง้ จากนัน้คดัแยกส่วนของ
ผลผลิตที่จะน�าไปท�าแห้งและเก็บรักษาไว้ท�าหัวพันธุ์ต่อไป

การบรรจุและการเก็บรักษา
 เพื่อให้สมุนไพรคงสภาพที่ดีไม่สูญเสียสารส�าคัญหลังการเก็บ
เกีย่วปลอดภยัในการใช้เราควรค�านงึถงึขัน้ตอนต่าง ๆ  หลงัการเกบ็เกีย่ว
ดังนี้ คือ
 1. กำรคัดเลือกสิ่งปนเปื้อน สมุนไพรที่เป็นส่วนของพืชที่อยู่
ใต้ดิน จะมีสิ่งปนเปื้อนมากกว่าส่วนของพืชที่เหนือดิน เช่น มีดินทราย 
หรือส่วนของพืชอื่นปะปนมาด้วย ควรคัดเลือกสิ่งเหล่านี้ออกให้หมด
ก่อนน�าไปท�าความสะอาด สิ่งปนปลอมท่ีท�าให้สมุนไพรมีคุณภาพต�่า 
อาจเกดิจากสาเหตตุ่าง ๆ  กัน เช่น สมนุไพรต่างชนดิกันแต่น�ามาจ�าหน่าย
แทนกันทั้งท่ีมีสรรพคุณทางยาต่างกัน โดยที่สมุนไพรต่างชนิดกันนั้นมี
ลักษณะภายนอกคล้ายกัน หรือมีชื่อเรียกคล้ายกัน
 2. กำรท�ำควำมสะอำดสมุนไพร สมุนไพรส่วนใหญ่ต้อง
ท�าความสะอาดหลงัเก็บเกีย่วทนัท ีและท�าให้แห้งโดยเรว็ทีส่ดุ เพ่ือป้องกนั
การท�าลายของเชือ้จลุนิทรีย์และแมลงศัตรพูชืของสมุนไพร แต่บางชนดิ
ไม่สามารถท�าความสะอาดด้วยน�้า เช่น จ�าพวกดอกซึ่งหลุดร่วงได้ง่าย

หรือส่วนที่เป็นผลหรือเมล็ด



กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

กระทรวงสาธารณสุข
105

 3. กำรลดขนำดสมนุไพร สมุนไพรทีมี่ขนาดใหญ่ หรอืหนาหรอื

มเีนือ้แขง็ต้องตดัให้เลก็หรือบางลง เพือ่ให้สมนุไพรแห้งง่ายและสะดวก

ในการเก็บรักษา เช่น จ�าพวกรากหรือล�าต้นใต้ดิน เปลือกไม้เนื้อไม้ 

หรือผล ควรหั่นหรือฝานเป็นช้ินบาง ๆ ก่อนท�าให้แห้ง กรณีที่ต้อง 

เตรียมสมุนไพรเป็นผง อาจหั่นเป็นชิ้นความหนาประมาณ 4 มิลลิเมตร 

กว้างและยาวประมาณ 15 มิลลิเมตร เพื่อสะดวกในการบดเป็นผง

 4. กำรท�ำให้แห้ง การอบสมุนไพรมีข้อควรปฏิบัติ ดังนี้ คือ 

   - ควรเกลี่ยสมุนไพรให้แผ่บาง ๆ บนภาชนะ ถ้าซ้อนทับกัน

หนาท�าให้เกิดความร้อน สมุนไพรจะมีสีด�าคุณภาพลดลง 

   - ดอกควรท�าให้แห้งเร็วท่ีสุด เพือ่ถนอมสขีองดอกให้เหมอืนเดมิ 

ถ้าเป็นดอก ที่มีกลิ่นหอม ควรผึ่งในที่ร่มที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี หรือตาม

แดดช่วงสั้น เพ่ือป้องกันการเกิดเชื้อรา ดอกบางชนิดอาจมัดรวมกัน

แขวนตากไว้บนราว 

   - ใบอาจท�าให้แห้งวธิเีดยีวกบัดอก ใบทีอุ่ม้น�า้ไว้มากอาจเพิม่

ความร้อนใน การอบแห้งให้สูงกว่าปกติ 

   - ท้ังต้นของพืชล้มลุก ถ้าไม่อุม้น�า้ไว้มากอาจผกูมดัรวมเป็นก�า 

แล้วตากแห้ง

   - รากและล�าต้นใต้ดิน เวลาตากหรืออบแห้งในตู้ ควรหมั่น

กลับสมุนไพรบ่อย ๆ เพื่อป้องกันเชื้อรา
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  3. ผลผลิต ปริมาณผลิตไพลสด 10,000-13,000 กิโลกรัม/ไร่
 4. กำรท�ำควำมสะอำด คัดแยกหวัและแง่งออกจากกนั ตดัราก
และส่วนต่าง ๆ ท่ีไม่ต้องการท้ิง คัดเลือกส่วนที่สมบรูณ์ปราศจากโรค
และแมลงน�ามาล้างด้วยน�า้สะอาดหลายๆ คร้ัง จากนัน้คดัแยกส่วนของ
ผลผลิตที่จะน�าไปท�าแห้งและเก็บรักษาไว้ท�าหัวพันธุ์ต่อไป

การบรรจุและการเก็บรักษา
 เพื่อให้สมุนไพรคงสภาพที่ดีไม่สูญเสียสารส�าคัญหลังการเก็บ
เกีย่วปลอดภยัในการใช้เราควรค�านงึถงึขัน้ตอนต่าง ๆ  หลังการเกบ็เกีย่ว
ดังนี้ คือ
 1. กำรคัดเลือกสิ่งปนเปื้อน สมุนไพรที่เป็นส่วนของพืชที่อยู่
ใต้ดิน จะมีสิ่งปนเปื้อนมากกว่าส่วนของพืชที่เหนือดิน เช่น มีดินทราย 
หรือส่วนของพืชอ่ืนปะปนมาด้วย ควรคัดเลือกส่ิงเหล่านี้ออกให้หมด
ก่อนน�าไปท�าความสะอาด สิ่งปนปลอมท่ีท�าให้สมุนไพรมีคุณภาพต�่า 
อาจเกดิจากสาเหตตุ่าง ๆ  กัน เช่น สมนุไพรต่างชนดิกันแต่น�ามาจ�าหน่าย
แทนกันทั้งที่มีสรรพคุณทางยาต่างกัน โดยท่ีสมุนไพรต่างชนิดกันน้ันมี
ลักษณะภายนอกคล้ายกัน หรือมีชื่อเรียกคล้ายกัน
 2. กำรท�ำควำมสะอำดสมุนไพร สมุนไพรส่วนใหญ่ต้อง
ท�าความสะอาดหลงัเก็บเกีย่วทนัท ีและท�าให้แห้งโดยเรว็ทีสุ่ด เพ่ือป้องกนั
การท�าลายของเชือ้จลุนิทรีย์และแมลงศัตรูพืชของสมนุไพร แต่บางชนดิ
ไม่สามารถท�าความสะอาดด้วยน�้า เช่น จ�าพวกดอกซ่ึงหลุดร่วงได้ง่าย

หรือส่วนที่เป็นผลหรือเมล็ด
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เอกสำรอ้ำงอิง

1. ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด�าร ิ

  (ส�านักงาน กปร.) และศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานโครงการอันเน่ืองมาจาก 

  พระราชด�าริ จ.สกลนคร 2555. ข้อมูลการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร. 

  พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพมหานคร:บริษัท มูฟเม้นท์ เจน ทรี จ�ากัด.

2. ฐานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 27 พฤษภาคม 2564. 

  ไพล (ออนไลน์). เข้าถึงได้จากhttp://www.phargarden.com/main.php?  

  action=viewpage&pid=192.

3. ศนูย์รวมบทความ สาระน่ารู ้ข่าวสาร เกีย่วกบัการเกษตร และเรือ่งราวอืน่ๆ ท่ีน่าสนใจ. 2561.  

  การปลูกไพล (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก https://www.shorturl.asia/8kiTb.

4. อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 2560. ไพล (ออนไลน์). เข้าถึงได้ 

  จาก https://www.sireepark.mahidol.ac.th/search.

5. Ampro Health 2561. ไพล ประโยชน์และสรรพคณุท่ีใครหลายคนเคยมองข้าม (ออนไลน์). 

  เข้าถึงได้จาก https://amprohealth.com/herb/zingiber-cassumunar/.

6. Medthai สมุนไพร 2560. สรรพคุณและประโยชน์ของไพล 42 ข้อ ! (ปูเลย) (ออนไลน์).  

  เข้าถึงได้จาก https://www.medthai.com/

กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
กระทรวงสาธารณสุข

106

 5. กำรบดร่อนสมนุไพร สมนุไพรทีต้่องบดเป็นผงละเอยีด ควร

อยู่ในสภาพแห้งกรอบจึงจะบดได้ดี อาจทดสอบความกรอบได้ง่าย ๆ 

โดยลองหักสมุนไพรว่าหักได้ง่ายหรือไม่ หรือลองป่นด้วยมือว่าเป็นผง

ได้ง่ายหรือไม่ สมุนไพรก่อนบดควรมีความชื้นไม่เกินร้อยละ 5 

 6. กำรเก็บบรรจุสมุนไพร หลังจากสมุนไพรแห้งสนิทแล้ว 

ต้องเก็บในถุงหรือ ภาชนะที่สะอาด แยกเก็บสมุนไพรแต่ละชนิดให้เป็น

สัดส่วนถ้าเป็นสมนุไพรท่ีชืน้ง่าย ต้องหมัน่น�าออกผึง่แดดหรอือบแห้งอยู่

เสมอทุก 2-3 เดือน

ตำรำงแสดงอุณหภูมิที่ใช้อบสมุนไพรให้แห้ง

ชนิดของสมุนไพร

1. ดอก ใบ ต้น

2. ราก กึ่งราก ผิว

3. ผล

4. สมุนไพรที่มีน�้ามันหอมระเหย

5. สมุนไพรที่มีไกลโคไซด์และอัลคาลอยด์

อุณหภูมิที่ท�ำให้แห้ง

(องศำเซลเซียส)

20-30

30-65

70-75

25-30

50-60
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เอกสำรอ้ำงอิง

1. ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ

  (ส�านักงาน กปร.) และศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานโครงการอันเนื่องมาจาก 

  พระราชด�าริ จ.สกลนคร 2555. ข้อมูลการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร. 

  พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพมหานคร:บริษัท มูฟเม้นท์ เจน ทรี จ�ากัด.

2. ฐานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 27 พฤษภาคม 2564. 

  ไพล (ออนไลน์). เข้าถึงได้จากhttp://www.phargarden.com/main.php?  

  action=viewpage&pid=192.

3. ศนูย์รวมบทความ สาระน่ารู ้ข่าวสาร เก่ียวกบัการเกษตร และเรือ่งราวอืน่ๆ ทีน่่าสนใจ. 2561.  

  การปลูกไพล (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก https://www.shorturl.asia/8kiTb.

4. อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 2560. ไพล (ออนไลน์). เข้าถึงได้ 

  จาก https://www.sireepark.mahidol.ac.th/search.

5. Ampro Health 2561. ไพล ประโยชน์และสรรพคณุทีใ่ครหลายคนเคยมองข้าม (ออนไลน์). 

  เข้าถึงได้จาก https://amprohealth.com/herb/zingiber-cassumunar/.

6. Medthai สมุนไพร 2560. สรรพคุณและประโยชน์ของไพล 42 ข้อ ! (ปูเลย) (ออนไลน์).  

  เข้าถึงได้จาก https://www.medthai.com/

กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
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 5. กำรบดร่อนสมนุไพร สมนุไพรทีต้่องบดเป็นผงละเอยีด ควร

อยู่ในสภาพแห้งกรอบจึงจะบดได้ดี อาจทดสอบความกรอบได้ง่าย ๆ 

โดยลองหักสมุนไพรว่าหักได้ง่ายหรือไม่ หรือลองป่นด้วยมือว่าเป็นผง

ได้ง่ายหรือไม่ สมุนไพรก่อนบดควรมีความชื้นไม่เกินร้อยละ 5 

 6. กำรเก็บบรรจุสมุนไพร หลังจากสมุนไพรแห้งสนิทแล้ว 

ต้องเก็บในถุงหรือ ภาชนะที่สะอาด แยกเก็บสมุนไพรแต่ละชนิดให้เป็น

สดัส่วนถ้าเป็นสมุนไพรท่ีชืน้ง่าย ต้องหมัน่น�าออกผ่ึงแดดหรอือบแห้งอยู่

เสมอทุก 2-3 เดือน

ตำรำงแสดงอุณหภูมิที่ใช้อบสมุนไพรให้แห้ง

ชนิดของสมุนไพร

1. ดอก ใบ ต้น

2. ราก กึ่งราก ผิว

3. ผล

4. สมุนไพรที่มีน�้ามันหอมระเหย

5. สมุนไพรที่มีไกลโคไซด์และอัลคาลอยด์

อุณหภูมิที่ท�ำให้แห้ง

(องศำเซลเซียส)

20-30

30-65

70-75

25-30

50-60


