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ขาวเย็นเหนือ 

1. ชื่อสมุนไพร ขาวเย็นเหนือ (KHAO YEN NUEA)
2. ชื่อวิทยาศาสตร Smilax china L.     ชื่อวงศ Smilacaceae
3. ชื่ออื่น  -
4. ลักษณะทางพฤกษศาสตร
  ไมเถายาวไดถึง 5 เมตร ลำตนและกิ่งกลม ยาว สีเขียว ลำตนตนและกิ่งแกมีหนามสั้น แข็ง กิ่งและยอดออนมักจะเกลี้ยง 
ไมมีหนามหรือถามีจะเปนหนามเล็ก ๆ โคนตนเปนไมเนื้อแข็ง มีเหงาคอนขางโต 
  ใบ เปนใบเดี่ยว เรียงแบบเวียนสลับคอนขางหางรอบลำตนหรือกิ่ง กานใบยาว 1.0-1.5 เซนติเมตร ผิวเกลี้ยง มีกาบเล็ก ๆ 
2 อัน หุมท่ีโคนกาน มีมือจับยาวคลายเสนดายย่ืนออกจากปลายของกาบ แผนใบรูปเกือบกลมกวาง 3-7 เซนติเมตร ยาว 7-12 เซนติเมตร 
ปลายใบแหลมหรือมนเล็กนอย โคนใบโคงมน ขอบใบเรียบ ผิวใบเกลี้ยง เสนใบออกจากโคนใบ 5 เสน เสนใบยอยคอนขางขนาน
และตัดเปนตารางรูปสี่เหลี่ยม 
  ดอก ดอกแยกเพศ แยกตน ออกเปนชอแบบซี่รม รูปทรงกลม มีใบประดับยอยที่โคนชอดอก ดอกเพศผูมีวงกลีบรวมสีเขียว
วงนอก 6 กลีบ ยาวแคบ ปลายแหลม โคนเชื่อมติดกันคลายจาน กลีบวงใน 2 กลีบ ขนาดไลเลี่ยกับกลีบวงนอก เกสรเพศผู 6 อัน 
อับเรณูมี 1 พู ดอกเพศเมียมีวงกลีบรวมเชนเดียวกับดอกเพศผู มีรังไขนูนเหนือฐานวงกลีบรวม ภายในมี 3 ชอง กานเกสรสั้นมาก 
ปลายแยกเปนแฉกยาวโคง 3 แฉก 
  ผล มีเนื้อหุม กลม เสนผานศูนยกลาง 5-8 มิลลิเมตร เมื่อสุกสีแดง มีเมล็ดสีมวงอมแดง 1-2 เมล็ด
5. สวนที่ใชทำยา 
  เหงา
6. สรรพคุณของแตละสวนที่ใชทำยา 
   เหงา รสมันกรอยและหวานเล็กนอย มีสรรพคุณแกประดง คุดทะราด แกน้ำเหลืองเสีย แกเสนเอ็นพิการ แกกามโรค 
ออกดอก เขาขอ ฝแผลเนาเปอยพุพอง เม็ดผื่นคัน ดับพิษในกระดูก และใชแกอักเสบในรางกาย
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7. รายงานการวิจัย
   สารสกัดจากเหงาดวยน้ำรอนมีฤทธิ์ในการยับยั้งการปลอยสารฮีสตามีนและการเปนพิษตอเซลล สารสกัดจาก
เหงาดวยเมทานอลมีฤทธ์ิในการผอนคลายการขับถายปสสาวะ และรนระยะเวลาหลับใหส้ันลงเม่ือใหยานอนหลับ barbiturate
8. สารสำคัญ
  ในเหงามีสารในกลุม steroidal saponins ไดแก dioscin, protodioscin, methylprotodioscin, gracillin และ 
methylprotogracillin เปนตน
9. แหลงกำเนิด และกระจายพันธุ
  พบเฉพาะในปาบนที่สูงในระดับ 900 เมตรขึ้นไปถึง 2,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล พบมากทางภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในตางประเทศมีในพมา จีน ญี่ปุน ลาว เวียดนาม และฟลิปปนส 
10. พื้นที่เหมาะสมในการปลูกในประเทศไทย
  - ลักษณะพื้นที่   ปาดงดิบ ปาไผ ปาเต็งรัง ชายเขา
  - ภาค  ทั่วทกุภาคของประเทศไทย
  - จังหวัด   อุดรธานี ขอนแกน ชัยภูมิ ราชบุรี เพชรบุรี
11. การคัดเลือกพันธุ (พันธุที่นิยมปลูกในประเทศไทย)
  - พันธุที่ใชเปนยา   พันธุเถาเนื้อแข็ง เถามีหนามเล็กนอย มีหัวเน้ือสีเหลือง
  - พันธุที่ใชเปนอาหาร ไมทำเปนอาหาร
12. การขยายพันธุ
  ขยายพันธุโดยการเพาะเมล็ด หรือหัวผลของขาวเย็นเหนือจะออกตามเถาเปนพวงขนาดเทาลูกมะเขือพวง เมื่อสุก
จะมีสีดำ โดยการนำมาลางน้ำใหสะอาด แลวเอาไปตากแดดใหแหง และนำไปเพาะในกระบะ รดน้ำใหชุม 20 – 30 วัน 
จะงอกเปนตนใหม พอตนกลาสูง 6 – 10 เซนติเมตร ยายลงถุงเพาะชำ ถุงละ 1 – 2 ตน เก็บไวในเรือนเพาะชำ สวนการ
ขยายพันธุดวยหัวนั้น เมื่อไดหัวขาวเย็นเหนือมาแลว นำมาผาหัวกวางประมาณ 10 – 15 เซนติเมตร ทาดวยปูนขาวที่รอยตัด 
แลวนำไปฝงลงในถุงเพาะชำ รดน้ำใหชุม ประมาณ 2 – 3 สัปดาห ขาวเย็นเหนือจะแตกตาขึ้นมาเปนตนใหม
13. การปลูก/สภาพแวดลอมที่เหมาะสมในการปลูก
  - ฤดูกาลเพาะปลูก นิยมปลูกในฤดูฝน ซึ่งจะไมมีปญหาเรื่องการรดน้ำ
  - การเตรียมดิน โดยการขุดหลุม กวาง 50 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร สูง 50 เซนติเมตร สวนมากเกษตรกร
จะปลูกตามโคนตนไม โคนไผ หรือตามตอไมตาง ๆ เพราะขาวเย็นเหนือจะเลื้อยยาวประมาณ 5 – 6 เมตร แลวรองกนหลุม
ดวยปุยคอก หรือปุยหมักก็ได 
  - วิธีการปลูก นำตนกลาเมื่ออายุ 1 – 2 ป ที่แข็งแรงลงปลูกในหลุมที่เตรียมไว แลวกลบดินใหแนน รดน้ำใหชุม
ในระยะแรก ปกหลักชวยพยุงเถาใหเลื้อย
14. การปฏิบัติดูแลรักษา  
  - การใหปุย ควรใสปุยหมักหรือปุยคอกรองกนหลุมนาจะเพียงพอ ไมควรใชสารเคมี เพราะจะสะสมที่หัว/เหงา
ของขาวเย็นเหนือ
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  - การใหน้ำ ระยะแรกตองคอยรดน้ำใหชุมชื่นอยูเสมอ ไมจำเปนตองใหน้ำมากในฤดูฝน
  - การกำจัดวัชพืช ควรกำจัดวัชพืชพรอมกับพรวนดิน เมื่อปลูกแลวประมาณ 6 เดือน ควรทำปละ 2 ครั้ง
  - การปองกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู ขาวเย็นเหนือไมคอยมีโรคและแมลงศัตรู ไมควรจะใชสารเคมีฉีดพน อาจใชแค
สารสะเดา หรือสารชีวภาพ
15. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว
  - ฤดูกาลการเก็บเกี่ยว สวนมากนิยมเก็บเกี่ยวในฤดูแลง ประมาณเดือนธันวาคม – เมษายน
  - วิธีการเก็บเกี่ยว โดยการขุดเมื่อขาวเย็นเหนืออายุ 1 – 2 ป โดยจะขุดชวงโคนตน กวางออกไปสัก 50 เซนติเมตร 
แลวคอย ๆ ใชเสียมงัดหัวขึ้นมา พยายามอยาใหเปนแผล
  - การแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว พอไดหัว/เหงามาแลวทำการลางน้ำใหสะอาด ตัดรากออกใหเรียบรอยแลวใชมีดคม ๆ 
สับเปนชิ้นเล็ก ๆ แลวตากแดดทันที ประมาณ 5 – 10 วัน จนแหง แลวนำไปอบแหงใหสนิท
  - การบรรจุและการเก็บรักษา เมื่อขาวเย็นเหนือแหง นำบรรจุถุงมัดปากใหสนิท หามโดนน้ำเด็ดขาด เพราะจะทำให
เกิดเช้ือราได ควรรีบจำหนายขาวเย็นเหนือภายใน 1 ป เพราะจะเกิดมอดกัดกินได       
16. การจำหนาย
  - หัว/เหงาขาวเย็นเหนือสด ราคากิโกลรัมละ 100-200 บาท
  - หัว/เหงา ขาวเย็นเหนือแหง ราคากิโลกรัมละประมาณ 300 บาท


