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1. ชื่อสมุนไพร จันทนเทศ (CHAN-THET)

2. ชื่อวิทยาศาสตร Myristica fragrans Houtt.    ชื่อวงศ Myristicaceae

3. ชื่ออื่น  จันทนบาน (ภาคเหนือ), ลูกจันทน ลูกจัน (ภาคกลาง), Nutmeg tree

4. ลักษณะทางพฤกษศาสตร
  ไมยืนตน

  ใบ เปนใบเด่ียว เรียงเวียน รูปไข รูปรี หรือรูปขอบขนาน กวาง 3-7 เซนติเมตร ยาว 5–15 เซนติเมตร ปลายแหลม โคนสอบ 

ขอบเรียบ เสนกลางใบเห็นชัดทางดานบน เสนแขนงใบขางละ 6-12 เสน กานใบยาวประมาณ 1 เซนติเมตร

  ดอก แยกเพศ สวนมากมักอยูตางตน สีเหลืองออน กล่ินหอม ดอกเพศผูออกเปนชอ แบบชอเชิงหล่ัน ออกตามก่ิงหรือซอกใบ

กานชอยาวไดถึง 2 เซนติเมตร กานดอกยาวประมาณ 1 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงโคนติดกันเปนรูปคลายคนโท ปลายแยกเปนแฉกเล็ก 

ไมมีกลีบดอก มีเกสรเพศผู 8-12 อัน เชื่อมติดกัน ดอกเพศเมียออกกระจายตามก่ิง เปนดอกเดี่ยวหรือเปนกระจุก กลีบเล้ียงโคนติดกัน

เปนรูปคนโท ปลายแยกเปนแฉกเล็ก ไมมีกลีบดอก รังไขเหนือวงกลีบมี 1 ชอง ออวุล 1 เม็ด ยอดเกสรเพศเมียแยกเปนแฉกส้ัน 2 แฉก

  ผล แบบผลผนังชั้นในแข็งรูปไขคอนขางกลม เสนผานศูนยกลาง 5-8 เซนติเมตร สีเขียวอมเหลือง แกแตก 2 ซีก ในผล

มี 1 เมล็ด

  เมล็ด มีเยื่อหุมเมล็ดเปนริ้วสีแดง เปลือกเมล็ดแข็งสีน้ำตาลดำ

5. สวนที่ใชทำยา
  ผลจันทนหรือลูกจันทนมีลักษณะคอนขางกลม รูปไขหรอืทรงรี ผิวสีน้ำตาลออน เปนรองแบบรางแห ปลายดานกวางมีแผน

นูนอยูเยื้องศูนยกลางกล่ินหอม รสเผ็ดรอน ฝาดและขมเล็กนอย 

6. สรรพคุณของแตละสวนที่ใชทำยา
  ตำราสรรพคุณยาไทยวาลูกจันทนมีกลิ่นหอมฉุน รสเผ็ดรอนฝาด และขมเล็กนอย มีสรรพคุณบำรุงกำลัง บำรุงธาตุ 

แกธาตุพิการ ขับลม แกจุกเสียด แกกำเดา แกทองรวง แกรอนในกระหายน้ำ แกปวดมดลูก และบำรุงโลหิต ในตำราสมุนไพรพื้นบาน

แนะนำใหใชลูกจันทนเปนยาแกอาการคลื่นไสอาเจียนที่เกิดจากธาตุไมปรกติ โดยใชลูกจันทน 1-2 เมล็ด หรือหนัก 7-15 กรัม 

ทุบเอาเปลือกออกยางไฟพอเหลืองตมกับน้ำพอประมาณเค่ียวใหงวดเหลือ 1 ใน 3 เอาน้ำดื่ม

จันทนเทศ 
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7. รายงานการวิจัยในปจจุบัน
  ขอมูลจากการศึกษาวิจัยพรีคลินิกพบวา ลูกจันทนมีฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรีย ตานเชื้อไวรัส (rotavirus ) รักษา

แผลเปอยในกระเพาะอาหาร เพิ่มความจำ ปองกันตับจากสารพิษ ลดไขมันและคอเลสเตอรอล และแกซึมเศรา

8. สารสำคัญ
  ลูกจันทนมีน้ำมันระเหยยาก (fixed oil) ประกอบดวยกรดไมริสทิก (myristic acid) กรดโอเลอิก (oleic acid), 

กรดไลโนเลอิก (linoleic acid) กรดลอริก (lauric acid) กรดพาลมิติก (palmitic acid) เปนตน น้ำมันระเหยงาย 

(volatile oil) ประกอบดวยสารกลุมเทอรพีนอยด (terpenoids) เชน แอลฟา-ไพนีน (-pinene) บีตา-ไพนีน (-pinene), 

แซบินีน (sabinene) สารกลุมเฟนิลโพรพานอยด (phenylpropanoids) เชน ไมริสทิซิน (myristicin) อิเลมิซิน (elemicin), 

แซฟรอล (safrol) และยูจินอล (eugenol) 

9. แหลงกำเนิด และการกระจายพันธุ
  พืชชนิดน้ีมีการกระจายพันธุในเอเชียเขตรอน ในประเทศไทยมีปลูกทางภาคใตและภาคตะวันออก

10. พื้นที่เหมาะสมในการปลูกในประเทศไทย
  - ลักษณะพ้ืนที่   พื้นที่รอนชื้น สวนผลไม พื้นที่ฝนตกชุกตลอดป

  - ภาค   ภาคตะวันออก ภาคใต

  - จังหวัด   ระยอง จันทบุรี ตราด ชุมพร สงขลา ภูเก็ต

11. การคัดเลือกพันธุ (พันธุที่นิยมปลูกในประเทศไทย)
  - พันธุที่ใชเปนยา   พันธุพื้นบานทั่วไป

  - พันธุที่ใชเปนอาหาร พันธุพื้นบานทั่วไป

12. การขยายพันธุ
  ขยายพันธุดวยการเพาะเมล็ด

13. การปลูก/สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการปลูก
  - ฤดูกาลเพาะปลูก ปลูกไดทุกฤดูถามีน้ำเพียงพอ แตนิยมปลูกฤดูฝนชวงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม

  - การเตรียมดิน โดยการขุดหลุมเหมือนปลูกผลไม เชน เงาะ ทุเรียน โดยการขุดหลุมกวาง 50 เซนติเมตร 

ยาว 50 เซนติเมตร ลึก 50 เซนติเมตร รองกนหลุมดวยปุยหมัก หรือปุยคอก คลุกเคลาผสมดินกนหลุมระหวางตน ควรปลูก

หางกัน 4 – 5 เมตร 

  - วิธีการปลูก เมื่อเตรียมหลุมเรียบรอยแลว นำตนกลาของจันทนเทศเมื่ออายุ 10 – 12 เดือน ลงปลูกในหลุม

แลวกลบดิน นำฝาง หรือหญาแหงมากลบโคนตน แลวปกไมรดน้ำใหชุมชื้นอยูเสมอ พลางแสงดวยใบไม หรือสแลนพลาสติก 

เมื่อระยะปลูกแรก

14. การปฏิบัติดูแลรักษา  
  - การใหปุย จันทนเทศจะใสปุยเมื่อรองกนหลุมไปแลว จะใหอีกครั้งเม่ือปลูกไดอายุ 6 เดือน จะใชปุยวิทยาศาสตร 

ปุยหมัก หรือปุยคอกก็ได ประมาณปละ 2 ครั้ง พรอมกับการพรวนดิน
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  - การใหน้ำ จันทนเทศเปนพืชชอบน้ำชุมชื้นอยูเสมอ แตไมชอบน้ำทวมขัง ควรใหน้ำคลายปลูกผลไม เมื่อถึงฤดูฝน

ควรงดใหน้ำตามความเหมาะสม

  - การกำจัดวัชพืช การกำจัดวัชพืช ควรทำพรอมกับการพรวนดินและใสปุยปละ 1 – 2 ครั้ง

  - การปองกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู ควรฉีดยาฆาแมลงบางเพื่อมิใหแมลงกัดกินใบ ดวยสารจำพวก พาราไทออน หรือ

S85 ทุก ๆ 3 เดือน

15. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว
  - ฤดูกาลการเก็บเกี่ยว จันทนเทศจะเก็บผลผลิตเมื่ออายุ 5 ปขึ ้นไป จะเริ ่มออกผลผลิตไดตลอดปหมุนเวียนกันไป 

แตในระหวางเดือนมิถุนายน – สงิหาคม จะมีผลผลิตมากท่ีสุด 

  - วิธีการเก็บเกี่ยว เมื่อผลจันทนเทศสุก จะมีผลออกสีเหลืองนวล หรือผลเริ่มแตก และเก็บเกี่ยวโดยการใชไมขอสอย 

ตะกรอ หรือกรรไกรกระตุกลงมา เพื่อทำการแปรรูปตอไป

  - การแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว เมื่อไดจันทนเทศมาแลว ทำการผาคัดแยกรกจันทนเทศ เมล็ดจันทนเทศ และเปลือก

จันทนเทศออกจากกัน รากจันทนเทศกับเมล็ดจันทนเทศ นำไปตากแดดใหแหงแลวอบใหแหงสนิท สวนเปลือกจันทนเทศ

นำไปทำเปนอาหาร 

  - การบรรจุและการเก็บรักษา เมื ่อไดรกจันทนเทศและเมล็ดจันทนเทศแหงมาแลว บรรจุถุง เพื่อสงจำหนายตอไป 

ไมควรเก็บเกิน 1 ป จะมีแมลงปกแข็งมากัดกิน โดยเก็บไวในอุณหภูมิปกติ

16. การจำหนาย
  - ผลจันทนเทศแหง ราคากิโลกรัมละ 750-800 บาท


