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1. ชื่อสมุนไพร ทับทิม (TAP TIM)

2. ชื่อวิทยาศาสตร Punica granatum L.     ชื่อวงศ Lythraceae

3. ชื่ออื่น  หมากพิลา (หนองคาย), หมากพิลาขาว, มะกองแกว (นาน), มะเกาะ (ภาคเหนือ), pomegranate

4. ลักษณะทางพฤกษศาสตร
  ไมพุมหรือไมตนขนาดเล็ก สูง 2-3 เมตร ก่ิงกานเม่ือออนเปนเหล่ียม เม่ือแกรูปทรงกระบอก ปลายก่ิงเปนหนาม และมีหนาม

ตามซอกใบ  

  ใบ เปนใบเดี ่ยว เรียงตรงขาม กึ่งตรงขาม หรือเปนกระจุก รูปใบหอก รูปรีแกมรูปใบหอกกลับ หรือรูปขอบขนาน 

กวาง 0.5-2.5 เซนติเมตร ยาว 1-9 เซนติเมตร ปลายมนหรือเปนติ่งหนาม โคนสอบเรียว ขอบเรียบ ผิวดานบนเปนมัน ผิวดานลาง

เห็นเสนกลางใบชัด กานใบยาว 0.2-1 เซนติเมตร 

  ดอก เปนดอกเด่ียว ออกตามซอกใบหรือท่ีปลายก่ิง มี 1-5 ดอก กลีบเล้ียงโคนเช่ือมติดกันเปนหลอด รูประฆัง ปลายแยกเปน 

5-8 แฉก รูปสามเหลี่ยมปลายแหลม สีเหลืองออน สีสม หรือสีแดง กลีบดอก รูปไขกลับ กวาง 1-2 เซนติเมตร ยาว 1.5-3 เซนติเมตร 

ปลายโคงกวางหรือมน กลีบบางและยน สีสม สีแดง หรือสีขาว มีท้ังพันธุดอกลาและพันธุดอกซอน เกสรเพศผูจำนวนมาก อับเรณูสีเหลือง 

รังไขใตวงกลีบ มี 8-13 ชอง ผวิเกล้ียง มีออวุลจำนวนมาก 

  ผล แบบผลมีเนื้อหลายเมล็ด รูปคอนขางกลม มีหลายสี เชน สีเขียวแกมเหลือง สีแดงหรือสีมวงเขม เสนผานศูนยกลาง 

6-12 เซนติเมตร เปลือกผลเหนียว ภายในผลมีผนังบางสีขาว แบงออกเปนสวน ๆ มีเมล็ดอัดแนน

  เมล็ด รูปสามเหล่ียมทู มเีนื้อใสฉ่ำน้ำ สีแดงเขม สีแดงแกมสีชมพู หรือสีขาวแกมสีเหลือง 

5. สวนที่ใชทำยา
  ใบ และเปลือกผล

6. สรรพคุณของแตละสวนที่ใชทำยา
  ตำราสรรพคุณยาไทยวา ใบทับทิมมีรสฝาด สรรพคุณแกทองรวง แกบิดมูกเลือด ปดธาตุ สมานแผลเปนตนเปลือกผลทับทิม 

มีรสฝาด ตมด่ืม แกทองรวง แกบิดมูกเลือด ปดธาตุ แกอติสาร ถายพยาธิ แกตกขาว ตมเอาน้ำชะบาดแผล สมานแผล ฆาเช้ือโรคบาดแผล 

ฝนกับน้ำปูนใส หรือโรยแผลเนาเปอยพุพอง

ทับทิม
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7. รายงานการวิจัยปจจุบัน
  ขอมูลจากการศึกษาวิจัยพรีคลินิกพบวา สารสกัดใบทับทิมดวยน้ำมีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ เมื่อใหสารสกัดใบทับทิม

ทางปากแกหนูถีบจักรที่ไดรับอาหารไขมันสูง พบวาชวยลดการสะสมไขมันในเนื้อเยื่อไขมัน และลดระดับไตรกลีเซอไรด

ในเลือดได สารเอ็มพีจี (MPG) ในใบทับทิมมีฤทธิ์ยับยั้งการยึดเกาะของนิวโทรฟล (neutrophil) บนผนังหลอดเลือด 

จึงมีศักยภาพที่จะพัฒนาเปนยาตานอักเสบชนิดใหมในอนาคตนอกจากนี้ สารกลุมแทนนินที่พบในใบทับทิมในปริมาณสูง 

ทำใหมีฤทธิ์ฝาดสมาน และชวยบรรเทาอาการทองเสียได

  รายงานการศึกษาวิจัยทางพรีคลินิกพบวา สารสกัดเปลือกผลทับทิมชวยปองกันไมใหหนูถีบจักรท่ีไดรับยาถายน้ำมัน

ละหุงหรือยาถายดีเกลือฝรั่งถายเหลว และยังชวยลดการหดตัวของลำไสเล็กสวนปลายนอกจากนั้น สารสกัดดวยน้ำและดวย

แอลกอฮอลของเปลือกผลทับทิมยังมีฤทธ์ิตานเช้ือแบคทีเรียท่ีทำใหอุจจาระรวง เชน Shigella boydii, Salmonella london, 

Vibrio cholerae และ Escherichia coli และมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ

8. สารสำคัญ
  ใบทับทิมมีสารกลุมแทนนิน (tannins) ทั้งกลุมเอลลาจิแทนนิน (ellagitannins) และกลุมแกลโลแทนนิน 

(gallotannins) สารกลุมเฟลโวนอยดกลูโคไซด (flavonoid glucosides) เชน เอพิจีนิน 4′-โอ-บีตา-กลูโคไพราโนไซด 

(apigenin 4′-O-β-glucopyranoside) ลูทีโอลิน 4′-โอ-ดี-กลูโคไพราโนไซด (luteolin 4′-O-D-glucopyranoside), 

ลูทีโอลิน 4′-โอ-บีตา-กลูโคไพราโนไซด (luteolin 3′-O-β-glucopyranoside) และลูทีโอลิน 3′-โอ-บีตา-ไซโลไพราโนไซด 

(luteolin 3′-O-β-xylopyranoside) 

  เปลือกผลทับทิมมีสารกลุมแทนนิน (tannins) ประกอบดวยกรดแกลโลแทนนิก (gallotannic acid) กรดแทนนิก 

(tannic acid) กรดแกลลิก (gallic acid) กรดเอลลาจิก (ellagic acid) นอกจากน้ันยังมีสารกลุมพอลิฟนอล (polyphenols) 

เชน ลูทีโอลิน (luteolin) เคอรเซทิน (quercetin) แคมปเฟอรอล (kaempferol) และสารอื่น ๆ เชน เรซิน (resin), 

แมนนิทอล (mannitol) ยาง (gum) อินูลิน (inulin) เมือก (mucilage) และเพกทิน (pectin)

9. แหลงกำเนิด และกระจายพันธุ
  พืชชนิดน้ีเปนไมพ้ืนเมืองในเอเชียแถบประเทศอิหราน อัฟกานิสถาน และพ้ืนท่ีแถบเทือกเขาหิมาลัย มีการนำไปปลูก

และแพรหลายในแถบเมดิเตอรเรเนียนต้ังแตสมัยโบราณ ในปจจุบันเปนพืชปลูกท่ัวไปในประเทศเขตรอนและเขตก่ึงรอน เชน 

เวียดนาม อินเดีย จีนตอนใต รวมทั้งประเทศไทย

10. พื้นที่เหมาะสมในการปลูกในประเทศไทย
  - ลักษณะพื้นที่   พ้ืนที่สวนผลไมทั่วไป สวนกลวย

  - ภาค   ทั่วทุกภาคของประเทศไทย

  - จังหวัด   นครปฐม ตาก

11. การคัดเลือกพันธุ (พันธุที่นิยมปลูกในประเทศไทย)
  - พันธุที่ใชเปนยา   พันธุพื้นบานท่ัวไป (ผลเล็ก)

  - พันธุที่ใชเปนอาหาร  พันธุจีนผลใหญ เมล็ดใหญ พันธุเดนตะวัน พันธุศรีสยาม พันธุศรีปญญา เปนตน
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12. การขยายพันธุ
  ทับทิมขยายพันธุดวยการถอนก่ิง และการเพาะเมล็ด แตนิยมกัน คือ การตอนก่ิง โดยการเลือกก่ิงท่ีไมแก หรือไมออนเกินไป 

คว่ันกิ่งยาวประมาณ 1.5 นิ้ว ขุดเมือกที่ใตเปลือกออกทาดวยน้ำยาเรงราก แลวหุมดวยมะพราวแชน้ำมัดใหแนนประมาณ 1 – 2 เดือน 

จะงอกรากออกมา ตองใหรากเริ่มมีสีเหลืองตัดกิ่งเอามาปลูกในกระถาง หรือถุงเพาะชำก็ได โดยมีการผสมดินกับปุยคอก และ

มะพราวสับ แลวนำกิ่งตอนปลูกปกไม ผูกเชือกแลวรดน้ำใหชุมอยูเสมอประมาณ 3 – 6 เดือน เอาลงปลูกในแปลงได (ถาเพาะเมล็ด

ทำเหมือนการเพาะเมล็ดทั่วไป)

13. การปลูก/สภาพแวดลอมที่เหมาะสมในการปลูก
  - ฤดูกาลเพาะปลูก นิยมปลูกในฤดูฝนระหวางเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม

  - การเตรียมดิน การปลูกทับทิมเหมือนปลูกผลไมทั ่วไป โดยการขุดหลุมกวาง 50 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร 

ลึก 50 เซนติเมตร ผสมดินกนหลุมดวยปุยคอก หรือปุยหมักก็ได เกษตรกรนิยมปลูกยกรอง หลุมหางกัน 2 -2.5 เมตร ระหวางรอง

หางกัน 2 – 2.5 เมตร เหมือนกัน

  - วิธีการปลูก เมื่อทับทิมที่เพาะชำในถุงเพาะชำประมาณ 6 เดือน ลำตนและรากจะแข็งแรงนำลงปลูกในหลุมที่เตรียมไว

กลบดินใหแนนแลวปกไมผูกเชือก บังแดดดวยใยมะพราว หรือแสลนพลาสติกในระยะแรก รดน้ำใหชุมชื้นอยูเสมอ

14. การปฏิบัติดูแลรักษา 
  - การใหปุย การปลูกทับทิมจะใสปุยเมื่อรองกนหลุมแลว เราจะใสอีกครั้งหลังจากปลูก 3 เดือน โดยการใสปุยวิทยาศาสตร

สลับกันกับปุยคอก หรือปุยหมัก ทุก ๆ 3 เดือน พรอมการพรวนดินและกำจัดวัชพืช 

  - การใหน้ำ ทับทิมเปนพืชชอบน้ำ ตองรดน้ำใหชุมชื้นอยูเสมอ แตไมใหน้ำทวมขัง ควรทำรองระบายน้ำใหดี

  - การกำจัดวัชพืช ควรทำพรอมกับการพรวนดินและใสปุย

  - การปองกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู ทับทิมแมลงชอบกัดกินใบและผลหากจะใชชำเพ่ิมตองใชสารฆาแมลงจำพวก แลนเนท  

หรือ S85 หรือ สวนมากนิยมหอผลเม่ืออายุยังนอยอยู เพ่ือปองกันโรคและแมลง แตถาใชทำยาไมควรจะใชสารเคมี และควรใชสารสะเดา

และสารชีวภาพจะดีกวา

15. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว
  - ฤดูกาลการเก็บเกี่ยว ทับทิมกิ่งตอนจะออกผลหลังจากปลูก 2 – 3 ป และเพาะเมล็ดปลูกจะออกผล 4 – 5 ป เราจะ

ตัดแตงก่ิงตลอดป เพื่อใหตนทับทิมโปรงไมหนาทึบ จะทำใหไมเกิดเชื้อรา

  - วิธีการเก็บเกี่ยว เมื่อทับทิมเจริญเติบโตเต็มที่ (กิ่งตอนประมาณ 2 – 3 ป แตเพาะเมล็ด 4 – 5 ป) ตองตัดแตงกิ่ง

อยูประจำตลอดป จึงนำกิ่งที่ตัดนั้นมาทำเครื่องยาไดเลย โดยใชกรรไกรคม ๆ ตัดกิ่งที่มีใบคอนขางจะแก หรือตองออกผลไปแลว 

เพื่อใหแตกกิ่งใหม โดยใชกิ่งที่ตัดมาในการแปรรูป ตอไป

  - การแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว เมื่อไดกิ่งทับทิมมานำไปลางน้ำใหสะอาดแลวนำมาตากแดดทั้งกิ่ง ถาเปนกิ่งใหญตัด

ใหเล็กลง ตากแดดประมาณ 4 – 5 วัน นำมาเคาะเอากิ่งออกใหเหลือแตใบ แลวนำลงไปอบอีกครั้งจนแหงสนิท

  - การบรรจุและการเก็บรักษา เมื่อไดใบทับทิมแหงแลว นำบรรจุถุงสงจำหนายตอไป หรือเก็บใสถุงมัดปากใหแนน 

เก็บไวในหองอุณหภูมิปกติ

16. การจำหนาย
  เปลือกทับทิมแหง ราคากิโลกรัมละ 60-100 บาท


