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1. ชื่อสมุนไพร ฝาง (FANG) 
2. ชื่อวิทยาศาสตร Caesalpinia sappan L.      ชื่อวงศ Fabaceae (Leguminosae – Caesalpinoideae)
3. ชื่ออื่น  ฝางเสน (ภาคกลาง) ฝางสม (กาญจนบุรี), งาย (กาญจนบุรี), หนามโคง (แพร) และโซปก (จีน)
4. ลักษณะทางพฤกษศาสตร
  ไมพุมรอเลื้อย แตกกิ่งต่ำและเปนเถาเลื้อยพาดเกี่ยวไมอื่นขึ้นไปยาวไดถึง 10 เมตร มีหนามแหลมโคงแข็งอยูทั่วไป แกน
และเนื้อไมมีสีสมเหลืองหรือสีแดงเขม หูใบ รวงงาย 
  ใบ เปนใบประกอบแบบขนนกสองชั้น เรียงเวียน ชอใบแยกแขนงออกเปนคูตรงขามกัน 8-16 คู แตละแขนงมีใบยอย
ติดเปนคูตรงขามกัน 6-18 คู ใบยอยรูปขอบขนาน ปลายมนและเวาเล็กนอย โคนเบี้ยว ขอบเรียบ กานใบยอยสั้นมาก 
  ดอก ชอดอก แบบชอกระจะถึงชอกระจะแยกแขนง ออกตามปลายกิ่งหรือซอกใบใกลปลายกิ่ง ใบประดับรูปใบหอก 
รวง มีขนประปราย กลีบเลี้ยง 5 กลีบ ขนาดไมเทากัน กลีบลางสุดมีขนาดใหญกวากลีบอื่นและโคงงุม กลีบดอกสีเหลือง 5 กลีบ 
ขนาดไมเทากันรูปไขกลับ มีกานกลีบ เกสรเพศผู 10 อัน กานชูอับเรณูมีขน รังไขเหนือวงกลีบ รูปรี มีขน มี 1 ชอง มีออวุล 3-6 เม็ด 
กานเกสรเพศเมียยาว ยอดเกสรเพศเมียเปนตุม 
  ผล แบบผลแหงแตก ฝกแบน รูปขอบขนานแกมรูปไขกลับ กวาง 2-4 เซนติเมตร ยาว 6-12 เซนติเมตร โคนฝกสอบเล็กนอย 
ปลายฝกผายกวางกวาโคนฝก ปลายสุดเรียวเปนจะงอยแหลม
  เมล็ด รูปรีกวางประมาณ 1 เซนติเมตร ยาว 1.5-2 เซนติเมตร
5. สวนที่ใชทำยา
  ชิ้นสวนของแกนไมแหง รูปรางและขนาดไมแนนอน เนื ้อไมสวนมากสีสมอมเหลือง ถึงสีแดงเขม สีน้ำตาลออนถึง
สีน้ำตาลแดง 
6. สรรพคุณของแตละสวนที่ใชทำยา 
  ตำราสรรพคุณยาไทยวาฝาง มีรสขื่นขมฝาด สรรพคุณเปนยาบำรุงโลหิตสตรี แกปอดพิการ ขับเสมหะ แกรอนใน
ชวยลดความรอนในรางกาย กระหายน้ำ แกไอ ขับระดู เปนยาบำรุงโลหิตสตรี 

ฝาง 
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7. รายงานการวิจัยปจจุบัน
  ขอมูลจากการวิจัยพรีคลินิกพบวาสารบราซิลินในฝางมีฤทธิ์ยับยั้งการรวมกลุมของเกล็ดเลือดหนูที่กระตุนดวย
ทรอมบิน (thrombin), คอลลาเจน (collagen) หรือเอดีพี (ADP) และยับยั้งการเพิ่มความเขมขนของแคลเซียมในเกล็ดเลือด  
สารสกัดดวยเมทานอลของฝาง มีฤทธ์ิยับย้ังแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ท่ีด้ือตอยาเมทิซิลลิน (methicillin-resistant 
S. aureus, MRSA) ทำให MRSA ไวตอยาแอมพิซิลลินและคอกซาซิลลินมากขึ้น และทำให MRSA รุกเขาในเซลลสรางเสนใย
ของเยื่อบุ (human mucosal fibroblast) ไดนอยลง นอกจากนี้ สารสกัดฝางดวยเอทานอล และสารสกัดฝางดวยเมทานอล
ยังมีฤทธิ์ตานอักเสบโดยมีกลไกการออกฤทธิ์ตาง ๆ กัน
8. สารสำคัญ 
  ฝางมีสารใหสีแดงช่ือบราซิลิน (brazilin) เปนสารหลักและประกอบดวยสาร บราซิเลอิน (brazilein) ฮีมาทอกไซลิน 
(haematoxylin) สารกลุมเฟลโวนอยด (flavonoids) หลายชนิด เชน ซัพพานชาลโคน (sappanchalcone) 3´-ดีออกซี-4-
โอ-เมทิลอีพิแซพพานอล (3´-deoxy-4-O-methylepisappanol) 4-โอ-เมทิลอีพิแซพพานอล (4-O-methylepisappanol) 
และสารกลุมโพรโทแซพพานิน (protosappanins) เปนตน
9. แหลงกำเนิด และกระจายพันธุ
  พบไดท่ัวไปในปาเบญจพรรณ ปาเต็งรัง ปาเขาหินปูนแหงแลง และตามชายปาดงดิบท่ัวประเทศไทย ในตางประเทศ
พบไดที่อเมริกาใตปลูกกันอยางกวางขวางตลอดเขตรอน อินเดีย ศรีลังกา พมา กัมพูชา ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต
10. พื้นที่เหมาะสมในการปลูกในประเทศไทย
  - ลักษณะพ้ืนที่   ปาเบญจพรรณท่ัวไป ปาเต็งรัง ปาเขาหินปูนแลง ปาดงดิบชายเขา
  - ภาค   ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง
  - จังหวัด   เชียงใหม แพร อุทัยธานี กาญจนบุรี
11. การคัดเลือกพันธุ (พันธุที่นิยมปลูกในประเทศไทย)
  - พันธุที่ใชเปนยา   ฝางเสน ฝางสม
  - พันธุที่ใชเปนอาหาร ไมใชทำเปนอาหาร
12. การขยายพันธุ
  โดยการขยายพันธุดวยเมล็ด ฝางจะออกผลเปนฝก คลายถั่วมีเมล็ดฝกละ 2 – 3 เมล็ด เมื่อฝกแกจะแตก นำเมล็ด
ที่แกจัดไปเพาะในกระบะเพาะชำประมาณ 7 – 10 วัน ฝางจะงอกเปนตนออน พอสูงประมาณ 10 – 15 เซนติเมตร 
แยกลงถุงเพาะชำที่มีดินผสมปุยคอกและมะพราวสับ เอาไวในเรือนเพาะชำ รดน้ำใหชุมชื้นอยูเสมอ
13. การปลูก/สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการปลูก
  - ฤดูกาลเพาะปลูก ฝางเปนไมปานิยมปลูกในฤดูฝนในชวงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม
  - การเตรียมดิน โดยการขุดหลุมกวาง 50 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร ลึก 50 เซนติเมตร รองกนหลุมดวย 
ปุยคอก หรือปุยหมัก ฝางเปนไมซุมใหญมีหนามมาก ควรปลูกหางกัน 4 – 5 เมตร ขึ้นไป
  - วิธีการปลูก เมื่อตนกลาฝางอายุ 6 – 10 เดือน พรอมที่จะปลูกลำตนและรากแข็งแรง นำปลูกในหลุมที่เตรียมไว 
กลบดินใหแนน ปกไมพยุงตนผูกเชือกใหเรียบรอย นำฟางหรือหญาแหงคลุมโคนตน รดน้ำใหชุมชื้นอยูเสมอ
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14. การปฏิบัติดูแลรักษา  
  - การใหปุย ฝางจะใหปุยเมื่อรองกนหลุมแลว จะใหปุยอีกครั้งเมื่อปลูกได 6 เดือน พรอมกับการพรวนดิน และกำจัดวัชพืช
ควรใสปุยปละ 1 – 2 ครั้ง
  - การใหน้ำ ฝางจะใหน้ำระยะแรกเทาน้ัน เพราะฝางเปนไมทนแลงมาก ชวงฤดูฝนสามารถปลอยตามธรรมชาติได
  - การกำจัดวัชพืช ควรทำพรอมกับการพรวนดินและใสปุย
  - การปองกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู ฝางไมมีแมลงศัตรูพืชมากนักจึงไมตองปองกันแมลงและศัตรูพืช 
15. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว
  - ฤดูกาลการเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยวไดทุกฤดูกาล แตนิยมเก็บเก่ียวในฤดูแลง ในระหวางเดือนธันวาคม – เมษายน
  - วิธีการเก็บเกี่ยว ฝางจะเก็บเกี่ยว เมื่อมีอายุ 5 – 10 ป โดยการตัดตนโดยจะไวตอประมาณ 50 – 80 เซนติเมตร เพื่อให
เกิดตนใหม ตัดแลวตัดเปนทอนสั้น ๆ ยาวประมาณ 10 เซนติเมตร สงแปรรูปตอไป
  - การแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว เมื่อไดฝางทอนสั้น ๆ ประมาณ 10 เซนติเมตร นำมาผาตามยาวใหเปนชิ้นเล็ก ๆ บาง ๆ 
แลวนำไปตากแดด 4 – 5 วัน จนแหง และนำไปอบใหแหงสนิทอีกครั้ง
  - การบรรจุและการเก็บรักษา เมื่อฝางแหงสนิทแลว นำบรรจุถุง หรือกระสอบโปรง ๆ สงจำหนายตอไป หรือจะเก็บไว
ในหองอุณหภูมิปกติ ระวังความรอนและความช้ืน
16. การจำหนาย 
  แกนฝางแหง ราคากิโลกรัมละ 60-150 บาท


