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1. ชื่อสมุนไพร    พิมเสน (PHIMSEN-TON)

2. ชื่อวิทยาศาสตร Dryobalanops aromatica Gaertn.     ชื่อวงศ Dipterocarpaceae 

3. ชื่ออื่น  พรมเสน, พิมเสนเกล็ด, พิมเสนตรังกานู, ภิมเสน, ภีมเสน, Baros camphor, Barus camphor, barus 

    kapur, bhimsaim camphor, bhimseni, bing pian, camphol, Dryobalanops camphor, 

    kapur barus Malay camphor, Malayan camphor, Sumatra camphor 

4. ลักษณะทางพฤกษศาสตร
  ไมตนขนาดใหญ  ตามก่ิง ชอดอก หูใบ กานใบ และใบดานลาง เม่ือออนมีเกล็ดรังแคอยูท่ัวไป เม่ือแกเกล้ียง ตาใบรูปใบหอก

แคบ กวาง 1-1.5 มิลลิเมตร ยาว 2-5 มิลลิเมตร มักจะแบน หูใบเล็ก รูปแถบ ยาว 5-8  มิลลิเมตร 

  ใบ เปนใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไขกวาง กวาง 2-4 เซนติเมตร ยาว 4-6 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลม ยาวถึง 1.5 เซนติเมตร 

โคนสอบแคบหรือมนกวาง ขอบเรยีบ เสนกลางใบเปนรองลึก นูนชัดดานลาง เสนใบเห็นไมชัด กานใบเรียว ยาว 0.5-1 เซนติเมตร 

  ดอก ชอดอกแบบชอแยกแขนง โปรง ออกที่ปลายยอดหรือตามซอกใบ ยาวถึง 7 เซนติเมตร ตาดอกรูปกระสวย ปลายมน 

กลีบเล้ียงมี 5 กลีบ โคนกลีบเช่ือมติดกัน ปลายจักเปนพูไมเทากัน พูรูปใบหอก ปลายมน เกล้ียง กลีบดอกมี 5 กลีบ สีขาว รูปขอบขนาน 

โคนกลีบเชื่อมติดกัน ปลายแหลม เกลี้ยง เกสรเพศผูมีประมาณ 30 อัน ขนาดไมเทากัน กานชูอับเรณูเล็กเรียว โคนเชื่อมติดกัน 

อับเรณูรูปแถบ มีรยางคแคบสั้น รังไขเหนือวงกลีบ รูปไข เกลี้ยง มี 1 ชอง มีออวุล 1 เม็ด กานยอดเกสรเพศเมียคลายเสนดาย เกลี้ยง 

ยาวเปนสองเทาของรังไข และยาวกวากานชูอับเรณู 

  ผล เปนผลเปลือกแข็งเมล็ดเดียว รูปไข กวางประมาณ 1.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 3 เซนติเมตร เกลี้ยง มีกานยอดเกสร

เพศเมียติดอยู กลีบเลี้ยงขยายใหญเปนรูปถวยปลายคอด สวนปลายถวยมีพูรูปชอนปลายมน 5 พู เทากัน

5. สวนที่ใชทำยา
  พิมเสนเปนเกล็ดเล็ก ๆ สีขาวขุนหรือใสไมมีสี กลิ่นหอมเย็นเฉพาะตัว ฉุนเล็กนอย รสเผ็ดปราเย็น 

  วิธีการเตรียมพิมเสน (ธรรมชาติ) พบไดในตนพิมเสนท่ีมีอายุมากบางตน ในรูปของเกล็ดหรือน้ำมัน ท้ังน้ีสามารถแยกพิมเสน

ไดโดยการกล่ันเน้ือไม พิมเสนที่ไดสวนมากอยูในรูป d-borneol 

พิมเสน
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6. สรรพคุณของแตละสวนที่ใชทำยา
  ตำราสรรพคุณยาไทยวา พิมเสนมีรสเผ็ดปราเย็น ชวยกระจายลมทั้งปวง ทำใหเรอและผายลม แกอาการจุกเสียด

แนนเฟอ แกอาการปวดทอง ใชเปนยาขับเสมหะ ขับเหงื่อ แกลมวิงเวียน หนามืด บำรุงหัวใจ ใชภายนอกเปนยารักษาแผลสด

หรือแผลเร้ือรัง

7. รายงานการวิจัยปจจุบัน
  -

8. สารสำคัญ
  พิมเสน (ธรรมชาติ) เปนสารประกอบอินทรีย ประเภทมอโนเทอรพีนแอลกอฮอล (monoterpene alcohol) 

เลขทะเบียน CAS 464-43-7 มีสูตรโมเลกุล C10H18O น้ำหนักโมเลกุล 154.24 คาความถวงจำเพาะ 1.011 จุดหลอมเหลว 

208 องศาเซลเซียส พิมเสนมีคาการหมุนเชิงแสงจำเพาะ (specific rotation) ของสารละลายความเขมขน 10% ในเอทานอล 

(96%) เปน +37.6  ท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส พิมเสนบริสุทธ์ิจะเปนแผนผลึกรูปหกเหล่ียม เม่ือท้ิงไวในอากาศจะระเหิดได 

ละลายน้ำยาก พิมเสน 1 สวนละลายไดในปโตรเลียมอีเทอร (petroleum ether) 6 สวน หรือในเบนซิน (benzene) 5 สวน 

9. แหลงกำเนิด และกระจายพันธุ
  พืชชนิดน้ีพบทางตอนใตของคาบสมุทรมลายูต้ังแตรัฐกลันตันลงไป จนถึงภาคตะวันออกและภาคตะวันตกเฉียงเหนือ

ของเกาะสุมาตรา และเกาะบอรเนียว มักพบตามปาดิบชื้นในดินทรายแหง 

10. พื้นที่เหมาะสมในการปลูกในประเทศไทย
  - ลักษณะพื้นที่   พื้นที่ดอนน้ำไมทวมขัง สวนสมุนไพร 

  - ภาค   ทุกภาคของประเทศไทย

  - จังหวัด   ทุกจังหวัดของประเทศไทย

11. การคัดเลือกพันธุ (พันธุที่นิยมปลูกในประเทศไทย) 
  - พันธุที่ใชเปนยา   พันธุใชใบทำยา

  - พันธุที่ใชเปนอาหาร   ไมใชทำเปนอาหาร

12. การขยายพันธุ  
  ขยายพันธุโดยการปกชำ พิมเสนเปนไมลมลุกปกชำงาย ตัดตน หรือยอดยาว 8 – 10 นิ้ว ตัดใบใหเหลือนอยที่สุด 

แลวนำไปปกในถุงเพาะชำที่ใสขี้เถาแกลบ ปกชำถุงละ 2 – 3 กิ่ง เอาไวในเรือนเพาะชำ รดน้ำใหชุมอยูเสมอประมาณ 2 – 3 

สัปดาห พิมเสนเริ่มแตกยอดใหมและงอกงาม พออายุ 1 – 2 เดือน พรอมที่จะปลูกตอไป 

13. การปลูก/สภาพแวดลอมที่เหมาะสมในการปลูก
  - ฤดูกาลเพาะปลูก ปลูกไดทุกฤดูกาล แตตองมีน้ำรดใหชุมชื้นอยูเสมอ

  - การเตรียมดิน การปลูกพิมเสนตนตองยกเปนแปลง โดยการสับดินยกแปลงกวาง 1 เมตร ความยาวแลวแตพ้ืนท่ี

ทางเดินระหวางแปลง 50 เซนติเมตร เปนทางเดินและเปนรองระบายน้ำก็ได แลวผสมปุยคอก หรือปุยหมักคลุกเคลา

ในแปลงปลูก 
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  - วิธีการปลูก เมื ่อพิมเสนตนอายุ 1 – 2 เดือน ลำตนและรากแข็งแรงพรอมที่จะปลูก เอาลงแปลงปลูกที่เตรียมไว 

ระยะหางระหวางตน 30 เซนติเมตร ระหวางแถว 30 เซนติเมตร ปกไมพยุงตนผูกเชือกใหเรียบรอย รดน้ำใหชุมชื้นอยูเสมอ

14. การปฏิบัติดูแลรักษา  
  - การใหปุย พิมเสนตนเม่ือตอนเตรียมแปลงไดใสปุยไวแลว 1 คร้ัง จะใสอีกคร้ัง เม่ือพรวนดินและกำจัดวัชพืช หลังจากปลูก 

2 เดือน ไมควรใชสารเคมี เพราะพิมเสนตนจะใชใบทำยา

  - การใหน้ำ พิมเสนตนเปนพืชตองการน้ำมาก แตไมใหทวมขัง ตองรดน้ำใหชุมชื้นอยูเสมอ

  - การกำจัดวัชพืช ควรทำพรอมกับการพรวนดินและใสปุย

  - การปองกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู พิมเสนตนจะมีโรคและแมลงกัดกินบาง ควรใชสารชีวภาพ หรือสารสะเดาฉีดพน

15. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว  
  - ฤดูกาลการเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยวไดทุกฤดูกาล จะเก็บเก่ียวเมื่อพิมเสนตนเริ่มออกดอก

  - วิธีการเก็บเกี่ยว โดยการตัดทั้งตนทั้งใบยาวประมาณ 30 เซนติเมตร เก็บตนตอเอาไว เพื่อใหแตกยอดรุนตอไป

  - การแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว เมื่อไดพิมเสนตนมาแลว นำมาลางน้ำใหสะอาดแลว ตัดเปนทอน ๆ สั้น ๆ ยาว 5 – 10 

เซนติเมตร 

  - การบรรจุและการเก็บรักษา เมื่อพิมเสนตนพรอมใบแหงแลว เก็บใสถุงพลาสติกมัดปากใหแนน เพื่อสงจำหนายตอไป 

เก็บไวในหองที่มีอุณหภูมิปกติ

16. การจำหนาย 
  พิมเสนเกล็ดแหง ราคากิโลกรัมละ 170-350 บาท

หมายเหตุ  
  1. ปจจุบันพิมเสน (ธรรมชาติ) ที่ไดจากตนพิมเสนหาไดยากมาก แทบไมมีการผลิตแลว และมีราคาแพงมาก สวนหนึ่ง

เนื่องจากในประเทศอินโดนีเซียมีการใชประโยชนจากไมของตนพิมเสนในการกอสรางมากกวา และพิมเสนตนแกบางตนเทานั้นที่ให

เกล็ดพิมเสน ซึ่งบอกไดยากวาตนใดมีเกล็ดพิมเสนอยูภายใน 

  2. ตำรายาของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนวา พิมเสนเปนยากระตุนใหรูสึกตัวเมื่อหมดสติหรือชักจากไขสูงหรือเปนลม 

ทำใหสดชื่น ปลอดโปรง ใชบรรเทาอาการตาอักเสบ รักษาแผลในชองปาก ลดอาการเจ็บคอ ใชภายนอกเปนยาทาแผล 

  3. ควรเก็บพิมเสนไวในภาชนะปดสนิท ที่อุณหภูมิไมเกิน 25 องศาเซลเซียส 

          4. มีพิมเสนอีกชนิดหนึ่งเรียก พิมเสนหนาด (Ngai camphor) ไดจากตนหนาด [Blumea balsamifera  (L.) DC.] 

วงศ Asteraceae (Compositae) พิมเสนชนิดนี้ผลิตและใชมากในเวียดนามและมณฑลไหหนาน (ไหหลำ) ของจีน จัดเปนพิมเสน

คุณภาพต่ำ แตราคาถูกกวาและหาไดงายกวามาก


