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1. ชื่อสมุนไพร ไพล (PHLAI)
2. ชื่อวิทยาศาสตร  Zingiber montanum (Koenig) Link ex Dietr.     ชื่อวงศ Zingiberaceae 
3. ชื่ออื่น  ปูลอย ปูเลย (ภาคเหนือ), วานไฟ (ภาคกลาง), Bengal ginger, vanaardraka, banada 
4. ลักษณะทางพฤกษศาสตร (1, 3-6)
  ไมลมลุกอายุหลายป เหงาอวบหนา ผิวนอกสีน้ำตาลออน เน้ือในสีเหลืองอมสีสม มีกล่ินเฉพาะ กาบใบเรียงสลับโอบกันแนน
ชูเหนือดนิเปนลำตนเทียม สูง 1.2-1.8 เมตร แตกกอ กาบใบเกล้ียงหรือมีขนตามขอบ 
  ใบ เปนใบเดี่ยว เรียงสลับระนาบเดียว รูปแถบ กวาง 2-4 เซนติเมตร ยาว 20–35 เซนติเมตร ปลายเรียวยาว โคนสอบ
ผิวใบดานลางมีขนนุม กานใบยาวประมาณ 3 มิลลิเมตร ลิ้นใบเปนสองแฉกต้ืน มีขน 
  ดอก ชอดอกแบบชอเชิงลด ออกจากเหงา กานชอตั ้งตรงขึ ้นเหนือดินยาว 20–25 เซนติเมตร รูปกระสวยถึงรูปไข 
ใบประดับเรียงซอนกันแนน สีน้ำตาลขอบสีเขียวออน รูปไข ผิวมีขนนุม ปลายแหลม กลีบเลี้ยงโคนติดกันเปนหลอด สีขาว กลีบดอก
สีเหลืองออน โคนติดกันเปนหลอดปลายแยกเปนสามแฉก เกสรเพศผูเปนหมันที่เปลี่ยนไปเปนกลีบปาก รูปเกือบกลม สีขาว 
ปลายแยกเปน 2 แฉก และจะแยกออกลึกขึ ้นเมื ่อดอกใกลโรย เกสรเพศผูเปนหมันที่เหลือรูปขอบขนาน สีเดียวกับกลีบปาก 
เกสรเพศผูที่สมบูรณมี 1 อัน อับเรณูเปนหงอนยาวและโคงหุมกานยอดเกสรเพศเมีย ที่ยาวขึ้นไปเหนืออับเรณู รังไขอยูใตวงกลีบ 
มี 3 ชอง มีออวุลจำนวนมาก 
  ผล แบบผลแหงแตก รูปกลม 
5. สวนที่ใชทำยา
  เหงาแหงรูปรางไมแนนอน คอนขางแบน แตกแขนงเปนแงงคลายนิ้วมือ ยาว 3-7 เซนติเมตร หนา 1-2 เซนติเมตร ผิวนอก
สีเหลืองแกมสีเทา หรือสีน้ำตาลออนแกมสีเทา ไมเรียบ มีรอยยนตามยาว และมีขอปเห็นไดชัดเจน 
6. สรรพคุณของแตละสวนที่ใชทำยา
  ตำราสรรพคุณยาไทยวาไพลมีรสฝาดขื่นเอียน สรรพคุณขับลม ขับระดู แกลำไสอักเสบ ขับเลือดราย แกระดูขาว เปนตน 
ใชภายนอกโดยการทาถูนวดแกเคล็ดขัดยอก สมานแผล และแกปวดเมื่อยกลามเนื้อ 

ไพล



กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุขขกระทรวงสาธารณสุข

187

7. รายงานการวิจัยปจจุบัน
  ขอมูลจากการศึกษาวิจัยพรีคลินิกและคลินิกพบวาสารสกัดไพลมีฤทธ์ิตานการอักเสบ 
8. สาระสำคัญ 
  ไพลมีองคประกอบเคมีเปนน้ำมันระเหยงายไมนอยกวารอยละ 0.8 แตโดยทั่วไปมักมีสารกลุมมอโนเทอรพีน 
(monoterpene) เปนหลัก เชน แอลฟา-ไพนีน (-pinene) ซาบินีน (sabinene) แอลฟา-เทอรพินีน (-terpinene) 
แกมมา-เทอรพินีน (-terpinene) เทอรพีน-4-ออล (terpenen-4-ol) นอกจากนั้นไพลยังมีสารสีเหลืองเคอรคูมิน 
(curcumin) และอนุพันธแนฟโทควิโนน (naphthoquinone derivatives) เปนตน
9. แหลงกำเนิด และกระจายพันธุ 
  พืชชนิดน้ีมีเขตการกระจายพันธุท่ัวไปในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต อาจเปนพืชพ้ืนเมืองของอินเดีย ในประเทศไทย
พบไดทั่วไป มีปลูกตามบานท่ัวไปสำหรับใชทำยา 
10. พื้นที่เหมาะสมในการปลูกในประเทศไทย
  - ลักษณะพื้นที่   พื้นที่ดอนน้ำไมทวมขัง พื้นที่สวนผัก พื้นที่ปลูกพืชไรทั่วไป หัวไรปลายนา
  - ภาค   ทั่วทุกภาคของประเทศไทย 
  - จังหวัด   ทุกจังหวัดของประเทศไทย
11. การคัดเลือกพันธุ (พันธุที่นิยมปลูกในประเทศไทย)
  - พันธุที่ใชเปนยา   พันธุพื้นบานทั่วไป
  - พันธุที่ใชเปนอาหาร ไมใชทำเปนอาหาร
12. การขยายพันธุ  
  ขยายพันธุดวยการใชเหงา เมื่อขุดไพลในฤดูเก็บเกี่ยว แลวเก็บเหงาไพลเอาไวทำพันธุโดยขุดมาไมตองลางน้ำ
เก็บผึ่งไวในรม อยาใหโดนน้ำเพื่อเอาไวทำพันธุ
13. การปลูก/สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการปลูก
  - ฤดูกาลเพาะปลูก นิยมปลูกในชวงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม ซึ่งเปนชวงฤดูฝน
  - การเตรียมดิน โดยการไถดะ ไถแปร และไถพรวน ยกรองกวางประมาณ 1 เมตร เวนทางเดินเปนรองน้ำ
ประมาณ 50 เซนติเมตร หวานปุยคอก หรือปุยหมักบนแปลงปลูก
  - วิธีการปลูก เม่ือเตรียมแปลงปลูกเรียบรอยแลว นำเหงาไพลท่ีเตรียมไว ฝงลงบนแปลงหลุมหางกัน 30 เซนติเมตร 
ระยะแถว 30 เซนติเมตร กลบดินใหมิดหัวเหงาของไพล แลวรดน้ำใหชุมชื้นอยูเสมอ ประมาณ 3 – 4 สัปดาห ไพลจะงอก
ขึ้นมาเปนตนใหม
14. การปฏิบัติดูแลรักษา  
  - การใหปุย เมื่อไพลได 1 – 2 เดือน นำการพรวนดินและใสปุยดวยปุยวิทยาศาสตร 16-16-16 ตลอดอายุ 
ควรใหปุยประมาณ 1 – 2 ครั้ง
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  - การใหน้ำ ถาปลูกฤดูฝนปลอยตามธรรมชาติได
  - การกำจัดวัชพืช ควรกำจัดวัชพืชพรอมกับการพรวนดินและใสปุย  
  - การปองกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู การปองกันโรคและแมลง ควรใชสารจำพวกสารสะเดา และสารชีวภาพ (ไมควร
ใชสารเคมีจะสะสมในหัวเหงา)
15. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว  
  - ฤดูกาลการเก็บเกี่ยว ไพลจะเก็บเกี่ยวในฤดูแลง ชวงเดือนธันวาคม – เมษายน โดยจะเก็บเก่ียวเมื่ออายุ 1 – 2 ปขึ้นไป
  - วิธีการเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยวโดยการขุด พอไพลแกตนจะเริ่มยุบและเหลือง เริ่มขุดโดยใชแรงงานคนใหขุดดวยเสียม หรือ
จอบ ระวังอยาใหหัวเสียหาย แลวสลัดดินออกสงแปรรูป หรือจำหนายตอไป 
  - การแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว เมื่อไดหัวไพลมาแลว ลางน้ำใหสะอาด แลวไปทำการหั่นบาง ๆ แลวตากแดดทันที
ประมาณ 4 – 5 วัน จนแหง แลวนำไปอบอีกครั้งจนแหงสนิท
  - การบรรจุและการเก็บรักษา เมื่อไดไพลแหงมาแลว ใสกระสอบ เพื่อสงจำหนายตอไป หรือถาจะเก็บใสกระสอบโปรง ๆ 
หรือถุงปุยสะอาด โดยเก็บไวในหองที่มีอุณหภูมิปกติ
16. การจำหนาย
  เหงาไพลสด ราคากิโลกรัมละ 15-50 บาท
  เหงาไพลแหง ราคากิโลกรัมละ 100-150 บาท


