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1. ชื่อสมุนไพร ไมเทายายมอม (MAITAO YAI MOM)

2. ชื่อวิทยาศาสตร Clerodendrum indicum (L.) Kuntze     ชื่อวงศ Lamiaceae (Labiatae)

3. ชื่ออื่น  ไมเทาษี (ภาคเหนือ, ภาคใต) พญาเล็งจอน (เชียงใหม) เทายายมอม(ภาคกลาง-จันทบุรี), 

    ปงขมปงขาว ปงหลวง เปนจอน (ภาคเหนือ),พมพี(อุดรธานี), พินพี (เลย), โพพิ่ง (ราชบุรี), 

    bowing lady, sky rocket, tube flower, Turk’s turban, Turk’s turbin

4. ลักษณะทางพฤกษศาสตร
  ไมพุมขนาดเล็กสูง 1-2.5 เมตร เปนไมลงรากแกวอันเดียวลึกพุงตรงรากกลม ดำ โต ลำตนตั้งตรง ไมมีกิ ่งกานสาขา 

หรือแตกก่ิงบริเวณใกลยอด บริเวณปลายก่ิงเปนสันสี่เหลี่ยม

  ใบ เปนใบเดี่ยวเรียงตรงขาม หรือรอบขอ ขอละ 3-5 ใบ จากตนตรงขึ้นไปจนถึงยอดใบรูปวงรีแกมขอบขนาน หรือรูปขอบ

ขนานแกมใบหอกกลับ กวาง 1.5-2.5 เซนติเมตรยาว 12-18 เซนติเมตร เสนกลางใบงอโคงเขาหาลำตน เกือบเปนรูปครึ่งวงกลมดัดใบ

ใหงอตามไปดวยเมื่อแตกกิ่งใหม ปลายและโคนใบแหลม

  ดอก ชอดอกแยกแขนง ออกที่ปลายกิ่ง เปนพุมกระจายคลายฉัตรกลีบดอกสีขาว เชื่อมติดกันเปนหลอดยาว ดอกกวาง 

1.5 เซนติเมตร กานดอกยาว 10-12 เซนติเมตร กลบีเลี้ยงสีเขียว หรือแดง มี 5 แฉก

  ผล รูปทรงกลม แปน เมื่อสุกมีสีน้ำเงินแกมสีดำ หรือสีดำแดง มีกลีบเลี้ยงสีแดงติดอยู พบตามปาเบญจพรรณ ปาเต็งรัง

ออกดอกชวงเดือนเมษายนถึงพฤศจิกายน

5. สวนที่ใชทำยา
  ราก

6. สรรพคุณของแตละสวนที่ใชทำยา
  รากรสจืดขื่น เปนตัวยาในพิกัดยาเบญจโลกวิเชียรแกไข แกพิษสัตวกัดตอย ปรุงเปนยาแกพิษไข พิษกาฬ ลดความรอน

ในรางกายกระทุงพิษไขหวัด ไขเหนือ ขับเสมหะลงสูเบื้องต่ำ ถอนพิษไขทุกชนิด แกรอนในกระหายน้ำ แกหืดไอ แกอาเจียน ดับพิษฝ 

แกไขเหนือ ไขพิษ ไขกาฬตัดไขจับ แกไขเพื่อดีพิการ และแกพิษงู

ไมเทายายมอม
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7. รายงานการวิจัยปจจุบัน
  ขอมูลการศึกษาวิจัยพรีคลินิกพบวาไมเทายายมอมมีฤทธ์ิตานเชื้อแบคทีเรีย

8. สารสำคัญ
  รากไมเทายายมอมมีสารกลุมอิริดอยด (iridoids) หลายชนิด เชน ฮารพาไกด (harpagide) คลอโรอินดิซินเอ 

(cleroindicin A) และเคลอโรอินดิซินบี (cleroindicin B) เปนตน

9. แหลงกำเนิด และกระจายพันธุ
  พบกระจายพันธุตั้งแตอินเดีย ศรีลังกา ภูฏาน เนปาล พมา จีน ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ในประเทศไทย

พบในปาดิบชื้น ปาดิบเขา ปาเบญจพรรณ ปาเต็งรัง ตั้งแตพื้นราบถึงสูงกวาน้ำทะเล 1,600 เมตร

10. พื้นที่เหมาะสมในการปลูกในประเทศไทย
  - ลักษณะพ้ืนที่   พื้นที่ดอนตามปาชายเขา ปาละเมาะ ปาโปรงท่ัวไป หัวไรปลายนาทั่วไป

  - ภาค   ทั่วทุกภาคของประเทศไทย

  - จังหวัด   สระบุรี ลพบุรี ชัยภูมิ นครราชสีมา ราชบุรี เพชรบุรี พังงา 

11. การคัดเลือกพันธุ (พันธุที่นิยมปลูกในประเทศไทย)
  - พันธุที่ใชเปนยา   พันธุพื้นบานทั่วไป (ดอกสีขาว ดอกสีแดง)

  - พันธุที่ใชเปนอาหาร   ไมใชทำเปนอาหาร

12. การขยายพันธุ
  1) ขยายพันธุดวยการตัดตนชำ โดยการนำตนไมเทายายมอม ตนที่ไมแกไมออนจนเกินไป มาตัดยาว 8 – 10 นิ้ว 

ปกชำในถุงเพาะชำ โดยใสขี้เถาแกลบไวประมาณ 20 – 30 วัน ไมเทายายมอมจะเร่ิมแตกตนใหม เพื่อจะนำไปปลูกตอไป

  2) การขยายพันธุโดยการขุดตนเล็กท่ีเกิดจากราก แลวนำมาปลูกในถุงเพาะชำท่ีผสมดินกับปุยคอกและมะพราวสับ 

การชำแบบนี้จะไดผลไว และโตเรว็กวาการชำแบบการตัดตน 

13. การปลูก/สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการปลูก
  - ฤดูกาลเพาะปลูก ปลูกไดทุกฤดูกาล แตนิยมปลูกในฤดูฝน และจะเจริญเติบโตไดดี ในชวงเดือนพฤษภาคม – 

กรกฎาคม

  - การเตรียมดิน เหมือนการขุดปลูกไมป าทั ่วไป โดยขุดดินกวาง 40 เซนติเมตร ยาว 40 เซนติเมตร 

ลึก 30 เซนติเมตร เพราะไมเทายายมอมเปนไมพุมไมตองขุดลึกมาก รองกนหลุมดวยปุยคอก หรือปุยหมักคลุกเคลากนหลุม

โดยการปลูกหาง 3 – 4 เมตร

  - วิธีการปลูก  เมื่อตนกลาไมเทายายมอมอายุ 6 – 10 เดือน นำลงปลูกไดกับหลุมที่เตรียมไว กลบดินใหแนน 

ปกไมชวยพยุงตนและผูกเชือกใหเรียบรอย นำฟาง หรือหญาแหงปดโคนตนแลวรดน้ำใหชุม

14. การปฏิบัติดูแลรักษา  
  - การใหปุย ไมเทายายมอมจะใสปุยเม่ือตอนเตรียมดินแลว จะใสปุยอีกคร้ังเม่ืออายุ 6 เดือน พรอมกับการพรวนดิน

และกำจัดวัชพืช ควรใสปละ 2 – 3 ครั้ง
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  - การใหน้ำ ไมเทายายมอมเปนพืชทนแลง ก็ใหน้ำในระยะแรก แตเมื่อเขาฤดูฝนสามารถปลอยตามธรรมชาติได

  - การกำจัดวัชพืช ควรทำพรอมกับการพรวนดินและใสปุย

  - การปองกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู ไมเทายายมอมไมมีแมลงศัตรูพืช ไมควรใชสารกำจัดโรคและแมลงศัตรู

15. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว
  - ฤดูกาลการเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยวไดทุกฤดูกาล แตนิยมเก็บเก่ียวในฤดูแลง ระหวางเดือนธันวาคม – เมษายน

  - วิธีการเก็บเกี่ยว ไมเทายายมอมจะเก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 3 – 4 ป หรือมากกวานั้น เราจะเก็บเกี่ยวโดยการขุดถอนราก

ใหเหลือไวแตตนเล็ก ๆ ที่ขึ้นตามรากไวเติบโตตอไป

  - การแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว เมื่อขุดรากไดก็ตัดตน หรือใบทิ้ง แลวนำรากมาลางน้ำใหสะอาด นำมาสับเปนชิ้นเล็ก ๆ 

และนำไปตากแดด 7 – 10 วัน จนแหง แลวนำไปอบอีกครั้งจนแหงสนิท

  - การบรรจุและการเก็บรักษา เมื่อไดรากไมเทายายมอมแหงแลว ใสกระสอบโปรง หรือถุงปุยที่สะอาดมัดปาก เพื่อสง

จำหนายตอไป หรือเก็บไวในหองที่มีอากาศถายเทไดดีอุณหภูมิปกติ

16. การจำหนาย
  รากไมเทายายมอมแหง ราคากิโลกรัมละ 80-150 บาท


