
ซึมของน้้ำตำลในล้ำไส้เล็ก ยับยั้งกำรเกิดสำรก่อ

มะเร็งเม็ดเลือด มะเร็งเต้ำนม มะเร็งล้ำไส้ใหญ่ 

ช่วยยืดอำยุเม็ดเลือดขำว และลดอำกำรแพ้ต่ำง ๆ 

8. มีวิตำมินเอท่ีช่วยในด้ำนกำรบ้ำรุงสำยตำ 

ป้องกันกำรเกิดต้อกระจก ช่วยบ้ำรุงเหงือกและ

ฟัน บ้ำรุงผิวพรรณ และลดกำรอักเสบของสิว 

9. วิตำมินบี6 ในผลมัลเบอร์ร่ี มีประโยชน์ใน

ด้ำนกำรบ้ำรุงเลือด ตับ และไต ช่วยลดอำกำร

ปวดประจ้ำเดือน และลดกำรเกิดสิว 

10. มัลเบอร์รี่มีวิตำมินซีสูง ที่เป็นตัวช่วย

ป้องกันหวัด ภูมิแพ้ วัณโรค โรคปอด เชื้อไวรัส 

และช่วยเสริมสร้ำงภูมิต้ำนทำนให้แก่ร่ำงกำย 

11. มัลเบอร์รี่กรดโฟลิกสูง ซึ่งกรดโฟลิกนั้น

สำมำรถช่วยท้ำให้เซลล์เม็ดเลือดแดงเจริญได้

เต็มท่ี ท้ำให้เซลล์ประสำทไขสันหลังและเซลล์

สมองเจริญเป็นปกติ และช่วยป้องกันโรคโลหิต

จำง 

12. นอกจำกนี้ลูกมัลเบอร์ร่ียังกรดอะมิโน 

วิตำมินและแร่ธำตุอีกหลำยชนิดที่เป็น

ประโยชน์ต่อร่ำงกำย เช่น วิตำมินเอ 

วิตำมินบี แคลเซียม ธำตุเหล็ก 

โพแทสเซียม แมกนีเซียม โซเดียม สังกะสี 

ฯลฯ 

13. บำงรำยงำนระบุว่ำมัลเบอร์ร่ีสำมำรถช่วย

แก้อำกำรเมำค้ำง และช่วยผ่อนคลำย

ควำมเครียดได ้

14. ผลมัลเบอร์รี่สำมำรถน้ำมำแปรรูปเป็น

อำหำรหรือผลิตภัณฑ์ได้หลำยชนิด เช่น 

แยมหม่อน เยลล่ีหม่อน ขนมพำย ข้ำว

เกรียบ ไอศกรีมหม่อน หม่อนแช่อิ่ม 

หม่อนอบแห้ง ลูกอมหม่อน น้้ำหม่อน 

ไวน์หม่อน เป็นต้น 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



มัลเบอร์รี่ (Mulberry) หรือ หม่อน (ภำคอีสำน
เรียกว่ำ“หม่อน”) ท่ีเรำรู้จักกันจะมีอยู่ 2 ชนิด คือ 
หม่อนหรือมัลเบอร์ร่ีชนิดที่ปลูกไว้เพื่อรับประทำน
ผลเพียงอย่ำงเดียว ซึ่ งมีชื่ อสำมัญว่ำ  Black 
Mulberry และมีชื่อวิทยำศำสตร์ Morus nigra 
L. จัดอยู่ในวงศ์ MORACEAE ผลสุกจะเป็นสีด้ำมี
รสเปรี้ยวอมหวำน นิยมน้ำมำรับประทำนและ
น้ำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ 
ส่วนอีกชนิด คือ หม่อนท่ีปลูกไว้เพ่ือกำรเล้ียงไหม
เป็นหลัก  

1. ผลมัลเบอร์รี่มีรสเปรี้ยวหวำนเย็น มี
สรรพคุณช่วยดับร้อน คำยควำมร้อน
รุ่ม ช่วยขับลมร้อน ช่วยบรรเทำอำกำ
กระหำยน้้ำ ท้ำให้ชุ่มคอ และท้ำให้
ร่ำงกำยชุ่มชื่น 

2. ผลน้ำมำต้มกับน้้ำหรือเชื่อมกินเป็นยำ
แก้ธำตุไม่ปกต ิ

3. ผลมีสรรพคุณช่วยบ้ำรุงหัวใจ 

4. มัลเบอร์รี่มีสำร Phytosterol ท่ีสำมำรถ
ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลได้ 

5. ผลมีสรรพคุณช่วยแก้อำกำรท้องผูก และ
ยังมีเมล็ดที่ช่วยเพิ่มใยอำหำร 

6. ผลน้ำมำต้มกับน้้ำหรือเชื่อมกินเป็นยำ
ระบำยอ่อน ๆ 

7. ผลมัลเบอร์รี่มีฤทธิ์เป็นยำเย็น ออกฤทธ์ิ
ต่อตับและไต   

 
1. มั ล เ บ อ ร์ รี่ มี ส ำ ร  Anthocyanins ใ น

ปริมำณมำก โดยสำรชนิดนี้เป็นสำรต้ำน

อนุมูลอิสระท่ีมีประโยชน์หลำยอย่ำง เช่น 

ช่วยลดควำมเสี่ยงของกำรเกิดโรคหลอด

เลือดหัวใจอุดตัน ต่อต้ำนอำกำรขำดเลือด

ในสมอง ป้องกันกำรเกิดโรคมะเร็ง  

2. มัลเบอร์ รี่ มีสำร Deoxynojirimycin ท่ี

เป็นตัวช่วยลดระดับน้้ำตำลในเลือดได้ 

3. มัลเบอร์รี่มีกำบำ (GABA) ท่ีเป็นตัวช่วย

ลดควำมโลหิต 

4. มัลเบอร์รี่มีสำร Polyphenols ซึ่ งเป็น

สำรต้ำนอนุมูลอิสระท่ีมีประโยชน์กับ

ร่ำงกำย 

5. สำรประกอบฟีนอลในมีอยู่ในผลมัลเบอร์ร่ี 

สำมำรถช่วยต้ำนอนุมูลอิสระ ต้ำนอำกำร

อักเสบ อำกำรเส้นเลือดโป่งพอง และ

ยับย้ังเชื้อแบคทีเรียและเช้ือไวรัสได้ 

6. สำร Quercetin และสำร Kaempferol 
ท่ีมีอยู่ในผลมัลเบอร์รี่เป็นสำร ท่ีสำมำรถ
ช่วยลดควำมเสี่ยงของกำรเกิดโรคหัวใจ 
โรคควำมดันโลหิต ช่วยท้ำให้หลอดเลือด
แข็งแรง เลือดหมุนเวียนดี ป้องกันกำร
เกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือด ป้องกันกำรดูด 

 
 
 
 

https://medthai.com/tag/MORACEAE/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



และในแต่ละช่อย่อยจะมีดอกย่อยอยู่ 2 ดอก ดอก
ล่ำงเป็นแบบไม่มีเพศ มีแต่กำบล่ำงและมีขนใกล้ 
ๆ ขอบ ส่วนดอกบนเป็นดอกแบบสมบูรณ์เพศ 
กำบล่ำงมีสันตำมยำว 3 สัน ขอบท้ัง 2 ด้ำนบำง
ใสและมีขนค่อนข้ำงแข็ง ส่วนกำบบนมีเส้นสัน
ตำมยำว 2 เส้น เนื้อบำงและใส เกสรตัวผู้มี 2 อัน 
ส่วนเกสรตัวเมียปลำยจะแยกเป็น 2แฉก และ
เป็นขุย สำมำรถออกดอกได้ตลอดทั้งปี 
รำกตองกงน้ำมำต้ม ใช้อมกลั้วคอเมื่อมีไข้ (รำก 

ใบตองกงน้ำมำใช้กวำดแก้อำกำรไอของเด็กและ

ผู้ใหญ่ (ใบ) 

นอกจำกจะใช้เป็นยำสมุนไพรแล้ว ยังสำมำรถ

น้ำมำใช้ท้ำเป็นเครื่องจักสำรและเคร่ืองมือใช้สอย

ต่ำง ๆ ได้ (เข้ำใจว่ำคือก้ำนช่อดอก) 

ใช้ท้ำเป็น “ไม้กวำดตองกง” โดยใช้ก้ำนช่อดอก

น้ำมำตำกแห้งน้ำมำมัดกับด้ำมไม้ไผ่ใช้ท้ำเป็นไม้

กวำด ส่วนดอกน้ำมำใช้ท้ำเป็นไม้กวำด 

ใบสำมำรถน้ำมำใช้ห่อขนม ห่อข้ำวต้ม ห่อข้ำว

เหนียวนึ่งได้ 

ใบนอกจำกจะใช้ห่อขนมแล้ว ยังน้ำมำใช้ในงำน

พิธีส้ำคัญต่ำง ๆ อีกด้วย เช่น พิธีกำรผูกข้อมือ 

(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน) 

ในต่ำงประเทศอย่ำงอเมริกำ แอฟริกำ และทำง

ยุโรป พบปลูกเป็นหญ้ำประดับ 

ใบและยอดอ่อนใช้เป็นอำหำรส้ำหรับสัตว์ตำม

ธรรมชำติ โดยกำรแทะเล็มของโค กระบือ ช้ำง 

และสัตว์ป่ำอื่น ๆ โดยใบและยอดอ่อนนั้นมีคุณค่ำ

ทำงโภชนำกำรดังนี้ เส้นใย 15.9%, ไขมัน 2.7%, 

เถ้ำ 5.6%, โปรตีน 10.9%, ธำตุแคลเซียม 0.1%, 

ธำตุฟอสฟอรัส 0.38% และแทนนิน 1.01% 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตองกง หรือ หญ้ำตองกง ชื่อสำมัญ Bamboo 

grass, Tiger grass 

ตองกง ชื่อวิทยำศำสตร์ Thysanolaena 

latifolia (Roxb. ex Hornem.) Honda  

สมุนไพรตองกง มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่ำ หญ้ำไม้
กวำด หญ้ำยูง(ยะลำ), หญ้ำกำบไผ่ เป็นต้น 

ต้นตองกง จัดเป็นไม้ล้มลุกจ้ำพวกหญ้ำ มีอำยุ
หลำยปี ล้ำต้นกลม มีลักษณะคล้ำยต้นไผ่ มีขนำด
เส้นผ่ำนศูนย์กลำงของล้ำต้นประมำณ 7.6-17.6 
มิลลิเมตร ล้ำต้นตั้งมีกอที่แข็งแรงมำก มีเขตกำร

กระจำยพันธุ์กว้ำง โดยสำมำรถพบได้ทั่วไปของ
ต้นประมำณ 3-4 เมตร ขยำยพันธ์ุด้วยเมล็ดและ
ส่วนของล้ำต้นหรือเหง้ำท่ีอยู่ใต้ดิน มีเขตกำร
กระจำยพันธุ์กว้ำง โดยสำมำรถพบได้ทั่วไปใน
ประเทศอินเดีย จีน หม่ำ รวมไปถึงประเทศใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชำยป่ำ ท่ีระดับควำมสูง
จนถึงประมำณ 1,800 เมตร

 
ใบตองกง ใบมีลักษณะเป็นรูปใบหอก ขนำด
ใหญ่ ค่อนข้ำงกว้ำง โดยมีควำมกว้ำงประมำณ 
4-7 เ ซนติ เ มต รและยำวประมำณ 30-55 
เซนติเมตร ปลำยใบแหลม โคนใบป้ำน ส่วน
ขอบใบเป็นจักละเอียด เนื้อใบค่อนข้ำงหนำ 
ส่วนกำบ ใบเกลี้ยง ยกเว้นบริเวณขอบตอนบน
จะมีขนสั้น ๆ ส่วนกำบใบตอนปลำยจะเป็นก้ำน

สั้น ๆ ซึ่งเป็นสีแดงเข้ม มีลิ้นใบท่ีระหว่ำงรอยต่อ
ด้ำนในของกำบใบและแผ่นใบเป็นเยื่อบำง ๆ 
มีควำมยำวประมำณ 2 มิลลิเมตร และปลำยตัด 

 

ดอกตองกง ออกดอกเป็นช่อแบบกระจำยและมี

ขนำดใหญ่ ปลำยช่อดอกโค้งลง มีควำมยำว

ประมำณ 50 เซนติเมตร ช่อดอกย่อยมีก้ำนและ

มักอยู่เป็นคู่ ๆ ส่วน กำบช่อย่อยมี 2 อันลักษณะ

คล้ำยกัน เป็นรูปไข่ โดยอันบนจะยำวและบำง

กว่ำอันล่ำง  

 


