
Green  Life  ตอน : แป๊ะต ำปึง 

ผูเ้ขียน : ปำณิศำ  คงสมจิตต ์

นกัเอกสำรสนเทศ : หอ้งสมุดคณะผลิตกรรมกำรเกษตร 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 มีญำติผูใ้หญ่ของผูเ้ขียนท่ำนหน่ึงไดน้ ำก่ิงของตน้ไมช้นิดหน่ึงมำให ้พร้อมทั้ง

บอกวำ่ใหป้ลูกตน้ไมน้ี้ไวจ้ะเหมือนมีโรงพยำบำลอยูใ่นบำ้น พร้อมทั้งบอกเล่ำถึง

สรรพคุณของตน้ไมน้ี้ท่ีมีช่ือวำ่ “ แป๊ะต ำปึง ”ใหฟั้งอยำ่งมำกมำย 

 

 เน่ืองจำกบริเวณบำ้นของผูเ้ขียนมีบริเวณพ้ืนท่ีดินอนัจ ำกดั จึงไดน้ ำไปปลูกลง

ในกระถำงดินซ่ึงมีเสน้ผำ่นศูนยก์ลำงประมำณ 8 น้ิว ซ่ึงตอนแรกกเ็ป็นเพียงแค่ก่ิงเลก็ๆ 

แต่พอผำ่นไป 2 - 3  ปี ล ำตน้ของแป๊ะต ำปึงกมี็ขนำดโตเหมือนท่ีปรำกฏอยูใ่นกระถำง 



 

ควำมจริงแลว้กำรปลูกแป๊ะต ำปึงท ำไดง่้ำยมำก เพียงแค่ตดัก่ิงแลว้น ำไปปักช ำ

หรือหลงัจำกท่ีเดด็ใบมำกินหมดแลว้กต็ดัก่ิงใหเ้ป็นท่อนยำว 10 - 15 เซนติเมตร น ำไป

ปักช ำไวใ้นท่ีร่มร ำไร  หมัน่รดน ้ำเชำ้ – เยน็ ประมำณหน่ึงสปัดำห์กจ็ะแตกยอดและ

ออก รำกใหม่ ท่ีส ำคญัอยำ่ใหน้ ้ำขงัเพรำะรำกจะเน่ำ ตน้แป๊ะต ำปึงกจ็ะแผก่ิ่งกำ้น

ออกไปเป็นพุ่ม โดยท่ีบำ้นผูเ้ขียนไดน้ ำกระถำงท่ีปลูกแป๊ะต ำปึงไปปลกูไวอ้ยูชิ่ด

บริเวณก ำแพงร้ัวดำ้นหลงับำ้น ตน้แป๊ะต ำปึงกจ็ะแผก่ิ่งกำ้นออกไปทั้งทำงดำ้นซำ้ยและ

ขวำ ยำว 3 – 4 เมตร ทีเดียว 

                          



ผูเ้ขียนใชก้รรไกรตดัยอดและใบอ่อนไปท ำอำหำร เรียกวำ่ยิง่ตดักย็ิง่แตกยอด 

ปลูกเองทำนเองไม่มีพิษภยัเพรำะใชน้ ้ ำหมกัจำกไสเ้ดือนท่ีเล้ียงไวเ้องในถงัพลำสติก

เป็นปุ๋ยผสมน ้ ำรดใหเ้ป็นระยะๆ ยิง่ฤดูฝนไดน้ ้ำฝนอยูบ่่อยๆ ตน้แป๊ะต ำปึงยิง่แผก่ิ่งกำ้น

เขียวขจีจนลำนตำ  ผูเ้ขียนไดอ้ธิบำยถึงประโยชน์และตดัก่ิงกำ้นแป๊ะต ำปึงแจกจ่ำย

ใหแ้ก่เพ่ือนร่วมงำนและคนท่ีรู้จกักนัหลำยรำยไดน้ ำปลูกและรับประทำนกนั 

ส ำหรับตน้แป๊ะต ำปึงหรือท่ีคนไทยเรำรู้จกักนัดีในช่ือของจกัรนำรำยณ์หรือผกั

พนัปี นั้น มีตน้ก ำเนิดมำจำกประเทศจีน เป็นไมพุ้่มเต้ีย ล ำตน้สีเขียว แตกก่ิงกำ้นอ่อน 

หกัง่ำย เม่ือโตเตม็ท่ีกจ็ะออกดอกสีเหลืองในช่วงฤดูหนำว แต่ท่ีบำ้นผูเ้ขียนสงัเกตเห็น

วำ่ช่วงสงกรำนตแ์ละฤดูฝนกมี็ออกดอกสีเหลืองอยูบ่ำ้งแต่มีไม่มำก (ดงัท่ีเห็นในภำพ) 

 

 ตน้แป๊ะต ำปึงจะมีทั้งชนิดใบกลมและชนิดใบยำว จะมีรสเยน็ใชเ้ป็นยำได ้ซ่ึงก็

นบัวำ่เป็นสมุนไพรท่ีมีสรรพคุณครอบจกัรวำล ช่วยท ำใหผู้ป่้วยท่ีมีอำกำรโรคต่ำงๆ ดี

ข้ึนทั้งผูท่ี้เป็นภูมิแพ ้ ควำมดนัโลหิตสูง  เบำหวำน  หอบหืด  มะเร็ง    แผลสะเกด็เงิน



แผลอกัเสบฝีหนองพพุอง  งูสวดั  เก๊ำต ์ ปวดหลงั  ปวดประจ ำเดือน  ปวดเสน้  ขบัน่ิว  

ริดสีดวงทวำรหนกั  ไขมนัในเลือด  ไทรอยด ์ โรคตำต่ำงๆ ตำอกัเสบ เป็นตอ้  ปวดฟัน  

ปวดเหงือก  โรคหวัใจ  โรคกระเพำะอำหำร  โลหิตจำง  ฟอกเลือด  ลำ้งสำรพิษใน

ร่ำงกำย  ขบัลม  เจริญอำหำร  ช่วยใหน้อนหลบั  ถำ้คนปกติทัว่ไปทำนแลว้จะมีสุขภำพ

แขง็แรง  จะเห็นไดว้ำ่คุณประโยชน์ของแป๊ะต ำปึงมีมำกมำยจริงๆ  

 

 เวลำท่ีจะน ำมำทำนกใ็หเ้ดด็ใบสดๆ ลำ้งน ้ำใหส้ะอำด  น ำมำเค้ียวกินสดๆ หรือ

จะน ำไปท ำเป็นอำหำรกไ็ด ้ โดยผูเ้ขียนเคยน ำไปใส่ในแกงจืดและบำงคร้ังกใ็ส่ลงไป

ในผดัผกัรวม  ผดัน ้ ำมนัหอย  และบำงคร้ังกน็ ำไปใส่ตม้กบับะหม่ีส ำเร็จรูป ปรุงดว้ย

เคร่ืองปรุงรสชำติใชไ้ดที้เดียว  อำจจะน ำไปเป็นผกัเคร่ืองเคียงท่ีทำนกบัลำบ  น ้ำพริก 

หรือสม้ต ำกไ็ดซ่ึ้งผูเ้ขียนไดน้ ำไปทำนแกลม้กบัต ำกระทอ้นท่ีต ำเอง รสชำติโดนใจถูก

ปำกมำก  แบ่งปันไปใหเ้พ่ือนบำ้นไดท้ำนดว้ยกถ็ูกใจกนั 



 

 ฝำกใหส้ ำหรับคอเดียวกนัค่ะ  กบัสูตรต ำกระทอ้นของผูเ้ขียน...กมี็ส่ิงท่ีตอ้ง

ตระเตรียมกคื็อกระทอ้น  พริกข้ีหนูสด  กุง้แหง้ฝอย  กระเทียม  น ้ ำตำลป๊ีบ  น ้ำปลำ   

ถัว่ลิสงคัว่แกะเปลือกแลว้  กะปิ  และเม่ือไดเ้คร่ืองปรุงพร้อมแลว้กล็งมือท ำไดเ้ลยคือ 

 1.น ำกระทอ้นมำปอกเปลือก ลำ้งน ้ำใหส้ะอำด  ผึ่งใหส้ะเดด็น ้ ำแลว้น ำมำสบั

เหมือนมะละกอ  พกัท้ิงไว ้

 2.โขลกถัว่ลิสงคัว่ใหพ้อหยำบ ตกัใส่ถว้ยไว ้

 3.โขลกกระเทียม  พริกข้ีหนูสด  ใส่น ้ำตำลป๊ีบ  ขยี้คลุกใหเ้ขำ้กนั  เติมน ้ ำปลำ  

กะปินิดหน่อย(กะปิจะใส่หรือไม่กไ็ดแ้ลว้แต่ควำมชอบของแต่ละคน) พร้อมทั้งใส่กุง้

แหง้ฝอย 



 4.น ำถัว่ลิสงคัว่ในขอ้ 2 ใส่ลงไปคลุกใหเ้คร่ืองปรุงในครกหนวัจนเขำ้กนัดีแลว้

น ำกระทอ้นท่ีสบัไวใ้นขอ้ 1  ใส่ตำมลงไปเคลำ้ใหเ้ขำ้กนัดี  ชิมรสตำมชอบใจ 

 5.ตกัใส่จำนแนมดว้ยผกัสดตน้แป๊ะต ำปึง ท่ีเดด็ยอดและน ำมำลำ้งน ้ำใหส้ะอำด 

ทำนกบัต ำกระทอ้นรสชำติอร่อยแบบประทบัใจมำก (เช่ือไม่เช่ือกต็อ้งลองไปท ำทำน

กนัดู) 

 ส ำหรับต ำกระทอ้น  กมี็คุณประโยชน์ต่อร่ำงกำยไม่วำ่จะเป็น 

*กระทอ้น  ท่ีมีสำรตำ้นอนุมูลอิสระสูง  อุดมไปดว้ยคำร์โบไฮเดรต  มีวิตำมิน

สูงช่วยป้องกนัโรคหวดั  โรคลกัปิดลกัเปิด(เลือดออกตำมไรฟัน)  ช่วยใหร้ะบำยทอ้ง

ขบัถ่ำยดี 

*กระเทียม  ช่วยลดควำมดนัโลหิตสูง  ลดไขมนัและคลอเลสเตอรอล  ป้องกนั

ผนงัหลอดเลือดหนำและแขง็ตวั  ลดน ้ ำตำลในเลือด  รักษำไขห้วดัและไขห้วดัใหญ่  

เป็นยำขบัเสมหะ  รักษำโรคไอกรน  แกหื้ดและโรคหลอดลม  ขบัพยำธิ  ต่อตำ้นเน้ือ

งอก  ก ำจดัพิษตะกัว่  บ ำรุงร่ำงกำย 

*ถัว่ลิสงคัว่  ช่วยลดไขมนัในเลือด  ป้องกนัโรคหวัใจ  ช่วยลดควำมเส่ียงจำก

โรคเบำหวำน  ช่วยแกอ้ำกำรไอเร้ือรังและอำกำรคล่ืนไส ้ บ ำรุงปอด  บ ำรุงมำ้ม  บ ำรุง

ไขขอ้และบ ำรุงเสน้เอน็ 

*พริกข้ีหนู  ช่วยในกำรขบัเสมหะ  ช่วยใหท้ำงเดินหำยใจโล่ง  บรรเทำอำกำร

ปวดฟัน  ช่วยกระตุน้สมองส่วนกลำงใหห้ลัง่สำรเอน็โดฟิน( Endophin)ซ่ึงเป็นสำร

สร้ำงควำมสุข  ช่วยสลำยล่ิมเลือด  ช่วยป้องกนัโรคมะเร็งและช่วยกระตุน้ใหอ้ยำก

อำหำร 



 

ส่วนสรรพคุณท่ีเป็นประโยชน์ของแป๊ะต ำปึงหรือจกัรนำรำยณ์  ผูเ้ขียนกไ็ดบ้อก

ไวแ้ลว้ในขำ้งตน้  กอ็ยำ่ลืมนะคะ...มีโอกำสกป็ลูกตน้ไมช้นิดน้ีไว ้...จะเหมือนกบัมี

โรงพยำบำลอยูใ่นบำ้นเรำเลยค่ะ 

 


