
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด 

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

1.ชุดโครงการวิจัย    :วิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ 
 
2.โครงการวิจัย  :วิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรและเครื่องเทศที่มีศักยภาพ 
   กิจกรรม  :ส ารวจระบบการผลิตพืชสมุนไพรและเครื่องเทศเชิงการค้า 
   กิจกรรมย่อย  :การส ารวจระบบการผลิตพืชสมุนไพรและเครื่องเทศเชิงการค้าในภาคต่างๆ  
 
3.ชื่อการทดลอง  : การส ารวจระบบการผลิตพืชสมุนไพรและเครื่องเทศเชิงการค้าภาคเหนือ 
     Surveytion of Herbs and Spicies Production in the North of Thailand 
 
4.คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง :มณทิรา  ภูติวรนาถ       ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 
ผู้ร่วมงาน  :ประนอม  ใจอ้าย      ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 
    สุทธินี   เจริญคิด      ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 
    พรรณพิมล  สุริยะพรหมชัย      ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 
    สากล  มีสุข            ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 
 
5.บทคัดย่อ 

ท าการส ารวจแหล่งผลิตพืชสมุนไพรเชิงการค้า และการน าไปใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร ในเขต

ภาคเหนือ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 ถึง กันยายน 2556 โดยสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร ผู้ผลิตยาสมุนไพร 

ในพ้ืนที่จังหวัดน่าน (อ าแภอเชียงกลาง อ าเภอท่าวังผา และอ าเภอปัว)  จังหวัดแพร่ (อ าเภอเมือง อ าเภอเด่นชัย 

อ าเภอสองและอ าเภอร้องกวาง) จังหวัดพะเยา(อ าเภอเชียงค า อ าเภอภูซาง อ าเภอภูกามยาว อ าเภอแม่ใจ) และ

จังหวัดเชียงราย (อ าเภอป่าแดด อ าเภอเวียงชัย อ าเภอขุนตาล อ าเภอพญาเม็งราย อ าเภอแม่ลาว)   ตาม

แบบสอบถาม  พบว่า สมุนไพรที่เกษตรกรปลูกในจังหวัดน่านได้แก่ ตะไคร้หอม อัญชัน มะไฟจีน รางจืด ผักเชียง

ดา ตะไคร้ ฟ้าทะลายโจร  เกษตรกรจังหวัดแพร่ผลิต ขม้ินชัน ฟ้าทะลายโจร ไพล ตะไคร้ ว่านชักมดลูก รางจืด ตูน 

เกษตรกรจังหวัดเชียงรายผลิตขม้ินชัน ไพล ตะไคร้ รางจืด ขม้ินชัน ข่า ใบเตย ตะไคร้ หญ้านวดแมว  เสลดพังพอน 

มะตูม ฮ้อสะพายควาย โสมจีน เจียวกู่หลาน มะรุม ค าฝอย เกษตรกรจังหวัดพะเยาผลิตข่า  ไพล ตะไคร้ ขมิ้นชัน 

ว่านชักมดลูก ฟ้าทะลายโจร  เพชรสังฆาต บอระเพ็ด รางจืด ชุมเห็ดเทศ  ใบมะขาม ส้มป่อย  มะกรูด  ระบบการ



ผลิตมีทั้งเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร ผู้รับซื้อสมุนไพร เจ้าของโรงงานผลิตสมุนไพร โดยพ้ืนที่ปลูกเป็นที่ราบและที่ราบ

เชิงเขา ขุดหลุมปลูก โดยอาศัยน้ าฝน  ระยะการเก็บเก่ียว 1-2 ปี เมื่อเก็บผลผลิตมาแล้วจะท าการล้างน้ าให้สะอาด  

 

 

 

คัดคุณภาพ หั่น ตากแห้งโดยตากบนลานยกสูง จ าหน่ายทั้งในรูปสมุนไพรสด  สมุนไพรอบแห้ง และผลิตภัณฑ์

สมุนไพร ลูกประคบ  ราคาจ าหน่ายตั้งแต่ 5-100 บาทตามชนิดพืช  การเก็บรักษาใส่ถุงพลาสติก เกบ็ในสภาพปกติ

ในห้อง  ไม่พบปัญหาเรื่องโรคและแมลง 

  

6.ค าน า 
  พืชสมุนไพรมีความหมายเกี่ยวพันกับสุขภาพอนามัยของผู้คนมาแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ มีการขุดพบ

พืชพันธุ์ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน อายุราว 9,000 ปีมาแล้ว ซึ่งมีพืชพันธุ์สมุนไพรประกอบยาถึง 9 ชนิด  คือ  ดีปลี   

สมอพิเภก สมอไทย มะซาง หมาก พลู มะเยา มะเกิ้ม และพริกไทยป่า (กองส่งเสริมพืชสวน, 2543) ในปัจจุบัน

ความตื่นตัวด้านสมุนไพรในประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น โดยเน้นเฉพาะด้านสรรพคุณและสารส าคัญของสมุนไพร ส่วน

ในแง่การปลูก ปฏิบัติ ดูแลรักษา ยังได้รับความสนใจน้อยมาก เนื่องจากไม่ใช้พืชเศรษฐกิจเหมือนข้าว อ้อย ถั่ว

เหลือง ประกอบกับในประเทศไทยเรามีพืชเป็นจ านวนมากถึง 15,000 ชนิด และพืชส่วนใหญ่สามารถเก็บมาใช้

ประโยชน์เป็นยาได้ทั้งสิ้น (เพ็ญนภา, 2549)   

  ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับการด ารงชีวิตและการดูแลสุขภาพของตนเองโดยวิธีธรรมชาติ

มากขึ้น ท าให้ความนิยมในการใช้สมุนไพรเพ่ือสุขภาพมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้กระแสความต้องการ

สมุนไพรมีมาก โดยองค์การอนามัยโลกคาดว่าปัจจุบันมูลค่าของผลิตภัณฑ์สมุนไพรในตลาดโลก มีมูลค่าสูงถึงปีละ 

4.4 ล้านล้านบาท  และยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2548)  

  ส าหรับในประเทศไทยผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นที่ยอมรับและมีความต้องการมากขึ้นเช่นกันเดียวกัน โดยมี

การใช้ผลิตภัณฑ์ในลักษณะของอาหารเสริมสุขภาพ เครื่องส าอางสมุนไพร นวดและอบตัวด้วยสมุนไพร ตลอด

จนถึงการรับประทานเครื่องดื่มสุขภาพ ท าให้ธุรกิจสมุนไพรมีรายได้อย่างมหาศาล และมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก 

ทั้งนี้เห็นได้จากการที่ตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรในประเทศขยายตัวปีละไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20-30 และจากการส ารวจ

ทั่วประเทศพบว่ามีมูลค่าการใช้จ่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร 48,000 ล้านบาท (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2548) จากมูลค่า

ของสินค้าที่สูงและมีแนวโน้มการเติบโตของตลาดอย่างต่อเนื่องท าให้รัฐบาลมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ



พัฒนาการผลิตสมุนไพรที่มีคุณภาพในเชิงพาณิชย์ และผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าสมุนไพรของเอเชียใน

อนาคต โดยวางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสมุนไพรไทยให้เป็นผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจของชาติ  

  ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่กรมวิชาการเกษตร จะต้องรวบรวม และศึกษาพันธุ์พืชสมุนไพรที่มี

ศักยภาพ และตลาดมีแนวโน้มความต้องการสูงขึ้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือจะได้มีพันธุ์และการ

ขยายพันธุ์ที่พร้อมจะขยายให้เกษตรกร รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมชนิดและพันธุ์พืชสมุนไพร ที่มีเทคโนโลยีการผลิต

และการจัดการทั้งก่อนเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยวที่ถูกต้องและเหมาะสม อันจะสามารถรองรับทันความต้องการ

วัตถุดิบที่ขยายตัวมากขึ้นจนส่งเสริมพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและเพ่ิมรายได้

ให้เกษตรกร ตลอดจนได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ไม่มีสารพิษตกค้าง ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค และนอกจากนี้ยังเป็น

ทางเลือกหนึ่งในการน าพืชสมุนไพรมาใช้ทดแทนการใช้สารเคมีในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช และการปนเปื้อนของ

จุลินทรีย์ในผลิตผลการเกษตร ที่เป็นปัญหาต่อการส่งออก  

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น และยังไม่มีนักวิจัยท าการส ารวจระบบการผลิตพืชสมุนไพรและเครื่องเทศเชิง

การค้าภาคเหนือ จึงเห็นสมควรท าการส ารวจระบบการผลิตพืชสมุนไพรและเครื่องเทศเชิงการค้าภาคเหนือ เพ่ือ

เป็นแหล่งศึกษาข้อมูลพืชสมุนไพร และสามารถผลิตและขยายพันธุ์ให้แก่เกษตรกรปลูกต่อไป 

7.วิธีด าเนินการและอุปกรณ์ 
  - อุปกรณ์ 

1. เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรจังหวัดน่าน เชียงราย พะเยา แพร่  

2.แบบสัมภาษณ์ 

3. อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เช่น สมุดบันทึก  กล้องบันทึกภาพ เครื่องจับพิกัด 

  -วิธีการ 
ส ำรวจแหลง่ผลิตพืชสมนุไพรในพืน้ท่ีภำคเหนือ โดยกำรตรวจสอบขอ้มลูแหลง่ผลิต และเขำ้พืน้ท่ีเพ่ือ

สมัภำษณเ์กษตรกร ทัง้ในดำ้นกำรปลกู กำรดแูลรกัษำ กำรเก็บเก่ียวและกำรแปรรูป ปัญหำอปุสรรคในกำรผลิต 
ขอ้มลูสภำพอำกำศและสภำพแวดลอ้มในพืน้ท่ีส  ำรวจ รวบรวมขอ้มลู วิเครำะหแ์ละสรุปผลกำรศกึษำ 
  
8.ระยะเวลา 

ด าเนินการทดลองระหว่างเดือนตุลาคม 2554 ถึง กันยายน 2556   
 
9.สถานที่ด าเนินการ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ แหล่งปลูกสมุนไพรจังหวัดน่าน แพร่  พะเยา เชียงราย  
 



10.ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 ส ารวจแหล่งผลิตพืชสมุนไพรเชิงการค้าและการน าไปใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร โดยสัมภาษณ์เกษตรกร
ผู้ปลูกสมุนไพร ผู้ผลิตยาสมุนไพร ในพ้ืนที่จังหวัดน่าน (อ าแภอเชียงกลาง อ าเภอท่าวังผา และอ าเภอปัว)  จังหวดั
แพร่ (อ าเภอเมือง อ าเภอเด่นชัย อ าเภอสองและอ าเภอร้องกวาง) จังหวัดพะเยา (อ าเภอเชียงค า อ าเภอภูซาง 
อ าเภอภูกามยาว อ าเภอแม่ใจ) จังหวัดเชียงราย (อ าเภอป่าแดด อ าเภอเวียงชัย อ าเภอขุนตาล อ าเภอพญาเม็งราย 
อ าเภอแม่ลาว)   ตามแบบสอบถาม  พบว่า 

 
จังหวัดน่าน  
สมุนไพรที่เกษตรกรปลูกในจังหวัดน่าน ได้แก่ ตะไคร้หอม  อัญชัน  มะไฟจีน  รางจืด  ผักเชียงดา  ตะไคร้ 

ฟ้าทะลายโจร  โดยเกษตรกรเป็นเจ้าของสวน ผู้รับซื้อวัตถุดิบสมุนไพร ผู้ผลิตยาสมุนไพร(หมอเมือง) พ้ืนที่ปลูกเป็น
ที่ราบ ลักษณะดินเป็นดินร่วน/ร่วนปนทราย ปลูกโดยขุดหลุมปลูก อาศัยน้ าฝน ระยะการเก็บเก่ียว 1-2 ปี เมื่อเก็บ
ผลผลิตมาแล้วจะท าการล้างน้ าให้สะอาด คัดคุณภาพ หั่น ตากแห้งโดยตากบนลานยกสูง จ าหน่ายเป็นสมุนไพร
อบแห้ง และ ผลิตภัณฑ์ยาแก้นิ่ว ยาขาง  ราคาจ าหน่ายตั้งแต่ 5-40 บาทตามชนิดพืช  การเก็บรักษาใส่ถุงพลาสติก 
เกบ็ในสภาพปกติในห้อง  ไม่พบปัญหาเรื่องโรคและแมลง 

 
จังหวัดแพร่ 
สมุนไพรทีเ่กษตรกรจังหวัดแพร่ผลิต ได้แก่ ขม้ินชัน ฟ้าทะลายโจร ไพล ตะไคร้ ว่านชักมดลูก รางจืด ตูน 

โดยเกษตรกรเป็นเจ้าของสวน เจ้าของโรงงานผลิตยาสมุนไพร กลุ่มชุมชนแพทย์แผนไทย พ้ืนที่ปลูกเป็นที่ราบ 
ลักษณะดินมีเป็นดินร่วน/ร่วนปนทราย ความอุดมสมบรูณ์ของดินดี-ปานกลาง ปลูกโดยขุดหลุมปลูก อาศัยน้ าฝน 
ระยะการเก็บเกี่ยว 1-2 ปี เมือ่เก็บผลผลิตมาแล้วจะท าการล้างน้ าให้สะอาด คัดคุณภาพ หั่น ตากแห้งโดยตากบน
ลานยกสูง จ าหน่ายทั้งในรูปสมุนไพรสด  และผลิตภัณฑ์แปรรูป  ลูกประคบ  ราคาจ าหน่ายตั้งแต่ 5-50 บาทตาม
ชนิดพืช  การเก็บรักษาใส่ถุงพลาสติก เกบ็ในสภาพปกติในห้อง  ไม่พบปัญหาเรื่องโรคและแมลง 

 
จังหวัดพะเยา 
สมุนไพรที่เกษตรกรปลูกในจังหวัดพะเยา ได้แก่ ข่า  ไพล ตะไคร้ ขม้ินชัน ว่านชักมดลูก ฟ้าทะลายโจร  

เพชรสังฆาต บอระเพ็ด รางจืด ชุมเห็ดเทศ  ใบมะขาม ส้มป่อย  มะกรูด  มีทั้งเกษตรกรผู้ผลิต ผู้รับซื้อวัตถุดิบ
สมุนไพร ผู้ผลิตยาสมุนไพร(หมอเมือง)  กลุ่มแปรรูปสมุนไพร  พ้ืนที่ปลูกเป็นที่ราบ ลักษณะดินมีทั้งดินทราย ดิน
ร่วน/ร่วนปนทราย และดินเหนียว ความอุดมสมบรูณ์ของดินดี-ปานกลาง  ปลูกโดยขุดหลุมปลูก อาศัยน้ าฝน ระยะ
การเก็บเกี่ยว 1-2 ปี เมื่อเก็บผลผลิตมาแล้วจะท าการล้างน้ าให้สะอาด คัดคุณภาพ หั่น ตากแห้งโดยตากบนลานยก
สูง จ าหน่ายทั้งในรูปสมุนไพรสด  สมุนไพรอบแห้ง และแปรรูปเป็นลูกประคบ  ราคาจ าหน่ายตั้งแต่ 7-70 บาทตาม
ชนิดพืช  การเก็บรักษาใส่ถุงพลาสติก เกบ็ในสภาพปกติในห้อง  ไม่พบปัญหาเรื่องโรคและแมลง 

 
จังหวัดเชียงราย 



เกษตรกรจังหวัดเชียงรายผลิต ขม้ินชัน ไพล ตะไคร้ รางจืด ขม้ินชัน ข่า ใบเตย ตะไคร้ หญ้าหนวดแมว  
เสลดพังพอน มะตูม ฮ้อสะพายควาย โสมจีน เจียวกู่หลาน มะรุม ค าฝอย โดยเกษตรกรเป็นเจ้าของสวน เจ้าของ
โรงงาน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มม่อนยาป่าแดด กลุ่มดอยน้ าซับ พ้ืนที่ปลูกเป็นที่ราบและที่ราบเชิงเขา ลักษณะดิน
มีทั้ง ดินร่วน/ร่วนปนทราย และดินลูกรัง ความอุดมสมบรูณ์ของดินปานกลาง ปลูกโดยขุดหลุมปลูก อาศัยน้ าฝน 
ระยะการเก็บเกี่ยว 1-2 ปี เมือ่เก็บผลผลิตมาแล้วจะท าการล้างน้ าให้สะอาด คัดคุณภาพ หั่น ตากแห้งโดยตากบน
ลานยกสูง จ าหน่ายทั้งในรูปสมุนไพรสด  สมุนไพรอบแห้ง และผลิตภัณฑ์สมุนไพร ลูกประคบ  ราคาจ าหน่ายตั้งแต่ 
5-100 บาทตามชนิดพืช  การเก็บรักษาใส่ถุงพลาสติก เกบ็ในสภาพปกติในห้อง  ไม่พบปัญหาเรื่องโรคและแมลง 
11.สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

ส ารวจแหล่งผลิตพืชสมุนไพรเชิงการค้า และการน าไปใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร โดยสัมภาษณ์

เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร ผู้ผลิตยาสมุนไพร ในพ้ืนที่จังหวัดน่าน (อ าแภอเชียงกลาง อ าเภอท่าวังผา และอ าเภอปัว)  

จังหวัดแพร่ (อ าเภอเมือง อ าเภอเด่นชัย อ าเภอสองและอ าเภอร้องกวาง) จังหวัดพะเยา(อ าเภอเชียงค า อ าเภอภู

ซาง อ าเภอภูกามยาว อ าเภอแม่ใจ) และจังหวัดเชียงราย (อ าเภอป่าแดด อ าเภอเวียงชัย อ าเภอขุนตาล อ าเภอ

พญาเม็งราย อ าเภอแม่ลาว)   ตามแบบสอบถาม  พบว่า สมุนไพรที่เกษตรกรปลูกในจังหวัดน่านได้แก่ ตะไคร้หอม 

อัญชัน มะไฟจีน รางจืด ผักเชียงดา ตะไคร้ ฟ้าทะลายโจร  เกษตรกรจังหวัดแพร่ผลิต ขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร ไพล 

ตะไคร้ ว่านชักมดลูก รางจืด ตูน เกษตรกรจังหวัดเชียงรายผลิตขมิ้นชัน ไพล ตะไคร้ รางจืด ขมิ้นชัน ข่า ใบเตย 

ตะไคร้ หญ้านวดแมว  เสลดพังพอน มะตูม ฮ้อสะพายควาย โสมจีน เจียวกู่หลาน มะรุม ค าฝอย เกษตรกรจังหวัด

พะเยาผลิตข่า  ไพล ตะไคร้ ขมิ้นชัน ว่านชักมดลูก ฟ้าทะลายโจร  เพชรสังฆาต บอระเพ็ด รางจืด ชุมเห็ดเทศ  ใบ

มะขาม ส้มป่อย  มะกรูด  ระบบการผลิตมีทั้งเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร ผู้รับซื้อสมุนไพร เจ้าของโรงงานผลิต

สมุนไพร โดยพ้ืนที่ปลูกเป็นที่ราบและที่ราบเชิงเขา ขุดหลุมปลูก โดยอาศัยน้ าฝน  ระยะการเก็บเกี่ยว 1-2 ปี เมื่อ

เก็บผลผลิตมาแล้วจะท าการล้างน้ าให้สะอาด คัดคุณภาพ หั่น ตากแห้งโดยตากบนลานยกสูง จ าหน่ายทั้งในรูป

สมุนไพรสด  สมุนไพรอบแห้ง และผลิตภัณฑ์สมุนไพร ลูกประคบ  ราคาจ าหน่ายตั้งแต่ 5-100 บาทตามชนิดพืช  

การเก็บรักษาใส่ถุงพลาสติก เกบ็ในสภาพปกติในห้อง  ไม่พบปัญหาเรื่องโรคและแมลง 

 
12.การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ได้ข้อมูลระบบการผลิตพืชสมุนไพรในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน เพ่ือใช้เป็นแนวทาง/พ้ืนฐานให้

เกษตรกร/ผู้สนใจใช้ประโยชน์ต่อไป 

13.ค าขอบคุณ 
คณะผู้ด าเนินการวิจัยขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยนักวิจัยและเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

แพร่ทุกท่านที่อ านวยความสะดวกและช่วยเหลือท าให้งานวิจัยส าเร็จ 
 



14.เอกสารอ้างอิง 

กองสง่เสรมิพืชสวน. 2543 คูมื่อพืชสมนุไพรและเครื่องเทศ ชดุท่ี 2 ยำจำกพืชสมนุไพร. กองสง่เสรมิพืชสวน,      

กรมสง่เสรมิกำรเกษตร, กรุงเทพฯ 32 น. 

เพ็ญนภำ ทรพัยเ์จรญิ. 2549. สวนสมนุไพรในงำนมหกรรมพืชสวนโลก 2549. บรษิัทสำมเจรญิพำณิชย ์
(กรุงเทพฯ) จ ำกดั. กรุงเทพๆ. 463 น. 

 
15.ภาคผนวก 
ภาคผนวกที่ 1 ข้อมูลการส ารวจการส ารวจระบบการผลิตพืชสมุนไพรและเครื่องเทศเชิงการค้าภาคเหนือ  

จังหวัด จ านวนเกษตรกร พืชท่ีปลูก 

น่าน 8 ตะไคร้หอม อัญชัน มะไฟจีน รางจืด ผักเชียงดา ตะไคร้ ฟ้าทะลายโจร 

แพร่ 12 ขม้ินชัน  ฟ้าทะลายโจร  ไพล  ตะไคร้   ว่านชักมดลูก  รางจืด ตูน 
พะเยา 11 ข่า  ไพล ตะไคร้ ขม้ินชัน ว่านชักมดลูก ฟ้าทะลายโจร  เพชรสังฆาต 

บอระเพ็ด รางจืด ชุมเห็ดเทศ  ใบมะขาม ส้มป่อย  มะกรูด   

เชียงราย 12 ขม้ินชัน ไพล ตะไคร้ รางจืด ขม้ินชัน ข่า ใบเตย ตะไคร้ หญ้านวดแมว  
เสลดพังพอน มะตูม ฮ้อสะพายควาย โสมจีน เจียวกู่หลาน มะรุม 
ค าฝอย 

 


