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เรื่อง กะเพรา

รายละเอียด

กะเพรา ชื่อสามัญ Holy basil, Sacred basil

กะเพรา ชื่อวิทยาศาสตร Ocimum tenuiflorum L. (ชื่อพองวิทยาศาสตร Ocimum sanctum L.) จัดอยูในวงศ

กะเพรา (LAMIACEAE หรือ LABIATAE)

สมุนไพรกะเพรา มีชื่อทองถิ่นอื่น ๆ วา กอมกอ กอมกอดง (เชียงใหม), หอกวอซู หอตูปลู อิ่มคิมหลํา (แมฮอ

งสอน), กะเพราขน กะเพราขาว กะเพราแดง (ภาคกลาง), อีตูไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เป็นตน

         กะเพราเป็นไมลมลุกที่มีความสูงของตนประมาณ 30-60 เซนติเมตร โคนตนออกแข็ง กะเพราแดงจะมี

ลําตนสีแดงอมเขียว กะเพราขาวมีลําตนสีเขียวอมขาว และยอดออนมีขนสีขาว มีใบเป็นใบเดี่ยวสีเขียวรูปรีออก

ตรงขามกัน ปลายใบมนหรือแหลม โคนใบแหลม ขอบใบเป็นจักฟันเลื่อยและเป็นคลื่น แผนใบมีขนสีขาว สวน

ดอกกะเพราจะออกเป็นชอที่ปลายยอด ดอกสีขาวแกมมวงแดงมีจํานวนมาก กลีบเลีย้งโคนจะเชื่อมติดกัน ปลาย

เรียวแหลม ดานนอกมีขน กลีบดอกแบงเป็น 2 ปาก ปากบน 4 แฉก ปากลาง 1 แฉกและยาวกวาปากบน มีขน

ประปราย เกสรตัวผูมี 4 อัน สวนผลเป็นผลแหง เล็ก เมื่อแตกออกจะมีเมล็ดสีดําถึงน้ําตาลคลายรูปไขกะเพราจัด

เป็นสมุนไพรชนิดหน่ึงที่มีสรรพคุณทางยาชวยรักษาโรคไดหลายชนิด ทัง้ตํารับยาไทยและ
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         ตางประเทศก็ระบุวากะเพราเป็นสมนุไพรที่มีสรรพคณุหลายดาน อยางตาํราสมนุไพรไทยบานเราก็บรรยาย

สรรพคุณของกะเพราเอาไววา รสฉุน รอน ชวยขับลมแกซาง แกทองขึ้น จุกเสียดแนนทอง ปวดทอง ชวยในการ

ยอยอาหาร และชวยบํารุงธาตุ เป็นตน และในตางประเทศก็มีการใชกะเพราในการรักษาโรคกันอยางกวางขวาง

ยิง่กวาบานเราเสยีอกี โดยเฉพาะประเทศอนิเดยี เขาถอืวากะเพราเป็นยารกัษาโรคไดทกุโรค และยงัจดัเป็นราชนีิ

แหงสมุนไพร (The Queen of herbs) หรือเป็นยาอายุวัฒนะ (The Elixir of life) เลยก็วาได

         กะเพรามีอยูดวยกัน 2 ชนิด คือ กะเพราแดงและกะเพราขาว โดยกะเพราแดงจะมีฤทธิ ์ที่แรงกวากะเพรา

ขาว ในสรรพคุณทางยาจึงนิยมใชกะเพราแดง โดยสวนที่นํามาใชทําเป็นยาสมุนไพรก็ไดแก สวนของใบ ยอดกะ

เพรา (ทัง้สดและแหง) และทัง้ตน แตถานํามาใชประกอบอาหารจะนิยมใชกะเพราขาวเป็นหลัก

สรรพคุณของกะเพรา

1. ใชทําเป็นยาอายุวัฒนะ (the elixir of life)

2. ชวยทําใหรางกายอบอุนและป องกันอาการหวัดได (ใบ)

3. กะเพราเป็นสวนประกอบของยาสมุนไพรหลายชนิด เชน ยารักษาตานขโมยสําหรับเด็ก ยาแกทางเด็ก ฯลฯ

4. รากแหงนํามาชงหรือตมกับน้ํารอนดื่ม ชวยแกโรคธาตุพิการ (ราก)

5. ชวยบํารุงธาตุไฟ (ใบ)

6. ชวยแกอาการคลื่นเหียนอาเจียน (ใบ)

7. ชวยแกอาการปวดดวยการใชใบกะเพรานํามาคัน้รับประทานสด 1 ถวยตะไล จะชวยแกอาการปวดมวนทองได

เป็นอยางดี (ใบ)

8. ชวยขับลมแกอาการปวดทองอุจจาระ (ใบ)

9. ใบกะเพรามีสรรพคุณชวยขับลมในกระเพาะ (ใบ)

10. ชวยแกอาการจุกเสียดแนนทอง (ใบ)

11. ชวยแกลมซานตาง (ใบ)

12. น้ําสกัดจากทัง้ตนของกะเพรามีฤทธิ ์ชวยลดการบีบตัวของลําไส (น้ําสกัดจากทัง้ตน)

13. ชวยยอยไขมัน (น้ําสกัดจากทัง้ตน)

14. ชวยรักษาแผลในกระเพาะอาหาร (น้ําสกัดจากทัง้ตน)

15. กะเพรามีสรรพคุณชวยขับน้ําดี (น้ําสกัดจากทัง้ตน)

16. ชวยแกลมพิษ ดวยการใชใบกะเพราประมาณ 1 กํามือนํามาตําผสมเหลาขาวแลวนํามาทาบริเวณที่เป็นลมพิษ

(ใบ)

17. ใชทําเป็นยารักษากลากเกลื้อน ดวยการใชใบสดประมาณ 20 ใบนํามาขยี้ใหน้ําออกมา แลวนํามาใชทาบริ
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เวณที่เป็นวันละ 2-3 ครัง้จนกวาจะหาย (ใบ)

18. ใชเป็นยารักษาหูด ดวยการใชใบกะเพราแดงสดนํามาขยี้แลวทาบริเวณที่เป็นหูดเชา-เย็น จนกวาหัวหูดจะ

หลุดออกมา โดยระวังอยาใหเขาตาและถูกบริเวณผิวที่ไมไดเป็นหูด เพราะจะ

      ทําใหเน้ือดีเนาเป่ือยและรักษาไดยาก (ใบสด)

19. ชวยแกพิษจากแมลงสัตวกัดตอยได ดวยการใชใบกะเพรานํามาตําผสมกับเหลาขาว แลวนํามาทาบริเวณที่ถูก

กัด หามนํามารับประทานเด็ดขาดเพราะจะมีสารยูจีนอล (Eugenol) ซึ่งอาจ

      จะทําใหเกิดการระคายเคืองในกระเพาะอาหารและอาจถึงขัน้โคมาได (ใบ)

20. ชวยยับยัง้การเจริญเติบโตของเชื้อโรคและชวยฆาเชื้อจุลินทรียบางชนิดได (น้ํามันใบกะเพรา)

21. มีงานวิจัยพบวากะเพราสามารชวยยับยัง้สารอะฟลาทอกซิน (Aflatoxin) ซึ่งเป็นสารพิษที่มักพบเจือปนใน

อาหารซึ่งเป็นสารกอโรคมะเร็งได (สารสกัดจากกะเพรา)

22. ใบกะเพรามีฤทธิ ์ในการชวยขับไขมันและน้ําตาลสวนเกินออกจากรางกาย ชวยลดระดับไขมันในรางกายและ

ชวยลดระดับน้ําตาลในเลือด ชวยป องกันโรคเบาหวานได โดยมีการใชใบ

      กะเพราในกระตายทดลอง โดยใหกระตายกนิใบกะเพราตดิตอ 4 สปัดาหพบวาระดบัไขมนัโดยรวมลดลง โดย

เฉพาะอยางยิ่งไขมันเลว (LDL) ลดลง แตไขมันชนิดดี (HDL) กลับเพิ่มขึ้น

23. ชวยเพิ่มน้ํานมใหสตรีหลังคลอดบุตร ดวยการใชใบกะเพราสดประมาณ 1 กํามือ นํามาใสแกงเลียงรับ

ประทานบอย ๆ ในชวงหลังคลอด (ใบ)

24. นําเมล็ดไปแชน้ําจะพองตัวเป็นเมือกขาว นํามาใชพอกบริเวณตา เมื่อมีฝ ุนละอองหรือเศษผงเขาตา ผงหรือ

ฝ ุนละอองก็จะหลุดออกมา โดยไมทําใหตาของเรานัน้ชํ้าอีกดวย (เมล็ด)

25. ใบและกิ่งสดของกะเพรามีการนํามาสกัดเป็นน้ํามันหอมระเหยดวยการตมกลัน่จนไดน้ํามันหอมระเหยรอยละ

08 - 0.1 โดยมีราคาประมาณกิโลกรัมละหน่ึงหมื่นบาท

26. ใชไลยุงหรือฆายุง ดวยการใชทัง้ใบสดและกิ่งสด เอาใบมาขยี้แลววางใกลตัว ๆ จะชวยไลยุงและแมลงได

โดยน้ํามันกะเพราที่สกัดมาจากใบจะมีคุณสมบัติชวยไลยุงไดดีกวาตนสด

      (ใบสด, กิ่งสด)

27. น้ํามันสกัดจากใบสด ชวยลอแมลง ทําใหแมลงวันทองบินมาตอมน้ํามันน้ี (น้ํามันสกัดจากใบสด)

28. ใชในการประกอบอาหารและชวยดับกลิ่นคาวของเน้ือสัตว ในเมนูกะเพราสุดโปรด เชน ผัดกะเพรา แกงเลียง

แกงปา แกงคัว่ แกงเขียวหวาน แกงสมมะเขือขื่น ผัดกบ ผัดหมู ผัดปลาไหล

      พลาปลาดุก พลากุง หรือจะนําใบกะเพรามาทอดแลวใชโรยหน าอาหารเมนูตางๆ ก็ได ฯลฯ

29. ใบกะเพราสามารถชวยดับกลิ่นปากอันไมพึงประสงคได (ใบ)

คําสําคัญ : กะเพรา

Th
e O

ffice
 O

f A
ca

de
mic 

Res
ou

rce
 In

for
mat

ion
 And

 Te
ch

no
log

y



ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2023-05-19 16:14:44 หน า 4

ที่มา : https://medthai.com/

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2020-05-18

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1564&code_db=610010&code_type=01
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