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เรื่อง บานเย็น

รายละเอียด

บานเย็น ชื่อสามัญ Marvel of peru, Four o’clock, False Jalap

บานเย็น ชื่อวิทยาศาสตร Mirabilis jalapa L. จัดในอยูในวงศบานเย็น (NYCTAGINACEAE)

สมนุไพรบานเยน็ มชีื่อทองถิน่อื่น ๆ วา บานเยน็ (ทัว่ไป), จาํยาม จนัยาม ตามยาม (ภาคเหนือ), ตีตาเชา (จนี),

จีปักหลี (จีน-แตจิ๋ว) เป็นตน

คําวา Mirabilis เป็นภาษาละตินที่มีความหมายวา "สวยงาม" สวนคําวา Jalapa นัน้เป็นชื่อเมืองแหงหน่ึงใน

ประเทศเม็กซิโก จุดเดนของดอกไมชนิดน้ีก็คือ ดอกจะบานในชวงบายแก ๆ หรือในชวงเย็นเป็นตนไป จึงเป็น

ที่มาของชื่อไทยวา "บานเย็น" หรือในภาษาอังกฤษจะเรียกวา "ดอกสี่โมง" (Four o'clock flower) เมื่อดอกบาน

จะมีกลิ่นหอม สวนในประเทศจีนจะเรียกดอกบานเย็นวา "ดอกสายฝน" (Shower flower) หรือเรียกวา "ดอก

หุงขาว" (Rice boiling flower) สําหรับในฮองกง จะเรียกดอกบานเย็นวา "มะลิมวง" (Purple jasmine) และ
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ความนาสนใจของดอกบานเย็นอีกอยางหน่ึงก็คือ เป็นไมดอกที่สามารถมีดอกไดหลายสีอยูบนตนเดียวพรอม ๆ

กันได แตละดอกอาจมีหลายสีปนกันอยูก็ได และดอกยังสามารถเปลี่ยนสีไดเมื่อตนมีอายุมากขึ้น เชน พันธุดอก

เหลืองจะคอย ๆ เปลี่ยนเป็นสีชมพูเขม หรือพันธุดอกขาวจะคอย ๆ เปลี่ยนเป็นสีมวงออน เป็นตน

ลักษณะของตนบานเย็น

        ตนบานเย็น มีถิ่นกําเนิดในประเทศเปรู เม็กซิโก อเมริกากลาง และมีเขตการกระจายพันธุเฉพาะในทวีป

อเมริกาใต และบางครัง้อาจขึ้นเป็นวัชพืช โดยจัดเป็นไมพุมเน้ือออนมีอายุหลายปี มีเหงาหรือหัวอยูใตดิน ลําตนมี

ความสูงประมาณ 1-1.5 เมตร มีลําตนสีแดงออกนวลเล็กน อย แตกกิ่งกานจํานวนมาก เป็นทรงพุมแผกวาง เป็น

ไมที่เลีย้งงาย ขยายพันธุดวยวิธีการเพาะเมล็ด ควรปลูกไวกลางแจงและดินที่ปลูกควรเป็นดินรวนมีธาตุอาหาร

สมบูรณ ตองการน้ําและความชื้นปานกลาง

        รากบานเย็น มีลักษณะพองเป็นหัว หรือเรียกวาเหงา มีขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 10 เซนติเมตร

        ใบบานเยน็ ใบออกเป็นคู ๆ สลบักนัไปตามลาํตน ใบมีลกัษณะเป็นรปูไข หรอืเป็นรปูใบหอก หรอืเป็นรปูสาม

เหลี่ยม และมีขนประปราย ใบมีความกวางประมาณ 2-9 เซนติเมตรและยาวประมาณ 5-15 เซนติเมตร ปลายใบ

แหลม สวนโคนใบตัดหรือเป็นรูปหัวใจ ขอบใบเรียบ มีเสนกลางใบเป็นสีเหลืองออนเห็นไดชัดเจน และกานใบมี

ความยาวประมาณ 1-4 เซนติเมตร[1],[2],[3] โดยในใบจะประกอบดวยสาร B-sitosterol, 12-tricosanone, n-

hexacosanol, กรดไขมัน (Tetracosanoic acid), กรดอะมิโน (Alanine, Glycine, Leucin, Tryptophan,

Valine) และกรดอินทรีย (Citric acid, Tartaric acid)

        ดอกบานเยน็ ดอกมีกลิน่หอม ออกดอกตดิกนัเป็นกลมุ ๆ ลกัษณะของดอกที่ยงัไมบานจะเป็นรปูหลอด เมื่อ

บานแลวจะเป็นรูปแตร ปลายแยกเป็น 5 กลีบ โดยดอกบานเต็มที่จะมีขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 3-5 เซน

ติเมตร ดอกมีกลีบประดับเป็นรูประฆังติดอยูที่ฐาน มีความยาวประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร ดอกเกือบไรกาน

แตละชอดอกมีดอกอยูประมาณ 4-5 ดอก ดอกจะบานตอนเย็นเรื่อยไปจนถึงตอนเชาแลวจะหุบ สวนวงกลีบหรือ

กลีบดอกมีหลายสีขึ้นอยูกับสายพันธุที่ปลูก เชน ดอกสีชมพู สีมวง สีแดง สีขาว สีเหลือง สีสม สีดาง หรือแม

กระทัง่มีสองสีในดอกเดียวกัน มีความยาวประมาณ 3-6 เซนติเมตร โดยปากกลีบจะมีเสนผานศูนยกลางยาว

ประมาณ 2.5-3 เซนติเมตร ดอกมีเกสรตัวผู 5 กาน ยื่นยาวออกมาประมาณ 1 เซนติเมตร มีกานเกสรเป็นสีแดง

สวนอับเรณูมีลักษณะเป็นทรงกลม รังไขเป็นรูปรี สวนกานเกสรตัวเมียจะยาวเทากับกานเกสรตัวผู และมีสีแดง

ปลายเกสรเป็นตุม เป็นพูตื้น ๆ และสามารถออกดอกไดตลอดปี[1],[2],[4],[5] โดยในดอกจะสารจําพวกฟลาโวนอยด

และสาร Betaxanthins

         ผลบานเยน็ หรอื เมลด็บานเยน็ มีลกัษณะทรงกลม มีสีดาํ ผวิขรขุระหยาบ ๆ มีขนาดยาวประมาณ 0.5-0.

9 เซนติเมตร เปลือกบาง มีสัน 5 สัน ภายในจะมีแป งอยูเป็นจํานวนมาก โดยประกอบไปดวยไขมันประมาณ 4.
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3%, linolenic acid ประมาณ 15.1% และยังประกอบดวยสาร Kaempferol glycoside และสาร Quercetin

สรรพคุณของบานเย็น

1. ชวยแกไข ระงับความรอนในรางกาย (หัว)

2. หัวบานเย็นใชรับประทานเป็นยาขับเหงื่อ (หัว)

3. หัวหรือรากชวยแกโรคเบาจืด (หัว)

4. ชวยแกอาเจียนเป็นเลือด แกกระอักเลือด (ดอก, หัว)[5],[6]ดวยการใชดอกสดประมาณ 120 กรัม นํามาคัน้เอาแต

น้ําผสมกินแกอาการ

5. ชวยแกตอมทอนซิลอักเสบ ดวยการใชรากหรือหัวสดนํามาคัน้เอาแตน้ําใชกวาดคอ (หัว)

6. หัวหรือรากบานเย็น มีสาร "Alkaloid Trigonelline" ที่มีฤทธิ ์เป็นยาถาย ยาระบาย (หัว)

7. ชวยขับปัสสาวะ (หัว, ใบ)

8. เชื่อวารากหรือหัวของบานเย็นชวยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศได (หัว)

9. ใบนํามาใชภายในเป็นยารักษาโรคหนองในได หรือจะใชรากหรือหัวจากตนดอกสีขาวนํามาหัน่เป็นแผน ผสม

กับโปงรากสน นํามาตมกินกอนอาหารวันละ 2 เวลา (หัว, ใบ)

10. ชวยแกอาการตกขาวของสตรี ดวยการใชรากหรือหัวจากตนดอกสีขาวนํามาหัน่เป็นแผน ผสมกับโปงรากสน

นํามาตมกินกอนอาหารวันละ 2 เวลา (หัว)

11. ชวยรักษาอาการบวมน้ํา (หัว)

12. น้ําคัน้จากใบใชชะลางบาดแผลหรือแผลฟกชํ้าใหหายเร็วยิ่งขึ้นได (ใบ)

13. ใบสดนํามาตําพอกหรือคัน้เอาแตน้ํามาทาเป็นยารักษากลากเกลื้อน (ใบ)

14. ใชใบสดนํามาตําใหละเอียด แลวนําไปอุนไฟใหรอนพอทนได นํามาใชพอกรักษาฝี แผลมีหนองตาง ๆ ชวย

ทําใหหนองออกมา แกตอมน้ําเหลืองอักเสบ (ใบ)

15. ชวยรักษาแผลเรื้อรังได (ใบ, หัว)[5]หากเป็นแผลเรื้อรังบริเวณหลังใหใชรากหรือหัวสดจากตนดอกสีแดง ผสม

กับน้ําตาลทรายแดงพอประมาณ นํามาตําแลวพอก และใหหมัน่เปลี่ยนยาวันละ 2 ครัง้[6] และหัวยังชวยรักษา

หนองไดอีกดวย (หัว)

16. แป งจากเมล็ดใชรักษาแผลมีน้ําเหลือง ผิวหนังพองมีน้ําเหลือง ดวยการใชเมล็ดนํามาแกะเอาเปลือกออก แลว

เอาแป งมาบดเป็นผงใหละเอียด นําใชทาถูภายนอก (เมล็ด)

17. น้ําคัน้จากใบใชทารักษาผื่นแดงที่มีอาการคัน ใชทาชวยบรรเทาอาการคัน และยังลดอาการแสบรอนไดดวย

(ใบ)

18. ใบบานเย็นชวยลดอาการอักเสบได (ใบ)
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19. ชวยแกบวม แกอักเสบ (หัว)

20. รากหรือหัวจากตนดอกสีแดงนํามาใชรักษาอาการปวดตามขออยางเฉียบพลันได ดวยการเอาขาหมูหรือเตาหู

นํามาตมกิน (หัว)

21. หัวใชรับประทานจะทําใหผิวหนังชา อยูคงกระพันเฆี่ยนตีแลวไมแตกกลับทําใหรูสึกคัน (หัว)

ขอมูลทางเภสัชวิทยาของบานเย็น

1. สารสกัดที่ไดจากใบ (เรซิน) มีฤทธิ ์ชวยขับปัสสาวะ ชวยรักษาอาการบวมน้ํา และมีฤทธิ ์เป็นยาถาย

2. สวนรากก็มีสารเรซินที่มีฤทธิ ์ระคายเยื่อเมือก เยื่อบุผนังลําไส

3. ดอกมีกลิ่นหอมฉุน อาจทําใหเกิดอาการมึนเมาได จึงสามารถใชไลยุงและแมลงได

4. น้ําสกัดจากใบหรือทัง้ตน เมื่อนํามาใสเอทานอลลงไปจะตกตะกอน แลวกรองเอาน้ําสกัดที่ไดจะมีตัวยาเทียบ

เทากับยาสด เมื่อนํามาใชฉีดกระตาย มีผลทําใหหัวใจกระตายเตนเร็วขึ้น มีการบีบตัวแรงขึ้น แตกลับสูสภาพ

ปกติอยางรวดเร็ว เมื่อนํามาฉีดเขาไปในหลอดเลือดแมว พบวามีความดันเลือดสูงขึ้นประมาณ 75% และจะกลับ

สูสภาพปกติอยางรวดเร็ว นอกจากน้ีฤทธิ ์ดังกลาวจะไมมีผลอะไรตอลําไสเล็กของหนูตะเภา สวนลําไสเล็กของ

กระตายจะมีผลเป็นการยับยัง้การบีบตัวของกลามเน้ือลําไสเล็ก และจากการตรวจสอบทางเคมีของน้ําสกัดจะไม

พบสารอัลคาลอยด

5. นักวิจัยฮองกงไดทําการแยกสาร MAPs อีกตัวหน่ึงที่อยูในรากของบานเย็น โดยพบวามีฤทธิ ์เป็น Antiviral

และยังพบวามีฤทธิ ์ทําใหแทงในหนู, ยับยัง้การสังเคราะหโปรตีน ยับยัง้การเจริญเติบโตของ Tumor cell และ

รบกวนกระบวนการอื่น ๆ ในเซลลของไวรัส และยังพบวาในสวนของเมล็ดมี Peptide บางชนิดที่มีฤทธิ ์คลายกับ

พิษแมงมุม

6. ในปี 2001 นักวิจัยไดคนพบสารประกอบ Phenolic ที่มีฤทธิ ์ตาน Candida albican เมื่อทดลองในหลอดทด

ลอง และจากการสกัดดอก ใบ และรากดวยน้ํารอนจะไดสารที่ออกฤทธิ ์เป็น Antifungal ในการทดลองอื่น ๆ และ

ในการวิจัยอื่น ๆ ในสวนของใบบานเย็นและกิ่งกานของตนไมมีการยืนยันวามีฤทธิ ์ Antimicrobial ดังนัน้

คุณสมบัติน้ีอาจมีอยูแคเพียงในรากเทานัน้

7. สารสกัดจากสวนรากดวยน้ําและ Ethanol จะแสดงฤทธิ ์ Mild uterine stimulant ในหนูทดลอง และ

Antispasmodic ใน Guinea pigs

ขอควรระวังในการใชสมุนไพรบานเย็น

1. เมล็ดบานเย็นสวนใหญจะมีความเป็นพิษมาก (สาร Neurotoxic) ไมควรนํามารับประทาน หากไดรับพิษอาจ

ทําใหเกิดอาการอาเจียนและมีอาการทองเสีย หากไดรับในปริมาณมากอาจทําใหเสียชีวิตได
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วันที่ : 2022-08-07 10:37:34 หน า 5

2. ไมควรใชสมุนไพรบานเย็นในหญิงตัง้ครรภ เน่ืองจากมีรายงานพบวามันทําใหเกิดการแทงบุตรได

ประโยชน ของบานเย็น

1. ตนไมบานเย็นนิยมใชปลูกเป็นไมประดับทัว่ไป โดยเฉพาะตนที่มีดอกสีชมพูและดอกสีขาว

2. แป งจากเมล็ดใชทารักษาสิว ฝ า ลบรอยดางดําบนใบหน าได โดยภายในเมล็ดจะมีแป งสีขาวเป็นผงละเอียด

หญิงไทยในอดีตจะนํามาใชผัดหน า ใหผิวสวย และไมเป็นสิว นอกจากน้ียังมีหลักฐานวาหญิงชาวจีนและญี่ป ุนก็

เคยใชแป งชนิดน้ีเพื่อผัดหน าแกสิวเชนกัน

3. เมล็ดของบานเย็นบางสายพันธุ เมื่อนํามาบดละเอียดเป็นผงแลวสามารถนํามาใชเป็นสวนผสมในสียอม ใน

เครื่องสําอาง

4. ผงจากรากนํามาใชผสมกับแป งขาวเจาและผงไมจันทน นํามาทําเป็นเครื่องสําอางได

5. ใบบานเย็นสามารถรับประทานแบบสุกได แตควรรับประทานเมื่อยามจําเป็นเทานัน้

6. ดอกนิยมนํามาใชทําเป็นสีผสมอาหาร โดยจะใหสีแดงเขม ซึ่งมักนํามาใชในการแตงสีเคกและเจลลี

7. เมล็ด ราก และยอดออน มีสาร Mirabilis antiviral proteins (MAPs) ที่ชวยปกป องพืชจากพวกไวรัสที่กอโรค

ในพืชและเชื้อราบนดินได มีประสิทธิภาพในการชวยป องกันพืชผลทางเศรษฐกิจที่สําคัญไดหลายชนิด เชน ขาว

โพด ยาสูบ จาก มันฝรัง่ เป็นตน

คําสําคัญ : บานเย็น

ที่มา : https://medthai.com/

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2020-06-02

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1653&code_db=610010&code_type=01
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