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เก๊กฮวย (chrysanthemum - tea) เป็นพชืกลุ่มเดยีวกบัเบญจมาศ (Chrysanthemum) 

อยูใ่นวงศ์ Compositae มหีลากหลายพนัธุท์ัง้ชนดิดอกขาว (Hung - ju) (Dendranthema 

morifolium (Ramat.) Tzvel. หรอื Chrysanthemum morifolium Ramat.) ดอกเหลือง 

(Dendranthema indicum L. หรือ Chrysanthemum indicum L.) และเก๊กฮวยป่า 

(Dendranthema boreale (Makino) Ling) เรานยิมน�าส่วนของดอกเก๊กฮวยมาใช้ประโยชน์

มากกว่าส่วนของใบ ราก และยอดอ่อนเก๊กฮวย เป็นพชืทีน่�ามาใช้เป็นสมุนไพร ทัง้ในประเทศ

จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี โดยเฉพาะในประเทศจีน เก๊กฮวย มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 

2,000 ปี ซึ่งได้รับความนิยมน�ามาบริโภคในรูปแบบ “ชา”

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

เก๊กฮวยจัดเป็นไม้พุ ่มขนาดเล็ก เจริญเติบโตเป็นพุ ่มแผ่ไปตามพื้นดิน ใบเดี่ยว

รูปรี ขอบใบเว้าเป็นหยักลึก มีช่อดอกแบบ head ประกอบด้วยดอกเล็กๆ (florets) เป็น

จ�านวนมาก ดอกที่อยู่รอบนอกมีการเจริญเติบโตได้ดีกว่า มองเห็นกลีบดอกได้ชัดเจนกว่า

เรียกว่า ray florets (ดอกชั้นนอก) เป็นดอกไม่สมบูรณ์เพศคือมีแต่เกสรตัวเมีย ไม่มีเกสร

ตัวผู้ ส่วนดอกที่อยู่วงในเข้าไปและมีการเจริญเติบโตช้ามองเห็นกลีบดอกไม่ชัดเจนเพราะ

มกีลบีดอกสัน้ เรยีกว่า disc florests (ดอกชัน้ใน) รวมกันอยูเ่ป็นกระจุกตรงกลางดอก disc 

florets นี้เป็นดอกสมบูรณ์เพศ คือมีทั้งเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมีย

การปลูกต้นแม่พันธุ์

การเตรียมดนิ โดยการปรบัปรุงบ�ารงุดนิด้วยปุย๋หมกั แกลบดบิหมกั ขึน้แปลงขนาดกว้าง 

1 เมตร น�าต้นแม่พันธุ์ปลูกในระยะปลูก 20x15 เซนติเมตร เมื่ออายุ 15 วัน เด็ดยอดเพื่อให้

ยอดแตกกิ่งแขนง หลังจากเด็ดยอด 20 วัน สามารถเด็ดกิ่งพันธุ์ไปปักช�าได้

การดูแลต้นแม่พันธุ์ 

รดน�้าให้ดินเปียกชุ่มวันละครั้ง ใส่ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก ร่วมกับปุ๋ยน�้าหมักชีวภาพ 

ทุก 15 วัน เพิ่มแสงในเวลากลางคืน 3 ชั่วโมง ช่วงเวลา 19.00-22.00 น. ตลอดอายุของ

แม่พันธุ์ ประมาณ 3-4 เดือน

เก๊กฮวยดอกเหลือง เก๊กฮวยดอกขาว เก๊กฮวยดอกเหลืองเล็ก
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การปักช�า

ใช ้ส ่วนยอดของกิ่ง ความยาว 2.5 นิ้ว จุ ่มในน�้าหมักชีวภาพที่มี

อะมโินเปปไทด์ จากถัว่เหลอืงเพือ่เร่งราก ใช้วสัดปัุกช�าข้ีเถ้าแกลบ ระยะปักช�า 

3.5x3.5 เซนติเมตร ปักช�าในโรงเรือนที่ควบคุมการให้น�้าในระบบพ่นฝอย 

ฉีดพ่นเชื้อจุลินทรีย์ป้องกันโรคโคนเน่า เช่น ไตรโคเดอร์ม่า ฮาเซียนั่ม เพิ่มแสง

ในเวลากลางคนื มอีายุ 30 วนั กิง่พันธ์ุจะมรีากสมบรูณ์สามารถถอนไปปลกูได้

การปลูกลงแปลง

การปลูก ปลูกในเดือน มิถุนายน-สิงหาคม ปรับปรุงบ�ารุงดินด้วยปุ๋ยหมัก 

ขึ้นแปลงขนาดกว้าง 1 เมตร คลุมด้วยพลาสติกคลุมแปลง น�าต้นพันธุ์ ปลูก

ในระยะปลูก 30 x 30 เซนติเมตร เมื่ออายุ 15 วัน เด็ดยอดเพื่อให้ยอดแตก

กิ่งแขนง และเด็ดอีก 2 ครั้ง ห่างกันแต่ละครั้ง 15 วัน

การดูแล 

รดน�้าให้ดินเปียกชุ่มวันละครั้ง อายุ 7 และ 15 วัน ฉีดพ่นด้วยฉี่ไส้เดือน

ผสมน�้าหมักชีวภาพ และใส่ปุ๋ยหมัก ทุก 15 วัน

การเก็บเกี่ยวและการอบแห้ง

การเก็บเ ก่ียว เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ควรเป ็นดอกที่บาน

สมบูรณ์ดี ไม่ควรเลือกดอกที่อ่อนหรือแก่เกินไป โดยจะเก็บเฉพาะส่วนดอก 

ไม่เอาก้านดอก

ก่อนอบแห้งจะต้องท�าการนึ่งเสียก่อน โดยน�าดอกใส่ในรังหม้อน่ึง น่ึงใน

น�้าเดือดนาน 3 นาที หลังจากนึ่งแล้วเทใส่ในตะแกรงเกลี่ยบางๆ แล้วจึงน�าไป

อบแห้ง ในโรงอบพลงังานแสงอาทติย์ นาน 10 ชัว่โมง หรอืเตาอบทีอ่ณุหภูม ิ60 

องศาเซลเซียส นาน 6 ชั่วโมง และอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส นาน 5 ชั่วโมง

ดอกของเก๊กฮวยมีสรรพคุณเป็น หยิน หรือที่อธิบายได้ง่ายๆ 

ว่า มีฤทธิ์เย็น จึงช่วยขับพิษร้อน ขับลม ขับเหงื่อ ลดความดันโลหิต 

แก้ร้อนใน บรรเทาอาการเจ็บคอ ขับเสมหะ แก้ปวดท้องและช่วย

ระบาย มีสารฟลาโวนอยด์ (flavonoid) และโฟลีฟีนนอล ช่วย

ต้านอนุมูลอิสระ สารแคโรทีนอยด์ (carotenoid) ช่วยบ�ารุงสายตา 

กรดอะมิโน สารไครแซนทีมิน (chrysanthemin) สารอะดินีน 

(adenine) โคลีน (choline) สตาไคดรนี (stachydrine) และน�า้มนั

หอมละเหย ทีช่่วยรกัษาและป้องกนัโรคเส้นเลอืดหวัใจตีบ ช่วยขยาย

หลอดเลือด ภาวะหัวใจล้มเหลว และโรคความดันโลหิตสูง



>> ข่าวประชาสัมพันธ์

      บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ Frontier Research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถ 

เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Social and Humanity) ภายใต้โปรแกรม

ที่ 17 การแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ช่วงเวลาเปิดรับข้อเสนอ : 24 สิงหาคม 2563 - 22 ตุลาคม 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทรศัพท์. 02-470-7961-63  E-mail. pmu.b@nxpo.or.th

หมายเหตุ : สถาบันต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการท�าการรับรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ภายในวันที่ 22 

ตุลาคม 2563 เวลา 16.30 น.

Frontier Research COVID-19 Fund (Social and Humantity)

      อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/33aC0AG

การสร้างเครือข่าย (Strategic Partners) เพื่อเป็นหน่วยบริหารจัดการแผน (Node) ของ สวก.



>> ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อหนังสือใหม่ห้องสมุดงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานผลการวิจัย / รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์

1. การศึกษาสมรรถภาพการเจริญเติบโต คุณภาพซากและปริมาณกรดไขมันในกล้ามเนื้อของไก่กระดูกด�าที่เลี้ยงภายใต้ระบบ

ปล่อยอิสระในแปลงที่มีพืชอาหารสัตว์ต่างชนิดกัน. ประภากร ธาราฉาย. รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้. เลขเรียก

หนังสือ 2563 /21 

Studies on growth performance, carcass quality and fatty acids content in muscle of Black-boned chicken 

rearing under free-range syatem with different of pasture type. 

Prapakorn Tarachai; Maejo University.  

2. การศกึษาไมโครไบโอต้าของแห้วหมเูพ่ือพฒันาเทคนิคก�าจดัวชัพชื.  ทพิปภา พสิษิฐ์กลุ. รายงานผลการวจิยัมหาวทิยาลยัแม่โจ้.  

เลขเรียกหนังสือ 2563 /22 

Investigation of Purple [thai} Nutsedge’s Mivrobiota. 

Tippapha Pisithkul; Maejo University.    

3. วิเคราะห์หาปรมิาณพฤกษเคมทีีส่�าคญัในมะเดือ่ทีพ่บในประทศไทยเพือ่น�าไปใช้ต่อยอดในการผลติอาหารเชงิหน้าที.่ อนกุลุ  

บุญเลิศ.  รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้. เลขเรียกหนังสือ 2563 /23 

Quantification of Phytochemical Content in Common Figs in Thailand for Potential Use in Functional Food. 

Anukul Boonloed; Maejo University.

4. การศกึษาฤทธิท์างชวีภาพของหวัหอมแขก (Allium cepa Var.viviparum) และผลติภณัฑ์น�า้เชือ่ม ฟรกุโตโอลโิกแซคคาไรด์จาก

หอมแขก. รุ่งทิพย์ กาวารี รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้. เลขเรียกหนังสือ  2563 /ช62. 01 

The Study of Biological Activitees of Hom-Keak Onion (Allium cepa Var.viviparum) and Fructooligosaccharide 

Syrup Prepared from Hom-Keak.

Rungthip Kawaree; Maejo University.

5. การประเมินความเป็นพรีไบโอติกของน�้าเชื่อมฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์จากหัวหอมแขกในแบบจ�าลองทางเดินอาหารของ

มนุษย์. สมคิด ดีจริง. รายงานผลการวิจัย.มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  เลขเรียกหนังสือ 2563 /ช62. 02 

Evaluation of the Prebiotic Properties of Hom-Kaek Fructooligosaccharide Syrup in Simulating Human 

Gut Model.

Somkid Deejing; Maejo University.

ห้องสมุดงานวิจัย กองบริหารงานวิจัย ส�านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ให้บริการส�าหรับ นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรทั้งภายในและภายนอก และบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ


