
ทานทราบหรือไม…..นํ้ามันไพลทอดตางจากน้ํามันไพลกลั่นอยางไร? 
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 ไพล หรือปูลอย ปูเลย ม้ินสะลาง วานไฟ มีชื่อวิทยาศาสตรวา Zingiber montanum (Koenig) Link 

ex Dietr. หรือ Zingiber cassumunar Roxb.  วงศ Zingiberaceae เปนสมุนไพรตัวหน่ึงในบัญชียาจาก
สมุนไพร ใน บัญชียาหลักแหงชาติ ป 2554 กลุมที่ 2 บัญชียาพัฒนาจากสมุนไพร กลุมยารักษาอาการ
ทางกลามเน้ือและกระดูก ยาสําหรับใชภายนอก ไดแก ตํารับยาครีมไพล (ประกอบดวยน้ํามันไพลที่จาก
การกลั่น รอยละ 14 โดยปริมาตรตอนํ้าหนัก (v/w)) และ ยาน้ํามันไพล (สารสกัดนํ้ามันไพลที่ไดจากการ
ทอด (hot oil extract) ไมนอยกวารอยละ 90 ในตํารับ ซ่ึงเปนสูตรเภสัชตํารับของโรงพยาบาล) ขอบงใช

ของทั้งสองตํารับคือ บรรเทาอาการบวม ฟกช้ํา เคล็ดยอก1 

นํ้ามันไพลที่ไดจากการทอดและการกลั่นตางกันอยางไร?  นํ้ามันไพลที่ไดจากการกลั่นเปน 

นํ้ามันหอมระเหย ซ่ึงเปนของเหลวที่เปน hydrophobic ระเหยได อาจจะไดจากการกลั่นโดยการตมดวย
นํ้า (water distillation) ไอนํ้าจะพาเอาน้ํามันหอมระเหย ไปควบแนนเม่ือสัมผัสกับความเย็นของเครื่อง
ควบแนน (condenser) วิธีการกลั่นแบบนี้เปนวิธีที่ชาวยุโรปด้ังเดิมนิยมใชกัน แตมีขอเสียตรงที่ไพลที่
นํามากลั่นจะถูกความรอนนาน อาจทําใหนํ้ามันไพลที่ไดมีกลิ่นผิดไปได หรือจะไดจากการกล่ันโดยใช
การผานของไอน้ําเขาสูภาชนะท่ีมีไพลบรรจุอยู (steam distillation) ไอนํ้าจะพาเอานํ้ามันหอมระเหยไป
ควบแนนที่เคร่ืองควบแนน วิธีน้ีมีขอดีกวาคือ ไพลจะถูกความรอนไมมาก นํ้ามันหอมระเหยที่ไดจะไมมี
กลิ่นผิดเพ้ียนไป น่ันคือนํ้ามันหอมระเหยที่ไดจากทั้ง 2 วิธี จะมีสารประกอบทางเคมีที่ตางกันบาง 
โดยท่ัวไปน้ํามันหอมระเหยที่ไดจากการกลั่นจะประกอบดวยสารประกอบทางเคมีที่มีโมเลกุลเล็ก ไดแก 
สารกลุม monoterpenes (สารที่ประกอบดวยคารบอนจํานวน 10 ตัว) และสารกลุม sesquiterpenes (สารที่
ประกอบดวยคารบอนจํานวน 15 ตัว) นํ้ามันหอมระเหยไพลที่ไดจากการกล่ันประกอบดวย สารกลุม 

monoterpenes ไดแก sabinene, terpinen-4-ol, -pinene, -terpinene, -terpinene, limonene, myrcene, p-

cymene, terpinolene2, (E)-1-(3,4-dimethoxyphenyl)butadiene (DMPBD), (E)-4-(3,4-

dimethoxyphenyl)but-3-en-1-ol (Compound D) 3,4  

 



สวนนํ้ามันไพลที่ไดจากการทอดดวยน้ํามันพืช เปนวิธีของคนไทยโบราณที่ใชเตรียมน้ํามัน
ไพลเพ่ือใชในครัวเรือน เปนน้ํามันถูนวด แกปวดกลามเนื้อ ปจจุบันหลายโรงพยาบาลของรัฐไดมีการ
เตรียมเปนเภสัชตํารับของโรงพยาบาล และเปนหน่ึงตํารับในบัญชียาจากสมุนไพร ในบัญชียาหลัก
แหงชาติ ป 2554 นํ้ามันไพลสูตรนี้เตรียมไดจากการนําไพลสดมาทอดกับนํ้ามันพืชชนิดอ่ิมตัว 
(ประกอบดวยกรดไขมันชนิดอ่ิมตัว) ไดแก นํ้ามันมะพราว หรือนํ้ามันปาลม ไมควรใชนํ้ามันพืชชนิดไม
อ่ิมตัว (ประกอบดวยกรดไขมันชนิดไมอ่ิมตัว) ไดแก นํ้ามันงา นํ้ามันมะกอก นํ้ามันคําฝอย นํ้ามัน
ทานตะวัน หรือนํ้ามันรําขาว ทั้งน้ีเพราะวานํ้ามันชนิดไมอ่ิมตัวจะไมทนตอความรอน ทําใหพันธะคูใน
โมเลกุลเกิดการแตก และรวมตัวเปนสาร “โพลีเมอร” เกิดขึ้น ทําใหเกิดความหนืด นอกจากนี้จะทําให
เกิดควันไดงาย และนํ้ามันเหม็นหืน  นํ้ามันพืชที่ใชในการทอดเปนน้ํามันที่ประกอบดวยกรดไขมัน (fatty 

acids) ซ่ึงถือไดวาเปนสารประกอบทางเคมีที่มีขั้วนอย เปนตัวทําละลายที่ดีในการสกัดสารที่มีขั้วนอย
ดวย ฉะน้ันน้ํามันพืชก็สามารถจะสกัดนํ้ามันหอมระเหยซึ่งประกอบดวยสารประกอบที่มีขั้วนอยและ
โมเลกุลเล็กได พรอมทั้งสกัดสารประกอบที่มีขั้วนอยแตมีโมเลกุลใหญไดดวย ซ่ึงในไพลนอกจาก
ประกอบดวยน้ํามันหอมระเหยแลว ยังประกอบสารกลุม arylbutanoids, curcuminoids, และ cyclohexene 

derivatives เปนสารที่มีโมเลกุลใหญกวาสารในน้ํามันหอมระเหย และเปนสารที่ไมระเหย  สรุปงาย ๆ คือ 
นํ้ามันไพลที่ไดจากการกลั่นจะเปนน้ํามันหอมระเหยท่ีประกอบดวยสารโมเลกุลเล็กและระเหยได สวน
นํ้ามันที่ไดจากการทอดจะประกอบดวยน้ํามันหอมระเหยและสารที่มีโมเลกุลใหญและไมระเหย 

นํ้ามันหอมระเหยและสารที่มีโมเลกุลใหญ (สารกลุม arylbutanoids, curcuminoids, และ 
cyclohexene derivatives) เปนกลุมสารที่มีผลการวิจัยพบวา มีฤทธิ์ตานการอักเสบและแกปวดใน

สัตวทดลอง โดยมีกลไกการออกฤทธิ์เชนเดียวกับยากลุม NSAIDs3,4-12  นอกจากนี้ยังมีรายงาน

การศึกษาทางคลินิกพบวา ครีมไพลหรือไพลจีซาล (14% ของน้ํามันหอมระเหย) มีฤทธิ์ลดการอักเสบ
และการปวดของขอเทาแพลงในผูปวยนักกีฬาที่บาดเจ็บขอเทาแพลงมากกวากลุมควบคุมที่ไดรับยา 

หลอก13 และพบวาครีมไพจีซาลไดผลดีในการรักษาอาการปวดเม่ือยหลัง ไหล ตนคอ เอว เขา14  แต
ตํารับยานํ้ามันไพลที่ไดจากการทอดดวยน้ํามันพืช หรือการสกัดดวยตัวทําละลายที่ไมมีขั้ว ยังไมเคยมี
การศึกษาทางคลินิกมากอน ซ่ึงขณะนี้คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ปรึกษาโครงการ “การ
พัฒนาศักยภาพผูประกอบการอุตสาหกรรมยาสมุนไพรไทยเพื่อลดผลกระทบจากการเปดเสรี
ทางการคา AFTA ดวยสมุนไพรในบัญชียาหลักแหงชาติ 2554” เปนโครงการที่ไดรับทุนสนับสนุน

จากกองทุน FTA กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย กําลังศึกษาทางคลินิกในผูปวยขอเขาเสื่อม



ของตํารับยาครีมไพลสกัด ซ่ึงเปนการเลียนแบบวิธีการสกัดแบบภูมิปญญา ซ่ึงเปนการสกัดสารหลาย ๆ 
ชนิด ไมเพียงแตนํ้ามันหอมระเหยเทาน้ัน และเปนการใชวัตถุดิบอยางคุมคา 

ประชาชนสามารถจะเตรียมน้ํามันไพลใชเองไดในครวัเรือน จึงขอแนะนําวิธีเตรียมตํารับนํ้ามัน
ไพลทอดสูตรโบราณซึ่งใสเหงาขม้ินชันดวย เพ่ือเสริมฤทธิต์านการอักเสบและแกปวด ทั้งน้ีเพราะ
ขม้ินชันประกอบดวยสารสําคัญคือ นํ้ามันหอมระเหย และสารกลุม curcuminoids ซ่ึงเปนสารทีมี่ฤทธิต์าน
การอักเสบและแกปวดได 
 

ตํารับนํ้ามันไพลทอดสูตรโบราณ 
 หัวไพลสด       2 กิโลกรัม 

ขม้ินชันสด       ½ กิโลกรัม 
นํ้ามันปาลม หรือนํ้ามันมะพราว     1 กิโลกรัม 
ดอกกานพลู                100 กรัม  
การบูร                 100 กรัม 

วิธีทํา 

1. ห่ันไพลสด และขม้ินชันสด ใหเปนชิ้นบาง ๆ 

2. เทนํ้ามันปาลม หรือนํ้ามันมะพราว ลงกระทะยกตั้งไฟ พอนํ้ามันรอนปานกลาง เอาไพลและ
ขม้ินชันลงทอดในน้ํามัน (เหมือนทอดกลวยแขก) ทอดจนไพลและขม้ินชันกรอบเปลี่ยนเปน
สีนํ้าตาลแก แลวนํ้ามันเปนสีเหลืองใส (ระวังไหม) ชอนเอาชิ้นไพลและขมิ้นชันออก 

3. ตํากานพลูใหปน นําลงทอดในน้ํามันตอและลดไฟใหเหลือไฟออน ๆ เพ่ือปองกันไมใหนํ้ามัน
ที่อยูในกานพลูระเหยไป ทอดประมาณ 5 นาที กรองดวยผาขาวบาง 

4. พอนํ้ามันอุน ๆ ผสมการบูรลงในน้ํามัน แลวเทลงในภาชนะที่สามารถปดฝาใหสนิทปองกัน
การระเหยได แลวเทบรรจุลงขวดเล็กปดฝาใหแนนเพ่ือนําไปใชตอไป 
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