เมล็ดชะโก...เครืองเทศสําคั ญในพริ กแกงข้าวซอย
ผู้ช่วยอาจารย์ ชัยวั ฒน์ เอนกลาภากิ จ
ภาควิ ชาเภสั ชวิ นิจฉัย คณะเภสั ชศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยมหิ ดล

ภาพ: ผลและเมล็ดชะโก
(ทีมา: http://www.tru-elements.com/shop-tru/product/cardamon-seed-black/)
หากพูดถึงอาหารพืนเมือ งทางภาคเหนือ ของประเทศไทย หนึ งในอาหารทีเป็ นที รู้จักกันอย่าง
แพร่หลายและจะถูกนึกถึงเป็นอันดับต้นๆ ก็คือ “ข้าวซอย” ข้าวซอยหรือเดิมเรียกว่า“ก๋วยเตียวฮ่อ” เป็น
อาหารทีมีต้นกํา เนิดมาจากชาวจีนมุสลิมทีประกอบอาชีพเป็ นพ่อค้า ซึงเดินทางค้าขายระหว่า งประเทศ
อินเดียและจีน โดยใช้เส้นทางผ่านทางภาคเหนือของประเทศไทย ข้าวซอยคืออาหารทีประกอบด้วย บะหมี
เส้นแบนลวกในนํ าเดือดจนสุกดี ใส่ในนําแกงกะทิโดยมีเนือสัตว์ทีนิยมใช้คอื ไก่หรือเนื อวัว รับประทานคู่กับ
เครืองเคียงคือ ผักกาดดอง, หัว หอมแดง, มะนาวและพริกผัดนํามัน
สิงทีสํา คัญ ในการทํา ข้า วซอย ก็คือ “พริกแกงข้า วซอย” ซึงทํา มาจากสมุนไพรและเครื องเทศ
หลากหลายชนิดทีนํ าไปคั วจนมีกลินหอมและนํามาโขลกรวมกันให้ละเอียด ส่ว นประกอบของพริกแกงข้าว
ซอย ได้แก่ พริกชีฟ้ าแห้ง, ขิงแก่, หัว หอมแดง, รากผักชี, ลูกผักชี, ขมินสด, เกลือ, กระเทียมและสิงสําคัญ
สุดท้า ย คือ “เมล็ดชะโก” ซึงได้จากผลของต้นชะโก เป็ นเครื องเทศทีมีความสํา คัญ ในการทําข้าวซอย
เนื องจากเป็นเครื องเทศทีจะให้กลินทีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวทีสําคัญของข้าวซอย

ชะโก หรืออาจรู้จักกันในชืออื นว่าลูกกระวานดําหรือเฉ่ าโก่ว (ลูกเฉาก๊วย) มีช ือภาษาอังกฤษว่า
Black Cardamom หรือ Greater Cardamom ชือวิทยาศาสตร์ของต้นชะโก คือ Amomum subulatum Roxb.
เป็ นพืชในวงศ์ข ิง (Zingiberaceae) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์โดยสังเขป คือเป็ นไม้ย ืนต้น (Perennial) สูง
ประมาณ 1-2 เมตร มีลินใบซึงมีลักษณะเป็ นแผ่ นเนื อเยื อ (Membranous) ยื นออกมาอยู่ระหว่างกาบใบ
(Leaf sheath) กับแผ่นใบ (Leaf lamina) ยาวประมาณ 3-4 มิลลิเมตร ปลายลินใบเป็นแบบกลม (Rounded)
หรือ เว้า ตื น (Emarginate) แผ่ น ใบ (Leaf lamina) มีรู ป ร่ า งแบบขอบขนาน (Oblong) หรือ รู ป ใบหอก
(Lanceolate) ขนาด 25–60 × 3.5–11 เซนติเมตร (ยาว×กว้าง) ผิวใบมีล ักษณะเกลียง (Glabrous) ฐานใบ
(Leaf base) มีลักษณะกลม (Rounded) หรือเป็นรูปลิม (Cuneate) ปลายใบ (Leaf apex) เป็นแบบติงแหลม
ยาว (Long cuspidate) ช่ อ ดอกมีล ักษณะเป็ นช่อเชิงลด (Spike) เส้นผ่ า นศูนย์กลาง 5 เซนติเ มตร มีใบ
ประดับ (Bract) รูปไข่ส ีแดง กลีบดอกทีมีลักษณะเป็นรูปปากหรือลิน Labellum)
(
มีเส้นกลางกลีบดอกเป็ นสี
เหลือง ผลเป็นแบบผลแห้งแตก (Capsule) สีม่วงหรือนํ าตาลแดง เส้นผ่านศูนย์กลาง 2–2.5 เซนติเมตร โดย
ช่ว งเวลาการออกดอกจะอยู่ช่ว งเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนและช่วงเวลาการออกผลจะอยู่ระหว่างเดือน
มิถุนายนถึงกันยายน ต้นชะโกจะพบมากในป่ าแน่นทึบทีความสูง300–1,300 เมตร โดยสามารถพบในใน
ประเทศจีน แถบเขตปกครองตนเองกว่างซี (Guangxi), เขตปกครองตนเองทิเบต (Xizang) และมณฑลยูน
นาน (Yunnan) นอกจากนียังสามารถพบได้ในบังคลาเทศ, ทางเหนือของอิ นเดีย, รัฐสิกขิม (Sikkim), ภูฏาน,
พม่าและเนปาล

ภาพ: ลั กษณะของต้นชะโก
(ทีมา:
http://tropical.theferns.info/image.php?id=Amomum+subulatum#pl
antimages/a/f/af4d4cdd194b9e64017d2f9c51da6222457b540f.jpg)

ส่วนประกอบทางเคมีทีสําคัญในเมล็ดชะโก พบว่ามีสารทีสําคัญส่วนใหญ่เป็นสารจําพวกนํามันหอม
ระเหย ซึ งนํ ามัน หอมระเหยที พบเป็ นหลั ก ได้แ ก่ Cineole, สารกลุ่ ม ฟลาโวนอยด์ (Flavonoids),
คาร์โบไฮเดรต, ไขมัน และสารกลุ่มไกลโคไซด์ (Glycosides) ยกตัว อย่า งเช่น Subulin, Petunidin-3,5diglucoside นอกจากนี มีรายงานวิจ ัยเกียวกับฤทธิ ทางชีวภาพ
ต่างๆ ของสารสกัดจากเมล็ดชะโก เช่น ฤทธิ
ระงับปวด, ฤทธิ ต้านจุลชีพกลุ่มเชือรา, ฤทธิ ต้านอนุมูลอิสระ เป็นต้น
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