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ภาพ: ผลและเมล็ดชะโก  

(ทีมา: http://www.tru-elements.com/shop-tru/product/cardamon-seed-black/) 

 หากพูดถึงอาหารพืนเมืองทางภาคเหนือของประเทศไทย หนึงในอาหารทีเป็นทีรู้จักกันอย่าง

แพร่หลายและจะถูกนึกถึงเป็นอันดับต้นๆ ก็คือ “ข้าวซอย” ข้าวซอยหรือเดิมเรียกว่า “ก๋วยเตียวฮ่อ” เป็น

อาหารทีมีต้นกําเนิดมาจากชาวจีนมุสลิมทีประกอบอาชีพเป็นพ่อค้า ซึงเดินทางค้าขายระหว่างประเทศ

อินเดียและจีน โดยใช้เส้นทางผ่านทางภาคเหนือของประเทศไทย ข้าวซอยคืออาหารทปีระกอบด้วย บะหมี

เส้นแบนลวกในนําเดือดจนสุกด ีใส่ในนําแกงกะทโิดยมเีนือสัตวท์ ีนิยมใชค้อื ไก่หรือเนือวัว รับประทานคู่กับ

เครืองเคียงคือ ผักกาดดอง, หัวหอมแดง, มะนาวและพริกผัดนํามัน  

 สิงทีสําคัญในการทําข้าวซอย ก็คือ “พริกแกงข้าวซอย” ซึงทํามาจากสมุนไพรและเครืองเทศ

หลากหลายชนิดทีนําไปคั วจนมีกลินหอมและนํามาโขลกรวมกันให้ละเอียด ส่วนประกอบของพริกแกงข้าว

ซอย ได้แก่ พริกชีฟ้ าแห้ง, ขิงแก่, หัวหอมแดง, รากผักช,ี ลูกผักช,ี ขมินสด, เกลือ, กระเทียมและสิงสําคัญ

สุดท้าย คือ “เมล็ดชะโก” ซึงได้จากผลของต้นชะโก เป็นเครืองเทศทีมีความสําคัญในการทําข้าวซอย 

เนืองจากเป็นเครืองเทศทีจะให้กลินทีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวทีสําคัญของข้าวซอย  



ภาพ: ลักษณะของต้นชะโก 

(ทีมา: 

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

ชะโก หรืออาจรู้จักกันในชืออืนว่า ลูกกระวานดําหรือเฉ่าโก่ว (ลูกเฉาก๊วย) มชี ือภาษาอังกฤษว่า 

Black Cardamom หรือ Greater Cardamom ชือวิทยาศาสตร์ของต้นชะโก คือ Amomum subulatum Roxb. 

เป็นพืชในวงศ์ขิง (Zingiberaceae) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์โดยสังเขป คือเป็นไม้ยืนต้น (Perennial) สูง

ประมาณ 1-2 เมตร มีลินใบซึงมีลักษณะเป็นแผ่นเนือเยือ (Membranous) ยืนออกมาอยู่ระหว่างกาบใบ 

(Leaf sheath) กับแผ่นใบ (Leaf lamina) ยาวประมาณ 3-4 มิลลิเมตร ปลายลินใบเป็นแบบกลม (Rounded) 

หรือ เว้าตืน (Emarginate) แผ่นใบ (Leaf lamina) มีรูปร่างแบบขอบขนาน (Oblong) หรือ รูปใบหอก 

(Lanceolate) ขนาด 25–60 × 3.5–11 เซนติเมตร (ยาว×กว้าง) ผิวใบมีลักษณะเกลียง (Glabrous)  ฐานใบ 

(Leaf base) มีลักษณะกลม (Rounded) หรือเป็นรูปลิม (Cuneate) ปลายใบ (Leaf apex) เป็นแบบติงแหลม

ยาว (Long cuspidate) ช่อดอกมีลักษณะเป็นช่อเชิงลด (Spike) เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร มีใบ

ประดับ (Bract) รูปไข่สีแดง กลีบดอกทีมีลักษณะเป็นรูปปากหรือลิน (Labellum) มีเส้นกลางกลีบดอกเป็นสี

เหลือง ผลเป็นแบบผลแห้งแตก (Capsule) สีม่วงหรือนําตาลแดง เส้นผ่านศูนย์กลาง 2–2.5 เซนติเมตร โดย

ช่วงเวลาการออกดอกจะอยู่ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนและช่วงเวลาการออกผลจะอยู่ระหว่างเดือน

มิถุนายนถึงกันยายน ต้นชะโกจะพบมากในป่ าแน่นทึบทีความสูง 300–1,300 เมตร โดยสามารถพบในใน

ประเทศจีน แถบเขตปกครองตนเองกว่างซี (Guangxi), เขตปกครองตนเองทิเบต (Xizang) และมณฑลยูน

นาน (Yunnan) นอกจากนียังสามารถพบได้ในบังคลาเทศ, ทางเหนือของอินเดีย, รัฐสิกขิม (Sikkim), ภูฏาน, 

พม่าและเนปาล 

 
  



ส่วนประกอบทางเคมีทีสําคัญในเมล็ดชะโก พบว่ามีสารทีสําคัญส่วนใหญ่เป็นสารจําพวกนํามันหอม

ระ เหย ซึ ง นํามันหอมระเหยทีพบเป็นหลัก ได้แก่  Cineole, สารกลุ่มฟลาโวนอยด์ (Flavonoids), 

คาร์โบไฮเดรต, ไขมันและสารกลุ่มไกลโคไซด์ (Glycosides) ยกตัวอย่างเช่น Subulin, Petunidin-3,5-

diglucoside นอกจากนีมีรายงานวิจัยเกียวกับฤทธิ ทางชีวภาพต่างๆ ของสารสกัดจากเมล็ดชะโก เช่น ฤทธิ

ระงับปวด, ฤทธิ ต้านจุลชีพกลุ่มเชือรา, ฤทธิ ต้านอนุมูลอิสระ เป็นต้น   
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