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มีญำติผใู้ หญ่ของผูเ้ ขียนท่ำนหนึ่งได้นำกิ่งของต้นไม้ชนิดหนึ่งมำให้ พร้อมทั้ง
บอกว่ำให้ปลูกต้นไม้น้ ีไว้จะเหมือนมีโรงพยำบำลอยูใ่ นบ้ำน พร้อมทั้งบอกเล่ำถึง
สรรพคุณของต้นไม้น้ ีที่มีชื่อว่ำ “ แป๊ ะตำปึ ง ”ให้ฟังอย่ำงมำกมำย

เนื่องจำกบริ เวณบ้ำนของผูเ้ ขียนมีบริ เวณพื้นที่ดินอันจำกัด จึงได้นำไปปลูกลง
ในกระถำงดินซึ่งมีเส้นผ่ำนศูนย์กลำงประมำณ 8 นิ้ว ซึ่งตอนแรกก็เป็ นเพียงแค่กิ่งเล็กๆ
แต่พอผ่ำนไป 2 - 3 ปี ลำต้นของแป๊ ะตำปึ งก็มีขนำดโตเหมือนที่ปรำกฏอยูใ่ นกระถำง

ควำมจริ งแล้วกำรปลูกแป๊ ะตำปึ งทำได้ง่ำยมำก เพียงแค่ตดั กิ่งแล้วนำไปปักชำ
หรื อหลังจำกที่เด็ดใบมำกินหมดแล้วก็ตดั กิ่งให้เป็ นท่อนยำว 10 - 15 เซนติเมตร นำไป
ปักชำไว้ในที่ร่มรำไร หมัน่ รดน้ ำเช้ำ – เย็น ประมำณหนึ่งสัปดำห์กจ็ ะแตกยอดและ
ออก รำกใหม่ ที่สำคัญอย่ำให้น้ ำขังเพรำะรำกจะเน่ำ ต้นแป๊ ะตำปึ งก็จะแผ่กิ่งก้ำน
ออกไปเป็ นพุ่ม โดยที่บำ้ นผูเ้ ขียนได้นำกระถำงที่ปลูกแป๊ ะตำปึ งไปปลูกไว้อยูช่ ิด
บริ เวณกำแพงรั้วด้ำนหลังบ้ำน ต้นแป๊ ะตำปึ งก็จะแผ่กิ่งก้ำนออกไปทั้งทำงด้ำนซ้ำยและ
ขวำ ยำว 3 – 4 เมตร ทีเดียว

ผูเ้ ขียนใช้กรรไกรตัดยอดและใบอ่อนไปทำอำหำร เรี ยกว่ำยิง่ ตัดก็ยงิ่ แตกยอด
ปลูกเองทำนเองไม่มีพิษภัยเพรำะใช้น้ ำหมักจำกไส้เดือนที่เลี้ยงไว้เองในถังพลำสติก
เป็ นปุ๋ ยผสมน้ ำรดให้เป็ นระยะๆ ยิง่ ฤดูฝนได้น้ ำฝนอยูบ่ ่อยๆ ต้นแป๊ ะตำปึ งยิง่ แผ่กิ่งก้ำน
เขียวขจีจนลำนตำ ผูเ้ ขียนได้อธิบำยถึงประโยชน์และตัดกิ่งก้ำนแป๊ ะตำปึ งแจกจ่ำย
ให้แก่เพื่อนร่ วมงำนและคนที่รู้จกั กันหลำยรำยได้นำปลูกและรับประทำนกัน
สำหรับต้นแป๊ ะตำปึ งหรื อที่คนไทยเรำรู้จกั กันดีในชื่อของจักรนำรำยณ์หรื อผัก
พันปี นั้น มีตน้ กำเนิดมำจำกประเทศจีน เป็ นไม้พุ่มเตี้ย ลำต้นสี เขียว แตกกิ่งก้ำนอ่อน
หักง่ำย เมื่อโตเต็มที่กจ็ ะออกดอกสี เหลืองในช่วงฤดูหนำว แต่ที่บำ้ นผูเ้ ขียนสังเกตเห็น
ว่ำช่วงสงกรำนต์และฤดูฝนก็มีออกดอกสี เหลืองอยูบ่ ำ้ งแต่มีไม่มำก (ดังที่เห็นในภำพ)

ต้นแป๊ ะตำปึ งจะมีท้งั ชนิดใบกลมและชนิดใบยำว จะมีรสเย็นใช้เป็ นยำได้ ซึ่งก็
นับว่ำเป็ นสมุนไพรที่มีสรรพคุณครอบจักรวำล ช่วยทำให้ผปู้ ่ วยที่มีอำกำรโรคต่ำงๆ ดี
ขึ้นทั้งผูท้ ี่เป็ นภูมิแพ้ ควำมดันโลหิตสูง เบำหวำน หอบหืด มะเร็ง แผลสะเก็ดเงิน

แผลอักเสบฝี หนองพุพอง งูสวัด เก๊ำต์ ปวดหลัง ปวดประจำเดือน ปวดเส้น ขับนิ่ว
ริ ดสี ดวงทวำรหนัก ไขมันในเลือด ไทรอยด์ โรคตำต่ำงๆ ตำอักเสบ เป็ นต้อ ปวดฟัน
ปวดเหงือก โรคหัวใจ โรคกระเพำะอำหำร โลหิ ตจำง ฟอกเลือด ล้ำงสำรพิษใน
ร่ ำงกำย ขับลม เจริ ญอำหำร ช่วยให้นอนหลับ ถ้ำคนปกติทวั่ ไปทำนแล้วจะมีสุขภำพ
แข็งแรง จะเห็นได้วำ่ คุณประโยชน์ของแป๊ ะตำปึ งมีมำกมำยจริ งๆ

เวลำที่จะนำมำทำนก็ให้เด็ดใบสดๆ ล้ำงน้ ำให้สะอำด นำมำเคี้ยวกินสดๆ หรื อ
จะนำไปทำเป็ นอำหำรก็ได้ โดยผูเ้ ขียนเคยนำไปใส่ในแกงจืดและบำงครั้งก็ใส่ลงไป
ในผัดผักรวม ผัดน้ ำมันหอย และบำงครั้งก็นำไปใส่ตม้ กับบะหมี่สำเร็จรู ป ปรุ งด้วย
เครื่ องปรุ งรสชำติใช้ได้ทีเดียว อำจจะนำไปเป็ นผักเครื่ องเคียงที่ทำนกับลำบ น้ ำพริ ก
หรื อส้มตำก็ได้ซ่ ึงผูเ้ ขียนได้นำไปทำนแกล้มกับตำกระท้อนที่ตำเอง รสชำติโดนใจถูก
ปำกมำก แบ่งปันไปให้เพื่อนบ้ำนได้ทำนด้วยก็ถูกใจกัน

ฝำกให้สำหรับคอเดียวกันค่ะ กับสูตรตำกระท้อนของผูเ้ ขียน...ก็มีสิ่งที่ตอ้ ง
ตระเตรี ยมก็คือกระท้อน พริ กขี้หนูสด กุง้ แห้งฝอย กระเทียม น้ ำตำลปี๊ บ น้ ำปลำ
ถัว่ ลิสงคัว่ แกะเปลือกแล้ว กะปิ และเมื่อได้เครื่ องปรุ งพร้อมแล้วก็ลงมือทำได้เลยคือ
1.นำกระท้อนมำปอกเปลือก ล้ำงน้ ำให้สะอำด ผึ่งให้สะเด็ดน้ ำแล้วนำมำสับ
เหมือนมะละกอ พักทิ้งไว้
2.โขลกถัว่ ลิสงคัว่ ให้พอหยำบ ตักใส่ถว้ ยไว้
3.โขลกกระเทียม พริ กขี้หนูสด ใส่น้ ำตำลปี๊ บ ขยี้คลุกให้เข้ำกัน เติมน้ ำปลำ
กะปิ นิดหน่อย(กะปิ จะใส่หรื อไม่กไ็ ด้แล้วแต่ควำมชอบของแต่ละคน) พร้อมทั้งใส่กงุ้
แห้งฝอย

4.นำถัว่ ลิสงคัว่ ในข้อ 2 ใส่ลงไปคลุกให้เครื่ องปรุ งในครกหนัวจนเข้ำกันดีแล้ว
นำกระท้อนที่สบั ไว้ในข้อ 1 ใส่ตำมลงไปเคล้ำให้เข้ำกันดี ชิมรสตำมชอบใจ
5.ตักใส่จำนแนมด้วยผักสดต้นแป๊ ะตำปึ ง ที่เด็ดยอดและนำมำล้ำงน้ ำให้สะอำด
ทำนกับตำกระท้อนรสชำติอร่ อยแบบประทับใจมำก (เชื่อไม่เชื่อก็ตอ้ งลองไปทำทำน
กันดู)
สำหรับตำกระท้อน ก็มีคุณประโยชน์ต่อร่ ำงกำยไม่วำ่ จะเป็ น
*กระท้อน ที่มีสำรต้ำนอนุมูลอิสระสูง อุดมไปด้วยคำร์โบไฮเดรต มีวิตำมิน
สูงช่วยป้ องกันโรคหวัด โรคลักปิ ดลักเปิ ด(เลือดออกตำมไรฟัน) ช่วยให้ระบำยท้อง
ขับถ่ำยดี
*กระเทียม ช่วยลดควำมดันโลหิ ตสูง ลดไขมันและคลอเลสเตอรอล ป้ องกัน
ผนังหลอดเลือดหนำและแข็งตัว ลดน้ ำตำลในเลือด รักษำไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่
เป็ นยำขับเสมหะ รักษำโรคไอกรน แก้หืดและโรคหลอดลม ขับพยำธิ ต่อต้ำนเนื้อ
งอก กำจัดพิษตะกัว่ บำรุ งร่ ำงกำย
*ถัว่ ลิสงคัว่ ช่วยลดไขมันในเลือด ป้ องกันโรคหัวใจ ช่วยลดควำมเสี่ ยงจำก
โรคเบำหวำน ช่วยแก้อำกำรไอเรื้ อรังและอำกำรคลื่นไส้ บำรุ งปอด บำรุ งม้ำม บำรุ ง
ไขข้อและบำรุ งเส้นเอ็น
*พริ กขี้หนู ช่วยในกำรขับเสมหะ ช่วยให้ทำงเดินหำยใจโล่ง บรรเทำอำกำร
ปวดฟัน ช่วยกระตุน้ สมองส่วนกลำงให้หลัง่ สำรเอ็นโดฟิ น( Endophin)ซึ่งเป็ นสำร
สร้ำงควำมสุข ช่วยสลำยลิ่มเลือด ช่วยป้ องกันโรคมะเร็งและช่วยกระตุน้ ให้อยำก
อำหำร

ส่วนสรรพคุณที่เป็ นประโยชน์ของแป๊ ะตำปึ งหรื อจักรนำรำยณ์ ผูเ้ ขียนก็ได้บอก
ไว้แล้วในข้ำงต้น ก็อย่ำลืมนะคะ...มีโอกำสก็ปลูกต้นไม้ชนิดนี้ ไว้ ...จะเหมือนกับมี
โรงพยำบำลอยูใ่ นบ้ำนเรำเลยค่ะ

