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วานหางจระเข (Aloe vera)
วานหางจระเขเปนตนพืชที่มเี นื้ออวบน้ํา จัดอยูในตระกูลลิเลี่ยม (Lilium)
แหลงกําเนิดดัง้ เดิมอยูแ ถบชายฝงทะเลเมดิเตอรเรเนี่ยน และบริเวณทางตอนใตของ
ทวีปแอฟริกา สายพันธุของวานหางจระเขมีมากมายกวา 300 ชนิดซึ่งมีทั้งพันธุที่มี
ขนาดใหญมากจนไปถึงพันธุที่มีขนาดเล็กกวา 10 ซม. ลักษณะพิเศษของวานหาง
จระเขก็คือ มีใบแหลมคลายกับเข็ม เนื้อหนา และเนื้อในมีน้ําเมือกเหนียว วานหาง
จระเขผลิดอกในชวงฤดูหนาว ดอกจะมีสตี างๆกันเชน เหลือง ขาว และแดง เปนตน
คําวา " อะโล" ( Aloe ) เปนภาษากรีซโบราณ หมายถึงวานหางจระเข ซึ่ง
แผลงมาจากคําวา "Allal" มีความหมายวา ฝาดหรือขม ในภาษายิว ฉะนั้นเมื่อผูคน
ไดยนิ ชื่อนี้ ก็จะทําใหนกึ ถึงวานหางจระเข วานหางจระเขเดิมเปนพืชที่ขึ้นในเขต
รอนตอมาไดถูกนําไปแพรพนั ธุในยุโรปและเอเชีย ชาวจีนโบราณใชอโลเวราเปน
สวนสําคัญในการปรุงยาสมุนไพรจีนมานานหลายพันป สวนชาวรัสเซียเรียกพืช
ชนิดนี้วา ยาอายุวัฒนะ (The Elixir of Longevity) และ ในตํารายาของกรีกราวตน
คริสตศตวรรษบันทึกไววา ชาวกรีกไดนาํ อโลเวรามาใชรักษาโรคนอนไมหลับ ผม
รวง โรคในชองปาก โรคไต ผิวหนังพอง ผิวถูกแดดเผา ผิวดางดํา บํารุงผิวและ
ระงับอาการปวด ประวัติศาสตรบางตอนจารึกวา อริสโตเติ้ลไดกราบทูลพระเจาอ
เล็กซานเดอรมหาราชใหนําทัพไปยึดเกาะโซโครโต ซึ่งอยูชายฝงตะวันออกของอัฟ
ริกา เพื่อนําตนอโลเวรามารักษาบาดแผล ใหกับทหารที่เกิดจากการสูรบ และทุก
วันนี้ทวั่ โลกกําลังเกิดกระแสนิยมวานหางจระเขกนั เปนการใหญ

Aloe vera

อาณาจักร
สวน
ชั้น
อันดับ
วงศ
สกุล
สปชีส

Plantae
Magnoliophyta
Liliopsida
Asparagales
Asphodelaceae
Aloe
Aloe vera
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สายพันธุวานหางจระเข

Aloe swithlii

A. marlothii

A. dorotheae

A. ramossissima

A. vera “ดาง”

A. spinossissima

A. erinacea “แคระ”

A. erinacea “ใหญ”

A. dyeri

A. albiflora X
A. littoralis

A. grandidendata

A.
andongensis

A. brevifolia

A. indica Royle

A. lutescen

A. dichotoma

A. barberae

A. pachygaster
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3. อโลอูรซิน มีฤทธิ์ชวยสมานแผล
การขยายพันธุ
1.การแยกหนอ ใชชอนปลูกหรือเสียมเล็กๆขุด แลวใชมดี คมๆตัดแยกหนอ
ออกมา เพื่อปองกันการหักหรือช้ํา แลวนํามาปลูกในหลุมที่เตรียมไว
2.การเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อ ใชเนื้อเยื่อเจริญนําไปปน และเพาะเลี้ยงในอาหาร
วุนในหองปฏิบัติการ เมื่อเจริญแลวถายลงปลูกในกระถาง และแปลงปลูกตอไป
การดูแลรักษา
การใหน้ํา ควรใหน้ําแบบเปนฝอยกระจาย สม่ําเสมอและเพียงพอ
การใหปยุ ปุย ที่ใชกับวานหางจระเขควรเปนปุยคอกหรือปุยหมัก สวน
ระยะการใหปยุ ใหพิจารณาจากการเจริญเติบโตของตนวานหางจระเข อยาใหปุย
มากเกินไป เพราะตนวานหางจระเขจะเนาได ควรใสปยุ คอกเดือนละครั้ง
สรรพคุณทางยา
นับเปนหลายศตวรรษที่หลายประเทศรูจกั ใชวานหางจระเขรักษาโรคตางๆ
มากมาย เนื่องจากมีคุณวิเศษในการรักษาแผลไฟลวก รักษาแผลทั่วไปและระงับ
ความเจ็บปวด รวมทั้งรักษาโรคเรื้อนกวาง ในกรณีของโรคเรื้อนกวางนี้ ถาใช
สม่ําเสมอจะลดการตกสะเก็ดและอาการคัน รวมทั้งชวยใหแผลดูดีขนึ้
สารออกฤทธิ์เปนยาที่สําคัญของวานหางจระเขมี 3 ชนิด คือ
1. อะโลติน มีฤทธิ์ฆาเชื้อโรคและเชื้อรา
2. อะโลติน มีฤทธิ์ยับการเติบโตของเนื้องอก

ดวยองคประกอบสําคัญดังกลาวมาแลวขางตน อโลเวราจึงมีคุณประโยชน
สําคัญในการบรรเทาโรคตางๆดังตอไปนี้
โรค และ อาการ
1. โรคกระเพาะอาหาร
2.โรคแผลในกระเพาะ
อาหารและลําไสเล็ก
ตอนตน
3. ทองผูก
4. ความดันโลหิตสูง
5. ความดันโลหิตต่ํา
6. ไขหวัด
7. หอบหืด
8. เบาหวาน

สรรพคุณ
ใชเปนยาบํารุงกระเพาะอาหารไดดี ชวยปรับการทํางาน
ของกระเพาะอาหารและลําไส
ชวยในการสมานแผล ใชรักษาแผลในอวัยวะยอยอาหาร

ยางสีเหลืองทีผ่ ิวใบมีสารอโลอิน กับสารอโลอีนิน ซึ่งมี
ฤทธิ์เปนยาระบาย
ชวยใหหลอดเลือดออนนุม และชวยกระตุนการ
ไหลเวียนของโลหิต
ชวยกระตุนการไหลเวียนของโลหิต ทําใหกระบวนการ
เผาผลาญอาหารในรางกายดําเนินไปดวยดี
ระงับการขยายตัว และทําลายเชื้อไวรัสซึ่งเปนสาเหตุ
ของไขหวัด
ชวยขจัดตนเหตุของการแพ (ตองใชตอเนื่องเปนเวลา12 เดือน จึงจะเห็นผล)
ชวยกระตุนการเผาผลาญอาหาร ใชเปนยารักษาควบคู
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ไปกับยาแผนปจจุบันจะชวยใหยาออกฤทธิ์ไดผลดีขึ้น
โรค และ อาการ
สรรพคุณ
9. โรคตับอักเสบ
ชวยสลายพิษในรางกายได จึงชวยฟนฟูสมรรถภาพการ
ทํางานของตับไดดี
10. เมารถ- เมาเรือ
ชวยระงับประสาทขจัดอาการออนเพลีย ชวยบรรเทา
อาการเมารถ เมาเรือ
12. แผลไฟไหม น้ํารอน ใชฆาเชื้อ ปองกันอาการอักเสบและการติดเชื้อแทรก
ลวก
ซอนได และยังกระตุนใหผิวหนังกลับคืนสูส ภาพเดิมได
เร็ว
13. ฮองกงฟุต
ชวยทําลาย และยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรค
บรรเทาอาการปวดและคันได
14. ตาปลา
ชวยใหผิวสวนที่หยาบกรานออนนุมขึ้น และกําจัดตา
ปลาได
15. ปวดฟนและโรค
ใชแกอักเสบ ปองกันความเจ็บปวดเฉียบพลัน ลดอาการ
เหงือก
ปวดฟนเนื่องจากฟนผุเปนการชั่วคราว
16. ชองปากอักเสบ
วานหางจระเขสามารถฆาเชื้อโรคประเภท
Steptococcus และเชื้อโรคอื่นๆไดทําใหอาการอักเสบ
หายเร็วขึ้น
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น้ําวานหางจระเขปน
ประโยชนของน้ําวานหางจระเขปน
1.ในวุน มีสารสําคัญออกฤทธิ์สมานแผล ชวยเรงการเจริญเติบโตของ
เซลลที่อยูรอบๆแผล
2.ชวยบํารุงสุขภาพรางกายเนือ่ งจากออนเพลีย พักผอนนอย
3.ชวยระบบขับถายใหปกติ
สวนผสมของน้ําวานหางจระเขปน
1.วานหางจระเขหั่นเปนชิน้ เล็กๆ
2.ใบเตยหอม
3.น้ําเชื่อม
4.น้ําแข็งทุบ
วิธีการทํา
1.นําวานหางจระเขมาปอกเปลือก ลางเอาน้ํายางสีเหลืองออกใหหมด
ตมใหสุกแลวนํามาหั่นเปนชิ้นเล็กๆ
2.นําใบเตยหอมมาหั่นเปนชิน้ เล็กๆเชนเดียวกัน แลวนํามาตมเพื่อนํา
น้ําไปใชเปนสวนผสม
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3.นําวานหางจระเขที่ตมไวผสมกับน้ําใบเตย น้ําเชื่อม ใสเครื่อง
ปน ตามดวยน้าํ แข็งทุบปนจนละเอียด เทใสแกวดื่มทันที

วานหางจระเขลอยแกว
อุปกรณ
1.วานหางจระเข
2.น้ําตาลทราย
3.ใบเตย
4.ปูนแดง
วิธีทํา
1.ลางวานหางจระเขใหสะอาด ปอกเปลือกตัดเปนชิน้ เล็กๆ ลางเอาน้ํายางสี
เหลืองออกใหหมด
2.นําวานหางจระเขที่ปอกเปลือกไว แชในน้ําปูนใส
3.ตมน้ําใหเดือด แลวนําวานหางจระเขทหี่ นั่ ไว ลงตมใหสุก จนกระทั่งน้ํา
วานหางจระเขมีสีขาว
4.ชอนวานหางจระเขใสกระชอนใหเสด็ดน้ํา
5.นําวานหางจระเขใสลงในน้ําเชื่อม เมื่อเย็นแลวตักรับประทานได

