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Flos Caryophylli
Clove
ก า น พ ลู เ ป็ น ด อ ก ตู ม แ ห้ ง ข อ ง พื ช ที่ มี ชื่ อ
วิทยาศาสตร์วา่ Syzygium aromaticum (L.) Merr.
& L.M. Perry ในวงศ์ Myrtaceae[1-2]
ชื่ อ พ้ อ ง Caryophyllus aromaticus L.,
Eugenia aromatica (L.) Baill., E. caryophyllus
(Spreng.) Bullock & S.G.Harrison, E. caryophyllata
Thunb., E. aromatica Kunze[3-7]
ชื่ออื่น กรานพูล, กรามพูล, กรานพลู, กรามพลู[8]
ลักษณะพืช ไม้ตน้ สูง 9-20 เมตร กิง่ ก้านรูปทรง
กระบอก แตกกิ่งต่ำ� ลำ�ต้นตั้งตรง เปลือกเรียบ สีเทา
ออกขาว ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปใบหอก รูป
รีแคบ หรือรูปไข่กลับแคบ กว้าง 2.5-5.5 เซนติเมตร
ยาว 6-13.5 เซนติเมตร ปลายแหลมหรือเรียวแหลม
โคนสอบแคบยาว ขอบเรียบ แผ่นใบด้านบนเป็นมัน มี

ต่อมน้ำ�มันมาก เส้นแขนงใบข้างละ 15-20 เส้น ปลาย
เส้นโค้งจดกับเส้นถัดไปก่อนถึงขอบใบ ก้านใบเล็ก
เรียว ยาว 1-2.5 เซนติเมตร ช่อดอก แบบช่อกระจุก
แยกแขนง ออกที่ปลายกิ่ง ยาวได้ถึง 5 เซนติเมตร
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ก. กิ่ง แสดงใบ ช่อดอก และช่อผล ข. ดอกตูมและดอกบาน
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ช่อย่อยแบบช่อเชิงหลัน่ แต่ละช่อมี 3 ดอก ก้านช่อดอก
สั้นมากหรือยาวได้ถึง 1 เซนติเมตร ใบประดับและใบ
ประดับย่อยรูปสามเหลี่ยม ยาว 2-3 มิลลิเมตร ดอก
สีขาวอมเขียว สีเหลืองอ่อน หรือสีเหลืองอมเขียว ก้าน
ดอกยาว 3-7 มิลลิเมตร ฐานดอกรูปทรงกระบอกแคบ
ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร เป็นสัน โคนค่อนข้างแคบ
กลีบเลี้ยงสีเขียวและเปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อดอกบาน
โคนเชื่อมติดกันเป็นหลอดยาว 5-7 มิลลิเมตร ปลาย
แยก 4 แฉก รูปไข่แคบ ยาว 3-4 มิลลิเมตร ปลาย
แหลม ขอบเรียบ ใส กลีบดอกมี 4 กลีบ รูปขอบขนาน
หรือกลม ยาว 7-8 มิลลิเมตร ขอบเรียบ ใส มีต่อม
น้ำ�มันมาก ร่วงง่าย เกสรเพศผู้มีจำ�นวนมาก ร่วงง่าย
ก้านชูอบั เรณูยาว 7.1-7.4 มิลลิเมตร อับเรณูรปู ไข่หรือ
รูปขอบขนานแกมรูปไข่ ยาวประมาณ 0.5 มิลลิเมตร
รังไข่กงึ่ ใต้วงกลีบ มี 2 ช่อง แต่ละช่องมีออวุลมาก ก้าน
เกสรเพศเมียยาวประมาณ 4 มิลลิเมตร ผล แบบผล
มีเนือ้ หนึง่ ถึงหลายเมล็ด รูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับ
กว้างประมาณ 1.5 เซนติเมตร ยาว 2-2.5 เซนติเมตร
มักมีกลีบเลีย้ งติดทนทีป่ ลายผล แก่จดั สีแดง เมล็ด มี
1 เมล็ด รูปขอบขนาน ยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร มี
ร่องด้านเดียว[6,9-10]
ถิ่ น กำ � เนิ ด และการกระจายพั น ธุ์ พืชชนิดนี้
เป็นพืชพื้นเมืองของหมู่เกาะโมลุกกะ (Molucca)
ประเทศอินโดนีเซีย นำ�ไปปลูกในเขตร้อนทั่วโลก ใน
ประเทศไทยนำ�มาปลูกบ้างแต่ไม่แพร่หลาย มีปลูก
มากที่จังหวัดจันทบุรีและชุมพร ชอบขึ้นในที่ดินร่วน
ซุย การระบายน้ำ�ดี ความชื้นสูง ฝนตกชุก ขึ้นได้ดี
บนพื้นราบตั้งแต่ระดับน้ำ�ทะเลจนถึงประมาณ 900
เมตร[1-2,5,9-11]
ลั ก ษณะเครื่ อ งยา กานพลูรูปคล้ายลูกโกร่ง
บดยา ยาว 1-2 เซนติเมตร สีน้ำ�ตาลแกมสีแดง หรือ
สีน้ำ�ตาลเข้ม ส่วนล่างเป็นฐานดอกรูปถ้วยลักษณะ
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คล้ายก้าน รูปทรงกระบอกค่อนข้างแบนหรือเป็นสัน
สี่เหลี่ยม ตัน กว้างประมาณ 4 มิลลิเมตร ยาว 1-1.3
เซนติเมตร หนาประมาณ 2 มิลลิเมตร มีต่อมน้ำ�มัน
กระจายอยู่ทั่วไป ส่วนบนมีกลีบเลี้ยง 4 กลีบ รูป
สามเหลี่ยม ยาวประมาณ 3 มิลลิเมตร กางออก ถัด
เข้าไปเป็นกลีบดอก 4 กลีบ บาง ซ้อนเหลื่อมและโค้ง
เข้าหากันหุม้ รอบเกสรเพศผูซ้ งึ่ มีจ�ำ นวนมากและเกสร
เพศเมี ย ไว้ ทำ � ให้ มี ลั ก ษณะเป็ น ก้ อ นกลม เส้ น ผ่ า น
ศูนย์กลางประมาณ 5 มิลลิเมตร สีจางกว่าส่วนโคน
กลิ่นหอมเฉพาะ รสเผ็ดร้อน และชา[1-2, 6]
องค์ประกอบทางเคมี กานพลูมีองค์ประกอบ
หลั ก เป็ น น้ำ � มั น ระเหยง่ า ย (volatile oil) ร้ อ ยละ
14-23 และกรดแกลโลแทนนิก (gallotannic acid)
ร้อยละ 10-13 น้ำ�มันกานพลูประกอบด้วยสารกลุ่ม
เทอร์พีนอยด์ (terpenoids) หลายชนิด ที่สำ�คัญคือ
ยูจนี อล (eugenol) ซึง่ มีมากถึงร้อยละ 60-90 นอกจาก
นั้น ยังมีแอลฟา-แคริโอฟิลลีน (a-caryophyllene),
บีตา-แคริโอฟิลลีน (b-caryophyllene), อะเซทิลยูจนี อล
(acetyl eugenol), เมทิลเอมิลคีโทน (methyl amyl
ketone), ชาวิคอล (chavicol) เป็นต้น[1-5,11-12]
ข้อบ่งใช้
ต�ำราสรรพคุณยาไทยว่ากานพลูมีรสเผ็ดร้อน
ปร่า สรรพคุณกระจายเสมหะ แก้เสมหะเหนียว แก้
เลือดออกตามไรฟัน แก้หืด ท�ำให้อาหารงวด แก้ปวด
ฟัน แก้ร�ำมะนาด[13-14] แก้ปวดท้อง แก้ลม แก้เหน็บชา
แก้พิษโลหิต พิษน�้ำเหลือง ขับน�้ำคาวปลา ท�ำอุจจาระ
ให้ปกติ แก้ธาตุทั้ง 4 พิการ แก้ท้องเสีย กดลมให้ลงสู่
เบื้องต�่ำ[14] น�้ำมันกานพลูใช้แก้ปวดฟัน[14-15]
ข้อมูลจากการวิจัยพรีคลินิกพบว่าสารยูจีนอล
ที่มีในน้ำ�มันกานพลูมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของ
เชื้อแบคทีเรียทั้งชนิดแกรมบวกและแกรมลบ และ
เชื้อรา และยังมีฤทธิ์แก้ปวด และทำ�ให้ชา จึงมีการนำ�
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น้ำ�มันกานพลูมาใช้ประโยชน์ในทางทันตกรรม ช่วย
บรรเทาอาการปวดฟัน รักษาเบ้าฟันอักเสบ หลังถอน
ฟัน (postextractive alveolitis)[3,11,16-17]

หมายเหตุ
1. กานพลูทดี่ คี วรเก็บก่อนดอกบาน คือเก็บใน
ช่วงที่ดอกตูมเริ่มเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดง แล้ว
ตากให้แห้งทันที เพราะเมือ่ ดอกบานแล้ว ปริมาณของ
น�้ำมันระเหยง่ายจะลดลง ท�ำให้คุณภาพของกานพลู
ด้อยลง
2. กานพลูทมี่ คี ณ
ุ ภาพดีเมือ่ ใช้นวิ้ มือบีบจะรูส้ กึ
เหนียวเพราะมีนำ�้ มันมาก กานพลูทม่ี ขี ายในท้องตลาด
อาจเป็นกานพลูทถี่ กู สกัดนำ�้ มันระเหยง่ายออกไปแล้ว
บางส่วน ท�ำให้คุณภาพด้อยลง
3. ในงานสาธารณสุ ข มู ล ฐานแนะน�ำให้ ใ ช้
กานพลูแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกแน่น โดยให้ใช้ 5-8
ดอก (0.12-0.6 กรัม) ต้มน�้ำดื่ม หรือบดเป็นผงชงน�้ำ
ดื่ม หากใช้ในเด็ก ให้ใช้ 1-3 ดอก ทุบพอแตก แช่ใน
กระติ ก น�้ ำ ร้ อ นที่ ใ ช้ ส�ำหรั บ ชงนม [18] นอกจากนั้ น
น�้ำมันกานพลู ยังใช้แก้ปวดฟัน โดยใช้ใส่ฟันซี่ที่ปวด
หรือเคี้ยวดอกตูมแห้งทั้งดอก แล้วอมไว้บริเวณฟันที่
ปวด[15]
4. สารยู จี น อลซึ่ ง เป็ น องค์ ป ระกอบหลั ก ใน
น�้ำมันกานพลู อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการท�ำให้เลือด
ออกง่าย จึงควรระวังการใช้ในคนไข้ที่มีปัญหาเลือด
ออกง่าย และผู้ป่วยที่ใช้ยากลุ่มที่ท�ำให้เลือดออกง่าย
ได้แก่ แอสไพริน (aspirin) สารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) ยาต้านเกล็ดเลือด (anti-platelet
drugs) และยากลุ่มลดการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์
(non-steroidal anti-inflammatory drugs)[16]
5. มีรายงานว่าเด็กทารกทีก่ นิ น�ำ้ มันกานพลูแล้ว
อาจท�ำให้ระดับน�้ำตาลในเลือดลดลง จึงควรระวังการ
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ใช้ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน นอกจากนั้น น�้ำมันกานพลู
ท�ำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังและเยือ่ เมือก ดัง
นัน้ ก่อนใช้ควรเจือจางก่อน เพราะอาจท�ำให้เกิดผืน่ คัน
และเป็นรอยไหม้ได้[16]
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