
 
• ภายใตสภาวะเศรษฐกิจสังคมที่บีบรัดและแขงขันเชนทกุวันนี้  คนไทยคงตองตระหนักถึงการ

ประหยดัและพอเพียงมากขึน้  สุขภาพของคนในครอบครัว เปนปจจยัสําคัญหนึ่งทีต่องเอาใจใส เพราะมี
คาใชจายสูงมากหากเจ็บปวย   ทุกวันนี้วิธีดแูลสุขภาพ ไมจํากัดแค ยา หมอ โรงพยาบาล    การดูแล
สุขภาพปจจุบนันาจะเริ่มตั้งแต ออกกําลังกาย ลดความเครียด รับประทานอาหารสุขภาพ  หลีกเลี่ยงความ
เสี่ยงตาง ๆ ใชสมุนไพร  หรือทางเลือกอื่น ๆ อีกมาก 

• ลองคิดดู....ทานรูจักสรรพคุณของสมุนไพรอะไรบาง....ทานใชสมุนไพรอะไรบางในรอบปนี้  
และ  อาจจะเริม่ตนที่... ทานมีตนสมุนไพรอะไรในบาน…. 

ปลูกสมุนไพรในบาน ดีอยางไร 
ปลูกไวใชเวลาฉุกเฉิน 
ใชบรรเทาอาการเจ็บปวย  รักษาอาการเจ็บปวยพืน้ฐาน 
ทําใหประหยดัคารักษา ชวยแบงเบาภาระเศรษฐกิจ 
มีวิธีใชที่งาย  ไดสรรพคุณทางยาครบถวน 
ใชถูกวิธี ไมมผีลรายขางเคียง 
สมุนไพรที่ใชปลอดภัย ไมปนเปอนสารเคมี จุลินทรีย หรือเชื้อรา  
เปนการดแูลสุขภาพพื้นฐานของคนทั้งครอบครัว 
เปนซุปเปอรมาเก็ตในบาน ทัง้ประกอบอาหาร เปนเครื่องปรุง เปนเครื่องดื่ม 
ใช ไลยุง/แมลง ในแปลงปลกูพืชและในบานเรือน 
ใชกับสัตวเล้ียง 
เปนไมประดบัสวยงาม ทําสวนสวย 
เปนวัฒนธรรมของคนไทยที่ควรสอนลูกหลาน 

 
สมุนไพรอะไร...ในบาน  
 ชนิดสมุนไพรตามอาการพื้นฐาน ขอยกตวัอยางสมุนไพรที่อยูในสาธารณสุขมูลฐาน 

ทองผูก  ชุมเห็ดเทศ มะขาม แมงลัก 

กระเพาะอาหาร  ขมิ้นชัน กลวยน้ําวา 

ทองอืด ทองเฟอ แนนจุกเสียด   ขมิ้นชัน ขิง กานพลู กระเทียม พริกไทย ดีปลี ขา กระชาย 

กระวาน เรว  



ทองเสีย  ฝร่ัง ฟาทะลายโจร ทับทิม มังคุด 

คลื่นไส อาเจียน  ขิง ยอ 

กลากเกลื้อน กระเทยีม ขา พลู 

ลมพิษ  พลู 

แผลไฟไหม น้ํารอนลวก  บัวบก วานหางจระเข น้าํมันมะพราว 

อาการแพ อักเสบจากแมลงสัตวกัดตอย  ตําลึง ผักบุงทะเล เสลดพังพอนตัวผู 

เสลดพังพอนตัวเมียหรือพญายอ                          
 
สวนสวยในบาน ปลูกอยางไร 
รูจักชื่อพืชสมุนไพร  เรียกใหถูกชื่อ ระวังชื่อพอง ขอนี้สําคัญมาก 
รูจักลักษณะของพืช ไมยืนตนขนาดเล็ก ใหญ กลาง  ไมลมลุกหรือประเภทหัว ไมเล้ือย เถาขนาดเล็ก 
ใหญ หรือไมพุม 
รูจักธรรมชาติของพชื  ตองการแสงหรือรมเงา ชอบช้ืนมากนอย ชอบชื้นแฉะหรือไมชอบ 
รูวิธีขยายพนัธุ  เมล็ดขนาดใหญ ปลูกลงดนิโดยหยอดหลุมหรือเพาะในถุงดํา เมล็ดขนาดเล็กเพาะกลาใน
ภาชนะแลวยายกลาปลูก  หรือใชวิธีหวานเชน ฟาทะลายโจร ขยายพันธุดวยกิ่งชําใชกิ่งกึ่งออนกึ่งแกมีตา 
2-3  ขอ  เชนหญาหนวดแมว ปกชําในภาชนะแกลบในทีม่ีความชื้นสูง หรือพวกหัว เชน ขมิ้นชัน แบง
หัวใหมี 2-3 ตาปลูกตนฝน 
 

      
 
 
 



เลือกชนิดท่ีเหมาะกับบาน และความตองการ 
ปลูกเปนสวนในบาน ริมร้ัว เตรียมดินดีมีชัยไปกวาครึ่ง เตรียมดินใหรวนซุย  ตากดนิใสปุยคอกหรือปุย
หมักซึ่งตองยอยสลายแลว  ปรับปรุงดินใหมีความอุดมสมบูรณ   
กําจัดวัชพืชอยางสม่ําเสมอ  ปองกันวัชพืชที่หนาตาคลายกันปะปนมากบัผลผลิตสมุนไพร 
ปลูกพืชหลายชนิดบริเวณเดยีวกัน  และควรปลูกสมุนไพรที่มีกล่ินฉุน  และมีฤทธิ์ในการรบกวนแมลง
แทรกอยูดวย  เชน  ดาวเรือง  ตะไครหอม  กะเพรา  เส้ียนดอกมวง  เปนตน 
อาศัยธรรมชาติจัดสมดุลกันเอง  ไมควรทําลายแมลงทุกชนิด  เพราะบางชนิดเปนประโยชน  จะชวย
ควบคุมและกําจัดแมลงศัตรูพืชใหลดลง  เชน  แมลงตัวห้ํา  ตัวเบยีน 
ใชสารจากธรรมชาติ  โดยใชพืชที่มีสารประกอบที่มีฤทธิ์ตอแมลงศัตรูพืชในการปองกันศัตรูพืช  เชน  
สะเดา  หางไหล  หนอนตายหยาก  
ปลูกในภาชนะ  ดินหรือวัสดปุลูกตองโปรง รวนซุย หากเปนภาชนะแขวนตองใหมีน้าํหนักเบา 
 

   
 
 
 
 
 
สอนลูกหลาน..รูวิธีใช 
เก็บเกีย่วสมุนไพรไปใชใหถูกสวน กิ่ง ใบ ดอก ราก ผล ฯลฯ เพราะสารสําคัญหรือตัวยา ในแตละสวน
ของพืชมีความแตกตางกัน 
เก็บเกีย่วไปใชใหถูกอายพุืชตัวยาทีไ่ดจากสวนตางๆ  ของพืช  มีมากนอยแตกตางกันตามระยะการ
เจริญเติบโตของพืช 



ใชอยางไร...ใชตามภูมิปญญาไทยวาไว  เปนมรดกที่ตองเรียนรู 
กานพลู ไมยนืตนขนาดกลาง ทรงตนโปรง ดอกแหงของกานพลูรักษาอาการทองอืด
เฟอ  แนนจุกเสียด  โดยใชดอกแหง  5-8  ดอก  (0.12-0.16 กรัม)  ตมน้าํดื่ม  หรือบด
เปนผงชงน้ําดืม่  ใชดอกตูมแหง  2-3  ดอก เคี้ยวทั้งดอกหรือมอมไว  ชวยดบักลิ่นปาก 

ระงับการปวดฟน  
พญายอ รักษาแผลไฟไหมน้าํรอนลวก  แมลงกัดตอย  ผ่ืนคัน  โดยนําใบสด  5-10  ใบ  
ตําหรือขยี้ทา   
บัวบก น้ําตมใบสดดื่มรักษา รอนใน  กระหายน้ํา  หรือใชเปนยาภายนอกรักษาแผล
เปอย  แผลไฟไหม  น้ํารอนลวก  โดยใชใบสด  1  กํามือ  ตําใหละเอยีด  คั้นเอาน้ําทา
บริเวณที่เปนแผลบอยๆ  หรือจะใชกากพอกดวยกไ็ด  
ฝร่ังขีน้ก มีรสฝาด ใชใบฝรั่งเคี้ยวดับกลิ่นปาก  แกทองเสยี  แกอาการทองเดินแบบไม
รุนแรง  ที่ไมใชบิดหรืออหวิาตกโรค  โดยใชใบแก  10-15  ใบ  ปงไฟแลวชงน้ํา
รับประทานหรือใชผลออน  1  ผล  ฝนกับน้ําปูนใสรับประทาน   
ตะไครหอม  ใชทั้งเหงาและใบ  หั่นเปนชิน้เล็กแลวบดหรือโขลกใหละเอียด  จํานวน  
1  กิโลกรัม  ผสมลงในน้ํา  20  ลิตร  ทิ้งไวนาน  24  ช่ัวโมง  กรองเอาน้าํดวยผาบางๆ  
กอนนําไปใชใหผสมสารจับใบ เชน ผงซักฟอก  น้ํายาลางจานหรือแชมพูลงไป  ใน
อัตรา  1  ชอนโตะ  ตอน้ํา  20  ลิตร  ใชฉีดพนทุกๆ 7  วนั ใชกําจดัหนอนกระทู และ
หนอนใยผักได   
ฟาทะลายโจร ใบสวนยอดระยะดอกเริ่มบาน1 -3 กํามือตมน้ํา ดื่มแกทองเสีย  
ชุมเห็ดเทศ  ใบสด  3-4  ใบ  ขยี้หรือตําใหละเอียดทาบริเวณที่เปนกลาก  ทาวันละ  2-3  
คร้ัง  ทุกวันจนหาย  แลวทาตอไปอีก  1  สัปดาห  ถาตองการใหใชไดผลมากขึ้นควรใช
ใบชุมเหด็เทศสดตําผสมกระเทียม  3-4  กลีบ  และปูนแดงเล็กนอย  ใชทาบริเวณทีเ่ปน 
 
 

ใชสมุนไพรอยางเขาใจและศกึษาขอมูล 
กลาวไดวา ปูยาตายายรูจกัและใชสมุนไพรในครัวเรือนตลอดมา ปรุงอาหารก็มีสมุนไพรแก

อาการที่อาจจะเจ็บปวยจากอาหาร  ปวยไขก็ใชสมุนไพรบรรเทา  แนนอนทุกบานลองถามดูก็ตองเคยมี
วิธีการใชสมุนไพรมากบางนอยบาง    ภูมิปญญาเหลานี้ ถูกความทันสมยัทําใหความรูขาดหายไปในบาง
ชวงอายุคน  จงึชักชวนให เร่ิมตนใหมที่สมนุไพรในบาน   ขอคิดที่ตองฝากไวคือการใชอยางมสีติ ไม
ตามกระแสการคา ใชตามขอบงใช และที่สําคัญที่สุดคือ ใชอยางมีความเขาใจและ ศกึษาขอมูล  

 ผูเรียบเรียง  ภัสรา  ชวประดิษฐ  สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร 


