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ค�ำน�ำ
ประเทศไทยมีพชื พรรณนานาชนิด คนไทยมีภมู ปิ ญ
ั ญาในการใช้ประโยชน์จาก
พืชในการดูแลสุขภาพมากมาย นับแต่เกิดจนตาย องค์ความรู้เหล่านี้ถ่ายทอดจากรุ่น
สู่รุ่น แม้จะขาดตอนไปบ้างตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม ปัจจุบันสังคมไทยยังได้ให้
คุณค่า  เปิดรับ เชื่อมั่นและใช้สมุนไพรในการรักษาอาการเจ็บป่วยอยู่มาก โดยเฉพาะ
การใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพของคนในครอบครัว เป็นอาหาร เป็นยารักษาอาการ
เจ็บป่วยเบือ้ งต้นก่อนไปหาหมอและใช้ประโยชน์อนื่ ๆ ในชีวติ ประจ�ำวันซึง่ เริม่ ต้นจาก
ที่บ้าน
เอกสารค�ำแนะน�ำ เรือ่ ง “สมุนไพรประจ�ำบ้าน” ฉบับนีป้ ระกอบด้วยค�ำแนะน�ำ
ในการปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกีย่ ว สรรพคุณและการใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพร
จ�ำนวน 12 ชนิด ที่สามารถปลูกในบริเวณบ้านเรือน สามารถน�ำส่วนต่าง ๆ ของพืช
มาใช้ประโยชน์อย่างง่าย ๆ และถูกต้อง ซึ่งคณะผู้จัดท�ำหวังว่าเอกสารค�ำแนะน�ำ
ฉบับนี้จะเป็นข้อมูล เป็นแรงผลักดันให้ผู้สนใจได้น�ำไปปฎิบัติ เกิดประโยชน์ต่อ
ครอบครัวและสังคมต่อไป

กรมส่งเสริมการเกษตร
2558

สารบัญ
บทน�ำ

หน้า
1

กระเจี๊ยบแดง

4

ขมิ้นชัน

6

ชุมเห็ดเทศ

8

ตะไคร้หอม

10

บัวบก

12

ฟ้าทะลายโจร

14

ฟักข้าว

หน้า
16

มะขามป้อม

18

รางจืด

20

ว่านหางจระเข้

22

หญ้าหนวดแมว

24

อัญชัน

26

บรรณานุกรม

28

บทน�ำ
รู้ต้น รู้ปลูก รู้ประโยชน์
รู้ใช้พืชสมุนไพร
ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจสังคมที่บีบรัดและแข่งขันเช่นทุกวันนี้
คนไทยคงต้องตระหนักถึงการประหยัดและพอเพียงมากขึ้น สุขภาพของคนในครอบครัว
เป็นปัจจัยส�ำคัญหนึ่งที่ต้องเอาใจใส่ เพราะมีค่าใช้จ่ายสูงมากหากเจ็บป่วย วิธีดูแลสุขภาพ
ได้ แ ก่ การออกก� ำ ลั ง กาย ลดความเครี ย ด รั บ ประทานอาหารสุ ข ภาพ หลี ก เลี่ ย ง
ความเสี่ยงต่าง ๆ การใช้สารธรรมชาติและการใช้พืชสมุนไพร นับเป็นอีกทางเลือกที่ใช้ใน
การดูแลสุขภาพ

สมุนไพรประจ�ำบ้าน

1

ปลูกสมุนไพรในบ้านดีอย่างไร

2
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✤

ปลูกไว้ใช้เวลาฉุกเฉิน ใช้บรรเทาอาการเจ็บป่วย
เบื้องต้น ท�ำให้ประหยัดค่ารักษา แบ่งเบาภาระ
เศรษฐกิจ เป็นการดูแลสุขภาพพื้นฐานของคน
ทั้งครอบครัว

✤

มี วิ ธี ใ ช้ ที่ ง ่ า ย ได้ ส รรพคุ ณ ทางยาครบถ้ ว น
หากปลูกและใช้ถูกวิธี ไม่มีผลร้ายข้างเคียง
สมุนไพรที่ใช้ปลอดภัย ไม่ปนเปื้อนสารเคมี
จุลินทรีย์ หรือเชื้อรา 

✤

เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตในบ้าน ทั้งประกอบอาหาร
เป็นเครื่องปรุง เป็นเครื่องดื่ม ใช้ไล่ยุงและแมลง
ในแปลงปลูกพืช และในบ้านเรือน ใช้กบั สัตว์เลีย้ ง
เป็นไม้ประดับสวยงาม ท�ำสวนสวย

สวนสมุนไพรในบ้าน เริ่มอย่างไร
✤

ต้องรู้จักชื่อพืชสมุนไพร เรียกให้ถูกชื่อ ถูกต้น ระวังชื่อพ้อง ข้อนี้ส�ำคัญมาก
อย่าใช้ผิดต้น

✤

เลือกชนิดที่เหมาะกับบ้าน และความต้องการบริโภคและใช้ของคนในครอบครัว

✤

ต้องรู้จักลักษณะของพืช ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ใหญ่ กลาง ไม้ล้มลุกหรือประเภท
หัว ไม้เลื้อย เถาขนาดเล็ก ใหญ่ หรือไม้พุ่ม

✤

รู้จักธรรมชาติของพืช ต้องการแสงหรือร่มเงา ชอบชื้นมากน้อย ต้องการน�้ำ
มากน้อย ดินชนิดใด

✤

รู้วิธีขยายพันธุ์ เมล็ดขนาดใหญ่ ปลูกลงดินโดยหยอดหลุมหรือเพาะในถุงด�ำ
เมล็ดขนาดเล็กเพาะกล้าในภาชนะแล้วย้ายกล้าปลูก หรือใช้วิธีหว่าน เช่น
ฟ้ า ทะลายโจร ขยายพั น ธุ ์ ด ้ ว ยกิ่ ง ช� ำ ใช้ กิ่ ง กึ่ ง อ่ อ นกึ่ ง แก่ มี ต า 2-3 ข้ อ เช่ น
หญ้ า หนวดแมว ปั ก ช� ำ ในแกลบที่ มี ค วามชื้ น สู ง หรื อ พวกหั ว เช่ น ขมิ้ น ชั น
แบ่งหัวให้มี 2-3 ตา ปลูกต้นฤดูฝน

✤

เตรียมดินให้ดี ตากดินใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักซึ่งต้องย่อยสลายแล้ว ปรับปรุงดิน
ให้มีความอุดมสมบูรณ์ หากปลูกในภาชนะ ดินหรือวัสดุปลูกต้องโปร่ง ร่วนซุย
หากเป็นภาชนะแขวนต้องให้มีน�้ำหนักเบา

✤

รู้เก็บเกี่ยวสมุนไพรไปใช้ให้ถูกส่วน กิ่ง ใบ ดอก ราก ผล ฯลฯ เพราะสารส�ำคัญ
ออกฤทธิ์หรือตัวยาในแต่ละส่วนของพืชมีความแตกต่างกัน รู้เก็บเกี่ยวไปใช้ให้ถูก
อายุพืชเพราะตัวยาที่ได้จากส่วนต่าง ๆ ของพืช มีมากน้อยแตกต่างกันตามระยะ
การเจริญเติบโตของพืช
สมุนไพรประจ�ำบ้าน
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กระเจี๊ยบแดง
Hibiscus sabdariffa L.

กระเจี๊ยบแดง เป็นไม้พุ่มขนาดเล็กสูงประมาณ 1.2-2 เมตร กิ่งก้านมีสีม่วงแดง
ใบมีหยักเว้า 3 หยัก ขอบใบเรียบ ดอกมีสีชมพู ตรงกลางจะมีสีเข้มกว่าส่วนนอกของกลีบ
เมื่อกลีบดอกร่วงโรย กลีบรองดอกและกลีบเลี้ยงจะเจริญขึ้น มีสีม่วงแดงเข้ม มีรสเปรี้ยว
กระเจี๊ยบแดงเป็นพืชที่ปลูกเลี้ยงง่าย ชอบอากาศร้อนหรือค่อนข้างร้อน ทนต่อความ
แห้งแล้ง และไม่ชอบน�้ำขัง กลีบรองดอกและกลีบเลี้ยงของกระเจี๊ยบแดงเมื่อน�ำมาต้ม
กับน�้ำใช้ดื่มแก้ร้อนใน กระหายน�้ำ มีสรรพคุณป้องกันการจับตัวของไขมันในเส้นเลือด

การขยายพันธุ์และการปลูก
กระเจี๊ยบแดง ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด พันธุ์พื้นเมืองจะมีกลีบขนาดเล็กไม่หนาแต่มี
สารส� ำ คั ญ สู ง เลื อ กพื้ น ที่ แ จ้ ง มี แ สงแดดจั ด เต็ ม วั น ไม่ มี น�้ ำ ขั ง ขึ้ น ได้ ใ นดิ น ทุ ก ชนิ ด
กระเจีย๊ บแดงเป็นพืชไวแสงจะออกดอกเมือ่ วันสัน้ จึงควรปลูกในเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม
ซึ่งจะออกดอกเมื่ออายุประมาณ 120 วัน น�ำเมล็ดไปแช่น�้ำ คัดเมล็ดลอยทิ้ง เก็บไว้เฉพาะ
เมล็ดจม น�ำขึ้น ผึ่งลมจนแห้ง แล้วน�ำไปปลูก
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การปลูกแบบหยอดเมล็ด หยอดหลุมละประมาณ 2-3 เมล็ด ระยะปลูกระหว่างต้น
1 เมตร ระหว่างแถว 1 เมตร แล้วกลบดินเล็กน้อย เมื่ออายุได้ 3-4 สัปดาห์ เป็นต้นอ่อน
ถอนให้เหลือหลุมละ 1 ต้น
การปลูกในภาชนะ ควรเตรียมดินร่วนซุย หยอดเมล็ดลงในภาชนะปลูก แล้ว
กลบดินเล็กน้อย ตั้งไว้ในที่มีแสงแดดทั้งวัน

การดูแลรักษา
กระเจี๊ยบแดง ระยะอายุ 30-60 วัน หลังเมล็ด
งอก ควรให้น�้ำสม�่ำเสมอ หลังจากนั้นจะทนต่อความ
แห้งแล้งได้ดี การใส่ปุ๋ย ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ ช่วงที่
เริ่มเจริญเติบโต อายุ 10-15 วัน และอายุ 40-50 วัน
ไม่ควรให้ปยุ๋ ทีม่ ไี นโตรเจนมากเกินไป  กำ� จัดวัชพืชรอบ  ๆ
โคนต้นอย่างสม�่ำเสมอ

การเก็บเกี่ยว
กระเจี๊ยบแดง เก็บเกี่ยวประมาณเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม
วิธีการเก็บเกี่ยว เก็บส่วนดอกกระเจี๊ยบแดง เฉพาะดอกที่แก่ ใช้กรรไกรหรือมีด
ตัดใส่ในภาชนะที่สะอาดและมีวัสดุรอง แยกกลีบเลี้ยงและกลีบดอกออกจากเมล็ด น�ำไป
ตากแดดจนแห้งสนิท เลือกต้นกระเจี๊ยบแดงที่มีดอกโต เนื้อหนา สีแดงเข้ม เก็บเมล็ดแก่
ไว้ท�ำพันธุ์

การใช้ประโยชน์ในครัวเรือน
กลีบรองดอกและกลีบเลี้ยงสด น�ำมาต้มกับน�้ำ และ
น�้ำตาล ใช้ดื่มแก้ร้อนใน กระหายน�้ำ และป้องกันการจับตัวของ
ไขมันในเส้นเลือด
✤ น�ำกลีบรองดอกและกลีบเลี้ยงตากแห้งบดเป็นผง
น�ำมาชงในน�้ำเดือดครั้งละ 1 ช้อนชาต่อน�้ำ 1 ถ้วย ดื่มวันละ 3 ครั้ง จะช่วยขับปัสสาวะ
✤ ใบของกระเจี๊ยบแดง ใช้แกงส้ม มีวิตามินเอสูงช่วยบ�ำรุงสายตา
✤

สมุนไพรประจ�ำบ้าน
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ขมิ้นชัน
Curcuma longa L.

ขมิ้นชัน เป็นพืชสมุนไพรที่คนไทยมีภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์มายาวนาน
โดยเฉพาะภาคใต้ ซึ่งจะมีการใช้ขมิ้นชันเป็นเครื่องเทศในอาหารประจ�ำวันเกือบทุกชนิด
ขมิ้นชันเป็นพืชล้มลุกอายุ 1 ปี มีเหง้าอยู่ใต้ดิน เนื้อในของเหง้ามีสีส้มอมเหลือง และ
มีกลิน่ หอมเฉพาะตัว เหง้าขมิน้ ชันมีสรรพคุณ รักษาโรคกระเพาะอาหาร บรรเทาอาการ จุกเสียด
แน่นเฟ้อ บ�ำรุงผิวพรรณ รักษาพิษแมลงสัตว์กัดต่อย ขมิ้นชันน�ำไปใช้ในอุตสาหกรรม
สมุนไพรอย่างกว้างขวางทัง้ อาหาร อาหารเสริม ยารักษาโรคของคนและสัตว์ และเครือ่ งส�ำอาง

การขยายพันธุ์และการปลูก
ขมิ้นชัน ขยายพันธุ์โดยการใช้เหง้า  ควรปลูกต้นฤดูฝน การปลูกในบ้านเลือก
พื้นที่มีแสงแดด หรือร�ำไรได้ ดินร่วนซุย มีการระบายน�้ำดี ห้ามมีน�้ำขังจะเกิดโรคเน่าได้ง่าย
เตรียมแปลงให้ดินร่วนซุย ขุดหลุมปลูกลึก 10-15 เซนติเมตร รองก้นหลุมปลูกด้วยปุ๋ยคอก
200-300 กรัม วางเหง้าในหลุมปลูก กลบดินหนา 5-10 เซนติเมตร ระยะปลูกระหว่างต้น
35 เซนติเมตร ระหว่างแถว 50 เซนติเมตร
6
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การปลูกในภาชนะ ควรใช้ในภาชนะขนาดใหญ่และมีความลึก เพราะเป็นพืช
ที่มีการลงหัว รดน�้ำทุกวัน ส่วนผสมของดินปลูก ดิน 2 ส่วน ทราย 1 ส่วน ปุ๋ยคอก 1 ส่วน
แกลบเผา 1 ส่วน ตั้งไว้ในที่มีแสงแดด

การดูแลรักษา
ในระยะแรกปลูกต้องให้น�้ำอย่างสม�่ำเสมอจนกว่าพืชจะตั้งตัวได้ ให้น�้ำน้อยลง
ในระยะหัวเริ่มแก่ งดให้น�้ำในระยะเก็บเกี่ยว ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 2 ครั้ง หลังปลูก 1 เดือน และ
หลังปลูก 3 เดือน โรยเป็นแถวข้างต้น ห่างจากโคนต้น 8-15 เซนติเมตร ก�ำจัดวัชพืช
บ่อย ๆ โดยถอนหรือใช้จอบดายพรวนดินและกลบโคนต้นในระยะที่ขมิ้นชันยังเล็กอยู่

การเก็บเกี่ยว
ขมิ้นชัน เก็บเกี่ยวในช่วงฤดูแล้ง เมื่อขมิ้นชันมีอายุ 9 เดือนขึ้นไป สังเกต
ต้นจะฟุบ จะเป็นช่วงที่มีสารส�ำคัญที่เป็นตัวยาสูง ไม่ควรเก็บเกี่ยวขมิ้นชันในช่วงก�ำลัง
แตกหน่อใหม่เพราะจะมีตัวยาน้อย
วิธีการเก็บเกี่ยว ให้น�้ำดินพอชื้น ทิ้งไว้ 1 สัปดาห์ เก็บเกี่ยวโดยใช้จอบขุด
ตั ด แยกส่ ว นเหนื อ ดิ น และเหง้ า  อย่ า ให้ หั ว ขมิ้ น ชั น เกิ ด บาดแผล น� ำ ไปล้ า งเอาดิ น
ที่ติดอยู่ออกให้สะอาด ตัดรากออก สามารถท�ำแห้งไว้ใช้โดยฝานบาง ๆ น�ำไปตากแดดบน
ภาชนะที่สะอาดจนแห้งสนิท เก็บรักษาในที่เย็น เหง้าพันธุ์ส�ำหรับปลูกขยายพันธุ์ต่อไป
ควรเก็บผึ่งในที่ร่ม สะอาด อากาศถ่ายเทได้และไม่ชื้น

การใช้ประโยชน์ในครัวเรือน
ใช้เหง้าสดประกอบอาหาร
✤ ใช้เป็นยาโดยน�ำเหง้าขมิน
้ ชัน
ฝานเป็นชิ้นบาง ๆ ตากให้แห้งสนิท
น�ำมาบดให้เป็นผง รับประทานแก้ท้องอืด
ท้องเฟ้อ แก้ท้องร่วง และรักษาแผล
ในกระเพาะอาหาร
✤ เหง้าสดมาฝนกับน�้ำต้มสุก
ทาแก้ผื่นคัน หรือใช้ผงขมิ้นโรยบริเวณที่มีอาการผื่นคัน
✤

สมุนไพรประจ�ำบ้าน
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ชุมเห็ดเทศ
Senna alata L. Roxb

ชุ ม เห็ ด เทศ เป็ น สมุ น ไพรที่ มี ส รรพคุ ณ ช่ ว ยในการระบาย ใบชุ ม เห็ ด เทศมี
สารส�ำคัญ คือ แอนทราควิโนน ซึง่ มีฤทธิช์ ว่ ยกระตุน้ ให้ลำ� ไส้ใหญ่บบี ตัว ชุมเห็ดเทศเป็นไม้พมุ่
ขนาดกลาง สูง 1-3 เมตร ใบรูปไข่ แตกออกเป็นคูต่ รงข้ามกัน ออกดอกเป็นช่อสีเหลืองใหญ่
ผลเป็นฝักแบนยาวคล้ายไม้บรรทัด โดยทั่วไปชุมเห็ดเทศชอบอากาศร้อนชื้น สามารถ
ขึ้นได้ดีในดินทุกประเภท โดยเฉพาะบริเวณที่ลุ่มและดินมีความชุ่มชื้นมาก

การขยายพันธุ์และการปลูก

ชุมเห็ดเทศ ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด โดยเมล็ดต้องมาจากฝักที่แก่จัด แตกอ้า 
เมล็ดมีสีเทาอมน�้ำตาลไม่ลีบ เมล็ดของชุมเห็ดเทศมีเปลือกหุ้มที่แข็ง น�ำเมล็ดแช่ในน�้ำร้อน
อุณหภูมิประมาณ 80-100 องศาเซลเซียส นานประมาณ 10 นาที จากนั้นน�ำไปเพาะ
โดยน�ำไปคลุกกับทราย อัตรา 1 : 2 แล้วห่อด้วยผ้าขาวบาง รดน�้ำหรือแช่น�้ำให้ชุ่ม น�ำขึ้น
มาเก็บในที่ชื้นประมาณ 1-2 วัน เมล็ดจะเริ่มงอก
น�ำเมล็ดที่เริ่มงอกหว่านลงในแปลงเพาะ เกลี่ยดินกลบบาง ๆ รดน�้ำเช้าเย็น
เมื่ออายุได้ 25-35 วัน มีใบจริงประมาณ 5-7 ใบ น�ำลงปลูกในพื้นที่ที่เตรียมไว้ ขุดหลุม
ขนาด 40 x 40 x 40 เซนติเมตร ระยะระหว่างต้นประมาณ 3 เมตร ระหว่างแถว 4 เมตร
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์หลุมละครึ่งกิโลกรัม น�ำต้นกล้าลงปลูก ควรปลูกในฤดูฝน
8
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การดูแลรักษา
ชุมเห็ดเทศ เจริญเติบโตได้ดีในช่วงฤดูฝน หลังปลูกควรรดน�้ำทุกวัน จนกว่า
ต้ น กล้ า จะตั้ ง ตั ว ได้ คื อ ประมาณ 3 เดื อ น หลั ง จากนั้ น ดู ต ามความชุ ่ ม ชื้ น ของดิ น
ท�ำไม้ค�้ำยันต้นเพื่อป้องกันการโค่นล้ม ช่วงเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ ชุมเห็ดเทศจะพักตัว
ก่อนฤดูฝนให้ใส่ปุ๋ยคอกรอบ ๆ โคนต้นในแนวรัศมีทรงพุ่ม พรวนดินและตัดแต่งกิ่ง

การเก็บเกี่ยว
ชุมเห็ดเทศ เก็บเกี่ยวได้เมื่อต้นมีอายุได้ 6-7 เดือนขึ้นไป
วิธีการเก็บเกี่ยว ให้เก็บเฉพาะใบเพสลาด (ใบไม่อ่อนไม่แก่) และเก็บเกี่ยว
ครั้งต่อไปห่างกัน 2-3 เดือน เก็บใบจากด้านล่าง โดยใช้กรรไกรตัดใบประกอบทั้งใบ
และล้างน�้ำสะอาด ผึ่งให้สะเด็ดน�้ำ เกลี่ยตากแดดให้แห้ง

การใช้ประโยชน์ในครัวเรือน
ดอกชุมเห็ดเทศประมาณ 3 ช่อ ลวกรับประทานกับน�้ำพริก เป็นยาระบาย
บรรเทาอาการท้องผูก หรือใช้ใบ 8-12 ใบ ตากแดดให้แห้ง ป่นเป็นผงชงกับน�้ำเดือด
รินเฉพาะน�้ำมาดื่ม
✤ ใบชุมเห็ดเทศสดขยี้หรือต�ำในครกให้ละเอียด เติมน�้ำเล็กน้อย ทาบริเวณที่
เป็นกลาก
✤ ใบชุมเห็ดเทศและก้านสดต้มกับน�้ำพอท่วม แล้วเคี่ยวให้เหลือ 1 ใน 3
ใช้ชะล้างบริเวณที่เป็นฝี และแผลพุพอง
✤ ยาจากสมุ น ไพรในบั ญ ชี
ยาหลักแห่งชาติ ผงใบชุมเห็ดเทศแห้ง
ซองละ 3 กรัม รับประทานครัง้ ละ 1-2 ซอง  
โดยชงในน�้ำเดือด 120 มิลลิลิตร นาน
10 นาที วันละ 1 ครั้งก่อนนอน บรรเทา
อาการท้องผูก
✤

สมุนไพรประจ�ำบ้าน
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ตะไคร้หอม
Cymbopogon nardus L. Rendle

ตะไคร้หอม เป็นพืชในตระกูลเดียวกับตะไคร้แกงแต่มขี นาดใหญ่กว่า ลักษณะเป็น
ไม้ล้มลุก เจริญเติบโตเป็นกอและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว มีดอกสีแดงเป็นช่อ แตกเป็นแขนง
สามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินทุกชนิด พื้นที่โล่งแจ้ง มีแสงแดดตลอดทั้งวัน และสามารถ
ทนแล้งได้ดี ตะไคร้หอมเป็นพืชสมุนไพรทีม่ นี ำ�้ มันหอมระเหยอยูใ่ นส่วนใบและล�ำต้น น�ำ้ มัน
ตะไคร้หอมน�ำไปใช้ประโยชน์ในการแต่งกลิ่นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น สบู่ แชมพู อาหารและ
เครื่องดื่ม รวมทั้งสามารถน�ำไปใช้ในการเกษตรโดยใช้เป็นสารไล่แมลงศัตรูพืช

การขยายพันธุ์และการปลูก
ตะไคร้หอม การเตรียมต้นพันธุ์ โดยตัดแต่งให้มีข้อเหลืออยู่ 2-3 ข้อ ตัดปลาย
ใบออก น�ำไปปักช�ำในแปลงปลูก โดยใช้ระยะห่าง 1-1.25 เมตร
การปลูกลงแปลง เลือกพื้นที่ที่มีแสงแดดจัด จะแตกกอดี ดินร่วนปนทราย
พรวนดินบริเวณที่จะปลูกให้ร่วนซุย ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ขุดหลุมขนาด กว้าง 15 เซนติเมตร
ยาว 15 เซนติเมตร ลึก 15 เซนติเมตร ระยะปลูก 1-1.5 เมตร รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกหรือ
ปุย๋ อินทรีย์ น�ำต้นพันธุท์ เี่ ตรียมไว้ปลูก 3 ต้นต่อหลุม ปักต้นพันธุต์ ะไคร้ลงให้เอียง 45 องศา
10
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ไปด้านใดด้านหนึ่งแล้วกลบดินพอมิดราก แล้วรดน�้ำให้ชุ่ม
การปลูกในภาชนะ เนือ่ งจากตะไคร้หอม มีขนาดกอค่อนข้างใหญ่และสูงประมาณ
1.5 เมตร หากปลูกในภาชนะ จึงควรเลือกภาชนะที่ลึก และมีขนาดใหญ่เพียงพอให้พืช
แตกกอได้ ปักตะไคร้หอมลงในภาชนะประมาณ 2-3 ต้น หลังปลูกรดน�้ำให้ชุ่ม น�ำไปไว้
ในที่แสงแดดจัดเพื่อให้แตกกอ

การดูแลรักษา
ในระยะแรกปลูก ควรรดน�้ำทุกวันเพื่อให้แตกกอดี หลังจากนั้น จึงลดการให้น�้ำ
ตะไคร้หอมเป็นพืชที่ทนแล้งได้ดี แต่หากได้รับน�้ำสม�่ำเสมอจะสามารถแตกกอได้ตลอดทั้งปี
การใส่ปุ๋ยควรบ�ำรุงต้นหลังตัดใบไปใช้ เพื่อให้แตกกอใหม่เร็วขึ้น

การเก็บเกี่ยว
ตะไคร้หอม เริ่มเก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุประมาณ 7 เดือน สังเกตจากใบล่างที่เริ่มแห้ง
ตัดเอาส่วนใบเหนือจากพื้นดิน 25-30 เซนติเมตร เพื่อให้ต้นที่เหลือแตกใบใหม่ได้เร็วขึ้น
ถ้าตะไคร้หอมได้รับน�้ำสม�่ำเสมอ สามารถตัดได้ปีละ 2-3 ครั้ง เก็บเกี่ยวแต่ละครั้งห่างกัน
ประมาณ 3 เดือน ตะไคร้หอมจะให้ผลผลิตได้นาน 2-3 ปี

การใช้ประโยชน์ในครัวเรือน
น�ำใบและต้นมาทุบ จะมีกลิ่นน�้ำมันหอมระเหยออกมา  มัดวางไว้บริเวณ
รอบ ๆ ตัว จะช่วยป้องกันยุงกัด และช่วยดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ในครัวเรือนได้
✤ การน�ำไปใช้ไล่แมลง ท�ำได้
โดยการใช้ใบสดของตะไคร้หอมที่แก่
จัดผสมกับเหง้าข่าสดและใบสะเดาบด
ในอัตรา 1 : 1 แช่น�้ำ 1 ปี๊บ หมักนาน
2 วัน กรองเฉพาะน�้ำไปเป็นหัวเชื้อ
ใช้หัวเชื้อ 10 ช้อนแกง ผสมน�้ำ 1 ปี๊บ
ฉีดป้องกันแมลงในแปลงพืชผัก
✤

สมุนไพรประจ�ำบ้าน
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บัวบก
Centella asiatica L. Urban

บัวบก เป็นพืชล้มลุก ล�ำต้นสั้น มีไหลเลื้อยแผ่ไปตามดิน มีรากงอกออกตามข้อของ
ล�ำต้น ใบรูปร่างกลม ขอบใบหยักเป็นคลื่น มีดอกขนาดเล็กสีม่วง บัวบกเป็นพืชที่สามารถ
ปลูกได้ทั่วไป ปลูกได้ดีในดินเหนียวหรือดินเหนียวปนดินร่วน พื้นที่ชื้นแฉะแต่น�้ำไม่ท่วมขัง
สามารถขึน้ ได้ดที งั้ ในทีร่ ม่ ร�ำไรและทีโ่ ล่งแจ้งมีแสงแดดมาก ล�ำต้นและใบบัวบกมีสารส�ำคัญ
คือ กรดมาดีคาสสิค (Madecassic acid) กรดเอเซียติค (Asiatic acid) มีฤทธิ์ในการ
สมานแผล ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ไม่ให้เกิดแผลเป็น สารสกัดบัวบกใช้มากในอุตสาหกรรม
เครื่องส�ำอางและยา

การขยายพันธุ์และการปลูก
บัวบก ขยายพันธุ์โดยการใช้ไหลหรือเมล็ด การใช้ไหลเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวก
รวดเร็วกว่าการใช้เมล็ด โดยน�ำล�ำต้นหรือไหลที่มีรากและต้นอ่อน ตัดเป็นท่อน ๆ ไปเพาะ
ในกระบะเพาะประมาณ 1-2 สัปดาห์ รดน�้ำให้กระบะเพาะมีความชุ่มชื้นอยู่เสมอ แล้วจึง
ย้ายกล้าจากกระบะเพาะไปปลูกในแปลงหรือภาชนะที่เตรียมไว้
การปลูกในแปลง ควรเตรียมแปลงให้ดนิ ร่วนซุย และยกร่องแปลงให้สงู เหนือกว่า
ระดับดินปกติเพือ่ ป้องกันน�ำ้ ท่วมขัง โดยท�ำแปลงให้กว้างประมาณ 1-2 เมตร ความยาวตาม
12
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ความเหมาะสมของพื้นที่ ตากดินประมาณ 7 วัน จากนั้นพรวนดินพร้อมใส่ปุ๋ยคอกหรือ
ปุ๋ยอินทรีย์ อัตรา 1-2 กิโลกรัมต่อตารางเมตร หลังจากนั้นน�ำไหลที่เพาะไว้ ปักลงในแปลง
ระยะปลูกระหว่างต้น 15 เซนติเมตร ระหว่างแถว 15 เซนติเมตร ระยะแรกของการปลูก
ควรท�ำตาข่ายพรางแสงไว้ประมาณ 7-10 วัน หลังจากนั้น จึงน�ำตาข่ายพรางแสงออก
บัวบกมีระบบรากตืน้ ประมาณ 1.5-2 เซนติเมตร จึงสามารถปลูกได้ดใี นภาชนะต่าง ๆ และ
ภาชนะห้อยแขวนที่มีปากกว้าง และมีความลึกไม่เกิน 10 เซนติเมตร

การดูแลรักษา
บัวบก ต้องการความชืน้ แฉะมากจึงควรให้นำ�้ อย่างสม�ำ่ เสมอ แต่ตอ้ งระวังอย่าให้
น�ำ้ ขังจะเกิดโรคโคนเน่า เนือ่ งจากบัวบกเป็นพืชทีเ่ จริญเติบโตได้งา่ ย การให้ปยุ๋ จึงไม่จำ� เป็น
อาจให้เมือ่ ต้นมีสภาพไม่สมบูรณ์เท่านัน้ ให้ปยุ๋ สูตร 15-15-15 ปริมาณดูตามความเหมาะสม
ของขนาดพื้นที่ที่ปลูก การเจริญเติบโต ความอุดมสมบูรณ์ของดินและความสมบูรณ์ของ
ต้นบัวบกด้วย และทุกครั้งที่มีการใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วจะต้องรดน�้ำให้ชุ่ม

การเก็บเกี่ยว
เริ่มเก็บเกี่ยวบัวบกหลังจากปลูกได้ประมาณ 60-90 วัน โดยใช้มีดตัดต้นเหนือ
จากพื้นดินประมาณ 2-3 เซนติเมตร และสามารถเก็บเกี่ยวรอบต่อไปได้ภายใน 2-3 เดือน
และหากบ�ำรุงรักษาดีจะสามารถเก็บผลผลิตได้นานประมาณ 2-3 ปี

การใช้ประโยชน์ในครัวเรือน
บั ว บกสด ใช้ รั บ ประทานเป็ น ผั ก
หรือคัน้ น�ำ้ ท�ำเป็นเครือ่ งดืม่ โดยการน�ำบัวบก
1 ก�ำมือ มาล้างให้สะอาด ต�ำให้ละเอียด คั้น
น�้ำดื่ม รักษาอาการร้อนใน อ่อนเพลีย บ�ำรุง
ก�ำลัง น�้ำคั้นใบบัวบกใช้ทาบริเวณแผลสด
ช่วยสมานแผล ใบสดควรเก็บรักษาในตู้เย็น
หากทิ้งให้เหี่ยวจะท�ำให้สารส�ำคัญบางชนิด
ลดลงรวดเร็ว
สมุนไพรประจ�ำบ้าน

13

ฟ้าทะลายโจร
Andrographis paniculata (Burm.)Wall.ex Nees.

ฟ้าทะลายโจร เป็นพืชล้มลุก สูงประมาณ 30-100 เซนติเมตร ใบมีลักษณะ
ปลายใบแหลม ผิวด้านบนมีสีเขียวเข้มมากกว่าด้านล่างใบ ดอกขนาดเล็กสีขาว ผลคล้าย
ฝักต้อยติง่ ภายในมีเมล็ดสีนำ�้ ตาล สามารถเจริญเติบโตได้ดใี นสภาพอากาศร้อนหรือร้อนชืน้
สามารถปลูกได้ทกุ ฤดูกาล ทัง้ ในทีโ่ ล่งแจ้งหรือแสงร�ำไร มีสรรพคุณทางยา คือ บรรเทาอาการ
เจ็บคอ ไข้หวัด ท้องเสีย

การขยายพันธุ์และการปลูก

ฟ้าทะลายโจร  ขยายพันธุโ์ ดยการใช้เมล็ด  หากเพาะเมล็ดเองจากต้นเดิมทีม่ อี ยูใ่ ห้เลือก
ฝักที่แก่จัด เมล็ดมีสีน�้ำตาลแดง เมล็ดฟ้าทะลายโจรมีเปลือกหุ้มหนาและแข็ง ให้แช่น�้ำ
ที่อุณหภูมิห้องนาน 24 ชั่วโมง หรือแช่น�้ำร้อนนาน 5-7 นาที แล้วน�ำขึ้นมาผึ่งให้เย็น
การปลูก โดยทั่วไปไม่ต้องท�ำแปลง ยกเว้นพื้นที่ที่ค่อนข้างลุ่ม ให้ท�ำแปลงยกร่อง
กว้าง 1-2 เมตร ไถพรวนดิน ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักพอประมาณ ถ้ามีเมล็ดมากและมีพื้นที่
กว้าง ควรปลูกโดยใช้การหว่านเมล็ด โดยผสมเมล็ดกับทรายหยาบในอัตราส่วน 2 : 1
กลบดินบาง ๆ หลังหว่านเสร็จ หากมีพื้นที่และเมล็ดจ�ำกัด ควรขุดดินเป็นร่องตื้น ๆ
ระหว่างแถวห่างกัน 40 เซนติเมตร โรยเมล็ดลงในร่อง กลบดินบาง ๆ โดยไม่ให้เห็นเมล็ด
14
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หรือขุดหลุมลึก 3-5 เซนติเมตร เป็นแถว ๆ ห่างกันหลุมละ 30 เซนติเมตร หยอดเมล็ด
ลงหลุม หลุมละ 5-10 เมล็ด แล้วเกลี่ยดินกลบ ฟ้าทะลายโจรสามารถปลูกในบริเวณบ้าน
ได้ดีทั้งในแปลงและในภาชนะตั้ง

การดูแลรักษา

หลั ง ปลู ก ฟ้ า ทะลายโจรควรใช้ วั ส ดุ ค ลุ ม พื้ น ที่ ป ลู ก เช่ น ฟางหรื อ หญ้ า แห้ ง
เพื่อรักษาความชื้น แล้วรดน�้ำให้ชุ่ม หลังจากนั้นในระยะ 1-2 เดือนแรก ควรรดน�้ำทุกวัน
วันละ 1-2 ครั้ง เมื่ออายุ 2 เดือน ให้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 300-400 กรัมต่อ 2 ตารางเมตร เมื่ออายุ
ได้ 3-3.5 เดือน ให้ปุ๋ยอินทรีย์ 300-500 กรัมต่อ 1 ตารางเมตร ให้ปุ๋ยโดยการหว่าน หรือ
ให้แบบหยอดโคน ห่างจากโคนต้น 10 เซนติเมตร หลังให้ปุ๋ยแล้วรดน�้ำทันที ก�ำจัดวัชพืช
โดยเฉพาะในช่วงฟ้าทะลายโจรอายุ 1-2 เดือน ถอนวัชพืชรอบ ๆ โคนต้นอย่างสม�่ำเสมอ

การเก็บเกี่ยว

ระยะเก็บเกี่ยวฟ้าทะลายโจรที่เหมาะสมคือ ช่วงเริ่มออกดอก อายุประมาณ
110-150 วัน การเก็บเกี่ยวใช้กรรไกรตัดกิ่งหรือใช้เคียว ตัดทั้งต้นให้เหลือตอสูงประมาณ
5-10 เซนติเมตร เพื่อให้แตกยอดและกอใหม่ สามารถเก็บเกี่ยวได้ปีละ 2 ครั้ง โดยสามารถ
เก็บเกี่ยวรอบที่ 2 ได้ ห่างจากรอบแรกประมาณ 3 เดือน

การใช้ประโยชน์ในครัวเรือน

✤ ใบสดหรือแห้งประมาณ 5-7 ใบ ชงด้วยน�้ำเดือด 1 แก้ว ปิดฝาทิ้งไว้จนอุ่น
รินน�้ำดื่มครั้งละ 1 แก้ว หรือใช้ฟ้าทะลายโจรทั้งต้นและใบ 1 ก�ำมือ ต้มกับน�้ำ 4 แก้ว
ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
✤ ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ยาแคปซูล ยาเม็ด ทีม
่ ผี งฟ้าทะลายโจรแห้ง
250 มิลลิกรัม และ 500 มิลลิกรัม
- บรรเทาอาการท้องเสียไม่ตดิ เชือ้ รับประทานครัง้ ละ 500 มิลลิกรัม-2 กรัม
วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน
- บรรเทาอาการหวัด เจ็บคอ รับประทานวันละ 1.5-3 กรัม วันละ 4 ครั้ง
หลังอาหารและก่อนนอน

สมุนไพรประจ�ำบ้าน
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ฟักข้าว
Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng

ฟักข้าว เป็นผักพืน้ บ้านโบราณทีม่ กี ารน�ำมาใช้ประกอบอาหารในครัวเรือนมานาน
พบทุกภูมิภาคของประเทศ ลักษณะเป็นไม้เถาเลื้อยขนาดใหญ่ ผลมีลักษณะกลมรี
ที่เปลือกมีหนามเล็ก ๆ อยู่รอบผล ผลอ่อนจะมีสีเขียวอมเหลือง แต่เมื่อสุกแล้วผลจะมี
สีแดงหรือสีสม้ อมแดง ผลสุกเนือ้ จะเป็นสีเหลือง ฟักข้าวสามารถน�ำมารับประทานได้ตงั้ แต่
ยอดอ่อน ใบอ่อน และผล ฟักข้าวมีสารอาหารที่ส�ำคัญ คือ เบต้าแคโรทีนและไลโคปีน
อยู่ที่เยื่อหุ้มเมล็ดของฟักข้าว มีสรรพคุณในการต้านอนุมูลอิสระ ลดความเสี่ยงของการ
เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคมะเร็ง รวมทั้งช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย

การขยายพันธุ์และการปลูก
ฟั ก ข้ า ว นิ ย มขยายพั น ธุ ์ โ ดยการเพาะเมล็ ด ท� ำ ได้ โ ดยน� ำ เมล็ ด แช่ น�้ ำ ทิ้ ง ไว้
1 คืน เมล็ดจะอิ่มน�้ำ หรือจะกะเทาะเปลือกแข็ง ๆ ออก เพื่อช่วยให้เมล็ดงอกได้ง่ายและ
เร็วขึ้น จากนั้นวางเมล็ดลงบนดินเพาะ ปลูกที่โปร่ง ชุ่มชื้น แต่ไม่แฉะ กลบดินบาง ๆ
ประมาณ 2-3 เซนติเมตร รดน�้ำให้ชุ่ม ระวังอย่าให้ดินแห้ง พอเมล็ดแตกใบจริงออกมา 
3-4 ใบ จึงน�ำไปลงแปลงปลูก
16
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การปลูก สามารถท�ำได้หลายรูปแบบ เช่น ปลูกขึ้นต้นไม้ตามธรรมชาติ หรือ
ขึ้นตามรั้วบ้านในลักษณะค้างแบบแถวเดียว หรือท�ำค้างแบบหลังคา  การเตรียมค้างปลูก
แบบหลั ง คา  ท� ำ ค้ า งให้ มี ห น้ า กว้ า งประมาณ 3-4 เมตร สู ง ประมาณ 1.80 เมตร
กางตาข่าย เพื่อให้เถาฟักข้าวเลื้อยเกาะค้างส่วนบน เป็นพื้นที่เลื้อยของเถา 

การดูแลรักษา
เมื่ อ ต้ น ฟั ก ข้ า วเจริ ญ เติ บ โตควรมี ก ารตั ด แต่ ง และควบคุ ม ทรงต้ น โดยดู แ ล
ตัดกิง่ ข้างทีง่ อกจากต้นหลักออกให้หมด รวมทัง้ ต้องมัดเถาให้เลือ้ ยขึน้ ตัง้ ตรงอยูต่ ลอดเวลา 
หลังจากต้นเจริญถึงค้างแล้ว ให้ตัดยอดบังคับให้แตกเถาใหม่ 3-4 กิ่ง จากนั้นจัดเถา
ให้กระจายออกไปโดยรอบต้นทั่วพื้นที่ของค้าง และควรตัดยอดของเถาอีกครั้งเมื่อยาว
พอสมควรเพื่อช่วยให้แตกยอดมากขึ้น นอกจากนี้ หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ควรมีการ
ตัดแต่งกิ่ง โดยเลือกตัดแต่งกิ่งที่ตาย กิ่งไม่สมบูรณ์ เพื่อท�ำให้ทรงพุ่มโปร่ง และท�ำให้กิ่ง
ที่เหลือมีการเจริญเติบโตได้เต็มที่

การเก็บเกี่ยว
การเก็บเกี่ยวผลสุกเพื่อบริโภค ให้เก็บเกี่ยวเมื่อเปลือกผลเปลี่ยนเป็นสีแดง ผลที่
แก่เริ่มสุกเนื้อในผลมีสีเหลือง สามารถใช้บริโภคสดหรือแปรรูปได้ ฟักข้าวมีขั้วผลค่อนข้าง
เหนียว การเก็บผลควรใช้มีดคมตัด กรณีค้างสูง ควรเก็บด้วยตะกร้อ และควรรองพื้นตะกร้อ
ด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์กอ่ นเพือ่ ไม่ให้ผลช�ำ้ เก็บรักษาผลฟักข้าวในตูเ้ ย็นควรห่อกระดาษ
เพื่อลดการคายความชื้น จะสามารถชะลอการสุกได้ประมาณ 2-4 สัปดาห์

การใช้ประโยชน์ในครัวเรือน
ผลฟักข้าวสดแปรรูปเป็นน�้ำฟักข้าว โดยการน�ำเนื้อฟักข้าวและเยื่อหุ้มเมล็ด
มาปั่นให้เป็นเนื้อเดียวกัน เติมน�้ำเสาวรสหรือน�้ำผลไม้อื่นที่มีรสเปรี้ยวลงไป ต้มน�้ำละลาย
น�้ำตาลให้เดือด น�ำน�้ำฟักข้าวใส่ลงไปคนให้เป็นเนื้อเดียวกัน เมื่อเดือดได้ที่ให้ยกลง
น�ำมารับประทานได้ นอกจากนี้ ยอดและผลอ่อน น�ำไปต้มเป็นผัก รับประทานกับน�้ำพริก
แกงแค แกงส้ม แกงเลียง เป็นต้น
สมุนไพรประจ�ำบ้าน
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มะขามป้อม
Phyllanthus emblica L.

มะขามป้อม เป็นไม้พื้นบ้านที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไป ตามป่าเบญจพรรณ
ป่าเต็งรัง และป่าดิบเขา  สามารถน�ำมาปลูกเป็นไม้ประดับที่สวยงามในบ้านที่มีพื้นที่
มะขามป้อมเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดกลาง ล�ำต้นมีลักษณะคดงอ เปลือกสีน�้ำตาลเทา 
ใบคล้ายใบมะขาม ผลกลม ผลอ่อนจะมีสีเขียวอ่อน เมื่อแก่จะเป็นสีเขียวอมเหลือง
เนื้ อ ฉ�่ ำ น�้ ำ รั บ ประทานได้ ทั น ที มี ร สฝาดเปรี้ ย วชุ ่ ม คอ ผลมะขามป้ อ มมี ส รรพคุ ณ
ทางสมุนไพรใช้ลดไข้ ขับปัสสาวะ ช่วยระบาย บ�ำรุงหัวใจ น�้ำคั้นผลสด มีปริมาณวิตามินซี
สูงกว่าน�้ำส้มคั้นประมาณ 20 เท่า ในปริมาณที่เท่ากัน

การขยายพันธุ์และการปลูก
มะขามป้อม ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด ซึ่งมะขามป้อมจะให้ผลผลิตได้
เมื่ออายุ 7-8 ปี วิธีอื่นในการขยายพันธุ์ ได้แก่ วิธีทาบกิ่ง ตอนกิ่ง หรือเสียบยอด ซึ่งจะให้
ผลผลิตในระยะ 3 ปี และมีทรงต้นไม่สูง
มะขามป้อม มีทรงพุ่มกว้าง ควรเลือกพื้นที่ให้เหมาะสม หากปลูกในบ้านขุดหลุม
50 x 50 x 50 เซนติเมตร ระยะปลูก 3 x 6 เมตร น�ำกิ่งพันธุ์ลงปลูก กลบดินให้มิด รดน�้ำ
ทันทีหลังปลูก
18
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การดูแลรักษา
การให้น�้ำ เมื่อปลูกใหม่ ๆ รดน�้ำวันเว้นวัน เมื่อเข้าเดือนที่ 2 รดน�้ำวันเว้น 2 วัน
หรือสังเกตดูความชืน้ ของหน้าดินทีโ่ คน การให้ปยุ๋ ควรให้ปยุ๋ อินทรียป์ ลี ะ 2 ครัง้ การก�ำจัด
ศัตรูพชื ควรใช้วธิ ธี รรมชาติ เช่น ใช้สารสกัดจากสะเดา ยาสูบ เป็นต้น ส่วนการก�ำจัดวัชพืช
ใช้การถอนวัชพืช รอบ ๆ โคนต้นอย่างสม�่ำเสมอ

การเก็บเกี่ยว
มะขามป้ อ ม จะออกดอกในช่ ว ง
เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ติดผลในช่วงเดือน
มีนาคม-เมษายน ผลจะแก่และเก็บได้ในช่วง
เดื อ นพฤศจิ ก ายน-ธั น วาคม เก็ บ ผลแก่ จั ด
ดูจากสีผลเปลีย่ นเป็นเหลืองใส กดเมล็ดดูขา้ งใน
จะเป็นสีน�้ำตาลเข้ม

การใช้ประโยชน์ในครัวเรือน
ผลมะขามป้อมน�ำมารับประทานสด แก้ไอ ชุ่มคอ หรือน�ำมะขามป้อมแห้ง 1 ลูก
แช่น�้ำ 1 แก้ว ทิ้งไว้ตลอดคืน รับประทานทั้งเนื้อและน�้ำในช่วงท้องว่าง ช่วยบ�ำรุงร่างกาย
ขับเสมหะ นอกจากนี้ ผลมะขามป้อมสามารถน�ำไปท�ำมะขามป้อมแช่อิ่มได้ดี

สมุนไพรประจ�ำบ้าน
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รางจืด
Thumbergia lourifolia L. indl.

รางจืด “ราชาแห่งการถอนพิษ” เป็นไม้เถาเลือ้ ยเนือ้ แข็งขนาดกลาง ลักษณะใบ
ใหญ่ หนา เป็นใบเดี่ยวรูปไข่ ปลายเรียวแหลม ขอบใบมีส่วนหยักเล็กน้อย ผิวเรียบเป็นมัน
ดอกของรางจืดเป็นรูปปากแตรสีม่วงออกที่ปลายกิ่ง รางจืดชอบดินปนทราย มีสรรพคุณ
ถอนพิษเบื่อเมา พิษไข้ แก้ร้อนในกระหายน�้ำ

การขยายพันธุ์และการปลูก
รางจืด ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดหรือใช้เถาแก่ปักช�ำ เลือกพื้นที่ดินร่วนปนทราย
มีความชุ่มชื้นสูง ต้องการแสงแดดปานกลาง
ก่อนท�ำการปลูก ควรท�ำค้างปลูก อาจใช้ค้างปูนหรือค้างไม้ก็ได้ น�ำเถาแก่รางจืด
ที่มีความสมบูรณ์ มีตาประมาณ 5-6 ตา  ยาวประมาณ 20-30 เซนติเมตร มาปักช�ำ
ในหลุม ๆ ละ 2-3 ต้น กลบดินที่โคนให้แน่น และคลุมตาข่ายพรางแสง 50 เปอร์เซ็นต์
รดน�้ำให้ชุ่ม
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การดูแลรักษา
รางจืด ต้องการน�้ำในช่วงเริ่มปลูกมากกว่าช่วงอื่น ๆ หลังจากนั้นมีการให้น�้ำบ้าง
ในช่วงฤดูแล้ง การให้ปุ๋ยควรให้ปุ๋ยอินทรีย์ รอบโคนต้นทุก ๆ 6 เดือน ตัดแต่งเถา
โดยตัดยอดทิ้งก็จะแตกยอดขึ้นมาใหม่ การท�ำค้าง อาจเลือกท�ำค้างปูน ค้างไม้ ท�ำเป็นซุ้ม
หรือปลูกริมรั้ว ค้างรางจืดควรมีขนาดใหญ่ เนื่องจากรางจืดเป็นไม้เถาขนาดกลาง และ
มีการเจริญเติบโตเร็ว

การเก็บเกี่ยว
การปลูกโดยใช้เมล็ดจะสามารถเก็บเกี่ยวเมื่ออายุประมาณ 1 ปี ถ้าปลูกโดยใช้
เถาแก่ปักช�ำ เก็บเกี่ยวเมื่ออายุประมาณ 5-6 เดือน
วิธีการเก็บเกี่ยว เก็บใบก่อนจึงเก็บเถา  โดยเก็บใบที่เจริญเติบโตเต็มที่ เก็บเถา
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร

การใช้ประโยชน์ในครัวเรือน
รากหรือใบรางจืด น�ำมาโขลกให้แหลก
ผสมน�้ำซาวข้าวคั้นเอาแต่น�้ำใช้ดื่ม
ใบรางจืดผึ่งลมให้แห้ง ชงกับน�้ำร้อน
ดื่มต่างน�้ำ เป็นการล้างพิษออกจากร่างกาย

สมุนไพรประจ�ำบ้าน
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ว่านหางจระเข้
Aloe vera L. Burm. f.

ว่านหางจระเข้ เป็นพืชล้มลุก ล�ำต้นสั้น ใบยาวอวบน�้ำ ปลายใบแหลม ขอบใบ
หยักและมีหนาม ผิวใบสีเขียวและอาจมีรอยกระสีขาว สามารถปลูกได้งา่ ย ต้องการน�ำ้ มาก
ดินระบายน�้ำได้ดี ไม่ชอบน�้ำขัง จะท�ำให้รากเน่า ชอบแดดร�ำไร ปลูกไว้ประจ�ำบ้านนอกจาก
จะใช้ประดับตกแต่งเพือ่ ความสวยงามแล้ว ภายในใบว่านหางจระเข้มวี นุ้ ซึง่ สามารถรักษา
อาการเบือ้ งต้นของแผลไฟไหม้ น�ำ้ ร้อนลวก อักเสบ และแผลเรือ้ รังในกระเพาะอาหารได้ดี
ว่านหางจระเข้เป็นส่วนประกอบในเครื่องส�ำอางและเครื่องดื่มสุขภาพ

การขยายพันธุ์และการปลูก
ว่านหางจระเข้ ขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อ ขนาดหน่อสูง 10-15 เซนติเมตร
การปลูกในแปลง ควรเตรียมแปลงให้ดินร่วนซุย ชอบดินทราย อาจยกร่องแปลงให้สูง
เหนือกว่าระดับดินปกติเพื่อให้ระบายน�้ำได้ดี โดยท�ำแปลงกว้างประมาณ 1 เมตร ตาม
ความยาวของพืน้ ที่ ขุดหลุมลึก 10-20 เซนติเมตร ใส่ปยุ๋ คอกเล็กน้อย น�ำต้นว่านหางจระเข้
ลงปลูก ระยะปลูกระหว่างต้น 50 เซนติเมตร ระหว่างแถว 70 เซนติเมตร การปลูก
ในภาชนะ ใช้ภาชนะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10-12 นิ้ว ส่วนผสมของดินปลูก ดิน 1 ส่วน
ทราย 1 ส่วน ปุ๋ยคอก 1 ส่วน
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การดูแลรักษา
การให้น�้ำว่านหางจระเข้ ควรรดน�้ำแบบเป็นฝอยกระจายสม�่ำเสมอและพอเพียง
ใส่ปุ๋ยคอกเดือนละครั้ง ป้องกันโรคโคนเน่าจากเชื้อรา  โดยลดการให้น�้ำปริมาณมาก
อย่าให้น�้ำท่วมขัง หรือไม่ควรปลูกซ�้ำในที่เดิมหลาย ๆ ครั้ง

การเก็บเกี่ยว
ว่ า นหางจระเข้ เก็ บ เกี่ ย วใบสดหลั ง ปลู ก 6-8 เดื อ น เก็ บ ใบล่ า งขึ้ น ไป
โดยสังเกตเนื้อวุ้นที่โคนใบด้านในเต็ม และลายที่ใบลบหมดแล้ว ระวังอย่าให้ใบช�้ำ
เก็บเกี่ยวได้ปีละ 8 ครั้ง

การใช้ประโยชน์ในครัวเรือน
รักษาแผลไฟไหม้ และน�้ำร้อนลวก ให้เลือกใช้ใบล่างสุด ล้างน�้ำให้สะอาด
ปอกเปลือกสีเขียวออก ล้างน�้ำยางสีเหลืองออกให้หมด เพราะอาจจะระคายเคืองผิวหนัง
และท�ำให้มีอาการแพ้ได้ ขูดเอาวุ้นใสปิดพอกบริเวณแผล หรือฝานเป็นแผ่นบางปิดแผล
พันด้วยผ้าพันแผลที่สะอาด เปลี่ยนวันละ 2 ครั้ง เช้า เย็น จนกว่าแผลจะหาย
✤ บ�ำรุงเส้นผม ใช้วุ้นจากใบสดชโลมบนเส้นผม เพราะวุ้นของว่านหางจระเข้
ท�ำให้รากผมเย็น เป็นการช่วยบ�ำรุงต่อมที่รากผมให้มีสุขภาพดี นอกจากนั้น ยังช่วยรักษา
แผลบนหนังศีรษะ
✤ รับประทานเป็นอาหาร
สุ ข ภาพ โดยน� ำ ใบมาลอกเปลื อ ก
ออกให้เหลือวุ้น น�ำมาล้างยางออก
ต้ม รับประทานผสมน�้ำเชื่อม เป็น
ของหวานเย็น
✤

สมุนไพรประจ�ำบ้าน
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หญ้าหนวดแมว
Orthosiphon aristatus (Biume) Miq

หญ้าหนวดแมว เป็นพืชสมุนไพรขนาดเล็กที่ออกดอกเกือบตลอดปี ปลูกง่าย
เจริญเติบโตเร็ว เป็นไม้ประดับที่สวยงาม มีดอกสีขาวสวย เกสรตัวผู้ยื่นยาวออกมา
นอกกลีบดอก ท�ำให้มีลักษณะคล้ายหนวดแมว หญ้าหนวดแมวจัดเป็นพืชในกลุ่มเดียวกัน
กั บ กะเพราและโหระพา  มี ล� ำ ต้ น และกิ่ ง อ่ อ นเป็ น สี่ เ หลี่ ย มมี สี น�้ ำ ตาลหรื อ สี ม ่ ว งแดง
ต้นมีความสูงประมาณ 0.3-0.8 เมตร ลักษณะของใบเป็นรูปข้าวหลามตัด มีขอบใบหยัก
เป็นจักคล้ายฟันเลื่อย แผ่นใบบางเป็นสีเขียวเข้ม ปลายใบเรียวแหลม หญ้าหนวดแมว
มีสรรพคุณในการขับปัสสาวะและช่วยขับนิ่วในทางเดินปัสสาวะหรือในไต

การขยายพันธุ์และการปลูก
หญ้าหนวดแมว ขยายพันธุ์โดยการปักช�ำ ตัดกิ่งแก่หรือปานกลาง ความยาว
1-2 คืบ เลือกเอาจากยอดตรงดีกว่ายอดข้าง ไม่ต้องเด็ดใบออก ปักช�ำในแปลงหรือถุงช�ำ
ประมาณ 10-15 วัน จึงย้ายปลูก
หญ้าหนวดแมว สามารถปลูกลงแปลงหรือปลูกในภาชนะได้ดี ควรเลือกพื้นที่
แดดไม่จัด เตรียมให้ดินร่วนซุย รองพื้นหลุมด้วยปุ๋ยคอก หากปลูกในแปลงใช้ระยะปลูก
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ระหว่างต้น 30 เซนติเมตร ระหว่างแถว 60 เซนติเมตร เมื่อย้ายปลูกแล้วรดน�้ำทันที
และควรท�ำร่มให้ประมาณ 7 วัน ก็จะตั้งตัวได้ หากปลูกในภาชนะให้ใช้ภาชนะขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 10-12 นิ้ว ส่วนผสมของดินปลูก ดิน 2 ส่วน ทราย 1 ส่วน ปุ๋ยคอก
1 ส่วน แกลบเผา 1 ส่วน

การดูแลรักษา
การให้น�้ำ ให้สังเกตความชุ่มชื้นในดิน หากยังชุ่มชื้นอยู่ ก็ยังไม่จ�ำเป็นต้องให้น�้ำ
ดูให้ดนิ มีความชุม่ ชืน้ สม�ำ่ เสมอ ให้ปยุ๋ คอกหลังจากเก็บเกีย่ ว เพือ่ เร่งยอดใหม่ให้เกิดเร็วขึน้
หลังใส่ปุ๋ยควรตัดแต่งทรงพุ่ม เพื่อให้หญ้าหนวดแมวแตกยอดใหม่

การเก็บเกี่ยว
หญ้าหนวดแมว ใช้ส่วนยอดเป็นยาสมุนไพร แต่จะไม่ใช้ดอก โดยระยะเก็บเกี่ยว
ที่เหมาะสม ควรเก็บในช่วงที่หญ้าหนวดแมวก�ำลังออกดอก อายุประมาณ 3 เดือน
เพราะจะเป็นช่วงที่มีสารส�ำคัญ ควรเก็บเกี่ยวเวลาเช้า
วิธกี ารเก็บเกีย่ ว เลือกต้นทีแ่ ข็งแรง ดูได้จากใบสีเขียวเข้มเป็นมัน ใบใหญ่แข็งหนา 
ไม่ออ่ นห้อยลง ล�ำต้นอวบ ตรงเหลีย่ มของล�ำต้นมีสมี ว่ งแดงเข้ม เด็ดตรงส่วนยอดของล�ำต้น
ยาวประมาณ 1 คืบ

การใช้ประโยชน์ในครัวเรือน
วิธีท�ำชาหญ้าหนวดแมวไว้รับประทานในครัวเรือน ให้ใช้ส่วนยอดซึ่งมีก้านและ
ใบอ่อน 2-3 ใบ น�ำมาหั่นเป็นท่อนสั้น ๆ ตากแดดให้แห้ง
ใช้ 4 กรัม ชงกับน�้ำร้อน 750 มิลลิลิตร ปิดฝาทิ้งไว้
5-10 นาที ดื่มขณะร้อน ๆ วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร
และต้องดื่มน�้ำตามมาก ๆ
ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้ร่วมกับยาแอสไพริน
เพราะสารจากหญ้าหนวดแมวจะส่งเสริมให้ยาจ�ำพวก
แอสไพริ น ไปจั บ กล้ า มเนื้ อ หั ว ใจมากขึ้ น และเป็ น
อันตรายต่อร่างกายได้
สมุนไพรประจ�ำบ้าน
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อัญชัญ
Hibicus subdariffa L.

อัญชัน เป็นไม้ที่ส่วนใหญ่รู้จักกันดี นิยมปลูกตามริมรั้วให้เลื้อยปกคลุม มีดอก
ที่มีสีสันสวยงาม อัญชันสามารถปลูกได้ทุกภาคทั่วประเทศ เป็นไม้ที่ปลูกง่าย สามารถ
เติบโตได้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย อัญชันมีลักษณะเป็นไม้เลื้อยเนื้ออ่อน ใช้ยอด
เลือ้ ยพัน ดอกมีทงั้ ชนิดทีเ่ ป็นดอกชัน้ เดียวซึง่ มีสนี ำ�้ เงินคราม และดอกซ้อนซึง่ มีทงั้ ดอกสีขาว
และสีม่วง ออกดอกเกือบตลอดปี สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้หลายส่วน ทั้งดอก เมล็ด
และราก ดอกอั ญ ชั น มี ส ารแอนโธไซยานิ น ซึ่ ง ช่ ว ยต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระและเสริ ม สร้ า ง
ภูมิต้านทานในร่างกาย ใช้เป็นเครื่องดื่ม ผสมในอาหารหรือขนมเพื่อให้เกิดสีสันสวยงาม
ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตแชมพูเพื่อช่วยป้องกันและหยุดผมร่วง ช่วยให้ผมดกด�ำ
เมล็ดมีสรรพคุณเป็นยาระบายอ่อน ๆ รากใช้เป็นยาขับปัสสาวะ ยาระบายนิยมใช้
รากอัญชันชนิดดอกขาว

การขยายพันธุ์และการปลูก
อัญชัน ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด เมล็ดอัญชันงอกง่าย สามารถน�ำเมล็ดไปปลูกใน
บริเวณที่เตรียมไว้ได้เลย เตรียมดินในบริเวณที่จะปลูกให้ร่วนซุย หยอดเมล็ดลงใน
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พื้นที่ที่เตรียมไว้ หลุมละ 2-3 เมล็ด ให้มีระยะห่างตามความเหมาะสม ท�ำค้างหรือซุ้ม
ให้อัญชันเลื้อยเกาะ สูงประมาณ 1.20-1.50 เมตร ค้างควรมีความแข็งแรง อาจใช้ไม้รวก
ปักสามเส้าแบบค้างถั่วฝักยาวก็ได้

การดูแลรักษา
การให้น�้ำ ให้น�้ำโดยสังเกตความชุ่มชื้นในดิน หากยังชุ่มชื้นอยู่ ก็ยังไม่จ�ำเป็นต้อง
ให้นำ�้ และในช่วงฤดูฝนอาจไม่ตอ้ งให้ทกุ วัน ดูให้ดนิ มีความชุม่ ชืน้ สม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้ออกดอก
ได้ตลอดปี ตัดแต่งกิ่งที่แห้งทิ้งเสมอ ควรให้ปุ๋ยอินทรีย์ ประมาณปีละ 2 ครั้ง ก�ำจัดศัตรูพืช
โดยวิธีธรรมชาติ เช่น ใช้สารสกัดจากสะเดา ยาสูบ เป็นต้น

การเก็บเกี่ยว
ดอกอัญชัน ควรเก็บเกี่ยวในช่วงเช้า  เก็บเกี่ยวดอกที่บานเต็มที่ เก็บเกี่ยว
แบบประณีตไม่ให้ช�้ำและสะอาด ดอกอัญชันตากแห้งโดยผึ่งลม หรือตากแดดตอนเช้า 
ไม่ให้ถูกแสงโดยตรง

การใช้ประโยชน์ในครัวเรือน
การท�ำน�ำ้ อัญชันรับประทานในบ้าน โดยน�ำ
ดอกอัญชันสดประมาณ 100 กรัม น�ำมาล้างน�้ำ
ให้สะอาด แล้วใส่หม้อ เติมน�้ำเปล่า  2 ถ้วย น�ำไป
ต้มจนเดือด ปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ 3 นาทีแล้วกรอง
ดอกอั ญ ชั น ออกจากหม้ อ ใส่ น�้ ำ เชื่ อ มเพิ่ ม ตาม
เหมาะสม
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