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คํานํา 
 

หนังสือเรียนรายวิชาเลือก วิชา สมุนไพรใกล้ตัว รหัสวิชา พว02021 ตามหลักสูตรการศึกษา       
นอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จัดทําขึ้นเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ ซึ่งเป็นไปตามหลักการปรัชญา
การศึกษานอกโรงเรียน และพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551  
ให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีสติปัญญา มีศักยภาพในการประกอบอาชีพและสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 

เพ่ือให้การจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ สถานศึกษาต้องใช้หนังสือเรียนที่มี
คุณภาพ สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
สถานศึกษา หนังสือเล่มน้ีได้ประมวลสาระความรู้  กิจกรรมเสริมทักษะ แบบวัดประเมินผลการเรียนรู้ไว้อย่าง
ครบถ้วน โดยองค์ความรู้น้ันได้นํากรอบมาตรฐานการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรกําหนดไว้ นํารายละเอียดเนื้อหา
สาระมาเรียบเรียงอย่างมีมาตรฐานของการจัดทําหนังสือเรียน  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถอ่านเข้าใจง่ายและศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองได้อย่างสะดวก 
 คณะผู้จัดทําหวังเป็นอย่างย่ิงว่า หนังสือเรียนรายวิชาสมุนไพรใกล้ตัว รหัสวิชา พว02021 เล่มน้ีจะเป็น
สื่อที่อํานวยประโยชน์ต่อการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 เพ่ือให้ผู้เรียนสัมฤทธ์ิผลตามมาตรฐาน ตัวช้ีวัดที่กําหนดไว้ในหลักสูตรทุกประการ 
 

 

           คณะผู้จัดทํา 
                 สํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ 
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สารบัญ 
 

เรื่อง                             หน้า 
คํานํา               ก 
สารบัญ                       ข 
คําอธิบายรายวิชา           ค 
วิธีการศึกษาวิชา                     ง 
บทที่ 1 ความหมายและประเภทของสมุนไพร                 1 
 แผนการเรียนรู้ประจําบท           1 
 เรื่องที่  1  ความหมายของสมุนไพร         2 
 เรื่องที่  2  ประเภทของสมุนไพร           3 
บทที่ 2 ประโยชน์ของสมุนไพร          9 
 แผนการเรียนรู้ประจําบท           9 
 เรื่องที่  1  ประโยชน์ของสมุนไพร         11 
 เรื่องที่  2  ประโยชน์ของสมุนไพรอาหาร        12 
 เรื่องที่  3  ประโยชน์ของสีย้อมผา้จากสมุนไพร       13 
 เรื่องที่  4  ประโยชน์ของสีผสมอาหารจากสมุนไพร       15 
 เรื่องที่  5  ประโยชน์ของยารักษาโรคจากสมุนไพร       19 
บทที่ 3 วิธีการนําสมุนไพรมาใช้           29 
 แผนการเรียนรู้ประจําบท           29
 เรื่องที่  1  การเตรียมวัตถุดิบสมุนไพร        31 
 เรื่องที่  2  การปรุงยาสมุนไพร         31 
 เรื่องที่  3  ความหมายของคําที่ควรรู้        34 
 เรื่องที่  4  การป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ยา       35 
บทที่  4 สมุนไพรรอบบา้น (ตามท้องถ่ิน)          37 
 แผนการเรียนรู้ประจําบท           37 
 เรื่องที่  1  ลกัษณะ คุณสมบัติพืชสมุนไพรรอบบ้าน (ตามท้องถิ่น)                                    38 
บทที่  5วิธีปลกูพืชสมุนไพร          47 
 แผนการเรียนรู้ประจําบท           47 
 เรื่องที่  1  การปลูกพืชสมุนไพร         49 
 เรื่องที่  2  การดูแลรักษาพืชสมุนไพร        53 
 เรื่องที่  3  การเก็บเก่ียวพืชสมุนไพร        53 
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คณะบรรณาธกิาร/ปรับปรงุแก้ไข          57 
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คําอธิบายรายวิชา สมุนไพรใกลต้ัว พว02021  
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

จํานวน 1 หน่วยกิต (40 ชั่วโมง) 
 
1.  คําอธบิายวิชา 
 สมุนไพรใกล้ตัว ความหมายของสมุนไพร ประเภทสมุนไพร ประโยชน์ของสมุนไพร วิธีการนําสมุนไพร
มาแปรรูป สมุนไพรรอบบ้าน (ตามท้องถิ่น) วิธีปลูกสมุนไพร เน่ืองจากการท่ีเราได้รับความรู้และการทดลอง
หลักการจากวิชาน้ีแล้ว เราสามารถนําประโยชน์ของสมุนไพร หรือเอามาปรับใช้ในชีวิต ประจําวันได้ และยัง
บอกคุณสมบัติสมุนไพรรอบบ้าน (ตามท้องถิ่น) ในการรักษาโรคได้ 
 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสมุนไพรใกล้ตัว ความหมายของสมุนไพร ประเภท
สมุนไพร ประโยชน์ของสมุนไพร วิธีการนําสมุนไพรใช้ สมนุไพรรอบบ้าน (ตามท้องถิ่น) วิธี
ปลูกสมุนไพร 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถศึกษาคน้คว้า ทดลอง จําแนก อธิบาย อภิปราย นําเสนอด้วยการจัด
กระบวนการเรียนรู้โดยการพบกลุ่ม การเรียนรู้แบบทางไกล แบบช้ันเรียน ตามอัธยาศัย การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง การทํารายงานการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ ประสบการณ์โดยตรง ใช้
สถานการณ์จรงิ ประสบการณ์การเรียน และการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  

 
รายชื่อบทท่ี 
 บทที่  1  ความหมายและประเภทของสมุนไพร 
 บทที่  2  ประโยชน์ของสมุนไพร 
 บทที่  3  วิธีการนําสมุนไพรมาใช้ 
 บทที่  4  สมุนไพรรอบบ้าน (ตามท้องถิ่น) 
 บทที่  5  วิธีปลูกพืชสมุนไพร 
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วิธีการศึกษาวิชา  สมุนไพรใกลต้ัว รหัสวิชา พว02021   
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

จํานวน 1 หน่วยกิต (40 ชั่วโมง) 
 

ความเป็นมา 
 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 
2551 เป็นหลักสูตรที่เป็นไปตามหลักการและปรัชญาการศึกษานอกโรงเรียนได้ปรับไปตามบริบทและความ
ต้องการของผู้เรียนที่อยู่นอกระบบโรงเรียน เพ่ือต้องการศึกษาสมุนไพรใกล้ตัว ความหมายของสมุนไพร 
ประเภทสมุนไพร ประโยชน์ของสมุนไพร วิธีการนําสมุนไพรมาแปรรูป สมุนไพรรอบบ้าน (ตามท้องถิ่น) วิธีปลูก
สมุนไพร 
 การจัดทําหลักสูตรรายวิชาเลือก หลักสูตรวิชา วิชาสมุนไพรใกล้ตัว ซึ่งอยู่ในสาระความรู้พ้ืนฐาน เป็น
หลักสูตรที่ต้องการให้ผู้เรียน ศึกษาสมุนไพรใกล้ตัว ความหมายของสมุนไพร ประเภทสมุนไพร ประโยชน์ของ
สมุนไพร วิธีการนําสมุนไพรมาแปรรูป สมุนไพรรอบบ้าน (ตามท้องถิ่น) วิธีปลูกสมุนไพร เน่ืองจากการที่เรา
ได้รับความรู้และการทดลองหลักการจากวิชาน้ีแล้ว เราสามารถนําประโยชน์ของสมุนไพร หรือเอามาปรับใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้ และยังบอกคุณสมบัติสมุนไพรรอบบ้าน (ตามท้องถิ่น) ในการรักษาโรคได้ 
 ดังน้ัน จึงได้ทําหลักสูตรวิชา วิชาสมุนไพรใกล้ตัว เพ่ือเป็นหลักสูตรวิชาเลือกให้กับผู้เรียน เพ่ือเป็นการ
ยกระดับความสามารถในการใช้วิชาวิทยาศาสตร์ของคนในท้องถิ่น เพ่ือให้สนองตอบกับความต้องการของ
ท้องถิ่น อ้นเป็นประโยชน์ในด้านการลดค่าใช้จ่ายต่อท้องถิ่นและครัวเรือนและผู้สนใจทุกท่าน ให้สารถนําความรู้
ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้ 
 
หลักการ 
 เป็นหลักสูตรวิชาเลือกที่สามารถให้ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษา
ตอนปลายเลือกเรียนได้ตามความสนใจ 
 
วัตถุประสงค ์

1. อธิบายความหมายและแยกประเภทของสมุนไพรได้ 
2. อธิบายประโยชน์ของสมุนไพรด้านต่างๆ ได้ 
3. อธิบายลักษณะ คุณสมบัติ ฯลฯ และวิธีปลกูพืชสมุนไพรรอบบ้าน (ตามท้องถิ่น) ได้ 
4. อธิบายวิธีการนําสมุนไพรมาใช้ประโยชน์และการปลูกพืชสมุนไพรในครัวเรือนได้ 
5. เพ่ือนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 

 
ระยะเวลาเรียนและจํานวนหน่วยกิต 
 ใช้เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ทั้งน้ีผู้เรียนต้องลงทะเบียนเรียนในสถานศึกษาอย่าง
น้อย 1 ภาคเรยีน 
 
 

ง



3 

 

 

 

รายละเอียดเน้ือหา 
1. ความหมายและประเภทของสมุนไพร 

- บอกความหมายของสมุนไพร 
 - แยกประเภทของสมุนไพร เช่น พืช สัตว์ แร่ธาตุ 

2. ประโยชน์ของสมุนไพร 
- วิธีการนําสมนุไพรมาใช้ประโยชน์ เช่น อาหาร สีย้อมผ้า สีผสมอาหาร ยารักษาโรค 

3. วิธีการนําสมุนไพรมาใช้ 
-  วิธีการนําสมุนไพรมาใช้ เช่น ต้ม เคี่ยว ชง สกัด 

4. สมุนไพรรอบบ้าน (ตามท้องถิ่น) 
 -  บอกลักษณะ คุณสมบัติ สมุนไพร (ตามท้องถิ่น) เช่น ข่า ตะไคร้ มะกรดู มะรุม ขิง ขมิ้น 

5. วิธีปลูกพืชสมุนไพร 
  -  วิธีการปลูกพืชสมุนไพรในครัวเรือน  
 
กระบวนการเรียนรู ้
 การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 
2551 มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการเรียนรู้โดยเน้นการพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ 
ประยุกต์ใช้ความรู้และสร้างองค์ความรู้สําหรับตนเอง ชุมชน และสังคม ซึ่งกําหนดรูปแบบการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ ดังน้ี 

1. กําหนดสภาพหัวข้อเน้ือหาของหลักสูตรที่กําหนด 
2. แสวงหาข้อมูลและจัดการเรียนรู้ที่เช่ือมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม 
3. ปฏิบัติโดยประยุกต์ให้สอดคลอ้งกับสถานการณ์ที่เหมาะสม 
4. ประเมินผลการเรียนรู้โดยให้มีการประเมินทบทวนแก้ไขขอ้บกพร่อง 

 
สื่อการเรียนรู ้

1. เอกสารการสอน 
2. ใบงาน 
3. หนังสือ 
4. รูปภาพ 
5. อินเทอร์เน็ต 
6. บุคคล/ผู้รู ้

 
การวัดผลประเมินผล 

1. ประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน 
2. ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมการมสี่วนร่วม 
3. ประเมินผลจากการสอบประจําภาคการศึกษา 

จ
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บทที่  1 
ความหมายและประเภทของสมุนไพร 

 

แผนการเรียนรู้ประจําบท 
บทที่  1 ความหมายและประเภทของสมุนไพร 
 

สาระสําคัญ   
 ความหมายของสมุนไพร ประเภทของสมุนไพร เช่น  พืช  สัตว์  และแร่ธาตุ 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. อธิบายความหมายของสมุนไพรได้ 
 2. สามารถแยกประเภทของสมุนไพรได้ 
  
ขอบข่ายเนื้อหา 
 1.ความหมายของสมุนไพร  
           2. ประเภทของสมุนไพร เช่น  พืช  สัตว์  และแร่ธาตุ 
 
กิจกรรมการเรียนรู ้
           1. ทําแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน บทที่  1 
           2. ศึกษาเอกสารการสอน บทที ่ 1 
           3. ปฏิบัติกิจกรรมตามที่รับมอบหมายในเอกสารการสอน 
           4. ทําแบบประเมินผลตนเองหลงัเรียน บทที ่ 1  
 
สื่อการสอน 
           1. เอกสารการสอน บทที ่ 1 
           2. ใบความรู้ 
          3. ใบงาน 
          4. หนังสือ 
ประเมินผล 
 1. ประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน 
           2. ประเมินผลจากการสอบประจําภาคการศึกษา 
          3. ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
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เรื่องท่ี  1  ความหมายของสมุนไพร 
 

สมุนไพร ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 หมายถึง พืชที่ใช้ ทําเป็นเคร่ืองยา 
สมุนไพรกําเนิดมา จากธรรมชาติและมีความหมายต่อชีวิตมนุษย์โดยเฉพาะ ในทางสุขภาพ อันหมายถึงทั้งการ
ส่งเสริมสุขภาพและการรักษาโรค ความหมายของยาสมุนไพรในพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 ได้ระบุว่า ยา
สมุนไพร หมายความว่า ยาที่ได้จากพฤกษาชาติ สัตว์ หรือแร่ธาตุ ซึ่งมิได้ผสมปรุงหรือแปรสภาพ เช่น พืชก็ยัง
เป็นส่วนของราก ลําต้น ใบ ดอก ผล ฯลฯ ซึ่งมิได้ผ่านขั้นตอนการแปร รูปใดๆ แต่ในทางการค้า สมุนไพรมักจะ
ถูกดัดแปลงในรูปแบบต่างๆ เช่น ถูกห่ันให้เป็นช้ินเล็กลง บดเป็นผงละเอียด หรืออัด เป็นแท่งแต่ในความรู้สึก
ของคนทั่วไปเมื่อกล่าวถึงสมุนไพร มักนึกถึงเฉพาะต้นไม้ที่นํามาใช้เป็นยาเท่าน้ัน  

สมุนไพร หมายถึง พืชที่มีสรรพคุณในการรักษาโรค หรืออาการเจ็บป่วยต่างๆ การใช้สมุนไพรสําหรับ
รักษาโรค หรือ อาการเจ็บป่วยต่างๆ น้ี จะต้องนําเอาสมุนไพรต้ังแต่สองชนิดขึ้นไปมาผสมรวมกันซึ่งจะเรียกว่า 
"ยา" ในตํารับยา นอกจากพืช สมุนไพรแล้วยังอาจประกอบด้วยสัตว์และแร่ธาตุอีกด้วย เราเรียกพืช สัตว์ หรือ
แร่ธาตุที่เป็นส่วนประกอบของยาน้ีว่า "เภสัช วัตถุ" พืชสมุนไพรบางชนิด เช่น เร่ว กระวาน กานพลู และ
จันทน์เทศ เป็นต้น เป็นพืชที่มีกลิ่นหอมและมีรสเผ็ดร้อน ใช้เป็นยา สําหรับขับลม แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ พืช
เหล่าน้ีถ้านํามาปรุงอาหารเราจะเรียกว่า "เครื่องเทศ" ในพระราชบัญญัติยาฉบับที่ 3 ปี พุทธศักราช 2522 ได้
แบ่งยาที่ได้จากเภสัชวัตถุน้ีไว้เป็น 2 ประเภทคือ 

 1. ยาแผนโบราณ หมายถึง ยาที่ใช้ในการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณหรือในการบําบัดโรคของสัตว์ 
ซึ่งมีปรากฏอยู่ใน ตํารายาแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศ หรือยาที่รัฐมนตรีประกาศให้เป็นยาแผนโบราณ หรือ
ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนตํารับ ยาเป็นยาแผนโบราณ 

 2. ยาสมุนไพร หมายถึง ยาที่ได้จากพืชสัตว์แร่ธาตุที่ยังมิได้ผสมปรุงหรือแปรสภาพสมุนไพรนอกจาก
จะใช้เป็นยาแล้วยังใช้ประโยชน์เป็นอาหาร ใช้เตรียมเป็นเครื่องด่ืม ใช้เป็นอาหารเสริม เป็นส่วนประกอบใน
เครื่องสําอาง ใช้แต่งกลิ่น แต่งสีอาหาร และยา ตลอดจนใช้เป็นยาฆ่าแมลงอีกด้วย ในทางตรงกันข้าม มี
สมุนไพรจํานวนไม่น้อยที่มีพิษ ถ้าใช้ไม่ถูกวิธีหรือใช้เกินขนาด จะมีพิษถึงตายได้ ดังน้ันการใช้สมุนไพรจึงควรใช้
ด้วยความระมัดระวังและใช้อย่างถูกต้อง ปัจจุบันมีการต่ืนตัวในการนํา สมุนไพรมาใช้พัฒนาประเทศมากขึ้น 
สมุนไพรเป็นส่วนหน่ึงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุขได้ ดําเนิน โครงการ 
สมุนไพรกับสาธารณสุขมูลฐาน โดยเน้นการนําสมุนไพรมาใช้บําบัดรักษาโรคใน สถานบริการสาธารณสุขของ 
รัฐมากขึ้น และ ส่งเสริมให้ปลูกสมุนไพรเพื่อใช้ภายในหมู่บ้านเป็นการสนับสนุนให้มีการใช้สมุนไพรมากยิ่งขึ้น 
อันเป็นวิธีหน่ึงที่ จะช่วยประเทศชาติประหยัดเงินตราในการสั่งซื้อยาสําเร็จรูปจากต่างประเทศได้ปีละเป็น
จํานวนมาก  

สมุนไพร หมายถึง “พืชที่ใช้ทําเป็นเคร่ืองยา” ส่วน ยาสมุนไพร หมายถึง “ยาที่ได้จากส่วนของพืช 
สัตว์ และแร่ ซึ่งยังมิได้ผสมปรุง หรือ แปรสภาพ” ส่วนการนํามาใช้ อาจดัดแปลงรูปลักษณะของสมุนไพรให้
ใช้ได้สะดวกขึ้น เช่น นํามาห่ันให้มี ขนาดเล็กลง หรือ นํามาบดเป็นผงเป็นต้นมีแต่พืชเพียงอย่างเดียวหามิได้
เพราะยังมีสัตว์และแร่ธาตุอ่ืนๆอีกสมุนไพร ที่เป็นสัตว์ ได้แก่ เขา หนัง กระดูก ดี หรือเป็นสัตว์ทั้งตัวก็มี เช่น 
ตุ๊กแก ไส้เดือน ม้านํ้า ฯลฯ   

"พืชสมุนไพร" น้ันต้ังแต่โบราณก็ทราบกันดีว่ามีคุณค่าทางยามากมายซึ่ง เช่ือกันอีกด้วยว่า ต้นพืช
ต่างๆ ก็เป็นพืชที่มี สารท่ีเป็นตัวยาด้วยกันทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าพืชชนิดไหนจะมีคุณค่าทางยามากน้อยกว่ากัน
เท่าน้ัน "พืชสมุนไพร" หรือวัตถุธาตุน้ี หรือตัวยาสมุนไพรน้ี แบ่งออกเป็น 5 ประการ คิอ 
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1. รูป ได้แก่ ใบไม้ ดอกไม้ เปลือกไม้ แก่นไม้ กระพ้ีไม้ รากไม้ เมล็ด  
2. สี มองแล้วเห็นว่าเป็นสีเขียวใบไม้ สีเหลือง สีแดง สีส้ม สีม่วง สีนํ้าตาล สีดํา  
3. กลิ่น ให้รู้ว่ามีกลิ่น หอม เหม็น หรือกลิ่นอย่างไร  
4. รส ให้รู้ว่ามีรสอย่างไร รสจืด รสฝาด รสขม รสเค็ม รสหวาน รสเปรี้ยว รสเย็น  
5. ช่ือ ต้องรู้ว่ามีช่ืออะไรในพืชสมุนไพรน้ันๆ ให้รู้ว่า ขิงเป็นอย่างไร ข่าเป็นอย่างไร ใบขี้เหล็กเป็น

อย่างไร  
ปัจจุบันมีผู้พยายามศึกษาค้นคว้าเพ่ือพัฒนายาสมุนไพรให้สามารถนํามาใช้ในรูปแบบที่สะดวกย่ิงขึ้น 

เช่น นํามาบดเป็นผง บรรจุแคปซูล ตอกเป็นยาเม็ด เตรียมเป็นครีมหรือยาขี้ผึ้งเพ่ือใช้ทาภายนอก เป็นต้น ใน
การศึกษาวิจัยเพ่ือนําสมุนไพรมาใช้เป็น ยาแผนปัจจุบันน้ัน ได้มีการวิจัยอย่างกว้างขวาง โดยพยายามสกัดสาร 
สําคัญจากสมุนไพรเพ่ือให้ได้สารที่บริสุทธ์ิ ศึกษาคุณสมบัติทางด้านเคมี ฟิสิกส์ของสารเพื่อให้ทราบว่าเป็นสาร
ชนิดใด ตรวจสอบฤทธ์ิด้านเภสัชวิทยาในสัตว์ทดลองเพ่ือดูให้ ได้ผลดีในการรักษาโรคหรือไม่เพียงใด ศึกษา
ความเป็นพิษและผลข้างเคียง เมื่อพบว่าสารชนิดใดให้ผลในการรักษาที่ดี โดยไม่มีพิษหรือมีพิษข้างเคียงน้อยจึง
นําสารน้ันมาเตรียมเป็นยารูปแบบที่เหมาะสมเพ่ือทดลองใช้ต่อไป 

 
เรื่องท่ี  2  ประเภทของสมุนไพร 
 สมุนไพรแบ่งตามหลักวิชาออกเป็น 2 สาขา คือ สมุนไพรแผนโบราณ และสมุนไพรแผนปัจจุบัน 
สมุนไพรแผนโบราณ คือ พืช สัตว์ หรือแร่ธาตุ ที่เภสัชกร หรือแพทย์แผนโบราณ และประชาชนนํามาใช้เป็น
อาหาร เครื่องด่ืม ยา หรือเครื่องสําอาง สําหรับป้องกัน รักษาโรค บํารุงสุขภาพ หรือเสริมสวย ตามหลักวิชา
ของแพทย์และเภสัชกรรมไทยแผนโบราณแผนโบราณ หรือจากความรู้ และประสบการณ์ที่บรรพบุรุษในอดีต
เคยใช้สืบต่อกันมา 
 1. สมุนไพรแผนปัจจุบัน คือ พืช สัตว์ หรือแร่ธาตุ ที่แพทย์และเภสัชกรแผนปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ 
หรือนักโภชนาการนํามาศึกษาค้นคว้า ทดลอง วิจัย แล้วสกัดเอาสารบางชนิดจากพืช สัตว์ หรือแร่ธาตุ ออกมา
ใช้เป็นอาหาร เครื่องด่ืม ยา หรือเคร่ืองสําอาง สําหรับป้องกัน รักษาโรค บํารุงสุขภาพ หรือ เสริมสวย ตามหลัก
และกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์ โดยอาศัยข้อมูล ความรู้พ้ืนฐาน หรือประสบการณ์เดิมของแพทย์และเภสัชกร
แผนโบราณ หรือประชาชนที่เคยรู้และเคยใช้กันมาต้ังแต่อดีตเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยว่า ในพืช สัตว์ หรือ
แร่ธาตุน้ันๆ มีสารเคมีอะไรจึงมีสรรพคุณตามที่คนโบราณกล่าวไว้ โดยนํามาทดลองทั้งด้านเภสัชวิทยา และทาง
คลินิก คือ ทดลองใช้กับสัตว์และคนที่เจ็บป่วย 
 2. สมุนไพรแผนโบราณในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สมุนไพรไทยแผนโบราณ และ
สมุนไพรจีนแผนโบราณ  
 สมุนไพรไทยแผนโบราณคือสมุนไพรที่มีอยู่ในประเทศไทยและบางชนิดก็ต้องนําเข้ามาจากต่างประเทศ 
ซึ่งแพทย์และเภสัชกรไทยแผนโบราณนํามาปรุงเป็นอาหาร เครื่องด่ืม ยา หรือเคร่ืองสําอาง สําหรับป้องกัน 
รักษาโรค บํารุงสุขภาพ รักษาโรค บํารุงสุขภาพ หรือเสริมสวย ตามทฤษฎี หรือหลักวิชาของแพทย์และเภสัช
กรรมไทยแผนโบราณ 
 สมุนไพรจีนแผนโบราณ คือ สมุนไพรที่มอียู่ในประเทศจีน ที่แพทย์และเภสัชกรจีนแผนโบราณนํามา
ปรุงเป็นอาหาร เครื่องด่ืม ยา หรือเคร่ืองสาํอาง สําหรับป้องกัน รักษาโรค บํารุงสุขภาพ หรือเสริมสวย ตาม
ทฤษฎีหรือหลกัวิชาของแพทย์และเภสัชกรรมจีนแผนโบราณ 
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 เภสัชวัตถุ คือ วัตถุธาตุนานาชนิดที่นํามาใช้ประกอบเป็นยารักษาโรค  จําแนกออกได้เป็น 3 ประเภท  
ประเภทที่ 1 

 
 พืชวัตถุ ได้แก่ พรรณไม้ต่างๆ จําแนกออกได้เป็นพืชจําพวกต้น  พืชจําพวกเถา-เครือ พืชจําพวกหัว-
เหง้า พืชจําพวกผัก และพืชจําพวกหญ้า ซึ่งจะต้องรู้จักส่วนต่างๆ ของพืชที่นํามาใช้เป็นยา ได้จาก ต้น แก่นใบ 
หัว เหง้า ราก  กระพ้ี เน้ือไม้ ยางไม้ เปลือกต้น เปลือกลูก เปลือกเมล็ด ดอกเกสร ก่ิง ก้าน ฯลฯ พืชวัตถุ
แบ่งเป็น 
          - จําพวกต้น  เช่น  กระเจี๊ยบ  กระถินไทย  กระดังงาไทย กระท่อม กานพล ู ฯลฯ 
          - จําพวกเถา-เครือ  เช่น  กระทกรก หนอนตายหยาก ชะเอมไทย ตําลึง ฯลฯ 
          - จําพวกหัว-เหง้า เช่น กระชาย กระเทียม กระวาน กลอย ขิงบ้าน ฯลฯ 
          - จําพวกผัก เช่น ผักกะเฉด ผักบุ้งจีน ผักหวานบ้าน ผักกาด ผักเบ้ีย ฯลฯ 
          - จําพวกหญ้า เช่น หญ้ากระต่ายจาม หญ้าคา หญ้างวงช้าง หญ้าแห้วหม ูฯลฯ 
          - จําพวกเห็ด แบ่งเป็น  เห็ดที่เป็นอาหารและประกอบเป็นยาได้ และเห็ดเบ่ือเมา 
          - เห็ดที่เป็นอาหารและเป็นยา เช่น เห็ดหูหนู เห็ดฟาง เห็ดโคน ฯลฯ 
          - เห็ดที่เบ่ือเมา เช่น เห็ดงูเห่า เห็ดตาล เห็ดมะขาม ฯลฯ 
ลักษณะของพืชสมุนไพร 
 "พืชสมุนไพร" โดยทั่วไปน้ัน แบ่งออกเป็น 5 ส่วนสําคัญด้วยกัน คือ 
  1. ราก 
  2. ลําต้น 
  3. ใบ 
  4. ดอก 
  5. ผล 
 "พืชสมุนไพร" เหล่าน้ีมีลักษณะลําต้น ยอด ใบ ดอก ที่แตกต่างกันไปตามสายพันธ์ุ แต่ส่วนต่างๆ ก็ทํา
หน้าที่เช่นเดียวกัน เช่นรากก็ทําหน้าที่ดูดอาหาร มาเลี้ยงลําต้นก่ิงก้านต่างๆและใบกับส่วนต่างๆน่ันเอง  

ใบทําหน้าที่ปรุงอาหารดูดออกซิเจน คายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา ดอก ผล เมล็ด ก็ทําหน้าที่
สืบพันธ์ุกันต่อไป เพ่ือทําให้พืชพันธ์ุน้ีแพร่กระจายออกไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดส่วนต่างๆของพืชที่ใช้เป็นพืช
สมุนไพร 
 1. ราก รากของพืชมีมากมายหลายชนิดเอามาเป็นยาสมุนไพรได้อย่างดี เช่นกระชายขมิ้นชัน ขิง ข่า 
เร่ว ขมิ้นอ้อยเป็นต้น รูปร่างและลักษณะของราก แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 
  1.1 รากแก้ว ต้นพืชมากมายหลายชนิดมีรากแก้วอยู่นับ ว่าเป็นรากที่สําคัญมากงอกออกจาก
ลําต้นส่วนปลายรูปร่างยาวใหญ่ เป็นรูปกรวยด้านข้างของรากแก้วจะแตกแยกออกเป็นรากเล็กรากน้อยและ 
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รากฝอยออกมาเป็นจํานวนมากเพ่ือทําการดูดซึมอาหารในดินไปบํารุงเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นพืชที่มีรากแก้ว
ได้แก่ ต้นขี้เหล็ก ต้นคูน เป็นต้น 
  1.2 รากฝอย รากฝอยเป็นส่วนที่งอกมาจากลําต้นของพืชที่ส่วนปลายงอกออกมาเป็นรากฝอย
จํานวนมากลักษณะรากจะกลมยาวมีขนาดเท่าๆกันต้นพืชที่มีใบเลี้ยงเด่ียวจะมีรากฝอย เช่น หญ้าคา ตะไคร้ 
เป็นต้น 
 2. ลําต้น นับว่าเป็นโครงสร้างที่สําคัญของต้นพืชทั้งหงายท่ีมีอยู่สามารถค้ํายันเอาไว้ได้ไม่ให้โค่นล้มลง
โดยปกติแล้วลําต้นจะอยู่ บนดินแต่บางส่วนจะอยู่ใต้ดินพอสมควร รูปร่างของลําต้นน้ันแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน
ด้วยกัน คือ ตา ข้อ ปล้อง บริเวณเหล่าน้ีจะมีก่ิงก้าน ใบดอกเกิดขึ้นอีกด้วยซึ่งจะทําให้พืช มีลักษณะที่แตกต่าง
กันออกไปชนิดของลําต้นพืช แบ่งตามลักษณะภายนอกของลําต้นได้เป็น 
  1. ประเภทไม้ยืนต้น 
                     2. ประเภทไม้พุ่ม 
  3. ประเภทหญ้า 
 3. ใบ ใบเป็นส่วนประกอบที่สําคัญของต้นพืชทั่วไป มีหน้าที่ทําการสังเคราะห์แสง ผลิตอาหารและ 
เป็นส่วนที่แลกเปลี่ยนนํ้า และอากาศให้ต้นพืชใบเกิดจากการงอกของก่ิงและตาใบไม้โดยท่ัวไปจะมีสีเขียว      
(สีเขียวเกิดจากสารท่ีมีช่ือว่า"คอลโรฟิลล์"อยู่ในใบของพืช)ใบของพืชหลายชนิดใช้เป็นยาสมุนไพรได้ดีมาก 
รูปร่างและลักษณะของใบนั้นใบที่สมบูรณ์มีส่วนประกอบรวม 3 ส่วนด้วยกันคือ 
  1. ตัวใบ 
  2. ก้านใบ 
  3. หูใบ 
ชนิดของใบ แบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ 
  1. ชนิดใบเลี้ยงเด่ียว หมายถึงก้านใบอันหน่ึง มีเพียงใบเดียว เช่น กานพลู ขลู่ ยอ กระวาน 
  2. ชนิดใบประกอบ หมายถึงต้ังแต่ 2 ใบขึ้นไป ที่เกิดขึ้นก้านใบอันเดียว มีมะขามแขก แคบ้าน 
ขี้เหล็ก มะขาม เป็นต้น 
 4. ดอก ส่วนของดอกเป็นส่วนที่สําคัญของพืชเพ่ือเป็นการแพร่พันธ์ุของพืชเป็นลักษณะเด่นพิเศษของ
ต้นไม้แต่ละชนิดส่วนประกอบของดอกมีความแตกต่างกันตามชนิดของพันธ์ุไม้และลักษณะที่แตกต่างกันน้ีเป็น
ข้อมูลสําคัญในการจําแนกประเภทของต้นไม้รูปร่างลักษณะของดอกจะต้องมีส่วนประกอบที่สําคัญ 5 ส่วนคือ 
  1. ก้านดอก 
  2. กลีบรอง 
  3. กลีบดอก 
  4. เกสรตัวผู้ 
  5. เกสรตัวเมีย 
 5. ผล ผลคือส่วนหน่ึงของพืชที่เกิดจากการผสมเกสรตัวผู้กับเกสรตัวเมียในดอกเดียวกันหรือคนละดอก
ก็ได้ มีลักษณะรูปร่างที่แตกต่างกันออกไปตามประเภทและสายพันธ์ุรูปร่างลักษณะของผลมีหลายอย่าง ตาม
ชนิดของต้นไม้ที่แตกต่างกัน แบ่งตามลักษณะของการเกิดได้รวม 3 แบบ 
  1. ผลเด่ียว หมายถึง ผลที่เกิดจากรังไข่อันเดียวกัน 
  2. ผลกลุ่ม หมายถึง ผลที่เกิดจากปลายช่อของรังไข่ในดอกเดียวกัน เช่น น้อยหน่า 
  3. ผลรวม หมายถึง ผลที่เกิดมาจากดอกหลายดอก เช่น สับปะรด 
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 มีการแบ่งผลออกเป็น 3 ลักษณะคือ 
  1. ผลเน้ือ 
  2. ผลแห้งชนิดแตก 
  3. ผลแห้งชนิดไม่แตก 
ประเภทที่ 2 

   

 สัตว์วัตถุ ได้แก่ ร่างกายและอวัยวะของสัตว์ทั้งหลาย จําแนกสัตว์ออกได้เป็นสัตว์บก สัตว์นํ้า  

และสัตว์อากาศ ซึ่งจะต้องรู้จักส่วนต่างๆ ทีนํ่ามาใช้เป็นยา ได้จากสัตว์ทุกชนิด และอวัยวะของสัตว์ทั้งหลาย  
เช่น ขน หนัง เขา นอ เขี้ยว งา ฟัน กราม ดี หัว เล็บ กีบ กระดูก เน้ือ เอ็น เลือด นํ้ามัน มูล ฯลฯ  
 สัตว์วัตถุแบ่งออกเป็น 
            - จําพวกสัตว์บก  เช่น กวาง (เขาแก่ เขาอ่อน) งูเห่า (หัว กระดูก ดี)  แรด  (เลือด  หนัง  นอ 
กีบเท้า) คางคก (ทั้งตัว) แมลงสาบ (มูล) แมงมุม (ตายซาก) ฯลฯ 
            - จําพวกสัตว์นํ้า เช่น ปลาช่อน (ดี หาง เกล็ด) ปลาไหล (หาง หัว) ปลาหมึก (กระดอง หรือ
ลิ้นทะเล) ปูม้า (ก้าม กระดอง) ฯลฯ 
            - จําพวกสัตว์อากาศ  เช่น อีกา หรือ นกกา (หัวกระดูก ขน) นกยูง (กระดูก  แววหาง  ขน
หาง)  ผึ้ง(นํ้าผึ้ง) นกนางแอ่น (รัง) นกกระจอก (ใช้ทั้งตัวถอนขนออก) ฯลฯ 
            - จําพวกสัตว์ครึ่งบกคร่ึงนํ้า  เช่น  หอยโข่ง(เปลือก) เต่านา (หัว กระดอง อก) จระเข้ (ดี)                
ปูทะเล(ก้าม) ปูนา (ทั้งตัว) กบ (นํ้ามัน กระดูก) ฯลฯ  
 
ประเภทที่ 3 
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 ธาตุวัตถุ ได้แก่ แร่ธาตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นเอง หรือสิ่งที่ประกอบขึ้นจากแร่ธาตุ หรือสิ่งสังเคราะห์ขึ้น 
จําแนกธาตุออกได้เป็นธาตุที่สลายตัวได้ง่าย และธาตุที่สลายตัวได้ยากซึ่งจะต้องรู้จักแร่ธาตุน้ันๆ ว่ามีรูป สี กลิ่น 
รส และมีช่ือเรียกอย่างไร ธาตุวัตถุแบ่งได้เป็น 
 - จําพวกสลายตัวง่าย  (หรือสลายตัวอยู่แล้ว)  เช่น กํามะถันเหลือง สารส้ม กํามะถันแดง ดีเกลือ จุนสี 
พิมเสน ฝรั่ง นํ้าซาวข้าว ปรอท การบูร ฯลฯ 
 - จําพวกสลายตัวยาก เช่น เหล็ก (สนิม) ทองแดง ทองเหลือง ทองคํา เงิน ฯลฯ 
           - จําพวกที่แตกตัว  เช่น ดินสอพอง นํ้าตาลทรายขาว นํ้าตาลกรวด ดินเหนียว ฯลฯ 

หลักสรรพคุณสมุนไพรไทย เราจะทราบว่า สมุนไพรชนิดใด มีสรรพคุณอย่างไร เราจําเป็นต้องรู้ว่า
สมุนไพรมีรสอะไร ถ้าเรารู้รสของสมุนไพรแล้ว เราก็จะทราบสรรพคุณของมัน เพราะรสของสมุนไพรจะแสดง
สรรพคุณเอาไว้ รสของสมุนไพรแบ่งออกเป็น 10 รส คือ 

1. รสฝาด : ช่วยสมานแผล แก้ท้องร่วง บิด บํารุงธาตุ เช่น ยอดจิก ยอดมะม่วงหิมพานต์ ผลมะตูม
อ่อนมะเด่ืออุทุมพร ยอดฝรั่ง ผักกระโดน ยอดเสม็ด 

2. รสหวาน : ซึมซาบไปตามเน้ือ ช่วยให้ชุ่มช่ืน บํารุงกําลัง แก้อ่อนเพลีย เช่น เห็ด บุก หน่อไม้ เต่ารั้ง 
หญ้าหวาน อ้อย นํ้าตาลกรวด นํ้าตาลทรายแดง นํ้าผึ้ง 

3. รสขม : บํารุงโลหิตและดี เช่น ฝักเพกา มะระขี้นก ดอกข้ีเหล็ก ใบยอ สะเดา ผักโขม มะเขือ ยอด
มะรุม บอระเพ็ด 

4. รสเผ็ดร้อน : แก้ลมจุกเสียด แน่นเฟ้อ ขบัผายลม บํารงุธาตุ เช่น ดีปลี ใบแมงลัก ผกัคราดหัวแหวน 
ใบกระเพรา ใบชะพลู ขิง ข่า  

5. รสหอมเย็น : บํารุงหัวใจ ทําให้สดช่ืน ครรภ์รักษา แก้เสมหะโลหิต แก้อ่อนเพลีย เช่น เตยหอม บัว 
พิกุล มะล ิแก้ว สารภี บุนนาค 

6. รสเปรี้ยว : แก้ทางเสมหะ ฟอกโลหิต ช่วยระบาย เช่น มะขาม มะนาว มะเฟือง ชะมวง มะดัน  
         7. รสมนั : แก้เส้นเอ็นพิการ บํารุงไขข้อ บํารุงเส้นเอ็น เป็นยาอายุวัฒนะ บํารุงเย่ือกระดูก เช่น เมล็ดบัว 
แห้วหมู ถั่ว ผกักระเฉด สะตอ เนียง ถั่วพู ฟักทอง 
         8. รสเมาเบ่ือ : แก้พิษต่างๆ ขับพยาธิ แก้โรคมะเร็ง เช่น เล็บมอืนาง ทองพันช่ัง สลอด กลอย หนอน
ตายอยาก 
         9. รสเค็ม : แก้โรคทางผิวหนัง ชําระเมือกมันในลาํไส้ ฟอกโลหิต ดับพิษร้อน แก้รํามะนาด แก้เสมหะ
เหนียว แก้นํ้าเหลืองเสีย เช่น มะเกลือป่า เกลือแกง เกลือสินเธาว์ เบ้ียจั่น ต้นเหงือกปลาหมอ 
        10. รสมัน : แก้เส้นเอ็น บํารุงเส้นเอ็น แก้ปวดเมื่อยร่างกาย แก้ไข้พิการ แก้ปวดเข่าปวดข้อ 
 
 
http://site.google.com/site/ploy8768/.../smunphir-baeng-pen-ki-p-1 (23/09/58) 
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บทที่ 2 
ประโยชน์ของสมุนไพร 

 
 

แผนการเรียนรู้ประจําบท 
 

บทที่  2  ประโยชน์ของสมุนไพร 
 
สาระสําคัญ   
  1. ประโยชน์ของสมุนไพร        

2. ประโยชน์ของสมุนไพรอาหาร       
3. ประโยชน์ของสีย้อมผ้าจากสมุนไพร      
4. ประโยชน์ของสีผสมอาหารจากสมุนไพร     
5. ประโยชน์ของยารักษาโรคจากสมุนไพร 

 
ผลการเรียนที่คาดหวัง 
 1. ทราบถึงประโยชน์ของสมุนไพรในด้าน 

    - อาหาร 
    - สีย้อมผ้า 
    - สีผสมอาหาร 
    - ยารักษาโรค 

ขอบข่ายเนื้อหา 
  เมื่อศึกษาบทที่  1  จบแล้ว  ผู้เรียนสามารถ 
 1. อธิบายประโยชน์ ของสมุนไพรได้ 
 2. สามารถบอกประโยชน์ ในด้าน ต่างๆ ของสมุนไพรได้ 
 
กิจกรรมการเรียนรู ้
             1. ทําแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน บทที่  2 
            2. ศึกษาเอกสารการสอน บทที่  2 
            3. ปฏิบัติกิจกรรมตามที่รับมอบหมายในเอกสารการสอน 
            4. ทําแบบประเมินผลตนเองหลังเรียน บทที่  2 
 
สื่อการสอน 
           1. เอกสารการสอน บทที ่ 2 
           2. ใบความรู้ 
          3. ใบงาน 
          4. หนังสือ 
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ประเมินผล 
 1. ประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน 
           2. ประเมินผลจากการสอบประจําภาคการศึกษา 
          3. ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
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เรื่องท่ี  1  ประโยชน์ของสมุนไพร 
 1. ใช้สกัดน้ํามันหอมระเหย สมุนไพรในกลุ่มน้ีเป็นพวกที่มีนํ้ามันหอมระเหยอยู่ในตัว สามารถนํามา
สกัดโดยวิธี นํามากลั่น ซึ่งจะมีกลิ่นและปริมาณที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับชนิดของสมุนไพร สมุนไพรที่
นํ้ามันหอมระเหยที่รู้จัก กันดี ได้แก่ ตะไคร้หอม นํ้ามันตะไคร้หอมนํามาใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสบู่ แชมพู 
นํ้าหอม และสารไล่แมลง ไพล นํ้ามันไพล ใช้ในผลิตภัณฑ์ครีมทาภายนอก ลดการอักเสบฟกชํ้า กระวาน นํ้ามัน
กระวานใช้แต่งกลิ่นเหล้า เครื่องด่ืมต่างๆ และอุตสาหกรรมนํ้าหอม พลู นํ้ามันพลู ใช้ในอุตสาหกรรม
เครื่องสําอาง หรือเจลทาภายนอกแก้อาการคัน 
 2. ใช้เป็นยารับประทาน มีสมุนไพรหลายชนิดที่สามารถนํามาใช้รับประทานเพ่ือรักษาอาการของโรค
ต่าง ๆ เช่น ได้แก่ แก้ไข เจ็บคอ บอระเพ็ด ฟ้าทะลายโจร แก้ท้องอึด ท้องเฟ้อ กระเพรา ไพล ขิง ระงับ
ประสาท ขี้เหล็ก ไมยราพ ลดไขมันในเส้นเลือด คําฝอย กระเจี๊ยบแดง กระเทียม 
 3. ใช้เป็นยาทาภายนอก เป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณบําบัดโรคที่เกิดตามผิวหนัง รวมท้ังแผลที่เกิดใน
ช่องปาก ได้แก่ รักษาแผลในปาก บัวบก หว้า โทงเทง ระงับกลิ่นปาก ฝรั่ง กานพลู แก้แพ้ ผักบุ้งทะเล 
เสลดพังพอน ตําลึง เท้ายายม่อม รักษาแผลนํ้าร้อนลวก บัวบก ยาสูบ ว่านหางจระเข้ งูสวัด ตําลึง พุดตาน ว่าน
มหากาฬ เสลดพังพอน 
 4.ใช้ทําเป็นส่วนผสมของอาหารและเครื่องด่ืม เป็นเคร่ืองด่ืมที่สกัดจากธรรมชาติที่ยังให้ประโยชน์ใน
การรักษาโรค ควบคู่ไปด้วย ได้แก่ บุก ให้ประโยชน์ในการดูดจับไขมันจากเส้นเลือด ลดนํ้าหนัก ส้มแขก ดูด
ไขมัน ลดนํ้าหนัก หญ้าหนวดแมว ลดนํ้าหนัก บํารุงสุขภาพ 
 5. ใช้ทําเคร่ืองสําอาง มีสมุนไพรหลายชนิดในปัจจุบันที่นิยมใช้เป็นส่วนผสมของเคร่ืองสําอาง และ
ได้รับความนิยมอย่างดี เน่ืองจากผู้ใช้มั่นใจว่าปลอดภัยมากกว่าการใช้สารเคมี ได้แก่ ว่านหางจระเข้ อัญชัน 
มะคําดีควาย โดยนํามา ใช้เป็นส่วนผสมของแชมพู ครีมนวดผม สบู่ โลช่ันบํารุงผิว 
 6. ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันกําจัดศัตรูพืช มักเป็นสมุนไพรจําพวกที่มีฤทธ์ิเบ่ือเมา หรือมีรสขม ข้อดี
คื อ ไม่ มี ฤท ธ์ิตกค้ า ง  ที่ เ ป็น พิษ ต่อสิ่ งแวดล้ อม  ไ ด้แ ก่  สะ เดา  ยาสูบ  ตะไคร้หอม  ไพล  เ ป็น ต้น 
 7. ใช้บริโภคเป็นอาหารและเคร่ืองเทศ สมุนไพรในกลุ่มน้ีจัดว่าเป็นพืชผักสมุนไพร น่ันเองสามารถ
นํามารับประทาน ให้คุณค่าทางอาหาร เพ่ิมรสชาติ ดับกลิ่นคาว และยังช่วยย่อยอาหาร ได้แก่ กระเพรา 
โหระพา แมงลัก ผักชี สะระแหน่ ขิง ข่า กระชาย บางชนิดเป็นพืชผักสมุนไพรเมืองหนาว เช่น พาร์สเร่ย์ หรือ
ผักชีฝรั่ง เฟนเนล (ผักชีลาว) เปบเปอร์มิ้นท์ ออริกาโน่ ทีม ไชฟ์ ดิล มาร์เจอร์แรม เซจ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพืชพุ่ม
เต้ีย ใช้ส่วนของใบมาทานสด หรือเป็นเคร่ืองเทศ ชูรส เป็นต้น 
 8.ปลอดภัย สมุนไพรส่วนมากมีฤทธิ์อ่อน ไม่เป็นพิษหรือมีอาการข้างเคียงมาก แตกต่างกับยาแผน 
ปัจจุบันที่บางครั้งจะมีฤทธ์ิเฉียบพลันถ้าบริโภคเกินขนาดเพียงเล็กน้อยอาจเสียชีวิตได้  
 9. ประหยัด ราคาของสมุนไพรถูกกว่ายาแผนปัจจุบันมาก เน่ืองจากเป็นทรัพยากรที่มีอยู่แล้ว จึง ควร
อย่างย่ิงที่เราจะนํามาใช้ให้เป็นประโยชน์เพ่ิมมากขึ้น ทั้งยังช่วยกันลดดุลการค้าที่เสียเปรียบต่างประเทศ เป็น
การสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจของชาติอีกด้วย 
 10. เหมาะสําหรับผู้ที่อยู่ห่างไกล คนไข้ที่อยู่ตามชนบท บางครั้งไม่สามารถมารับบริการจากสถาน
บริการทางการแพทย์แผนปัจจุบันได้ควรใช้สมุนไพรที่เช่ือถือได้รักษาโรค 
 11. ไม่ต้องกลัวปัญหาขาดแคลนยา ปัจจุบันมียาหลายตัวที่ทํามาจากวัตถุเคมีที่ได้จากผลิตผลของ
นํ้ามัน ซึ่งปัจจุบันนํ้ามันก็เริ่มจะขาดแคลนทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างถูกกระทบกระเทือนรวมไปถึงการรักษาโรค เรา
จึงต้องศึกษาเกี่ยวกับยาสมุนไพรและนํามาใช้ให้เป็นประโยชน์มากขึ้น 
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 12. เป็นพืชเศรษฐกิจ ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรที่ใช้ในประเทศ และเพ่ือการส่งออกอย่างจริงจัง และ
ต้องคํานึงถึงผลผลิตที่มีคุณภาพดีและต้นทุนตํ่าสําหรับการส่งออกในรูปของสารสกัด ทําให้ได้ราคาดีกว่าการ
ส่งออกในรูปวัตถุดิบ 
 13. เป็นการอนุรักษ์มรดกไทย ให้ประชาชนในแต่ละท้องถิ่น รู้จักช่วยตนเองในการ นําพืชสมุนไพรใน
ท้องถิ่นของตนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ตามแบบแผนโบราณ 
 14. ทําใหค้นเห็นคณุคา่และกลับมาดําเนินชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติย่ิงขึ้น 
 15. ทําใหเ้กิดความภูมิใจในวัฒนธรรม และคุณค่าของความเป็นไทย 
 
เรื่องท่ี  2  ประโยชน์ของสมุนไพรอาหาร 

1. สามารถรักษาโรคบางชนิดได้ โดยไม่ต้องใช้ยาแผนปัจจุบัน ซึ่งบางชนิดอาจมีราคาแพง และต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายมาก อีกทั้งอาจหาซื้อได้ยากในท้องถิ่นน้ัน 

2. ให้ผลการรักษาได้ดีใกล้เคียงกับยาแผนปัจจุบัน และให้ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้มากกว่าแผนปัจจุบัน 
3. สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่นเพราะส่วนใหญ่ได้จากพืชซึ่งมีอยู่ทั่วไปทั้งในเมืองและ ชนบท 
4. มีราคาถูก สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อยาแผนปัจจุบัน ที่ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศเป็นการลด

การขาดดุลทางการค้า 
5. ใช้เป็นยาบํารุงรักษาให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรง 
6. ใช้เป็นอาหารและปลูกเป็นพืชผักสวนครัวได้ เช่น กะเพรา โหระพา ขิง ข่า ตําลึง 
7. ใช้ในการถนอมอาหารเช่น ลูกจันทร์ ดอกจันทร์และกานพลู 
8. ใช้ปรุงแต่ง กลิ่น สี รส ของอาหาร เช่น ลูกจันทร์ ใช้ปรุงแต่งกลิ่นอาหารพวก ขนมปัง เนย ไส้กรอก 

แฮม เบคอน 
9. สามารถปลูกเป็นไม้ประดับอาคารสถานที่ต่าง ๆ ให้สวยงาม เช่น คูน ชุมเห็ดเทศ 
10. ใช้ปรุงเป็นเคร่ืองสําอางเพ่ือเสริมความงาม เช่น ว่านหางจระเข้ ประคําดีควาย 
11. ใช้เป็นยาฆ่าแมลงในสวนผัก, ผลไม้ เช่น สะเดา ตะไคร้ หอม ยาสูบ 

 
 
www.angelfire.com/ri2/rangsan/important.html (23/09/2558) 
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สมุนไพรให้สี 

                                        
 
เรื่องท่ี  3  ประโยชนข์องสีย้อมผ้าจากสมุนไพร 
          การย้อมสีเขียวจากเปลือกต้นเพกา  เอาเปลือกเพกามาห่ัน  หรือสับให้เป็นช้ินเล็กๆนําไป
ต้ม 20 นาที  ช้อนเอาเปลือกออก  ต้มเถาถั่วแปบเอาแต่นํ้าใสเติมลงไปใส่นํ้ามะเกลือกเล็กน้อย  ใส่ปูนขาวและ
ใบส้มป่อยผสมลงไป  ทิ้งไว้สักพัก  แล้วกรองให้เหลือแต่นํ้าสีพร้อมที่จะย้อม  นําเอานํ้าย้อมต้ังไฟพออุ่น นําด้าย
ฝ้ายซึ่งซุบนํ้าบิดพอหมาด  จุ่มลงในอ่างย้อม  ต้มต่อไปนาน  20  นาทีจนได้สีที่ต้องการ  ยกด้ายฝ้ายออก  ซัก
นํ้าสะอาดใส่ราวกระตุกตากจนแห้ง  จะได้สีเขียวตามต้องการ 
          การย้อมสีดําจากเปลือกสมอ  ให้เอาเปลือกสมอมาต้มเคี่ยวให้แห้งจนงวดพอสมควร  รินเอาแต่นํ้าใส่
หม้อดิน  เอาด้ายฝ้ายที่เตรียมไว้ลงย้อมขณะที่นํ้าสียังร้อนอยู่  จะได้สีดําแกมเขียวเข้ม  ถ้าต้องการได้สีเขียว  ใช้
ด้ายฝ้ายที่ผ่านการย้อมสีครามมาย้อมจะได้สีเขียวตามต้องการ 
          การย้อมสีเขียวจากเปลือกสมอ  เอาเปลือกสมอมาต้มเคี่ยวให้แห้งพอสมควร  รินเอาแต่นํ้าใส่หม้อ
ดิน เอาด้ายฝ้ายที่ผ่านการย้อมครามมาคร้ังหน่ึงแล้ว  ลงไปย้อมในนํ้าสีที่ยังร้อนอยู่  ต้มต่อไปประมาณ 1 
ช่ัวโมง หมั่นกลับด้ายฝ้ายไปมา  เพ่ือให้สีดูดซึมอย่างสมํ่าเสมอ  พอได้สีตามต้องการยกด้ายฝ้ายขึ้นกระตุก ตาก
ให้แห้งจะได้สีเขียวตามต้องการ 
          การย้อมสีจากเปลือกรกฟ้า  โดยการแช่เปลือกต้นรกฟ้าในปริมาณพอสมควรไว้นาน  3  วันแล้วต้ังไฟ
ต้มให้เดือด  จนเห็นว่าสีออกหมดดีแล้ว  จึงเทนํ้าย้อมใส่ลงในอ่างย้อมหมักแช่ไว้  1  คืน  นําเอาเปลือกไม้ผึ่ง
แดดจนแห้ง เก็บไว้ใช้ต่อไป  สีเปลือกไม้น้ีถ้าถูกต้มจะกลายเป็นสีดําได้ 
          การย้อมสีกากีแกมเขียวจากเปลือกเพกากับแก่นขนุน  เอาเปลือกเพกาสดๆมาล้างนํ้า  ผึ่งแดด
สัก  2-3 แดด  พักทิ้งไว้  เอาแก่นขนุนห่ันหรือไสให้เป็นช้ินบาง ๆ แบ่งเอามา  1  ส่วน ผสมกับเปลือก
เพกา  3  ส่วน ต้มเคี่ยวให้นํ้าเดือดแล้วกรองเอาแต่นํ้า  เวลาย้อมเติมนํ้าสารส้มเล็กน้อยเพ่ือให้สีติดดีและ
ทนทาน  การย้อมเอาด้ายฝ้ายซึ่งชุบนํ้าแล้วบิดพอหมาดลงในอ่างย้อมหม่ันกลับด้ายฝ้ายไปมาเพ่ือให้สีติด
สม่ําเสมอ ไม่ด่าง  จึงยกด้ายฝ้ายขึ้นซักนํ้าให้สะอาดบิดกระตุก ตาก 
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          การย้อมสีน้ําตาลแก่จากเปลือกไม้โกงกาง  นําเอาเปลือกไม้โกงกางที่แห้งพอหมาด  มาล้างนํ้าให้
สะอาด  แช่นํ้าไว้  1  คืน  แล้วต้มเคี่ยวไว้  2  วัน  กรองเอาแต่นํ้าย้อมใส่สารเคมีไฮโดรเจนซัลไฟต์ ผสมลงใน
นํ้าย้อมเล็กน้อย  เพ่ือให้สีติดดีขึ้น  เอาด้ายฝ้ายที่ชุบนํ้าพอหมาดจุ่มลงในน้ําย้อม ต้ังไฟต้มนาน 30  นาที  ยก
ด้ายฝ้ายขึ้นซักนํ้า  บิดให้แห้ง กระตุกด้ายฝ้ายให้กระจาย  ตากแดด 
          การย้อมสีเปลือกไม้โกงกาง  แช่เปลือกไม้โกงกางในปริมาณพอสมควรไว้นาน  3  วัน แล้วต้ังไฟต้มให้
เดือด  จนเห็นว่าสีออกหมดดีแล้ว  จึงเทนํ้าย้อมใส่ลงใสอ่างย้อม  หมักแช่ไว้  1  คืน  นําเอาเปลือกไม้ผึ่งแดด
จนแห้งเก็บไว้ใช้ต่อไป  สีเปลือกไม้น้ีถ้าถูกต้มจะกลายเป็นสีดําได้  แต่ทนนํ้าเค็ม 
          การย้อมสีด้วยรากยอ  เอารากยอแห้งที่มีอายุสักหน่อย  เพ่ือจะให้ได้สีเข้มมาสับหรือหั่นเป็นช้ินเล็ก ๆ 
นําไปต้มนํ้าเดือด นํ้าสีจะเป็นสีแดงจึงยกลง  กรองเอาแต่นํ้าสี  นําเอาด้ายฝ้ายซึ่งเตรียมจะย้อมชุบนํ้าให้เปลือก
พอหมาดลงแช่ในนํ้าสีประมาณ  30  นาที  หรือกว่าน้ัน  หมั่นยกด้ายฝ้ายกลับไปกลับมาเพ่ือให้สีติดด้ายฝ้าย
อย่างทั่วถึง  แล้วนําด้ายฝ้ายที่ย้อมขึ้นจากหม้อบิดพอหมาด  นําไปล้างนํ้าสะอาด  แล้วผึ่งให้แห้ง  จะได้ด้าย
ฝ้ายที่ย้อมเป็นสีแดงตามต้องการ 
          การย้อมสีด้วยเมล็ดคําแสด  วิธีเตรียมสีจากเมล็ดคําแสด  แกะเมล็ดออกจากผลท่ีแก่จัด แช่นํ้าร้อน
หมักทิ้งไว้หลาย ๆ วัน จนสารสีตกตะกอน  แยกเมล็ดออก  นํานํ้าสีที่ได้ไปเคี่ยวจนงวดเกือบแห้งแล้วนําไปตาก
แดด  จนแห้งเป็นผงเก็บไว้ใช้  
          วิธี ย้อมสีผ้าฝ้าย  ละลายสี เ ช่นเดียวกับการย้อมผ้าฝ้าย  แต่นําผ้าไหมที่ ต้องการย้อมแช่ไว้
ประมาณ  1  ช่ัวโมง  และเติมสบู่ลงเล็กน้อยลงไปในสีที่ใช้ย้อม  ถ้าต้องการให้ผ้ามีสีเหลืองเพ่ิมขึ้นให้เติม
กรด  tataric  ลงไปเล็กน้อย  ผ้าที่ย้อมด้วยสีจากเมล็ดคําแสดที่จะไม่ตกง่ายเมื่อถูกับสบู่  หรือกรดอ่อน ๆ 
          การย้อมสีดําจากลูกมะเกลือ  นําเอาลูกมะเกลือมาตําละเอียด  แล้วแช่ในนํ้า ในนํ้าที่แช่น้ีเอาราก
ลําเจียก หรือต้นเบงตําปนกับลูกมะเกลือ  แล้วเอาด้ายฝ้ายที่ลงนํ้าแล้วบิดพอหมาดลงย้อมในน้ําย้อม       
สัก 3-4 ครั้ง  การย้อมทุกคร้ังต้องตากแดดให้แห้งจนเห็นว่าดําสนิทดี  ถ้าต้องการให้ผ้าเป็นเงาใช้งาดําตํา
ละเอียด  นําด้ายฝ้ายมาคลุกเคล้าให้ทั่ว  ผึ่งไว้สักพัก  กระตุกตาก 
          การย้อมอีกวิธีหนึ่งคือ เอาลูกมะเกลือที่แช่นํ้าทิ้งไว้น้ันในปริมาณที่ต้องการมาตําให้ละเอียดพร้อมกับ
ใบหญ้าฮ่อมเก่ียวแล้วเอาไปแช่ในนํ้าด่าง  (ได้จากต้นมะขามเผาไฟให้เป็นขี้เถ้า  แล้วละลายน้ํากรอง           
เอาน้ําใสๆ จะได้นํ้าย้อมที่ต้องการ)  นําเอาด้ายฝ้ายที่ลงนํ้าบิดพอหมาด  จุ่มลงในอ่างย้อม  ใช้มือช่วยบีบฝ้าย
เพ่ือให้สีดูดซึมอย่างทั่วถึง ปล่อยทิ้งสักพักแล้วยกข้ึนจากอ่างนํ้าย้อม  ซักให้สะอาดกระตุกตากให้แห้ง 
          การย้อมสีแดงจากดอกคําฝอย  นําดอกคําฝอยมาตําให้ละเอียด  ห่อด้วยผ้าขาวบางผสมนํ้าด่างเพ่ือให้
เกิดสี  (นํ้าด่างได้จากการนําต้นผักขมหนามท่ีแก่จนเป็นสีแดงหรือนํ้าตาลมาตากให้แห้งสนิทแล้วนําไปเผาไฟให้
เป็นขี้เถ้า  ผสมกับนํ้าทิ้งให้ตกตะกอน  รินเอาแต่นํ้าใส ๆ มาผสมกับสี) ส่วนวิธีย้อมทําโดยนําดอกคําฝอยมาต้ม
ให้นํ้าออกมาก ๆ จนเหนียว  เก็บนํ้าสีไว้      จากน้ันเอาแก่นไม้ฝางมาไสด้วยกบบาง ๆ แล้วต้มให้เดือดนาน
ประมาณ 6  ช่ัวโมง ช้อนกากท้ิง เวลาจะย้อมฝ้าย  นําเอานํ้าย้อมที่ต้มแล้วทั้งสองอย่างมาเทรวมเข้า
ด้วยกัน  แล้วเติมสารส้มลงไปเล็กน้อย คนให้เข้ากันดีนําฝ้ายที่ชุบนํ้าและตีเส้นให้กระจายลงย้อมในอ่างย้อม 
          การย้อมสีเขียวจากใบหูกวาง  เอาใบหูกวางมาตําคั้นเอาแต่นํ้าสีกรองให้สะอาดต้มให้เดือดเอาฝ้ายที่
เตรียมไว้  ลงย้อมจะได้เป็นสีเขียวอ่อน  หมั่นยกด้ายฝ้ายกลับไปกลับมา  เพ่ือไม่ให้ด้ายฝ้ายด่าง และสีย้อมจะ
ได้ติดทั่วถึง  พอได้ความเข้มของสีติดด้ายฝ้ายตามต้องการจึงยกข้ึนบิดพอหมาด  ซักนํ้าสะอาดผึ่งให้แห้ง 
          การย้อมสีจากคราม  ตัดต้นครามมาม้วนและมัดเป็นฟ่อน ๆ นําไปแช่นํ้าไว้ในภาชนะที่เตรียมไว้
ประมาณ  2-3 วัน จนใบครามเป่ือย  จึงแก้มัดครามออกเพื่อให้ใบครามหลุดออกจากลําต้น  นําลําต้นทิ้งไป 
เอาปูนขาวในอัตราส่วนที่เหมาะสมกันกับนํ้าที่แช่ครามผสมลงไปแทนต้นคราม  จากน้ันนําเอาขี้เถ้าซึ่งได้จาก
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เหง้ากล้วยเผาจนดํา  ผสมลงไป ทิ้งไว้ประมาณ  2-3 คืน  จนกว่านํ้าที่กวนใส รินนํ้าที่ใสออกทิ้ง จะได้นํ้าสีคราม
ตามต้องการ  อาจใช้ผ้าขาวบางกรองเพ่ือจะได้นํ้าสีครามที่ละเอียด  นําด้ายไปขยําในหม้อคราม พยายามอย่า
ให้ด้ายฝ้ายพันกัน  ให้นํ้าสีกินเข้าไปในเน้ือด้ายฝ้ายอย่างทั่วถึง  จนกระทั่งได้สีเข้มตามต้องการ จึงยกด้ายฝ้าย
ขึ้นจากหม้อ  บิดให้หมาดล้างนํ้าสะอาด  นําไปขึ้นราวตากให้แห้ง 
          การย้อมสีชมพูจากต้นมหากาฬและต้นฝาง  เอาเปลือกของต้นมหากาฬมาสับให้ละเอียดต้มในน้ํา
เดือดประมาณ 1  ช่ัวโมง  แล้วช้อนเอาเปลือกออก เติมไม้ฝางซึ่งผ่าเป็นช้ินเล็ก ๆ ลงไปต้มในน้ําเดือด
นาน 1 ช่ัวโมง เติมใบส้มป่อยลงไปอีก 1 กํา  ต้มต่อไปอีกเล็กน้อย  ช้อนเอากากออกแล้วเติมนํ้าด่างลงไป จะได้
นํ้าย้อมสีชมพูจึงเอาด้ายฝ้ายที่ชุบนํ้าบิดพอหมาด  จุ่มลงไปในอ่างย้อม ต้ังไฟต้มนาน   30  นาที ยกขึ้นจากอ่าง
ย้อมนําไปซักนํ้าบิดให้แห้งกระตุกให้เส้นด้ายกระจายตากแดด 
          การย้อมสีเหลืองจากแก่นขนุน  นําแก่นขนุนที่แห้งแล้วมาห่ันหรือไสด้วยกบเบา ๆ ใช้มือขยําให้ป่น
ละเอียด  ห่อด้วยผ้าขาวบาง แล้วต้มประมาณ  4  ช่ัวโมง ดูว่าสีน้ันออกตามความต้องการหรือยังเมื่อใช้ได้ช้อน
เอากากทิ้งกรองเอานํ้าใสเติมนํ้าสารส้มเล็กน้อย เพ่ือให้สีติดดี เอาด้ายฝ้ายซึ่งชุบนํ้าพอหมาด จุ่มลงในอ่างย้อม
กลับด้ายฝ้ายไปมานาน 1 ช่ัวโมง เอาขึ้นจากอ่างย้อม ซักนํ้าสะอาดกระตุกตาก  
 การย้อมสีเหลืองจากแก่นแกแล  ใช้ส่วนของแก่นแกเลย้อมผ้าจะได้สีเหลือง  ซึ่งจะมีสารสีเหลือง
ช่ือ Morin  อยู่ประมาณ  1% ให้นําเอาแก่นแกแลมาตากให้แห้งแล้วผ่าให้เป็นช้ินเล็กๆ ใส่หม้อต้มเดือด จนนํ้า
ต้มสีเป็นสีเหลืองจึงยกลง  และนําเอาไปกรองเก็บนํ้าสีไว้  เอาแกแลที่กรองไว้ไปต้มนํ้าให้เดือดต่อไปจนได้นํ้าสี
จากแกแล  ซึ่งสีอ่อนกว่าหม้อแรก  เก็บนํ้าสีไว้ทําแบบเดียวกัน  จนได้นํ้าสีครบ 3 หม้อ จะได้นํ้าสีอ่อนสุดถึงแก่
สุด นําเอาด้ายฝ้ายที่เตรียมไว้ลงย้อมในนํ้าสีหม้อที่  3  ซึ่งเป็นสีอ่อนสุดยกด้ายฝ้ายกลับไปกลับมาเพ่ือให้นํ้าสี
เข้าไปในเนื้อฝ้ายได้ทั่วถึงไม่ด่าง  ทิ้งไว้สักพักจึงยกด้ายฝ้ายขึ้นบิดพอหมาด นําไปย้อมในหม้อที่ 2 และหม้อ
ที่ 1 ทําแบบเดียวกัน จนย้อมได้ครบ  3  หม้อ นําด้ายฝ้ายขึ้นซักนํ้าสะอาดจนสีไม่ตก เอาเข้ารางผึ่งให้แห้ง 
 สีย้อมผ้าจากกระเพรา การใช้กะเพรามาสกัดเป็นสีย้อมผ้าในสิ่งทอสามารถใช้ได้ทั้งส่วนของ ต้น ใบ
ยกเว้นรากเท่าน้ัน นํ้าที่สกัดได้จะได้สีโทนสีเขียวหลายเฉดแตกต่างกันไป ตามลักษณะของใบและต้นกะเพราที่
นําไปสกัดสีที่ได้สามารถย้อมได้ทั้งผ้าไหมผ้าฝ้าย ย้อมได้ทั้งผ้าที่ทอแล้ว และเส้นใยสีที่ได้จะให้สีตามธรรมชาติ 
ทั้งน้ีเมื่อนําไปทดสอบประสิทธิภาพด้วยการซัก ความทนต่อแดด และการขัดถูก็พบว่าอยู่ในระดับดีที่สําคัญสีที่
สกัดและการย้อมสีจากการสกัดกะเพรานั้นไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม 
 
เรื่องท่ี  4  ประโยชนข์องสีผสมอาหารจากสมุนไพร 
 ในอาหารหรือขนมที่เรารับประทานเข้าไปทุกๆ วันน้ี เคยสังเกตกันไหมว่าสีสวยๆ เหล่าน้ันมาจากสาร
ปรุงแต่ง หรือเกิดจากธรรมชาติ ทุกวันน้ีอาหารท่ีมีสีสันสวยงามเกือบทุกอย่างโดยเฉพาะขนมต่าง ๆ ล้วนจะเป็น
สีที่ได้จากผลิตภัณฑ์ที่สังเคราะห์ขึ้นมาเกือบทั้งน้ัน และเป็นภัยต่อร่างกายของมนุษย์โดยเฉพาะเด็กๆ ที่มี     
ภูมิต้านทานตํ่า ถ้ารับประทานไปมากๆ จะสะสมในร่างกายเป็นภัยร้ายอีกอย่างหน่ึงที่น่ากลัว เราควรจะ
หลีกเลี่ยงสีเหล่าน้ัน ถ้ายังยึดติดสีสันเหล่าน้ัน เราควรจะหันมาใช้สีจากพืชสมุนไพรกันดีกว่า ปลอดภัยและให้
คุณค่าทางอาหาร พืชสมุนไพรที่ให้สีน้ันมีดังน้ี 
 1. กระเจ๊ียบแดง สมุนไพรรสเปรี้ยว ช่ือของสมุนไพรชนิดน้ีบอกชัดเจนว่าให้สีอะไร ส่วนการได้มาซึ่งสี
แดงนั้นไม่ยาก เพียงแค่นํากระเจี๊ยบแดงที่เก็บมาจากต้น ล้างนํ้าให้สะอาด เอาฝุ่นออก ตัดกลีบเลี้ยงทิ้ง พักไว้ให้
สะเด็ดนํ้า ต้มนํ้าร้อนให้เดือดหลังจากน้ันนํากระเจี๊ยบที่ล้างเตรียมไว้ใส่ลงไป ทิ้งไว้สักครู่จนนํ้าเดือด ก็จะได้นํ้าสี
แดงสด นํามากรองเอาเศษฝุ่น หรือเศษจากกลีบกระเจี๊ยบออกไป นํ้าที่ได้สามารถนําไปผสมในอาหารได้เลย 
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หรือจะนํามาต้มต่อใส่นํ้าตาล ปรุงรสตามความชอบจะได้นํ้ากระเจ๊ียบรสชาดเปร้ียวอมหวาน เอาไว้ทําเคร่ืองด่ืม
เย็นไว้ด่ืมดับกระหาย คลายร้อนได้ 
 สรรพคุณ: กระเจี๊ยบน้ันช่วยขับปัสสาวะ, ลดความดัน, ช่วยในการระบาย  ป้องกันเลือดออกตามไรฟัน 
  
  
 
  
 
 
 
2. คําแสด ใครหลายๆ คนเมื่อได้ยินช่ือแล้วคงจะสงสัยว่าต้นไม้พุ่ม ดอกสวยต้นน่ี จัดเป็นสมุนไพรให้สีได้
อย่างไร ไม่ต้องแปลกใจ คําแสดมีผล เป็นรูปสามเหลี่ยมปลายแหลม มีขนสีแดงเข้มหนาทึบคล้ายผลเงาะ เมื่อ
ผลแก่จัด จะแตกเป็น 2 ซีกจะพบว่าภายในผลท่ีแตกน้ันมีเมล็ดกลมๆ เล็กๆ สีนํ้าตาล มีเน้ือหุ้มเมล็ดสีแดงหรือสี
แสด ส่วนน้ีที่จะให้สี ซึ่งสีที่ได้น้ันก็คือ สีแดงค่อนไปทางส้ม หรือสีแสด วิธีการทําสีจากคําแสดน้ันคือ แกะเมล็ด
ออกจากผลที่แก่จัด นํามาแช่นํ้าร้อนแล้วหมักทิ้งไว้ (ไม่กําหนดระยะเวลาแน่นอน) จนสีที่ออกมาตกตะกอน 
หลังจากน้ันแยกเมล็ดออก และนํานํ้าสีที่ได้ไปต้ังไฟ เคี่ยวจนนํ้างวดจนเกือบแห้ง หลังจากน้ันนํานํ้าไปตากแดด
จนแห้งเป็นผง สามารถเก็บผงนั้นไว้สําหรับใช้ต่อไป 
 สรรพคุณ: 
  - เมล็ด มีคุณสมบัติเป็นยาระบายอ่อนๆ ช่วยลดไข้ฝาดสมาน 
  - ดอก สามารถใช้เป็นยาบํารุงเลือด แก้โลหิตจาง แก้แสบร้อนคัน ตามผิวหนัง และยังช่วย
 รักษาโรคไตผิดปกติ แก้อาการบิด แก้พิษฝากสมาน 
  - ใบ ใช้แก้โรคดีซ่าน แก้เจ็บคอ ช่วยลดไข้ แก้โรคบิดและช่วยขับปัสสาวะ 
  - เน้ือหุ้มเมล็ด ใช้เป็นยาระบายและขับพยาธิ แก้โรคผิวหนัง ใช้แต่งสีอาหาร และเนย 
  - เปลือกราก ใช้ป้องกันไข้มาเลเรีย ลดไข ้และโรคหนองใน 
 
 นอกจากจะนําสีที่ได้มาทําสีผสมอาหารแล้ว ยังสามารถนําใช้สําหรับย้อมผ้าฝ้ายและผ้าไหมได้อีกด้วย 
 
  
  
  
 
  
 
 



17 

 

3. ฝาง สมุนไพรชนิดน้ีให้สีแดงเช่นเดียวกับกระเจี๊ยบ แต่เดิมน้ันคนโบราณใช้สีแดงจากฝางใน
ชีวิตประจําวันกันอยู่แล้ว เพราะสีที่ได้สามารถใช้บริโภคก็ได้ หรือจะนํามาทําสีสําหรับย้อมผ้าก็ได้เช่นกัน ส่วนที่
ให้สีแดงก็คือ แก่นไม้ หรือ เน้ือไม้ใช้วิธีนํามาต้มให้ออกสี และนําสีน้ันไปใช้งานต่อ สีแดงจากฝางนั้นแทรกซึมอยู่
ในชีวิตประจําวันของใครหลายคนมานานแล้ว น่ันก็คือสีแดงในนํ้ายาอุทัย ที่ใช้หยดใส่นํ้าด่ืม เพ่ือเพ่ิมความสด
ช่ืน อีกทั้งบริษัทที่ผลิตสิ่งน้ีได้เจาะตลาดเครื่องสําอาง โดยการผลิตเครื่องสําอางแต่งแต้มสีปาก สีแก้ม ให้สวย
สดใส ไร้พิษภัย 
            สรรพคุณ: ช่วยบํารุงโลหิตสตรีช่วยให้ประจําเดือนมาปกติ, แก้อาการปอดพิการ, แก้โรคคุดทะราด, 
ช่วยทําให้โลหิตเย็น, แก้โลหิตออกทางทวารหนักและทวารเบา, แก้อาการเลือดกําเดา, แก้อาการตกเลือด, 
บรรเทาอาการท้องร่วง, แก้ไอ, ช่วยรักษาโรคผิวหนังบางชนิด,  ช่วยขับเสมหะ, แก้ไข, แก้อาการหอบ, ฟกชํ้า, 
ช่วยฟอกโลหิต 

 
 
 4. อัญชัน สมุนไพรข้างร้ัว ไม้เลื้อยให้ดอกสีสวย น่ารัก สมุนไพรพ้ืนบ้านที่ใครหลายๆ คนรู้วิธีสกัดเอา
สีออกมาใช้กันอยู่แล้ว ซึ่งสีที่ได้ก็คือ สีนํ้าเงิน ต้ังแต่โบราณมา จะนําดอกอัญชัญมาต้มในน้ําเดือด แล้วกรอกเอา
ดอกท่ีหมดสีแล้วออก หลังจากน้ันจะนําสีที่ได้จากดอกอัญชันมาผสมในอาหารคาว และอาหารหวาน หรือไม่ก็
นํามาใช้ด่ืมได้ทันที โดยการเติมนํ้าเช่ือมเพ่ือเพ่ิมความหวาน และหากบีบมะนาวลงไปเพียงเล็กน้อยจะได้
เครื่องด่ืมสีม่วงสวยแก้วพิเศษอีกด้วย หรือจะนํานํ้าสีม่วงที่ได้มาผสมในขนมก็ได้ นอกจากน้ันยังใช้เป็น      ยา
สระผม เพราะอัญชันช่วยให้สีผมดกดํา ภูมิปัญญาน้ีได้ถูกนําไปปรับใช้กับเด็กทารก พ่อแม่นิยมนําดอกอัญชันมา
ขย้ีให้เกิดสี แล้วนํามาทาคิ้วของเด็ก เพราะเช่ือว่าจะทําให้เด็กมีขนคิ้วดกดํา 
 สรรพคุณ: ช่วยดับกระหาย, บํารุงสายตา, แก้อาการตาฟาง, ตามัว เป็นยาระบายอ่อนๆ, ช่วยขับ
ปัสสาวะ 
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 5. กรรณิการ์ สมุนไพรดอกจิ๋ว น่ารัก กลิ่นหอมแรงขัดแย้งกับขนาดดอก เห็นเป็นดอกไม้สีขาวเล็กๆ 
น่าทะนุถนอมแบบนี้ กลับให้สีแสดสดใสได้อย่างไม่น่าเช่ือ เพราะส่วนที่ให้สีน้ันอยู่บริเวณก้านดอก ต้ังแต่โบราณ
มาน้ันนิยมนําสีที่ได้จากดอกกรรณิการ์มาทําผสมในอาหารหรือขนม อีกทั้งยังนําไปเป็นสีสําหรับย้อมผ้า ทําให้
ได้ผ้าสีสดสวย แปลกตา อีกด้วย                        
             สรรพคุณ: กรรณิการ์มีสรรพคุณรอบต้นต้ังแต่ใบยันราก ใบช่วยบํารุงนํ้าดี ดอกช่วยแก้ไข้ แก้อาการ
วิงเวียน รากช่วยบํารุงธาตุ บํารุงกําลัง แก้ผมหงอก ช่วยบํารุงผิวหนังให้สดใส 

 

 
 

6. ขม้ิน สมุนไพรหลังบ้าน ปลูกง่าย ใช้ง่าย ทราบกันดีอยู่แล้วว่าขมิ้นน้ันให้สีเหลือง โดยที่ได้น้ันมา
จากแก่น เหง้า หรือหัวขมิ้นน่ันเอง โดยคนโบราณจะนําขมิ้นมาตําให้แหลก แล้วคั้นเอาแต่นํ้า นํามาย้อมผ้า จะ
ได้ผ้าสีเหลืองสด นอกจากน้ียังมาใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องแกงสําหรับทําแกงเหลือง หรือนําไปทําอาหารชนิด
อ่ืนๆ และเพ่ือความงาม ยังสามารถนําขมิ้นมาผสมในเครื่องประทินผิว เช่น ดินสอพอง หรือมะขามเปียก ใช้
สําหรับขัดและพอกผิว เพราะขมิ้นจะช่วยขับให้ผิวนวล ใส 
               สรรพคุณ: ขมิ้นสามารถช่วยฆ่าเช้ือแบคทีเรีย เช้ือรา ลดการอักเสบของแผล นอกจากน้ียังมีฤทธ์ิ
ช่วยขับลม ลดอาการปวดท้อง จุกเสียด ช่วยแก้โรคผิวหนัง แก้ผื่นคันได้ 
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 7. เตย สมุนไพรกลิ่นหอม เลี้ยงง่าย ปลูกง่าย ใบเตย สมุนไพรทีข่ึ้นง่าย อยู่ง่าย ไม่ต้องดูแลมาก แต่มี
ใบให้กลิ่นหอม ให้สีเขียวสวย สรรพคุณมากเหลือเกิน ในที่น้ีคงไม่มีใครที่ไม่เคยทานอาหารที่มีส่วนผสมจาก
ใบเตย อาทิเช่น วุ้นใบเตย นํ้าหวานใบเตย หรือขนมต่างๆ ที่ตกแต่งสีจากนํ้าใบเตย นอกจากจะให้สีสวยแล้ว
ยังให้กลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ เพียงแค่นําใบเตยสดมาตําให้ละเอียด ใส่นํ้าผสมลงไปแล้วกรอกด้วยผ้าขาวบาง หลัก
จากน้ันจึงค่อยนําไปผสมอาหาร หรือจะนํานํ้าที่ได้มาต้มแล้วใส่เติมนํ้าตาลเพ่ิมความหวาน เอาไว้ด่ืมแก้กระหาย
ก็ได้ หากจะไม่ใช้รับประทานก็สามารถนําใบเตยมามัดเป็นช่อ วางไว้ตามมุมอับของห้อง ในตู้เย็น หรือไว้ใน
รถยนต์ เพ่ือช่วยลดกลิ่นอับก็ยังได้ 
               สรรพคุณ: ใบเตยมีสรรพคุณช่วยบํารุงหัวใจ ช่วยดับกระหายและยังใช้เป็นยาขับปัสสาวะได้อีกด้วย 

 
 

 
 
 
 
 
 
เรื่องท่ี  5  ประโยชนข์องยารักษาโรคจากสมุนไพร 
 

 
 
 
 
  
 
 

ว่านหางจระเข้ 
          ไม้ล้มลุกใบใหญ่หนาเป็นที่รู้จักกันดี แมถ้ิ่นกําเนิดจะอยู่ไกลถึงฝั่งเมดิเตอร์เรเนียน และแอฟริกา แต่ใน
ประเทศไทยกม็ีการปลูกว่านหางจระเข้อย่างแพร่หลาย ซึ่งในตํารับยาไทยก็ใช้ว่านหางจระเข้บําบัดอาการต่าง ๆ 
ได้มากมายจนเป็นที่รู้จักว่าเป็นพืชอัศจรรย์ที่มีสรรพคณุสารพัดประโยชน์  
           
 โดย "วุ้นในใบสด" สามารถนํามาบรรเทาอาการปวดศีรษะได้ แต่สรรพคุณเด่น ๆ ที่ทุกคนน่าจะรู้จักก็
คือ นํามาพอกแผลนํ้าร้อนลวก ไฟไหม้ แก้ปวดแสบปวดร้อน แผลเร้ือรัง รักษาผิวที่ถูกแดดเผา แผลในกระเพาะ
อาหาร และช่วยถอนพิษได้ เพราะว่านหางจระเข้มีสรรพคุณช่วยสมานแผล แต่มีข้อแนะนําว่า ก่อนใช้ควร
ทดสอบดูก่อนว่าแพ้หรือไม่ โดยเอาวุ้นทาบริเวณท้องแขนด้านใน ถ้าผิวไม่คันหรือแดงก็ใช้ได้ นอกจากส่วนวุ้นใน
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ใบสดแล้ว ส่วน "ยางในใบ" ก็สามารถนํามาทําเป็นยาระบายได้ และส่วน "เหง้า" ก็นําไปต้มนํ้ารับประทาน 
แก้โรคหนองในได้ด้วย  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 ขม้ินชนั 
  เรียกกันทั่วไปว่า "ขมิ้น" เป็นไม้ล้มลุกมีสีเหลืองอมส้ม มีเหง้าอยู่ใต้ดิน มีกลิ่นหอม คนนิยมนํา"
เหง้า" ทั้งสดและแห้งมาใช้รักษาอาการที่เก่ียวกับกระเพาะอาหาร รวมท้ังแก้ท้องเสีย ท้องร่วง จุกเสียดแน่น
ท้อง และสามารถนําขมิ้นชันมาทาภายนอก เพ่ือใช้รักษาแผลเร้ือรัง แผลสด โรคผิวหนัง พุพอง รักษาชันนะตุได้ 
          นอกจากน้ัน "ขม้ินชัน" ยังอุดมไปด้วยวิตามินเอ วิตามินซี วิตามินอี และสารต้านอนุมูลอิสระ"คูเคอร์
มิน" ที่ช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งตับ อีกทั้งยังสร้างภูมิคุ้มกันให้ผิวหนัง หรือใครที่มีแผลอักเสบ "ขมิ้นชัน" ก็มี
สรรพคุณช่วยให้แผลหายเร็วขึ้น เพราะมีฤทธ์ิไปลดการอักเสบ ฆ่าเช้ือแบคทีเรียที่ทําให้เกิดหนอง และหาก
รับประทานขมิ้นชันทุกวัน ตามเวลาจะช่วยให้ความจําดีขึ้น ไม่อ่อนเพลียยามต่ืนนอน และช่วยให้ระบบขับถ่าย
ดีขึ้นด้วย 

 
 
 

 
 
 
 
 
ทองพันชั่ง 
  เป็นสมุนไพรที่มีคุณค่าไม่ต่างไปจากช่ือ "ทองพันช่ัง" หลายพ้ืนที่อาจเรียกว่า "ทองคันช่ัง" หรือ "หญ้า
มันไก่" เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก ออกดอกสีขาว ส่วนที่ใช้ทํายาคือ ใบและราก ที่หากนําปริมาณ 1 กํามือมาต้ม
รับประทานเช้าเย็น จะช่วยดับพิษไข้ รักษาโรคผิวหนัง ริดสีดวงทวารหนัก แก้ไอเป็นเลือด ฆ่าพยาธิ 
นอกจากน้ัน ยังสามารถนําใบและรากมาตําละเอียด เพ่ือรักษาโรคกลาก เกลื้อน ได้ด้วย 
          นอกจากสรรพคุณข้างต้นแล้ว มีการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมพบว่า "ทองพันช่ัง" มีฤทธ์ิยับย้ังมะเร็งเย่ือบุช่อง
ปาก มะเร็งเต้านม และมะเร็งมดลูกได้ รวมท้ังช่วยขับปัสสาวะ ลดความดันโลหิตสูง แก้ผมร่วง รักษาโรคน่ิว 
ฯลฯ แต่ข้อควรระวังคือ ผู้ที่เป็นโรคโลหิตจาง โรคหัวใจ โรคหืด โรคความดันโลหิตตํ่า โรคมะเร็งในเม็ดเลือด ไม่
ควรรับประทาน 
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กะเพรา 
 แม้จะเป็นผักที่คนไทยนิยมสั่งมารับประทานเวลาที่นึกไม่ออก แต่ก็มีน้อยคนที่จะรู้ว่า กะเพรา มี
สรรพคุณอะไรบ้าง ที่เห็นชัด ๆ เลยก็คือ ใบกะเพรา มีฤทธ์ิขับลม ช่วยแก้จุดเสียด แน่นท้อง แก้ปวดท้อง
อุจจาระ ส่วนนํ้าสกัดทั้งต้น สามารถรักษาแผลในกระเพาะอาหาร สําหรับเมล็ดกะเพรา ก็สามารถพอกตาให้ผง
หรือฝุ่นที่เข้าตาหลุดออกมาได้อย่างง่ายดาย นอกจากน้ันแล้ว รากกะเพราแห้ง ๆ ยังนํามาชงกับนํ้าร้อนด่ืมแก้
โรคธาตุพิการได้ด้วย และสรรพคุณเด็ดของกะเพราอีกประการก็คือ ช่วยขับไขมันและนํ้าตาล เคยสงสัยบ้างไหม
ว่า ทําไมอาหารตามสั่งต้องมีเมนูผัดกะเพราเนื้อ กะเพราไก่ กะเพราหมู น่ันก็เพราะนอกจากใบกะเพราจะช่วย
ดับกลิ่นคาวของเน้ือสัตว์ได้แล้ว ยังมีฤทธ์ิขับไขมัน และน้ําตาลส่วนเกินออกจากร่างกาย อีกทั้ง กะเพราจะช่วย
ขับนํ้าดีในตับออกมาให้ช่วยย่อยไขมันได้ดีขึ้นด้วย เพราะฉะน้ัน หากบอกว่า รับประทานกะเพราแล้วจะช่วย
ป้องกันโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดอุดตัน โรคหัวใจ 
 
  

 
 
 
 
 

 กระชายดํา 
          สมุนไพรแสนมหัศจรรย์ของท่านชาย เพราะสรรพคุณของกระชายดําที่ได้รับการกล่าวขานกันมากคือ 
สรรพคุณเพ่ิมพลังทางเพศ หรือแก้โรคกามตายด้าน เน่ืองจากฤทธ์ิของกระชายดําจะไปบํารุงกําลัง เพ่ิมฮอร์โมน
ให้เพศชาย ทําให้สมรรถภาพทางเพศเพ่ิมขึ้น  
           กระชายดํา ใช่ว่าจะมีประโยชน์แค่เรื่องเพ่ิมพลังทางเพศเท่าน้ัน เพราะกระชายดํายังสรรพคุณมากมาย 
ทั้งบํารุงหัวใจ บํารุงกําลัง เป็นยาเจริญอาหาร และบํารุงธาตุ แก้หัวใจสัน่หวิว แก้ลมวิงเวียนแน่นหน้าอก แผล
ในปาก ช่วยให้โลหิตหมุนเวียนดีขึ้น ผิวพรรณผ่องใส ขับปัสสาวะ แก้โรคกระเพาะ ฯลฯ และด้วยสรรพคุณ 
อันแสนมหัศจรรย์มากมายขนาดน้ี กระชายดํา จึงถูกขนานนามว่าเป็น "โสมไทย" ซึ่งนิยมปลูกมากจนกลายเป็น
พืชเศรษฐกิจของจังหวัด 
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ว่านชักมดลูก 
         พืชสมุนไพรสําหรับสภุาพสตรี  คือ เหง้าของว่านชักมดลูกมีสรรพคุณช่วยขับประจําเดือนในสตรีที่
ประจําเดือนมาไม่ปกติ ส่วนผู้หญิงที่เพ่ิงคลอดบุตร ว่านชักมดลูกก็จะช่วยบีบมดลูกให้เข้าอู่เร็วขึ้น ขับ
นํ้าคาวปลา และรักษาโรคมดลูกพิการปวดบวึคัได้ นอกจากน้ัน ว่านชักมดลูก ยังแก้รดิสีดวงทวาร แก้ไส้เลื่อน 
แก้โรคลม รักษาอาการอาหารไม่ย่อย ขณะที่รากของว่านชักมดลูกสามารถใช้แก้ท้องอืดเฟ้อได้อีกด้วย  
  
กระเจ๊ียบแดง 
          หลายคนนําใบและยอดของกระเจ๊ียบแดงไปใส่ในแกง ซึ่งนอกจากจะช่วยเพ่ิมรสเปรี้ยวในอาหารแล้ว 
ใบกระเจี๊ยบแดงยังแก้โรคพยาธิตัวจี๊ด แก้ไอ ละลายเสมหะ ส่วนดอกใช้แก้โรคน่ิวในไต น่ิวในกระเพาะปัสสาวะ 
ขัดเบา ละลายไขมันในเส้นเลอืด  
          แต่ส่วนที่มีสรรพคณุมากเป็นพเิศษก็คือ ส่วนกลีบเลี้ยงของดอก หรือกลีบทีเ่หลืออยู่ที่ผล สามารถ
ช่วยลดไขมันในเส้นเลือด ลดน้ําหนัก ลดความดันโลหติ นําไปทําเป็นนํ้ากระเจี๊ยบด่ืมช่วยให้ร่างกายสดช่ืน ลด
ความเหนียวข้นของเลือด ขับปัสสาวะ ป้องกันต่อมลูกหมากโตได้อีกด้วย และมีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์
พบว่า หากรับประทานกระเจี๊ยบแดงต่อเน่ือง 1 เดือน จะทําให้ระดับนํ้าตาลในเลือดลดลง ระดับไขมันในเลือด 
ทั้งคอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ ไขมันเลว (LDL) ลดลง และยังเพ่ิมไขมันชนิดดีคือ HDL ได้ด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มะขามป้อม 
          เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก-กลางที่จัดเป็นยาอายุวัฒนะ เพราะมีสรรพคุณเพียบในแทบทุกส่วนของต้น แต่
ที่รู้จักกันดีก็คือ ผลของมะขามป้อมจะมีรสเปรี้ยวจัด แต่ก็ชุ่มคอ และให้วิตามินซีสูงมากเช่นกัน ดังน้ัน จึงมีคน
นําผลมะขามป้อมสดมาใช้ เ ป็นยาแก้ห วัด  แก้ไอ  ละลายเสมหะ  รักษาโรคเลือดออกตามไรฟัน   
          นอกจากน้ันแล้ว ส่วน "ราก" ยังแก้พิษตะขาบกัด แก้ร้อนใน ลดความดันโลหิต แก้โรคเรื้อน ส่วน
เปลือก แก้โรคบิด และฟกชํ้า ส่วนปมก้าน ใช้เป็นนํ้ายาบ้วนปาก แก้ปวดฟัน "ผลแห้ง" ใช้รักษาอาการท้องเสีย 
หนองใน เย่ือบุตาอักเสบ แก้ตกเลือด และส่วน "เมล็ด" ก็สามารถนําไปเผาไฟผสมกับนํ้ามันพืช ทาแก้คัน แก้
หืด หรือจะตําเมล็ดให้เป็นผง ชงกับนํ้าร้อนด่ืมแก้โรคเบาหวาน หอบหืด หลอดลมอักเสบ 
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ฟ้าทะลายโจร  
          ฟ้าทะลายโจร เป็นไม้ล้มลกุ สูงประมาณ 30-70 เซนติเมตร ทุกส่วนมีรสขม สรรพคุณ ที่รูจ้ักกันดีคือ 
ใช้เป็นยาแก้ไข้ แก้ไข้หวัดใหญ่ แก้ร้อนใน เพราะมีฤทธ์ิช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย หากรับประทานบ่อย ๆ 
จะช่วยป้องกันไม่ให้เป็นหวัดง่าย นอกจากเรื่องหวัดแล้ว ฟ้าทะลายโจรยังระงับอาการอักเสบ ต่อมทอนซิล
อักเสบ ขับเสมหะ รักษาอาการท้องเสีย ลําไส้อักเสบ รักษาโรคตับ เบาหวาน โรคงูสวัด ริดสีดวงทวาร และรส
ขมของฟ้าทะลายโจรยังช่วยให้เจริญอาหารอีกด้วย 
          ข้อควรระวัง ก็คือ คนที่มีอาการเจ็บคอเน่ืองจากติดเช้ือ Streptococcus group A , ผู้ที่เป็นโรคหัวใจ
รูห์มาติค , มีอาการเจ็บคอ เน่ืองจากมีการติดเช้ือแบคทีเรีย, เป็นความดันตํ่า และสตรีมีครรภ์ ไมค่วรทานฟ้า
ทะลายโจร  และหากใครทานแล้วเกิดปวดท้อง ปวดเอว วิงเวียนศีรษะใจสั่น ควรหยุดใช้ฟ้าทะลายโจร
นอกจากน้ันแล้ว ยังไม่ควรรับประทานต่อเน่ืองนานเกินไป เพราะอาจทําให้แขนขามีอาการชา หรืออ่อนแรงได้ 
 

 
 
 
 

ย่านาง 
          ย่านางเป็นสมนุไพรรสจืด เป็นยาเย็น มฤีทธ์ิดับพิษร้อน คนจึงนําใบย่านางไปคัน้เป็นนํ้าคลอโรฟิลล ์ เพ่ือเพ่ิม
ความสดช่ืน ปรบัอุณหภูมใินร่างกาย และยังนําใบย่านางไปช่วยดับพิษไข ้ดับพิษของอาหาร แก้อาการผิดสําแดง แก้พิษ
เมา แก้เลือดตก แก้กําเดา ลดความร้อนได้ด้วย นอกจากใบแล้ว ส่วนอ่ืน ๆ ของย่านางก็มีประโยชน์เช่นกัน ทัง้ "ราก" ที่
ใช้แก้ไข้พิษ ไขห้ัด ไขฝ้ีดาษ ไขก้าฬ ไข้ทบัระดู"เถาย่านาง" ใช้แก้ไข ลดความร้อนในร่างกาย  
 ขณะที่ข้อมูลทางเภสัชวิทยาระบุว่า ย่านาง ยังช่วยต้านมาลาเรีย ยับย้ังการหดเกรง็ของลาํไส้ ต้าน
ฮีสตามีน ส่วนข้อมูลทางโภชนาการระบุว่า ย่านางมีเบต้าแคโรทีนในปริมาณสูง ซึ่งจะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ 
ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ในร่างกาย แถมยังอุดมไปด้วยเส้นในอาหาร แคลเซียม เหล็ก ฟอสฟอรสั ย่านาง
จึงเป็นหน่ึงในจํานวนผักพ้ืนบ้านที่นักวิจัยแนะนําให้นํามาใช้ในรูปแบบอาหารเพ่ือรักษาโรคมะเร็ง  
 

 
 
 
 
มะรุม 
 พืชสมุนไพรสุดแสนมหัศจรรย์ เพราะนอกจากจะนํามาปรุงอาหารรับประทานแล้วได้รับสารอาหาร
อย่างวิตามินเอ วิตามินซี แคลเซียม โพแทสเซียม ใยอาหาร แล้ว มะรุม ยังเป็นยาวิเศษรักษาที่ทุกสว่นสามารถ
ใช้รักษาได้สารพัดโรค  
          เริ่มจาก "ราก" ที่จะช่วยบํารุงไฟธาตุ แก้อาการบวม "เปลอืก" ใช้ประคบแก้โรคปวดหลัง ปวดข้อ 
รับประทานเป็นยาขับลมในลาํไส้ "กระพี้" ใช้แก้ไขสันนิบาด "ใบ" มีแคลเซียม วิตามนิซี และสารต้านอนุมูล
อิสระสูงมาก ใช้แก้เลือดออกตามไรฟัน แก้อักเสบ มีฤทธ์ิเป็นยาระบายอ่อน ๆ "ดอก" ช่วยบํารุงร่างกาย ขับ
ปัสสาวะ ขับนํ้าตา ใช้ต้มทํานํ้าชาด่ืมช่วยให้นอนหลับสบาย "ฝัก" ใช้แก้ไข้หัวลม"เมล็ด" นํามาสกัดเป็นนํ้ามัน
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ใช้รักษาโรคปวดข้อ โรคเกาท์ รักษาโรคผวิหนังจากเช้ือรา และ "เนื้อในเมล็ดมะรุม" ใช้แก้ไอได้ดี รวมทั้งยัง
เพ่ิมภูมิต้านทานให้ร่างกายได้ด้วย หากรับประทานเป็นประจํา แต่สําหรับคนที่เป็นโรคเลือด G6PD ไม่ควร
รับประทานมะรุม 

 
 
 
 
 

ชุมเห็ดเทศ 
          ไม้พุ่มขนาดกลาง มีดอกสีเหลือง จัดเป็นอีกหน่ึงสมุนไพรที่มสีรรพคุณทางยามาก โดยชุมเห็ดเทศทั้งต้น 
มีฤทธ์ิขับพยาธิในลําไส ้รักษาซาง โรคผิวหนัง ถ่ายเสมหะ รักษาอาการฟกชํ้าบวม รักษาริดสีดวง ดีซ่าน และฝี 
ส่วนลําต้น จะใช้เป็นยารักษาคุดทะราด กลากเกลื้อน ช่วยขับพยาธิ ขับปัสสาวะ รักษาอาการท้องผูก 
          นอกจากต้นแล้ว ใบชุมเห็ดเทศก็ได้รับความนิยมในคนที่มีอาการท้องผูกเช่นกัน เพราะสามารถนําใบซึ่ง
มีฤทธ์ิเป็นยาระบายอ่อน ๆ ไปต้มนํ้ากินได้ หรือจะใช้อมบ้วนปากก็ได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ไม่ควรใช้ติดต่อกัน
เป็นเวลานาน เพราะจะทําให้ท้องเสีย ซึ่งส่งผลใหม้ีการสญูเสียนํ้าและเกลอืแร่มากโดยเฉพาะโปตัสเซียม รวมท้ัง
อาจทําให้ด้ือยาได้ด้วย 

 
 

 
 
 
 

บอระเพ็ด 
          เมื่อเอ่ยช่ือ "บอระเพ็ด" หลายคนคงรู้สึก "ขม" ขึ้นมาทันที แต่เพราะความท่ีบอระเพ็ดมีรสขม ถึงทําให้
เต็มเป่ียมไปด้วยสรรพคุณทางยามากมายดังสํานวนที่ว่า "หวานเป็นลม ขมเป็นยา"  
          อย่างเช่น "ราก" สามารถนําไปดับพิษร้อน แก้ไขพิ้ษ ไข้จับสั่น ช่วยให้เจริญอาหาร "ต้น" ก็ช่วยแก้ไข้
ได้เช่นกัน และยังช่วยบํารุงกําลัง บํารุงธาตุ แก้ร้อนใน แก้สะอึก แก้เลือดพิการ ส่วน "ใบ"นอกจากจะช่วยแก้ไข้
ได้เหมือนส่วนอ่ืน ๆ แล้ว ยังช่วยแก้โลหิตคั่งในสมอง ขับพยาธิ แก้ปวดฝี ช่วยลดความร้อน ทําใหผ้วิพรรณผ่อง
ใสรักษาโรคผิวหนังผดผื่นคันตามร่างกาย  
          มาถึง "ดอก" ช่วยฆ่าพยาธิในท้อง ในฟัน ในหู "ผล" ใช้แก้เสมหะเป็นพิษ แก้สะอึกได้ดี แต่ถ้านําทั้ง 5 
ส่วน คือ ราก ต้น ใบ ดอก ผล มารวมกัน "บอระเพ็ด" จะกลายเป็นยาอายุวัฒนะเลยทีเดียว เพราะแก้อาการได้
สารพัดโรค รวมทั้งโรคริดสีดวงทวาร ฝีในมดลูก เบาหวาน ฯลฯ 
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เสลดพังพอน 
          "เสลดพังพอน" มี 2 ชนิด คือ "เสลดพังพอนตัวผู้" และ "เสลดพังพอนตัวเมีย" ซ่ึงทั้งสองชนิดมี
สรรพคณุเด่น ๆ คือ ใช้ถอนพิษ แต่ "เสลดพังพอนตัวผู้" จะมีฤทธิ์อ่อนกว่า และส่วนใบจะมีรสขมกว่า 
          ลองไปดูสรรพคุณของ "เสลดพงัพอนตัวผู"้ กันก่อน "ราก" ช่วยแก้ตาเหลือง ตัวเหลือง กินข้าวไม่ได้ 
ถอนพิษงู แมลงสัตว์กัดต่อย แก้ปวดฟัน ส่วน "ใบ" ก็ช่วยถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อย และยังแก้ปวดแผล แผล
จากของมีคมบาด แก้โรคฝ ี โรคคางทูม ไฟลามทุ่ง งูสวัด เริม ฝีดาษ แก้ฟกชํ้า นํ้าร้อนลวก ยุงกัด แก้ปวดฟัน 
เหงือกบวม 
          ส่วน "เสลดพังพอนตัวเมีย" จะนํารากมาปรุงเป็นยาขับปัสสาวะ ขับประจําเดือน แก้ปวดเมื่อยที่เอว 
ส่วน "ใบ" ซึ่งมีรสจืดจะนํามาสกัดทําเป็นยาใช้รักษาแผลผิวหนังชนิดเริม แผลร้อนในในปาก แผลนํ้าร้อนลวกได้ 
นอกจากน้ัน ส่วนทั้ง 5 คือ ราก ต้น ใบ ดอก ผล สามารถใช้ถอนพิษต่าง ๆ ได้ดี ทั้งพิษแมลงสตัว์กัดต่อย 
ตะขาบ แมลงป่อง รักษาอาการอักเสบ งูสวัด ลมพิษ แผลนํ้าร้อนลวก 
 

 
 
 

 
 
 
 

มะแว้ง 
          มีทั้ง "มะแว้งต้น" และ "มะแว้งเครือ" ที่มีสรรพคุณเด่น ๆ คือ ใช้เป็นยาแก้ไอ ขับเสมหะ เราจึงมัก
เห็นมะแว้งถูกนํามาผสมเป็นยาอมช่วยแก้ไอ ซึ่งตามตํารับยาแก้ไอแล้ว สามารถใช้ได้ทั้ง ราก ใบ ผล 
นอกจากน้ัน ยังช่วยลดนํ้าลายเหนียว บํารุงธาตุ รักษาวัณโรค แก้คอแห้ง ขับปัสสาวะ รักษาโรคทางไตและ
กระเพาะปัสสาวะแก้โลหิตออกทางทวารหนักและแก้โรคหอบหืดได้ด้วย 
          นอกจากน้ัน ลูกมะแว้งเครือสามารถนําไปปรุงอาหาร ทานเป็นผักได้ ส่วนลกูมะแว้งต้นก็ใช้ปรุงอาหาร
ได้เช่นกัน แต่คนนิยมน้อยกว่าลูกมะแว้งเครือ 
 
 
 
 
 
 
 

รางจืด 
          เมื่อพูดถึงสมุนไพรถอนพิษ หลายคนนึกถึง "รางจืด" หรือ "ว่านรางจืด" ทันที เพราะส่วนใบและราก
ของรางจืดสามารถปรุงเป็นยาถอนพิษยาฆ่าแมลงได้ มปีระโยชน์ในเวลาที่หากใครเกดิเผลอทานยาฆ่าแมลง  
ยาพิษ หรือยาเบ่ือเข้าไปโดยไม่ได้ต้ังใจ และอยู่ไกลโรงพยาบาล การทานรากรางจืดก็จะช่วยบรรเทาพิษใน
เบ้ืองต้นได้  
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          นอกจากน้ันแล้ว รางจืด ยังสามารถปรุงเป็นยาถอนพิษไข้ พิษแอลกอฮอล์ พิษสําแดง บรรเทาอาการ
เมาค้าง บรรเทาอาการผื่นแพ้ เป็นยาแก้ร้อนใน กระหายนํ้าได้ แล้วรู้ไหมว่า ยังมีงานวิจัยจากกลุ่มหมอ
พื้นบา้นพบว่า การนํารางจืดไปต้มแล้วนาํมาอาบจะช่วยทําใหผ้ิวพรรณผุดผ่อง และหากนํารากรางจืดมาฝน
กับนํ้าซาวข้าวแล้วนําไปทาหน้า จะทําให้หน้าขาว ไม่มีสิวฝ้า 
 
 

 
 
 
 
 
กระวาน 
          เป็นสมุนไพรไทยที่มช่ืีอเสียงมากในต่างประเทศ มักพบขึ้นอยู่ตามป่าที่มีความช้ืนสูง เช่น ป่าแถบเขา
สอยดาว จังหวัดจันทบุรี รวมทั้งแถบจังหวัดตราด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีสรรพคุณหลัก ๆ คือ ใช้เป็นยาขับ
ลม บํารุงธาตุ แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ผสมในยาถ่ายเป็นใช้ช่วยถ่ายท้องได้  
          นอกจากน้ัน "ราก" ยังช่วยฟอกโลหิต แก้ลม รักษาโรครํามะนาด "เมล็ด" ช่วยบํารุงธาตุ แก้ธาตุ
พิการ "เหง้าอ่อน" ใช้รับประทานเป็นผัก "หัวและหน่อ" ช่วยขับพยาธิในเน้ือให้ออกทางผิวหนัง"แก่น"      
ใช้ขับพิษ รักษาโรคโลหิตเป็นพิษ "กระพี้" รกัษาโรคผิวหนัง บํารุงโลหิต ส่วน "ใบ" ใช้แก้ลมสันนิบาต ขับ
เสมหะ แก้ไข้เซื่องซึม แก้จุกเสียด บํารุงกําลัง "ผลแก่" มีรสเผ็ดร้อนและมีกลิ่นหอมคลา้ยการบูร มีฤทธ์ิขับลม 
ยับย้ังการเจริญของเช้ือแบคทีเรียบางชนิด 
 
 
 
 
 
กานพล ู
           สมุนไพรทีช่่วยรักษาอาการปวดฟันได้เป็นอย่างดี โดยตามตํารับยา ให้นําดอกที่ตูมไปแช่เหล้าขาว 
แล้วเอาสําลีไปชุบนํ้ามาอุดรูฟัน จะช่วยบรรเทาอาการปวดฟันได้ เพราะนํ้ามันหอมระเหยในกานพลูมฤีทธ์ิเป็น
ยาชาเฉพาะที่ หรือจะเคี้ยวทั้งดอกแล้วอมไว้ตรงบริเวณท่ีปวดฟัน นอกจากน้ัน ยังนําไปผสมนํ้าเป็นนํ้ายาบ้วน
ปากช่วยลดกลิ่นปากแก้เลือดออกตามไรฟันแก้รํามะนาดได้ 
          กานพลูยังมีฤทธ์ิลดการบีบตัวของลําไส้ ฉะน้ัน ถ้ามีอาการปวดท้อง กานพลู จะช่วยลดอาการปวดท้อง 
ขับลม ลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อ จุกเสียดจากการย่อยอาหารได้ เพราะจะไปช่วยขับนํ้าดีมาย่อยไขมันได้มาก
ขึ้น แถมยังกระตุ้นการหลั่งเมือก และลดภาวะกรดเกินในกระเพาะอาหารได้ด้วย 
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หญ้าหนวดแมว 
          ไม้ล้มลุกขนาดเล็กทีม่ีสรรพคุณไมน้่อย โดย "ราก" สามารถใช้ขับปัสสาวะได้ "ใบ" ใช้รักษาโรคไต ช่วย
ขับกรดยูริกออกจากไต รักษาโรคเบาหวาน อาการปวดหลัง ไขข้ออักเสบ ลดความดันโลหิต "ต้น" ก็ใช้แก้โรค
ไต ขับปัสสาวะได้เช่นกัน และยังช่วยรักษาโรคน่ิว โรคเย่ือจมูกอักเสบได้ โดยนําต้นสด หรือต้นแห้ง หรือใบอ่อน 
หรือใบตากแห้ง ไปชงกับนํ้า 1 แก้ว ด่ืมวันละ 3 ครั้งก่อนอาหาร ห้ามนําไปต้ม และไมค่วรใช้ใบแก่ หรอืใบสด 
เพราะมีฤทธ์ิกดหัวใจ ทําให้ใจสั่นและคลื่นไส้ได้ 
          ข้อควรระวังคือ ผู้ที่เป็นโรคหัวใจ ไต ห้ามรับประทาน เพราะในหญ้าหนวดแมวมีโพแทสเซียมสูงมาก 
และไม่ควรรับประทานหญ้าหนวดแมวร่วมกับแอสไพริน เพราะจะย่ิงทําให้ยาจําพวกแอสไพรินไปจับกล้มเน้ือ
หัวใจมากขึ้น 
 

 บัวบก 
          หลายคนอาจเคยด่ืมนํ้าใบบัวบก ที่เมื่อด่ืมเข้าไปแล้วช่วยแก้ร้อนใน แก้ชํ้าใน ลดการกระหายนํ้าได้ดี ซ่ึง
นอกจากใบบัวบกจะนํามาคั้นน้ําด่ืมได้แล้ว ยังสามารถนําไปทาแผล ช่วยบรรเทาอาการฟกช้ําของแผลได้
ด้วย เพราะในใบมีกรดมาดีคาสสิค (madecassic acid) และกรดเอเซียติก (asiatic acid) ที่มีฤทธ์ิสมานแผน 
ไม่ว่าจะเป็นแผลสด แผลเรื้อรงั แผลไฟไหม ้นํ้าร้อนลวก หรือแผลหลังผ่าตัด ใบบัวบกจะช่วยการอักเสบและทํา
ให้แผลหายเร็วขึ้น  
 
 
 
 
 
     ที่มา http://www.com/tech/tech01/mat-coloring-f-plant.html (23/09/2558) 
          นอกจากน้ัน ใบบัวบกยังช่วยฆ่าเช้ือแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุทําให้เกิดเช้ือเป็นหนองในได้  วิธีการใช้ก็
ง่ายๆ นําใบบัวบกสดทั้งต้น 1 กํามือ ล้างนํ้าให้สะอาด แล้วตําให้ละเอียด เอานํ้ามาทาบริเวณที่เป็นแผลเป็น
บ่อย ๆ ใช้กากพอกด้วยก็ได้ จะช่วยลดอาการอักเสบและทําให้แผลหายเร็วขึ้น  
          ส่วนต้นของใบบัวบก มีสรรพคณุทางยามากมาย โดยสามารถใช้เป็นยาบํารุงกําลัง บํารุงหัวใจ แก้
อ่อนเพลีย เมื่อยล้า แก้พิษงูกัด แก้ปวดศีรษะข้างเดียว ช่วยขับปัสสาวะ แก้เจ็บคอ ใช้เป็นยาห้ามเลือด ใส่แผล
สด แก้โรคผิวหนัง ลดความดัน แก้ชํ้าในได้เช่นกัน และในการทําอาหาร ใส่ใบบัวบกลงผสมลงไปด้วย เพราะใน
ใบบัวบกมีสารอาหารมากมาย โดยเฉพาะวิตามินเอที่มีสูง และยังให้คาร์โบไฮเดรต แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก 
วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 วิตามิน และไนอาซนี 
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ใบงาน 
 
จงตอบคําถามดังต่อไปน้ี 

1. ให้บอกประโยชน์ของสมุนไพรที่ได้ศึกษามาพอเข้าใจ 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
............................................................................................................... 

 
2. ประโยชน์ส่วนใดของขิงที่นํามาใช้เป็นสมุนไพรมากที่สุดพร้อมทั้งอธิบาย 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

............................................................................................................... 
 

3. ให้บอกประโยชน์ของขมิ้นชันว่ามีสรรพคุณอย่างไรและแก้โรคอะไรได้บ้างจงอธิบาย 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
............................................................................................................... 

 
4. จงบอกประโยชน์ของสมุนไพรที่มีผลต่อการดําเนินชีวิตประจําวันของนักศึกษา 

 .............................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................... 
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บทที่ 3 
วิธีการนําสมุนไพรมาใช้ 

 
แผนการเรียนรู้ประจําบท 
 

บทที่  3  วิธีการนําสมุนไพรมาใช้ 
 
สาระสําคัญ   
   
 1. วิธีการเก็บเก่ียวของสมุนไพรต้องเก็บอย่างถูกต้องเพ่ือให้ได้ยาที่มีคุณภาพสูงสุด 
 2. วิธีการปรุงยาสมุนไพร ประกอบด้วย การต้ม การชง การดอง การฝน และยาลูกกลอน  
 3. การ ช่ัง ตวง วัด ของการทํายาสมุนไพรต้องเป็นไปตามตํารา ซึ่งแต่ละประเภทจะไม่เหมือนกัน 
 4. วิธีการกินยาสมุนไพร จะมีการขนาดที่กําหนด การกินยาปรุงสมุนไพรต้องดูที่ตัวบุคคลด้วย 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
          1. บอกวิธีการเตรียมวัตถุดิบในการปรุงยาสมุนไพรได้ 
 2. อธิบายการปรุงยาสมุนไพรโดยวิธีการต่างๆ ได้ 
 3. อธิบายความหมายคําเฉพาะของการปรุงยาสมุนไพรได้ 
 4. อธิบายอันตรายที่เกิดจากการใช้ยาได้ 
 

 
ขอบข่ายเนื้อหา 
 1. การเตรียมวัตถุดิบสมุนไพร     
 2. การปรุงยาสมุนไพร     
 3. การป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ยา     

 4. ความหมายของคําที่ควรรู้ 

 
กิจกรรมการเรียนรู ้
            1. ทําแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน บทที่  3 
           2. ศึกษาเอกสารการสอน บทที ่ 3 
           3. ปฏิบัติกิจกรรมตามที่รับมอบหมายในเอกสารการสอน 
           4. ทําแบบประเมินผลตนเองหลังเรียน บทที ่ 3 
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สื่อการสอน 
           1. เอกสารการสอน บทที ่ 3 
           2. ใบความรู้ 
          3. ใบงาน 
          4. หนังสือ 
 
ประเมินผล 
 1. ประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน 
           2. ประเมินผลจากการสอบประจําภาคการศึกษา 
          3. ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
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เรื่องท่ี  1  การเตรียมวัตถุดิบสมุนไพร 
 
 
 
 
 
 
 
     1. เก็บเก่ียวสมุนไพรให้ถกูต้น ถูกส่วน ถูกอายุ ถูกเวลา ถูกฤดูกาล เพ่ือให้ได้ยาที่มีคุณภาพสูงสุด 
     2. ลดจํานวนเช้ือจุลินทรีย์และสิ่งปนเป้ือน โดยล้างวัตถุดิบสมุนไพรให้สะอาด อาจใช้การผึ่งหรือลวกด้วยนํ้า
ร้อนเพ่ือฆ่าเช้ือโรค โดยเฉพาะสมุนไพรที่นําไปบดผงป้ันเป็นลูกกลอน 
     3. นําไปย่อยขนาด สับ หั่น เป็นช้ินเล็กๆ ให้เหมาะกบัการใช้งาน(ช้ินเล็กๆ จะทําให้สกัดสารได้ดีกว่าช้ิน
ใหญ่ๆ ) ควรทําในขณะที่ยังสด ถ้าปล่อยให้แห้งแล้วจะสับหรือห่ันยากกว่ามาก 
     4. นําไปทาํให้แห้งด้วยการอบหรือตาก พืชที่มีนํ้ามันหอมระเหยควรตากในที่ร่มหรืออบที่อุณหภูมิตํ่าไม่เกิน 
40 องศา ถ้าต้องการทําเป็นผง ให้นําช้ินวัตถุดิบที่ตากแห้งดีแล้วไปบดให้ได้ขนาดที่เหมาะสมต่อไป 
     5. เก็บวัตถุดิบสมุนไพรที่แห้งดีแล้วไว้ในภาชนะที่สะอาด แห้ง ป้องกันฝุ่นผง ความช้ืน หรือ ใส่ถงุตาข่าย
แขวนไว้ในที่โปร่ง มีอากาศถ่ายเทสะดวก หรือใส่กล่องสญุญากาศเก็บไว้ในตู้เย็นเพ่ือให้เก็บได้นานข้ึน 
 
เรื่องท่ี  2  การปรุงยาสมุนไพร 

1. การต้มยา 
 
 
 
 
 
 

1.1 การต้มยาทั่วไป 
         การต้มยาของหมอพ้ืนบ้านโดยทั่วไป จะนําสมุนไพรใส่ในหม้อแล้วเติมนํ้าให้สูงกว่าระดับสมุนไพรสอง
เท่า (โดยกดยาลงแล้วใส่นํ้าใหท้่วมขึ้นมา 1 เท่า) ต้มให้เดือดด้วยไฟปานกลาง แล้วต้มต่ออีกประมาณ 15 นาท ี
รินเอานํ้ามารับประทานตามท่ีระบุไว้ในตํารับ 
         ยาบํารุงของไทยโดยทั่วไปจะกินครั้งละ 1 แก้ว วันละ 2 ครั้ง หรอืกินต่างนํ้า หมายถึงกินเมื่อหิวนํ้าแทน
การกินนํ้า เมื่อจะรับประทานยาคร้ังต่อไปให้เอานํ้าเท่ากับปริมาณที่ลดลงไปจากการต้มครั้งก่อนเติมลงไป แล้ว
ต้มใหมใ่ห้เดือด ทําเช่นเดียวกับการต้มครั้งก่อน โดยปกติจะอุ่นยาวันละคร้ัง ต้มกินติดต่อกัน 5-7 วัน หรือที่
เรียกว่า ต้มจนยาจืด 
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 หม้อทีใ่ช้ต้มนิยมใช้หม้อดินหรือหม้อเคลือบ ไม่นิยมใช้หม้อสแตนเลสหรือหม้อ อลูมิเนียม โดยเฉพาะ
หม้ออลูมิเนียมไม่ควรใช้ เน่ืองจากอาจมีโลหะหนักผสมในตัวยาจากการกัดกร่อนของน้ํายาต้มได้ 
         ขนาดของสมุนไพรที่ใช้ต้มยาโดยทั่วไปใช้ประมาณ 1 กํามือของเจ้าของ(ประมาณ 10 กรมั หรอืหน่ึงใน
สิบของหน่ึงขีด) ต้มกับนํ้า 1 กา(ประมาณ 1 ลิตร) หากมีสมุนไพรหลายชนิดผสมอยู่ด้วยกัน ให้เข้าใจว่าใช้ใน
สัดส่วนที่เท่ากัน 
 

1.2 การต้มเคีย่ว 
 

 
 

 
 การต้มเคี่ยวคือการเอาสมุนไพรใส่ในหม้อแบบการต้มทั่วไป เติมนํ้าลงไปสามเท่าของปริมาณที่ต้องการ
รับประทาน เช่น ประมาณ 3 แก้ว(แก้วละ 250 ซซีี) ต้มให้เดือดและต้มเคี่ยวต่อไปอย่าใช้ไฟแรง ควรให้ยา
ค่อยๆ เดือด ให้ปริมาณนํ้าเหลือ 1 แก้ว นํานํ้ายามารับประทานคร้ังเดียวให้หมด หรือแบ่งรับประทานแล้วแต่
ปริมาณของสมุนไพรที่ใช้ 
 
2. การชง 

 
 

 
  การชงยานิยมใช้กับสมุนไพรแห้งที่บดเป็นผงหยาบมีขนาดเล็กกว่าสมุนไพรที่ใช้ต้ม โดยนําไปใส่ในถงุ
ชงหรือผ้าขาวบาง สมุนไพรบางชนิดจะใช้ใบสดชงก็ได้ หากใช้ใบสดนิยมนวดใบให้ชํ้าก่อนชง ใช้วิธีชง
เช่นเดียวกับชา โดยชงในนํ้าร้อนปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาทีแล้วจงึรับประทาน(แต่ถ้าเป็นชาจีนที่ด่ืมกัน
โดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 6 นาที) สมุนไพรที่ใช้มีทั้งสมุนไพรเด่ียวหรือตํารับ นํ้าที่ใช้เป็นนํ้าร้อนอุณหภูมิไม่
เกิน 100 องศาเซลเซียส สัดส่วนของผงสมุนไพรและน้ําร้อนที่ใช้จะแตกต่างกันตามชนิดของสมุนไพร โดยทั่วไป
จะใช้สมุนไพรประมาณ 1 หยิบมือ(1-2 กรมั) ต่อนํ้า 1 แก้ว(200-250 ซีซ)ี 
 

3. ยาดอง 
     ยาดอง หมายถึง การปรุงยาโดยการหมักสมุนไพรกับ
สารละลายที่ต้องการ เพ่ือจะสกัดตัวยาออกจากสมุนไพรและ
สามารถควบคมุเช้ือจุลินทรีย์ไม่ให้เจรญิเติบโต ทําให้ยาดอง
สามารถเก็บได้นานข้ึน ทั้งยังเหมาะกับตัวยาท่ีโอสถสารสลายตัว
ด้วยความร้อน วิธีการดองยาน้ันมีอยู่หลายวิธี เช่น การดองสุรา 
การดองนํ้าผึ้ง การดองเกลือ การดองเปรี้ยว การดองนํ้ามูตร การ
ดองข้าวหมาก เป็นต้น ในที่น้ีขอยกตัวอย่างยาดองสุรา ยาดอง
นํ้าผึ้ง ยาดองเปรี้ยว 
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3.1 การดองสรุา 
          ยาดองสุราเป็นการนําเอาสมุนไพรที่ผ่านการล้าง หั่น ตากหรือผึง่ให้แห้ง(การใช้สมุนไพรสดทียั่งมี
ความช้ืนสูงอาจทําให้ยาดองนั้นเน่าได้)มาห่อด้วยผ้าขาวบาง แล้วใส่โหลสําหรับดองที่แห้งสะอาด จากน้ันนํา
เหล้าโรงหรือเหล้าขาวรินใสล่งไปพอท่วมตัวยา แล้วกดให้ห่อยาสมุนไพรจมลงในน้ําเหล้าไว้สักครู่ ปิดฝาขวด
โหลให้สนิท โดยใช้ผ้าคลุมปากโหล ก่อนปิดฝา(เกลียว) หรอืใช้ผ้าคลุมมัดฝาโหล(ฝาแก้ว) จะทําให้ปิดได้สนิท
ย่ิงขึ้น ทิ้งไว้ประมาณ 30 วัน อาจนําเอาโหลยาดองไปตากแดด หรือเอาไปหมกไว้ในยุ้งข้าวเปลือก จะทําให้
อุณหภูมิสูงขึ้น ช่วยให้การสกัดสารด้วยแอลกอฮอล์ทําได้ดีขึ้น ในกรณีน้ีใช้เวลาประมาณ 15 วัน ก็สามารถ
นํามาด่ืมเป็นยาดองเหล้าได้แล้ว การเปิดโหลคนบ่อยๆ หรอืการใช้วัตถุดิบสมุนไพรที่ย่อยขนาดให้เล็กลง จะทํา
ให้การสกัดสารทําได้ดีขึ้นเช่นกัน 
ข้อระวัง 
              1. สตรีมีครรภ์ ผูป่้วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยด้วยโรคหัวใจ ไมค่วรด่ืมยาดองสุรา 
              2. ไม่ควรด่ืมเกิน 2 ถ้วยตะไลต่อวัน 
 

 
  
 
 
 
 
3.2 การดองน้าํผึ้ง 
          ทําเช่นเดียวกับการดองสุราแต่ใช้นํ้าผึ้งแทน ไมนิ่ยมห่อตัวยาด้วยผ้าขาวบาง นํ้าผึ้งสามารถใช้ดองยาได้
เพราะนํ้าผึ้งจะควบคุมเช้ือจุลินทรีย์ไม่ให้เจรญิเติบโต จึงนิยมใช้นํ้าผึ้งดองผลไม้สมุนไพร เช่น กล้วย ยอ สมอ 
มะขามป้อม เป็นต้น 
           

  
   

  
 
  
 
 
3.3 การดองเปรี้ยว 
           เป็นการสกัดโอสถสารจากสมุนไพรด้วยนํ้า แต่ใช้การคุมเช้ือด้วยความเปรี้ยว ซึ่งความเปรี้ยวอาจมา
จากมะขาม มะกรูด สารส้ม หรือสมุนไพรรสเปร้ียวอ่ืนๆ วีธีการดองเปรี้ยวน้ีจะต้มสมุนไพรซึ่งมีสมุนไพรที่มีรส
เปรี้ยวรวมอยู่ด้วยก่อน แล้วต้ังทิ้งไว้ระยะหน่ึง เช่น 7 หรอื 15 วันแล้วแต่ตํารับ หรือบางตํารับให้ดูว่าผลมะกรูด
เป่ือย 



34 

 

  4. การฝน 
      การฝน คอื การนําสมุนไพรมาฝนกับหินลับมีดและละลายด้วยนํ้ารับประทาน สมนุไพรที่ใช้ส่วนใหญ่ได้
จากแก่นหรือราก ในตํารับยาที่ใช้มักประกอบด้วยสมุนไพรหลายชนิดโดยสัดส่วนของสมนุไพรที่ใช้อาจเท่ากัน
หรือต่างกันก็ได้ นอกจากน้ียังมีการฝนยาอีกประเภทหน่ึงที่ไม่ได้ใช้สมุนไพรที่เป็นช้ินใหญ่ๆ ฝนกับนํ้ากระสาย 
แต่ได้จากสมุนไพรที่บดเป็นผงละเอียดแล้วนํามาผสมกับสารยึดเกาะ เช่น นํ้าผึ้ง แล้วทาํเป็นแท่ง เมื่อจะใช้ก็
นํามาฝนกับนํ้ากระสายยารับประทาน 
 
5. ยาลูกกลอน 
      ยาลูกกลอนทําโดยบดสมุนไพรแห้งให้เป็นผงละเอียดในขนาดที่พร้อมจะถูกสกัดด้วยนํ้าย่อยภายใน
กระเพาะอาหารและลําไส ้แลว้นําผงยาน้ันมาผสมกับสารยึดเกาะเพ่ือให้ป้ันเป็นลูกกลอนได้และแตกตัวได้ดีเมื่อ
เข้าสู่ระบบทางเดินอาหาร สารยึดเกาะที่ดีที่สุดคือ นํ้าผึ้ง เมื่อผสมผงยากับนํ้าผึ้งแล้วให้ทดลองปั้นดู หากป้ัน
แล้วแตกให้เติมนํ้าผึ้ง แต่ถ้าป้ันแล้วเหนียวติดมือ ให้ผสมผงยาเพ่ิมจนสามารถป้ันเป็นก้อนไม่ติดมือ จากน้ันนํา
ลูกกลอนที่ป้ันได้ไปผึ่งแดดประมาณ 2 วัน หรืออบที่ 50 องศา 48 ช่ัวโมง เก็บในขวดสะอาดและแห้งสนิท ปิด
ฝาเก็บไว้ในที่แห้ง โปร่ง ไม่มแีดดส่อง 
 
 

เรื่องท่ี  3  ความหมายของคําท่ีควรรู้ 
 
   

 
 
 
 

        
               กํามือ คือ ขนาดของสมุนไพรที่กําไว้ในมือ โดยให้ปลายน้ิวหัวแม่มือจรดกับปลายน้ิวช้ี เช่น       
ต้นบานไม่รู้โรย 1 กํามือ หมายถึง เอาต้นบานไม่รู้โรยมาขดทับกันเป็นท่อนขนาด 1 กํามือ ยาวประมาณ     
ครึ่งฝ่ามือ แล้วเอาตอกหรือเชือกมัดไว้ ถ้าเป็นรากไม้ เช่น รากย่านาง 1 กํามือ หมายถึง เอารากมาห่ันเป็นท่อน
ยาวประมาณครึ่งฝ่ามือ นํามามัดรวมกันได้ขนาด 1 กํามือ 
 หยิบมือ คือ ขนาดที่ใช้น้ิวหัวแม่มือ น้ิวช้ี และกลาง หยิบขึ้นมา 
      ทั้งห้า หมายถึง ใช้ทั้งต้น ราก ใบ ดอก ผล 
      ส่วน  หมายถงึ ส่วนของการตวง(ปริมาตร) ไม่ใช่การช่ัง(นํ้าหนัก) 
      กระสายยา  หมายถึง ตัวทําละลายยา เช่น ใช้นํ้าเป็นกระสายยา คือใช้นํ้าเป็นตัวทําละลายยา 
      แก้ว หมายถึง แก้วธรรมดารูปทรงกระบอกที่ใช้ด่ืมนํ้ากันทัว่ไป ขนาดบรรจุ 250 ซซี ี
       1 ถ้วยตะไลเทา่กับ 30 ซซี ี
       1 ช้อนโต๊ะเท่ากับ 15 ซซี ี
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เรื่องท่ี  4  การป้องกันอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นจากการใช้ยา 
 1. ถ้ายาใดไม่เคยกินมาก่อนเลย ควรเริ่มกินในขนาดที่น้อยๆ ก่อน เช่น กินเพียงคร่ึงหน่ึงของขนาดที่
กําหนด ให้รอดูว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นในร่างกายหรือไม่ ถ้าไม่มีจึงค่อยกินต่อไป  
 2. อย่าใช้ยาเข้มข้นเกินไป เช่น ยาที่บอกว่าให้ต้มกินธรรมดาห้ามใช้วิธีต้มเคี่ยวกิน เพราะยาจะเข้มข้น
เกินไปจนทําให้เกิดพิษได้ เช่น ยาขับนํ้านม ถ้าต้มเคี่ยวจะทําให้ยาร้อนเกินไปจนนํ้านมแห้งได้ 
 3. ควรรู้พิษของยาก่อนใช้ เพราะไม่มียาอะไรที่ไม่มีพิษ การรู้จักพิษจะทําให้มีความระมดัระวังในการใช้
มากขึ้น 
 4. ในการกินยารักษาโรค ไมค่วรกินยาตัวเดียวทุกวันเป็นเวลานานๆ โดยไม่จําเป็นโดยทั่วไปไม่ควรกิน
ยาอะไรติดต่อกันเกินหน่ึงเดือน 
 5. คนที่อ่อนเพลียมาก เด็กอ่อนและคนชราหา้มใช้ยามาก เพราะคนเหล่าน้ีมีกําลังต้านทานยาน้อย  
จะทําให้ยาเกิดพิษได้ง่าย 
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ใบงาน 
 
จงตอบคําถามดังต่อไปน้ี 

1. ให้บอกวิธีการเตรียมวัตถุดิบสมุนไพร 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
............................................................................................................... 

 
2. จงอธิบายการต้มยาสมุนไพรว่ามีข้อดีอย่างไร 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

............................................................................................................... 
 

3. วิธีการนําสมุนไพรมาใช้ ในทอ้งถิ่นของตนเองมีก่ีวิธี อะไรบ้าง จงอธิบาย 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
............................................................................................................... 

 
4. คําว่า หยิบมือ มีความหมายว่าอย่างไร

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

............................................................................................................... 
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บทที่  4 
สมุนไพรรอบบ้าน (ตามท้องถ่ิน) 

 
แผนการเรียนรู้ประจําบท 
 

บทที่  4  สมุนไพรรอบบ้าน (ตามท้องถิ่น) 
 
สาระสําคัญ   
 1. ลักษณะ คุณสมบัติ สมุนไพรรอบบ้าน (ตามท้องถิ่น)  
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 ทราบถึงลักษณะ คุณสมบัติ สมุนไพรรอบบ้าน (ตามท้องถิ่น) เช่น ข่า  ตะไคร้  มะกรูด มะรุม  ขิง  
ขมิ้น  ฯลฯ 
 
ขอบข่ายเนื้อหา 
 เมื่อศึกษาบทที่  1  จบแล้ว  ผู้เรียนสามารถ 
 1. อธิบายลักษณะ สมุนไพรรอบบ้าน (ตามท้องถิ่น)ได้ 
 2. อธิบายคุณสมบัติ สมุนไพรรอบบ้าน (ตามท้องถิ่น)ได้ 
 
กิจกรรมการเรียนรู ้
           1. ทําแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน บทที่  4 
           2. ศึกษาเอกสารการสอน บทที ่ 4 
           3. ปฏิบัติกิจกรรมตามที่รับมอบหมายในเอกสารการสอน 
           4. ทําแบบประเมินผลตนเองหลังเรียน บทที ่ 4  
 
สื่อการสอน 
           1. เอกสารการสอน บทที ่ 4 
           2. ใบความรู้ 
          3. ใบงาน 
          4. หนังสือ 
ประเมินผล 
 1. ประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน 
           2. ประเมินผลจากการสอบประจําภาคการศึกษา 
          3. ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมผลการเรียนรู้ 
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 เรื่องท่ี  1  ลักษณะ คุณสมบัติ สมุนไพรรอบบ้าน (ตามท้องถ่ิน) 
 วิถีชีวิตคนไทยมีการใช้สมุนไพรมานาน อาหารไทยส่วนใหญ่มีสมุนไพรเป็นส่วนประกอบคนไทยจึงมัก
ปลูกสมุนไพรหลายชนิดไว้ในเขตรั้วบ้านเพ่ือเป็นพืชผักสวนครัวใช้ในการประกอบอาหารในชีวิตประจําวัน และ
ใช้แก้อาการต่าง ๆ ยามจําเป็น 
 

ชื่อ ลักษณะ สรรพคณุ 
ข่า 

 

ต้นข่าจัดเป็นไม้ล้มลุก มีความสูงของลําต้น
ประมาณ 1.5 – 2 เมตร บริเวณส่วนของเหง้า
จะมีข้อและปล้องค่อนข้างชัดเจนทีเดียว ส่วน
ใบเป็นใบเด่ียวออกเรียงสลับ ลักษณะทรงรี 
และดอกจะออกท่ีบริเวณยอดของข่า มีดอก
ย่อยขนาดเล็ก สขีาว ส่วนปลายจะแยก
ออกเป็น 3 กลีบ และบริเวณโคนติดกันคล้าย
หลอดสั้นๆ เป็นใบประดับรูปรีหรือไข่ และผล
เป็นทรงกลมเม่ือผลแห้งจะแตกได้ง่าย 

ใบ – ใช้สําหรับแก้โรคกลากเกลื้อน แก้ปวดเม่ือยบริเวณข้อ
ต่างๆ และช่วยในการฆ่าพยาธิ ให้รสเผ็ดร้อน 
ดอก – ใช้สําหรับแก้โรคกลากเกลื้อน ให้รสเผ็ดร้อน 
ผล – ช่วยแก้อาการปวดท้อง คลื่นไส้อาเจียน แก้บิด หรือ
ท้องอืดท้องเฟ้อ และช่วยให้กระเพาะย่อยอาหารได้ดีข้ึน ให้รส
เผ็ดร้อนฉุน 
หน่อ – ช่วยในการบํารุงธาตุไฟ และแก้ลมแน่นหน้าอก ให้รส
เผ็ดร้อนหวาน 
เหง้า – ใช้ตํากับมะขามเปียกและเกลือให้สตรีรับประทานหลัง
คลอด ช่วยขับเลือดคาวปลา แก้อาการตกเลือด หรือขับรก 
นอกจากนี้ยังช่วยแก้อาการปวดท้อง หรือจุกเสียดแน่น ช่วย
ขับลมให้กระจาย แก้พิษ แก้บิด แก้อาการฟกช้ํา แก้ลมป่วง 
แก้สันนิบาตหน้าเพลิง และแก้โรคกลากเกลื้อน ให้รสเผ็ดร้อน
ขม 
ต้นแก่ – ใช้ตําผสมกับน้ํามันมะพร้าว ช่วยในการแก้อาการ
ปวดเม่ือยตามกล้ามเนื้อต่างๆ หรือข้อ และแก้ตะคริว ให้รส
เผ็ดร้อนซ่า 
ราก – ช่วยแก้อาการเหน็บชา แก้เสมหะและโลหิต และช่วย
ขับเลือดลมให้เดินสะดวก ให้รสเผ็ดร้อนปร่า 

ตะไคร้ 

 

ต้นตะไคร้จัดเป็นพืชล้มลุก มีความสูงของลําต้น
ประมาณ 4 – 6 ฟุต ซ่ึงลาํต้นน้ันจะมีกาบห่อหุม้
อยู่รอบใบ ส่วนใบน้ันจะมีลักษณะยาวเรียว ช่วง
ปลายจะมีขนหนาม ลักษณะลําต้นรวมกันเป็นกอ 
และมีกลิ่นหอม และในใบของต้นตะไคร้น้ีแหละท่ี
อุดมด้วยนํ้ามันหอมระเหย สาํหรบัดอกของต้น
ตะไคร้น้ันจะออกเป็นช่อยาวและมีดอกเล็กๆ 
ฝอยๆ อยู่มากมาย โดยส่วนต้นหัวมกัจะนําไป
ประกอบอาหาร ซ่ึงเป็นพืชท่ีอยู่ในตระกูลหญ้า 
สามารถข้ึนและเจริญเติบโตได้งา่ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบ – ช่วยแก้อาการไข้ และลดความดันโลหิต ให้รสหอมปร่า 
ต้น – ช่วยแก้โรคทางเดินปัสสาวะ ช่วยขับลม แก้นิ่ว รวมท้ัง
ดับกลิ่นคาว และช่วยให้เจริญอาหาร ให้รสหอมปร่า 
เหง้า – ช่วยบํารุงไฟธาตุ แก้กระษัย ช่วยขับลมในลําไส้ 
รวมท้ังแก้อาการเบื่ออาหาร แก้ขัดปัสสาวะ และแก้ปัสสาวะ
พิการ โรคน่ิว ให้รสหอมปร่า 
ท้ังต้น – ช่วยขับเหงื่อ บํารุงธาตุ รวมท้ังขับปัสสาวะ แก้อาการ
ปวดท้อง และแก้หืด ให้รสหอมปร่า 
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ชื่อ ลักษณะ สรรพคณุ 
ขิง 

 

สําหรับต้นขิงนั้นเป็นไม้ล้มลุก มีเหง้าอยู่ใต้ดินสี
น้ําตาลอมเหลือง ส่วนเนื้อในจะเป็นสีนวลๆ มี
กลิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของขิง ข้ึนโดยการแทง
หน่อหรือลําต้นเทียมข้ึนมาบนดิน ส่วนใบเป็น
ใบเดี่ยวออกแบบเรียงสลับกันเป็นรูปขอบ
ขนาน แผ่นใบสีเขียวเข้ม ขอบเรียบ และดอก
นั้นจะออกเป็นช่อสีเหลืองอมเขียว แทง
ออกมาจากเหง้าใต้ดิน ส่วนผลจะมีลักษณะ
กลมและแห้ง ข้างในมีเมล็ดมากมาย 

เหง้า – ช่วยในการกระตุ้นการบีบตัวของกระเพาะอาหารและ
ลําไส้ ช่วยขับเสมหะ แก้โรคบิด ช่วยเจริญอากาศธาตุ 
ตลอดจนขับลม ช่วยแก้ท้องอืด จุกเสียด แน่นท้อง หอบไอ 
และคลื่นไส้อาเจียน ให้รสหวานเผ็ดร้อน 
ต้น – ช่วยแก้อาการท้องร่วงหรือจุกเสียด ช่วยขับลมให้ผาย
เรอ ให้รสเผ็ดร้อน 
ใบ – ช่วยแก้อาการนิ่ว ฟกช้ํา บํารุงกําเดา รวมท้ังช่วยขับ
ปัสสาวะ ฆ่าพยาธิ และแก้โรคเกี่ยวกับตา ให้รสเผ็ดร้อน 
ดอก – ช่วยในการย่อยอาหาร แก้อาการปัสสาวะขัด และช่วย
แก้โรคอาการประสาทท่ีทําให้จิตใจขุ่นมัว ให้รสเผ็ดร้อน 
ราก – ช่วยในการเจริญอาหาร แก้แน่น ช่วยขับเสมหะใน
ลําคอ แก้ลม แก้พรรดึก และช่วยบํารุงเสียงให้กังวานไพเราะ 
ให้รสหวานเผ็ดร้อนและขม 
ผล – เป็นยาอายุวัฒนะ ช่วยแก้อาการไข้ บํารุงน้ํานม แก้ไอ 
เจ็บคอ คอแห้ง ตลอดจนตาฝ้าฟาง ให้รสหวานและเผ็ด 
 

ขมิ้นชัน 

 

ต้นขม้ินชันเป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่งจัดอยู่ใน
ตระกูลเดียวกับขิง มีอายุได้หลายปี ความสูง
ลําต้นประมาณ 30 – 95 เซนติเมตร มี
รากเหง้าอยู่ใต้ดินเป็นรูปทรงไข่ อวบและสั้น 
และมีแขนงรูปทรงกระบอกแตกออกเป็น 2 
ด้าน ส่วนเนื้อในของเหง้านั้นมีกลิ่นหอมฉุน
แบบเฉพาะตัว สเีหลืองอมส้ม หรือเหลือง
จําปาอมแสด เป็นใบเด่ียว ตรงกลางใบมีสีแดง
เข้ม เหง้าเรียงตัวเป็นวงซ้อนทับกัน และดอก
แทงออกมาจากเหง้ารูปทรงกระบอก กลีบ
ดอกสีเหลืองอ่อน ส่วนใบประดับสีเขียวอ่อนๆ 
และส่วนผลมีด้วยกัน 3 พู เป็นรูปทรงกลม 

เหง้า – ช่วยในการแก้ไขเพื่อดี หรือเพ้อคลั่ง ตลอดจนเป็นไข้
เร้ือรัง ช่วยแก้ปัญหาโรคผิวหนังต่างๆ อาการผอมเหลือง แก้
เสมหะและโลหิต รวมท้ังช่วยสมานแผล แก้ธาตุพิการ ช่วย
สมานแผล แก้ผื่นคัน ไปจนถึงโรคท้องร่วง ขับผายลม 
ตลอดจนช่วยคุมธาตุ ขับกลิ่นและสิ่งสกปรกภายในร่างกาย
ของเราออกมา และรักษาบาดแผลในกระเพาะอาหารได้อีก
ด้วย นอกจากน้ียังสามารถนําน้ําท่ีคั้นได้จากเหง้าสดมาหยอด
ตา แก้อาการตาบวมหรือแดงได้ด้วย รวมท้ังแก้แผลถลอก ลด
อาการอักเสบ แก้โรคผิวหนังจากผื่นคัน ช่วยให้ผิวพรรณเปล่ง
ปลั่ง ให้รสฝาดหวานเอียน 
ผงขม้ิน – ช่วยแก้เม็ดผดผื่นคันบริเวณผิวหนังได้ โดยการ
นําไปเคี่ยวกับน้ํามันพืชแล้วผสมน้ําเพ่ือทาผิวบริเวณท่ีมีผดผื่น
คัน หรือใช้สําหรับแผลสดก็ได้ 
ขม้ินสด – นําไปตําผสมกับดินประสิวเพียงเล็กน้อย และน้ํา
ปูนใส ใช้สําหรับพอกบาดแผล และแก้อาการเคล็ดขัดยอกได้ดี 
หรือสามารถนํามารับประทานแก้ท้องร่วง หรือบิด โดยการ
นําไปเผาไฟแล้วโขลกผสมกับน้ําปูนใสรับประทาน 
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ช่ือ ลักษณะ สรรพคุณ 
กระชาย 

 

เป็นไม้ล้มลุก ไม่มีลําต้นบนดิน มีเหง้าใต้ดิน ซ่ึง
แตกรากออกไป เป็นกระจุกจํานวนมาก อวบ
น้ํา ตรงกลางพองกว้างกว่าส่วนหัวและท้าย ใบ
เด่ียว เรียงสลับในระนาบเดียวกัน รูปขอบ
ขนานแกมรูปไข่ ตรงกลางด้านในของก้านใบมี
ร่องลึก ดอกช่อ ออกแทรกอยู่ระหว่างกาบใบท่ี
โคนต้น กลีบดอกสีขาวหรือชมพูอ่อน ใบ
ประดับรูปใบหอก สีม่วงแดง ดอกย่อยบาน
คร้ังละ 1 ดอก ผลของกระชายเป็นผลแห้ง 
 

เหง้า– ช่วยในการบํารุงกําลัง แกล้ําไส้ใหญ่อักเสบ โรคต่างๆ 
อันเกิดในปาก ปากเปื่อย แก้ลมในกองหทัยวาต รวมท้ังใจสั่น 
บิดปวดเบ่ง ปวดมวนในช่องท้อง ตลอดจนขับระดู แก้มุตกิด 
(อาการตกขาว) ให้รสขม และเผ็ดร้อน 
ราก (นมกระชาย)– มีสรรพคุณคล้ายกับโสม ช่วยในการบํารุง
ร่างกายให้กระชุ่มกระชวยกระปร้ีกระเปร่า รวมทั้งคลายความ
กําหนัดทางกามารมณ์ แก้โรคกามตายด้าน เสริมสร้าง
สมรรถภาพทางเพศ ให้รสขม และเผ็ดร้อน 
 

กระเทียม 

 
 
 

กระเทียมเป็นพืชล้มลุกประเภทกินหัว ลําต้น
สูง 1-2 ฟุต มีหัวลักษณะกลมแป้นขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 1-2 นิ้ว ภายนอกของหัว
กระเทียมมีเปลือกบางๆหุ้มอยู่หลายชั้น 
ภายในหัวประกอบแกนแข็งตรงกลาง ด้าน
นอกเป็นกลีบเล็กๆ จํานวน 10-20 กลีบ เนื้อ
กระเทียมในกลีบมีสเีหลืองอ่อนและใส  มีน้ํา
เป็นองค์ประกอบสูง มีกลิ่นฉุนจัด 

ประโยชน์ของกระเทียมในทางตรงก็คือเป็นส่วนประกอบของ
อาหารคาวได้หลากหลายมาก ท้ังต้ม ผัด แกง ทอด ส่วน
ประโยชน์ทางอ้อมก็คือสรรพคุณของกระเทียมในด้านยาและ
การป้องกันรักษาโรคนั่นเอง ซ่ึงกระเทียมสามารถให้ประโยชน์
ต่อร่างกายของเราในหลายๆด้านอย่างไม่น่าเชื่อ อีกท้ังคน
โบราณยังใช้กระเทียมในการรักษาโรคผิวหนังจําพวกกลาก
เกลื้อน ประโยชน์ของกระเทียมเพ่ิมเติมคือช่วยรักษาแผลท่ีเน่า
เปื่อยและเป็นหนอง ป้องกันโรคเบาหวาน และช่วยขจัดพิษ
สารตะกั่ว 
 

มะกรูด 
 

 มะกรูดเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก แตกกิ่งก้าน 
ลําต้นและกิ่งมีหนามแข็ง ใบ เป็นใบประกอบท่ี
มีใบย่อยใบเดียว สีเขียวหนา มีลักษณะคอดกิ่ว
ท่ีกลางใบเป็นตอนๆ มีก้านแผ่ออกใหญ่เท่ากับ
แผ่นใบ ทําให้เห็นใบเป็น 2 ตอน ใบสีเขียวแก่
ค่อนข้างหนา มีกลิ่นหอมมากเพราะมีต่อม
น้ํามันอยู่ ดอก ออกเป็นกระจุก 3–5 ดอก 
กลีบดอกสีขาว ร่วงง่าย ผล มีหลายแบบ
แล้วแต่พันธ์ุผลเล็กเท่ามะนาว ผิวขรุขระน้อย
กว่าและไม่มีจุกท่ีหัว 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผิวผลสดและผลแห้ง รสปร่า หอมร้อน สรรพคุณแก้ลมหน้ามืด 
แก้วิงเวียน บํารุงหัวใจ ขับลมลําไส้ ขับระดู 
ผล รสเปร้ียว มีสรรพคุณเป็นยาขับเสมหะ แก้ไอ แก้น้ําลาย
เหนียว ฟอกโลหิต ใช้สระผมทําให้ผมดกดํา ขจัดรังแค 
ราก รสเย็นจืด แก้พิษฝีภายใน แก้เสมหะ แก้ลมจุกเสียด 
น้ํามะกรูด รสเปร้ียว กัดเสมหะ ใช้ดองยามีสรรพคุณเป็นยา
ฟอกโลหิตสําหรับสตรี 
ใบ รสปร่าหอม แก้ไอ แก้อาเจียนเป็นโลหิต แก้ช้ําใน และดับ
กลิ่นคาว 
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มะนาว 

 

ไม้พุ่ม สูง 2-4 เมตร กิ่งอ่อนมีหนาม ใบ
ประกอบชนิดมีใบย่อยใบเดียว เรียงสลับ รูปไข่ 
รูปวงรีหรือรูปไข่แกมขอบขนานกว้าง 3-5 ซม. 
ยาว 4-8 ซม. เนื้อใบมีจุดน้ํามันกระจาย ก้าน
ใบมีครีบเล็ก ๆ ดอกเด่ียวหรือช่อ ออกท่ีปลาย
กิ่งและท่ีซอกใบ กลีบดอกสีขาว กลิ่นหอม ร่วง
ง่าย ผลเป็นผลสด กลมเกลี้ยง ฉ่ําน้ํา 
 

ใช้น้ํามะนาวและผลดองแห้งเป็นยาขับเสมหะแก้ไอ แก้โรค
เลือดออกตามไรฟัน เพราะมีวิตามินซี น้ํามะนาวเป็นกระสาย
ยาสําหรับสมุนไพรท่ีใช้ขับเสมหะเช่นดีปลีโดยกินร่วมกับยาขับ
ลม เช่น ขิง 
 

กระเพรา 

 

กะเพรานั้นเป็นไม้ล้มลุก แตกกิ่งก้าน ลําต้นสูง
ประมาณ 30 – 60 เซนติเมตร จัดเป็นพืชสวน
ครัว ใช้สําหรับเป็นส่วนประกอบของอาหาร 
ลําต้นค่อนข้างแข็ง มีขน เป็นใบเด่ียว เรียงเป็น
รูปรี ปลายแหลมมน ส่วนโคนแหลม ขอบจัก
ฟันเลื่อยเป็นคลื่น บริเวณแผ่นใบมีขน ส่วน
ดอกออกเป็นช่อ และดอกย่อยคล้ายระฆัง
ขนาดเล็ก มีสีขาวหรือขาวอมม่วงแดง ส่วน
โคนกลีบเชื่อมติดกันและปลายแยกออกเป็น 2 
ส่วน กลีบเลี้ยงเน้ือแข็งสีแดงอมน้ําตาลแกม
ม่วง ก้านดอกย่อยมีสีเขียว 
 

ใบ – ช่วยในการบํารุงไฟธาตุ ขับลม ผายลม ช่วยให้เรอ แก้
คลื่นเหียนอาเจียน แก้ลมตานซาง ปวดท้อง จุกเสียด ส่วนใบ
สดหรือแห้งสามารถนําไปชงน้ําร้อนด่ืมขับลมในเด็กอ่อน และ
บํารุงธาตุ ตลอดจนน้ําท่ีคั้นจากใบสามารถรับประทานแก้ไข้ 
ช่วยขับเหงื่อ ขับเสมหะ ทารักษาโรคผิวหนังอย่างกากเกลื้อน 
และสามารถหยอดหูช่วยแก้อาการปวดหูได้ด้วย ให้รสเผ็ดร้อน
รากและต้น – ช่วยแก้พิษตานซาง จุกเสียด ท้องอืดท้องเฟ้อ 
ตลอดจนช่วยบํารุงธาตุ และแก้โรคสันนิบาต ให้รสเผ็ดร้อน 
เมล็ด – ช่วยบํารุงผิวให้ชุ่มชื้น ให้รสเผ็ดร้อน 
น้ํามันหอมระเหย – ช่วยในการยับย้ังการเจริญเติบโตของวัณ
โรค และมีฤทธ์ิช่วยฆ่าแมลงและยุง สารสกัดจากน้าํหรือ
แอลกอฮอล์ช่วยคลายกล้ามเนื้อ รักษาแผลในกระเพาะอาหาร 
และช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดได ้

 

ใบแมงลัก 

 

แมงลักมีลักษณะทรงต้น ใบ ดอก และผล
คล้ายโหระพา ต่างกันท่ีกลิ่น ใบสีเขียวอ่อน
กว่า กลีบดอกสีขาวและใบประดับสีเขียว 
 

ตํารายาไทยมักเรียกผลแมงลักว่าเม็ดแมงลัก ใช้เป็นยาระบาย
ชนิดเพ่ิมกาก เพราะเปลือกผลมีสารเมือกซ่ึงสามารถพองตัวใน
น้ําได้ 45 เท่า เหมาะสําหรับ ผู้ท่ีไม่ชอบกินอาหารท่ีมีกากเช่น 
ผัก ผลไม้ ใช้ผลแมงลัก 1-2 ช้อนชา แช่น้ํา 1 แก้ว จนพองตัว
เต็มท่ี กินก่อนนอน ถ้าผลแมงลักพองตัวไม่เต็มท่ีจะทําให้
ท้องอืดและอุจจาระแข็ง จากการทดลองพบว่าแมงลักทําให้
จํานวนคร้ังในการถ่ายและปริมาณอุจจาระเพิ่มข้ึน รวมท้ังทํา
ให้อุจจาระอ่อนตัวกว่าปกติ นอกจากนี้ใบและต้นสดมีฤทธ์ิขับ
ลม เนื่องจากมีน้ํามันหอมระเหย 
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บัวบก 

 

ต้นใบบัวบกจัดเป็นจัดเป็นพืชล้มลุกท่ีมีอายุได้
หลายปี มักจะเลื้อยแผ่ไปตามดิน โดยเฉพาะ
ในบริเวณท่ีมีความชื้นแฉะ ซ่ึงจะมีการแตก
รากฝอยตามข้อต่างๆ ส่วนใบของต้นใบบัวบก
นั้นจะออกเป็นใบเด่ียวแบบเรียงสลับดูคล้ายๆ 
กับรูปไตของคน โดยมีขอบหยัก และบริเวณ
ก้านดอกจะค่อนข้างยาวเลยทีเดียว และมีดอก
สม่ีวงออกเป็นช่อๆ อยู่ตามซอกใบ มีขนาด
เล็กๆ ประมาณ 2 – 3 ดอก โดยมีผลเป็นผล
แห้งสามารถแตกออกได้ 

ท้ังต้น – ช่วยบํารุงกําลัง บํารุงหัวใจ แก้อาการอ่อนเพลีย แก้
ช้ําใน รวมท้ังช่วยขับปัสสาวะ แก้ร้อนในกระหายน้ํา ช่วยรักษา
บาดแผล ตลอดจนแก้โรคเร้ือน กามโรค ปวดศีรษะข้างเดียว 
และแก้อาการตับอักเสบ ให้รสหอมเย็น 
เมล็ด – ช่วยแก้อาการไข้ ปวดศีรษะ และแก้โรคบิด ให้รสขม
เย็น 

ฟักทอง 

 
 
 
 
 
 

เป็นพืชล้มลุก มีเถายาวเลื้อยปกคลุมดิน ลําต้น
มีลักษณะกลมหรือเป็นเหลี่ยมมน ผิวเป็นร่อง
ตามความยาว มีขนอ่อน ๆ มีหนวดสําหรับยึด 
เกาะยึดบริเวณข้อ ใบเป็นใบเด่ียว มีขนาดใหญ่ 
ออกเรียงสลับกัน โคนใบเว้าคล้ายรูปหัวใจ 
ขอบใบหยักเป็นเหลี่ยม 5 เหลี่ยม มีขน
ท้ัง 2 ด้านของตัวใบดอกเป็นดอกเด่ียวสีเหลือง
มีขนาดใหญ่ ลักษณะคล้ายระฆังหรือกระด่ิง
ออกบริเวณง่ามใบผลมีขนาดใหญ่ มีลักษณะ
เป็นพูเล็ก ๆ โดยรอบเปลือกนอกขรุขระและ
แข็ง มีสีเขียวและจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวอ่อน
และ สีเหลืองเข้ม และสีเหลืองตามลําดับ เนื้อ
ภายในมีสีเหลืองอมเขียว สีเหลือง และสีส้ม 
เมล็ดมีจํานวนมากซ่ึงอยู่ตรงกลางผลระหว่าง
เนื้อฟู ๆ มีรูปร่างคล้ายไข่ แบน มีขอบนูนอยู่
โดยรอบ 

เนื้อฟักทองประกอบด้วยแป้ง โปรตีน ไขมัน ฟอสฟอรัส 
แคลเซียม เหล็ก และ สารเบต้า - แคโรทีน ซ่ึงเป็นสารท่ี
ร่างกายนําไปสร้างวิตามิน เอ เมล็ดมีฟอสฟอรัสในปริมาณสูง 
รวมท้ังแป้ง โปรตีน และน้ําประมาณร้อยละ 40 ส่วนเมล็ดแห้ง
มีสารคิวเคอร์บิทีน (Cucurbitine) เป็นสารสําคัญ ซ่ึงมีฤทธ์ิฆ่า
พยาธิได้ผลดี นอกจากนั้น ฟักทองสามารถกระตุ้นการหลั่ง
อินซูลิน ซ่ึงช่วยป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิต ควบคุม
ระดับน้ําตาลในเลือด บํารุงนัยน์ตา ตับและไต เมล็ดใช้เป็นยา
ขับพยาธิตัวตืด ป้องกันการเกิดนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ และ
ช่วยดับพิษปอดบวม รากช่วยแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย ยางช่วย
แก้พิษผื่นคัน เริม และงูสวัด  

ยอ 

 

ไม้ยืนต้น สูง 2-6 เมตร ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม 
รูปวงรี กว้าง 8-15 ซม. ยาว 10-20 ซม. หูใบ
อยู่ระหว่างโคนก้านใบ ดอกช่อ ออกท่ีซอกใบ 
ฐานดอกอัดกันแน่นเป็นรูปทรงกลม กลีบดอก
สีขาว ผลเป็นผลสด เชื่อมติดกันเป็นผลรวม 
ผิวเป็นตุ่มพอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตํารายาไทยใช้ผลสดดิบหรือห่าม ฝานเป็นชิ้นบาง ย่างหรือคั่ว
ไฟอ่อน ๆ ให้เหลือง ต้มหรือชงกับน้ํา ด่ืมแก้คลื่นไส้อาเจียน  
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มะแว้งต้น 

 

ไม้พุ่ม สูง 1-1.5 เมตร ลําต้นมีขนนุ่ม ใบเดี่ยว 
เรียงสลับรูปไข่หรือรูปขอบขนาน กว้าง 4-
10 ซม. ยาว 6-12 ซม. ขอบใบเว้า ผิวใบมีขน
นุ่มท้ังสองด้าน ดอกช่อ ออกตามกิ่งหรือท่ีซอก
ใบ กลีบดอกสีม่วง ผลเป็นผลสด รูปกลม ผล
ดิบสีเขียวอ่อน ไม่มีลาย เม่ือสุกสีส้ม 
 

ตํารายาไทยใช้ผลสดแก้ไอขับเสมหะ รักษาเบาหวาน 
ขับปัสสาวะ มีการทดลองในสัตว์ พบว่าน้ําสกัดผลมีฤทธ์ิลด
น้ําตาลในเลือด แต่มีฤทธ์ิน้อยและระยะเวลาการออกฤทธ์ิสั้น 
พบสเตย์รอยด์ปริมาณค่อนข้างสงู จึงไม่ควรใช้ติดต่อกันเป็น
เวลานาน มะแว้งต้นเป็นส่วนผสมหลัก ในยาประสะมะแว้ง ซ่ึง
องค์การเภสัชกรรมผลิตข้ึนตามตํารับยาสามัญประจําบ้านแผน
โบราณ 

 

ดีปลี 

 

สําหรับต้นดีปลีนั้นเป็นไม้เถาท่ีมีรากฝอยอยู่
ตรงข้อเพ่ือใช้สําหรับยึดเกาะหรือเลื้อยพัน ซ่ึง
เถาน้ีจะเหนียวและแข็ง แตกกิ่งก้านมาก ส่วน
ใบของต้นดีปลีนั้นเป็นใบเด่ียวรูปทรงไข่สเีขียว
เข้มๆ ปลายแหลม โคนมน ขอบเรียบ อาจเป็น
คลื่นเล็กน้อย และดอกกับผลสดเป็นสีเขียว 
แต่เม่ือสุกจะกลายเป็นสีแดง โดยผลจะอัดกัน
แน่นเป็นช่อเนื้อผิวจะออกหยาบๆ หน่อย มี
เมล็ดเดียวเป็นเมล็ดขนาดเล็กมากๆ รูปทรง
กลมและแข็ง สีน้ําตาล รวมท้ังมีกลิ่นหอมท่ีมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว นิยมนํามาทําเป็นยาโดย
การตากแดดให้แห้งก่อน แต่ไม่เหมาะกับ
ผู้หญิงท่ีกําลังต้ังครรภ์อยู่ 

ใบ – ช่วยแก้เส้นสุมนา (เส้นศูนย์กลางของท้อง) ให้รสเผ็ดร้อน
ผล – มักเรียกว่า ดอกดีปลี ช่วยแก้อาการอักเสบ แก้ปวด
กล้ามเนื้อ ช่วยขับพยาธิ รวมทั้งขับระดู ทําให้แท้ง ขับน้ําดี แก้
อาการลมบ้าหมู ไปจนถึงแก้อาการนอนไม่หลับ แก้หลอดลม
อักเสบ ช่วยให้เจริญอาหาร แก้คุดทะราด แก้เป็นลมวิงเวียน 
แก้ริดสีดวงทวาร ตลอดจนแก้หืดไอ ช่วยขับลมในลําไส้ แก้
อาการท้องร่วง และแก้ปถวีธาตุพิการ ให้รสเผ็ดร้อนขม 
เถา – ช่วยลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อเรียบ รวมท้ังช่วยให้
เจริญอาหาร แก้ลม แก้อาการริดสีดวงทวาร แก้ปวดท้อง จุก
เสียด และแก้ปวดฟัน แก้เสมหะพิการ ให้รสเผ็ดร้อน 
ราก – ช่วยแก้อาการลําไส้ใหญ่อักเสบ บํารุงธาตุ แก้เสมหะ 
แก้อาการปวดท้อง รวมท้ังแก้เป็นลมวิงเวียน แก้หืดไอ ช่วยดับ
พิษปัตคาด และแก้เส้นอัมพฤกษ์อัมพาต ให้รสเผ็ดร้อนขม 

เตยหอม สําหรับต้นเตยหอมนั้นจัดว่าเป็นไม้ยืนต้นพุ่ม
เล็ก ลําต้นเป็นข้อๆ ข้ึนอยู่เป็นกอๆ โดยลําต้น
ของต้นเตยหอมจะอยู่ใต้ดิน ส่วนใบนั้นจะเป็น
ใบเดี่ยว คล้ายใบหอก มีกลิ่นหอม โดย
ออกแบบเรียงสลับเวียนกันข้ึนไปจนถึงยอดใบ 
สีเข้ม และแข็ง บริเวณปลายใบจะแหลม และ
ขอบใบน้ันจะเรียบ เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว เม่ือ
เจริญเติบโตแล้วจะมีรากคอยค้ําไว้ช่วยในการ
พยุงลําต้นไว้ 
 
 
 
 
 
 

ใบ – ช่วยดับพิษไข้ และบํารุงหัวใจ ชูกําลัง ให้รสหวานเย็น
หอม 
ราก, ต้น – ช่วยขับปัสสาวะ แก้กระษัย ไตพิการ รวมท้ังแก้ไข้
ท่ีมีพิษร้อน แก้พิษตานซาง และแก้อาการร้อนในกระหายน้ํา 
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ช่ือ ลักษณะ สรรพคุณ 
 
กล้วยนํ้าว้า 

 

 
กล้วยน้ําว้าเป็นไม้ล้มลุก ลําต้นสูงประมาณ 
3.5 เมตร กาบเรียงซ้อนกันเป็นลําต้น สเีขียว
อ่อน เป็นใบเด่ียวขนาดใหญ่ เรียงสลับกัน รูป
ขอบขนาน ปลายมน ขอบและแผ่นใบเรียบ 
ก้านใบเป็นร่องแคบๆ ส่วนดอกจะออกเป็นช่อ
ตรงปลายห้อยลง หรือท่ีเรียกกันว่า หัวปลี 
และผลเป็นรูปทรงรี ยาวประมาณ 11 – 13 
เซนติเมตร ผิวเรียบ เนื้อในขาว ผลดิบมีสีเขียว 
เม่ือสุกจะเป็นสีเหลือง รสชาติหวาน อร่อย 
โดยใน 1 หวี มีผลอยู่ประมาณ 10 – 16 ผล 

 
ราก – ใช้ต้มด่ืมแก้ไข้ ร้อนใน กระหายน้ํา ตลอดจนช่วยสมาน
แผลภายใน และอาการท้องเสีย ผื่นคัน หรือบิด ให้รสฝาดเย็น
ใบ – นําไปปิ้งไฟสามารถปิดแผลท่ีเกิดจากไฟไหม้ หรือต้มอาบ
แก้ผื่นคันให้รสเย็นจืด 
ยาง – ช่วยในการห้ามเลือด และสมานแผล ให้รสฝาด
ผลดิบ – สามารถนําไปห่ันบดเป็นผง หรือชงนํ้าร้อน
รับประทาน ช่วยแก้อาการท้องเสียเรื้อรังท่ีเป็นสาเหตุให้
อาหารไม่ย่อย และช่วยรักษาแผลท่ีเกิดในกระเพาะอาหารได้ 
ให้รสฝาด 
ผลสุก – ใช้เป็นยาระบาย ช่วยในการขับถ่ายอุจจาระ ช่วย
บํารุงร่างกายให้แข็งแรง และรักษาแผลในกระเพาะอาหารได้ 
ให้รสหวาน 
หัวปลี – ช่วยแก้โรคโลหิตจาง ลดระดับน้ําตาลในเลือด และ
แก้กระเพาะอาหารในลําไส้ ให้รสฝาด
น้ําคั้นจากหัวปลี – ช่วยบํารุงโลหิต แก้อาการถ่ายเป็นมูก
เลือด ให้รสฝาดเย็น 

ว่านหางจระเข้ 

 
 

ไม้ล้มลุกอายุหลายปี สูง 0.5-1 เมตร ข้อและ
ปล้องสั้น ใบเดี่ยว เรียงรอบต้น กว้าง 5-
12 ซม. ยาว 0.3-0.8 เมตร อวบน้ํามาก สี
เขียวอ่อนหรือสีเขียวเข้ม ภายในมีวุ้นใส ใต้ผิว
สีเขียวมีน้ํายางสีเหลือง ใบอ่อนมีประสีขาว 
ดอกช่อออกจากกลางต้น ดอกย่อย เป็นหลอด
ห้อยลง สีส้ม บานจากล่างข้ึนบน ผลแห้ง แตก
ได้ 

วุ้นสดภายในใบที่ฝานออกใช้ปิดพอกรักษาแผลสด แผลเร้ือรัง 
แผลไฟไหม้น้ําร้อนลวก แผลไหม้เกรียม กินรักษาแผลใน
กระเพาะอาหาร และใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสําอาง น้ํายางสี
เหลืองจากใบเคี่ยวให้แห้ง เรียกว่า ยาดํา เป็นยาระบายชนิด
เพ่ิมการบีบตัวของลําไส้ใหญ่ 

 

ขี้เหล็ก 

 

ไม้ยืนต้น สูง 10-15 เมตร ใบประกอบแบบขน
นก เรียงสลับใบย่อยรูปขอบขนาน กว้าง
ประมาณ 1.5ซม. ยาว 4 ซม. ใบอ่อนมีขนสี
น้ําตาลแกมเขียว ดอกช่อ ออกท่ีปลายกิ่ง กลีบ
ดอกสีเหลือง ผลเป็นฝักแบนยาวและหนา 
 

ตํารายาไทยใช้ดอกเป็นยานอนหลับ ลดความดันโลหิตดอกตูม
และใบอ่อนเป็นยาระบาย ใบแก้ระดูขาว แก้นิ่ว ขับปัสสาวะ 
แก่นแก้ไข้ ทําให้นอนหลับ รักษากามโรค ใบอ่อนและแก่นมี
สารกลุ่มแอนทราควิโนนหลายชนิด จึงมีฤทธ์ิเป็นยาระบายใช้
ใบอ่อนคร้ังละ 2-3 กํามือ ต้มกับน้ํา 1-1.5 ถ้วย เติมเกลือ
เล็กน้อย ด่ืมก่อนอาหารเช้าคร้ังเดียว นอกจากน้ีในใบอ่อนและ
ดอกตูมยังพบสารซ่ึงมีฤทธ์ิกดประสาทส่วนกลางทําให้นอน
หลับโดยใช้วิธีดองเหล้าด่ืมก่อนนอน 
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ช่ือ ลักษณะ สรรพคุณ 
ไพล 

 

ไม้ล้มลุก สูง 0.7-1.5 เมตร มีเหง้าใต้ดิน 
เปลือกนอกสีน้ําตาลแกมเหลือง เนื้อในสี
เหลืองแกมเขียว มีกลิ่นเฉพาะ แทงหน่อหรือ
ลําต้นเทียมข้ึนเป็นกอประกอบด้วยกาบหรือ
โคน ใบหุ้มซ้อนกัน ใบ เด่ียว เรียงสลับ รูป
ขอบขนานแกมใบหอก กว้าง 3.5-5.5 ซม. 
ยาว 18-35 ซม. ดอก ช่อ แทงจากเหง้าใต้ดิน 
กลีบดอกสีนวล ใบประดับสีม่วง ผล เป็นผล
แห้ง รูปกลม 

ตํารายาไทยใช้เหง้าเป็นยาขับลม ขับประจําเดือน มีฤทธ์ิ
ระบายอ่อน ๆ แก้บิด สมานลําไส้ ยาภายนอกใช้เหง้าสดฝนทา
แก้เคล็ดยอก ฟกบวม เส้นตึง เม่ือยขบ เหน็บชา สมานแผล 
จากการวิจัยพบว่าในเหง้ามีน้ํามันหอมระเหยซ่ึงมีคุณสมบัติลด
อาการอักเสบและบวม จึงมีการผลิตยาข้ีผึ้งผสมน้ํามันไพล 
เพ่ือใช้เป็นยาทาแก้อาการเคล็ดขัดยอก น้ํามันไพลผสม
แอลกอฮอล์สามารถทากันยุงได้ นอกจากนี้พบว่าในเหง้ามี
สาร 4-(4-hydroxy-1-butenyl) veratrole ซ่ึงมีฤทธ์ิขยาย
หลอดลม ได้ทดลองใช้ผงไพล กบัผู้ป่วยเด็กท่ีเป็นหืด สรุปว่า
ให้ผลดีท้ังในรายท่ีมีอาการหอบหืดเฉียบพลันและเร้ือรัง 

ย่านาง 

 

ไม้เถา ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่แกมใบหอก 
กว้าง 2-4 ซม. ยาว 5-12 ซม. ดอกช่อ ออก
ตามเถาและที่ซอกใบ แยกเพศอยู่คนละต้น ไม่
มีกลีบดอก ผลเป็นผลกลุ่ม ผลย่อย รูปวงรี 

รากต้มกับน้ํา ด่ืมเป็นยาแก้ไข้ทุกชนิด            ใบมีวิตามินเอ
สูงมาก ช่วยบํารุงสายตาและหัวใจ อีกท้ังนิยมใช้เป็นยาระบาย
และแก้กระษัย ผลสุกช่วยบํารุงธาตุ เจริญอาหาร และขับลม
ในลําไส้ 
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ใบงาน 
 
จงตอบคําถามของประโยคดังต่อไปน้ี 
ให้นักศึกษาบอกลักษณะ และสรรพคุณของสมุนไพรรอบบ้าน (ตามท้องถิ่น) มา 5 ชนิด 
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.......................................................................................................................................................................... 
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บทที่  5 
วิธีปลูกพืชสมุนไพร 

 
 

แผนการเรียนรู้ประจําบท 
 

บทที่  5  วิธีปลูกพืชสมุนไพร 
 
สาระสําคัญ   
 1. วิธีการปลูกพืชสมุนไพร 
 2. วิธีการดูแลรักษาพืชสมุนไพร 
 3. วิธีการการเก็บเก่ียวพืชสมุนไพร   
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 ทราบถึงวิธีการปลูกพืชสมุนไพร ลักษณะการปลูกพืชสมุนไพร ประเภทของการปลูก พืชสมุนไพร  
การดูแลรักษาพืชสมุนไพร  และการเก็บเก่ียวพืชสมุนไพร 
 
ขอบข่ายเนื้อหา 
  เมื่อศึกษาบทที่  1  จบแล้ว  ผู้เรียนสามารถ 
 1. อธิบายอธิบายถึงวิธีการปลูกพืชสมุนไพรได้ 
 2. อธิบายถึงวิธีการดูแลรักษาพืชสมุนไพรได้ 
 3. อธิบายถึงวิธีการการเก็บเก่ียวพืชสมุนไพรได้ 
  
กิจกรรมการเรียนรู ้
           1. ทําแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน บทที่  5 
           2. ศึกษาเอกสารการสอน บทที ่ 5 
           3. ปฏิบัติกิจกรรมตามที่รับมอบหมายในเอกสารการสอน 
           4. ทําแบบประเมินผลตนเองหลังเรียน บทที ่ 5  
 
 
สื่อการสอน 
           1. เอกสารการสอน บทที ่ 5 
           2. ใบความรู้ 
          3. ใบงาน 
          4. หนังสือ 
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ประเมินผล 
 1. ประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน 
           2. ประเมินผลจากการสอบประจําภาคการศึกษา 
          3. ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
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เรื่องท่ี  1  การปลูกพชืสมุนไพร 
1. ในการเตรียมดินของพืชสมุนไพร มีขั้นตอนดังน้ี 
             1.1 การไถพรวน เพ่ือกําจัดวัชพืชและทําให้ดินรว่นซุย 
             1.2 ใส่ปุ๋ยคอกหรอืปุ๋ยหมัก 
             1.3กําหนดระยะปลูกที่เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดกรณีที่ปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือใช้ราก หัว ลาํต้นใต้ดิน
หรือเหง้าจําเป็นต้องเตรียมดินให้ร่วนซุยเป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างย่ิงพืชที่ใช้รากอาจตัดปลูกในภาชนะที่นําเอา
รากออกมาภายหลังได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

การยกแปลงปลูก 
การปลูกพืชสมุนไพร 
หลักการทั่วไปของการปลูกและการดูแลรักษาพืชทั่วไปและพืชสมุนไพรไม่แตกต่างกันแต่ความอุดม

สมบูรณ์ของพืชสมุนไพรจะเป็นเครื่องชี้บอกคุณภาพของสมุนไพรได้ พืชสมุนไพรต้องการการปลูก และการ
ดูแลรักษาใกล้เคียงกับลักษณะธรรมชาติของพืชสมุนไพรนั้นมากที่สุด เช่น ว่านหางจระเข้ต้องการดินปน
ทราย และอุดมสมบูรณ์ แดดพอเหมาะ หรือ ต้นเหงือกปลาหมอ ชอบขึ้นในที่ดินเป็นเลนและที่ดินกร่อยชุ่ม
ชื้น เป็นต้น หากผู้ปลูกสมุนไพรเข้าใจสิ่งเหล่านี้จะทําให้สามารถเลือกวิธีปลูกและจัดสภาพแวดล้อมของ
ต้นไม้ได้เหมาะสมพืชสมุนไพรก็จะเจริญเติบโตดี เป็นผลทําให้คุณภาพพืชสมุนไพรที่นํามารักษาโรคมีฤทธิ์ดี
ขึ้นด้วย 

การปลูกและการบํารุงรักษาพืชสมุนไพร โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย ยังไม่
จริงจังเท่าที่ควร บางประเทศได้ทดลองเพ่ือหาคําตอบว่า สภาพแวดล้อมอย่างไรจึงจะทําให้สาระสาํคัญใน
พืชสมุนไพรชนิดน้ัน ๆ มากที่สุด ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือมากกว่าหน่ึงหน่วยงาน หรือการหาคําตอบว่า
วิธีการขยายพันธ์ุพืชสมุนไพรแต่ละชนิดจะทําอย่างไร จึงจะเหมาะสมและประหยัดมากที่สุด ในประเทศไทย
หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีงานวิจัยด้านน้ีอยู่บ้างและกําลังค้นคว้าไปต่อไป การปลูกพืช
สมุนไพรเป็นการนําเอาส่วนของพืช เช่น เมล็ด หน่อ ก่ิง หัว ผ่านการเพาะหรือการชําหรือวิธีการอ่ืนๆ ใส่ลง
ในดิน หรือวัสดุอ่ืน เพ่ือให้งอกหรือเจริญเติบโตต่อไป 
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ลักษณะการปลูกพืชสมุนไพร 
                 1.การปลูกพืชสมุนไพรบนพ้ืนดิน หมายถึงการนําเอาพันธ์ุไม้มาปลูกในสถานที่ที่เป็นพ้ืนดิน ถ้า
พันธ์ุที่ปลูกเป็นพันธ์ุไม้ยืนต้นหรือไม้พุ่ม จะปลูกเป็นต้น ๆ ไป โดยขุดหลุมให้มีขนาดกว้างและยาว ประมาณ 1 
เมตร ลึกประมาณ 70 เซนติเมตร เวลาขุดเอาดินบนกองไว้ข้างหน่ึง เอาดินล่างกองไว้อีกข้างหน่ึง เสร็จแล้วหา
หญ้าแห้ง ฟางแห้งและปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักมาใส่ลงในหลุมพอประมาณ แล้วเอาดินบนใส่ลงไปประมาณครึ่ง
หลุม เพราะดินบนมีความอุดมสมบูรณ์กว่า จากน้ันคลุกเคล้าดินที่เหลือกับปุ๋ยให้เข้ากันดีนําใส่ลงในหลุมและนํา
ต้นไม้ลงปลูกหลุมละ 1 ต้น กดดินให้แน่นพอควร หากพืชต้นสูงก็ควรหาไม้มาปักค้ํายันจนกว่าจะต้ังตัวได้ พืช
สมุนไพรส่วนใหญ่จะใช้ปลูกโดยวิธีน้ีเน่ืองจากพืชสมุนไพรส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้น เช่น ต้นสะเดา,ชุมเห็ดเทศ
,เพกา เป็นต้น 

2.การปลูกในแปลง เตรียมดินโดยการขุดดินและยกร่องให้เป็นแปลงขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 4 เมตร 
พืชสมุนไพรที่ใช้ปลูกโดยวิธีน้ีมักเป็นพืชต้นเล็ก อายุสั้นเพียงฤดูเดียวหรือ สองฤดู เช่น ต้นกะเพรา, หอม, 
กระเทียม, ฟักทอง เป็นต้น 
 3.การปลูกในภาชนะ ปลูกโดยใช้ดินที่ผสมแล้ว มีผลดีคือสามารถเคลื่อนย้ายได้ตามความพอใจดูแล
รักษาง่าย พืชที่นิยมใช้ปลูกเช่น ต้นฟ้าทะลายโจร, ว่านมหากาฬ, เสลดพังพอน เป็นต้นในการปลูกต้นไม้ใน
ภาชนะในบ้านเรา ส่วนใหญ่ใช้กระถางดินเผาเพราะหาได้ง่ายและมีหลายขนาดให้เลือกหรือจะใช้ถุงดําก็จะ
ประหยัดมากขึ้น 
การปลูกทาํได้หลายวิธี คือ 

การปลูกด้วยเมล็ดโดยตรง วิธีนี้ไม่ต้องเพาะเป็นต้นกล้าก่อน นําเมล็ดมาหว่านลงแปลงได้เลย 
หลังจากนั้นใช้ดินร่วน หรือทรายหยาบโรยทับบาง ๆ รดนํ้าให้ชื้นตลอดทั้งวัน เมื่อเมล็ดงอก เป็นต้นอ่อนจึง
ถอนต้นอ่อนแอออก เพื่อให้มีระยะห่างตามสมควร ปกติมักใช้ในการปลูกผักหรือพืชล้มลุกและพืชอายุสั้น 
เช่น กะเพรา โหระพา 

การหยอดลงหลุมโดยตรง มักใช้กับพืชที่มีเมล็ดใหญ่ เช่น ฟักทอง โดยหยอดในแต่ละหลุมมากกว่า
จํานวนต้นที่ต้องการ แล้วถอนออกภายหลัง 

การปลูกด้วยต้นกล้าหรือกิ่งชํา ปลูกโดยการนําเมล็ดหรือกิ่งชํา ปลูกให้แข็งแรงดีในถุงพลาสติก 
หรือในกระถางแล้วย้ายไปปลูกในพื้นที่ที่ต้องการ การย้ายต้นอ่อนจากภาชนะเดิมไปยังพื้นที่ที่ต้องการต้อง
ไม่ทําลายราก ถ้าเป็นถุงพลาสติกก็ใช้มีดกรีดถุงออกถ้าเป็นกระถางถอดกระถางออกโดยใช้มือดันรูกลมที่ก้น
กระถาง ถ้าดินแน่นมาก ให้ใช้เสียมแซะดินแล้วใช้นํ้าหล่อก่อน จะทําให้ถอน ง่ายขึ้น หลุมที่เตรียมปลูกควร
กว้างกว่ากระถางหรือถุงพลาสติกเล็กน้อย จึงทําให้ต้นอ่อนเจริญเติบโตได้สะดวก วางต้นไม้ให้ระดับรอยต่อ
ระหว่างลําต้นกับราก อยู่เสมอกับระดับขอบหลุม พอดีแล้วกลบด้วยดินร่วนซุยหรือดินร่วนปนทราย กดดิน
ให้แน่นพอประมาณ นําเศษไม้ใบหญ้ามาคลุมไว้รอบโคนต้น เพื่อรักษาความชุ่มชื้นและป้องกันแรงกระแทก
เวลารดนํ้า หาไม้หลักซึ่งสูงมากกว่าต้นไม้มาปักไว้ข้าง ๆ ผูกเชือกยึดกับต้นไม้ คอยพยุงไม้ให้ต้นไม้ล้มหรือ
โยกคลอนได้ ปกติใช้กับต้น คูน แคบ้าน ชุมเห็ดเทศ สะแก ขี้เหล็ก เป็นต้น หรือใช้กับพันธุ์ไม้ที่งอกยากหรือ
มีราคาแพง จึงจําเป็นต้องเพาะเมล็ดก่อน 
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การปลูกด้วยหัว ปกติจะมีหัวที่เกิดจากรากและลําต้น เรียกชื่อแตกต่างกัน ในที่นี้จะรวมเรียกเป็นหัวหมด 
โดยไม่แยกรายละเอียดไว้ 

สําหรับการปลูกไม้ประเภทหัว ควรปลูกในที่ระบายนํ้าได้ดี มิฉะนั้นจะเน่าได้ การปลูกก็โดยการฝัง
หัวให้ลึกพอประมาณ (ปกติลึกไม่เกิน 3 เท่า ของความกว้างหัว) กดดินให้แน่นพอสมควร คลุมแปลงปลูก
ด้วยฟางหรือหญ้าแห้ง เช่น การปลูกหอม กระเทียม  

การปลูกด้วยไหล ปกตินิยมเอาส่วนของไหลมาชําไว้ก่อน แล้วจึงย้ายปลูกในพ้ืนที่ที่เตรียมไว้อีกครั้ง
หน่ึง เช่น บัวบก แห้วหมู 

การปลูกด้วยจุก หรือตะเกียง โดยการนําจุกหรือตะเกียง มาชําไว้ในดินที่เตรียมไว้ โดยให้ตะเกียง
ต้ังขึ้นตามปกติ กลบดินเฉพาะด้านล่าง เช่นสับปะรด 

การปลูกด้วยใบ เหมาะสําหรับพืชที่มีใบหนาใหญ่และแข็งแรง คล้ายกับการปลูกด้วยส่วนของกิ่ง
และลําต้น คือการตัดใบไปปักหรือวางบนดินที่ชุ่มช้ืนให้เกิดต้นใหม่ เช่น ว่านลิ้นมังกร 

การปลูกด้วยราก โดยตัดส่วนของรากไปปักชําให้เกิดต้นใหม่ เช่น ดีปลี เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 

 

พืชสมุนไพรบางชนิดที่ปลูกโดยการเพาะเมลด็ 

พืช ระยะปลูก 
(ต้น แถว) อัตราการใช้พนัธุ์ การเพาะเมล็ด 

กระเจีย๊บแดง 1 x 1.2 ม. ใช้เมล็ด 300 กรัม / ไร่ หยอดหลุมละ 3-5 เมล็ด แล้วถอนแยกเม่ือตน้สูง 20-25 ซม. 
กานพลู 4.5 6 ม. จํานวน 60 ต้น / ไร ่ เลือกเมล็ดสุกซ่ึงมีสีดํา เพาะเมล็ดทันทีเพราะจะสูญเสียอัตรา

งอกภายใน 1 สัปดาห ์
กะเพราแดง 5 15 ซม. ใช้เมล็ด 2 กก. / ไร ่ ใช้วิธีหว่าน 

ขี้เหล็ก 2 2 ม. จํานวน 400 ต้น / ไร ่ แช่เมล็ดในน้ําอุน่ 50 องศาเซลเซียส 
3-5 นาท ี

คําฝอย 30 30-50 ซม. ใช้เมล็ด 2-2.5 กก. / ไร่ ต้องการความชืน้ แต่อย่าให้แฉะเมล็ด จะเน่า 
ชุมเห็ดเทศ 3 4 ม. จํานวน 130 ต้น / ไร ่ เพาะเมล็ดจากฝักแก่จัด เมล็ดสีเทาอมน้ําตาล 
มะขามแขก 50 100 ซม. จํานวน 3,000 ต้น / ไร่ หยอดหลุมละ 2-3 เมล็ด แล้วถอนออกให้เหลือหลุมละต้น 
ฟ้าทะลายโจร 15 20 ซม. ใช้เมล็ด 400 กรัม / ไร่ เลือกเมล็ดแก่สีน้ําตาลแดงแช่น้ําอุ่น 3-5 นาที โรยเมล็ดบาง ๆ 

ให้น้ําใน แปลงเพาะอย่างสม่ําเสมอ 
มะแว้งเครือ 1 1 ม. จํานวน 1,600 ต้น / ไร่ แช่เมล็ดในน้ําอุน่ 50 องศาเซลเซียส 3-5 นาท ีเพาะในกระบะ 

1 เดือน จึง ย้ายปลูก 
ส้มแขก 9 9 ม. จํานวน 20 ต้น / ไร ่ มีทั้งต้นตัวผู้และตัวเมีย จงึควรเสียบ ยอดพันธุด์ีของต้นตัวเมีย

บนต้นตอที่ เพาะจากเมล็ดอกีครั้งหนึง่ 

การทําค้างให้พืชเถาเลื้อย 
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การปลูกด้วยหน่อหรือเหง้า ในกรณีที่มีต้นพันธ์ุอยู่แล้วทําการแยกหน่อที่แข็งแรง โดยตัดแยกหน่อ 

จากต้นแม่ นําหน่อที่ได้ มาตัดรากที่ชํ้าหรือใบที่มากเกินไปออกบ้าง แล้วจึงนําไปปลูกในดินที่เตรียมไว้ กดดิน
ให้แน่นและรดนํ้าให้ชุ่ม ควรบังร่มเงาให้จนกว่าต้นจะแข็งแรงสําหรับการปลูกพืชสมุนไพรในกระถางมี
ขั้นตอนในการปลูกพืช ดังน้ี 

  
1.  ก่อนที่จะปลูกต้นไม้ลงในกระถาง จะต้องเลือกกระถางให้มีขนาดที่พอเหมาะกับต้นไม้น้ัน เมื่อได้

กระถางมาแล้ว ก็ใช้เศษกระถางแตกขนาดประมาณ 2-3 น้ิว วางปิดรูก้นกระถาง ทุบอิฐมอญเป็นก้อนเล็ก ๆ 
ใส่ลงก้นกระถางให้สูงประมาณ 1 น้ิวเพ่ือช่วยให้เก็บความช้ืนและระบายนํ้าได้ดีขึ้น 

2.  ใช้ดินที่ผสมแล้วใส่ลงไปประมาณครึ่งกระถาง นําต้นไม้วางลงตรงกลางแล้วใส่ดินผสมลงใน
กระถางจนเกือบเต็ม โดยให้ตํ่ากว่าขอบกระถาง 1 น้ิว กดดินให้แน่นพอประมาณ เพ่ือไม่ให้ต้นไม้ล้ม 

3.  รดนํ้าให้ชุ่มแล้วยกวางในร่มหรือในเรือนเพาะชําจนกว่าต้นไม้จะทรงตัว แล้วจึงยกออกวาง
กลางแจ้งได้ 

 
 
 

 

พืชสมุนไพรบางชนิดที่ปลูกโดยการโดยใช้ส่วนต่าง ๆ ของลําต้น 

พืช วิธีปลูก ระยะปลูก 
(ต้น แถว) 

อัตราพันธ์ุที่ใช้ต่อ
ไร่ การเตรียมพันธ์ุปลูก 

ดีปลี ปักชํา 1 1 ม. 1,600 ต้น / ไร่ ตัดเถายาว 4-6 ข้อ เพาะชําในถุง 60 วัน 
พริกไทย ปักชํา 2 2 ม. 400 ต้น / ไร่ ใช้ยอดหรือส่วนที่ไม่แก่จัด อายุ 1-2 ปี ตัดเป็นท่อน  

5-7 ข้อ 
พลู ปักชํา 1.5 1.5 ม. 700 ต้น / ไร่ ตัดเถาเป็นท่อนให้มีใบ 3 - 5 ข้อ 

พญายอ ปักชํา 50 50 ซม. 4,000 ต้น / ไร่ ตัดก่ิงพันธ์ุ 6 - 8 น้ิว มีตา 3 ตา ใบยอด 1/3 ของกิ่งพันธ์ุ 
เจตมูลเพลิง ปักชํา 50 50 ซม. 4,000 ต้น / ไร่ ใช้ก่ิงก่ึงแก่ก่ึงอ่อนปักชํา 

อบเชย ก่ิงตอน 2 2 ซม. 400 ต้น / ไร่   
ฝรั่ง ก่ิงตอน 4 4 ม. 100 ต้น / ไร่   

ขมิ้นชัน เหง้า 30 30 ซม. 10,000 ต้น / ไร่ เหง้าอายุ 7-9 เดือน แบ่งให้มตีาอย่างน้อย 3-5 ตา 
ตะไคร้หอม เหง้า 1.5 1.5 ม. 600 หลุม / ไร ่ ตัดแบ่งให้มีข้อ 2-3 ข้อ ตัดปลายใบออกปลูก 3 ต้น / หลมุ

ไพล เหง้า 50 50 ซม. 4,000 ต้น / ไร่ เหง้าอายุมากกว่า 1 ปี มีตาสมบูรณ์ 3-5 ตา 
บุก หัว 40 40 ซม. 6,000 หัว / ไร่ หัวขนาดประมาณ 200 กรัม ฝังลึกจากผิวดิน 3-5 ซม. 

หางไหล ไหล 1.5 1.5 ม. 700 ต้น / ไร่ เลือกขนาดกิ่ง 0.7-1 ซม. มีขอ้ 3-4 ข้อ 
เร่ว หน่อ 1 1 ม. 1,600 ต้น / ไร่ ตัดแยกหน่อจากต้นเดิมให้มีลาํต้นติดมาด้วย 

ว่านหางจระเข้ หน่อ 50 70 ซม. 4,500 ต้น / ไร่ แยกหน่อขนาดสูง 10-15 ซม. 
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เรื่องท่ี  2  การดแูลรักษาพืชสมุนไพร 
การกําจัดศัตรพูืช ควรใช้วิธีธรรมชาติ เช่น 
 ปลูกพืชหลายชนิดบริเวณเดียวกัน และควรปลูกสมุนไพรที่มีกลิ่นฉุน และมีฤทธ์ิในการรบกวนแมลง
แทรกอยู่ด้วย เช่น ดาวเรืองตะไคร้หอม กระเพรา เสี้ยนดอกม่วง เป็นต้นอาศัยธรรมชาติจัดสมดุลกันเอง ไม่ควร
ทําลายแมลงทุกชนิด เพราะบางชนิดเป็นประโยชน์ จะช่วยควบคุมและกําจัดแมลงที่เป็นศัตรูพืชให้ลดลงใช้สาร
จากธรรมชาติ โดยใช้พืชที่มีสารประกอบที่มีฤทธ์ิต่อแมลงที่เป็นศัตรูพืชมากําจัด  โดยที่แต่ละพืชจะมี
สารประกอบที่ออกฤทธ์ิกับแมลงต่างชนิดกัน เช่น 
 สารสกัดจากสะเดา : ด้วง เพลี้ยอ่อน เพลี้ยกระโดด 
 ยาสูบ : เพลี้ยอ่อน ไรแดง โรครา 
 หางไหลแดง : เพลี้ย ด้วง เป็นต้น 
การบํารงุรักษาพืชสมุนไพร 
 ควรเลือกวิธีดูแลรักษาให้เป็นไปตามธรรมชาติมากที่สุด และควรหลีกเลี่ยงสารเคมีไม่ว่าด้านการ 
ให้ปุ๋ย การกําจัดวัชพืชหรือศัตรูพืช เน่ืองจากอาจมีพิษตกค้างในพืชและยังมีผลกับคุณภาพและปริมาณสาร 
สําคัญในพืชอีกด้วย 
 

ตอนท่ี  3  การเก็บเก่ียวพืชสมุนไพร 
 1. เก็บเก่ียวถูกระยะเวลา ที่มีปริมาณสารสําคัญสูงสุด การนําพืชสุมนไพรไปใช้ประโยชน์ให้ได้สูงสุดน้ัน 
ในพืชจะต้องมีปริมาณสารสําคัญมากที่สุด ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างย่ิงช่วงเวลาที่เก็บ
เก่ียวพืชสมุนไพร ดังน้ันการเก็บเก่ียวสมุนไพรจึงต้องคํานึงถึงทั้งอายุเก็บเก่ียวและช่วงระยะเวลาที่พืชให้
สารสําคัญสูงสุดด้วย 
 2. เก็บเก่ียวถูกวิธี โดยทั่วไปการเก็บส่วนของพืชสมุนไพร แบ่งออกตามส่วนที่ใช้เป็นยา ดังน้ี 
  2.1 ประเภทรากหรือหัว เก็บในช่วงที่พืชหยุดการเจริญเติบโต ใบและดอกร่วงหมด หรือ
ในช่วงต้นฤดูหนาวถึงปลายฤดูรอน ซึ่งเป็นช่วงที่รากและหัวมีการสะสมปริมาณสาระสําคัญไว้ ค่อนข้างสูงวิธี
เก็บ ใช้วิธีขุดอย่างระมัดระวัง ตัดรากฝอยออก 
  2.2 การเก็บเปลือกรากหรือเปลือกต้น จะเก็บในช่วงระหว่างฤดูร้อนถึงฤดูฝน ซึ่งมีปริมาณ
 สาระสําคัญในพืชสูง และเปลือกลอกออกง่าย ส่วนเปลือกรากเก็บในช่วงต้นฤดูฝนเหมาะสมที่สุด วิ ธี
เก็บ การลอกเปลือกต้นอย่าลอกออกรอบทั้งต้นควรลอกออกจากส่วนก่ิงหรือแขนงย่อยหรือใช้วิธี ลอกออกใน
ลักษณะคร่ึงวงกลมก็ได้ เพ่ือไม่ให้กระทบกระเทือนต่อระบบการลําเลียงอาหารของพืช  และไม่ควรลอกส่วนลํา
ต้นใหญ่ของต้น 
  2.3 ประเภทใบหรือเก็บทั้งต้น ควรเก็บในช่วงที่พืชเจริญเติบโตมากที่สุด บางชนิดจะระบุ
ช่วงเวลาที่เก็บ ซึ่งช่วงเวลาน้ันใบมีสารสําคัญมากที่สุด เช่น เก็บใบแก่ หรือใบไม่อ่อนไม่แก่เกินไป  (ใบเพสลาด) 
เป็นต้นวิธีเก็บ ใช้วิธีเด็ดหรือตัด 
  2.4 ประเภทดอก โดยทั่วไปเก็บในช่วงดอกเริ่มบาน บางชนิดเก็บในช่วงดอกตูมวิธีเก็บ ใช้วิธี
เด็ดหรือตัดตารางแสดงการเก็บเก่ียวพืชสมุนไพรบางชนิดพืช  ส่วนที่เก็บเก่ียว  การเก็บเก่ียว เ พ่ื อ ใ ห้  ไ ด้
สารสําคัญสูงสุดอายุการให้ผลผลิต  สภาพต้นพืช 

 
 



54 

 

ใบงาน 
 
 จงตอบคําถามของประโยคดังต่อไปน้ี 
ให้นักศึกษาบอกขั้นตอนวิธีการปลูกพืชสมุนไพรในครัวเรือน มา 1 อย่างอย่างละเอียด 
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https://sites.google.com/site/ploy8768/.../smunphir-baeng-pen-ki-p-1  
https://healthherb.wordpress.com/ประโยชน์ของสมุนไพร/ 
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                คณะผู้จัดทํา 
 

ที่ปรึกษา 
 

นางนิรมล   บุญชู          ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอไชยปราการ 
 
คณะผู้จัดทาํ  
นางสาวิตรี    ชลอ  ครูอาสาสมัครพ้ืนที่สูง    กศน.อําเภอไชยปราการ 
นางพรทิพย์   ธนาศักด์ิ      ครูอาสาสมัครพ้ืนที่สูง    กศน.อําเภอไชยปราการ 
นางเกษสุรี    ป่ินชุม         ครูอาสาสมัครพ้ืนที่สูง    กศน.อําเภอไชยปราการ 
นางณัฏฐณิชา      บัวละวงค์     ครูอาสาสมัครพ้ืนที่สูง    กศน.อําเภอไชยปราการ 
นายสมชาย    ชลอ            ครูอาสาสมัครพ้ืนที้สูง    กศน.อําเภอไชยปราการ 
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        คณะบรรณาธิการ/ปรับปรุงแก้ไข 
 

   ท่ีปรึกษา 
 

นายศุภกร   ศรีศักดา       ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่    
นางมีนา กิติชานนท์      รองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่    

 
    คณะบรรณาธิการ/ปรบัปรุงแก้ไข 

 

    นางนิรมล   บุญชู ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอไชยปราการ  ประธานกรรมการ 
 นางจุฑามาศ วงษ์ศิริ     ครูชํานาญการพิเศษ     กศน.อําเภอแม่ริม   กรรมการ 
 นางวัฒนีย์ พัฒนีย์กานต์     ครูชํานาญการพิเศษ กศน.อําเภอหางดง   กรรมการ 
 นางจารวี มะโนวงค์ ครูชํานาญการ กศน.อําเภอดอยสะเก็ด  กรรมการ 
 นางนิชาภา สลักจิตร  ครูชํานาญการ กศน.อําเภอแม่แตง   กรรมการ 
 นางพิมพ์ใจ โนจ๊ะ  ครู คศ.1 กศน.อําเภอแม่วาง   กรรมการ 
 นางยุพิน คําวัน  ครู คศ.1 กศน.อําเภอฮอด   กรรมการ 
 นางสาววริยาภรณ์ นามวงศ์พรหม  ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอเมือง   กรรมการ 
     นางเบญจพรรณ ปันกํา  ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอแม่ริม   กรรมการ 
     นายศรัณย์ภัทร       จักรแก้ว  ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอแม่แตง   กรรมการ 
     นางสาวณัฐกฤตา    มะณีแสน ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอดอยสะเก็ด  กรรมการ 
     นางสาวณฐมน       บุญเทียม ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอเชียงดาว  กรรมการ 
 นางโยธกา ธีระวาสน์  ครูอาสาฯ กศน.อําเภอดอยสะเก็ด  กรรมการ 
 นางสาวภาสินี        สิงห์รัตนพันธ์ุ    บรรณารักษ์               สํานักงาน กศน.จงัหวัดเชียงใหม่    กรรมการ 

         และเลขานุการ 
 
 

 


