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 ตองใชเวลาไมนอยกวา 60 ป กวาท่ีคนๆ หนึ่งจะเดินทางมาถึงจุดที่สังคมใหเกียรติเรียกขานวา 
เปนผูสูงอายุ แตอายุก็มิใชเงื่อนไขเดียวท่ีทำใหสังคมกำหนดสถานะอันมีเกียรตินี้ คุณสมบัติสำคัญคือ
การดำรงตนเปนแบบอยางที่ดีงาม นอกจากนั้นคือการเปนผูที่ไดสั่งสมความรู ความสามารถ ทักษะ
วิชาชีพและวิชาชีวิต ทั้งที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ และที่ไดรังสรรคพัฒนาขึ้นมาใหม และพรอมท่ีจะสง
ผานส่ิงดีๆ นี้ไปยังอนุชนคนรุนอนาคต ผูสูงอายุจึงเปรียบเสมือนคลังแหงภูมิปญญาท่ีสังคมสามารถ 
เบิกทุนออกมาใชในยามตองการ สำนกังานสงเสรมิสวสัดิภาพและพิทกัษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และ
ผูสงูอายุ (สท.) ไดรวมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด ตลอดจนวุฒิอาสา
ธนาคารสมองและสมาคมสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระศรีนครินทรา 
บรมราชชนนี จัดทำทะเบียนคลังปญญาผูสูงอายุ ครบ 77 จังหวัด ในป พ.ศ. 2555 มีผูเปนภูมิปญญา   
ผูสูงอายุ 23 สาขาความรู รวม 22,394 คน 
 สำหรับกรุงเทพมหานคร ไดมีการรวมตัวจัดต้ังชมรมคลังปญญาผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร       
เม่ือเดือนสิงหาคม 2553 ถึงปจจุบันมีสมาชิก 754 คน กระจายอยูในพ้ืนที่ 50 เขต ความรูที่มี          
ผูสนใจรับการเรียนรูมากท่ีสุด ไดแก การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพรูปแบบตางๆ สมุนไพร การนวด
แผนไทย ความรูเร่ืองศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และส่ิงประดิษฐฯ เปนตน ทั้งน้ี สท. ไดสงเสริม    
งานภูมิปญญาโดยจัดกิจกรรมมอบโลเกียรติคุณเพ่ือยกยองภูมิปญญาผูสูงอายุ เพื่อเปนแบบอยางท่ีดี 
การจัดงานตลาดนัดภูมิปญญาสรางอาชีพเปนประจำทุกป การสอนสาธิตและถายทอดความรูในงาน   
วันผูสูงอายุแหงชาติ การจัดกิจกรรมผูสูงวัยสัญจร สอนภูมิปญญา ในสถานศึกษา ไดแก โรงเรียน
มักกะสันพิทยา โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม กทม. โรงเรียนบานบนเขาแกงเรียง จังหวัดกาญจนบุรี 
โรงเรียนศรีจุฬา จังหวัดนครนายก โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรีฯ การถายทอดความรู   
ใหชมรมผูสูงอายุหรือชุมชนท่ีสนใจ การบูรณาการความรวมมือกับสำนักงานคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร 
จัดอบรมใหความรูสูงานอาชีพใหแกผูรับการคุมประพฤติ เปนตน 
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 หนังสือ “ภูมิปญญาผูสูงอายุ สวนครัวลอยฟา สวนถาด สมุนไพร” เปนอีกกิจกรรมหนึ่งท่ี
แปรรูปปญญาที่มีอยูภายใน ใหเปนความรูแลวนำออกเผยแพรแลกเปลี่ยนกับสาธารณะ โดยหวังวาจะ
มีสวนกระตุนความสนใจของผูอานใหลุกขึ้นมาศึกษาทดลองตอยอดความรูหรือทำใหเกิดพลังผันความรู
ใหเกิดเปนงานอาชีพท่ีสามารถสรางรายไดนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตอไป ซึ่งหากเปนประการหลัง   
ผูสูงอายุผูเปนเจาของตำรับจะยินดีมิใชนอย 
 ขอขอบพระคุณ คุณลุงสมบูรณ สุขสำอางค คุณลุงเสรี บุญเรือง และคุณลุงสนธิ์ บุญพัฒน ที่กรุณา
ถอดรหัสเคล็ดลับวิชาโดยไมอำพราง และยังปวรณาตนเปนวิทยากรจิตอาสาในทุกโครงการที่ สท.    
จัดเพื่อประชาชน นับวาทุกทานเปน “ผูสูงวัยที่มีคุณคา รวมพัฒนาสังคมไทย” โดยแทจริง 
 ในทายท่ีสุดน้ี ขอเชิญติดตาม “ภูมิปญญาผูสูงอายุ ขนมหวาน อาหารคาว” ซึ่งจะจัดพิมพ
เผยแพรเลมถัดไป 
 
 

สำนักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
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 - ความหมายของสมุนไพร 
 - สวนตางๆ ของพืชที่ใชเปนสมุนไพร 
 - กระเทียม 
 - ขิง 
 - บอระเพ็ด 
 - มะนาว 
 - สะระแหน 
 - มะขาม 
 - พริก 
 - วานหางจระเข 
 - มะรุม 
 - ยานาง 
 - ชะพลู 
 - ฟาทะลายโจร 
 - ตะไคร 
 - มะกรูด 
 - หอมแดง 
 - พญายอ 
 - มะแวงเครือ 
 - เสลดพังพอน 
 - ไพล 
 - บัวบก 
 - ทองพันชั่ง 
 - ขมิ้น 
 - กระชาย 
 - กระเจี๊ยบแดง 
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“ทุกวันนี้ลุงมีความสุขนะ 
เรื่องเหนื่อยมันหนีไมพน 
แตถาทำแลวมีความสุข  
ลุงก็จะทำตรงนี้ไปเรื่อยๆ 
ตราบเทาที่ยังมีลมหายใจอยู” 
คุณลุงสมบูรณ สุขสำอางค 

สมบูรณ สุขสำอางค 
เลขที่ 5/27 ซอย 22-20 
ม.4 แขวงบางแคเหนือ 

เขตบางแค กทม. 10160 
โทร. 0-2808-1251, 

085–327–0405 



 การทำหนาที่ประธานกลุมเกษตรกรทำสวนบางแคเหนือ 
ตั้งแตป 2520 คือจุดเริ่มตนสำคัญท่ีทำใหคุณลุงสมบูรณฯ เขามา
ผูกพันกับการทำกิจกรรมรวมกับเพื่อนๆ สมาชิก ทั้งการจัดงาน  
วันเกษตรกลุมบางแคเหนือท่ียั่งยืนมาจนถึงปจจุบัน และการสง  
พืชผักสวนครัวท่ีปลูกดวยหัวใจไปประกวดในงานเกษตรตางๆ    
จนไดรับรางวัลการันตีความเปนมืออาชีพทางดานการปลูกผัก   
สวนครัวมามากมายนับไมถวน แตสิ่งที่ทำใหคุณลุงภาคภูมิใจที่สุด 
กลับเปนการไดถายทอดความรูใหกับผูที่สนใจไมวาจะเปนเพื่อนๆ 
สมาชิกในกลุม หรือเด็กนักเรียนที่มาเขารับการอบรม ไปจนถึง
ประชาชนทั่วไปท่ีสนใจเร่ืองการปลูกผักสวนครัวในภาชนะ และ
ดวยความสุขท่ีเกิดข้ึนจากการทำกิจกรรมเหลานี้นี่เอง ที่ทำใหคุณ
ลุงตั้งใจวาจะปลูกผักสวนครัวตอไปตราบนานเทานาน 
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การปลูกผักสวนครัวในภาชนะ 
 
 ดวยสภาพพื้นท่ีบริเวณรอบๆ บานของผูคนในปจจุบันมีพื้นท่ีจำกัด และไมเอ้ืออำนวยตอการทำ
แปลงปลูกผักสวนครัวไวรับประทานเองภายในครอบครัว 
 
 การปลูกผักสวนครัวในภาชนะ และการปลูกผักสวนครัวในภาชนะแขวนหรือผักสวนครัว
ลอยฟา จึงกลายเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่จะชวยใหเราสามารถมีสวนครัวเล็กๆ อยูในบาน คอนโด หรือ
อพารทเมนท ที่มีพื้นที่จำกัดได โดยสามารถจัดเปนมุมสวนครัวเล็กๆ ไวที่บริเวณหนาบานหรือหลังบาน 
หรือแมแตกระทั่งในบริเวณระเบียงแคบๆ ก็สามารถนำกระถางผักไปวาง หรือแขวนได 
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รูกอนปลูก 
 
 เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดและไมเปนการสิ้นเปลือง ควรตรวจสอบ
ดูวาในครอบครัวมีใครชอบกินผักอะไรบาง และผักชนิดไหนที่มีความ
จำเปนตอการนำมาเปนสวนประกอบในการปรุงอาหารท่ีครอบครัว
โปรดปราน แตทั้งน้ีการปลูกผักสวนครัวก็ไมไดมีประโยชนเพียงแคปลูก
สำหรับรับประทานเทาน้ัน แตยังสามารถนำมาตกแตงเปนสวนกระถาง 
หรือสวนแขวนลอยฟา สำหรับสรางความสดช่ืนและสวยงามใหกับบาน
ไดอีกดวย 
 
 การเลือกกระถาง ควรเลือกกระถางที่มีขนาดเหมาะสมกับผัก เชน 
ถาปลูกโดยการหวาน หยอดเมล็ด หรือปกชำ ควรเลือกกระถางท่ีมี
ขนาดเล็กกอน จากน้ันเม่ือผักเจริญเติบโตข้ึนจึงคอยเปล่ียนถายใสกระถาง
ใหมที่เหมาะสมกับขนาดของตนผัก แตโดยสวนใหญมักนิยมใชกระถาง
ที่มีขนาดใหญตั้งแต 10 นิ้ว เปนตนไป 
 
 การเลือกพื้นท่ีสำหรับวางกระถาง ควรเลือกพื้นท่ีที่มีแดดรำไร 
เพราะผักสวนใหญจะชอบแดดรำไรโดยเฉพาะแดดในชวงเชา แตหาก
พื้นท่ีนั้นเปนพ้ืนท่ีโลงไมมีที่บังแดด ก็สามารถนำแสลนกรองแสง       
50 เปอรเซ็นต มาขึงเพ่ือชวยกรองแสงใหกับผักสวนครัวในกระถาง  
ของเราได 
 

ขอดีของการปลูกผักสวนครัวในภาชนะ  
• ประหยัดพื้นที่ในการปลูก 
• สามารถเคลื่อนยาย จัดวาง ปรับเปลี่ยนตำแหนงกระถางผักได 
• สะดวกตอการดูแลรักษา และการเก็บดอกออกผลเพื่อรับประทาน 
• สามารถนำผักที่ปลูกในกระถางไปวางตกแตงในสวนหยอม หรือจัดเปนสวนประดับได 



ผักสวนครัวทุกชนิด 
สามารถปลูกในกระถางไดทั้งนั้น 
เพียงแตเราตองเลือกขนาดกระถาง 
ใหเหมาะสมกับขนาดของผักชนิดนั้นๆ
แลวก็บำรุงรักษาใหดี 
ผักก็จะงอกงามในกระถางได 
คุณลุงสมบูรณ สุขสำอางค 

 



คนรักผักสวนครัว    |   7

ผักสวนครัวในกระถาง ปลูกงายๆ กินไดในครอบครัว 
 
 การปลูกผักสวนครัวในภาชนะ เปนเรื่องที่ตองการความใสใจรายละเอียดเล็กๆนอยๆ เพื่อใหผัก
สามารถเจริญเติบโตไดอยางมีคุณภาพ และปลอดภัยจากสารเคมีปนเปอน ทำใหเราสามารถเก็บ    
ดอกผลของผักสวนครัวเล็กๆในภาชนะของเราไดตลอด ตราบเทาท่ีเรายังคงดูแลรักษาผักใหงอกงาม
อยางตอเนื่อง ซึ่งการปลูกและดูแลผักสวนครัวในภาชนะ สามารถทำไดตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 
 
1. เตรียมเมล็ดพันธุ หัว กิ่งปกชำ หรือตนกลา 
 การเตรียมเมล็ดพันธุนั้น เราสามารถซ้ือเมล็ดพันธุบรรจุซองที่วางขายในรานคาการเกษตรได    
แตควรศึกษารายละเอียดที่ซองบรรจุใหดี เพื่อที่จะไดรูขอมูลวา ควรจะปลูกผักชนิดนั้นในฤดูไหน      
ดูเปอรเซ็นตการงอก ดูอายุการเก็บดอกผลพืชผักสวนครัว ดูวันเดือนปที่ผลิต และวันหมดอายุดวย 

 แตหากเรามีผลแกของผักสวนครัวอยูแลว เราสามารถนำผลนั้นมาแกะเพื่อนำเมล็ดออกมาปลูกได 
เชน ถั่วฝกยาว พริก และมะเขือ เปนตน ซึ่งการใชเมล็ดจากผลแกของผักมาปลูกโดยไมตองตากแดด  
ใหแหงกอนน้ัน จะใชระยะเวลาในการงอกประมาณ 20 วัน ซึ่งจะนานกวาการปลูกดวยเมล็ดที่      
ตากแหงถงึ 5 วนั แตเปอรเซ็นตการงอกจะสูงกวา เพราะไมมคีวามเส่ียงเรือ่งเมล็ดพันธุเสีย อนัเน่ืองมาจาก
การตากเมล็ดพันธุบนภาชนะที่ดูดความรอน และนำไปวางไวในท่ีที่มีแดดจัดจนเกินไป ซึ่งการตาก
เมล็ดพันธุดวยวิธีนี้อาจทำใหเมล็ดพันธุสุกจนไมสามารถงอกขึ้นมาได 
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 นอกจากการปลูกผักดวยเมล็ดแลว ผักบางชนิดยังสามารถปลูกดวยการใชหัว เชน หอมหรือ
กระเทียม ซึ่งการเลือกหัวสำหรับนำมาปลูกน้ันควรเลือกหัวท่ีแหง ทั้งน้ีเพ่ือใหสามารถเจริญเติบโต    
ไดอยางรวดเร็ว 

 สวนการเลือกตนกลาผัก ควรเลือกตนกลาท่ีมีความสมบูรณแข็งแรง ผักท่ีนิยมนำตนกลามาปลูก
เชน หัวไชเทา กะเพรา พริก สะระแหน ผักชีฝรั่ง เปนตน 
 
 และสุดทายคือการเลือกกิ่งเพื่อนำมาเพาะพันธุดวยการปกก่ิงชำ ควรเลือกกิ่งชำท่ีมีความแข็งแรง
สมบูรณ ไมแกและไมออนจนเกินไป ผักที่นิยมนำมาปกกิ่งชำ เชน พริก กะเพรา โหระพา ปูเล เปนตน 
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2. เตรียมดิน 
 ดินที่ใชในการปลูกผักสวนครัว ไมควรเปนดินที่ขุดมาจากบริเวณบาน เนื่องจากดินในบริเวณ   
บานนั้น สวนใหญเปนดินที่นำมาถมใหม ไมคอยมีแรธาตุสารอาหารที่ผักสวนครัวตองการ ดังนั้นจึงควร
ใชดินผสมสำหรับเพาะปลูกที่มีขายตามรานขายตนไม 
 
 หรือหากตองการผสมดินเองก็สามารถทำได โดยการนำวัตถุดิบดังตอไปนี้มาผสมรวมกัน 
 กากมะพราวหั่นเปนชิ้นเล็กๆ 1 สวน, ปุยหมัก 1 สวน, ปุยคอก 1/2 สวน 
  
 การผสมปุยสูตรนี้สามารถใชไดกับผักสวนครัวทุกชนิด โดยสวนผสมน้ีจะไมมีการใชดินจึงทำใหมี
น้ำหนักเบา และสามารถนำไปใชปลูกผักในภาชนะแขวนไดดี 

สวนผสมสำหรับทำดินปลูกผักสวนครัว 

กากมะพราวหั่นเปนชิ้นเล็กๆ 1 สวน ปุยหมัก 1 สวน 
ปุยคอก 1/2 สวน 

นำสวนผสมทั้งหมดมาคลุกเคลาใหเขากัน 
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“เราสามารถปลูกผักสวนครัว เชน ตนกะเพรา ฯลฯ  
ใหงามกวาปกติไดดวยการปลูกผักในกระถาง 
แลวนำกระถางไปวางไวบนแผนโฟม 
ที่มีความหนาพอสมควร (ประมาณ 1 นิ้ว) 
แผนโฟมจะชวยรักษาความชื้นใหกับดิน 
จึงทำใหผักสามารถเจริญเติบโต 
ไดดีกวาการวางกระถางไวบนพื้น” 
คุณลุงสมบูรณ สุขสำอางค 
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3. วิธีการปลูก 
 วิธีการปลูกผักสวนครัวนั้น สามารถปลูกได 3 วิธีคือ การปลูกดวยการเพาะเมล็ด การปลูกดวยการ
ปกชำ และการปลูกดวยการใชหัว ซึ่งผักแตละชนิดนั้นจะใชวิธีในการปลูกที่แตกตางกันออกไป  

การปลูกดวยการเพาะเมล็ด

 วิธีการปลูกผักดวยการเพาะเมล็ด ไมควรหยอดเมล็ด
ลึกเกิน 1 เซ็นติเมตร เพราะหากลึกเกินไปจะทำใหตนออน
โผลไมพนดิน และเนาตายอยูในดินเสียกอน นอกจากน้ี    
ยังตองมีการกะระยะหางของเมล็ด หรือหลุมท่ีหยอดใหเหมาะสม
กับชนิดของผัก หรือหากไมใชวิธีหยอดเมล็ดลงหลุมก็สามารถ
ใชวิธีหวานหรือโรยเมล็ดลงในกระถางแลวเกลี่ยดินใหกลบ
เมล็ดก็ได เมื่อถึงเวลาที่ตนกลางอกเราจึงคอยแยกตนกลาที่
สมบูรณ มีระบบรากฝอยที่ดี และมีลำตนท่ีแข็งแรง ไปปลูก
ในกระถางอื่นตอไป 
 
 วิธีการปลูกแบบปกชำ การตัดกิ่งชำตองเลือกก่ิงที่มี
ความสมบูรณ คือไมแกหรือออนจนเกินไป เวลาตัดก่ิงเพ่ือ
นำมาชำ ควรตัดใตตาหรือใตขอ เพราะรากจะแตกออกท่ี
บริเวณนั้น และควรริดใบออกบาง เพราะถาหากไมริดใบ
ออกน้ำเลี้ยงจะไปหลอเลี้ยงที่ใบหมด ทำใหการแตกรากไมดี
เทาที่ควร สวนเวลาปกชำ ตองปกใหขอจมลงไปในดิน 
 
 วิธีการปลูกแบบใชหัว ควรฝงหัวใหโผลพนดินขึ้นมา 
เล็กนอย ประมาณ 1/4 ของหัว จากนั้นรดน้ำตามปกติ  

วิธีการปลูกแบบปกชำ

วิธีการปลูกแบบใชหัว
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4. การดูแล และบำรุงรักษาผักสวนครัวในกระถาง 
 
 การใหน้ำ 
 ควรใหน้ำอยางเพียงพอในชวงเชาและเย็น ไมควรรดน้ำตอนแดดจัด และรดน้ำพอชุมเทานั้น 

 การใหปุย 
 การใสปุยน้ันสามารถใชไดทั้งปุยอินทรียและปุยเคมี โดยอาจใชรวมกัน เพราะปุยอินทรียมีขอดีคือ 
ไมทำใหดนิเสยี และไมมสีารตกคางทำใหปลอดภัยตอตวัเราและส่ิงแวดลอม แตหากตองการใหผกัโตเร็ว 
ก็สามารถใชปุยเคมีรวมดวยได การใสปุยสำหรับผักท่ีปลูกดวยเมล็ด ควรรอใหเมล็ดงอกประมาณ    
30-40 วัน จากนั้นจึงจะสามารถใสปุยเพื่อเรงการเติบโต 
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 สวนการใสปุยสำหรับตนกลาท่ีเพ่ิงแยกออกมาปลูกควรใสหลังจากแยกปลูกแลวประมาณ 7 วัน 
ซึ่งในระยะนี้การใสปุยควรใสบางๆ กอน เพราะรากพืชไมแข็งแรงพอ ถาใสมากเกินไปผักอาจตายได 
เมื่อผักสวนครัวเริ่มเจริญเติบโต ควรใสปุยเพื่อใหอาหารแกผักอยางนอย 1 ครั้งตอสัปดาห โดยปุยที่ใช
ในการบำรุงผักสวนครัวมี 2 ประเภท คือ ปุยอินทรีย และปุยเคมี ซึ่งปุยเคมีจะนิยมใชปุย NPK สูตร
มาตรฐาน 15-15-15 

เคล็ดลับในการใสปุยใหผักสวนครัวในภาชนะ 
ก็คือ ควรใชปุยน้ำในการบำรุงผักในภาชนะแขวน 
เพราะหากใชปุยเม็ดจะละลายน้ำไดไมดี และ
เม่ือรดน้ำไปแลวน้ำจะไหลออกอยางรวดเร็ว 
ทำใหผักไดรับปุยไมเต็มที่ แตหากไมมีปุยน้ำ
สามารถนำปุยเม็ดมาละลายน้ำได โดยการนำ
ปุยเม็ด 6 ชอนโตะ ผสมเขากับน้ำ 3 ลิตร แลว
แชทิ้งไวใหปุยละลาย 20-30 นาที จากนั้นจึงนำ
มารดผักสวนครัวในภาชนะแขวนตามปกติ 
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“จุดเริ่มตนคือการสงพืชผักสวนครัว 
ที่ปลูกดวยหัวใจไปประกวดในงานเกษตรตางๆ 
จนไดรับรางวัลมามากมายนับไมถวน 
แตสิ่งที่ทำใหภาคภูมิใจที่สุด 
คือการถายทอดความรูใหกับผูสนใจทุกวัย” 
คุณลุงสมบูรณ สุขสำอางค 
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 การปองกัน และกำจัดศัตรูพืช 
 ควรบำรุงรักษาผักใหแข็งแรง โดยการกำจัดวัชพืช และหากมีโรคและแมลงระบาดมาก ควรใช
สารธรรมชาติ หรือใชกลวิธีตางๆ ในการปองกันและกำจัด เชน ใชมือจับออกหรือใชน้ำคั้นจากใบหรือ
เมล็ดสะเดา ถาเปนพวกเพลีย้ เชน เพลีย้ออน เพลีย้แปง เพลีย้หอย และเพลีย้จักจัน่ ใหใชนำ้ยา ลางจาน 
15 ซซี ี ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพนใตใบเวลาเย็น ถาเปนพวกมด หอย และทากใหใชปูนขาวโรยบางๆ     
ลงบริเวณพื้นดิน (ที่มา : http://kittpol.blogspot.com/2009/08/2009.html) 
 
 การเก็บดอกผลพืชผักสวนครัวเพื่อรับประทาน 
 การเก็บดอกผลพืชผักสวนครัวเพื่อรับประทาน ควรเก็บในเวลาเชาเพราะจะทำใหไดผักสดรสชาติดี 
และหากยังไมรับประทานในทันที ควรนำมาลางใหสะอาด และเอาไปเก็บไวในตูเย็น สำหรับผักประเภทผล
เชน พริก และมะเขือ ควรเก็บในขณะที่ผลยังไมสุกดี เพราะจะทำใหเราไดผลที่มีรสชาติดี และจะทำให
ตนมีผลดก เพราะถาหากปลอยใหผลแกคาตน ตอไปตนจะออกดอกออกผลไดนอยลง และลำตนก็จะ
โทรมงาย มใีบเหลือง เนือ่งจากนำ้เลีย้งถกูดดูไปเลีย้งทีผ่ลจนหมด สวนการเกบ็เก่ียวผกัใบ เชน ผกักาดหอม 
ผักบุงจีน และคะนา ควรเก็บผักในสวนท่ีสดออน หรือโตไดขนาดแลว โดยท่ียังคงเหลือลำตนและ   
รากไวไมถอนออกทั้งตน เพราะรากหรือตนท่ีเหลืออยูนั้นจะสามารถงอกงามใหผลไดอีกหลายครั้ง     
แตทั้งน้ีก็ตองข้ึนอยูกับการดูแลรักษาดวยการรดน้ำและใสปุยอยางสม่ำเสมอดวย สวนผักท่ีบริโภค
เฉพาะบริเวณยอดออน เชน สะระแหน กะเพรา และโหระพา ควรเลือกเก็บเฉพาะสวนยอดเทาน้ัน 
เพื่อใหผักไดมีโอกาสแตกยอดออกมาใหมใหเราเก็บเกี่ยวในครั้งตอไป 
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โดยคุณลุงเสรี บุญเรือง 
 
กวา 20 ปแลวที่คุณลุงเสรีไดเขามาคลุกคลีอยูในแวดวงการเกษตร 
ดวยการเปนครูสอนวิชาเกษตรใหกับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
จนกระทั่งไดรับคัดเลือกใหเปนครูดีเดน 
และไดรับเชิญใหเปนคณะกรรมการตัดสินการประกวด 
การจัดสวนถาดของชุมชน ซึ่งจากจุดนี้เองที่ทำใหคุณลุงเสรี 
หันมาใหความสนใจเรื่องการจัดสวนถาดอยางจริงจัง 
อีกทั้งยังไดนำความรูเหลานี้ไปแบงปนใหกับคนอื่นๆ ไมวาจะเปนเด็กหรือผูใหญ 
เพื่อใหทุกคนไดสัมผัสกบัความสุขที่เกิดขึ้นจากการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
เพราะการจัดสวนถาดนั้น นอกจากจะชวยใหเกิดสมาธิแลว ยังชวยใหเกิดจินตนาการ 
ความคิดสรางสรรค และที่สำคัญยังชวยใหเกิด “ความสุข” 
ที่สามารถสรางขึ้นไดดวยสองมือของเราเอง 



เสรี บุญเรือง 
เลขที่ 1 ถ.สวัสดิการ 

แยก 11 เขตหนองแขม 
กทม. 10160 

โทร. 08-0989-6966 

การจัดสวนถาด 
นอกจากจะชวยใหเกิดสมาธิแลว 
ยังชวยใหเกิดจินตนาการ 
และความสุขอีกดวย 
คุณลุงเสรี บุญเรือง 
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การจัดสวนถาด 
 
 การจัดสวนถาด เปนศิลปะอยางหน่ึงท่ีชวยใหเกิดสมาธิ จินตนาการและความสุข และยังชวยให
เกิดความภาคภูมิใจ แตเนื่องจากการจัดสวนถาดในแตละครั้งจะตองมีการลงทุน เราจึงควรถามตัวเอง
กอนวา เราจะจัดสวนถาดเพื่ออะไร เชน ถาตองการจัดเพ่ือนำไปจำหนาย ก็ตองสังเกตทำเลท่ีตั้งของ
รานคาวาลูกคาท่ีเดินผานไปมาบริเวณนั้นมีกำลังซ้ือมากนอยแคไหน ถาลูกคามีกำลังซ้ือนอยเราก็ควร
เลือกวัสดุที่มีราคาตนทุนที่ไมแพงมากนัก และกำหนดราคาขายที่ไมแพงจนเกินไปเพื่อใหลูกคาสามารถ
เลือกซ้ือกลับไปได แตถาหากเปนการจัดสวนถาดเพื่อการประกวด ก็ตองทุมเทเรื่องวัสดุอยางเต็มท่ี
และตองมีการออกแบบ และคัดเลือกวัสดุอยางดี เพื่อใหเปนที่ประทับใจกรรมการที่ตัดสินการประกวด 
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วัสดุอุปกรณในการจัดสวนถาด  
1. กระถางเซรามิกหรือดินเผาทรงตื้น 
2. ตนไมในรม (ไมประธาน ไมรองประธาน และไมสมาชิก) 
3. ดินผสม 
4. หิน หินกรวด ขอนไม 
5. กระบอกฉีดน้ำ 
6. คีมปากแหลม 
7. อุปกรณตกแตง เชน ตุกตานก บานเซรามิก และสะพานเซรามิก เปนตน 
8. หญามอส 
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 การเลือกดิน 
 ดินท่ีใชในการจัดสวนถาดควรเปนดินท่ีไมมีปุยผสมอยู เพราะตนไมแตละชนิดอาจตองการปุย    
ไมเหมือนกัน สวนเรื่องสัดสวนการผสมดินขึ้นอยูกับประเภทตนไม 
 
 การเลือกกระถาง 
 การจัดสวนถาดควรเลือกกระถางดินเผาที่ไมมีการเคลือบ เพราะจะสามารถดูดซับน้ำและระบาย
นำ้ไดด ีและกระถางควรมรีสูำหรบัระบายนำ้ขนาดใหญพอสมควรเพ่ือปองกนัรากเนา สวนเรือ่งรูปทรงนัน้
ควรเลือกกระถางที่มีความตื้น เพราะจะสามารถนำมาจัดสวนถาดไดสวยงามกวากระถางที่มีรูปทรงลึก 
 
 การเลือกตนไม 
 ควรเลือกตนไมที่มีขนาดเล็กหรือแคระ มีใบละเอียด และจัดแตงทรงไดงาย เชน ไทร ไผแดง หลิว 
กระสัง และควรเลือกลักษณะตนไมที่มีความตองการน้ำ แสง และดิน ในสัดสวนที่เหมือนกันเพื่อให
สามารถดูแลไดงาย 
 
การเลือกวัสดุจัดสวนถาดใหไดองคประกอบที่เหมาะสม 
 
 1.  ไมควรนำตนไมพันธุเดียวกันหลายๆ ตน มาจัดรวมกัน เพราะจะทำใหสวนถาดดูรก 
 2. ควรเลือกวัสดุตกแตงที่มีขนาดเหมาะสมกับขนาดกระถาง เชน หากจัดสวนถาดขนาดใหญ 
สามารถนำหินลาย หินแมน้ำมาใชในการจัดตกแตงได แตถาหากเปนสวนถาดขนาดเล็กควรใช ตุกตา
ดินเผาขนาดเล็ก และหญามอส ในการตกแตง 
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“การจัดสวนถาด 
คือการนำตนไมในรม พันธุแคระ 
มาจัดสวนขนาดจิ๋วลงในถาด 
ที่มีขนาดพอเหมาะ 
เพื่อตั้งประดับตกแตงในอาคาร 
หรือโตะทำงาน 
โดยมากตนไมที่นิยมนำมาจัด 
มักจะเปนตนไมมงคลชนิดตางๆ” 
คุณลุงเสรี บุญเรือง 
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การจัดสวนถาดมีขั้นตอนดังตอไปนี้  
 1. ใชจินตนาการความคิดสรางสรรค ในการออกแบบสวนถาด โดยการทดลองนำไมประธาน      
(ตนไมที่มีขนาดใหญกวาตนไมชนิดอื่นๆ ที่ใชจัดสวนถาด) กับไมรองประธาน (ตนไมที่มีขนาดเล็กกวา
ไมประธาน) มาวางดูกอน เพื่อหาจุดสมดุลของภาชนะ โดยใหไมประธานอยูในตำแหนงที่เกือบชิดขอบ
กระถางดานใดดานหนึ่ง เพื่อสรางจุดเดนใหกับสวนถาด 
 2. นำดินมาใสกระถาง จัดวางไมประธาน และไมรองประธาน ตามตำแหนงที่เราออกแบบไว      
ดูความเหมาะสมของไมประธานวาควรอยูสูงต่ำขนาดไหน หากตองการใหไมประธานสูงข้ึนก็สามารถ
นำดินมารองใตไมประธานใหสูงข้ึนได เชนเดียวกันกับไมรองประธาน แตไมรองประธานไมควรสูงกวา
ไมประธาน หากสูงกวาใหขุดหลุมวางไมรองประธานใหต่ำลงไป เมื่อวางเสร็จแลว ใหลองถอยออกมา
ยนืดหูางๆ เพือ่ดกูารจดัวางตำแหนงไมประธานและไมรองประธานวามคีวามสมดุลและสวยงามดหีรือไม 
 3. นำไมสมาชิก (ตนไมที่มขีนาดเล็กกวาไมประธานและไมรองประธาน) มาปลูกแซมบริเวณท่ีวาง
ที่เหลืออยูโดยดูองคประกอบภาพรวมของท้ังถาด ไมควรปลูกไมสมาชิกใหแนนเกินไป เพราะจะทำให
สวนถาดดูรกและไมมีจุดเดนท่ีนาสนใจ และควรเวนพ้ืนท่ีวางสำหรับการวางอุปกรณตกแตง เชน   
บานเซรามิก หรือสะพานขามแมน้ำ  
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 4. ถาหากตองการแมน้ำก็สามารถนำชอนมาทำปนหลุมตื้นๆ ขนาดยาว แลวนำกรวดสีขาวมา 
โรยทับอีกที จากนั้นนำหญามอสมาปูทับพื้นดิน กอนที่จะนำอุปกรณตกแตงสวนถาดตางๆ เชน สะพาน
เซรามิก ตุกตานก ผลไมตุงติ้ง มาตกแตงตามจินตนาการเพื่อใหเกิดความสวยงาม 
 5. ใชกระบอกน้ำฉีดน้ำเพื่อสรางความชุมชื้นใหกับสวนถาด 
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การพัฒนาฝมือดานศิลปในการจัดสวนถาด  
 เราสามารถพัฒนาฝมือการจัดสวนถาดไดดวยการหาขอมูล
จากอินเตอรเน็ต หนังสือ หรือดูตัวอยางจากแหลงขายสวนถาด 
หรือจากงานการจัดประกวดสวนถาด เปนตน แตทั้งนี้ตองมีการ
ทดลองทำดวย จึงจะสามารถชวยใหเรามีทักษะและจินตนาการ
เพิ่มมากขึ้นได 
 

การดูแลรักษาสวนถาด  
 สวนถาดจะมีสภาพสวยงามอยูไดประมาณ 3 เดือนเทาน้ัน 
ซึ่งในระหวางนี้เราสามารถดูแลสวนถาดใหคงทนและสวยงามได
ดวยการวางสวนถาดไวในท่ีรมรำไรเพ่ือปองกันการแหงของหญา
มอส ตัดแตงกิ่งตามความเหมาะสม และรดน้ำ วันละ 2 ครั้ง 
 

แหลงหาซื้อวัสดุอุปกรณในการจัดสวนถาด  
 แหลงขายวสัดุอปุกรณในการจดัสวนถาดในกรงุเทพมหานคร
จะอยูที่สนามหลวง 2 และตลาดนัดจตุจักร 
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 ราคาตนทุนวัสดุอุปกรณในการตกแตงสวนถาดโดยประมาณ 
 • กระถางตนไมสำหรับจัดสวนถาดจะมีราคาแตกตางกันไปขึ้นอยูกับความสวยงามและคุณภาพ 
 • ไมประธาน ราคาประมาณ 40 - 80 บาท สวนไมรองประธาน และไมสมาชกิจะมรีาคาลดหลัน่ลงมา 
 • หญามอสราคาถาดละประมาณ 5 - 10 บาท 
 • ดินถุงละ 20 บาท 
 • อุปกรณตกแตงเซรามิก เชน สะพานโคงขามแมน้ำ ราคาประมาณ 35 - 45 บาท 
 • นกตัวละประมาณ 5 บาท 
 • หินประดับกอนละ 5 บาท 
 • หินกรวดเม็ดเล็กยอมสีที่ทำเปนแมน้ำ ราคาถุงละ 10 บาท 
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 สรุปแลวการจัดสวนถาด 1 ถาด ราคาตนทุนที่ถูกที่สุดจะอยูที่ประมาณ 180 บาท ซึ่งหากเราจัด
เพือ่นำไปจำหนาย ตองบวกคาแรง และคาความคิดสรางสรรคในการออกแบบไปดวย 30 - 40 เปอรเซน็ต
 
ประโยชนของการจัดสวนถาด  
 1. ประโยชนดานการศึกษา 
 การจัดสวนถาด เปนจุดเริ่มตนของการเรียนรูทักษะและจินตนาการในการจัดสวน เพราะการจัด
สวนถาดคือการยอสวนการจัดสวนหยอมท่ีสามารถฝกฝนไดงายและไมสิ้นเปลืองคาใชจายมากนัก 
เน่ืองจากตนไมและวัสดุอุปกรณตางๆ ที่นำมาใชในการฝกจัดสวนถาดนั้น มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา    
หางาย และราคาถูก จึงสะดวกตอการฝกหัดจัดวางองคประกอบสวน และยังสะดวกตอการฝกซ้ำ   
เพื่อใหเกิดความชำนาญอีกดวย 
 
 2. ประโยชนดานจิตใจ 
 การจัดสวนถาดชวยใหเกิดความสุขได เพราะเปนการใชจินตนาการสรางธรรมชาติที่งดงามตาม
ความตองการของเรา อีกท้ังยังชวยใหเกิดความเพลิดเพลิน และเกิดความภาคภูมิใจในความสามารถ
ของตนเอง จนนำไปสูการฝกฝนเพื่อพัฒนาฝมือของตนเองไปเรื่อยๆ 
 สวนผูชมหรือผูที่ไดพบเห็นสวนถาดท่ีถูกจัดอยางสวยงามนั้น ก็จะไดรับความเพลิดเพลิน           
ความอ่ิมเอมใจ และยังไดรับความผอนคลายจากการช่ืนชมผลงานท่ีถูกสรางสรรคจากสองมือของผูจัด
อีกดวย 
 
 3. ประโยชนดานเศรษฐกิจ 
 เราสามารถจัดสวนถาดเพ่ือนำมาจำหนายเปนของฝากหรือของตกแตงบานได ซึ่งการจัดสวนถาด
นั้นนับวาเปนชองทางในการสรางรายไดที่นาสนใจอีกทางหนึ่ง สวนการกำหนดราคาขายน้ัน จะตอง
บวกราคาวัสดุอุปกรณโดยคิดตามราคาปลีกเสมอ (ราคาขายปลีกของวัสดุอุปกรณการจัดสวนถาด    
จะสูงกวาราคาขายสง ประมาณรอยละ 20) จากน้ันจึงบวกคาจัดทำอีกประมาณ 30 - 40 เปอรเซ็นต
ของราคาตนทุน จึงจะเกิดความคุมคาในการจำหนาย 



ที่เราเรียนรูเรื่องสมุนไพร 
ก็เพราะวา เราชอบ เราเห็น
คุณคา และเราอยากรักษา 
ความรูเรื่องสมุนไพร 
ซึ่งเปนมรดกของแผนดินไทย 
คุณลุงสนธิ์ บุญพัฒน 



สนธิ์ บุญพัฒน
เลขที่ 131 ซ.วัดอัมพวา 

แขวงบานชางหลอ
เขตบางกอกนอย
กทม. 10700

โทร. 08-1553-5766
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 คุณลุงสนธิ์เปนผูที่มีความสนใจเรื่องสมุนไพรมาตั้งแต
เด็กๆ โดยไดซึมซับความรูดานสมุนไพรมาจากการเปน
สามเณรติดตามหลวงพอไปเก็บสมุนไพรเพื่อนำมารักษา 
ชาวบาน และตั้งแตนั้นเปนตนมา คุณลุงสนธิ์ก็ไดศึกษา
และคนควาหาความรูเร่ืองสมุนไพรมาโดยตลอด ทั้งจาก
การเรียนที่วัดโพธิ์ หรือแมกระทั่งที่กองประกอบโรคศิลป    
(กรมการแพทยแผนไทย กระทรวงสาธารณสุขในปจจุบัน) 
 จึงอาจกลาวไดวาคุณลุงสนธิ์เปนผูที่ไดสั่งสมความรู
ดานสมุนไพรมานานหลายสิบป จนกระท่ังสามารถสอบ
เปนเภสชัแพทยแผนไทยไดในป 2540 และถงึแมวาคณุลงุสนธิ์
จะไมไดนำความรูเหลาน้ีมาใชในการประกอบอาชีพ เน่ืองจาก
ยึดอาชีพหลักในการรับราชการเปนครู แตเมื่อเกษียณอายุ
ราชการแลว คุณลุงสนธิ์ก็ไดกลับเขามาคลุกคลีกับเร่ือง
สมุนไพรอีกคร้ัง ดวยการทำหนาที่เปนวิทยากรอบรม     
ใหความรูเรื่องสมุนไพรไทยแกผูที่สนใจทั่วไป และเขารวม
กิจกรรมใหความรูกับเพ่ือนๆ สมาชิกชมรมคลังปญญา     
ผูสูงอายุกรุงเทพมหานครเรื่อยมา 
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สมุนไพรไทย

ความหมายของสมุนไพร

 สมุนไพร หมายถึง พืชท่ีมีสรรพคุณในการรักษาโรคหรืออาการเจ็บปวยตางๆ ซึ่งการใชสมุนไพร
สำหรบัรักษาโรค หรืออาการเจบ็ปวยตางๆ นี ้จะตองนำเอาสมนุไพรตัง้แตสองชนดิข้ึนไปมาผสมรวมกนั
ซึ่งจะเรียกวา “ยา”  
 ในตำรับยา นอกจากพืชสมุนไพรแลวยังอาจประกอบดวยสัตวและแรธาตุอีกดวย เราเรียกพืช สัตว 
หรือแรธาตุที่เปนสวนประกอบของยาน้ีวา “เภสัชวัตถุ” พืชสมุนไพรบางชนิด เชน เรว กระวาน 
กานพลู และจันทนเทศ เปนตน พืชเหลานี้เปนพืชที่มีกลิ่นหอมและมีรสเผ็ดรอน ใชเปนยาสำหรับ    
ขับลม แกทองอืด ทองเฟอ พืชเหลานี้ถานำมาปรุงอาหารเราจะเรียกวา “เครื่องเทศ” 
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 ในพระราชบัญญัติยาฉบับที่ 3 พ.ศ.2522 ไดแบงยาที่ไดจากเภสัชวัตถุนี้ไวเปน 2 ประเภทคือ   
 1. ยาแผนโบราณ หมายถึง ยาที่ใชในการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ หรือใชในการบำบัดโรค
ของสัตว ซึ่งมีปรากฎอยูในตำรายาแผนโบราณท่ีรัฐมนตรีประกาศ ใหเปนยาแผนโบราณ หรือไดรับ
อนุญาตใหขึ้นทะเบียนตำรับยาเปนยาแผนโบราณ   
 2. ยาสมุนไพร หมายถึง ยาท่ีไดจากพืช สัตว แรธาตุที่ยังมิไดผสมปรุงหรือแปรสภาพสมุนไพร   
ซึ่งนอกจากจะใชเปนยาแลว ยังใชเปนอาหาร เครื่องดื่ม อาหารเสริม สวนประกอบในเครื่องสำอาง   
ใชแตงกลิ่น แตงสีอาหารและยา ตลอดจนใชเปนยาฆาแมลงไดอีกดวย ในทางตรงกันขาม มีสมุนไพร
จำนวนไมนอยท่ีมีพิษ ถาใชไมถกูวิธีหรือใชเกินขนาดอาจมีพิษถึงตายได ดังนั้นการใชสมุนไพรจึงควรใช
ดวยความระมัดระวังและใชอยางถูกตอง 
 

 ปจจุบันมีการตื่นตัวในการนำสมุนไพรมาใชพัฒนาประเทศมากข้ึน คำวาสมุนไพรจึงปรากฏอยูใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติดวย กระทรวงสาธารณสุขไดดำเนินโครงการสมุนไพรกับ
สาธารณสุขมูลฐาน โดยเนนการนำสมุนไพรมาใชบำบัดรักษาโรคในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ    
มากขึน้ และสงเสรมิใหปลกูสมุนไพรเพือ่ใชภายในหมูบานเปนการสนบัสนุนใหมกีารใชสมนุไพรมากย่ิงขึน้ 
ซึ่งเปนวิธีหนึ่งที่จะชวยประเทศชาติประหยัดเงินตราในการส่ังซ้ือยาสำเร็จรูปจากตางประเทศไดปละ
เปนจำนวนมาก 
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 “พืชสมุนไพร” นั้นตั้งแตโบราณก็ทราบกันดีวามีคุณคาทางยามากมาย ซึ่งเชื่อกันอีกดวยวา      
ตนพืชตางๆ ก็เปนพืชที่มีสารท่ีเปนตัวยาดวยกันทั้งสิ้น เพียงแตวาพืชชนิดไหนจะมีคุณคาทางยา     
มากนอยกวากันเทานั้น  
 สิ่งที่ควรรูและจดจำเกี่ยวกับ “พืชสมุนไพร” มี 5 อยาง คือ 
 1. รูป ตองรูจักลักษณะของสมุนไพรในรูปแบบตางๆ เชน ใบไม ดอกไม เปลือกไม แกนไม     
กระพี้ไม รากไม เมล็ด เปนตน 
 2. สี ใหรูสีของสมุนไพร เชน สีเขียวใบไม สีเหลือง สีแดง สีสม สีมวง สีน้ำตาล สีดำ ฯลฯ 
 3. กลิ่น ใหรูวามีกลิ่นอยางไร เชน มีกลิ่นหอม หรือเหม็น 
 4. รส ใหรูวามีรสอยางไร เชน รสจืด รสฝาด รสขม รสเค็ม รสหวาน รสเปรี้ยว รสเย็น เปนตน 
 5. ชื่อ ตองรูจักช่ือและลักษณะของสมุนไพร เชน รูวา ขิงเปนอยางไร ขาเปนอยางไร ใบข้ีเหล็ก
เปนอยางไร 
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 ปจจุบันมีผูพยายามศึกษาคนควาเพื่อพัฒนายาสมุนไพรใหสามารถนำมาใชในรูปแบบที่สะดวก    
ยิ่งขึ้น เชน นำมาบดเปนผงบรรจุแคปซูล ตอกเปนยาเม็ด ทำเปนครีมหรือยาขี้ผึ้งเพื่อใชทาภายนอก 
เปนตน และยังไดมีการศึกษาวิจัย เพ่ือนำสมุนไพรมาสกัดปนยาแผนปจจุบัน โดยการสกัดสารสำคัญ
จากสมนุไพรเพือ่ใหไดสารท่ีบรสิทุธิเ์พือ่นำมาศกึษาคณุสมบตัทิางดานเคม ี- ฟสกิสของสาร และตรวจสอบ
การออกฤทธิ์ดานเภสัชวิทยาในสัตวทดลองกอนท่ีจะนำมาผลิตเปนยาและนำมาทดลองใชตอไป      
รวมทั้งศึกษาความเปนพิษและผลขางเคียง  
 
 สวนตางๆ ของพืชที่ใชเปนพืชสมุนไพร 
 1. ราก รากของพืชมีมากมายหลายชนิดเอามาเปนยาสมุนไพรไดเปนอยางดี เชน กระชาย 
ขมิ้นชัน ขิง ขา เรว ขมิ้นออย เปนตน รูปรางและลักษณะของราก แบงออกเปน 2 ชนิด คือ 

1.1 รากแกว ตนพืชมากมายหลายชนิดมีรากแกว ซึ่งนับวาเปนรากท่ีสำคัญมาก รากแกวจะ
งอกออกมาจากลำตน ลักษณะของรากจะมีรูปรางยาว ใหญ เปนรูปกรวย ดานขางของ
รากแกวจะมีรากฝอยแตกแยกออกมาเปนจำนวนมากเพ่ือทำการดูดซึมอาหารในดินไป
บำรุงเลี้ยงสวนตางๆ ของตน พืชที่มีรากแกว ไดแก ตนขี้เหล็ก ตนคูน เปนตน 
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1.2 รากฝอย รากฝอย คือ สวนท่ีงอกออกมาจากปลายลำตนของพืช 
โดยจะงอกออกมาเปนฝอยจำนวนมาก รากฝอยจะมีลักษณะ 
กลมยาว และมีขนาดเทาๆ กัน ตนพืชที่มีรากฝอยจะเปนพืชที่มี 
ใบเลี้ยงเดี่ยว เชน หญาคา ตะไคร เปนตน  

 2. ลำตน นับวาเปนโครงสรางที่สำคัญของตนพืช โดยปกติแลวลำตนจะอยู
บนดิน แตบางสวนจะอยูใตดินพอสมควร รูปรางของลำตนน้ันแบงออกไดเปน 
3 สวนดวยกัน คือ ตา ขอ ปลอง บริเวณเหลานี้จะมีกิ่ง กาน ใบ ดอกเกิดขึ้น   
ซึ่งจะทำใหพืชมีลักษณะที่แตกตางกันออกไป ชนิดของลำตนพืช แบงตาม
ลักษณะภายนอกของลำตนไดเปน 4 ประเภท ดังนี้ 
 1.  ประเภทไมยืนตน 
 2.  ประเภทไมพุม 
 3.  ประเภทหญา 
 4.  ประเภทไมเลื้อย   
 3.  ใบ ใบเปนสวนประกอบท่ีสำคัญของตนพืชท่ัวไป มีหนาท่ีในการ
สังเคราะหแสง ผลิตอาหาร และเปนสวนท่ีแลกเปลี่ยนน้ำและอากาศใหตนพืช 
ใบเกิดจากการงอกของกิ่งและตา ใบไมโดยทั่วไปจะมีสีเขียว (สีเขียวเกิดจาก
สารที่มีชื่อวา “คอลโรฟลล”) ใบของพืชหลายชนิดใชเปนยาสมุนไพรไดดีมาก  
 ใบที่สมบูรณมีสวนประกอบรวม 3 สวนดวยกันคือ 
 1.  ตัวใบ 
 2.  กานใบ 
 3.  หูใบ 
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“อยากใหเด็กรุนใหม 
ศึกษาคนควาเรื่องสมุนไพรกันใหมากขึ้น 
เพราะพืชพันธุธัญญาหารของไทยเรา 
มีประโยชนมหาศาล” 
คุณลุงสนธิ์ บุญพัฒน 
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 ชนิดของใบ แบงออกไดเปน 2 ชนิด คือ 
 1.  ใบเลี้ยงเดี่ยว หมายถึง กานใบอันหนึ่ง มีเพียงใบเดียว เชน กานพลู ขลู ยอ กระวาน เปนตน 
 2.  ใบประกอบ หมายถึง ใบไม 2 ใบ ขึ้นไป ที่เกิดจากกานใบอันเดียวกัน เชน มะขามแขก แคบาน 
ขี้เหล็ก มะขาม เปนตน 
 
 4.  ดอก ดอกเปนสวนท่ีสำคัญของพืช ทำหนาที่ในการแพรพันธุ มีลักษณะท่ีแตกตางกันไปตาม
ประเภทของตนไม และลักษณะที่แตกตางกันนี้จะเปนขอมูลสำคัญในการจำแนกประเภทของตนไม  
 ดอกจะตองมีสวนประกอบที่สำคัญ 5 สวนคือ 
 1.  กานดอก 
 2.  กลีบรอง 
 3.  กลีบดอก 
 4.  เกสรตัวผู 
 5.  เกสรตัวเมีย  
 5.  ผล ผลคือสวนหน่ึงของพืชที่เกิดจากการผสมเกสรตัวผูกับเกสรตัวเมียในดอกเดียวกันหรือ
คนละดอกก็ได มีลักษณะรูปรางท่ีแตกตางกันออกไปตามประเภทและสายพันธุ รูปรางลักษณะของผล
มีหลายอยาง ตามชนิดของตนไมที่แตกตางกัน แบงตามลักษณะของการเกิดไดเปน 3 แบบ คือ 
 1.  ผลเดี่ยว หมายถึง ผลที่เกิดจากรังไขอันเดียวกัน 
 2.  ผลกลุม หมายถึง ผลที่เกิดจากปลายชอของรังไขในดอกเดียวกัน เชน นอยหนา เปนตน 
 3.  ผลรวม หมายถึง ผลที่เกิดมาจากดอกหลายดอก เชน สับปะรด เปนตน  
 ลักษณะของผลแบงออกเปน 3 ลักษณะ คือ 
 1.  ผลเนื้อ 
 2.  ผลแหงชนิดแตก 
 3.  ผลแหงชนิดไมแตก 
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ลักษณะ
 เปนไมลมลุก มีกล่ินแรง ลำตนสูงประมาณ 30 - 45 เซนติเมตร เปนพืชจำพวกหญา ลงหัวใตดิน
ใบสีเขียว หนายาว สวนกลางแบน ปลายแหลม ดอกสีขาว รวมกันเปนชอที่ปลายกาน

สวนที่ใชเปนยา 
ใบ ราก และหัวใตดิน มีรสเผ็ดรอน

ประโยชนทางสมุนไพร
1. หวัเปนอาหารเสริมสุขภาพ ชวยลดคอเลสเตอรอลในกระแสเลือด 
ใชรักษาโรคความดันโลหิตสูง
2. บำบัดอาการไอ หวัด หลอดลมอักเสบเรื้อรัง แกทองอืด 
แนนจุกเสียด ปวดทอง อาหารไมยอย ขับลม ขับเสมหะ
3. แกปวดฟน ปวดหู
4. ชวยขับปสสาวะ ขับประจำเดือน ขับพยาธิไสเดือน
5. ลดอาการอักเสบบวม ฆาเชื้อ แกโรคผิวหนัง

6. เปนยาฆาแมลง

ความรู
สมุนไพร
ใกลตัว

1. กระเทียม
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ลักษณะ 
 เปนพืชลมลุก มีเหงาใตดิน เปลือกนอกมีสีน้ำตาลแกม
เหลือง เน้ือในสีนวลมีกล่ินหอมเฉพาะ ขึ้นเปนกอ ใบ เปน   
ใบเด่ียว ออกเรียงสลับกันเปนสองแถว เปนรูปหอกเกล้ียงๆ กวาง 
1.5 - 2 เซนติเมตร ยาว 12 - 20 เซนติเมตร ดอก สีขาว ออกรวมกัน
เปนชอรูปเห็ด แทงข้ึนมาจากเหงา ชูกานสูง 15 - 25 เซนติเมตร       
หลุดรวงไว ผล กลม แข็ง โต วัดผาศูนยกลางประมาณ 1 เซนติเมตร 
 
สวนที่ใชเปนยา  
 ตน ใบ ดอก ผล ราก เหงา 
 
ประโยชนทางสมุนไพร 
 1. สารสำคัญในน้ำมันหอมระเหยขิง จะออกฤทธิ์กระตุนการบีบตัวของกระเพาะอาหารและลำไส 
ใชขิงแกยาว 2 นิ้ว ทุบพอแหลก เทน้ำเดือดลงคร่ึงแกว ปดฝาท้ิงไวนาน 5 นาที รินน้ำด่ืมระหวาง
อาหาร หรือตมขิงแกกับน้ำ รินดื่ม จะชวยแกอาการทองอืดเฟอ จุกเสียด แนน คลื่นไสอาเจียน แกบิด 
ขับลม 
 2. ใชเหงาสดตั้งคั้นน้ำผสมน้ำมะนาว เติมเกลือเลกนอย จิบแกไอ ขับเสมหะ 
 3. ใชขิงสดฝานตมน้ำรับประทาน ลดความดันโลหิต 
 4. ใชทำยาขมเพ่ือเจริญอาหาร โดยใชเหงาสดประมาณ 1 องคุลี ตมน้ำหรือปรุงอาหารหรือ
รับประทานสดกับลาบหรือแหนม หรือใชขิงผงแหง 1/2 ชอนโตะ หรือประมาณ 0.6 กรัม ชงกับ     
น้ำรอนดื่มชวยใหอยากรับประทานอาหารมากขึ้น 

2. ขง
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ลักษณะ 
 เปนไมเถาเล้ือยพัน เปนไมเนือ้ออน แตเมือ่มอีายุมาก เนือ้ของลำตน

อาจแข็งได ลำตนมีขนาดเทานิ้วมือ มีไสเปนเสนยาว ตามเปลือก    
ของลำตนมีปุมปมกระจายท่ัวไปเปนจำนวนมาก ยางมีรสขมจัด   
มีใบเดี่ยวเปนแบบสลับ โคนใบรูปหัวใจ ปลายใบแหลม       
ขอบใบเรียบ ดอกออกเปนชอยาว 7 - 25 เซนติเมตร ดอกมี   
ขนาดเล็กสีเหลืองอมเขียว ผลรูปไข สีเหลือง หรือสม ขนาด     
2 - 3 เซนติเมตร 
 
สวนที่ใชเปนยา 

 ใบ เถา 
 

ประโยชนทางสมุนไพร 
 1. แกอาการสะอกึ นำบอระเพ็ดมาดองเหลา จบิ 1 ชอนชา ฤทธิข์อง

เหลาขาว และบอระเพ็ด จะกำซาบซานไปทั่วปาก คอ หลอดลม ทางเดินอาหาร 
 2. พอกฝ ระงับการอักเสบ ใชบอระเพ็ดพอกที่หัวฝ อาการปวด อักเสบ จะคลายลงและหายได 
 3. แกปวดเจ็บบาดแผล ใชบอระเพ็ดตำพอก บาดแผลอักเสบ อาการเจ็บปวดคอยๆ หายไปได 
 4. ลดไข ใชเถาแกสดหรือตนสด ครั้งละ 2 คืบครึ่ง ทำคั้นเอาน้ำดื่ม หรือตมใชน้ำ 3 สวน เคี่ยว  
ใหเหลือ 1 สวน ดื่มวันละ 2 ครั้ง กอนอาหารเชา-เย็น หรือดื่มเมื่อมีไข 
 4. ฆาพยาธิ นำเถาบอระเพ็ด บดละลายน้ำคั้นดื่ม เพื่อฆาพยาธิตายได 
 5. แกเสมหะเปนพิษ คั้นน้ำบอระเพ็ดดื่ม แกเสมหะเปนพิษ เสมหะมากคอยๆ หายไป 
 6. ชวยใหเจริญอาหาร 

3. บอระเพ็ด

ความรู
สมุนไพร
ใกลตัว



สมุนไพรใกลตัว    |   41

ลักษณะ
 เปนไม ยืนตนขนาดเล็ก  มีพุมสูง  2  -  4 
เ ม ต ร  กิ่ ง อ อ น มี หน าม  ใ บ ไ ม เ รี ย ง ส ลั บ 
เปนรูปวงรีหรือรูปไขปลายมน เน้ือใบมีจุดน้ำมัน 
กระจาย ขอบใบหยักเล็กนอย ดอกเดี่ยวหรือชอ 
ออกท่ีปลายก่ิงและทีซ่อกใบ กลีบดอกสขีาว กล่ินหอมออนๆ 
รวงงาย  ผลกลมเกลี้ยง  มีน้ำมาก  รสเปร้ียวจัด  ฉ่ำน้ำ 
เปลือกผลมีน้ำมัน และมีกลิ่นหอม รสขม

สวนที่ใชเปนยา
 ใบ ผล เปลือกผล เปลือกผลแหง รากสด

ประโยชนทางสมุนไพร
 1. รักษาอาการทองอืด ทองเฟอ แนนจุกเสียด ใชผิวมะนาวแหง 10-15 กรัม ตมน้ำด่ืม 
น้ำมันจากผิวมะนาวชวยขับลมไดดี
 2. เปนยาขับเสมหะ นำน้ำมะนาวเติมเกลือเล็กนอย จิบ จะชวยใหเสมหะถูกขับออกและ
เสียงดี ถาเปนเมล็ดมะนาวใช 10-20 เมล็ด คั่วใหเหลือง บดใหละเอียด เติมพิมเสน 2-5 เกล็ด 
ชงน้ำรอนดื่มเปนยาขับเสมหะ แกระคายคอ รักษาอาการไอ
 3. ยาปองกันหรือแกโรคเลือดออกตามไรฟน (ลกัปดลกัเปด) ใชนำ้จากผลทีแ่กจดั เตมิเกลอื นำ้ตาล 
น้ำแข็ง ใชเปนเครื่องดื่มหรือผสมอาหารก็ไดผลเชนกัน
 4. แกคันศีรษะ แกสิว แกขอศอกและสนเทาดานดำ ลบรอยดางดำท่ีขาหรือขาลาย 
ลบเลือนจุดดางดำเล็กๆ หรือรอยแผลเปน แกปญหาเล็บเหลือง ขจัดรอยเปอนยางผลไม
 5. แกลิ้นเปนฝา แกน้ำกัดเทา แกปูนซีเมนตกัด แกกลากเกลื้อน หิด

4. มะนาว
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ลักษณะ 
 เปนพืชลมลุกเล้ีอยตามพื้นดิน ลำตนสีแดงเขม ใบกลมขนาดหัวแมมือ ใบคอนขางหนา ริมใบหยัก
โดยรอบ ภายในใบเปนคลื่นยับยน และมีกลิ่นหอม 

 
สวนที่ใชเปนยา 

ใบ 
 
ประโยชนทางสมุนไพร 
1. รักษาอาการปวดศีรษะ ปวดฟน เจ็บคอ รักษาแผลในปาก 
เจ็บลิ้น โดยดื่มน้ำตมใบสะระแหน 5 กรัม กับน้ำ 1 ถวย ผสม
เกลือเล็กนอย วันละ 2 ครั้ง 
2. รักษาอาการบิดทองรวง อุจจาระเปนเลือด โดยนำใบ
สะระแหนตมดื่มแตน้ำ 

3. แกพิษแมลงสัตวกัดตอย ตำใบสะระแหนใหละเอียดพอก
บริเวณที่โดนกัด 

4. ชวยหามเลือดกำเดาได โดยใชสำลีชุบน้ำท่ีคั้นจากใบสะระแหน
หยอดที่รูจมูก 

5. รักษาอาการปวดหู นำน้ำคั้นจากใบสะระแหนหยอดหูจะชวยบรรเทา
อาการปวดไดดี 

6. รักษาอาการหนามืดตาลาย โดยรับประทานน้ำตมใบสะระแหนและขิงสด 

5. สะระแหน 

ความรู
สมุนไพร
ใกลตัว
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ลักษณะ 
 เปนไมตนสูง 15 - 25 เมตร ลำตนขรุขระ เปลือกตนสีเทาเกือบดำ แตกกิ่งกานมากมาย ดอก ออก
เปนชอท่ีซอกใบ กลีบดอกสีเหลือง มีลายมวงแดง ผล เปนฝกสีน้ำตาลหรือน้ำตาลอมเทา เม่ือแกจัด 
เนื้อในฝกจะฝอลงไมติดกับเปลือก เรียกวา มะขามเปยก มีทั้งรสหวานและเปรี้ยว 
 
สวนที่ใชเปนยา 
 เมล็ด ดอก ใบ เนื้อในฝก ราก เปลือก 
 
 
ประโยชนทางสมุนไพร 
 1. เปนยาถายพยาธิไสเดือน ตัวกลม ตัวเสนดาย ไดผลดี ใชเมล็ดค่ัวกะเทาะเปลือกออก      
แลวเอาเนื้อในเมล็ดแชน้ำเกลือจนนุม รับประทานเนื้อทั้งหมด ครั้งละ 20-30 เมล็ด 
 2. เปนยาระบาย ยาถาย ใชเน้ือท่ีหุมเมล็ด (มะขามเปยก) แกะเมล็ดแลวขนาด 2 หัวแมมือ        
(15-30 กรัม) จิ้มเกลือรับประทาน แลวดื่มน้ำตามมากๆ 
 3. แกทองรวง ใชเปลือกตน ทั้งสดและแหง ประมาณ 1-2 กำมือ (15-30 กรัม) ตมกับน้ำปูนใส 
หรือน้ำ รับประทาน 
 4. รักษาแผล เมล็ดกะเทาะเปลือก ตม นำมาลางแผลและสมานแผลได 
 5. แกไอและขับเสมหะ ใชเนื้อในฝกแก หรือมะขามเปยก จิ้มเกลือรับประทานพอควร 
 6. เปนยาลดความดนัโลหติสูง ใชดอกสด ไมจำกดัจำนวน ใชแกงสมหรอืตมกบัปลาสลดิรับประทาน 

6. มะขาม 
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ลักษณะ 
 พริกขี้หนูเปนไมพุมเตี้ย สูงประมาณ 60 เซนติเมตร ใบมีขนาดเล็ก ปลายใบแหลม มีดอกสีขาว 
ผลกลมยาวปลายแหลม ผลจะอยูในลักษณะปลายแหลมชี้ฟา ซึ่งจะตางจากพริกชี้ฟา ปลายผลจะชี้ลง 
พื้นดิน ผลมีรสเผ็ดรอน เมื่อดิบมีสีเขียว ครั้นผลแกมีสีสม สีแดง สีแดงแกหรือเหลือง ในแตละผลจะมี
เมล็ดจำนวนมากเรียงตัวอยู 
 
สวนที่ใชเปนยา 
 ใบ ยอดออน ผล 
 
ประโยชนทางสมุนไพร 
 1. ทำขี้ผึ้ง ใชทาแกเคล็ด ขัดยอก บวมฟกช้ำดำเขียว โดยนำพริกขี้หนูบดแหง 1 สวน ผสมขึ้ผึ้ง
วาสลินที่ละลายแลว 5 สวน 
 2. รับประทานผลสดจะชวยขับลม กระตุนการทำงานของกระเพาะอาหาร ทำใหเจริญอาหาร   
แกอาเจียน บิด บำรุงกระดูก บำรุงประสาท แกปวดศีรษะ 

7. พริก 

ความรู
สมุนไพร
ใกลตัว
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ลักษณะ 
 เปนพชืลมลกุ มขีอและปลองสัน้ ใบเดีย่วเรยีงสลบัซอนกนัอยู ใบหนาและอวบน้ำ ใบยาวปลายแหลม 
รอบใบมักมีหนามเล็กๆ เรียงรอบตน ใบมสีเีขียวออนหรอืเขยีวเขม ภายในมีวุนใส ใตผวิสีเขียวมนีำ้ยาง    
สเีหลอืง ดอกชอ ออกจากกลางตน ดอกยอยเปนหลอดหอยลงสสีม บานจากลางขึน้บน ผลเปนผลแหง 
แตกได 
 
สวนที่ใชเปนยา 
 ใบสด 
 
ประโยชนทางสมุนไพร 
 1. ใชวุนสดของใบปดขมับแกปวดหัว 
 2. รักษาแผลไฟไหม ตัดใบสดขูดน้ำเมือกและวุนในใบมาพอกบริเวณแผลไฟไหมน้ำรอนลวก   
แผลไหมเกรียมจากแดดหรือการฉายรังสี แผลสด แผลเรื้อรัง ทิ้งไวใหแหง แลวเปล่ียนใหมทุกวัน 
อาการจะดีขึ้นอยางรวดเร็ว ปจจุบันมีการผลิตเปนแบบเจลบรรจุหลอดพรอมใชและเก็บรักษาไดนาน 
ทำใหสะดวกตอการใชงานมากขึ้น 
 3. ใชกินเพื่อรักษาแผลในกระเพาะอาหาร 
 4. วุนเปนสวนผสมในเครื่องสำอางคหลายประเภท เชน แชมพูสระผม สบู ครีมกันแดด เปนตน 

8. วานหางจระเข 
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ลักษณะ 
 เปนไมยืนตนขนาดกลาง สูง 3 - 4 เมตร ทรงตนโปรง ใบคลายกับใบมะขาม ผิวใบสีเขียว ดานลาง
สีจะออนกวาดานบน ดอกออกเปนชอสีขาว กลีบดอกมี 5 กลีบ ผลหรือฝกมีความยาว 20 - 50 เซนติเมตร 
ลักษณะเหมือนไมตีกลอง เปลือกผล หรือฝกเปนสีเขียวมีสวนคอดเปนระยะตามความยาวของฝก    
ฝกแกผิวเปลือกเปนสีน้ำตาล 
 
สวนที่ใชเปนยา 
 เปลือกตน ราก ฝก ใบ เนื้อในเมล็ด 
 
ประโยชนทางสมุนไพร 
 1. ใบ มีธาตุเหล็กสูงมาก ควรรับประทานใบสดหรือลวกผานความรอนเพียงเล็กนอย เพื่อปองกัน    
การสูญเสียธาตุอาหาร หรืออาจใชใบผ่ึงลมใหแหงสนิทแลวนำมาปนเปนผงบรรจุแคปซูล พกพาไวชงน้ำดื่ม 
การเก็บผงมะรุมควรใหพนแสงเพื่อปองกันคุณสมบัติเสื่อม การรับประทานมะรุมสม่ำเสมอ สามารถปองกัน
การติดเชื้อ และสรางภูมิคุมกันใหรางกาย 
 2. ดอก ใชตมทำน้ำชาดื่มชวยใหนอนหลับสบาย 
 3. ผล รบัประทานไดทัง้ฝกออนและแก ชวยควบคุมโรคเบาหวาน รกัษาความดนัโลหติสงู ปองกนัมะเรง็ 
 4. เมล็ด สกัดน้ำมันไวใชปรุงอาหารได จะชวยรักษาโรคปวดตามขอ โรคเกาท รูมาติซั่ม โรคผิวหนังแหง 
รักษาโรคที่เกิดจากเชื้อรา กากของเมล็ดซึ่งสกัดน้ำมันออกแลว สามารถใชกรองทำน้ำดื่ม จะมีคุณสมบัติเปน
ยาฆาเชื้อ 
 5. เปลอืก จากลำตนนำมาสบัเปนชิน้เลก็ๆ ใสผาหอทำเปนลกูปะคบน้ำรอน บรรเทาอาการปวดหลงั ปวดขอ 

9. มะรุม 

ความรู
สมุนไพร
ใกลตัว
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ลักษณะ 
 เปนไมเถาเลือ้ย ขนาดเล็ก แตเหนียว มสีเีขยีว เมือ่เถาแกจะมีสเีขม มีขอหางๆ เถาออน มีขนออน
ปกคลุม เมื่อแกแลวผิวคอนขางเรียบ สำหรับ ใบ เปนใบเดี่ยว ออกติดกับลำตนแบบสลับ ปลายใบเรียว 
ฐานใบมน ผิวใบเปนคลื่นเล็กนอย ในภาคใตใบคอนขางเรียวยาว หนาและหลังใบเปนมัน 
 
สวนที่ใชเปนยา 
 ใบ ราก หัว 
 
ประโยชนทางสมุนไพร 
 1. แกไข ใชรากยานางแหง 1 กำมือ (ประมาณ 25 กรัม) 
ตมกับน้ำ 2 แกวครึ่ง เคี่ยวใหเหลือ 2 แกว ใหดื่มครั้งละ 1/2 
แกว กอนอาหาร 3 เวลา 
 2. แกปวง (ปวดทองเพราะกินอาหารผิดสำแดง) ใช
รากยานางแดงและรากมะปรางหวาน ฝนกับน้ำอุน แตไมถึง
กับขน ดื่มครั้งละ 1/2-1 แกวตอครั้ง วันละ 3-4 ครั้ง หรือ
ทุกๆ 2 ชั่วโมง ถาไมมีรากมะปรางหวาน ก็ใชรากยานางแดง
อยางเดียวก็ได หรือถาใหดียิ่งขึ้น ใชรากมะขามฝนรวมดวย 
 3. ถอนพิษเบ่ือเมาในอาหาร เชน เห็ด กลอย ใชรากยานาง 
ตนและใบ 1 กำมือ ตำผสมกับขาวสารเจา 1 หยิบมือ เติมน้ำคั้นใหได 
1 แกว กรองดวยผาขาวบาง ใสเกลือและน้ำตาลเล็กนอยพอด่ืมงาย ดื่มให
หมดทั้งแกว ทำใหอาเจียนออกมา จะชวยทำใหดีขึ้น 
 4. ดับพิษรอน ถอนพิษไข ใชหัวยานางเคี่ยวกับน้ำ 3 สวน ใหเหลือ 1 สวน ดื่มครั้งละครึ่งแกว 
 5. ใชราก ตมเปนยาแกอีสุกอีใส ตุมผื่น 
 6. ใชรากยานางผสมรากหมอนอย ตมแกไขมาเลเรีย 
 7. ใชราก ตมขับพิษตางๆ 

10. ยานาง
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ลักษณะ 
 ใบมีลักษณะคลายรูปหัวใจรูปทรงคลาย
กับใบพลู แตมีขนาดใบเล็กกวา มีสีเขียวเขมเปน
ใบเดี่ยว รสชาติเผ็ดออนๆ ดอกออกบริเวณปลาย
ยอด มีสีขาวอัดแนนกันเปนทรงกระบอกขนาดเล็ก 
ลักษณะคลายดีปลีแตสั้นกวา 
 
สวนที่ใชเปนยา 
 ดอก ราก ใบ ตน 
 
ประโยชนทางสมุนไพร 
 1. ดอก ชวยใหเสมหะแหง ชวยขับลมในลำไส 
 2. ราก ชวยขับเสมหะใหออกมาทางระบบขับถาย ใชราก 1 กำมือ ตมกับน้ำ 2 ถวย เค่ียวให
เหลือ 1 1/2 ถวย แกทองอืดเฟอ ขับลม หากใชรากคร่ึงกำมือ ผล 2-3 หยิบมือ ตมกับน้ำ 2 ถวย 
เคี่ยวใหเหลือ 1 ถวย ดื่มครั้งละ 1/4 ถวย แกอาการโรคบิด 
 3. ตน รกัษาอาการโรคเบาหวาน ใช 7 ตน ลางนำ้แลวตมกบันำ้พอทวม เมือ่เดือดแลวปลอยใหอุน 
ดื่มแบบชา ตมทุกครั้งใหเปลี่ยนตนชะพลูใหมทุกวัน 
 4. ใช ใชใบสด 1-7 ใบ โขลกพอแหลกผสมเหลาโรงพอควร แชทิ้งไวระยะหนึ่ง แลวนำมาทาบริเวณ
ผื่นคัน ปจจุบันมีเจลสำเร็จรูปพรอมใชจำหนาย ใชใบรับประทานสดก็ชวยขับเสมหะ และเจริญอาหาร 
ในใบชะพลูมีสารเบตาแคโรทีนสูงมาก 

11. ชะพลู

ความรู
สมุนไพร
ใกลตัว
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ลักษณะ 
 เปนไมลมลุก สูง 30 - 70 เซนติเมตร ทุกสวนมีรสขม ใบเด่ียว แผนใบสีเขียวเขมเปนมัน ดอกชอ 
ออกท่ีปลายกิ่งและซอกใบ กลีบดอกสีขาว ผลเปนฝก เมื่อแกเปนสีน้ำตาล แตกได ภายในมีเมล็ด 
จำนวนมาก 
 
สวนที่ใชเปนยา 
 ตน ใบสด ใบแหง ใบจะเก็บมาใชเมื่อตนมีอายุได 3 - 5 เดือน 
 
ประโยชนทางสมุนไพร 
 1. ตน ใชทั้งตนผึ่งลมใหแหง หั่นเปนชิ้นเล็กๆ ประมาณ 1 
กำมือ ตมเอาน้ำด่ืมครั้งละ 1 แกว วันละ 4 คร้ัง กอนอาหาร
หรือกอนนอน หรือจะใชใบสด 5-7 ใบ ใสแกวเติมน้ำเดือด   
เกือบเต็ม ปดฝาท้ิงไว ยาอุนจึงดื่ม แกอาการทองเสีย ทองเดิน 
เปนบิด มีไข 
 2. ใบและกิง่ แกไขหวดั ปวดหัวตวัรอน ใชใบและก่ิง 1 กำมอื 
(แหงหนัก 3 กรัม สด 25 กรัม) ตมน้ำ ดื่มกอนอาหารเชา-เย็น และ
เมื่อมีอาการ 
 3. ใบและกิ่ง ตำหรือสับ ใชพอกฝหรือแผล ทำใหหนองยุบ 

12. ฟาทะลายโจร 
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ลักษณะ 
 เปนพืชลมลุก มีความสูงประมาณ 4 - 6 ฟุต ใบยาวเรียว ปลายใบมีขนหนาม ลำตนรวมกันเปนกอ 
มีกลิ่นหอม ดอกออกเปนชอยาวมีดอกเล็กฝอยเปนจำนวนมาก 
 
สวนที่ใชเปนยา 
 หัว ใบ ราก และตน 
 
ประโยชนทางสมุนไพร 
 1. ตน ใชเปนยารักษาโรคหืด แกปวดทอง ขับปสสาวะ แกอหิวาตกโรค เปนยาบำรุงธาตุไฟให
เจริญอาหาร ขับเหงื่อ ถาใชผสมกับสมุนไพรชนิดอื่นจะรักษาโรคหนองใน 
 2. หัว เปนยารักษาเกลื้อน แกทองอืดทองเฟอ รักษาอาการขัดเบาและนิ่ว ผสมสมุนไพรชนิดอื่น
จะแกอาเจียน เปนซาง ทำใหหลับสบาย แกกษัยเสน อัมพาต 
 3. ใบ ใบสดชวยลดความดันโลหิตสูง แกไข 
 4. ราก ใชเปนยาแกไขเหนือลม แกปวดทอง และแกทองเสีย 

13. ตะไคร 

ความรู
สมุนไพร
ใกลตัว
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ลักษณะ 
 เปนไมยืนตนขนาดเล็ก ลักษณะไมเน้ือแข็ง ลำตนและก่ิงมี
หนามยาวเล็กนอย ใบเปนใบประกอบ มีลักษณะคลายกับใบไม 
2 ใบ ตอกันเปน 2 ตอน ใบสีเขียวแกพื้นผิวใบเรียบเกล้ียง
เปนมัน คอนขางหนา มีกลิ่นหอมมากเพราะมีตอมน้ำมัน 
 
สวนที่ใชเปนยา 
 ผล ผิวของผล น้ำของผล ใบ และราก 
 
ประโยชนทางสมุนไพร 
 1. ผล ใชเปนสวนผสมของยา เชน น้ำในผลแกอาการ
ทองอืด ชวยใหเจริญอาหาร ใชดองยาเพื่อใชฟอกเลือด และบำรุง
โลหติสตร ีผลมะกรดูทีค่วานไสออก นำมหาหงิสใสแทน ใชเปนยาขบัลม 
แกปวดทองในเด็กออน นอกจากน้ี ผลและใบมะกรูดยังใชในอุตสาหกรรม
เครื่องหอมและเครื่องสำอางคตางๆ 
 2. เนื้อของผล ใชเปนยาแกอาการปวดศีรษะ 
 3. น้ำมันจากผิวมะกรูด ใชสระผม จะชวยขจัดคราบสบู (ดาง) ที่หลงเหลืออยู เน่ืองจากมีกรด 
Citric ทำใหผมหวีงาย ดกดำ เปนเงางาม 
 4. ใบ ใชเปนยาขับลมในลำไส แกจุกเสียด 

14. มะกรูด 
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ลักษณะ 
 เปนพืชท่ีมีลำตนส้ันและฝงอยูใตดิน ขนาดสูงประมาณ 30 เซนติเมตร กาบใบพองออกเพ่ือสะสม
อาหาร ดอก ลักษณะเปนชอคลายรม ประกอบดวยดอกยอยจำนวนมาก กลีบดอกสีขาวอมมวง         
มีกลีบดอก 6 กลีบ ออกดอกในชวงฤดูหนาว 
 
สวนที่ใชเปนยา 

 หัว ใบ เมล็ด 
 

ประโยชนทางสมุนไพร 
1. หัวหอม มีกล่ินฉุน ชวยขับลม แกทองอืด ชวยยอยและทำใหเจริญอาหาร 
เปนยาขับลมขับพยาธิ ชวยใหรางกายอบอุน ใชลดไข ชวยรักษาแผล
อักเสบได โดยเอาหัวหอมแดงมาซอยเปนแวนๆ ผสมกับน้ำมันมะพราว 
และเกลือ ตมใหเดือด อุนแลวจึงนำมาพอกแผล หอมแดงชวยลด
ระดับน้ำตาลในเลือด ยับยั้งอาการเสนเลือดอุดตันโดยบริโภคสด หรือ      
ใชประกอบอาหาร หรือจะทานชนิดผงก็ได 
2. หอมแดงมีสารเคอรซิตินและฟลาโวนอยด Quercetin และ 

Flavonoid glyeosides) อาจปองกันโรคมะเร็งได 

15. หอมแดง 

ความรู
สมุนไพร
ใกลตัว
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ลักษณะ 
 เปนไมพุมกึ่งเลื้อยเถา ใบมีสีเขียวใบไม ไมมีหนาม ใบยาวเรียวปลาย
แหลม ออกตรงขามเปนคู ดอกออกเปนชอ อยูที่ปลายกิ่ง แตละชอมี 3 - 6 ดอก 
กลีบดอก เปนหลอดสีแดงสม กลีบรองดอกมีสีเขียว เหมือนหัวงูกำลังอาปาก 
 
สวนที่ใชเปนยา 
 ใบ ตน ราก 
 
ประโยชนทางสมุนไพร 
 1. ใบ มีสารสำคัญที่ออกฤทธิ์เปนสารประกอบฟลาโวนอยด ชวยบรรเทาอาการแพหรืออักเสบจาก
แมลงกัดตอย สารสกัดของใบพญายอมีฤทธิ์ทำลายเชื้อไวรัส Herpes Simplex type-2 ออกฤทธ์ิ     
ฆาเชือ้ไวรสั Vanrieella Zoster จงึใชรกัษาโรคเรมิ งสูวดั และโรคอีสกุอใีสได โดยใชใบสด 10-15 ใบ 
ลาง ตำใหละเอียด เติมเหลาขาวพอชุม ใชทาพอกบริเวณที่เจ็บหรือแผล 
 2. ตน โบราณใชตนตำกับดินปะสิวเล็กนอย ผสมสุราคั้นน้ำ ใชกากพอก แกพิษงู แมลงพิษสัตว
กัดตอย แกสิว ผดผื่นคัน แกบิด และถอนพิษไข 
 3. ราก ใชฝนทาแกพิษงู ตะขาบ หรือแมลงปอง ผึ้ง ตอ แตน 

16. พญายอ 
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ลักษณะ 
 เปนไมเลื้อยหรือไมพุม มีหนามตามสวนตางๆ ใบรูปกลมรี ขอบใบหยักเวา 2 - 5 หยัก ผิวใบอาจ
เรียบหรือมีหนามเล็กๆ ตามเสนกลาง ดอกออกเปนชอคลายมะเขือสีมวง เกสรสีเหลือง ผลกลมเล็ก 
ตอนดิบสีเขียวมีลายเล็กนอย ตอนสุกจะเปนสีแดงสดใส 
 
สวนที่ใชเปนยา 
 ราก ตน ใบ ผล 
 
ประโยชนทางสมุนไพร 
 1. ราก แกไอขับเสมหะ แกไข บำรุงธาตุ 
แกน้ำลายเหนียว แกอาการโลหิตออกทางทวาร
หนัก-ทวารเบา แกกระหายน้ำ แกวัณโรค แก
ไอและหอบหืด โดยใชผลสด 5-6 ผล เค้ียวกลืน
เฉพาะน้ำ คายกากทิ้ง หรือโขลกพอแหลก คั้น
น้ำใสเกลือ 
 2. ตน ขับเหงื่อ แกไอ ขับปสสาวะ ขับพิษไข 
 3. ใบ บำรุงธาตุ แกไอ 
 4. ผล รักษาโรคเบาหวาน โดยใชผลมะแวงที่โตเต็มที่   
10-20 ผล รับประทานเปนผักจิ้มน้ำพริก บำรุงดี และลดน้ำตาล           
ในเลือด 

17. มะแวงเครือ 

ความรู
สมุนไพร
ใกลตัว
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ลักษณะ 
 เปนไมพุมขนาดเล็ก แตกก่ิงกานสาขามาก ลำตนเปนสีน้ำตาลแดง     
มีหนามตามขอ ใบยาวเรียว ปลายแหลม มีเสนกลางใบสีแดง ดอกสีเหลือง
จำปา ออกเปนชอ 
 
สวนที่ใชเปนยา 
 ใบสด 
 
ประโยชนทางสมุนไพร 
 ใบ ใชใบเสลดพังพอนตัวเมีย 10-20 ใบ (สด) เลือกสีเขียวเขมสดเปนมัน ตำกับเหลาขาวหรือนำ้
มะนาว คัน้เอานำ้ดืม่หรอืทาแผล เอากากพอกแผลอักเสบ ถอนพษิงสูวดั แมลงมพีษิกดัตอย รกัษาแผลในปากรอนใน 
หากเปนแผลน้ำรอนลวก ใชใบตำเคี่ยวกับน้ำมะพราวหรือน้ำมันงา ใชกากพอกแผลๆ จะหายเร็ว 

18. เสลดพังพอน 

ลักษณะ 
 เปนพืชลงหัว มีเหงาใหญ เนื้อในสีเหลือง มีกลิ่นหอมใบเรียวยาว
ปลายแหลมดอกออกรวมกันเปนชออยูบนกานชอดอก 
 
สวนที่ใชเปนยา 
 เหงาแกจัด 
 
ประโยชนทางสมุนไพร 
 1. ใชเหงาแหงบดเปนผง รับประทาน 1-1/2 ชอนชา ชงน้ำรอน
ผสมเกลือดื่ม แกทองอืดเฟอ ขับลม 
 2. ใชเหงาไพล 1 หัว ตำคั้นเอาน้ำทาถูนวดบริเวณช้ำบวม ขัดยอกหรือ   
ขอแพลง หรือตำละเอยีดผสมเกลอืเล็กนอย คลุกแลวหอประคบองัไอน้ำใหอุน จดันำมา
ประคบบริเวณปวดเมื่อย บวม เชา-เย็น จนทุเลา หรือทำเปนน้ำมันไพล โดยใชไพล 2 กก. ทอดน้ำมันพืชจนเหลือง  
ตักขึ้น ทอดกานพลู 4 ชอนชา ดวยไฟออน 10 นาที กรองเมื่อน้ำมันอุนใสการบูร 4 ชอนชา ใสภาชนะฝาปดมิดชิด 
รอเย็นจึงเขยาใหการบูรละลาย จะไดน้ำมันไฟลไวถูนวด แกปวด (นายวิบูลย เข็มเฉลิม) 
 3. แกบิด ทองเสีย โดยใชเหงาไพลสด 4-5 แวน ตำละเอียด คั้นน้ำเติมเกลือครึ่งชอนชา ดื่ม 
 4. รักษาหืด ใชเหงาไพลแหง 5 สวน พริกไทย ดีปลี อยางละ 2 สวน กานพลู พิมเสน อยางละ 1/2 สวน     
บดผสมรวมกัน ชง 1 ชอนชากับน้ำรอน ดื่มจนกวาอาการจะหาย 

19. ไพล 
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ลักษณะ 
 เปนพืชสมุนไพรท่ีเล้ือยไปไดตามพื้นดิน แตกรากฝอยตามขอไหลที่แผไป จะงอกใบจากขอชูขึ้น    
3-5 ใบ เปนใบเดี่ยวเรียงกลีบ สูงประมาณ 1 ฝามือ ใบสีเขียว ขอบหยัก รูปกลมรีเล็กนอย ดอกชอออก
ที่ซอกใบขนาดเล็ก ดอกสีมวงแดงเขม ผลเปนผลแหง แตกได 
 
สวนที่ใชเปนยา 
 ตนสดและใบสด 
 
ประโยชนทางสมุนไพร 
 1. ใบ ตมรบัประทานเปนยาขับปสสาวะพกิาร หรอืใชใบสด 20-30 ใบ ลางสะอาดตำพอกแผลสด
แผลนำ้รอนลวก มฤีทธิฆ์าเชือ้แบคทเีรยี ฆาเชือ้รา ชวยหามเลอืด ลดอาการปวดแสบปวดรอน ทำใหแผล
หายเรว็ 
 2. ตน รบัประทานสด โดยใช 1 กำมือ ตำค้ันน้ำเติมน้ำตาลเล็กนอยหรอิน้ำสมสายชู 1-3 ชอนโตะ 
จบิบอยๆ แกเจบ็คอ รอนใน ปวดศรีษะขางเดยีว ลดความดนัโลหติสงู แกชำ้ใน และใชเปนยาถอนพิษ 

20. บัวบก 

ความรู
สมุนไพร
ใกลตัว
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ลักษณะ 
 เปนไมพุมสูง 1-2 เมตร กิ่งออน ใบเด่ียวลักษณะรียาว     
ปลายแหลม ทายแหลม ดอกออกเปนชอสีขาวตามซอกใบ ผลเปน
ฝกเล็ก พอแหงแตกออกได 
 
สวนที่ใชเปนยา 
 ใบสดหรือราก (สดหรือแหง) 
 
ประโยชนทางสมุนไพร 
 1. ใบ ราก และทั้งตน แกกลากเกลื้อน คุดทะราด ผื่นคัน รักษาโรคมะเร็ง โรคผิวหนัง ดับพิษไข ถอนพิษงู     
แกพยาธิวงแหวนตามผิวหนัง แกน้ำเหลืองเสีย แกปวดฝ ปวดอักเสบ แกไสเลื่อน ปสสาวะผิดปกติ ความดันโลหิตสูง 
 2. ตน ใชบำรุงรางกาย รักษาโรคผมรวง และอีก 108 ประการ 

21. ทองพันชั่ง 

 
ลักษณะ 
 เปนพืชลมลุกที่มีเหงาอยูใตดิน เนื้อเปนสีเหลือง มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว 
ใบรูปเรียวยาว ดอกออกเปนชอ มีกานชอแทงออกมาจากเหงาโดยตรง 
ดอกสีขาวอมเหลือง 
 
สวนที่ใชเปนยา 
 เหงาสดหรือแหง 
 
ประโยชนทางสมุนไพร 
 มีวิตามิน เอ ซี อี เมื่อเขาสูรางกายจะทำงานพรอมกันทั้ง 3 ตัว มีผล
ชวยลดไขมันในตับ ชวยสมานแผลในกระเพาะอาหาร ชวยยอยอาหาร 
ทำความสะอาดลำไส เปลี่ยนไขมันใหเปนกลามเน้ือ ตานอนุมูลอิสระ ปองกัน
การเกิดมะเร็งตับ สรางภูมิใหผิวหนัง ชวยขับน้ำนม ซ่ึงไดผลดีรองจากหัวปลี สรรพคุณ
ทางยา สามารถแกพิษในเลือด รักษาโรคกระเพาะ แกปวดทอง ลดอาการอักเสบ      
ตานการแพยา ลดการปวดเกร็งของลำไส ชวยขับลม แกอาเจียน ทองอืดทองเฟอ ลดจุกเสียด 

22. ขมิ้น 
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ความรู
สมุนไพร
ใกลตัว

ลักษณะ 
 เปนพืชลมลุก สูงประมาณ 2 ศอกเศษ มีลำตนใตดิน เรียกวาเหงา รูปทรงกระบอกเนื้อสีเหลือง    
มีกลิ่นหอมเฉพาะ เนื้อละเอียด กาบใบสีแดงเรื่อ ใบใหญยาวเรียว ดอกเปนชอสีขาวหรือขาวปนชมพู 
 
สวนที่ใชเปนยา 
 เหงาใตดิน 
 
ประโยชนทางสมุนไพร 
 1. แกทองเดิน ใชเหงาสด 1-2 เหงา ปงไฟ นำไปตำหรือฝนกับน้ำปูนใส คั้นใหขน ดื่มครั้งละ 1-2 
ชอนโตะ 
 2. แกทองอืด ทองเฟอ จุก หรืออาการมวนในทอง โดยใชเหงาและรากสดครึ่งกำมือ ตมน้ำดื่ม
หรือใชปรุงอาหารทาน 
 3. ยาบำรุงหัวใจ ใชเหงาและรากปอกเปลือก ลางแลวห่ันตากแดดใหแหง บดเปนผงแหง ใช       
1 ชอนชา ชงกับน้ำรอน 1/2 ถวยชา รับประทาน 
 4. ยารักษาริดสีดวงทวาร โดยใชเหงาสด 60 กรัม หรือ 6-8 เหงา ผสมมะขามเปยก 60 กรัม 
เกลือแกง 3 ชอนโตะ ตมกับน้ำ 6 แกว เคี่ยวใหเหลือ 2 แกว ดื่มครั้งละ 1/2 แกว กอนนอน เปนเวลา 
1 เดือน อาการจะทุเลาจนหาย 

23. กระชาย 



สมุนไพรใกลตัว    |   59

ลักษณะ 
 เปนไมลมลุกทรงพุมขนาดเล็ก สูงราว 3 - 6 ศอก ลำตนและกิ่งกานมีสีมวงแดง ใบมีหลายแบบ 
ขอบใบเรียบ บางครั้งมีหยักเวา 3 หยัก ดวยกัน ดอกสีชมพู  
 
สวนที่ใชเปนยา 
 ใบ ดอก ผล เมล็ด 
 
ประโยชนทางสมุนไพร 
 1. ใชเปนยาละลายเสมหะ แกไอ ขับเมือกในลำไส ทำใหโลหิตไหลเวียนดี ชวยยอยอาหาร      
ขับปสสาวะ เปนยาระบาย และบำรุงธาตุ ตมลางแผลหรือตำพอกฝ แกพยาธิตัวจี๊ด แกนิ่ว ลดไขมัน
ในเลือด สมานแผลในกระเพาะ ลดไข โดยใชทั้งใบ ดอก ผล 
 2. ใชกลีบเลี้ยงหรือกลีบรองดอก ตากแหงบดเปนผง ใช 1 ชอนชา ชงกับน้ำเดือด 1 ถวย         
ดื่มวันละ 3 ครั้ง อาการขัดเบาจะคอยทุเลาจนหาย 
 3. เมล็ด ชวยบำรุงธาตุ บำรุงกำลัง แกออนเพลีย 

24. กระเจี๊ยบแดง 
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อางอิง 
 
1. ไสว สนุทร. สรรพคุณสมนุไพรคำกลอน ฉบบัยอ เอกสารประกอบคำบรรยาย เรือ่ง ปองกนั รกัษาโรค  
 และบำรุงสุขภาพดวยพืช ผัก ผลไม อาหาร เครื่องดื่ม และยาสมุนไพรที่ปลอดสารพิษ 
2. http://health.kapook.com/view2518.html 
3. http://ittm.dtam.moph.go.th/product_champion/herb2.html 




