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	 ประเทศไทยมีพชืพรรณนำนำชนดิ	คนไทยมภีมิูปัญญำในกำรใช้ประโยชน์จำก
พืชในกำรดูแลสุขภำพมำกมำย	นับแต่เกิดจนตำย	องค์ควำมรู้เหล่ำนี้ถำ่ยทอดจำกรุ่น 
สู่รุ่น	 แม้จะขำดตอนไปบำ้งตำมกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม	 ปัจจุบันสังคมไทยยังได้ให้
คุณค่ำ	เปิดรับ	เชื่อมั่นและใช้สมุนไพรในกำรรักษำอำกำรเจ็บป่วยอยู่มำก	โดยเฉพำะ
กำรใช้สมนุไพรในกำรดแูลสขุภำพของคนในครอบครวั	เป็นอำหำร	เป็นยำรกัษำอำกำร
เจ็บป่วยเบือ้งต้นก่อนไปหำหมอและใช้ประโยชน์อืน่	ๆ 	ในชวีติประจ�ำวนัซึง่เริม่ต้นจำก
ที่บ้ำน

	 เอกสำรค�ำแนะน�ำ	เรือ่ง	“สมนุไพรประจ�ำบ้ำน”	ฉบับนีป้ระกอบด้วยค�ำแนะน�ำ
ในกำรปลกู	กำรดแูลรกัษำ	กำรเกบ็เกีย่ว	สรรพคุณและกำรใช้ประโยชน์ของพชืสมนุไพร
จ�ำนวน	12	ชนิด	ที่สำมำรถปลูกในบริเวณบ้ำนเรือน	สำมำรถน�ำส่วนต่ำง	ๆ	ของพืช 
มำใช้ประโยชน์อย่ำงง่ำย	 ๆ	 และถูกต้อง	 ซึ่งคณะผู้จัดท�ำหวังว่ำเอกสำรค�ำแนะน�ำ 
ฉบับนี้จะเป็นข้อมูล	 เป็นแรงผลักดันให้ผู ้สนใจได้น�ำไปปฎิบัติ	 เกิดประโยชน์ต่อ
ครอบครัวและสังคมต่อไป
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	 ภำยใต้สภำวะเศรษฐกิจสังคมที่บีบรัดและแข่งขันเช่นทุกวันนี้	
คนไทยคงต้องตระหนักถึงกำรประหยัดและพอเพียงมำกขึ้น	 สุขภำพของคนในครอบครัว	 
เป็นปัจจัยส�ำคัญหนึ่งที่ต้องเอำใจใส่	เพรำะมีค่ำใช้จ่ำยสูงมำกหำกเจ็บป่วย	วิธีดูแลสุขภำพ	 
ได้แก่	 กำรออกก�ำลังกำย	 ลดควำมเครียด	 รับประทำนอำหำรสุขภำพ	 หลีกเลี่ยง 
ควำมเสี่ยงต่ำง	ๆ	กำรใช้สำรธรรมชำติและกำรใช้พืชสมุนไพร	นับเป็นอีกทำงเลือกที่ใช้ใน 
กำรดูแลสุขภำพ

บทน�า

รู้ต้น รู้ปลูก รู้ประโยชน์
รู้ใช้พืชสมุนไพร

สมุนไพรประจ�าบ้าน 1



ปลูกสมุนไพรในบ้านดีอย่างไร

✤	 ปลกูไว้ใช้เวลำฉกุเฉนิ	ใช้บรรเทำอำกำรเจบ็ป่วย
เบื้องต้น	ท�ำให้ประหยัดคำ่รักษำ	แบ่งเบำภำระ
เศรษฐกิจ	 เป็นกำรดูแลสุขภำพพื้นฐำนของคน
ทั้งครอบครัว

✤	 มีวิธีใช้ที่ง ่ำย	 ได้สรรพคุณทำงยำครบถ้วน 
หำกปลูกและใช้ถูกวิธี	 ไม่มีผลร้ำยข้ำงเคียง	
สมุนไพรท่ีใช้ปลอดภัย	 ไม่ปนเปื้อนสำรเคมี	
จุลินทรีย์	หรือเชื้อรำ	

✤ เป็นซุปเปอร์มำร์เก็ตในบำ้น	ทั้งประกอบอำหำร	
เป็นเครื่องปรุง	เป็นเครื่องดื่ม	ใช้ไล่ยุงและแมลง	 
ในแปลงปลกูพชื	และในบ้ำนเรือน	ใช้กับสตัว์เลีย้ง 
เป็นไม้ประดับสวยงำม	ท�ำสวนสวย
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✤ ต้องรู้จักชื่อพืชสมุนไพร เรียกให้ถูกชื่อ ถูกต้น ระวังชื่อพ้อง ข้อนี้ส�ำคัญมำก  
อย่ำใช้ผิดต้น

✤ เลือกชนิดที่เหมำะกับบ้ำน และควำมต้องกำรบริโภคและใช้ของคนในครอบครัว 

✤ ต้องรู้จักลักษณะของพืช ไม้ยืนต้นขนำดเล็ก ใหญ่ กลำง ไม้ล้มลุกหรือประเภท 
หัว ไม้เลื้อย เถำขนำดเล็ก ใหญ่ หรือไม้พุ่ม 

✤ รู ้จักธรรมชำติของพืช ต้องกำรแสงหรือร่มเงำ ชอบช้ืนมำกน้อย ต้องกำรน�้ำ 
มำกน้อย ดินชนิดใด

✤ รู ้วิธีขยำยพันธุ์ เมล็ดขนำดใหญ่ ปลูกลงดินโดยหยอดหลุมหรือเพำะในถุงด�ำ  
เมล็ดขนำดเล็กเพำะกล้ำในภำชนะแล้วย้ำยกล้ำปลูก หรือใช้วิธีหว่ำน เช่น  
ฟ้ำทะลำยโจร ขยำยพันธุ ์ด้วยกิ่งช�ำใช้กิ่งกึ่งอ่อนกึ่งแก่มีตำ 2-3 ข้อ เช่น  
หญ้ำหนวดแมว ปักช�ำในแกลบที่มีควำมชื้นสูง หรือพวกหัว เช่น ขมิ้นชัน  
แบ่งหัวให้มี 2-3 ตำ ปลูกต้นฤดูฝน

✤ เตรียมดินให้ดี ตำกดินใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักซึ่งต้องย่อยสลำยแล้ว ปรับปรุงดิน 
ให้มีควำมอุดมสมบูรณ์ หำกปลูกในภำชนะ ดินหรือวัสดุปลูกต้องโปร่ง ร่วนซุย  
หำกเป็นภำชนะแขวนต้องให้มีน�้ำหนักเบำ

✤ รู้เก็บเกี่ยวสมุนไพรไปใช้ให้ถูกส่วน กิ่ง ใบ ดอก รำก ผล ฯลฯ เพรำะสำรส�ำคัญ 
ออกฤทธิ์หรือตัวยำในแต่ละส่วนของพืชมีควำมแตกตำ่งกัน รู้เก็บเกี่ยวไปใช้ให้ถูก
อำยุพืชเพรำะตัวยำที่ได้จำกส่วนตำ่ง ๆ ของพืช มีมำกน้อยแตกต่ำงกันตำมระยะ
กำรเจริญเติบโตของพืช

สวนสมุนไพรในบ้าน เริ่มอย่างไร 
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	 กระเจี๊ยบแดง	 เป็นไม้พุ่มขนำดเล็กสูงประมำณ	1.2-2	 เมตร	กิ่งกำ้นมีสีม่วงแดง	
ใบมีหยักเวำ้	3	หยัก	ขอบใบเรียบ	ดอกมีสีชมพู	ตรงกลำงจะมีสีเข้มกวำ่ส่วนนอกของกลีบ	
เมื่อกลีบดอกร่วงโรย	กลีบรองดอกและกลีบเลี้ยงจะเจริญขึ้น	มีสีม่วงแดงเข้ม	มีรสเปรี้ยว	
กระเจี๊ยบแดงเป็นพืชที่ปลูกเลี้ยงง่ำย	 ชอบอำกำศร้อนหรือค่อนข้ำงร้อน	 ทนต่อควำม 
แห้งแล้ง	 และไม่ชอบน�้ำขัง	 กลีบรองดอกและกลีบเลี้ยงของกระเจี๊ยบแดงเม่ือน�ำมำต้ม 
กับน�้ำใช้ดื่มแก้ร้อนใน	กระหำยน�้ำ	มีสรรพคุณป้องกันกำรจับตัวของไขมันในเส้นเลือด

กระเจี๊ยบแดง
  Hibiscus sabdariffa L.

การขยายพันธุ์และการปลูก
	 กระเจี๊ยบแดง	ขยำยพันธุ์ด้วยเมล็ด	พันธุ์พื้นเมืองจะมีกลีบขนำดเล็กไม่หนำแต่ม ี
สำรส�ำคัญสูง	 เลือกพื้นท่ีแจ้ง	 มีแสงแดดจัดเต็มวัน	 ไม่มีน�้ำขัง	 ขึ้นได้ในดินทุกชนิด	 
กระเจีย๊บแดงเป็นพชืไวแสงจะออกดอกเมือ่วนัสัน้	จงึควรปลกูในเดอืนกรกฏำคม-สงิหำคม	
ซึ่งจะออกดอกเมื่ออำยุประมำณ	120	วัน	น�ำเมล็ดไปแช่น�้ำ	คัดเมล็ดลอยทิ้ง	เก็บไว้เฉพำะ
เมล็ดจม	น�ำขึ้น	ผึ่งลมจนแห้ง	แล้วน�ำไปปลูก
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	 กำรปลูกแบบหยอดเมล็ด	หยอดหลุมละประมำณ	2-3	เมล็ด	ระยะปลูกระหว่ำงต้น	 
1	เมตร	ระหว่ำงแถว	1	เมตร	แล้วกลบดินเล็กน้อย	เมื่ออำยุได้	3-4	สัปดำห	์เป็นต้นอ่อน
ถอนให้เหลือหลุมละ	1	ต้น
	 กำรปลูกในภำชนะ	 ควรเตรียมดินร่วนซุย	 หยอดเมล็ดลงในภำชนะปลูก	 แล้ว 
กลบดินเล็กน้อย	ตั้งไว้ในที่มีแสงแดดทั้งวัน

การดูแลรักษา
	 กระเจี๊ยบแดง	ระยะอำยุ	30-60	วัน	หลังเมล็ด
งอก	 ควรให้น�้ำสม�่ำเสมอ	 หลังจำกนั้นจะทนต่อควำม
แห้งแล้งได้ด	ีกำรใส่ปุ๋ย	ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์	ช่วงที ่
เริ่มเจริญเติบโต	อำย	ุ10-15	วัน	และอำยุ	40-50	วัน	 
ไม่ควรให้ปุย๋ทีม่ไีนโตรเจนมำกเกนิไป		ก�ำจัดวัชพชืรอบ		ๆ 	 
โคนต้นอย่ำงสม�่ำเสมอ

การเก็บเกี่ยว
	 กระเจี๊ยบแดง	เก็บเกี่ยวประมำณเดือนพฤศจิกำยน-ธันวำคม
	 วิธีกำรเก็บเกี่ยว	เก็บส่วนดอกกระเจี๊ยบแดง	เฉพำะดอกที่แก	่ใช้กรรไกรหรือมีด
ตัดใส่ในภำชนะที่สะอำดและมีวัสดุรอง	แยกกลีบเลี้ยงและกลีบดอกออกจำกเมล็ด	น�ำไป
ตำกแดดจนแห้งสนิท	เลือกต้นกระเจี๊ยบแดงที่มีดอกโต	เนื้อหนำ	สีแดงเข้ม	เก็บเมล็ดแก่
ไว้ท�ำพันธุ์

การใช้ประโยชน์ในครัวเรือน
 ✤	 กลีบรองดอกและกลีบเลี้ยงสด	น�ำมำต้มกับน�้ำ	และ
น�้ำตำล	 ใช้ดื่มแก้ร้อนใน	 กระหำยน�้ำ	 และป้องกันกำรจับตัวของ 
ไขมันในเส้นเลือด
 ✤	 น�ำกลีบรองดอกและกลีบเลี้ยงตำกแห้งบดเป็นผง	 
น�ำมำชงในน�้ำเดือดครั้งละ	1	ช้อนชำต่อน�้ำ	1	ถ้วย	ดื่มวันละ	3	ครั้ง	จะช่วยขับปัสสำวะ
 ✤	 ใบของกระเจี๊ยบแดง	ใช้แกงส้ม	มีวิตำมินเอสูงช่วยบ�ำรุงสำยตำ
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การขยายพันธุ์และการปลูก
	 ขมิ้นชัน	 ขยำยพันธุ์โดยกำรใช้เหง้ำ	 ควรปลูกต้นฤดูฝน	 กำรปลูกในบ้ำนเลือก 
พื้นที่มีแสงแดด	หรือร�ำไรได้	ดินร่วนซุย	มีกำรระบำยน�้ำดี	ห้ำมมีน�้ำขังจะเกิดโรคเนำ่ได้ง่ำย	
เตรียมแปลงให้ดินร่วนซุย	ขุดหลุมปลูกลึก	10-15	เซนติเมตร	รองก้นหลุมปลูกด้วยปุ๋ยคอก	
200-300	กรัม	วำงเหง้ำในหลุมปลูก	กลบดินหนำ	5-10	เซนติเมตร	ระยะปลูกระหว่ำงต้น	
35	เซนติเมตร	ระหวำ่งแถว	50	เซนติเมตร

ขมิ้นชัน
  Curcuma longa L.

	 ขมิ้นชัน	 เป็นพืชสมุนไพรท่ีคนไทยมีภูมิปัญญำกำรใช้ประโยชน์มำยำวนำน	 
โดยเฉพำะภำคใต้	 ซ่ึงจะมีกำรใช้ขมิ้นชันเป็นเครื่องเทศในอำหำรประจ�ำวันเกือบทุกชนิด	
ขมิ้นชันเป็นพืชล้มลุกอำยุ	 1	 ปี	 มีเหง้ำอยู่ใต้ดิน	 เน้ือในของเหง้ำมีสีส้มอมเหลือง	 และ 
มกีลิน่หอมเฉพำะตวั	เหง้ำขมิน้ชนัมสีรรพคณุ	รักษำโรคกระเพำะอำหำร	บรรเทำอำกำร	จกุเสยีด	 
แน่นเฟ้อ	 บ�ำรุงผิวพรรณ	 รักษำพิษแมลงสัตว์กัดต่อย	 ขมิ้นชันน�ำไปใช้ในอุตสำหกรรม
สมนุไพรอย่ำงกว้ำงขวำงทัง้อำหำร	อำหำรเสรมิ	ยำรกัษำโรคของคนและสัตว์	และเครือ่งส�ำอำง
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	 กำรปลูกในภำชนะ	 ควรใช้ในภำชนะขนำดใหญ่และมีควำมลึก	 เพรำะเป็นพืช 
ที่มีกำรลงหัว	รดน�้ำทุกวัน	ส่วนผสมของดินปลูก	ดิน	2	ส่วน	ทรำย	1	ส่วน	ปุ๋ยคอก	1	ส่วน	
แกลบเผำ	1	ส่วน	ตั้งไว้ในที่มีแสงแดด	

การดูแลรักษา
	 ในระยะแรกปลูกต้องให้น�้ำอย่ำงสม�่ำเสมอจนกว่ำพืชจะตั้งตัวได้	 ให้น�้ำน้อยลง 
ในระยะหัวเริ่มแก่	งดให้น�้ำในระยะเก็บเกี่ยว	ใส่ปุ๋ยอินทรีย์	2	ครั้ง	หลังปลูก	1	เดือน	และ
หลังปลูก	 3	 เดือน	 โรยเป็นแถวข้ำงต้น	 ห่ำงจำกโคนต้น	 8-15	 เซนติเมตร	 ก�ำจัดวัชพืช 
บ่อย	ๆ	โดยถอนหรือใช้จอบดำยพรวนดินและกลบโคนต้นในระยะที่ขมิ้นชันยังเล็กอยู่

การเก็บเกี่ยว
	 ขมิ้นชัน	 เก็บเกี่ยวในช่วงฤดูแล้ง	 เม่ือขม้ินชันมีอำยุ	 9	 เดือนข้ึนไป	 สังเกต 
ต้นจะฟุบ	 จะเป็นช่วงที่มีสำรส�ำคัญที่เป็นตัวยำสูง	 ไม่ควรเก็บเกี่ยวขมิ้นชันในช่วงก�ำลัง	 
แตกหน่อใหม่เพรำะจะมีตัวยำน้อย
	 วิธีกำรเก็บเกี่ยว	 ให้น�้ำดินพอชื้น	 ท้ิงไว้	 1	 สัปดำห์	 เก็บเกี่ยวโดยใช้จอบขุด	 
ตัดแยกส่วนเหนือดินและเหง้ำ	 อย่ำให้หัวขมิ้นชันเกิดบำดแผล	 น�ำไปล้ำงเอำดิน 
ที่ติดอยู่ออกให้สะอำด	ตัดรำกออก	สำมำรถท�ำแห้งไว้ใช้โดยฝำนบำง	ๆ	น�ำไปตำกแดดบน
ภำชนะที่สะอำดจนแห้งสนิท	 เก็บรักษำในที่เย็น	 เหง้ำพันธุ์ส�ำหรับปลูกขยำยพันธุ์ต่อไป 
ควรเก็บผึ่งในที่ร่ม	สะอำด	อำกำศถำ่ยเทได้และไม่ชื้น

การใช้ประโยชน์ในครัวเรือน
 ✤	 ใช้เหงำ้สดประกอบอำหำร
 ✤	 ใช้เป็นยำโดยน�ำเหง้ำขม้ินชนั 
ฝำนเป็นชิ้นบำง	ๆ	ตำกให้แห้งสนิท	
น�ำมำบดให้เป็นผง	 รับประทำนแก้ท้องอืด	 
ท้องเฟ้อ	แก้ท้องร่วง	และรักษำแผล
ในกระเพำะอำหำร
 ✤	 เหง้ำสดมำฝนกับน�้ำต้มสุก
ทำแก้ผื่นคัน	หรือใช้ผงขมิ้นโรยบริเวณที่มีอำกำรผื่นคัน
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การขยายพันธุ์และการปลูก
	 ชุมเห็ดเทศ	ขยำยพันธุ์ด้วยกำรเพำะเมล็ด	โดยเมล็ดต้องมำจำกฝักที่แก่จัด	แตกอ้ำ	 
เมล็ดมีสีเทำอมน�้ำตำลไม่ลีบ	เมล็ดของชุมเห็ดเทศมีเปลือกหุ้มที่แข็ง	น�ำเมล็ดแช่ในน�้ำร้อน	
อุณหภูมิประมำณ	 80-100	 องศำเซลเซียส	 นำนประมำณ	 10	 นำที	 จำกนั้นน�ำไปเพำะ 
โดยน�ำไปคลุกกับทรำย	อัตรำ	1	:	2	แล้วห่อด้วยผ้ำขำวบำง	รดน�้ำหรือแช่น�้ำให้ชุ่ม	น�ำขึ้น
มำเก็บในที่ชื้นประมำณ	1-2	วัน	เมล็ดจะเริ่มงอก
	 น�ำเมล็ดที่เริ่มงอกหว่ำนลงในแปลงเพำะ	 เกลี่ยดินกลบบำง	 ๆ	 รดน�้ำเช้ำเย็น	 
เมื่ออำยุได้	 25-35	 วัน	 มีใบจริงประมำณ	5-7	 ใบ	น�ำลงปลูกในพื้นที่ที่เตรียมไว้	 ขุดหลุม
ขนำด	40	x	40	x	40	เซนติเมตร	ระยะระหว่ำงต้นประมำณ	3	เมตร	ระหวำ่งแถว	4	เมตร	 
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์หลุมละครึ่งกิโลกรัม	น�ำต้นกลำ้ลงปลูก	ควรปลูกในฤดูฝน

ชุมเห็ดเทศ
  Senna alata L. Roxb

	 ชุมเห็ดเทศ	 เป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณช่วยในกำรระบำย	 ใบชุมเห็ดเทศม ี
สำรส�ำคญั	คือ	แอนทรำควิโนน	ซ่ึงมีฤทธ์ิช่วยกระตุน้ให้ล�ำไส้ใหญ่บบีตวั	ชุมเหด็เทศเป็นไม้พุม่
ขนำดกลำง	สงู	1-3	เมตร	ใบรปูไข่	แตกออกเป็นคู่ตรงข้ำมกนั	ออกดอกเป็นช่อสเีหลอืงใหญ่	 
ผลเป็นฝักแบนยำวคล้ำยไม้บรรทัด	 โดยท่ัวไปชุมเห็ดเทศชอบอำกำศร้อนช้ืน	 สำมำรถ 
ขึ้นได้ดีในดินทุกประเภท	โดยเฉพำะบริเวณที่ลุ่มและดินมีควำมชุ่มชื้นมำก
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การดูแลรักษา
	 ชุมเห็ดเทศ	 เจริญเติบโตได้ดีในช่วงฤดูฝน	 หลังปลูกควรรดน�้ำทุกวัน	 จนกว่ำ 
ต้นกล้ำจะตั้งตัวได้	 คือ	 ประมำณ	 3	 เดือน	 หลังจำกนั้นดูตำมควำมชุ ่มชื้นของดิน	 
ท�ำไม้ค�้ำยันต้นเพื่อป้องกันกำรโค่นล้ม	 ช่วงเดือนธันวำคมถึงกุมภำพันธ์	 ชุมเห็ดเทศจะพักตัว	 
ก่อนฤดูฝนให้ใส่ปุ๋ยคอกรอบ	ๆ	โคนต้นในแนวรัศมีทรงพุ่ม	พรวนดินและตัดแต่งกิ่ง

การเก็บเกี่ยว
	 ชุมเห็ดเทศ	เก็บเกี่ยวได้เมื่อต้นมีอำยุได้	6-7	เดือนขึ้นไป
	 วิธีกำรเก็บเกี่ยว	 ให้เก็บเฉพำะใบเพสลำด	 (ใบไม่อ่อนไม่แก่)	 และเก็บเกี่ยว 
คร้ังต่อไปห่ำงกัน	 2-3	 เดือน	 เก็บใบจำกด้ำนล่ำง	 โดยใช้กรรไกรตัดใบประกอบทั้งใบ	 
และลำ้งน�้ำสะอำด	ผึ่งให้สะเด็ดน�้ำ	เกลี่ยตำกแดดให้แห้ง	

การใช้ประโยชน์ในครัวเรือน
 ✤	 ดอกชุมเห็ดเทศประมำณ	3	ช่อ	ลวกรับประทำนกับน�้ำพริก	 เป็นยำระบำย	 
บรรเทำอำกำรท้องผูก	 หรือใช้ใบ	 8-12	 ใบ	 ตำกแดดให้แห้ง	 ป่นเป็นผงชงกับน�้ำเดือด	 
รินเฉพำะน�้ำมำดื่ม
 ✤	 ใบชุมเห็ดเทศสดขยี้หรือต�ำในครกให้ละเอียด	 เติมน�้ำเล็กน้อย	 ทำบริเวณที่ 
เป็นกลำก	
 ✤	 ใบชุมเห็ดเทศและก้ำนสดต้มกับน�้ำพอท่วม	 แล้วเคี่ยวให้เหลือ	 1	 ใน	 3	 
ใช้ชะล้ำงบริเวณที่เป็นฝี	และแผลพุพอง	

 ✤	 ยำจำกสมุนไพรในบัญช ี
ยำหลักแห่งชำติ	 ผงใบชุมเห็ดเทศแห้ง	
ซองละ	3	กรัม	รับประทำนครัง้ละ	1-2	ซอง		 
โดยชงในน�้ำเดือด	 120	 มิลลิลิตร	 นำน	
10	นำที	วันละ	1	ครั้งก่อนนอน	บรรเทำ
อำกำรท้องผูก
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การขยายพันธุ์และการปลูก
	 ตะไคร้หอม	 กำรเตรียมต้นพันธุ์	 โดยตัดแต่งให้มีข้อเหลืออยู่	 2-3	 ข้อ	 ตัดปลำย 
ใบออก	น�ำไปปักช�ำในแปลงปลูก	โดยใช้ระยะห่ำง	1-1.25	เมตร
	 กำรปลูกลงแปลง	 เลือกพื้นท่ีท่ีมีแสงแดดจัด	 จะแตกกอดี	 ดินร่วนปนทรำย	 
พรวนดินบริเวณที่จะปลูกให้ร่วนซุย	 ใส่ปุ๋ยอินทรีย์	 ขุดหลุมขนำด	 กว้ำง	 15	 เซนติเมตร	 
ยำว	15	เซนติเมตร	ลกึ	15	เซนติเมตร	ระยะปลูก	1-1.5	เมตร	รองกน้หลุมด้วยปุ๋ยคอกหรอื 
ปุย๋อนิทรย์ี	น�ำต้นพนัธุท์ีเ่ตรยีมไว้ปลกู	3	ต้นต่อหลมุ	ปักต้นพนัธุต์ะไคร้ลงให้เอยีง	45	องศำ

ตะไคร้หอม
  Cymbopogon nardus L. Rendle

	 ตะไคร้หอม	เป็นพชืในตระกลูเดยีวกบัตะไคร้แกงแต่มขีนำดใหญ่กว่ำ	ลกัษณะเป็น
ไม้ล้มลุก	เจริญเติบโตเป็นกอและมีกลิ่นหอมเฉพำะตัว	มีดอกสีแดงเป็นช่อ	แตกเป็นแขนง	
สำมำรถเจริญเติบโตได้ดีในดินทุกชนิด	พื้นที่โล่งแจ้ง	มีแสงแดดตลอดทั้งวัน	และสำมำรถ
ทนแล้งได้ดี	ตะไคร้หอมเป็นพชืสมนุไพรท่ีมนี�ำ้มนัหอมระเหยอยูใ่นส่วนใบและล�ำต้น	น�ำ้มนั
ตะไคร้หอมน�ำไปใช้ประโยชน์ในกำรแต่งกลิ่นผลิตภัณฑ์ต่ำง	ๆ	เช่น	สบู่	แชมพู	อำหำรและ
เครื่องดื่ม	รวมทั้งสำมำรถน�ำไปใช้ในกำรเกษตรโดยใช้เป็นสำรไล่แมลงศัตรูพืช
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ไปด้ำนใดด้ำนหนึ่งแล้วกลบดินพอมิดรำก	แล้วรดน�้ำให้ชุ่ม
	 กำรปลกูในภำชนะ	เน่ืองจำกตะไคร้หอม	มีขนำดกอค่อนข้ำงใหญ่และสงูประมำณ	
1.5	 เมตร	 หำกปลูกในภำชนะ	 จึงควรเลือกภำชนะที่ลึก	 และมีขนำดใหญ่เพียงพอให้พืช
แตกกอได้	 ปักตะไคร้หอมลงในภำชนะประมำณ	 2-3	 ต้น	 หลังปลูกรดน�้ำให้ชุ่ม	 น�ำไปไว้ 
ในที่แสงแดดจัดเพื่อให้แตกกอ

การดูแลรักษา	
	 ในระยะแรกปลูก	ควรรดน�้ำทุกวันเพื่อให้แตกกอดี	หลังจำกนั้น	จึงลดกำรให้น�้ำ	
ตะไคร้หอมเป็นพืชที่ทนแล้งได้ดี	 แต่หำกได้รับน�้ำสม�่ำเสมอจะสำมำรถแตกกอได้ตลอดทั้งปี	 
กำรใส่ปุ๋ยควรบ�ำรุงต้นหลังตัดใบไปใช้	เพื่อให้แตกกอใหม่เร็วขึ้น

การเก็บเกี่ยว
	 ตะไคร้หอม	เริ่มเก็บเกี่ยวได้เมื่ออำยุประมำณ	7	เดือน	สังเกตจำกใบลำ่งที่เริ่มแห้ง	
ตัดเอำส่วนใบเหนือจำกพื้นดิน	 25-30	 เซนติเมตร	 เพื่อให้ต้นที่เหลือแตกใบใหม่ได้เร็วขึ้น	
ถ้ำตะไคร้หอมได้รับน�้ำสม�่ำเสมอ	สำมำรถตัดได้ปีละ	2-3	ครั้ง	เก็บเกี่ยวแต่ละครั้งห่ำงกัน
ประมำณ	3	เดือน	ตะไคร้หอมจะให้ผลผลิตได้นำน	2-3	ป	ี

การใช้ประโยชน์ในครัวเรือน
 ✤	 น�ำใบและต้นมำทุบ	 จะมีกลิ่นน�้ำมันหอมระเหยออกมำ	 มัดวำงไว้บริเวณ 
รอบ	ๆ	ตัว	จะช่วยป้องกันยุงกัด	และช่วยดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ในครัวเรือนได้
 ✤	 กำรน�ำไปใช้ไล่แมลง	ท�ำได้ 
โดยกำรใช้ใบสดของตะไคร้หอมท่ีแก่
จัดผสมกับเหง้ำข่ำสดและใบสะเดำบด	
ในอัตรำ	1	:	1	แช่น�้ำ	1	ปี๊บ	หมักนำน	 
2	 วัน	 กรองเฉพำะน�้ำไปเป็นหัวเชื้อ	 
ใช้หัวเชื้อ	10	ช้อนแกง	ผสมน�้ำ	1	ปี๊บ	
ฉีดป้องกันแมลงในแปลงพืชผัก	
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การขยายพันธุ์และการปลูก
	 บัวบก	 ขยำยพันธุ์โดยกำรใช้ไหลหรือเมล็ด	 กำรใช้ไหลเป็นวิธีที่ง่ำยและสะดวก
รวดเร็วกว่ำกำรใช้เมล็ด	โดยน�ำล�ำต้นหรือไหลที่มีรำกและต้นอ่อน	ตัดเป็นท่อน	ๆ	ไปเพำะ
ในกระบะเพำะประมำณ	1-2	สัปดำห์	รดน�้ำให้กระบะเพำะมีควำมชุ่มชื้นอยู่เสมอ	แล้วจึง
ย้ำยกล้ำจำกกระบะเพำะไปปลูกในแปลงหรือภำชนะที่เตรียมไว้	
	 กำรปลกูในแปลง	ควรเตรยีมแปลงให้ดนิร่วนซยุ	และยกร่องแปลงให้สงูเหนอืกว่ำ
ระดบัดินปกติเพือ่ป้องกนัน�ำ้ท่วมขงั	โดยท�ำแปลงให้กว้ำงประมำณ	1-2	เมตร	ควำมยำวตำม

บัวบก
  Centella asiatica L. Urban

	 บัวบก	เป็นพืชล้มลุก	ล�ำต้นสั้น	มีไหลเลื้อยแผ่ไปตำมดิน	มีรำกงอกออกตำมข้อของ
ล�ำต้น	ใบรูปร่ำงกลม	ขอบใบหยักเป็นคลื่น	มีดอกขนำดเล็กสีม่วง	บัวบกเป็นพืชที่สำมำรถ
ปลูกได้ทั่วไป	 ปลูกได้ดีในดินเหนียวหรือดินเหนียวปนดินร่วน	 พ้ืนที่ชื้นแฉะแต่น�้ำไม่ท่วมขัง	 
สำมำรถขึน้ได้ดีทัง้ในทีร่่มร�ำไรและท่ีโล่งแจ้งมแีสงแดดมำก	ล�ำต้นและใบบวับกมสีำรส�ำคญั	
คือ	 กรดมำดีคำสสิค	 (Madecassic	 acid)	 กรดเอเซียติค	 (Asiatic	 acid)	 มีฤทธิ์ในกำร 
สมำนแผล	ช่วยฆำ่เชื้อแบคทีเรีย	ไม่ให้เกิดแผลเป็น	สำรสกัดบัวบกใช้มำกในอุตสำหกรรม
เครื่องส�ำอำงและยำ
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ควำมเหมำะสมของพื้นที่	 ตำกดินประมำณ	 7	 วัน	 จำกนั้นพรวนดินพร้อมใส่ปุ๋ยคอกหรือ 
ปุ๋ยอินทรีย	์อัตรำ	1-2	กิโลกรัมต่อตำรำงเมตร	หลังจำกนั้นน�ำไหลที่เพำะไว	้ปักลงในแปลง	 
ระยะปลูกระหวำ่งต้น	15	เซนติเมตร	ระหว่ำงแถว	15	เซนติเมตร	ระยะแรกของกำรปลูก 
ควรท�ำตำข่ำยพรำงแสงไว้ประมำณ	 7-10	 วัน	 หลังจำกนั้น	 จึงน�ำตำข่ำยพรำงแสงออก	
บวับกมรีะบบรำกตืน้ประมำณ	1.5-2	เซนตเิมตร	จึงสำมำรถปลกูได้ดใีนภำชนะต่ำง	ๆ 	และ
ภำชนะห้อยแขวนที่มีปำกกว้ำง	และมีควำมลึกไม่เกิน	10	เซนติเมตร

การดูแลรักษา	
	 บวับก	ต้องกำรควำมชืน้แฉะมำกจงึควรให้น�ำ้อย่ำงสม�ำ่เสมอ	แต่ต้องระวงัอย่ำให้
น�ำ้ขงัจะเกิดโรคโคนเน่ำ	เนือ่งจำกบวับกเป็นพชืท่ีเจรญิเตบิโตได้ง่ำย	กำรให้ปุย๋จงึไม่จ�ำเป็น	
อำจให้เมือ่ต้นมสีภำพไม่สมบรูณ์เท่ำนัน้	ให้ปุ๋ยสตูร	15-15-15	ปรมิำณดตูำมควำมเหมำะสม 
ของขนำดพื้นที่ที่ปลูก	 กำรเจริญเติบโต	 ควำมอุดมสมบูรณ์ของดินและควำมสมบูรณ์ของ
ต้นบัวบกด้วย	และทุกครั้งที่มีกำรใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วจะต้องรดน�้ำให้ชุ่ม	

การเก็บเกี่ยว
	 เริ่มเก็บเกี่ยวบัวบกหลังจำกปลูกได้ประมำณ	60-90	 วัน	 โดยใช้มีดตัดต้นเหนือ
จำกพื้นดินประมำณ	2-3	เซนติเมตร	และสำมำรถเก็บเกี่ยวรอบต่อไปได้ภำยใน	2-3	เดือน	
และหำกบ�ำรุงรักษำดีจะสำมำรถเก็บผลผลิตได้นำนประมำณ	2-3	ปี

การใช้ประโยชน์ในครัวเรือน

	 บัวบกสด	 ใช้รับประทำนเป็นผัก	
หรอืค้ันน�ำ้ท�ำเป็นเครือ่งดืม่	โดยกำรน�ำบวับก	
1	ก�ำมือ	มำล้ำงให้สะอำด	ต�ำให้ละเอียด	คั้น
น�้ำดื่ม	รักษำอำกำรร้อนใน	อ่อนเพลีย	บ�ำรุง
ก�ำลัง	 น�้ำคั้นใบบัวบกใช้ทำบริเวณแผลสด	
ช่วยสมำนแผล	 ใบสดควรเก็บรักษำในตู้เย็น	
หำกทิ้งให้เหี่ยวจะท�ำให้สำรส�ำคัญบำงชนิด
ลดลงรวดเร็ว
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การขยายพันธุ์และการปลูก
	 ฟ้ำทะลำยโจร		ขยำยพนัธุโ์ดยกำรใช้เมลด็		หำกเพำะเมล็ดเองจำกต้นเดมิทีม่อียูใ่ห้เลือก 
ฝักที่แก่จัด	 เมล็ดมีสีน�้ำตำลแดง	 เมล็ดฟ้ำทะลำยโจรมีเปลือกหุ้มหนำและแข็ง	 ให้แช่น�้ำ 
ที่อุณหภูมิห้องนำน	24	ชั่วโมง	หรือแช่น�้ำร้อนนำน	5-7	นำที	แล้วน�ำขึ้นมำผึ่งให้เย็น
	 กำรปลูก	 โดยทั่วไปไม่ต้องท�ำแปลง	 ยกเว้นพื้นท่ีท่ีค่อนข้ำงลุ่ม	 ให้ท�ำแปลงยกร่อง
กวำ้ง	1-2	เมตร	ไถพรวนดิน	ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักพอประมำณ	ถำ้มีเมล็ดมำกและมีพื้นที ่
กว้ำง	 ควรปลูกโดยใช้กำรหว่ำนเมล็ด	 โดยผสมเมล็ดกับทรำยหยำบในอัตรำส่วน	 2	 :	 1	 
กลบดินบำง	 ๆ	 หลังหว่ำนเสร็จ	 หำกมีพื้นที่และเมล็ดจ�ำกัด	 ควรขุดดินเป็นร่องตื้น	 ๆ	 
ระหวำ่งแถวห่ำงกัน	40	เซนติเมตร	โรยเมล็ดลงในร่อง	กลบดินบำง	ๆ	โดยไม่ให้เห็นเมล็ด	

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

	 ฟ้ำทะลำยโจร	 เป็นพืชล้มลุก	 สูงประมำณ	 30-100	 เซนติเมตร	 ใบมีลักษณะ 
ปลำยใบแหลม	ผิวด้ำนบนมีสีเขียวเข้มมำกกว่ำด้ำนล่ำงใบ	ดอกขนำดเล็กสีขำว	ผลคล้ำย 
ฝักต้อยต่ิง	ภำยในมเีมลด็สนี�ำ้ตำล	สำมำรถเจรญิเตบิโตได้ดใีนสภำพอำกำศร้อนหรอืร้อนชืน้	
สำมำรถปลกูได้ทกุฤดกูำล	ท้ังในท่ีโล่งแจ้งหรอืแสงร�ำไร	มีสรรพคณุทำงยำ	คือ	บรรเทำอำกำร 
เจ็บคอ	ไข้หวัด	ท้องเสีย
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หรือขุดหลุมลึก	3-5	 เซนติเมตร	 เป็นแถว	ๆ	หำ่งกันหลุมละ	30	 เซนติเมตร	หยอดเมล็ด 
ลงหลุม	หลุมละ	5-10	เมล็ด	แล้วเกลี่ยดินกลบ	ฟ้ำทะลำยโจรสำมำรถปลูกในบริเวณบ้ำน
ได้ดีทั้งในแปลงและในภำชนะตั้ง 

การดูแลรักษา	
	 หลังปลูกฟ้ำทะลำยโจรควรใช้วัสดุคลุมพื้นที่ปลูก	 เช่น	 ฟำงหรือหญ้ำแห้ง	 
เพื่อรักษำควำมชื้น	แล้วรดน�้ำให้ชุ่ม	หลังจำกนั้นในระยะ	1-2	เดือนแรก	ควรรดน�้ำทุกวัน 
วันละ	1-2	ครั้ง	เมื่ออำยุ	2	เดือน	ให้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์	300-400	กรัมต่อ	2	ตำรำงเมตร	เมื่ออำยุ
ได้	3-3.5	เดือน	ให้ปุ๋ยอินทรีย์	300-500	กรัมต่อ	1	ตำรำงเมตร	ให้ปุ๋ยโดยกำรหว่ำน	หรือ
ให้แบบหยอดโคน	ห่ำงจำกโคนต้น	10	เซนติเมตร	หลังให้ปุ๋ยแล้วรดน�้ำทันที	ก�ำจัดวัชพืช
โดยเฉพำะในช่วงฟ้ำทะลำยโจรอำยุ	1-2	เดือน	ถอนวัชพืชรอบ	ๆ	โคนต้นอยำ่งสม�่ำเสมอ

การเก็บเกี่ยว
	 ระยะเก็บเก่ียวฟ้ำทะลำยโจรที่เหมำะสมคือ	 ช่วงเร่ิมออกดอก	 อำยุประมำณ	 
110-150	วัน	กำรเก็บเกี่ยวใช้กรรไกรตัดกิ่งหรือใช้เคียว	ตัดทั้งต้นให้เหลือตอสูงประมำณ	
5-10	เซนติเมตร	เพื่อให้แตกยอดและกอใหม่	สำมำรถเก็บเกี่ยวได้ปีละ	2	ครั้ง	โดยสำมำรถ
เก็บเกี่ยวรอบที่	2	ได้	หำ่งจำกรอบแรกประมำณ	3	เดือน

การใช้ประโยชน์ในครัวเรือน
 ✤	 ใบสดหรือแห้งประมำณ	5-7	ใบ	ชงด้วยน�้ำเดือด	1	แก้ว	ปิดฝำทิ้งไว้จนอุ่น	 
รินน�้ำดื่มครั้งละ	 1	 แก้ว	 หรือใช้ฟ้ำทะลำยโจรทั้งต้นและใบ	 1	 ก�ำมือ	 ต้มกับน�้ำ	 4	 แก้ว	 
ช่วยบรรเทำอำกำรเจ็บคอ	
 ✤	 ยำจำกสมนุไพรในบญัชยีำหลกัแห่งชำต	ิยำแคปซลู	ยำเมด็	ท่ีมผีงฟ้ำทะลำยโจรแห้ง	 
250	มิลลิกรัม	และ	500	มิลลิกรัม
	 	 -	 บรรเทำอำกำรท้องเสยีไม่ตดิเชือ้	รบัประทำนครัง้ละ	500	มิลลกิรมั-2	กรัม	 
วันละ	4	ครั้ง	หลังอำหำรและก่อนนอน
	 	 -	 บรรเทำอำกำรหวัด	เจ็บคอ	รับประทำนวันละ	1.5-3	กรัม	วันละ	4	ครั้ง	 
หลังอำหำรและก่อนนอน
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การขยายพันธุ์และการปลูก
	 ฟักข้ำว	 นิยมขยำยพันธุ ์โดยกำรเพำะเมล็ด	 ท�ำได้โดยน�ำเมล็ดแช่น�้ำทิ้งไว	้ 
1	คืน	เมล็ดจะอิ่มน�้ำ	หรือจะกะเทำะเปลือกแข็ง	ๆ	ออก	เพื่อช่วยให้เมล็ดงอกได้ง่ำยและ 
เร็วขึ้น	 จำกนั้นวำงเมล็ดลงบนดินเพำะ	 ปลูกที่โปร่ง	 ชุ่มชื้น	 แต่ไม่แฉะ	 กลบดินบำง	 ๆ	 
ประมำณ	 2-3	 เซนติเมตร	 รดน�้ำให้ชุ่ม	 ระวังอย่ำให้ดินแห้ง	 พอเมล็ดแตกใบจริงออกมำ	 
3-4	ใบ	จึงน�ำไปลงแปลงปลูก	

ฟักข้าว
  Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng

	 ฟักข้ำว	เป็นผกัพืน้บ้ำนโบรำณท่ีมีกำรน�ำมำใช้ประกอบอำหำรในครวัเรอืนมำนำน 
พบทุกภูมิภำคของประเทศ	 ลักษณะเป็นไม้เถำเลื้อยขนำดใหญ่	 ผลมีลักษณะกลมรี	 
ที่เปลือกมีหนำมเล็ก	 ๆ	 อยู่รอบผล	 ผลอ่อนจะมีสีเขียวอมเหลือง	 แต่เมื่อสุกแล้วผลจะม ี
สแีดงหรอืสส้ีมอมแดง	ผลสุกเนือ้จะเป็นสเีหลอืง	ฟักข้ำวสำมำรถน�ำมำรบัประทำนได้ตัง้แต่
ยอดอ่อน	 ใบอ่อน	 และผล	 ฟักข้ำวมีสำรอำหำรที่ส�ำคัญ	 คือ	 เบต้ำแคโรทีนและไลโคปีน	 
อยู่ที่เยื่อหุ้มเมล็ดของฟักข้ำว	 มีสรรพคุณในกำรต้ำนอนุมูลอิสระ	 ลดควำมเสี่ยงของกำร 
เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ	และโรคมะเร็ง	รวมทั้งช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่ำงกำย
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	 กำรปลูก	 สำมำรถท�ำได้หลำยรูปแบบ	 เช่น	 ปลูกข้ึนต้นไม้ตำมธรรมชำติ	 หรือ 
ขึ้นตำมรั้วบำ้นในลักษณะค้ำงแบบแถวเดียว	 หรือท�ำคำ้งแบบหลังคำ	 กำรเตรียมค้ำงปลูก 
แบบหลังคำ	 ท�ำค้ำงให้มีหน้ำกว้ำงประมำณ	 3-4	 เมตร	 สูงประมำณ	 1.80	 เมตร	 
กำงตำขำ่ย	เพื่อให้เถำฟักขำ้วเลื้อยเกำะค้ำงส่วนบน	เป็นพื้นที่เลื้อยของเถำ	

การดูแลรักษา
	 เมื่อต้นฟักข้ำวเจริญเติบโตควรมีกำรตัดแต่งและควบคุมทรงต้น	 โดยดูแล 
ตัดกิง่ข้ำงทีง่อกจำกต้นหลกัออกให้หมด	รวมทัง้ต้องมดัเถำให้เลือ้ยขึน้ตัง้ตรงอยูต่ลอดเวลำ	 
หลังจำกต้นเจริญถึงค้ำงแล้ว	 ให้ตัดยอดบังคับให้แตกเถำใหม่	 3-4	 กิ่ง	 จำกนั้นจัดเถำ 
ให้กระจำยออกไปโดยรอบต้นทั่วพื้นที่ของค้ำง	 และควรตัดยอดของเถำอีกครั้งเมื่อยำว 
พอสมควรเพื่อช่วยให้แตกยอดมำกขึ้น	 นอกจำกนี้	 หลังเก็บเก่ียวผลผลิต	 ควรมีกำร 
ตัดแต่งกิ่ง	 โดยเลือกตัดแต่งกิ่งที่ตำย	 ก่ิงไม่สมบูรณ์	 เพื่อท�ำให้ทรงพุ่มโปร่ง	 และท�ำให้กิ่ง 
ที่เหลือมีกำรเจริญเติบโตได้เต็มที่

การเก็บเกี่ยว
	 กำรเก็บเกี่ยวผลสุกเพื่อบริโภค	ให้เก็บเกี่ยวเมื่อเปลือกผลเปลี่ยนเป็นสีแดง	ผลที่
แก่เริ่มสุกเนื้อในผลมีสีเหลือง	สำมำรถใช้บริโภคสดหรือแปรรูปได้	ฟักข้ำวมีขั้วผลค่อนข้ำง
เหนียว	กำรเก็บผลควรใช้มีดคมตัด	กรณีคำ้งสูง	ควรเก็บด้วยตะกร้อ	และควรรองพื้นตะกร้อ
ด้วยกระดำษหนงัสอืพมิพ์ก่อนเพือ่ไม่ให้ผลช�ำ้	เกบ็รกัษำผลฟักข้ำวในตูเ้ยน็ควรห่อกระดำษ
เพื่อลดกำรคำยควำมชื้น	จะสำมำรถชะลอกำรสุกได้ประมำณ	2-4	สัปดำห์

การใช้ประโยชน์ในครัวเรือน
	 ผลฟักข้ำวสดแปรรูปเป็นน�้ำฟักข้ำว	 โดยกำรน�ำเนื้อฟักข้ำวและเยื่อหุ้มเมล็ด 
มำปั่นให้เป็นเนื้อเดียวกัน	 เติมน�้ำเสำวรสหรือน�้ำผลไม้อื่นที่มีรสเปรี้ยวลงไป	ต้มน�้ำละลำย
น�้ำตำลให้เดือด	 น�ำน�้ำฟักข้ำวใส่ลงไปคนให้เป็นเนื้อเดียวกัน	 เมื่อเดือดได้ที่ให้ยกลง	 
น�ำมำรับประทำนได้	นอกจำกนี้	ยอดและผลอ่อน	น�ำไปต้มเป็นผัก	รับประทำนกับน�้ำพริก	
แกงแค	แกงส้ม	แกงเลียง	เป็นต้น
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การขยายพันธุ์และการปลูก
	 มะขำมป้อม	 ขยำยพันธุ์โดยกำรเพำะเมล็ด	 ซ่ึงมะขำมป้อมจะให้ผลผลิตได้ 
เมื่ออำยุ	7-8	ปี	วิธีอื่นในกำรขยำยพันธุ์	ได้แก	่วิธีทำบกิ่ง	ตอนกิ่ง	หรือเสียบยอด	ซึ่งจะให้
ผลผลิตในระยะ	3	ปี	และมีทรงต้นไม่สูง
	 มะขำมป้อม	มีทรงพุ่มกว้ำง	ควรเลือกพื้นที่ให้เหมำะสม	หำกปลูกในบำ้นขุดหลุม	 
50	x	50	x	50	เซนติเมตร	ระยะปลูก	3	x	6	เมตร	น�ำกิ่งพันธุ์ลงปลูก	กลบดินให้มิด	รดน�้ำ
ทันทีหลังปลูก

มะขามป้อม
  Phyllanthus emblica L.

	 มะขำมป้อม	 เป็นไม้พ้ืนบ้ำนท่ีสำมำรถพบเห็นได้ทั่วไป	 ตำมป่ำเบญจพรรณ	 
ป่ำเต็งรัง	 และป่ำดิบเขำ	 สำมำรถน�ำมำปลูกเป็นไม้ประดับที่สวยงำมในบ้ำนที่มีพื้นที่	 
มะขำมป้อมเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนำดกลำง	 ล�ำต้นมีลักษณะคดงอ	 เปลือกสีน�้ำตำลเทำ	 
ใบคล้ำยใบมะขำม	 ผลกลม	 ผลอ่อนจะมีสีเขียวอ่อน	 เม่ือแก่จะเป็นสีเขียวอมเหลือง	 
เนื้อฉ�่ำน�้ำ	 รับประทำนได้ทันที	 มีรสฝำดเปรี้ยวชุ ่มคอ	 ผลมะขำมป้อมมีสรรพคุณ 
ทำงสมุนไพรใช้ลดไข้	ขับปัสสำวะ	ช่วยระบำย	บ�ำรุงหัวใจ	น�้ำคั้นผลสด	มีปริมำณวิตำมินซี	 
สูงกวำ่น�้ำส้มคั้นประมำณ	20	เทำ่	ในปริมำณที่เท่ำกัน
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การดูแลรักษา	
	 กำรให้น�้ำ	เมื่อปลูกใหม่	ๆ	รดน�้ำวันเว้นวัน	เมื่อเข้ำเดือนที่	2	รดน�้ำวันเว้น	2	วัน	
หรือสงัเกตดคูวำมชืน้ของหน้ำดนิท่ีโคน	กำรให้ปุย๋	ควรให้ปุย๋อนิทรย์ีปีละ	2	คร้ัง	กำรก�ำจดั
ศตัรูพืช	ควรใช้วธิธีรรมชำต	ิเช่น	ใช้สำรสกดัจำกสะเดำ	ยำสบู	เป็นต้น	ส่วนกำรก�ำจดัวชัพชื	
ใช้กำรถอนวัชพืช	รอบ	ๆ	โคนต้นอย่ำงสม�่ำเสมอ

การเก็บเกี่ยว
	 มะขำมป ้อม	 จะออกดอกในช ่วง 
เดือนมกรำคม-กุมภำพันธ์	 ติดผลในช่วงเดือน
มีนำคม-เมษำยน	 ผลจะแก่และเก็บได้ในช่วง
เดือนพฤศจิกำยน-ธันวำคม	 เก็บผลแก่จัด	 
ดจูำกสผีลเปลีย่นเป็นเหลอืงใส	กดเมล็ดดขู้ำงใน
จะเป็นสีน�้ำตำลเข้ม

การใช้ประโยชน์ในครัวเรือน
	 ผลมะขำมป้อมน�ำมำรับประทำนสด	แก้ไอ	ชุ่มคอ	หรือน�ำมะขำมป้อมแห้ง	1	ลูก	
แช่น�้ำ	1	แก้ว	ทิ้งไว้ตลอดคืน	รับประทำนทั้งเนื้อและน�้ำในช่วงท้องว่ำง	ช่วยบ�ำรุงรำ่งกำย	
ขับเสมหะ	นอกจำกนี	้ผลมะขำมป้อมสำมำรถน�ำไปท�ำมะขำมป้อมแช่อิ่มได้ดี
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การขยายพันธุ์และการปลูก
	 รำงจืด	 ขยำยพันธุ์ด้วยเมล็ดหรือใช้เถำแก่ปักช�ำ	 เลือกพื้นที่ดินร่วนปนทรำย	 
มีควำมชุ่มชื้นสูง	ต้องกำรแสงแดดปำนกลำง
	 ก่อนท�ำกำรปลูก	ควรท�ำคำ้งปลูก	อำจใช้ค้ำงปูนหรือค้ำงไม้ก็ได	้น�ำเถำแก่รำงจืด 
ที่มีควำมสมบูรณ์	 มีตำประมำณ	 5-6	 ตำ	 ยำวประมำณ	 20-30	 เซนติเมตร	 มำปักช�ำ 
ในหลุม	 ๆ	 ละ	 2-3	 ต้น	 กลบดินที่โคนให้แน่น	 และคลุมตำข่ำยพรำงแสง	 50	 เปอร์เซ็นต์	
รดน�้ำให้ชุ่ม

รางจืด
  Thumbergia lourifolia L. indl.

	 รำงจดื	“รำชำแห่งกำรถอนพษิ”	เป็นไม้เถำเลือ้ยเนือ้แข็งขนำดกลำง	ลกัษณะใบ 
ใหญ	่หนำ	เป็นใบเดี่ยวรูปไข่	ปลำยเรียวแหลม	ขอบใบมีส่วนหยักเล็กน้อย	ผิวเรียบเป็นมัน	
ดอกของรำงจืดเป็นรูปปำกแตรสีม่วงออกที่ปลำยกิ่ง	 รำงจืดชอบดินปนทรำย	 มีสรรพคุณ	
ถอนพิษเบื่อเมำ	พิษไข	้แก้ร้อนในกระหำยน�้ำ
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การดูแลรักษา
	 รำงจืด	ต้องกำรน�้ำในช่วงเริ่มปลูกมำกกว่ำช่วงอื่น	ๆ	หลังจำกนั้นมีกำรให้น�้ำบำ้ง 
ในช่วงฤดูแล้ง	 กำรให้ปุ๋ยควรให้ปุ๋ยอินทรีย์	 รอบโคนต้นทุก	 ๆ	 6	 เดือน	 ตัดแต่งเถำ 
โดยตัดยอดทิ้งก็จะแตกยอดขึ้นมำใหม	่กำรท�ำค้ำง	อำจเลือกท�ำคำ้งปูน	คำ้งไม้	ท�ำเป็นซุ้ม	 
หรือปลูกริมรั้ว	 ค้ำงรำงจืดควรมีขนำดใหญ่	 เน่ืองจำกรำงจืดเป็นไม้เถำขนำดกลำง	 และ 
มีกำรเจริญเติบโตเร็ว

การเก็บเกี่ยว
	 กำรปลูกโดยใช้เมล็ดจะสำมำรถเก็บเกี่ยวเมื่ออำยุประมำณ	 1	 ปี	 ถ้ำปลูกโดยใช ้
เถำแก่ปักช�ำ	เก็บเกี่ยวเมื่ออำยุประมำณ	5-6	เดือน
	 วิธีกำรเก็บเกี่ยว	 เก็บใบก่อนจึงเก็บเถำ	 โดยเก็บใบที่เจริญเติบโตเต็มที่	 เก็บเถำ
ขนำดเส้นผำ่ศูนย์กลำง	0.5	เซนติเมตร

การใช้ประโยชน์ในครัวเรือน
	 รำกหรือใบรำงจืด	 น�ำมำโขลกให้แหลก	
ผสมน�้ำซำวขำ้วคั้นเอำแต่น�้ำใช้ดื่ม
	 ใบรำงจืดผึ่งลมให้แห้ง	 ชงกับน�้ำร้อน 
ดื่มตำ่งน�้ำ	เป็นกำรล้ำงพิษออกจำกรำ่งกำย	
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การขยายพันธุ์และการปลูก
	 ว่ำนหำงจระเข้	 ขยำยพันธุ์โดยกำรแยกหน่อ	 ขนำดหน่อสูง	 10-15	 เซนติเมตร	 
กำรปลูกในแปลง	 ควรเตรียมแปลงให้ดินร่วนซุย	 ชอบดินทรำย	 อำจยกร่องแปลงให้สูง 
เหนือกว่ำระดับดินปกติเพื่อให้ระบำยน�้ำได้ดี	 โดยท�ำแปลงกว้ำงประมำณ	 1	 เมตร	 ตำม
ควำมยำวของพืน้ที	่ขุดหลมุลกึ	10-20	เซนติเมตร	ใส่ปุย๋คอกเลก็น้อย	น�ำต้นว่ำนหำงจระเข้ 
ลงปลูก	 ระยะปลูกระหว่ำงต้น	 50	 เซนติเมตร	 ระหว่ำงแถว	 70	 เซนติเมตร	 กำรปลูก 
ในภำชนะ	ใช้ภำชนะขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง	10-12	นิ้ว	ส่วนผสมของดินปลูก	ดิน	1	ส่วน	
ทรำย	1	ส่วน	ปุ๋ยคอก	1	ส่วน

ว่านหางจระเข้
  Aloe vera L. Burm. f.

	 วำ่นหำงจระเข	้ เป็นพืชล้มลุก	 ล�ำต้นสั้น	 ใบยำวอวบน�้ำ	 ปลำยใบแหลม	ขอบใบ
หยักและมหีนำม	ผิวใบสเีขยีวและอำจมรีอยกระสขีำว	สำมำรถปลกูได้ง่ำย	ต้องกำรน�ำ้มำก	 
ดินระบำยน�้ำได้ด	ีไม่ชอบน�้ำขัง	จะท�ำให้รำกเน่ำ	ชอบแดดร�ำไร	ปลูกไว้ประจ�ำบ้ำนนอกจำก
จะใช้ประดบัตกแต่งเพือ่ควำมสวยงำมแล้ว	ภำยในใบว่ำนหำงจระเข้มวีุน้	ซึง่สำมำรถรกัษำ
อำกำรเบือ้งต้นของแผลไฟไหม้	น�ำ้ร้อนลวก	อักเสบ	และแผลเรือ้รงัในกระเพำะอำหำรได้ดี	
ว่ำนหำงจระเข้เป็นส่วนประกอบในเครื่องส�ำอำงและเครื่องดื่มสุขภำพ
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การดูแลรักษา
	 กำรให้น�้ำวำ่นหำงจระเข	้ควรรดน�้ำแบบเป็นฝอยกระจำยสม�่ำเสมอและพอเพียง 
ใส่ปุ๋ยคอกเดือนละครั้ง	 ป้องกันโรคโคนเน่ำจำกเชื้อรำ	 โดยลดกำรให้น�้ำปริมำณมำก	 
อยำ่ให้น�้ำท่วมขัง	หรือไม่ควรปลูกซ�้ำในที่เดิมหลำย	ๆ	ครั้ง

การเก็บเกี่ยว
	 ว ่ำนหำงจระเข ้	 เก็บเกี่ยวใบสดหลังปลูก	 6-8	 เดือน	 เก็บใบล่ำงขึ้นไป 
โดยสังเกตเนื้อวุ้นที่โคนใบด้ำนในเต็ม	 และลำยท่ีใบลบหมดแล้ว	 ระวังอย่ำให้ใบช�้ำ	 
เก็บเกี่ยวได้ปีละ	8	ครั้ง

การใช้ประโยชน์ในครัวเรือน
 ✤	 รักษำแผลไฟไหม้	 และน�้ำร้อนลวก	 ให้เลือกใช้ใบล่ำงสุด	 ล้ำงน�้ำให้สะอำด	 
ปอกเปลือกสีเขียวออก	ลำ้งน�้ำยำงสีเหลืองออกให้หมด	เพรำะอำจจะระคำยเคืองผิวหนัง	
และท�ำให้มีอำกำรแพ้ได้	 ขูดเอำวุ้นใสปิดพอกบริเวณแผล	 หรือฝำนเป็นแผ่นบำงปิดแผล	
พันด้วยผ้ำพันแผลที่สะอำด	เปลี่ยนวันละ	2	ครั้ง	เชำ้	เย็น	จนกว่ำแผลจะหำย	
 ✤	 บ�ำรุงเส้นผม	 ใช้วุ้นจำกใบสดชโลมบนเส้นผม	 เพรำะวุ้นของว่ำนหำงจระเข ้
ท�ำให้รำกผมเย็น	เป็นกำรช่วยบ�ำรุงต่อมที่รำกผมให้มีสุขภำพดี	นอกจำกนั้น	ยังช่วยรักษำ
แผลบนหนังศีรษะ
 ✤	 รบัประทำนเป็นอำหำร 
สุขภำพ	 โดยน�ำใบมำลอกเปลือก 
ออกให้เหลือวุ้น	 น�ำมำล้ำงยำงออก	
ต้ม	 รับประทำนผสมน�้ำเชื่อม	 เป็น
ของหวำนเย็น
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	 การขยายพันธุ์และการปลูก
	 หญ้ำหนวดแมว	 ขยำยพันธุ์โดยกำรปักช�ำ	 ตัดกิ่งแก่หรือปำนกลำง	 ควำมยำว	
1-2	คืบ	เลือกเอำจำกยอดตรงดีกว่ำยอดข้ำง	ไม่ต้องเด็ดใบออก	ปักช�ำในแปลงหรือถุงช�ำ
ประมำณ	10-15	วัน	จึงยำ้ยปลูก
	 หญ้ำหนวดแมว	 สำมำรถปลูกลงแปลงหรือปลูกในภำชนะได้ดี	 ควรเลือกพื้นที ่
แดดไม่จัด	 เตรียมให้ดินร่วนซุย	 รองพื้นหลุมด้วยปุ๋ยคอก	 หำกปลูกในแปลงใช้ระยะปลูก

หญ้าหนวดแมว
  Orthosiphon aristatus (Biume) Miq

	 หญ้ำหนวดแมว	 เป็นพืชสมุนไพรขนำดเล็กที่ออกดอกเกือบตลอดปี	 ปลูกง่ำย	
เจริญเติบโตเร็ว	 เป็นไม้ประดับท่ีสวยงำม	 มีดอกสีขำวสวย	 เกสรตัวผู้ยื่นยำวออกมำ 
นอกกลีบดอก	ท�ำให้มีลักษณะคลำ้ยหนวดแมว	หญำ้หนวดแมวจัดเป็นพืชในกลุ่มเดียวกัน
กับกะเพรำและโหระพำ	 มีล�ำต้นและกิ่งอ่อนเป็นสี่เหลี่ยมมีสีน�้ำตำลหรือสีม่วงแดง	 
ต้นมีควำมสูงประมำณ	0.3-0.8	 เมตร	ลักษณะของใบเป็นรูปข้ำวหลำมตัด	มีขอบใบหยัก
เป็นจักคล้ำยฟันเลื่อย	 แผ่นใบบำงเป็นสีเขียวเข้ม	 ปลำยใบเรียวแหลม	 หญ้ำหนวดแมว 
มีสรรพคุณในกำรขับปัสสำวะและช่วยขับนิ่วในทำงเดินปัสสำวะหรือในไต
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ระหว่ำงต้น	 30	 เซนติเมตร	 ระหว่ำงแถว	 60	 เซนติเมตร	 เม่ือย้ำยปลูกแล้วรดน�้ำทันท	ี 
และควรท�ำร่มให้ประมำณ	 7	 วัน	 ก็จะตั้งตัวได้	 หำกปลูกในภำชนะให้ใช้ภำชนะขนำด 
เส้นผ่ำศูนย์กลำง	 10-12	 นิ้ว	 ส่วนผสมของดินปลูก	 ดิน	 2	 ส่วน	 ทรำย	 1	 ส่วน	 ปุ๋ยคอก	 
1	ส่วน	แกลบเผำ	1	ส่วน

การดูแลรักษา
	 กำรให้น�้ำ	 ให้สังเกตควำมชุ่มชื้นในดิน	หำกยังชุ่มชื้นอยู	่ก็ยังไม่จ�ำเป็นต้องให้น�้ำ	 
ดใูห้ดนิมคีวำมชุม่ชืน้สม�ำ่เสมอ	ให้ปุย๋คอกหลงัจำกเกบ็เกีย่ว	เพือ่เร่งยอดใหม่ให้เกดิเรว็ขึน้	
หลังใส่ปุ๋ยควรตัดแต่งทรงพุ่ม	เพื่อให้หญ้ำหนวดแมวแตกยอดใหม่

การเก็บเกี่ยว
	 หญำ้หนวดแมว	ใช้ส่วนยอดเป็นยำสมุนไพร	แต่จะไม่ใช้ดอก	โดยระยะเก็บเกี่ยว 
ที่เหมำะสม	 ควรเก็บในช่วงท่ีหญ้ำหนวดแมวก�ำลังออกดอก	 อำยุประมำณ	 3	 เดือน	 
เพรำะจะเป็นช่วงที่มีสำรส�ำคัญ	ควรเก็บเกี่ยวเวลำเชำ้
	 วิธกีำรเกบ็เก่ียว	เลือกต้นท่ีแขง็แรง	ดูได้จำกใบสเีขียวเข้มเป็นมนั	ใบใหญ่แขง็หนำ	
ไม่อ่อนห้อยลง	ล�ำต้นอวบ	ตรงเหลีย่มของล�ำต้นมีสม่ีวงแดงเข้ม	เด็ดตรงส่วนยอดของล�ำต้น
ยำวประมำณ	1	คืบ	

การใช้ประโยชน์ในครัวเรือน
	 วิธีท�ำชำหญ้ำหนวดแมวไว้รับประทำนในครัวเรือน	 ให้ใช้ส่วนยอดซึ่งมีก้ำนและ 
ใบอ่อน	2-3	ใบ	น�ำมำหั่นเป็นท่อนสั้น	ๆ 	ตำกแดดให้แห้ง 
ใช้	 4	 กรัม	 ชงกับน�้ำร้อน	 750	 มิลลิลิตร	 ปิดฝำทิ้งไว้	 
5-10	นำท	ีดื่มขณะร้อน	ๆ	วันละ	3	ครั้ง	ก่อนอำหำร
และต้องดื่มน�้ำตำมมำก	ๆ	
 ข้อควรระวัง	 ไม่ควรใช้ร่วมกับยำแอสไพริน
เพรำะสำรจำกหญ้ำหนวดแมวจะส่งเสริมให้ยำจ�ำพวก
แอสไพรินไปจับกล้ำมเนื้อหัวใจมำกขึ้นและเป็น
อันตรำยต่อรำ่งกำยได้
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การขยายพันธุ์และการปลูก
	 อัญชัน	 ขยำยพันธุ์ด้วยเมล็ด	 เมล็ดอัญชันงอกง่ำย	 สำมำรถน�ำเมล็ดไปปลูกใน 
บริเวณที่เตรียมไว้ได้เลย	 เตรียมดินในบริเวณท่ีจะปลูกให้ร่วนซุย	 หยอดเมล็ดลงใน 

อัญชัญ
  Hibicus subdariffa L.

	 อัญชัน	 เป็นไม้ท่ีส่วนใหญ่รู้จักกันดี	 นิยมปลูกตำมริมร้ัวให้เลื้อยปกคลุม	 มีดอก 
ที่มีสีสันสวยงำม	 อัญชันสำมำรถปลูกได้ทุกภำคทั่วประเทศ	 เป็นไม้ท่ีปลูกง่ำย	 สำมำรถ 
เติบโตได้ในสภำพแวดล้อมที่หลำกหลำย	 อัญชันมีลักษณะเป็นไม้เลื้อยเนื้ออ่อน	 ใช้ยอด 
เลือ้ยพัน	ดอกมีทัง้ชนดิท่ีเป็นดอกชัน้เดยีวซึง่มีสนี�ำ้เงินครำม	และดอกซ้อนซ่ึงมทีัง้ดอกสขีำว 
และสีม่วง	ออกดอกเกือบตลอดปี	สำมำรถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้หลำยส่วน	ทั้งดอก	 เมล็ด	 
และรำก	 ดอกอัญชันมีสำรแอนโธไซยำนิน	 ซ่ึงช่วยต้ำนอนุมูลอิสระและเสริมสร้ำง 
ภูมิต้ำนทำนในร่ำงกำย	 ใช้เป็นเคร่ืองดื่ม	 ผสมในอำหำรหรือขนมเพื่อให้เกิดสีสันสวยงำม	 
ใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิตแชมพูเพื่อช่วยป้องกันและหยุดผมร่วง	 ช่วยให้ผมดกด�ำ	 
เมล็ดมีสรรพคุณเป็นยำระบำยอ่อน	 ๆ	 รำกใช้เป็นยำขับปัสสำวะ	 ยำระบำยนิยมใช ้
รำกอัญชันชนิดดอกขำว	
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พื้นที่ที่เตรียมไว้	 หลุมละ	 2-3	 เมล็ด	 ให้มีระยะห่ำงตำมควำมเหมำะสม	ท�ำค้ำงหรือซุ้ม 
ให้อัญชันเลื้อยเกำะ	สูงประมำณ	1.20-1.50	เมตร	คำ้งควรมีควำมแข็งแรง	อำจใช้ไม้รวก
ปักสำมเส้ำแบบคำ้งถั่วฝักยำวก็ได	้

การดูแลรักษา	
	 กำรให้น�้ำ	ให้น�้ำโดยสังเกตควำมชุ่มชื้นในดิน	หำกยังชุ่มชื้นอยู่	ก็ยังไม่จ�ำเป็นต้อง
ให้น�ำ้	และในช่วงฤดูฝนอำจไม่ต้องให้ทุกวนั	ดใูห้ดนิมีควำมชุม่ชืน้สม�ำ่เสมอ	เพ่ือให้ออกดอก
ได้ตลอดปี	ตัดแต่งกิ่งที่แห้งทิ้งเสมอ	ควรให้ปุ๋ยอินทรีย์	ประมำณปีละ	2	ครั้ง	ก�ำจัดศัตรูพืช
โดยวิธีธรรมชำต	ิเช่น	ใช้สำรสกัดจำกสะเดำ	ยำสูบ	เป็นต้น	

การเก็บเกี่ยว
	 ดอกอัญชัน	 ควรเก็บเกี่ยวในช่วงเช้ำ	 เก็บเกี่ยวดอกที่บำนเต็มที่	 เก็บเกี่ยว 
แบบประณีตไม่ให้ช�้ำและสะอำด	 ดอกอัญชันตำกแห้งโดยผึ่งลม	 หรือตำกแดดตอนเช้ำ	 
ไม่ให้ถูกแสงโดยตรง	

การใช้ประโยชน์ในครัวเรือน
	 กำรท�ำน�ำ้อัญชนัรบัประทำนในบ้ำน	โดยน�ำ 
ดอกอัญชันสดประมำณ	 100	 กรัม	 น�ำมำล้ำงน�้ำ 
ให้สะอำด	 แล้วใส่หม้อ	 เติมน�้ำเปล่ำ	 2	 ถ้วย	 น�ำไป
ต้มจนเดือด	ปิดฝำทิ้งไว้ประมำณ	 3	นำทีแล้วกรอง 
ดอกอัญชันออกจำกหม้อ	 ใส่น�้ำเชื่อมเพิ่มตำม 
เหมำะสม	
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