




กรมส่งเสริมการเกษตร การป้องกันกำาจัดโรคและแมลงศัตรูมันสำาปะหลัง

การป้องกันกำาจัดโรคและแมลงศัตรูมันสำาปะหลัง

	 จากกระแสความนิยมผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติ	 ปัจจุบันสังคมไทย 

ได้ให้คุณค่า	 เปิดรับ	 เชื่อม่ันและใช้สมุนไพรมากขึ้น	 ทำาให้คนจำานวนไม่น้อย 

นิยมนำาพืชสมุนไพรมาใช้ในการดูแลสุขภาพและรักษาอาการเจ็บป่วยของ 

คนในครอบครัวเบ้ืองต้นกอ่นไปพบแพทย	์	รวมทัง้ใชเ้ปน็อาหารและยา		ตลอดจน 

ใช้ประโยชน์อื่น			ในชีวิตประจำาวัน		

	 เอกสารคำาแนะนำา	 เรื่อง	 “สมุนไพรประจำ�บ้�น”	 ฉบับนี้	 ประกอบด้วย 

คำาแนะนำาในการปลกู	การดแูลรักษา	การเกบ็เกีย่ว	สรรพคณุและการใช้ประโยชน์

ของพืชสมุนไพรจำานวน	 10	 ชนิด	 ที่สามารถปลูกในบริเวณบ้านเรือน	 สามารถ 

นำาส่วนต่าง	 	 ของพืชสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ง่าย	 	 ได้อย่างถูกต้อง 

เหมาะสม	 นอกจากนี้	 ยังมีข้อมูลการตลาดสมุนไพร	 สามารถนำาไปต่อยอด

เป็นธุรกิจได้หากสนใจการปลูกพืชสมุนไพรในเชิงการค้า	 ตลอดจนการแปรรูป

เพิ่มมูลค่าสมุนไพรในรูปแบบต่าง	 	 ในภาคผนวก	 คณะผู้จัดทำาหวังว่าเอกสาร

คำาแนะนำาฉบับนี้จะเป็นข้อมูล	 แรงผลักดันให้ผู้สนใจได้นำาไปใช้ประโยชน์ 

ในครอบครัวและสังคมต่อไป

    กรมส่งเสริมการเกษตร

    2562
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การป้องกันกำาจัดโรคและแมลงศัตรูมันสำาปะหลัง

 รู้ต้น รู้ปลูก รู้ประโยชน์ รู้ใช้ พืชสมุนไพร

  ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจสังคมที่บีบรัดและแข่งขันเช่นทุกวันนี้	 คนไทยคง 

ต้องตระหนักถึงการประหยัดและพอเพียงมากขึ้น	 สุขภาพของคนในครอบครัว	 

เป็นปัจจัยสำาคัญหนึ่งที่ต้องเอาใจใส่	 เพราะมีค่าใช้จ่ายสูงมากหากเจ็บป่วย	 วิธีดูแล

สุขภาพ	 ได้แก่	 การออกกำาลังกาย	 ลดความเครียด	 รับประทานอาหารสุขภาพ	 

หลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่าง	 	 การใช้สารธรรมชาติและการใช้พืชสมุนไพร	 นับเป็น 

อีกทางเลือกที่ใช้ในการดูแลสุขภาพ	 อย่างไรก็ตาม	 ก่อนการใช้สมุนไพรทุกครั้ง	 

ควรศึกษาให้เข้าใจเกี่ยวกับสรรพคุณ	 ขนาด	 ปริมาณ	 และวิธีการใช้อย่างถูกต้อง	 

เพื่อให้ได้ผลดีในการรักษา	และดูแลสุขภาพ

 ปลูกสมุนไพรในบ้านดีอย่างไร

  ปลูกไว้ใช้เวลาฉุกเฉิน	 ใช้บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบ้ืองต้น	 ทำาให้ประหยัด 

ค่ารักษา	แบ่งเบาภาระเศรษฐกิจ	เป็นการดูแลสุขภาพพื้นฐานของคนทั้งครอบครัว

	 	 มีวิธีใช้ที่ง่าย	 ได้สรรพคุณทางยาครบถ้วนหากปลูกและใช้ถูกวิธี	 ไม่มี 

ผลร้ายข้างเคียง	สมุนไพรที่ใช้ปลอดภัย	ไม่ปนเปื้อนสารเคมี	จุลินทรีย	์หรือเชื้อรา	

	 	 เป็นซุปเปอร์มาร์ เก็ตในบ้าน	 ทั้งประกอบอาหาร	 เป็นเครื่องปรุง	 

เป็นเครื่องดื่ม	 ใช้ไล่ยุงและแมลงในแปลงปลูกพืชและในบ้านเรือน	 ใช้กับสัตว์เลี้ยง 

เป็นไม้ประดับสวยงาม	ทำาสวนสวย

บทนำ�

ๆ
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การป้องกันกำาจัดโรคและแมลงศัตรูมันสำาปะหลัง

	 	 ต้องรู้จักชื่อพืชสมุนไพร	เรียกให้ถูกชื่อ	ถูกต้น	ระวังชื่อพ้อง	ข้อนี้สำาคัญมาก	

อย่าใช้ผิดต้น

	 	 เลือกชนิดที่เหมาะกับบ้าน	 และความต้องการบริโภคและใช้ของคน 

ในครอบครัว	

	 	 ต้องรู้จักลักษณะของพืช	 ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก	 ใหญ่	 กลาง	 ไม้ล้มลุกหรือ

ประเภทหัว	ไม้เลื้อย	เถาขนาดเล็ก	ใหญ	่หรือไม้พุ่ม	

	 	 รู้จักธรรมชาติของพืช	 ต้องการแสงหรือร่มเงา	ชอบช้ืนมากน้อย	 ต้องการน้ำา 

มากน้อย	ดินชนิดใด

	 	 รู้วิธีขยายพันธุ์	 เมล็ดขนาดใหญ่	 ปลูกลงดินโดยหยอดหลุมหรือเพาะ 

ในถุงดำา	 เมล็ดขนาดเล็กเพาะกล้าในภาชนะแล้วย้ายกล้าปลูก	 หรือใช้วิธีหว่าน	 

เช่น	 ฟ้าทะลายโจร	 ขยายพันธุ์ด้วยกิ่งชำาใช้กิ่งกึ่งอ่อนกึ่งแก่มีตา	 2-3	 ข้อ	 เช่น	 

หญ้าหนวดแมว	 ปักชำาในแกลบที่มีความชื้นสูง	 หรือพวกหัว	 เช่น	 ขมิ้นชัน	 แบ่งหัว 

ให้มี	2-3	ตา	ปลูกต้นฤดูฝน

	 	 เตรียมดินให้ดี	 ตากดินใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักซ่ึงต้องย่อยสลายแล้ว 

ปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์	 หากปลูกในภาชนะ	 ดินหรือวัสดุปลูก 

ต้องโปร่ง	ร่วนซุย	หากเป็นภาชนะแขวนต้องให้มีน้ำาหนักเบา

	 	 รู้ เก็บเกี่ยวสมุนไพรไปใช้ให้ถูกส่วน	 กิ่ง	 ใบ	 ดอก	 ราก	 ผล	 ฯลฯ	 

เพราะสารสำาคัญออกฤทธิ์หรือตัวยาในแต่ละส่วนของพืชมีความแตกต่างกัน	 

รู้เก็บเกี่ยวไปใช้ให้ถูกอายุพืชเพราะตัวยาที่ได้จากส่วนต่าง	 	 ของพืช	 มีมากน้อย 

แตกต่างกันตามระยะการเจริญเติบโตของพืช	 รู้วิธีใช้ให้ถูกต้อง	 สมุนไพรบางชนิด 

ต้องใช้สด	 บางชนิดใช้ต้ม	 บางชนิดต้องสกัดสารสำาคัญโดยวิธีหมักดอง	 และ 

ต้องใช้ให้ถูกวิธ	ีใช้ให้ถูกกับอาการอีกด้วย

สวนสมุนไพรในบ้าน เริ่มอย่างไร

ๆ
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การป้องกันกำาจัดโรคและแมลงศัตรูมันสำาปะหลัง

กระเจี๊ยบแดง 
Hibiscus sabdariffa L.

การขยายพันธุ์และการปลูก

กรมส่งเสริมการเกษตร

  กระเจี๊ยบแดง	 เป็นไม้พุ่มขนาดเล็กสูงประมาณ	 1.2-2	 เมตร	 กิ่งก้าน 

มีสีม่วงแดง	 ใบมีหยักเว้า	 3	 หยัก	 ขอบใบเรียบ	 ดอกมีสีชมพู	 ตรงกลางจะมีสีเข้ม 

กว่าส่วนนอกของกลีบ	 เมื่อกลีบดอกร่วงโรย	 กลีบรองดอกและกลีบเลี้ยงจะเจริญขึ้น	 

มีสีม่วงแดงเข้ม	 มีรสเปรี้ยว	 กระเจี๊ยบแดงเป็นพืชที่ปลูกเลี้ยงง่าย	 ชอบอากาศร้อนหรือ 

ค่อนข้างร้อน	 ทนต่อความแห้งแล้ง	 และไม่ชอบน้ำาขัง	 กลีบรองดอกและกลีบเลี้ยง 

ของกระเจี๊ยบแดงเมื่อนำามาต้มกับน้ำาใช้ด่ืมแก้ร้อนใน	 กระหายน้ำา	 มีสรรพคุณป้องกัน 

การจับตัวของไขมันในเส้นเลือด

 

	 	 กระเจี๊ยบแดง	 ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด	 พันธุ์พื้นเมืองจะมีกลีบขนาดเล็กไม่หนา 

แต่มีสารสำาคัญสูง	 เลือกพื้นที่แจ้ง	 มีแสงแดดจัดเต็มวัน	 ไม่มีน้ำาขัง	 ขึ้นได้ในดิน 

ทุกชนิด	 กระเจี๊ยบแดงเป็นพืชไวแสงจะออกดอกเมื่อวันสั้น	 จึงควรปลูกในเดือน 

กรกฎาคม-สิงหาคม	 ซึ่งจะออกดอกเมื่ออายุประมาณ	 120	 วัน	 นำาเมล็ดไปแช่น้ำา	 

คัดเมล็ดลอยทิ้ง	เก็บไว้เฉพาะเมล็ดจม	นำาขึ้น	ผึ่งลมจนแห้ง	แล้วนำาไปปลูก

	 	 การปลูกแบบหยอดเมล็ด	 หยอดหลุมละประมาณ	 2-3	 เมล็ด	 ระยะปลูก

ระหว่างต้น	 1	 เมตร	 ระหว่างแถว	 1	 เมตร	 แล้วกลบดิน 

เล็กน้อย	เมื่ออายุได้	3-4	สัปดาห์	เป็นต้นอ่อน	ถอนให้

เหลือหลุมละ	1	ต้น

	 	 การปลูกในภาชนะ	 ควรเตรียมดินร่วนซุย	 

หยอดเมล็ดลงในภาชนะปลูก	 แล้วกลบดินเล็กน้อย	 

ตั้งไว้ในที่มีแสงแดดทั้งวัน

กรมส่งเสริมการเกษตร3



การป้องกันกำาจัดโรคและแมลงศัตรูมันสำาปะหลัง

  

  กระเจ๊ียบแดง	 ระยะอายุ	 30-60	 วัน	 หลังเมล็ดงอก	 ควรให้น้ำาสม่ำาเสมอ	 
หลังจากนั้นจะทนต่อความแห้งแล้งได้ดี	 การใส่ปุ๋ย	 ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์	 ช่วงที่ 
เริ่มเจริญเติบโต	 อายุ	 10-15	 วัน	 และอายุ	 40-50	 วัน	 ไม่ควรให้ปุ๋ยที่มีไนโตรเจน 
มากเกินไป	กำาจัดวัชพืชรอบ	ๆ 	โคนต้นอย่างสม่ำาเสมอ

  กระเจี๊ยบแดง	เก็บเกี่ยวประมาณเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม
	 	 วิธีการเก็บเกี่ยว	 เก็บส่วนดอกกระเจี๊ยบแดง	 เฉพาะดอกที่แก่	 ใช้กรรไกร 
หรอืมีดตดัใสใ่นภาชนะทีส่ะอาดและมวีสัดรุอง	แยกกลบีเลีย้งและกลบีดอกออกจากเมลด็	 
นำาไปตากแดดจนแห้งสนิท	 เลือกต้นกระเจี๊ยบแดงที่มีดอกโต	 เนื้อหนา	 สีแดงเข้ม	 
เก็บเมล็ดแก่ไว้ทำาพันธุ์

   กลีบรองดอกและกลบีเลีย้งสด	นำามา
ต้มกับน้ำา	และน้ำาตาล	ใช้ดื่มแก้ร้อนใน	กระหายน้ำา	
และป้องกันการจับตัวของไขมันในเส้นเลือด
	 	 	 นำากลีบรองดอกและกลีบเล้ียงตากแห้ง 
บดเป็นผง	 นำามาชงในน้ำาเดือดครั้งละ	1	ช้อนชาต่อน้ำา	1	ถ้วย	 ดื่มวันละ	3	ครั้ง	 
จะช่วยขับปัสสาวะ
	 	 	 ใบของกระเจี๊ยบแดง	ใช้แกงส้ม	มีวิตามินเอสูงช่วยบำารุงสายตา

การใช้ประโยชน์ในครัวเรือน

การดูแลรักษา

การเก็บเกี่ยว

การป้องกันกำาจัดโรคและแมลงศัตรูมันสำาปะหลังสมุนไพรประจำาบ้าน 4



การป้องกันกำาจัดโรคและแมลงศัตรูมันสำาปะหลัง

การขยายพันธุ์และการปลูก

ขมิ้นชัน 
Curcuma longa L.

  ขมิ้นชัน เป็นพืชสมุนไพรที่คนไทยมีภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์มายาวนาน	 

โดยเฉพาะภาคใต้	 ซึ่งจะมีการใช้ขมิ้นชันเป็นเครื่องเทศในอาหารประจำาวันเกือบทุกชนิด	

ขมิ้นชันเป็นพืชล้มลุกอายุ	 1	 ปี	 มีเหง้าอยู่ใต้ดิน	 เนื้อในของเหง้ามีสีส้มอมเหลือง	 และ 

มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว	 เหง้าขมิ้นชันมีสรรพคุณ	 รักษาโรคกระเพาะอาหาร	 บรรเทาอาการ	 

จุกเสียด	 แน่นเฟ้อ	 บำารุงผิวพรรณ	 รักษาพิษแมลงสัตว์กัดต่อย	 ขมิ้นชันนำาไปใช้ 

ในอุตสาหกรรมสมุนไพรอย่างกว้างขวางทั้งอาหาร	 อาหารเสริม	 ยารักษาโรคของคน 

และสัตว์	ตลอดจนใช้เป็นเครื่องสำาอาง 

 

	 	 ขมิ้นชัน	 ขยายพันธุ์โดยการใช้เหง้า	 ควรปลูกต้นฤดูฝน	 การปลูกในบ้านเลือก

พื้นที่มีแสงแดด	 หรือรำาไรได้	 ดินร่วนซุย	 มีการระบายน้ำาดี	 ห้ามมีน้ำาขังจะเกิดโรคเน่า

ได้ง่าย	 เตรียมแปลงให้ดินร่วนซุย	 ขุดหลุมปลูกลึก	 10-15	 เซนติเมตร	 รองก้นหลุมปลูก 

ด้วยปุ๋ยคอก	 200-300	 กรัม	 วางเหง้าในหลุมปลูก	 กลบดินหนา	 5-10	 เซนติเมตร	 

ระยะปลูกระหว่างต้น	35	เซนติเมตร	ระหว่างแถว	50	เซนติเมตร

	 	 การปลูกในภาชนะ	ควรใช้ในภาชนะ

ขนาดใหญ่และมีความลึกเพราะเป็นพืช 

ที่มีการลงหัว	 รดน้ำาทุกวัน	 ส่วนผสม 

ของดินปลูก	ดิน	2	ส่วน		ทราย	1	ส่วน	 

ปุ๋ยคอก	1	ส่วน	แกลบเผา	1	ส่วน	ตั้งไว้ 

ในที่มีแสงแดด

กรมส่งเสริมการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตร5



การป้องกันกำาจัดโรคและแมลงศัตรูมันสำาปะหลัง

	 	 ในระยะแรกปลูกต้องให้น้ำาอย่างสม่ำาเสมอจนกว่าพืชจะตั้งตัวได้	 ให้น้ำาน้อยลง 
ในระยะหัวเริ่มแก่	 งดให้น้ำาในระยะเก็บเกี่ยว	 ใส่ปุ๋ยอินทรีย์	 2	 ครั้ง	 หลังปลูก	 1	 เดือน	 
และหลังปลูก	3	เดือน	โรยเป็นแถวข้างต้น	ห่างจากโคนต้น	8-15	เซนติเมตร	กำาจัดวัชพืช 
บ่อย	ๆ 	โดยถอนหรือใช้จอบดาย	พรวนดินและกลบโคนต้นในระยะที่ขมิ้นชันยังเล็กอยู่
 
 

  ขมิ้นชัน	 เก็บเกี่ยวในช่วงฤดูแล้ง	 เมื่อขม้ินชันมีอายุ	 9	 เดือนขึ้นไป	 สังเกต 
ต้นจะฟุบ	 จะเป็นช่วงที่มีสารสำาคัญที่เป็นตัวยาสูง	 ไม่ควรเก็บเกี่ยวขมิ้นชันในช่วงกำาลัง	 
แตกหน่อใหม่เพราะจะมีตัวยาน้อย
	 	 วิธีการเก็บเกี่ยว	 ให้น้ำาดินพอช้ืน	 ทิ้งไว้	 1	 สัปดาห์	 เก็บเกี่ยวโดยใช้จอบขุด	 
ตัดแยกส่วนเหนือดินและเหง้า	 อย่าให้หัวขมิ้นชันเกิดบาดแผล	 นำาไปล้างเอาดินที่ติดอยู่ 
ออกให้สะอาด	 ตัดรากออก	 สามารถทำาแห้งไว้ใช้โดยฝานบาง	 	 นำาไปตากแดด 
บนภาชนะท่ีสะอาดจนแห้งสนิท	 เก็บรักษาในท่ีเย็น	 เหง้าพันธ์ุสำาหรับปลูกขยายพันธ์ุต่อไป 
ควรเก็บผึ่งในที่ร่ม	สะอาด	อากาศถ่ายเทได้และไม่ชื้น

 

	 	 	 ใช้เหง้าสดประกอบอาหาร
	 	 	 ใช้เป็นยาโดยนำาเหง้าขม้ินชันฝาน
เป็นชิ้นบาง	 	 ตากให้แห้งสนิท	 นำามาบดให้เป็นผง	 
รับประทานแก้ท้องอืด	ท้องเฟ้อ	แก้ท้องร่วง	และ
รักษาแผลในกระเพาะอาหาร
	 	 	 เหง้าสดมาฝนกับน้ำาต้มสุก	 ทาแก้ผื่นคัน	 หรือใช้ผงขมิ้นโรยบริเวณที่มี 
อาการผื่นคัน

การดูแลรักษา

การเก็บเกี่ยว

การใช้ประโยชน์ในครัวเรือน

ๆ

ๆ

การป้องกันกำาจัดโรคและแมลงศัตรูมันสำาปะหลังสมุนไพรประจำาบ้าน 6
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ตะไคร้หอม  
Cymbopogon nardus L. Rendle

การขยายพันธุ์และการปลูก

ๆ

กรมส่งเสริมการเกษตร7

 

  ตะไคร้หอม	 เป็นพืชในตระกูลเดียวกับตะไคร้แกงแต่มีขนาดใหญ่กว่า	 ลักษณะ 

เป็นไม้ล้มลุก	 เจริญเติบโตเป็นกอและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว	 มีดอกสีแดงเป็นช่อ	 

แตกเป็นแขนง	 สามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินทุกชนิด	 พื้นที่โล่งแจ้ง	 มีแสงแดด 

ตลอดท้ังวัน	 และสามารถทนแล้งได้ดี	 ตะไคร้หอมเป็นพืชสมุนไพรที่มีน้ำามันหอมระเหย 

อยู่ในส่วนใบและลำาต้น	 น้ำามันตะไคร้หอมนำาไปใช้ประโยชน์ในการแต่งกลิ่นผลิตภัณฑ์ 

ต่าง	 	 เช่น	 สบู่	 แชมพู	 อาหารและเครื่องดื่ม	 รวมทั้งสามารถนำาไปใช้ในการเกษตร 

โดยใช้เป็นสารไล่แมลงศัตรูพืช

	 	 ตะไคร้หอม	 การเตรียมต้นพันธ ุ์	 โดยตัดแต่งให้มีข้อเหลืออยู่	 2-3	 ข้อ	 
ตัดปลายใบออก	นำาไปปักชำาในแปลงปลูก	โดยใช้ระยะห่าง	1-1.25	เมตร

	 	 การปลูกลงแปลง	 เลือกพื้นที่ที่มีแสงแดดจัด	 จะแตกกอดี	 ดินร่วนปนทราย	 

พรวนดินบริเวณท่ีจะปลูกให้ร่วนซุย	 ใส่ปุ๋ยอินทรีย์	 ขุดหลุมขนาด	 กว้าง	 15	 เซนติเมตร	 

ยาว	15	เซนติเมตร	ลึก	15	เซนติเมตร	ระยะปลูก	1-1.5	เมตร	รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอก

หรือปุ๋ยอินทรีย์	 นำาต้นพันธุ์ที่เตรียมไว้ปลูก	 3	 ต้นต่อหลุม	 ปักต้นพันธุ์ตะไคร้ลงให้เอียง	 

45	องศา	ไปด้านใดด้านหนึ่งแล้วกลบดินพอมิดราก	แล้วรดน้ำาให้ชุ่ม

	 	 การปลูกในภาชนะ	 เนื่องจากตะไคร้หอม	 

มีขนาดกอค่อนข้างใหญ่และสูงประมาณ	 1.5	 เมตร	 

หากปลูกในภาชนะจึงควรเลือกภาชนะที่ลึก	 และมี 

ขนาดใหญ่เพียงพอให้พืชแตกกอได้	 ปักตะไคร้หอม 

ลงในภาชนะประมาณ	 2-3	 ต้น	 หลังปลูกรดน้ำาให้ชุ่ม	 

นำาไปไว้ในที่แสงแดดจัดเพื่อให้แตกกอ



การป้องกันกำาจัดโรคและแมลงศัตรูมันสำาปะหลัง

การป้องกันกำาจัดโรคและแมลงศัตรูมันสำาปะหลัง

 

	 	 ในระยะแรกปลูก	 ควรรดน้ำาทุกวันเพ่ือให้แตกกอดี	 หลังจากน้ัน	 จึงลดการให้น้ำา 

ตะไคร้หอมเป็นพืชท่ีทนแล้งได้ดี	 แต่หากได้รับน้ำาสม่ำาเสมอจะสามารถแตกกอได้ตลอดท้ังปี 

การใส่ปุ๋ยควรบำารุงต้นหลังตัดใบไปใช้	เพื่อให้แตกกอใหม่เร็วขึ้น

 

	 	 ตะไคร้หอม	 เริ่มเก็บเกี่ยวได้เม่ืออายุประมาณ	 7	 เดือน	 สังเกตจากใบล่าง 

ที่เริ่มแห้ง	ตัดเอาส่วนใบเหนือจากพื้นดิน	25-30	เซนติเมตร	เพื่อให้ต้นที่เหลือแตกใบใหม่ 

ได้เร็วขึ้น	 ถ้าตะไคร้หอมได้รับน้ำาสม่ำาเสมอ	 สามารถตัดได้ปีละ	 2-3	 ครั้ง	 เก็บเกี่ยว 

แต่ละครั้งห่างกันประมาณ	3	เดือน	ตะไคร้หอมจะให้ผลผลิตได้นาน	2-3	ปี

	 	 	 นำาใบและต้นมาทุบ	 จะมีกลิ่นน้ำามัน

หอมระเหยออกมา	 มัดวางไว้บริเวณรอบ	 	 ตัว	 

จะชว่ยปอ้งกนัยงุกดั	และชว่ยดับกลิน่ไม่พงึประสงค์

ในครัวเรือนได้

	 	 	 การนำาไปใช้ไล่แมลง	 ทำาได้โดยการ 

ใช้ใบสดของตะไคร้หอมที่แก่จัดผสมกับเหง้าข่าสดและใบสะเดาบด	 ในอัตรา	 1	 :	 1	 

แช่น้ำา	 1	 ปี๊บ	 หมักนาน	 2	 วัน	 กรองเฉพาะน้ำาไปเป็นหัวเชื้อ	 ใช้หัวเชื้อ	 10	 ช้อนแกง	 

ผสมน้ำา	1	ปี๊บ	ฉีดป้องกันแมลงในแปลงพืชผัก

การดูแลรักษา

การเก็บเกี่ยว

การใช้ประโยชน์ในครัวเรือน

ๆ
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  บัวบก	 เป็นพืชล้มลุก	 ลำาต้นสั้น	 มีไหลเลื้อยแผ่ไปตามดิน	 มีรากงอก 
ออกตามข้อของลำาต้น	 ใบรูปร่างกลม	 ขอบใบหยักเป็นคลื่น	 มีดอกขนาดเล็กสีม่วง 

บัวบกเป็นพืชท่ีสามารถปลูกได้ทั่วไป	 ปลูกได้ดีในดินเหนียวหรือดินเหนียวปนดินร่วน 

พื้นที่ชื้นแฉะแต่น้ำาไม่ท่วมขัง	 สามารถขึ้นได้ดีทั้งในที่ร่มรำาไรและที่โล่งแจ้งมีแสงแดดมาก 

ลำาต้นและใบบัวบกมีสารสำาคัญ	คือ	กรดมาเดคาสสิก	(Madecassic	acid)	กรดเอเซียติก 

(Asiatic	 acid)	 มีฤทธิ์ในการสมานแผล	 ต้านเช้ือแบคทีเรีย	 รักษาอาการอักเสบ 

กระตุ้นการสร้างภูมิต้านทาน	 ช่วยขับปัสสาวะ	 ช่วยบำารุงประสาทและความจำา 

สารสกัดบัวบกใช้มากในอุตสาหกรรมเครื่องสำาอางและยา

	 	 บัวบก	 ขยายพันธุ์โดยการใช้ไหลหรือเมล็ด	 การใช้ไหลเป็นวิธีที่ง่ายและ 

สะดวกรวดเร็วกว่าการใช้เมล็ด	 โดยนำาลำาต้นหรือไหลที่มีรากและต้นอ่อน	ตัดเป็นท่อน	ๆ	

ไปเพาะในกระบะเพาะประมาณ	1-2	สัปดาห์	 รดน้ำาให้กระบะเพาะมีความชุ่มชื้นอยู่เสมอ	

แล้วจึงย้ายกล้าจากกระบะเพาะไปปลูกในแปลงหรือภาชนะที่เตรียมไว้	

	 	 การปลูกในแปลง	 ควรเตรียมแปลงให้ดินร่วนซุย	 และยกร่องแปลงให้สูงเหนือ 

กว่าระดับดินปกติเพื่อป้องกันน้ำาท่วมขัง	 โดยทำาแปลงให้กว้าง 

ประมาณ	 1-2	 เมตร	 ความยาวตามความเหมาะสม

ของพื้นที	่ตากดินประมาณ	7	วัน	จากนั้นพรวนดิน 

พร้อมใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์	 อัตรา	 1-2	

กิโลกรัมต่อตารางเมตร	

บัวบก 
Centella asiatica L. Urban

การขยายพันธุ์และการปลูก

กรมส่งเสริมการเกษตร9
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หลังจากนั้นนำาไหลที่เพาะไว้	 ปักลงในแปลง	 ระยะปลูกระหว่างต้น	 15	 เซนติเมตร	 
ระหว่างแถว	 15	 เซนติเมตร	 ระยะแรกของการปลูกควรทำาตาข่ายพรางแสงไว้ประมาณ	
7-10	 วัน	 หลังจากนั้น	 จึงนำาตาข่ายพรางแสงออก	 บัวบกมีระบบรากตื้นประมาณ	 
1.5-2	 เซนติเมตร	 จึงสามารถปลูกได้ดีในภาชนะต่าง	 	 และภาชนะห้อยแขวนที่มี 
ปากกว้าง	และมีความลึกไม่เกิน	10	เซนติเมตร

	 	 บัวบก	 ต้องการความชื้นแฉะมากจึงควรให้น้ำาอย่างสม่ำาเสมอ	 แต่ต้องระวัง 
อย่าให้น้ำาขังจะเกิดโรคโคนเน่า	 เนื่องจากบัวบกเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ง่าย	 การให้ปุ๋ย 
จึงไม่จำาเป็น	 อาจให้เมื่อต้นมีสภาพไม่สมบูรณ์เท่าน้ัน	 ให้ปุ๋ยสูตร	 15-15-15	 ปริมาณ 
ดูตามความเหมาะสมของขนาดพื้นที่ที่ปลูก	 การเจริญเติบโต	 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
และความสมบูรณ์ของต้นบัวบกด้วย	และทุกครั้งที่มีการใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วจะต้องรดน้ำาให้ชุ่ม

	 	 เริ่มเก็บเกี่ยวบัวบกหลังจากปลูกได้ประมาณ	60-90	วัน	โดยใช้มีดตัดต้นเหนือ 
จากพื้นดินประมาณ	 2-3	 เซนติเมตร	 และสามารถเก็บเกี่ยวรอบต่อไปได้ภายใน	 
2-3	เดือน	และหากบำารุงรักษาดีจะสามารถเก็บผลผลิตได้นานประมาณ	2-3	ปี

	 	 	 บัวบกสด	 ใช้รับประทานเป็นผักสด 
หรือคั้นน้ำาทำาเป็นเคร่ืองดื่ม	 โดยการนำาบัวบก 
ทั้งราก	1	กำามือ	มาล้างให้สะอาด	ตำาให้ละเอียด	 
ค้ั น น้ำ าดื่ มรั กษาอาการร้ อนใน	 อ่อน เพลีย	 
บำารุงกำาลัง	 น้ำาคั้นใบบัวบกใช้ทาบริเวณแผลสด 
ช่วยสมานแผล	 ใบสดควรเก็บรักษาในตู้เย็น	 หากทิ้งให้เหี่ยวจะทำาให้สารสำาคัญ 
บางชนิดลดลงรวดเร็ว

การดูแลรักษา

การเก็บเกี่ยว

การใช้ประโยชน์ในครัวเรือน

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

การขยายพันธุ์และการปลูก

กรมส่งเสริมการเกษตร11

ๆ

ๆ
ๆ

  ฟ้�ทะล�ยโจร เป็นพืชล้มลุก	 สูงประมาณ	 30-100	 เซนติเมตร	 ใบมีลักษณะ

ปลายใบแหลม	ผิวด้านบนมีสีเขียวเข้มมากกว่าด้านล่างใบ	ดอกขนาดเล็กสีขาว	ผลคล้าย

ฝักต้อยติ่ง	 ภายในมีเมล็ดสีน้ำาตาล	 สามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศร้อนหรือ 

ร้อนชื้น	 สามารถปลูกได้ทุกฤดูกาล	 ทั้งในที่โล่งแจ้งหรือแสงรำาไร	 มีสรรพคุณทางยา	 

คือ	บรรเทาอาการเจ็บคอ	ไข้หวัด	ท้องเสีย

 

	 	 ฟ้าทะลายโจร	 ขยายพันธุ์โดยการใช้เมล็ด	 หากเพาะเมล็ดเองจากต้นเดิม 

ที่มีอยู่ให้เลือกฝักท่ีแก่จัด	 เมล็ดมีสีน้ำาตาลแดง	 เมล็ดฟ้าทะลายโจรมีเปลือกหุ้มหนา 

และแข็ง	 ให้แช่น้ำาที่อุณหภูมิห้องนาน	 24	 ชั่วโมง	 หรือแช่น้ำาร้อนนาน	 5-7	 นาที	 

แล้วนำาขึ้นมาผึ่งให้เย็น

	 	 การปลูก	 โดยทั่วไปไม่ต้องทำาแปลง	 ยกเว้นพื้นที่ที่ค่อนข้างลุ่ม	 ให้ทำาแปลง 

ยกร่องกว้าง	1-2	 เมตร	ไถพรวนดิน	ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักพอประมาณ	ถ้ามีเมล็ดมาก 

และมพีืน้ท่ีกว้าง	ควรปลกูโดยใชก้ารหวา่นเมลด็	โดยผสมเมลด็กบัทรายหยาบในอตัราสว่น 

2	 :	 1	 กลบดินบาง	ๆ	 หลังหว่านเสร็จ	 หากมีพื้นที่และเมล็ดจำากัด 

ควรขุดดินเป็นร่องตื้น	 	 	ระหว่างแถวห่างกัน	 40	 เซนติเมตร	 

โรยเมล็ดลงในร่อง	 กลบดินบาง	 	 โดยไม่ให้เห็นเมล็ด

หรือขุดหลุมลึก	 3-5	 เซนติเมตร	 เป็นแถว	   

ห่างกันหลุมละ	 30	 เซนติเมตร	 หยอดเมล็ด 

ลงหลมุ		หลมุละ		5-10		เมลด็	แลว้เกลีย่ดนิกลบ 

ฟ้าทะลายโจรสามารถปลูกในบริเวณบ้านได้ดี 

ทั้งในแปลงและในภาชนะตั้ง



การป้องกันกำาจัดโรคและแมลงศัตรูมันสำาปะหลัง

   

	 	 หลังปลูกฟ้าทะลายโจรควรใช้วัสดุคลุมพื้นที่ปลูก	 เช่น	 ฟางหรือหญ้าแห้ง	 

เพื่อรักษาความชื้น	แล้วรดน้ำาให้ชุ่ม	หลังจากนั้นในระยะ	1-2	เดือนแรก	ควรรดน้ำาทุกวัน 

วันละ	 1-2	 ครั้ง	 เมื่ออายุ	 2	 เดือน	 ให้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์	 300-400	 กรัมต่อ	 2	 ตารางเมตร	 

เม่ืออายุได้	 3-3.5	 เดือน	 ให้ปุ๋ยอินทรีย์	 300-500	 กรัมต่อ	 1	 ตารางเมตร	 ให้ปุ๋ย 

โดยการหว่าน	 หรือให้แบบหยอดโคน	 ห่างจากโคนต้น	 10	 เซนติเมตร	 หลังให้ปุ๋ยแล้ว 

รดน้ำาทันท	ีกำาจัดวัชพืชโดยเฉพาะในช่วงฟ้าทะลายโจรอายุ	1-2	 เดือน	ถอนวัชพืชรอบ	ๆ	

โคนต้นอย่างสม่ำาเสมอ

 
  

  ระยะเก็บเกี่ยวฟ้าทะลายโจรที่เหมาะสมคือ	 ช่วงเริ่มออกดอก	 อายุประมาณ	 

110-150	 วัน	 การเก็บเกี่ยวใช้กรรไกรตัดกิ่งหรือใช้เคียว	 ตัดทั้งต้นให้เหลือตอสูง

ประมาณ	5-10	เซนติเมตร	เพื่อให้แตกยอดและกอใหม	่สามารถเก็บเกี่ยวได้ปีละ	2	ครั้ง	 

โดยสามารถเก็บเกี่ยวรอบที่	2	ได	้ห่างจากรอบแรกประมาณ	3	เดือน

 
  

   ใบสดหรือแห้งประมาณ	 5-7	 ใบ	 

ชงด้วยน้ำ า เดือด	 1	แก้ว	 ปิดฝาทิ้ งไว้จนอุ่น	 

รินน้ำาดื่มครั้งละ	1	แก้ว	 หรือใช้ฟ้าทะลายโจร 

ทั้ ง ต้นและใบ	 1	 กำ ามือ	 ต้มกับน้ำ า 	 4	 แก้ ว	 

ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ	

	 	 	 ย าจ ากสมุ น ไพร ในบัญชี ย าหลั กแห่ ง ช าติ 	 ย าแคปซู ล 	 ย า เม็ ด	 

ที่มีผงฟ้าทะลายโจรแห้ง	250	มิลลิกรัม	และ	500	มิลลิกรัม

การดูแลรักษา

การเก็บเกี่ยว

การใช้ประโยชน์ในครัวเรือน

การป้องกันกำาจัดโรคและแมลงศัตรูมันสำาปะหลังสมุนไพรประจำาบ้าน 12
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ฟักข้าว 
Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng

การขยายพันธุ์และการปลูก

ๆ

ๆ

กรมส่งเสริมการเกษตร13

   ฟักข้�ว	 เป็นผักพื้นบ้านโบราณที่มีการนำามาใช้ประกอบอาหารในครัวเรือน 

มานาน	พบทุกภูมิภาคของประเทศ	ลักษณะเป็นไม้เถาเลื้อยขนาดใหญ่	ผลมีลักษณะกลมรี	 

ท่ีเปลือกมีหนามเล็ก			อยู่รอบผล	 ผลอ่อนจะมีสีเขียวอมเหลือง	 แต่เมื่อสุกแล้วผลจะมี 

สีแดงหรือสีส้มอมแดง	 ผลสุกเน้ือจะเป็นสีเหลือง	 ฟักข้าวสามารถนำามารับประทานได้ 

ต้ังแต่ยอดอ่อน	 ใบอ่อน	 และผล	 ฟักข้าวมีสารอาหารที่สำาคัญ	 คือ	 เบต้าแคโรทีนและ 

ไลโคปีน	 อยู่ที่เยื่อหุ้มเมล็ดของฟักข้าว	มีสรรพคุณในการต้านอนุมูลอิสระ	ลดความเสี่ยง

ของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ	และโรคมะเร็ง	รวมทั้งช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย

 

  

	 	 ฟักข้าว	นิยมขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด	ทำาได้โดยนำาเมล็ดแช่น้ำาทิ้งไว้	1	คืน 

เมล็ดจะอิ่มน้ำา	 หรือจะกะเทาะเปลือกแข็ง	 	 ออก	 เพื่อช่วยให้เมล็ดงอกได้ง่ายและ 

เร็วขึ้น	 จากนั้นวางเมล็ดลงบนดินเพาะ	 ปลูกที่โปร่ง	 ชุ่มชื้น	 แต่ไม่แฉะ	 กลบดินบาง	ๆ	 

ประมาณ	 2-3	 เซนติเมตร	 รดน้ำาให้ชุ่ม	 ระวังอย่าให้ดินแห้ง	 พอเมล็ดแตกใบจริงออกมา	 

3-4	ใบ	จึงนำาไปลงแปลงปลูก

	 	 การปลูก	 สามารถทำาได้หลายรูปแบบ	 เช่น	 

ปลูกขึ้นต้นไม้ตามธรรมชาติ	 หรือขึ้นตามรั้วบ้าน 

ในลักษณะค้างแบบแถวเดียว	หรือทำาค้างแบบหลังคา	

การเตรียมคา้งปลูกแบบหลงัคา	ทำาคา้ง

ให้มีหน้ากว้างประมาณ	 3-4	 เมตร 

สูงประมาณ	1.80	เมตร	กางตาข่าย 

เพือ่ใหเ้ถาฟกัขา้วเลือ้ยเกาะคา้งสว่นบน 

เป็นพื้นที่เลื้อยของเถา



การป้องกันกำาจัดโรคและแมลงศัตรูมันสำาปะหลัง

การดูแลรักษา

การเก็บเกี่ยว

การใช้ประโยชน์ในครัวเรือน

  
	 	 เมื่อต้นฟักข้าวเจริญเติบโตควรมีการตัดแต่งและควบคุมทรงต้น	 โดยดูแล 
ตัดกิ่งข้างที่งอกจากต้นหลักออกให้หมด	 รวมทั้งต้องมัดเถาให้เลื้อยขึ้นตั้งตรงอยู่ 
ตลอดเวลา	 หลังจากต้นเจริญถึงค้างแล้ว	 ให้ตัดยอดบังคับให้แตกเถาใหม่	 3-4	 กิ่ง	 
จากน้ันจัดเถาให้กระจายออกไปโดยรอบต้นทั่วพื้นที่ของค้าง	 และควรตัดยอดของ 
เถาอีกครั้งเมื่อยาวพอสมควรเพื่อช่วยให้แตกยอดมากขึ้น	 นอกจากนี้	 หลังเก็บเกี่ยว 
ผลผลิต	 ควรมีการตัดแต่งกิ่ง	 โดยเลือกตัดแต่งกิ่งที่ตาย	 กิ่งไม่สมบูรณ์	 เพื่อทำาให้ 
ทรงพุ่มโปร่ง	และทำาให้กิ่งที่เหลือมีการเจริญเติบโตได้เต็มที่

	 	 การเก็บเกี่ยวผลสุกเพื่อบริโภค	 ให้เก็บเกี่ยวเมื่อเปลือกผลเปลี่ยนเป็นสีแดง	 
ผลที่แก่เร่ิมสุกเนื้อในผลมีสีเหลือง	 สามารถใช้บริโภคสดหรือแปรรูปได้	 ฟักข้าวมีขั้วผล 
ค่อนข้างเหนียว	 การเก็บผลควรใช้มีดคมตัด	 กรณีค้างสูง	 ควรเก็บด้วยตะกร้อ	 และ 
ควรรองพื้นตะกร้อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ก่อนเพื่อไม่ให้ผลช้ำา	 เก็บรักษาผลฟักข้าว 
ในตู้เย็นควรห่อกระดาษเพื่อลดการคายความชื้น	 จะสามารถชะลอการสุกได้ประมาณ	 
2-4	สัปดาห์

 

	 	 	 ผลฟักข้าวสดแปรรูปเป็นน้ำาฟักข้าว	
โดยการนำาเนื้อฟักข้าวและเยื่อหุ้มเมล็ดมาปั่นให้ 
เป็นเนื้อเดียวกัน	 เติมน้ำาเสาวรสหรือน้ำาผลไม้อื่น 
ที่มีรสเปรี้ยวลงไป	 ต้มน้ำาละลายน้ำาตาลให้เดือด 
นำาน้ำาฟักข้าวใส่ลงไปคนให้เป็นเน้ือเดียวกัน	 เม่ือเดือดได้ที่ให้ยกลง	 นำามารับประทานได้	 
นอกจากนี้	 ยอดและผลอ่อน	 นำาไปต้มเป็นผัก	 รับประทานกับน้ำาพริกแกงแค	 แกงส้ม	 
แกงเลียง	เป็นต้น

การป้องกันกำาจัดโรคและแมลงศัตรูมันสำาปะหลังสมุนไพรประจำาบ้าน 14
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มะขามป้อม  

Phyllanthus emblica L.

  มะข�มป้อม	 เป็นไม้พื้นบ้านที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไป	 ตามป่าเบญจพรรณ	 

ป่าเต็งรัง	 และป่าดิบเขา	 สามารถนำามาปลูกเป็นไม้ประดับที่สวยงามในบ้านที่มีพื้นที่	 

มะขามป้อมเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดกลาง	 ลำาต้นมีลักษณะคดงอ	 เปลือกสีน้ำาตาลเทา	 

ใบคล้ายใบมะขาม	 ผลกลม	 ผลอ่อนจะมีสีเขียวอ่อน	 เมื่อแก่จะเป็นสีเขียวอมเหลือง	 

เน้ือฉ่ำาน้ำา	 รับประทานได้ทันที	 มีรสฝาดเปรี้ยวชุ่มคอ	 ผลมะขามป้อมมีสรรพคุณ 

ทางสมุนไพรใช้ลดไข้	ขับปัสสาวะ	ช่วยระบาย	บำารุงหัวใจ	น้ำาคั้นผลสด	มีปริมาณวิตามินซี	 

สูงกว่าน้ำาส้มคั้นประมาณ	20	เท่า	ในปริมาณที่เท่ากัน

 

	 	 มะขามป้อม	 ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด	 ซึ่งมะขามป้อมจะให้ผลผลิตได้ 

เมื่ออายุ	7-8	ป	ีวิธีอื่นในการขยายพันธุ์	ได้แก	่วิธีทาบกิ่ง	ตอนกิ่ง	หรือเสียบยอด	ซึ่งจะให้

ผลผลิตในระยะ	3	ป	ีและมีทรงต้นไม่สูง

	 	 มะขามป้อม	 มีทรงพุ่มกว้าง	 ควรเลือกพื้นที่ให้เหมาะสม	 หากปลูกในบ้าน 

ขุดหลุม	50	x	50	x	50	เซนติเมตร	ระยะปลูก	3	x	6	เมตร	นำากิ่งพันธุ์ลงปลูก	กลบดิน 

ให้มิด	รดน้ำาทันทีหลังปลูก

การขยายพันธุ์และการปลูก

กรมส่งเสริมการเกษตร15
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การดูแลรักษา

การเก็บเกี่ยว

การใช้ประโยชน์ในครัวเรือน

	 	 การให้น้ำา	เมื่อปลูกใหม่			รดน้ำาวันเว้นวัน	เมื่อเข้าเดือนที่	2	รดน้ำาวันเว้น	2	วัน 

หรือสังเกตดูความช้ืนของหน้าดินที่โคน	 การให้ปุ๋ย	 ควรให้ปุ๋ยอินทรีย์ปีละ	 2	 ครั้ง	 

การกำาจัดศัตรูพืช	 ควรใช้วิธีธรรมชาติ	 เช่น	 ใช้สารสกัดจากสะเดา	 ยาสูบ	 เป็นต้น	 

ส่วนการกำาจัดวัชพืช	ใช้การถอนวัชพืชรอบ			โคนต้นอย่างสม่ำาเสมอ

	 	 มะขามป้อม	 จะออกดอกในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์	 ติดผลในช่วงเดือน

มีนาคม-เมษายน	 ผลจะแก่และเก็บได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม	 เก็บผลแก่จัด	 

ดูจากสีผลเปลี่ยนเป็นเหลืองใส	กดเมล็ดดูข้างในจะเป็นสีน้ำาตาลเข้ม

	 	 	 ผลมะขามปอ้มนำามารบัประทานสด	 

แก้ไอ	 ชุ่มคอ	 หรือนำามะขามป้อมแห้ง	 1	 ลูก	 

แช่น้ำา	1	แก้ว	ทิ้งไว้ตลอดคืน	รับประทานทั้งเนื้อ 

และน้ำาในชว่งทอ้งว่าง	ชว่ยบำารงุรา่งกาย	ขบัเสมหะ 

นอกจากนี้	ผลมะขามป้อมสามารถนำาไปทำามะขามป้อมแช่อิ่มได้ดี

ๆ

ๆ
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  ร�งจืด “ร�ช�แห่งก�รถอนพิษ” เป็นไม้เถาเล้ือยเน้ือแข็งขนาดกลาง	ลักษณะใบ 

ใหญ่	 หนา	 เป็นใบเดี่ยวรูปไข่	 ปลายเรียวแหลม	 ขอบใบมีส่วนหยักเล็กน้อย	 

ผิวเรียบเป็นมัน	 ดอกของรางจืดเป็นรูปปากแตรสีม่วงแกมน้ำาเงิน	 เป็นช่อห้อยลงมา 

ตามซอกใบ	 หรือตามข้อของลำาต้น	 มักออกที่ปลายกิ่ง	 รางจืดชอบดินปนทราย	 

มีสรรพคุณ	ถอนพิษเบื่อเมา	พิษไข้	แก้ร้อนในกระหายน้ำา

 

  

	 	 รางจืด	 สามารถปลูกได้ทั่วไป	 ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดแก่หรือใช้เถาแก่ปักชำา	 

เลือกพื้นที่ดินร่วนปนทราย	มีความชุ่มชื้นสูง	ต้องการแสงแดดปานกลาง

	 	 ก่อนทำาการปลูก	ควรทำาค้างปลูก	อาจใช้ค้างปูนหรือค้างไม้ก็ได้	นำาเถาแก่รางจืด 

ที่มีความสมบูรณ์	 มีตาประมาณ	 5-6	 ตา	 ยาวประมาณ	 20-30	 เซนติ เมตร	 

มาปักชำาในหลุม	 	 ละ	 2-3	 ต้น	 กลบดินที่โคนให้แน่น	 และคลุมตาข่ายพรางแสง	 

50	เปอร์เซ็นต์	รดน้ำาให้ชุ่ม

  

	 	 รางจืด	 ต้องการน้ำาในช่วงเริ่มปลูกมากกว่าช่วงอื่น	ๆ 
หลังจากนั้นมีการให้น้ำาบ้างในช่วงฤดูแล้ง	 การให้ปุ๋ย 

ควรให้ปุ๋ยอินทรีย์	 รอบโคนต้นทุก	 	 6	 เดือน	 ตัดแต่งเถา 

โดยตัดยอดทิ้ งก็จะแตกยอดขึ้นมาใหม่	 การทำาค้าง	 

อาจเลือกทำาค้างปูน	 ค้างไม้	 ทำาเป็นซุ้ม	 หรือปลูกริมรั้ว	 

ค้างรางจืดควรมีขนาดใหญ่	 เนื่องจากรางจืดเป็นไม้เถา 

ขนาดกลาง	และมีการเจริญเติบโตเร็ว

รางจืด
Thumbergia lourifolia L. indl.

การขยายพันธุ์และการปลูก

การดูแลรักษา

ๆ

ๆ
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	 	 การปลูกโดยใช้เมล็ดจะสามารถเก็บเกี่ยวเมื่ออายุประมาณ	 1	 ปี	 ถ้าปลูกโดย 

ใช้เถาแก่ปักชำา	 เก็บเกี่ยวเมื่ออายุประมาณ	 5-6	 เดือน	 รางจืดอายุน้อยจะมีสารสำาคัญ 

และสรรพคุณทางยาจะน้อยกว่ารางจืดที่มีอายุมาก

	 	 วิธีการเก็บเก่ียว	ตัดเถาท่ีมีขนาดใหญ่บริเวณโคนเถา	แล้วนำามาทำาความสะอาด 

ตัดใบออกจากเถา	หั่นใบและเถาออกเป็นท่อน	ๆ	หากทำาแห้งให้นำาไปตากแดด

 

     

   ใบรางจืดสด	นำามาโขลกให้แหลก 

ผสมน้ำาซาวข้าวคั้นเอาแต่น้ำ า	 ใช้ดื่มแก้ไข้ 

ถอนพิษต่าง	ๆ	ในร่างกาย

	 	 	 ใบรางจืดผึ่งลมให้แห้ง	 ชงกับ 

น้ำาร้อนดื่มต่างน้ำา	 เป็นการล้างพิษออกจาก

ร่างกาย	แก้เมาค้าง	บรรเทาอาการผื่นแพ้

การเก็บเกี่ยว

การใช้ประโยชน์ในครัวเรือน
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  ว่�นห�งจระเข้	 เป็นพืชล้มลุก	 ลำาต้นสั้น	 ใบยาวอวบน้ำา	 ปลายใบแหลม	 
ขอบใบหยักและมีหนาม	 ผิวใบสีเขียวและอาจมีรอยกระสีขาว	 สามารถปลูกได้ง่าย	 

ต้องการน้ำามาก	 ดินระบายน้ำาได้ดี	 ไม่ชอบน้ำาขัง	 จะทำาให้รากเน่า	 ชอบแดดปานกลางถึงจัด 

ปลูกไว้ประจำาบ้านนอกจากจะใช้ประดับตกแต่งเพื่อความสวยงามแล้ว	 ภายใน 

ใบว่านหางจระเข้มีวุ้น	 ซึ่งสามารถรักษาอาการเบื้องต้นของแผลไฟไหม้	 น้ำาร้อนลวก	 

อักเสบ	 และแผลเรื้อรังในกระเพาะอาหารได้ดี	 ว่านหางจระเข้เป็นส่วนประกอบ 

ในเครื่องสำาอางและเครื่องดื่มสุขภาพ

 

  ว่านหางจระเข้	 ขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อ	 ขนาดหน่อสูง	 15-20	 เซนติเมตร	
การปลูกในแปลง	 ควรเตรียมแปลงให้ดินร่วนซุย	 ชอบดินทราย	 อาจยกร่องแปลง 
ให้สูงเหนือกว่าระดับดินปกติเพื่อให้ระบายน้ำาได้ดี	 โดยทำาแปลงกว้างประมาณ	 1	 เมตร 
ตามความยาวของพื้นที่ 	 ขุดหลุมลึก	 10-20	 เซนติ เมตร	 ใส่ปุ๋ยคอกเล็กน้อย	 
นำาต้นว่านหางจระเข้ลงปลูก	 ระยะปลูกระหว่างต้น	 50	 เซนติเมตร	 ระหว่างแถว	 
70	 เซนติเมตร	 การปลูกในภาชนะ	 ใช้ภาชนะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	 10-12	 นิ้ว	 
ส่วนผสมของดินปลูก	ดิน	1	ส่วน	ทราย	1	ส่วน	ปุ๋ยคอก	1	ส่วน

ว่านหางจระเข้ 
Aloe vera L. Burm. f.

การขยายพันธุ์และการปลูก
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  การให้น้ำาว่านหางจระเข	้ควรรดน้ำาแบบเปน็ฝอยกระจายสม่ำาเสมอและพอเพยีง 
ใส่ปุ๋ยคอกเดือนละคร้ัง	 ป้องกันโรคโคนเน่าจากเชื้อรา	 โดยลดการให้น้ำาปริมาณมาก 

อย่าให้น้ำาท่วมขัง	หรือไม่ควรปลูกซ้ำาในที่เดิมหลาย	ๆ 	ครั้ง

 	 ว่านหางจระเข้	 เก็บเกี่ยวใบสดหลังปลูก	 6-8	 เดือน	 เก็บใบล่างขึ้นไป 
โดยสังเกตเนื้อวุ้นที่โคนใบด้านในเต็ม	 และลายที่ใบลบหมดแล้ว	 ระวังอย่าให้ใบช้ำา	 
เก็บเกี่ยวได้ปีละ	8	ครั้ง

 	 	 รักษาแผลไฟไหม้	 และน้ำาร้อนลวก	 
ใหเ้ลอืกใช้ใบล่างสุด	ลา้งน้ำาใหส้ะอาด	ปอกเปลอืก 
สีเขียวออก	 ล้างน้ำายางสีเหลืองออกให้หมด	 
เพราะอาจจะระคายเคืองผิวหนัง	 และทำาให้มี 
อาการแพ้ได้	 ขูดเอาวุ้นใสปิดพอกบริเวณแผล	 หรือฝานเป็นแผ่นบางปิดแผล	 พันด้วย 
ผ้าพันแผลที่สะอาด	เปลี่ยนวันละ	2	ครั้ง	เช้า	เย็น	จนกว่าแผลจะหาย	
	 	 	 บำารุงเส้นผม	 ใช้วุ้นจากใบสดชโลมบนเส้นผม	 เพราะวุ้นของว่านหาง
จระเข้ทำาให้รากผมเย็น	 เป็นการช่วยบำารุงต่อมที่รากผมให้มีสุขภาพดี	 นอกจากนั้น	 
ยังช่วยรักษาแผลบนหนังศีรษะ
	 	 	 รับประทานเป็นอาหารสุขภาพ	 โดยนำาใบมาลอกเปลือกออกให้เหลือวุ้น	 
นำามาล้างยางออก	ต้ม	รับประทานผสมน้ำาเชื่อม	เป็นของหวานเย็น
	 	 	 ว่านหางจระเข้	 แม้จะเป็นพืชที่ใช้รับประทานได้	 ไม่มีอันตราย	 แต่ก็ยังมี 
ข้อควรระวังในการใช้ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน	 โรคลำาไส้อักเสบ	 โรคกระเพาะ	 โรคริดสีดวง

ทวาร	หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร	ควรปรึกษาแพทย์ก่อนการรับประทาน

การดูแลรักษา

การเก็บเกี่ยว

การใช้ประโยชน์ในครัวเรือน
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อัญชัน
Hibicus subdariffa L.

  อัญชัน เป็นไม้ที่ส่วนใหญ่รู้จักกันดี	 นิยมปลูกตามริมรั้วให้เลื้อยปกคลุม	 

มีดอกที่มีสีสันสวยงาม	 อัญชันสามารถปลูกได้ทุกภาคทั่วประเทศ	 เป็นไม้ที่ปลูกง่าย	 

สามารถเติบโตได้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย	 อัญชันมีลักษณะเป็นไม้เลื้อยเนื้ออ่อน	 

ใช้ยอดเลื้อยพัน	 ดอกมีทั้งชนิดที่เป็นดอกช้ันเดียวซึ่งมีสีน้ำาเงินคราม	 และดอกซ้อนซึ่งมี

ทั้งดอกสีขาวและสีม่วง	 ออกดอกเกือบตลอดปี	 สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้หลายส่วน	 

ท้ังดอก	 เมล็ด	 และราก	 ดอกอัญชันมีสารแอนโธไซยานิน	 ซึ่งช่วยต้านอนุมูลอิสระและ

เสริมสร้างภูมิต้านทานในร่างกาย	 ใช้เป็นเครื่องดื่ม	 ผสมในอาหารหรือขนมเพื่อให้เกิด 

สีสันสวยงาม	 ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตแชมพูเพื่อช่วยป้องกันและหยุดผมร่วง	 

ช่วยให้ผมดกดำา	 เมล็ดมีสรรพคุณเป็นยาระบายอ่อน	 	 รากใช้เป็นยาขับปัสสาวะ	 

ยาระบายนิยมใช้รากอัญชันชนิดดอกขาว

 

	 	 อัญชัน	 ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด	 เมล็ดอัญชันงอกง่าย	 สามารถนำาเมล็ดไปปลูกใน 

บริเวณท่ีเตรียมไว้ได้เลย	 เตรียมดินในบริเวณที่จะปลูกให้ร่วนซุย	 หยอดเมล็ดลงในพื้นที่ 

ที่เตรียมไว้	 หลุมละ	 2-3	 เมล็ด	 ให้มีระยะห่างตามความเหมาะสม	 ทำาค้างหรือซุ้ม 

ให้อัญชันเลื้อยเกาะ	 สูงประมาณ	 1.20-1.50	 เมตร	 

ค้างควรมีความแข็งแรง	 อาจใช้ไม้รวกปักสามเส้า 

แบบค้างถั่วฝักยาวก็ได้

การขยายพันธุ์และการปลูก

ๆ
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	 	 การให้น้ำา	 ให้น้ำาโดยสังเกตความชุ่มช้ืนในดิน	 หากยังชุ่มช้ืนอยู่	 ก็ยังไม่จำาเป็นต้อง 

ใหน้้ำา	และในช่วงฤดฝูนอาจไม่ต้องใหท้กุวนั	ดใูหดิ้นมีความชุม่ชืน้สม่ำาเสมอ	เพือ่ใหอ้อกดอก

ได้ตลอดปี	ตัดแต่งกิ่งที่แห้งทิ้งเสมอ	ควรให้ปุ๋ยอินทรีย์	ประมาณปีละ	2	ครั้ง	กำาจัดศัตรูพืช

โดยวิธีธรรมชาต	ิเช่น	ใช้สารสกัดจากสะเดา	ยาสูบ	เป็นต้น

 

	 	 ดอกอัญชัน	 ควรเก็บเกี่ยวในช่วงเช้า	 เก็บเก่ียวดอกที่บานเต็มที่	 เก็บเกี่ยว 

แบบประณีตไม่ให้ช้ำาและสะอาด	 ดอกอัญชันตากแห้งโดยผึ่งลม	 หรือตากแดดตอนเช้า	 

ไม่ให้ถูกแสงโดยตรง

  

	 	 	 การทำาน้ำาอัญชันรับประทานในบ้าน 

โดยนำาดอกอัญชันสดประมาณ	 100	 กรัม	 นำามา 

ล้างน้ำาให้สะอาด	แล้วใส่หม้อ	เติมน้ำาเปล่า	2	ถ้วย 

นำาไปต้มจนเดือด	 ปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ	 3	 นาที 

แล้วกรองดอกอัญชันออกจากหม้อใส่น้ำาเชื่อม 

เพิ่มตามเหมาะสม

การดูแลรักษา

การเก็บเกี่ยว

การใช้ประโยชน์ในครัวเรือน
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	 		 ปัจจุบันสมุนไพรไทย เป็นที่ยอมรับและต้องการของทั่วโลก	 ทั้งด้านผลิตภัณฑ์

และวัตถุดิบ	 สมุนไพรหลายรายการได้ถูกนำาไปเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์หลาย

ขนานและผลิตออกจำาหน่ายไปทั่วโลก	 อีกทั้งมีการศึกษาวิจัยคุณประโยชน์ด้านต่าง	ๆ 	 

อย่างต่อเนื่อง	ทำาให้ตลาดสมุนไพรเปิดกว้างยิ่งขึ้น	หากแบ่งกลุ่มการใช้ประโยชน์สมุนไพร

ในปัจจุบัน	สามารถแบ่งออกเป็น	7	กลุ่มใหญ่	ดังนี้

   1.		กลุ่มสมุนไพรตำ�รับย�แผนโบร�ณต�มภูมิปัญญ�ท้องถิ่น
	 		 2.		กลุ่มสมุนไพรเครื่องสำ�อ�ง
	 		 3.		กลุ่มสมุนไพรเสริมอ�ห�ร
	 		 4.		กลุ่มสมุนไพรสป�และผ่อนคล�ย
	 		 5.		กลุ่มสมุนไพรส�รสกัด
	 		 6.		กลุ่มสมุนไพรสำ�หรับก�รป้องกันและกำ�จัดศัตรูพืช
	 		 7.		กลุ่มสมุนไพรที่ใช้ในอุตส�หกรรมก�รเลี้ยงสัตว์
	 		 จะเห็นได้ว่า	 ตลาดของสมุนไพรมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ 

ในการใช้สมุนไพร	 ดังนั้น	 เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจผลิตเพื่อการจำาหน่ายก็สามารถทำาได้	 

โดยการผลิตสมุนไพรตามกระบวนการ	 GAP	 หรืออินทรีย์	 และผลิตให้ได้มาตรฐาน 

วัตถุดิบสมุนไพร	 มีการแปรรูปสมุนไพรสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบสมุนไพร	 พัฒนา 

รูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการและรสนิยมของผู้บริโภค	

ตัวอย่างแหล่งรับซื้อสมุนไพรในประเทศไทย 

	 		 1.		โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 อภัยภูเบศร	 

ถนนปราจีนอนุสรณ์	ตำาบลท่างาม	อำาเภอเมืองปราจีนบุรี	จังหวัดปราจีนบุรี	

	 		 2.		องค์การเภสัชกรรม	ถนนพระราม	6	แขวงราชเทวี	เขตราชเทวี	กรุงเทพมหานคร	

	 		 3.		แหลง่รบัซือ้วตัถดิุบสมุนไพร	ถนนจกัรวรรดิ	เขตสมัพนัธวงศ	์กรงุเทพมหานคร

ตลาดสมุนไพร

กรมส่งเสริมการเกษตร23
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ส่วนผสม
										ว่านหางจระเข	้(ปอกเปลือก	ล้างน้ำาให้สะอาด)		 1/2		 ถ้วยตวง

										น้ำาใบเตย		 	 	 	 		1		 ถ้วยตวง

										น้ำาเชื่อม			 	 	 	 		2		 ช้อนโต๊ะ

										น้ำาแข็ง		 	 	 	 	 		1		 ถ้วยตวง			

วิธีทำ�
	 	1.		ปอกเปลือกว่านหางจระเข้ล้างให้หมดยาง	

	 	2.		ต้มเน้ือว่านหางจระเข้ในน้ำาเดือดจนสุก	ตักข้ึนพักไว้จนเย็น	ห่ันเป็นช้ินเล็ก	ๆ	เตรียมไว้

	 3.		ใส่เนื้อว่านหางจระเข้	 น้ำาใบเตย	 น้ำาเชื่อม	 และน้ำาแข็งลงในเครื่องปั่น	 ปั่นผสมจนได้

เนื้อเนียนละเอียด	เทใส่แก้วพร้อมดื่ม

สมูทตี้ว่านหางจระเข้

ภาคผนวก
“อาหารจากสมุนไพร”
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ส่วนผสม
	 	ว่านหางจระเข้	 	 3		 กาบใหญ	่		

	 	น้ำาตาลทราย	 	 2	 ถ้วยตวง

	 น้ำาเปล่า	 	 1	½		 ถ้วยตวง	(สำาหรับทำาน้ำาเชื่อม)

	 	ใบเตยหอม	 	 5	 ใบ	

	 	น้ำาดอกอัญชัน	 	 4	 ช้อนโต๊ะ

	 	แป้งมันสำาปะหลัง	 	 2	 ถ้วยตวง	 	 							

	 	น้ำาเปล่า	(สำาหรับต้ม)

	 น้ำาแข็งบด

วิธีทำ�
	 	1.		ปอกเปลือกว่านหางจระเข้	ล้างให้หมดยาง	หั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต๋า	เตรียมไว้

	 2.		ต้มน้ำาเปล่าพอเดือด	ใส่เนื้อว่านหางจระเข้ลงลวก	ตักใส่ตะแกรง	พักให้สะเด็ดน้ำา

	 	3.		ใส่เนื้อว่านหางจระเข้ที่ลวกไว้	 ใส่ลงในแป้งมันคลุกให้ทั่ว	 ใส่ตะแกรงเขย่าแป้ง 

ส่วนเกินออก	 นำาไปต้มในน้ำาเดือดพอสุกแป้งจะลอยขึ้นมา	 ตักขึ้นใส่ลงในน้ำาเปล่าให้คลาย 

ความร้อน

								4.		นำาน้ำาตาลทรายใส่หม้อเติมน้ำาเปล่า	 คนให้ละลาย	 ยกขึ้นตั้งไฟ	 พอเดือดใส่ใบเตย 

ที่ขยำาไว้พอแตก	เบาไฟเคี่ยวจนน้ำาเชื่อมข้นเล็กน้อย	ตักใบเตยขึ้นใส่น้ำาดอกอัญชัน	เร่งไฟให้แรง

พอเดือดยกลงพักไว้ให้เย็น

	 5.		ตักเนื้อว่านหางจระเข้	ใส่ถ้วย	ใส่น้ำาเชื่อม	ใส่น้ำาแข็งด้านบน	จัดเสิร์ฟ

ว่านหางจระเข้ลอยแก้ว

กรมส่งเสริมการเกษตร25
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½
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ๆ

ยำาใบบัวบก

ส่วนผสม

	 ใบบัวบก			 50	 ใบ	 หอมแดงเจียว	 		2	 ช้อนโต๊ะ
	 กุ้งสด		 			 	6	 ตัว	 หมูสับ	 3/4	 ถ้วยตวง
	 กุ้งแห้งป่น			 	5	 ช้อนโต๊ะ	 ถั่วลิสงคั่วบดหยาบ	 		2	 ช้อนโต๊ะ
	 มะพร้าวขูดคั่ว													2	 ช้อนโต๊ะ	 น้ำาปลา	 1/2	 ช้อนโต๊ะ
	 น้ำาตาลทราย	 	2	 ช้อนโต๊ะ	 น้ำามะขามเปียก	 		2	 ช้อนโต๊ะ
	 น้ำามะนาว		 	1	½	 ช้อนโต๊ะ	 น้ำาพริกสำาหรับยำา	 2	–	3		 ช้อนโต๊ะ
	 ไข่เป็ดต้มเป็นยางมะตูม			2	 ฟอง

ส่วนผสมน้ำ�พริกสำ�หรับยำ�

	 พริกแห้งเม็ดใหญ่	 	6	 เม็ด	 พริกขี้หนูแห้ง	 	10	 เม็ด
	 หอมแดง			 	6	 หัว	 กระเทียม	 1/4	 ถ้วยตวง
	 กะปิ	 	 		 	1	 ช้อนโต๊ะ	 น้ำาปลา	 		1	 ช้อนโต๊ะ
	 น้ำามะขามเปียก	 	3	 ช้อนโต๊ะ	

วิธีทำ�

	 1.		นำาพริกแห้งหั่นเป็นท่อนแช่น้ำาให้นิ่ม	นำาขึ้นมาพักให้สะเด็ดน้ำา 
	 2.		นำามาโขลก	ใสพ่รกิขีห้นแูหง้	กระเทยีม	หอมแดง	กะปิ	โขลกใหล้ะเอยีดเปน็เนือ้เดยีวกนั
	 3.		ปรุงรสด้วยน้ำาปลา	น้ำามะขามเปียก	ตักใส่ถ้วยพักไว้	(สามารถเก็บในภาชนะปิดสนิท	 
ในตู้เย็นได้ประมาณ	1	สัปดาห์)
	 4.		นำาใบบัวบกมาล้างให้สะอาด	 พักไว้ให้สะเด็ดน้ำา	 นำามาหั่นเป็นท่อนประมาณ	 
1/2	นิ้ว	พักไว้
	 5.		กุ้งแกะเปลือก	ผ่าหลัง	ล้างให้สะอาด	พักไว้
	 6.		นำาหมูสับ	กุ้ง	รวนให้สุก	พักไว้

	 7.		ปรุงน้ำายำาโดยใส่น้ำาพริกสำาหรับยำา	 น้ำามะนาว	 น้ำามะขามเปียก	 น้ำาตาลทราย	 
น้ำาปลา	คนให้เข้ากัน
	 8.		ใส่ กุ้ ง แห้ งป่ น 	 ห มูสับและกุ้ งที่ ร วนไว้ คลุ ก เคล้ า ให้ เข้ ากั น 	 ใส่ ใบบั วบก 
ถั่วลิสงคั่วบดหยาบ	 มะพร้าวขูดค่ัว	 เคล้าเบา	 	 ให้เข้ากัน	 จัดใส่จานโรยหน้าด้วยหอมแดงเจียว	 
เสิร์ฟพร้อมไข่ต้มยางมะตูม
หม�ยเหตุ		ถ้�ชอบรสจัด	ส�ม�รถเติมเครื่องปรุงได้ต�มชอบ
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ส่วนผสม
	 	 ดอกกระเจี๊ยบสด	 				 1		 ถ้วยตวง	

	 	 กุ้งชีแฮ้	(ตัวใหญ่)	 	 6	 ตัว

	 	 หอมหัวใหญ่ซอย	 											1/2	 ถ้วยตวง	

	 	 	พริกชี้ฟ้าเหลืองหั่นเป็นเส้น			 3		 เม็ด

	 	 กระเทียมซอย	 				 1	 ช้อนโต๊ะ	

	 	 น้ำาปลา		 	 2	 ช้อนโต๊ะ

	 	 น้ำามะนาว	 	 1	 ช้อนโต๊ะ	

	 	 น้ำาตาลทราย	 	 1	½	 ช้อนโต๊ะ

	 	 ผักชี	 		 	 1	 ต้น

วิธีทำ�
	 	1.		นำาดอกกระเจี๊ยบล้างให้สะอาด	เด็ดเป็นกลีบ	ๆ 	เอาเมล็ดออก	พักไว้

	 2.		กุ้งล้างให้สะอาด	 ต้มกุ้งทั้งตัวในน้ำาเดือดพอสุกยกลง	 ปอกเปลือกกุ้งออกแล้ว 

หั่นเป็นชิ้นเล็ก	ๆ 	พักไว้

	 3.		เตรียมน้ำายำา	 น้ำาปลา	 น้ำาตาลทราย	 น้ำามะนาว	 คนให้เข้ากัน	 ใส่ดอกกระเจี๊ยบ	 

หอมหัวใหญ่	กระเทียม	พริก	กุ้ง	คลุกเคล้าให้เข้ากัน	ตักใส่จานโรยหน้าด้วยผักชี	

หม�ยเหตุ		ถ้�ชอบรสจัด	ส�ม�รถเติมเครื่องปรุงได้ต�มชอบ

½

ยำาดอกกระเจี๊ยบสด

กรมส่งเสริมการเกษตร27
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ส่วนผสม
	 	 ดอกกระเจี๊ยบแดง	 	 300		 กรัม	

	 	 น้ำาตาลทรายแดง	 	 250	 กรัม

	 	 น้ำาเปล่า	 	 	2	 ถ้วยตวง	

	 	 เกลือป่น	 			 	1	 ช้อนชา

	 	 เจลาติน	 	 	1	 แผ่น

วิธีทำ�
	 1.		นำาดอกกระเจี๊ยบมาแกะเป็นกลีบเอาเมล็ดออก	ล้างน้ำาให้สะอาด

	 2.		นำาดอกกระเจี๊ยบมาต้มจนเปื่อย	พักไว้ให้เย็น

	 3.		นำาไปปั่นให้ละเอียด

	 4.		นำาดอกกระเจี๊ยบที่ปั่นละเอียดแล้ว	 มากวนโดยใช้ไฟปานกลาง	 ใส่น้ำาตาลทรายแดง	

เกลือป่น	กวนต่อไปจนเริ่มข้น	

	 5.		นำาเจลาติน	 แช่น้ำาประมาณ	 5	 นาที	 นำาเจลาตินใส่ในดอกกระเจ๊ียบท่ีกวนใช้ไฟอ่อน	

กวนจนเป็นเนื้อเดียวกัน	ยกลงตั้งพักไว้ให้เย็น	เก็บใส่ภาชนะสะอาดฝาปิดสนิท	เก็บในตู้เย็น

หม�ยเหตุ			ถ้�ชอบรสหว�น	ส�ม�รถเติมน้ำ�ต�ลได้ต�มชอบ

แยมกระเจี๊ยบ
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