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บทคดัย่อ 

 
 การวจิยัคร้ังท่ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาพืชสมุนไพรต่างๆ ท่ีสามารถน ามาจดัภูมิทศัน์ และ  
เพื่อเสนอแนวทางการออกแบบภูมิทศัน์ในพื้นท่ีบา้นพกัอาศยัโดยใชพ้ืชสมุนไพรกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้
ในการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ประชากรทัว่ไป ในเขตพื้นท่ี จงัหวดัปทุมธานี อ าเภอธญับุรี ศูนยก์ารคา้ฟิว
เจอร์พาร์ครังสิต จ านวน 30 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ยแบบสอบถามความคิดเห็น
แบ่งเป็น 3 ตอน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ การหาค่าร้อยละ และศึกษาเร่ืองโรคท่ีเป็น
โรคสามญัประจ าบา้น รวมทั้งศึกษาเร่ืองพืชสมุนไพรท่ีสามารถน ามาจดัภูมิทศัน์ได ้โดยเลือกพืช
สมุนไพรท่ีน ามารักษาโรคไดเ้ลยโดยไม่ผา่นกระบวนการต่างๆตามต ารับยา  
 ผลการวจิยั พบวา่ กลุ่มประชากรทัว่ไป ในตอนท่ี 1 เพศหญิงเป็นผูท่ี้ตอบแบบสอบถามมาก
ท่ีสุด ร้อยละ 60 อายรุะหวา่ง 19-25 ปี มีสัดส่วนร้อยละมากกวา่ 30 มีอาชีพอาชีพนกัเรียน นกัศึกษา
มีสัดส่วนร้อยละมากกว่า 70 ลกัษณะบา้นพกัอาศยัเป็นบา้นเด่ียว มีสัดส่วนร้อยละ 30 ในตอนท่ี 2 
โรคท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าคือโรคทอ้งอืด ทอ้งข้ึน ทอ้งเฟ้อและจุดเสียดคิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาคือ
โรคไขห้วดั คิดเป็นร้อนละมากกวา่ 30 และโรคกระเพาะอาหาร คิดเป็นร้อยละ 30 ในตอนท่ี 3 เห็น
ดว้ยกบัการท่ีใชพ้ืชสมุนไพรน ามารักษาโรคไดเ้ลยโดยไม่ผ่านกระบวนการต่างๆ ตามต ารับยาและ
สามารถน ามาจดัภูมิทศัน์ได้จาก 30 ตน มีอยู่ 21 คนท่ีเห็นดว้ย คิดเป็นร้อยละ 70 ไม่เห็นดว้ย 6 คน
คิดเป็นร้อยละ 20 และไม่แสดงความคิดเห็น 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ซ่ึงสรุปไดว้า่คนส่วนใหญ่เห็น
ดว้ยกบัการท่ีน าเอาพืชสมุนไพรน ามารักษาโรคไดเ้ลยโดยไม่ผ่านกระบวนการต่างๆตามต ารับยา 
และยงัสามารถน ามาจดัภูมิทศัน์ได ้ส่วนในเร่ืองพืชสมุนไพรท่ีน ามาจดัภูมิทศัน์ไดน้ั้น ซ่ึงเป็นพืช
สมุนไพรท่ีเป็นพรรณไมแ้บบพืชลม้ลุก และไมพุ้ม่ รองลงมาก็เป็นไมค้ลุมดิน ไมเ้ล้ือยและไมย้ืนตน้
ตามล าดบั ซ่ึงสามารถน ามาจดัภูมิทศัน์ได้ โดยใช้แนวทางการออกแบบภูมิทศัน์ในพื้นท่ีบา้นพกั
อาศยัโดยใชพ้ืชสมุนไพร ซ่ึงไดมี้การแยกพรรณไมส้มุนไพรในงานภูมิทศัน์ ตามประโยชน์ใชส้อย
ทั้งทางสถาปัตยกรรม ทางวิศวกรรมและทางสุนทรียภาพ เพื่อการเลือกใชพ้รรณไมอ้ยา่งเหมาะสม
กบัการออกแบบภูมิทศัน์ในพื้นท่ีบา้นพกัอาศยัโดยใชพ้ืชสมุนไพรต่อไป 
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กติตกิรรมประกาศ 

 
 ในการจดัท าปัญหาพิเศษเร่ือง แนวทางการออกแบบภูมิทศัน์ในพื้นท่ีบา้นพกัอาศยัโดยใช้
พืชสมุนไพร ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้ดว้ยค าแนะน า และ ความกรุณาอย่างสูง
จากอาจารยสุ์กญัญา  ชยัพงษ ์อาจารยท่ี์ปรึกษาปัญหาพิเศษ และอาจารยอ์รัญญา   ภู่รอด อาจารยท่ี์
ปรึกษาร่วม ท่ีไดใ้ห้ความกรุณาให้ค  าแนะน าและติดตามการท าปัญหาพิเศษในคร้ังน้ีอย่างใกลชิ้ด
ตลอดมา นบัตั้งแต่เร่ิมตน้จนกระทัง่ส าเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณาของ
ท่านเป็นอยา่งยิง่ และสามารถส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้
 นอกจากน้ีขา้พเจา้ขอขอบคุณอาจารยพ์ิศาล  ตนัสิน  อาจารยเ์ทวญั  นนัทวงศ ์ อาจารยว์ีระ
ยทุธ  นาคทิพย ์และอาจารยทุ์กท่านในสาขาเทคโนโลยภูีมิทศัน์ ท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้คอย
ให้ความช่วยเหลือ ให้ค  าแนะน า และให้ขอ้คิดท่ีดีต่างๆ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการท าปัญหาพิเศษ 
และอาจารยทุ์กท่านท่ีใหก้ารศึกษา ใหค้วามรู้แก่ขา้พเจา้มาโดยตลอด ดงันั้นจึงขอกราบขอบพระคุณ
เป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
 สุดทา้ยน้ีขา้พเจา้ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ท่ีคอยเป็นก าลงัใจและให้การสนบัสนุนดา้น
งบประมาณในระหว่างการท าปัญหาพิเศษคร้ังน้ี รวมถึงเพื่อนๆ พี่ๆ ท่ีคอยช่วยเหลือในดา้นต่างๆ 
เป็นทั้งก าลงัใจท่ีดีต่อกนัเสมอมา และคอยเป็นแรงผลกัดนัให้ขา้พเจา้มีความตั้งใจในการศึกษาใน
การท าปัญหาพิเศษจนส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงค์จนถึงวนัน้ีวนัท่ีขา้พเจา้ส าเร็จการศึกษาคร้ังน้ี
และรวมถึงผูท่ี้ไม่ไดก้ล่าวมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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บทที ่1 

บทน ำ 

 

1.1  ควำมส ำคญั 

บา้นจดัเป็นท่ีอยู่อาศยัถือว่าเป็นหน่ึงในปัจจยัส่ี ซ่ึงเป็นพื้นฐานส าคญัต่อการด ารงชีพของ
มนุษย ์เพราะชีวิตของมนุษยส่์วนใหญ่ใช้เวลาสองในสามของแต่ละวนั มกัจะใช้ชีวิตอยู่ท่ีบา้นพกั
อาศยั ทั้งการพกัผ่อนหลบันอน และการท ากิจกรรมต่างๆ ภายในครอบครัว ส่วนเวลาท่ีเหลือเป็น
เวลาของการท างานหรือท ากิจกรรมในสถานท่ีอ่ืนๆ ดงันั้น จึงนบัว่าเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีขาดเสียมิได ้
เพราะเป็นสถานท่ีท่ีมีประโยชน์ในการป้องกันความร้อน ความหนาว แดด ลม ฝน ตลอดจน 
ป้องกนัสัตวแ์ละแมลงมารบกวน แต่การมีบา้นพกัอาศยันั้น จ  าตอ้งค านึงถึงคุณภาพในหลายๆ ดา้น 
ภายในบา้นท่ีอยู่อาศยัประกอบดว้ยส่ิงต่างๆ ท่ีตอ้งการ มีทั้งส่ิงอ านวยความสะดวกสบาย อุปกรณ์
และส่ิงใชส้อยท่ีจ าเป็นตามความตอ้งการทางดา้นร่างกาย จิตใจ และความเป็นอยูท่ี่ดีงามทั้งส่วนตวั 
และครอบครัวของผูพ้กัอาศยั การท่ีมนุษยเ์ลือกท่ีจะสร้างท่ีอยูอ่าศยัในลกัษณะใดนั้น ข้ึนอยูก่บัเหตุ
ปัจจยัหลายประการ เช่น งบประมาณการก่อสร้างหรือซ้ือ ท าเลท่ีตั้ง ความสะดวกสบาย จ านวน
สมาชิกภายในครอบครัว และการจดัภูมิทศัน์เพื่อการพกัผอ่น การจดัภูมิทศัน์บางคนอาจชอบปลูก
ตน้ไมแ้ละมีพื้นท่ีกวา้ง เหมาะกบัการจดัภูมิทศัน์ให้ร่มร่ืนและท าบา้นให้เปิดโล่งรับลมเย็นจาก
ธรรมชาติ แต่คนท่ีไม่มีเวลาดูแล ก็เหมาะกบับา้นขนาดกะทดัรัดสวนกรวดหรือสวนกระถางท่ีดูแล
ง่าย เพื่อลดภาระและไม่ตอ้งเสียทรัพยากรในการบ ารุงรักษา และสวนท่ีมีคนนิยมนอ้ย ก็คือสวน
สมุนไพร ซ่ึงสามารถจดัได้ทั้งพื้นท่ีกวา้งและพื้นท่ีขนาดเล็ก โดยท่ีมีพืชสมุนไพรน ามาจดัอยู่ใน
องคป์ระกอบของสวน (ศรายทุธ  ศรีทิพยอ์าสน์, 2553) 
 การจะท าให้พื้นท่ีรอบบา้นน่าอยูไ่ดน้ั้น จะตอ้งยึดหลกัความตอ้งการของคนในบา้น มีการ
วางแผนและการออกแบบท่ีถูกตอ้ง นอกจากภูมิทศัน์จะท าใหบ้า้นน่าอยูแ่ลว้ ยงัช่วยสร้างบรรยากาศ
ของบา้นใหดู้ร่มร่ืน น่าอยูม่ากข้ึน เปรียบเสมือนกบัการมีพื้นท่ีสีเขียวอยูใ่กล้ๆ บา้นนั้นเองการจดัภูมิ
ทศัน์ส่วนใหญ่ จะเห็นมาจากเพื่อนบ้าน จากโรงแรมรีสอร์ต หรือจากสถานท่ีท่ีประทบัใจ เช่น 
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ เป็นตน้ องคป์ระกอบของสวน มีทั้งงาน softscape และ hardscape ส่ิงส าคญั
ในการออกแบบสวนในสถานท่ีนั้นๆ ก็คือ การใชเ้วลาในการสัมผสักบัสถานท่ีนั้น ปล่อยให้สถานท่ี
นั้นแสดงส่ิงท่ีเป็นตวัของมนัเองออกมา จากนั้นพยายามท าความเขา้ใจกบัส่ิงท่ีมนัแสดงออกมาและ
สามารถสัมผสัได ้ส่ิงเหล่าน้ีอาจเป็นส่ิงท่ีเราชอบ เช่น ตน้ไมท่ี้แขวนรอบๆ ความลาดชนัของพื้นรูป
ป้ัน หรือเศษของก าแพงหิน ไมร้ะแนงท่ีขดัเป็นตาราง หรือตน้ไมท่ี้จดักนัเป็นกลุ่ม มุมท่ีมีตน้ไมข้ึ้น
ปกคลุมอยู่ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกให้รู้ว่ามนัมีอะไรท่ีมากกว่าในส่ิงท่ีเห็นตวัอย่าง เช่น ส่วน
เล็กๆ กบัก าแพงหินอาจท าใหส้ัมผสัถึงสวนท่ีเป็นก าแพงในสมยัโบราณ ลานโล่ง ไม่มีหลงัคาขนาด



2 
 

เล็กท่ีอยู่ใจกลางของบริเวณท่ีมีตน้ไมป้กคลุมอยู่อาจจะบอกใบถึ้งความมีเสน่ห์ของสวนท่ีเต็มไป
ดว้ยความลบั นอกจากน้ีแลว้การจดัภูมิทศัน์นั้นไม่ไดเ้ป็นเร่ืองตายตวั หากไม่ชอบก็สามารถเปล่ียน
ใหม่ได ้หากชอบสีสันของดอกไม ้ชอบความอ่อนช้อยของก่ิงกา้นใบ ก็จดัให้ส่วนท่ีสวยอยู่ใกล้ๆ
บา้นเพื่อเห็นไดช้ดัข้ึน การท่ีอยากจะไดป้ระโยชน์ของสวนในหลายดา้น ไม่วา่จะเป็นให้ร่มเงา หรือ
น ามาใช้ประโยชน์ในดา้นรักษาบ าบดัโรค จึงมีการจดัสวนสมุนไพรเกิดข้ึน โดยท่ีมีพืชสมุนไพร
น ามาจดัอยูใ่นองคป์ระกอบของภูมิทศัน์ ซ่ึงถา้หากยอ้ยกลบัไปสู่อดีตได ้คงเห็นชีวติความเป็นอยูก่บั
ธรรมชาติของบรรพบุรุษไทย ทุกคร้ังท่ีมีการขุดพบขา้วของเคร่ืองใชข้องคนไทยโบราณ ส่ิงของท่ี
พบตั้งแต่ยคุหินนั้น ภายในหมอ้ซ่ึงมีขนาดต่างๆ ท่ีวางเรียงรายไวร้อบๆ ขา้งคนตาย พบวา่มีร่องรอย
ของ อาหาร เช่น เมล็ดขาว และมีสมุนไพรซ่ึงเป็นเคร่ืองหอมและยา จึงคาดไดว้่า ผูค้นสมยัยุคหิน
รู้จกัใชข้า้วเป็นส่วนประกอบของอาหารหลกัและสมุนไพรต่างๆ มาแต่โบราณ ก่อนเกิดวิวฒันาการ
แพทยส์มยัใหม่ ปัจจุบนันกัวิจยัไดห้นัมาศึกษาวิจยัสมุนไพรไทย ทั้งดา้นการศึกษารวบรวมขอ้มูล
ภูมิปัญญาของชาติและการศึกษาวิจยัคุณสมบติัตามมาตรฐานสากล ท าให้คนไทยได้ตระหนกัถึง
คุณประโยชน์ของสมุนไพรไทย เกิดความรักความช่ืนชมสามารถใชส้มุนไพรเป็นอาหารและยาท่ีดี 
อาศยัท่ีสามารถปลูกไดง่้ายและไม่ตอ้งดูแลรักษามากมาย ส่วนใหญ่ใชใ้น ลกัษณะขอบใบสดหรือ
ท าให้แห้งเพื่อชงเป็นชา อาจบดเป็นผงหรือท าเป็นยาลูกกลอนเก็บไวรั้บประทานไดน้านๆ เช่น ฟ้า
ทะลายโจรน าเอาทั้งตน้ไปตม้น ้ าด่ืม เม่ือมีอาการเป็นหวดัไม่สบาย แต่ท่ีส าคญั คือ ตอ้งรู้จกัและ
จดจ าวธีิใชอ้ยา่งถูกตอ้งจึงจะไดป้ระโยชน์สูงสุด (จนัทร วรากุลเทพ, 2550; พเยาว ์เหมือนวงษญ์าติ, 
2537) 
 ดงันั้นการศึกษาในคร้ังน้ี จะศึกษาหาสมุนไพรท่ีปลูกง่าย ใชเ้ป็นอาการและยาได ้เนน้ชนิด
ท่ีเหมาะกบัการปลูกไวใ้ชเ้องในบา้น บางชนิดสามารถปลูกไวใ้ห้เล้ือยไปคลุมร้ัว เช่น ต าลึง มะระ 
บางชนิด ปลูกไวใ้ห้ไดร่้มเงาและเป็นอาหารไดท้ั้งปี เช่น สะเดา แค มะรุม บางชนิดใชค้ลุมตกแต่ง
พื้นท่ีไปดว้ยในตวั เช่น เตยหอม ตะไคร้ กระชายเป็นตน้ และเพื่อเสนอแนวทางการออกแบบภูมิ
ทศัน์โดยใชพ้ืชสมุนไพร น ามาจดัองคป์ระกอบใหดู้สวยงาม และเนน้ถึงคุณสมบติัของพืชสมุนไพร
ท่ีน ามาจดั และรวมไปถึงการน าไปใช้เป็นความรู้พื้นฐานต่อนกัวิชาการและบุคคลทัว่ไปท่ีสนใจ
ทางดา้น ภูมิทศัน์ ในอนาคตต่อไป 
 

1.2  วตัถุประสงค์ของโครงกำรวจิัย 
 1.2.1 ศึกษาพืชสมุนไพรต่างๆท่ีสามารถน ามาจดัภูมิทศัน์ 
 1.2.2 เพื่อเสนอแนวทางการออกแบบภูมิทศัน์ในพื้นท่ีบา้นพกัอาศยัโดยใชพ้ืชสมุนไพร 
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1.3  ขอบเขตในกำรศึกษำ 
 ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัชนิดของพืชสมุนไพรต่างๆ รวมไปถึงประเภทคุณสมบติัสรรพคุณใน
การใช้บ าบดัรักษาโรค สามารถน ามาจดัสวนในรูปแบบต่างๆ จากนั้นก็น าขอ้มูลท่ีได้มาน าเสนอ
เป็นแนวทางการออกแบบในการจดัภูมิทศัน์โดยใชพ้ืชสมุนไพร ต่อไป 
 

1.4  ค ำจ ำกดัควำมในกำรศึกษำ 
 แนวทางการออกแบบ หมายถึง   ทางปฏิบัติ ท่ีวางไว้เ ป็นแนว ในการเลือกสรร
ส่วนประกอบทางดา้นศิลปะ เพื่อจดัเป็นรูปแบบต่างๆ โดยค านึงถึงบริเวณวา่ง และองคป์ระกอบใน
การออกแบบ 
 การจดัภูมิทศัน์  หมายถึง    ภาพรวมของพื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึง ท่ีมนุษย์ รับรู้ทาง
สายตาในระยะห่าง อาจเป็นพื้นท่ีธรรมชาติท่ีประกอบดว้ยรูปทรงของแผ่นดิน น ้ า ตน้ไมส้ัตวแ์ละ
สรรพส่ิงมนุษย์สร้าง ในภาพอากาศ หน่ึงและช่วงเวลาหน่ึงท่ีเรียกว่าภูมิทัศน์ธรรมชาติ หรือ
ภาพรวมของเมืองหรือส่วนของเมือง เรียกวา่ ภูมิทศัน์ 
 บา้นพกัอาศยั  หมายถึง     อาคารท่ีโดยปกติบุคคลใช้อยู่อาศยัได้ทั้ งกลาง วนั
และกลางคืน ไม่วา่จะเป็นการอยูอ่าศยัอยา่งถาวรหรือชัว่คราวและใหห้มายรวมถึง โรงเรือน บา้นพกั
อาศยั หรืออาคารอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะเดียวกนัท่ีสร้างข้ึนตามกฎหมายควบคุมอาคาร บา้นเด่ียว ท่ีดิน
แต่ละแปลงตอ้งมีความกวา้ง และความยาวไม่ต ่ากวา่ 10.00 เมตร และมีเน้ือท่ีไม่ต ่ากวา่ 50 ตารางวา 
หากความกวา้งหรือความยาวไม่ไดข้นาดดงักล่าว ตอ้งมีเน้ือท่ีไม่ต ่ากวา่ 60 ตารางวา ตวัอาคารตอ้ง
ห่างจากเขตท่ีดินทุกดา้นไม่ต ่ากวา่ 2.00 เมตร 
 พืชสมุนไพร  หมายถึง    พืชท่ีสามารถใชส้วนใดส่วนหน่ึง หรือหลายส่วน เช่น 
ราก ล าต้น ใบ ดอก และผล หรือทั้งตน้ มาใช้เป็นยาในการบ าบดัรักษาอาการเจ็บป่วยหรือการ
บ ารุงรักษาสุขภาพ แต่ในท่ีน้ี จะเป็นพืชสมุนไพรท่ีน ามาใชไ้ดเ้ลยโดยไม่ผา่นกระบวนการต่างๆตาม
ต าร ายา 
 ผา่นกระบวนการ หมายถึง   เป็นการผา่นกระบวนการต่างๆท่ีมีเคร่ืองมือใช้ในการ
ท ายาหรืออุปกรณ์วดัเพื่อใหไ้ดผ้ลตามต าร ายา 
 ไม่ผา่นกระบวนการ หมายถึง   สามารถเก็บใช้ได้เลย , น าไปต้มน ้ า (ไม่ก าหนด
อุณหภูมิ)โขก ให้ละเอียดซ่ึงสามรถใชเ้คร่ืองมือในครัวเรือนได้และน ามาใช ้เป็นกระบวนการท่ีไม่
ตอ้งมีเคร่ืองมือใชท้  ายา หรืออุปกรณ์วดัเพื่อให้ไดผ้ลตามต าร ายา 
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1.5  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1.5.1 ไดรู้้จกัพืชสมุนไพรและประโยชน์ของพืชสมุนไพร 
 1.5.2 ไดแ้นวทางในการน าเสนอการออกแบบภูมิทศัน์พื้นท่ีบา้นพกัอาศยัโดยใชพ้ืสมุนไพร 
 

1.6  วธิีกำรด ำเนินกำรศึกษำ 
 1.6.1  ศึกษาขอ้มูลดา้นพรรณพืชสมุนไพร 
  1.6.1.1  พืชสมุนไพรชนิดต่างๆ และสรรพคุณ 
  1.6.1.2  ประเภทของโรคท่ีใชพ้ืชสมุนไพรบ าบดัรักษา 
 1.6.2  ศึกษาขอ้มูลดว้นแนวคิดการจดัสวน 
  1.6.2.1  ศึกษาขอ้มูลรูปแบบสวนในบา้น 
 1.6.3  ศึกษาคุณสมบติัของพืชสมุนไพรท่ีใชใ้นงานภูมิทศัน์ 
  1.6.3.1  ชนิดของพืชสมุนไพร 
  1.6.3.2  ไมปิ้ดบงั ไมป้ระดบั ไมใ้หร่้มเงา ไมน้ าสายตา 

1.6.4  ท าแบบสอบถาม 
  - ความถ่ีของการเกิดโรค 

   - ความตอ้งการของผูใ้ช้ 
   - ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากสวนสมุนไพร 

1.6.5  เสนอแนวคิดการจดัภูมิทศัน์ในพื้นท่ีบา้นพกัอาศยัโดยใชพ้ืชสมุนไพร 
 1.6.5.1  ก าหนดแนวคิดดา้นพรรณไม ้

1.6.5.2  เสนอแบบแปลนแนวความคิด 
1.6.6  ขั้นตอนการประเมินผล 
 1.6.6.1  สรุปผลการออกแบบ 
 1.6.6.2  น าเสนอผลงานออกแบบ 
 1.6.6.3  ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 
1.6.7  จดัท ารูปเล่ม 
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1.7  ล ำดับขั้นตอนในกำรน ำเสนอผลกำรวจิัย 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที ่1.1  ล าดบัขั้นตอนในการน าเสนอผลการวิจยั 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 1.2.1 ศึกษาพืชสมุนไพรต่างๆท่ีสามารถน ามาจดัภูมิทศัน์ 
 1.2.2 เพื่อเสนอแนวทางการออกแบบภูมิทศัน์ในพ้ืนท่ีบา้นพกัอาศยัโดยใชพื้ชสมุนไพร 
 

ศึกษาเก็บข้อมูล 
1.6.1 ศึกษาขอ้มูลดา้นพรรณพืชสมุนไพร 
 1.6.1.1 พืชสมุนไพรชนิดต่างๆและสรรพคุณ 
 1.6.1.2 ประเภทของโรคท่ีใชพื้ชสมุนไพรบ าบดัรักษา 
 

1.6.2 ศึกษาขอ้มูลดว้นแนวคิดการจดัสวน 
 1.6.2.1 ศึกษาขอ้มูลรูปแบบสวนในบา้น 
 

1.6.3 ศึกษาคุณสมบติัของพืชสมุนไพรท่ีใชใ้นงานภูมิทศัน์ 
 1.6.3.1 ชนิดของพืชสมุนไพร 
 1.6.3.2 ไมปิ้ดบงั ไมป้ระดบั ไมใ้ห้ร่มเงา ไมน้ าสายตา 
 

1.6.4 ท าแบบสอบถามสายตา 
 

ขั้นตอนการออกแบบ 

 - ก  าหนดแนวคิดดา้นพรรณไม ้
 - เสนอแบบแปลนแนวความคิด 
 

สรุปขอ้มูล 

ประเมินผล 

จดัท ารูปเล่ม 



 
 

บทที ่2 
การตรวจเอกสาร 

 
 การศึกษาในคร้ังน้ี เป็นเร่ืองของการศึกษาแนวทางจดัภูมิทศัน์ในพื้นท่ีบา้นพกัอาศยัโดยใช้
พืชสมุนไพร มาเป็นองคป์ระกอบรวม ซ่ึงจะศึกษา เก่ียวกบั การจดัภูมิทศัน์ เช่น สวนในบา้น และ
รวมไปถึงเร่ืองของพืชสมุนไพรท่ีน ามาจดัภูมิทศัน์ อีกทั้งยงัมีเร่ืองของโรคท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าน ามา
ศึกษาดว้ยเช่น โรคหวดั อาการเจบ็คอ เป็นตน้ 
 

2.1 การจัดภูมทิศัน์ 
อุดมลักษณ์  มัจฉาชีพ (2537) กล่าวว่า  การจัดสวน หรือสมัยน้ี เ รียกว่า  ภูมิทัศน์ 

(Landscaping) เป็นวทิยาศาสตร์และศิลป์ในการสร้างสรรคเ์พื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษย ์โดยน า
หลกัวิชาการ ความรู้ เทคนิค ศิลป์และประสบการณ์มาผสานเขา้ดว้ยกนั น าส่ิงของหลายๆ ส่ิงท่ีมี
ชีวติและไม่มีชีวติ ทั้งท่ีเป็นส่ิงประดิษฐ ์และส่ิงของท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติผสมผสานกนั เพื่อสร้างหรือ
พฒันาใหเ้กิดประโยชน์ เกิดทศันียภาพท่ีมีความงดงามสูงสุด อาจจะเป็นการสร้างธรรมชาติรูปแบบ
ใหม่ หรือลอกเลียนธรรมชาติ ลอกเลียนศิลปกรรมในอดีตน ามาดดัแปลงให้เขา้กบัความตอ้งการ
ของบุคคล และสภาพสังคมในปัจจุบนั เพื่ออ านวยความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจแก่ผูเ้ป็นเจา้ของ
และผูม้าเยี่ยมเยียน ตอบสนองตอ้งความตอ้งการใกล้ชิดธรรมชาติ  ในขณะท่ีธรรมชาติก าลงัถูก
ท าลายและเส่ือมสบายดว้ยมลพิษ การจดัสวนเพื่อสรรค์สร้างธรรมชาติท่ีบริสุทธ์ิจึงมีความส าคญั
มากข้ึนทุกขณะ การจดัสวนยงัจะตอ้งมีการวางแผนล่วงหนา้ระยะยาว ค าน าสภาพหรือรูปแบบของ
สวนในอนาคต ความสมดุลของธรรมชาติและดูแลรักษาให้สวนอยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์ได้ใน
ระยะเวลาท่ียาวนาน  
 ในการศึกษาแนวทางการออกแบบภูมิทศัน์ในพื้นท่ีบา้นพกัอาศยัโดยใชพ้ืชสมุนไพร ยงัได้
ศึกษาถึงเร่ืองของการจดัสวนต่างๆ ท่ีสามารถจะน าพืชสมุนไพรมาเป็นองค์ประของสวนได ้โดย
ผูจ้ดัท าคิดวา่สวนท่ีเหมาะกบัการมีพืชสมุนไพรน ามาออกแบบร่วมดว้ยนั้น ก็มีสวนต่างๆ ดงัน้ี คือ
สวนในบา้น  

2.1.1  สวนในบา้น 
           เอ้ือมพร วสีมหมาย  (2530) กล่าววา่ การจดัสวนภายในบา้นพกัอาศยัทัว่ไปนั้น ไม่ใช่
ของแปลกใหม่เลย มีผูท่ี้เป็นเจา้ของบา้นหลายท่านไดท้  าเองมากแลว้บางท่านท่ีสนใจมากก็ฝึกฝนจน
สามารถไปช่วยจดัให้เพื่อนๆ หรือประกอบอาชีพในการจดัสวนไปก็มี การจดัสวนไม่ตอ้งการ 
หลักการอะไรมากนัก  แต่ต้องการผู ้ท่ี มีความสนใจในธรรมชาติของ “ต้นไม้” พอท่ีจะ รู้
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จกันิสัยของพืชพนัธ์ุท่ีท่านจะน ามาปลูก และมีความละเอียดประณีตพอท่ีจะเขา้ใจถึงความงามของ 
“ศิลป์” ในการจดัวางส่ิงต่างๆ เขา้ดว้ยกนั พร้อมทั้งมี “แรงงาน” เพียงพอในการจดัท าการปลูกและ
การดูแลรักษาต่อมา เพราะการจดัสวนท่ีจะให้งดงามสมบูรณ์แบบนั้น อาศยัเวลาสักระยะหน่ึง 
เพื่อให้ตน้ไมเ้จริญเติบโตงดงามไปตามเจา้ของตอ้งการ และในช่วงเวลาน้ีเองท่ีเจา้ของบา้นส่วน
ใหญ่มกัจะหมดความสนใจในการท านุบ ารุง ท าใหส้วนท่ีจดัไวไ้ม่ประสบผลส าเร็จตามท่ีคาดไว ้
          พื้นท่ีส าหรับการจดัตกแต่งสวนในบา้นแบ่งออกเป็นส่วนๆ ไม่วา่บา้นจะมีขนาดใหญ่
หรือเล็ก ซ่ึงส่วนต่างๆ น้ีมีส่วนสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด และต่อเน่ืองกบัพื้นท่ีภายในตวับา้น ทั้งดา้น
ประโยชน์ใชส้อยและความงาม  

         พื้นท่ีจดัสวนภายในบา้นแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 
          1. ส่วนสาธารณะ (Public Area) 
          2. ส่วนครอบครัว (Family Living Area) 
          3. ส่วนตวั (Private Living Area) 
          4. ส่วนบริการ (Service Area) 

2.1.1.1  ส่วนสาธารณะ (Public Area) 
   เป็นส่วนท่ีอยู่บริเวณหนา้บา้น สามารถมองเห็นไดช้ดัจากผูม้าเยี่ยมเยียน
ไดแ้ก่ ทางเขา้ ประตู ทางเทา้ หอ้งรับแขก ระเบียน หนา้หอ้งรับแขกและสนาม ส่วนสาธารณะควรมี
เน้ือท่ีกวา้งพอท่ีจะท าใหต้วับา้นเกิดความสวยงาม สง่า แต่ไม่ใหญ่โตเกิดไปจนเปลืองเน้ือท่ีของส่วน
อ่ืนๆ ภายในบริเวณบา้น โดยมีลกัษณะการจดัสวนมีดงัน้ี 
   1)  ไมใ้ห้ร่มเง่า ความปลูกบริเวณเร่ิมถนน ทางเทา้ ระเบียน แนวร้ัว เพื่อ
ช่วยลดการสะทอ้นแสงของถนนและทางเทา้ และใหค้วามร่มร่ืนต่อท่ีนัง่พกัส าหรับแขกท่ีมาเยี่ยมได้
ดี ควรเลือกใชไ้มย้นืตน้ท่ีมีดอกสวยงามมากกวา่ไมผ้ล แต่ไม่ควรปลูกจนเต็มพื้นท่ีทั้งหมด ควรปลูก
เฉพาะส่วนท่ีจ าเป็นและเหมาะสมเท่านั้น 

 
ภาพที ่2.1 ไมใ้หร่้มเงา 
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   2)  สวนประดบั หรือสวนหยอ่มสวยๆ ท่ีตอ้งการสร้างจุดเด่นภายในบา้น
หรือท าให้เกิดความกลมกลืนกบัตวัอาคารควรอยู่ใกล้กบัระเบียงหรือเฉลียงท่ียื่นออกมา อาจจะ
จดัเป็นกลุ่มไมป้ระดบัประกอบหินน ้ าตก น ้ าพุ หรือปลูกไมด้อก ไมป้ระดบั ตามแนวทางเดินจาก
บริเวณหน้าบา้นมายงัห้องรับแขก การจดัสวนประดบัส่วนน้ีควรอยูใ่กลส้ายตา เพราะมีโอกาสได้
ช่ืนชมมากกวา่ท่ีไปปลูกไวริ้มร้ัวสุดของตวับา้น และควรเลือกไมท่ี้เจริญเติบโตชา้หรือปานกลาง ไม่
ควรเลือกไมโ้ตเร็วเกินไปเพราะจะท าใหส้วนดูรนไดง่้ายภายในเวลาไม่นานนกั 

 
ภาพที ่2.2 สวนประดบั 
 
   3)  สนามหญ้า ควรอยู่บริเวณช่วงกลางของส่วนสาธารณะ มีเน้ือท่ี
ประมาณคร่ึงหน่ึงของพื้นท่ีส่วนสาธารณะ สนามหญา้ควรไดรั้บแดดเต็มท่ี ท าให้สวนทั้งหมดใน
ส่วนสาธารณะดูเด่นข้ึน 
 

 
ภาพที ่2.3 สนามหญา้ 
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2.1.1.2  ส่วนครอบครัว (Family Living Area) 
สวนส่วนครอบครัวน้ีตอ้งสมารถต่อเน่ืองกบัห้องพกัผอ่นของครอบครัว 

ไดส้ะดวก(โดยทางประตูไม่ใชท้างหนา้ต่าง) สวนส่วนน้ีจะเป็นท่ีพกัผอ่นรวมส าหรับครอบครัวและ
เป็นท่ีรวมการแสดงออกต่างๆ ท่ีเจา้ของบา้นสนใจ เช่น ท่ีอ่านหนังสือ มุมส าหรับเด็ก ท่ีนั่งเล่น 
ส าหรับรับประทานอาหารวา่ง มุมส าหรับปิกนิกนอกบา้น สระวา่ยน ้ า และสถานท่ีท่ีออกก าลงักาย
ต่างๆโดยมีลกัษณะการจดัสวนมีดงัน้ี 

1)  ไมใ้หร่้มเงา หรือไมเ้ล้ือย ปลูกไมใ้หร่้มเงาแก่บริเวณท่ีนัง่พกัผอ่น หรือ 
ปลูกไมเ้ล้ือยถา้มีซุม้หรือศาลา อาจใชไ้มด้อกยนืตน้ หรือไมผ้ลก็ไดเ้พื่อใหร่้มเงา 

 

 
ภาพที ่2.4 ไมใ้หร่้มเงา 

 
   2)  มุมพกัผ่อน ควรต่อเน่ืองกบัห้องพกัผ่อนภายในบา้น ส่วนใหญ่ จะมี
ระเบียงยื่นออกมามีหลงัคาหรือไมใ้หญ่ให้ร่มเงาก็ได้ ควรมีพื้นท่ีเพียงพอส าหรับการตั้งโต๊ะเกา้อ้ี
ชนิดต่างๆ เตาย่างอาหารหรือเกาอ้ีนอนพกั เปลญวน ตามความประสงค์ของเจา้ของบา้น บริเวณ
รอบๆ ปลูกไม้ดอกไมป้ระดับเพื่อความสวยงาม แต่ไม่ใหญ่โตเท่าส่วนสาธารณะ แต่เน้นหนัก
ทางดา้นประโยชน์ใชส้อยครบถว้นมากกวา่ 

 
ภาพที ่2.5 มุมพกัผอ่น 
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4)   มุมส าหรับเด็ก ควรอยูห่่างจากบริเวณพกัผอ่นพอสมควร  แต่สามารถ 
มองเห็นได ้ มีบ่อทราย ชิงชา้ กระดานล่ืน บา้นตุก๊ตา และอ่ืนๆ ซ่ึงแลว้แต่วยัของเด็กในบา้นนั้นๆ 
ควรมีไมใ้หญ่ให้ร่มเงา ไมพุ้่มกั้นบางส่วน ท่ีนัง่พกัเม่ือเด็กเล่นเหน่ือยตน้ไมค้วรเลือกใชช้นิดท่ีก่ิงไม่
เปราะหกัง่ายและไม่มีพิษต่อเด็ก 

 
ภาพที ่2.7 มุมส าหรับเด็ก 
 

2.1.1.3  ส่วนตวั (Private Living Area) 
   เป็นบริเวณท่ีต่อเน่ืองกบัห้องนอนโดยตรง ซ่ึงตอ้งการความเป็นส่วนตวั
เฉพาะมากกวา่บริเวณอ่ืนๆ บริเวณใชเ้ป็นท่ีนัง่เล่นเพื่อรับลมแดด อ่านหนงัสือ หรือคุยกนัโดยไม่ถูก
รบกวนจากบุคคลอ่ืนๆ ภายในบา้น โดยมีลกัษณะการจดัสวนมีดงัน้ี 

1)  ฉากหรือผนงั มีฉากหรือผนงัเพื่อท าให้เกิดความเป็นส่วนตวั อาจเป็น 
ตน้ไมท่ี้ตดัแต่งใหไ้ดรู้ปทรงและขนาดตามตอ้งการ หรือผนงัท่ีท าดว้ยวสัดุอ่ืน แต่ควรใหล้มพกัผา่น
ไดส้ะดวก ฉากเหล่าน้ีใชปิ้ดกั้นสายตาจากบุคคลภายนอกหอ้ง และกั้นไม่ใหเ้ขา้มาในบริเวณน้ีได ้
นอกจากจะผา่นมาทางหอ้งนอน 

 
ภาพที ่2.8 ฉากหรือผนงั 
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2)  สวนประดบั หรือสวนหยอ่มขนาดเล็กๆ บริเวณขา้งๆ เพื่อใหเ้กิดความ 
เพลิดเพลินในขณะท่ีนัง่พกัผอ่นได ้ ควรมีร่มเงาบา้ง แต่ไม่ควรทึบเน่ืองจากตน้ไมใ้หญ่เพราะอยูใ่กล้
หอ้งนอน 

 
ภาพที ่2.9 สวนประดบั 

 
3)  ท่ีนัง่เล่น วสัดุปูพื้นควรเลือกชนิดท่ีทนทานแขง็แรง (Hard Paving) มี 

เกา้อ้ีนัง่ 2 ตวั พบัปรับรับได ้และโตะ๊เล็กๆ 2 ตวัก็คงพอ 

 
ภาพที ่2.10 ท่ีนัง่เล่น 

 
2.1.1.4  ส่วนบริการ (Service Area) 

                เป็นส่วนท่ีต่อเน่ืองกบัครัว โรงรถ หรือส่วนพกัผ่อนของครอบครัวเพื่อ
บริการในดา้นความสะดวกต่างๆ บริเวณเหล่าน้ีใช่ส าหรับการซกัผา้ ลา้งจาน ตากผา้ เล้ียงสัตว ์สวน
ครัว สวนไมผ้ล หอ้งเก็บของ ส่วนใหญ่แลว้จะใชเ้พื่อบริการเท่านั้น จึงไม่เนน้เร่ืองความสวยงามเท่า
ความสะดวกในการใชส้อย โดยมีลกัษณะการจดัสวนมีดงัน้ี 

1)  ไมผ้ล ปลูกริมร้ัวไดต้ามขนาดของพื้นท่ีท่ีแบ่งใหเ้ป็นส่วนบริการ 
   2)  สวนครัว ปลูกบริเวณท่ีไดรั้บแดดเตม็ท่ี 
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ภาพที ่2.11 ไมผ้ล,สวนครัว 

 
3)  ซกัผา้-ตากผา้ พื้นควรเป็นวสัดุท่ีแขง็ เช่น ซีเมนต ์และไดรั้บแดดเตม็ท่ี 

   4)  ห้องเก็บของ หรือเคร่ืองใช้ต่างๆ เช่น รถจกัรยาม เคร่ืองมือท าสวน 
เฟอร์นิเจอร์ในสวน อุปกรณ์ในการซ่อมรถ บางคร้ังอาจเป็นส่วนหน่ึงของโรงรถก็ได ้

 
ภาพที ่2.12 ซกัลา้ง-ตากผา้,หอ้งเก็บของ 

 
   5)  ฉากหรือผนงั เป็นไมพุ้่ม หรือวสัดุถาวรเพื่อกั้นไมใ้ห้แขกท่ีมาเยือน
มองเห็นส่วนท่ีไดจ้ากบริเวณอ่ืนๆ ควรสูงเกินระดบัสายตาทัว่ไป 
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ภาพที ่2.13 ฉากหรือผนงั 

 
   สรุปการจัดตกแต่งสวนในบ้าน แบ่งออกเป็น 4 ส่วนใหญ่ๆคือ ส่วน
สาธารณะ ส่วนครอบครัว ส่วนตวั และส่วนบริการ ซ่ึงแต่ละส่วนบอกถึงความแตกต่างในการจดั
สวนในแต่ละส่วนใหเ้หมาะสมกบัพื้นท่ี ทั้งดา้นประโยชน์การใชส้อยและความงามของการตกแต่ง
สวน รวมถึงลกัษณะของพรรณไมท่ี้น ามาตกแต่งสวนใหดู้สวยงามยิง่ข้ึน 
 

2.2  ประโยชน์ของการจัดภูมทิศัน์ 
 ประโยชน์ของการจดัภูมิทศัน์ มี 6 ขอ้ดงัน้ี (อุดมลกัษณ์ มจัฉาชีพ, 2537) 

2.2.1  ใหค้วามสวยงาม เสริมคุณค่าใหแ้ก่บา้นและอาคาร ใหค้วามร่มร่ืน ร่มเยน็ มีขอบเขต 
มีความปลอดภยั ใหค้วามสุขกายสุขใจแก่ผูอ้ยูอ่าศยัและผูไ้ดพ้บเห็น 
 2.2.2  มีพื้นท่ีเฉพาะเป็นสัดส่วน มีอิสระ มีมุมสงบส่วนตวัเพื่อการพกัผอ่น สามารถปิดบงั
หรือซ่อนเร้นจากสายตาของบุคคลภายนอกได ้โดยปลูกไมพุ้ม่บงัสายตา 
 2.2.3  ช่วยกรองฝุ่ นละออง ลดมลพิษจากภายนอกท าใหบ้ริเวณสวนและบา้นสะอาด อากาศ
บริสุทธ์ิ เยน็สบาย 
 2.2.4  ลดและป้องกนัเสียงรบกวนจากภายนอก เช่น เสียงจากรถยนตห์รือเพื่อบา้นใกลเ้คียง 
โดยปลูกไมย้นืตน้ หรือไมพุ้่มหนาเป็นฉากก าบงัเสียง เช่น สนประดิพทัธ์ ชบา อโศกอินเดีย ไผช่า 
เขม็ สนต่างๆ 
 2.2.5 มีสถานท่ีออกก าลงักาย สะดวกสบาย แก่ผูอ้ยูอ่าศยั ส่งผลใหค้รอบครัวมีสุขภาพ
สมบูรณ์แขง็แรง 

2.2.6  สามารถปิดป้อง ซ่อนเร้นบริเวณท่ีไม่สวยงาม ไม่น่าดู โดยปลูกพนัธ์ุไมบ้งัสายตาได้
นอกจากน้ีแลว้ยงัใชเ้ป็นพื้นท่ีท างานอดิเรก เช่น การปลูกพืชสมุนไพรผกัสวนครัว เพราะเล้ียงพนัธ์ุ
ไมด้อก ไมป้ระดบั หรือไมผ้ล 
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จากการท่ีไดศึ้กษาขา้งตน้ท่ีกล่าวมาจะเห็นไดว้า่ มีการศึกษาเร่ืองของสวน 2 ประเภท คือ 
สวนในบา้น และสวนขนาดเล็ก ท่ีจะน าเอาพืชสมุนไพรมาเป็นองค์ประกอบของสวน เพราะเป็น
สวนท่ีมีขนาดไม่ใหญ่จนเกินการออกแบบภูมิทศัน์ในบ้านพกัอาศยัโดยมีพืชสมุนไพรมาเป็น
องคป์ระกอบรวม และท่ีส าคญัพืชสมุนไพรท่ีน ามาใชใ้นคร้ังน้ี เป็นพืชสมุนไพรท่ีน ามารักษาโรค
ไดเ้ลย โดยไม่ผ่านกระบวนการต่างๆตามต าร ายา เช่น การเปล่ียนพนัธ์ุพืชภูมิทศัน์ จากตน้สับประ
รดสี มาเป็นตน้วา่นห่างจระเข ้เพราะวา่นห่างจระเข ้สามารถช่วยลดอาการของแผลไฟไหม ้น ้ าร้อน
ลวกได ้เพราะเน้ือของว่านห่างจระเขน้ั้น เยน็ จึงช่วยลดอาการแสบร้อนได ้ดงันั้นการศึกษาในขั้น
ต่อไป ศึกษาของเร่ืองโรคและกลุ่มของโรคท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ า โดยใช้พืชสมุนไพรมารักษาหรือ
บ าบดัโรคไดเ้ลย ดงัท่ีจะกล่าวต่อไปน้ี 
  

2.3  พชืสมุนไพรทีใ่ช้เป็นยาสามญัประจ าบ้าน 
 เพญ็นภา  ทรัพยเ์จริญ และคณะ (2547) กล่าววา่ ความหมายของค าท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมุนไพร 
ปรากฏวา่ มีมาแต่สมยัโบราณก่อนท่ีการแพทยแ์ผนปัจจุบนัจะเขา้มามีบทบาทต่อสังคมไทย เม่ือรู้จกั
สารประกอบทางเคมีจึงไดน้ าสารประกอบเคมีนั้นๆ มาใชใ้นการตรวจเคร่ืองยา 

พืชสมุนไพร หมายถึง พืชท่ีใช้สวนใดส่วนหน่ึง หรือหลายส่วน เช่น ราก ล าตน้ ใบ ดอก 
และผล เพื่อบ าบดัรักษาอาการเจ็บป่วยหรือเพื่อการบ ารุงรักษาสุขภาพ นอกจากน้ี พืชสมุนไพรบาง
ชนิดยงัใช้ประโยชน์ดา้นการเกษตรไดอี้กดว้ย เช่น เป็นย่าฆ่าแมลง ยาเบ่ือปลา ยาเบ่ือสุนขั รวมทั้ง
พืชท่ีเปิดพิษต่อมนุษยแ์ละสัตวเ์ล้ียงดว้ย 
 ยาสมุนไพร ตามพระราชบญัญติัยา พ.ศ. 2510 หมายความวา่ยาท่ีไดม้าจากพืช สัตว ์แร่ธาตุ 
จากธรรมชาติท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงสภาพโครงสร้างภายใน สามารถน ามาใช้เป็นยารักษาโรค
ต่างๆ และบ ารุงร่างกายได ้

พืชวตัถุ ไดแ้ก่ พืชพนัธ์ุไมต่้างๆ ท่ีน ามาใชเ้ป็นยาจะตอ้งรู้วา่ใช ้ส่วนไหนของพืชนั้นท ายา 
เช่น ตน้ แก่น ใบ หวั เหงา้ ราก กระพี้  เน้ือไม ้เปลือกตน้ เปลือกลูก เปลือกเมล็ด ดอก เกสร ก่ิง กา้น 
หรือใชท้ั้ง 5 ท ายา เช่น เมล็ดละหุ่ง เปลือกควนิิน รากระยอ่ม และหวักระเทียม 
 ธาตุวตัถุ ไดแ้ก่ แร่ธาตุต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนธรรมชาติหรือส่ิงท่ีประกอบข้ึนจากแร่ธาตุต่างๆ ตาม
กรรมวธีิ น ามาใชเ้ป็น เช่น เกลือ ก ามะถนั น ้าประสานทอง ดีเกลือ และ 

ยาสามญัประจ าบ้านแผนโบราณ   ได้แก่ ต ารับยาแผนโบราณท่ีกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศวา่เป็นยาสามญัประจ าบา้นแผนโบราณ ซ่ึงจะมีช่ือ ส่วนประกอบ วิธีท า สรรพคุณ ขนาด
รับประทาน ค าเตือน และขนาดบรรจุ เช่น ยาประสะกระเพรา ยาแสงหมึก ยาประสะกานพลู ฯลฯ 

ยาสมุนไพรในบญัชียาหลกัแห่งชาติ ไดแ้ก่ ต ารับยาแผนไทย และสมุนไพรท่ีมีการพฒันา ท่ี
ทางคณะอนุกรรมการพฒันาบญัชียาหลกัแห่งชาติ ไดค้ดัเลือกยาแผนไทยและสมุนไพร ท่ีมีขอ้มูล
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การใช ้หรือมีขอ้มูลงานวิจยัสนบัสนุน ไดแ้ก่ ยาประสะมะแวง้ ยาแกไ้ข ้(ยาห้าราก) ยาประสะไพล 
ขมิ้นชนั ชุมเห็ดเทศ ฟ้าทะลายโจร พญายอ และไพล  

ยาสมุนไพรท่ีไม่อยูใ่นบญัชียาหลกัแห่งชาติ ไดแ้ก่ สมุนไพรทีมีการวจิยัแลว้วา่ใหผ้ลในการ
รักษาและมีความปลอดภยั พร้อมท่ีจะพฒันาไปเป็นแผนโบราณเน่ืองจากยาสมุนไพรในบญัชียา
หลกัแห่งชาติไดก้ าหนดแนวคิดและเกณฑ์การคดัเลือกไวอ้ย่างชดัเจน จึงขอน าเสนอไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
กล่าวคือ แนวคิดและเกณฑ์ในการคดัเลือกรายการยาสมุนไพรบรรจุในบญัชียาหลกัแห่งชาติ นั้นก็
คือการผสมผสานแนวคิดของการรักษาของการแพทยต์ะวนัตกและตะวนัออกเขา้ดว้ยกนั เพื่อปรับ
ใชใ้หเ้หมาะสมกบัผูป่้วยทั้งในดา้นการรักษาและป้องกนัโรค เพิ่มประสิทธิภาพในการแกไ้ขปัญหา
สาธารณสุข 

ความส าคญัของพืชสมุนไพร ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีพืชสมุนไพรเป็นจ านวนมาก 
บางชนิดตอ้งปลูก บางชนิดข้ึนเองตามธรรมชาติ บางชนิดหาไดง่้าย บางชนิดหาไดย้าก พืช
สมุนไพรบางชนิดเป็นพิษ บางชนิดใชไ้ดเ้ฉพาะภายนอกเท่านั้น ไม่วา่จะเป็นพืชสมุนไพรใน
ลกัษณะใดก็ตาม หากรู้จกัเลือกใชก้็จะท าไดเ้กิดประโยชน์ทั้งส้ิน 

ความส าคญัของพืชสมุนไพรดา้นการสาธารณสุข พืชสมุนไพรเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมี
อยูท่ ัว่ไปในประเทศไทย ในสภาวะท่ียาแผนปัจจุบนัมีราคาแพง และการบริการทางดา้นสาธารณสุข
ท่ีรัฐจดัใหแ้ก่ประชาชนยงัเป็นไปอยา่งไม่เสนอภาค แพทยส่์วนใหญ่ไม่อยากออกไปอยูต่ามชนบท 
ประกอบกบัค่ารักษาพยาบาลดว้ยวธีิการแพทยแ์ผนปัจจุบนั อยูใ่นอตัราท่ีสูงเกินกวา่ท่ีประชาชน
ส่วนใหญ่จะรับไดโ้ดยเฉพาะประชาชนท่ีอยูใ่นทอ้งท่ีห่างไกลจากการคมนาคม ดงันั้นการน าพืช
สมุนไพรท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติโดยทัว่ไป มาใชท้ดแทนยาแผนปัจจุบนั เฉพาะอาการเจ็บป่วยธรรมดา
ท่ีไม่ร้านแรงหรือการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ก่อนไปพบแพทย ์ จึงนบัวา่เป็นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยลด
ภาวะการขาดแคลนแพทยไ์ดร้ะดบัหน่ึง การใชย้าสมุนไพรท่ีหาง่ายในทอ้งถ่ินจะสามารถช่วย 

ประชาชนในพึ่งตนเองไดใ้นยามเจ็บป่วย อีกทั้งยาจากพืชสมุนไพรเม่ือใช้แลว้ยงัมัน่ใจได้
วา่มีความปลอดภยัและมีผลขา้งเคียงนอ้ยกวา่ยาแผนปัจจุบนั  ดงันั้นคนส่วนใหญ่จึงหนัมานิยมใชย้า
จากพืชสมุนไพรท่ีมีสรรพคุณในการรักษาโรคอยา่งไดผ้ล พืชสมุนไพร นอกจากจะใชรั้กษาโรคได้
แลว้ ยงัอุดมไปดว้ยวติามินและแร่ธาตุท่ีจ  าเป็นต่อร่างกาย ซ่ึงจะส่งผลถึงสุขภาพอนามยัของคนให้ดี
ข้ึนอีกดว้ย 

 

2.4  ประโยชน์ของพชืสมุนไพร 
สรจกัร  ศิริบริรักษ ์(2551) กล่าววา่พืชสมุนไพรมีข้ึนอยูท่ ัว่ไปเป็นประโยชน์ทั้งทางยาและ

อาหาร โดยเฉพาะประชากรทางภคใต ้นิยมกินพืชผกัพื้นบา้นเป็นอาหาร เน่ืองจาก 
2.4.1  หาได้ง่าย พบทัว่ไปทุกหนทุกแห่ง และสามารถใช้ทดแทนกนัได้หลายชนิด พืช

เหล่าน้ีส่วนหน่ึงใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัอยู่แลว้ เช่น เป็นอาหาร เคร่ืองด่ืม หรือใช้เป็นไม้
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ดอกไม้ประดับ การปลูก การดูแลรักษาก็ง่ายเพราะ เป็นพืชท้องถ่ินท่ีได้ปรับตัวจนเข้ากับ
สภาพแวดลอ้มไดเ้ป็นอยา่งดี 

2.4.2  ราคาถูก เน่ืองจากเป็นพืชหาง่ายและใชก้นัตามปกติในชีวติประจ าวนั 
2.4.3  ความปลอดภยัในการใช้ยาสมุนไพร ถ้าหากใช้อย่างถูกต้องแทบจะไม่มีพิษต่อ

ร่างกายเลยโดยเฉพาะพืชชนิดท่ีไดผ้า่นการตรวจสอบดว้ยวิธีการทางวิทยาศาสตร์แลว้ซ่ึงมีมากมาย
หลายชนิดเหมาะส าหรับผูท่ี้อยู่ห่างไกลการคมนาคม การเดินทางไปโรงพยาบาลต้องเสียเวลา
ค่าใชจ่้ายมาก ดงันั้นพืชสมุนไพรช่วยรักษาโรคไม่ร้ายแรงได ้เช่น เป็นไข ้ทอ้งอืดทอ้งเฟ้อ ทอ้งผูก 
ทอ้งเสีย เป็นตน้ 

2.4.4  ช่วยใหส้ามารถพึ่งตนเองได ้ในภาวะวิกฤตต่างๆ เช่น สมยัสงครามโลก คร้ังท่ี 2 คน
ไดรั้บความเดือดร้อนเป็นอนัมาก เน่ืองจากการขาดแคลนยารักษาโรค ซ่ึงตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศ  
คนเลยตอ้งใชพ้ืชสมุนไพรเป็นยารักษาโรค 

2.4.5  เพิ่มรายไดใ้ห้กบัครอบครัว ร้านขายยาแผนโบราณตอ้งการพืชสมุนไพรเป็นวตัถุดิบ
ในการผลิตยา เม่ือป่าไมถู้กท าลาย ยาท่ีเคยหาไดง่้ายจากแหล่งธรรมชาติเร่ิมขาดแคลนและมีราคา
สูงข้ึน การเลือกปลูกพืชสมุนไพรใหต้รงกบัชนิดท่ีตลอดตอ้งการจะเป็นการเพิ่มรายไดแ้ก่ครอบครัว
อีกทางหน่ึง 

ยาสามญัประจ าบา้น เป็นช่ือเรียกของกลุ่มยา ทั้งแผนปัจจุบนัและแผนโบราณท่ีกระทรวง
สาธารณสุขก าหนดให้เป็นยาสามญัประจ าบา้น ท่ีสามารถให้ประชาชนทัว่ไปท่ีไม่ไดเ้ป็น แพทย์
หรือผูมี้หน้าท่ีด าเนินการทางการแพทย ์สามารถใช้ไดอ้ย่างไม่มีความอนัตรายและเป็นการรักษา
ตนเองเบ้ืองตน้ ใชรั้กษาอาการเจ็บป่วยเล็กๆ นอ้ยๆ ท่ีไม่มีอาการรุนแรง โดยผูป่้วยหรือประชาชน
สามารถใชรั้กษาไดด้ว้ยตนเอง เช่น ไอ ปวดศีรษะ ถูกน ้ าร้อนลวก ทอ้งอืด ทอ้งเฟ้อ ถูกมีดบาด เป็น
ตน้ สามารถหาซ้ือไดท้ัว่ไปโดยไม่ตอ้งมีใบสั่งแพทย ์(วชัรา บุญสวสัด์ิ,  2556) 
 

2.5  โรคและกลุ่มโรค 
 โรค (Disease) คือ ความผิดปกติท่ีเกิดกบัเน้ือเยื่อ และ/หรือ อวยัวะ ซ่ึงเกิดได้จากหลาย
สาเหตุ เช่น จากการติดเช้ือ หรือ จากพนัธุกรรม ส่งผลให้เกิดอาการผิดปกติต่างๆข้ึน เช่น โรคปอด
อกัเสบ มีอาการ คือไข ้ปวดศีรษะ ไอ เหน่ือยหอบ ทั้งน้ีแพทยส์ามารถตรวจพบสาเหตุท่ีท าให้เกิด
อาการท่ีผิดปกตินั้นได ้และยงัตรวจพบมีพยาธิสภาพเกิดข้ึนกบัเน้ือเยื่อ และ/หรือ อวยัวะท่ีเกิดโรค
ได้ เช่น เอกซเรย์ปอดพบความผิดปกติ และตรวจเสมหะ พบเช้ือแบคทีเรียท่ีก่อโรค อาการ
(Symptom)คือ ความผดิปกติท่ีผูป่้วยรู้สึก ทั้งน้ี อาจเป็นอาการทางร่างกาย เช่น ปวดหวั ปวดทอ้ง ไอ
และ/หรือ อาการทางอารมณ์/จิตใจ เช่น ซึมเศร้า โดย อาการอาจเกิดจากโรค หรือ อาจเกิดจากภาวะ
ก็ได ้หรือ บางคร้ังแพทยห์าสาเหตุไม่ได ้ ภาวะ(Condition) คือ สภาพความผิดปกติท่ีเกิดข้ึน และ
ก่อให้เกิดอาการ อาจเป็น สภาพทางร่างกาย หรือทางอารมณ์/จิตใจ อาจเกิดจากโรค หรือ ตรวจไม่

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%A1
http://haamor.com/th/%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%A1
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%89
http://haamor.com/th/%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://haamor.com/th/%E0%B9%84%E0%B8%AD
http://haamor.com/th/%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4/
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD-%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://haamor.com/th/%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://haamor.com/th/%E0%B9%84%E0%B8%AD
http://haamor.com/th/%E0%B9%84%E0%B8%AD
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B6%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
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พบโรค ตวัอยา่งเช่น ภาวะเบ่ืออาหาร เป็นไดท้ั้ง อาการภาวะ และบ่อยคร้ัง เรียกวา่ โรค (พวงทอง 
ไกรพิบูลย,์ 2554) 
 2.5.1  ประเภทของโรคท่ีเป็นสามญัประจ าบา้น 
           การศึกษาประเภทของโรคท่ีกล่าวถึงในคร้ังน้ี ไดมุ้่งประเด็นไปท่ีการศึกษาของโรคท่ี
เป็นโรคท่ีเกิดข้ึนประจ าบ้านหรือท่ีเรียกว่าโรคสามญัประจ าบ้าน ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ี ได้
เรียงล าดบัของโรคท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าจากมากไปหาน้อย โดยน ามาจากกระทรวงสาธารณสุข มี
รายละเอียดดงัน้ี (กระทรวงสาธารณสุข,  2556) 

2.5.1.1  กลุ่มของโรค/อาการเจบ็ในระบบทางเดินอาหาร 
  1)  ทอ้งอืด ทอ้งข้ึน ทอ้งเฟ้อ จุกเสียด 

      ว ัชรีพร  คงวิลาด (2251) กล่าวว่า ท้องอืด ท้องเฟ้อ และแน่นจุกเสียด 
(dyspepsia) อาการหลกัคือ ความอึดอดั ไม่สบายทอ้งภายหลงัการรับประทานอาหาร เป็นลกัษณะ
อาการปวด จุดเสียด แน่นบริเวณหนา้ทอ้ง เรอเหม็นเปร้ียวถา้เป็นมากทอ้งจะเกร็ง ในทางการแพทย์
นบัเป็นอาการปวดทอ้งแบบหน่ึง อาการอ่ืนท่ีเกิดร่วมดว้ย เช่น เรอบ่อย ผายลมบ่อย ห้องใหญ่ข้ึน 
หรืออาจมีอาการทอ้งผูก หรือท้องเสียร่วมด้วย ผูป่้วยมนัไม่มีอาการอ่ืนๆ กล่าวคือ รับประทาน
อาการ ไดต้ามปกติ น ้ าหนกัไม่ลด ส่วนมากมกัอว้นไป คนท่ีมีอาการเรอบ่อย เม่ือเรอแลว้จะสบาย
ข้ึนชั่วคราว ส่วนมากเม่ือต่ืนนอนเช้ายงัสบายดี แต่หลงัอาหารหรือเม่ือเร่ิมท างานจึงเร่ิมอึดอดัใน
ทอ้ง เป็นอยูน่านหลายชัว่โมง 

 
ตารางที ่2.1 สมุนไพรท่ีรักษา ทอ้งอืด ทอ้งข้ึน ทอ้งเฟ้อ จุกเสียด 

สมุนไพร ดา้นการบ าบดัรักษา หมายเหต ุ
หอมแดง วนัดี กฤษณพนัธ์ (2541) กล่าววา่ ในการต าราไทยใช ้หัวหอมแดง สุมหัวเด็กแก้

หวดัคดัจมูก นอกจากน้ียงัรับประทานเป็นยาขบัลม แกอ้าการทอ้งอืดทอ้งเฟ้อ 
เน่ืองจากมีน ้ ามันหอมระเหย ซ่ึงประกอบไปด้วยสารอัลลลิลลิกไดซัมไฟด ์
(allylic disufide)  

 

หอมหวัใหญ่ วนัดี  กฤษณพนัธ์ (2541) กล่าวว่า หัวหอมใหญ่ เป็นยาขบัปัสสาวะ ขบัเสมหะ 
น ้ าคั้นจากหัวช่วยลดการอกัเสบบวม ลดความดนัโลหิต และลดน ้ าตาลในเลือด 
น าหัวหอมใหญ่มารับประทาน เป็นยาขบัลม แกอ้าการทองอืดทอ้งเฟ้อ น ามนั
หอมระเหยจากหวัหอมใหญ่ประกอบดว้ยสารจ าพวกอลัลิลลิกไดซลัไฟล ์(allylic 
disulfides) ซ่ึงมีฤทธ์ิตา้นแบตทีเรีย 

 
 

 
 
 
 

http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
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ตารางที ่2.1 สมุนไพรท่ีรักษา ทอ้งอืด ทอ้งข้ึน ทอ้งเฟ้อ จุกเสียด (ต่อ)  
สมุนไพร ดา้นการบ าบดัรักษา หมายเหต ุ

โหระพา วนัดี  กฤษณพนัธ์ (2541) กล่าวว่า ในต าราไทยใช้ ใบสด แกอ้าการทอ้งอืด 
ท้องเฟ้อ เม่ือน า ผลมาแช่น ้ าเปลือกหุ้มผลจะพงออก ใช้เป็นยาระบายได้
เช่นเดียวกบัเมลด็แมงลกั ส่วนใบและยอกท่ีก าลงัออกดอก มีน ้ ามนัหอมระเหย 
ร้อยละ 1.5 ประกอบด้วยสาระส าคัญ เช่น ไลนาโลออล(linalool) ยูจีนอล 
(eugenol) เมททิล ยจีูนนอล(methyl eugenol) เป็นตน้  

 

กระชาย วนัดี กฤษณพนัธ์ (2541) กล่าววา่ รากและเหงา้ มีน ้ ามนัหอมระเหยประมาณ 
ร้อยละ 0.08 รากและเหงา้กระชายใชเ้ป็นยาขบัลม แกท้อ้งอืด ทอ้งเฟ้อ สารใน
น ้ ามนัหอมระเหยเป็นตวัออกฤทธ์ิช่วยท าให้กระเพาะล าไส้เคล่ือนไหวดีข้ึน 
และยงัช่วยท าใหเ้จริญอาหารอีกดว้ย น าเอารากและเหงา้กระชายประมาณคร่ึง
ก ามือ สด 5-10 กรัมหรือ แห้ง 3-5 กรัม ต้มกับน ้ าพอเดือด รินเอาน ้ าด่ืม 
นอกจากน้ีในต ารายาไทยยงัระบุว่าเหงา้กระชายสามารถใชแ้กโ้รคปากเป่ือย 
ปากเป็นแผล ช่วยขบัปัสสาวะ และแกป้วดมวนทอ้งไดอี้กดว้ย 

 

ขม้ินชนั วนัดี กฤษณพนัธ์ (2541) กล่าวว่า ใชเ้หงา้ขม้ินชนัสด ลา้งให้สะอาด หั้นเป็น
ช้ินบางๆ ตากแดดจัดๆ 2-3 วนั บดให้เป็นผงละเอียด ผสมกบัน ้ าผึ้ ง ป้ันเป็น
ลูกกลอนขนาดปลายน้ิวกอย ใชรั้บประทานคร้ังละ 2-3 เม็ด วนัละ 4 คร้ัง หลงั
อาหารและก่อนนอน หรือ ใชเ้หงา้ขม้ินชนัสด ลา้งให้ ต  าให้ละเอียด คั้นเอาน ้ า
ผสมน ้ าตม้สุกเท่าตวั รับประทานคร้ังละ 2 ชอ้นโต๊ะ วนัละ 4 คร้ัง หลงัอาหาร
และก่อนนอน  

ถ้าแพ้ข ม้ินชั้ น 
ท้ อ ง เ สี ย  ใ ห้
หยดุใชท้นัที 

ดองดึง เพญ็นภา  ทรัพยเ์จริญ และคณะ (2547) กล่าววา่ ให้รากหรือเหงา้ ทุบพอแตก
แลว้น าไปตม้น ้ าด่ืม แกล้มจุกเสียด แกเ้สมหะ  

ภายในหัววา่นน้ี
มีสารโคลคีซีน
(Colchicine) ซ่ึง
เ ป็นนสารพิษ 
หากใช้มากเกิด
ไปจะท าให้เกิด
โทษต่อร่างกาย
ได้ ใช้มากอาจ
ถึงตายได ้

ไพลเหลือง สุทธิชยั  ปทุมล่องทอง (2545) กล่าวว่าน าเอาเหงา้ของไพลหั่นเป็นแวน่ๆ มา
ประทาน หรือเอามาคั้นเอาน ้ าด่ืมก็ได ้ 

 

ขิง วฒิุ  วฒิุธรรมเวช (2542) กล่าววา่ ใชเ้หงา้แก่สดขนาดเท่าหัวแม่มือ ประมาณ 5 
กรัม ทุบพอแตกหรือฝานเป็นแวน่ๆ ตม้กบัน ้ า 1 ถว้ย ให้เดือนนาน 15 นาที ใช้
น ้ าท่ีตม้ด่ืมวนัล่ะ 3 คร้ัง หลงัอาหาร หรือเม่ือมีอาการ  หรือใชผ้งขิงแห้ง 0.6 
กรัม ชงน ้ าด่ืมหลงัอาหารก็ได ้
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ตารางที ่2.1 สมุนไพรท่ีรักษา ทอ้งอืด ทอ้งข้ึน ทอ้งเฟ้อ จุกเสียด (ต่อ) 
สมุนไพร ดา้นการบ าบดัรักษา หมายเหต ุ

พริกไทย วนัดี  กฤษณพนัธ์ (2541) กล่าวว่า ต ารายาไทยใชผ้ลพริกไทย น าผลแก่แห้งมา 
0.58-1 กรัม (ประมาณ 15-20 ผล) บดเป็นผง ชงกบัน ้ าร้อนรับประมานเป็นยาขบั
ลม ผลมีน ้ ามนัหอมระเหยร้อยละ 1-3.5 และมีแอลคาลอยด์ท่ีมีรสเผ็ดไดแ้ก่ ไป
เปอรีน สารน้ีมีฤทธ์ิในการฆ่าแมลงวนัไดดี้กวา่ไพเรทริน (Pyrethrin) 

 

กระเทียม วฒิุ  วฒิุธรรมเวช (2542) กล่าววา่ ใชก้ลีบสด ปลอกเปลือกออกเค้ียวรับประทาน 
คร้ังละ 5-7 กลีบ หลงัอาหาร เชา้-กลางวนั-เยน็ หรือเม่ือมีอาการ 
วนัดี  กฤษณพนัธ์ (2541) กล่าวว่า ใช้กระเทียม 5-7 กลีบ บดให้ละเอียด เติม
น ้ าสม้สายชู 2 ชอ้นโตะ๊ เติมเกลือและน ้ าตาลเลก็นอ้ย ผสมให้เขา้กนั กรองเอาแต่
น ้ าใช้ด่ืม หรือใช้เน้ือกระเทียม 5 กลีบ หั่นซอยให้ละเอียด รับประทานหลัง
อาหารทุกม้ือ 

 

ข่า วนัดี  กฤษณพนัธ์ (2541) กล่าววา่ ใชเ้หงา้ขนาดหวัแม่มือ สด 5 กรัม หรือ แห้ง 2 
กรัม ทุบพอแตก ตม้กบัน ้ าใหเ้ดือด เอาน ้ าด่ืม 

 

แมงลกั วนัดี  กฤษณพนัธ์ (2541) กล่าวว่า ใบและต้นสด ใช้เป็นยาขับลม น าใบมา
รับประทาน เน่ืองจากมีน ้ ามนัหอมระเหย  

 

ดีปลี วนัดี  กฤษณพนัธ์ (2541) กล่าวว่า ใชผ้ลแก่แห้ง 1 ก ามือ (ประมาณ 10-15 ผล) 
ตม้เอาน ้ าด่ืม คร้ังละ 1 ถว้ยกาแฟ หลงัอาหาร เชา้-กลางวนั-เยน็ หรือเม่ือมีอาการ 

 

กานพล ู วนัดี  กฤษณพนัธ์ (2541) กล่าววา่ ส าหรับผูใ้หญ่ ใชด้อกแห้ง 5-8 ดอก ตม้กบัน ้ า 
หรือบดเป็นผง ชงน ้ าร้อนด่ืม ส าหรับเด็ก ใชด้อกกานพลู 1-3 ดอก ทุบพอแตก 
แช่ในน ้ าเดือนท่ีจะใชช้งนมใหเ้ด็กประมาณ 750 ชีชี จะช่วยไม่ให้เด็กทอ้งอืด ทั้ง
เฟ้อ 

 

กะเพรา วนัดี  กฤษณพนัธ์ (2541) กล่าววา่ ส าหรับผูใ้หญ่ ใชใ้บและยอด 1 ก ามือ สด 25 
กรัม/แหง้ 4 กรัม ตม้กบัน ้ าด่ืมหรือใชใ้บแห้งป่นเป็นผง ใชค้ร้ังละ 1 ชอ้นโต๊ะชง
กบัน ้ าร้อน หรือใชใ้บสดปรุงเป็นอาหารรับประทาน ส าหรับเด็ก เด็กอ่อนใชใ้บ
สด 3-4 ใบผสมเกลือเลก็นอ้ย บดให้ละเอียด ผสมน ้ าผึ้งหยอดให้เด็กอ่อนคร้ังละ 
2-3 หยดเป็นเวลา 2-3 วนั จะช่วยขบัลมและถ่ายข้ีเทา หรือใชใ้บสดขยี้ทาบริเวณ
ทอ้งเด็กอ่อนจะช่วยลดอาการทอ้งอืด ทอ้งเฟ้อได ้

 

ตะไคร้ วฒิุ  วุฒิธรรมเวช (2542) กล่าวว่า ใชต้น้แก่ สด 2-3 ตน้ ตดัใบออก ทุบพอแตก 
ตม้กับน ้ า 1 ลิตร ให้เดือดนาน 15 นาที รินเอาน ้ าด่ืม คร้ังละ 1 ถว้ยกาแฟ หลงั
อาหาร เชา้-กลางวนั-เยน็ หรือเม่ือมีอาการ 

 

สะระแหน่ วนัดี  กฤษณพันธ์ (2541) กล่าวว่า ใช้แก้อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ น าใบมา
รับประทาน เม่ือมีอาการ 
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  2)  โรคทอ้งผกู 
        วิฑูรย ์  พลาวุฑฒ ์(2537) กล่าววา่ อาการทอ้งผกู คือ อาการท่ีไม่ถ่ายอุจจาระ
ตามปกติ หรืออุจจาระแขง็ มีผลท าใหก้ารถ่ายอุจจาระแต่ละคร้ังมีความยากล าบาก เน่ืองจากอุจจาระ
แข็งเล่ือนผ่านรูทวารหนักด้วยความล าบาก ท าให้เกิดความเจ็บปวด การท่ีอุจจาระแข็งเกิดจาก 
ในขณะท่ีกากอาหารมาถึงล าไส้ใหญ่ ถา้ตกคา้งอยูน่านๆ ไม่มีการถ่ายอุจจาระออกมา ร่างกายจะดูด
ซึมน ้าเขา้สู่ร่างกาย ทอ้งผกูมีลกัษณะอาการ 2 แบบ คือ ทอ้งผกูแบบอ่อนแรง จะท าให้ล าไส้ไม่มีแรง
บีบตวั เกิดจากการกินอาหารท่ีมีกากใยน้อย และด่ืมน ้ าน้อยหรือ อาจเกิดจากการออกก าลงักายไม่
เพียงพอ ส่วนทอ้งผกูแบบหดเกร็ง ล าไส้ใหญ่จะบีบตวัไม่สม ่าเสมอ ท าให้ขบัถ่ายผิดปกติ อาจเกิด
จากปัญหาทางดา้นจิตใจ หรือระบบประสาทสูบบุหร่ีจดั หรือกินอาหารท่ีท าให้ล าไส้ใหญ่ระคาย
เคือง หรืออุดตนั บางรายอาจมรอาการทอ้งผกูรุนแรงมากบางรายถ่าย 1 คร้ังต่อสัปดาห์หรือนานกวา่
นั้น 
                    ส าหรับการป้องกนัและรักษาอาหารทอ้งผกู ตอ้งพยายามทานอาหาร ท่ีมีกาก
อาหารมากๆ ได้แก่ ผกัมีใบทุกชนิด ผลไม ้และด่ืมน ้ ามากๆ ควรออกก าลงักายให้สม ่าเสมอ ฝึก
อุปนิสัยการขบัถ่ายใหเ้ป็นประจ าสม ่าเสมอ 
 
ตารางที ่2.2 สมุนไพรท่ีรักษา โรคทอ้งผกู 

สมุนไพร ดา้นการบ าบดัรักษา หมายเหต ุ
หม่อน เพญ็นภา  ทรัพยเ์จริญ (2539) กล่าววา่ น ้ าผลหม่อนสุกสีด าแดง น ามารับประทาน

แกท้อ้งผกู หรือคนัเป็นน ้ ารับประทานก็ได ้
 

หอมแดง โชติอนันต์  อินทุใสตระกูล (2550) กล่าวว่า น าหอมแดง ปลอกเปลือก น ามา
รับประทาน ก่อนนอน  

 

โหระพา วนัดี  กฤษณพนัธ์ (2541) กล่าววา่ น า ผลมาแช่น ้ าเปลือกหุม้ผลจะพงออก ใชเ้ป็น
ยาระบายไดเ้ช่นเดียวกบัเมลด็แมงลกั 

 

อญัชนั วนัดี  กฤษณพนัธ์ (2541) กล่าวว่า น ารากของอญัชนั ลา้งน ้ าให้สะอาด ทุบพอ
แตก น าไปตม้น ้ าพอเดือด รินน ้ าด่ืมก่อนนอน มกัใชช้นิดดอกขาว เป็นยาระบาย 
ซ่ึงมีรสขม 

 

พญาไร้ใบ โชติอนนัต ์ อินทุใสตระกลู (2550) กล่าววา่   น าราก ตม้กบัน ้ าพอเดือด รินเอาน ้ า
ริม เป็นยาระบาย มีสรเฝ่ือน ด่ืมแกธ้าตุพิการ 

 

ไพลเหลือง สุทธิชัย  ปทุมล่องทอง (2545) กล่าวว่าน าเอาเหง้าของไพลหั่นเป็นแว่นๆ มา
ประทาน หรือเอามาคั้นเอาน ้ าด่ืมก็ได ้ 

 

คูน กระยาทิพย ์ เรือนใจ (2537) กล่าวว่า น าเน้ือในฝัก หนัก 4 กรัม (ประมาณ 1-2 
ฝัก) ตม้กบัน ้ า 1 ถว้ย ใส่เกลือเลน็นอ้ย ด่ืมก่อนนอน 
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ตารางที ่2.2 สมุนไพรท่ีรักษา โรคทอ้งผกู (ต่อ) 
สมุนไพร ดา้นการบ าบดัรักษา หมายเหต ุ

ชุมเห็ดเทศ กระยาทิพย ์ เรือนใจ (2537) กล่าววา่ ใชช่้อดอก 1-3 ช่อ ตม้จ้ิมน ้ าพริก
รับประทาน หรือ ใชใ้บแหง้ ป้ิง หรือคัว่ น าไปตม้ หรือชงน ้ าร้อนแบบ
ชา ด่ืมก่อนนอน 

 

กระเจ๊ียบแดง  วนัดี  กฤษณพนัธ์ (2541) กล่าววา่ ใชก้ลีบเล้ียงตากแห้ง 3-5 ดอก ตม้
กบัน ้ า ท าเป็นน ้ ากระเจ๊ียบใชด่ื้ม หรือใชก้ลีบเล้ียงแห้งบดเป็นผง ใชผ้ง 
1 ชอ้นชา (ประมาณ 3 กรัม) ชงกบัน ้ าเดือด 1 ถว้ยแกว้ รินเอาส่วนท่ีใส 
ด่ืมวนัละ 3 คร้ัง 

ไม่เหมาะกับผูป่้วยโรค
เกาต์ ซ่ึงมีปริมาณกรด
ยูริกในเลือดสูง และ
ต้องการขับออกเพื่ อ
ไ ม่ ให้ตกตะกอนใน
ร่างกาย 

มะระข้ีนก วนัดี  กฤษณพนัธ์ (2541) กล่าวว่า น ้ าคั้นจากผล เป็นยาระบาย แกไ้ข้
และใชอ้มแกป้ากเป่ือย 

 

แมงลกั วนัดี  กฤษณพนัธ์ (2541) กล่าววา่ น าผลแมงลกั แห้ง 1-2 ชอ้นชา แช่
ในน ้ า 1 ถว้ย รับประทานก่อนนอน ทุกส่วนของตน้แมงลกัมีน ้ ามนั
ระเหย ซ่ึงประกอบดว้ย เมททิลซินนาเมท (methyl cinnamate) และ
ซิตรัล (citral) เป็นตน้ 

 

น ้าเตา้ญ่ีปุ่น เพญ็นภา  ทรัพยเ์จริญ (2539) กล่าววา่ ผลดิบมีรสเปร้ียว ใชกิ้นเป็นยา
ระบาย แต่ถา้กินมากอาจท าให้ทอ้งเสียได ้ส่วนเน้ือในผลก็มีสรรพคุณ
ช่วยระบายทอ้ง  

กินมาอาจทอ้งเสียได ้

กหุลายมอญ นิจศิริ  เรืองรังสี (2547)  ดอกแหง้ใชเ้ป็นยาระบายอ่อนๆ น าดอกแหง้ 1 
ก ามือ ไปต้มน ้ า ด่ืม เม่ือน ามาประกอบอาหารควรกลบรสฝาดด้วย
มะนาวหรือเกลือ เพื่อใหห้ายเฝ่ือน 

 

ข้ีเหลก็ วนัดี  กฤษณพนัธ์ (2541) กล่าววา่ ใชใ้บข้ีเหล็กทั้งอ่อนและแก่ 4-5 ก า
มือ ตม้กบัน ้ าพอท่วมให้เดือดประมาณคร่ึงชัว่โมง ใชน้ ้ าด่ืมก่อนนอน 
หรือใชใ้บอ่อนและดอกตูม ปรุงเป็นอาหาร 

 

 
  3)  โรคทอ้งเดิน 
        วชัรีพร คงวิลาด (2551) กล่าวว่า โรคทอ้งเดิน (อาจเรียกว่า ทอ้งร่วง ทอ้งเสีย 
อุจจาระร่วง) หมายถึง ภาวะท่ีผูป่้วยมีอาการถ่านเป็นน ้ า หรือถ่ายเหลวมากกว่า วนัล่ะ 3 คร้ัง หรือ
ถ่ายเป็นมูก หรือมูกปนเลือดเพียงคร้ังเดียว แต่ถา้ถ่ายเป็นน ้ าจ  านวนมาก และบ่อยคร้ังกวา่ท่ีเคยเป็น 
ก็ถือวา่ผิดปกติ ทอ้งเดินเป็นอาการท่ีพบไดบ้่อย และมีสาเหตุไดห้ลายประการ ส่วนใหญ่อาการจะ
ไม่รุนแรงและมกัจะหายไดเ้อง ส่วนน้อยอาจมีอาการรุนแรงท าให้มีภาวะขาดน ้ าและเกลือแร่ เป็น
อนัตรายถึงตายได ้โดยเฉพาะในเด็กเล็กและคนแก่ 
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                      ทอ้งเดินตอ้งแยกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทท่ีเกิดข้ึนกะทนัหนั ถ่ายอุจจาระ
เหลววนัละลายคร้ัง เรียกว่า ทอ้งเดินเฉียบพลนั อีกประเภทหน่ึงเกิดข้ึนแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่
รุนแรง ถ่ายเหลวแต่ไม่บ่อยนัก คนไขจึ้งไม่รู้สึกเดือนร้อน จนการทัง่นานแล้วยงัไม่หาย เรียกว่า 
ทอ้งเดินเร้ือรัง 
 
ตารางที ่2.3 สมุนไพรท่ีรักษา โรคทอ้งเดิน 

สมุนไพร ดา้นการบ าบดัรักษา หมายเหต ุ
ฝร่ัง กระยาทิพย ์ เรือนใจ (2537) กล่าววา่ น าใบแก่ 10-15 ใบ ป้ิงไฟ ชงน ้ า

ด่ืม หรือน าผลดิบ 1 ผล ฝนกับน ้ าปูนใส รับประทานเม่ือมีอาการ
ทอ้งเสีย 

 

ทบัทิม วันดี   กฤษณพันธ์  (2541)  กล่าวว่า  น า เปลือกผลแก่ตากแห้ง 
รับประทานแกอ้าการทอ้งร่วงโดยใช้เปลือกผลแห้ง ¼ ผล ฝนกบัน ้ า 
รับประทานวนัละ 1-2 คร้ัง 

 

กระชาย วนัดี  กฤษณพนัธ์ (2541) กล่าววา่ น าเอารากและเหงา้กระชายประมาณ
คร่ึงก ามือ สด 5-10 กรัมหรือ แห้ง 3-5 กรัม ตม้กบัน ้ าพอเดือด รินเอา
น ้ าด่ืม 

 

ขม้ินชนั วนัดี  กฤษณพนัธ์ (2541) กล่าวว่า ใช้เหง้าสดรับประทานแก้โรค
ทอ้งร่วง โดยน ามาต าใหแ้หลก เติมน ้ าปูนใส คั้นเอาน ้ าด่ืมแกท้อ้งร่วง 

 

ไพลเหลือง   สุทธิชัย  ปทุมล่องทอง (2545) กล่าวว่าน าเอาเหง้าของไพลหั่นเป็น
แวน่ๆ มาประทาน หรือเอามาคั้นเอาน ้ าด่ืมก็ได ้

 

ตะไคร้ วฒิุ  วฒิุธรรมเวช (2542) กล่าววา่ ใชต้น้แก่ สด 2-3 ตน้ ตดัใบออก ทุบ
พอแตก ตม้กบัน ้ า 1 ลิตร ให้เดือดนาน 15 นาที รินเอาน ้ าด่ืม คร้ังละ 1 
ถว้ยกาแฟ หลงัอาหาร เชา้-กลางวนั-เยน็ หรือเม่ือมีอาการ 

 

ฟ้าทะลายโจร วฒิุ  วฒิุธรรมเวช (2542) กล่าววา่ ใชใ้บสด 1-2 ก ามือ ตม้กบัน ้ า 750 ซี
ซี ให้เดือนนาน 15 นาที รินเอาน ้ าด่ืม คร้ัง 1 ถว้ยกาแฟ ก่อนอาหาร 
เชา้-กลางวนั-เยน็ หรือใชใ้บแห้ง บดเป็นผง ป้ันเป็นลูกกลอน ขนาด 
500 มิลลิกรัม (เท่าปลายน้ิวก้อย) รับประทานคร้ังละ 3-5 เม็ด ก่อน
อาหาร เชา้-กลางวนั-เยน็  

 

กลว้ยน ้ าวา้ กระยาทิพย ์ เรือนใจ (2537) กล่าวว่า น ากลว้ยน ้ าวา้ดิบ รับประทาน
คร้ังละ1/2 ถึง 1 ผล หรือฝานกลว้ยน ้ าวา้ดิบเป็นแวน่บางๆ ตากแดดให้
แห้ง บดเป็นผงชงน ้ าด่ืมคร้ังละ ½ ถึง 1 ผล หรือบดเป็นผง ป้ันเป็นยา
ลูกกลอน รับประทานคร้ังละ 4 เมด็ วนัล่ะ 4 คร้ัง ก่อนอาหารและก่อน
นอน  

รับประทานแล้วอาจมี
อ า ก า ร ท้ อ ง อื ด เ ฟ้ อ 
ป้องกนัโดยรับประทาน
ร่วมกับยาขับลม เช่น 
น ้ าขิง เป็นตน้ 
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  4)  โรคกระเพาะอาหาร 
                 รุ่งระวี  เต็มศิณิฤกษ์กุล (2542) กล่าวว่า โรคกระเพาะอาหาร หมายถึง แผลท่ี
เกิดในกระเพราะอาหารหรือล าไส้เล็กส่วนตน้ ท าใหเ้กิด อาการปวดแสบ ปวดต้ือ ปวดเสียด หรือจุก
แน่น ตรงบริเวณใตล้ิ้นป่ี(เหนือสะดือ) มกัสัมพนัธ์กบัม้ืออาหาร เวลาก่อนรับประทานอาหารหรือ
หลังรับประทานอาหารใหม่ๆ อาการปวดมกัจะดีข้ึนถ้าได้กินอาหาร ด่ืมนม กินยาลดกรดหรือ
อาเจียน นอกจากอาการปวดทอ้งแลว้ ยงัอาจมีอาการคล่ืนไส้ อาเจียนหรือเรอเปร้ียว สาเหตุส าคญั
ของโรคกระเพาะอาหารผิดเวลา และการรับประทานอาการท่ีระคายเคืองต่อกระเพาะอาการและ
ล าไส้ เช่น เหล้า เบียร์ แอสไพริน(ยาแกป้วด ยาชง) ยาแก้ปวดขอ้  ยาชุด หรือยาลูกกลอนท่ีใส่ส
เตียรอยด ์เคร่ืองด่ืมชูก าลงัท่ีมีสารคาเฟอีน เป็นตน้ โรคน้ีพบไดป้ระมาณ 10% ของคนทัว่ไปและพบ
ไดทุ้กเพศทุกวยั ส่วนใหญ่จะมีอาการเป็นๆ หายๆ 
 
ตารางที ่2.4 สมุนไพรท่ีรักษา โรคกระเพาะอาหาร 

สมุนไพร ดา้นการบ าบดัรักษา หมายเหต ุ
ธรณีสาร โชติอนนัต ์ อินทุใสตระกูล (2550) กล่าววา่  น าตน้มาทั้งตน้ มาตม้กบัน ้ า

เดือน รินเอาแต่น ้ าด่ืม แกป้วดทอ้ง  
 

บอระเผด็ วฒิุ  วฒิุธรรมเวช (2542) กล่าววา่ ใชเ้ถาสด หนกั 30-40 กรัม ต าคั้นเอาน ้ า
รับประทาน หรือตม้กบัน ้ า 750 ซีซี. ใหเ้ดือดนาน 15 นาที รินเอาน ้ าด่ืมคร้ัง
ล่ะ 1 ถว้ยกาแฟ ก่อนอาหาร เชา้-กลางวนั-เยน็ 

 

พญาไร้ใบ โชติอนนัต ์ อินทุใสตระกูล (2550) กล่าววา่  น าตน้ มาตม้กบัน ้ าเดือด 15 
นาที รินเอาน ้ าด่ืม 

 

ขม้ินชนั วนัดี  กฤษณพนัธ์ (2541) กล่าววา่ ใชเ้หงา้ขม้ินชนัสด ลา้งใหส้ะอาด หั้น
เป็นช้ินบางๆ ตากแดดจดัๆ 2-3 วนั บดใหเ้ป็นผงละเอียด ผสมกบัน ้ าผึ้ง ป้ัน
เป็นลูกกลอนขนาดปลายน้ิวกอย ใชรั้บประทานคร้ังละ 2-3 เมด็ วนัละ 4 
คร้ัง หลงัอาหารและก่อนนอน หรือ ใชเ้หงา้ขม้ินชนัสด ลา้งให ้ ต าให้
ละเอียด คั้นเอาน ้ าผสมน ้ าตม้สุกเท่าตวั รับประทานคร้ังละ 2 ชอ้นโตะ๊ วนั
ละ 4 คร้ัง หลงัอาหารและก่อนนอน  

ถ้ า แ พ้ ข ม้ิ น ชั้ น 
ทอ้งเสีย ให้หยุดใช้
ทนัที 

บวับก วนัดี  กฤษณพนัธ์ (2541) กล่าวว่า ใชต้น้สดเหนือดิน 1 ก ามือ (ประมาณ 
10-20 กรัม) ลา้งน ้ าให้สะอาด น ามาต าแลว้คั้นเอาแต่น ้ า เติมน ้ าตาลทราย
เลก็นอ้ย ด่ืมวนัล่ะ 3 คร้ัง ติดต่อกนั 1-2 วนั 

 

กลว้ยน ้ าวา้ วนัดี  กฤษณพนัธ์ (2541) กล่าววา่ ใชผ้ลดิบหั้นเป็นแวน่บางๆ ตากให้แห้ง 
บดเป็นผง ใชช้งน ้ าร้อนด่ืม โดยใชผ้งยาคร้ังละประมาณคร่ึงผล-หน่ึงผล 
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  5)  พยาธิล าไส้ 
        พิมลพรรณ  อนนัตกิ์จไพศาล (2554) กล่าววา่ พยาธิเป็นส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กท่ี
เขา้ไปอาศยัอยู่ในร่างกายของคนแย่งอาหารจากร่างกาย มกัเป็นในเด็กมากกวา่ผูใ้หญ่ จะพบสูงใน
เด็กอายุตั้งแต่ 1-5 ปี โดยเฉพาะประเทศท่ีก าลงัพฒันาท่ีมีปัญหาทางดา้นสุขาภิบาลในชนบทแหล่ง
เส่ือมโทรมและท่ีมีปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมสาเหตุเกิดจากการกินไข่พยาธิเขา้ไป หรือตวั
อ่อนของพยาธิไซเขา้ร่างกาย อาการท่ีพบโดยทัว่ไป คือ รับประทานอาหารมากแต่ไม่อว้น หิวบ่อย 
ปวดทอ้ง ทอ้งอึด พุงโรกน้ปอด และมกัตรวจพบไข่พยาธิในอุจจาระ แพทยแ์ผนโบราณมกัวา่เด็ก
เป็นช่าง อยา่งไรก็ตามอาการท่ีแสดงจะแตกต่างกนัไปตามชนิดของพยาธิ พยาธิท่ีพบบ่อยคือ พยาธิ
ปากขอ พยาธิเส้นดา้ย พยาธิตวัตืดและพยาธิไส้เดือน ส าหรับพยาธิปากขอมกัพบในภาคใต ้และภาค
อีสานส่วนพยาธิชนิดอ่ืนพบไดท้ัว่ๆไป 
                        ปัจจุบนัการรักษาโรคพยาธิค่อนขา้งไดผ้ลดี ดว้ยการรับประทานยาถ่ายพยาธิ 
ซ่ึงมียาท่ีใช้รักษาพยาธิไดร้วมหลายๆ ตวั หรือบางกรณีจะใช้ยาเฉพาะพยาธิตวันั้นๆ นอกจากน้ีก็
ตอ้งรักษาอาการแทรกซ้อนของโรคดว้ย เช่น ล าไส้อกัเสบ ขาดอาหาร โลหิตจาง อยา่งไรก็ตามการ
ป้องกนัไม่ใหเ้กิดโรคพยาธิจะเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดโดยให้รู้จกัความสะอาดส่วนบุคคล อาการ น ้ าด่ืมตอ้ง
สะอาด ตลอดจนปรับปรุงสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอ้มใหถู้กสุขลกัษณะ 
 
ตารางที ่2.5  ตารางแสดงอาการท่ีแสดงออกของผูป่้วยโดยจ าแนกตามชนิดของพยาธิ 
ชนิดของโรคพยาธิล าไส้ อาการท่ีเกิด 
1.โรคพยาธิปากคอ(Hook 
Worm) 

เม่ือมีพยาธิไซเขา้เทา้ จะคนับริเวณง่ามเทา้ และจะมีอาการจุกเสียดแน่นท่ียอด
อก ปวดทอ้งหรือทอ้งเดิน ถา้มีพยาธิจ านวนมากจะมีอาการซีด มึนงง หนา้มืด 
อ่อนเพลีย เบ่ืออาหารน ้ าหนกัลด 

2. โรคพยาธิไสเ้ดือน
(Ascariasis) 

พงุโร กน้ปอด กินอาหารมากแตผ่อม เป็นลมพิษบ่อยๆ ปวดทอ้งและอาเจียน
หลงัรับแระทานอาหาร ถา้เป็นมากจะมีอาการปวดทอ้ง อาเจียนอยา่งรุนแรง 
ทอ้งผกู คล ากอ้นแขง็ ไดท่ี้บริเวณหนา้ทอ้ง 

3. โรคพยาธิเสน้ดา้น
(Enterobiasis) 

คนัตามกน้ โดยเฉพาะเวลากลางคืน ท าใหน้อนไม่หลบั อาจมีอาการปวดทอ้ง
คล่ืนไสเ้ลก็นอ้ย บางคร้ังพบพยาธิท่ีกน้ 

4. โรคพยาธิตวัตืด (Tape worm 
หรือ Taeniasis) ท่ีพบบ่อยคือ 
พยาธิตึดววั ปละพยาธิตึดหมู 

มีปลอ้งของตวัพยาธิหลุดออกมากบัอุจาระเป็นคร้ังคราว(คลา้ยเสน้บะหม่ีหรือ
ก๋วยเต๋ียว) บางคนมีอาการหิวบ่อยกินจุ แต่ผอม อ่อนเพลีย น ้ าหนกัลด อาจมี
อาการปวดทอ้ง ทอ้งอึด คล่ืนไสอ้าเจียน หรือถ่ายอุจาระบ่อย 
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ตารางที ่2.6 สมุนไพรท่ีรักษา พยาธิล าไส้ 
สมุนไพร ดา้นการบ าบดัรักษา หมายเหต ุ

ขม้ินด า โชติอนนัต ์ อินทุใสตระกูล (2550) กล่าววา่ เหงา้หัว รสเฝ่ือน ใชเ้ป็นยา
ไล่พยาธิทั้งมวล โดยเอา เหงา้มา ผา่เป็นแวน่บางๆ แลว้น าไปตม้น ้ าเดือน 
รินน ้ าด่ืน ก่อนนอน 

 

วา่นงาชา้ง โชติอนนัต ์ อินทุใสตระกลู (2550) กล่าววา่ ใชร้าก มีรสเอียด น าราก ลา้ง
น ้ าให้สะอาด น ามาต าคั้นเอาแต่น ้ าด่ืม แกริ้ดสีดวงทวาร และเป็นยาถ่าย
พยาธิ 

 

บอระเผด็ โชติอนนัต ์ อินทุใสตระกลู (2550) กล่าววา่ ใชใ้บ น ามาตม้น ้ า รินน ้ าด่ืม 
ก่อนนอน  

 

แกว้ นิจศิริ  เรืองรังสี (2547) ขบัพยาธิ ใหใ้ชก้า้นและใบสดประมาณ 10-15 
กรัม น ามาตม้กบัน ้ า 2 ถว้ย แลว้เค่ียวใหเ้หลือ 1 ถว้ยแกว้ ใชรั้บประทาน
หลงัอาหารวนัละ 2 คร้ัง เชา้และเยน็  

 

เลบ็มือนาง   วฒิุ  วฒิุธรรมเวช (2542) กล่าววา่ ใชเ้มลด็ เด็กใช ้2-3 เมลด็ ผูใ้หญ่ใช ้5-7 
เมลด็ ทุบพอแตก ตม้กบัน ้ า 500 ซีซี. ให้เดือนนาน 15 นาที รินเอาน ้ าด่ืม
คร้ังละ 1 ถว้ยกาแฟ ก่อนนอน หรือหลงัต่ืนนอนเชา้ หรือสบัผสมไข่เจียว
รับประทาน 

 

กระถิน นฤมล  มงคลชยัภกัด์ิ (2556) เมล็ดกระถิน สรรพคุณใชเ้ป็นยาถ่ายพยาธิ
ตวักลม (Ascariasis) ส าหรับผูใ้หญ่ให้ใชค้ร้ังละ 25-50 กรัม ส่วนเด็กให้
ใช ้5-20 กรัม ต่อวนั โดยใชรั้บประทานในช่วงตอนทอ้งวา่งในตอนเชา้
ประมาณ 3-5 วนั (เมลด็) 

 

พิลงักาสา เพญ็นภา  ทรัพยเ์จริญ (2539) ดอกใชเ้ป็นยาแกพ้ยาธิ น าดอก 1-2 ช่อ ไป
ตม้น ้ า ด่ืม ก่อนอาหารทุกมือ 

 

 
 2.5.1.2)  กลุ่มของโรคติดเช้ือไวรัส เช่น ไขห้วดั 
   วชัรีพร  คงวิลาด (2551) กล่าวว่า ไข ้เป็นโรคท่ีพบได้บ่อยท่ีสุดทั้งในเด็กและ
ผูใ้หญ่ บางคนอาจเป็นปีละหลายคร้ัง อาการไขเ้กิด เน่ืองจากหลายสาเหตุ ส่วนใหญ่มกัเกิดจากการ
ติดเช้ือ การเกิดโรคข้ึนในแต่ล่ะคร้ัง จะเกิดจากเช้ือเพียงชนิดเดียว เม่ือเป็นแล้วคนเราก็จะมีภูมิ
ตา้นทานต่อเช้ือชนิดนั้น ในการเจบ็ป่วยคร้ังใหม่ก็จะเกิดจากเช้ือชนิดใหม่ หมุนเวียนเช่นน้ีไปเร่ือยๆ 
แต่เม่ือมีอายมุากข้ึน ร่างกายจะมีภูมิตา้นทานต่อเช้ือหวดัชนิดต่างๆมากข้ึน ก็ป่วยเป็นไขห้วดัห่างข้ึน 
และมีอาการรุนแรงลดนอ้ยลง เช้ือติดต่อไดง่้ายดว้ยการอยูใ่กลชิ้ดกนั เช้ือมีอยูใ่นน ้ามูก น ้าลาย และ 
เสมหะของผูป่้วย ติดต่อโดยการไอ จาม หรือหายใจ รดกนั นอกจากน้ียงั อาจติดต่อโดยการสัมผสั 
ระยะฟักตวั (ระยะตั้งแต่ผูป่้วยรับเช้ือเขา้ไปจนกระทัง่มีอาการเกิดข้ึน) 1-3 วนัเม่ือรับเช้ือจากเคยท่ี
เป็นไขแ้ลว้อีกประมาณ 3 วนั จึงเร่ิมมีอาการ แต่ก่อนอาการจะปรากฏก็สามารถ แพร่กระจายเช้ือสู่
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ผูอ่ื้นโดยไม่รู้ตวั การติดเช้ือท าใหเ้กิดการอกัเสบและมีไข ้ ตวัร้อนเป็นพกัๆ คร่ันเน้ือคร่ันตวั 
อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ หรือเป็นเพราะร่างกายไดรั้บความร้อนมากเกินไป ยงัผลให้อุณหภูมิของ
ร่างกายสูงข้ึนกวา่อุณหภูมิปกติ 
 
ตารางที ่2.7 สมุนไพรท่ีรักษา ไขห้วดั 

สมุนไพร ดา้นการบ าบดัรักษา หมายเหต ุ
หอมแดง สุทธิชยั  ปทุมล่องทอง (2545) กล่าววา่ น าเอาหัวหอมแดง มาสัก 5-6 หัว ทุบ

ใหแ้ตกใส่ลงในกะละมงัท่ีมีน ้ าร้อน อุ่นๆ พร้อมใส่มาขามอ่อนลงไปสักก ามือ
ผสมด้วยน ้ าธรรมดา ปรับจนน ้ าอุ่นได้ท่ีก็ลงไปแช่ในกะละมงัอาบสระหัว  
อาบวนัละ 2 คร้ัง เชา้และเยน็ สกั 2-3 วนั อาการหวดัก็จะหาย 

 

ขิง สุทธิชยั  ปทุมล่องทอง (2545) กล่าววา่ เลือกขิงท่ีแก่ๆ และสดขนาดไม่ใหญ่ไม่
เล็กน ามาผ่านเป็นช้ินบางๆ สักขยุม้มือ เอาขิงใส่แกว้แลว้เติมน ้ าเดือนจดัๆ ตั้ง
ท้ิงไวใ้หอุ่้นแลว้ก็ตกัเน้ือขิงออกใหเ้หลือแต่น ้ า เติมน ้ าตาล 1-2 ชอ้นชา กินรวด
เดียวใหห้มด  

 

ยา่นาง วฒิุ  วฒิุธรรมเวช (2542) กล่าววา่ ใชร้ากแห้ง หนกั 15-30 กรัม ตม้กบัน ้ า 750 
ซีซี. ใหเ้ดือดนา 15-20 นาที รินเอาน ้ าด่ืมคร้ังล่ะ 1 ถว้ยกาแฟ ก่อนอาหาร เชา้-
กลางวนั-เยน็ 

 

ฟ้าทะลายโจร วฒิุ  วุฒิธรรมเวช (2542) กล่าวว่า ใชใ้บสด 1-2 ก ามือ ตม้กบัน ้ า 750 ซีซี ให้
เดือนนาน 15 นาที รินเอาน ้ าด่ืม คร้ัง 1 ถว้ยกาแฟ ก่อนอาหาร เชา้-กลางวนั-
เย็น หรือใช้ใบแห้ง บดเป็นผง ป้ันเป็นลูกกลอน ขนาด 500 มิลลิกรัม (เท่า
ปลายน้ิวกอ้ย) รับประทานคร้ังละ 3-5 เมด็ ก่อนอาหาร เชา้-กลางวนั-เยน็ 

 

ดาวเรือง นิจศิริ  เรืองรังสี (2547) ใชด้อก ช่วยขบัและละลายเสมหะ ช่วยแกอ้าการเวยีน
ศีรษะ ดว้ยการใชด้อกประมาณ 3-10 กรัม ตม้กบัน ้ าด่ืม 

 

ดอก
บานไม่รู้โรยสี
ขาว 

วทิยา  บุญวรพฒัน์ (2550) ใชด้อก ช่วยแกอ้าการปวดศีรษะ แกล้มข้ึนศีรษะ ท า
ใหเ้วยีนศีรษะ ดว้ยการใชด้อก 10 กรัม และหญา้แซ่มา้ 20 กรัม น ามาตม้กบัน ้ า
รับประทาน 

 

 
 2.5.1.3)  กลุ่มของโรค/อาการเจบ็ป่วยในระบบทางเดินหายใจ เช่น อาการไอ มีเสมหะ 
   วิฑูรย ์ พลาวุฑฒ ์(2537) กล่าววา่ อาการไอ เจ็บคอ ระคอยคอเกิดเน่ืองจากหลาย
สาเหตุ สาเหตุส าคญั คือการนติดเช้ือจากเช้ือแบคทีเรีย เช้ือไวรัส หรือเป็นอาการเจ็บคอ ไอแห้งๆ 
หรือ มีเสมหะเล็กนอ้ย อนัเป็นอาการร่วมในโรคหวดั ยาท่ีใช ้รักษาอาการไอ เจ็บคอ และระคายคอ
จากเสมหะมีการออกฤทธ์ิท่ีแตกต่างกนั ตวัอยา่งเช่น ยาแกไ้อท่ี ท าให้ล าคอชุ่มช่ืน ลดอาการไอ ยา
แกไ้อท่ีช่วยลดการไอและขบัเสมหะ ยาแกไ้ขไอท่ีช่วยลดอาการอบัเสพและฆ่าเช้ือโรค เป็นตน้ ใน
ท่ีน้ีขอแนะน า สมุนไพรท่ีช่วยลด อาการไอ ขบัเสหะ และช่วยใหล้ าคอชุ่มช่ืน 
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ตารางที ่2.8 สมุนไพรท่ีรักษา อาการไอ มีเสมหะ 
สมุนไพร ดา้นการบ าบดัรักษา หมายเหต ุ

หงอนไก่ วทิยา  บุญวรพฒัน์ (2550) ใชด้อกแกอ้าการไอ ไอเป็นเลือด ดว้ยการ
ใชด้อกหงอนไก่เทศสดประมาณ 30-60 กรัม น ามาตม้กบัน ้ ากิน ถา้
เป็นดอกแหง้ใหใ้ชป้ระมาณ 15-30 กรัม  

 

หนามแดง นิจศิริ  เรืองรังสี (2547) ใชผ้ลสุก แกแ้ละบรรเทาอาการไอ  ขบั
เสมหะ น ามารับประทาน 

 

หม่อน เพญ็นภา  ทรัพยเ์จริญ (2539) กล่าวว่า น าใบ ตม้กบัน ้ าด่ืมเป็นยาแก้
ไอ น าผลหม่อนสุกสีด าแดง น ามารับประทาน แกไ้อขบัเสมหะ 

 

หอมหวัใหญ่ วนัดี  กฤษณพนัธ์ (2541) กล่าววา่ มีสรรพคุณเป็นยาขบัปัสสาวะ ขบั
เสมหะ น ้ าคั้นจากหัวช่วยลดอาการอกัเสบบวม ลดความดนัโลหิต 
และลดน ้ าตาลในเ ลือด น ้ ามันหอมระเหยจากหัวหอมใหญ่
ประกอบดว้ยสารจ าพวกอลัลิลลิกไดซลัไฟด์ (allylic disulfides) ซ่ึงมี
ฤทธ์ิตา้นแบคทีเรีย 

 

เหงือกปลาหมอ
ดอกขาว   

นิจศิริ  เรืองรังสี (2547)  กล่าววา่ รากและเมลด็ แกบ้รรเทาอาการไอ
และขบัเสพหะ หรือจะใชเ้มลด็น ามาตม้ด่ืมแกอ้าการไอก็ไดเ้ช่นกนั 

 

ออ้นด า วนัดี  กฤษณพนัธ์ (2541) กล่าววา่ ส่วนล าตน้และน ้ าออ้ยมีรสหวาน 
ใชแ้กก้ระหาย แกไ้อ ขบัเสมหะและขบัปัสสาวะ น ้ าออ้ยผสมกบัน ้ า
ขิงในอตัราส่วน 7:1 ใชด่ื้มแกอ้าการคล่ืนไสอ้าเจียน 

 

บอระเผด็   วฒิุ วุฒิธรรมเวช (2542) กล่าววา่ ใชเ้ถาสด หนกั 30-40 กรัม ต าคั้น
เอาน ้ ารับประทาน หรือตม้กบัน ้ า 750 ซีซี. ให้เดือดนาน 15 นาที ริน
เอาน ้ าด่ืมคร้ังล่ะ 1 ถว้ยกาแฟ ก่อนอาหาร เชา้-กลางวนั-เยน็ 

 

วา่นหอยแครง โชติอนนัต ์ อินทุใสตระกูล (2550) กล่าววา่ โดยใชใ้บสดลา้งน ้ าให้
สะอาด 3 ใบ น าไปตม้ใหเ้ดือด แลว้เติมน ้ าตาลกราวลงไปเลก็นอ้ยพอ
หวานแลว้ริบด่ืม 

กระเจ๊ียบแดง วนัดี  กฤษณพนัธ์ (2541) กล่าววา่ ใชก้ลีบเล้ียงตากแห้ง 3-5 ดอก ตม้
กบัน ้ า ท าเป็นน ้ ากระเจ๊ียบใชด่ื้ม หรือใชก้ลีบเล้ียงแห้งบดเป็นผง ใช้
ผง 1 ชอ้นชา (ประมาณ 3 กรัม) ชงกบัน ้ าเดือด 1 ถว้ยแกว้ รินเอาส่วน
ท่ีใส ด่ืมวนัละ 3 คร้ัง 

ไม่เหมาะกับผู ้ป่วยโรค
เกาต์ ซ่ึง มีปริมาณกรด
ยู ริ ก ใน เ ลื อ ด สู ง  แ ล ะ
ตอ้งการขบัออกเพ่ือไม่ให้
ตกตะกอนในร่างกาย 

ดีปลี วิฑูรย ์ พลาวุฑฒ์ (2542) กล่าวว่า ใชผ้ลแก่แห้งประมาณคร่ึงผล ฝน
กบัน ้ ามะนาวแทรกเกลือเลก็นอ้ย กวาดคอ หรือจิบบ่อยๆ 

 

มะแวง้เครือ วนัดี  กฤษณพนัธ์ (2541) กล่าวว่า ส าหรับเด็ก ใช้ผล แก้ 2-3 ผล 
ผูใ้หญ่ 10-20 ผล น ามาต าผสมกบัน ้ าเลก็นอ้ย คั้นเอาแต่น ้ า จิบบ่อยๆ 
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2.5.1.4)  กลุ่มของโรคปาก 
  1)  โรคปาก และล าคอร้อนใน 
        พิมลพรรณ  อนันต์กิจไพศาล (2554) กล่าวว่า แผลร้อนใน (Recurrent 
aphthous ulceration)เป็นโรคท่ีพบไดบ้่อยเกิดข้ึนท่ีเน้ือเยื่อบุผิวของช่องปากผลท่ีเกิดอาจเกิดเพียง
หน่ึงหรือหลายแห่ง ท าให้เกิดความเจ็บปวดมาก สาเหตุมาจากการเกิดแผลร้อนในมีความเก่ียวขอ้ง
กบัความผิดปกติของระบบภูมิคุม้กนั สภาพทางจิตใจ และสังคม มกัจะเกิดกบัผูมี้รายได้น้อย มี
ความเครียดและมีการท างานท่ีมีการแข่งขนัสูง อาจเกิดจากลกัษณะทางกรรมพนัธ์ุ และภาวะขาด
สารอาหาร โดยเฉพาะขาดธาตุเหล็ก,โฟเลต หรือวิตามินบี 12 นอกจากน้ียงัพบไดใ้นผูห้ญิงก่อนมี
ประจ าเดือน 
  2)  อาการปวดฟัน 
       พิมลพรรณ  อนนัต์กิจไพศาล (2554) กล่าววา่ อาการปวดฟัน เกิดจากสาเหตุ
เพราะฟันผุ เน่ืองจากการแปรงฟันไม่สะอาด มีเศษอาหารติดคา้งอยูต่ามชอกฟัน ท าให้แบคทีเรียท่ี
อยู่ในช่องปากเจริญเติมโต แบคทีเรียเหล่าน้ีจะเปล่ียนแป้งและน ้ าตาลอาจเศษอาหารท่ีคา้งอยู่ให้
กลายเป็นกรด กรดจะท าลายฟันให้ผุกร่อนทีละนอ้ย จากชั้นเคลือบภายนอกเขา้ไปเน้ือฟัน จนทะลุ
ถึงชั้นโพรงประสาทฟันก็จะท าให้เกิดอาการปวดฟันหรือฟันอกัเสบเป็นหนอง ถา้ปล่อยไวร้ากฟัน
จะอกัเสบ เป็นหนองก็จะท าให้มีอาการปวดฟันเวลารับประทานอาหารสจดั รับประทานอาหารเยน็
จดั ของหวานหรือยามมีเศษอาหารไปอุดฟัน  
 
ตารางที ่2.9 สมุนไพรท่ีรักษา โรคปาก และล าคอร้อนใน 

สมุนไพร ดา้นการบ าบดัรักษา หมายเหต ุ
ผกัชี นิจศิริ  เรืองรังสี, (2547)  กล่าววา่ น าผลของผกัชี ใชแ้กอ้าการปวดฟัน เจ็บปาก 

ดว้ยการใชผ้ลน ามาตม้น ้ า แลว้น ามาอมบว้นปากบ่อยๆ 
 

อญัชนั เพญ็นภา  ทรัพยเ์จริญ และคณะ (2547) กล่าววา่ ใชร้าก น ารากมาถูฟันแก้
อาการปวดฟัน และท าใหฟั้นแขง็แรง 

 

ธรณีสาร โชติอนนัต ์ อินทุใสตระกลู (2550) กล่าววา่ โดยใชร้ากและใบ มาโขลกเป็นยา
พอกเหงือกแกอ้าการปวดฟัน พอกฝีแกอ้าการบวม และคดัตามร่างกาย 

 

ไพลเหลือง สุทธิชยั  ปทุมล่องทอง (2545) กล่าวว่าน าเอาเหงา้ของไพลหั่นเป็นแวน่ๆ มา
ประทาน หรือเอามาคั้นเอาน ้ าด่ืมก็ได ้

 

กานพล ู วนัดี  กฤษณพนัธ์ (2541) กล่าวว่า ใชแ้กป้วดฟัน ใชส้ าลีชุบน ้ ามนักานพลูอุด
ตรงฟันท่ีปวด หรือใชด้อกแห้งต าพอแหลก ผสมเหลา้ขาวเล็กนอ้ย ใชส้ าลีชุบ
อุดรูฟัน หรือ เค้ียวดอกแหง้ แลว้อมไวต้รงบริเวณฟันท่ีปวด 
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 2.5.1.5)  กลุ่มของโรคเก่ียวกบัทวารหนกั เช่น ริดสีดวงทวาร 
   วิฑรย ์ พลาวุฑฒ ์(2537) กล่าววา่ โรคริดสีดวง นั้น กล่าวคือเน้ืองอกชนิดหน่ึง ท่ี
กล่าวมาแลว้ 5 ชนิดนั้นเกิดข้ึนท่ีทวารหนกั นิยมเรียกวา่" โรคริดสีดวงทวาร " เน้ืองอกชนิดน้ีอาศยั
สารอาหารจากเลือดในการเจริญเติบโต ขอ้สังเกตอยา่งง่ายคือถา้อุจาระออกมาพร้อมกบัเลือด แสดง
ให้เห็นว่าหัวริดสีดวงเกิดแตกเป็นแผล อาจเกิดการอกัเสบจากการติดเช้ือในทวารหนักได้ หาก
ปล่อยไวจ้ะเกิดหวัอ่อนของริดสีดวงเพิ่มข้ึนอีก หากเกิดหวัอ่อนข้ึนเต็มทวารเราเรียกริดสีดวงชนิดน้ี
ว่า "บานทะโรค" คนสมยัโบราณเปรียบโรคน้ีดงักาฝากมนุษยเ์พราะเหมือนกบักาฝากเกาะติดอยู่
ตามตน้ไมน้านวนัเขา้ตน้ไมก่ิ้งกา้นสาขาท่ีกาฝากเกาะติดอยู่ ก็จะหดเห่ียวแห้งตายผุพงัไป เหมือน
มนุษยท่ี์กาฝากเกาะกินอยู ่ก็เช่นเดียวกนัจะผอมซูบซีด ร่างกายทรุดโทรม หนา้ตาไม่มีสีเลือดจะเป็น
โรคโลหิตจางได ้ถา้ปล่อยไวไ้ม่รักษา 
 
ตารางที ่2.10 สมุนไพรท่ีรักษา ริดสีดวงทวาร 

สมุนไพร ดา้นการบ าบดัรักษา หมายเหต ุ
หงอนไก่ นิจศิริ  เรืองรังสี (2547) ล าตน้,กา้นและใบแกริ้ดสีดวงทวารมีเลือดออก ดว้ย

การใชล้ าตน้สดของหงอนไก่น ามาตม้กบัน ้ ากิน หรือใชก้า้นและใบสด
ประมาณ 30-60 กรัม น ามาตม้กบัน ้ าหรือคั้นเอาแต่น ้ ากิน หรือจะใชด้อกหงอน
ไก่กบัห่วงโฮง อยา่งละเท่ากนั น ามาบดใหเ้ป็นผง แลว้ป้ันเป็นยาลูกกลอน
ขนาดเท่าลูกมะเขือพวง ใชรั้บประทานคร้ังละ 7-10 เมด็ 

 

วา่นงาชา้ง โชติอนนัต ์ อินทุใสตระกลู (2550) กล่าววา่ ใชร้าก มีรสเอียด น าราก ลา้งน ้ าให้
สะอาด น ามาต าคั้นเอาแต่น ้ าด่ืม แกริ้ดสีดวงทวาร และเป็นยาถ่ายพยาธิ 

 

วา่นชกัมดลูก โชติอนันต์  อินทุใสตระกูล (2550) กล่าวว่า  ใช้หัว  หัวมีรสฝาดเ บ่ือ 
รับประทานสดหรือต าใหล้ะเอียดเป็นผงผสมน ้ าผึ้งป้ันเป็นยาลูกกลอน หรือตม้
กบัน ้ าร้อนด่ืมแกริ้ดสีดวงทวารทั้งปวด 

 

พญาไร้ใบ โชติอนันต์  อินทุใสตระกูล (2550) กล่าวว่า ใชใ้บและราก มีสรเฝ่ือน โขลก
พอกแกริ้ดสีดวงทวาร 

 

เพชรสงัฆาต โชติอนันต์  อินทุใสตระกูล (2550) กล่าววา่ ใชต้น้สดหรือแห้ง น าไปตม้ ใช้
รับประทานแกริ้ดสีดวงทวาร 

 

 
2.5.1.6)  กลุ่มของโรคผวิหนงั 

  1)  ลมพิษ เริม งูสวดั 
        รุ่งระวี  เต็มศิณิฤกษ์กุล (2542) กล่าววา่  ลมพิษ เป็นโรคภูมิแพช้นิดหน่ึง เม่ือ
ร่างกายมีปฏิกิริยาต่อส่ิงท่ีแพ ้จะสร้างแพท่ี้เรียกว่า ฮิสตา มีน(Histamine) ออกมาจากเซลล์ชั้นใต้
ผวิหนงั ท าใหห้ลอดเลือดฝอยขนายตวั มีพลาสมา(น ้าเหลือง) ซึมออกมาใตผ้ิวหนงั ท าให้เกิดผื่นนูน
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แดง ส่วนใหญ่จะเป็นอยู่เพียงไม่ก่ีวนัก็หายไปเอง โดยไม่มีภาวะแทรกซ้อนแต่อย่างไร แต่บา้งคน
อาจเป็นๆ หายๆ เร้ือรังได ้
            เริม มีสาเหตุจากเช้ือไวรัส(Herpes simplex/HSV) ซ้ึงมีอยู่ 2 ชนิด ได้แก่ 
HSV-1 (ก่อใหเ้กิดเริมตามผวิหนงัทัว่ไป และในช่องปากเป็นส่วนใหญ่) กบั HSV-2 (ก่อให้เกิดเริมท่ี
อวยัวะเพศเป็นส่วนใหญ่) ติดต่อโดยการสัมผสัโดยตรง ระยะฟักตวัประมาณ 1-2 สัปดาห์ พบไดทุ้ก
เพศทุกวยั เป็นโรคท่ีหายเองได ้ไม่มีอนัตรายมาก แต่มีโรคแทรกบา้นแต่นอ้ย ผูท่ี้เป็นมกัเป็นช ้ าในท่ี
เดิมบ่อยๆ และมกัเกิดอาการภายหลกัไข ้ถูกแดดจดั อาหารไม่ยอ่ย ร่างกายอ่อนเพลีย อารมณ์เครียด
ระหวา่งมีประจ าเดือนหรือตั้งครรภ ์
            งูสวดั มีสาเหตุจากเช้ือไวรัส (Herpes zoster) ซ่ึงเป็นไวรัสตวัเดียวกบัท่ีท า
ให้เกิดอีสุกอีใส ติดต่อโดยการสัมผสักบัคนท่ีเป็นงูสวดั หรืออีสุกอีใส คนท่ีไดรั้บเช้ือดงักล่าว เป็น
คร้ังแรกในชีวิตจะเกิดอีสุกอีใส แล้วเช้ือจะเขา้ไปหลบในปมประสาท แฝงตวัอยู่อย่างสงบ เป็น
เวลานานหลายปี จนโตข้ึน เม่ือร่างกายมีภาวะภูมิตา้นทานโรคอ่อนแอ มกัเป็นในผูใ้หญ่ ซ่ึงจะพบได้
มากข้ึนตามอายุ ในเด็กเล็กจะพบไดน้อ้ย พบในผูช้ายมากกวา่ผูห้ญิง อาการจะรุนแรงข้ึนและระยะ
เป็นนานข้ึนจามอายุ คนท่ีเป็นแลว้มกัจะไม่เป็นซ ้ า อาการของโรคคือ เร่ิมแรกจะรู้สึกไม่ค่อยสบาย 
อาจมีไขข้ึ้น ปวดตามผวิกาย โดยเฉพาะตามแนวเส้นประสาทท่ีจะเกิดเป็นงูสวดั บางคนอาจจะปวด
มากหรือปวดแสบปวดร้อนคลอ้ยถูกไฟไหม ้มกัพบเพียงซีกหน่ึงซีกใดของทรวงอกหนา้หรือแขน
ขา พอ 3-4 วนัต่อมาจะมีเม็ดผื่นแดงๆ ข้ึนตรงบริเวณท่ีปวด แลว้กลายเป็นตุ่มใสๆ 2-3 วนัต่อมาจะ
เป็นตุ่มเหลืองขุ่น ตุ่มเหล่าน้ีมกัเรียงเป็นแนวยาวตามเส้นประสาท ต่อมาจะแตกและค่อยๆ ยุบไปจน
แหง้ เป็นสะเก็ด ต่อมน ้าเหลืองท่ีรักแร้และคอมกัโตและเจบ็ดว้ยโรคน้ี จะหายไปเองใน 2-3 สัปดาห์ 
คนอายมุากอาจเป็นไดถึ้ง 4-5 สัปดาห์ และอาจมีเช้ือแบคทีเรียแทรกซ้อน ท าให้กลายเป็นตุ่มหนอง 
ท าใหโ้รคหายชา้และกลายเป็นแผลเป็น 
 
ตารางที ่2.11 สมุนไพรท่ีรักษา ลมพิษ เริม งูสวดั 

สมุนไพร ดา้นการบ าบดัรักษา หมายเหต ุ
พดุตาน เพญ็นภา  ทรัพยเ์จริญ และคณะ (2547) กล่าววา่ ใชใ้บหรือราก รักษาแกงู้สวดั โดย

ใชใ้บสดลา้งน ้ าสะอาดประมาณ 4-5 ใบ น ามาต าให้ละเอียด แลว้เติมน ้ าซาวขา้วลง
ไป แลว้น ามาใชท้าบริเวณท่ีเป็นบ่อยๆ หรืออีกวิธีก็คือการใชร้ากพุดตานสดน ามา
ต าแลว้พอก หรือจะน ารากแหง้มาบดใหเ้ป็นผงผสมแลว้ใชพ้อกก็ได ้

 

พลู วนัดี  กฤษณพนัธ์ (2541) กล่าววา่ ใชใ้บสด 3-4 ใบ น ามาขยี้หรือต าให้ละเอียด ใช้
ทาบริเวณท่ีเป็นลมพิษ ทาบ่อยๆ จกนกว่าผื่นจะยุบ ใบพลูมีน ้ ามนัหอมระเหย ซ่ึง
ประกอบดว้ยสารชาวคิอล(chavicol) และยจีูนอล (eugenol) เป็นตน้ 

 

วา่นหางจระเข ้ วนัดี  กฤษณพนัธ์ (2541) กล่าววา่ น าเมือกจากใบสดทาแผลให้เปียกอยูต่ลอด ใน 
วนัแรก หลงัจากนั้นใชวุ้น้แปะท่ีแผล เปล่ียนยาทุกวนั แผลจะหายเร็วข้ึน 
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2)  โรคผวิหนงั กลากเกล้ือน 
        รุ่งระวี  เต็มศิณิฤกษก์ุล (2542) กล่าววา่ กลาก(ข้ีกลาก) เป็นโรคผิวหนงัท่ีพบ
ไดบ้่อยมากในคนทุกวยั โรคน้ีสามารถติดต่อไดง่้ายโดยการสัมผสักบัผูป่้วยโดยตรง หรือใชข้องใช้
กบัผูป่้วย เกิดจากเช้ือราพวกเดอร์มาโตไฟต์ (dermatophyte) เช้ือน้ีมีอยู่หลายชนิด ชอบเจริญอยู่
เฉพาะในผวิหนงัชั้นนอกสุด รวมทั้งเส้นผมและเล็บ เช้ือราพวกน้ี สามารถท าให้เกิดโรคตามผิวหนงั
ได้แทบทุกส่วนของร่างกาย ถ้าพบท่ีใบหน้า คอ ล าตัวแขนขา เรียกว่า กลากตามล าตัว(Tinea 
corporis) เป็นชนิดท่ีพบไดบ้่อยกวา่ชนิดอ่ืนๆ ถา้พบท่ีศีรษะ เรียกวา่ กลากท่ีศีรษะ(Tinea capitis) ซ่ึง
พบมากในเด็ก แต่พบน้อยในผูใ้หญ่ อาจพบในหมู่พระภิกษุสามเณร และแม่ชีท่ีใช้มีดโกนร่วมกนั         
ถา้พบท่ีขาหนีบ เรียกว่า สังคงั(Tinea cauris) ซ่ึงพบมากในคนท่ีอบัช้ืน มีเหง่ือออกมาก ผูช้าย
มากกวา่ผูห้ญิงประมาณ 3 เท่า ผูป่้วยเอดส์มกัพบโรคกลากชนิดน้ีไดบ้่อย ถา้พบท่ีง่ามน้ิวเทา้ เรียกวา่
ฮ่องกงฟุตหรือน ้ากดัเทา้ (Athletes foot/Tinea pedis) พบในผูช้ายมากกวา่ผูห้ญิง เพาระใส่ถุงเทา้และ
รองเทา้ท่ีท าให้อบัช้ืน นอกจากน้ียงัพบในคนท่ีเทา้เปียกน ้ าบ่อยๆ(เช่น ย  ่าน ้ า) คนท่ีมีน้ิวเทา้บีบชิด
กนัตามธรรมชาติ ท าใหง่้าย น้ิวอบัช้ืนง่าย ถา้พบท่ีเล็บ เรียกวา่ โรคเช้ือราท่ีเล็บ (เล็บเป็นเช้ือรา)หรือ
โรคกลากท่ีเล็บ เกิดจากการลุกลามของกลากส่วนอ่ืน 

           สังคงั (เช้ือราท่ีขาหนีบ) เร่ิมแรกจะเป็นตุ่มแดงๆ ท่ีตน้ขาหรือขาหนีบแลว้ 
ลุกลามเป็นวงไปท่ีตน้ขาดา้นใน และ อวยัวะเพศภายนอก(อณัฑะ หรือปากช่องคลอด) หรืออาจลาม
ไปท่ีกน้ เป็นผื่นมีลกัษณะสีแดง มีสะเก็ดและขอบชดัเจน มีอาการคนั และมกัเป็นทั้งสองขา้ง มกั
เป็นในช่วงหนา้ร้อนเพราะมีเหง่ืออบัช้ืนกางใส่กางเกงรัดแน่นเกิดไป หรือคนท่ีอว้นมากๆ มีโอกาส 
เป็นโรคน้ีมากข้ึน 
              เกล้ือน จดัวา่เป็นโรคติดเช้ือราของผวิหนงัชนิดต้ืน พบไดบ้่อยในคนหนุ่ม
สาว พบนอ้ยในเด็กและคนสูงอาย ุ มกัพบในคนท่ีใส่เส้ือผา้อบ หรือมีเหง่ือออกมาก เช่น คนท่ี
ท างานกลางแดด (ชาวไร่ ชาวนา กรรมกร) ท างานแบกหาม เป็นตน้ เกิดจากเช้ือรา ท่ีมีช่ือวา่ มาลาส
ซีเซีย เฟอร์เฟอร์ (Malassezia furfur) หรือพิไทโรสปอรัม ออร์บิคูลาเร (Pityrosporum orbiculare) 
ซ่ึงเป็นเช้ือราท่ีมีอยูต่ามหนงัศีรษะ ของคนเราเป็นปกติวิสัยอยูแ่ลว้ ในคนปกติถึงแมจ้ะมีเช้ือราชนิด
น้ีอยูบ่นร่างกายก็ไม่ไดท้  าใหเ้กิดโรค แต่คนบางคนท่ีมีเหง่ือออกมาก เช้ือราน้ีจะเจริเติบโตจนท าให้
กลายเป็นเกล้ือน 
 
ตารางที ่2.12 สมุนไพรท่ีรักษา โรคผวิหนงั กลากเกล้ือน 

สมุนไพร ดา้นการบ าบดัรักษา หมายเหต ุ
หงอนไก่   นิจศิริ  เรืองรังสี (2547) กล่าวว่า รักษาผิวหนงัเป็นผดผื่นคนั ดว้ยการใชก้า้นและใบ

น ามาต าพอกบริเวณท่ีเป็น ส่วนดอกก็มีสรรพคุณช่วยแกผ้ดผื่นคนัไดเ้ช่นกนั น ามาตม้
กบัน ้ าด่ืม ส่วนเมลด็แหง้มีสรรพคุณช่วยรักษาผิวนหนงัเป็นผดผื่นคนั อกัเสบร้อนแดง 
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ตารางที ่2.12 สมุนไพรท่ีรักษา โรคผวิหนงั กลากเกล้ือน (ต่อ) 
สมุนไพร ดา้นการบ าบดัรักษา หมายเหต ุ

เหงือกปลาหมอ
ดอกขาว   

เพญ็นภา  ทรัพยเ์จริญ (2539) กล่าววา่ น าไปไปตม้น ้ า อาบ แกผ้ดผื่นคนั  

โหระพา   วนัดี  กฤษณพนัธ์ (2541) กล่าววา่ ใชใ้บโหระพา น ามาขยี้แลว้ทาตรงบริเวณท่ี
เป็นแผล ทาจนกว่าจะหาย เพราะในโหระพา มีน ้ ามนัหอมระเหย ร้อย 1.5 
ประกอบดว้ยสาระส าคญั เช่น ไลนาโลลอน(linalool) ยูจีนอล(eugenol) เป็น
ตน้ 

 

กระเทียม โชติอนนัต์  อินทุใสตระกูล (2550) กล่าววา่ ใชห้ัวผ่า แลว้ทาแกก้ลากเกล้ือน
และโรคผิวหนงั 

 

ผกากรอง เพญ็นภา  ทรัพยเ์จริญ และคณะ (2547) กล่าววา่ ใชใ้บและกาน รักษาโรค
ผิวหนงั โดยน าใบและกา้นมาต าแลว้พอก หรือน ามาตม้กบัน ้ าใชล้า้งแผลหรือ
บริเวณท่ีเป็น  

 

วา่นหางจระเข ้ วนัดี  กฤษณพนัธ์ (2541) กล่าววา่ น าเมือกจากใบสดทาแผลให้เปียกอยูต่ลอด 
ใน วนัแรก หลงัจากนั้นใชวุ้น้แปะท่ีแผล เปล่ียนยาทุกวนั แผลจะหายเร็วข้ึน 

 

หอมแดง โชติอนนัต์  อินทุใสตระกูล (2550) กล่าววา่ ใชห้ัวผ่า แลว้ทาแกก้ลากเกล้ือน
และโรคผิวหนงั 

 

 
 3)  ฝี แผลพุพอง 

       พิมลพรรณ  อนนัตกิ์จไพศาล (2554) กล่าววา่ ฝีและแผงพุพอง เป็นการอกัเสบ
ของต่อมไขมันและขุมขน มีสาเหตุจากเช้ือแบคทีเรีย ส่วนใหญ่คือ พวก Stretococcus และ 
staphylococcus อาการของฝีมกัเป็นตุ่ม หรือกอ้นบวมแดงและปวดข้ึนมาใหม่ๆ จะแข็ง ต่อมาจะนุ่ม
และลามข้ึนใหญ่ข้ึน บางคร้ังเม่ือฝีเป่งมากๆ อาจแตกเองได้ แล้วอาการเจ็บปวดจะทุเลาลง ส่วน
อาการของแผลพุพองมีลกัษณะเป็นตุ่มหนองเล็กๆ หลายๆ ตุ่ม พบท่ีศีรษะ ล าตวั แคะและขา 
 
ตารางที ่2.13 สมุนไพรท่ีรักษา ฝี แผลพุพอง 

สมุนไพร ดา้นการบ าบดัรักษา หมายเหต ุ
ขม้ินชนั โชติอนันต์  อินทุใสตระกูล (2550) กล่าววา่ โดยใชเ้หงา้ขม้ินยาวประมาณ 2 

น้ิว ฝนกบัน ้ าตม้สุกทาบริเวณท่ีเป็นวนัละ 3 คร้ัง หรือใชผ้งขม้ินโรยทาบริเวณ
ท่ีมีอาการผื่นดนัจากแมลงสตัวก์ดัต่อย 

 

ธรณีสาร โชติอนนัต ์ อินทุใสตระกลู (2550) กล่าววา่ โดยใชร้ากและใบ มาโขลกเป็นยา
พอกเหงือกแกอ้าการปวดฟัน พอกฝีแกอ้าการบวม และคดัตามร่างกาย 

 

บอระเผด็ เพญ็นภา  ทรัพยเ์จริญ และคณะ (2547) กล่าววา่ ใชใ้บ น ามาโขลกให้ละเอียด 
ใช้พอกปิดฝี และใช้แก้ฟกบวม แก้ปวดแสบปวดร้อน ลดอาการปวดและ
อาการบวมจากฝี รักษาโรคผิวหนงั แกอ้าการคนัจากผื่น 
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ตารางที ่2.13 สมุนไพรท่ีรักษา ฝี แผลพุพอง (ต่อ) 
สมุนไพร ดา้นการบ าบดัรักษา หมายเหต ุ

พลบัพลึง โชติอนันต์  อินทุใสตระกูล (2550) กล่าววา่ โดยใชใ้บโขลกให้ละเอียดผสม
สุราพอกบริเวณท่ีเป็นฝี  

 

ฟ้าทะลายโจร เพญ็นภา  ทรัพยเ์จริญ และคณะ (2547) กล่าววา่ ใชใ้บ รักษาโรคผิวหนงัฝี แผล
ฝี ดว้ยการใชใ้บค่อนขา้งแก่ประมาณ 1 ก ามือ แลว้เอาเกลือ 3 เมด็ น ามาผสมต า
รวมกนัในครกจนละเอียด แลว้เอาสุราคร่ึงถว้ยชา น ้ าคร่ึงชอ้นชา ใส่รวมลงไป
คนใหเ้ขา้กนัแลว้เทกินค่อนถว้ยชา ส่วนกากท่ีเหลือน ามาพอกแผลฝี แลว้ใชผ้า้
สะอาดพกัไว ้ตอนพอกเสร็จใหม่อาจจะรู้สึกปวดบา้งเลก็นอ้ย 

 

พดุตาน เพญ็นภา  ทรัพยเ์จริญ และคณะ (2547) กล่าววา่ ใชร้าก แกฝี้บวม ฝีฝักบวั ฝีหวั
แก่ได ้ดว้ยการใชร้ากแหง้ประมาณ 30 กรัม น ามาตม้กบัน ้ าด่ืมแกอ้าการ 

 

เสลดพงัพอน
ตวัผู ้

สุทธิชยั  ปทุมล่องทอง (2545) กล่าววา่ น าใบหรือราก มาโขลกกบัเหลา้โรง ทา
บริเวณท่ีเป็นผีเชา้-เยน็  

 

เทียนบา้น สุทธิชยั  ปทุมล่องทอง (2545) กล่าววา่ น าเทียนบา้นทั้งตน้(รากจะไม่ใช)้ 1 ตน้ 
ลา้งน ้ าให้สะอาดเอาไปโขลกให้ละเอียด เวลาโขลกควรคั้นเอาน ้ าออกเป็น
ระยะๆ มิฉะนั้นจะเหลวจะท าให้โขลกยากมาก เพราะตน้เทียนมีน ้ ามาก น ้ าท่ี
คั้นออกมาให้น าไปเก็บไวก่้อน น ายาท่ีไดเ้อาไปพอกหัวฝีและหาผา้มาพนัให้
รอบบริเวณท่ีพอกเม่ือยาแห้งให้เปล่ียนใหม่ ท าอยา่งน้ีเร่ือยๆ แผลฝีก็จะยบุลง 
และหายในท่ีสุด 

 

 
  4)  แผลไฟไหม ้น ้าร้อนลวก 
       วชัรีพร  คงวิลาด (2551) กล่าวว่า แผลไผไหมน้ ้ าร้อนลวก เกิดจากความร้อน
ของไปหรือน ้ าร้อนสัมผสัถูกบริเวณผิวภายนอกของร่างกายท าให้เกิดอาการผิวหนงัแดง แสบร้อน 
ถลอก ผวิหนงัพอง 
 
ตารางที ่2.14 สมุนไพรท่ีรักษา แผลไฟไหม ้น ้าร้อนลวก 

สมุนไพร ดา้นการบ าบดัรักษา หมายเหต ุ
หอมแดง กระยาทิพย ์ เรือนใจ (2537) กล่าวว่า ให้หัวหอมสดต า แลว้น ามาทาหรือพอก

บริเวณท่ีเป็นแผลไผไหม ้น ้ าร้อนลวก 
 

หางจระเข ้ กระยาทิพย ์ เรือนใจ (2537) กล่าววา่ ใชวุ้น้ในใบ โดยปลอกเปลือกให้หมด ลา้ง
วุน้ให้สะอาด ไม่ให้มียาก น าไปพอกปิดแผล หรือขูดเฉพาะน ้ าจากวุน้ ทาลงบน
แผล 

ควรลา้งยางสี
เ ห ลื อ งออก
ใหห้มด 
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ตารางที ่2.14 สมุนไพรท่ีรักษา แผลไฟไหม ้น ้าร้อนลวก (ต่อ) 
สมุนไพร ดา้นการบ าบดัรักษา หมายเหต ุ

เสลดพงัพอน
ตวัผู ้

กระยาทิพย ์ เรือนใจ (2537) กล่าวว่า น าเอาใบต าผสมกับเหลา้โรง พอกตรง
บริเวณท่ีโดนน ้ าร้านลวกทุกๆ เชา้-เยน็ ท าเป็นประจ าจะรักษาแผลใหห้ายเร็ว 

ก่อนใช้ต้อง
ล้า ง แผลให้
ส ะ อ า ด
เสียก่อน 

ใบบวับก กระยาทิพย ์ เรือนใจ (2537) กล่าววา่ ใชต้น้สด 24-30กรัม ตม้เอาน ้ าด่ืม และเอา
กากมาพอกแผล หรือใชก้า้นแหง้ 1.5 กรัม บดเป็นผงกินวนัละ 3 คร้ัง 

 

 
  5)  อาการแพอ้กัเสบ แมลงกดัต่อยแกฟ้กซ ้ า เคล็ดขดัยอก 
       พิมลพรรณ  อนนัตกิ์จไพศาล (2554) กล่าววา่ อาการแพอ้กัเสบท่ีเกิดจากแมลง
สัตวก์ดัต่อย หรือสัมผสัส่ิงท่ีท าให้ผิวหนงัเกิดอาการแพ ้เช่น ยุง กดั แมลงกดั ถูกแมงกะพรุนไฟ ผึ้ง
ต่อย เป็นตน้ มีอาการเป็นผื่น มีตุ่มน ้ า หรือจุดแดงเล็กๆ รู้สึกคนั ถา้เกาอาจมีน ้ าเหลืองหรือ อกัเสบ
เป็นหนองได้ ชาวบา้นมกัเรียกว่า น ้ าเหลืองไม่ดี อาการน้ีอาจเป็นอยู่นานหลายชั่วโมง ส่วนผูท่ี้
เป็นมากและเกิดอาการแพอ้ยา่งรุนแรง อาจมีอาการอยา่งอ่ืนร่วมดว้ย เช่น ริมฝีปากบวม หนงัตาบวม 
มีลมพิษข้ึนทัว่ตวั คล่ืนไส้อาเจียน แน่นหนา้อก หายใจหอบ และอาจเสียชีวิตไดภ้ายใน 15-30 นาที 
ในกรณีท่ีถูกแมลงท่ีมีเหล็กในจ าพวกผึ้ง ต่อย แมลงภู่ และหมาร่ากดัต่อย ควรรีบเข่ียออกทนัทีโดย
ใชมี้ด หรือปลายเขม็ท่ีสะอาดขดูออก หรืออาจใชก้ระดาษสก๊อตเทปปิดทาบแลว้ดึงออก เหล็กในจะ
หลุดออกมาดว้ย หรือจะใชป้ลายหลอดกาแฟแข็งๆ หรือปลายดา้มปากกาลูกล่ืน ครอบจุดท่ีถูกต่อย
แลว้กดลงให้ เหล็กในโผล่ข้ึนมา จากนั้นตึงใช้คีมคีบออกควรป้องกนัโดยหลีกเล่ียงส่ิงท่ีท าให้แพ้
หรือแมลงเหล่านั้น 

           อาการเคล็ดขดัยอก เกิดจากกลา้มเน้ือบริเวณรอบขอ้และเอน็มีการฟกช ้าหรือ
ฉีกขาด เน่ืองจากหกลม้หรือถูกบิดเบือนหรือกระแทกอยา่งแรง ท าใหเ้กิดอาการปวด บวม แดง ร้อน
รอบๆ ขอ้ หรือเคล็ดยอกบริเวณกลา้มเน้ือ มกัพบบริเวณขอ้เท่า ขอ้เข่า ขอ้ไหล่ ขอ้มือ มกัมีอาการ
นานเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือน 
 
ตารางที ่2.15 สมุนไพรท่ีรักษา อาการแพอ้กัเสบ แมลงกดัต่อยแกฟ้กซ ้ า เคล็ดขดัยอก 

สมุนไพร ดา้นการบ าบดัรักษา หมายเหต ุ
ไพลเหลือง กระยาทิพย ์ เรือนใจ (2537) กล่าววา่ ใชเ้หงา้สดต าละเอียด คั้นเอาน ้ าทา หรือ

ต าพอกบริเวณท่ีมีอาการฟกซ ้ า บวม 
 

เสลดพังพอน
ตวัผู ้

สุทธิชยั  ปทุมล่องทอง (2545) กล่าววา่ น าใบหรือราก มาโขลกกบัเหลา้โรง ทา
บริเวณท่ีเป็นผีเชา้-เยน็ 
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ตารางที ่2.15 สมุนไพรท่ีรักษา อาการแพอ้กัเสบ แมลงกดัต่อยแกฟ้กซ ้ า เคล็ดขดัยอก (ต่อ) 
สมุนไพร ดา้นการบ าบดัรักษา หมายเหต ุ

บวับก กระยาทิพย ์ เรือนใจ  (2537) กล่าวว่า ใชต้น้สด 24-30กรัม ตม้เอาน ้ าด่ืม และ
เอากากมาพอกแผล หรือใชก้า้นแหง้ 1.5 กรัม บดเป็นผงกินวนัละ 3 คร้ัง 

 

หอมแดง กระยาทิพย ์ เรือนใจ  (2537) กล่าวว่า ใชห้ัวหอมสดต าแลว้น ามาทาหรือพอ
บริเวณท่ีถูกต่อย 

 

อญัชนั เพญ็นภา  ทรัพยเ์จริญ และคณะ (2547) กล่าววา่ ใชด้อก ต าเป็นยาพอก หรือคั้น
เอาน ้ าทาแกฟ้กบวม แกพิ้ษแมลงกดัต่อย 

 

ขม้ินชนั วฒิุ  วุฒิธรรมเวช (2542) กล่าววา่ ใชเ้หงา้แห้งบดเป็นผง ละลายน ้ าสะอาดทา
บริเวณท่ีเกิดอาการ เชา้-เยน็ 

 

ดองดึง เพญ็นภา  ทรัพยเ์จริญ และคณะ (2547) กล่าววา่ หัวหรือเหงา้ มีรสร้อนมนั แก้
โรคเร้ือน แกพิ้ษแมลงสตัวก์ดัต่อย ใชห้วัหรือเหงา้สด น ามาต าพอกตรงท่ีเป็น 

 

ล้ินมงักร เพ็ญนภา  ทรัพยเ์จริญ และคณะ (2547) กล่าวว่า ใชใ้บ ใบใช้ต าหรือขยี้แลว้
น าไปทาหรือพอกบริเวณแผลท่ีอกัเสบช่วยใหทุ้เลาอาการลงได ้

 

ต าลึง วฒิุ วฒิุธรรมเวช (2542) กล่าววา่ ใชใ้บสด 1 ก ามือ โคลกพอแตก ผสมน ้ า
เลก็นอ้ย คั้นเอาน ้ าทาบริเวณท่ีเกิดอาการ พอน ้ าแหง้ทาซ ้ า จนกวา่จะหาย 

 

 
 2.5.1.7)  กลุ่มของโรค/อาการเจบ็ป่วยในระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น อาการขดัเบา 
   รุ่งระวี  เต็มศิณิฤกษ์กุล (2542) กล่าวว่า อาการขับเบา หมายถึง อาการถ่าย
ปัสสาวะกระปริดกระบ่อย (ออกทีละนอ้ย แต่บ่อยคร้ัง) ปวดและหรือปวดขดัเวลาถ่าย ถ่ายปัสสาวะ
เกือบ ทุกชั่วโมง มีอาการคลา้ยถ่ายไม่สุดตลอดเวลา บางคนอาจมีอาการปวดบริเวณ ทอ้งน้อย มี
สาเหตุไดห้ลายประการแต่สาเหตุท่ีพบบ่อยท่ีสุดคือ โรคกระเพราะปัสสาวะ (Cystitis) ส่วนมากเกิด
จากเช้ือแบคทีเรียชนิดเดียวกบัท่ีอยู่ในล าไส้ของคนเรา โดยเขา้ไปทางท่อปัสสาวะ โรคน้ีพบใน
ผูห้ญิงมากกว่าผูช้ายหลายเท่า เน่ืองจากท่อปัสสาวะของผูห้ญิงสั้ นและอยู่ใกลท้วารหนัก ซ่ึงเป็น
แหล่งท่ีมีเช้ือโรคมาก เช้ือโรคจึงเขา้ทางท่อปัสสาวะของหญิงไดง่้ายกวา่ผูช้าย การป้องกนัไม่ให้เกิด
โรคกระเพาะปัสสาสะอกัเสบคือการด่ืมน ้ าให้เพียงพอ(ประมาณ 3-4 ลิตร) เพื่อช่วยขบัเช้ือโรคออก
และช่วยลดอาการปวดแสบปวดร้อนเวลาปัสสาวะ ควรถ่ายปัสสาวะทุกคร้ังท่ีปวดอยา่กลั้นปัสสาวะ
นานๆ 
 
ตารางที ่2.16 สมุนไพรท่ีรักษา อาการขดัเบา 

สมุนไพร ดา้นการบ าบดัรักษา หมายเหต ุ
ออ้นด า   วฒิุ  วฒิุธรรมเวช (2542) กล่าววา่ ใชล้  าตน้สด หนกั 100 กรัม หรือแห้ง 30-60 

กรัม ตม้กบัน ้ า 760 ซีซี. ใหเ้ดือนนาน 15 นาที รินเอาน ้ าด่ืม คร้ังละ 1 ถว้ยกาแฟ 
ก่อนอาหาร เชา้-เยน็ 
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ตารางที ่2.16 สมุนไพรท่ีรักษา อาการขดัเบา (ต่อ) 
สมุนไพร ดา้นการบ าบดัรักษา หมายเหต ุ

อญัชนั วนัดี  กฤษณพนัธ์, (2541) กล่าววา่ ใชร้าก ซ่ึงมีรสขม เป็นยาระบายและยาขบั
ปัสสาวะ มกัใชช้นิด ดอกขาว  

 

พริกไทย วนัดี  กฤษณพนัธ์ (2541) กล่าววา่ น าผลแกแ้ห้งมา 0.58-1 กรัม (ประมาณ 15-
20 ผล) บดเป็นผง ชงกบัน ้ าร้อนรับประทานเป็นยาขบัปัสสาวะและขบัลม 

 

ชุมเห็ดเทศ วฒิุ  วฒิุธรรมเวช (2542) กล่าววา่ ใชเ้มลด็แห้งคัว่พอหอม วนัละ 1-2 ชอ้นโต๊ะ 
ตม้กบัน ้ า 1 ลิตร ให้เดือนนาน 15 นาที รินเอาแบ่งเป็น 3 ส่วน ด่ืมคร้ังละ 1 
ส่วน หลงัอาหาร เชา้-กลางวนั-เยน็ 

 

เอ้ืองหมายนา เพ็ญนภา  ทรัพยเ์จริญ และคณะ (2547) กล่าวว่า ใชล้  าตน้ น ามาตม้กบัน ้ าด่ืม
เป็นยาขบัปัสสาวะ แกอ้าการกระเพาะปัสสาวะอกัเสบ หรือจะใชล้ าตน้น ามา
รับประทานสดเป็นยาแกน่ิ้ว โดยตดัใหมี้ความยาวหน่ึงวา แลว้เอาไปยา่งไฟคั้น
เอาน ้ าด่ืม 

 

ดอก
บานไม่รู้โรยสี
ขาว 

สุทธิชยั  ปทุมล่องทอง (2545) กล่าววา่ ใหน้ าเอาดอกบานไม่รู้โรยมาตม้น ากิน 
การตม้ก็ตม้ไหน้านสกัหน่อยพอเดือนเตม็ท่ีก็ยกลง น าเอามากินเป็นประจ า กิน
คร้ังละ 2 คร้ัง เชา้เยน็ ท ากินสกั 2 หมอ้ ก็รู้ผล 

 

กระเจ๊ียบแดง วนัดี  กฤษณพนัธ์ (2541) กล่าววา่ ใชก้ลีบเล้ียงตางแห้ง 3-5 ดอก ตม้กบัน ้ า ท า
เป็นน ้ ากระเจ๊ียบใช้ด่ืม หรือใช้กลีบเล้ียงแห้งบดเป็นผง ใช้ผง 1 ช้อนชา
(ประมาณ 3 กรัม) ชงกบัน ้ าเดือน 1 ถว้ยแกว้ รินเอาส่วนท่ีใส่ๆ ด่ืมวนัล่ะ 3 คร้ัง 

เ ป็นยาระบาย
อ่อนๆ 

ตะไคร้ วฒิุ  วฒิุธรรมเวช (2542) กล่าววา่ ใชต้น้แก่ (สด 2-3 ตน้ทุบพอแตก หรือ แห้ง 
หนกั 30-60 กรัม) ตม้กบัน ้ า 1 ลิตร ให้เดือนนาน 15 นาที รินเอาน ้ าด่ืม คร้ังละ 
1 ถว้ยกาแฟ ก่อนอาหาร เช่า-กลางวนั-เยน็ หรือเม่ือมีอาการ หรือใชเ้หงา้ หั่น
เป็นแว่นบางๆ คัว่ไฟอ่อนๆพอเหลือง คร้ังละ 1ช้อนโต๊ะ ชงน ้ าร้อน 1 ถว้ย
กาแฟ ด่ืมก่อนอาหาร เชา้-กลางวนั-เยน็ 

 

 
2.5.1.8)  กลุ่มของโรคเก่ียวกบัหลอดเลือด เช่น ความดนัโลหิตสูง 
  วิฑูรย ์ พลาวุฑฒ์ (2537) กล่าวว่า โรคความดนัโลหิตสูงส่วนใหญ่จะไม่มีอาการ

เน่ืองจากความดนัโลหิตจะเพิ่มอย่างช้าๆท าให้ร่างกายโดยเฉพาะหลอดเลือดปรับตวัทนัจึงไม่มี
อาการ ผูป่้วยความดนัโลหิตส่วนใหญ่จะมาดว้ยโรคแทรกซ้อนโดยท่ีไม่รู้วา่เป็นความดนัโลหิตสูง 
ดงันั้นจึงแนะน าให้วดัความดนัทุก 2 ปีส าหรับคนท่ีความดนัโลหิตปกติ อาการท่ีผูป่้วยความดนั
โลหิตสูงท่ีพาผูป่้วยมาโรงพยาบาลไดแ้ก่ 
  1)  ปวดศีรษะ 
  2)  เลือดก าเดาไหล 
  3)  มึนงง Dizziness 
  4)  ตามวั 
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  5)  เหน่ือยง่ายหายใจหอบ 
  6)  แน่หนา้อก 
 
ตารางที ่2.17 สมุนไพรท่ีรักษา ความดนัโลหิตสูง 

สมุนไพร ดา้นการบ าบดัรักษา หมายเหต ุ
หอมหวัใหญ่ วนัดี  กฤษณพนัธ์ (2541) กล่าววา่ หัวหอมใหญ่ เป็นยาขบัปัสสาวะ ขบั

เสมหะ น ้ าคั้นจากหัวช่วยลดการอกัเสบบวม ลดความดนัโลหิต และลด
น ้ าตาลในเลือด น าหัวหอมใหญ่มารับประทาน เป็นยาขบัลม แกอ้าการ
ทองอืดทอ้งเฟ้อ น ามนัหอมระเหยจากหัวหอมใหญ่ประกอบด้วยสาร
จ าพวกอลัลิลลิกไดซลัไฟล ์(allylic disulfides) ซ่ึงมีฤทธ์ิตา้นแบตทีเรีย 

 

บวับก วฑิูรย ์ พลาวฑุฒ ์(2542) กล่าววา่ ใชท้ั้งตน้สด 30-40 กรัม คั้นน ้ าจากตน้
สด เติมน ้ าตาลเลก็นอ้ย รับประทาน 5-7 วนั  

 

กระเทียม กระยาทิพย ์ เรือนใจ (2537) กล่าววา่ ใชห้ัวกระเทียม กินสด วนัละ 6-10 
กลีบ ทุกวนั 

ไม่ควรกินขณะท้อง
ว่าง จะท าให้ระคาย
เ คื อ ง ต่ อ ก ร ะ เ พ า ะ
อาหารและล าไส ้

 

2.6  ข้อควรระวงัในการใช้พชืสมุนไพรเพือ่รักษาโรค 
อาการท่ีไม่ควรใชส้มุนไพรรักษา และควรรีบไปโรงพยาบาลคือ (รุ่งระว ี เตม็ศิณิฤกษก์ุล, 

2542) 
 2.6.1  ใชส้มุนไพรรักษามานานกวา่ 3-4 วนั อาการยงัไม่ดีข้ึนหรือทรุดลงกวา่เดิม 
 2.6.2  เกิดอาการแพห้ลงัรับประทานยาสมุนไพร เช่น คล่ืนไส้ อาเจียน หรือมีตุ่มหรือผื่น
เป็นป้ืนคลา้ยลมพิษข้ึนท่ีผวิหนงั ริมฝีปากหรือตา ใจสั่น เป็นตน้ 
 2.6.3  มีไขสู้ง ตาแดง ปวดเม่ือยตามตวั ซึมและเพอ้ 
 2.6.4  มีไขสู้ง ตาเหลือง ตวัเหลือง อ่อนเพลียและอาเจียน 
 2.6.5  ปวดทอ้งอยา่งแรงบริเวณสะดือ หรือทอ้งวาดา้นล่าง อาจมีอาการทอ้งผกูและไขร่้วม
ดว้ย ซ่ึงเป็นอาการของไส้ต่ิงอกัเสบ อาจเป็นอนัตรายถึงชีวติได ้
 2.6.6  ปวดทอ้งอยา่งรุนแรงร่วมกบัมีไข ้อาเจียนหรือทอ้งเสีย 
 2.6.7  ทอ้งเสียหรืออาเจียนมากๆ คนไขจ้ะอ่อนเพลีย ตาลึก ผวิหนงัแทง้ หรือถ่ายอุจจาระ
เป็นมูกเลือดอ่อนเพลียลง 
 2.6.8  อาเจียนเป็นเลือด  
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2.7  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 งานวจิยัวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ ซ่ึงเป็นสวนสมุนไพรท่ีมีพรรณ
ไมก้ว่า 200 ชนิด และจดักลุ่มและจ าแนกตามสรรพคุณในการรักษาตามคมัภีร์ยาไทยโบราณ 20 
กลุ่มอาการ 

สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯภูมิปัญญาของคนในสมยัก่อนสามารถอยูร่่วมกบัธรรมชาติ
ไดอ้ยา่งเก้ือกลู รู้จกัใชป้ระโยชน์จากส่ิงรอบตวัท่ีมีอยู ่ตวัอยา่งท่ีเห็นไดง่้ายและชดัเจนคงหนีไม่พน้ 
พืชผกัสมุนไพร ท่ีเราน ามาใชป้ระกอบอาหาร รวมถึงใชเ้ป็น ยารักษาโรค ก็ลว้นแต่ให้สรรพคุณท่ีดี
ต่อร่างกาย ทวา่ทุกวนัน้ีเม่ือยาแผนปัจจุบนัเขา้มามีบทบาทกบัชีวติของคนเรามากข้ึน พืชสมุนไพร ท่ี 
เคยใชก้นัมาแต่เก่าก่อนก็เร่ิมถูกลืมไปทีละนอ้ยๆ จนคนรุ่นใหม่อาจไม่เคยไดเ้ห็นหนา้ค่าตาของยา
วิเศษในสมยัปู่ กบัย่ากนัเสีย แลว้ ทวา่ก็ไม่ไดห้มดหวงัไปซะทีเดียว เพราะท่ี สวนสมุนไพรสมเด็จ
พระเทพฯ จงัหวดัระยอง แห่งน้ีถือเป็นสถานท่ีรวบรวมเร่ืองราวดีๆ เก่ียวกบั พืชสมุนไพร ให้กบัผูท่ี้
สนใจไดเ้ขา้มาเยี่ยมชมและหาความรู้กนัไดแ้บบจุใจเลยทีเดียว โดย สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  อยู่ภายใต้การดูแลของ บริษทั ปตท. จ ากัด (มหาชน) ท่ีได้
จดัสร้างและนอ้มเกลา้ฯ ถวายในวโรกาสท่ี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง
เจริญพระชนมายุครบ 50 พรรษา สวนสมุนไพรแห่งน้ีแบ่งส่วนจดัแสดงออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 
นิทรรศการภายใน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา และ สวนสมุนไพร ซ่ึง ถือเป็นแหล่งรวบรวม
พืชพนัธ์ุสมุนไพรมากกวา่ 260 ชนิด จดักลุ่มและจ าแนกตามสรรพคุณในการรักษาตามคมัภีร์ยาไทย
โบราณ 20 กลุ่มอาการ ซ่ึงมีรถรางใช ้ก๊าซ NGV คอยบริการน าชมบรรยากาศโดยรอบสวน พร้อม
กบัวิทยากรท่ีจะคอยอธิบายถึงส่วนต่างๆ ภายในสวน ซ่ึงแบ่งสัดส่วนไวอ้ย่างน่าสนใจ ด้วยการ
จ าแนกคุณลกัษณะและสรรพคุณทางยาของ พืชสมุนไพร ท่ีใชใ้นการรักษา เป็นตน้วา่ พืชสมุนไพร
แกโ้รคผวิหนงั กลุ่มยาบ ารุงหวัใจ กลุ่มยาบ ารุงเลือด กลุ่มยาแกไ้ข ้กลุ่มยาถอนพิษ กลุ่มยาบ ารุงก าลงั 
และอ่ืนๆ เราจึงไดเ้ห็นหน้าตาของ พืชสมุนไพร แต่ละชนิดอย่างชดัเจน พร้อมกนันั้นภายในสวน
สมุนไพรแห่งน้ีไม่เพียงแต่มากดว้ยความรู้เพียงอย่าง เดียว ท่ีน่ีน้ียงัมากดว้ยความร่มร่ืนและความ
ผอ่นคลายเป็นอย่างดี เพราะมีตน้ไมเ้ป็นจ านวนมาก ผูค้นในละแวกน้ีไม่ว่าเด็กหรือผูใ้หญ่ต่างช่ืน
ชอบมาท ากิจกรรม ทั้งการวิ่งออกก าลงักาย รวมถึงการป่ันจกัรยานกนัอย่างคึกคกั และท่ีส าคญั
ภายใน สวนสมุนไพร ยงัมี ตน้จนัทน์เทศน์ ไมม้งคลท่ี พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว สมเด็จพระ
นางเจา้สิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ สมเด็จ
พระเจา้ลูกยาเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี ทรงปลูกข้ึนไวเ้ป็นอนุสรณ์สัญลกัษณ์ 
ในวโรกาสเม่ือคร้ังเสด็จพระราชด าเนินมาในพิธีเปิด สวนสมุนไพร เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2528 
 เม่ือเสร็จส้ินการเยี่ยมชมบริเวณสวนดา้นนอกแลว้ ก็มาต่อกนัท่ี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 
พรรษา โดย ภายในอาคารประกอบดว้ยนิทรรศการต่างๆ ท่ีจดัแสดงผ่านส่ือสมยัใหม่หลากหลาย
รูปแบบ นกัท่องเท่ียวสามารถเดินชมตามส่วนต่างๆ ไดอ้ยา่งเพลิดเพลิน เร่ิมตั้งแต่ ห้องการเดินทาง
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ของลูกยาง ท่ีน าเสนอเร่ืองราวของตน้ไมแ้ต่ละตน้ว่า กวา่พวกมนัจะเติบใหญ่คอยให้ร่มเงาไดน้ั้น
ตอ้งผา่นอะไรมากนับา้ง ซ่ึงสามารถเล่าเร่ืองราวไดน่้าสนใจดว้ยรูปแบบของ การ์ตูนแอนิเมชัน่ ผา่น
ภาพเคล่ือนไหวพร้อมเสียงพดูและดนตรีประกอบสลบักนัไป จุดน้ีน่าจะถูกอกถูกใจเด็กๆ เป็นอยา่ง
ดี ส่วนผูใ้หญ่ก็หนา้ช่ืนตาบานไปกบัความสุขของเจา้ตวันอ้ยเช่นเดียวกนั ขณะท่ีห้องจดัแสดงถดัไป
เราจะไดพ้บกบัห้อง “เจา้ฟ้านกัอนุรักษ์ ” นิทรรศการซ่ึงรวบรวมพระฉายาลกัษณ์ในพระจริยวตัร
ของ สมเด็จพระเทพฯ อนัเก่ียวเน่ืองกบัการอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้มให้ไดช่ื้นชมพระบารมี
อีกเช่นกนั และห้องจดัแสดงต่อไป ท่ีจะไดช้มก็คือมหศัจรรยแ์ห่งภูมิปัญญา การรักษาแบบพื้นบา้น
ดว้ยสมุนไพร หรือบา้นหมอยา จุด น้ีเป็นการจ าลองบรรยากาศบา้นเรือนสมยัก่อนให้เราไดเ้ห็นว่า 
เวลาท่ีหมอพื้นบา้นปรุงยาสมุนไพรนั้น เขามีกรรมวิธีอย่างไรโดยขอ้มูลต่างๆ จะบรรยายผ่านทาง
เสียงตามสายควบคู่กนัไป พร้อมกนันั้นส่วนจดัแสดงต่อจากน้ีก็มีความน่าสนใจไม่ยิ่งหยอ่นกวา่กนั
คือ นิทรรศการตรวจธาตุเจา้เรือนของตวัเอง ท่ีรวบรวมขอ้มูลวา่อาหารเมนูใด หรือ สมุนไพร ชนิด
ไหนท่ีเหมาะกบัธาตุในร่างกายแต่ละคน เม่ือไดรู้้เร่ืองราวจากจุดน้ีไป เช่ือแน่วา่หลายๆ คนคงทราบ
ถึงส่ิงท่ีวาควรปรับเปล่ียนพฤติกรรมการรับประทาน ของตวัเองและคนในครอบครัวอยา่งไรถึงจะ
เหมาะสม  (สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ,  2543) 
 

2.8  กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 เหตุผลในการท าวิจยัเร่ืองน้ี เพราะในปัจจุบนัมนุษยไ์ด้เกิดโรคต่างๆ หลายโรค ซ่ึงได้
ตระหนกัถึงสุขภาพชีวติมากข้ึน โดยใชย้ารักษาโรคแบบแผนยาปัจจุบนั ซ่ึงยาในปัจจุบนัมีราคาแพง
และไดผ้ลดี แต่มีขอ้เสียคือเกิดสารตกคา้งในร่างการ ดงันั้นจึงเห็นวา่พืชสมุนไพรก็น ามารักษาโรค
ไดเ้หมือนกนั โดยการปลูกพืชสมุนไพรไวใ้นบา้นจดัเป็นภูมิทศัน์และยงัสามารถน ามารักษาโรคได ้
โดยมีการเลือกพืชสมุนไพรท่ีไม่ผ่านกระบวนการต่างๆตามต ารับยา น ามารักษาโรคไดท้นัที คือ
สามารถเก็บสดใชกิ้นไดเ้ลย หรือน าไปตม้น ้าด่ืม โดยไม่ก าหนดอุณหภูมิ เป็นตน้ ซ่ึงไม่เป็นอนัตราย
ต่อร่างกายและไม่มีสารตกคา้ง แต่ถา้เป็นพืชสมุนไพรท่ีมีการผา่นกระบวนการต่างๆ ตามต ารับยา 
เป็นการผา่นกระบวนการหลายขั้นตอน ซ่ึงให้ไดผ้ลตามต ารับยา จึงท าให้เกิดความยุง่ยากต่อการใช ้
และอาจมีผลต่อร่างกายหากท าไม่ไดผ้ลตามต ารับยา ดงันั้นจึงไดมี้การเลือกพืชสมุนไพรเฉพาะท่ี
สามารถน ามารักษาโรคไดเ้ลยโดยไม่ผ่านกระบวนการต่างๆตามต ารับยา และยงัสามารถน ามาจดั
ภูมิทศัน์ไดบ้า้นได ้โดยแยกพรรณไมพ้ืชสมุนไพรตามประโยชน์การใชส้อยของวสัดุพืชพรรณ เช่น 
ทางสถาปัตยกรรม ทางวิศวกรรม และทางสุนทรียภาพ เพื่อการเลือกใชพ้รรณไมไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 
ในการออกแบบแนวทางการออกแบบภูมิทศัน์ในพื้นท่ีบา้นพกัอาศยัโดยใชพ้ืชสมุนไพร 

หลงัจากท่ีไดศึ้กษาเร่ืองโรคและกลุ่มของโรครวมถึงพืชพรรณสมุนไพรต่างๆท่ีใช ้ ขั้นตอน
ต่อไปในบทท่ี 3 จะเป็นขั้นตอนการด าเนินงานวิจยั โดยการก าหนดกลุ่มของโรคและพืชสมุนไพร 
มาเป็นตวัตั้งและศึกษาจากการอ่านเร่ืองของพืชสมุนไพรท่ีน ามาใช้รักษาโรคได้เลยโดยไม่ผ่าน
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กระบวนการต่างๆ ตามต ารับยา ซ่ึงมีการคดัเลือกพรรณไมท่ี้น ามาใชรั้กษาไดเ้ลย และน ามาเป็นแนว
ทางการออกแบบภูมิทศัน์ในพื้นท่ีบา้นพกัอาศยัโดยใชพ้ืชสมุนไพรต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที ่2.1 กรอบแนวความคิด 
 

ศึกษาเร่ืองโรคท่ีเกิดข้ึน
เป็นประจ า 

สมุนไพรท่ีใชใ้นการ
รักษาโรค 

ผา่นกระบวนการ ไม่ผา่นกระบวนการ 

แนวความคิดของการ
จดัภูมิทศัน์ในบา้น 

ประโยชน์การใชส้อย
ของวสัดุพืชพรรณ 

ออกแบบเป็นแนวทาง 



 
 

บทที ่3 
วธิวีจิัยและด ำเนินกำร 

 
 ในบทน้ีศึกษาเก่ียวกบัการหาพืชสมุนไพรท่ีน ามารักษาโรคไดเ้ลยโดยไม่ผา่นกระบวนการ
ต่างๆ ตามต ารับยา โดยอา้งอิงจากบทท่ี 2 และจากการศึกษาเพิ่มเติมจากหนงัสือ เพื่อให้ไดผ้ลของ
งานวจิยัถูกตอ้งแม่นย  าท่ีสุด และในบทน้ีไดมี้การท าแบบสอบถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัพืชสมุนไพร ซ่ึง
ศึกษาจากประชากรทัว่ไป 
 

3.1  วธีิกำรคดัเลอืกพชืสมุนไพรทีน่ ำมำใช้ในกำรรักษำหรือบ ำบัดโรค 
 โดยพิจารณาในการเลือกพรรณพืชสมุนไพร เพื่อใชใ้นเฉพาะในครัวเรือนได ้โดยไม่ผ่าน
กระบวนการหรือสามารถน ามาใชไ้ดเ้ลย  กบัมีการผา่นกระบวนการต่างๆ โดยเคร่ืองมือตามต ารับ
ยา การด าเนินงานวจิยัในคร้ังน้ี ซ่ึงมี 3 ตวัแปรดงัน้ี 

3.1.1  ตวัแปรตน้ คือ กลุ่มอาการของโรค  
3.1.2  ตวัแปรตาม คือ พืชสมุนไพรท่ีใชใ้นการรักษาหรือบ าบดัโรค  
3.1.3  ตวัแปรควบคุม คือ การสืบคน้ศึกษาเร่ืองพืชสมุนไพรท่ีใช้ในการรักษาหรือบ าบดั
โรค โดยมีผา่นกระบวนการ กบัไม่ผา่นกระบวนการ 

หมายเหตุ 
ผา่นกระบวนการ หมายถึง  เป็นการผา่นกระบวนการต่างๆท่ีมีเคร่ืองมือใช ้  

ในการท ายาหรืออุปกรณ์วดัเพื่อใหไ้ดผ้ลตาม 
ต ารับยา 

ไม่ผา่นกระบวนการ หมายถึง  สามารถเก็บสดกินใชไ้ดเ้ลย , น าไปตม้น ้า 
     (ไม่ก าหนดอุณหภูมิ) , โขก ใหล้ะเอียดซ่ึง 
     สามรถใชเ้คร่ืองมือในครัวเรือนไดแ้ละน ามา 
     ใชเ้ป็นกระบวนการท่ีไม่ตอ้งมีเคร่ืองมือใชท้  า 

    ยาหรืออุปกรณ์วดัเพื่อให้ไดผ้ลตามต ารับยา 
 โดยพิจารณาในการเลือกพืชสมุนไพร ท่ีสามารถน ามาใช้ไดเ้ลยโดยไม่ผ่านกระบวนการ
ต่างๆ ตามต ารับยา อ้างอิงจากบทท่ี 2 โดยหากผ่านกระบวนการท ายาโดยต้องใช้อุปการณ์และ
เคร่ืองมือหรือต้องมีส่วนผสมอ่ืนๆ เช่น สุรา จะถือว่า เป็นพืชสมุนไพรท่ีไม่ถูกเลือกมาเป็นพืช
สมุนไพรท่ีน ามาใชเ้ป็นในแนวทางการออกแบบภูมิทศัน์ในพื้นท่ีบา้นพกัอาศยัโดยใชพ้ืชสมุนไพร 
แต่ถ้าพืชสมุนไพรชนิดไหนท่ีไม่ผ่านกระบวน ท ายาเช่น ไม่ผสมสุรา แต่สามารถใช้อุปกรณ์ใน
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ครัวเรือนท ายาได ้จะถือว่าพืชสมุนไพรชนิดนั้นน ามาเป็นแนวทางการออกแบบภูมิทศัน์ในพื้นท่ี
บา้นพกัอาศยัโดยใชพ้ืชสมุนไพรได ้ดงัตารางท่ี 3.1-3.8 
 
ตำรำงที ่3.1  กลุ่มของโรค/อาการเจบ็ในระบบทางเดินอาหาร 

โรค พืชสมุนไพร ผา่น 
กระบวนการ 

ไม่ผา่น
กระบวนการ 

1. ทอ้งอืด ทอ้งข้ึน ทอ้งเฟ้อ จุกเสียด หอมแดง   

หอมหวัใหญ่   

โหระพา   

กระชาย   
ขมิ้นชนั   

 ดองดึง   
 ไพลเหลือง   
 ขิง   
 พริกไทย   
 กระเทียม   
 ข่า   
 แมงลกั   
 ดีปลี   
 กานพลู   

 กระเพรา   
 ตะไคร้   
 สะระแหน่   
2. โรคทอ้งผกู หม่อน   

 หอมแดง   
 โหระพา   
 อญัชนั   
 พญาไร้ใบ   
 ไพลเหลือง   

 คูน   
 ชุมเห็ดเทศ   
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ตำรำงที ่3.1  กลุ่มของโรค/อาการเจบ็ในระบบทางเดินอาหาร (ต่อ) 
โรค พืชสมุนไพร ผา่น 

กระบวนการ 
ไม่ผา่น

กระบวนการ 
 กระเจ๊ียบแดง   
 มะระข้ีนก   
 แมงลกั   

 น ้าเตา้ญ่ีปุ่น   
 กุหลาบมอญ   

 ข้ีเหล็ก   
3. โรคทอ้งเดิน ฝร่ัง   
 ทบัทิม   
 กระชาย   
 ขมิ้นชนั   
 ไพลเหลือง   
 ตะไคร้   

 ฟ้าทะลายโจร   
 กลว้ยน ้าวา้   
4. โรคกระเพราะอาหาร ธรณีสาร   
 บอระเผด็   
 พญาไร้ใบ   
 ขมิ้นชนั   
 บวับก   
 กลว้ยน ้าวา้   
5. พยาธิล าไส้ ขมิ้นด า   

 บอระเผด็   
 แกว้   
 เล็บมือนาง   
 กระถิน   
 พิลงักาสา   
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ตำรำงที ่3.2  กลุ่มของโรคติดเช้ือไวรัส 

โรค พืชสมุนไพร ผา่น 
กระบวนการ 

ไม่ผา่น
กระบวนการ 

ไขห้วดั หอมแดง   
 ขิง   
 ยา่นาง   

 ฟ้าทะลายโจร   
 ดาวเรือง   

 ดอกบานไม่รู้โรยสีขาว   

 
ตำรำงที ่3.3  กลุ่มของโรค/อาการเจบ็ป่วยในระบบทางเดินหายใจ 

โรค พืชสมุนไพร ผา่น 
กระบวนการ 

ไม่ผา่น
กระบวนการ 

อาการไอ ้มีเสมหะ หงอนไก่   
 หนามแดง   

 หม่อน   
 หอมหวัใหญ่   
 เหงือกปลาหมอดอกขาว   
 ออ้ยด า   

 ดองดึง   
 บอระเผด็   
 วา่นกาบหอยแครง   
 กระเจ๊ียบแดง   
 ดีปลี   

 มะแวง้เครือ   
 บวัหลวง   
 มะนาว   
 มะแวง้ตน้   
 ตะลิงปลิง   
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ตำรำงที ่3.4  กลุ่มของโรคปาก 

โรค พืชสมุนไพร ผา่น 
กระบวนการ 

ไม่ผา่น
กระบวนการ 

โรคปาก และล าคอร้อนใน ผกัชี   
 อญัชนั   
 ธรณีสาร   

 ไพลเหลือง   
 กานพลู   

 
ตำรำงที ่3.5  กลุ่มของโรคเก่ียวกบัทวารหนกั 

โรค พืชสมุนไพร ผา่น 
กระบวนการ 

ไม่ผา่น
กระบวนการ 

ริดสีดวงทวาร หงอนไก่   
 วา่นงาชา้ง   
 วา่นชกัมดลูก   

 พญาไร้ใบ   
 เพชรสังฆาต   

 
ตำรำงที ่3.6  กลุ่มของโรคผิวหนงั 

โรค พืชสมุนไพร ผา่น 
กระบวนการ 

ไม่ผา่น
กระบวนการ 

1. ลมพิษ เริม งูสวดั พุดตาน   
 พลู   

 พญาไร้ใบ   
 วา่นหางจระเข ้   
2. โรคผิวหนงั กลากเกล้ือน หงอนไก่   
 เหงือกปลาหมอดอกขาว   
 โหระพา   
 กระเทียม   
 ผกากรอง   
 วา่นหางจระเข ้   
 หอมแดง   
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ตำรำงที ่3.6  กลุ่มของโรคผิวหนงั (ต่อ) 
โรค พืชสมุนไพร ผา่น 

กระบวนการ 
ไม่ผา่น

กระบวนการ 
3. ฝี แผลพุพอง ขมิ้นชนั   
 ธรณีสาร   
 บอระเผด็   

 พลบัพลึง   
 ฟ้าทะลายโจร   
 พุดตาน   
 เสลดพงัพอนตวัผู ้   
 เทียนบา้น   
4. แผลไฟไหม ้น ้าร้อนลวก หอมแดง   
 หางจระเข ้   
 เสลดพงัพอนตวัผู ้   
 บวับก   

5. อาการแพอ้กัเสบ แมลงกดัต่อยแกฟ้ก
ซ ้ า เคล็ดขดัยอก 

ไพลเหลือง 
 

 

 เสลดพงัพอนตวัผู ้   
 บวับก   
 หองแดง   
 อญัชนั   
 ขมิ้นชนั   
 ดองดึง   
 ล้ินมงักร   

 ต าลึง   

 
 
 
 
 
 
 



47 
 

ตำรำงที ่3.7  กลุ่มของโรค/อาการเจบ็ป่วยในระบบทางเดินปัสสาวะ 

โรค พืชสมุนไพร ผา่น 
กระบวนการ 

ไม่ผา่น
กระบวนการ 

อาการขดัเบา ออ้ยด า   
 อญัชนั   
 พริกไทย   

 ชุมเห็ดเทศ   
 เอ้ืองหมายนา   

 ดอกบานไม่รู้โรยสีขาว   
 กระเจ๊ียบแดง   
 ตะไคร้   

 
ตำรำงที ่3.8  กลุ่มของโรคเก่ียวกบัหลอดเลือด 

โรค พืชสมุนไพร ผา่น 
กระบวนการ 

ไม่ผา่น
กระบวนการ 

ความดนัโลหิตสูง หอมหวัใหญ่   
 บวับก   
 กระเทียม   

 

3.2  กลุ่มประชำกรในกำรท ำแบบสอบถำมในงำนวจิัย 
 การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยั เพื่อส่งเสริมในการปลูกพืชสมุนไพรมาเป็นองคป์ระกอบร่วม
ในงานภูมิทศัน์และยงัสามารถน ามารักษาหรือบ าบดัโรคได ้โดยมีวิธีการศึกษาและเก็บรวบรวม
ขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 

3.2.1  กลุ่มประชากรท่ีวจิยั 
           กลุ่มประชากรตวัอยา่ง ไดเ้ลือกจากประชากรในจงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงมีประชากร ณ 
วนัท่ี 30 ธ.ค. 2554 ทั้งส้ิน 1,005,760 เพิ่มข้ึนจากปี 2553 คิดเป็นร้อยละ 2.04 จ าแนก เป็นชาย 
478,182 คน หญิง 527,578 คน จ านวนประชากรชายคิดเป็นร้อยละ 47.57 ประชากรหญิงคิดเป็น
ร้อยละ 52.46 ของประชากรทั้งหมด มีจ านวนครัวเรือนทั้งส้ิน 470,698 ครัวเรือน  

           เน่ืองด้วยในจงัหวดัปทุมธานีมีห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ และรองรับคนไดม้าก 
ไดแ้ก่หา้งสรรพสินคา้ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ซ่ึงตั้งอยูท่ี่อ  าเภอธญับุรี โดยสามารถรองรับคนไดม้ากถึง 
1.2 แสนคนต่อวนั ส่วนวนัหยดุมีผูค้นเขา้มาใชบ้ริการถึง 1.4 แสนรายต่อวนั และกลุ่มเป้าหมายของ
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ฟิวเจอร์พาร์ค มี 3 กลุ่มหลกัๆ กลุ่มครอบครัว 60% กลุ่มนักศึกษา 20% และกลุ่มคนจากจงัหวดั
ใกลเ้คียง 20% ท  าให้เขา้ถึงกลุ่มประชากรไดง่้ายและอยูใ่กลก้บัสถานศึกษาท่ีท าวิจยั ประกอบกบั
งานวจิยัในคร้ังน้ีไม่มีเงินสนบัสนุนค่าใชจ่้าย และมีระยะเวลาในการด าเนินการนอ้ย 

สูตรท่ีใชใ้หก้ารสุ่มประชากรใชสู้ตรของ Yamane Taro(1973)  

จากสูตรดงัน้ี  n = 
 

         

เม่ือ N แทน คือขนาดของประชากร 
 e แทน คือความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่ง 

n แทน คือขนาดตวัอยา่ง 
 

  n =        

                
 

n = 399.99 
3.2.2  จ  านวนตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ 

                       กรณีศึกษากลุ่มตวัอย่างท่ีห้างสรรพสินคา้ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต กลุ่มประชากรทัว่ไป
จากจ านวนแบบสอบถาม 399 ชุด ซ่ึงไดมี้การก าหนดจ านวนของแบบสอบถามมาแค่ 30 ชุดเท่านั้น 
เน่ืองจากกลุ่มประชากรท่ีศึกษามีจ านวนมาก ซ่ึงไม่สามารถเกือบขอ้มูลไดค้รบถึง 399 ชุด จึงได้
ก าหนดจ านวนของแบบสอบถามเพียง 30 ชุด โดยหากประชากรมีการแจกแจงแบบไม่ปกติ การ
แจกแจงค่าเฉล่ียท่ีไดรั้บการสุ่มแบบไม่มีท่ีส้ินสุดมีแนวโนม้การแจกแจงขอ้มูลเป็นแบบปกติ  และ
การแจกแจงของตวัอยา่งท่ีมีตั้งแต่  30  ตวัอยา่งข้ึนไป  จะประมาณค่าไดว้า่ขอ้มูลมีการแจกแจงเป็น
แบบปกติด้วย ดงันั้นจึงได้มีการก าหนดแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด โดยมีทฤษฎีแนวโน้มเขา้สู่
ส่วนกลางดงัน้ี 
                        โดยจากทฤษฎีแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง  ไดว้า่หากกลุ่มประชากรตวัอยา่งมี
มากกวา่ 30  ตวัอยา่งข้ึนไป แสดงวา่กลุ่มประชากรนั้นมีการแจกแจงแบบไม่ปกติ จะใชว้ิธีเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive หรือ Judgmental sampling) จากห้างสรรพสินคา้ฟิวเจอร์พาร์ค
รังสิต จงัหวดัปทุมธานี(ดงัภาพท่ี 3.1) 

 
แผนภูมิที ่3.1 แสดงการกระจายแบบไม่ปกติ ( Normal Distribution ) 
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            แปลความหมาย โดยมีหลักว่า ถ้า Data มีการกระจายแบบปกติ ( Normal 
Distribution ) แลว้ จุดตดัจะเรียงตวักนัเป็นแนวเส้นตรง และลกัษณะการเกิดจุดจะตอ้งไม่กระจุก
เป็นกลุ่มๆ และความห่างระหว่างจุดแต่ละจุดตอ้งใกลเ้คียงกนัเป็นส่วนใหญ่ แต่แน่นอนว่าค่าจะมี
การอยู่ห่างจากเส้น มากนอ้ย แตกต่างกนัไปบา้ง มีลกัษณะสมมาตร ค่าเฉล่ีย ฐานนิยม และมธัยม
ฐานมีค่าเท่ากนั 
            ซ่ึงจากการเลือกและก าหนดกลุ่มตวัอย่างขา้งตน้  ไดมี้การศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง        
เพื่อเป็นขอ้มูลในการสนบัสนุนงานวิจยั  คือ ทฤษฎีแนวโน้มเขา้สู่ส่วนกลาง (Central   Limit  
Theorem) อธิบายไวว้า่ “ส าหรับประชากรใดๆ แลว้ ถา้เก็บตวัอยา่งในจ านวนท่ีมากพอ  การกระจาย
ตวัดงักล่าว จะมีแนวโนม้ใกลเ้คียงกบัการกระจายตวัแบบธรรมชาติ (Normal   distribution) เสมอ” 
โดยจุดส าคญัของทฤษฎีน้ีมีขอ้สรุปดงัน้ี 
            3.2.2.1  การแจกแจงค่าเฉล่ียของตวัอย่างท่ีได้จากการสุ่มแบบไม่มีท่ีส้ินสุดมีค่า
เทียบเท่ากบัค่าเฉล่ียของประชากร 
            3.2.2.2  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการแจกแจงค่าเฉล่ีย  คือ  ค่าความคลาดเคล่ือน
แบบสุ่ม เรียกว่า  ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (Standard  error)  ค่าน้ีจะใช้ในการทดสอบ
สมมติฐานและใชใ้นการประมาณค่า 
            3.2.2.3  หากประชากรมีการแจกแจงแบบไม่ปกติ การแจกแจงค่าเฉล่ียท่ีไดรั้บการ
สุ่มแบบไม่มีท่ีส้ินสุดมีแนวโนม้การแจกแจงขอ้มูลเป็นแบบปกติ  และการแจกแจงของตวัอยา่งท่ีมี
ตั้งแต่  30  ตวัอยา่งข้ึนไป  จะประมาณค่าไดว้า่ขอ้มูลมีการแจกแจงเป็นแบบปกติดว้ย 

3.2.3  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  
            เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ีท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อประเมินค่า คือการ ท า
แบบสอบถาม(Questionnaire) ดงัต่อไปน้ี (สามารถดูรายระเอียดแบบสอบถามไดท่ี้ภาคผนวก ก) 
  แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบไปดว้ยแบบสอบถาม 1 ชุด มี 3 ตอน คือ  
  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไป 
  ตอนท่ี 2 ความถ่ีของการเกิดโรค 

ตอนท่ี 3 ถา้มีพืชสมุนไพรท่ีน ามารักษาโรคและสามารถจดัภูมิทศัน์ได ้ใชห้รือไม่   
   ใช ้เพราะเหตุใด 

3.2.4  การทดสอบแบบสอบถาม 
                        หลงัจากสร้างแบบสอบถามเสร็จแล้ว น าแบบสอบถามไปทดสอบ (pretest) จาก
ประชากรท่ีไม่ใช่ประชากรตวัอย่างจริง จ  านวน 10 คน คนละ 1ชุด เพื่อทดสอบความเช่ือมั่น 
(reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชโ้ปรแกรม SPSS ค านวณ 
                        จากสูตรหาค่าความเช่ือมั่นท่ีใช้กันเป็นสากล คือ สูตรหาค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถาม แอลฟา (-Coefficient) ของ ครอนบาค (Cronbach) (ประสพชยั พสุนนท,์ 2555) 
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จากสูตรดงัน้ี  = 
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2
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k   

เม่ือ    แทน ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ 
   k แทน จ านวนขอ้ของเคร่ืองมือวดั 
   

2
is  แทน ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละขอ้ 

   2
is  แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

          ผลท่ีไดมี้ค่าความเช่ือมัน่โดยใชโ้ปรแกรม SPSS ค านวณคือ 0.721 ซ่ึงใกลเ้คียงกบั 
1.0 เพราะ 1.0 เป็นค่าความเช่ือมัน่ท่ีมีความน่าเช่ือถือมากท่ีสุด หรือถา้เทียบเป็นเปอร์เซ็นต ์ก็เท่ากบั 
100% ถึงวา่มีความสมบูรณ์ท่ีสุด ค่าความเช่ือมัน่ท่ีหามาไดคื้อ 0.721 ถา้เป็นเปอร์เซ็นตก์็คือ 70% ซ่ึง
เป็นเปอร์เซ็นต์ท่ีสูง ดงันั้นค่าความเช่ือมัน่น้ีจึงเช่ือถือได ้จากนั้นน ามาปรับปรุงแกไ้ขใ้ห้สมบูรณ์
ยิง่ข้ึน ก่อนท่ีจะท าการศึกษาเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจริง 

3.2.5  การวเิคราะห์ขอ้มูล 

3.2.5.1  จดัแยกขอ้มูล ความคิดเห็น ปัญหาและขอ้เสนอแนะของแบบสอบถามเพื่อ
ง่ายต่อการวเิคราะห์ขอ้มูล 

3.2.5.2  น าขอ้มูลมาวิเคราะห์ดว้ยคอมพิวเตอร์ในโปรแกรม Excel  ดว้ยคิดเป็นร้อย
ละท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม 

3.2.5.3  น าเสนอผลงานท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ในรูปแบบท่ีเขา้ใจง่าย 

3.2.5.4  น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปประกอบกบัขอ้มูลในตารางท่ี3.1-3.8 เพื่อเสนอแนวทางการ
ออกภูมิทศัน์ในพื้นท่ีบา้นพกัอาศยัโดยใชพ้ืชสมุนไพร 
 

3.3  ต้นแบบอำคำรเพือ่กำรอยู่อำศัย 
 ตน้แบบอาคารท่ีเลือกมาใช้ประกอบการออกแบบแนวทางการออกแบบภูมิทศัน์ในพื้นท่ี
บ้านพกัอาศยัโดยใช้พืชสมุนไพรในคร้ังน้ีได้เลือก เป็นแบบบ้านเด่ียว ชั้นเดียว มี 2 ห้องอน 2 
ห้องน ้ า 1 ห้องครัว 1 ห้องรับแขก ซ่ึงเป็นแบบบ้านฟรีจากเว็บกรมโยธาธิการและผงัเมือง 
กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงประชาชนสามารถรับขอ้มูลดงักล่าวไดท้างอินเตอร์เน็ตซ่ึงถือว่าเป็นแบบ
อาคารท่ีผ่านการอนุมติัภายใตก้ฎหมายควบคุมอาการและเป็นแบบอาคารท่ีประกอบโดยทัว่ไป
สามารถน าไปใชไ้ดง่้าย ดงันั้นจึงไดน้ าแบบอาคารน้ีมาเป็นตน้แบบใชใ้นประกอบในการวิจยัในคร้ัง
น้ี ซ่ึงมีลกัษณะแบบแปลนบา้นดงัภาพท่ี 3.1  และ 3.2 
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เร่ือง : แนวทางการออกแบบภูมิทศัน์ในพื้นท่ีบา้นพกัอาศยัโดยใชพ้ืชสมุนไพร 
แสดง : แบบพื้นท่ีตวับา้น  

 
 
 

 

ภำพที ่3.1  แบบพื้นท่ีตวับา้น 
ทีม่ำ: แบบบา้นเพื่อประชาชน กรมโยธาธิการและพงัเมือง กระทรวงมหาดไทย,  2557 
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เร่ือง : แนวทางการออกแบบภูมิทศัน์ในพื้นท่ีบา้นพกัอาศยัโดยใชพ้ืชสมุนไพร 
แสดง : Dimension ของตวับา้น  

 
 
 

 

ภำพที ่3.2 Dimension ของตวับา้น 
ทีม่ำ: แบบบา้นเพื่อประชาชน กรมโยธาธิการและพงัเมือง กระทรวงมหาดไทย,  2557 



 
 

บทที ่4 
ผลการวจิยัและข้อวจิารณ์ผล 

 
4.1  ผลการศึกษา 
 จากการเก็บรวมรวมขอ้มูลแบบสอบถาม แนวทางการออกแบบภูมิทศัน์ในพื้นท่ีบา้นพกั
อาศยัโดยใชพ้ืชสมุนไพร จากกลุ่มตวัอยา่งประชากร จงัหวดัปทุมธานี อ าเภอธญับุรี พบวา่ 
 4.1.1  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไป 

จากการศึกษากลุ่มประชากรตวัอยา่งท่ีใชใ้นงานวจิยั พบวา่ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบ
สอบถามในตอนท่ี 1 เป็นเพศหญิงมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 60 และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 40 
(ดงัตารางท่ี 4.1) ช่วงอายุท่ีมีสัดส่วนมากกวา่ 30% คืออยูใ่นช่วง ระหวา่ง 19-25 ปี และช่วงอายุท่ีมี
สัดส่วนน้อยกวา่ 6% คือช่วงอายุ ระหวา่ง 48 ปีข้ึนไป(ดงัตารางท่ี 4.2) ส่วนร้อยละของอาชีพท่ีมี
สัดส่วนมากกว่า 70%  คืออาชีพ นกัเรียน นกัศึกษา และอาชีพท่ีมีสัดส่วนน้อยกว่า 3% คืออาชีพ
อ่ืนๆ(ดงัตารางท่ี 4.3) รองลงมาในส่วนของลกัษณะบา้นพกัอาศยั ลกัษณะบา้นพกัอาศยัท่ีมีสัดส่วน
มากกวา่ 30 % คือลกัษณะบา้นเด่ียว และลกัษณะบา้นท่ีมีสัดส่วนนอ้ยกวา่ 3% คือลกัษณะอาพาร์ค
เมน้ต/์ตึกแถวและดอนโดมิเมียม(ดงัตารางท่ี 4.4) 
 
ตารางที ่4.1 จ  านวนร้อยละของเพศผูต้อบแบบสอบถาม 

เพศ จ านวน(คน) 
จ านวนร้อยละ 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

ชาย 12 40 
      หญิง 18 60 

     
ตารางที ่4.2 จ  านวนร้อยละของช่วงอายผุูต้อบแบบสอบถาม 

ช่วงอาย ุ
จ านวน

(คน) 

จ านวนร้อยละ 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

ต ่ากวา่ 18 ปี - - 
         19-25 ปี 10 33.33 

 26-32 ปี 9 30 
       33-39 ปี 4 13.33 
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ตารางที ่4.2 จ  านวนร้อยละของช่วงอายผุูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ) 

ช่วงอาย ุ
จ านวน

(คน) 

จ านวนร้อยละ 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

40-47 ปี 5 16.67 
 48-ปีข้ึนไป 2 6.67 

  
ตารางที ่4.3 จ  านวนร้อยละของอาชีพ 

อาชีพ 
จ านวน

(คน) 

จ านวนร้อยละ 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

คา้ขาย - 
          

นกัธุรกิจ - 
          

นกัเรียน นกัศึกษา 22 73.33 
 รับจา้ง/ พนกังานบริษทั 3 10 

   

ขา้ราชการ อาจารย ์นกัวชิาการ  
รัฐวสิาหกิจ 

4 13.33 

 อ่ืนๆ... 1 3.33 
  

ตารางที ่4.4 จ  านวนร้อยละของลกัษณะบา้นพกัอาศยั 

ลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั 
จ านวน
(คน) 

จ านวนร้อยละ 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

บา้นเด่ียว 9 30 
       อาคารพาณิชย/์

ตึกแถว 
1 3.33 

 ทาวน์เฮาส์ 8 26.67 
 แฟลตหรืออาพาร์

เมน้ต ์
7 23.33 

 คอนโดมิเนียม 1 3.33 
 สหกรณ์เคหสถาน - - 

   อ่ืนๆ... 4 13.33 
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 4.1.2  ตอนท่ี 2 เป็นการถามความคิดเห็นเก่ียวกบัความถ่ีของการเกิดโรค 

จากการศึกษากลุ่มประชากรตวัอยา่งในงานวิจยั พบวา่ จากการเกิดของโรคในแต่ละ
คนนั้น ความถ่ีของการเกิดโรค ท่ีมีช่วงความถ่ีปานกลาง คือ โรคทอ้งอืด ทอ้งข้ึน ทอ้งเฟ้อ จุกเสียด 
คิดเป็นร้อยละ 40 ส่วนของโรคท่ีไม่เคยเกิดเลยหรือเกิดนอ้ยมาก คือ ริดสีดวงทวาร คิดเป็นร้อยละ 
73.33 ดงัตารางท่ี 4.5 
ตารางที ่4.5 จ  านวนร้อยละของความถ่ีของการเกิดโรค 

โรค 

ความถ่ีของการเกิดโรค 

มาก 
มาก 

ปาน 
นอ้ย 

นอ้ย ไม่เกย 
รวม 

ท่ีสุด กลาง ท่ีสุด เกิดเลย 

1. กลุ่มของโรค/อาการเจบ็ในระบบทางเดิน
อาหาร 

      1.1 ทอ้งอืด ทอ้งข้ึน ทอ้งเฟ้อ จุกเสียด 6.67 10 40 10 30 3.33 100 
     1.2 โรคทอ้งผกู 

 
10 33.33 20 26.67 10 100 

     1.3 โรคทอ้งเดิน 3.33 10 26.67 13.33 33.33 13.3 100 
     1.4 โรคกระเพาะอาหาร 6.67 16.67 30 6.67 20 20 100 
     1.5 พยาธิล าไส้ 

 
3.33 6.67 3.33 23.33 63.33 100 

2. กลุ่มของโรคติดเช้ือไวรัส 
      2.1 ไขห้วดั 10 16.67 33.33 26.67 10 3.33 100 

3. กลุ่มของโรค/อาการเจบ็ป่วยในระบบทางเดิน 

 
    หายใจ 
     3.1 อาการไอ มีเสมหะ 3.33 23.33 33.33 20 20 

 
100 

4. กลุ่มของโรคปาก 
      4.1 โรคปาก และล าคอร้อนใน 
 

20 30 33.33 10 6.67 100 
     4.2 อาการปวดฟัน 

 
10 16.67 36.67 26.67 10 100 

5. กลุ่มของโรคเก่ียวกบัทวารหนกั 
      5.1 ริดสีดวงทวาร 
 

3.33 3.33 10 10 73.33 100 
6.  กลุ่มของโรคผิวหนงั        
     6.1 ลมพิษ เริม งูสวดั 

   
13.33 30 56.67 100 

     6.2 โรคผิวหนงั กลากเกล้ือน 
 

3.33 
 

3.33 23.33 70 100 
     6.3 ฝี แผลพพุอง 

 
3.33 6.67 6.67 23.33 60 100 

     6.4 แผลไฟไหม ้น ้ าร้อนลวก 
  

3.33 10 40 46.67 100 
     6.5 อาการแพอ้กัเสบ แมลงกดัต่อย  

3.33 3.33 16.67 33.33 30 13.33 100 
          แผลฟกซ ้ าเคลด็ขดัยอก 
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ตารางที ่4.5 จ  านวนร้อยละของความถ่ีของการเกิดโรค (ต่อ) 

โรค 

ความถ่ีของการเกิดโรค 

มาก 
มาก 

ปาน 
นอ้ย 

นอ้ย ไม่เกย 
รวม 

ท่ีสุด กลาง ท่ีสุด เกิดเลย 

7. กลุ่มของโรค/อาการเจบ็ป่วยในระบบทางเดินปัสสาวะ       

     7.1 อาการขดัเบา  6.67 3.33 16.67 16.67 56.67 100 
8. กลุ่มของโรคเก่ียวกบัหลอดเลือด 

 
     8.1 ความดนัโลหิตสูง 

 
3.33 

 
3.33 30 63.33 100 

 
4.1.3  ตอนท่ี 3 ถ้ามีพืชสมุนไพรท่ีสามารถน ามาใช้รักษาโรคได้เลยโดยไม่ผ่าน

กระบวนการต่างๆตามต าร ายา เช่น วา่นหางจระเข ้น าวุน้มาทาบริเวณตรงท่ีเกิดแผลไฟไหม ้น ้ าร้อน
ลวก และโรคอาการอ่ืนๆท่ีใชพ้ืชสมุนไพรต่างๆ และยงัสามารถน ามาจดัภูมิทศัน์(สวน)ในบา้นได ้
คุณจะใชห้รือไม่ใช ้

จากการศึกษากลุ่มประชากรตวัอย่างในงานวิจยั พบว่าส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่าง
ประชากร ท่ีใช ้ร้อยละ 70 ตอ้งการท่ีจะใชส้มุนไพรในการรักษาโรค และอีกทั้งยงัสามารถน ามาจดั
ภูมิทศัน์(สวน)ได้ รวมกบัพนัธ์ุไมท่ี้ไม่ใช้พืชสมุนไพร และท่ีส าคญัพืชสมุนไพรท่ีใช้ สามารถ
น ามาใชไ้ดรั้กษาไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งผา่นกระบวนการตามต าร ายา ดงัตารางท่ี 4.6 
 
ตารางที ่4.6 จ  านวนร้อยละ ใชก้บัไม่ใช ้

ความตอ้งการ 
จ านวน 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
(คน) 

ใช ้ 21 70 
   ไม่ใช ้ 6 20 

        ไม่ออกความคิดเห็น 3 10 
         รวม 30 100 
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4.2  แนวความคดิในการจัดวางพืน้ที ่
เน่ืองจากแนวทางการออกแบบภูมิทศัน์ในพื้นท่ีบา้นพกัอาศยัโดยใช้พืชสมุนไพร จึงได้

ก าหนดแนวความคิดการแบ่งพื้นท่ีใช้สอยภายในของภูมิทัศน์บ้านพกัอาศยั โดยต้องค านึงถึง
ประโยชน์การใชส้อยดา้นต่างๆ รวมทั้งความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัการใชพ้ืชสมุนไพรท่ีสามารถ
น ามารักษาโรค โดยแบ่งส่วนพื้นท่ีกิจกรรมออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 

4.2.1  Zone A เป็นพื้นท่ีส่วนสาธารณะ 
           เป็นส่วนท่ีอยู่บริเวณหน้าบ้าน สามารถมองเห็นได้ชัดจากผูม้าเยี่ยมเยียนได้แก่

ทางเขา้ประตู ทางเทา้ ห้องรับแขก ระเบียง หนา้ห้องรับแขกและสนาม ส่วนสาธารณะควรมีเน้ือท่ี
กวา้งพอท่ีจะท าใหต้วับา้นเกิดความสวยงาม สง่า แต่ไม่ใหญ่โตเกินไปจนเปลืองเน้ือท่ีของส่วนอ่ืนๆ 
ภายในบริเวณบา้น (ดงัแปลนภาพท่ี 4.1) 
 4.2.2  Zone B เป็นพื้นท่ีส่วนตวั 

          เป็นบริเวณท่ีต่อเน่ืองกับห้องนอนโดยตรง ซ่ึงต้องการความเป็นส่วนตัวเฉพาะ
มากกว่าบริเวณอ่ืนๆ บริเวณใช้เป็นท่ีนั่งเล่นเพื่อรับลมแดด อ่านหนังสือ หรือคุยกันโดยไม่ถูก
รบกวนจากบุคคลอ่ืนๆ ภายในบา้น (ดงัแปลนภาพท่ี 4.1) 

4.2.3  Zone C เป็นพื้นท่ีส่วนครอบครัว 
          สวนส่วนครอบครัวน้ีตอ้งสามารถต่อเน่ืองกบัห้องพกัผอ่นของครอบครัวไดส้ะดวก

(โดยทางประตูไม่ใชท้างหนา้ต่าง) สวนส่วนน้ีจะเป็นท่ีพกัผอ่นรวมส าหรับครอบครัวและเป็นท่ีรวม
การแสดงออกต่างๆ ท่ีเจ้าของบ้านสนใจ เช่น ท่ีอ่านหนังสือ มุมส าหรับเด็ก ท่ีนั่งเล่น ส าหรับ
รับประทานอาหารวา่ง มุมส าหรับปิกนิกนอกบา้น (ดงัแปลนภาพท่ี 4.1) 

4.2.4  Zone D เป็นพื้นท่ีส่วนบริการ 
           เป็นส่วนท่ีต่อเน่ืองกบัครัว โรงรถ หรือส่วนพกัผอ่นของครอบครัวเพื่อบริการในดา้น
ความสะดวกต่างๆ บริเวณเหล่าน้ีใชส้ าหรับการซกัผา้ ลา้งจาน ตากผา้ เล้ียงสัตว ์สวนครัว สวนไม้
ผล ห้องเก็บของ ส่วนใหญ่แลว้ใช้เพื่อบริการเท่านั้น จึงไม่เนน้เร่ืองความสวยงามเท่าความสะดวก
ในการใชส้อย (ดงัแปลนภาพท่ี 4.1) 
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เร่ือง : แนวทางการออกแบบภูมิทศัน์ในพื้นท่ีบา้นพกัอาศยัโดยใชพ้ืชสมุนไพร 
แสดง : แนวความคิดการในการจดัวา่งพื้นท่ี  

 
 
 

 

ภาพที ่4.1  แนวความคิดการในการจดัวา่งพื้นท่ี 
ปรับปรุงจาก :  แบบบา้นเพื่อประชาชน กรมโยธาธิการและพงัเมือง กระทรวงมหาดไทย,  2557 
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4.3  แนวความคดิด้านการเลอืกใช้พชืพรรณ 
 ในการเลือกใชพ้รรณไมจ้ะตอ้งค านึงถึงสภาพภูมิประเทศ ลกัษณะดิน สภาพภูมิอากาศ รวม
ไปถึงพืชพรรณท่ีมีอยูต่ามทอ้งถ่ิน การเลือกใชพ้รรณไมใ้นการออกแบบ ควรเลือกตามลกัษณะทาง
กายภาพ เช่น ขนาดของล าตน้ ทางพุ่ม ความสูง ผิวสัมผสั การผลดัใบ สีกล่ิน และการเปล่ียนแปลง
ตามฤดูกาล ตลอดจนการดูแลรักษา เช่น การร่วงของผล ใบ ดอง ก่ิง ระบบรากท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อ
อาคาร หรือส่ิงก่อสร้างต่างๆ ความหนาแน่นของใบ ความทนทานต่อโรคและแมลงรวมถึงการเลือก
พรรณไมท่ี้เป็นอนัตรายต่อผูใ้ช้พื้นท่ี เช่น ก่ิงไม่เปราะหักง่าย ตลอดจนค านึงความต้องการด้าน
บรรยากาศ มุมมอง และกิจกรรมใชส้อย ในการเลือกพรรณไมท่ี้ปลูกกลางแจง้ตอ้นทนต่อความร้อน
จากแสงแดด กระแสลม ปลูกไมใ้นร่มตอ้งสามารถเจริญเติมโตไดดี้ในท่ีท่ีมีแสงนอ้ย ปลูกพรรณไม้
ในบริเวณท่ีช้ืนแฉะตอ้งเลือกพรรณไมท่ี้ชอบน ้ าและดูซับน ้ าไดดี้ รวมไปถึงสามารถจดัซ้ือหาได้
สะดวกและสามารถขนส่งไดง่้าย เพราะพรรณไมท่ี้เอามาในการออกแบบส่วนใหญ่จะเป็นพรรณไม้
พืชสมุนไพรแต่มีพรรณไมน้อกเหนืออยา่งอ่ืนร่วมดว้ย 
 ดังนั้ นในการเลือกใช้พรรณไม้ให้เกิดประโยชน์ ส าหรับผูท่ี้เข้ามาใช้บริการในพื้นท่ี
โครงการ รวมไปถึงเป็นการส่งเสริมสถาปัตยกรรมใหเ้กิดความสวยงาม ตอ้งค านึงคุณสมบติัของพืช
พรรณในดา้นต่างๆ  
ตารางที ่4.7 การเลือกใชพ้ืชพรรณกบัพื้นท่ีกิจกรรม 

Zone การเลือกใชพ้ืชพรรณ หมายเหตุ 
Zone A  
ติดกบัหนา้บา้น และ
ลานจอดรถ ลกัษณะ
เป็นพื้นท่ีโลง้กวา้ง
พอสมควร  
 

เ ลื อกใช้พื ชพรรณ ท่ี มี รูปทรงโดด เ ด่นตาม
รายละเอียดพรรณพืชสมุนไพร มีไม้ยืนต้นเน้น
พนัธ์ุไมท่ี้เป็นสมุนไพรเช่น คูณ ข้ีเหล็ก และไมย้ืน
ต้นท่ีไม่ใช่พืชสมุนไพร ไม้ยืนต้นดอกและควร
เป็นพนัธ์ุไมท่ี้ไม่มีหนาม ส่วนไมพุ้่มและไมค้ลุม
ดินควรมี สีสันแต่ก็ ย ัง เ ป็นพืชสมุนไพรเ ช่น 
พิลังกาสา พุดตาน เ อ้ืองหมายนา พลับพลึง 
ประกอบกบัไมท่ี้ไม่ใชส้มุนไพร  

ปลูกไมย้ืนตน้หรือไม้
พุ่มท่ีให้ร่มเงา อาจมี
ไมแ้ขวน เพื่อสะดวก
ในการตกแ ต่ง  ไม้
แขวนช่วยท าให้พื้นท่ี
ดูไม่แคบเกินไป อาจ
เพิ่มในส่วนของไม้
กระถางไปดว้ย 
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ตารางที ่4.7 การเลือกใชพ้ืชพรรณกบัพื้นท่ีกิจกรรม (ต่อ) 
Zone การเลือกใชพ้ืชพรรณ หมายเหตุ 

Zone B 
ติดกับข้างตัวบ้าน
ของห้องนอน 1 
ห้ อ ง น ้ า  1  แ ล ะ
ห้องนอน 2 ซ่ึงมี
พื้ นกว่ า  2  เมตร 
ลักษณะเป็นพื้นท่ี
ค่อนขา้งแคบ 

 

จัดให้มีการออกแบบพืชพรรณท่ีมีลักษณะเป็นพืช
สมุนไพรโดดเด่นสวยงาม คือใช้ไมย้ืนตน้ท่ีมีลกัษณะ
เด่น คือรูปทรงสวยงามในตวัของมนัเอง ดอกสีขาว สี
แดงชมพู  และ สีม่ ว ง  ดอกมีก ล่ินหอม  เ ช่น  คูณ 
ตะลิงปลิง  เพื่อสร้างความร่มร่ืนและเป็นส่วนตวัให้กบั
พื้นท่ี ในส่วนของไม้พุ่มเลือกใช้ท่ีมีพุ่มและรูปทรง
สามารถตกแต่งได้ และยงัเป็นพืชสมุนไพรเช่นเด่น 
เช่น ชุมเห็ดเทศ หนามแดง เสลดพงัพอนตวัผู ้ประกอบ
กบัพืชพรรณไมท้ัว่ไปท่ีไม่ใชพ้ืชสมุนไพรส่วนของไม้
คลุมดิน เ ช่นว่านกาบหอยแครง  ว่านหางจระเข้
สะระแหน่  และมีไมเ้ล้ือยเป็นพืชสมุนไพร ตกแต่งตาม
พนงัร้ัวก าแพง เช่น อญัชนั ดองดึง เล็มมือนาง 

ใช้ไม้ยืนต้นดอก
หอม ท่ี มี ลั กษณะ
ทรงพุ่มสวยงาม ไม้
พุ่มและไม้คลุมดิน 
ท่ีมีลักษณะเป็นไม้
พืชสมุนไพรสร้าง
ค ว า ม โ ด ด เ ด่ น
ให้กับพื้ น ท่ีแทรก
ด้วยไม้แขวนพนัง
ก า แพง เพื่ อส ร้ า ง
สี สั น อั น เ ป็ น
ส่วนตวั 

Zone C 
ติดกบัหลงับา้น 
ของหอ้งนอน 2 
หอ้งน ้า 2 และลาน
ซกัลา้ง มีพื้นท่ีกวา่ 
2 เมตร ถึง 2.50 
เมตร ลกัษณะ
พื้นท่ีค่อนขา้งแคบ 

จัดให้มีการออกแบบพืชพรรณท่ีมีลักษณะโดดเด่น
สวยงาม คือใช้ไม้ยืนต้นท่ีมีลักษณะเด่น คือรูปทรง
สวยงามในตวัมนัเอง มีดอกมีกล่ินหอมเล็กนอ้ยหรือไม้
มีกล่ินก็ได ้เช่น คูณ ตะลิงปลิง ส่วนไมพุ้่มไมค้ลุมดิน
และไม้เล้ือยปลูกติดพนังร้ัวก าแพงและก าแพงบ้าน 
เป็นไม้พืชสมุนไพร เช่น อ้อยด า การชาย กระเพรา 
สะระแหน่ อญัชัน ดีปลี พลู และไมพ้ืชทัว่ไปท่ีไม่ใช่
สมุนไพรมาประกอบร่วมและมีลานนั่งเล่นในส่วน
ครอบครัว 

ป ลู ก ไ ม้ ด อ ก ไ ม้
ประดบัและไมเ้ล้ือย
เ พื่ อ ช่ ว ย ส ร้ า ง
บรรยากาศในการ
พัก ผ่อน  ห รือ ไม้
แขวนร่วมดว้ย 

Zone D 
ติดกบัขา้งตวับา้น 
ของหอ้งครัว
ลกัษณะพื้นท่ีเป็น
พื้นท่ีค่อนขา้งแคบ 
กวา้ง 2 เมตร 

ในส่วนน้ีจะเป็นพืชผกัสมุนไพร ท่ีมีลกัษณะโดดเด่น
ของทรงพุ่ม สามารถกินได ้เช่น กลว้ยน ้ าวา้  โหระพา 
กระชาย ขิง ขา แมงลกั ตะไคร้ วา่นหางจระเข ้พริกไทย 
พลู อญัชัน ต าลึง และมีการปลูกไม้แขวน เพื่อไม่ให้
พื้นท่ีดูแคบเกินไป เช่น กระเทียบ หอม เป็นตน้ 

ใช้พรรณไม้ท่ี เป็น
พืชผกัสวนครัวและ
ส มุ น ไ พ รทั่ ว ไ ป 
โดยพืชบ้างชนิดมี
ขนาดเล็กสามารถ
ปลูกเป็นไมก้ระถาง
และไมแ้ขวนได ้ 
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4.3.1  พรรณไมใ้นงานภูมิทศัน์ท่ีเป็นพืชสมุนไพร 
           พรรณไมท่ี้ใชใ้นงานภูมิทศัน์มีหลายชนิดแต่ในท่ีน้ีจะเป็นไมพ้ืชสมุนไพรท่ีสามารถ
น ามารักษาโรคได ้ซ่ึงมีคุณสมบติัประโยชน์ในการใชส้อยของพืชพรรณท่ีแตกต่างกนัออกไป อาทิ
เช่น  เพื่อประโยชน์ใช้สอยทางสถาปัตยกรรม เพื่อประโยชน์ใช้สอยทางวิศวกรรม และ เพื่อ
ประโยชน์ใชส้อยทางสุนทรียภาพ แยกเป็นพรรณไมใ้หร่้มเงา ไมก้ าบงั ไมใ้หก้ล่ินหอม  เป็นตน้   
   
           4.3.1.1 เพื่อประโยชนใ์ชส้อยทางสถาปัตยกรรม 
ตารางที ่4.8 พรรณไมใ้นงานภูมิทศัน์ท่ีเป็นพืชสมุนไพร เพื่อประโยชน์ใชส้อยทางสถาปัตยกรรม 

ล าดบั
ท่ี 

พรรณไม ้ ลกัษณะ 
ประโยชน์ 

ดา้นภูมิทศัน์ 
ดา้นสมุนไพร 

a b c d e 
1 กลว้ยน ้าวา้ ไมย้นืตน้      ผล 
2 กระชาย ไมพุ้ม่      เหงา้ 
3 กระเทียม ไมค้ลุมดิน      เหงา้ 
4 กระเจ๊ียบ ไมพุ้ม่      กลีบดอก 
5 กระถิน ไมพุ้ม่      เมล็ด 
6 กะเพรา ไมพุ้ม่      ใบ 
7 กานพลู ไมย้นืตน้      ดอก 
8 แกว้ ไมพุ้ม่      กา้น,ใบ 
9 กุหลาบมอญ ไมพุ้ม่      ดอก 
10 ข่า ไมล้ม้ลุก      เหงา้ 
11 ขิง ไมล้ม้ลุก      เหงา้ 
12 ขมิ้นชนั ไมล้ม้ลุก      เหงา้ 
13 ขมิ้นด า ไมล้ม้ลุก      เหงา้ 
14 ข้ีเหล็ก ไมย้นืตน้      ใบ 
15 คูน ไมย้นืตน้      เน้ือในฝัก 
16 ชุมเห็ดเทศ ไมพุ้ม่      ดอก,ใบ 
17 ดอกบานไม่รู้โรยสีขาว ไมล้ม้ลุก      ดอก 
18 ดองดึง ไมเ้ล้ือยลม้ลุก      เหงา้ 
19 ดาวเรือง ไมล้ม้ลุก      ดอก 
20 ดีปลี ไมเ้ล้ือย      ผล 
21 ตะไคร้ ไมล้ม้ลุก      ตน้ 
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ตารางที ่4.8 พรรณไมใ้นงานภูมิทศัน์ท่ีเป็นพืชสมุนไพร เพื่อประโยชน์ใชส้อยทางสถาปัตยกรรม 
       (ต่อ) 

ล าดบั
ท่ี 

พรรณไม ้ ลกัษณะ 
ประโยชน์ 

ดา้นภูมิทศัน์ 
ดา้นสมุนไพร 

a b c d e 
22 ตะลิงปลิง ไมย้นืตน้      ผล, ดอก 
23 ต าลึง ไมเ้ล้ือย      ใบ 
24 ทบัทิม ไมย้นืตน้      ผล 
25 ธรณีสาร ไมพุ้ม่      ราก,ใบ,ตน้ 
26 บอระเผด็ ไมเ้ล้ือย      เถา,ใบ 
27 บวับก ไมค้ลุมดิน      ใบ,ตน้ 
28 บวัหลวง ไมน้ ้า      เหงา้,เมล็ด 
29 ผกากรอง ไมพุ้ม่      ใบ,กาน 
30 ผกัชี ไมล้ม้ลุก      ผล 
31 ฝร่ัง ไมย้นืตน้      ใบ,ผล 
32 พญาไร้ใบ ไมย้นืตน้      ราก,ตน้,ใบ,ยาง 
33 พริกไทย ไมเ้ล้ือย      ผล 
34 พิลงักาสา ไมย้นืตน้      ดอก 
35 พลู ไมเ้ล้ือย      ใบ 
36 พุดตาน ไมพุ้ม่      ใบ,ราก 
37 เพชรสังฆาต ไมเ้ล้ือย      ตน้ 
38 ไพลเหลือง ไมล้ม้ลุก      เหงา้ 
39 ฟ้าทะลายโจร ไมล้ม้ลุก      ใบ,ตน้ 
40 มะนาว ไมย้นืตน้      ผล 
41 มะระข้ีนก ไมเ้ล้ือย      ผล 
42 มะแวง้เครือ ไมเ้ถาเล้ือย      ผล 
43 มะแวง้ตน้ ไมพุ้ม่      ผล 
44 แมงลกั ไมล้ม้ลุก      ใบ,เมล็ด 
45 ยา่นาง ไมเ้ล้ือย      ราก 
46 ล้ินมงักร ไมล้ม้ลุก      ใบ 
47 เล็บมือนาง ไมเ้ล้ือย      เล็บมือนาง 
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ตารางที ่4.8 พรรณไมใ้นงานภูมิทศัน์ท่ีเป็นพืชสมุนไพรเพื่อประโยชน์ใชส้อยทางสถาปัตยกรรม 
       (ต่อ) 

ล าดบั
ท่ี 

พรรณไม ้ ลกัษณะ 
ประโยชน์ 

ดา้นภูมิทศัน์ 
ดา้นสมุนไพร 

a b c d e 
48 วา่นกาบหอยแครง ไมค้ลุมดิน      ใบ 
49 วา่นงาชา้ง ไมล้ม้ลุก      ราก 
50 วา่นชกัมดลูก ไมล้ม้ลุก      เหงา้ 
51 วา่นหางจระเข ้ ไมค้ลุมดิน      วุน้ในใบ 
52 สะระแหน่ ไมค้ลุมดิน      ใบ 
53 หงอนไก่ ไมล้ม้ลุก      ดอก,ตน้,กาน,ใบ 
54 หนามแดง ไมพุ้ม่      ผล 
55 หม่อน ไมพุ้ม่      ผล 
56 หอมแดง ไมล้ม้ลุก      หวั 
57 หอมหวัใหญ่ ไมล้ม้ลุก      หวั 
58 เหงือกปลาหมอดอกขาว ไมพุ้ม่      ราก,ใบ,เมล็ด 
59 โหระพา ไมล้ม้ลุก      ใบ, เมล็ด 
60 ออ้ยด า ไมล้ม้ลุก      ล าตน้ 
61 อญัชนั ไมเ้ล้ือย      ดอก,ราก 
62 เอ้ืองหมายนา ไมพุ้ม่      ล าตน้ 

ท่ีมา: a หมายถึง เพื่อควบคุมทศันียภาพ ควบคุมการมองเห็น   b หมายถึง เพื่อสร้างความเป็นส่วนตวั
(privacy) c หมายถึง เพื่อปิดบงัส่ิงท่ีไม่หน้าดู ปิดบงัส่ิงท่ีไม่ตอ้งการมองเห็น d หมายถึง  เพื่อน า
ทิศทางของสายตา(visual control) e หมายถึง เพื่อควบคุมการสัญจร(traffic control) กีดขวางทาง
กายภาย 
 

4.3.1.2  เพื่อประโยชน์ใชส้อยทางวศิวกรรม 
ตารางที ่4.9 พรรณไมใ้นงานภูมิทศัน์ท่ีเป็นพืชสมุนไพร เพื่อประโยชน์ใชส้อยทางวศิวกรรม 

ล าดบั
ท่ี 

พรรณไม ้ ลกัษณะ 
ประโยชน์ 

ดา้นภูมิทศัน์ 
ดา้นสมุนไพร 

a b c d e f 
1 กลว้ยน ้าวา้ ไมย้นืตน้       ผล 
2 กระชาย ไมพุ้ม่       เหงา้ 
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ตารางที ่4.9  พรรณไมใ้นงานภูมิทศัน์ท่ีเป็นพืชสมุนไพร เพื่อประโยชน์ใชส้อยทางวศิวกรรม (ต่อ) 

ล าดบั
ท่ี 

พรรณไม ้ ลกัษณะ 
ประโยชน์ 

ดา้นภูมิทศัน์ 
ดา้นสมุนไพร 

a b c d e f 
3 กระเทียม ไมค้ลุมดิน       เหงา้ 
4 กระเจ๊ียบ ไมพุ้ม่       กลีบดอก 
5 กระถิน ไมพุ้ม่       เมล็ด 
6 กะเพรา ไมพุ้ม่       ใบ 
7 กานพลู ไมย้นืตน้       ดอก 
8 แกว้ ไมพุ้ม่       กา้น,ใบ 
9 กุหลาบมอญ ไมพุ้ม่       ดอก 
10 ข่า ไมล้ม้ลุก       เหงา้ 
11 ขิง ไมล้ม้ลุก       เหงา้ 
12 ขมิ้นชนั ไมล้ม้ลุก       เหงา้ 
13 ขมิ้นด า ไมล้ม้ลุก       เหงา้ 
14 ข้ีเหล็ก ไมย้นืตน้       ใบ 
15 คูน ไมย้นืตน้       เน้ือในฝัก 
16 ชุมเห็ดเทศ ไมพุ้ม่       ดอก,ใบ 
17 ดอกบานไม่รู้โรยสีขาว ไมล้ม้ลุก       ดอก 
18 ดองดึง ไมเ้ล้ือยลม้ลุก       เหงา้ 
19 ดาวเรือง ไมล้ม้ลุก       ดอก 
20 ดีปลี ไมเ้ล้ือย       ผล 
21 ตะไคร้ ไมล้ม้ลุก       ตน้ 
22 ตะลิงปลิง ไมย้นืตน้       ผล, ดอก 
23 ต าลึง ไมเ้ล้ือย       ใบ 
24 ทบัทิม ไมย้นืตน้       ผล 
25 ธรณีสาร ไมพุ้ม่       ราก,ใบ,ตน้ 
26 บอระเผด็ ไมเ้ล้ือย       เถา,ใบ 
27 บวับก ไมค้ลุมดิน       ใบ,ตน้ 
28 บวัหลวง ไมน้ ้า       เหงา้,เมล็ด 
29 ผกากรอง ไมพุ้ม่       ใบ,กาน 
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ตารางที ่4.9 พรรณไมใ้นงานภูมิทศัน์ท่ีเป็นพืชสมุนไพร เพื่อประโยชน์ใชส้อยทางวศิวกรรม (ต่อ) 

ล าดบั
ท่ี 

พรรณไม ้ ลกัษณะ 
ประโยชน์ 

ดา้นภูมิทศัน์ 
ดา้นสมุนไพร 

a b c d e f 
29 ผกากรอง ไมพุ้ม่       ใบ,กาน 
30 ผกัชี ไมล้ม้ลุก       ผล 
31 ฝร่ัง ไมย้นืตน้       ใบ,ผล 
32 พญาไร้ใบ ไมย้นืตน้       ราก,ตน้,ใบ,ยาง 
33 พริกไทย ไมเ้ล้ือย       ผล 
34 พิลงักาสา ไมย้นืตน้       ดอก 
35 พลู ไมเ้ล้ือย       ใบ 
36 พุดตาน ไมพุ้ม่       ใบ,ราก 
37 เพชรสังฆาต ไมเ้ล้ือย       ตน้ 
38 ไพลเหลือง ไมล้ม้ลุก       เหงา้ 
39 ฟ้าทะลายโจร ไมล้ม้ลุก       ใบ,ตน้ 
40 มะนาว ไมย้นืตน้       ผล 
41 มะระข้ีนก ไมเ้ล้ือย       ผล 
42 มะแวง้เครือ ไมเ้ถาเล้ือย       ผล 
43 มะแวง้ตน้ ไมพุ้ม่       ผล 
44 แมงลกั ไมล้ม้ลุก       ใบ,เมล็ด 
45 ยา่นาง ไมเ้ล้ือย       ราก 
46 ล้ินมงักร ไมล้ม้ลุก       ใบ 
47 เล็บมือนาง ไมเ้ล้ือย       เล็บมือนาง 
48 วา่นกาบหอยแครง ไมค้ลุมดิน       ใบ 
49 วา่นงาชา้ง ไมล้ม้ลุก       ราก 
50 วา่นชกัมดลูก ไมล้ม้ลุก       เหงา้ 
51 วา่นหางจระเข ้ ไมค้ลุมดิน       วุน้ในใบ 
52 สะระแหน่ ไมค้ลุมดิน       ใบ 
53 หงอนไก่ ไมล้ม้ลุก       ดอก,ตน้,กาน,ใบ 
54 หนามแดง ไมพุ้ม่       ผล 
55 หม่อน ไมพุ้ม่       ผล 
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ตารางที ่4.9 พรรณไมใ้นงานภูมิทศัน์ท่ีเป็นพืชสมุนไพร เพื่อประโยชน์ใชส้อยทางวศิวกรรม (ต่อ) 

ล าดบั
ท่ี 

พรรณไม ้ ลกัษณะ 
ประโยชน์ 

ดา้นภูมิทศัน์ 
ดา้นสมุนไพร 

a b c d e f 
56 หอมแดง ไมล้ม้ลุก       หวั 
57 หอมหวัใหญ่ ไมล้ม้ลุก       หวั 
58 เหงือกปลาหมอดอกขาว ไมพุ้ม่       ราก,ใบ,เมล็ด 
59 โหระพา ไมล้ม้ลุก       ใบ, เมล็ด 
60 ออ้ยด า ไมล้ม้ลุก       ล าตน้ 
61 อญัชนั ไมเ้ล้ือย       ดอก,ราก 
62 เอ้ืองหมายนา ไมพุ้ม่       ล าตน้ 

ท่ีมา: a หมายถึง เพื่อลดการกดัเซาะพงัทลายของกดิน(erosion control)  b หมายถึง เพื่อลดการ
รบกวนของทางเสียง(noise control)  c หมายถึง เพื่อช่วยควบคุมสภาพอากาศ(climate control)  d 
หมายถึง เพื่อลดแสงจา้(glare) แสงสะทอ้น(reflection)  e หมายถึง เพื่อลดความรุนแรงของลม 
เปล่ียนทิศทาง(wind control) f หมายถึง เพื่อบงัฝุ่ นละออง ทราย(dust control) 
 

4.3.1.3  เพื่อประโยชน์ใชส้อยทางสุนทรียภาพ 
ตารางที ่4.10 พรรณไมใ้นงานภูมิทศัน์ท่ีเป็นพืชสมุนไพร เพื่อประโยชน์ใชส้อยทางสุนทรียภาพ 

ล าดบั
ท่ี 

พรรณไม ้ ลกัษณะ 
ประโยชน์ 

ดา้นภูมิทศัน์ 
ดา้นสมุนไพร 

a b c d e f g 
1 กลว้ยน ้าวา้ ไมย้นืตน้        ผล 
2 กระชาย ไมพุ้ม่        เหงา้ 
3 กระเทียม ไมค้ลุมดิน        เหงา้ 
4 กระเจ๊ียบ ไมพุ้ม่        กลีบดอก 
5 กระถิน ไมพุ้ม่        เมล็ด 
6 กะเพรา ไมพุ้ม่        ใบ 
7 กานพลู ไมย้นืตน้        ดอก 
8 แกว้ ไมพุ้ม่        กา้น,ใบ 
9 กุหลาบมอญ ไมพุ้ม่        ดอก 
10 ข่า ไมล้ม้ลุก        เหงา้ 
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ตารางที ่4.10  พรรณไมใ้นงานภูมิทศัน์ท่ีเป็นพืชสมุนไพร เพื่อประโยชน์ใชส้อยทางสุนทรียภาพ  
          (ต่อ) 

ล าดบั
ท่ี 

พรรณไม ้ ลกัษณะ 
ประโยชน์ 

ดา้นภูมิทศัน์ ดา้น
สมุนไพร a b c d e f g 

11 ขิง ไมล้ม้ลุก        เหงา้ 
12 ขมิ้นชนั ไมล้ม้ลุก        เหงา้ 
13 ขมิ้นด า ไมล้ม้ลุก        เหงา้ 
14 ข้ีเหล็ก ไมย้นืตน้        ใบ 
15 คูน ไมย้นืตน้        เน้ือในฝัก 
16 ชุมเห็ดเทศ ไมพุ้ม่        ดอก,ใบ 
17 ดอกบานไม่รู้โรยสีขาว ไมล้ม้ลุก        ดอก 
18 ดองดึง ไมเ้ล้ือยลม้ลุก        เหงา้ 
19 ดาวเรือง ไมล้ม้ลุก        ดอก 
20 ดีปลี ไมเ้ล้ือย        ผล 
21 ตะไคร้ ไมล้ม้ลุก        ตน้ 
22 ตะลิงปลิง ไมย้นืตน้        ผล, ดอก 
23 ต าลึง ไมเ้ล้ือย        ใบ 
24 ทบัทิม ไมย้นืตน้        ผล 
25 ธรณีสาร ไมพุ้ม่        ราก,ใบ,ตน้ 
26 บอระเผด็ ไมเ้ล้ือย        เถา,ใบ 
27 บวับก ไมค้ลุมดิน        ใบ,ตน้ 
28 บวัหลวง ไมน้ ้า        เหงา้,เมล็ด 
29 ผกากรอง ไมพุ้ม่        ใบ,กาน 
30 ผกัชี ไมล้ม้ลุก        ผล 
31 ฝร่ัง ไมย้นืตน้        ใบ,ผล 
32 พญาไร้ใบ ไมย้นืตน้        ราก,ตน้,ใบ,ยาง 
33 พริกไทย ไมเ้ล้ือย        ผล 
34 พิลงักาสา ไมย้นืตน้        ดอก 
35 พลู ไมเ้ล้ือย        ใบ 
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ตารางที ่4.10  พรรณไมใ้นงานภูมิทศัน์ท่ีเป็นพืชสมุน ไพรเพื่อประโยชน์ใชส้อยทางสุนทรียภาพ  
          (ต่อ) 

ล าดบั
ท่ี 

พรรณไม ้ ลกัษณะ 
ประโยชน์ 

ดา้นภูมิทศัน์ ดา้นสมุนไพร 
a b c d e f g 

36 พุดตาน ไมพุ้ม่        ใบ,ราก 
37 เพชรสังฆาต ไมเ้ล้ือย        ตน้ 
38 ไพลเหลือง ไมล้ม้ลุก        เหงา้ 
39 ฟ้าทะลายโจร ไมล้ม้ลุก        ใบ,ตน้ 
40 มะนาว ไมย้นืตน้        ผล 
41 มะระข้ีนก ไมเ้ล้ือย        ผล 
42 มะแวง้เครือ ไมเ้ถาเล้ือย        ผล 
43 มะแวง้ตน้ ไมพุ้ม่        ผล 
44 แมงลกั ไมล้ม้ลุก        ใบ,เมล็ด 
45 ยา่นาง ไมเ้ล้ือย        ราก 
46 ล้ินมงักร ไมล้ม้ลุก        ใบ 
47 เล็บมือนาง ไมเ้ล้ือย        เล็บมือนาง 
48 วา่นกาบหอยแครง ไมค้ลุมดิน        ใบ 
49 วา่นงาชา้ง ไมล้ม้ลุก        ราก 
50 วา่นชกัมดลูก ไมล้ม้ลุก        เหงา้ 
51 วา่นหางจระเข ้ ไมค้ลุมดิน        วุน้ในใบ 
52 สะระแหน่ ไมค้ลุมดิน        ใบ 
53 หงอนไก่ ไมล้ม้ลุก        ดอก,ตน้,กาน,ใบ 
54 หนามแดง ไมพุ้ม่        ผล 
55 หม่อน ไมพุ้ม่        ผล 
56 หอมแดง ไมล้ม้ลุก        หวั 
57 หอมหวัใหญ่ ไมล้ม้ลุก        หวั 

58 
เหงือกปลาหมอ
ดอกขาว 

ไมพุ้ม่      
  

ราก,ใบ,เมล็ด 

59 โหระพา ไมล้ม้ลุก        ใบ, เมล็ด 
60 ออ้ยด า ไมล้ม้ลุก        ล าตน้ 
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ตารางที ่4.10  พรรณไมใ้นงานภูมิทศัน์ท่ีเป็นพืชสมุน ไพรเพื่อประโยชน์ใชส้อยทางสุนทรียภาพ 
 (ต่อ) 

ล าดบั
ท่ี 

พรรณไม ้ ลกัษณะ 
ประโยชน์ 

ดา้นภูมิทศัน์ ดา้นสมุนไพร 
a b c d e f g 

61 อญัชนั ไมเ้ล้ือย        ดอก,ราก 
62 เอ้ืองหมายนา ไมพุ้ม่        ล าตน้ 

ท่ีมา:  a หมายถึง เพื่อสร้างพื้นท่ีปิดลอ้ม(Enclose space)  b หมายถึง เพื่อเช่ือมโยงพื้นท่ี  c หมายถึง 
เพื่อสร้างจุดเด่น(Emphasizes)   d หมายถึง  เพื่อสร้างเพื่อให้ เ กิดความสมบูรณ์ของพื้น ท่ี
(Complements)  e หมายถึง เพื่อสร้างการรวมกลุ่ม(Unifiers)  f หมายถึง เพื่อสร้างให้เกิดความ
นุ่มนวลของอาคาร ส่ิงปลูกสร้าง(Softener)  g หมายถึง เพื่อสร้างใหเ้กิดกรอบของทิวทศัน์(Enflame) 
 

จากการศึกษาพรรณไม้สมุนไพรในงานภูมิทศัน์ได้ออกแบบแปลนแนวความคิด ผูใ้ช้
สามารถท าต่างจากน้ีได ้พรรณไมมี้ให้เลือกดงัตารางท่ี 4.8 - 4.10 เป็นพืชสมุนไพรท่ีสามารถน ามา
จดัภูมิทศัน์และยงัเป็นพืชสมุนไพรท่ีสามารถน ามาใช้รักษาไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งผ่านกระบวนต่างๆ 
ตามต าร ายา สามารถใชอุ้ปกรณ์ในครัวเรือนได ้ดงัภาพท่ี 4.2 
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เร่ือง : แนวทางการออกแบบภูมิทศัน์ในพื้นท่ีบา้นพกัอาศยัโดยใชพ้ืชสมุนไพร 
แสดง: แนวความคิดดา้นการเลือกใชพ้ืชพรรณไม ้  
  
 
 
 
 
ภาพที ่4.2  แนวความคิดดา้นการเลือกใชพ้ืชพรรณไม ้
ปรับปรุงจาก :  แบบบา้นเพื่อประชาชน กรมโยธาธิการและพงัเมือง กระทรวงมหาดไทย,  2557 
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4.4  วจิารณ์ผล 
 จากการศึกษาพบว่า โรค 3 ล าดับแรกท่ีพบบ่อยมากท่ีสุดจากการท าแบบสอบถามกลุ่ม
ประชากรทัว่ไป คือ กลุ่มของโรคอาการเจ็บในระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ โรคทอ้งอืด ทอ้งข้ึน 
ทอ้งเฟ้อและจุกเสียด คิดเป็นร้อยละ 40 ล าดบัต่อมาเป็นกลุ่มของโรคคิดเช้ือไวรัส ไดแ้ก่ โรคไขห้วดั 
คิดเป็นร้อยละมากกวา่ 30 และสุดทา้ยคือกลุ่มของโรคอาการเจ็บป่วยในระบบทางเดินหายใจ ไดแ้ก่
โรค อาการไอ มีเสมหะ คิดเป็นร้อยละมากกวา่ 30 ซ่ึงตรงกบัผลการวิจยัของ(กระทรวงสาธารณสุข,  
2556) ส่วนของโรคท่ีเกิดน้อยท่ีสุดหรือไม่เกิดเลยได ้คือ กลุ่มอาการของโรคเก่ียวกบัทวารหนัก 
ไดแ้ก่ โรคริดสีดวงทวารหนัก มีสัดส่วนร้อยละมากกว่า 70 ล าดบัต่อมา คือ กลุ่มของโรคผิวหนัง 
ไดแ้ก่ โรคผิวหนงั กลากเกล้ือน มีสัดส่วนร้อยละ 70 และสุดทา้ยคือกลุ่มอาการของโรคอาการเจ็บ
ในระบบทางเดินอาหาร ไดแ้ก่ โรคพยาธิล าไส้ มีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 60 ซ่ึงต่างจากผลการวิจยั
ของ(กระทรวงสาธารณสุข,  2556) ตรงท่ีโรคโรคพยาธิล าไส้เป็นกนัมากกว่าปัจจุบนั ซ่ึงปัจจุบนั
โรคพยาธิล าไส้เป็นกนันอ้ยลง เน่ืองดว้ยมีการรณรงคใ์ห้รับประทานแต่ของสุด ไม่รับประทานของ
ดิบ  
 จากผลการศึกษา แนวทางการออกแบบภูมิทศัน์ในพื้นท่ีบา้นพกัอาศยัโดยใช้พืชสมุนไพร 
ในคร้ังน้ี พบวา่ พืชสมุนไพรส่วนใหญ่เป็นพืชแบบไมล้ม้ลุกและมีลกัษณะเป็นไมพุ้่ม มีเหงา้หรือหวั
อยูใ่ตดิ้น รองลงมาเป็นไมค้ลุมดิน ไมเ้ล้ือยและไมย้ืนตน้ ซ่ึงสามารถน ามาจดัภูมิทศัน์ได ้โดยแบบ
ตามอาการของโรคท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ า ซ่ึงสามารถน ามาจดัภูมิทศัน์ได ้โดยแบบกลุ่มอาการของโรค
ออกเป็น 8 กลุ่มอาการ ซ่ึงมีพนัธ์ุไมพ้ืชสมุนไพรท่ีน ามารักษาโรคไดเ้ลย โดยไม่ตอ้งผ่านการบวน
การต่างๆตามต ารับยา มีพนัธ์ุไมอ้ยู ่62 ชนิด 
 ซ่ึงงานวจิยัใครคร้ังน้ีไดส้อดคลอ้งกบั สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ สยามบรมราชกุมารี
ท่ีจงัหวดัระยอง เป็นแหล่งรวบรวมพนัธ์ุสมุนไพรมากว่า 260 ชนิดและสวนสมุนไพร ซ่ึงจ าแนก
ตามสรรพคุณในการรักษาตามคมัภีร์ยาไทยโบราณ 20 กลุ่มอาการ ดว้ยการจ าแนกคุณลกัษณะและ
สรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพร ท่ีใชใ้นการรักษาไดแ้ก่ กลุ่มโรคผิวหนงั กลุ่มยาบ ารุงหวัใจ กลุ่ม
ยาบ ารุงเลือด กลุ่มยาแกไ้ขเ้ป็นตน้ 
 
 



 

 
 

บทที ่5 
สรุปผลการวจิยัและข้อเสนอแนะ 

 
 หลงัจากท่ีไดศึ้กษาคน้ควา้วจิยั เร่ืองแนวทางการออกแบบภูมิทศัน์ในพื้นท่ีบา้นพกัอาศยั
โดยใชพ้ืชสมุนไพร ซ่ึงไดข้อ้สรุปผลและวจิารณ์ผล ดงัน้ี 
 

5.1  สรุปผลการวจิัย 
 จากการวิจยั พบวา่ พืชสมุนไพรท่ีสามารถน ามาจดัภูมิทศัน์ไดน้ั้น ส่วนใหญ่เป็นพืชลม้ลุก 
และมีไมพุ้่มมีเหงา้หรือหวัอยู่ใตดิ้น ไมเ้ล้ือยและไมย้ืนตน้ ท่ีไม่ค่อยมีดอก แต่สามารถน ามาจดัภูมิ
ทศัน์ได ้พืชสมุนไพรท่ีน ามาจดัภูมิทศัน์ในท่ีน้ีเป็นพืชสมุนไพรท่ีสามารถน ามารักษาโรคหรือบ าบดั
โรคได ้โดยไม่ตอ้งผา่นกระบวนการต่างๆตามต ารับยา เม่ือจดัท าแบบสอบถามโดยถามกลุ่มตวัอยา่ง
ประชากร คือ เพศหญิงมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 60 และเพศชาย ร้อยละ 40 มีช่วงอายุท่ีมีสัดส่วน
มากกว่า 30 คือช่วงอายุ 19-25 ปี เป็นนกัเรียน นกัศึกษา ร้อยละ 70 ส่วนใหญ่ประชากรตวัอย่างมี
บา้นพกัอาศยัแบบบา้นเด่ียวมากว่า 30 โรคท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ า คือ โรคทอ้งอืด ทอ้งข้ึน ทอ้งเฟ้อ
และจุดเสียด คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาคือโรคไขห้วดัคิดเป็นร้อยละมากกวา่ 30 และโรคกระเพาะ
อาหาร คิดเป็นร้อยละ 30 โรคท่ีไม่เคยเกิดเลยหรือเกิดนอ้ยมากไดแ้ก่ โรคริดสีดวงทวาร คิดเป็นร้อย
ละ 70 และพบวา่มีประชากรตวัอยา่งใชพ้ืชสมุนไพรมี 21 คน คิดเป็นร้อยละ 70 คนท่ีไม่ใชส้มุนไพร 
6 คน คิดเป็นร้อยละ 20 และไม่แสดงความคิดเห็น 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10 สรุปคนส่วนใหญ่เห็น
ดว้ยกบัการท่ีใช้พืชสมุนไพรน ามารักษาโรคและยงัสามารถน ามาจดัภูมิทศัน์ในบา้นได ้ซ่ึงเป็นไป
ตามผลท่ีคาดหวงัไว ้ดงันั้นการศึกษาพืชสมุนไพรต่างๆ ท่ีสามารถน ามาจดัภูมิทศัน์ไดน้ั้น น ามาจดั
ไดจ้ริงตามแนวทางการออกแบบภูมิทศัน์ในพื้นท่ีบา้นพกัอาศยัโดยใชพ้ืชสมุนไพร ซ่ึงไดแ้บ่งตาม
โซนสวนบา้นออกเป็น 4 ส่วน แต่ละส่วนมีพรรณไมท่ี้เป็นพืชสมุนไพร ไดแ้ก่ ส่วนสาธารณะ เช่น 
ตน้คูน ข้ีเหล็ก พิลงักาสา พุดตาน เอ้ืองหมายนา ส่วนตวั เช่น คูน ตะลิงปลิง ชุมเห็ดเทศ หนามแดง 
เสลดพงัพองตวัผู ้กาบหอยแครง เป็นตน้ ส่วนครอบครัว เช่น คูน ตะลิง ออ้ยด า กระเพรา สะระแหน่ 
อญัชนั เป็นตน้ และสุดทา้ยส่วนบริการ เช่น กลว้ยน ้ าวา้ โหระพา กระชาย ขิง ขา แมงลกั อญัชัน 
ต าลึง เป็นตน้ และได้มีการแยกพรรณไมส้มุนไพรในงานภูมิทศัน์ตามประโยชน์ใช้สอยทั้งทาง
สถาปัตยกรรม ทางวศิวกรรม และทางสุนทรียภาพ เพื่อการเลือกใชต้น้ไมไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมกบัการ
ออกแบบภูมิทศัน์ในพื้นท่ีบา้นพกัอาศยัโดยใชพ้ืชสมุนไพร 
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5.2  ข้อเสนอแนะ  
 5.2.1  การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม 
           การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ได้เก็บข้อมูลเพียง 1 แห่งเท่านั้น ท่ี
ห้างสรรพสินคา้ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต และแบบสอบถามมีเพียง 30 ชุด จึงไม่เพียงพอต่อการท าวิจยั 
และมีระยะเวลาในการท าวจิยัอนัสั้น ดงันั้นหากมีระยะเวลามากกวา่น้ี อาจไดข้อ้มูลจากหลายๆแห่ง 
และงบประมาณในการท าใบแบบสอบถามมีไม่เพียงพอ จึงท าให้ข้อมูลได้มาไม่พอต่อความ
ตอ้งการ 
 5.2.2  หนงัสือเร่ืองสวนสมุนไพร 
           หนงัสือเร่ืองของสวนสมุนไพร ซ่ึงหาอ้างอิงไดย้าก จึงท าให้การศึกษาเร่ืองของสวน
สมุนไพรเก่ียวกบัทฤษฎีหรือขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งนั้นมีน้อย มีแต่ในเวบ็ไซน์ซ่ึงมีความน่าเช่ือถือน้อย 
จึงท าให้การหาขอ้มูลเก่ียวกบัทฤษฎีหรือขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัสวนสมุนไพรไดไ้ม่เพียงพอต่อ
การท าวจิยั 
 5.2.3  งบประมาณ 
            ส่วนของงบประมาณในการท าแบบสอบถามมีไม่เพียงพอต่อการท าแบบสอบถาม 
จึงท าให ้แบบสอบถามมีเพียง 30 ชุดเท่านั้น ซ่ึงท าใหข้อ้มูลไดม้าไม่พอต่อการท าวจิยั 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง แนวทางการออกแบบภูมทิศัน์ในพืน้ทีบ้่านพกัอาศัยโดยใช้พชืสมุนไพร 

 
แนะน าตัว : สวสัดีครับ ผมเป็นนกัศึกษาจาก มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ขณะน้ีก าลงั
ส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกบัทางเลือกการใช้พืชสมุนไพร ท่ีสามารถน ามาใช้รักษาโรคต่างๆไดเ้ลย
โดยไม่ผา่นกระบวนการต่างๆ ตามต าร ายา เช่นน าไปตม้น ้าด่ืมหรือใชท้า และยงัสามารถน ามาจดัภูมิ
ทศัน์(สวน)ในบา้นได้ ตอนน้ีก าลังศึกษาวิจยัอยู่ในขณะน้ี ผมจึงใคร่ขอรบกวนเวลาของคุณสัก
เล็กนอ้ยเพื่อท าแบบสอบถาม ต่อไปน้ีครับ 
 
ตอนที ่1. 
ค าช้ีแจง : ใหท้ าเคร่ืองหมาย  ในช่อง  ท่ีตรงกบัคุณ 
 
1. เพศ  1. ชาย   2. หญิง 
 
2. อาย ุ  1. ต ่ากวา่ 18 ปี  2. 19-25 ปี   3. 26-32 ปี  

 4. 33-39 ปี   5. 40-47 ปี   6. 48-ปีข้ึนไป 
 

 3. อาชีพ 
  1. คา้ขาย     4. นกัเรียน นกัศึกษา 
  2. นกัธุรกิจ     5. อาจารย ์นกัวชิาการ ขา้ราชการ 
รัฐวสิาหกิจ 
  3. รับจา้ง / พนกังานบริษทั   6. อ่ืนๆ ระบุ................................................. 
 
4. ลกัษณะบา้นพกัอาศยั 
  1. บา้นเด่ียว     5. คอนโดมิเนียม 
  2. อาคารพาณิชย ์/ ตึกแถว   6. สหกรณ์เคหสถาน 
  3. ทาวน์เฮาส์    7. อ่ืนๆ ระบุ................................................. 
  4. แฟลตหรืออาพาร์ตเมน้ต์ 
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ตอนที ่2. 
ค าช้ีแจง : ใหท้ าเคร่ืองหมาย  ในช่องท่ีตรงกบัคุณมากท่ีสุด  
 

โรค 
ความถี่ของการเกดิโรค 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

ไม่เคย
เกดิเลย 

1. กลุ่มของโรค/อาการเจบ็ในระบบทางเดินอาหาร  
     1.1 ทอ้งอืด ทอ้งข้ึน ทอ้งเฟ้อ จุกเสียด       
     1.2 โรคทอ้งผกู       
     1.3 โรคทอ้งเดิน       
     1.4 โรคกระเพาะอาหาร       
     1.5 พยาธิล าไส้       
2. กลุ่มของโรคติดเช้ือไวรัส  
     2.1 ไขห้วดั       
3. กลุ่มของโรค/อาการเจบ็ป่วยในระบบทางเดิน 
    หายใจ 

 

     3.1 อาการไอ มีเสมหะ       
4. กลุ่มของโรคปาก  
     4.1 โรคปาก และล าคอร้อนใน       
     4.2 อาการปวดฟัน       
5. กลุ่มของโรคเก่ียวกบัทวารหนกั  
     5.1 ริดสีดวงทวาร       
6. กลุ่มของโรคผวิหนงั  
     6.1 ลมพิษ เริม งูสวดั       
     6.2 โรคผวิหนงั กลากเกล้ือน       
     6.3 ฝี แผลพุพอง       
     6.4 แผลไฟไหม ้น ้าร้อนลวก       
     6.5 อาการแพอ้กัเสบ แมลงกดัต่อย แกฟ้กซ ้ า  
           เคล็ดขดัยอก 
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โรค 
ความถี่ของการเกดิโรค 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

ไม่เคย
เกดิเลย 

7. กลุ่มของโรค/อาการเจบ็ป่วยในระบบ 
    ทางเดินปัสสาวะ 

 

     7.1 อาการขดัเบา       
8. กลุ่มของโรคเก่ียวกบัหลอดเลือด  
     8.1 ความดนัโลหิตสูง       
9. กลุ่มของโรคอ่ืนๆ  
     9.1 .....................................................       
     9.2 .....................................................       
     9.3 .....................................................       
     9.4 .....................................................       
     9.5 .....................................................       

 
ตอนที ่3. 
ค าช้ีแจง : ใหท้ าเคร่ืองหมาย  ในช่อง  พร้อมบอกเหตุผล 
1. ถา้มีพืชสมุนไพรท่ีสามารถน ามาใชรั้กษาโรคไดเ้ลยโดยไม่ผา่นกระบวนการต่างๆตามต าร ายา 
เช่น วา่นหางจระเข ้น าวุน้มาทาบริเวณตรงท่ีเกิดแผลไฟไหม ้น ้าร้อนลวก และโรคอาการอ่ืนๆท่ีใช้
พืชสมุนไพรต่างๆ และยงัสามารถน ามาจดัภูมิทศัน์(สวน)ในบา้นได ้คุณจะใชห้รือไม่ใช ้
  1. ใช ้ เพราะ.......................................................................................................... 
  2. ไม่ใช ้ เพราะ.......................................................................................................... 
ความคิดเห็นอ่ืนๆ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

ขอขอบพระคุณอย่างสูงต่อความกรุณาทีใ่ห้ความร่วมมือของท่าน 
               ในการตอบแบบสอบถามในคร้ังนี้ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ข พรรณไม้สมุนไพร 
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ภาพที ่1 กลว้ยน ้ำวำ้ 

 
ช่ือวทิยำศำสตร์  : Musa ABB cv. Kluai 'Namwa' 
ช่ือสำมญั   : Banana 
วงศ ์   : MUSACEAE 
ช่ืออ่ืน   : กลว้ยมะลิอ่อง (จนัทบุรี) กลว้ยใต ้(เชียงใหม่, เชียงรำย)  

  กลว้ยอ่อง (ชยัภูมิ) กลว้ยตำนีอ่อง (อุบลรำชธำนี) 
ลกัษณะทำงพฤกษศำสตร์ :   
 ไมล้ม้ลุก สูงประมำณ 3.5 เมตร ล ำตน้สั้นอยูใ่ตดิ้น กำบเรียงเวยีนซอ้นกนัเป็นล ำตน้เทียม สี
เขียวอ่อน ใบ เป็นใบเด่ียวขนำดใหญ่ ออกเรียงสลบั รูปขอบขนำน กวำ้ง 25-40 ซม. ยำว 1-2 เมตร 
ปลำยใบมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบเรียบ สีเขียว ดำ้นล่ำงมีนวลสีขำว เส้นใบขนำนกนัในแนวขวำง 
กำ้นใบเป็นร่องแคบ ดอก ออกเป็นช่อท่ีปลำยยอดห้อยลง เรียกวำ่ หวัปลี มีใบประดบัขนำดใหญ่หุ้ม
สีแดงเขม้ เม่ือบำนจะมว้นงอข้ึน ดำ้นนอกมีนวล ดำ้นในเกล้ียง ผล รูปรี ยำว 11-13 ซม. ผิวเรียบ 
ปลำยเป็นจุก เน้ือในมีสีขำว พอสุกเปลือกผลเป็นสีเหลือง เน้ือมีรสหวำน รับประทำนได ้หวีหน่ึงมี 
10-16 ผล บำงคร้ังมีเมล็ด เมล็ดกลม สีด ำ (เพญ็นภำ  ทรัพยเ์จริญ,  2549) 
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ภาพที ่2 กระชำย 
 
ช่ือวทิยำศำสตร์  : Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. 
ช่ือสำมญั   :     Kaempfer 
วงศ ์   :    ZINGIBERACEAE 
ช่ืออ่ืน   :   กระชำยด ำ กะแอน ขิงทรำย (มหำสำรคำม) จ๊ีปู ซีฟู เป๊ำซอเร้ำะ 

  เป๊ำส่ีระ แอน (กะเหร่ียง-แม่ฮ่องสอน) ละแอน (ภำคเหนือ)  วำ่น
  พระอำทิตย ์(กรุงเทพฯ) 

ลกัษณะทำงพฤกษศำสตร์ : 
 กระชำยเป็นไมล้ม้ลุก มีเหงำ้ใตดิ้น มีรำกสะสมอำหำรเป็นกระจุกสีน ้ ำตำล เน้ือในสีเหลือง
อ่อน มีกล่ินเฉพำะ ใบ เป็นใบเด่ียว ออกเรียงสลบั รูปรียำว กวำ้ง 4.5-10 ซม. ยำว 15-30 ซม. ปลำย
ใบแหลมโคนใบสอบ ชอบใบเรียบ แผน่ใบเรียบ กำ้นใบยำว 7-25 ซม. กำบใบสีชม ดอก ออกเป็น
ช่อท่ีปลำยล ำตน้เทียม ช่อดอกยำวประมำณ 5 ซม. มีใบประดบัสีม่วงแดง กลีบเล้ียงเช่ือมติดกนัเป็น
หลอด ปลำยแยกเป็น 3 แฉก เกสรเพศผูห้มนัดำ้นขำ้ง 2 อนั รูปรี สีขำวอมชมพู เกสรเพศผูห้มนัท่ีมี
ลกัษณะคลำ้ยกลีบปำกขนำดใหญ่ สีชมพ ูผล รูปรี เม่ือแก่แตกออกเป็น 3 ซีก (เพญ็นภำ  ทรัพยเ์จริญ,  
2549) 
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ภาพที ่3 กระเทียม 
 
ช่ือวทิยำศำสตร์  : Allium sativum Linn. 
ช่ือสำมญั   :     Garlic 
วงศ ์   :    LILIACEAE 
ช่ืออ่ืน   :   กระเทียมขำว (อุดรธำนี) กระเทียมจีน (กทม.,กลำง) เทียม (ใต)้ 

  ปะเซว้ำ  (กะเหร่ียง แม่ฮ่องสอน) หอมขำว (อุดรธำนี) หอมเทียม 
  (เหนือ) หวัเทียม  (ใต)้ 

ลกัษณะทำงพฤกษศำสตร์ : 
กระเทียมเป็นไมล้ม้ลุกและใหญ่ยำว สูง 30-60 ซม. มีกล่ินแรง มีหวัใตดิ้นแบบ Tunic bulb 

ลกัษณะกลมแป้น เส้นผำ่นศูนยก์ลำง 2-4 ซม. มีแผน่เยื่อสีขำวหรือสีม่วงอมชมพูหุ้มอยู ่3-4 ชั้น ซ่ึง
ลอกออกได ้แต่ละหัวมี 6-10 กลีบ กลีบเกิดจำกตำซอกใบของใบอ่อน ล ำตน้ลดรูปลงไปมำก ใบ
เด่ียว (Simple leaf) ข้ึนมำจำกดิน เรียงซ้อนสลบั แบนเป็นแถบแคบ กวำ้ง 0.5-2.5 ซม. ยำว 30-60 
ซม. ปลำยแหลมแบบ Acute ขอบเรียบและพบัทบเป็นสันตลอดควำมยำวของใบ โคนแผเ่ป็นแผ่น
และเช่ือมติดกนัเป็นวงหุ้มรอบใบท่ีอ่อนกว่ำและกำ้นช่อดอกท ำให้เกิดเป็นล ำตน้เทียม ปลำยใบสี
เขียวและสีจะค่อยๆ จำงลงจนกระทัง่ถึงโคนใบ ส่วนท่ีหุ้มหัวอยู่มีสีขำวหรือขำวอมเขียว ช่อดอก
แบบช่อซ่ีร่ม (Umbel) ประกอบดว้ยตะเกียงรูปไข่เล็กๆ จ ำนวนมำกอยูป่ะปนกบัดอกขนำดเล็กซ่ึงมี
จ ำนวนนอ้ย มีใบประดบัใหญ่ 1 ใบ ยำว 7.5-10 ซม. ลกัษณะบำง ใส แห้ง เป็นจะงอยแหลมหุ้มช่อ
ดอกขณะท่ียงัตูมอยู ่แต่เม่ือช่อดอกบำนใบประดบัจะเปิดอำ้ออกและห้อยลงรองรับช่อดอกไว ้กำ้น
ช่อดอกเป็นกำ้นโดด เรียบ รูปทรงกระบอกตนั ยำว 40-60 ซม. ดอกสมบูรณ์เพศ กลีบรวม 6 กลีบ 
แยกจำกกนัหรือติดกนัท่ีโคน รูปใบหอกปลำยแหลม ยำวประมำณ 4 มม. สีขำวหรือขำวอมชมพ ู
เกสรเพศผู ้6 อนั ติดท่ีโคนกลีบรวม อบัเรณูและกำ้นเกสรเพศเมียยื่นข้ึนมำสูงกว่ำส่วนอ่ืนๆ ของ
ดอก รังไข่ 3 ช่อง แต่ละช่องมีออวุล 1-2 เม็ด ผลเล็กเป็นกระเปำะสั้นๆ รูปไข่หรือค่อนขำ้งกลม มี 3 
พ ูเมล็ดเล็ก สีด ำ (เพญ็นภำ  ทรัพยเ์จริญ,  2549) 

http://http/en.wikipedia.org/wiki/Garlic
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ภาพที ่4 กะเพรำ 
 
ช่ือวทิยำศำสตร์  : Ocimum sanctum  L. 
ช่ือสำมญั   :     Holy basil,  Sacred Basil 
วงศ ์   :    LAMIACEAE (LABIATAE) 
ช่ืออ่ืน   :   กะเพรำขน กะเพรำขำว กะเพรำ (ภำคกลำง) กอมกอ้ กอมกอ้ดง 

  (เชียงใหม่) อีตู่ไทย (ภำคอีสำน) 
ลกัษณะทำงพฤกษศำสตร์ : 

ไมพุ้่ม สูง 30-60 ซม. โคนตน้ค่อนขำ้งแข็ง กะเพรำแดงล ำตน้สีแดงอมเขียว ส่วนกะเพรำ
ขำวล ำตน้สีเขียวอมขำว ยอดอ่อนมีขนสีขำว ใบ เป็นใบเด่ียว ออกตรงขำ้มกนั รูปรี กวำ้ง 1-3 ซม. 
ยำว 2.5-5 ซม. ปลำยใบมนหรือแหลม โคนใบแหลม ขอบใบจกัเป็นฟันเล่ือย แผน่ใบสีเขียว มีขนสี
ขำว ดอก ออกเป็นช่อท่ีปลำยยอด ดอกสีขำวแกมม่วงแดงมีจ ำนวนมำก กลีบเล้ียงโคนเช่ือมติดกนั 
ปลำยเรียวแหลม ดำ้นนอกมีขน กลีบดอกแบ่งเป็น 2 ปำก ปำกบนมี 4 แฉก ปำกล่ำงมี 1 แฉก ปำก
ล่ำงยำวกวำ่ปำกบน มีขนประปรำย เกสรเพศผูมี้ 4 อนั ผล เป็นผลแห้ง เม่ือแตกออกจะมีเมล็ด สีด ำ 
รูปไข่ (เพญ็นภำ  ทรัพยเ์จริญ,  2549) 
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ภาพที ่5 กระเจ๊ียบแดง 
 
ช่ือวทิยำศำสตร์  : Hibiscus sabdariffa  L. 
ช่ือสำมญั   :     Jamaican Sorel, Roselle 
วงศ ์   :    MALVACEAE 
ช่ืออ่ืน    :   กระเจ๊ียบ  กระเจ๊ียบเปร้ีย  ผกัเก็งเคง็  ส้มเก็งเคง็  ส้ม  
    ตะเลงเครง 
ลกัษณะทำงพฤกษศำสตร์ : 

ไมพุ้ม่ สูง 50-180 ซม. มีหลำยพนัธ์ุ ล ำตน้สีม่วงแดง ใบเด่ียว รูปฝ่ำมือ 3 หรือ 5 แฉก กวำ้ง
และยำวใกลเ้คียงกนั 8-15 ซม. ดอกเด่ียว ออกท่ีซอกใบ มีร้ิวประดบัสีแดง กลีบเล้ียงโคนเช่ือมติดกนั 
ปลำยแยก 5 แฉก สีเหลืองตรงกลำงดอกสีม่วงแดง เกสรเพศผูจ้  ำนวนมำก ผลเป็นผลแห้ง แตกได ้มี
กลีบเล้ียงสีแดงฉ ่ำน ้ำหุม้ไว ้(เพญ็นภำ  ทรัพยเ์จริญ,  2549) 
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ภาพที ่6 กระถิน 
 
ช่ือวทิยำศำสตร์  : Acacia farnesiana (L.) Willd. 
ช่ือสำมญั   :     Sponge tree, Cassie flower 
วงศ ์   :    FABACEAE  (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE) 
ช่ืออ่ืน   :   กระถิน กระถินบำ้น กะเส็ดโคก กะเส็ดบก ตอเบำ สะตอเทศ 

  สะตอเบำ ผกักำ้นถิน ผกัหนองบก กนัเชด (เขมร) กระถินดอก
  ขำว กระถินหวัหงอก กิถินนอ้ย กะตง 

ลกัษณะทำงพฤกษศำสตร์ : 
กระถินเป็นไมพุ้ม่ขนำดใหญ่ถึงไมต้น้ขนำดเล็ก สูงไดถึ้ง 10 เมตร ไม่ค่อยแตกก่ิงกำ้นสำขำ 

ใบ ประกอบแบบขนนกสองชั้นเรียงสลบั กำ้นแขนงสั้น มีขน ใบยอ่ย เรียงตรงขำ้ม รูปแถบหรือรูป
ขอบขนำนแกมรูปแถบ ปลำยแหลม โคนเบ้ียว ขอบมีขน ทอ้งใบสีนวล ดอก ออกเป็นช่อ ช่อดอก
ออกแบบช่อกระจุกแน่น ออกตำมง่ำมใบ ช่อเป็นฝอยนุ่มมีกล่ินหอม เล็กน้อย ผล เป็นฝัก ฝัก
ออกเป็นช่อแบนยำว เห็นเมล็ดเป็นจุดๆ ในฝักตลอดฝัก  ตน้   เป็นไมพุ้่มยืนตน้สูง 3-5 เมตร ล ำตน้
แก่สีน ้ ำตำล ขรุขระ และมกัหลุดเป็นขุยออกมำใบ    เป็นใบประกอบแบบขนนก 2 ชั้น ยำว 15-30 
ซม. แตกออกเป็นช่อใบยอ่ย 3-10 คู่ยำวประมำณ 10 ซม. ใบมีขนำดเล็กคลำ้ยใบมะขำม จ ำนวน 5-20 
คู่ รูปขอบขนำน ปลำยแหลมยำว 6-12 มม. กวำ้ง 1.5-5 มม. ดอก   เป็นช่อขนำดเล็กเท่ำหวัแม่มือ 
กลมฟูสีขำวมีกล่ินหอมเล็กนอ้ยผล    เป็นฝักแบนยำว 12-18 ซม. กวำ้งประมำณ 2 ซม. มีเมล็ด 15-
30 เมล็ด สีเขียว เม่ือแก่จดัเปล่ียนเป็นสีน ้ำตำล (นฤมล  มงคลชยัภกัด์ิ, 2556) 
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ภาพที ่7 กำนพลู 
 
ช่ือวทิยำศำสตร์  : Syzygium aromaticum (L.) Merr.& L.M.Perry 
ช่ือสำมญั   :     Clove Tree 
วงศ ์   :    Myrtaceae 
ช่ืออ่ืน    :   - 
ลกัษณะทำงพฤกษศำสตร์ : 

ไมต้น้ สูง 9-12 เมตร อำจสูงไดถึ้ง 20 เมตร เรือนยอดเป็นรูปกรวยคว  ่ำ แตกก่ิงต ่ำ ล ำตน้ตั้ง
ตรง เปลือกเรียบ สีเทำ ใบเด่ียว เรียงตรงขำ้ม รูปใบหอก รูปรี หรือรูปไข่กลบัแคบๆ กวำ้ง 8-11 ซม. 
ยำว 32-37 ซม. ปลำยแหลมหรือเรียวแหลม โคนสอบแคบ ขอบเรียบ แผน่ใบดำ้นบนเป็นมนั มีต่อม
น ้ ำมนัมำก เส้นแขนงใบขำ้งละ 15-20 เส้น ปลำยเส้นโคง้จรดกบัเส้นถดัไปก่อนถึงขอบใบ กำ้นใบ
ยำว 1-2.5 ซม. ช่อดอกแบบช่อเชิงหลัน่ ออกท่ีปลำยยอด ยำวประมำณ 5 ซม. กำ้นช่อดอกสั้นมำก 
แต่อำจยำวไดถึ้ง 1 ซม. ใบประดบัรูปสำมเหล่ียม ยำว 2-3 มม. กลีบเล้ียง 4 กลีบ โคนติดกนัเป็น
หลอดยำว 5-7 มม. เม่ือเป็นผลขยำยออกเป็นรูปกรวยยำวประมำณ 1 ซม. ปลำยแยกเป็นแฉกรูปไข่ 
ยำว 3-4 มม. กลีบดอก 4 กลีบ รูปขอบขนำนหรือกลม ยำว 7-8 มม. มีต่อมมน ้ ำมนัมำก ร่วงง่ำย เกสร
เพศผูจ้  ำนวนมำก ร่วงง่ำย กำ้นชูอบัเรณูยำวประมำณ 7 มม. กำ้นเกสรเพศเมียยำวประมำณ 4 มม. ผล 
รูปไข่กลบักำมรูปรี ยำว 2-2.5 ซม. แก่จดัสีแดง มี 1 เมล็ด กำนพลูเป็นพรรณไมพ้ื้นเมืองของหมู่เกำะ
โมลุกกะ น ้ำไปปลูกในเขตร้อนทัว่โลก ในปะเทศไทยน ำมำปลูกบำ้งแต่ไม่แพร่หลำย ชอบข้ึนในดิน
ร่วนซุย กำรระบำยน ้ ำดี ควำมช้ืนสูง ฝนตกชุก ข้ึนไดดี้บนพื้นท่ีรำบถึงท่ีสูงจำกระดบัน ้ ำทะเล 800-
900 เมตร (เพญ็นภำ  ทรัพยเ์จริญ,  2549) 
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ภาพที ่8 แกว้ 
 
ช่ือวทิยำศำสตร์  : Murraya paniculata  (L.) Jack. 
ช่ือสำมญั   :     Andaman satin wood, Chinese box tree, Orange jasmine 
วงศ ์   :    RUTACEAE 
ช่ืออ่ืน   :   กะมูนิง (มลำย-ูปัตตำนี) แกว้ขำว (ภำคกลำง) แกว้ข้ีไก่ (ยะลำ) 

  แกว้พริก ตะไหลแกว้ (ภำคเหนือ) แกว้ลำย (สระบุรี) จำ๊พริก 
  (ล ำปำง) 

ลกัษณะทำงพฤกษศำสตร์ : 
ไมต้น้ขนำดเล็ก สูงไดถึ้ง 10 เมตร เปลือกตน้สีเทำ แตกเป็นร่องตำมยำว แตกก่ิงกำ้นเล็ก

เป็นพุ่มแน่น ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนกปลำยค่ีออกเรียงสลบั ผิวใบมนัเขม้ โคนใบและปลำย
ใบแหลม ขอบใบเรียงและเป็นคล่ืน แผ่นใบเรียบ สีเขียวเป็นมนัล่ืน เม่ือขยี้จะมีกล่ินฉุน ดอก ช่อ 
ออกเป็นกระจุก สีขำว ร่วงง่ำย มีกล่ินหอมมำก ผล สดกลมรี หรือรูปไข่ ปลำยสอบเล็กน้อย ท่ี
เปลือกมีต่อมน ้ำมนัเห็นไดช้ดั กวำ้ง 5-8 มม. ยำว 0.8-1 ซม. ผลอ่อนสีเขียว ผลสุกสีส้มแดง เมล็ดรูป
ไข่ปลำยสอบ มีขนสั้นๆ อยูร่อบเมล็ด กวำ้ง 4-6 มม. ยำว 6-9 มม. สีขำวขุ่น มีจ  ำนวน 1-2 เมล็ดต่อ
ผล (เพญ็นภำ  ทรัพยเ์จริญ,  2549) 
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ภาพที ่9 กุหลำบมอญ 
 
ช่ือวทิยำศำสตร์  : Rosa damascena  Mill. 
ช่ือสำมญั   :     Rose, Damask rose 
วงศ ์   :    ROSACEAE 
ช่ืออ่ืน    :   กุหลำบออน (เง้ียว-แม่ฮ่องสอน) , ยีสุ่่น (กรุงเทพฯ) 
ลกัษณะทำงพฤกษศำสตร์ : 

เป็นไมพุ้ม่ขนำดเล็ก สูง 1-2 เมตร เปลือกตน้เรียบ สีเขียว  ตำมล ำตน้และก่ิงมีหนำม ใบเป็น
ใบประกอบแบบขนนก รูปไข่ กวำ้ง 2-4 ซม. ยำว 3-5 ซม. ปลำยใบแหลม โคนใบมนขอบจกัเป็น
ฟันเล่ือย ออกดอกเป็นช่อดอกสีชมพูหรือสีแดง มีกล่ินหอม กลีบเล้ียง 5 กลีบ สีเขียว มีกลีบดอก
จ ำนวนมำกเรียงซ้อนกนัหลำยชั้น เม่ือดอกบำนมีเส้นผำ่นศูนยก์ลำง 4.5-7 ซม. มีกล่ินหอมแรงมำก
ดอกดกและบำนไดห้ลำยวนัออกดอกตลอดปี ผล เป็นผลกลุ่มแบบ achene มีฐำนรองดอกรูปถว้ย
ขยำยใหญ่และอวบน ้ำ (เพญ็นภำ  ทรัพยเ์จริญ,  2549) 
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ภาพที ่10 ข่ำ 
 
ช่ือวทิยำศำสตร์  : Alpinia  galanga   (L.) Willd. 
ช่ือสำมญั   :     Galanga 
วงศ ์   :    ZINGIBERACEAE 
ช่ืออ่ืน    :   ข่ำหยวก  ข่ำหลวง (ภำคเหนือ) , กฏุกกโรหินี (ภำคกลำง) 
ลกัษณะทำงพฤกษศำสตร์ : 
 ไมล้ม้ลุก สูง 1.5-2 เมตร เหงำ้มีขอ้และปลอ้งชดัเจน ใบ  เป็นใบเด่ียว ออกเรียงสลบั รูปใบ
หอก รูปวงรีหรือเกือบขอบขนำน กวำ้ง 7-9 ซม. ยำว 20-40 ซม. ปลำยใบแหลมโคนใบสอบ ขอบใบ
เรียง แผน่ฝบเรียบสีเขียว กำ้นใบเป็นกำบซ้อนกนัแน่นเป็นล ำตน้เทียม ดอก  ออกเป็นช่อตั้งท่ีปลำย
ยอด มีใบประดบัรูปไข่ ดอกสีขำวขนำดเล็ก กลีบดอกสีขำว โคนติดกนัเป็นหลอดสั้นๆ ปลำยแยก
เป็น 3กลีบ กลีบใหญ่ท่ีสุดมีร้ิวสีแดง ใบประดบัรูปไข่ ผล  เป็นผลแห้งแตกได ้รูปกลม ผลแก่สีด ำ
(เพญ็นภำ  ทรัพยเ์จริญ,  2549) 
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ภาพที ่11 ขิง 
 
ช่ือวทิยำศำสตร์  : Zingiber officinale  Roscoe 
ช่ือสำมญั   :     Ginger 
วงศ ์   :    ZINGIBERACEAE 
ช่ืออ่ืน    :   ขิงแกลง ขิงแดง (จนัทบุรี) ขิงเผอืก (เชียงใหม่) สะเอ (กะเหร่ียง-
    แม่ฮ่องสอน) 
ลกัษณะทำงพฤกษศำสตร์ : 
 ไมล้ม้ลุก มีเหงำ้ใตดิ้น สีน ้ำตำลแกมเหลือง เน้ือในสีนวล มีกล่ินเฉพำะ จะแทงหน่อหรือล ำ
ตน้เทียมข้ึนมำเหนือพื้นดิน ใบ เป็นใบเด่ียว ออกเรียงสลบั รูปขอบขนำน แกมรูปใบหอก กวำ้ง 1.5-
2 ซม. ยำว 15-20 ซม. ขอบใบเรียบ แผน่ใบสีเขียวเขม้เป็นมนั  ดอก ออกเป็นช่อ แทงออกจำกเหงำ้
ใตดิ้น ใบประดบัเรียงเวียนสลบัสีเขียวอ่อน ดอกสีเหลืองแกมเขียว ผล เป็นผลแห้ง ทรงกลม ขนำด
ประมำณ 1 ซม. เป็น 3 พ ูเมล็ดหลำยเมล็ด (เพญ็นภำ  ทรัพยเ์จริญ,  2549) 
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ภาพที ่12 ขมิ้นชนั 
 
ช่ือวทิยำศำสตร์  : Curcuma longa  L. 
ช่ือสำมญั   :     Turmaric 
วงศ ์   :    ZINGIBERACEAE 
ช่ืออ่ืน    :   ขมิ้น (ทัว่ไป) ขมิ้นแกง ขมิ้นหยอก ขมิ้นหวั (เชียงใหม่) ข้ีมิ้น 
    หมิ้น (ภำคใต)้ 
ลกัษณะทำงพฤกษศำสตร์ : 

ไมล้้มลุก อำยุหลำยปี สูง 30-90 ซม. เหง้ำใตดิ้นรูปไข่มีแขนงรูปทรงกระบอกแตกออก
ดำ้นขำ้ง 2 ดำ้น ตรงกนัขำ้มเน้ือในเหงำ้สีเหลืองส้ม มีกล่ินเฉพำะ ใบ เด่ียว แทงออกมำเหงำ้เรียงเป็น
วงซ้อนทบักนัรูปใบหอก กวำ้ง 12-15 ซม. ยำว 30-40 ซม. ดอก ช่อ แทงออกจำกเหงำ้ แทรกข้ึนมำ
ระหวำ่งกำ้นใบ รูปทรงกระบอก กลีบดอกสีเหลืองอ่อน ใบประดบัสีเขียวอ่อนหรือสีนวล บำนคร้ัง
ละ 3-4 ดอก ผล รูปกลมมี 3 พ ู(เพญ็นภำ  ทรัพยเ์จริญ,  2549) 
 
 
 
 
 
 
 



93 
 

 
ภาพที ่13 ขมิ้นด ำ 
 
ช่ือวทิยำศำสตร์  : Curcuma aeruginosa Roxb. 
ช่ือสำมญั   :     - 
วงศ ์   :    ZINGIBERACEAE 
ช่ืออ่ืน    :   กระเจียวแดง, มหำเมฆ, อำวแดง 
ลกัษณะทำงพฤกษศำสตร์ : 

เป็นพืชจ ำพวกเหงำ้ ล ำตน้และหวัเป็นไมล้ม้ลุก อำยุหลำยปี ล ำตน้เทียมสูงประมำณ 1 เมตร 
ล ำตน้ใตดิ้นเป็นเหงำ้ เหงำ้หลกัรูปไข่ เน้ือแบ่งเป็นสำมส่วน ชั้นนอกสีขำว ชั้นกลำงสีฟ้ำถึงสีม่วงอม
น ้ำเงิน และชั้นในสีเขียวอมฟ้ำ แตกแขนงยอ่ย ใบ เป็นใบเด่ียว เรียงสลบั รูปใบหอกแกมรูปรี สีเขียว
เขม้ มีแถบสีแดงเร่ือ ตำมแนวเส้นกลำงใบ ดอก ช่อดอกออกก่อนผลิใบ ใบประดบัตอนล่ำงสีเขียว 
ปลำยแตม้สีม่วงอมชมพู ตอนบนสีม่วงแดง ดอกย่อยสีเหลือง ดอกมีใบประดบัรูปกรวย เรียงซ้อน
กนั ปลำยช่อดอกมีสีชมพถึูงแดงเขม้ (เพญ็นภำ  ทรัพยเ์จริญ,  2549) 
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ภาพที ่14  ข้ีเหล็ก 
 
ช่ือวทิยำศำสตร์  : Senna siamea  (Lam.) Irwin & Barneby 
ช่ือสำมญั   :     Cassod tree, Thai copper pod 
วงศ ์   :    FABACEAE (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE) 
ช่ืออ่ืน   :   ข้ีเหล็กใหญ่ (ภำคกลำง) ข้ีเหล็กแก่น (รำชบุรี) ข้ีเหล็กหลวง  

  (ภำคเหนือ) ข้ีเหล็กบำ้น (ล ำปำง, สุรำษฎร์ธำนี) ผกัจ้ีล้ี (เง้ียว-
  แม่ฮ่องสอน) แมะข้ีแหละพะโด (กะเหร่ียง-แม่ฮ่องสอน) ยะหำ 
  (มลำย-ูปัตตำนี) 

ลกัษณะทำงพฤกษศำสตร์ : 
ไมย้ืนตน้ สูง 10-15 เมตร แตกก่ิงกำ้นเป็นพุ่มแคบ เปลือกตน้สีน ้ ำตำล แตกเป็นร่องต้ืนๆ 

ตำมยำว ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก ออกเรียงสลบั มีใบยอ่ย 13-19 ใบ รูปรี กวำ้ง 1.5 ซม. ยำว 4 
ซม. ปลำยใบเวำ้ต้ืนๆ โคนใบมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบเรียบ สีเขียว กำ้นใบร่วมสีน ้ ำตำลแดง ดอก 
ออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนงท่ีปลำยก่ิง ดอก ออกดอกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนงท่ีปลำยก่ิง ดอกสี
เหลือง กลีบเล้ียงกลม มี 3- 4 กลีบ ปลำยมน กลีบดอกมี 5 กลีบ ปลำยมน โคนเรียว หลุดร่วงง่ำย 
กำ้นดอกยำว 1-1.5 ซม. เกสรเพศผูมี้หลำยอนั ผล เป็นฝักแบนยำว กวำ้ง 1.3 ซม. ยำว 15-23 ซม. 
หนำ สีน ้ำตำล เมล็ดมีหลำยเมล็ด (เพญ็นภำ  ทรัพยเ์จริญ,  2549) 
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ภาพที ่15  คูณ 
 
ช่ือวทิยำศำสตร์  : Cassia fistula  L. 
ช่ือสำมญั   :     Golden shower, Indian laburnum, Pudding - pine tree 
วงศ ์   :    LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE 
ช่ืออ่ืน   :   กุเพยะ (กะเหร่ียง-กำญจนบุรี) ชยัพฤกษ ์รำชพฤกษ ์(ภำคกลำง) 

  ปือย ูปูโย เปอโซ แมะหล่ำหยู ่(กะเหร่ียง-แม่ฮ่องสอน) ลมแลง้ 
  (เหนือ) 

ลกัษณะทำงพฤกษศำสตร์ : 
 ไมต้น้ขนำดกลำง ล ำตน้สีน ้ ำตำลแกมเทำเกล้ียงๆ ชอบข้ึนตำมป่ำผลดัใบ หรือในท่ีดินท่ีมี
กำรถ่ำยเทน ้ ำไดดี้ ใบ เป็นใบช่อสีเขียวเป็นมนั ช่อหน่ึงๆ ยำวประมำณ 2.5 ซม. มีใบยอ่ยรูปป้อมๆ 
หรือรูปไข่ 3-6 คู่ ใบยอ่ยกวำ้งๆ 5-7 ซม. ยำว 9-15 ซม. โคนใบมนและค่อยๆ สอบไปทำงปลำยใบ 
เน้ือใบเกล้ียงค่อนขำ้งบำง เส้นแขนงใบถ่ี และโคง้ไปตำมรูปใบ ดอก ออกเป็นช่อ ยำว 20-45 ซม. 
กลีบรองกลีบดอกรูปขอบขนำนยำวประมำณ 1 ซม. มี 5 กลีบ มกัหลุดร่วงง่ำย กลีบดอกยำวกวำ่กลีบ
รองกลีบดอกประมำณ 2-3 เท่ำ และมีกลีบรูปไข่กลบั 5 กลีบ ตำมพื้นกลีบจะเห็นเส้นกลีบชดัเจน 
เกสรผูมี้ขนำดแตกต่ำงกนัจ ำนวน 10 อนั กำ้นอบัเรณูโคง้งอข้ึน ผล เป็นฝักรูปทรงกระบอกเกล้ียงๆ 
อำจยำวถึง 50 ซม. โตวดัเส้นผำ่ศูนยก์ลำง 2.0-2.5 ซม. ฝัก อ่อนสีเขียวและออกสีด ำเม่ือแก่จดั ในฝัก
จะมีผนงัเยื่อบำงๆ กั้นเป็นช่องๆ ตำมขวำงของฝัก และตำมช่องเหล่ำน้ีจะมีเมล็ดแบนๆ สีน ้ ำตำลอยู ่
(เพญ็นภำ  ทรัพยเ์จริญ,  2549) 
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ภาพที ่16 ชุมเห็ดเทศ 
 
ช่ือวทิยำศำสตร์  : Senna alata ( L.) Roxb. 
ช่ือสำมญั   :     Ringworm Bush 
วงศ ์   :    FABACEAE (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE) 
ช่ืออ่ืน    :   ข้ีคำก ลบัมีนหลวง หมำกกะลิงเทศ ชุมเห็ดใหญ่ 
ลกัษณะทำงพฤกษศำสตร์ : 

ไมพุ้่ม สูง 1-3 เมตร แตกก่ิงออกดำ้นขำ้งในแนวขนำนกบัพื้นดิน เปลือกตน้เรียบ สีน ้ ำตำล 
ใบประกอบแบบขนนก เรียงสลบั ใบยอ่ยรูปขอบขนำนรูปวงรีแกมขอบขนำน หรือรูปไข่กลบั กวำ้ง 
3-7 ซ.ม. ยำว 6-15 ซ.ม. ปลำยใบมนหรือเวำ้เล็กนอ้ย โคนใบเบ้ียว ขอบใบแดง สีแดง ดอก ออกเป็น
ช่อใหญ่ชูตั้งข้ึนตำมซอกใบและปลำยก่ิง มีใบประดบัสีน ้ ำตำลแกมเหลืองหุ้มดอกตุม้ดอกสีเหลือง
ทอง ผลเป็นฝักแบนฝักแห้งเป็นสีด ำแตกตำมยำว เมล็ดแบนมี 50-60 เมล็ด มี 4 ครีบ เมล็ดแบน รูป
สำมเหล่ียม (เพญ็นภำ  ทรัพยเ์จริญ,  2549) 
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ภาพที ่17 ดอกบำนไม่รู้โรยสีขำว 
 
ช่ือวทิยำศำสตร์  : Gomphrena globosa  L. 
ช่ือสำมญั  :     Everlasting, Globe Amaranth 
วงศ ์   :    AMARANTHACEAE 
ช่ืออ่ืน    :   กุนนีดอกขำว, กุนหยนิขำว, สำมเดือนดอกขำว, ตะล่อม, สำมปี
    บ่อเหยีว่ 
ลกัษณะทำงพฤกษศำสตร์ : 
 ไมล้ม้ลุกขนำดเล็ก สูงรำว 2 ฟุต ล ำตน้ตั้งตรง ก่ิงมีขนเล็กน้อย ใบเด่ียวรูปรีปลำยแหลม 
ขอบเรียบ มีขนนุ่มทั้งใบ ดอกเป็นกระจุกทรงกลมมีสีขำว แดง ชมพ ูนิยมใชช้นิดดอกขำวท ำยำ ปลูก
เป็นไมป้ระดบั ขยำยพนัธ์ุดว้ยเมล็ด ดอก ออกเป็นกระจุกท่ีปลำยยอด มีใบประดบัสีเขียว ดอกยอ่ย
อดัแน่นเป็นทรงกลม ดอกสีขำวหรือสีชมพูอ่อน เก็บเม่ือดอกแก่ เอำมำตำกแห้ง เอำกำ้นดอกออก
เก็บไวใ้ช ้(เพญ็นภำ  ทรัพยเ์จริญ,  2549) 
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ภาพที ่18 ดองดึง 
 
ช่ือวทิยำศำสตร์  : Gloriosa superba L. 
ช่ือสำมญั   :     Flame lily, Climbing lily, Turk's cap, Superb lily, Gloriosa lily 
วงศ ์   :    COLCHICACEAE 
ช่ืออ่ืน   :   กำ้มปู (ชยันำท); คมขวำน, บอ้งขวำน, หวัขวำน (ชลบุรี);  

  ดำวดึงส์, วำ่นกำ้มปู (ภำคกลำง); พนัมหำ (นครรำชสีมำ); มะขำ
  โกง้ (ภำคเหนือ); หมอยหียำ่ (อุดรธำนี) 

ลกัษณะทำงพฤกษศำสตร์ : 
ไมเ้ถำลม้ลุกอำยุหลำยปี ยำวไดถึ้ง 5 เมตร มีเหงำ้ใตดิ้นทรงกระบอกโคง้ ใบเด่ียวเรียงสลบั 

หรือเรียงเป็นวงรอบขอ้ 1-3 ใบรูปขอบขนำนแกมรูปใบหอก ยำว 5-15 ซม. ปลำยใบเรียวแหลมงอ
เป็นมือเกำะ ไร้กำ้น ดอกเด่ียว ออกตำมซอกใบใกลป้ลำยก่ิง ดอกใหญ่ ยำว 6-10 ซม. กำ้นดอกยำว
ประมำณ 5 ซม. ดอกมีสีแดงดำ้นบน หรือตำมขอบกลีบ มีสีเหลืองดำ้นล่ำง บำงคร้ังมีสีเหลืองซีด 
อมเขียว หรือสีแดงทั้งดอก เกศรเพศผูมี้ 6 อนั กำ้นยำว 3-5 ซม. อบัเรณูยำวประมำณ 1 ซม. กำ้น
เกสรเพศเมียยำว 0.3-0.7 ซม. แยกเป็น 3 แฉก ผลรูปขอบขนำน ยำวประมำณ 5-10 ซม. แตกตำมรอย
ประสำน เมล็ดกลมสีแดงส้มจ ำนวนมำก (เพญ็นภำ  ทรัพยเ์จริญ,  2549) 
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ภาพที ่19 ดำวเรือง 
 
ช่ือวทิยำศำสตร์  : Tagetes erecta  L. 
ช่ือสำมญั   :     African Marigold 
วงศ ์   :    ASTERACEAE (COMPOSITAE) 
ช่ืออ่ืน    :   ค ำปู้ จูห้ลวง (ภำคเหนือ) พอทู (กะเหร่ียง-แม่ฮ่องสอน) 
ลกัษณะทำงพฤกษศำสตร์ : 

ไมล้ม้ลุก สูง 15-60 ซม. ล ำตน้เป็นร่อง สีเขียว แตกก่ิงกำ้นท่ีโคน ใบ เป็นใบประกอบแบบ
ขนนกปลำยค่ี ออกเรียงตรงกนัขำ้ม ใบยอ่ยมี 11-17 ใบ รูปรี กวำ้ง 0.5-1.5 ซม. ยำว 1.5- 5 ซม. ปลำย
ใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบจกัเป็นซ่ีฟัน แผน่ใบสีเขียว เน้ือใบน่ิม ดอก ออกเป็นช่อท่ีปลำยยอด 
ดอกสีเหลืองเขม้ ร้ิวประดบัสีเขียว เช่ือมติดกนัเป็นรูประฆงั หุ้มโคนช่อดอก ดอกแบ่งออกเป็น 2 วง 
คือ ดอกวงนอก เป็นรูปล้ิน บำนแผอ่อกปลำยมว้นลง เป็นดอกไม่สมบูรณ์ ดอกวงในเป็นเหลอดเล็ก
อยูต่รงกลำง ช่อดอกเป็นดอกสมบูรณ์เพศ กำ้นช่อดอกยำว ผล เป็นผลแห้งไม่แตก สีด ำ ดอกแห้งติด
กบัผล (เพญ็นภำ  ทรัพยเ์จริญ,  2549) 
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ภาพที ่20 ดีปลี 
 
ช่ือวทิยำศำสตร์  : Piper retrofractum  Vahl. 
ช่ือสำมญั  :     long pepper 
วงศ ์   :    PIPERACEAE 
ช่ืออ่ืน    :   - 
ลกัษณะทำงพฤกษศำสตร์ : 

เป็นไมเ้ถำ เปรำะ หกัง่ำย ตำมขอ้มีรำกงอกเพื่อใชส้ ำหรับยึดเกำะ ใบ เป็นใบเด่ียว ออกเรียง
สลบัตำมขอ้ใบ รูปไข่แกมขอบขนำน กวำ้ง 3-5 ซม. ยำว 7-10 ซม. สีเขียวเขม้เป็นมนั ดอก ออกเป็น
ช่อตั้งอยูต่รงขำ้มกบัใบ ออกท่ีซอกใบ ดอกยอ่ยอดักนัแน่น แยกเพศ ผล เป็นผลสด มีสีเขียว เม่ือสุก
จะเปล่ียนเป็นสีแดง รสเผด็ร้อน (เพญ็นภำ  ทรัพยเ์จริญ,  2549) 
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ภาพที ่21 ตะไคร้ 
 
ช่ือวทิยำศำสตร์  : Cymbopogon citratus  Stapf. 
ช่ือสำมญั   :     Lemon Grass, Lapine 
วงศ ์   :    POACEAE (GRAMINEAE) 
ช่ืออ่ืน   :   จะไคร้ (ภำคเหนือ) ไคร (ภำคใต)้ คำหอม (เง้ียว-แม่ฮ่องสอน) 

  ห่อวอตะไป่ (กะเหร่ียง-แม่ฮ่องสอน) หวัสิงโต (เขมร-ปรำจีนบุรี) 
  ตะไคร้แกง (ทัว่ไป) 

ลกัษณะทำงพฤกษศำสตร์ : 
 เป็นพืชลม้ลุกอำยุหลำยปี ควำมสูงประมำณ 4-6 ฟุต แตกเป็นกอ มีไขสีขำวตำมกำบใบ ล ำ
ตน้ใตดิ้นรูปทรงกระบอกเป็นขอ้ปลอ้ง ใบ เป็นใบเด่ียว ออกเรียงสลบั รูปขอบขนำน กวำ้ง 1-2 ซม. 
ยำว 70-100 ซม. ปลำยใบแหลม แผน่ใบเรียบ สีเขียว ผิวใบสำกทั้งสองขำ้ง ขอบใบเรียบสำกคม มี
ขนเล็กนอ้ย โคนใบเป็นกำบหุ้มซ้อนกนัเป็นล ำตน้เทียม มีกล่ินหอมเฉพำะ ดอกออกเป็นช่อยำว มี
ดอกเล็กฝอยเป็นจ ำนวนมำก ตะไคร้เป็นพืชท่ีสำมำรถน ำส่วนตน้หวัไปประกอบอำหำร และจดัเป็น
พืชสมุนไพรดว้ย (เพญ็นภำ  ทรัพยเ์จริญ,  2549) 
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ภาพที ่22 ตะลิงปลิง 
 
ช่ือวทิยำศำสตร์  : Averhoa bilimbi Linn. 
ช่ือสำมญั   :     Bilimbi 
วงศ ์   :    OXALIDACEAE 
ช่ืออ่ืน    :   มะเฟืองตรน, หลิงปลิง(ใต)้, กะลิงปริง ปลีมิง ลิงปลิง ลิงปลิง 
    (ระนอง) มูงมงั (เกำะสมุย) บลีมิง (มำเลย-์นรำธิวำส)  
ลกัษณะทำงพฤกษศำสตร์ : 

เป็นไมย้ืนตน้ขนำดเล็ก ไม่ผลดัใบ สูง 5-10 เมตร ล ำตน้สั้น แตกก่ิงกำ้นสำขำมำก ก่ิงมีขน
อ่อนนุ่ม หกัง่ำย เปลือกสีชมพู ผิวเรียบใบประกอบแบบขนนก เรียงสลบั เวียนกนัไปเป็นกระจุกท่ี
ปลำยก่ิง แต่ละใบประกอบดว้ยใบยอ่ย 21-45 ใบ รูปไข่หรือรูปขอบขนำน กวำ้ง1.2-3 ซม. ยำว 2-10 
ซม. ทอ้งใบมีขนสีเหลือง ขอบใบเรียบ หรือ เป็นคล่ืนเล็กน้อย ดอกช่อ ออกท่ีโคนตน้หรือก่ิงกำ้น 
ยำว 5-20 ซม.กลีบดอกสีม่วงเขม้ ผลกวำ้งประมำณ2.5 ยำว5-9ซม.ผลสด ฉ ่ำน ้ ำ สีเหลือง แกมเขียว 
ผวิบำง เรียบ รสเปร้ียวจดั (เพญ็นภำ  ทรัพยเ์จริญ,  2549) 
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ภาพที ่23 ต ำลึง 

 
ช่ือวทิยำศำสตร์  : Coccinia grandis (L.) Voigt 
ช่ือสำมญั   :     Ivy Gourd 
วงศ ์   : CUCURBITACEAE 
ช่ืออ่ืน   :   ผกัแคบ (ภำคเหนือ) แคเด๊ำะ (กะเหร่ียงและแม่ฮ่องสอน) ต ำลึง,ส่ี

  บำท (ภำคกลำง) ผกัต ำนิน (ภำคอีสำน) 
ลกัษณะทำงพฤกษศำสตร์ : 

ไมเ้ล้ือย มีมือจบัยึดเกำะกบัตน้ไมอ่ื้น เถำสีเขียวพอเถำแก่สีเทำ ขรุขระเล็กน้อย ใบเป็นใบ
เด่ียว แผน่ใบแผเ่วำ้เป็น 5 แฉก ขนำดกวำ้ง 5-8 ซม. ขอบใบมีต่อมคำยน ้ำ โคนใบเป็นรูปหวัใจ ปลำย
ใบแหลมมน ผวิใบเกล้ียง กำ้นใบยำว 3-6 ซม. ดอกสีขำว เป็นดอกเด่ียว แยกเพศ อยูต่่ำงตน้ ดอกเพศ
ผูข้นำด 4-6 ซม. กลีบดอก 5 กลีบ เกสรผู ้3 อนั อบัเรณูขนำดใหญ่รูปขอบขนำน สีเหลืองเป็นกอ้น
อยูใ่นคอดอก ดอกเพศเมีย กลีบดอกเหมือนดอกเพศผู ้ยอดเกสรแยกเป็น 3-5 แฉก ผลเป็นผลสด รูป
ขอบขนำนหรือรูปป้อม กวำ้งประมำณ 2.5 ซม. ยำวประมำณ 5 ซม. ผลแก่สีแดงส้ม เมล็ดแบนรี มี
จ ำนวนมำก ขนำด 2-3 มม.(เพญ็นภำ  ทรัพยเ์จริญ,  2549)  
 
 
 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99
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ภาพที ่24 ทบัทิม 

 
ช่ือวทิยำศำสตร์  : Punica granatum  L. 
ช่ือสำมญั   :     Pomegranate , Punica apple 
วงศ ์   :    PUNICACEAE 
ช่ืออ่ืน   :   พิลำ (หนองคำย) พิลำขำว มะก่องแกว้ (น่ำน) มะเก๊ำะ (เหนือ) 

  หมำกจงั (แม่ฮ่องสอน) 
ลกัษณะทำงพฤกษศำสตร์ : 

ไมย้นืตน้ หรือพรรณไมพุ้ม่ ขนำดเล็ก ลกัษณะผิวเปลือกล ำตน้เป็นสีเทำ ส่วนท่ีเป็นก่ิงหรือ
ยอดอ่อนจะเป็นเหล่ียม หรือ มีหนำมแหลมยำวข้ึน ใบ ใบมีลกัษณะเป็นรูปยำวรี โคนใบมน แคบ 
ส่วนปลำยใบเรียวแหลมสั้น ผิวหลงัใบ เกล้ียงเป็นมนั ใตท้อ้งใบจะเห็นเส้นใบไดช้ดั ขนำดของใบ
กวำ้งประมำณ 1 - 1.8 ซม. ยำว ประมำณ 2.5 - 6 ซม. ดอก ดอกออกเป็นช่อ หรืออำจจะเป็น ดอก
เดียว ในบริเวณปลำยยอด หรือง่ำมก่ิง ลกัษณะของดอกมีเป็น สีส้ม สีขำว หรือสีแดง ดอกหน่ึงมี
กลีบดอกประมำณ 6 กลีบ ปลำยกลีบ ดอกจะแยกออกจำกกนั ตรงกลำงดอกมีเกสร ตวัเมีย และตวัผู ้
ซ่ึงมีอบัเรณูเป็นสีเหลือง ขนำดของดอกบำนเต็มท่ีมีเส้นผำ้ศูนยก์ลำงประมำณ 2 - 3 ซม. ผลมี
ลกัษณะเป็นรูปค่อนขำ้ง กลม ผิวเปลือกนอกหนำเกล้ียง ผลเม่ือแก่หรือ สุกเต็มท่ีมีสีเหลืองปนแดง 
และลกัษณะของผล จะแตก หรืออำ้งออก ขำ้งในผลก็จะมีเมล็ดเป็น จ ำนวนมำก เป็นรูปเหล่ียม มีสี
ชมพูสด ดอก ดอกออกเป็นช่อ หรืออำจจะเป็น ดอกเดียว ในบริเวณปลำยยอด หรือง่ำมก่ิง ลกัษณะ
ของดอกมีเป็น สีส้ม สีขำว หรือสีแดง ดอกหน่ึงมีกลีบดอกประมำณ 6 กลีบ ปลำยกลีบ ดอกจะแยก
ออกจำกกนั ตรงกลำงดอกมีเกสร ตวัเมีย และตวัผูซ่ึ้งมีอบัเรณูเป็นสีเหลือง ขนำดของดอกบำนเต็มท่ี
มีเส้นผำ้ศูนยก์ลำงประมำณ 2 - 3 ซม. ผลมีลกัษณะเป็นรูปค่อนขำ้ง กลม ผิวเปลือกนอกหนำเกล้ียง 
ผลเม่ือแก่หรือ สุกเตม็ท่ีมีสีเหลืองปนแดง และลกัษณะของผล จะแตก หรืออำ้งออก ขำ้งในผลก็จะมี
เมล็ดเป็น จ ำนวนมำก เป็นรูปเหล่ียม มีสีชมพสูด (เพญ็นภำ  ทรัพยเ์จริญ,  2549) 
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ภาพที ่25 ธรณีสำร 

 
ช่ือวทิยำศำสตร์  : Phyllanthus pulcher  Wall. ex Müll.Arg. 
ช่ือสำมญั   :     Tropical leaf-flower 
วงศ ์   :    EUPHORBIACEAE 
ช่ืออ่ืน   :   เสนียด (กรุงเทพฯ) กระทืบยอบ (ชุมพร) ตรึงบำดำล  

  (ประจวบคีรีขนัธ์) กำ้งปลำดิน ดอกใตใ้บ (นครศรีธรรมรำช) คด
  ทรำย (สงขลำ) กำ้งปลำแดง ครีบยอด (สุรำษฎร์ธำนี) รุรี (สตูล) 
  กำ้งปลำ (นรำธิวำส) 

ลกัษณะทำงพฤกษศำสตร์ : 
ไมพุ้่มสูง 1-1.5 เมตร เปลือกตน้เรียบ สีน ้ ำตำล มีรอยแผลใบชดัเจน ใบ เป็นใบเด่ียว ออก

เรียงสลบั รูปรีแกมขอบขนำน กวำ้ง 0.8-1.3 ซม. ยำว 1.5-2.5 ซม. โคนใบเบ้ียว ปลำยใบมน ขอบใบ
เรียบ หลงัใบและทอ้งใบเรียบ สีเขียว ดอก ดอกแยกเพศอยูต่น้เดียวกนั ดอกเพศผูอ้อกเป็นกระจุก
ตำมซอกใบ กลีบดอกมี 4 กลีบ ดอกเพศเมียออกตำมซอกใบในส่วนของกำ้นใบ ดอกห้อยลง กลีบ
ดอกมี 6 กลีบ โคนติดกนั สีม่วงแดง ปลำยแหลม ปลำยเป็นสีเขียว ขอบจกัเป็นฝอย ผล รูปทรงกลม 
สีน ้ำตำลอ่อน (เพญ็นภำ  ทรัพยเ์จริญ,  2549) 
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ภาพที ่26 บอระเพด็ 
 
ช่ือวทิยำศำสตร์  : Tinospora crispa  (L.) Miers ex Hook.f.& Thomson 
ช่ือสำมญั   :     Tinospora cordifolia 
วงศ ์   :     MENISPERMACEAE 
ช่ืออ่ืน   :   ตวัเจตมูลยำน เถำหวัดว้น (สระบุรี) หำงหนู (สระบุรี 

  ,อุบลรำชธำนี) จุ่งจิง เครือเขำฮอ (ภำคเหนือ) เจตมูลหนำม ( 
  หนองคำย) 

ลกัษณะทำงพฤกษศำสตร์ : 
บอระเพด็เป็นไมเ้ถำเล้ือยพำดพนัตน้ไมอ่ื้น เถำกลมมีขนำดใหญ่ เป็นปุ่มปม สีเทำอมด ำ มี

รสขม เปลือกลอกออกได ้ใบ เป็นใบเด่ียว ออกเรียงสลบั รูปหัวใจ กวำ้ง 9-10 ซม. ยำว 9-10 ซม. 
ปลำยใบเรียวแหลม โคนใบเวำ้รูปหัวใจ ขอบใบเรียบ แผ่นใบเรียบ สีเขียว กำ้นใบยำว 8-10 ซม. 
ดอก ออกเป็นช่อตำมชอกใบ ดอกแยกเพศอยู่คนละช่อ ดอกีเขียวอมเหลืองมีขนำดเล็กมำก ผล 
รูปทรงค่อนขำ้งกลม สีเหลืองหรือสีแดง  (เพญ็นภำ  ทรัพยเ์จริญ,  2549) 
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ภาพที ่27 ใบบวับก 
 
ช่ือวทิยำศำสตร์  : Centella asiatica (L.) Urb. 
ช่ือสำมญั   :     Asiatic pennywort, Indian pennywort 
วงศ ์   :    APIACEAE (UMBELLIFERAE) 
ช่ืออ่ืน    :   ผกัหนอก (ภำคเหนือ)  ผกัแวน่ (ภำคใต)้ 
ลกัษณะทำงพฤกษศำสตร์ : 

ไมล้ม้ลุก ล ำตน้เป็นไหลทอดเล้ือยไปตำมดินท่ีช้ืนแฉะ ข้ึนง่ำย มีรำกฝอยออกตำมขอ้ ใบชู
ตั้งข้ึน มีไหลงอกออกจำกตน้เดิม ใบ เป็นใบเด่ียว ออกเรียงสลบั รูปไต ขนำดกวำ้งและยำว 2-5 ซม. 
ปลำยใบกลม โคนใบเวำ้ ขอบใบหยกั แผน่ใบสีเขียวมีขนเล็กนอ้ย กำ้นใบยำว ดอก ออกเป็นช่อแบบ
ซ่ีร่มตำมซอกใบ มีดอกยอ่ย 2-3 ดอก กลีบดอกมี 5 กลีบ สีม่วงอมแดงกลบักนั ผล เป็นผลแห้งแตก
แบน เมล็ดสีด ำ (เพญ็นภำ  ทรัพยเ์จริญ,  2549) 
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ภาพที ่28 บวัหลวง 
 
ช่ือวทิยำศำสตร์  : Nelumbo nucifera Gaertn. 
ช่ือสำมญั   :     Sacred lotus 
วงศ ์   :    NELUMBONACEAE 
ช่ืออ่ืน    :   บวั (ทัว่ไป) สัตตบงกช สัตตบุษย ์อุบล(ภำคกลำง) โชค้(เขมร-
    บุรีรัมย)์ 
ลกัษณะทำงพฤกษศำสตร์ : 

เป็นไมล้ม้ลุก มีเหงำ้และไหลอยูใ่ตดิ้น เหงำ้ จะมีลกัษณะเป็นท่อนยำว มีปลอ้งสีเหลืองอ่อน
จนถึงเหลือง แข็งเล็กนอ้ย ถำ้ตดัตำมขวำงจะเป็นรูกลมๆ หลำยรู ไหลจะเป็นส่วนท่ีเจริญไปเป็นตน้
ใหม่ ใบ ใบเด่ียวรูปโล่ ออกสลบั แผ่นใบจะชูเหนือน ้ ำ รูปใบเกือบกลม ขนำดใหญ่ ขอบเรียบและ
เป็นคล่ืน ผวิใบมีนวล กำ้นใบแขง็เป็นหนำม ถำ้ตดัตำมขวำงจะเห็นเป็นรูภำยใน กำ้นใบมีน ้ ำยำงขำว 
เม่ือหกัจะมีสำยใยสีขำว ใบอ่อนสีเทำนวล ปลำยมว้นงอข้ึนทั้งสองดำ้น กำ้นใบจะติดตรงกลำงแผน่
ใบ ดอก เด่ียว มีสีขำว สีชมพู กล่ินหอม บวัหลวงจะเร่ิมบำนตั้งแต่ตอนเชำ้ กำ้นดอกยำวมีหนำมเห
มืนกำ้นใบ ชูดอกเหนือน ้ ำ และชูสูงกวำ่ใบเล็กนอ้ย กลีบเล้ียง 4- 5 กลีบ ขนำดเล็ก สีขำวอมเขียว 
หรือสีเทำอมชมพ ูร่วงง่ำย กลีบดอกมีจ ำนวนมำกเรียงซอ้นหลำยชั้น เกสรตวัผูมี้จ  ำนวนมำกสีเหลือง 
ปลำยอบัเรณูมีระยำงคล้ำยกระบองเล็กๆ สีขำว เกสรตวัเมียจะฝังอยู่ในฐำนรองดอกรูปกรวยสี
เหลืองนวล ผล รูปกลมรีสีเขียวนวล มีจ ำนวนมำก ฝังอยู่ในส่วนท่ีเป็นรูปกรวย เม่ืออ่อนมีสีเหลือง 
รูปกรวยน้ีเม่ือเป็นผลแก่จะขยำยใหญ่ข้ึนมีสีเทำอมเขียว ท่ีเรียกว่ำ "ฝักบวั" มีผลสีเขียวอ่อนฝังอยู่
เป็นจ ำนวนมำก (เพญ็นภำ  ทรัพยเ์จริญ,  2549) 
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ภาพที ่29 ผกำกรอง 

 
ช่ือวทิยำศำสตร์  : Lantana camara  L. 
ช่ือสำมญั  :     Weeping Lantana, White Sage, Cloth of gold 
วงศ ์   :    VERBENACEAE 
ช่ืออ่ืน   :   กำ้มกุง้ Kam kung, เบญจมำศป่ำ  (Central), ขะจำย  ตำปู, มะจำย 

  Ma chai (Mae Hong Son), ข้ีกำ (Prachin Buri), ค ำข้ีไก่ (Chiang 
  Mai) ดอกไมจี้น (Trat), เบง็ละมำศ, สำบแร้ง (Northern), ไม ้
  จีน  (Chumphon), ยี่สุ่น  (Trang), สำมสิบp (Chanthaburi), หญำ้
  สำบแร้ง  (Central, Northern)จีน ยีสุ่่น สำมสิบ 

ลกัษณะทำงพฤกษศำสตร์ : 
เป็นไมพุ้ม่ ล ำตน้เป็นส่ีเหล่ียม มกัมีขน ขอบใบหยกั สำก ดำ้นทอ้งใบมีขน ใบ เป็นใบเด่ียว

ออกเรียงตรงขำ้มสลบัตั้งฉำก รูปไข่ ปลำยใบแหลม โคนใบมน ขอบใบจกัเป็นฟันเล่ือย แผ่นใบสี
เขียว มีขนประปรำยกำ้นใบยำว ดอกเป็นดอกช่อเรียงตวัเป็นรูปกลม มีสีต่ำงๆ ตั้งแต่สีขำว เหลือง
นวล หรืออำจเป็นสองสี ผลอ่อนมีสีเขียว เม่ือแก่จะเป็นเป็นสีน ้ ำเงินเขม้เกือบด ำ ภำยในมี 2 เมล็ด 
(เพญ็นภำ  ทรัพยเ์จริญ,  2549) 
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ภาพที ่30 ผกัชี 

 
ช่ือวทิยำศำสตร์  : Coriandrum sativum  L. 
ช่ือสำมญั   :     Coriander 
วงศ ์   :    Umbelliferae 
ช่ืออ่ืน   :    ผกัหอม (นครพนม) ผกัหอมนอ้ย (ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ) 

  ผกัหอมป้อม ผกัหอมผอม (ภำคเหนือ) ย  ำแย ้(กระบ่ี) 
ลกัษณะทำงพฤกษศำสตร์ : 

ไมล้ม้ลุก ท่ีมีล ำตน้ตั้งตรง ภำยในจะกลวง และมีก่ิงกำ้นท่ีเล็ก ไม่มีขน มีรำกแกว้สั้น แต่รำก
ฝอยจะมีมำก ซ่ึงล ำตน้น้ีจะสูงประมำณ 8-15 น้ิว ล ำต้นสีเขียวแต่ถ้ำแก่จดัจะออกเสียเขียวอม
น ้ำตำล ใบ ลกัษณะกำรออกของใบจะเรียงคลำ้ยขนนก แต่อยูใ่นรูปทรงพดั ซ่ึงใบท่ีโคนตน้นั้นจะมี
ขนำดใหญ่กว่ำท่ีปลำยตน้ เพรำะส่วนมำกท่ีปลำยตน้ใบจะเป็นเส้นฝอย มีสีเขียวสด ดอก ออกเป็น
ช่อ ตรงส่วนยอดของตน้ ดอกนั้นมีขนำดเล็ก มีอยู ่5 กลีบสีขำวหรือชมพูอ่อนๆ ผล จะติดผลในฤดู
หนำว ลกัษณะของผลเป็นรูปทรงกลมโตประมำณ 3-5 มิลลิเมตร ตรงปลำยผลจะแยกออกเป็น 2 
แฉก ตำวผวิจะมีเส้นคล่ืนอยู ่10 เส้น(เพญ็นภำ  ทรัพยเ์จริญ,  2549) 
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ภาพที ่31 ฝร่ัง 
 
ช่ือวทิยำศำสตร์  : Psidium guajava  L. 
ช่ือสำมญั   :     Guava 
วงศ ์   :    MYRTACEAE 
ช่ืออ่ืน   :   สุรำษฎร์ธำนี จุ่มโป่, ปัตตำนี ชมพู,่ เชียงใหม่ มะกว้ย, เหนือ  

  มะกว้ยกำ มะมัน่, แม่ฮ่องสอน มะกำ, ตำก มะจีน, ใต ้ยำมู ยำ่หมู, 
  นครพนม สีดำ, จีนแตจ๋ิ้ว ป๊ักเก้ีย 

ลกัษณะทำงพฤกษศำสตร์ : 
ไมต้น้ ขนำดกลำง สูง 3-5 เมตร ผิวเปลือกตน้เรียบเกล้ียง ก่ิงอ่อนเป็นส่ีเหล่ียม ใบ เป็นใบ

เด่ียว ออกเรียงตรงขำ้มกนั  หยำบ ใต้ทอ้งใบเป็นร้ิว เห็นเส้นใบชัดเจน ขนข้ึนนวลบำง ใบยำว
ประมำณ 10 ซม. กวำ้งประมำณ 6 ซม. ดอกออกเป็นช่อตำมซอกใบ ช่อหน่ึงมีดอกยอ่ย 3 - 5 ดอก 
ดอกเล็ก สีขำวอมเขียวอ่อน กลีบเล้ียงแขง็ ผล รูปทรงกลม รูปไข่ หรือรูปรี ผิว เกล้ียง สีเขียว เน้ือใน
ขำว รสหวำน กรอบ ผลสุกสีเหลือง- เขียว มีเมล็ดเล็กๆ แข็งอยู่ภำยใน (เพ็ญนภำ  ทรัพยเ์จริญ,  
2549) 
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ภาพที ่32 พญำไร้ใบ 

 
ช่ือวทิยำศำสตร์  : Euphorbia tirucalli Linn.  
ช่ือสำมญั   :     Milk Bush, Indian Tree Spurge 
วงศ ์   :    EUPHORBIACEAE 
ช่ืออ่ืน    :    พญำร้อยใบ, เก๊ียะเจียน, เคียะจีน (เชียงใหม่), เคียะเทียน (เหนือ) 
ลกัษณะทำงพฤกษศำสตร์ : 

เป็นไมย้นืตน้ทรงพุม่ขนำดเล็กสูง 3-7 ม. แตกก่ิงกำ้นสำขำมำก ล ำตน้ก่ิงกำ้นกลมสีเขียว ใบ
มีไม่มำก ขนำดเล็กมำกปลำยแหลม ดอกช่อออกเป็นกระจุก ตำมขอ้หรือปลำยก่ิง สีขำวอมเหลือง 
ผลเล็กๆมีสำมพูมีขนสีน ้ ำตำล มีน ้ ำยำงสีขำว ซ่ึงมีฤทธ์ิกดั  เกิดตำมป่ำดงดิบแลง้ ขยำยพนัธ์ุด้วย
เมล็ด หรือก่ิงช ำ (เพญ็นภำ  ทรัพยเ์จริญ,  2549) 
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ภาพที ่33 พริกไทย 

 
ช่ือวทิยำศำสตร์  : Piper nigrum  L. 
ช่ือสำมญั   :     Pepper 
วงศ ์   :    PIPERACEAE 
ช่ืออ่ืน    :   พริกนอ้ย (ภำคเหนือ) 
ลกัษณะทำงพฤกษศำสตร์ : 

เป็นไมเ้ล้ือยมีทั้งตน้ตวัผูแ้ละตน้ตวัเมีย มีรำกยดึเกำะ ล ำตน้มีขอ้และปลอ้งชดัเจน ใบ เป็น
ใบเด่ียวออกสลบั รูปไข่หรือรี ปลำยใบแหลม โคนใบมนกลมหรือแหลมเล็กนอ้ย ใบมีขนำดกวำ้ง 
3.5 - 6 ซม. ยำว 7 - 10 ซม. เส้นใบท่ีบริเวณโคนใบมี 3 - 5 เส้น ดอกออกเป็นช่อและออกตรงขำ้มกบั
ใบ ช่อรูปกำ้นใบยำว 10 - 20 มม. ติดอยูต่ำมแกนช่อดอกรองรับดอก รังไข่กลมปลำยเกสรแยก 3 - 6 
แฉก ช่อดอกตวัผูมี้ดอกท่ีมีเกสรตวัผู ้2 อนั ผลรวมกนับนช่อยำว 5 - 15 ซม. ผลรูปทรงกลมขนำด 4 
-5ซม.แก่แลว้มีเมล็ดสีด ำภำยในมี2เมล็ด (เพญ็นภำ  ทรัพยเ์จริญ,  2549) 
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ภาพที ่34 พิลงักำสำ 

 
ช่ือวทิยำศำสตร์  : Ardisia polycephala  Wall. Ex A.DC. 
ช่ือสำมญั   :     Ardisia Polycephala 
วงศ ์   :    MYRSINACEAE 
ช่ืออ่ืน    :   ตีนจ ำ (เลย) ผกัจ ำ ผกัจ ้ำแดง (เชียงใหม่, เชียงรำย) 
ลกัษณะทำงพฤกษศำสตร์ : 

ไมต้น้ขนำดยอ่ม สูง 2-3 เมตร เปลือกตน้เรียบ สีน ้ ำตำล ใบเป็นใบเด่ียว ออกสลบักนัเป็นคู่ 
ๆ ตำมขอ้ตน้ ลกัษณะใบเป็นรูปไข่ ปลำยแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ ไม่มีจกัร ใบจะหนำ ใหญ่ 
มีสีเขียวเป็นมนั ดอกออกเป็นช่ออยูต่ำมปลำยก่ิง หรือตำมส่วนยอด ดอกมีสีชมพูอมขำว ผลโตเท่ำ
ขนำดเมด็นุ่น เม่ือยงัอ่อนเป็นสีแดง ผลรูปทรงกลม ผิวเรียบ ผลสุกสีด ำ เมล็ดเด่ียว (เพญ็นภำ  ทรัพย์
เจริญ,  2549) 
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ภาพที ่35 พลู 
 
ช่ือวทิยำศำสตร์  : Piper betle Linn. 
ช่ือสำมญั   :     Betel Pepper 
วงศ ์   :    PIPERACEAE 
ช่ืออ่ืน    :   เปลำ้อว้น ซีเก๊ำะ (มลำย ู- นรำธิวำส ) พลูจีน (ภำคกลำง)  
ลกัษณะทำงพฤกษศำสตร์ : 

เป็นไมเ้ล้ือยระบบรำกฝอย (fibrous root system) เกิดตำมขอ้ใชห้ำอำหำรและยึดเกำะ ซ่ึง
รำกหำอำหำรจะอยูใ่นดินท ำหนำ้ท่ีดูดน ้ ำและอำหำรจำกดินมำเล้ียงล ำตน้ มีรำกขนำดใหญ่ประมำณ 
6 รำกและมีรำกแขนงแตกแยกออกไปเป็นวงกวำ้งตำมขนำดของทรงพุ่มและจะหยัง่ลึกลงไปในดิน 
ส่วนรำกยึดเกำะบำงคร้ังเรียกวำ่รำกตีนตุ๊กแก จะแตกออกตำมขอ้ท ำหน้ำท่ียึดเกำะกบัเสำหรือหลกั
หรือวตัถุค ้ำยนัเพื่อใหล้ ำตน้สูงข้ึนไปและไม่ใหล้ ำตน้หลุดร่วงออกไดง่้ำย รำกชนิดน้ีไม่ท ำหนำ้ท่ีหำ
อำหำร ปกติเป็นรำกใหม่อ่อนๆ ล ำตน้ เป็นเถำเล้ือยมีเส้นผ่ำศูนยก์ลำงประมำณ 2.5-5 มิลลิเมตร 
ลกัษณะของล ำตน้อวบน ้ ำมีร่องเล็กๆ สีน ้ ำตำลยำวขนำนไปตลอดล ำตน้ สันร่องมีสีเขียว เจริญยึด
เกำะกบัเสำหรือไมค้  ้ำยนัหรือหลกั ใบ เด่ียว รูปไข่หรือรูปหัวใจ ฐำนใบมนหรือค่อนขำ้งกลม ใบมี
ขนำดควำมยำวประมำณ 6-17.5 ซม. และกวำ้งประมำณ 3.5-10 ซม. ปลำยใบแหลม ผิวใบเรียบ ผิว
ใบดำ้นบนมีสีเขียวเขม้กว่ำผิวใบดำ้นล่ำง มีเส้นใบประมำณ 5-7 เส้น เส้นใบดำ้นบนจะบุ๋มลงไป
ตลอดแผ่นใบ ส่วนผิวใบดำ้นล่ำงจะนูนออกมำเห็นไดช้ดัเจน ดอก ช่ออดักนัแน่น ดอกยอ่ยมีขนำด
เล็กสีขำว ไม่มีก้ำนดอก รูปร่ำงของดอกช่อเป็นรูปทรงกระบอก ก้ำนช่อดอกยำวประมำณ 5-15 
ซม. เมล็ด รูปร่ำงค่อนขำ้งกลมหรือยำวรีคลำ้ยรูปไข่ มีขนำดควำมยำวประมำณ 2.25-2.6 มม. และมี
เส้นผำ่ศูนยก์ลำงประมำณ 2 มม. (เพญ็นภำ  ทรัพยเ์จริญ,  2549) 
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ภาพที ่36 พุดตำน 

 
ช่ือวทิยำศำสตร์  : Hibiscus mutabilis  L. 
ช่ือสำมญั  :     Cotton rose, Confederate rose 
วงศ ์   :    MALVACEAE 
ช่ืออ่ืน    :   ดอกสำมสี  สำมผวิ (ภำคเหนือ) 
ลกัษณะทำงพฤกษศำสตร์ : 

ไมพุ้่ม สูงประมำณ 5 เมตร  ตน้และก่ิงมีขนสีเทำ  ใบ เด่ียว ออกสลบั รูปไข่โคนรูปหวัใจ 
ปลำยแหลม  ขอบใบเวำ้ลึก มี 3- 5 แฉก  ใบมีขนสำก  ดอก ออกเป็นกระจุกท่ีปลำยยอด มีทั้งดอกลำ
และดอกซ้อน แรกบำนมีสีขำว แลว้เปล่ียนเป็นสีชมพูและแดง  ออกตำมซอกใบและปลำยก่ิง  มีร้ิว
ประดบั 7- 10 อนั  ผล กลม  เม่ือแก่แตกเป็น 5 แฉก  เมล็ด รูปไต มีขน ออกดอกตลอดปี พอแก่แตก
ออกได ้(เพญ็นภำ  ทรัพยเ์จริญ,  2549) 
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ภาพที ่37 เพชรสังฆำต 

 
ช่ือวทิยำศำสตร์  : Cissus quadrangularis  L. 
ช่ือสำมญั   :     - 
วงศ ์   :    VITACEAE 
ช่ืออ่ืน    :   ขัน่ขอ้ (รำชบุรี) สันชะควด (กรุงเทพฯ) สำมร้อยต่อ  
    (ประจวบคีรีขนัธ์) 
ลกัษณะทำงพฤกษศำสตร์ : 

ไมเ้ถำ เถำอ่อนสีเขียวเป็นส่ีเหล่ียม เป็นขอ้ต่อกนั มีมือส ำหรับเกำะยึดออกตำงขอ้ต่อตรง
ขำ้มใบ ใบ เป็นใบเด่ียว ออกเรียงสลบัตำมขอ้ตน้ รูปสำมเหล่ียม ปลำยใบมน โคนใบเวำ้ ขอบใบ
หยกัมนห่ำงๆ แผน่ใบเรียบสีเขียวเป็นมนั  กำ้นใบยำว 2-3 ซม. ดอก ออกเป็นช่อตำมขอ้ตน้ตรงขำ้ม
กบัใบ ดอกสีเขียวอ่อน กลีบดอกมี 4 กลีบ โคนดำ้นดำ้นนอกมีสีแดง ดำ้นในสีเขียวอ่อน เม่ือบำน
เตม็ท่ีดอกจะงองุม้ไปดำ้นล่ำง เกสรเพศผูมี้ 4 อนั ผล รูปทรงกลม ผวิเรียบเป็นมนั ผลอ่อนสีเขียว สุก
สีแดงเขม้เกือบด ำ เมล็ดกลม สีน ้ำตำล มี 1 เมล็ด (เพญ็นภำ  ทรัพยเ์จริญ,  2549) 
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ภาพที ่38 ไพลเหลือง 

 
ช่ือวทิยำศำสตร์  : Zingiber montanum (Koenig) Link ex Dietr. 
ช่ือสำมญั   :     Phlai, Cassumunar ginger, Bengal root 
วงศ ์   :    ZINGIBERACEAE 
ช่ืออ่ืน    :   ปูลอย ปูเลย (ภำคเหนือ) วำ่นไฟ (ภำคกลำง) มิ้นสะล่ำง(ฉำน-
    แม่ฮ่องสอน) 
ลกัษณะทำงพฤกษศำสตร์ : 

ไมล้้มลุกสูง 0.7-1.5 เมตร มีเหงำ้ใตดิ้น เปลือกสีน ้ ำตำลแกมเหลือง เน้ือในสีเหลืองถึง
เหลืองแกมเขียว แทงหน่อหรือล ำตน้เทียมข้ึนเป็นกอ ซ่ึงประกอบดว้ยกำบหรือโคนใบหุ้มซ้อนกนั 
ใบเด่ียว เรียงสลบั รูปขอบขนำนแกมใบหอก กวำ้ง 3.5-5.5 เซนติเมตร ยำว 18-35 เซนติเมตร ดอก
ช่อ แทงจำกเหงำ้ใตดิ้น กลีบดอกสีนวล ใบ เป็นใบเด่ียวออกเรียงสลบัระนำบเดียว รูปขอบขนำน
แกมรูปใบหอก ขอบใบเรียบ ประดบัสีม่วง ผลเป็นผลแหง้รูปกลม (เพญ็นภำ  ทรัพยเ์จริญ,  2549) 
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ภาพที ่39 ฟ้ำทะลำยโจร 

 
ช่ือวทิยำศำสตร์  : Andrographis paniculata (Burm.f.) Wall.ex Nees 
ช่ือสำมญั   :     Kariyat , The Creat 
วงศ ์   :    ACANTHACEAE 
ช่ืออ่ืน   :   หญำ้กนังู (สงขลำ) น ้ำลำยพงัพอน ฟ้ำละลำยโจร (กรุงเทพฯ) ฟ้ำ

  สำง (พนสันิคม) เขยตำยยำยคลุม สำมสิบดี (ร้อยเอด็) เมฆทะลำย 
  (ยะลำ) ฟ้ำสะทำ้น (พทัลุง) 

ลกัษณะทำงพฤกษศำสตร์ : 
ไมล้ม้ลุก สูง 30-70 ซม. ทุกส่วนมีรสขม ก่ิงเป็นใบส่ีเหล่ียมสีเขียว แตกก่ิงแขนงเป็นพุ่ม

เล็กๆ ใบ เป็นเด่ียว แผ่นใบสีเขียวเขม้เป็นมนั ปลำยใบแหลม โคนใบมน ดอก ช่อ ออกท่ีปลำยก่ิง
และซอกใบ ดอกยอ่ย กลีบดอกสีขำว โคนกลีบติดกนั ปลำยแยก 2 ปำก ปำกบนมี 3 กลีบ มีเส้นสี
ม่วงแดงพำดอยู ่ปำกล่ำงมี 2 กลีบ ผล เป็นฝัก เม่ือแก่เป็นสีน ้ำตำล แตกได ้ภำยในมีเมล็ดจ ำนวนมำก 
(เพญ็นภำ  ทรัพยเ์จริญ,  2549) 
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ภาพที ่40 มะนำว 

 
ช่ือวทิยำศำสตร์  : Citrus aurantifolia (Christm.)  Swingle 
ช่ือสำมญั   :     Common lime 
วงศ ์   :    RUTACEAE 
ช่ืออ่ืน    :   ส้มมะนำว มะลิว (ภำคเหนือ) 
ลกัษณะทำงพฤกษศำสตร์ : 

ไมพุ้่ม สูง 2-4 เมตร ก่ิงอ่อนมีหนำมแหลม เปลือกตน้เรียบ สีน ้ ำตำลปนเทำ ใบ เป็นใบ
ประกอบ ออกเรียงสลบั มีใบย่อยใบเดียว รูปไข่หรือรูปรียำว กวำ้ง 3-5 ซม. ยำว4-8 ซม. ปลำยใบ
แหลม โคนใบมนมีปีกแคบๆ ขอบใบหยกั แผน่ใบมีต่อมน ้ ำมนักระจำยอยูต่ำมผิวใบ ดอก ออกเป็น
ช่อสั้น 5-7 ดอก หรือออกดอกเด่ียวตำมซอกใบ ท่ีปลำยก่ิง ดอกสีขำว กลีบดอกมี 4-5 กลีบ หลุดร่วง
ง่ำย ผล รูปทรงกลม ผิวเรียบเกล้ียง ผลอ่อนสีเขียวเขม้ พอแก่เป็นสีเหลือง ขำ้งในแบ่งเป็นห้องแบบ
รัศมี มีรสเปร้ียว เมล็ดกลมรี สีขำว มี 10-15 เมล็ด (เพญ็นภำ  ทรัพยเ์จริญ,  2549) 
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ภาพที ่41 มะระข้ีนก 

 
ช่ือวทิยำศำสตร์  : Momordica charantia  L. 
ช่ือสำมญั   :     Bitter Cucumber, Balsum Pear 
วงศ ์   :    CUCURBITACEAE 
ช่ืออ่ืน    :   ผกัไห่ มะไห่ มะนอย มะห่วย ผกัไซ (เหนือ) สุพะซู สุพะเด  
    (กะเหร่ียง-แม่ฮ่องสอน) มะร้อยรู (กลำง) ผกัเหย (สงขลำ) ผกัไห 
    (นครศรีธรรมรำช) ระ (ใต)้ ผกัสะไล ผกัไส่ (อีสำน) โกควยเก๋ียะ 
    โควกวย (จีน) มะระเล็ก มะระข้ีนก (ทัว่ไป) 
ลกัษณะทำงพฤกษศำสตร์ : 

เป็นไม้เล้ือยพนัต้นไม้อ่ืน มีมือเกำะ ล ำต้นเป็นเหล่ียมมีขนปกคลุม ใบเด่ียว ออกสลับ
ลกัษณะคลำ้ยใบแตงโมแต่เล็กกว่ำ มีสีเขียวทั้งใบ ขอบใบหยกั เวำ้ลึก มี 5-7 หยกั ปลำยใบแหลม 
ออกดอกเด่ียวตำมง่ำมใบ สีเหลืองอ่อน มี 5 กลีบ เกสรมีสีเหลืองแก่ถึงส้ม กลีบดอกบำง ช ้ ำง่ำย ผล
เด่ียว รูปกระสวย ผิวขรุขระ มีปุ่มยื่นออกมำ ผลอ่อนมีสีเขียว ผลสุกมีสีเหลืองถึงส้ม ผลแก่แตกอำ้
ออก เมล็ดสุกมีสีแดงสด รูปร่ำงกลมแบน  (เพญ็นภำ  ทรัพยเ์จริญ,  2549) 
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ภาพที ่42 มะแวง้เครือ 

 
ช่ือวทิยำศำสตร์  : Solanum trilobatum  L. 
ช่ือสำมญั   :     - 
วงศ ์   :    SOLANACEAE 
ช่ืออ่ืน    :   มะแวง้เถำ (กรุงเทพฯ ) แขวง้เควยี (ตำก) 
ลกัษณะทำงพฤกษศำสตร์ : 

ไมเ้ถำเล้ือยพำดพนักบัตน้ไมอ่ื้น ล ำตน้กลม สีเขียวเป็นมนั มีหนำมแหลมตำมก่ิงกำ้น ใบ 
เป็นใบเด่ียว ออกเรียงสลบั สีเขียวเป็นมนั แผน่ใบล่ำงมีหนำมตำมเส้นใบ ดอก ออกเป็นช่อตำมซอก
ใบท่ีปลำยก่ิง  ดอกสีม่วง กลีบเล้ียงมี 5 กลีบ กลีบดอกมี 5 แฉก ยน่ ปลำยแหลม โคนเช่ือมติดกนั 
เกสรเพศผูสี้เหลืองมี 5 อนั ผล รูปทรงกลม ขนำด 0.5 ซม. ผิวเรียบ ผลดิบสีเขียวมีลำยขำว ผลสุกสี
แดงใส เมล็ดแบน มีจ ำนวนมำก (เพญ็นภำ  ทรัพยเ์จริญ,  2549) 
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ภาพที ่43 มะแวง้ตน้ 

 
 
ช่ือวทิยำศำสตร์  : Solanum indicum  L. 
ช่ือสำมญั   :     - 
วงศ ์   :    SOLANACEAE 
ช่ืออ่ืน   :   มะแควง้ มะแควง้ขม มะแควง้คม มะแควง้ด ำ (ภำคเหนือ) แวง้คม 

  (สงขลำ, สุรำษฎร์ธำนี)  สะกั้งแค (กะเหร่ียง-แม่ฮ่องสอน)  หมำก
  แฮง้คง (เง้ียว-แม่ฮ่องสอน) 

ลกัษณะทำงพฤกษศำสตร์ : 
ไมพุ้ม่ สูง 1-1.5 เมตร เปลือกตน้เรียบสีน ้ ำตำล ยอดอ่อนและตน้อ่อนมีขนสีขำว ใบ เป็นใบ

เด่ียว ออกเรียงสลบั รูปไข่หรือขอบขนำน กวำ้ง 4-10 ซม. ยำว 6-12 ซม. ปลำยใบและโคนใบมน 
ขอบใบหยกัเวำ้ แผน่ใบสีเขียว มีขนนุ่ม กำ้นใบยำว ดอก ออกเป็นช่อตำมก่ิงหรือซอกใบ ดอกยอ่ยมี 
5-10 ดอก ดอกสีม่วง กลีบเล้ียงเช่ือมติดกนั ปลำยแยกเป็น 5 แฉกแหลม ดำ้นนอกมีขน กลีบดอกมี 5 
กลีบ รูปไข่ ปลำยแหลม เกสรเพศผูสี้เหลือง ติดกนัเป็นรูปกรวย ผล รูปทรงกลม ขนำด 1 ซม. ผิว
เรียบ ผลดิบสีเขียวไม่มีลำย ผลสุกสีส้ม เมล็ดแบนจ ำนวนมำก (เพญ็นภำ  ทรัพยเ์จริญ,  2549) 
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ภาพที ่44 แมงลกั 

 
ช่ือวทิยำศำสตร์  : Ocimum basilicum  L.f. var. citratum Back. 
ช่ือสำมญั   :     Hairy Basil 
วงศ ์   :    LAMIACEAE (LABIATAE) 
ช่ืออ่ืน    :   กอ้มกอ้ขำว มงัลกั 
ลกัษณะทำงพฤกษศำสตร์ : 

เป็นพืชลม้ลุก ล ำตน้ตรง โคนตน้แข็ง สูงประมำณ 40-65 ซ.ม. แตกก่ิงกำ้น ทุกส่วนมีกล่ิน
หอม ใบ เป็นใบเด่ียว สีใบสีนวล ใบมีขนอ่อน ๆ ใบเรียงตรงขำ้มเป็นคู่ ๆ ดอก ช่อ ออกท่ีปลำยยอด 
ช่ออำจเป็นช่อเด่ียว หรือแตกออกเป็นช่อย่อย ๆ ดอกบำนจำกขำ้งล่ำงข้ึนขำ้งบน กลีบรองดอกจะ
คงทนและขยำยใหญ่ข้ึนเม่ือเป็นผล กลีบดอกสีขำวแบ่งเป็น 2 ปำก ร่วงง่ำย เกสรตวัผูจ้ะยื่นยำวกวำ่
กลีบดอก ดอกยอ่ยออกโดยรอบกำ้นช่อเป็นชั้น ๆ แต่ละชั้นมีดอกยอ่ย 6 ดอก แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วน
ละ 3 ดอก ดอกตรงกลำงจะบำนก่อน และช่อดอกยอ่ยท่ีอยูช่ั้นล่ำงสุดของกำ้นช่อดอกจะบำนก่อน
เช่นกนั ผล 1 ดอกมีผล 4 ผล ขนำดเล็ก คือเมล็ดแมงลกั รูปร่ำงรูปรีไข่ สีด ำ (เพญ็นภำ  ทรัพยเ์จริญ,  
2549) 
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ภาพที ่45 ยำ่นำง 

 
ช่ือวทิยำศำสตร์  : Tiliacora triandra  (Colebr.) Diels 
ช่ือสำมญั   :     Bamboo grass 
วงศ ์   :    MENISPERMACEAE 
ช่ืออ่ืน    :   จอ้ยนำง (เชียงใหม่)  เถำยำ่นำง เถำวลัยเ์ขียว (กลำง) ยำดนำง (สุ
    รำษฎร์ธำนี) 
ลกัษณะทำงพฤกษศำสตร์ : 

ไมเ้ถำเล้ือยพนั เถำเหนียว กลม ก่ิงอ่อนมีขนอ่อนปกคลุม เม่ือแก่แลว้ผวิค่อนขำ้งเรียบ รำกมี
ขนำดใหญ่ ใบเป็นใบเด่ียว ออกติดกบัล ำตน้แบบสลบั รูปร่ำงใบคลำ้ยรูปไข่หรือรูปไข่ขอบขนำน
ปลำยใบเรียว ฐำนใบมน ขนำดใบยำว 5 - 10 ซม. กวำ้ง 2 - 4 ซม. ขอบใบเรียบ กำ้นใบยำว 1 ซม. 
ดอกออกตำมซอกโคนกำ้นใบเป็นช่องยำว 2 - 5 ซม. ช่อหน่ึง ๆ มีดอกขนำดเล็กสีเหลือง 3 - 5 ดอก 
ดอกแยกเพศอยู่คนละตน้ไม่มีกลีบดอก ผลรูปร่ำงกลมรีขนำดเล็ก สีเขียว เม่ือแก่กลำยเป็นสีเหลือ
งอมแดงและกลำยเป็นสีด ำ (เพญ็นภำ  ทรัพยเ์จริญ,  2549) 
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ภาพที ่46 ล้ินมงักร 

 
ช่ือวทิยำศำสตร์  : Sancivieria. 
ช่ือสำมญั   :     Mather - in - law's Tongue 
วงศ ์   :    AGAVACEAE  
ช่ืออ่ืน    :   - 
ลกัษณะทำงพฤกษศำสตร์ : 

ล้ินมงักรเป็นพรรณไม ้ท่ีมีล ำตน้เป็นหวั หรือเหงำ้อยูใ่นดิน ลกัษณะล ำตน้เป็นขอ้ ๆ ใบเกิด
จำกหัวท่ีโผล่ออมำพน้ดินเป็นกอ ลกัษณะใบยำวปลำยแหลม แข็งเป็นมนั ขอบใบเรียบ โค้งงอ
เล็กนอ้ย ขอบใบมีสีเหลืองกลำงใบสีเขียวอ่อน ประดว้ยเส้นสีเขียวเขม้ ขนำดของใบกวำ้งปรมำณ 4-
7 เซนติเมตร ยำวประมำณ 30-50 เซนติเมตร กำ้นดอกประกอบดว้ยกลุ่มดอกป็นชั้น ๆ ลกัษณะดอก
มีขนำดเล็ก ออเรียงกนัเป็นแนวตำมชั้นของกำ้นดอกดอกมีสีขำวมีกลีบประมำณ 5 กลีบ นำดดอก
บำนเต็มท่ี 2 เซนติเมตร ลกัษณะขนำดใบ และสีสรร จะแตกต่ำงกนัไปตำมชนิดพนัธ์ุ (เพ็ญนภำ  
ทรัพยเ์จริญ,  2549) 
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ภาพที ่47 เล็บมือนำง 

 
ช่ือวทิยำศำสตร์  : Quisqualis indica  L. 
ช่ือสำมญั   :     Drunen sailor, Rangoon ceeper 
วงศ ์   :    COMBRETACEAE 
ช่ืออ่ืน    :   จะมัง่ จำ๊มัง่ (ภำคเหนือ) ไทห้ม่อง (กะเหร่ียง-แม่ฮ่องสอน) อะด
    อน่ิง (มลำย-ูยะลำ) 
ลกัษณะทำงพฤกษศำสตร์ : 

ไมพุ้ม่เล้ือยท่ีเติบโตเร็ว ส่วนท่ีอ่อนมีขนสั้นหนำนุ่ม สีสนิม เปลือกตน้สีน ้ ำตำลปนแดง ใบ
เด่ียวติดตรงขำ้ม หรือบำงส่วนสลบั หรือเวยีนสลบัเป็นวงรอบ ใบรูปหอกขอบขนำนหรือรูปรี ขนำด
กวำ้ง 5-18.5 ซม. ยำว 2.5-9 ซม. ปลำยใบเรียวแหลม โคนใบกลมหรือค่อนขำ้งรูปหวั ดอกมีกล่ิน
หอมออกเป็นช่อท่ียอดและตำมซอกใบห้อยยอ้ยลงมำ กลีบเล้ียงเป็นหลอดมีสีเขียวปลำยแฉก
สำมเหล่ียมสั้นๆ กลีบดอกรูปขอบขนำน ขนำด 10-20 x 3-6 มม. ดอกเร่ิมบำน สีขำวเปล่ียนเป็นสี
ชมพจูนถึงแดงเขม้ ผล เป็นผลแหง้ รูปกระสวย ทรงรีแคบๆ 5 พ ูยำวประมำณ 2.5 ซม. สีน ้ ำตำลแดง
เป็นมนั (เพญ็นภำ  ทรัพยเ์จริญ,  2549) 
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ภาพที ่48 วำ่นกำบหอยแครง 

 
ช่ือวทิยำศำสตร์  : Tradescantia spathacea  Stearn. 
ช่ือสำมญั   :     Oyster plant , White flowered tradescantia 
วงศ ์   :    COMMELINACEAE 
ช่ืออ่ืน    :   กำบหอยแครง วำ่นหอยแครง (กรุงเทพฯ) 
ลกัษณะทำงพฤกษศำสตร์ : 

ไมล้ม้ลุก สูง 20-45 ซม. ล ำตน้อวบใหญ่ แตกใบรอบเป็นกอ ใบ เป็นใบเด่ียว ออกเรียงซ้อน
เป็นวงรอบ รูปใบหอก ปลำยใบแหลม ขอบใบเรียบ หลงัใบสีเขียว ทอ้งใบสีม่วงแดง เน้ือใบหนำ 
ดอก ออกเป็นช่อตำมซอกใบ แต่ละช่อประกอบด้วยใบประดับสีม่วงปนเขียว รูปหัวใจคล้ำย
หอยแครง มี 2 กำบ โคนกำบทั้งสองประกบเกยซ้อนและโอยหุ้มดอกสีขำว ดอกสีขำวเล็กอยู่รวม
เป็นกระจุก กลีบดอก 3 กลีบ รูปไข่ สีขำว แผน่กลีบหนำ เกสรเพศผูมี้ 6 อนั ผล รูปรี กวำ้ง 2.5-3 มม. 
ยำว 3.5 มม. มีขนเล็กนอ้ย ผลแก่แตกออกเป็น 3 ซีก เมล็ดเล็ก (เพญ็นภำ  ทรัพยเ์จริญ,  2549) 
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ภาพที ่49 วำ่นงำชำ้ง 

 
ช่ือวทิยำศำสตร์  : Sansevieria cylindrica Bojer. 
ช่ือสำมญั   :      
วงศ ์   :    Dracaenaceae 
ช่ืออ่ืน    :   วำ่นงำชำ้งเขียว, หอกสุรกำฬ, วำ่นงำชำงลำย, หอกสุรโกฬ 
ลกัษณะทำงพฤกษศำสตร์ : 

ไมล้ม้ลุก ล ำตน้อยูใ่ตดิ้น สูงประมำณ 40-60 ซม. เป็นวำ่นท่ีไม่มีใบ โผล่ข้ึนมำจำกพื้นดิน
เหมือนงำชำ้งแทงข้ึนมำ หน่อทุกหน่อก็แทงข้ึนมำไม่มีก่ิงกำ้นสำขำ ลกัษณะเป็นพุ่ม วำ่นน้ีมี 2 ชนิด 
ชนิดหน่ึงมีสีเขียวลว้น อีกชนิดหน่ึงมีสีเขียวแก่ลำยด ำๆดอกออกจำกเหงำ้โผล่ข้ึนมำตั้งตรง ดอกสี
ขำวว มีกล่ินหอม(เพญ็นภำ  ทรัพยเ์จริญ,  2549) 
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ภาพที ่50 วำ่นชกัมดลูก 

 
ช่ือวทิยำศำสตร์  : Curcuma xanthorrhiza Roxb. 
ช่ือสำมญั   :     - 
วงศ ์   :    ZINGIBERACEAE 
ช่ืออ่ืน   :   วำ่นทรหด, วำ่นพระยำหวัศึก, วำ่นกำรบูรเลือด 
ลกัษณะทำงพฤกษศำสตร์: 

ว่ำนชกัมดลูก เป็นไมล้ม้ลุกจ ำพวกเหงำ้ใตดิ้น อยู่ในวงศ์ขิง สูงไดถึ้ง 2 เมตร เป็นพืชใบ
เด่ียวเหมือนขมิ้น แต่มีควำมใหญ่โตผิดกวำ่กนัหลำยเท่ำ เรียงกนัเป็นกระจุก อยูใ่กลร้ำก รูปขอบใบ
ขนำนแกมวงรี กวำ้ง 15-21 เซนติเมตร ยำว 40-90 เซนติเมตร โดยร่องกลำงใบมีลกัษณะเป็นทำง สี
ด ำแดง หรือสีน ้ ำตำลหม่นปนแดง กวำ้งไดถึ้ง 10 เซนติเมตร กำบใบยำวไดถึ้ง 75 เซนติเมตร เหงำ้
หรือหวัมีลกัษณะกลมใหญ่และเกล้ียงเหมือนหวัเผือกอำจยำวไดถึ้ง 10 เซนติเมตร ผิวดำ้นนอกมีสี
ส้มอ่อน เน้ือในหวัมีสีขำวเหลือง, สีส้ม, หรือส้มแดง ซ่ึงข้ึนอยูก่บัพื้นท่ีปลูก ดอกมีลกัษณะเป็นช่อ
เชิงลดรูปทรงกระบอกกวำ้ง 8-10 เซนติเมตร ยำว 16-20 เซนติเมตร กำ้นดอกยำว15-20 เซนติเมตร 
ใบประดบัท่ีรองรับดอกยอ่ยสีม่วง ยำวไดถึ้ง 9 เซนติเมตร ใบประดบัท่ีรองรับดอกยอ่ยสีเขียวอ่อน 
ยำว 5-6 เซนติเมตร ใบประดบัยอ่ยยำวไดถึ้ง 2.5 เซนติเมตร กลีบดอกสีชมพู เกสรตวัผูท่ี้เป็นหมนัสี
ขำว กลีบปำก สีเหลืองแถบกลำงสีเหลืองเขม้ (เพญ็นภำ  ทรัพยเ์จริญ,  2549) 
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ภาพที ่51 วำ่นหำงจระเข ้

 
ช่ือวทิยำศำสตร์  : Aloe vera  (L.)  Burm.f. 
ช่ือสำมญั  :     Star cactus, Aloe, Aloin, Jafferabad, Barbados 
วงศ ์   :    ASPHODELACEAE 
ช่ืออ่ืน    :   หำงตะเข ้(ภำคกลำง) วำ่นไฟไหม ้(ภำคเหนือ) 
ลกัษณะทำงพฤกษศำสตร์ : 

ไมล้ม้ลุกอำยหุลำยปี สูง 0.5-1 เมตร ล ำตน้เป็นขอ้ปลอ้งสั้น ใบ เป็นใบเด่ียว ออกเรียงเวียน
รอบตน้ ใบหนำและยำว โคนใบใหญ่ ส่วนปลำยใบแหลม ขอบใบเป็นหนำมแหลมห่ำงกนั แผน่ใบ
หนำสีเขียว มีจุดยำวสีเขียวอ่อน อวบน ้ ำ ขำ้งในเป็นวุน้ใสสีเขียวอ่อน ดอก ออกเป็นช่อกระจะท่ี
ปลำยยอด กำ้นช่อดอกยำว ดอกสีแดงอมเหลือง โคมเช่ือมติดกนัเป็นหลอด ปลำยแยกเป็น 6 แฉก 
เรียงเป็น 2 ชั้น รูปแตร ผล เป็นผงแหง้รูปกระสวย (เพญ็นภำ  ทรัพยเ์จริญ,  2549) 
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ภาพที ่52 สะระแหน่ 

 
ช่ือวทิยำศำสตร์  : etha cordifolia Opiz.   
ช่ือสำมญั   :     Lemon Grass  
วงศ ์   :    LAMIACEAE (LABIATAE) 
ช่ืออ่ืน  :   หอมด่วน หอมเดือน (ภำคเหนือ), มกัเงำะ สะแน่ (ภำคใต)้,  

  สะระแหน่สวน (ภำคกลำง), ขะแยะ (อีสำน)  
ลกัษณะทำงพฤกษศำสตร์ : 

สะระแหน่เป็นไมล้ม้ลุก ล ำตน้เล้ือยแผไ่ปตำมดิน แตงก่ิงกำ้นแน่นทึบ ล ำตน้สีม่วงแดงอม
เขียวเขม้ เป็นส่ีเหล่ียม ใบ เป็นใบเด่ียว ออกเรียงตรงขำ้มกนัเป็นคู่ รูปลงรี กวำ้ง 1.5-2.5 ซม ยำว 2-3 
ซม. โคนใบและปลำยใบมน ขอบใบจดัเป็นฟันเล่ือย แผน่ใบเป็นร่องลึกจำมแนวเส้นใบเป็นตำข่ำย 
สีเขียวเขม้ มีกล่ินหอมร้อน ดอก ออกเป็นช่องกระจุกตำมซอกใบ กลีบเล้ียงเช่ือมติดกนัปลำยแยก
เป็น 2 ปำก สีเขียว ดอกสีขำว 5 แฉก โคนเช่ือมติดกนัเป็นรูปท่อ ปลำยแยกเป็น 5 แฉก เกสรเพศเมีย
ยำวยืน่พน้ดอก ผล เป็นผลแหง้ มีขนำดเล็ก ไม่แตก  (เพญ็นภำ  ทรัพยเ์จริญ,  2549) 
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ภาพที ่53 หงอนไก่ไทย 

 
ช่ือวทิยำศำสตร์  : Celosia argentea Linn. 
ช่ือสำมญั   :     Cockscomb .. ChaineseWoolflower .. Wool flower 
วงศ ์   :    AMARANTHACEAE 
ช่ืออ่ืน    :   ดอกดำ้ย หงอนไก่ดอกกลม หงอนไก่ฟ้ำ(กลำง) หงอนไก่ดง 
    (นครสวรรค)์ พอคอที 
ลกัษณะทำงพฤกษศำสตร์ : 

ไมล้ม้ลุก อำยุ 1 ปี สูง 30-90 ซม. ล ำตน้และก่ิงกำ้นท่ีแตกออกจะตั้งตรงข้ึน ล ำตน้ฉ ่ำน ้ ำ มี
ร่องตำมยำว เปลือกล ำตน้มีสีเขียวถึงม่วงแดง ใบเป็นใบเด่ียว เรียงสลบัรูปหอกเรียวยำว โคนใบสอบ 
ปลำยแหลม ขอบใบเรียบ ใบยำว 5-9 ซม. กวำ้ง 1-3 ซม. ใบมีสีเขียว และสีแดงอมม่วง ใบตอนล่ำงมี
ขนำดใหญ่กวำ่ใบช่วงบน กำ้นใบยำว 0.3-1.7 เซนติเมตร ดอก ออกเป็นช่อ ลกัษณะเป็นแท่งกลม ตั้ง
ตรงข้ึน ออกบริเวณซอกใบและปลำยยอด ดอกย่อยมีขนำดเล็กจ ำนวนมำกอยู่ติดกบัแกนช่อดอก
หนำแน่น ปลำยช่อดอกแหลม ดอกจะออกตำมปลำยก่ิงและท่ีซอกใบ มี 2 ชนิดดว้ยกนั คือ ชนิดขำว
มีล ำตน้สีเขียว ชนิดแดงล ำตน้และใบมีสีแดงอมม่วง ช่อดอกยำว 3-10 ซม. อดัแน่นอยูใ่นช่อเดียว 
และบิดจีบมว้นไปมำอยูใ่นช่อ ดอกยอ่ยมีกลีบเล้ียง 3 กลีบ กลีบเล้ียงบำง กลีบดอก 5 กลีบ กลีบดอก
มีสีขำวปลำยแตม้สีชมพู อยู่ติดกนัเป็นกระจุก ใบประดบั 2 ใบ ไม่มีกำ้นดอก เกสรตวัผู ้5 อนั ผล
แห้งแตกได ้รูปไข่ กลมรี มีเมล็ดจ ำนวนมำก กลมแบนสีด ำ เป็นมนั แข็ง  ขั้วดำ้นหน่ึงบุ๋มลง พบ
ทัว่ไปตำมริมทำง ชำยน ้ำ ป่ำโปร่ง (เพญ็นภำ  ทรัพยเ์จริญ,  2549) 
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ภาพที ่54 หนำมแดง 

 
ช่ือวทิยำศำสตร์  : Carissa carandas Linn. 
ช่ือสำมญั   :     Carunda, Christ’s thorn 
วงศ ์   :    APOCYNACEAE 
ช่ืออ่ืน    :   หนำมข้ีแฮด (ภำคเหนือ), มะนำวไม่รู้โห่ (ภำคกลำง), มะนำวโห่ 
    (ภำคใต)้ 
ลกัษณะทำงพฤกษศำสตร์ : 

เป็นไมพุ้ม่ ขนำดใหญ่ ล ำตน้มีควำมสูงประมำณ 2-3 ฟุต ล ำตน้แตกก่ิงกำ้นสำขำ ทัว่ล ำตน้มี
หนำมแหลมยำวประมำณ 2 น้ิว ใบ : ใบเป็นใบเด่ียว ซ่ึงจะออกตรงขำ้มกนั ลกัษณะของใบเป็นรูป
ไข่ป้อม หรือรูปขอบขนำน ปลำยใบแหลม โคนใบมน ใบมีขนำดกวำ้งประมำณ 1-1.5 น้ิว ยำว
ประมำณ 1.5-3 น้ิว ริมขอบใบเรียบ ไม่หยกั พื้นผิวใบเกล้ียงเรียบเป็นมนั ใตท้อ้งใบมีเส้นใบมำก 
และเห็นไดช้ดัมำก ดอก : ดอกออกเป็นช่อ ตำมบริเวณปลำยยอด ดอกมีสีขำว หรือสีชมพู กล่ินหอม 
ลกัษณะของดอกย่อย มีกลีบรองกลีบดอก ซ่ึงมีโคนกลีบเช่ือมติดกนั ส่วนปลำยกลีบแยกเป็นรูป
หอก กลีบดอกมี 5 กลีบ ยำวประมำณ 1 ซม. ขำ้งในหลอดดอกมีเกสรตวัผู ้5 อนั และตวัเมีย 1 อนั 
ผล : ผลมีลกัษณะ เป็นรูปรี มีขนำดยำวประมำณ 0.5-1 น้ิวผลอ่อนมีเป็นสีแดง แต่พอผลแก่เต็มท่ีก็
จะเปล่ียนเป็นสีด ำ ขำ้งในผลมีเมล็ดอยู ่4 (เพญ็นภำ  ทรัพยเ์จริญ,  2549) 
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ภาพที ่55 หม่อน 

 
ช่ือวทิยำศำสตร์  : Morus alba Linn. 
ช่ือสำมญั   :     mulberry  
วงศ ์   :    MORACEAE 
ช่ืออ่ืน    :   มอน (ตะวนัออกเฉียงเหนือ) 
ลกัษณะทำงพฤกษศำสตร์ : 
 ไมพุ้ม่ขนำดกลำง เปลือกตน้สีน ้ำตำลแดง ล ำตน้ตั้งตรง แตกก่ิงกำ้นไม่มำกนกั ใบเด่ียว เรียง
สลบั รูปไข่ หรือรูปไข่กวำ้ง ขอบเรียบหรือหยกัเวำ้เป็นพ ูข้ึนกบัพนัธ์ุ กวำ้ง 8-14 เซนติเมตร ยำว 12-
16 เซนติเมตร ผิวใบสำกคำย ปลำยเรียวแหลมยำว ฐำนใบกลม หรือรูปหวัใจ หรือค่อนขำ้งตดั ใบ
อ่อนขอบจกัเป็นพูสองขำ้งไม่เท่ำกนั ขอบพูจกัเป็นซ่ีฟัน เส้นใบมี 3 เส้น ออกจำกโคนยำวไปถึง
กลำงใบ และเส้นใบออกจำกเส้นกลำงใบ 4 คู่ เส้นร่ำงแหเห็นชดัดำ้นล่ำง ใบสีเขียวเขม้  ผิวใบสำก
คำย ก้ำนใบเล็กเรียว ยำว 1.0-1.5 เซนติเมตร หูใบรูปแถบแคบปลำยแหลม ยำว 0.2-0.5 
เซนติเมตร ดอกช่อ รูปทรงกระบอกออกท่ีซอกใบ และปลำยยอด แยกเพศอยู่บนตน้เดียวกนั ช่อ
ดอกเพศผูแ้ละช่อดอกเพศเมียอยูต่่ำงช่อกนั วงกลีบรวมสีขำวหม่น หรือสีขำวแกมเขียว ช่อดอกเป็น
หำงกระรอก ยำวประมำณ 2 เซนติเมตร ดอกเพศผู ้วงกลีบรวมมี 4 แฉก เกล้ียง เกสรเพศเมีย วงกลีบ
รวมมี 4 แฉก เกล้ียง ขอบมีขน เม่ือเป็นผลจะอวบน ้ ำ รังไข่เกล้ียง กำ้นเกสรเพศเมียมี 2 อนั ผลเป็น
ผลรวม รูปทรงกระบอก มีสีเขียว เม่ือสุกสีม่วงแดงเข้ม เกือบด ำ ฉ ่ ำน ้ ำ มีรสหวำนอมเปร้ียว 
รับประทำนได้ ยอดอ่อนรับประทำนได ้มกัใช้ใส่แกงแทนผงชูรส หรือใช้เป็นอำหำรต่ำงผกั พบ
ทัว่ไปในป่ำดิบ ใบใช้เล้ียงตวัไหม ววัควำยท่ีกินใบหม่อนท ำให้มีน ้ ำนมเพิ่มข้ึน (เพ็ญนภำ  ทรัพย์
เจริญ,  2549) 
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ภาพที ่56 หอมแดง 

 
ช่ือวทิยำศำสตร์  : Allium cepa linn .cv group Aggregatum 
ช่ือสำมญั   :     - 
วงศ ์   :     Ascalonicum auct . non linn . 
ช่ืออ่ืน   :   หอมแกง (ภำคกลำง ภำคใต)้ หอมไทย หอมเล็ก หอมหวั (ภำค

  กลำง) หอมหวัขำว หอมบวั หอมป่ัว (พำยพั) ผกับัว่ (อีสำน) 
ลกัษณะทำงพฤกษศำสตร์ : 

ไมล้ม้ลุก สูง 20-30 ซม. มีหัวใตดิ้น เกิดจำกใบเกร็ด เรียงซ้อนกนัเป็นรูปทรงกลมหรือรูป
ไข่กวำ้ง 1-3.5 ซม ยำว 1.5-4 ซม. มีหลำยหัวเกำะกลุ่มดว้ยกนั เปลือกหกุม้สีม่วงหรือสีน ้ ำตำล ใบ
เด่ียว เกิดจำกรำกเรียงชอ้นกนั รูปแถบ กวำ้ง 3-10 มม. ยำว 10-35 ซม. ดอกช่อซ่ีร่ม รูปทรงกลม เกิด
จำกหวัใตดิ้น ดอกรูประฆงัหรือคนโท กลีบรวม 6 กลีบ เรียงเป็น 2 วง สีเขียวถึงขำว ผลแห้งแตกได ้
เป็น 3 ภู เมล็ดแบนสีด ำ (เพญ็นภำ  ทรัพยเ์จริญ,  2549) 
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ภาพที ่57 หอมหวัใหญ่ 

 
ช่ือวทิยำศำสตร์  : Alium cepa Linn. 
ช่ือสำมญั   :     Onion 
วงศ ์  :    LILIACEAE 
ช่ืออ่ืน   :   หอมฝร่ัง, หวัหอม, หวัหอมใหญ่ และ หอมหวั 
ลกัษณะทำงพฤกษศำสตร์ : 
 เป็นพืชท่ีมีหวัอยูใ่ตดิ้นท่ีมีสำรอำหำรสูงโดยเฉพำะวิตำมินซีท่ีมีส่วนช่วยลด
อำกำรเลือดออกตำมไรฟัน อีกทั้งยงัมีสำรอ่ืนๆ เช่น สำรเคอร์ซีทิน ท่ีช่วยต่อตำ้นสำรอนุมูลอิสระใน
ร่ำงกำย ช่วยป้องกันโรคต่ำงๆ รวมถึงกำรต้ำนทำนเซลล์มะเร็งได้เป็นอย่ำงดี นอกจำกน้ี
หอมหัวใหญ่ยงัมีน ้ ำมนัหอมระเหยท่ีมีคุณสมบติัช่วยท ำให้เกิดควำมรู้สึกผ่อนคลำย ช่วยให้นอน
หลบัตอนกลำงคืนได้ยำวนำน และยงัสำมำรถใช้น ้ ำท่ีคั้นได้จำกหอมหัวมำชโลมศีรษะเพื่อรักษำ
รังแค รักษำอำกำรผมร่วง และกระตุน้ให้ผมข้ึนใหม่ไดท่ี้ส ำคญัคือกำรรับประทำนหอมหวัใหญ่สด
เป็นประจ ำจะช่วยท ำให้มีควำมจ ำท่ีดีข้ึน และเน่ืองจำกในหอมหวัใหญ่มีสำรฟลำโวนอยด์ซ่ึงมีส่วน
ช่วยลดระดบัน ้ ำตำลในเลือด ลดกำรอุดตนัไขมนัในเส้นเลือด ลดคลอเลสเตอรอลชนิดเลวหรือเพิ่ม
โคเลสเตอรอลชนิดดีในเลือด ดงันั้นกำรรับประทำนหอมหวัใหญ่เป็นประจ ำอยำ่งสม ่ำเสมอจะช่วย
ให้ร่ำงกำยหลีกหนีจำกโรคร้ำยอย่ำงโรคเบำหวำน โรคหัวใจ หรือโรคเส้นเลือดตีบตันได ้
หอมหัวใหญ่เป็นพืชสมุนไพรท่ีขยำยพันธ์ุได้โดยกำรเพำะเมล็ด เพำะปลูกได้ง่ำย สำมำรถ
เจริญเติบโตไดดี้ในดินทุกชนิดท่ีมีกำรระบำยน ้ ำไดดี้ แหล่งผลิตหอมหวัใหญ่ท่ีส ำคญัไดแ้ก่ประเทศ
จีน สหรัฐอเมริกำ และประเทศอินเดีย (เพญ็นภำ  ทรัพยเ์จริญ,  2549) 
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ภาพที ่58 เหงือกปลำหมอดอกขำว 

 
ช่ือวทิยำศำสตร์  : Acanthus ebracteatus Vahl. 
ช่ือสำมญั   :     Sea holly 
วงศ ์   :    ACANTHACEAE 
ช่ืออ่ืน    :   นำงเกร็ง  จะเกร็ง  อีเกร็ง  แกม้หมอเล แกม้หมอ   เหงือกปลำ
    หมอน ้ำเงิน 
ลกัษณะทำงพฤกษศำสตร์ : 

ไม้ริมน ้ ำ  ล ำต้นกลมเ รียบสี เ ขียวบริ เวณยอดอ่อนมีสีน ้ ำตำลอ่อน มีหนำมสั้ นๆ   
ตำมขอ้ๆละ 4 อนั ใบเด่ียว เรียงตรงขำ้ม ใบรูปไข่ กวำ้ง 2.5-7.5 เซนติเมตร ยำว 6-23 เซนติเมตร 
ปลำยใบเป็น ต่ิงแหลม โคนใบสอบ ขอบใบหยกัเวำ้ลึกและมีหนำมแหลมตรงปลำย แผน่ใบหนำสี
เขียวเชม้เป็นมนั มีลกัษณะ เป็นคล่ืนเล็กนอ้ย กำ้นใบสั้น ดอก (Flower) :   สีขำวอมม่วง   ออกเป็น
ช่อแบบช่อกระจะท่ีปลำยก่ิง  ช่อดอกตั้งตรง ยำว 10-15 เซนติเมตร มีดอกยอ่ย 10-20 ดอก  กลีบเล้ียง 
4 กลีบ กลีบดอก 3 กลีบ โคนกลีบติดกนัเป็นหลอดสั้น กลีบกลำงขนำดใหญ่ มีจุดประสีม่วงแตม้ 
กลำงกลีบแยกจำกกนั ผล (Fruit) :  ผลแห้งแตก  ทรงกระบอกปลำยมน  เปลือกเเข็งสีเขียวเม่ือแก่
เปล่ียนเป็นสีน ้ ำตำลเขม้  มี 4 เมล็ด กำรใช้งำนดำ้นภูมิทศัน์ (Landscape Used) : ปลูกเป็นกลุ่ม
ประดบัสวน  ริมน ้ ำ  น ้ ำตก  ล ำธำร ริมทะเล ทนน ้ ำท่วมขงั ตอ้งระวงัตน้มีหนำม ไม่ควรปลูกใกล้
ทำงเดิน ท่ีนัง่และสนำมเด็กเล่นเพรำะมีหนำมแหลม (เพญ็นภำ  ทรัพยเ์จริญ,  2549) 
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ภาพที ่59 โหระพำ 

 
ช่ือวทิยำศำสตร์  : Ocimum basilicum  L. 
ช่ือสำมญั   :     Sweet Basil 
วงศ ์   :    Labiatae 
ช่ืออ่ืน    :   ห่อกวยซวย ห่อวอซุ (กะเหร่ียง-แม่ฮ่องสอน) อ่ิมคิมขำว (ฉำน-
    แม่ฮ่องสอน) 
ลกัษณะทำงพฤกษศำสตร์ : 
 เป็นพืชลม้ลุก ล ำตน้มีขนำดเล็ก มีลกัษณะหรือลกัษณะพิเศษของโหระพำดงัน้ี เป็นพืชท่ีมี
อำยไุดห้ลำยฤดู มีลกัษณะล ำตน้เป็นส่ีเหล่ียมและเป็นพุ่ม ล ำตน้จะแตกแขนงไดม้ำกมำย ก่ิงกำ้นมีสี
ม่วงแดง มีขนอ่อนๆ ท่ีผิวล ำตน้ ใบมีรูปร่ำงแบบรูปไข่ปกติจะยำวไม่เกิน ๒ น้ิว ใบจะเรียงตวัแบบ
ตรงกนัขำ้มกนั ขอบใบหยกัแบบฟันเล่ือย ใบมีสีเขียวอมม่วงและมีกำ้นใบยำว ดอกโหระพำ ดอกมี
ขนำดเล็กสีขำวหรือม่วงจะออกเป็นช่อคลำ้ยฉตัรท่ียอด ดอกมีทั้งสีม่วง แดงอ่อน และสีขำว ในแต่
ละดอกจะมีเกสรตวัผู ้๔ อนั รังไข่แต่ละอนัจะมีสีม่วง เมล็ดมีสีด ำมีกล่ินหอมทั้งต้น (เพ็ญนภำ  
ทรัพยเ์จริญ,  2549) 
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ภาพที ่60 ออ้ยด ำ 

 
ช่ือวทิยำศำสตร์  : Saccharum officinarum  L. 
ช่ือสำมญั   :     Sugar cane 
วงศ ์   :    POACEAE (GRAMINEAE) 
ช่ืออ่ืน    :   ออ้ย ออ้ยขม ออ้ยด ำ (ภำคกลำง) กะที (กะเหร่ียง-แม่ฮ่องสอน) 
ลกัษณะทำงพฤกษศำสตร์ : 

ออ้ยแดง เป็นไมล้ม้ลุก สูง 2-5 เมตร ล ำตน้สีม่วงแดง มีไขสีขำวปกคลุม ไม่แตกก่ิงกำ้น ใบ
เด่ียว เรียงสลบั กวำ้ง 2.5-5 ซม. ยำว 0.5-1 เมตร. ดอกช่อ ออกท่ีปลำยยอด สีขำว ผล แห้ง ขนำดเล็ก 
ออ้ยมีหลำยพนัธ์ุ แตกต่ำงกนัท่ีควำมสูง ควำมยำวของขอ้ และสีของล ำตน้ (เพ็ญนภำ  ทรัพยเ์จริญ,  
2549) 
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ภาพที ่61 อญัชนั 

 
ช่ือวทิยำศำสตร์  : Clitoria ternatea L. 
ช่ือสำมญั  :     Blue Pea, Butterfly Pea 
วงศ ์   :    FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE) 
ช่ืออ่ืน    :   แดงชนั (เชียงใหม่); อญัชนั (ภำคกลำง); เอ้ืองชนั (ภำคเหนือ) 
ลกัษณะทำงพฤกษศำสตร์ : 

ไมล้ม้ลุกเล้ือยพนั ยำว 1-5 เมตร เถำกลมเล็ก สีเขียวอ่อน เถำอ่อนมีขนนุ่ม แตกก่ิงกำ้นตำม
ขอ้ใบ ใบประกอบแบบขนนกปลำยค่ี เรียงสลบั ใบยอ่ย 3-9 ใบ รูปรีแกมขอบขนำนหรือรูปรีแกมไข่
กลบั กวำ้ง 1-3 ซม. ยำว 2-5 ซม. โคนใบสอบ ปลำยใบมน แผน่ใบเรียบ สีเขียว ดอกเด่ียว ออกท่ี
ซอกใบ กลีบดอกรูปดอกถัว่ สีน ้ ำเงิน ม่วงหรือขำว ตรงกลำงกลีบสีเหลืองหม่นขอบสีขำว ผลเป็น
ฝัก รูปดำบ โคง้เล็กนอ้ย ปลำยเป็นจะงอย แตกเป็น 2 ฝำ เมล็ดรูปไต จ ำนวน 6-10 เมล็ด (เพญ็นภำ  
ทรัพยเ์จริญ,  2549) 
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ภาพที ่62 เอ้ืองหมำยนำ 

 
ช่ือวทิยำศำสตร์  : Costus speciosus (Koen.) Sm. 
ช่ือสำมญั   :     Cane Reed, Crape Ginger, Malay Ginger, Spiral Flag, White 
    Costus 
วงศ ์   :    COSTACEAE 
ช่ืออ่ืน   :   เอ้ืองชำ้ง (นครรำชสีมำ) เอ้ือง (อุบลรำชธำนี) เอ้ืองดิน เอ้ืองใหญ่

  (ใต)้ เอ้ืองตน้(ยะลำ) เอ้ืองเพด็มำ้ บนัไดสวรรค ์
ลกัษณะทำงพฤกษศำสตร์ : 
 ล ำตน้  มีเส้นผำ่นศูนยก์ลำงระหวำ่ง 9.1–15.1 มิลลิเมตร สูง 1.5–2 เมตร อวบน ้ ำ กำบใบปิด 
โอบรอบล ำตน้ มีสีแดงหรือสีน ้ ำตำลแดง ใบ : ของเอ้ืองหมำยนำเป็นใบเด่ียว ออกเวียนสลบั รูปร่ำง
ก่ึงรูปขอบขนำนก่ึงรูปหอก (oblong – lanceolate) ปลำยใบเรียวแหลม ใบกวำ้ง 6–8 เซนติเมตร ยำว 
20.5–29.6 เซนติเมตร ใตใ้บมีขนละเอียดสีขำวคล้ำยก ำมะหยี่ โคนใบแผ่เป็นกำบสีเขียวหรือสี
น ้ ำตำลแดงหุ้มล ำตน้ ดอก : ของเอ้ืองหมำยนำออกเป็นช่อท่ีปลำยยอด ช่อดอกตั้งตรง ดอกตูมจะมี
กำบสีแดงคล ้ำหุม้อยู ่ดอกติดกนัแน่น ดอกยอ่ยเป็นรูปกรวยสีขำวมี 3 กลีบ กลีบหน่ึงมีขนำดโตและ
กวำ้งเป็นจะงอย ดอยเอ้ืองหมำยนำจะทยอยบำนคร้ังละ 1–2 ดอก ในช่วงเดือนสิงหำคมถึง
พฤศจิกำยน ฝักและผล : เม่ือสุกจะเป็นรูปไข่มีสีแดงสด เมล็ดมีสีด ำ ผลแหง้แตกได ้ขยำยพนัธ์ุ : กำร
แบ่งกอ หรือเพำะเมล็ด (เพญ็นภำ  ทรัพยเ์จริญ,  2549) 
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