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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี  

 

 

 

 

สนองพระราชด าริฯ 

โดย  

 

 

 

มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  

และจังหวัดเพชรบูรณ์ 



สารจากอธิการบดี 

 

 พ.ศ. ๒๕๑๔ นายจ ารูญ  ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับพ่อค้า

ประชาชน และสมาชิกผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ท าหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธกิารขอจัดตั้งวิทยาลัยครูขึน้ กระทรวงศึกษาธกิารพจิารณาแล้วอนุมัติให้สร้าง

วิทยาลัยครูขึ้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์โดยประกาศเม่ือวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๖ และได้แต่งตั้งให้ 

นายน้อย  สีป้อ อาจารย์เอก วิทยาลัยครูพบิูลสงคราม พิษณุโลก มารักษาราชการในต าแหน่ง

อาจารย์ใหญ ่วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๑๖ และได้รับนักศึกษารุ่นแรก

ในปีการศึกษา ๒๕๑๙ โดยรับผิดชอบการศึกษาในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดพจิิตร 

 วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๑๘ มีการประกาศใช้ “พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 

๒๕๑๘” วิทยาลัยครูจึงได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. ๒๕๒๗ มีการประกาศใช้ “พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗” มีผลให้

วิทยาลัยครูสามารถผลิตบัณฑิตสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่วิชาชีพครูได้ 

 พ.ศ. ๒๕๒๘ สภาการฝึกหัดครู ได้ก าหนดข้อบังคับว่าด้วย กลุ่มวิทยาลัยครูให้เรียก

กลุ่มวิทยาลัยครูว่า สหวิทยาลัยพุทธชินราช ส านักสหวิทยาลัยครูตั้งอยู่ที่วิทยาลัยครูพิบูล

สงคราม 

 พ.ศ. ๒๕๓๕ กรมการฝึกหัดครูกระทรวงศึกษาธิการได้น าความกราบบังคมทูล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ และพระองค์ท่านทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

กระหม่อม พระราชทานนามว่า “สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์” ซึ่งแนวโน้มจะต้องปรับเปลี่ยน

สภาพให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ มาตรา ๗ คือ ให้สถาบันราชภัฏเป็นนิติ

บุคคลมีฐานะเป็นกรมในกระทรวงศึกษาธิการและเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนา

ท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการวิจัยให้การบริการ

วิชาการแก่สังคม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครู ส่งเสริมวิทยฐานะครู และบุคลากร

ประจ าการ สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษา  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาศิลปศาสตร์  สาขาวิชานิติศาสตร์ ส าหรับการศึกษาภาคปกติ 

การศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการและการศึกษาส าหรับปวงชน (กศ.ปช., กศ.ปช. ระดับ

อนุปริญญา ปริญญาตรี ๒ ปี และปริญญาตรี ๔ ปี) 

 พ.ศ. ๒๕๓๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้ลงพระปรมาภิไธย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เริ่มใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ เม่ือวันที่ ๒๕ มกราคม 

พ.ศ. ๒๕๓๘ 



 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สนองโครงการพระราชด าริฯ ร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์

ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี  ได้เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

จ านวนทั้งสิน้ ๒ โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการการผลิต อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 

(Germplasm) พื้นเมืองสีม่วงของจังหวัดเพชรบูรณ์ในสภาพปลอดเชื้อและแปลงปลูกอัน

เนื่องมาจากโครงการพระราชด าริฯ และ ๒) โครงการผลิตและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชต้นไม้ทรง

ปลูกในสภาพปลอดเชือ้ตามแนวพระราชด าริสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารีจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยได้รับงบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ในการ

ด าเนินโครงการเป็นระยะเวลา ๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑) 

 และในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้เข้าร่วมสนองโครงการ

พระราชด าริฯ ในกรอบแผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่หก (ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๕) กลุ่ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล G๖ และเสนอแผนปฏิบัติงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑-กันยายน ๒๕๖๒) จ านวน 

๒๑ โครงการ เช่น กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรมทรัพยากร : โครงการความหลากหลายและ

ปริมาณพรรณไม้น้ าในเขตลุ่มน้ าปาาสักตอนบนจังหวัดเพชรบูรณ์  กิจกรรมปลูกรักษา

ทรัพยากร: โครงการเทคโนโลยีการเพิ่มปริมาณต้นกล้วยในกลุ่ม จีโนม ‘ABB’ บางชนิดใน

สภาพปลอดเชื้อและการเจริญเติบโตหลังย้ายปลูก   กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์

ทรัพยากร: โครงการเทคโนโลยีการพัฒนาคุณภาพการผลิตกล้วยในกลุ่มจีโนม ‘ABB’ บาง

ชนิดด้วยระบบเกษตรอินทรีย์   กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร  ได้แก่ 

โครงการฝึกอบรมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและการจัดท าเว็บไซด์ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 

(อพ.สธ.- มรภ.เพชรบูรณ์) เป็นต้น  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์มีเป้าหมายในการสร้าง

ฐานความรู้เพื่อน าไปสู่ศูนย์กลางการเรียนรู้ เส้นทางการอนุรักษ์ทรัพยากรพชืร่วมกับชุมชนและ

เป็นแบบอย่างแก่ชุมชนอื่นๆ ต่อไป 

 นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ยังได้ด าเนินการตามภารกิจในการเรียนการ

สอน  การวิจัย  การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรมที่มีความเกี่ยวข้อง

กับการอนุรักษ์พันธุกรรมพชื การอนุรักความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ

วัฒนธรรม ซึ่งใช้งบประมาณตามปกติของมหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์รู้สึกปลืม้ปิติเป็นล้นพน้ที่ได้มีโอกาสร่วมสนองโครงการ

พระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ



รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ซึ่งมีเป้าหมายว่าจะสามารถศึกษาและพัฒนาให้เป็น

แบบอย่างในการอนุรักษ์พันธุกรรมพชืให้กับชุมชนและท้องถิ่นต่อไป 

 

 

 

 

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประยูร  ลิม้สุข 

      รักษาราชการแทน อธกิารบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 



สรุปผลการด าเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

สนองพระราชด าริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

 

 จังหวัดเพชรบูรณ์มีต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย  

ลักษณะทางกายภาพนั้นเป็นพืน้ที่ราบลุ่มแบบท้องกระทะ ประกอบด้วยเนินเขา ปาา และที่ราบ

เป็นตอนๆ สลับกันไป พื้นที่มีลักษณะลาดชันจากเหนือลงไปใต้ ตอนเหนือมีทิวเขาสูง ตอนกลาง

เป็นพืน้ที่ราบและมีเทือกเขาขนาบกันไปทั้งสองข้างมีลักษณะเป็นรูปเกือกม้า มีแม่น้ าปาาสักเป็น

แม่น้ าสายส าคัญโดยไหลจากจังหวัดเลย เพชรบูรณ์ ผ่านไปสู่จังหวัดลพบุรี สระบุรี และ

พระนครศรีอยุธยา ลงสู่แม่น้ าเจ้าพระยา ตามล าดับ จึงส่งผลให้พื้นที่มีทรัพยากรธรรมชาติ

มากมาย ดินมีสภาพอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกพชืท าการเกษตร 

 ภูมิประเทศ 

จังหวัดเพชรบูรณ์มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขารูปเกือกม้ารอบพื้นที่ด้านเหนือของ

จังหวัด และมีแนวขนานกันไปทั้งสองข้างทั้งทิศตะวันออกและทิศตะวันตก พื้นที่ราบส่วนใหญ่

เป็นพืน้ที่ที่อยู่ตอนกลางและอ าเภอด้านใต้ของจังหวัดเป็นพืน้ที่ลาดชันโดยจากเหนือถึงใต้มีพื้นที่

ปาาไม้รวม ๓,๙๕๓,๔๕๕ ไร่หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๕.๗๘ มีแม่น้ าปาาสักเป็นแม่น้ าสายส าคัญ

ที่สุดของจังหวัด ที่ไหลผ่านตลอดกลางของจังหวัดจากทิศเหนือไปทิศใต้ยาวประมาณ ๓๕๐

กิโลเมตร ซึ่งต้นน้ าเกิดจากภูเขาผาลาในจังหวัดเลย มีห้วยล าธารหลายสายเกิดจากภูเขา

เพชรบูรณ์แม่น้ าปาาสักไหนผ่านอ าเภอหล่มเก่า  หล่มสัก  เมืองเพชรบูรณ์  หนองไผ่  บึงสามพัน  

วิเชียรบุรี  และศรีเทพ 

อาณาเขต 

จังหวัดเป็นจังหวัดที่มีแนวเขตติดต่อระหว่างภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ

ภาคกลางประมาณเส้นรุ้งที่ ๑๖ องศาเหนือกับเส้นแวงที่ ๑๐๑ องศาตะวันออกมีพื้นที่ประมาณ 

๑๒,๖๖๘.๔๑๖ ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ ๗,๙๑๗,๗๖๐ ไร่ ส่วนที่กว้างที่สุดของจังหวัด

จากด้านตะวันออกถึงตะวันตกกว้าง ๕๕ กิโลเมตร ส่วนที่ยาวที่สุดวัดจากเหนือสุดถึงใต้สุดยาว 

๒๙๖  กิ โลเมตรและสู งจากระดับน้ าทะเลประมาณ ๑๑๔ เมตร  โดยอยู่ ห่ างจาก

กรุงเทพมหานคร ๓๔๙ กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข ๒๑ 

จังหวัดเพชรบูรณ์มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดเลย 



ทิศใต้  ติดต่อกับจังหวัดลพบุรี 

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่นและชัยภูมิ 

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับจังหวัดพษิณุโลก นครสวรรค์ และพจิิตร 

ภูมิอากาศ 

เนื่องจากพื้นที่ของจังหวัดมีภูเขาล้อมรอบจึงท าให้อากาศร้อนจัดในฤดูร้อนหนาวจัดใน

ฤดูหนาวโดยเฉพาะพื้นที่อ าเภอน้ าหนาว อ าเภอเขาค้อและอ าเภอหล่มเก่า จะมีอากาศหนาว

ที่สุด พื้นที่ภูเขาจะมีอากาศเย็นตลอดปี ในฤดูร้อนและฤดูฝนอุณหภูมิสูงสุด ๓๖.๘ องศา

เซลเซียส และต่ าสุด ๑๘.๑ องศาเซลเซียส 

- ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมนีาคมถึงเดือนเมษายน 

- ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 

- ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 

จังหวัดเพชรบูรณ์มีปริมาณน้ าฝนลดลง จาก ๑,๑๓๙.๑ มิลลิเมตร ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗

เป็น ๘๒๗.๗ มิลลิเมตร ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเม่ือพิจารณาจ านวนวันที่ฝนตก พบว่า มี

จ านวนวันที่ฝนตกลดลง ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับประเทศ และภาคเหนือ 

 

การด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืช ณ พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบูรณ์ร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการประสานการด าเนินงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่

เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพิจารณาวางแผนด าเนินงาน ในการอนุรักษ์พรรณพืช และศึกษาชีวภาพ

ต่างๆ ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช เพื่อสร้างฐานองค์ความรู้ทางวิทยาการที่จะน า ไปสู่การ

อนุรักษ์และพัฒนา 

ทั้งนี้คณาจารย์ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบู รณ์ น า โดยคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ร่วมสนองพระราชด าริในการด าเนินงาน

กับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด า ริฯ  (อพ.สธ.)  มาตั้ งแต่

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เนื่องจากในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในนามตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้เข้าร่วมกับ

จังหวัดเพชรบูรณ์ด าเนินโครงการ จ านวนทั้งสิ้น ๒ โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการการผลิต 

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช (Germplasm) พื้นเมืองสีม่วงของจังหวัดเพชรบูรณ์ใน

สภาพปลอดเชือ้และแปลงปลูกอันเนื่องมาจากโครงการพระราชด าริฯ และ ๒) โครงการผลิต

และอนุรักษ์พันธุกรรมพืชต้นไม้ทรงปลูกในสภาพปลอดเชื้อตามแนวพระราช ด าริสมเด็จ

พระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยได้รับงบประมาณ 



๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ในการด าเนินโครงการเป็นระยะเวลา ๒ ปี (พ.ศ. 

๒๕๖๐-๒๕๖๑) ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานสนองพระราชด าริฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบูรณ์เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

จึงได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตสนองพระราชด าริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้รับ

พระราชทานพระราชานุญาต ตามหนังสือพระราชทานพระราชานุญาตในการเข้าร่วมสนอง

พระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ และแต่งตั้ ง

คณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ อพ.สธ. ๕๓/๒๕๖๐ 

ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ 

๑๕๒๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ และค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ ๑๕๒๙/๒๕๖๐ 

ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยคณะท างานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัย ราชภัฏ

เพชรบูรณ์ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

๑. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชื และสร้างเครือข่ายนักวิจัย

ด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพชืกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๒. เพื่อต่อยอดองค์ความรู้และผลงานวิจัยด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพื้นที่ปกปัก

พันธุกรรมพชื มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และพื้นที่ชุมชนใกล้เคียง  

๓. เพื่ออนุรักษ์พืชพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ และด าเนินการ

เป็นธนาคารพชืพรรณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

๔. เพื่อส ารวจขึน้ทะเบียนรหัสต้นของพชืที่มีอยู่เดิมและหายากใกล้สูญพันธุ ์เพื่อไปปลูก

รักษาพันธุกรรมไว้ในพืน้ที่ที่ปลอดภัย 

๕. เพื่อศึกษาพชืพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสร้างฐานองค์ความรู้ทาง

วิทยาการ ที่จะน าไปสู่การอนุรักษ์ และพัฒนาอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพยีง 

๖. จัดท าศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพชื โดยเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เข้าร่วมสนอง

พระราชด าร ิ

๗. ปลูกฝังสร้างให้เด็กและเยาวชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 



วิสัยทัศน์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเพชรบูรณ์ 

“มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการ

อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพชืและความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์

แก่มหาชนชาวไทยและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช

รวมถึงด้านความหลากหลายทางชีวภาพในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง” 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้ด าเนินงานสนอง

พระราชด าริ ดังนี้ 

๑. การประชุมคณะกรรมการและคณะทางานโครงการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้มีการประชุมคณะท างานโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ 

ห้องประชุมปทุมมา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเพชรบูรณ์ 

๒. การด าเนินโครงการวิจัยและบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้จัดท าแผนงานวิจัยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัด

เพชรบูรณ์ การจัดท าฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชสีม่วงและต้นไม้ทรงปลูก การอนุรักษ์และใช้

ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพในด้านต่างๆ มีคณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ นักวิจัยและ

ผู้สนใจภายนอกจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมโครงการจ านวน ๔ รุ่นๆ ละ ๕๐ คน รวมทั้งสิ้น 

๒๐๐ คน นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังได้ด าเนินการตามภารกิจของคณะและหน่วยงานต่างๆ 

ในการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีความ

เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น และวัฒนธรรม ซึ่งใช้งบประมาณตามปกติของมหาวิทยาลัย 

ด้านการบริการวิชาการนั้น นักวิจัยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและการจัดโครงการ

เผยแพร่ความรู้ในลักษณะต่างๆ ให้กับนักเรียน  และประชาชนทั่วไป โดยมีการด าเนินงาน

เชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้แก่ โรงเรียน องค์การบริหารส่วนต าบล  ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ (เขาค้อ) และอุทยานแห่งชาติน้ าหนาว  ซึ่งนอกจากผู้เข้าร่วม

โครงการจะได้รับความรู้ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพชืและทรัพยากรธรรมชาติแล้ว ยังสามารถ



น าความรู้ไปถ่ายทอดให้กับผู้ปกครองญาติพี่น้องและเพื่อนๆ ซึ่งท าให้เกิดการขยายองค์ความรู้

ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่อไป 

๓. การประชุมวิชาการและนิทรรศการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เป็นหน่วยงานสนองพระราชด าริ ที่ได้เข้าร่วมจัด

นิทรรศการและเสวนาในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ งาน REGIONAL RESEARCH EXPO 

๒๐๑๗ดังนี้ 

- มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ได้น าผลงานวิจัยจาก

โครงการ การส่งเสริมการผลิตและใช้ประโยชน์จากกล้วยหินในจังหวัดเพชรบูรณ์  งาน 

REGIONAL RESEARCH EXPO ๒๐๑๗ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ-เครือข่าย C 

ภาคเหนือตอนล่าง) ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

 
 

   
 

ภาพที่ ๑ มหาวิทยาลัยเข้าร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ งาน 

       REGIONAL RESEARCH EXPO ๒๐๑๗ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชือัน 

       เนื่องมาจากพระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

       (อพ.สธ-เครือข่าย C ภาคเหนือตอนล่าง) ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐  

 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพษิณุโลก 



- มหาวิทยาลัยเข้าร่วมร่วมการเสวนา เรื่อง "กล้วยวิถีไทยก้าวไกลสู่ Thailand 

๔.๐" งาน REGIONAL RESEARCH EXPO ๒๐๑๗ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจาก

พระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ-เครือข่าย C 

ภาคเหนือตอนล่าง) วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

 
 

    
 

ภาพที่ ๒ ร่วมการเสวนา เรื่อง "กล้วยวิถีไทยก้าวไกลสู่ Thailand ๔.๐" งาน REGIONAL 

RESEARCH EXPO ๒๐๑๗ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจาก 

พระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ- 

เครือข่าย C ภาคเหนือตอนล่าง) วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัย 

นเรศวร จังหวัดพษิณุโลก 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

ภาพที่ ๓ การประชุมคณะกรรมการท างานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจาก 

 พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัย

นเรศวร เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ 
 



 
 

 
 

 
 

ภาพที่ ๔ การประชุมคณะกรรมการท างานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจาก 

พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเพชรบูรณ์ (๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐) 

 



ตารางแสดงงบประมาณการวิจัยภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

กิจกรรมหลัก โครงการ/งาน งบประมาณ (บาท) 

กิจกรรมท่ี ๒ กจิกรรมส ารวจเก็บ

รวบรวมพันธุพืช 

การเก็บรวบรวมพนัธุกรรมพืชสีม่วงในจังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการการผลิต อนุรักษ์และใช้ประโยชน์

พันธุกรรมพืช (Germplasm) พืน้เมอืงสีม่วงของจังหวัดเพชรบูรณ์ในสภาพปลอดเชือ้และแปลงปลกูอัน

เนื่องมาจากโครงการพระราชด าริฯ 

ใช้งบประมาณในโครงการการผลติ 

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรม

พืช (Germplasm) พืน้เมอืงสีม่วง

ของจังหวัดเพชรบูรณ์ในสภาพ

ปลอดเชือ้และแปลงปลูกอัน

เนื่องมาจากโครงการพระราชด าริฯ 

เป็นเงิน ๓,๕๒๔ บาท 

การเก็บรวบรวมพนัธุกรรมพืชตน้ไมท้รงปลกูในสภาพปลอดเชือ้ตามแนวพระราชด าริสมเดจ็พระเทพ

พระรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารจีังหวัดเพชรบูรณ์ 

ใช้งบประมาณในโครงการผลิตและ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชต้นไมท้รง

ปลูกในสภาพปลอดเชือ้ตามแนว

พระราชด าริสมเด็จพระเทพพระ

รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นเงิน ๔,๐๑๒ 

บาท 

กิจกรรมท่ี ๔ กิจกรรมอนุรัก ษ์

และการใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 

การผลิต อนุรักษ์และใช้ประโยชนพ์ันธุกรรมพชื (Germplasm) พืน้เมอืงสีม่วงของจงัหวัดเพชรบูรณ์ใน

สภาพปลอดเชือ้และแปลงปลูกอันเนื่องมาจากโครงการพระราชด าริฯ 

๕๐๐,๐๐๐ 

โครงการผลิตและอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชต้นไมท้รงปลกูในสภาพปลอดเชือ้ตามแนวพระราชด าริสมเด็จ

พระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารจีังหวัดเพชรบูรณ์ 

๕๐๐,๐๐๐ 



กิจกรรมหลัก โครงการ/งาน งบประมาณ (บาท) 

กิจกรรมท่ี ๘ กิจกรรมพิ เศษ

สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

โครงการอบรมเชิงปฏบัิติการ 

เรื่อง “การผลิตและการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชพืน้เมอืงสีม่วงของจงัหวัดเพชรบูรณ์ในสภาพปลอดเชือ้

และแปลงปลกู” ภายใตโ้ครงการการผลติ อนุรกัษ์และใช้ประโยชน์พนัธุกรรมพืช (Germplasm) พืน้เมอืง

สีม่วงของจังหวัดเพชรบูรณ์ในสภาพปลอดเชือ้และแปลงปลูกอันเนื่องมาจากโครงการพระราชด าริฯ 

 

ใช้งบประมาณในโครงการการผลติ 

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรม

พืช (Germplasm) พืน้เมอืงสีม่วง

ของจังหวัดเพชรบูรณ์ในสภาพ

ปลอดเชือ้และแปลงปลูกอัน

เนื่องมาจากโครงการพระราชด าริฯ 

เป็นเงิน ๖๐,๘๐๐ บาท 

โครงการอบรมเชิงปฏบัิติการ 

เรื่อง “การสร้างจิตส านกึในการอนุรกัษ์พันธุกรรมพชืต้นไมท้รงปลูกในสภาพปลอดเชือ้”  ภายใต้

โครงการผลิตและอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชต้นไมท้รงปลกูในสภาพปลอดเชือ้ตามแนวพระราชด าริสมเด็จ

พระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารจีังหวัดเพชรบูรณ์ 

ใช้งบประมาณในโครงการผลิตและ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชต้นไมท้รง

ปลูกในสภาพปลอดเชือ้ตามแนว

พระราชด าริสมเด็จพระเทพพระ

รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นเงิน 

๖๖,๘๐๐ บาท 

รวมงบประมาณทั้งหมด (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

ภาพประกอบ 

โครงการผลิตและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชต้นไม้ทรงปลูกในสภาพปลอดเช้ือตามแนว

พระราชด าริสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชนินีาถ ในรัชกาลที่ ๙ 

สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที ่๑๐) 

ทรงปลูก  สนสองใบ จ านวน ๓ ตน้ 

เม่ือวันที ่๒๐  กุมภาพนัธ์ ๒๕๒๗ 

ณ เขตหา้มล่าสัตว์ปา่ น้ าตกศรีดิษฐ์ อ าเภอเขาคอ้  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 
 

 



 
 

 
 

           
 

 

 

 

 

 

 



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

ทรงปลูก  ตน้มะขามหวานพันธ์ุประกายทองพระราชทาน จ านวน ๑ ต้น 

เม่ือวันที ่๒๒ มกราคม ๒๕๓๙ 

ณ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน อ าเภอชนแดน  จังหวดัเพชรบูรณ์ 
 

 
 

 



      
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชนินีาถ 

ทรงปลูก  ตน้พิกุล จ านวน ๒ ตน้ 

เม่ือวันที ่๗  กุมภาพนัธ์ ๒๕๔๓ 

ณ พระบรมธาตุเจดยี์กาญจนาภเิษก อ าเภอเขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 

 



 
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

ทรงปลูก  ตน้สพุรรณิการ ์จ านวน ๒ ตน้ 

เม่ือวันที ่๒๖ กนัยายน ๒๕๕๔ 

ณ มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาบริการเฉลิมพระเกยีรต ิอ าเภอหล่มสัก  จังหวดัเพชรบรูณ์ 

 
 

 
 

           



           
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

ทรงปลูก  ตน้จ าปสีิรนิธร จ านวน ๑ ต้น 

เม่ือวันที ่๒๖ กนัยายน ๒๕๕๔ 

ณ ส านักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก อ าเภอหล่มสัก  จังหวดัเพชรบูรณ์ 
 

 
 

 

 



    
 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

ทรงปลูก  ตน้จ าปีศรีเมืองไทย จ านวน ๑ ต้น 

เม่ือวันที ่๒๖ กนัยายน ๒๕๕๔ 

ณ อุทยานแห่งชาตนิ้ าหนาว อ าเภอน้ าหนาว  จังหวดัเพชรบูรณ์ 
 

 

 



                 
 

 
 

 
 

 



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

ทรงปลูก  ตน้ศรีมหาโพธ์ิ จ านวน ๑ ตน้ 

เม่ือวันที ่๒๖ กนัยายน ๒๕๕๔ 

ณ อุทยานเพชรบุระ อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

ทรงปลูก  ตน้พะยูง จ านวน ๑ ต้น 

เม่ือวันที ่๑๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

ณ โรงเรียนสวนกหุลาบราชวิทยาลยั เพชรบรูณ์ อ าเภอเมืองเพชรบูรณ ์ จังหวัดเพชรบรูณ์ 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 



ภาพประกอบโครงการอบรมเชงิปฏิบัติการ 

เรื่อง “การสรา้งจิตส านึกในการอนรุักษ์พันธุกรรมพืชต้นไม้ทรงปลูกในสภาพปลอดเชื้อ”  

ภายใตโ้ครงการผลิตและอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชตน้ไม้ทรงปลูกในสภาพปลอดเชื้อตามแนว

พระราชด ารสิมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจังหวัดเพชรบรูณ์ 

 

    
 

           
 
 

           



   
 

    
 

 
 

    



    
 

    
 

 
 



ภาพประกอบโครงการอบรมเชงิปฏิบัติการ 

เรื่อง “การผลิตและการอนรุักษ์พันธุกรรมพืชพืน้เมืองสีม่วงของจังหวัดเพชรบูรณ์ในสภาพปลอดเชื้อ

และแปลงปลูก” ภายใต้โครงการการผลิต อนรุักษ์และใชป้ระโยชนพ์ันธุกรรมพืช (Germplasm) 

พื้นเมืองสีม่วงของจังหวัดเพชรบูรณ์ในสภาพปลอดเชื้อและแปลงปลูกอันเนือ่งมาจากโครงการ

พระราชด าริฯ 
 

 
 

 



 
 
 

    
 
 

    
 



    
 

    
 

   
 



       
 

     
 

    
 



    
 

    
 

 
 

 



ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

โครงการการผลิต อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช (Germplasm) พ้ืนเมืองสีม่วง

ของจังหวัดเพชรบูรณ์ในสภาพปลอดเช้ือและแปลงปลูกอันเนื่องมาจากโครงการ

พระราชด าริฯ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

 

กล้วยไม้ช้างกระ 

ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Rhynchostylis gigantea (Lindi) Ridi.     

ชื่อสามัญ  :  - 

ชื่อวงศ์  :  ORCHIDACEAE     

ชื่อท้องถิ่น  :  ช้างแดง, ช้างเผือก, เอือ้งช้างเผือก, ช้างด า, เอือ้งต๊กโต, ช้างค่อม 

 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

  ใบหนา แข็ง ยาวประมาณ ๒๕-๓๐ เซนติเมตร กว้างประมาณ ๕-๗ เซนติเมตร ปลาย

ใบเป็นแฉก ๒ แฉก มน และสองแฉกของใบไม่เท่ากัน รากเป็นรากอากาศ มีขนาดใหญ่ ปลาย

รากมีสีเขียว ช่อดอกเป็นรูปทรงกระบอกโค้งลง ช่อดอกยาวประมาณ ๒๐-๔๐ เซนติเมตร มี

ดอกแน่นช่อ ช่อละ ๒๕-๖๐ ดอก ขนาดดอกประมาณ ๒.๕-๓.๐ เซนติเมตร กลีบนอกคู่ล่าง

กว้างยาวพอๆ กันกับกลีบนอกบน ส่วนกลีบในเรียวกว่ากลีบนอก เดือยดอกอยู่ในลักษณะ

เหยียดตรงไปข้างหน้า ปลายแผ่นปากหนา แข็งและปลายสองข้างเบนเข้าหากัน ปลายปากมี ๓ 

แฉก สองแฉกข้างมน แฉกกลางมนและมีขนาดเล็กกว่ามาก ใกล้โคนปากด้านบนมีสันนูนเตี้ยๆ 

๒ สัน ดอกมีกลิ่นหอมฉุน หอมไกล และเป็นพันธุ์ไม้หายากชนิดหนึ่ง ฤดูกาลออกดอกในช่วง 

เดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ 

 ลักษณะทั่วไป: 

ต้น เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย เจริญเติบโตทางปลายยอด โดยมีการเจริญเติบโตของส่วน

ยอดที่ไม่จ ากัด คือ มีเนื้อเยื่อเจริญปลายยอดที่สามารถได้เจริญได้อย่างไม่สิ้นสุด และยัง

สามารถสร้างเนื้อเยื่อใหม่ที่ด้านข้างได้ โดยยอดใหม่ที่เกิดขึ้นมาก็สามารถเจริญได้อย่างไม่มี

สิน้สุดเช่นกัน  

ใบขนาดใหญห่นาและเหนียว สลับซ้ายขวาค่อนข้างถี่ มีลายเขียวแก่สลับเขียวอ่อนตาม

ความยาวของใบ ใบยาวประมาณ ๑๕-๓๕ เซนติเมตร กว้างประมาณ ๓.๗-๗.๕ เซนติเมตร  

เป็นรูปขอบขนานเรียงสลับระนาบเดียวใบจะมีขนาดใหญ ่ แผ่นใบมีเส้นสีจาง ปลายใบเป็นแฉก 

๒ แฉก มน และสองแฉกของใบไม่เท่ากัน 



ดอก ทรงกระบอกช่อดอกทอดเอนลงเล็กน้อยหรือเอนโค้งลง ก้านช่อดอกยาวประมาณ 

๒๐-๔๐ เซนติเมตร มีดอกแน่นช่อ ดอกหลายสีและเรียกชื่อตามสีของดอก เช่น สีขาว เรียก

ช้างเผือก สีแดง เรียกช้างแดง  สีม่วงอมชมพูอ่อน มีจุดประสีม่วงแดง เรียกช้างกระ , ช้าง

ประหลาด, ช้างพลาย ช้างสีชมพูอมส้ม 

ราก เป็นแบบรากอากาศ (epiphytic) 

 

กล้วยไม้ช้างพลาย 

ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Rhynchostylis (Lindl.) Ridl. 

ชื่อสามัญ  :  

ชื่อวงศ์  : ORCHIDACEAE 

ชื่อไทย : ช้างพลาย 

ลักษณะทั่วไป :   

กล้วยไม้อิงอาศัย ล าต้นตั้งตรงเล็กน้อย ใบหนาและแข็งแผ่นใบมีสีเขียว ขอบใบเรียว 

ปลายใบแยกออกเป็นสองแฉก เห็นเส้นกลางใบเป็นล่องชัดเจน ขนาดใบกว้าง ๕-๗ เซนติเมตร 

ยาว ๒๕-๔๐ เซนติเมตร ดอกออกเป็นช่อรูปทรงกระบอกห้อยลง แต่ละช่อจะมีดอกห้อย

หนาแน่น กลีบเลีย้งละกลีบดอกจะมีพ้ืนสีขาว มีแต้มสีชมพูแดง เป็นแถบกว้างกว่าช้างกระ กลีบ

ปากสีชมพูแดง ดอกมีกลิ่นหอมเวลาสาย 

ช่วงออกดอก : ประมาณเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ 

แหล่งที่พบและการกระจายพันธุ ์:ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาค

ตะวันตกของไทย, จีน  และแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 

กระชายด า 

ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Kaempferia parviflora 

ชื่อสามัญ  :   

ชื่อวงศ์  :   ZINGIBERACEAE 

ชื่ออื่น  :  ว่านจังงัง, ว่านก าบัง, ว่านก าบังภัย, ว่านพญานกยูง, ว่านกั้นบัง 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

กระชายด าแตกต่างจากกระชายทั่วไป (ที่ใช้เป็นเครื่องแกง) คือ กระชายทั่วไปใช้ส่วนที่

เป็นราก (tuber) ซึ่งงอกออกมาจากเหง้า (ล าต้นที่อยู่ใต้ดิน) มีกาบใบและใบซ้อนโผล่ขึ้นอยู่

เหนือดิน ส่วนกระชายด ามีล าต้นอยู่ใต้ดิน (rhizome) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าหัว ลักษณะคล้าย



ขิง หรือขม้ินแต่มีขนาดเล็กกว่า ใบใหญ่และมีสีเขียวเข้มกว่ากระชายทั่วไป ขนาดใบกว้าง

ประมาณ ๗-๑๕ เซนติเมตร ยาว ๓๐-๓๕ เซนติเมตร ใบมีกลิ่นหอม ประกอบด้วยกาบใบมีสี

แดงจางๆ และหนาอวบ ก าเนิดมาจากหัวที่อยู่ใต้ดิน ล าต้นมีความสูงประมาณ ๓๐ เซนติเมตร 

ดอกออกจากยอด ช่อละหนึ่งดอก มีใบเลีย้ง ดอกมีสีชมพูอ่อน ๆ ริมปากดอกสีขาว เส้าเกสรสี

ม่วง เกสรสีเหลือง กลีบรองกลีบดอกเชื่อมติดกันมลีักษณะเป็นรูปท่อ มีขน โคนเชื่อมติดกันเป็น

ช่อยาว เกสรตัวผู้จะเหมือนกับกลีบดอก อับเรณูอยู่ใกล้ปลายท่อ เกสรตัวเมียมีขนาดยาวเล็ก 

ยอดของมันเป็นรูปปากแตรเกลีย้งไม่มีขน หัวมีสีเข้ม แตกต่างกัน ตั้งแต่สีม่วงจาง ม่วงเข้ม และ

ด าสนิท (ยังไม่ทราบแน่ชัดว่า ความแตกต่างของสีขึน้อยู่กับสิ่งแวดล้อม อายุ หรือพันธุกรรม) สี

ของหัวเม่ือน าไปดองสุราจะถูกฟอกออกมา (จันทน์ขาว, ๒๕๔๓) พันธุ์ในปัจจุบันยังไม่มีการ

รวบรวมและจ าแนกพันธุอ์ย่างเป็นทางการ แต่หากจ าแนกตามลักษณะของสีของเนื้อหัว พอจะ

แยกได้ ๓ สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์ที่มีเนื้อหัวสีด า สีม่วงเข้ม สีม่วงอ่อนหรือสีน้ าตาล (สมพร 

หิรัญรามเดช, ๒๕๒๕) ส่วนใหญแ่ล้ว จะพบกระชายที่มีสีม่วงเข้มและสีม่วงอ่อน ส่วนกระชายที่

มีสีด าสนิทจะมีลักษณะหัวค่อนข้างเล็ก ชาวเขาเรียกว่า กระชายลิง ซึ่งมีไม่มากนักจัดว่าเป็น

กระชายที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด กระชายด าแบบหัวสด ใช้เหง้า (หัวสด) ประมาณ 

๔-๕ ขีด ต่อสุราขาว ๑ ขวด ดองสุราขาวดื่มก่อนรับประทานอาหารอาหารเย็นปริมาณ ๓๐ 

มิลลิลิตร หรือฝานเป็นแว่นบาง ๆ แช่น้ าดื่ม หรือจะดองกับน้ าผึ้ง ในอัตราส่วน ๑: ๑ กระชาย

ด าแบบหัวแห้ง หัวแห้งดองกับน้ าผึ้งแท้ในอัตราส่วน ๑:๑ นาน ๗ วัน แล้วน ามาดื่มก่อนนอน 

กระชายด าแบบชาชง ผงแห้งกระชายด า ๑ ซอง ชงน้ าร้อน ๑ แก้ว (ประมาณ ๑๒๐ มิลลิลิตร) 

แต่งรสด้วยน้ าตาล หรือน้ าผึ้งตามต้องการ (ประเวศ วะสี, ๒๕๓๗) แก้กามตายด้าน หัว

กระชายด าสดน ามาดองกับสุราขาว และน้ าผึ้งแท้ในอัตราส่วน กระชายด า ๑ กิโลกรัม/เหล้า

ขาว ๓ ขวด / น้ าผึง้แท้ ๑ ขวด ดองทิ้งไว้ ๙-๑๕ วัน (๓ วันเป็นเหล้า ๙ วันเป็นยา) ดื่มวันละ 

๑-๒ เป๊ก จะท าให้ร่างกายกระชุ่มกระชวย ช่วยลดอาการกามตายด้าน และบ ารุงก าหนัด 

 

กล้วยน้ าว้า 

ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Musa sapientum L. 

ชื่อสามัญ  :  Banana, Cultivated banana   

ชื่อวงศ์  :   MUSACEAE 

ชื่ออื่น  :  กล้วยน้ าว้าเหลือง กล้วยใต้ กล้วยอ่อง 

 

 



ลักษณะทั่วไป 

 กล้วยน้ าว้าเป็นไม้ล้มลุกขนาดเล็ก ใบเดี่ยวเรียนซ้อนกันรอบต้น ผิวใบมัน ดอกออกที่

ปลายยอดสีแดงหรือสีม่วงกลีบดอกสีขาว ปลีรูปไข่ค่อนข้างป้อม ด้านนอกสีแดงปนม่วงมีนวล

หนา ด้านในมสีีแดงเข้ม ผลดิบสีเขียว เม่ือสุกมีสีเหลือง เมล็ดผิวขรุขระมีสีด า 

สรรพคุณ 

 ผลสุกมีสรรพคุณแก้โรคท้องผูก ความดันโลหิตสูง เจ็บคอ บ ารุงผิว ผลดิบแก้โรค

ท้องเสีย ต้นและใบแห้งมีสรรพคุณแก้เคล็ดขัดยอก หัวปลีมีสรรพคุณบ ารุงน้ านม ยางจากหัว

ปลีกล้วยหรือก้านกล้วยมีสรรพคุณรักษาแผลสดและทาแก้แมลงสัตว์กัดต่อย รากมีสรรพคุณ

แก้ไข้ แก้ท้องเสีย เหง้ามีสรรพคุณท าให้รกลอกภายหลังคลอดบุตร ดอกมีสรรพคุณรักษา

โรคเบาหวาน 

พชืในวงศ์กล้วย (Musaceae) จ าแนกออกได้เป็น ๒ สกุล คือ สกุล MUSA ซึ่งเป็นกล้วย

ที่แตกกอและพบเห็นอยู่ทั่วไป เช่น กล้วยน้ าว้า กล้วยหอม กล้วยตานี กล้วยปาา เป็นต้น และ

สกุล Ensete ซึ่งไม่แตกกอ เช่น กล้วยผา กล้วยนวล เป็นต้น การจ าแนกชนิดของกล้วยท าโดย

การวิเคราะห์ชุดของโครโมโซม ในประเทศไทยมีกล้วยอยู่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ สายพันธุ์ 

รายงานวิจัย 

 สารสกัดจากผลดิบมีฤทธิ์ต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร น้ าที่ค้ันจากล าต้นมีฤทธิ์

เพิ่มการหดตัวของกล้ามเนื้อลาย สารสกัดจากดอก (หัวปลี) มีฤทธิ์ลดระดับน้ าตาลในเลือด 

 

ช ามะเลียง 

ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Lepisanthes fruticosa (Roxb) Leenh. 

ชื่อสามัญ  :  - 

ชื่อวงศ์  :   SAPINDACEAE 

ชื่ออื่น  :  ช าเลียงบ้าน พุมเรียง พุมเรียงสวน 

ลักษณะทั่วไป 

 ช าเลียงมีถิ่นก าเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ ่

ใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับใบย่อย ใบย่อยรูปหอก ปลายใบแหลม ฐานใบมนสอบเข้า ขอบ

ใบเรียบ ดอกช่อออกบริเวณกิ่ง สีม่วงแดง ผลสดรูปกลมหรือรูปไข่ สีด าแดงเมล็ดทรงกลมแบน 

 รากมีสรรพคุณแก้ไข้ แก้ร้อนใน ผลแก่มีสรรพคุณให้เด็กทานแก้ท้องเสีย 

 ใช้เป็นอาหาร โดยใช้ยอดอ่อนแกงใส่ผักรวม ใส่ปลาย่างหรือเป็นผักสดจิม้หรือลวก ต้ม

จิม้น้ าพริกมะม่วง น้ าพริกปลาร้า หรือย า ผลสุกรับประทานเป็นผลไม้ 



ชงโค 

ชื่อวิทยาศาสตร์  Bauhinia purpurea L. 

ชื่อสามัญ:  Purple orchid tree, Purple butterfly tree 

ชื่อวงศ์  :   LEGUMINOSAE CAESALPINIOIDEAE 

ชื่ออื่น  :  ผักเสีย้ว เสีย้วดอกแดง 

ลักษณะทั่วไป 

 ชงโคเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ใบเดี่ยวปลายใบเว้าลึกเข้าหากันฐานใบโค้งเข้าหากันขอบ

ใบเรียง ดอกออกเป็นช่อ มีกลิ่นหอมอ่อนๆ กลีบดอกสีม่วงอมชมพูรูปร่างของดอกคล้ายดอก

กล้วยไม้ ฝักคล้ายฝักถั่ว 

สรรพคุณ 

 ดอกและแก่นมีสรรพคุณแก้โรคบิด ใบมีสรรพคุณขับปัสสาวะ 

ยอดอ่อน ใบอ่อน ใช้รับประทานเป็นผัก ใบแห้งชงเป็นชาดื่ม นอกจากชงโคแล้ว พืชใน

สกุล Bauhinia ที่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับคือ กาหลง (Dwarf White Bauhinia) มีดอกสีขาว ชื่อ

วิทยาศาสตร์ว่า Bauhinia acuminate L. และโยทะกา มีดอกสีเหลือง ชื่อวิทยาศาสตร์ Bauhinia 

tomentosa L. ดอกชงโค (Bauhinia Flower) เป็นสัญญาลักษณ์ของเกาะฮ่องกง 

 เมล็ดและเนื้อไม้มีสารประกอบ glycosides หลายชนิด 

 

ตะแบกนา 

ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Lagerstroemia floribunda Jack 

ชื่อสามัญ  :  Queen’s flower 

ชื่อวงศ์  :   LYTHRACEAE 

ชื่ออื่น  :  กระแบก ตราแบกปรี ้ตะแบกไข่ ตะแบกแดง เปื๋อยนา เปื๋อยหางค่าง 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

 ตะแบกนาเป็นไม้ต้นผลัดใบขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง ๑๐-๓๐ เมตร โคนต้นเป็น

พูพอน เปลือกเรียบเป็นเงา สีเทาหรือเทาแกมสีขาว เป็นหลุมตื้นๆ ตลอดล าต้น เรือนยอดแผ่

กว้างเป็นพุ่มกลม ปลายกิ่งตั้งขึน้ กิ่งอ่อนรูปสี่เหลี่ยม  

 ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปขอบขนาน รูปรีแกมรูปขอบขนาน หรือรูปไข่ กว้าง ๓-

๑๐ เซนติเมตร ยาว ๖-๒๓ เซนติเมตร ปลายแหลมหรือมน โคนเกือบกลม ขอบเรียบ แผ่นใบ

อ่อนมขีนรูปดาวทั้งสองด้านของแผ่นใบและบริเวณเส้นกลางใบ ใบแก่มีขนประปรายหรือเกลี้ยง 

เส้นแขนงใบข้างละ ๖-๑๒ เส้น ก้านใบยาว ๓-๗ มิลลิเมตร  



 ดอก ออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนงออกตามปลายกิ่ง ช่อดอกชี้ขึ้น ยาว ๒๐-๔๐ 

เซนติเมตร แต่ละแขนงรูปทรงกระบอก มีขนสั้นหนานุ่มสีสนิมและขนรูปดาวปกคลุม ก้านดอก

ยาวประมาณ ๓ มิลลิเมตร ดอกตูมรูปลูกข่าง เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๗ มิลลิเมตร ยาว

ประมาณ ๑๐ มิลลิเมตร โคนสอบแคบ มีขนสั้นหนานุ่มสีสนิมปกคลุม สันนูน ๑๐-๑๒ สัน ตรง

กลางของปลายดอกตูมมีตุ่ม กลีบเลีย้ง รูประฆัง ปลายแยก ๖ แฉก แต่ละแฉกรูปสามเหลี่ยม 

ปลายกลีบเลี้ยงด้านในมีขนแบบขนรูปดาวและขนสั้นหนานุ่มสีสนิมปกคลุมครึ่ งหนึ่งของแฉก

กลีบเลีย้ง กลีบดอกสีชมพูหรือม่วงอ่อน จ านวน ๖ กลีบ รูปขอบขนาน กว้าง ๗-๑๒ มิลลิเมตร 

ยาว ๑๐-๑๖ มิลลิเมตร ขอบเป็นคลื่น มีก้านกลีบดอก เกสรเพศผู้จ านวนมาก เกสรเพศผู้มี ๒ 

แบบ แบบแรกมีจ านวน ๕-๖ เกสร ขนาดใหญ่และยาว อับเรณูสีด า แบบที่ ๒ มีจ านวนมาก 

ขนาดยาวไล่เลี่ยกัน อับเรณูสีเหลือง เกสรเพศผู้ทั้งหมดติดที่ด้านในของหลอดกลีบเลี้ยง รังไข่

อยู่เหนือวงกลีบ รูปกลม มีขนแบบขนรูปดาวและขนสั้นหนานุ่มสีสนิมปกคลุม ก้านยอดเกสร

เพศเมียรูปเส้นด้าย ยอดเกสรเพศเมียเป็นตุ่ม กลีบเลี้ยงหุ้มผลรูปถ้วยปลายแฉกแผ่กว้างหรือ

โค้งลง  

 ผล เป็นแบบผลแห้งแตก รูปรีแกมรูปขอบขนาน เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๑ 

เซนติเมตร ยาว ๑.๒-๑.๖ เซนติเมตร มีขนหนานุ่มปกคลุม ตลอดผลและหนาแน่นบริเวณ

ปลายผล ผนังผลแข็ง เม่ือแตกแยกออกเป็น ๖ พู เมล็ดมีปีก  

 ตะแบกนา มีเขตการกระจายพันธุใ์นประเทศไทยทั่วทุกภาค พบตามปาาเบญจพรรณ ปาา

ดิบแล้ง ปาาดิบชื้น ปาาชายหาด และตามท้องนาทั่วไป ที่สูงตั้งแต่ ใกล้ระดับน้ าทะเลจนถึง

ประมาณ ๕๐๐ เมตร ออกดอกเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน ผลแก่เดือนธันวาคมถึงมีนาคม ใน

ต่างประเทศพบที่ประเทศมาเลเซีย ประโยชน์ นิยมปลูกเป็นไม้ประดับสวนและริมทางหลวง เนื้อ

ไม้ใช้ท าเสา ไม้พื้นกระดาน และเครื่องมือกสิกรรม นอกจากนี้ยังมีสรรพคุณเป็นสมุนไพรแก้

ปวดระหว่างมีไข้ ใช้เข้ายาแก้ท้องร่วง และแก้พิษ 

 

มะเด่ือฝรั่ง 

ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Ficus carica L.  

ชื่อสามัญ  :   

ชื่อวงศ์  :  Moraceae 

ชื่อท้องถิ่น  :   

มะเดื่อฝรั่งเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ล าต้นเป็นปุามแตกกิ่งก้านออก ล าต้นเป็นสีน้ าตาลมี

ยางสีขาว เป็นไม้เนื้ออ่อนที่หลุดล่อนได้ง่าย ไม่มีส่วนที่เป็นไส้ไม้ ใบเดี่ยว หนาและแข็ง ลักษณะ



ของใบในต้นเดียวกัน บางใบอาจมีขอบใบที่หยักลึกลงไปประมาณ ๓-๕ หยัก แต่บางใบก็ไม่มี

หยัก ก้านใบมีสีเหลืองอมเขียว ก้านใบที่อยู่กลางแจ้งมักจะสั้นกว่าก้านใบที่อยู่ในร่มด้านหนึ่ง

หยาบ อีกด้านหนึ่งมีขนอ่อน ดอกขนาดเล็ก ออกตามข้อบริเวณซอกใบ ดอกมีสามประเภท 

ได้แก่ ดอกตัวเมียที่มี style ยาว ดอกเพศเมียที่มี style สั้น ดอกทั้งสองชนิดสามารถเกิดการ

ผสมเกสรและเจริญเติบโตต่อไปเป็นผลได้ และดอกเพศผู้ ผลของมะเดื่อฝรั่งไม่ใช่ผลจริงแต่เป็น 

Synconium หรือฐานรองดอกฐานรองดอกที่มีส่วนประกอบของช่อดอกมีก้านโค้งเข้าหากัน  

จัดเป็นแบบผลเมล็ดเดียว  (drupelet)  ขนาดเล็กเรียงอยู่ด้านในของก้านช่อดอก  ผลจึงมีขนาด

เล็ดคล้ายเมล็ด   โดยขนาดและปริมาณผันแปรตามสายพันธุ์    พบว่ามีจ านวนประมาณ  

๑,๕๐๐  ผลต่อมะเดื่อหนึ่งผล  รูปทรงและขนาดของผลมะเดื่อมีหลายแบบขึ้นกับพันธุ์  เช่น  

กลวงโบ๋  (hallow)  ทรงกลม  (globular) หรือทรงระฆังเหมือนผลสาลี่ฝรั่ง  (pear-shaped)  

และมีขนาดเล็กใหญต่่าง ๆ กัน  ส่วนมากเมล็ดภายในมีลักษณะแบน  สีเหลืองถึงน้ าตาลอ่อน  

จะมี  endocarp  ห่อหุ้ม  ท าให้มีความแข็งเล็กน้อย  ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของพืชชนิดนี้ มะเดื่อ

ฝรั่งมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Common fig มีชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า Ficus carica L. เป็นพืชสกุล

เดียวกับต้นโพธิ์ ต้นไทร หรือมะเดื่อไทย (Ficus) และอยู่ในวงศ์เดียวกับมัลเบอร์รีหรือต้นหม่อน 

มีถิ่นก าเนิดในเอเชียตะวันตกและประเทศในแถบลุ่มแม่น้ าเมดิเตอร์เรเนียนของยุโรปและ

แอฟริกาเหนือ แต่ในปัจจุบันมะเดื่อฝรั่งมีการปลูกกันอย่างกว้างขวาง โดยในประเทศไทยก็มี

มูลนิธิโครงการหลวงที่ได้ท าการวิจัยมะเดื่อฝรั่งมากกว่า ๒๐ ปี ทั้งนี้ก็เพื่อจะน ามะเดื่อมาปลูก

เป็นพืชที่สร้างรายได้ให้กับชาวไทยภูเขา การปลูกเป็นการค้าเริ่มที่เอเชียตะวันตก แล้วจึง

แพร่หลายสู่ซีเรีย ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ปัจจุบันปลูกมากในยุโรปใต้ สหรัฐ ตุรกี ออสเตรเลีย 

แอฟริกาใต้ มาดากัสการ์ ในอดีต ประเทศไทยจะน าเข้ามะเดื่อในรูปผลแห้ง เริ่มน าต้นเข้ามา

ปลูกครั้งแรกเม่ือ พ.ศ. ๒๕๒๔ ที่ดอยอ่างขาง โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มูลนิธิ

โครงการหลวง เพื่อทดแทนการปลูกฝิ่น เป็นผลไม้ต่างถิ่นชนิดหนึ่ง มีคุณค่าทางอาหารสูงอยู่ใน 

๑๐ อันดับแรกของโลก 

 

รางจืด 

ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Thunbergia laurifolia Lindl. 

ชื่อสามัญ  :  Blue trumpet vine, Laurel cloekvine 

ชื่อวงศ์  :   ACANTHACEAE 

ชื่ออื่น  :  ก าลังช้างเผือก ขอบชะนาง เครือเขาเขียว ดุเหว่า ทิดพุด น้ านอง รางเย็น  

 



ลักษณะทั่วไป 

 รางจืดมีถิ่นก าเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นไม้เถาเนื้อแข็ง ใบเดี่ยวรูปขอบขนาน

หรือรูปไข่ขอบใบเว้าเล็กน้อย ใบประดับสีเขียวประสีน้ าตาลแดง ดอกช่อออกที่ปลายกิ่ง กลีบ

ดอกสีม่วงแกมสีน้ าเงิน ผลเป็นผลแห้ง แตกได้ 

 รากมีสรรพคุณแก้ร้อนในกระหายน้ า แก้ไข้ ต้นมีสรรพคุณขับปัสสาวะ ขับระดูขาว แก้

หนองใน แก้ริดสีดวงทวาร แก้เม็ดผื่นคันตามตัว ใบมีสรรพคุณรักษามะเร็ง แก้น้ าร้อนลวก แก้

ไข้ แก้โรคผื่นแพ้ต่างๆ ขับพยาธิ เถามีสรรพคุณท าให้เจริญอาหาร รักษาโรคตับ แก้ร้อนใน

กระหายน้ า ถอนพิษ แก้ไข้ 

ชาวเขาเผ่าม้งใช้เถาแก่ของรางจืดเผาให้เป็นควันเพ่ือไล่ฝูงผึง้ออกจากรัง 

ต้นและใบมีสารประกอบ iridoidglycosides 

 

เสลา 

ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Lagerstroemia loudonii Teijsm. & Binn. 

ชื่อสามัญ  :   

ชื่อวงศ์  :  LYTHRACEAE 

ชื่อท้องถิ่น  : เกรียบ ตะเกรียบ ตะแบกขน เสลาใบใหญ่ 

เสลา หรือ อินทรชิต เป็นต้นไม้ขนาดกลาง ผลัดใบ สูง ๑๐-๒๐ เมตร ล าต้นตรงโคน

เป็นพูเล็กน้อย เปลือกสีเทาเข้าหรือเทาแกมด า แตกเป็นร่องตามความยาวล าต้น เรือนยอดแผ่

กลางเป็นพุ่มกลม กิ่งอ่อนรูปสี่เหลี่ยม ปลายกิ่งแก่ทอดโค้งลง ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรีแกม

ขอบขนาน หรือรูปรีกว้างเกือบกลม กว้าง ๖-๑๐ เซนติเมตร ยาว ๑๖-๒๔ เซนติเมตร ปลาย

แหลมหรือเกือบกลม มักมีติ่งหนามโคนสอบเรียว กลม หรือเว้ารูปหัวใจ ขอบเรียบ ใบอ่อนแผ่น

ใบมีขนรูปดาวสั้นนุ่มสีเหลืองทั้งสองด้านใบแก่เกลี้ยงแต่มีขนสั้นนุ่มที่เส้นกลางใบ เส้นแขนงใบ

ข้างละ ๖-๑๒ เส้น ก้านใบยาว ๒-๕ เซนติเมตร ดอกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนง ออกตามปลาย

หรือกิ่งซอกใบ ช่อดอกรูปกระบอกหรือรูปเกือบพรีมิด กว้าง ๘-๒๐ เซนติเมตร ยาว ๑๐-๑๓ 

เซนติเมตร มีขนสั้นนุ่มสีเหลืองคลุมแต่หลุดร่วงง่าย ก้านดอกยาว ๒-๕ เซนติเมตร ดอกตูมสี

เขียวรูปเกือบกลม โคนสอบเรียว เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๕-๐.๘ เซนติเมตร ยาว ๐.๗-๑.๒ 

เซนติเมตร มีสันนูนแต่ไม่ชัดเจน ตรงกลางของปลายดอกตูมมีตุ่มเล็กๆ กลีบเลี้ยงสีเขียวอ่อน 

รูประฆัง เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๗ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑ เซนติเมตร ปลายแยก ๖-๗ 

แฉก แต่ละแฉกรูป ๓ เหลี่ยม แฉกลึกประมาณ ๖ มิลลิเมตร บานแผ่กว้างหรือโค้งลง ปลาย

แฉกด้านในมขีนสั้นหนานุ่มคลุมครึง่หนึ่งของแฉกกลีบเลีย้ง กลีบดอกสีชมพู สีม่วงอ่อนถึงสีม่วง



เข้ม สีชมพูแกมสีม่วงหรือสีขาว จ านวน ๖-๘ กลีบ รูปไข่กลับ กว้างประมาณ ๒ เซนติเมตร 

ยาว ๒.๕ เซนติเมตร ขอบชายครุยและเป็นคลื่น มีก้านกลีบดอก เกสรเพศผู้มี ๒ แบบ แบบแรก

มีจ านวน ๕-๘ เกสร ขนาดใหญ่และยาว แบบที่สองมีจ านวนมากขนาดยาวไล่เลี่ยกัน เกสรเพศ

ผู้ทั้งหมดติดที่ด้านในของหลอดกลีบเลีย้ง รังไข่อยู่เหนือวงกลีบ รูปเกือบกลม มีขนสั้นหนานุ่ม

คลุมจ านวนมาก ก้านยอดเกสรเพศเมียเรียวยาว ยอดเกสรเพศเมียเป็นตุ่ม กลีบเลี้ยงหุ้มผลรูป

ถ้วย มีขนสั้นหนานุ่มคลุม สันนูนเล็กน้อย ปลายแฉกแผ่กว้าง ผลแบบผลแห้งแตก รูปเกือบกลม 

รูปขอบขนาน หรือรูปรี เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑-๑.๕ เซนติเมตร ยาว ๑-๒ เซนติเมตร ปลาย

แหลมผนังผลแข็ง มีขนสั้นนุ่ม เม่ือแตกแยกออกเป็น ๔-๖ พู เมล็ดมีปีก 

 เสลา หรือ อินทรชิตมีเขตการกระจายพันธุ์ในประเทศไทยพบได้ทุกภาค พบตามปาา

เบญจพรรณ ปาาดิบ และปาาชายหาด ที่สูงตั้งแต่ไหล้ระดับน้ าทะเลจนถึงประมาณ ๕๐๐ เมตร 

ออดดอกเดือนมีนาคมถึงเมษายน ผลแก่เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน ในต่างประเทศพบที่

ประเทศลาว กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และฟลิิปปินส์ 

 ประโยชน์ นิยมน ามาปลูกเป็นไม้ประดับสวนและริมทางหลวง เนื้อไม้ใช้ท างานแกะสลัก 

เครื่องกลึง และด้ามเครื่องมือต่างๆ ใบมีสรรพคุณทางสมุนไพรใช้บรรเทาอาการผดผื่นคัน 

 

หม่อน  

ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Morus spp. L., Morus alba L. , M. nigral.) Morus alba Linn. 

ชื่อสามัญ  :  Mulberry,  Mulberry Tree, White Mulberry 

ชื่อวงศ์  :  Moraceae 

ชื่อท้องถิ่น  :  มอน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน) ซึงเฮียะ ซึงเอียะ (จีนแต้จิว๋) ซาง

เย่ (จีนกลาง)  

  หม่อนมีอยู่ด้วยกัน ๒ ชนิด ได้แก่ หม่อนที่ปลูกเพื่อรับประทานผล (ชื่อสามัญ Black 

Mulberry ชื่อวิทยาศาสตร์ Morus nigra L.) ชนิดนี้ผลจะโตเป็นช่อ เม่ือสุกผลจะเป็นสีด า มีรส

เปรีย้วอมหวาน นิยมน ามารับประทาน ท าแยม หรือน าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ส่วนอีก

ชนิดนั้นก็คือ หม่อนที่ใช้ปลูกเพื่อการเลี้ยงไหมเป็นหลัก (ชื่อสามัญ White Mulberry ชื่อ

วิทยาศาสตร์ Morus alba L.) เป็นชนิดที่มีใบใหญ่และออกใบมากใช้เป็นอาหารของไหมได้ดี 

ส่วนผลจะออกเป็นช่อเล็ก เม่ือสุกแล้วจะมีรสเปรีย้ว ใช้รับประทานได้แต่ไม่เป็นที่นิยม 

 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

 หม่อนเป็นไม้พุ่มขนาดกลางหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก มีล าต้นตั้งตรง สูงได้ประมาณ ๒-๔ 

เมตร บางพันธุ์สูงประมาณ ๓-๗ เมตร แตกกิ่งก้านไม่มาก เปลือกล าต้นเรียบเป็นสีน้ าตาลแดง 



สีขาวปนสีน้ าตาล หรือสีเทาปนขาว มีรูอากาศตามกิ่งและล าต้น ใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ รูปไข่ 

หรือรูปไข่กว้าง ปลายใบแหลมยาว โคนใบเว้าเป็นรูปหัวใจหรือค่อนข้างตัด ขอบใบเรียบหรือ

หยักเว้าเป็นพู ขึน้อยู่กับสายพันธุท์ี่ปลูก ใบอ่อนขอบใบจักเป็นพูสองข้างไม่เท่ากัน ขอบพูจักเป็น

ซี่ฟัน ใบมีขนาดกว้างประมาณ ๘-๑๔ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๒-๑๖ เซนติเมตร แผ่นใบ

เป็นสีเขียวเข้มเรียบเงา ท้องใบเป็นสีเขียวอ่อน ใบค่อนข้างหนา หลังใบสากมือ เส้นใบมี ๓ เส้น 

ออกจากโคนยาวไปถึงกลางใบ และเส้นใบออกจากเส้นกลางใบอีก ๔ คู่ เส้นร่างแหเห็นได้

ชัดเจนจากด้านล่าง ก้านใบเรียวเล็ก ยาวประมาณ ๑-๑.๕ เซนติเมตร มีหูใบเป็นรูปแถบแคบ

ปลายแหลม ยาวได้ประมาณ ๐.๒-๐.๕ เซนติเมตร ดอก ออกเป็นช่อตามซอกใบและปลาย

ยอด ดอกเป็นแบบแยกเพศแต่อยู่บนต้นเดียวกัน ลักษณะของดอกเป็นรูปทรงกระบอก ช่อดอก

เพศผู้และช่อดอกเพศเมียจะอยู่ต่างช่อกัน ดอกย่อยมีขนาดเล็ก วงกลีบรวมเป็นสีขาวหม่นหรือ

เป็นสีขาวแกมสีเขียว ช่อดอกเป็นหางกระรอก ยาวได้ประมาณ ๒ เซนติเมตร ดอกเพศผู้ วง

กลีบรวมมีแฉก ๔ แฉก เกลีย้ง ส่วนดอกเพศเมีย วงกลีบรวมมีแฉก ๔ แฉก เกลี้ยง ขอบมีขน 

เม่ือเป็นผลจะอวบน้ า รังไข่เกลีย้ง ก้านเกสรเพศเมียมี ๒ อัน ผล เป็นผลที่เกิดจากช่อดอก เป็น

ผลรวมอยู่ในกระจุกเดียวกัน โดยจะออกตามซอกใบ ลักษณะของผลเป็นรูปทรงกระบอก ยาว

ประมาณ ๑-๒.๕ เซนติเมตร ผลเป็นสีเขียว เม่ือผลสุกแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงแดงเข้มหรือสี

ม่วงด า เกือบด า เนื้อนิ่ม ฉ่ าน้ า และมีรสหวานอมเปรีย้ว  

 

หว้า 

ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Syzygium  cumini  (L.) Skeels 

ชื่อสามัญ  :  Black Plum. Jambolan.Satin ash  

ชื่อวงศ์  :  MYRTACEAE 

ชื่ออื่น : มะห้า  ห้าขีแ้พะ  ห้า หว้าขีแ้พะ  

 หว้าเป็นไม้ต้นกลางถึงขนาดใหญ ่ สูง ๑๐-๓๐ เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอดรูปไข่ทึบ หรือ

รูปทรงกลม ล าต้นเปลาตรง จะแตกกิ่งก้านที่ความสูง ๒-๔ เมตร โคนต้นเป็นพูพอนเล็กน้อย 

กิ่งก้านสาขาจะแผ่ออกมาทางด้านข้าง ทรงพุ่มหนาทึบ เนื้อไม้แข็ง เปลือกสีน้ าตาลถึงเทาคล้ า

ค่อนข้างเรียบหรือร่อนเป็นแผลบางๆ ทั่วไป ใบเดี่ยว เรียงตรงกันข้าม รูปรีหรือรูปไข่กลับ กว้าง 

๔-๙ เซนติเมตร ยาว ๙-๑๕ เซนติเมตร ขอบใบเรียบปลายใบมนแหลมหรือเว้าเข้า โคนใบสอบ 

ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมันเรียบ ด้านล้างสีอ่อนกว่า เส้นใบแตกแขนงออกจากเส้นกลางใบ

ค่อนข้างเป็นระเบียบและระยะห่างใกล้เคียงกัน แผ่นใบหนามีต่อมน้ ามันกระจายอยู่ทั่วไป กว้าง 

๕-๗ เซนติเมตร ยาว ๑๔-๑๖ เซนติเมตร ก้านใบยาว ๑-๒ เซนติเมตร ขอบใบเรียงเส้นแขนง



ใบข้างละ ๑๙-๓๐ เส้น ใบปลายกิ่งจะเป็นคู่ ดอก สีขาวขนาดเล็ก ออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนง

มีช่อย่อยแบบช่อซี่ร่มตามซอกใบและปลายกิ่ง กลีบเลีย้งรูปถ้วยปลายแผ่แยกออกเป็น ๔ กลีบ 

ยาว ๐.๓ - ๐.๔ เซนติเมตร กลีบดอก ๔ กลีบ ดอกตูมจะมีเยื่อบางๆ หุ้ม และหลุดออกเม่ือ

ดอกบาน ดอกบานเต็มที่กว้างประมาณ ๑-๑.๕ เซนติเมตร มีเกสรเพศผู้จ านวนมาก ช่อดอก

เม่ือบานมลีักษณะคล้ายร่ม มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ ออกดอกในเดือนมกราคม- กุมภาพันธ์ ผลสด

แบบมีเนื้อเมล็ดเดียว ทรงรีขอบขนาน กว้าง ๑-๑.๕ เซนติเมตร ยาว ๑.๕-๒ เซนติเมตร ผล

อ่อนสีเขียวผิวเรียบเป็นมัน ผลแก่สีแดงและเปลี่ยนเป็นสีม่วงเกือบด าเม่ือสุก เนื้อในมีสีม่วงเข้ม 

รสหวานอมเปรีย้วและฝาดเล็กน้อย เมล็ด ขนาดเล็กกว่าผลเล็กน้อย รูปทรงรีหรือขอบขนานสี

เหลืองอมน้ าตาลเปลือกแข็ง    

 

อินทนิลน้ า 

ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Lagerstroemia  speciosa  (L.) Pers 

ชื่อสามัญ  :  Queen's Flower , Pride  of India , Jaral  Flos-reaginae 

ชื่อวงศ ์ :  LYTHRACEAE 

ชื่อท้องถิ่น  :  

อินทนิลน้ าเป็นไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง ๑๐-๒๕ เมตร ล าต้นตรง เปลือกสี

น้ าตาลแกมสีเทาหรือสีน้ าตาล แตกเป็นร่อง เรือนยอดแผ่กว้างเป็นพุ่มกลม กิ่งอ่อนรูปสี่เหลี่ยม 

ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปขอบขนานหรือรูปรีแกมรูปขอบขนาน กว้าง ๔-๙ เซนติเมตร ยาว 

๑๐-๒๖ เซนติเมตร ปลายแหลมหรือมน โคนเกือบกลม ขอบเรียบ แผ่นใบสีเขียวแกมเทา 

เกลีย้ง เส้นแขนงใบข้างละ ๑๐-๑๕ เส้น ก้านใบยาว ๐.๔-๑ เซนติเมตร ดอกออกเป็นช่อหรือ

ช่อแยกแขนงออกตามปลายกิ่ง ช่อดอกตั้งตรง ยาว ๑๕-๔๐ เซนติเมตร มีขนสั้นนุ่มสีเทาหรือสี

สนิม ก้านดอกยาวประมาณ ๑.๕ เซนติเมตร ดอกตูมสีเขียวแกมสีชมพู รูปเกือบกลมหรือรูปผล

แพร์ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๕-๑ เซนติเมตร ยาว ๐.๗-๑.๒ เซนติเมตร มีสันนูน ๑๒-๑๔ สัน 

สันนูนบริเวณแฉกกลีบเลีย้งยาวกว่าสันนูนระหว่างแฉกกลีบเลีย้ง ตรงกลางของปลายดอกตูมมี

ตุ่ม กลีบเลีย้งสีเขียวอ่อนบริเวณปลายสีเขียวแกมสีชมพู รูประฆัง ปลายแยก ๖ แฉก แต่ละแฉก

รูปสามเหลี่ยม บางแผ่นกว้างหรือโค้งลง กลีบดอกสีชมพู สีม่วงอ่อนถึงสีม่วงเข้ม หรือสีชมพู

แกมสีม่วง จ านวน ๖ กลีบ รูปเกือบกลม กว้าง ๑-๒ เซนติเมตร ยาว ๑.๕-๓ เซนติเมตร ขอบ

เป็นคลื่น มีก้านกลีบดอก เกสรเพศผู้จ านวนมาก ขนาดยาวไล่เลี่ยกัน ติดที่ด้านในของหลอด

กลีบเลี้ยง อับเรณูสีเหลือง รังไข่อยู่เหนือวงกลีบ รูปกลม เกลี้ยง ก้านดอกเกสรเพศเมียรูป

เส้นด้าย ยอดเกสรเพศเมียเป็นตุ่ม กลีบเลีย้งหุ้มผลเกลี้ยงหรือมีขนนุ่มเล็กน้อย ปลายแฉกโค้ง



ลง ผลแบบผลแห้งแตก รูปกลมหรือรูปวงรี เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๒ เซนติเมตร ปลาย

แหลม ผนังผลแข็ง เม่ือแตกแยกออกเป็น ๖ พู เมล็ดมีปีก 

 อินทนิลน้ ามีเขตการกระจายพันธุ์กว้างในประเทศไทยพบได้ในทุกภาค พบตามพื้นที่

ราบลุ่มทั้วไปและบริเวณริมฝั่งแม่น้ าหรือน้ าตกในปาาเบญจพรรณและปาาดิบแล้ง ที่สูงตั้งแต่ใกล้

ระดับน้ าทะเลจนถึงประมาณ ๗๕๐ เมตร ออกดอกเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม ผลแก่เดือน

ตุลาคมถึงธันวาคม ในต่างประเทศพบที่ประเทศเมียนมาร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และ

ออสเตรเลียตอนบน 

 ประโยชน์ นิยมน ามาปลูกเป็นไม้ประดับสวนและริมทางหลวง เนื้อไม้ใช้ท าเสาและ

เครื่องมือกสิกรรม นอกจากนี้ยังมีสรรพคุณเป็นสมุนไพรแก้โรคดีซ่าน เป็นยาระบาย แก้ปวด

ท้อง แก้บิด และแก้เบาหวาน 

 

อินทนิลบก 

ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Lagerstroemia  macrocarpa Wall   

ชื่อสามัญ  :  - 

ชื่อวงศ์  :  LYTHRACEAE 

ชื่อท้องถิ่น  :  กากะลา กาเสลา กาเสา จ้อล่อ หูกวาง ชีมุ ปะหน่าฮอ  

อินทนิลบกเป็นไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง ๘-๒๐ เมตร โคนต้นไม้เป็นพูพอน 

เปือกสีน้ าตาลอ่อนหรือสีน้ าตาลแกมสีเทา ค่อนข้างเรียบหรือแตกเป็นร่องตื้น เรือนยอดแผ่

กว้างเป็นพุ่มกลม ปลายกิ่งมักชูขึน้ กิ่งอ่อนรูปสี่เหลี่ยม ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปขอบขนานหรือ

รูปรีแกมรูปขอบขนาน กว้าง ๕-๒๐ เซนติเมตร ยาว ๑๐-๔๗ เซนติเมตร ใบอ่อนปลายแหลม 

ใบแก่ปลายมนหรือเกือบกลม โคนแคบ ขอบเรียบ แผ่นใบหน้าคล้ายหนัง สีเขียวเข้มเป็นเงา 

เกลีย้ง เส้นใบข้างละ ๘-๑๒ เส้น ก้านยาว ๐.๕-๑.๘ เซนติเมตร ออกดอกเป็นช่อแบบช่อแยก

แขนง ออกตามปลายกิ่ง ช่อดอกตั้งตรง รูปกระบอก ยาว ๑๐-๓๐ เซนติเมตร มีขนสั้นนุ่ม

ก ามะหยี่สีเทาแกมสีน้ าตาล ก้านดอกยาว ๐.๘-๑.๒ เซนติเมตร ดอกตูมสีเขียวแกมสีชมพู รูป

เกือบกลมกว้าง ๐.๙-๑.๒ เซนติเมตร ยาว ๑-๑.๓ เซนติเมตร มีสันนูน ๑๒-๑๔ สัน สันนูน

เล็กน้อยตรงกลางของปลายดอกตูมมีตุ่มเล็กๆ หรือไม่มี กลีบเลี้ยงสีเขียวอ่อนบริเวณปลายสี

เขียวแกมสีชมพู รูปถ้วย กว้าง ๑.๕-๔ เซนติเมตร ยาว ๒-๔.๕ เซนติเมตร โคนเรียวจรดก้าน

กลีบดอก ขอบเป็นคลื่น มีก้านกลีบดอก เกสรเพศผู้จ านวนมาก ขนาดยาวไล่เลี่ยกัน ติดที่ด้าน

ในของหลอดกลีบเลีย้ง อับเรณูสีเหลืองรังไข่อยู่เหนือวงกลีบ รูปกลม เกลี้ยง ก้านยอดเกสรตัว

เมียรูปเส้นด้าย ยอดเกสรเพศเมียเป็นตุ่ม กลีบเลีย้งหุ้มผลรูปจานรอง เส้นผ่านศูนย์กลาง ๒.๕-



๓ เซนติเมตร เกลีย้ง แข็ง และหนา แฉกกลีบเลีย้งหุ้มผลแผ่ออก ผลแบบผลแห้งแตก รูปกลม

หรือรูปขอบขนาน เส้นผ่านศูนย์กลาง ๒-๓.๕ เซนติเมตร ยาว ๒.๕-๔ เซนติเมตร ผนังผลแข็ง 

เม่ือแตกแยกออกเป็น ๖ พู เมล็ดมีปีก 

 อินทนิลบกมีเขตการกระจายพันธุใ์นประเทศไทยทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉลียง

เหนือ และภาคตะวันตก แต่สามารถเจริญเติมโตได้ทุกสภาพในประเทศไทย พบตามปาาเต็งรัง 

ปาาเบญจพรรณ ปาาดิบแล้ง และปาาดิบเขา ที่สูงตั้งแต่ใกล้ระดับน้ าทะเลจนถึงประมาณ ๑,๐๐๐ 

เมตร ออกดอกเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม ผลแก่เดือนพฤศจิกายนถึงมก ราคม ใน

ต่างประเทศพบที่ประเทศเมียนมาร์ 

 ประโยชน์ นิยมน ามาปลูกเป็นไม้ประดับสวนและริมทางหลวง เนื้อไม้ใช้ท าเสา ไม้

กระดาน ไม้ฝา เครื่องเรือน และเครื่องมือกสิกรรม 

 

ภูมิปัญญาไทยสมุนไพรไทย 

 เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันในระหว่างนักวิชาการมานานแล้วว่า คนไทยในสมัยโบราณ รู้ได้

อย่างไรว่าต้นไม้ชนิดไหน ใช้เป็นยารักษาได้ทั้งๆ ที่ความรู้เรื่องพันธุศาสตร์ และชื่อวิทยาศาสตร์ 

ยังไม่เกิดขึน้ในโลก เพราะคนไทยโบราณอยู่ใกล้ชิดกับปาา ใช้ประโยชน์จากปาามานาน และเป็นที่

รู้กันดีว่าสมุนไพรในอดีตนั้น ถือก าเนิดมาจากปาาเกือบทั้งสิ้น ด้วยวิถีชีวิตของคนไทยได้ทดลอง

ใช้เรียนรู้คุณสมบัติของพชืแต่ละชนิดจนรู้ได้ว่ามีสรรพคุณอย่างไร รวมทั้งการเฝ้าสังเกตสัตว์ปาา

ที่กินพืชเป็นอาหาร หรือกินใบไม้ รากไม้เพื่อรักษาอาการเจ็บปาวย บาดเจ็บของตัวมันเอง 

ความรู้ทั้งหมดนี้ค่อยๆ สั่งสมด้วยกาลเวลา จนกลายมาเป็นภูมิปัญญาอันล้ าค่าในเรื่องสมุนไพร 

เป็นมรดกความรู้ที่ถ่ายทอดมาสู่คนเราในยุคปัจจุบัน 

 ความรู้ของคนไทยโบราณเรื่องสมุนไพรครอบคลุมมากกว่า การรู้จักใช้พืชมาท าเป็น

เครื่องยารักษาโรค คนไทยโบราณรู้จักใช้ประโยชน์จากสมุนไพรในด้วนอื่นๆ มากมาย เช่น การ

น ามาบริโภคเป็นอาหาร เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ เป็นเครื่องดื่ม สีผสมอาหาร สีย้อม และยังใช้

เป็นเครื่องส าอาง 

 การใช้สมุนไพรให้ประสบผลส าเร็จในการรักษา มีปัจจัยมากมายที่ต้องเรียนรู้ หลาย

อย่างได้รับการถ่ายทอดความรู้จากอดีตมาสู่ปัจจุบัน จากรุ่นสู่รุ่น  มีการใช้ไปพร้อมๆ กับศึกษา

ทดลองสมุนไพรตัวเดียวกันอาจเป็นคุณหรือโทษได้ หากใช้ไม่ถูกต้อง ดังนั้นการใช้พืชสมุนไพร

ให้ปลอดภัยจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ใช้ต้องศึกษาตามการแนะน าของผู้มีความรู้ เพื่อป้องกันความ

ผิดพลาดที่อาจเกิดขึน้เองกับผู้ใช้ 

 



การเตรียมยาจากสมุนไพร 

 การน ายาสมุนไพรมาใช้ จะต้องผ่านขั้นตอนการปรุงยาหรือเภสัชกรรม ตามหลังเภสัช

กรรมไทย ซึ่งการเตรียมยาสมุนไพรเบือ้งต้น มีวิธกีารเตรียมยาที่เป็นที่นิยมและใช้กันโดยทั่วไป

มีอยู่ ๕ วิธี คือ 

 ๑.  ยาชง (infusion) เป็นการน าเอาสมุนไพรมาบดหยาบๆ แล้วนน าไปแช่ในน้ าเย็นหรือ

น้ าร้อนระยะเวลาหนึ่ง ยาชงที่ได้จะเก็บไว้ได้ไม่นาน ควรเตรียมแล้วใช้ทันที 

 ๒.  ยาต้ม (decoction) เป็นการน าสมุนไพรมาต้มในน้ า เพื่อสกัดเอาสารจากยาสมุนไพร 

การสกัดด้วยวิธีนี ้จะใช้ได้ดีกับตัวยาสมุนไพรที่ละลายน้ าได้และทนต่อความร้อนซึ่งการสกัดวิธี

นี้มักจะได้น้ าตาลและโปรตีนปนออกมากับตัวยาด้วย 

 ๓.  ยาตุ๋น (digestion) เป็นการสกันสมุนไพรโดยใช้น้ าหรือสุรา ซึ่งต้องใช้เวลานานและ

ใช้อุณหภูมิประมาณ ๔๐-๖๐ องศาเซลเซียส เป็นการป้องกันไม่ให้สรรพคุณยาเสียหาย

เนื่องจากใช้ความร้อนมากเกินไป 

 ๔.  ยาหมักหรือยาดอก (maceration) เป็นการน าสมุนไพรมาบดหยาบและน าไปหมักใน

ตัวท าละลาย เช่น น้ า แอลกอฮอล์ หรือสารละลายอื่นๆ ที่เหมาะสมในระยะเวลาที่ก าหนด เช่น 

๓-๓๐ วัน แล้วจึงกรองเอาน้ ายาที่ได้มาใช้ต่อไป 

 ๕.  percolation เป็นการสกัดตัวยาโดยให้ตัวท าละลายไหลผ่านสมุนไพร เพื่อละลายเอา

ตัวยาออกมา หลังจากนั้นจึงน าสารสกัดที่ได้มาผ่านกรรมวิธีการท ายาชั้นสูงในขั้นต่อไป 

 

การเก็บยาสมุนไพร 

 การเก็บยาสมุนไพรให้ได้สรรพคุณที่ดีนั้น มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่เป็นภูมิความรู้จากรุ่นสู่

รุ่นสืบต่อกันมา การเก็บราก ใบ ดอก เปลือก ผล ของสมุนไพรนั้น มีข้อควรปฏิบัติที่น่ารู้ดังนี้ 

 ๑.  พชืที่ให้น้ ามันหอมระเหย ควรเก็บในขณะที่ดอกก าลังบาน 

 ๒.  การเก็บรากหรือหัว ควรเก็บขณะที่พืชหยุดการปรุงอาหาร หรือเริ่มมีดอก 

 ๓.  การเก็บเปลือก ควรเก็บก่อนพืชเริ่มผลิใบใหม่ 

 ๔.  การเก็บใบ ต้องเก็บก่อนพืชออกดอก ควรเก็บในเวลากลางวันที่มีอากาศแห้ง 

 ๕.  การเก็บดอก ควรเก็บเม่ือดอกเจริญเต็มที่ คือ ดอกตูม หรือแรกแย้ม 

 ๖.  การเก็บผล ควรเก็บผลที่โตเต็มที่แต่ยังไม่สุก 

๗.  การเก็บเมล็ด ควรเก็บเม่ือผลสุกงอมเต็มที่จะมีสารที่มีความส าคัญมาก 

 

 



ค าแนะน าในการใช้ยาสมุนไพร 

 การรู้จักสมุนไพร หรือรู้จักเคล็ดลับวิชาสมุนไพร ใช้ว่าจะเพียงพอที่ท าให้การใช้

สมุนไพรประสบความส าเร็จทุกครั้งไป หลังการใช้สมุนไพร จึงมีความจะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องการ

เรียนรู้และจดจ าเพื่อให้เกิดความช านาญและเชี่ยวชาญ ซึ่งค าแนะน าในการใช้ยาสมุนไพรมีดังนี้ 

 ๑.  ใช้ให้ถูกต้องและถูกต้น เพราะสมุนไพรไทยมีชื่อที่พ้องหรือซ้ ากันมาก บางท้องถิ่นก็

เลือกไม่เหมือนกัน จึงต้องรู้จักสมุนไพรเป็นอย่างดีและใช้ให้ถูกกับต้น เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี

ที่สุด 

 ๒.  เลือกใช้ให้ถูกส่วน สมุนไพรทั้งต้นมีส่วน ราก ใบ ดอก เปลือก ผล เมล็ด ใช้ท าเป็น

ยาได้หมด แต่จะมีฤทธิ์ไม่เท่ากัน หรือผลแก่  ผลอ่อนก็มีฤทธิ์ต่างกัน จะต้องแน่ใจว่าใช้ส่วนไหน

เป็นยาได้ 

 ๓.  ใช้ให้ถูกขนาดและปริมาณ การใช้สมุนไพรถ้าใช้น้อยไปก็รักษาไม่ได้ผล แต่ถ้ามาก

ไปก็อาจมีพิษได้ จึงจ าเป็นที่ต้องดูข้อบ่งใช้ยาให้ชัดเจน ว่าใช้ปริมาณหรือน้ าหนั กเท่าใดที่

เหมาะสมกับยาสมุนไพรแต่ละชนิด 

 ๔.  ใช้ให้ถูกวิธี สมุนไพรบางชนิดต้องใช้สดๆ บางชนิดต้องผสมเหล้าหรือต้ม จึงออก

ฤทธิ์ดังนั้นการปรุงและใช้ถูกวิธีเท่านั้นจึงจะได้ผลในการรักษาที่ดี 

 ๕.  ใช้ให้ถูกกับโรค  ผู้ใช้จ าเป็นต้องมีความเข้าใจเรื่องอาการของโรค จะต้อ งใช้ยา

สมุนไพรที่มีสรรพคุณตรงต่อโรค มิฉะนั้นอาจเกิดโทษกับผู้ใช้ได้ 

 จะเห็นได้ว่าการใช้สมุนไพรนั้น มีข้อแนะน าและองค์ความรู้ต่างๆ มากมาย ผู้ใช้

จ าเป็นต้องศึกษา ค้นคว้าเพื่อให้เกิดการพัฒนาการ ท าให้เกิดการใช้สมุนไพรเพื่อการรักษาเฉก

เช่น แพทย์แผนปัจจุบัน 

 การใช้สมุนไพรไทยไม่ได้เป็นเรื่องโบราณ ล้าสมัยอีกต่อไป หลายฝาายทั้งภาครัฐและ

เอกชนได้ให้ความสนใจ พัฒนาทั้งคุณสมบัติ รูปลักษณ์ และสรรพคุณของสมุนไพร ให้

เหมาะสมกับชีวิตคนในปัจจุบันและก าลังได้รับความนิยมมากขึ้นทุกขณะ ตามแนวทางการใช้

ชีวิตให้กลับคืนสู่ธรรมชาติให้มากที่สุด ใช้สารเคมีให้น้อยที่สุด 

 ด้วยความโชคดีของประเทศไทย ที่มีภูมิประเทศเป็นปาาหลายแบบ มีสภาพอากาศ 

สภาพพ้ืนที่ที่แตกต่างกันจึงท าให้เรามีทรัพยากรในดินเป็นสมุนไพรที่หลากหลายมีประโยชน์

มหาศาล รวมทั้งองค์ความรู้ในการใช้สมุนไพรกลุ่มต่างๆ ที่สั่งสมกันมายาวนานเป็นภูมิปัญญา

อย่างหนึ่งของชาติ ที่หลายฝาายควรให้ความสนใจ และบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อน าไป

ประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทย และสามารถด ารงคุณค่าภูมิปัญญาสมุนไพร

ไทย ที่มีมาแต่ในอดีต ไม่ให้สูญหายไปจากประเทศไทย 


