
รายงานผลงานเร่ืองเตม็การทดลองท่ีส้ินสุด  

------------------------ 

1. แผนงานวิจัย  แผนงานวิจัยและพัฒนาการคุ้มครองและบริหารจัดการความหลากหลาย 
ด้านพืชตามกฏหมาย 

2. โครงการวิจัย  โครงการวิจัยความหลากหลาย การตรวจวิเคราะห์จ าแนกชนิดและการใช้     
ประโยชน์จากพันธุ์พืชพื้นเมืองท่ัวไปท่ีมีศักยภาพการใช้ประโยชน์ในอนาคต 
เพื่อประโยชน์ด้านการคุ้มครองพันธุ์พืชตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช 
พ.ศ. 2542 

กิจกรรม    ศึกษาวิจัยความหลากหลายและการตรวจวิเคราะห์จ าแนกชนิดพันธุ์พื๙ 
พื้นเมืองท่ัวไปท่ีมีศักยภาพการใช้ประโยชน์ด้านพืชสมุนไพร เพื่อประโยชน์
ด้านการคุ้มครองพันธุ์พืชตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธ์ุพืช พ.ศ. 2542 (ปี
เริ่มต้น 2559- สิ้นสุด  2562) 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  ศึกษาวิจัยความหลากหลายและการตรวจวิเคราะห์จ าแนกชนิด  
พันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไปสกุลขาไก่ด า Justicia L. (Acanthaceae)  

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) Research on Species Diversity and Identification of              
                Indigenous Plants Genus Justicia L. (Acanthaceae) 

 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง   นายบดินทร สอนสุภาพ   สังกัด ส านักคุ้มครองพันธ์ุพืช 

ผู้ร่วมงาน   นางสาวปาจรีย์ อินทะชุบ   สังกัด ส านักค้มครองพันธ์ุพืช 

   ว่าที่ร้อยตรี ชัยนาท ชุ่มเงิน  สังกัด ส านักคุ้มครองพันธ์ุพืช 

5. บทคัดย่อ  
จากการศึกษาความหลากหลาย ของพืชพื้นเมืองท่ัวไปสกุลขาไก่ด า Justicia L. (Acanthaceae)          

มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการส ารวจความหลากหลายและศึกษาการใช้ประโยชน์ในด้านสมุนไพรของพืชท่ีอยู่ใน
สกุลขาไก่ด า ด าเนินการศึกษาระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 พบตัวอย่างพืชใน
สกุลขาไก่ด าจ านวน 15 ชนิด เป็นชนิดท่ีมีการน ามาใช้ประโยชน์ด้านสมุนไพรจ านวน 7 ชนิด ชนิดท่ีมีการใช้
ประโยชน์มากท่ีสุดจ านวน 5 ชนิด ได้แก่ สันพร้ามอญ หรือ กระดูกไก่ขาว (Justicia gendarussa Burm.f.) หญ้า
ก้านพวง (Justicia procumbens L.) เสนียด (Justicia adhatoda L.)  ตรีชวา (Justicia betonica L.)  ซึ่ง
ส่วนใหญ่มีสรรพคุณในการรักษาบรรเทาอาการปวดหรืออาการอักเสบของกล้ามเนื้ อ รักษาโรคผิวหนังจากเชื้อ
แบคทีเรีย และขับเสมหะ นอกจากนี้ยังสามารถน ามาปลูกเป็นไม้ประดับได้ 

การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรในสกุลขาไก่ด า พบมากท่ีสุดทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี
การใช้ประโยชน์โดยชุมชนท่ีอาศัยบนพื้นท่ีเขาสูง มีเพียงบางชนิดท่ีมีการใช้ประโยชน์โดยท่ัวไป คือ ตรีชวา 
(Justicia betonica L.)  และขาไข่ด า (Justicia fragilis Wall.)  มีการน ามาแปรรูปเป็นยาหม่อง และยาน้ าทา



บริเวณท่ีเจ็บปวดได้เป็นอย่างดี ส่วนใหญ่เป็นการใช้ประโยชน์ในครัวเรือน หรือชุมชน โดยการทุบ การแช่เหล้า
พื้นบ้าน แล้วน ามาทาหรือนวดบริเวณท่ีเจ็บปวดหรือเกิดบาดแผล ซึ่งหากมีการพัฒนาให้แต่ละชนิดใช้ประโยชน์ได้
อย่างง่ายและสะดวกขึ้น จะเป็นช่องทางในการพัฒนาพืชชนิดนั้นๆ ให้เป็นสินค้าประจ าชุมชนได้ 

 

ค าส าคัญ : ความหลากหลาย การจ าแนก พืชพื้นเมืองทั่วไป การใช้ประโยชน์ พืชสกุลขาไก่ด า 
 

Abstract 
From a variety of studies of the Indigenous Plants in the genus Justicia L. (Acanthaceae). 

Expected to have the same properties that can relieve pain in the muscles or bones. 
Conducted studies from October 2 0 1 6  until September 2 0 1 9 , there were 1 5  species of 
specimens, which 7 species are the most utilized for medicinal purposes. The first 5 species, are 
Justicia gendarussa Burm.f., Justicia procumbens L., Justicia adhatoda L. Justicia betonica L., 
most of which have healing properties. Pain or air Muscle inflammation Treatment of bacterial 
skin diseases and expectorant. It can also be grown as an ornamental plant. 

The medicinal plants in the genus Justicia are often found in the north, northeast. It is 
utilized by communities in highland areas. There are only some types that are generally 
utilized, namely Justicia betonica L. and Justicia fragilis Wall. Which are processed into balsam. 
And liquid medicine to apply to the painful Which are utilized in households or communities 
by smashed and soaked in alcohol. Then apply or massage on the painful. However if them are 
developed for each to can be used easily and more conveniently. There will be a way to 
develop that plant can be a community product 
Keywords :  Diversity, Identification, Indigenous Plants Genus Justicia 

 
6. ค าน า  

พืชสกุลขาไก่ด า หรือ สกุล Justicia L. จัดอยู่ในวงศ์เหงือกปลาหมอ หรือ ACANTHACEAE ใน
ประเทศไทยมีจ านวนประมาณ 20 ชนิด มีการน ามาใช้ประโยชน์ด้านพืชสมุนไพร โดยส่วนใหญ่มีสรรพคุณบรรเทา
อาการปวดบวมและอักเสบของกล้ามเนื้อ และมีสารช่วยยังยั้งการรเจริญเติบโตของแบคทีเรียบางกลุ่มด้วย            
พืชสกุลขาไก่ด ามีลักษณะเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กถึงขนาดกลาง เจริญเติบโตได้ดีในพื้นท่ีเปิดโล่ง ท้ังแสงแดดร าไรหรือ
แสงแดดจัด ทนทานต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดี ด้วยลักษณะทรงพุ่มทึบ แตกกิ่งก้านมาก จึงนิยมปลูกประดับตัด
แต่งเป็นไม้ประดับหลายชนิด  

ส าหรับการใช้ประโยชน์ด้านพืชสมุนไพรของสมาชิกพืชในสกุล Justicia นี ้มีเพียงบางชนิดเท่านั้นท่ีมีการ
น ามาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย เช่น  เสนียด Justicia adhatoda L  สันพร้ามอญ Justicia gendarussa 
Burm.f.  กระดูกไก่ด า Justicia fragilis Wall. ซึ่งมีการปลูก การท าแห้งและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้
สามารถใช้ได้อย่างสะดวก   อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยคาดว่า มีพืชในสกุล Justicia  อีกหลายชนิดท่ีมีสรรพคุณการใช้
ประโยชน์ในลักษณะใกล้เคียงกัน ซึ่งสามารถน ามาศึกษา พัฒนาให้เป็นพืชสมุนไพรท่ีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อไปได้ 



นอกจากนี้แล้ว ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาวิจัยนี้ จะสามารถเป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับประกอบการจัดท า
รายงานสถานการณ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืช ตามพันธกรณีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ และอนุสัญญาว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพ หรือ CBD อีกด้วย  

    
7. วิธีด าเนินการ                          

- วิธีการ  
1. การส ารวจและการจ าแนกชนดิ 

1.1 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของพืชสกุลขาไก่ด า           
จากเอกสาร ต ารา สิ่งพิมพ์ และจากข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้ในพิพิธภัณฑ์พืชต่างๆ เช่น
พิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ กรมวิชาการเกษตร พิพิธภัณฑ์พืช ส านักงานหอพรรณไม้ กรมอุทยาน
แห่งชาติสัตว์ป่า และพันธ์ุพืช  

1.2 ก าหนดพื้นท่ีเข้าส ารวจ โดยอาศัยข้อมูลด้านนิเวศวิทยาและการกระจายพันธุ์ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพด้านพืชในประเทศไทยและตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิงในพิพิธภัณฑ์พืช 

1.3 ออกส ารวจ และเก็บตัวอย่างพืช ตามหลักและวิธีการท่ีถูกต้องส าหรับการส ารวจและเก็บ
ตัวอย่างพรรณไม้ เพื่อน ามาท าตัวอย่างพรรณไม้แห้ง (dry specimen) ส าหรับน าไปตรวจ
วิเคราะห์จ าแนกชนิด 

1.4 บันทึกลักษณะทางสัณฐานวิทยา และข้อมูลการใช้ประโยชน์ ในพื้นท่ีศึกษา โดยใช้แบบบันทึก
ข้อมูลลักษณะสัณฐานวิทยาของพรรณไม้และแบบบันทึกข้อมูลการใช้ประโยชน์รวมถึงข้อมูล
ทางสังคมจากผู้ให้ข้อมูล 

1.5 จ าแนกชนิด โดยน าตัวอย่างมาตรวจวิเคราะห์เพื่อพิสูจน์ชนิดของพืชสกุลขาไก่ด า โดยใช้รูป
วิธานจ าแนกพรรณไม้จากหนังสือพรรณพฤกษชาติต่างๆ คู่มือศึกษาพรรณไม้ ร่วมกับการ
เปรียบเทียบกับตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิงในพิพิธภัณฑ์พืชหรือหอพรรณไม้ 

1.6 ตัวอย่างพืชท่ีได้จากการศึกษา จัดท าเป็นตัวอย่างพรรณไม้แห้งเพื่อการอ้างอิง ตามขั้นตอนและ
หลักการจัดท าตัวอย่างพรรณไม้เพื่อการอ้างอิง จากนั้นจึงจัดเก็บตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิงเข้าสู่
ระบบของ Bentham และ Hooker ในพิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ กรมวิชาการเกษตร 

1.7 สรุปและประมวลผลท่ีได้จากการศึกษา ประกอบด้วยข้อมูลตัวอย่างของพืชสกุลขาไก่ด า จาก
การส ารวจ ข้อมูลภาคสนาม แบบสอบถามข้อมูลการใช้ประโยชน์ การกระจายพันธ์ุของพืชสกุล
ขาไก่ด า และน ามาจัดท าลงในโปรแกรมท่ีเหมาะสมส าหรับการสืบค้นข้อมูลพรรณไม้ เช่น ระบบ
ฐานข้อมูลเชื้อพันธุ์พืช ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชซึ่งสะดวกต่อการวิเคราะห์และสืบค้น
ข้อมูล 

2. การบันทึกข้อมูลการใช้ประโยชน์และมูลค่าทางเศรษฐกิจ  
2.1 บันทึกข้อมูลขั้นตอนการน ามาใช้ประโยชน์โดยละเอียด เช่น กรรมวิธีในการผลิต การแปรรูป 

แหล่งท่ีเหมาะสมส าหรับการเพาะปลูกขยายพันธุ์ ช่วงระยะเวลาการผลิต การเก็บเกี่ยวผลผลิต 
เป็นต้น 

2.2 บันทึกข้อมูลทางเศรษฐกิจของ เช่น งบประมาณในการผลิตและมูลค่าการจ าหน่าย  เป็นต้น 
สถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 



สถานท่ีส ารวจพันธุ์พืชพื้นเมืองท่ัวไปสกุลขาไก่ด า คือ พื้นท่ีป่าชุมชน หรือพื้นท่ีชุมชน หรือพื้นท่ี
เกษตรกรรม และตรวจสอบเพื่อจ าแนกชนิดของพรรณไม้ท่ีศึกษาในพิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ ส านักคุ้มครองพันธ์ุพืช, 
พิพิธภัณฑ์พืช ส านักงานหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช , หอพรรณไม้ สวนพฤกษศาสตร์ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ และหอพรรณไม้ พิพิธภัณฑ์พืชที่ได้รับการขึ้นทะเบียนพิพิธภัณฑ์พืชแล้วในประเทศไทย 

- เวลาและสถานท่ี  ตุลาคม 2560 - กันยายน 2562 
 

8. ผลการทดลองและวิจารณ ์   

จากการศึกษาความหลากหลาย ของพืชพื้นเมืองท่ัวไปสกุลขาไก่ด า Justicia L. (Acanthaceae)          
มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการส ารวจความหลากหลายและศึกษาการใช้ประโยชน์ในด้านสมุนไพรของพื ชท่ีอยู่ใน
สกุลขาไก่ด า คาดว่าจะมีชนิดท่ีมีสรรพคุณเช่นเดียวกัน คือ สามารถบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อหรือกระดูกได้ 
ด าเนินการศึกษาระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 โดยการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ  
จากหนังสือ เอกสารวิชาการ ข้อมูลต่างๆ และจากตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิงท่ีเก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์พืช พบว่า       
พืชสกุลนี้ มีลักษณะเป็นไม้พุ่ม กิ่งอ่อนมักเป็นเหลี่ยม อาจมีขนสั้นนุ่มตามกิ่ง ก้านใบ แผ่นใบท้ังสองด้าน ใบประดับ 
กลีบเลี้ยง และกลีบดอกด้านนอก ใบเรียงตรงข้าม รูปไข่ถึงรูปไข่แกมรูปขอบขนาน โคนเรียวสอบ ช่อดอกแบบช่อ
เชิงลด ออกตามซอกใบหรือปลายกิ่ง มักโค้งลง ใบประดับสีน้ าตาลแดง เรียงซ้อนเหลื่อม รูปไข่กว้าง โคนเว้าต้ืนมี
ก้านสั้น ๆ กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปใบหอก ดอกสีขาว สีขาวอมชมพู หรือสีชมพูอมแดง รูปปากเปิด กลีบดอกแฉกลึก
ประมาณกึ่งหนึ่ง กลีบปากบนขนาดเล็กกว่า ปลายกลีบเว้าต้ืน กลีบปากล่างจัก 3 พู ด้านในมีจุดสีเข้ม เกสรเพศผู้ 
2 อัน ติดท่ีโคนหลอดกลีบดอก อับเรณูกางออก รังไข่และก้านเกสรเพศเมียมีขนสั้นนุ่ม ผลแห้งแตก ท่ัวโลกมี
ประมาณ 700 ชนิด พบในเขตร้อนและเขตอบอุ่น ในไทยมีประมาณ 20 ชนิด  

จากการส ารวจโดยการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจงในพื้นท่ีต่างๆ และบันทึกข้อมูลการใช้ประโยชน์โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งด้านพืชสมุนไพร รวมถึงเก็บตัวอย่างเพื่อจัดท าเป็นตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิง จากการศึกษาส ารวจจากพื้นท่ี
ต่างๆ ท่ัวประเทศ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พะเยา  เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน ตาก เลย อุบลราชธานี       
บึงกาฬ ชลบุรี ระยอง จันทรบุรี ตราด พบตัวอย่างพืชในสกุลขาไก่ด าจ านวน 15 ชนิด ในจ านวนท้ังหมดนี้ เป็น
ชนิดท่ีมีการน ามาใช้ประโยชน์ด้านสมุนไพรจ านวน 7 ชนิด ชนิดที่มีการใช้ประโยชน์มากท่ีสุดจ านวน 5 ชนิด ได้แก่ 
สันพร้ามอญ หรือ กระดูกไก่ขาว (Justicia gendarussa Burm.f.) ใช้ใบสดน ามาต าให้ละเอียด ผสมกับเหล้าแล้ว
บีบเอาน้ ามาด่ืม หรืออาจใช้กากพอกแผล เป็นยาแก้พิษงูหรือแมลงสัตว์กัดต่อย (ใบสด) ใบสดใช้เป็นบรรเทา
อาการปวดกล้ามเนื้อ เคล็ดขัดยอก กระดูกร้าวหรือกระดูกหัก หญ้าก้านพวง (Justicia procumbens L.) หรือชื่อ
อื่นๆ กระดูกไก่ด า บัวฮาด า มีการใช้ประโยชน์ โดยการน าใบ เข้ายาแก้ไข้ ลดความร้อน เป็นยาเย็นถอนพิษ      
เอากากพอกแผล ดูดพิษท่ีถูกงูกัด เสนียด (Justicia adhatoda L.)  พบในจังหวัดเชียงราย และจังหวัดน่าน 
น ามาใช้ประโยชน์เป็นสมุนไพรประคบบริเวณท่ีปวด บวม ฟกช้ า ตรีชวา (Justicia betonica L.) พบในจังหวัด
ชลบุรี และปราจีนบุรี นิยมปลูกประดับในสวน ออกดอกตามช่อปลายกิ่งมีสีขาวและม่วงอ่อน มีการน ามาใช้
ประโยชน์ในการสมานแผลและรักษาโรคผิวหนังได้ ชนิดท่ีมีการใช้ประโยชน์นี้ พบมากท่ีสุดทางภาคเหนือภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีการใช้ประโยชน์โดยชุมชนท่ีอาศัยบนพื้นท่ีเขาสูง และ ขาไข่ด า (Justicia fragilis Wall.)   
มีเพียงบางชนิดท่ีมีการใช้ประโยชน์โดยท่ัวไป คือ ตรีชวา (Justicia betonica L.)  และขาไข่ด า (Justicia fragilis 
Wall.)  มีการน ามาแปรรูปเป็นยาหม่อง และยาน้ าทาบริเวณท่ีเจ็บปวดได้เป็นอย่างดี 



เมื่อสอบถามลักษณะการน ามาใช้ประโยชน์ของพืชแต่ละชนิดในสกุลขาไก่ด า พบว่า ปัจจุบันปลูกเป็นไม้
ประดับ ไม้นิยมนมมาใช้เป็นสมุนไพร เนื่องด้วยสามารถใช้ยาสามัญได้สะดวกมากว่า หรือหากต้องการใช้ยา
สมุนไพร สามารถซื้อจากร้านขายยาท่ัวไปท่ีจ าหน่ายยาสมุนไพร ใช้ได้ง่าย สะดวกกว่า ถึงแม้วว่าในชุ มชนท่ี
ห่างไกลจากชุมชนเมือง ทราบสิบต่อมาจากบรรพบุรุษว่า สามารถใช้พืชสมุนไพรได้ บางรายมีการทดลองใช้ แต่
ส่วนใหญ่เห็นว่า อาการเจ็บป่วยเล็กน้อย เช่น ปวดเมื่อย นิยมใช้ยาสามัญประจ าบ้าน เนื่องจากให้ผลท่ีรวดเร็วกว่า  

จากการศึกษาลักษณะของการน ามาใช้ประโยชน์ ส่วนใหญ่เป็นการใช้ประโยชน์ในครัวเรือน หรือชุมชน 
โดยการทุบ การแช่เหล้าพื้นบ้าน แล้วน ามาทาหรือนวดบริเวณท่ีเจ็บปวดหรือเกิดบาดแผล ซึ่งหากมีการพัฒนาให้
แต่ละชนิดใช้ประโยชน์ได้อย่างง่ายและสะดวกขึ้น จะเป็นช่องทางในการพัฒนาพืชชนิดนั้นๆ ให้เป็นสินค้าประจ า
ชุมชนได้ ท่ีส าคัญคือ ควรมีการส่งเสริม สนับสนุน ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรของ
แต่ละชุมชน เปิดช่องทางทางการตลาดเพื่อเป็นแหล่งจ าหน่ายให้ชุมชนท้องถิ่น เพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนได้อย่าง
แท้จริง ความส าคัญของการอนุรักษ์ ไม่เพียงแต่การรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมภูมิปัญญาเท่านั้น แต่จ าเป็นต้องมีการใช้
ประโยชน์อย่างแท้จริง 
 
ชนิดพืชในในสกุลขาไก่ด าท่ีส ารวจพบมีการใช้ประโยชน์ 
 

1. Justicia adhatoda L    เสนียด 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  ไม้พุ่ม สูงประมาณ 1.4-2 เมตร แตกกิ่งก้านสาขามากมายรอบ ๆ ต้น          

พุ่มค่อนข้างทึบ  ใบเป็นใบเด่ียวออกเรียงตรงข้ามกัน ใบเป็นรูปไข่ รูปรีใหญ่ หรือเป็นรูปใบหอก ปลายใบแหลม 
โคนใบแหลมสอบหรือเรียวมนรี ส่วนขอบใบเรียบ ใบมีขนาดกว้างประมาณ 4 -7 เซนติเมตร ยาวประมาณ 8-15 
เซนติเมตร พื้นใบเป็นสีเขียวและมีขนอ่อน ๆ ปกคลุมอยู่ท้ังสองด้าน หลังใบและท้องใบเรียบ ก้านใบยาวประมาณ 
1-2 เซนติเมตร ออกดอกเป็นช่อ ออกตามง่ามใบใกล้กับปลายยอด ช่อดอกลักษณะเป็นแท่ง ก้านช่อดอกยาว
ประมาณ 10 เซนติเมตร ดอกมีใบประดับสีเขียวหุ้มดอกเรียงซ้อนกันเป็นชั้นเดียว แต่ละดอก กลีบดอกเป็นสีเขียว 
ดอกย่อยมีกลีบยาวประมาณ 1.2-1.4 เซนติเมตร และกว้างประมาณ 3 มิลลิเมตร กลีบดอกเป็นสีขาว มีเส้นสีม่วง 
ยาวได้ประมาณ 3 เซนติเมตร ลักษณะคล้ายปากแยกแบ่งเป็นกลีบล่างและกลีบบน มี 2 กลีบ ส่วนบนมีรอยแยก 2 
แฉกสีขาว ส่วนล่างมีรอยแยกเป็นแฉก 3 แฉกสีขาวปะม่วง ดอกมีเกสรเพศผู้ 2 อัน ยื่นออกมา ก้านเกสรเพศเมีย
สั้นกว่า เกสรเพศผู้เป็นเส้นกลมยาว ท่ีปลายแยกเป็นแฉก 2 แฉก ออกผลเป็นฝัก ยาวได้ประมาณ 2 เซนติเมตร 
และมีขน ภายในพบเมล็ด 4 เมล็ด ผลเป็นผลแห้ง และแตกออกได้  

แหล่งตัวอย่างและข้อมูล เชียงราย พะเยา บึงกาฬ เลย พบได้ตามป่าดิบแล้งและป่าเบญจพรรณ 
การใช้ประโยชน์  น าต้นและราก หรือใบ มากโขลก บีบน้ าจิบ ช่วยแก้อาการไอ และขับเสมหะ 

หรือใช้น้ าคั้นจากใบสด ผสมกับน้ าผึ้งหรือน้ าขิงสดด่ืมกิน ทั้งต้น ต้มน้ าดื่ม แก้
ปวดเมื่อย ปวดเอว ปวดหลัง ปวดเข่า และเคล็ดขัดยอก  

 
 
 
 



2. Justicia betonica L.     ตรีชวา 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์   ไม้พุ่มสูงได้ถึง 2 ม. กิ่งก้านต้ังตรง ต้นเล็กเรียวเรียบ ออกเป็นกอ         

ใบเป็นใบเด่ียว ออกเรียงตรงข้าม รูปใบหอกแคบ ปลายแหลมสั้น โคนสอบเรียว กว้าง 1.5-3.5 ซม. ยาว 3-8 ซม. 
รูปรีขอบขนาน ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ สีเขียวบางเป็นไม้พุ่มสูงได้ถึง 2 ม. กิ่งก้านต้ังตรง ต้นเล็กเรียวเรียบ 
ออกเป็นกอ ใบเป็นใบเด่ียว ออกเรียงตรงข้าม รูปใบหอกแคบ ปลายแหลมสั้น โคนสอบเรียว กว้าง 1.5 -3.5 ซม. 
ยาว 3-8 ซม. รูปรีขอบขนาน ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ สีเขียวบาง 

แหล่งตัวอย่างและข้อมูล ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ตัวอย่างจากแหล่งปลูกพืชสมุนไพร และชุมชน 
การใช้ประโยชน์  ใช้ท้ังต้นประมาณสองถึงสามก ามือ ล้างน้ าสะอาด ต้มน้ าแล้วกรองไว้ด่ืม เวลา 

เช้าและเย็น ช่วยสมานแผลสดได้ และบรรเทาอาการริดสีดวง ขับปัสสาวะ  
 

3. Justicia fragilis Wall.    กระดูกไก่ด า 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  ไม้พุ่ม สูงประมาณ 1 เมตร มักแตกเป็นกอ เปลือกต้นสีเทา กิ่งอ่อนมี

สีน้ าตาลด าท่ีโคนปล้อง สีเขียวท่ีปลายปล้อง ใบ ใบเด่ียว เรียงตรงข้ามสลับต้ังฉาก รูปรีแกมรูปหอก ปลายเรียว
แหลม โคนสอบแคบ ขอบเป็นคลื่นเล็กน้อย แผ่นใบสีเขียวเป็นมัน เส้นกลางใบเด่นชัด  ดอก ออกดอกเป็นช่อ     
ตามปลายยอด ดอกสีขาวอมชมพู กลีบดอกโคนเชื่อมติดกันเป็นหลอดรูปแตรหรือรูปปากเปิด ปลายแยก          
เป็น 5 แฉก 

แหล่งตัวอย่างและข้อมูล ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี เพชรชบูรณ์ ชัยภูมิ ตัวอย่างจากชุมชนปลูก 
เป็นไม้ประดับ และตัวอย่างจากธรรมชาติพบตามป่าเบณพรรณ และพื้นท่ีโล่ง 
มีความชื่นค่อนข้างสูง 

การใช้ประโยชน์  ท้ังต้นน ามาแช่น้ ามันคั้นเอาน้ าใช้ส าหรับผสมขี้ผึ้งท าเป็นยานวดคลายปวด 
กล้ามเนื้อและช่วยให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้น 

 
4. Justicia gendarussa Burm.f.  สันพร้ามอญ  

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  ไม้ล้มหรือไม้พุ่มขนาดเล็ก มีความสูงของต้นประมาณ 90-100 
เซนติเมตร ล าต้นเป็นสีแดงเข้มถึงสี  ด าหรือเป็นสีม่วง เกลี้ยงมัน ลักษณะของล าต้นและกิ่ง เป็นปล้องข้อ ดูคล้าย
กับกระดูกไก่ โดยมีขนาดข้อของล าต้นยาวประมาณ 2.5-3 นิ้ว ส่วนข้อของปล้องกิ่งยาวประมาณ 1-1.5 นิ้ว ตาม
ล าต้น กิ่งก้าน และใบมีสีแดงเรื่อ ๆ ใบเป็นใบเด่ียวเรียงคู่ ใบมีลักษณะเป็นรูปใบหอก ปลายใบแหลม โคนใบแหลม 
ขอบใบเรียบไม่มีหยัก ใบมีขนาดกว้างประมาณ 1-2 เซนติเมตรและยาวประมาณ 4-14 เซนติเมตร แผ่นใบเรียบ
เงาเป็นสีเขียวเข้ม หน้าใบเป็นสีเขียวสด ส่วนหลังใบเป็นสีเหลืองอมสีเขียว มีเส้นกลางใบเป็นสีแดงอมด า ส่วนก้าน
ใบสั้น ดอกออกเป็นช่อบริเวณส่วนยอดของต้นหรือบริเวณปลายกิ่ง ในช่อหนึ่งๆ จะมีความยาวประมาณ 2-3 นิ้ว 
ดอกมีลักษณะเป็นหลอดเล็ก ๆ ปลายดอกแยกออกเป็นกลีบ กลีบดอกเป็นสีขาวอมเขียวแกมสีชมพู โคนกลีบดอก
เชื่อมติดกัน ปลายกลีบแยกเป็นกลีบบนและกลีบล่าง กลีบดอกมีลักษณะโค้งงอนเหมือนช้อน ข้างในหลอดดอกมี
เกสรเพศผู้ 2 ก้าน โผล่พ้นขึ้นมาจากหลอด 

แหล่งตัวอย่างและข้อมูล ระยอง จันทบุรี ตราด และชลบุรี พบตัวอย่างในพื้นท่ีปลูกอนุรักษ์ ตัวอย่างใน 
ธรรมชาติพบตามพื้นที่ป่าเบญจพรรณ 

การใช้ประโยชน์  ในกลุ่มเลี้ยงไก่ชน หากไก่ขาหัก จะใช้ใบกระดูกด าน ามาประคบหรือห่อหุ้มไว้ 



ตรงท่ีขาไก่หักเพื่อสมานกระดูกและบรรเทาอาการปวด หมอยาพื้นบ้านใช้วิธี
นี้ในผู้ป่วยแขนหรือขาแตกหัก ใช้ลักษณะเดียวกัน นอกจากนี้ยังนิยมปลูกเป็น
ไม้ประดับ  

 
5. Justicia procumbens L.   หญ้าก้านพวง 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์   ไม้ล้มลุก สูง 40-80 เซนติเมตร ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปรี กว้าง 2-3 
เซนติเมตร ยาว 5-8 เซนติเมตร ก้านใบยาว 1.5-2 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ แผ่นใบเกลี้ยง
หรือมีขนเล็กน้อย ดอก ออกเป็นช่อ แบบช่อเชิงลด ยาว 5-8 เซนติเมตร มีใบประดับรูปไข่ กว้าง 0.3-0.5 เซนติเมตร 
ยาว 0.3-0.7 เซนติเมตร สีเขียว ดอกสีขาวมีลายสีน้ าตาล แบบปากเปิด เกสรเพศผู้ 4 อัน รังไข่เหนือวงกลีบ 

แหล่งตัวอย่างและข้อมูล เชียงราย แม่ฮ่องสอน และตาก พบตามป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ว มักพบขึ้นตาม 
ซอกหิน หรือเขาหินปูน 

การใช้ประโยชน์  น าใบ เข้ายาแก้ไข้ ลดความร้อน เป็นยาเย็นถอนพิษ เอากากพอกแผล ดูดพิษ 
ท่ีถูกงูกัด 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สันพร้ามอญ Justicia gendarussa Burm.f. 
บรรเทาอาการปวดเมื่อย ลดอาการบวม              

แก้ปวด แก้อักเสบตามร่างกาย 

เสนียด Justicia adhatoda L. 
ใบ กินเป็นยาแก้ไข้ตัวร้อน  ทั้งต้น ช่วยบ ารุง

เลือด แก้อาการประจ าเดือนไม่ปกติ 
 

ปีกไก่ด า Justicia fragilis 
Wall. ใบและต้น ต าพอกแผล
แมลงกัดต่อย ช่วยดดูพิษถอน
พิษ ส าหรับสตัว์เข้าเครื่องยา

ถอนพิษงู หรือถอนพิษไก่ชนท่ี
ถูกยาเบื่อ แก้ผื่นคัน ลมพิษ บด

ผสมน้ าหรือเหล้าขาว ทา
บริเวณทีเ่ป็นงูสวัด  

 

ตรีชวา Justicia betonica L. 
บ ารุงเลือดและแก้ปวด มีการ

น ามาใช้ประโยชน์ในการสมาน
แผลและรักษาโรคผิวหนังได้   

 

หญ้าก้านพวง (Justicia 
procumbens L.) น าใบ เข้ายา
แก้ไข้ ลดความร้อน เป็นยาเย็น

ถอนพิษ เอากากพอกแผล ดูดพิษ
ที่ถูกงูกัด 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ   
พบตัวอย่างพืชในสกุลขาไก่ด าจ านวน 15 ชนิด ในจ านวนท้ังหมดนี้ เป็นชนิดท่ีมีการน ามาใช้ประโยชน์

ด้านสมุนไพรจ านวน 7 ชนิด ชนิดท่ีมีการใช้ประโยชน์มากที่สุดจ านวน 5 ชนิด ได้แก่ สันพร้ามอญ หรือ กระดูกไก่
ขาว (Justicia gendarussa Burm.f.) หญ้าก้านพวง (Justicia procumbens L.) เสนียด (Justicia adhatoda 
L.)  ตรีชวา (Justicia betonica L.)  ขาไข่ด า (Justicia fragilis Wall.) การใช้ประโยชน์ด้านสมุนไพรของพืชใน
สกุลขาไก่ด า เกี่ยวกับ การบรรเทาอาการปวดภายนอกร่างกาย อาการปวดกล้ามเนื้อ เคล็ดขัดยอก สมานกระดูก
ร้าวหรือกระดูกหัก แก้พิษงูหรือแมลงสัตว์กัดต่อย เข้ายาส าหรับแก้ไข้ ลดความร้อน รักษาโรคผิวหนังได้ 

มีจ านวน 2 ชนิดท่ีมีการใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย คือ ตรีชวา (Justicia betonica L.)  และขาไข่ด า 
(Justicia fragilis Wall.)  มีการน ามาแปรรูปเป็นยาหม่อง และยาน้ าทาบริเวณท่ีเจ็บปวดได้เป็นอย่างดี 

ควรมีการพัฒนาให้แต่ละชนิดใช้ประโยชน์ได้อย่างง่ายและสะดวกขึ้น ซึ่งเป็นช่องทางในการพัฒนาพืช
ชนิดนั้นๆ ให้เป็นสินค้าประจ าชุมชนได้และเกิดการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพอย่างสูงสุดได้ 

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใชป้ระโยชน์  

ข้อมูลที่เกิดจากการศึกษาการใช้ประโยชน์จากพืชในสกุลขาไก่ด า สามารถรวบรวมเข้ากับข้อมู,ของพืช
สมุนไพรอ่ืนๆ น ามาประกอบการจัดท าเอกสารเผยแพร่ด้านพืชสมุนไพร และส่งเสริมให้มีใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย

พืชในสกุลขาไกด าหลายชนิด ไม่พบข้อมูลการใช้ประโยชน์ด้านสมุนไพร แต่พบว่ามีความสวยงามของทรงต้นและ
ดอกมีลักษณะและสสีันสวยงาม เหมาะกับการพัฒนาให้เป็นไม้ประดับไดเ้ป็นอย่างดี 

เช่น Justicia japonica Thunb. และ Justicia brandegeeana Wassh. & L.B.Sm.  



มากข้ึน ข้อมูลการกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยาจะสามารถเป็นแนวทางส าหรับการศึกษาต่อยอดในการขยายพันธุ์ การ
ผลิต และเป็นความท้าทายในการน านวัตกรรมทางการเกษตร แปรรูปเพื่อการเพิ่มมูลค่าจากทรัพยากรฐานชีวภาพ
ด้านพืชได้อย่างสูงสุดต่อไป  

 
 
 

11. ค าขอบคุณ  
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้น าชุมชน ผู้ให้ข้อมูลในการใช้ประโยชน์จากพืชท่ีศึกษาในทุกพื้นท่ี ส านักงาน

เกษตรอ าเภอ องค์การบริหารส่วนต าบลในพื้นท่ี ท่ีให้ความอนุเคราะห์ ข้อมูล ด้านภูมิปัญญา และให้ความ
ช่วยเหลือในการประสานกับพื้นท่ีส ารวจเป็นอย่างดี 

ขอขอบคุณผู้บริหารส านักคุ้มครองพันธุ์พืชทุกท่าน และผู้ร่วมวิจัยทุกท่าน ท่ีให้การสนับสนุน และให้
ความร่วมมือในการด าเนินงานวิจัย 
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