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เรื่อง ชบา

รายละเอียด

ชบา ชื่อสามัญ Shoe flower, Hibiscus, Chinese rose

ชบา ชื่อวิทยาศาสตร Hibiscus rosa-sinensis L. จัดอยูในวงศชบา (MALVACEAE)

ชบา มีชื่อทองถิ่นอื่น ๆ วา  ชุมเบา (ปัตตานี), ใหม ใหมแดง (ภาคเหนือ), บา (ภาคใต) เป็นตน โดยตนชบานัน้มี

ตนกําเนิดในประเทศจีน อินเดีย และในหมูเกาะฮาวาย

ลักษณะของดอกชบา :

        มีลักษณะเป็นไมพุมขนาดกลาง ใบคอนขางมนรี มีปลายแหลม ขอบของใบเป็นจักเล็กน อย และมีสีเขียว

เขม เมื่อขยี้ใบจะเป็นเมือกเหนียว ลักษณะดอกชบา มีทัง้กลีบชัน้เดียวและหลายชัน้ หากเป็นชัน้เดียวปกติจะมี

กลีบดอก 5 กลีบ มีกานเกสรอยูตรงกลางดอกหน่ึงกาน ลักษณะของกลีบดอกชบาจะมีขนาดใหญ มีหลายสีไมวา

จะเป็น ขาว แดง แสด เหลือง มวง ชมพู และสีอื่น ๆ โดยดอกชบาแบงออกเป็น 3 ลักษณะคือ ดอกบานเป็นรูป

ถวย, ดอกบานเป็นรูปแผแบน, กลีบดอกบานแบบแผโคง และขยายพันธุดวยการปักชํา การติดตา และการเสียบ
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ยอด

ประวัติดอกชบา 

        ความเชื่อของคนโบราณในบานเรานัน้ยงัมีอคติกบัดอกชบาอยู อาจเป็นเพราะเราไดรบัดอกชบามาจากอนิเดยี

จึงไดรับความเชื่อของคนอินเดียมาดวย เพราะในอินเดียนัน้ดอกชบาจะนํามาใชบูชาเจาแมกาลี และนํามารอย

พวงมาลัยสวมคอนักโทษประหาร และความหมายของดอกชบาในสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ าจุฬาโลกฯ จะใช

ดอกชบาไวสําหรับลงโทษและประจานผูหญิงรายหรือผูหญิงแพศยา ดวยการนําดอกชบามาทัดหูทัง้ 2 ขาง และ

รอยดอกชบาแดงเป็นมาลัยใสศีรษะและใสคอ ดวยเหตุน้ีจึงทําใหคนโบราณไมนิยมใชและมีอคติกับดอกชบานัน่

เอง 

         แตความสวยงามของดอกชบานัน้ ในตางประเทศใหสมญานามดอกชบาวาเป็น ราชินีแหงไมดอกเมืองรอน

 (Queen of tropic flower) เลยทีเดยีว และยงัจดัเป็นดอกไมประจาํชาติของประเทศมาเลเซยี จาไมกา รวมไปถงึ

รัฐฮาวายอีกดวย ซึ่งเป็นที่ไดรับความนิยมอยางมากในการนํามาทัดหูหรือแซมผม

สรรพคุณของดอกชบา

1. มีสวนชวยบํารุงผิวพรรณ ชวยบํารุงจิตใจใหสดชื่นแจมใส

2. ชวยฟอกโลหิต

3. ชวยรักษาและบรรเทาอาการของโรคที่เกี่ยวกับไต

4. ชวยดับรอนในรางกาย แกกระหาย และชวยแกไข ดวยการใชดอกชบา 4 ใบนํามาแชในน้ําตมสุก 2 แกวแลว

ดื่มตางน้ํา (ดอก)

5. ชวยเรียกน้ํายอย ทําใหอาการมีรสชาติดีขึ้น ดวยการใชรากชบาน้ําไปตมกับน้ําดื่ม

6. ชวยแกประจําเดือนมาไมสมํ่าเสมอ มีระดูขาว ดวยการใชดอกชบาสดประมาณ 4 ดอกนํามาตําใหละเอียด แลว

กินตอนทองวางในชวงเชาติดตอกันประมาณ 1 สัปดาห หรือจะนําดอกชบา

    มาตากใหแหงในที่รม แลวนํามาบดเป็นผงกินครัง้ละ 1 ชอนชาติดตอกัน 1 สัปดาห (ดอก)

7. ชวยแกประจําเดือนไมมา หรือมาชา ดวยการใชดอกชบา 3 ดอกนํามาบดใหละเอียด แลวผสมกับน้ํามะนาว 2

ชอนโตะ (หรือจะผสมกับนม 1 แกวก็ได) แลวนํามาดื่มตอนทองวางในชวง

    เชา จะชวยปรับเรื่องประจําเดือนได (ดอก)

8. ใชปรุงเป็นยาบํารุงประจําเดือน ดวยการใชกลีบดอกชบาผสมกับน้ําตาลออยหรือน้ําตาลป๊ีปอยางละเทา ๆ กัน

ใสลงไปในโถแกวมีฝาปิด แลวเอาโถแกวไปตากแดดทิง้ไวประมาณ 3

    สัปดาห น้ําตาลก็จะละลายผสมกับดอกชบา แลวยํามากินครัง้ละ 2 ชอนชา วันละสองครัง้ติดตอกันประมาณ 3
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สัปดาห (ดอก)

9. ใบชบาสามารถชวยรักษาแผลไฟไหมน้ํารอนลวกได ดวยการใชใบชบาหรือฐานของดอกชบาก็ได นํามาตําให

แหลก แลวนํามาพอกบริเวณที่เป็นแผล ก็จะชวยรักษาแผลได (ใบ)

10. เปลือกตนชบาสามารถใชรักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อราได (เปลือก)

11. รากสด ๆ ของชบาพันธุดอกขาวหรือแดง นํามาตําละเอียดใชพอกฝีได (ราก)

12. ชวยแกอาการฟกชํ้าบวม ดวยการใชรากสดของชบาพันธุดอกขาวหรือแดงนํามาตําใหละเอียด ใชพอกแก

อาการฟกชํ้า (ราก)

13. ใบชบาชวยบํารุงผมใหดกดําเงางาม ดวยการใชใบชบาประมาณ 1 กํามือ ลางใหสะอาด แลวนํามาตําใหแหลก

เติมน้ําเล็กน อย ใหคัน้เอาแตน้ําแลวกรองกากทิง้ หลังจากนัน้ใหใชน้ํา

      เมือกจากใบชบามาใชสระผม จะชวยชําระลางสิ่งสกปรกและชวยบํารุงผมดวย (ใบ)

14. สามารถนํามาใชทําเป็นสียอมผาได โดยจะใหสีดํา เพราะในอดีตมีการนํามาใชยอมผม ยอมขนตา หรือนําไป

ทารองเทา (จึงเป็นที่มาของ Shoe flower หรือดอกรองเทานัน่เอง) (ดอก)

15. เปลือกของตนชบาสามารถนํามาใชทําเป็นเชือก หรือใชทอกระสอบไดอีกดวย (เปลือก)

16. ตนชบานิยมปลูกไวเป็นแนวรัว้เพื่อชมดอก เพราะนอกจากจะใหความสวยงามแลวยังปลูกงาย แข็งแรง และ

ตายยากอีกดวย (ตนชบา)

17. ดอกเหมาะสําหรับนํามารอยเป็นพวงมาลัย เพราะมีสีสดใสและดอกโต (หากไมยึดติดกับอคติในอดีต) เป็น

ดอกไมที่ทัดหูไดงดงามอีกชนิดหน่ึงเลยละครับ

คําสําคัญ : ชบา

ที่มา : ้https://medthai.com/

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2020-05-26

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1600&code_db=610010&code_type=01Th
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