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เรื่อง สายน้ํ าผึ้ง
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รายละเอียด

O
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สายนํ ้าผึง้  ชื่อสามัญ Japanese Honeysuckle, Honeysuckle, Lonicera, Woodbine
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สายนํ ้าผึง้  ชื่อวิทยาศาสตร Lonicera japonica Thunb. (ชื่อพองวิทยาศาสตร Lonicera brachypoda
Siebold, Lonicera japonica var. japonica) จัดอยูในวงศสายนํ้ าผึ้ง (CAPRIFOLIACEAE)
สมุนไพรสายนํ้าผึง้ มีช่ อ
ื ทองถิ่นอ่ น
ื ๆ วา กิมงิ่งฮวย หยิ่มตังตงิ้  (จีนแตจ๋ว
ิ ), เหยิ่นตงเถิง จินหยิงฮัว จินอิ๋นฮวา
ซวงฮัว (จีนกลาง) เป็ นตน
ลักษณะของสายนํ้าผึง้
ตนสายนํ้าผึง้ มีถิ่นกําเนิดในแถบเอเชีย เชน ประเทศไทย จีน ญี่ปุน จัดเป็ นไมเถาเลื้อยพัน มีอายุหลายปี
มีความยาวประมาณ 9 เมตร เถามีลักษณะกลมเป็ นสีน้ํ าตาล สวนเนื้อในเถากลวง แตกกิ่งกานสาขาออก
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มากมายเป็ นทรงพุม ตามกิ่งออนมีขนสน
ั ้ นุมสีน้ํ าตาลปกคลุม ขยายพันธุดวยวิธีการปักชํา ตอนกิ่ง และ
เพาะเมล็ด (แตการปักชําเป็ นวิธีที่ไดผลดีที่สุด) โดยจัดเป็ นพรรณไมกลางแจง ที่เจริญเติบโตไดดีสวยใน
ดินรวนซุยและมีความชื้นปานกลาง มักพบข้ น
ึ มากทางปาแถบภูเขา
ใบสายนํ้าผึง้ ใบเป็ นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงขามกันเป็ นคู กานใบยาวประมาณ 4-10 มิลลิเมตร ลักษณะ
ของใบเป็ นรูปขอบขนานแกมรูปไข รูปไข รูปรี หรือรูปมนรี ปลายใบแหลมมีหางสน
ั ้  โคนใบมน หรือตัด
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หรือเวาเขาหากันคลายรูปหัวใจ สวนขอบใบเรียบ ใบมีขนาดกวางประมาณ 1-4 เซนติเมตร และยาวประ
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มาณ 3-8.5 เซนติเมตร หลังใบเป็ นสีเขียวเขม สวนทองใบเป็ นสีเทาอมเขียว เนื้อใบออนนุมมีขนข้ น
ึ ปกคุ
ลมเล็กนอย
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ดอกสายนํ้าผึง้ ออกดอกเป็ นชอตามซอกใบและปลายกิ่ง ชอละ 2 ดอก กานใบชูชอสน
ั ้ มีขนนุม ลักษณะ
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ของดอกเป็ นหลอดเล็ก ๆ ยาวประมาณ 3-5 เซนติเมตร สวนปลายแยกเป็ นรูปปาก กลีบดอกเป็ นสีครีม
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โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็ นรูปกรวยแหลมยาว ปลายแยกเป็ นปาก 2 ปาก ลางและบน ปากลางมี 1 กลีบ
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สวนปากบน 4 กลีบ ดอกมีใบประดับคลายใบ 1 คู สวนนอกกลีบจะมีขนปกคลุมอยู กลีบรองดอกติดกัน
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ปลายแยกเป็ นรูปสามเหลี่ยม ใจกลางดอกมีเกสรอยู 5 อันย่ น
ื ออกมา ดอกตูมหรือดอกที่เริ่มบานจะเป็ นสี
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c

ขาว พอตอมาจะเปลี่ยนเป็ นสีเหลืองสมหรือสีเหลืองทองประมาณ 2-3 วัน สามารถออกดอกไดตลอดปี แต
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จะออกดอกมากในชวงฤดูฝน และดอกจะมีกลิ่นหอมในชวงเย็นใกลมืดจนถึงเชากอนแดดออก
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ผลสายนํ้าผึง้ ผลเป็ นผลสด ลักษณะเป็ นรูปทรงกลม มีขนาดประมาณ 6-7 มิลลิเมตร ผิวผลเกลย
ี้ ง เรียบ
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สรรพคุณของสายนํ้าผึง้
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เป็ นมันเงา ผลเมื่อสุกจะเป็ นสีดํา
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1. ดอกมีรสหวานเย็น ใชดอกสดหรือดอกแหง นํ ามาชงด่ ม
ื แทนชา จะมีสรรพคุณเป็ นยาอายุวัฒนะ ทําให
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กระปรีก
้ ระเปราและอายุยืน (ดอก)
2. ดอกนํามาคน
ั ้ รับประทานเป็ นยาชวยเจริญอาหาร (ดอกตูม)
3. ดอกมีสรรพคุณเป็ นยาแกความดันโลหิตสูง (ดอก)
4. ชวยแกอาการมึนเมา (ทัง้ ตน)
์ อปอดและหัวใจ ใชเป็ นยาขับพิษรอนถอนพิษไข ชวยทะลวงลม
5. เถามีรสหวานชุม เป็ นยาสุขุม ออกฤทธิต
ปราณ รักษาไขอันเกิดจากการกระทบจากปัจจัยภายนอก (เถา)
์ อปอดและกระเพาะอาหาร ใชเป็ นยาขับพิษรอนถอนพิษ
6. ดอกมีรสชุมและขมเล็กนอย เป็ นยาเย็นออกฤทธิต
ไข แกพิษ แกอาการรอนในกระหายน้ํ า ไขหวัดใหญ มีไขตัวรอน ครัน
่ เนื้อครัน
่ ตัว (ดอก)
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7. ใชเป็ นยาแกไขหวัด แกคอแหง ใหใชใบหรือเถา หรือดอกแหง 30 กรัม ถาเป็ นสดใหใช 90 กรัม นํ ามาตม
กับน้ํ ากินบอย ๆ (ใบหรือเถา,ดอก) สวนตํารับยาแกไขหวัดอีกวิธี ระบุใหใชดอกสายนํ้ าผึ้ง 15 กรัม, โหล
วกิง 20 กรัม, เหลี่ยงเคีย
้ ว 15 กรัม, ใบไผเขียว 15 กรัม, เตาซี่แหง 10 กรัม, เก็งสุย 6 กรัม, หงูผงั ่ จี้ 5
กรัม, กิก
๊ แก 5 กรัม, ใบสะระแหน 3 กรัม, และชะเอม 3 กรัม นํ ามารวมกันตมกับน้ํ ารับประทาน (ดอก)
(บางขอมูลระบุวาดอกใชรวมกับใบหมอนเป็ นยาแกไอ และรักษาหอบหืดในระยะแรก)

og
y

8. ชวยแกอาการเจ็บคอ (ทัง้ ตน)
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9. ชวยแกเหงือกอักเสบ (ตน)
10. ชวยรักษาปากนกกระจอก (ทัง้ ตน)
11. บางขอมูลระบุวาดอกมีสรรพคุณเป็ นยารักษาแผลในปาก (ดอก)
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12. ดอกใชเป็ นยารักษาระบบทางเดินหายใจติดเชื้อ (ดอก)
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13. ชวยแกเตานมอักเสบ (ดอก)
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14. ทัง้ ตนมีสรรพคุณเป็ นยารักษาโรคลําไส (ทัง้ ตน)
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15. ชวยรักษาโรคกระเพาะอาหาร แผลในกระเพาะอาหาร (ทัง้ ตน)
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16. เถาสดนํามาตมกับน้ํ ากินเป็ นยาแกทองเสีย (บิดไมมีตัว) ทองรวง แกบิด ถายเป็ นเลือด และลําไสอักเสบ
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c

์ กทองเสีย (เถา,เถาหรือใบ,ทัง้ ตน) สวนดอกตูมก็มี
โดยมีการทดลองกับผูปวยแลวและพบวามีฤทธิแ

Re

สรรพคุณเป็ นยาแกทองเสีย และแกลําไสอักเสบเชนกัน (ดอกตูมจะมีสรรพคุณทางยาที่ดีกวาดอกบาน)

m
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(ดอก) ตํารายาแกทองรวง ระบุใหใชเถาสด 100 กรัม นํ ามาสับเป็ นทอนเล็ก ๆ ใสลงในหมอเคลือบ แลว

de

เติมน้ํ าลงไป 200 มิลลิลิตร แชทงิ้ ไว 12 ชัว
่ โมง แลวตมดวยไฟออน ๆ 3 ชัว
่ โมง แลวเติมน้ํ าใหได 100
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มิลลิลิตร กรองเอาน้ํ ามากินวันละ 1.6-2.4 มิลลิลิตร ตอน้ํ าหนักตัว 1 กิโลกรัม โดยใหเพิ่มหรือลดขนาด

O

ของยาไปตามอาการที่เป็ น แตโดยทว
ั ่ ไปใหเริ่มตนกินครัง้ ละ 20 มิลลิลิตร ทุก ๆ 4 ชัว
่ โมง เมื่ออาการดีข้ น
ึ

O
ﬃ
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ก็ใหกินครัง้ ละ 20 มิลลิลิตร ทุก ๆ 6 ชัว
่ โมง หลังจากนัน
้ ถาอาการทองรวงหายไปแลวก็ใหรับประทานตอ

e

ไปอีก 2 วัน (เถา)

Th

17. แกบิดติดเชื้อถายเป็ นเลือด บิดมูกเลือด ใหใชเถาแหง 10-30 กรัม (ถาเป็ นเถาสดใหใช 20-60 กรัม) หรือ
ดอกแหง 10-30 กรัม นํ ามาตมเคี่ยวกับน้ํ าใหขน แลวนํามากิน (เถา,ดอก,ทัง้ ตน)
18. ชวยรักษาลําไสติดเชื้อ (ดอก)
19. ตํารายาจีนจะใชเถาสดนํามาตมกับน้ํ ากินเป็ นยาขับปัสสาวะ (เถา,เถาหรือใบ) สวนดอกและทงั ้ ตนก็มี
สรรพคุณเป็ นยาขับปัสสาวะเชนกัน (ดอก,ทัง้ ตน)
20. ชวยแกริดสีดวงทวาร (ทัง้ ตน) สวนดอกมีสรรพคุณชวยรักษาริดสีดวงในลําไส (ดอก)
21. ปากมดลูกอักเสบเป็ นหนอง ใหใชดอกสายนําผึ้งแหง 1,000 กรัม นํ ามาบดใหเป็ นผง แลวนําไปแชกับเหลา
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ขาว 40 ดีกรี ในปริมาณ 1,500 ซีซี โดยใหแชทงิ้ ไว 2 วัน จากนัน
้ ใหกรองเอาแตเหลาประมาณ 400 ซีซี
ใชทาบริเวณปากมดลูก โดยใหทาติดตอกันประมาณ 7-12 วัน (ดอก)
22. ชวยรักษาไสติ่งอักเสบ (ดอก)
23. ชวยรักษาตับอักเสบ (ทัง้ ตน) รักษาตับอักเสบชนิดเอ (เถาหรือใบ) รักษาโรคติดเชื้อในตับ (เถา)
24. ชวยรักษาโรคติดเชื้อบางชนิด (เถาหรือใบ)
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25. สําหรับผูที่เป็ นงูสวัดที่ดูเหมือนแผลจะหายดีแลว แตยังมีพิษของโรคงูสวัดตกคางในรางกาย คือมีอาการ
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ปวดแสบปวดรอนและบวม ใหใชดอกสายนํ้ าผึ้ง 10 กรัม, ใบโดไมรูลม 10 กรัม, ขาวเย็นเหนือ 30 กรัม,
และขาวเย็นใต 30 กรัม (แบบแหงทงั ้ หมด) นํ ามาตมรวมกันในน้ํ า 1 ลิตร จนเดือด ใชด่ ม
ื ในขณะอุนครัง้
ละครึ่งแกว วันละ 2 ครัง้  เชาและเย็น โดยใหด่ ม
ื ไปเรื่อย ๆ จะชวยขับพิษของโรคงูสวัดที่ตกคางในรางกาย
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ออกได และอาการจะคอย ๆ ดีข้ น
ึ และหายไปในที่สุด (ดอก)
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26. ทัง้ ตนมีสรรพคุณเป็ นยาแกแผลฝีตางๆ แผลเปื่ อย และโรคผิวหนังตาง ๆ (เถาหรือใบ,ทัง้ ตน)
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27. สวนดอกใชภายนอกรักษาโรคผิวหนัง กลากเกลื้อน พิษฝีหนอง เชื้อไวรัสบริเวณผิวหนัง (ดอกตูม) (บาง
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ขอมูลระบุวาดอกสามารถใชรักษาอาการคันผิวหนังได โดยใชดอกนํามาตําพอกบริเวณที่มีอาการคัน และ

e

ยังใชไดกับรอยแผลจากการถูกขีดขวนหรือถูกมีดบาดไดดวย)
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28. ชวยรักษาฝีฝักบัว (เถาหรือใบ)
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29. ดอกใชเป็ นยาแกฝีหนองอักเสบ ปวดบวม (ดอก)

m
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30. หากเมาเห็ด ใหใชกิ่งและใบออนจํานวนพอสมควร นํ ามาลางใหสะอาด ใชเคีย
้ วใหละเอียดกินเป็ นยา (กิ่ง

de

,ใบ)
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31. ชวยแกอาการปวดเสนปวดกระดูก (เถา) ปวดเมื่อยตามขอ (ทัง้ ตน)

O

32. ชวยแกอาการปวดหลัง ปวดเมื่อยปวดขอ ปวดเมื่อยตามตัวและแขนขา ดวยการใชใบหรือเถา หรือดอก

O
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แหงประมาณ 30 กรัม (ถาสดใหใชประมาณ 90 กรัม) นํ ามาตมกับน้ํ ากินบอย ๆ (ดอก)
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33. สวนสรรพคุณของกิมหงึ่งฮวย (ดอกสายนําผึ้ง) ตามตําราการแพทยแผนจีนระบุวากิมหงึ่งฮวย (ดอก

Th

์ อนคลายและกระจายความรอน แกหวัดอันเกิดจากการกระทบ
สายนํ้ าผึ้ง) มีรสอมหวานและเย็น มีฤทธิผ
ลมรอน ชวยขับพิษ แกบิด ถายบิดเป็ นมูกเลือด แกแผลฝี แผลเปื่ อย บวม สวนกิมหงึ่งฮวยถาน จะมี
สรรพคุณแกถายบิดเป็ นมูกเลือด แกสตรีที่มีอาการตกเลือด อาเจียนเป็ นเลือด และมีเลือดกําเดาไหล
สําหรับขนาดที่ใช ใหใชในขนาด 6-15 กรัม นํ ามาตมเอาแตน้ํ าดื่ม และหามใชในผูปวยที่มีภาวะเย็นพรอง
ของมามและกระเพาะอาหาร (ดอก)
34. นอกจากนี้ยังมีสรรพคุณอ่ น
ื  ๆ ของสายนํ้ าผึ้งที่นอกเหนือจากที่กลาวมาแลวขางตนอีกเชน ชวยแกอาการ
หดเกร็งของกลามเนื้อ รักษาวัณโรคและอาการทางผิวหนังทีเกิดจากโรคซิฟิลิส รวมทงั ้ ผ่ น
ื คันทีเกิดจาก
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การติดเชื้อ สวนสารสกัดจากดอกยังมีสรรพคุณชวยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดไดอีกดวย สวนกาน
ดอกจะใชเป็ นยารักษาอาการไขขออักเสบ และคางทูม นอกจากนี้กานและดอกยังสามารถนํามาใชผสมกัน
เพื่อรักษาอาการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจสวนบนและโรคนิวมอเนียไดดวย และจากการศึกษาวิจัยใน
ประเทศจีนยังพบดวยวาสายนําผึ้งอาจมีสรรพคุณเป็ นยารักษามะเร็งบางชนิดได โดยเฉพาะอยางยิ่งมะเร็ง
ทรวงอก อีกทงั ้ ยังมีการนํ าไปทดลองใชเพื่อรักษาเอดสดวยเชนกัน
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หมายเหตุ : การใชดอกตาม [1] ใหใชดอกแหงหรือดอกสดนํามาชงด่ ม
ื แทนชา สวนการใชตาม [4] ถาเป็ นดอกให
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ใชดอกแหงครัง้ ละ 10-15 กรัม นํ ามาตมกับน้ํ ารับประทาน หรือใชรวมกับตัวยาอ่ น
ื  ๆ ในตํารับยาตามตองการ ถา
ใชภายนอก ใหนํามาตมเอาน้ํ าลางแผล หรือเอากากพอกแผลไดตามตองการ สวนเถาใหใชเถาแหงครัง้ ละ 10-30
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กรัม นํ ามาตมกับน้ํ ารับประทาน หรือใชรวมกับตัวยาอ่ น
ื  ๆ ในตํารับยาตามตองการ ถาใชภายนอกใหนํามาตมเอา
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นํ้ าใชลางแผล หรือเอากากพอกแผลไดตามตองการ
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ขอมูลทางเภสัชวิทยาของสายนํ้าผึง้

ในดอกสายนํ้ าผึ้ง พบวามีสาร Luteolin-7-rhamnoglucoside, Luteolin, Lonicerin, Inositol, Saponin
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e

เป็ นตน สวนเถาพบสาร Loincerin, Loganin, Syringin, Luteolin-7-rhamnoglucoside เป็ นตน[4], สวน

Re

ใบพบสาร Lonicerin และ Luteolin-7-rhamnoglucoside และผลมีสาร Cryptosanthin

m
ic

เมื่อนํานํ้ าที่ตมหรือแชกับดอกสายนํ้ าผึ้ง มาใหกระตายทดลองกิน พบวาน้ํ าดังกลาว กับคอเลสเตอรอลใน

de

ลําไสกระตายเกิดปฏิกิริยาการรวมตัวทางเคมี ทําใหลําไสมีการดูดซึมคอเลสเตอรอลไดนอยลง และยัง

ca

ชวยทําใหคอเลสเตอรอลสวนที่เหลือถูกขับถายออกมาดวย

O
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จากการรักษาตับอักเสบชนิดเอ ดวยการใชเถาสด 60 กรัม เติมน้ํ า 1,000 มิลลิลิตร แลวตมใหเหลือ 400

ce

มิลลิลิตร ใชแบงด่ ม
ื เชาและเย็นเป็ นระยะเวลา 15 นาที จากการรักษาผูปวยจํานวน 22 ราย พบวาการ
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ทํางานของตับเป็ นปกติจํานวน 12 ราย ตับมีการทํางานดีข้ น
ึ อยางเห็นไดชัดเจนจํานวน 6 ราย และไมดี
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ขึ้น 4 ราย

จากการรักษาบิดไมมีตัวและลําไสอักเสบ โดยทําการรักษา 2 วิธี คือ วิธีแรกใชเถาสายนํ้ าผึ้งสด 100 กรัม
นํ ามาสับเป็ นทอนเล็ก ๆ ใสลงไปในหมอดินเคลือบ เติมน้ํ า 200 มิลลิลิตร แชทงิ้ ไวประมาณ 12 ชัว
่ โมง
แลวตมโดยใชไฟออน 3 ชัว
่ โมง จากนัน
้ เติมน้ํ า 100 มิลลิลิตร เสร็จแลวกรองเอาแตน้ํ ามากินวันละ 1.6-2.
4 มิลลิลิตรตอกิโลกรัมน้ํ าหนักตัว โดยใหเพิ่มหรือลดขนาดของยาตามอาการ โดยใหเริ่มกินในขนาด 20
มิลลิลิตร ทุก ๆ 4 ชัว
่ โมง เมื่ออาการดีข้ น
ึ ใหกินครัง้ ละ 20 มิลลิลิตร ทุก ๆ 6 ชัว
่ โมง เมื่ออาการทองรวง
หายไป ใหกินตอไปอีก 2 วัน ซึ่งจากการรักษาดวยวิธีนี้กับผูปวยจํานวน 150 ราย แบงเป็ นบิดไมมีตัว 60
ราย และเป็ นลําไสอักเสบ 90 ราย พบวาไดผลดีมากกับผูปวยจํานวน 146 คน สวนอีก 4 รายไมไดผล
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และโดยเฉลี่ยอาการไขและทองรวงจะลดลงภายใน 2 วัน อาการปวดมวนหายไปภายใน 2.5วัน และ
อาการปวดทองหายภายไปใน 3 วัน อุจจาระเหลวจะหายไปภายใน 4.4 วัน และไมพบวามีอาการขางเคียง
สวนอีกวิธีทดลองโดยการใชเถาสด 45 กรัม นํ ามาตมกับน้ํ ากินวันละ 2 ครัง้  เชาและเย็น และในขณะ
เดียวกันก็ใชเถาสด 15 กรัม นํ ามาตมกับน้ํ าใชสวนทวารอีกวันละครัง้  แบงการรักษาเป็ นชวง ชวงละ 7 วัน
ผลการรักษาดวยวิธีนี้พบวา ผูปวยกลุมแรกจํานวน 167 ราย เมื่อรักษาเพียงชวงแรกแลวอาการหายไป
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131 ราย และไมไดผล 36 ราย โดยเฉลี่ยแลวไขลดลงภายใน 2 วัน ถายเป็ นปกติภายใน 5.6 วัน อุจจาระ
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หายเหลวภายใน 4.5 วัน และไมพบเชื้อบิดในอุจจาระภายใน 4.9 วัน สวนผูปวยกลุมที่สอง ซึ่งคนไขเป็ น
บิดไมมีตัวจํานวน 80 ราย พบวารักษาหายในชวงแรกคิดเป็ น 73.9% อาการไขลดลงภายใน 1.5 วัน ถาย
เป็ นปกติภายใน 5.5 วัน อุจจาระหายเหลวภายใน 4.6 วัน และไมพบเชื้อบิดในอุจจาระภายใน 3.7 วัน
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์ ดการเกร็งของกลามเนื้อเรียบ โดยทดลองกับลําไสเล็กของกระตายที่
สาร Luteolin ที่ไดจากดอกมีฤทธิล
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์ อนกวา Papaverine และมีฤทธิข
์ ับปัสสาวะอยางออนดวย โดย Luteolin ที่
อยูนอกรางกาย แตจะมีฤทธิอ
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ความเขมขน 1 : 2,000 จะทําใหความแรงในการบีบตัวและอัตราการเตนของหัวใจกบที่อยูนอกรางกาย
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ลดลงเล็กนอย รวมทงั ้ ยังทําใหปริมาณของเลือดที่ฉีดออกมาในแตละครัง้ ลดลงดวย แตถาใช

e

Luteolin ที่ความเขมขน 1 : 5,000 จะทําใหความแรงในการบีบตัวและอัตราการเตนของหัวใจหนูตะเภาที่
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อยูนอกรางกายเพิ่มข้ น
ึ  เมื่อกรอก Luteolin ใหกับหนูขาวที่มีอายุ 25-28 วัน พบวาตอมน้ํ านมฝอ ซึ่งผลนี้
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อาจมีสวนเกี่ยวของกับการทํางานของตอมใตสมองและตอมหมวกไต
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์ ับยัง้ เชื้อ Stepto coccus, Staphelo coccus, Bacillus inuza, เชื้อ
นํ้ าที่ตมไดจากดอกสายนํ้ าผึ้ง มีฤทธิย

de

ไทฟอยดในลําไส และเชื้อวัณโรคได ซึ่งจากการทดลองดังกลาวยังพบวา นํ้ าที่ใชแชดอกสายนําผึ้งจะมี
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ประสิทธิภาพในการยับยัง้ เชื้อมากกวาน้ํ าที่ตมกับดอกสายน้ํ าผึ้ง

O

สาร Luteolin ที่ความเขมขน 1 : 350,000 สามารถยับยัง้ การเจริญเติบโตของเชื้อ Bacillus subtilis และ
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Staphylococcus spp. ได
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ประโยชน ของสายนํ้าผึง้
1. ดอกสายนําผึ้งจะมีเกสรย่ น
ื ยาวออกมา เด็ก ๆ จะนํามาเลนดวยการดึงเอาเกสรออกมาจากดอกแลวปลอย
ใหน้ํ าหวานหยดลงบนลน
ิ้ เพื่อดูดความหวานหอมของดอกไมชนิดนี้ สายนํ้ าผึ้งจึงถูกนํามาใชเป็ นสวนผสม
ในเครื่องด่ ม
ื และขนมหวานตาง ๆ ไมวาจะเป็ นไวน นํ้ าเชื่อม ไอศกรีม แยม หรือเยลลี่ สวนชอดอกสดจะ
นํ ามาใชแตงหน าขนมเคกหรือขนมหวานเพื่อเพิ่มความสวยงามทําใหดูนารับประทาน
2. ชาวตะวันตกถือวาสายนํ้ าผึ้งเป็ นสัญลักษณของความรักความผูกพัน ความสวยงาม และความออนหวานไร
เดียงสา เชื่อวากลิ่นของสายนํ้ าผึ้งสามารถทําใหจิตใจราเริงเบิกบาน ขับไลความโศกเศราและความกลัวได
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ทําใหรูสึกเป็ นสุข อบอุน และปลอดภัย และดวยรูปลักษณของดอกที่ดูบอบบางนาเอ็นดูและยังมีกลิ่นหอม
หวานอันสดใส จึงทําใหดอกน้ํ าผึ้งเป็ นแรงบันดาลใจของกวีและศิลปิ นจํานวนมาก
3. Dr. Edward Bach แพทยชาวอังกฤษ เชื่อวาสายนํ้ าผึ้งเหมาะกับผูปวยทางจิตที่มักจมอยูกับอดีตและ
ปฏิเสธชีวิที่จะอยูกับปัจจุบัน เชน ผูปวยโรคซึมเศราที่เกิดจากการคิดถึงบาน เพราะสายนําผึ้งมีสรรพคุณ
ชวยปลอบประโลมจิตใจ ทําใหปลอยวางความเครียดหรือความวิตกกังวลที่คงั ่ คางในใจ และหันมามีความ
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สุขกับชีวิตในปัจจุบันได โดยเขาเชื่อวาพลังจากดอกไม จะถายทอดไปยังผูใชและชวยบําบัดรักษาอาการ
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เจ็บปวยตาง ๆ ได

4. ในดานของความเป็ นน้ํ าหอม หัวนํ้ ามันดอกสายนํ้ าผึ้งแท 100% ถือวาหาไดยากมาก ในปัจจุบันแทบไมพบ
วามีการใชหัวนํ้ ามันดอกสายนํ้ าผึ้งแทในอุตสาหกรรมน้ํ าหอมหรือใชในทางสุคนธบําบัด (Aromatherapy)
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เลย แมกระทงั ้ ผลิตภัณฑที่มีขายอยูทว
ั ่ ไปที่บอกวาเป็ นน้ํ ามันหอมสายนําผึ้งแท ความจริงแลวก็มักจะผสม
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ขึ้นมาจากหัวนํ้ ามันดอกไมชนิดอ่ น
ื  ๆ ที่หาไดงายกวา เพื่อนํามาปรุงแตงกลิ่นใหไดความหอมใกลเคียงกับ
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กลิ่นของดอกสายน้ํ าผึ้ง
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5. ใชปลูกเป็ นไมประดับทว
ั ่ ไป หรือปลูกใหข้ น
ึ พันกับตนไมหรือรว
ั ้ บาน เพราะเป็ นพันธุไมหอมเลื้อยที่ดอกมี

e

กลิ่นหอมและสามารถออกดอกไดตลอดทงั ้ ปี และจากการทดลองใหกองอยูกับพ้ น
ื และควบคุมขนาดทรง
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พุมอยูตลอดเวลา พบวาสามารถใหดอกไดดีโดยไมตองทําคางใหเกาะ แตควรดูแลเรื่องน้ํ าและปุยมาเป็ น

Re

อันดับแรก
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คําสําคัญ : สายน้ํ าผึ้ง

ca

ที่มา : https://medthai.com/
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รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห
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https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1792&code_db=610010&code_type=01
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