
 ทาสแมวอยากรู้ไหมว่ามีต้นไม้อะไรที่
เหมียวกินได้และชอบกิน เพราะช่วยท า 
ความสะอาดระบบภายในร่างกาย รักษา
อาการท้องอืดท้องเฟ้อ ช่วยขับถ่าย ช่วย
คลายเครียด บอกเลยว่าถ้ามีติดบ้านไว้อุ่นใจ 

 เนื่องด้วยแมวเป็นสัตว์ที่ชอบเลียขนเพื่อ
ท าความสะอาดตัวเอง ดังนั้นส่วนใหญ่จะเจอ
ปัญหาก้อนขนอุดตันในล าไส้ ท้องอืดท้องเฟ้อ 
รวมทั้งไม่ค่อยขับถ่าย ถ้าเกิดปัญหาเหล่านี้
ทาสแมวคงวิตกกังวลไม่น้อย นอกจากพาไป
หาสัตวแพทย์แล้วเรายังมีอีกวิธีนั่นคือรักษา
ด้วยวิธีธรรมชาตินั่นเอง อยากให้ลองปลูก
ต้นไม้ที่แมวกินได้ไว้สักหน่อย เพื่อให้พวกเขา
แทะเล็มเวลารู้สึกไม่สบาย รวมทั้งยังปรับ
สมดุลสุขภาพของน้องเหมียวได้ด้วย เอาล่ะ…
ทาสแมวคงอยากรู้แล้วละว่ามีต้นไม้อะไรบ้าง 
ตามมาดูกันเลย 
1. ต้นอ่อนข้าวสาลี 

 

 เป็นพืชล้มลุก ลักษณะเป็นกอคล้าย
ต้นหญ้าเรียงตัวกันหนาแน่น ล าต้นเรียบ          
มีสีเขียวเข้ม สามารถเพาะปลูกได้ง่ายด้วย
การเพาะเมล็ด เพียงแค่หว่านลงดินและรดน้ า 
เ ห ม า ะ กั บ ก า ร ป ลู ก ใ น แ ส ง ร า ไ ร ห รื อ           
ริมหน้าต่าง ประมาณ 4-5 วัน ต้นอ่อนก็จะ
งอกขึ้นมา ทั้งนี้ไม่ควรปล่อยให้ต้นข้าวสาลีแก่
เกิน  7 วัน  เพราะ ใบจะแข็ งและหยาบ     
น้องแมวกินยาก ดังนั้นควรใช้กรรไกรตัดเล็ม
ต้นเก่าทิ้งครึ่งต้น เพื่อให้ต้นแตกใบใหม่ให้
น้องแมวกินได้อีกครั้ง ส าหรับใครที่ไม่มีเวลา
หาซื้อได้ทั่วไปตามร้านขายอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง
และร้านขายต้นไม้ ประโยชน์ต่อน้องแมวคือ 
มีไฟเบอร์สูงช่วยในการขับถ่าย ช่วยขจัด  
ก้อนขน ช่วยปรับสมดุลในร่างกาย ช่วยสมานแผล 
และช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้อีกด้วย 
2. แคทนิป 

 
 แคทนิป หรือกัญชาแมว เป็นพืชใน
ตระกูลมินต์ ลักษณะเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก 
ล าต้นสีเขียวอมน้ าตาลแซมขนอ่อน สูงได้ถึง 
1 เมตร มีใบสีน้ าตาลเขียว รูปไข่ มีรอยหยัก 
ดอกขนาดเล็กสีขาว มีสีขาวปนม่วง ปลูกโดย
การเพาะเมล็ดในดินร่วนปนทราย เพราะ
ชอบดินระบายน้ าและเก็บความร้อนได้ดี     

ให้โรยเมล็ดที่ด้านบนและใช้ดินกลบประมาณ 
5 เซนติเมตร รดน้ าทุกวัน แต่อย่าให้น้ าขัง   
ตั้งไว้ในที่แสงแดดส่องถึง การงอกใช้เวลา
ประมาณ 15-20 วัน ลักษณะพิเศษในใบและ
ก้านมีน้ ามันหอมระเหย เมื่อแมวไปสูดดม
หรือกินเข้าไปจะท าให้เกิดอาการเคลิบเคลิ้ม 
อารมณ์ดีมีความสุข คลายเครียด ช่วยให้
อยากอาหารมากขึ้น กลิ้งตัวไปมาที่พื้น โดย
ฤทธิ์จะอยู่ได้เพียง 10-15 นาทีเท่านั้น และ
ไม่มีอันตรายต่อน้องเหมียว นอกจากนี้ยัง
สามารถปลู ก เพื่ อ ไล่ ยุ ง  แมลงวั น  และ
แมลงสาบได้อีกต่างหาก 
3. ต าแยแมว 

 
 ต า แยแมว  เป็ น สมุ น ไพ รพื้ นบ้ า น          
มี 2 ชนิด ชนิดใบกลมเรียกว่าต าแยแมวตัวผู้ 
ใบแหลมเรียกต าแยแมวตัวเมีย ที่แมวกินเป็น
ต าแยตัวผู้ ล าต้นมีลักษณะตั้งตรง สูงได้ถึง
ประมาณ 2 ฟุต แตกกิ่งก้านจากโคนต้น เนื้อ
ภายในอ่อนและไม่แข็งแรง ขยายพันธุ์ด้วย
วิธีการปักช าและการแยกต้น ชอบขึ้นตามดิน
เย็น ๆ หรือที่ชื้นแฉะ รากเป็นยาขับพิษ     
แก้อาการไข้ ช่วยให้น้องแมวอาเจียนหรือ
ส ารอกพิษออกมาได้ 
 



4. ไผ่เงิน 

 
 เป็นไผ่ขนาดเล็ก มีลักษณะเป็นพุ่ม   
เล็ก ๆ ล าต้นสี เขียว มีข้อปล้องชัดเจน 
สามารถปลูกในดินทุกชนิด ชอบน้ ามาก ชอบ
แดดจัด แต่อย่าเผลอปล่อยไว้กลางแดดจัด ๆ 
เพราะอาจท าให้ใบแห้งได้ การขยายพันธุ์ใช้
การปักช า แยกเหง้า หรือฝังกอ การดูแล
รักษาก็ไม่ยากสามารถปลูกในกระถางได้เลย 
มีประโยชน์ต่อร่างกายของน้องแมว ช่วยใน
การขับถ่าย ลดความเจ็บปวด การอักเสบ 
บาดแผลในกระเพาะหรือล าไส้ และช่วย
ป้องกันก้อนขนที่อาจอุดตันในล าไส้ได้ค่ะ 
5. ตะไคร้หอม 

 
 เป็นพืชล้มลุกตระกูลหญ้า ใบมีลักษณะ
เรี ยวยาว ปลายใบมี ขนอ่อน ความสู ง
ประมาณ 1 เมตร ปลูกง่ายไม่ต้องดูแลมาก 
นิยมใช้การปักช าต้นเหง้า โดยตัดใบออกให้

เหลือเพียงโคนต้นประมาณ 10 เซนติเมตร 
แล้วน ามาปักบนดินร่วน ห่างกันประมาณ   
50 เซนติเมตร หรือถ้าปลูกในกระถาง ปักสัก 
2-3 ต้นพร้อมกันก็ได้ เป็นพืชที่ชอบน้ าและ
ชอบแดด อาจสังเกตเห็นน้องแมวไปเล็ม
ตะไคร้ นั่นเพราะช่วยแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ 
รักษาอาการเบื่ออาหารหรืออ่อนแรง และยัง
ช่วยฟื้นฟูร่างกายจากอาการเป็นหวัด หรือ
เวลาที่มีน้ ามูกออกมาได้ด้วย หรือจะต้มน้ า
ตะไคร้หอมป้อนน้องแมวก็ได้เช่นกัน 
6. เปปเปอร์มินต์ 

 
 เป็นพืชในตระกูลมินต์ที่มีกลิ่นหอมเป็น
เอกลักษณ์ นิยมปลูกโดยการปักช า โดยเลือก
กิ่งที่แข็งแรง ปลูกในดินที่ร่วนซุย รดน้ าให้ชุ่ม
เช้า-เย็น แต่อย่าให้แฉะและอย่าให้มีน้ าท่วม
ขัง ไม่อย่างนั้นรากจะเน่าได้ วางในที่ไม่โดน
แดดมากเกินไป รากค่อนข้างตื้นมีสีขาว      
ไม่ยาวมาก มีสรรพคุณที่ดีส าหรับน้องแมวคือ
ช่วยละลายเสมหะและน้ ามูก ช่วยให้รู้สึก   
สดชื่น อารมณ์ดี ช่วยให้ระบบย่อยอาหาร    
ดีขึ้น ลดอาการเจ็บปวด 
 
 

7. คาโมมายล ์

 
 เป็นพืชในตระกูลเดียวกับดาวเรืองและ
ดาวกระจาย ลักษณะเป็นพุ่มสูง ประมาณ   
40 เซนติเมตร ใบเป็นเส้นฝอยสีเขียว     
ดอกออกเป็นกระจุกที่ปลายยอด กลีบดอกวง
นอกสีขาวปลายมน กลีบดอกวงในสีเหลือง
กระจุกนูนอยู่กลางดอก ปลูกในภาชนะเพาะ
ด้วยวิธีโรยเมล็ดในดินร่วนปนทราย ไม่ต้อง
กลบเมล็ด ฉีดละอองน้ า เบา ๆ แทนการรดน้ า 
ชอบแสงแดดอ่อน ๆ และชอบอากาศเย็น   
พอกล้าสูงประมาณ 1-2 นิ้วย้ายลงพื้นดินได้
เลย ระยะห่างแต่ละต้นประมาณ 8 นิ้ว       
ไม่นิยมเพาะในกระถางเพราะควบคุมน้ าและ
แสงได้ยาก ดอกคาโมมายล์มีประโยชน์ต่อ
น้องแมวเพราะมีสารช่วยกระตุ้นการท างาน
ของระบบภูมิคุ้มกัน ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรีย 
บรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อ และผ่อน
คลายความเครียด 
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